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รางขอเสนอยุทธศาสตร
การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
เปาหมาย
รัฐตองแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวาไดดำเนินการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเลือกการเดินและการใช
จักรยานเปนวิธีหลักในการเดินทางระยะสั้น (๑ - ๕ กิโลเมตร) ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชนตอประชาชนในดาน
สุขภาพและการลดคาใชจายในครัวเรือน และตอรัฐในดานการลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพประชาชน การจัด
สาธารณูปโภค การดูแลสิ่งแวดลอม การนำเขาเชื้อเพลิงและการใชพลังงาน ไปสูการมีเมืองนาอยู และการพัฒนาที่
ยั่งยืน พรอมทั้งมีทางเทาและทางจักรยานทีท่ กุ คนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกันดวยการออกแบบทีเ่ ปนธรรม
(Universal Design)
ยุทธศาสตร
การจั ด ระบบและโครงสร า งเพื่ อ ส ง เสริ ม การเดิ น และการใช จั ก รยานในชี วิ ต ประจำวั น ประกอบด ว ย
ยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังนี้
๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพื่อใหเกิดการสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน
๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานดวยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และการเงิน
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักตื่นตัวและทักษะ
รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน
๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพื่อใหเกิดการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
๑.๑ ใหรัฐบาลกำหนดใหการเดินและการใชจักรยานเปนนโยบายสาธารณะและระเบียบวาระแหงชาติ
๑.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานประสานงานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน กำหนด
และจัดทำแผนแมบทในภาพรวมของการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต
ประจำวัน
๑.๓ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเดินและการใชจกั รยาน โดยใหนำเงินจาก
กองทุนอนุรักษพลังงานมาใช
๑.๔ ใหกระทรวงคมนาคมจัดตั้งหนวยงานขึ้ นมาดู แลดา นการเดินและการใชจักรยานโดยเฉพาะ และให
สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสงเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน
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๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานที่ทุกคน
เขาถึงและใชประโยชนได
ใหสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา รวมกับภาคประชาสังคมและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อกระตุน สงเสริม
และสรางแรงจูงใจใหเกิดการเดินและการใชจักรยาน รวมทัง้ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเดิ น ทางจากรถยนต
สวนบุคคลมาเปนการเดินและการใชจกั รยาน เพือ่ ใหเกิดการเพิม่ ขึน้ ของผูใ ชจกั รยานในชีวติ ประจำวัน โดยดำเนินงาน
ดังนี้
๒.๑ ใหคณะรัฐมนตรีพจิ ารณามีมติใหสว นราชการของทุกจังหวัดมีทจี่ อดรถสำหรับคนพิการและรถจักรยานที่
ใกลอาคารและสะดวกกวาผูใชรถยนต รวมทั้งปลอดภัยจากการโจรกรรม แกขาราชการและประชาชนที่ใชจักรยาน
มาติดตอราชการ
๒.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายหลักใหใชการออกแบบทีเ่ ปนธรรมหรือเปนสากลในการกอสราง
และปรับซอมทางเดินเทาทัง้ ในและนอกเขตเมืองเพือ่ ใหทกุ คนรวมถึงคนพิการ ผูส งู อายุ เด็ก สตรีมคี รรภ และผูป วย
สามารถเขาถึงและใชประโยชนโดยการเดินและการใชจักรยานไดเทาเทียมกัน โดยสะดวกและปลอดภัย
๒.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดให
๒.๓.๑ ผูวาราชการทุกจังหวัดเปนประธานในระดับจังหวัด กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผล
การขับเคลื่อนการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
๒.๓.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(๑) วางแผนและจัดทำทางเทาและทางจักรยานในที่สาธารณะ โดยมีระบบจราจรดูแล
ใหมีความปลอดภัย และมีทจี่ อดจักรยานใหเพียงพอ โดยใหชุมชนและองคกรผูใชจักรยานมีสวนรวมพิจารณาในการ
จัดทำและใชประโยชนของทางจักรยานทุกขั้ นตอน รวมทั้ งปรั บ ปรุ งและดู แลรั กษาปา ยสัญญาณและทางเท า
ทางจักรยานที่มีอยูแลว รวมทั้งที่จะมีขึ้น ใหใชการไดตามวัตถุประสงคตลอดเวลา
(๒) สงเสริมใหเกิดองคกรและเครือ ขา ยของคนเดิ นเท า และผูใช จักรยานให มากที่สุด
ใหกรุงเทพมหานคร เมื องพัท ยา และเทศบาลนครทุกแหง พิจารณาจัดหาจักรยานสาธารณะจัดเตรียมไวคอย
ใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ ในเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
(๓) สงเสริมการใชการออกแบบที่เ ป นธรรมในการกอสรางและปรับซอมทางเดินเทา
ทั้งในและนอกเขตเมืองใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกัน
๒.๓.๓ กรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผน ออกแบบ หรือปรับปรุงผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
พื้นที่สาธารณะ และทางทุกเสนที่สรางใหม ใหเปนมิตรตอคนเดินเทาและผูใชจักรยาน หรือปรับปรุงทางที่ไดสราง
ไวแลว เพื่อจูงใจใหประชาชนเลือกเดินและใชจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยใหคำแนะนำและรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกแบบทำทางเทาและทางจักรยานควบคูกับการวางผังเมืองดานการจราจร
และขนสง โดยชุมชน คนเดินเทา ผูใชจักรยาน และผูใชรถอื่น ๆ มีสวนรวม
๒.๓.๔ แก ไขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคารหรื อ กฎหมายระดั บ รองลงมาให ผู เ ป น
เจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนสงสาธารณะ ตองกอสรางและจัดทางเดินเทาให
ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกันดวยการออกแบบที่เปนธรรม
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๔๗๙

๒.๔ ใหกระทรวงคมนาคมกำหนดให
๒.๔.๑ ใชการออกแบบที่เปนธรรม (Universal Design) ในการออกแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
กอสรางและปรับซอมทางเดินเทา เพื่อการเดินและใชจักรยานทั้งในและนอกเขตเมือง
๒.๔.๒ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจราจรที่ทำใหผูใชรถประเภทอื่น ๆ ดูแลคนเดินเทาและผูใชจักรยาน กำหนดมาตรฐาน
ปายเครื่องหมายจราจรที่เอื้อตอความสะดวกและความปลอดภัยตอคนเดินเทาและผูใชจักรยานสำหรับทางหลวง
ทุกประเภทใหครอบคลุม มีมาตรฐานสากล เพิ่มเติมจากปายเครื่องหมายจราจรที่มีอยูเดิม
๒.๔.๓ การรถไฟแหงประเทศไทยและบริษัทขนสงจำกัดจัดใหขบวนรถไฟโดยสารทุกขบวนและ
รถโดยสารประจำทางทุกคันในเสนทางทีไ่ กลกวา ๕๐ กิโลเมตร สามารถรับขนสงจักรยานได และคิดคาบริการขนสง
จักรยานใหเหมาะสมกับชนิดของจักรยานและระยะทาง รวมทั้งมีที่จอดจักรยานที่สะดวกปลอดภัยที่สถานีรถไฟและ
สถานีขนสงทุกแหง
๒.๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหมีหลักสูตรและกิจกรรมในทุกระดับการศึกษาเพื่อการใหความรู
เกี่ยวกับ “การออกแบบที่เปนธรรม” ในการกอสรางอาคารสถานที่ โดยเฉพาะการสรางทางเดินเทาใหทุกคนเขาถึง
และใชประโยชนไดเทาเทียมกัน รวมถึงจัดใหนักเรียน/นักศึกษาพิการไดฝกเดิน/ใชเกาอี้เข็นเพื่อการออกกำลังกาย
ในวิชาพลศึกษา และรวมกิจกรรมสงเสริมการเดินและการใชจักรยานกับนักเรียน/นักศึกษาทั่วไป
๒.๖ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมสงเสริมผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณเครื่องชวย
คนพิการในการเดิน และใชจกั รยานเพือ่ การเคลือ่ นทีห่ รือการเดินทาง เชน ไมเทา เครือ่ งชวยเดิน ไมคำ้ ยัน ขาเทียม
และเกาอี้เข็น เปนตน
๒.๗ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสงเสริมการใชจักรยานในการ
ทองเที่ยว ดวยการยกยองและสงเสริมที่พักและสถานประกอบการที่มีจักรยานและ/หรือที่จอดจักรยานบริการให
นักทองเที่ยว และรวมกับสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอื่น ๆ จัดระเบียบใหผูใช
จักรยานเดินทางเขาในสถานที่ไดตามความเหมาะสม รวมทั้งการทำทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ
๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานดวยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ
การเงิน
ใหกระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการเดินและการใช
จักรยาน โดยประสานรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอืน่ เพื่อ
ใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน สรางแรงจูงใจใหคนเดินเทาและใชจักรยาน
ลดแรงจูงใจในการใชยานยนต และสรางระเบียบวินัยที่ดีแกผูขับขี่ยานยนตเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับผูที่เดิน
และใชจักรยาน
๓.๑ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจมีมาตรการสิ่งจูงใจแกผูที่เดินและ
ใชจักรยานเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอยางสมัครใจ
๓.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมแกไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน และเปดโอกาสให
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ภาคประชาชนมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมาย โดยใหภาคประชาชนมีสว นรวมในการเสนอแนะการปรับปรุงแกไข
๓.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายระดับรองลงมาให
ผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนสงสาธารณะ ตองจัดที่จอดจักรยานและทาง
ลาดสำหรับคนพิการทางกายที่สะดวกและปลอดภัยไดมาตรฐาน
๓.๔ ใหกระทรวงพลังงานมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัยและกิจกรรมการเดินและการใชจักรยาน
เพื่อการอนุรักษพลังงานแกชุมชนและองคกรผูใชจักรยานในเมืองตาง ๆ และสนับสนุนการประชาสัมพันธและ
รณรงคการเดินและการใชจักรยานแทนที่การใชยานยนตในการเดินทางระยะสั้นอยางตอเนื่อง
๓.๕ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีงบประมาณสนับสนุนชุมชนและองคกรผูใ ชจักรยาน
ในเมืองตาง ๆ ดำเนินกิจกรรมการเดินและการใชจักรยานเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการรณรงคการเดิน
และการใชจักรยานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเขตเมืองใหเปนเมืองนาอยู
๓.๖ ใหกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬามีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจักรยานแบบนันทนาการแกองคกร
ประชาชนเพื่อสงเสริมการใชจักรยานทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตาง ๆ นอกเหนือ
จากการกีฬาเพื่อการแขงขันตามปกติ
๓.๗ ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข ภาพแห ง ชาติ ส นั บ สนุ น การมี สวนรวมในการ
ดำเนินการของทุกภาคสวนในการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
บนทางเดินเทาและทางจักรยานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและคนพิการ
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักตื่นตัวและทักษะ รวมทั้ง
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน
ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับภาคประชาสังคม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินงานดังนี้
๔.๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการใหมีหลักสูตร
และกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และพัฒนาทักษะการใชจกั รยานใหถกู ตองและปลอดภัย
แกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับใหเหมาะสมกับวัย ดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
ยกยองโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานดีเดนในการสงเสริมใหครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาเดินและใช
จักรยานในกิจกรรมประจำวัน รวมทั้งการเดินทางระหวางที่พักกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและภายในสถานศึกษา
รวมทั้งการใหความรูแ ละจัดอบรมการขีจ่ กั รยานอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย และมีครูอาจารยและนักเรียน
นักศึกษาหันมาเดินและใชจักรยานเปนจำนวนมาก
๔.๒ ใหกระทรวงคมนาคมดำเนินการ
๔.๒.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนตเพื่อเปนศูนยขอมูลกลางเรื่องการเดินและ
การใชจักรยาน เอื้ออำนวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรับปรุงขอมูลอยางตอ
เนื่องและเปดเผยขอมูลสูส าธารณชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเปนประจำทุกป รวมทัง้ ประสานกับสถาบันการศึกษา
และการวิจัยใหมีการสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางดานวิชาการในสาขาตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิด
มาตรฐานในเรื่องของการเดินและการใชจกั รยาน และกระตุน ใหประชาชนหันมาเดินและใชจกั รยานเปนวิธีหลักในการ
เดินทางในระยะสั้น
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๔๘๑

๔.๒.๒ ใหมีการอบรมและใหความรูก บั ผูข บั ขีย่ านยนตทกุ ชนิดใหมที ศั นคติทดี่ แี ละใหความสำคัญ
ตอผูท เี่ ดินและใชจกั รยาน มีมารยาทและวินยั จราจรในการดูแลใหความปลอดภัยตอคนเดินเทาและผูใ ชจักรยานที่รวม
สัญจรใชถนนอยางจริงจัง และจัดใหความรูเ รือ่ งการเดิน การใชจกั รยาน และการปฏิบตั ติ อ ผูเ ดินและผูใ ชจกั รยาน
เปนสวนหนึ่งของการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนตทุกชนิด
๔.๒.๓ จัดทำแผนเฝาระวังปญหาการจราจรและติดตามการดำเนินสงเสริมการเดินและการใช
จักรยาน รวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมทุกจังหวัด เพือ่ แสดงความกาวหนาของการดำเนินงานและประเมินผล
โดยนำเสนอผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
๔.๒.๔ รวมกับสือ่ มวลชนและภาคประชาสังคม ใหความรูแ กประชาชนและผูบริโภคถึงประโยชน
ของการเดินและการใชจักรยานตอตนเองและประเทศชาติ ตลอดจนผลเสียจากการใชยานยนตในกรณีที่ไมจำเปน
ผานทางสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสาธารณะ และการประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล โดยผานผูนำหมูบาน เชน ผูใหญ
บาน กำนัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชน อยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่
๔.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เผยแพรประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชน
เดินและใชจักรยานเปนประจำสำหรับการเดินทางระยะสัน้ รวมทัง้ จัดเวทีสาธารณะใหมกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย
๔.๔ ใหกระทรวงสาธารณสุขเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนเดินและใชจักรยานเปนประจำ
สำหรับการเดินทางระยะสั้น เปนทางเลือกในการทำกิจกรรมทางกาย และรณรงคใหบุคลากรสงเสริมการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งที่โรงพยาบาลและที่บานเพื่อใหสามารถเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
๔.๕ ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคให
ประชาชนเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวันผานภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพและทางโครงการยอยตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
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