
สรุปการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 1: 
1st Thai Bike and Walk Forum  

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี กทม. 
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2556 

 

วัตถุประสงค์: (1) เพื่อเป็นเวทีน ำเสนอผลงำน บทเรียน ประสบกำรณ์ จำกกำรศึกษำวิจัย กำรด ำเนินงำนเชิง

ระบบและโครงสร้ำงตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน (2) 
เพื่อสร้ำงวิสัยทัศน์กำรผลักดันกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชุมชนระดับต่ำงๆ ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง โดยกำรเชิญ
นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญที่ท ำกำรศึกษำบทเรียนหรือประสบกำรณ์จำกหน่วยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำที่ประสบ
ควำมส ำเร็จมำเผยแพร่และน ำเสนอให้แก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ (3) เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสังเครำะห์ประเด็น
โดยเฉพำะด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้จำกเวทีสมัชชำสุขภำพแห่งชำติในปลำยปี 2555 สู่แนวทำงกำรวำงแผนหลัก
ปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (4) เพื่อประมวลแนวคิดข้อเสนอจำกสมำชิกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำและเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบนโยบำยในระดับต่ำงๆ ทั้งระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับชุมชน 

 

วนัและสถานที่: กำรจัดประชุมวิชำกำรฯ จัดขึ้น จ ำนวน 2 วัน คือ (1) วันที่ 29 มีนำคม 2556 เป็นกำรประชุม

วิชำกำรเพื่อน ำเสนอผลงำน อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (2) วันที่ 30 มีนำคม 2556 เป็นกำรจัดกิจกรรมศึกษำดู
งำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรใช้จักรยำน Bike trip ปั่นชมวัด เลำะชมสวน เที่ยวชุมชนที่มีกำร
จัดกำรตนเองที่บำงกระเจ้ำ จ.สมุทรปรำกำร  

 

กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชำกำร นักวิจัย ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำย องค์กร

พัฒนำเอกชน สื่อมวลชน บริษัทเอกชน เครือข่ำยภำคีด้ำนสุขภำพ และเครือข่ำยอื่นๆ และประชำชนผู้สนใจ   
 

วันที่ 29 มีนาคม 2556 : การประชุมวิชาการและอภิปรายแลกเปลี่ยน 

 

 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์:  
โดย ศาสตราจารย์กิติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์  ผู้แทน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.) ผู้ก่อตั้งและประธำน ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย 
 

แนวคิดและที่มา
ของการจัดประชมุ
วิชาการการส่งเสริม
การเดินและใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน คร้ัง

 มีแนวคิดมำจำกกำรจัดประชุมจักรยำนนำนำชำติ Velo-City ที่จัดโดยสหพันธ์
ผู้ใช้จักรยำนยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) 

 กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำประชุม Velo-City มำจำกทุกภำคส่วน ทั้งผู้บริหำรท้องถิ่น -
เมือง นักวิชำกำร องค์กรเอกชน ผู้ประกอบกำร ผู้ส่งเสริมให้มีกำรใช้จักรยำน 
และประชำชนท่ัวไปที่สนใจเรื่องจักรยำน ฯลฯ  

 จัดประชุมครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี ใน ปี ค.ศ. 1980 (2523) ครั้งที่สองจัดที่



ที่ 1 (Bike and 
Walk Forum,1st ) 

กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1984 (2527)  
พบว่ำช่วงนั้นจักรยำนยังไม่ได้รับควำมสนใจเท่ำใด เพรำะกำรประชุมห่ำงกันถึง 4
ปี  

 ปี ค.ศ.2013 (2556) ครั้งที่ 21 จัดที่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย ซึ่งผู้แทน
ชมรมฯจะไปประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนรู้ด้วย 

การขยายแนวคิด
เดิน-จักรยาน 

 เชิญชวนนักวิจัย นักวิชำกำร คณำอำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย 
เสนอโครงกำรวิจัยเพื่อค้นหำองค์ควำมรู้เรื่องเดิน-จักรยำน ระดับประเทศ  

 เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่น สร้ำงชุมชนจักรยำน ซึ่ง TCC ยินดีเป็นที่ปรึกษำ
จุดประกำยควำมคิด ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำได้ แต่กำรท ำจริงๆเป็นหน้ำที่ของ
อปท. 

อื่นๆ   บริบทของประเทศไทย กำรใช้จักรยำนอำจไม่จ ำเป็นต้องมีทำงจักรยำนก็ได้ หรือมี
ทำงจักรยำนก็ดีแต่ต้องไม่น ำมำเป็นเงื่อนไขในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน  

 กำรจัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรฯ ลักษณะเช่นนี้เป็นโอกำสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และอภิปรำยร่วมกัน  

 TCC ด ำริจะจัดให้มีเวทีวิชำกำร Bike and Walk Forum เป็นประจ ำทุกปี  
 

 การบรรยายพิเศษ “จากเครือข่ายสู่สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน” 
โดย ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรเสวนำฯ และประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกับทิศโครงกำรผลักดันกำรเดินและกำรใช้จักรยำนไปสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศไทย 
โครงการผลักดัน
การเดินและการใช้
จักรยานไปสู่
นโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทย  

 สสส.สนับสนุนทุนกำรด ำเนินโครงกำรฯมำตั้งแต่ปี 2554 และเข้ำสู่ระยะที่ 3 ในปี 
2556 

 วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯคือ เพื่อผลักดันและส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้
จักรยำนในชีวิตประจ ำวันให้เป็นนโยบำยสำธำรณะของประเทศ   

 มี 4 ยุทธศำสตร์ในกำรผลักดันฯ คือ กำรสร้ำงวัฒนธรรมและชุมชนจักรยำน กำร
ค้นหำองค์ควำมรู้ด้วยงำนวิจัย กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้จักรยำนฯ และกำรสื่อสำร
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง  

ผลส าเร็จเบ้ืองต้น
ของการด าเนิน
โครงการฯ 

 สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 5 ปี 2555 มีมติรับรองด้ำนนโยบำยในประเด็น 
กำรจัดระบบและโครงสร้ำงเพื่อส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชีวิต 
ประจ ำวัน 

 กำรประชุมวิชำกำรฯ นับเป็นจุดเริ่มต้นในกำรน ำองค์ควำมรู้ และผลงำนวิชำกำร 
ด้ำนเดิน-จักรยำนน ำเสนอต่อสำธำรณะเพื่อแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ และผลักดัน
ขับเคลื่อนสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศ   

 กำรตอบรับของสภำทนำยควำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทั้งระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยส ำหรับผู้ใช้จักรยำนและคนเดิน
เท้ำ 

ก้าวย่างสู่สมาพันธ์
ผู้ใช้จักรยานและรัก

 กระแสสังคมตอบรับกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำน รวมถึงเทศบำล อบต. แม้ยังอำจ
มองไม่เห็นภำพเป็นรูปธรรมชัดเจนในกำรส่งเสริมให้ใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน  



การเดิน  สมำพันธ์ฯ จึงท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนของเครือข่ำฯ ศูนย์กลำงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 กำรด ำเนินงำนของสมำพันธ์ฯ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นเดิน-จักรยำน
ไปสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศ โดยอำศัยพลังเครือข่ำยผู้ใช้จักรยำนและรัก
กำรเดินประจ ำจังหวัดในแต่ละภูมิภำคของประเทศ 
 

 

  สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยน:  

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรและอภิปรำยแลกเปลีย่นในแตล่ะช่วงกำรน ำเสนอ และห้องประชุมย่อย ดังนี้ 

  ห้อง “ท าไมคนไทยใช้และไมใ่ช้จักรยาน...ตอบค าถามสังคมไทยด้วยงานวิจัยความคิดเห็นชุมชน 
 

หัวข้อการน าเสนอ สรุปประเด็นการน าเสนอและอภปิราย 

(1) ท าไมคนไทยจึงไม่นิยมใช้จกัรยาน  
โดย ดร.จักรพิพัฒน์  
อัศวบุญญำเลิศ  
คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี  
(วิทยำเขตบำงขุนเทียน) 

 
 

 กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ อุปสรรคส ำคัญ 3 อันดับแรก ที่ท ำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้
จักรยำน รู้สึกไม่อยำกใช้จักรยำน คือ (1) ไปได้ไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำง (2) ใช้
มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่ำ (3) ร้อนแดด ส่วนอุปสรรคที่ส ำคัญน้อยที่สุด (คือไม่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจ) คือ (1) จักรยำนรำคำแพง (2) ไม่เท่ ไม่เก๋ เชย ไม่ทันสมัย 

 อิทธิพลส ำคัญ 3 อันดับแรก ที่มีผลท ำให้ผู้ที่ยังไม่ใด้ใช้จักรยำน หันมำใช้
จักรยำน คือ (1) ได้ออกก ำลังกำย (2) เส้นทำงร่มรื่น (3) อำกำศมีมลพิษน้อย 
ส่วนอิทธิพลที่มีควำมส ำคัญน้อยที่สุด (หรืออำจไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ) คือ (1) 
มีดำรำ คนดัง นักกำรเมือง ใช้จักรยำนเป็นตัวอย่ำง (2) มีคนขี่จักรยำนที่เก่งเป็น
พี่เลี้ยง 

 กำรศึกษำสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้
จักรยำนหันมำสนใช้จักรยำน คือ (1) การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยาน (2) การใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือ
ส่งเสริมให้การใช้จักรยานเกิดข้อได้เปรียบมากว่าการใช้มอเตอร์ไซค์ เช่น 
กำรก ำหนดภำษี รำคำสินค้ำ เป็นต้น (3) การรณรงค์ถึงประโยชน์ของการใช้
จักรยานโดยเน้นด้านสุขภาพ และเป็นการเดินทางที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

 “กำรใช้จักรยำน” ในกำรวิจัยนี้ เป็นกำรใช้จักรยำนในกำรเดินทำงใน
ชีวิตประจ ำวัน กลั่นกรองเฉพำะคนที่ใช้จักรยำนสัปดำห์ละ 3-4 วัน จะเห็นได้ว่ำ
ปัจจัยที่มีผลส ำคัญจัดได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือความสะดวกและความปลอดภัย  

 เสนอให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ใช้จักรยานโดยอำจจะพิจำรณำศึกษำกลุ่ม
ผู้ใช้จักรยำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การออกก าลังกายและนันทนาการด้วย   

 สนับสนุนแนวคิดของงำนวิจัย เรื่องกำรส่งเสริมมำตรกำรทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ใหศ้ึกษำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ร่วมด้วย โดยเปรียบเทียบต้นทุนของกำรเดินทำง
รูปแบบต่ำงๆ ซึ่งพบว่ำ กำรเดินทำงโดยจักรยำน สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำยำนยนต์ชนิดอื่นๆ (มอเตอร์ไซค์/รถยนต์)  



 อุปสรรคส าคัญของการใช้หรือไม่ใช้จักรยานของชาวบ้าน พบว่ำ ไม่มีร้าน
ซ่อมจักรยาน ซึ่งมีผลต่อกำรใช้จักรยำนอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้
จักรยานส าหรับคนที่เดินทางด้วย
จักรยานในประเทศไทย 
โดย ดร. วิติยำ ปิดตังนำโพธ์ิ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลยันเรศวร 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ เหตุผลจูงใจให้คนที่ใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวันอยู่แล้วได้ใช้
จักรยำน คือ (1) ได้ออกก าลังกาย (2) ลดมลพิษ ลดโลกร้อน (3) ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนเหตุผลส ำคัญน้อยที่สุด (หรือไม่ส ำคัญ) คือ (1) 
สะดวกดี (2) เท่ เก๋ เข้ำกับกระแสสังคม 

 อิทธิพลส ำคัญที่มีต่อกำรเลือกเดินทำงด้วยจักรยำน คือ (1) ได้ออกก าลังกาย 
(2) ใช้จักรยานไปเที่ยวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวัน (3) ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการ
ใช้จักรยานประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเดินทางแบบอื่น  ส่วนอิทธิพลส ำคัญ
น้อยที่สุด (หรือไม่ส ำคัญ) คือ (1) มีดำรำ คนดัง ใช้จักรยำนเป็นตัวอย่ำง (2) มี
คนขี่เก่งเป็นพี่เลี้ยง 

 อุปสรรคส ำคัญในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คือ (1) ฝนเป็นอุปสรรค (2) 
กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต์ (3) คนขับรถประเภทอื่นไม่มีวินัย ส่วน
อุปสรรคที่ส ำคัญน้อยสุดคือ (1)  ไม่เท่ ไม่เก๋ เชย ไม่ทันสมัย (2) ขี่จักรยำนไม่
คล่อง ไม่กล้ำออกถนน (เพรำะเขำได้ใช้จักรยำนเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเอง)  

 แนวทำงส่งเสริมให้เกิดกำรใช้จักรยำนได้  ดังนี้ (1) การรณรงค์ถึงประโยชน์
ของการใช้จักรยานโดยเน้นประเด็นด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
เป็นหลัก (2) การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยาน เช่น 
การเพ่ิมเส้นทางจักรยานเพ่ือเชื่อมระหว่างสถานที่ส าคัญฯ เป็นต้น 

 ควำมไม่ปลอดภัย เป็นประเด็นส ำคัญที่ท ำให้คนไม่เลือกใช้จักรยำนเดินทำง  
 กำรศึกษำเปรียบอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรใช้จักรยำน  จักรยำนยนต์ และรถยนต์ 

พบว่ำอุบัติเหตุจำกจักรยำนมีน้อยที่สุด (แต่มักเป็นข่ำวใหญ่โต ส่วนนี้เป็น
ข้อคิดเห็น ไม่ใช่ fact ส่งผลใหผู้้ปกครองกลัว ไม่สนับสนุนให้ลูกใช้จักรยำน)   

 กำรศึกษำกำรใช้จักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง ต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในกำรใช้
จักรยำนของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบค ำถำมของแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง 

 เสนอให้มีกำรศึกษำในระดับมหัพภำค  
 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวันสิ่งส ำคัญ คือ มีตัวอย่ำงให้

เห็น และควรใช้จักรยำนท่ัวไปทีร่ำคำไม่แพง และใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน  
 กำรส่งเสริมชำวบ้ำนให้หันมำใช้จักรยำน ต้องเน้นที่เรื่องใกล้ตัว เช่น (1) สุขภำพ 

(2) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย (3) ลดอุบัติเหตุ  
 สร้างความเท่าเทียมของการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าของผู้ใช้จักรยานในชุมชน (ราคาและประเภทของจักรยาน)  
 การส่งเสริมการใช้จักรยานต้องเร่ิมจากท้องถิ่น โดยกำรจัดท ำแผนแม่บท

ระดับหมู่บ้ำน 
 กำรส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้ำน ท้องถิ่น ใช้จักรยำนในกำรเดินทำงสำมำรถสร้ำง

ชุมชนให้เป็นสุข ชุมชน-เมืองน่ำอยู่  

 



  ห้องท้องถิ่น...กับการจดัระบบเดิน-จักรยาน  
 

หัวข้อการน าเสนอ สรุปประเด็นการน าเสนอและอภปิราย 

(1) การประเมินผลการประยุกต์ใช้
หลักการดัดแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
กับถนนสายรองใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
โดย ผศ.ดร.พนกฤษณ  
คลังบุญครอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำโครงสร้ำงมลู
ฐำนอย่ำงยั่งยืน คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
นักวิจัยร่วม : มนสิชำ เพชรำนนท์,  
ณัฐพจน์ ฝ่ำยบญุ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น   

 ปัญหำควำมขดัแย้งระหว่ำงคนเดนิเท้ำและยำนพำหนะบนถนนใน ม.ขอนแก่น 
(สำยรอง) ไดร้ับกำรแก้ปญัหำด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรยับยั้ง (ชะลอ)
กำรจรำจร (Traffic Calming)  

 ด้วยกระบวนกำรกำรออกแบบและจัดกำรพืน้ท่ีถนนให้มีควำมสอดคล้องกับ
กำรจรำจร และกำรออกแบบและจัดกำรสภำพภมูิทัศน์ของพื้นที่สองข้ำงถนน  

 งำนวิจัยนี้เป็นประโยชน์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรมีกำร
จัดท ำเป็นคู่มือเพื่อกำรน ำไปใช้ส ำหรับเมือง ซึ่งจะสำมำรถลดปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงคนเดินเท้ำกับยวดยำนอื่นได้  

 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ได้จัดท า”คู่มือสงบ
จราจร” ออกมาแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก สนข. หรือดาวน์โหลด
คู่มือฯ ได้จาก website สนข.  

(2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมชุมชน
เมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการ
ใช้ทางเท้าในเขตชุมชนชานเมือง 
โดย ดร.วนำรตัน์ กรอิสรำนุกูล 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ม.ธรรมศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)  

 จำกกำรศึกษำสรุปว่ำ สภำพแวดลอ้มชุมชนเมือง คือ กำรใช้ที่ดินและกำร
ออกแบบเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีอิทธพิลต่อกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรเดนิทำง  

 ปัจจัยในการเลือกเส้นทางเดินของชุมชน คือ ความเคยชิน และความ
ปลอดภัย   

 ปัจจัยในกำรออกแบบเส้นทำงของชุมชน คือ (1) ปลอดภัย (2) เส้นทำง
ต่อเนื่อง-เชื่อมต่อ และ (3) ภูมิทัศน์สวยงำม  

(3) รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมส าหรับ
พ้ืนที่ในเขตเมืองหลักของภูมภิาค: 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  
โดย อำจำรย์ชำตรี ควบพิมำย 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
นครรำชสมีำ 

 ควรมีกำรจัดท ำคู่มือการออกแบบทางเท้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
เทศบำล อบต.  

 ควรมีกำรจัดท ำมำตรฐำนวัสดุอุปกรณ์ทำงเท้ำ เพ่ือน ำไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับ
เมืองต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับบริบทของเมือง  

 ตัวอย่ำงที่ดีอำคำรริมถนนบรเิวณตรงข้ำมห้ำง อิมพีเรยีลเวิลด์  
จ.สมุทรปรำกำร ท ำกันสำดคลุมทำงเท้ำควำมยำวประมำณ 200 เมตร 
ประโยชน์คือ ช่วยกันฝนและกันน้ ำหยดให้คนเดินเท้ำ เมืองตำ่งๆ สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้  

 การจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่ แผงลอยเป็นปัญหาของทุกเมือง เนื่องจำก  
(1) ผู้ค้ำเสียประโยชน์ (ท ำให้เสียคะแนนเสียงสนับสนุนนักกำรเมือง) (2) กำร
บังคับใช้กฎหมำยไม่เข้มงวด ดังนัน้ งำนวิจัยของควรตอบโจทย์กำรหำทำงออก
ทำงสังคมด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ตัวอย่ำงกำรจัดระเบยีบทำงเท้ำที่เมืองซับโปโร (ซัปโปะโระ) ประเทศญี่ปุ่น  
ใช้กระบวนกำรจำกประชำชน-ชุมชนคนเดินทำงที่ต้องกำรทำงเท้ำที่มีระเบยีบ 



เมื่อจ ำนวนประชำชน-ชุมชนที่เรียกร้องมีมำกกว่ำผู้คำ้ กำรตกลงน ำมำสู่กำร
จัดสรรพื้นที่ ทำงเท้ำก็จะเป็นระเบยีบเรียบร้อย นอกจำกนี้ มีกรณีศึกษำท่ีเมือง
น่ำน จ.น่ำน ประเทศไทย มีกระบวนกำรมีส่วนของประชำชน-ชุมชน เพื่อกำร
จัดสรรพื้นที่ท่ีเหมำะสม เพรำะกำรจัดระเบียบเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในเมือง
นั้นๆ โดยต้องอำศัยเวลำเพื่อสรำ้งควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจ 

 สนข. มีกำรวำงแผนกำรจดักำรขนส่งและจรำจรเพื่อเมืองยั่งยืน สิ่งส ำคัญคือ 
กำรส่งเสริมใหเ้มือง-ชุมชนมีกำรสญัจรทำงเท้ำ-เดินเท้ำกันมำกขึ้น กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่หน่วยงานเห็นความส าคัญมากที่สุด  
 

(4) ระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะ กรณีศึกษาทางข้ามบริเวณ
ปากซอยประชาอุทิศ 40/1  
โดย รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่ำศิรหิงษ์ทอง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจรำจรขนส่ง 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี  
นักวิจัยร่วม: ชิดชนก แจ้งจบ  
และจุตพงษ์ จำรศุิรสิมบัติ  

 

 หลักกำรจดักำรจรำจรที่ตัดกันระหว่ำงคนเดินเท้ำกับรถยนต์ มี 3 วิธี คือ (1) 
แบ่งถนน (2) แบ่งเวลำกำรใช้ และ (3) แยกทำงกัน ซึ่งระบบสัญญำณไฟฯ  
น ำหลักกำรแบ่งเวลำกันใช้มำจัดกำรจรำจร 

 ข้อบกพร่องของระบบสัญญำณไฟฯ คือ เมื่อคนต้องกำรข้ำมถนนแตข่้ำมไมไ่ด้
เพรำะต้องรอสัญญำณขำ้มจำกระบบ ท ำให้เกิดควำมไม่พอใจ เนื่องจำกควำม
เคยชินและควำมไม่เข้ำใจ  

 กำรวิจัยนี้ เป็นกำรประเมินกำรใช้ระบบฯ ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของ
เมืองก่อนน ำระบบมำใช้ และกำรพัฒนำระบบเพื่อกำรประโยชน์สูงสุด คือ 
กำรศึกษำพฤติกรรมของคนเดินข้ำมถนน  

 กระบวนกำรกำรมสี่วนร่วมของประชำชน-ชุมชน เป็นอีกประเด็นหนึง่ที่ต้องให้
ควำมส ำคญั ในกำรจัดระเบียบเมอืง “ทำงเทำ้ ถนนคนเดิน” ต้องมีกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนคนท่ีอยู่ในเมืองทั้ง 5 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมคิด (2) ร่วม
วำงแผน (3) ร่วมด ำเนินกำร (4) รว่มรับผลประโยชน์ และ (5) ร่วมประเมินผล 
(มิใช่แค่วำทะกรรม) 

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม (1) ในทำงปฏิบัติระบบนีไ้ม่ใช่ ระบบอัจฉริยะ (ระบบ
อัจฉริยะ คือ ระบบท่ีจะก ำกับกำรให้สัญญำณไฟตำมสภำพกำรจรำจรที่เป็น
จริง) และ (2) รถจะหยดุตำมสัญญำณ แตร่ถจะไม่หยุดให้ทำงคนท่ีเดินข้ำมตรง
ทำงม้ำลำย ซึ่งแสดงว่ำคนขับรถไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับคนเดินเท้ำมำกนัก 

 
 

ห้องมหาวิทยาลัย เดิน-จักรยาน แนวทางจัดการให้ยั่งยืน 

 
หัวข้อการน าเสนอ สรุปประเด็นการน าเสนอและอภปิราย 

(1) โครงการจักรยานสีขาว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   
จ.สกลนคร  
โดย รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สรุิยวนำกุล 

 โครงกำรจักรยำนสีขำว ไม่มีข้อบังคับห้ำมใช้พำหนะอื่นในวิทยำเขต เป็นกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน ช้ีแจงต่อผู้ปกครอง และควำมสมัครใจของนิสิต ปีท่ี 1  

 โครงกำรฯได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองด้วยดี 
 ระบบจัดกำรของโครงกำรฯ เช่น บริกำรซ่อมบ ำรุงฟรี นิสิตต้องเสียค่ำปรับหำก

จักรยำนหำย ซึ่งน ำค่ำปรับมำเป็นค่ำตอบแทนนิสิตที่มำซ่อมจักรยำน (งบฯ 



มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร  
นักวิจัยร่วม: ดร.วิรัช  หิรัญ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร  

โครงกำรประมำณ 100,000 บำท/ปี) 
 มหำวิทยำลัยก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำร (กำรดูแล ซ่อม

บ ำรุง) โดยตรงเพื่อใหก้ำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 กำรขยำยผลออกนอกมหำวิทยำลัยโดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเทศบำล เรื่อง

กำรจัดช่องทำงจักรยำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้นิสิตใช้จักรยำนเดินทำง เช่น  
เข้ำไปในตัวเมือง ตลำด เป็นต้น 

(2) แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในมหาวิทยาลัย 
โดย อำจำรย์วรำลักษณ์  คงอ้วน 
คณะสถำปัตยกรรมศษสตร์และกำร
ผังเมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ 
ศูนย์รังสิต 
นักวิจัยร่วม: ดร.สำธดำ  สกุลรัต
นกุลชัย คณะสถำปัตยกรรมศษสตร์
และกำรผังเมือง 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ศูนย์รังสิต 

 

 ผลกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำ 5 มหำวิทยำลัย พบว่ำ ควำมต้องกำรของนักศึกษำ
ในกำรใช้จักรยำน คือ (1) การมีเส้นทางจักรยานชัดเจนแยก  จากยานยนต์
อื่น (2) จุดจอดใกล้อาคารเรียน (3) ป้ายสัญลักษณ์และกฎระเบียบ (4) มี
บริการซ่อมบ ารุง (5) บริการให้ยืมจักรยาน สำเหตุหลักของกำรไม่ใช้จักรยำน
ของนักศึกษำ คือ (1) อำกำศร้อน/ฝนตก (2) กลัวเป็นภำระ และ (3) ไม่มี
จักรยำน  

 ผลกำรศึกษำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรไม่ใช้จักรยำนในมหำวิทยำลัย คือ (1) 
ความไม่ปลอดภัย (2) โครงข่ายเส้นทางจักรยานไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง (3) 
เส้นทางจักรยานมีลักษณะไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน (4) ขาดความ
ตระหนักในความส าคัญของการใช้จักรยาน (5) ขาดการสนับสนุนจากกับ
หน่วยงาน (6) ขาดแคลนจุดจอดรถจักรยาน 

 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนภำยในมหำวิทยำลัยสำมำรถ แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ (1) ส่งเสริมด้านกายภาพ เช่น จัดท ำทำงจักรยำนให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ปรับปรุงเส้นทำงและพัฒนำจุดจอดที่มีอยู่แล้ว (2) ส่งเสริม
ด้านนโยบาย ได้แก่ เร่งประชำสัมพันธ์ใช้จักรยำน ก ำหนดแผน/นโยบำย
ส่งเสริมกำรใช้จักรยำนอย่ำงต่อเนื่อง  สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และ
วำงมำตรกำรควบคุมจัดระเบียบ รวมทั้งพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรถจักรยำน
สำธำรณะ 

 ควรน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหารของแต่
ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกำรผลักดันในระดับนโยบำย สู่กำรปรับปรุงและ
พัฒนำต่อไป 

 หำแนวทำงส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยที่เคยใช้จักรยำนกลับมำใช้อีกครั้ง เช่น การ
ให้บริการยืมจักรยานสาธารณะต่อนิสิตและเจ้าหน้าที่  หรือกำรรณรงค์ผ่ำน
กิจกรรม car  free  zone หรือเขตปลอดรถยนต์เพื่อส่งเสริมและสร้ำง
บรรยำกำศกำรใช้จักรยำนในมหำวิทยำลัยมำกยิ่งขึ้น  

(3) การสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยาน
ที่ย่ังยืนในมหาวิทยาลัย :  
ประสบการณ์จากโครงการ Active 
Campus ของบริษัทโคคา-โคล่า 
โดย คณุนันทิวัต  ธรรมหทัย 

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมจักรยำนจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง  (1) 
โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ (hardware) (2) การจัดวางระบบและ
สร้างทัศนคติ ทักษะ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ เอื้อต่อการใช้จักรยาน  
(software) และ (3) กลุ่มบุคคลากรที่ เป็นผู้ขับเคลื่อน บริหาร และ
ให้บริการงานด้านจักรยาน (people ware) โดยที่ people ware หรือ



บริษัท โคคำ-โคล่ำ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

บุคคลำกรเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุด และน่ำจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุก
โครงกำรส่งเสริมงำนจักรยำน 

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้จักรยำนที่ยั่งยืน จะต้องส ำรวจ ศึกษำ โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรศึกษำพฤติกรรม ควำมต้องกำรใช้งำนจักรยำนในพื้นที่นั้นๆ 
ก่อนแล้ว จึงน ำผลกำรศึกษำท่ีได้มำวำงระบบที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ และจูงใจให้คนหันมำใช้จักรยำนให้มำกข้ึนได้  

 กำรจัดกิจกรรมและกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อจูงใจ หรือรณรงค์ให้คนหันมำใช้
จักรยำนนั้นจะต้องค ำนึงถึงสมดุลที่เหมำะสมระหว่ำง (1) สีสัน และ (2) สาระ 
โดยที่สีสันหรือแฟช่ันเป็นเพียงเครื่องมือหรือวิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสนใจและ
กำรทดลองใช้จักรยำน แต่จ ำเป็นต้องมีสำระควบคู่ไปด้วย 

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้จักรยำนสิ่งท่ีส ำคัญอันดับแรกคือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้จักรยาน ส่วนเรื่องตัวจักรยำนเป็นเรื่องสุดท้ำยทีค่วรจะให้
ควำมส ำคญั  

(4) การส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยาน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง 
โดย  ดร. พลเดช  เชำวรัตน์  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมือง
และนฤมติศิลป์ มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 
นักวิจัยร่วม: อำจำรย์เมธี  พิริยกำร
นนท์ คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์ ผัง
เมืองและนฤมติศิลป์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

 

 จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปแนวทำงในกำรปรับปรุงส ำหรับมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ดังนี ้คือ (1) นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
เดินเท้าและการสัญจรทางจักรยาน 2) พฤติกรรมการสัญจร 3) ลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ และ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมระบบการ
เดินเท้าและการสัญจรทางจักรยาน  

 กำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนจำกหน่วยงำนหรือ
มหำวิทยำลัยที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นตัวอย่ำงในกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนให้
เหมำะสมกับแต่ละมหำวิทยำลัย เพื่อกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เช่น ปัญหำเรื่องกำร
ส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยำน แต่ไม่มีจักรยำนให้ขี่ จักรยำนหำย ไม่มีจุดซ่อม เป็นต้น 
โดยอำจใช้ระบบกำรให้ยืมจักรยำนในกำรขี่ในมหำวิทยำลัย หรือมีจุดซ่อม
จักรยำนในมหำวิทยำลัย เป็นต้น  

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บรหิำร เช่น รว่มขี่
จักรยำนในกิจกรรมตำ่งๆ เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคกำรใช้จักรยำนใน
มหำวิทยำลยั  

 
 

เวทีเสวนา โอกาสหรือวิกฤต: สิทธิและความปลอดภัยของคนขี่จักยานและเดินเท้า  

 
ผู้ร่วมเสวนา:  

(1) คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงำม   ผู้จัดกำรมูลนธิิเมำไม่ขับ 
(2) คุณเจริญ และคุณอรวรรณ โอทอง  ครอบครัวนักปั่นจักรยำนท่องโลก 
(3) ผศ.ดร. ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล  นักวิชำกำรกฎหมำย  

 



ด าเนินรายการโดย: ผศ. ดร. พนิต ภู่จินดำ   กรรมกำรชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย 
อำจำรย์ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง  
คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

สรุปประเด็นเสวนำแลกเปลี่ยน:  

(1) ประสบการณ์เร่ืองจักรยานในแต่ละบทบาท  
 คุณเจริญและคุณอรวรรณ: เล่ำถึงประสบกำรณ์ของผู้ใช้จักรยำนที่ปั่นท่องเที่ยวรอบโลก ลักษณะของผู้ใช้ถนนใน

ประเทศท่ีอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิเขตเดียวกันจะมีพฤติกรรมกำรใช้ถนนคล้ำยๆ กัน เช่น ในประเทศต่ำงๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร จะค่อนข้ำงอันตรำย ต้องใช้สติมำกในกำรขี่จักรยำน เช่น ประเทศเปรู  

 หำกกล่ำวถึง โครงสร้ำงทำงกำยภำพ เช่นถนน บ้านเรามีถนนที่ดีติดอันดับโลก อาจไม่มีความจ าเป็นมากนักในการ
แยกเส้นทางจักรยานและยานยนต์อื่นๆออกจากกัน หำกแต่อำจสัญลักษณ์ หรือเส้นทำงที่บอกว่ำเป็นเส้นทำงที่
จักรยำนใช้ ติดป้ำยให้ยำนยนต์อืน่ๆระวัง  

 อ.พนิตเคยบอกว่ำต้องมีกระบวนการทางสังคมให้คนใช้จักรยานมาต้ังแต่เด็ก หำกมีกระบวนกำรนี้เมื่อคุณโตขึ้นและ
หันมำใช้รถยนต์ คุณจะนึกถึงวันที่เคยใช้จักรยำน เข้ำใจและยอมรับบทบำทของคนที่ใช้จักรยำนได้มำกขึ้น คิดว่ำ
กระบวนกำรนี้ส ำคัญกว่ำกฎหมำย 

 คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม: ถ้ำคนขับรถยนต์ไม่ปลอดภัย คนเดินเท้ำ-ผู้ใช้จักรยำนก็ย่อมไม่ปลอดภัยเช่นกัน เพรำะต้องใช้
ถนนร่วมกัน กำรรณรงค์เมำไม่ขับเริ่มในปี พ.ศ. 2539 เริ่มต้นไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเท่ำใดนัก นพ. แท้จริง ศิริ
พำนิช จึงน ำไปท ำนอกระบบรำชกำร จึงเกิดผลดังปรำกฏในปัจจุบัน แม้ว่ำยังไม่ดีเท่ำกับประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นมีคน 120 
ล้ำนคน ตำยด้วยอุบัติเหตุจรำจรปีละเพียง 500 คนเท่ำนั้น) แต่ประเทศไทยเฉพำะช่วงเทศกำลสงกรำนต์ก็ตำยมำกกว่ำ
แล้ว ท้ังปีตำยกว่ำหมื่นคน 

 สังคมปัจจุบัน เด็ก-เยำวชน เมื่อโตขึ้นจะใช้ยำนพำหนะที่เป็นเครื่องยนต์ (จักรยำนยนต์) เนื่องจำกมอเตอร์ไซค์ซื้อง่ำยขึ้น 
(แตกต่ำงจำกประเทศสิงคโปร์) ซึ่งแตกต่ำงจำกสมัยก่อนที่เด็กจะต้องเริ่มหัดขี่จักรยำน และที่น่ำเป็นห่วงมำกไปกว่ำนั้น 
คือ เด็กและเยำวชนกลุ่มนี้ไม่ค ำนึงถึงปลอดภัย ผลจำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ มีเด็กเพียงร้อยละ 7 ที่ใส่หมวกนิรภัยเมื่อขี่
จักรยำนยนต์ มูลนิธิเมำไม่ขับ จึงท ำงำนทั้ง 2 เรื่องไปพร้อมๆกัน คือ เรื่องรณรงค์เมำไม่ขับและให้ใส่หมวกนิรภัยขณะ
ขับข่ีมอเตอร์ไซค์  

 การส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยานต้ังแต่เด็ก เป็นการสร้างวินัยจราจร ค านึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเคารพสิทธิ
ของผู้ใช้ถนนร่วมกัน ดังนั้น กำรส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยำนจึงเป็นสิ่งที่ควรสังคมควรให้ควำมส ำคัญและส่งเสริม สังคม
ต่ำงจังหวัดจะมีเด็กข่ีจักรยำนไปโรงเรียน แต่จะไม่เห็นปรำกฏมำกนักในกรุงเทพฯ เนื่องจำกบริบทของเมืองแตกต่ำงกัน 
มีสถิติว่ำคนไทยขี่จักรยำนตำยเป็นอันดับสำมของโลก  

 โจทย์ที่คุยกันเป็นโจทย์ท่ียำก รัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง หากมีทางจักรยานก็ต้องใช้
ขี่จักรยานได้จริง ต้องมีมำตรกำรมำส่งเสริม ยกย่องคนใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวันเป็นตัวอย่ำงแก่สังคม เช่น อ.สุธี 
อำกำศฤกษ์ เป็นตัวอย่ำงที่ดีขี่จักรยำนไปท ำงำน หรือคนอื่นๆ กำรส่งเสริมให้คนมำใช้จักรยำนต้องใช้ควำมพยำยำม และ
ควำมอดทนเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ มีผู้ไม่เห็นด้วย เช่น ผู้ขำยจักรยำนยนต์และร้ำนเหล้ำริมทำง 
แต่เรำต้องท ำไป เริ่มต้นจำกเด็กๆ  

 สถำนกำรณ์ขณะนี้นับเป็นโอกำสดีในกำรรณรงค์ส่งเสริมให้คนใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน รวมไปถึงกำรรณรงค์เรื่อง
ควำมปลอดภัยด้วย ก่อนนี้ กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรออกบูธส่วนใหญ่ไม่มีบูธหรือนิทรรศกำรเรื่องจักรยำน แต่กระแส



ปัจจุบันเริ่มมีและต่อไปต้องมีเพื่อเป็นกำรกระตุ้นสังคม ผนวกกับกำรให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย วินัยจรำจรบนถนน
ด้วย  

 อ.ปริญญา: เนื่องจำกทรัพยำกรมีจ ำกัด แต่จ ำนวนประชำกรของโลกเพิ่มขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจึงเป็น
สิ่งส ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อควำมอยู่รอด เพื่อรักษำทรัพยำกร เพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

 การเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันจึงเป็นค าตอบหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจำก
จักรยำนเป็นพำหนะที่ดีที่สุด มีพลังงำนท่ีไม่มีวันหมด เป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อโลก 

 เมืองใหญ่ทั่วโลกต้องกำรลดจ ำนวนผู้ใช้รถยนต์ ไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนและกำรเดิน 
นับเป็นกระแสไปท่ัวโลก และได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี  

 ส ำหรับประเทศไทย กระแสกำรเริ่มหันมำเดินทำงด้วยจักรยำน ส่วนหนึ่งเป็นกระแสมจำกกลุ่มนักจักรยำนที่บุกเบิก 
ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลง บ้ำนเรำมีทำงจักรยำนสำยแรกในปี พ.ศ.2549 จนปัจจุบันนี้ปี 2556 มีเส้นทำงจักรยำนรวม
ทั้งสิ้น 44 สำย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำมำก (หมำยเหตุ: เส้นทำงจักรยำนเส้นแรกในประเทศไทย มีขึ้นในรำวปี 
พ.ศ. 2518 บริเวณถนนรำมค ำแหง ซึ่งยังถือว่ำเป็นพ้ืนท่ีนอกเมือง แต่กำรใช้งำนจริงไม่สัมฤทธิผล)  

 ผศ.ดร.พนิต: กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสังคมเป็นสิ่งส ำคัญ ต้องมีมำตรกำรและกำรรณรงค์ส่งเสริมจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  

 

(2) สิทธิและความปลอดภัยของคนใช้จักรยาน-คนเดินเท้า 
 อ.ปริญญา:  กำรรณรงค์ส่งให้ให้คนขี่จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน มีประเด็นส ำคัญที่ต้องพิจำรณำ คือ (1) มีที่จอด

จักรยาน ซึ่งหำกเป็นเช่นน้ัน กำรใช้จักรยำนสำมำรถเริ่มได้เลย เริ่มจำกบ้ำนไปซื้อของปำกซอย (2) เมื่อขี่บนถนนใช้ผิว
จรำจรร่วมกับยำนยนต์ชนิดอื่น คนขี่จักรยำนจะพบปัญหำเรื่องความไม่ปลอดภัย เพรำะกรุงเทพฯตรงข้ำมกับเมืองและ
ประเทศอื่นๆที่ส่งเสริมกำรเดินกำรใช้จักรยำนจริงจังซึ่งคนเดินเท้ำจะมีควำมส ำคัญที่สุด (ได้รับควำมคุ้มครองมำกที่สุด) 
ตำมมำด้วยคนใช้จักรยำน และรถยนต์ แต่ในกรุงเทพฯตรงกันข้ำม ผู้ใช้รถยนต์เป็นใหญ่ แม้กำรจอดทับทำงจักรยำนยังมี
กำรด ำเนินกำรตำมกฎจรำจร (3) จะต้องรณรงค์ ส่งเสริมสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรใช้จักรยำนให้มำกขึ้น 
เพื่อให้เมืองน่ำอยู่มำกข้ึน หำกใช้มำตรกำรมำบังคับให้คนขี่จักรยำนไม่ได้ แต่บังคับให้คนที่ใช้ยำนยนต์ต้องจ่ำยมำกขึ้นได้ 
เป็นต้น  

 คุณสุรสิทธิ์ :  ก่อนนี้  สิทธิของคนเดินเท้ากับจักรยานในสังคมไทยไม่ได้รับความส าคัญ ปัจจุบันเร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกมีกระแสสังคมกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรใช้จักรยำนและเดินเท้ำ  ซึ่งตอบโจทย์กำรเดินทำง
เพื่อเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีหลักสูตรเรื่องควำมปลอดภัยและกำรมีวินัยจำจรบนถนนให้
นักเรียนอย่ำงเข้มงวด เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น 

 ผศ.ดร.ปริญญา:  สังคมเหมือนเรือขนำดใหญ่ จะเปลี่ยนทิศต้องใช้พลังงำนมำก คนในสังคมส่วนหนึ่งต้องเป็นคนเริ่ม 
กำรลงมือเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งดี เริ่มต้นท่ีตัวเองไม่มีผลเสียเลย เริ่มจำกตัวเรำ ถ้ำท ำไม่ส ำเร็จก็แปลว่ำวิธีกำรของเรำไม่
ดี ซึ่งต้องค้นหำวิธีกำรใหม่ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนในสิ่งที่เรำก ำลังท ำอยู่ คือกำรส่งเสริมเรื่องกำรเดินและกำรใช้
จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน ผ่ำนถึงระดับนโยบำยได้  

 คุณเจริญ:  ผู้ใช้จักรยำนจะท ำตัวเองให้ปลอดภัย ก็ต้องยอมรับว่ำเรำเป็นวัตถุที่เล็กที่สุดบนถนน  ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สังคมยอมรับ ได้รับสิทธิและควำมปลอดภัยบนถนน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย “สื่อ” เป็นเคร่ืองมือ แรงเฉื่อย
ในกำรโน้มน้ำวเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นกำรจุดประกำยให้คนมำใช้จักรยำนให้มำกขึ้น ยกตัวอย่ำง ในประเทศ
แถบยุโรป-อเมริกำ คนใหญ่สุดเปลี่ยนแปลงได้ เช่ือว่ำในเอเชียและบ้ำนเรำหำกมีกำรสร้ำงกระแส รณรงค์ ด้วยสื่อ กำร
เปลี่ยนแปลงก็สำมำรถเกิดขึ้นได้ เช่นกัน  

 



(3) บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 อ.ปริญญา: กำรส่งเสริมให้คนเดินและใช้จักรยำนเป็นเรื่องของกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม หำกมีโครงสร้ำง

ทำงกำยภำพรองรับ เช่น เส้นทำงจักรยำน แต่ไม่มีคนใช้ (ประสบกำรณ์จำก ม.ธรรมศำสตร์) ต้องมีมำตรกำรเสริม เช่น 
เรำไม่มีมำตรกำรบังคับให้คนใช้จักรยำน แต่มีกลไกท ำให้คนใช้ยำนยนต์ชนิดอื่นจ่ำยแพงขึ้นได้  

 กำรเปลี่ยนหรือเพิ่มกฎหมำยไม่ใช่เรื่องยำก แต่ กฎหมายจะไม่เปลี่ยนหากความคิดของสาธารณชนไม่เปลี่ยน 
ควำมคิดคนทั่วไปในสังคมจะต้องเปลี่ยน คือ ให้ควำมส ำคัญกับคนเดินเท้ำและใช้จักรยำนก่อน และต้องท ำให้จริงจัง 
เช่น มำตรกำรล็อคล้อหำกมีกำรจอดทับเส้นทำงจักรยำน ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแล เช่น หน้ำบ้ำน หน้ำร้ำน เป็นอีก
มำตรกำรทำงสังคมที่ควรน ำมำใช้ หรือส่งเสริมให้เกิดขึ้น  

 คุณอรวรรณ: กำรปั่นจักรยำนท่องเที่ยวทั่วโลกของเรำ มีกำรเตรียมตัว เตรียมควำมพร้อมในกำรออกเดินทำง คือ 
ค้นคว้ำก่อนว่ำจะขีจ่ักรยำนเส้นทำงไหนปลอดภัยที่สุด ดังนั้น สิ่งที่นักปั่นท่องทั่วโลกต้องการ คือ ข้อมูลและสื่อเร่ือง
จักรยาน เส้นทางจักรยาน ฯลฯ ซึ่งอยำกให้บ้ำนเรำมี และตอนนี้ ได้พยำยำมค้นคว้ำ ท ำเส้นทำงจักรยำนของ 3 เมือง
ประวัติศำสตร์ของบ้ำนเรำออกมำแล้ว และจะท ำเมืองอื่นๆด้วย เพ่ือประโยชน์ส ำหรับนักปั่นท่องเที่ยว  

 คุณสุรสิทธิ์: หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรม กองต่ำงๆ ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดันเรื่องเดินและจักรยำนให้เป็นระดับ
นโยบำยของหน่วยงำนด้วย เช่น กองทัพอำกำศ กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล (บช.น.) สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ 
ต้องหำแนวทำง กลวิธีกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะอย่ำงไรให้เอื้อต่อผู้เดินเท้ำและกำรใช้จักรยำน  

 อ.พนิต:  ความไม่ปลอดภัยของคนใช้จักรยานและคนเดินเท้า เกิดจากความคิดและพฤติกรรมของคนมากกว่า
โครงสร้างทางกายภาพ  เพรำะประเทศไทยมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำนดีระดับพอใช้ คนใน
สังคมยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและเห็นควำมส ำคัญในกำรเดินทำงด้วยกำรเดินและกำรใช้จักรยำน สังคมจึงยังไม่เกิด
กฎหมำยรองรับ และกลไกในกำรส่งเสริมสนับสนุนมำกนัก  
 
 

  ห้องเดิน-จักรยาน สู่วิถีเมืองน่าอยู่  

 

หัวข้อการน าเสนอ สรุปประเด็นการน าเสนอและอภปิราย 

(1) วัฒนธรรมจักรยาน กับ  
การสร้างสรรค์เมืองจักรยาน 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดย ผศ. นิคม บุญญำนุสิทธ์ิ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปตัย 
กรรมศำสตร์ ม.เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน นครรำชสีมำ  

 

 ปัจจุบันจำกภำพที่ปรำกฏในสื่อ สังคมจะมีควำมรอบรู้ว่ำสังคมไทยมีจ ำนวนนัก
จักรยำนมำกกว่ำผู้ใช้จักรยำน ซึ่งนักจักรยำนต้องมีหมวก(นิรภัย) มีชุด(ขี่
จักรยำนโดยเฉพำะ) แต่เมืองต้องการให้สร้างวิถีชีวิตในการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

 กำรประชุมลักษณะนี้ ควรเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจมารับฟังและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจคือ ผู้ดูแลความเรียบร้อย  ควำม
ปลอดภัยบนถนนของผู้ใช้ยวดยำนทุกชนิด ในฐำนะผู้บริหำรเมืองเคยขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจเรื่องกำรจ ำกัดควำมเร็วของยำนยนต์ ซึ่งก็จะไม่ได้
รับควำมร่วมมือมำกนัก กำรผลักดันเรื่องกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวันจึงยัง
ไม่เป็นผลมำกนัก เนื่องจำกชุมชนกลัวควำมเร็วของยำนยนต์ 

 สังคมไทยอยู่ในวัฒนธรรมรถยนต์ (ท ำให้มองเห็นข้อจ ำกัดในกำรใช้จักรยำน
มำก) หำกในไต้หวัน หรือเมืองโบโกต้ำ กำรขี่จักรยำนบนเกำะกลำงถนนเป็น
เรื่องปกติ (กำรเสนอให้ท ำทำงจักรยำนบนเกำะกลำงถนนที่เมืองนครรำชสีมำ
จึงเป็นเรื่องที่ท ำได้)  



 กำรชูประเด็นเรื่องควำมปลอดภัยมำช้ีขำดอำจไม่ต้องเริ่มอะไร ซึ่งควำมจริง
แล้วชำวบ้ำนก็ข้ำมถนนกันมำที่เกำะกลำงอยู่แล้วเป็นปกติ จักรยำนใช้ได้ขอ
ทำงกว้ำง 90-150 ซม.ก็พอ  

(2) ปัญหาและความต้องการเส้นทาง
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
จักรยานของผู้ใชจ้ักรยานที่อาศัยอยู่
ในชุมชนริมคลองบางบัว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาชุมชนร้อยกรอง 
โดย คณุชยุต รัตนพงษ์  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 

 ชุมชนร้อยกรอง มีควำมต้องกำรเส้นทำงจักรยำนเป็นประเด็นส ำคัญ 
 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ใช้จักรยานที่ต้องการมากที่สุด คือ (1) ร้าน

ซ่อมจักรยาน (2) กำรปรับปรุงขอบฟุตบาท (ปำดขอบทำงให้เรียบ) ขี่
จักรยำนได้ปลอดภัย และ (3) มจีุดจอดที่ปลอดภัยเพียงพอที่จุดเชื่อมต่อ  

(3) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้า
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง: ภูมิทัศน์
ถนน คุณภาพทางเท้า และ
พฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ  
โดย ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยันเรศวร  

 วัตถุประสงค์กำรเดินเท้ำของกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ไปซ้ือของและกำรเดินเพื่อออก
ก าลังกาย 

 กำรศึกษำพบว่ำ ภูมิทัศน์ของสวน ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน วิวหมู่บ้าน เป็นสิ่ง
ผู้สูงอำยุอยำกเห็นมำกท่ีสุด  

 คุณลักษณะของป้ำยบอกทำง (ระบุซอย) ที่ท ำให้ผู้สูงอำยุชำวไทยมองเห็นได้ดี
ที่สุด คือ ตัวหนังสือสีขำว บนพ้ืนป้ำยสีเขียว  

(4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการวาง
ผังแม่บทพ้ืนที่ชุ่มน้ าบางกระสอบเพ่ือ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดย รศ.สมพล ด ำรงเสถียร 
คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 
นักวิจัยร่วม: ธิดำวันทน์ ตันติมำลำ  

 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มน้ ำบำงกระสอบ ต้องมีกำรวำงผังแม่บท เพือ่ก ำหนด
แนวทำงของกำรพัฒนำ ด้วยกำรก ำหนดเป้ำหมำยของผังฯ ให้เป็นเสมือน
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ทีส่ะท้อนควำมผูกพันของชุมชน ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ดำรำศำสตร์และอวกำศ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2551  

 กำรจัดฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (16 ฐำน) โดยใช้จักรยำนเพื่อ (1) ดึงดูด
ให้เด็ก-เยาวชนสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม (2) เป็นพาหนะในการเดินทาง
จากฐานการเรียนรู้หนึ่งไปยังฐานการเรียนรู้หนึ่ง และ (3) เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทางกายส าหรับเด็ก-เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 
 

 ห้องเดิน-จักรยาน ทางเลือกของการเดินทาง 
 

หัวข้อการน าเสนอ สรุปประเด็นการน าเสนอและอภปิราย 

(1) อุโมงค์ ทางเลือก ทางลอดข้าม
ถนนส าหรับคนเดินเท้าในกทม. 
โดย รศ.ดร.ศิริมำ ปญัญำเมธีกุล 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

 กำรศึกษำนี้สมัภำษณ์คนกทม. ที่มปีระสบกำรณ์กำรใช้ทำงข้ำมถนนทัง้ 3 
ประเภท คือ ทำงม้ำลำย สะพำนลอย และอุโมงค์ทำงลอด  

 กำรศึกษำพิจำรณำปัจจยัด้ำนระยะทำง ควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภัย และ
กำรกันแดดกันฝน พบว่ำ คนกรุงเทพฯทั้งผู้ชำยและผู้หญิง ทุกวัย,ทกุอำชีพ
,รำยได้ และทุกกำรศึกษำ ให้คะแนนอุโมงค์ทางลอดข้ามถนน มากกว่า
สะพานลอยและทางม้าลายในทกุประเด็น 



 ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เปน็ข้อเสนอแนะกับนักวางผังเมืองและผูท้ี่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเมืองในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบด้านราคาและค่าบ ารุงรักษา (management 
cost) พร้อมกับศึกษำความต้องการของประชาชน (social management 
cost) ในกำรเลือกใช้อุโมงค์ สะพำนลอย และทำงม้ำลำยเพิ่มเติม เพือ่เป็น
ข้อเสนอแนะให้กับนักวำงผังเมืองและผูบ้ริหำรส ำหรับกำรพัฒนำเมอืงในอนำคต 

 อุโมงค์มีรำคำสูง จึงควรเลือกจัดสร้ำงเฉพำะจุดที่จ ำเป็นและมีควำมต้องกำรกำร
ข้ำมถนนในปริมำณสูง 

(2) การส ารวจความต้องการของ
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคมในการขี่จกัรยาน
มาโรงเรียน 
โดย คณุครูกญัตลักษณ์ ฤทธ์ิแดง 
โรงเรียนวัฒนำนศุำสน์  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำที่ส ำคญัทีท่ ำให้เด็กไม่ใช้จักรยำนเดินทำงไปโรงเรียน 
คือ ผู้ปกครองไม่ยินยอม เพรำะคดิว่ำไม่มีความปลอดภัยบนท้องถนน  

 ดังนั้น เทศบำลเมืองพนัสนิคมควรมีนโยบำยและกำรวำงแผนกำรจัดท ำเส้นทำง
กำรขี่จักรยำนที่ปลอดภยั  

 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยำวชนข่ีจักรยำนในชีวิตประจ ำวันในอนำคตต่อไป 
 ควรต่อยอดกำรศึกษำครั้งนี้เรื่องแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมหัน

มาใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 
 กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ต้องตั้งค ำถำมให้ชัดเจน (ไม่

คลุมเครือ) เพื่อจะได้ค ำตอบตรงตำมวัตถุประสงค์ และผลกำรศึกษำที่ถูกต้อง 
 กรณีนักเรียนท่ีบ้ำนอยูไ่กล (ไม่สะดวกและปลอดภยัในกำรใช้จักรยำนมำโรงเรียน) 

แต่อยำกปั่นจักรยำนด้วย โรงเรียนจะยืมจักรยำนชำวบ้ำน เทศบำล มำให้นักเรียน
ป่ันร่วมกิจกรรม ปั่นเล่นด้วย เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวันในอนาคตได้ 

(3) วิธีส่งเสริมการขี่จกัรยานใน
กรุงเทพมหานคร 
โดย รศ.ดร.วโิรจน์ ศรีสรุภำนนท์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี

 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช้ีเน้นให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้จักรยำนใน
ชีวิตประจ ำวันต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่ เพื่อร่วมส่งเสริม
กำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวันในกรุงเทพฯ กรณีศึกษำบริเวณถนน ประชำอุทิศ 
เขตบำงมด  

 กำรศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน ประเด็นเกี่ยวกับ
ปัญหำกำรใช้และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จักรยำน ทั้งหมด 37 ประเด็น และ
สำมำรถจัดกลุ่มประเด็นได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ (1) นโยบำยและแผนกำรสนับสนุน
กำรใช้จักรยำน (2) ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนน (3) สิ่งกีดขวำงบนทำง
เท้ำ (4) ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรม (5) ควำมไม่สะดวกในกำรขี่จักรยำน
บนทำงเท้ำ (6) นโยบำยเสริม  (7) รำคำจักรยำน   

 กลุ่มประเด็นท่ีผู้ใช้จักรยำนให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด คือ กลุ่มนโยบำยและแผนกำร
สนับสนุนกำรใช้จักรยำน กลุ่มประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนน 
และกลุ่มประเด็นสิ่งกีดขวำงบนทำงเท้ำ เป็นล ำดับ  

 ทั้งนี้ กลุ่มนโยบำยและแผนกำรสนับสนุนกำรใช้จักรยำน มีกำรเสนอ 9 นโยบาย
ส าคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรใช้จักรยำน คือ (1) กำรสร้ำงโครงข่ำยเส้นทำง
จักรยำนที่เช่ือมโยงต่อเนื่อง (2) กำรติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์บอกเส้นทำงหรือแสดง



ช่องทำงจักรยำน (3) กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับประชำชน (4) กำรจัดเตรียมห้อง
อำบน้ ำ (5) กำรให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ขี่จักรยำนมำท ำงำน (6) กำรออกข้อบังคับที่
เอื้อต่อกำรขี่จักรยำน (7) กำรสร้ำงจุดจอดจักรยำนที่ปลอดภัย (8) กำรจัดตั้ง
หน่วยงำนที่ดูแลและพัฒนำเส้นทำงเฉพำะ (9) กำรจัดช่องทำงจักรยำนแยก
ต่ำงหำกจำกรถยนต์และคนเดินเท้ำ 

(4) ผลของการเดิน ว่ิง และปั่น
จักรยานสะสมต่อดัชนีมวลกาย 
มวลกล้ามเนื้อ และร้อยละของ
ไขมันในร่างกายของนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ม.เกษตรศาสตร์ 
โดย ดร.พรพล พิมพำพร 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
(วิทยำเขตก ำแพงแสน) 

 กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำและเปรียบเทยีบผลกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีมวล
กำย มวลกลำ้มเนื้อ และร้อยละของไขมันในร่ำงกำยของนิสิตที่เข้ำรว่มโครงกำรฯ  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ คือ นิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ม.
เกษตรศำสตร์ จ ำนวน 77 คน อำยุระหว่ำง 18-20 ปี  

 กิจกรรมของโครงกำรฯ คือ เดิน ว่ิง ปั่นจักรยำน สะสมระยะทำงไมน่้อยกว่ำ 30 
ไมล์ (48 กิโลเมตร) สัปดำห์ละ 2 วัน ระยะเวลำ 3 เดือน  

 สิ้นสุดโครงกำรฯพบว่ำ ปัจจัยที่จะท ำให้นิสิตปั่นจักรยำน คือ (1) นิสิตชำย มีดัชนี
มวลกำยและร้อยละของไขมันในรำ่งกำยเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน ส่วน
มวลกล้ำมเนื้อไม่เปลี่ยนแปลง (2) นิสิตหญิงมีมวลกล้ำมเนื้อเพิ่มขึ้น แต่มวลกำย
และร้อยละของไขมันในร่ำงกำยไมเ่ปลี่ยนแปลง  

 สรุป หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ นิสติชำยและหญิงมีควำมสมบรูณ์ (อ้วน) ของ
ร่ำงกำยมำกขึ้น  

 ในกำรทดลองควรท าการควบคุมกิจกรรมทีน่ักศึกษำท ำในแต่ละวัน จะเป็นผลให้
เกิดควำมถูกต้องของผลกำรทดลองมำกขึ้น  

 ควรเพิ่มตัวช้ีวัดในดำ้นอ่ืนๆ เช่น การวัดการท างานของหัวใจ สุขภาพของ
นักศึกษาท้ังก่อน-หลังท ากิจกรรม 

 
สรุปจ านวนผู้ เข้าประชุมวิชาการฯ  กำรประชุมวิชำกำรกำรส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้จักรยำนใน

ชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 1 มีผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 153 คน แบ่งกลุ่มผู้เข้ำประชุมจำกภำคีต่ำงๆ ดังนี้  
 

ที ่ กลุ่มผู้เข้าประชุม จ านวน (คน) % 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ เทศบำล) 43 28 
2 สถำบันกำรศึกษำ (มหำวิทยำลัย/โรงเรียน)  30 20 
3 วิทยำกรและผู้น ำเสนอผลงำน 25 16 
4 หน่วยงำนภำครัฐ  20 13 
5 เครือข่ำยฯ / ชุมชนจักรยำน 12 8 
6 คณะกรรมกำรชมรมฯ /คณะท ำงำนและจติอำสำผึ้งงำน 12 8 
7 สื่อมวลชน 4 3 
8 องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) 4 3 
9 บริษัทเอกชน 3 2 

รวมท้ังหมด 153 100 



วันที่ 30 มีนาคม 2556: กิจกรรม bike trip อ.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษำแนวทำงและรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยำนของชุมชนบำงกระเจ้ำ  

 

ปี พ.ศ. 2535 รัฐบำลได้ก ำหนดให้พื้นที่ 6 ต ำบลของอ ำเภอพระประแดง คือ บำงกระเจ้ำ บำงกอบัว บำงน้ ำผึ้ง 
บำงกระสอบ และบำงยอ เป็นพื้นที่สีเขียว หรือที่เรียกว่ำ “กระเพำะหมู” ซึ่งทั้งหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้น ำท้องถิ่น 
ชุมชน และชำวบ้ำนได้ร่วมกันรักษำพื้นที่ดังกล่ำวให้คงสภำพควำมเป็นธรรมชำติ เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ  

พื้นที่สีเขียวแห่งนี้จึงกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นที่รู้จักของคนใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยชุมชน นอกจำกเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่ชำวชุมชนแล้ว 
ยังเป็นกำรอนุรักษ์แหล่งทรัพยำกรป่ำไม้ที่คงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเป็นปอดของเมือง  

Bike trip เป็นกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีรูปแบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงผู้น ำท้องถิ่น วัด และชำวชุมชนในพื้นที่ และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนนอกพื้นที่ ทั้งภำครัฐและเอกชน นับเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีที่สำมำรถน ำไปเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้  

 

 สรุปกิจกรรมทัศนศึกษำ ดังนี้  
กล่ำวต้อนรับและแนะน ำเส้นทำง
กำรปั่นจักรยำน ณ สวนป่าเกด
น้อมเกล้า ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า  

 รับประทำนอำหำรเช้ำร่วมกันก่อนเริ่มต้นกจิกรรม ณ สวนป่ำชุมชน 
 กล่ำวต้อนรับกลุ่มทัศนศึกษำดูงำน Bike trip โดยคุณเปรมปรีย์ ไตรรตัน์ ประธำน

ชุมชนวัดป่ำเกด  
 ชุมชนวัดป่ำเกด มีบริกำรอำหำรเช้ำและให้นักท่องเที่ยวเช่ำจักรยำน  
 บริหำรจดักำรโดยสมำชิกของกลุ่ม  
 แนะน ำเส้นทำงกำรปั่นจักรยำนท่องเที่ยวชุมชนบำงกระเจ้ำ โดยลุงกุล สมำชิกชุมชนที่

ช ำนำญเส้นทำงกำรปั่นจักรยำน พร้อมให้ควำมรู้แก่สมำชิก 
 จุดท่องเที่ยวด้วยจักรยำน คือ (1) โบราณสถานที่จะเยี่ยมชม ได้แก ่วัดป่ำเกด  

วัดจำกแดง และ วัดบำงกระสอบ (2) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (3) ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง และ (4) กลุ่มอนุรักษล์ าพู
บางกระสอบ  

วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า  

 สักกำระพระพุทธรูป ณ วัดป่ำเกด เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเริม่กิจกรรมทศันศึกษำ
ดูงำน Bike Trip  

 เป็นวัดที่เก่ำแก่ของจังหวัด สรำ้งขึ้นในสมัย
รัชกำลที่ 2  

 เดิมชื่อวัดถนนเกด (ตำเกดเป็นผู้ขดุถนน
สร้ำงทำงเข้ำวัดเป็นคนแรก) และประกอบ
กับบริเวณวดัมีต้นเกดขึ้นอยู่โดยรอบต่อมำ
จึงเรียกกันตดิปำกว่ำวัดป่ำเกด   

สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 สวนเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ  



เฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา     เป็นสวนสำธำรณะที่มีพื้นท่ีประมำณ 21 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปรำกำร 

 
 
 
 
 
 
 

วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า  

 วัดจำกแดงเป็นวัดรำษฎร์ตั้งอยู่รมิแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งขวำ ต.ทรงคนอง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร สร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ. 2325 เดิมมคีลองมอญ
อยู่ข้ำงวัด ปัจจุบันถมคลองเป็นถนนแล้ว 

 ปูชนียวัตถุสมัยโบรำณของวัด คือพระพุทธรูปนำมว่ำ “หลวงพ่อหิน” ขุดพบบริเวณ
โบสถ์หลังเก่ำ 

 วัดนีม้ีเนื้อที่ประมำณ 12 ไร่ นับเปน็ปอดขนำดใหญ่แหล่งสุดท้ำยที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ 
มำกที่สุดและมีแม่น้ ำเจำ้พระยำลอ้มรอบท้ังพื้นที่  

วัดบางกระสอบ ต.บางกระสอบ 
อ.พระประแดง  
 

 วัดบำงกระสอบสังกัดคณะสงฆ์
มหำนิกำย สร้ำงขึ้นในรำว พ.ศ. 
2357 โดยประวัติควำมเป็นมำเล่ำ
กันว่ำสร้ำงโดยนำยดวงและนำง
ทรัพย์  สำมี ภร รยำได้ บริ จำค
ท รั พ ย์ สิ น ส ร้ ำ ง ขึ้ น ท รั พ ย์ สิ น
ดังกล่ำวได้มำจำกตุ่มน้ ำโบรำณที่
บังเอิญขุดพบ ภำยในตุ่มมีทรัพย์สมบัติอยู่จ ำนวนหนึ่ง ทั้งสองจึงน ำมำบริจำคสร้ำงวัด 
เมื่อสร้ำงเสร็จจึงได้ตั้งช่ือวัดว่ำ วัดใหม่ตำดวงยำยทรัพย์ และต่อมำเปลี่ยนช่ือเป็น
ทำงกำรว่ำวัดบำงกระสอบตำมช่ือของต ำบล  

ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง ต.บางน้ าผ้ึง  
อ.พระประแดง (พักรับประทำน
อำหำรกลำงวันท่ีตลำดน้ ำบำง
น้ ำผึ้ง)  

 ตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง เกิดจำกแนวคิดของผู้น ำท้องถิ่น (อบต.บำงน้ ำผึ้ง) ชุมชน สร้ำง
ควำมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่อำศัยอยู่ริมคลอง  

 เป็นสถำนท่ีแลกเปลี่ยนท้ังแนวคิด สินค้ำระหว่ำงระหว่ำงชุมชนกับนักท่องเที่ยว  
 รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวด้วยชุมชนที่ยั่งยืน  

กลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ  
ต.บางกระสอบ  อ.พระประแดง 
 

 เยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์ล ำพูบำงกระสอบ 
 ต้อนรับและเล่ำควำมเป็นมำของกลุ่มฯโดยคุณสุกิจ พลับจ่ำงที่ปรึกษำกลุ่มอนุรักษ์

ล ำพูบำงกระสอบ  
 ภำรกิจหลักของกลุ่ม "ล ำพูบำงกระสอบ" คือสร้ำงบ้ำนให้หิ่งห้อย บนพื้นที่ 41 ไร่เศษ 

ของกรมป่ำไม้ 

 



สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม bike trip อ.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ จ ำนวน 57 คน โดยแบ่งกลุ่ม

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  
 

ที ่ กลุ่มผู้เข้าประชุม จ านวน (คน) % 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ เทศบำล) 18 32 
6 คณะกรรมกำรชมรมฯ /คณะท ำงำนและจติอำสำผึ้งงำน 14 25 
5 เครือข่ำยฯ / ชุมชนจักรยำน 8 14 
2 สถำบันกำรศึกษำ (มหำวิทยำลัย/โรงเรียน)  6 11 
4 หน่วยงำนภำครัฐ  6 11 
9 บริษัทเอกชน 3 5 
7 สื่อมวลชน 2 4 

รวมท้ังหมด 57 100 

 
 
 


