มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๗
โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ประเด็นที่ ๓ อุดรธานี เมืองจักรยาน
อุดรธานี เมืองจักรยาน หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ในจังหวัดอุดรธานีใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวันเพื่อการเดินทาง การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ การกีฬา การท่องเที่ยว รวมทัง้ การจัดระบบและโครงสร้างพื้นฐานทีเ่ อื้อต่อการใช้จกั รยานได้
อย่างปลอดภัย เช่น สภาพผิวจราจรทีเ่ หมาะสม สัญญาณจราจรสาหรับจักรยาน มีช่องทางจักรยาน ที่
จอดจักรยาน ร้านซ่อมจักรยาน นอกจากนัน้ ยังรวมถึง การมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ทีเ่ อื้อ
ต่อการใช้จกั รยานทีป่ ลอดภัย เช่น มาตรการจากัดความเร็วยานยนต์ และการบังคับใช้กฎหมาย
ความสาคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ ม
การส่งเสริมให้ประชาชนมีกจิ กรรมทางกายพอเพียงต่อสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมการเดินและการ
ใช้จกั รยานเป็นวิธที ง่ี า่ ย สะดวก และมีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงอย่างน้อย
๙ ประการคือ ลดการเกิดโรคหัวใจลงร้อยละ ๓๐-๕๐, ลดการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ลงร้อยละ ๓๐,
ลดปจั จัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน, ลดปจั จัยเสี่ยงของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน, ลด
ปจั จัยเสีย่ งของโรคมะเร็งลาไส้, ลดปจั จัยเสีย่ งของโรคมะเร็งเต้านม, ปรับปรุงระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ,
ั ่ กรยานเป็ นหนึ่งใน
ลดปจั จัยเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้า และลดปจั จัยเสี่ยงการหกล้มของผู้สูงอายุ การปนจั
การออกกาลังกายแบบแอโรบิคทีไ่ ม่มแี รงกระแทกต่อกระดูกและข้อ จึงเหมาะกับผูส้ งู อายุ
ในด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานโดยเฉพาะสาหรับการเดินทางระยะสัน้
(๑-๕ กิโลเมตร) และส่งเสริมการเชื่อมโยงกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จะช่วยลดการใช้ยานยนต์ทไ่ี ม่
จาเป็นและลดการนาเข้าน้ามันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ จนในปี ๒๕๕๔ คิดเป็ นร้อยละ
๑๖.๗ ของมูลค่าการนาเข้ารวมหรือกว่า ๑ ล้านล้านบาท (๑)ค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการเดินทางและ
ยานพาหนะ ในปี ๒๕๕๔ มากเป็ น อันดับ ๓ ของรายจ่ายครัว เรือ น คิด เป็ น ร้อ ยละ ๑๙ โดยเป็ น
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภาคขนส่ง (น้ ามันและก๊าซที่ใช้กบั ยานยนต์) ถึงร้อยละ ๑๐ และได้เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง การเดินและการใช้จกั รยานในการเดินทางระยะสัน้ ในชีวติ ประจาวันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ได้
หากเดินหรือใช้จกั รยานแทนการใช้รถยนต์สปั ดาห์ละ ๑ วัน ประชาชนจะประหยัดค่าน้ ามันได้เฉลี่ย
๕,๒๐๐ บาท/คัน/ปี (คิดจากฐานการจ่ายค่าน้ ามัน ๑๐๐ บาท/วัน/คัน) (๒)การเดินและการใช้จกั รยาน ซึง่
เป็นวิธเี ดินทางทีใ่ ช้ความเร็วต่ า ยังจะช่วยลดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ ซึง่ เป็ นยานยนต์ท่ี
สามารถใช้ความเร็วสูง ซึง่ เป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวติ วันละ ๒๕-๓๐ คน และมีผพู้ กิ ารรายใหม่ปีละกว่า
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๕,๐๐๐ คน iคิดเป็ นความสูญเสียปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (๓) การเดินและการใช้จกั รยานเป็ นวิธหี นึ่งใน
การแก้ปญั หาการจราจรติดขัดและการสูญเสียเวลาในการเดินทางเนื่องจากการมียานยนต์บนถนนเกิน
กว่าทีจ่ าเป็ น ปจั จุบนั มีค่าเฉลีย่ เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางของคนทัง้ ประเทศและในกรุงเทพฯเป็ น ๑.๓ และ
๑.๗ ชัวโมงต่
่
อวันตามลาดับ ทาให้สูญเสียเวลาเป็ นมูลค่าปีละ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เฉพาะในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หากสามารถทาให้การจราจรทีต่ ดิ ขัดถึงขัน้ วิกฤตนี้ดี
ขึน้ ถึงระดับทีใ่ ช้ได้ ก็จะลดมูลค่าความเสียหายจากการเสียเวลาลงได้วนั ละ ๘๘.๓ ล้านบาท และลดมูลค่า
ความเสียหายจากการใช้ยานพาหนะได้วนั ละ ๑๑๘.๙ ล้านบาทด้วย หรือมูลค่าความเสียหายรวมลดลงถึง
๖๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
ทางด้านสิง่ แวดล้อม การเดินทางระยะสัน้ ด้วยการเดินและการใช้จกั รยาน จะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ ามันและก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ซึ่งเป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพิ่มขึน้ ในอัตราสูงมากจนเป็ นอันดับที่ ๒๑ ของโลกในปี ๒๕๕๔ จาก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) ทัง้ ประเทศ ๒๒๑.๖๕ ล้านตัน มาจากภาคขนส่งมากถึง ๕๙.๘๐ ล้านตัน
หรือร้อยละ ๒๗ โดยเพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๔๓ ถึงร้อยละ ๒๐ii และก๊าซ CO๒ในกรุงเทพฯ ประมาณครึง่ หนึ่ง
มาจากรถยนต์ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO๒ ที่เกิดจากการเดินทาง เป็ นกิโลกรัม /
กิโลเมตร/คน (Carbon Footprint ของการเดินทาง) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีค่า ๐.๐๙ ซึง่ สูงทีส่ ุดใน
การใช้ยานพาหนะทางบก ทุก ๑๐ กิโลเมตรทีค่ นในประเทศไทยเดินหรือใช้จกั รยานแทนการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล จะลดการปล่อยก๊าซ CO๒ไปเกือบหนึ่งกิโลกรัมiii ถ้ารถยนต์ ๑ ล้านคัน วิง่ น้อยลงวันละ ๑.๓
กิโลเมตร จะลดการปล่อยก๊าซ CO๒ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และลดค่าใช้จ่ายด้านสิง่ แวดล้อมหรือความ
เสียหายจากการปล่อยมลพิษของรถยนต์ทข่ี ณะนี้ประเมินว่าสูงถึงปี ละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทลงได้ โดยลด
ได้เฉลี่ย ๕ บาทเมื่อเดินหรือใช้จกั รยานแทนรถยนต์หนึ่งคันเป็ นระยะทางหนึ่งกิโลเมตร (ราคาคงที่ปี
๒๕๔๖)
ด้านสังคมวัฒนธรรม การทีป่ ระชาชนกลับมาเดินและใช้จกั รยานในการเดินทางระยะสัน้ จะช่วย
คืนความเป็ นชุมชนกลับมา การศึกษาในหลายประเทศทัง้ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วและกาลังพัฒนา พบ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างปริมาณการเดินและใช้จกั รยานของประชาชน กับความเท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ-สังคม ความเป็ นประชาธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยการจัดผังเมือง
ออกแบบ และพัฒนาเมืองให้มพี ้นื ที่สาธารณะที่ประชากรสามารถเดิน ใช้จกั รยาน และทากิจกรรมทาง
สังคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลดการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลลง การพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นการพัฒนาที่
ยังยื
่ นและเป็ นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในองค์รวม จนมีการกล่าวว่า “เมืองจักรยานคือเมือ ง
เจริญ” (A cycle-lized city is a civilized city)iv และ “เมืองน่ าปนั ่ เมืองน่ าเดิน คือเมืองน่าอยู่”
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ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓, พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
พ.ศ.๒๕๒๑, พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒, พระ
ราช บัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยรวมกฎหมายเหล่านี้ยงั ไม่ได้เอือ้ ต่อหรือส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวัน
ข้อจากัดในการดาเนิ นงานและการแก้ไขปัญหา
๑.ไม่ม ีน โยบายสาธารณะในการส่ ง เสริม การใช้จ กั รยาน รวมทัง้ กฎหมาย หน่ ว ยงาน และ
งบประมาณในการส่งเสริมการใช้จกั รยานเป็นการเฉพาะ
๒.การส่งเสริมการใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวันยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการบูรณาการและไม่
ครอบคลุมระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวัน ในด้านต่างๆ
ได้แก่
๒.๑ การพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อการเดินและใช้จกั รยานกับระบบ
ขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการ ยังมีขอ้ จากัดการพัฒนาในโครงสร้างทีส่ าคัญ เช่น พืน้ ที่
จอดและจร(Park and Ride) สาหรับจักรยาน ทางเท้าและทางจักรยานทีส่ ะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
เป็นต้น
๒.๒ ขาดการศึกษาอย่างเป็นระบบในเรือ่ งทางจักรยานทีเ่ หมาะสมกับแต่ละพืน้ ที่
๒.๓ ระบบถนนที่ม ีอ ยู่ไ ม่ ม ีท างจัก รยานที่ป ลอดภัย รวมถึง การขาดที่จ อดจัก รยานที่
ปลอดภัยและมีจานวนเพียงพอในสถานทีต่ ่างๆ เป็นอุปสรรคสาคัญของการส่งเสริมการใช้จกั รยาน
๒.๔ การจากัดความเร็วของยานยนต์ในเขตเมือง/เขตชุมชนให้ปลอดภัยกับคนเดินเท้าและ
ผูใ้ ช้จกั รยาน
๒.๕ ขาดการประชาสัม พัน ธ์แ บบองค์รวมและสื่อ กลางแบบสองทางเพื่อ ให้ข้อ มูล และ
รับทราบความต้อ งการของผู้ใ ช้บริก าร ขาดการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนผู้ใ ช้แ ละขาดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้
๒.๖ ขาดมาตรการจูงใจ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ ขาดการส่งเสริมให้ความรูท้ ่เี น้ นการให้ความสาคัญต่อผู้เดินเท้าและผู้ใช้จกั รยานใน
การสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์
๒.๘ ขาดการส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเดินและการใช้จกั รยาน
และพัฒนาทักษะการใช้จกั รยานให้ถูกต้องและปลอดภัย รวมทัง้ จัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกในการใช้
จักรยานในสถานศึกษา
๒.๙ ขาดการรณรงค์และจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุ นให้ขา้ ราชการและประชาชนทัวไป
่
ใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวัน
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๒.๑๐ ขาดการส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับ
การใช้จกั รยานเป็นการเฉพาะ
๓. กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จกั รยานยังไม่ได้เอื้อต่อหรือส่งเสริมการใช้จกั รยานใน
ชีวติ ประจาวันเท่าทีค่ วร เช่น พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารยังไม่ได้กาหนดให้ผเู้ ป็ นเจ้าของอาคารขนาด
ใหญ่และอาคารสาธารณะต้องจัดให้มที จ่ี อดจักรยานทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มีบ ทบาทส าคัญ ในการส่ ง เสริม การใช้ จ ัก รยานใน
ชีว ิต ประจาวัน โดยเฉพาะการสร้างชุมชนจักรยาน ส่ ว นมากยังขาดความรู้ค วามเข้ าใจถึงประโยชน์
รวมทัง้ ช่อ งทางในการดาเนินการดังกล่ าว ขาดผู้กระตุ้นและผู้ส นับสนุ นอย่างจริงจัง ถู กจากัดด้ว ย
ระเบียบข้อบังคับและโครงสร้างอานาจหน้าที่ตามระบบราชการ ขาดการกาหนดให้การเดินและการใช้
จักรยานเป็นระเบียบวาระขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในการจัด ทาโครงสร้างพื้นฐานและประชาสัมพันธ์เ ผยแพร่ค วามรู้และ
รณรงค์สร้างความตื่นตัวด้านการเดินและการใช้จกั รยานแก่ประชาชน
๕.การส่ ง เสริม การเดิน และการใช้จ กั รยานที่ไ ด้ผ ลจริง จัง โดยลดการใช้ร ถยนต์ส่ ว นบุ ค คล
โดยเฉพาะในการเดินทางระยะสัน้ และคืนพื้นที่ทจ่ี ดั ให้รถยนต์มาเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะให้ประชาชนทัวไป
่
เดิน ใช้จกั รยาน และทากิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็ นการปรับพฤติกรรมความเคยชินเดิมของคนส่วน
หนึ่งและทาได้ไม่งา่ ยนัก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอ้างอิ ง
Energy Policy and Planning Office. ๒๐๑๑. CO๒ Emission from Energy Consumption by Sector.
สานักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญีป่ นุ่ . คูม่ อื คลายร้อนให้โลก(ที)่ รัก
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, ดร. ๒๕๕๕. สังคมจักรยาน สังคมประชาธิปไตย. ในเว็บไซต์มลู นิธโิ ลกสีเขียว.
http://www.greenworld.or.th/columnist/ecological/๑๗๓๗ อ้างถึง Wilkinson & Pickett, The Spirit Level, ๒๐๐๙
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สถานการณ์จงั หวัดอุดรธานี
เมื่อ ๑๐ ปีทแ่ี ล้ว เทศบาลนครอุดรธานีเคยมีเส้นทางจักรยานรอบทุ่งศรีเมือง แต่การดาเนินการ
ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่อ งจากดาเนินการเพียงหน่ ว ยงานเดียว ปจั จุบนั เทศบาลนครอุ ดรธานีไ ด้ม ี
โครงการจักรยานสาธารณะ (สาหรับยืมและเช่า) โดยให้ยมื ใน ๑ ชัวโมงแรก
่
หลังจาก ๑ ชัวโมงแล้
่
วจะ
เก็บ ๒๐ บาท พร้อมสร้างสถานีจกั รยาน (หนองประจักษ์, หลังจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด, รพศ.อุดรธานี,
เซ็นทรัลพลาซ่า ยูดที าวน์, ศูนย์วฒ
ั นธรรม เป็นต้น) ซึง่ โครงการดังกล่าวจะเสร็จภายในต้นปี ๒๕๕๘
เทศบาลนครอุดรธานี ได้ขอสนับสนุ นงบประมาณจากกรมพลศึกษาประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท
เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบหนองประจักษ์ ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร และรอบทุ่งศรีเมือง ระยะทาง
๑,๖๐๐ เมตร โดยจะปรับปรุงรางน้า ทางเท้า ตีเส้นขอบ ป้ายบอกเลน แสงสว่าง และทีจ่ อดจักรยาน เป็ น
ต้น
นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานีมแี นวคิดทีพ่ ฒ
ั นาหนองแด ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่ง
เป็นพืน้ ทีท่ ส่ี ะดวก และปลอดภัย เหมาะสาหรับการออกกาลังกาย
สาหรับตัวอย่างทีด่ ี ได้แก่ เทศบาลหนองสาโรง ทีม่ กี ารกาหนดให้มวี นั Car Free Day เดือนละ
ครัง้ มีการก่อสร้างสถานทีจ่ อดรถจักรยาน โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต ๘
วัตถุประสงค์ของการปัน่ จักรยาน เพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นพาหนะในชีวติ ประจาวัน เพื่อการ
แข่งขัน เพื่อการท่องเทีย่ ว
ปัญหาที่พบจากการใช้จกั รยาน
- ผูใ้ ช้จกั รยานยังขาดทักษะการใช้จกั รยาน เช่น การใช้สญ
ั ญาณมือ การติดไฟหน้าและไฟท้าย
จักรยาน
- ปญั หาฟุตบาทในเขตเทศบาลไม่เรียบ มีสงิ่ กีดขวาง เช่น ต้นไม้
- เรือ่ งของอุบตั เิ หตุ และความปลอดภัย จักรยานสามารถใช้รว่ มกับพาหนะอื่นๆ ได้ เพียงแต่
ต้องมีทกั ษะในการใช้จกั รยาน ซึง่ ถ้ามีเลนสาหรับจักรยานจะทาให้การใช้จกั รยานง่ายขึน้
จุดแข็ง
- มีการสนับสนุ นงบประมาณจากกรมพลศึกษา
- เทศบาลนครอุดรธานีมแี ผนระยะสัน้ และยาว
- มีกลุ่มหรือชมรมผูใ้ ช้จกั รยาน ทีช่ ่วยผลักดันให้การใช้จกั รยานเพิม่ ขึน้
- การแต่งกายของผูใ้ ช้จกั รยาน Safety ขึน้
จุดอ่อน
- ผูใ้ ช้จกั รยานขาดทักษะในการใช้จกั รยานและกฎจราจร
5

- ขาดการส่งเสริมให้มกี ารใช้จกั รยานในชีวติ ประจาวัน
- รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่ลดความเร็วให้ผใู้ ช้จกั รยาน
- ผูใ้ ช้ถนนอื่นคิดว่าจักรยานเป็นสาเหตุให้ล่าช้า
- การตกแต่งจักรยานทีผ่ ดิ เช่น ไม่ใช้ไฟหน้าสีขาว แต่ใช้ไฟหน้าสีแดงกระพริบ ทาให้เสีย่ งต่อ
อุบตั เิ หตุ
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มติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ประเด็นที่ ๓ อุดรธานี เมืองจักรยาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ตระหนัก ว่าการใช้จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง การขี่จักรยานเป็นพาหนะยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางซึ่งจะช่วยลดใช้น้ามันเชื้อเพลิง ทั้งยังช่วย
ลดปัญหามลพิษทางอากาศท้าให้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการใช้ชีวิตในเมืองดีขึ้น
กังวล ต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากการเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มลพิษและอุบัติเหตุ

การเสียเวลาเดินทาง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทางสังคมจาก

คุณภาพชีวิตที่ลดลง
ชื่นชม ความพยายามส่งเสริมการใช้จักรยานส้าหรับการเดินทางระยะสั้นแทนการใช้ยานยนต์ที่ผ่านมา
ของหน่วยราชการและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องจ้านวนหนึ่ง แม้จะยังขาดการส่งเสริมให้ครอบคลุมในทุก
ภาคส่วน
รับทราบ ว่านโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันสมัย และขาดประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้ รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
เห็นว่า การท้าให้จังหวัดอุดรธานีเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ้าวันจ้าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างและให้ความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนัก ส่งเสริมให้มีระบบ
และโครงสร้างที่ส่งเสริมการใช้จักรยาน รวมทั้งการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่การมี
ระบบขนส่งและจราจรที่ยั่งยืน และการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม

ทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ้าเภอ

ก้าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใช้จักรยานในชีวิตประจ้าวัน

รวมทั้งผู้น้าขององค์กรเป็น

ตัวอย่างในการใช้จักรยานในชีวิตประจ้าวัน
๒.ขอให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานบริการสุขภาพทุกระดับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้จักรยานให้เป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
๓. ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานจัดการศึกษาทุกกระทรวงในจังหวัด
อุดรธานี ก้าหนดให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้จักรยาน ให้ถูกต้อง
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และปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเดินหรือใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง และจัดให้
มีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการใช้จักรยานภายในสถานศึกษา เช่น ที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัย
๔. ขอให้ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การใช้จักรยานและ
อุปกรณ์ ตลอดจนทักษะ เพื่อความปลอดภัยในการขี่จักรยาน ในทุกกลุ่มวัย
๕. ขอให้สถานที่ร าชการทุกแห่ง สถานประกอบการเอกชน เช่น ห้ างสรรพสินค้า ตลาด รวมทั้ง
สถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาลส้าคัญต่างๆ จัดให้มีสถานที่จอดรถจักรยานที่เพียงพอ เหมาะสมปลอดภัยและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน
๖. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวง
การทางจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการสร้าง การปรับปรุง เส้นทางจราจร จัดท้าป้ายจราจร และสร้างเส้นทาง
ส้าหรับจักรยาน การสร้างที่จอดจักรยานสาธารณะ ท้าความสะอาดและก้าจัด สิ่งกีดขวางเส้นทางการจราจร
๗. ขอให้ต้ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เพิ่มสายตรวจจักรยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๘. ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร
สื่อมวลชนทุกแขนง ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้จักรยาน กิจกรรมของชมรมหรื อกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่เป็น
ตัวอย่าง โดยจัดท้าสื่อที่หลากหลายช่องทาง เช่น การจัดท้าคลิปวีดีโอ Facebook
๙. ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี จัดท้าข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ย ว ที่เหมาะสมส้ าหรั บ นั กปั่ นจั กรยาน เพื่อการประชาสั มพั นธ์แหล่ งท่องเที่ยวของจังหวั ด
อุดรธานี เช่น ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม หรือการไหว้พระ ๙ วัด เพื่อดึงดูดนักปั่นจักรยานจากจังหวัดอื่นด้วย
๑๐. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรพื้นที่สาธารณะ
ส้าหรับท้าเส้นทางการออกก้าลังกายส้าหรับจักรยานโดยเฉพาะ
๑๑. ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายศึกษาและทบทวน
ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการใช้จักรยานที่ปลอดภัย
๑๒. ขอให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จัดเวทีส าธารณะเพื่อรับฟังความเห็ นของประชาชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการใช้จักรยานและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยานทั้งในระดับ
ต้าบลและอ้าเภอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๓.ขอให้ส้านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนร่วมกับผู้ใช้จักรยานแก่ผู้สอบ
ใบขับขี่ทุกประเภท รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักการใช้ผิวจราจรร่วมกัน
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๑๔.ขอให้สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี จัดท้าฐานข้อมูลของชมรมเครือข่ายจักรยานในจังหวัดอุดรธานี
โดยให้ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ประสานงาน
๑๕.ขอให้สถาบันการศึกษา ศึกษาวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จักรยาน เช่น การดัดแปลง
จักรยานในการปั่ นเพื่อท้าเครื่องสูบน้้า ทุ่นลอยน้้า ชาร์ตแบตเตอรี่ หรือจักรยานน้้า เป็นต้น และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๖. ขอให้ต้ารวจทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและป้องกันการขับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ย้อนศร ในเส้นทางหลัก โดยเฉพาะ กม. ๑๙ เส้นอุดรธานี-หนองคาย (หลักกิโลเมตรใหญ่)
๑๗. ขอให้แขวงการทางอุดรธานีเพิ่มแสงสว่างในเส้นรอบเมือง
๑๘. ขอให้ต้ารวจจราจรบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเข้มงวด
๑๙. ขอให้เทศบาลนครอุดรธานีและต้ารวจจราจร ก้าหนดช่วงเวลาส้าหรับการปั่นจักรยาน (ไบท์เลน)
เพื่อการออกก้าลังกาย เป็นช่วงเวลา ๕ ถึง ๗ นาฬิกา และในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ขยาย ถึง
เวลา ๘ นาฬิกา ส่วนการใช้จักรยานในชีวิตประจ้าวัน ให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
๒๐.ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าตามประเด็น
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