รายงานพิเศษ

		 เพื่อเปลี่ยนวิถีสังคม
สู่การเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำ�วัน
เรื่อง : บุษกร

25 ปี แห่งการขับเคลื่อนแนวคิด “การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน”
เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนให้หันมาใช้การเดินและจักรยานใน
วิถีชีวิต พร้อมทั้งเปลี่ยนกายภาพของเมืองให้เอื้อต่อวิถีนี้ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผูก้ อ่ ตัง้ และ
ประธานชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย อดีตอาจารย์
ประจ� ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูร้ เิ ริม่ น�ำแนวคิดการเดินและการใช้
จักรยานในชีวติ ประจ�ำวันมาเผยแพร่ในสังคมเมือ่ 25 ปีทแี่ ล้ว
ถึงวันนีม้ กี ารเปลี่ยนแปลงอย่างไร และอะไรคือโจทย์ท้าทาย
ทีย่ งั ต้องเคลือ่ นต่อไป

2534

2557

ปี

2534
2553

รณรงค์บนท้องถนน
2555
2554
เป็นครั้งแรก
เพื่อใช้จักรยาน
ท�ำงานเชิงนโยบาย
เป็นทางเลือก
แก้ปัญหาจราจร
อย่างจริงจัง ภายใต้
มลพิษ
ช่วงผลักดัน
“โครงการผลักดันการเดินและ
นโยบาย
การใช้จักรยานไปสู่นโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย”

2543

2554
2558

ช่วงบุกเบิก
รณรงค์สร้าง
ความสนใจ
ทำ�ให้มีชมรมจักรยาน
ริเริ่มจัดงาน
เกิดขึ้นมากมาย
ทั่วประเทศ
“วันปลอดรถ”
(Car Free Day)
เป็นครัง้ แรกในไทย

ครม.มีมติเห็นชอบ “การก�ำหนด

มาตรฐานและการออกแบบและก่อสร้าง
ทางจักรยานในประเทศไทย” ที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ โดยชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทยได้มีส่วนในการ
ร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่อง

25 ปี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

16
มีนาคม

2559

เดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันพร้อมๆ ไป
กับการท�ำงานเชิงรุกในพื้นที่และชุมชน
ธันวาคม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นนโยบายสาธารณะของประเทศ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(ครั้งที่ 5) ผ่านมติ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน”

และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการ

• ส่งเสริมและขยายแนวคิดการสร้างชุมชนจักรยานไปแล้วมากกว่า
110 แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการต่างๆ 38 โครงการ
• สนับสนุนให้เกิดชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ จ�ำนวน 78 พืน้ ที/่ ชุมชน ใน 36 จังหวัด
• ส่งเสริมการเดินและการขีจ่ กั รยานไปโรงเรียนของเด็กนักเรียน และบุคลากรของ
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน
• การสนับสนุนเครือข่ายผู้รักการเดินและการใช้จักรยานทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับชาติไปแล้ว 20 จังหวัด
• การศึกษาวิจัยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยไปแล้ว 88 โครงการ
• การประชุมทางวิชาการประจ�ำปี การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
เริ่มในปี 2556 มีนักวิจัยและผู้ปฏิบัติการจาก 33 องค์กร/สถาบันมาน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยแล้ว 44 โครงการ
• การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ไปร่วมการประชุมจักรยานนานาชาติ
Velo-city และ Velo-city Global
• เป็นสมาชิก ECF
11
• ก่อตั้งและเป็นกรรมการ และเป็นสมาชิก WCA

15 ปีแรก
ขยายแนวคิด
คิดดูเมื่อ 25 ปีที่แล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย คนก็จะหาว่าผมเพี้ยน
ด้วยซ�้ำไป แต่ผลที่ได้มากกว่าที่คาด แต่ไม่เท่ากับที่หวัง ผมหวังให้
เหมือนยุโรป เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค คนใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต แต่ที่
ได้มากกว่าที่คาด ไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีการประชุมวิชาการเรื่อง
เดิน-จักรยานโดยเฉพาะ ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เราจัด ไม่คิดเลยว่าจะมีนัก
วิจัยมาท�ำวิจัยเรื่องเดิน-จักรยาน จนปริญญาเอกก็มี เราท�ำจนเกิด
กระแส ในระยะ 15 ปีแรก แทบจะเป็นการท�ำงานในกลุ่มของเรา คน
อืน่ แทบไม่สนใจ เวลาเราจะชวนคนมาขีจ่ กั รยานสมัยก่อน เขาก็ไม่สนใจ
เราก็ต้องเอาการขี่จักรยานไปเที่ยวเป็นตัวล่อ ให้เขาสนุก สื่อมวลชนก็
จะตามไปดู ยังอยู่ในวงแคบๆ แต่ก็ท�ำให้เกิดชมรมเยอะเลยในช่วงนั้น
เป็นความส�ำเร็จขั้นต้น เพราะเราคงคิดเร็วไปกว่าคนอื่น

10 ปีหลัง
ยุทธศาสตร์สองขา
ในช่วง 10 ปีหลัง ทัว่ โลกสนใจเรือ่ งโลกร้อน เราสามารถไปบอกกับ สนข.
(ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม) เอา
เรือ่ งการเดินกับจักรยานไปอยูใ่ นการแก้ปญ
ั หาขนส่งและจราจรได้ เริ่มเข้าไป
อยู่ในนโยบายของรัฐแล้วถึงแม้จะยังพูดกันในวง
เล็ก ในช่วงประมาณ 5-6 ปีหลังเราใช้ยุทธศาสตร์
ที่ผมคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีคนที่
เปลีย่ นแปลงได้คอื นักการเมืองกับนักบริหารประเทศ
ผมใช้ยุทธศาสตร์สองขาในการผลักดันคือเอา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงไปเล่าให้ฟัง
ว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ต้องอาศัยแรง
ผลักดันทางสังคม เราชวนคนในชุมชนเรียกร้องสิทธิตรงนี้ สองแรงกดดันนีค้ อื
ข้อมูลและความต้องการของประชาชนจะท�ำให้นกั การเมืองต้องเปลีย่ นความคิด
เคยมีผู้สมัครผู้ว่าคนหนึ่งเอาประเด็นจักรยานไปอยู่ในนโยบายหาเสียง ต่อ
มามีโอกาสเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐก็เสนอแนวคิดนี้
เข้าไป ผลักดันให้ไปอยูใ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นมติทมี่ ี พรบ.รองรับ
สามารถไปบอกกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปด�ำเนินการตามกฎหมายทีต่ วั เอง
มีอยู่ เราเปลี่ยนระดับวิธีคิดและนโยบายแล้ว
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โจทย์ทา้ ทาย
ทำ�ต่อไป!!
ทีต่ อ้ งผลักดันต่อไปคือ ยังไปไม่ถงึ ชีวติ ประจ�ำวันเท่าไหร่ โจทย์ใหญ่
คือท�ำให้เรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันเป็นวิถชี วี ติ ของคนได้จริงๆ เราเข้าไป
คุยกับสมาคมสันนิบาตเทศบาล สมาคม อบต. เพื่อเสนอแนวคิด ถ้า
คุณจะแก้ปัญหาชุมชนใช้เรื่องนี้ได้ หลายคนเห็นด้วยแต่งบในพื้นที่ที่
เขาได้รบั การกระจายอ�ำนาจมา พอจัดล�ำดับความส�ำคัญนีเ่ ราอยูอ่ นั ดับ
ท้ายๆ เราก็ต้องท�ำยังไงให้ท้ายๆ ไปอยู่ข้างบนได้ไหม เมื่อเทียบกับท�ำ
ถนน พยายามบอกข้อดีขอ้ ด้อย เราพยายามเข้าไปในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งมีหลายพันแห่ง คงเข้าไปได้ไม่หมด เราก็เลือกคนที่น่าจะ
เข้าใจ แล้วหวังว่าเขาจะเป็นโมเดลให้คนอื่นเอาไปท�ำตามต่อ

งานวิจยั ไทย
ไประดับโลก
ผลส�ำเร็จอีกอันหนึง่ เราสามารถน�ำงานวิจยั ไปเสนอระดับ
โลกได้ เราจะไปประชุมงานจักรยานโลกที่ไต้หวัน จะไปพูด
เรื่องวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิของคนใช้จักรยานกับ
เดิน ไปแชร์กบั เขาว่า 25 ปี เรามาถึงวันนีไ้ ด้อย่างไร แล้วคน
ของเราต้องไปเรียนรูว้ า่ โลกเขาคิดยังไง เขาท�ำยังไง ไปสร้าง
เครือข่าย ไปเรียนรูจ้ ากนักการเมือง
ที่เขาเอาการเดิน จักรยาน และ
การเดินทางทีย่ งั่ ยืนไปอยูใ่ นวิถขี อง
การเลือกตัง้ เขาท�ำอย่างไรให้สำ� เร็จ
ครัง้ แรกทีป่ ระชุมในเอเชีย ไต้หวัน
ใช้นโยบาย จนกระทัง่ เขาเป็นเมือง
จักรยานได้ เราก็อยากไปดู ฝรั่งก็
อยากไปดู ไต้หวันก็อยากโฆษณาตัวเองว่าเราก็เป็นเมือง
ที่สุดยอดเรื่องนี้เหมือนกัน
ส่วนเมืองไทย ถ้ารักบ้านนีเ้ มืองนี้ พยายามให้การเดิน การใช้
จักรยานมันอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยในระดับทีย่ อมรับได้ เพือ่ ลูกหลานของท่าน เพราะ
ข้อดีเรือ่ งของมลพิษ พลังงาน ค่าใช้จา่ ย ความเอือ้ อาทรต่างๆ
จักรยานนีท่ ำ� ให้เราอยูด่ ว้ ยกันแล้วรูส้ กึ ใกล้ชดิ กัน คุณขับรถ
ในต่างจังหวัดกับขีจ่ กั รยานไป ขีจ่ กั รยานความเป็นมิตรเกิด
ขึ้นง่ายมาก มาเปลี่ยนพฤติกรรมกันเพื่อลูกหลานของเรา

ความปลอดภัย
บนท้องถนน

จากชมรมฯ สู่
นโยบายสาธาณะ
คุณจ�ำรูญ ตัง้ ไพศาลกิจ รองประธาน และประธาน
คณะกรรมการก�ำกับทิศ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตประธานบอร์ดแอร์
พอร์ตเรลลิงค์ ผูน้ ำ� ประสบการณ์การท�ำงานด้านคมนาคม
มาร่ ว มท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นการเดิ น และการใช้ จั ก รยาน
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ม าช่ ว ยเสริ ม ถึ ง ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่
โครงการฯ และชมรมฯ จะต้องเดินหน้าต่อไป

ความมัน่ ใจในเรือ่ งความปลอดภัยบนท้องถนนก็สำ� คัญ อุบตั เิ หตเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ทีท่ างชมรมต้องผลักดันให้มากกว่านี้ เรือ่ งทางจักรยานเริม่ มาแล้ว แต่เรือ่ งอุบตั เิ หตุ
เรือ่ งทางเดินเท้า เราต้องท�ำต่อไป
โดยอาจจะต้องรณรงค์กบั รถประเภทอืน่ ๆ ด้วย เรือ่ งความเร็วมีผลมาก กลุม่ เสีย่ ง
บนถนนคือ คนเดินเท้า คนขีจ่ กั รยาน คนขีม่ อเตอร์ไซต์ สามกลุม่ นีม้ โี อกาสเสียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุกว่าครึง่ ถ้าอัตราความเร็วของรถยนต์ลดลงได้ อัตราอุบตั เิ หตุและ
การเสียชีวติ ก็ลดลง ท�ำยังไงจะผลักดันให้รฐั ลดความเร็วในเขตเมืองเหลือสัก 50
กิโลเมตร/ชม.

“เดิน” ก็สำ�คัญไม่แพ้กนั
อีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาผมว่าเราละเลยคนเดินเท้า ในอนาคตต่อไปจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ การใช้ทางเท้าเป็นเรื่องจ�ำเป็น ท�ำยังไงให้คนเดิน
สะดวก ไม่ชนต้นไม้ ชนเสาไฟ ทางเท้าโล่งๆ ไม่มีหลุมบ่อ อย่างกฏหมาย
สมัยใหม่อาคารต้องออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ หรือออกแบบให้
เป็นมิตรกับคนพิการ มีทางลาด มีห้องน�้ ำคนพิการ ในอนาคตต้อง
ออกแบบอย่างนั้น เมืองก็จะเปลี่ยนแปลงน่าอยู่ขึ้นส�ำหรับคนทุกเพศทุก
วัย การเดินนี่เหมือนกับง่ายเพราะทุกคนก็เดิน แต่
ไม่ง่ายเลย ท�ำยังไงให้คนมาเดินเยอะๆ

เปลีย่ นวิธคี ดิ
เปลีย่ นพฤติกรรม
การจะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิธีคิดของคนมันไม่ง่าย ต้องใช้เวลาและความ
ร่วมมือ เช่น ท�ำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจการใช้ถนนร่วมกัน การใช้ทางจักรยานร่วมกัน
ให้ไปด้วยกันได้ พอมีคนขี่จักรยานเยอะ คนขับรถก็บอกขี่เยอะกีดขวางกันจัง คน
ขี่จักรยานก็บอกไม่มีช่องทางจักรยาน ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ แต่ว่าจริงๆ ในหลายแห่ง
เขามีการแชร์ถนนซึง่ กันและกัน ต้องพึง่ พากันไปให้ได้ รูจ้ กั สิทธิในการใช้ทางสาธารณะ
ร่วมกัน ในหลายประเทศท�ำระบบเชื่อมต่อการเดิน จักรยานกับขนส่งสาธารณะอื่นๆ
ในยุโรปคนกลับมาใช้จักรยานมาก คิดเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น คนไทยก็
ต้องไปทางนั้นเหมือนกัน

การสือ่ สารกับสังคม
ส่วนราชการเราก็ไปผลักดันเรือ่ งกฎหมายและการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่วนการรณรงค์จะเป็น
งานของภาคประชาสังคม สือ่ สารไปสูส่ าธารณะ จะเปลีย่ น
ทัศนคติของคนต้องท�ำทัง้ ทางด้านกายภาพ กฎระเบียบ
ขณะเดียวกันก็ต้องอธิบายให้ประชาชนรับรู้ว่าทิศทาง
ไปอย่างไร มาตรการต่างๆ มีประโยชน์อะไรกับตัวคุณ
สังคม วิถีชีวิต มีอะไรที่จะเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต
เราท�ำโดยไม่พูดไม่ได้ หรือพูด
แล้ ว ไม่ ท� ำ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เช่ น พู ด
รณรงค์ให้คนมาใช้จกั รยาน ให้
มาเดิ น แต่ ไม่มีทางจักรยาน
ทางเท้ายังเละๆ มันก็ไปไม่ได้
ต้องท�ำควบคู่กัน เหล็กก�ำลัง
ร้อน คนก�ำลังสนใจ เราก็เริ่ม
ผลักดันมากขึ้น สื่อสารมากขึ้น
เราก�ำลังจะไปประชุมจักรยานโลกทีไ่ ต้หวัน ไต้หวันเมือ่
สัก 20 ปีทแี่ ล้วเป็นประเทศทีใ่ ช้มอเตอร์ไซค์มาก ปัญหา
จราจรก็เยอะมาก เขาก็คอ่ ยๆ แก้ไขเปลีย่ นมาใช้จกั รยาน
ไต้หวันเป็นประเทศทีผ่ ลิตจักรยานมากด้วยนะ เขาพยายาม
เปลีย่ นวิธกี ารเดินทางของคนมาใช้จกั รยานมากขึน้ ให้
เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน แล้วเขาท�ำได้จริง
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