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บทคัดย่อ

 การเดนิและการใช้จกัรยานเป็นกจิกรรมทางกายรูปแบบหนึง่ท่ีประชาชนสามารถทำาได้อย่างสมำา่เสมอในชีวติประจำาวนั  
ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินกระบวนการดำาเนินงานส่งเสริม
การเดินและใช้จักรยานโดยภาคีต่างๆ ในชุมชน 2) ประเมินช่องว่างการดำาเนินงานส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชุมชน 
และ 3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชุมชน  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
ข้อมูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยาน จำานวน 28 คน ใน 4 ชุมชน 4 
ภูมิภาค คือ 1) ชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสิน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2) ชุมชนสุขสบายใจ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์  
3) ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง และ 4) ชุมชนบ้านธาตุสบแวน อ.เชียงคำา จ.พะเยา การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้วธิวีเิคราะห์เนือ้หา ผลการศกึษาพบว่า ภาคีหลักในการส่งเสรมิการเดนิและการใช้จกัรยานในชีวติประจำาวนัม ี3 กลุ่ม 
ได้แก่ หน่วยงานราชการ ประชาสงัคม และวชิาการ โดยมบีทบาทและกลไกการดำาเนนิงานทีแ่ตกต่างกัน แต่เชือ่มโยงประสาน
กนัเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ร่วมกนั ช่องว่างและความท้าทายในการดำาเนนิงาน คอื ทศันคตเิชงิลบต่อการเดนิและการใช้จกัรยาน 
และปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีไม่เหมาะสมหรอืไม่ปลอดภยั ข้อเสนอแนะในการดำาเนนิงานต่อ คอื การสือ่สาร
ให้เกิดค่านิยมเชิงบวก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยเฉพาะการลดความเร็วของยานพาหนะในชุมชน และการมี 
นโยบายสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
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ภูมิหลังและเหตุผล

กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (physical inactivity) 
เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สี่ของการเสียชีวิตด้วยโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (noncommunicable diseases: NCDs) 
ไดแ้ก ่โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน 
มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำาไส้(1,2) การมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปีละ 3.2 ล้าน
คนทั่วโลก(2)  ในปี พ.ศ.2559 ในภาพกว้างระดับโลก พบ
ว่า ผู้ใหญ่ร้อยละ 27 และวัยรุ่น (อายุ 11-17 ปี) ร้อยละ 

Promoting Walking and Cycling in Daily Life: A Case Study of four Communities 
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 Walking and cycling are common physical activities that can be performed regularly in daily life 
which provide health, environmental and economic benefits. This study aimed to 1) assess communi-
ty-level walking and cycling promotion strategies or activities by stakeholders in selected communities, 
2) investigate implementation gaps and 3) provide recommendations on walking and cycling promotion 
in community. Qualitative method was employed. A total 28 key informants in 4 communities of 4 regions 
were recruited: 1) King Taksin community in Bangkhla district, Chachoengsao province, 2) Suksabaijai 
community in Mueang Kalasin district, Kalasin province, 3) Ban Khaoniwet municipality school commu-
nity in Mueang Ranong district, Ranong province, and 4) Ban Thatsobvan community in Chiang Kham 
district, Phayao province. Content analysis was used. The results showed that three main actors to pro-
mote walking and cycling in community were local government, civil society, and academia. These actors 
had different roles but worked collaboratively to achieve common goals. The implementation gaps were 
the negative attitude as well as improper and unsafe built environments towards walking and cycling. 
Recommendations for further program implementation include communication campaign to promote 
positive attitude and social awareness on the value of walking and cycling, improvements on built en-
vironments especially a speed reduction intervention in community, and leadership and supportive 
policy towards walking and cycling in daily life.

 Keywords:  walking, cycling, physical activity, community, policy 

81 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ(3)  เฉพาะในประเทศไทย 
พบว่า ผู้ใหญ่ร้อยละ 29 และเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6-17 ปี)  
รอ้ยละ 73 มีกจิกรรมทางกายไมเ่พยีงพอ(4) ในดา้นภาระโรค 
พบว่าการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอส่งผลต่อการเสีย
ชีวิตประชากรไทย 11,453 ราย ในปี พ.ศ. 2557(5)

 การเดินและใช้จักรยานเป็นกิจกรรมทางกายรูปแบบ
หนึง่ทีป่ระชาชนสามารถทำาไดอ้ยา่งสม่ำาเสมอในชวีติประจำา
วนั(6-8) จากการสำารวจกจิกรรมทางกายในระดับประเทศ ใน
ป ีพ.ศ. 2550 และ 2559 พบวา่ การเดินและการใชจ้กัรยาน 
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มีส่วนทำาให้เกิดการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางกายถึง 
ร้อยละ 15(9) และร้อยละ 17 ต่อวัน ตามลำาดับ หรือเท่ากับ
รอ้ยละ 48 ของขอ้แนะนำาการมกิีจกรรมทางกายท่ีเพยีงพอ
ขององค์การอนามัยโลก(10) นอกจากนี้ การเดินและการใช้
จกัรยานยงักอ่ประโยชนต์อ่ระบบคมนาคม สิง่แวดลอ้มและ
เศรษฐกิจ ในการช่วยลดการจราจรที่คับคั่งจากการใช้ยาน
ยนต์ ลดการสร้างพื้นท่ีถนน ลดพลังงานจากเช้ือเพลิง ลด
มลภาวะทางอากาศและเสียง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน(11)

 ในปี พ.ศ.2560 สถาบันการเดินและการจักรยาน
ไทย ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำาวัน โดยทำางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่
จำานวน 10 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม เพื่อพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันอย่าง
มีส่วนร่วมและสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ และพบว่า การส่งเสริมการเดินและใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำาวันในแต่ละพื้นท่ีมีรูปแบบการดำาเนินงาน
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การจัดต้ังกลไกคณะกรรมการส่งเสริม
การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน การจัดทำาแผน
แม่บทการเป็นเมืองจักรยาน การวาดภาพบนถนนบริเวณ
สี่แยกเพื่อลดความเร็วของรถ และวาดภาพบนกำาแพงสวน
สาธารณะในชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ 
การจัดระบบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน และพัฒนาเส้นทาง
จักรยานดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ทั้งนี้ รวม
ถึงมีวิธีและกระบวนการดำาเนินงานที่แตกต่างกันด้วย(12)

 ทั้งนี้ การส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิต
ประจำาวันมคีวามยากในการดำาเนนิงานเช่นเดยีวกบัประเดน็
สุขภาพอื่นๆ โดยตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปรียบการเคลื่อนประเด็นเหล่านี้
เหมือน “ภูเขา” ซึ่งการจะทำาให้เคลื่อนได้นั้น จะต้องอาศัย
องค์ประกอบทั้งสามคือ หนึ่ง การสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่ถูกต้อง สอง การเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้อง

อาศัยความรู้เป็นฐานต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และสาม การดึงฝ่ายการเมืองหรืออำานาจรัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดัน หากขาดองค์ประกอบด้านใดไปมักจะ
ทำาสิ่งท่ียากไม่สำาเร็จ(13) ซึ่งจากการศึกษาในต่างประเทศ 
จะพบช่องว่างในการดำาเนินการส่งเสริมการเดินและการ
ใช้จักรยานหลายรูปแบบ เช่น การขาดการมีส่วนร่วมใน
การร่วมดำาเนินการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานกับ
เทศบาล(14) การขาดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดิน
และใช้จักรยาน เช่น ทางเดินเท้าและทางจักรยาน(15) การ
ออกแบบผังเมืองท่ีไม่เหมาะสม ทำาให้สถานท่ีต่างๆ ตั้งอยู่
ห่างไกลกัน(16) และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินและ
การข้ามถนน(17)

 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทย
ท่ีทำาการศกึษากระบวนการดำาเนนิงานส่งเสริมการเดนิและ
ใช้จักรยานในชุมชนว่ามีลักษณะอย่างไร ภาคีหลักในการ 
ดำาเนินการคือใคร บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไร จุดแข็ง 
จดุออ่น ปญัหาและอปุสรรค รวมถงึช่องวา่งการดำาเนินงาน
คืออะไร ในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อเป็นบทเรียนใน
การพัฒนานโยบายส่งเสริมการเดินและใชจั้กรยานในพืน้ที่
อืน่ การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ประเมนิกระบวนการ
ดำาเนนิงานส่งเสริมการเดินและใชจั้กรยานโดยภาคต่ีางๆ ใน
ชุมชน 2) ประเมินช่องว่างการดำาเนินงานส่งเสริมการเดิน
และใช้จักรยานในชุมชน และ 3) เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชุมชน

ระเบียบวิธีศึกษา

วิธีการศึกษา

 การศึกษานี้ ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีการ
เก็บข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ และการสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง เริ่มศึกษา
ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล
 การสมัภาษณเ์ชงิลกึ ครอบคลมุกลุม่เปา้หมาย 3 กลุม่ 
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ได้แก่ ผู้กำาหนดนโยบายในชุมชน ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานด้านวิชาการที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการเดินและการป่ันจักรยานในพื้นที่ ผู้ให้
สัมภาษณ์ ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน ผู้นำาชุมชน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำานวยการโรงเรียน นักวิจัยโครงการส่ง
เสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน ผู้จัดการ
สถาบันการเดินและการจักรยาน และประชาชน รวม 28 
คน จากสีช่มุชน ดงัตารางท่ี 1 สว่นการศกึษาข้อมลูทติุยภูม ิ
ใชข้อ้มลูจากรายงานการประชมุสง่เสรมิการเดนิและการใช้
จกัรยานในชีวติประจำาวนัครัง้ท่ี 7(12) แผนการพฒันาทอ้งถิน่
ของเทศบาล(18-23) รวมถึงการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง(24-27) สำาหรับ
การสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง นักวิจัยได้ทำาการสำารวจเส้น
ทางการเดนิและการใชจ้กัรยาน ตลาดและแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั
ของประชาชนในสีชุ่มชน ดงัรายละเอยีดในสว่นพืน้ทีด่ำาเนนิ
การศึกษา

พื้นที่ดำาเนินการศึกษา

 ผู้วิจัยคัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการแบบเจาะจง (purpo-
sive sampling) โดยคัดเลือก 4 ชุมชน จาก 10 ชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิต
ประจำาวันกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2560(12) โดยพิจารณาจากการดำาเนินการที่มีรูป
แบบส่งเสรมิการเดนิและการใช้จกัรยานท่ีชดัเจนและอยูใ่น
ขอบเขตพืน้ทีข่องชมุชน การกระจายตามภมูภิาค และพ้ืนที่
ยินดีให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการ ร่วมกับการ
หารือกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทยถึงความเข้ม
แข็งในการดำาเนินงานของพื้นท่ี การคัดเลือกพื้นที่ดำาเนิน
การศึกษา แสดงในภาพที่ 1 โดยชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก 
และลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทั้งสี่ชุมชน มีดังนี้
  1) ชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสิน อ.บางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบล
บางคล้า มีขนาดพื้นที่ 1 ตร.กม. และศูนย์กลางชุมชนอยู่
ห่างจากศูนย์การค้า 700 เมตร  
  2) ชุมชนสุขสบายใจ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็น 1 

ใน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีขนาดพื้นที่ 2 
ตร.กม. และศนูยก์ลางชมุชนอยูห่า่งจากศนูยก์ารคา้ 1,500 
เมตร 
  3) ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ.เมือง 
จ.ระนอง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง มีขนาดพื้นที่ 0.5 
ตร.กม. และศูนย์กลางชุมชนอยู่ห่างจากศูนย์การค้า 500 
เมตร 
  4) ชมุชนบา้นธาตสุบแวน อ.เชยีงคำา จ.พะเยา (หมู ่
1) อยู่ในตำาบลหย่วน อยู่ใน 2 เขตเทศบาล คือ เทศบาล
ตำาบลหย่วนและเขตเทศบาลตำาบลเชียงคำา มีขนาดพื้นที่ 
0.5 ตร.กม. และศูนย์กลางชุมชนอยู่ห่างจากศูนย์การค้า 
1,500 เมตร รายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 ทั้งนี้
ข้อมูลดังกล่าวได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ(12,18-23) และ
การสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีจริงจากการศึกษาก่อนหน้าของ
ฐิติกรและคณะ(28,29)

วิธีการเก็บข้อมูล

 เก็บขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณเ์ชงิลกึ ทำาการคดัเลอืก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการส่งเสริมการส่งเสริม
การเดินและใช้จักรยาน ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลัก 
ได้แก่ ภาคนโยบาย ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม(13) 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมจากคำา
แนะนำาของกลุ่มตัวอย่างเดิม (snowball technique) 
ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้คำาถามแบบกึ่งโครงสร้าง โดยมี
ประเด็นคำาถามสำาคัญ ได้แก่ ความเกี่ยวข้องและบทบาท
ของผู้ถูกสัมภาษณ์และหน่วยงานเกี่ยวกับการดำาเนินการ
ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยาน โครงการ กิจกรรมและ
ลักษณะการดำาเนินการท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำาเนนิการเพือ่สง่เสรมิการเดนิและการใชจ้กัรยานในชมุชน 
ความคดิเหน็ต่อบทบาทของภาคอีืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งและขอ้เสนอ
แนะเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานต่อ
ไป การสัมภาษณ์ดำาเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัย ใช้เวลาสัมภาษณ์ครั้งละประมาณ 45-60 นาทีต่อ
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ตารางที่ 1  หน่วยงานและผู้ให้สัมภาษณ์

	 หน่วยงาน	 ผู้ให้สัมภาษณ์	 จำานวน	(คน)	 รหัส

เทศบาล/อำาเภอ  นายกเทศมนตรี/นายอำาเภอ 6 M1-M6

หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำาชุมชน/ผู้อำานวยการโรงเรียน 5 V1-V5

มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย นักวิจัย/ผู้จัดการสถาบัน 5 U1-U5

ประชาชน ประชาชน 12 P1-P12

รวม	 	 28

ภาพที่ 1  การคัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการศึกษา

*ทัง้น้ี ชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลนาทว ีจ.สงขลา (พฒันาเสน้ทางจกัรยานเพ่ือการทอ่งเท่ียว) คดัออกเน่ืองจากข้อจำากดัดา้นงบประมาณ

การวิจัย และมีรูปแบบการส่งเสริมคล้ายกับชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลหย่วน อ.เชียงคำา จ.พะเยา

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564



ตารางที่ 2  คุณลักษณะของชุมชนที่ทำาการศึกษา

ลักษณะ

ระดับเทศบาล

ที่ตั้ง

ขนาดพื้นที่

การใช้พื้นที่

การวางผังเมือง

รูปแบบการส่ง

เสริมการเดินและ

ใช้จักรยาน

ชุมชนสมเด็จ

พระเจ้าตากสิน	

อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำาบล

ศูนย์กลางชุมชนห่างจาก

เทศบาล 700 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 

เมตร มีพื้นที่ 1 ตร.ก.ม.

ย่านที่พักอาศัย ส่วนใหญ่

เป็นบ้านเดี่ยวและอาคาร

พาณิชย์

- เป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

แนวตั้ง ถนนเช่ือมถึงกัน

ทุกระยะ 50-100 เมตร 

ไม่พบว่ามีซอยตัน

- ถนนเส้นใหญ่ในชุมชน 

มีขนาด 2 เลน รถยนต์

สามารถขับได้ ในความ 

เร็ว 20-40 ก.ม./ช.ม.

- ทางเดินเ ท้ามีอยู่ รอบ

ชุมชน โดยสามารถใช้

งานได้ดี

- ไ ม่ มี เลนจักรยานโดย

เฉพาะ

- การ จัดตั้ ง กล ไกคณะ

กรรมการส่งเสริมการเดิน

และใช้จักรยานในชีวิต

ประจำาวัน

- การจดัทำาแผนแมบ่ทการ

เป็นเมืองจักรยาน

ชุมชนสุขสบายใจ	อ.เมือง	

จ.กาฬสินธุ์

เทศบาลเมือง

ศูนย์กลางชุมชนห่างจาก

เทศบาล 200 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 

เมตร มีพื้นที่ 2 ตร.ก.ม.

ย่านที่พักอาศัย ส่วนใหญ่

เป็นบ้านเดี่ยว 

-  เป็นรูปสี่ เหลี่ยมคางหมู 

ถนนเชื่อมถึงกันทุกระยะ 

50-100 เมตร ไม่พบว่ามี

ซอยตัน

- ถนนเส้นใหญ่ในชุมชน มี

ขนาด 2 เลน รถที่สัญจร

ใช้ความเร็ว 40-70 ก.ม./

ช.ม.

- มี ท า ง เดิ น เท้ า ริ มถนน

เทศบาล 27

- ไ ม่ มี เ ลนจั ก รย าน โดย

เฉพาะ

- ก า ร ว าดภาพบนถนน

บ ริ เ ว ณ สี่ แ ย ก เ พื่ อ ล ด

ความเร็วของรถ

- การวาดภาพบนกำาแพง

สวนสาธารณะในชุมชน

เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของพื้นที่

ชุมชนโรงเรียนเทศบาล

บ้านเขานิเวศน์	อ.เมือง	

จ.ระนอง

เทศบาลเมือง

ศูนย์กลางชุมชนห่างจาก

เทศบาล 500 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 

เมตร มีพื้นที่ 0.5 ตร.ก.ม.

สถานศึกษา

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนว

นอน มี 4 อาคารหลัก

- การจราจรบริ เวณหน้า

สถานศึกษามีความหนา

แน่นสูง แต่มีความเร็วต่ำา 

ที่ 10-20 ก.ม./ช.ม. ใน

เวลาเช้าและเย็น

- มกีารใชป้า้ยจราจรและลกู

ระนาดลดความเร็ว และ

จัดจุดจอดรถรับส่ง

- มีทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง

ถนนด้านหน้า

- ไ ม่ มี เ ลนจั ก รย าน โดย

เฉพาะ

การจัดระบบการจราจร

บริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิด

ความปลอดภัยในการเดิน

ทางมาโรงเรียน 

ชุมชนบ้านธาตุสบแวน	

อ.เชียงคำา	จ.พะเยา

เทศบาลตำาบล

ศูนย์กลางชุมชนห่ างจาก

เทศบาล 1,500 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 

เมตร มีพื้นที่ 0.5 ตร.ก.ม.

ย่านที่พักอาศัย ส่วนใหญ่เป็น

บ้านเดี่ยว และสถานศึกษา

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนว

ตั้ง

- ในชุมชน มีถนน 2 เลน ตัด

ผ่านหมู่บ้านในแนวเหนือใต้ 

รถที่สัญจรใช้ความเร็ว 40-

50 ก.ม./ช.ม. และมีทางโค้ง

หลายจุด

- มีไหล่ทางสำาหรับเดินและ

ปั่นจักรยานขนาดแคบ 1 

เมตร มีไฟปฏิมากรรมส่อง

สว่าง

- ไม่มีเลนจักรยานโดยเฉพาะ

การพัฒนาเส้นทางจักรยาน

ดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวและ

วัฒนธรรม
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของชุมชน

ชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ชุมชนสุขสบายใจ

ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

ชุมชนบ้านธาตุสบแวน

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564



คน มีการบันทึกเสียงและถอดเทปโดยขออนุญาตผู้ได้รับ
การสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง ในส่วนของการนำาเสนอผลการ
วิจัยเป็นการนำาเสนอในภาพรวม โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ถูกสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 - เมษายน พ.ศ. 2563 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) ในการจำาแนกเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องว่ามีบทบาท
และการประสานการดำาเนินงานร่วมกันอย่างไร ลักษณะ
การดำาเนินการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานเป็นอย่างไร 
รวมถึงช่องว่างและข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานต่อไป 
เม่ือสิน้สดุการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัไดจั้ดกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ทางโทรศัพท์
และทางอิเลก็ทรอนกิส ์และการประชมุภาคทีางไกลจำานวน 
2 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการคืนข้อมูลสู่พื้นที่ไปในขณะเดียวกัน 

จริยธรรมการวิจัย

 การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมแล้ว
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน
การคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ตามหนังสือเลขที่ 
สคม. 927/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผลการศึกษา
 1.	ภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง	บทบาท	กลไกและการดำาเนนิงาน
 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการส่งเสริม
การเดินและใชจ้กัรยานในพืน้ที ่4 ชมุชน จำาแนกได้เปน็ 3 กลุม่ 
หลกั คอื หนว่ยงานราชการ ประชาสงัคม และภาควิชาการ 
ดังภาพที่ 3 โดยมีบทบาท กลไก และการดำาเนินการดังนี้
  1.1	หน่วยงานราชการ
  ภาคีหลักจากหน่วยงานราชการในแต่ละชุมชน 
คือ เทศบาล มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย สนับสนุน
งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆ และ
บุคลากร ทำางานโดยตอบสนองกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดลำาดับความ
สำาคัญของนโยบายและกิจกรรม โครงการที่ดำาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 เน้นการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ เช่น ปรับปรุงทางเท้า พ้ืนผิวถนน 
ระบบไฟฟ้า ดงัตารางที ่3 มกีลไกประชมุกรรมการชมุชนทุก
เดอืน และประชาคมปลีะ 1 คร้ัง นายอำาเภอมหีนา้ทีใ่นการ
สนบัสนนุดำาเนนินโยบายของรัฐทุกหนว่ยงาน ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ทีถ่า่ยทอดลงมาทีอ่ำาเภอ มกีลไกคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอำาเภอ ซึง่นายอำาเภอเปน็ประธาน 
สาธารณสุขอำาเภอเป็นเลขานุการ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามีการจัดทำาโครงการสร้างทางจักรยานโดยมีทั้ง

ภาพที่ 3  ภาคีที่เกี่ยวข้องและบทบาทการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในการเดินทาง
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ชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	

อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา

- โครงการตีเส้นจราจรชะลอความ 

เร็วในเขตเทศบาล (rumble 

str ip) เ พ่ือลดอัตราการเกิด

อุบั ติ เหตุทางถนน เพิ่มความ

ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 240 

ตารางเมตร 137,500 บาท

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะในชุมชน 19 จุด 

228,300 บาท

- โครงการแก้ไขปัญหาถนนชำารุด

เสียหาย 4,671,000 บาท

- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

กระพริบ 8 ต้น 207,082 บาท

- โครงการแกไ้ขปญัหาถนนและทอ่

ระบายน้ำาชำารุดเสียหายจากการ

ใช้งาน

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สนามกีฬาเทศบาลตำาบล

ชุมชนสุขสบายใจ	อ.เมือง	

จ.กาฬสินธุ์

-  โ ค ร งก า รคื นท า ง เท้ า ใ ห้

ประชาชนคนืถนนให้กบัสงัคม 

40,000 บาท

-  โครงการรณรงค์ป้ องกัน

และลดอุบัติ เหตุทางถนน 

100,000 บาท

- โ ค ร งก า ร เ มื อ ง จั ก ร ย าน 

50,000 บาท

- งานไฟฟ้าถนน 20,630,066 

บาท

- โครงการปรับปรุงทางเท้า 

118 ตารางเมตร 272,000 

บาท

- งานสวนสาธารณะ 598,400 

บาท

- งานกีฬาและนันทนาการ 

3,346,900 บาท

ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขา

นิเวศน์	อ.เมือง	จ.ระนอง

- โครงการปรับปรุงผิวถนนให้ได้

มาตรฐาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะและไฟจราจร

-  สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ

และเชิงอนุรักษ์

- การปรับปรุงทางเท้า และออก 

แบบทางเท้าให้ใช้งานได้ด้วย

ความสะดวก ปลอดภัย 1.4 

กิโลเมตร 2.18 ล้านบาท 

- ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซ่ียม 

4 ล้านบาท

- ปรบัปรงุสวนสุขภาพ 6 ล้านบาท

ชุมชนบ้านธาตุสบแวน	

อ.เชียงคำา	จ.พะเยา

- โครงการป้อง กันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 27,200 

บาท

- โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

3.2-4.0 เมตร ยาว 540 เมตร 

995,000 บาท

- โครงการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ 10,000 บาท

- ค่าไฟฟา้ทกุรายการในกจิการ

ของเทศบาลตำาบล 800,000 

บาท

- โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย

การออกกำาลังกาย 72,000 

บาท

- โ ค ร งก า รขยาย ไหล่ ท า ง 

527,600 บาท

ตารางที่ 3  โครงการสำาคัญด้านการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานโดยเทศบาลในปีงบประมาณ 2562 และ 2563

ร่วมและไม่ร่วมดำาเนินการกับเทศบาล บางแห่งในชุมชน
ซ่ึงถนนมีขนาดเล็กจะประยุกต์ใช้พื้นที่บนทางเท้าทำาทาง
จกัรยาน บางแหง่สรา้งทางจกัรยานเพือ่ออกกำาลงักายและ
ท่องเที่ยวบริเวณนอกเมือง
  “...มีก�รเพิ่มแสงสว่�ง (ให้ถนนในหมู่บ้�น) โดย
ติดตั้งเส�ไฟปฏิม�กรรมนกยูง ได้รับก�รตอบรับดีม�กจ�ก
ประช�ชน ออกม�เดิน วิ่ง ปั่นจักรย�น ตั้งแต่เช้�มืด และ
ตอนเย็นถึงค่ำ�” (M6)
  “...ใช้ก�รประชุมกรรมก�รชุมชน ที่มีเป็นประจำ�
ทกุเดอืน แล้วก็จะพดูใหเ้ห็นภ�พว�่ชมุชนไหนทีส่ร�้งก�รมี
สว่นรว่มในก�รพฒัน�ชมุชนใหเ้ข้มแขง็ ก�รทำ�ง�นให้สำ�เรจ็ 
ต้องม�จ�กผู้นำ�ชุมชน และชุมชนที่เข้มแข็ง ก็เหมือน mini 
เทศบ�ล ส่งเสียงขึ้นม� เทศบ�ลก็จะสนับสนุนไป เช่น ก�ร

ทำ�โครงก�รสวนส�ธ�รณะในชุมชน เทศบ�ลจะช่วยปรับ
พื้นที่ ท�สีรองพื้นผนัง เคลียร์ขยะให้” (M3)
  1.2	ประชาสังคม
  ภาคีหลักจากภาคประชาสังคมในแต่ละชุมชน 
ได้แก่ ผู้นำาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำาประชาชนกลุ่มต่างๆ 
และภาคเอกชน มีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชน ร่วมดำาเนินงานและให้ความร่วม
มือในกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้นำาชุมชนมีหน้าที่หลักในการเป็น
ตัวกลางระหว่างประชาชนและเทศบาล โดยดำาเนินการ
ประชุมกรรมการชุมชนประจำาเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
ประชาสมัพนัธก์จิกรรม หารอืกจิกรรมร่วมกนั และสะทอ้น
กลับไปที่เทศบาล ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณใน

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564



การดำาเนินการส่งเสริม เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัด
ซ้ือจักรยาน 15 คัน เพื่อทำาโครงการป่ันท่องเที่ยว การ
สนบัสนนุงบประมาณการปรบัภูมทัิศน์ถนนบรเิวณโรงเรยีน
ให้มีความปลอดภัยในการเดิน การสนับสนุนสีทาพื้นถนน 
การสนับสนุนป้ายจราจร  ท้ังนี้ ผู้นำาชุมชนมีแนวคิดและ
กลวิธีในการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานแตกต่างกัน 
ผู้นำาชุมชนบางแห่งใช้วิธีใช้กระแสภายนอกเข้ากระตุ้น
ภายในด้วยการจัดทำาโครงการเช่าจักรยานท่องเที่ยว การ
ทำาเสน้ทางจกัรยานใหน้กัท่องเท่ียว และจดังานตลาดไทลือ้
โดย 5 หมูบ่า้น และการจดักจิกรรมป่ันจกัรยานเพือ่สขุภาพ
ทุกวันโดยชมรมจักรยาน เป็นต้น
  “จักรย�นท่องเท่ียวทำ�เสน้ท�งใกล้ๆ  เชน่ ตล�ดน้ำ� 
ไปวัด ปั่นเข้�ซอยในชุมชน ดูบ้�นเก่� 100 ปี กินก๋วยเตี๋ยว
โบร�ณ ไปดูต�มเส้นท�ง ที่มันไม่ใช่ท�งหลักของรถยนต์” 
(V1)
  “ชมรมจักรย�นปั่นทุกวัน ปกติจะมีกลุ่มเล็กๆ 20 
คน ปั่นตอนเย็น ระยะท�งประม�ณ 25 กับ 50 กิโลเมตร 
แล้วก็จัดให้มีจักรย�นแม่บ้�นด้วย เพื่อให้คนทั่วไปกล้�เข้�
ม�ร่วม” (P4)
  1.3	ภาควิชาการ
  ภาคีหลักจากภาควิชาการในแต่ละชุมชน ได้แก่ 
นักวิจัยในพื้นที่ที่ทำางานร่วมกับมูลนิธิสถาบันการเดินและ
การจักรยานไทย มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ 
วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาโครงการ และสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย โดยนักวิจัยทำาการวิเคราะห์
ปญัหา วิเคราะหผ์ูเ้กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการเดนิและการ
ปั่นจักรยานในพื้นที่พัฒนาโครงการ จัดเวทีให้เกิดการแลก
เปล่ียนความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อสร้างความร่วม
มอืระหว่างหน่วยงานและประชาชน รวมทัง้ปรบัเปลีย่นรปู
แบบการทำางานตามองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น  ข้อค้นพบสำาคัญ
จากทีมนักวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิดการเดินและการ
ใช้จกัรยานในพืน้ทีห่นึง่พบว่า ลกัษณะถนนภายในชมุชนคือ
ปจัจยัสำาคัญในการสง่เสรมิการเดินและใชจ้กัรยานทดแทน
รถยนต์ เน่ืองจากถนนที่แคบ ทำาให้การใช้รถยนต์เป็นไป

อยา่งยากลำาบาก แต่เอือ้ใหก้ารเดินและการใชจ้กัรยานเปน็
ไปได้อย่างสะดวกเพราะต้องการพื้นที่สัญจรน้อยกว่า จึง
ทำาให้การเดินและใช้จักรยานมีข้อได้เปรียบมากกว่าการใช้
รถยนต์ อีกทั้งในชุมชนมีทางลัดช่วยให้คนที่เดินและปั่น
จักรยานประหยัดเวลาได้มากกว่าในการเดินทาง ส่วนใน
อีกพื้นที่พบว่า การจัดสภาพชุมชนให้มีการลดความเร็ว
รถยนต์ หรือการสร้างความปลอดภัยบนถนนคือหัวใจแห่ง
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน
ของคนในชุมชน
  “ROW คือ Right of Way ท่ีย�นพ�หนะแต่ละ
ชนิดก็จะมี ROW ต่�งกัน เช่น รถยนต์บนถนน ดังนั้น เอ�
จักรย�นม�แข่งกับรถยนต์บนถนนก็แพ้ แต่ ROW ของ
จักรย�น อ�จจะอยู่ที่อื่น เช่น ท�งในชุมชน เพร�ะจักรย�น
ตอ้งก�รพืน้ท่ีนอ้ยกว�่ ถนนแคบกว่� กไ็ปได ้วิง่ยอ้นศรก็ได ้
เพร�ะไม่มีเลน คว�มเร็วต่ำ�กว่�ทำ�ให้ก�รเกิดอุบัติเหตุน้อย
กว่� มีท�งลัดท่ีไม่ต้องอ้อมแบบรถยนต์ ทำ�ให้ทำ�เวล�ได้ดี
กว่� ซอกแซก ทะลุซอย จอดง่�ย…” (U1)
  “วิเคร�ะห์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใครบ้�ง มีบทบ�ทหน้�ที่
อะไร มปีญัห�อะไร ใหม้�คยุกนั ม�แกป้ญัห�รว่มกนั เร�เอง
ก็ต้องเป็นคนประส�น เชื่อมโยง อะไรที่เข�ทำ�ไม่ได้ ติดขัด
ตรงไหน เร�ก็พย�ย�มให้มันหลุด” (U3)
  “แรกเริม่ไปจบักบักลุม่ธรุกจิหรอืกลุม่ทีท่ำ�ง�นภ�ค
ประช�สงัคม แลว้เข�กไ็มม่เีวล�ให ้กเ็ลยไปจบัในกลุม่ทีเ่ปน็
ผู้นำ�ชุมชน ข้�ร�ชก�รเกษียณ ทำ�ให้ง�นมันขยับไปได้ม�ก
ขึ้น” (U4)
 2.	ปัญหา	อุปสรรค	ช่องว่างและความท้าทายใน
การดำาเนินการ
 ทัศนคติเชิงลบต่อการเดินและการใช้จักรยานถือเป็น
อุปสรรคสำาคัญต่อการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน 
ทัศนคตินี้ครอบคลุมในประเด็นความไม่สะดวกสบาย
เนือ่งจากสภาพอากาศทีร่อ้น หรอืการแบกสัมภาระจำานวน
มากติดตวั ความไมท่นัสมยั การตตีราวา่การปัน่จกัรยานคอื
สัญลักษณ์ของผู้สูงวัย หรือเป็นภาพลักษณ์ทางฐานะและ
สงัคมทีต่่ำา นอกจากทศันคตแิลว้ ยงัมคีวามรูส้กึไมป่ลอดภยั
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จากการเดินและการปั่นจักรยานในชุมชน ซึ่งเป็นผลจาก
การสญัจรของรถยนตใ์นถนน ซึง่ขบัขีด่ว้ยความเรว็สงู และ
ความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพของทางเดินเท้า รวมถึงทาง
สัญจรร่วมระหว่างจักรยานและรถยนต์ชนิดอื่นอีกด้วย
 ส่วนการจัดทำาทางจักรยานแยกเฉพาะนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่า ไม่เกิดประโยชน์ในการส่งเสริม
การป่ันจักรยานเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่พบว่า ช่วยให้
คนใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การออกแบบทางจักรยาน ท่ีเน้นให้ใช้ในการออกกำาลัง
กายนอกเมือง หรือบางพื้นที่มีการออกแบบไม่สอดคล้อง
กับบริบทและการใช้งานจริง เช่น การสร้างเลนจักรยาน
บนทางเท้า เนื่องจากถนนมีความแคบ ซึ่งทำาให้ใช้งาน
ไม่สะดวก เพราะต้องปั่นจักรยานขึ้นลงเป็นระยะ และ
หลายพื้นที่มีสิ่งกีดขวางวางตั้งอยู่บนทางเท้าตลอดเส้น

ทางจักรยาน นอกจากนี้ปัญหาด้านระเบียบของเทศบาล
ที่ซับซ้อนไม่ยืดหยุ่น ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางและ
มีระยะเวลาดำาเนินการจำากัด งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ
ของเทศบาล เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ต้องใช้ใน
งานบริการสาธารณะปกติและเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และผล 
กระทบจากปัญหาความไม่ม่ันคงทางการเมืองที่ทำาให้ขาด
การสรรหากรรมการตามตำาแหนง่ ถอืเปน็ปญัหาและความ
ทา้ทายทีส่ง่ผลใหก้ลไกการทำางานเพือ่สง่เสรมิการเดนิและ
การใช้จักรยานซึ่งควรเป็นในลักษณะบูรณาการหลายฝ่าย 
ไม่ถูกขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง จริงจังและเป็นรูปธรรม ดัง
ตารางที่ 4
  “คนรุ่นใหม ่จะใชม้อเตอร์ไซค์ เพร�ะสะดวกสบ�ย 
รวดเร็ว จักรย�นจะเป็นผู้สูงอ�ย ุผู้ใหญไ่มเ่ยอะ เด็กมนีอ้ย” 
(P1)

ช่องว่างและความท้าทายการดำาเนินการ

ทัศนคติเชิงลบต่อการเดินและการใช้จักรยานทั้งในด้านความไม่
สะดวกสบายและไม่ทันสมัย สัญลักษณ์ของผู้สูงวัย ภาพลักษณ์
ทางฐานะและสังคมที่ต่ำา

ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากรถสัญจรในถนน ความเร็วรถที่สูง และ
กายภาพของทางเดิน ทางสัญจรที่ไม่เหมาะสม

ทางจกัรยานไม่มคีนใชใ้นชวีติประจำาวนั เนือ่งจากออกแบบใหใ้ช้ใน
การออกกำาลังกายนอกเมือง หรือออกแบบไม่สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่และการใช้งานจริง เช่น การสร้างเลนจักรยานบนทางเท้า 
เนื่องจากถนนมีความแคบ แต่ทำาให้ใช้งานไม่สะดวก เน่ืองจากมี
การขึ้นลงเป็นระยะ หรือมีสิ่งกีดขวาง

กลไกการส่งเสริมการเดินและจักรยานไม่ถูกขับเคลื่อน เนื่องจาก
การขาดกรรมการในตำาแหน่งจากปัญหาทางการเมือง

ระเบียบของเทศบาลที่ซับซ้อนไม่ยืดหยุ่นที่ต้องรอการอนุมัติจาก
ส่วนกลางและมีระยะเวลาดำาเนินการจำากัด และงบประมาณที่ไม่
เพียงพอของเทศบาล เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ต้องใช้ในงาน
บริการสาธารณะปกติและเงินเดือนเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะการดำาเนินงาน

การสือ่สารใหเ้กดิคา่นยิมเชงิบวกตอ่การเดนิและใชจ้กัรยาน การลด
ความเร็ว และความมน้ีำาใจตอ่กนัในการใชถ้นน เพือ่ใหเ้กิดทัศนคติที่
ดแีละเกดิพฤตกิรรมการใช้จกัรยานตอ่เนือ่งจากปจัจบุนัไปสูอ่นาคต

การจำากัดความเร็วของรถบนถนน และการจัดระเบียบจราจร เพื่อ
สร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน และการใช้มาตรการ 
เชิงลบเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

ความจำาเปน็ในการวเิคราะหว์า่บรบิทเมอืงเปน็อยา่งไร ทัง้กายภาพ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต แล้วส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานให้
เหมาะกับบริบท รวมถึงกลุ่มประชากรต่างๆ

การมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนและต้นแบบจากผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนิน
การส่งเสริม เช่น การประกาศเมืองจักรยาน การทำาเป็นตัวอย่าง 
การดำาเนินการและวางแผนแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำาวัน และเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ

ตารางที่ 4  ช่องว่างและข้อเสนอแนะการดำาเนินการส่งเสริม

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564



  “ประช�ชนบ�งส่วนเดินและปั่นเพื่อสัญจรเพร�ะ
ฐ�นะไม่ได้ร่ำ�รวย ขณะที่บ�งส่วนที่ออกกำ�ลังจะมีฐ�นะดี
กว่�” (P4)
  “ในชว่งหลงัรถมอเตอร์ไซคเ์ยอะข้ึน รถยนต์ก็เยอะ
ขึ้น เร�ก็จะต้องระวังม�กขึ้น บ�งทีแบบว่�เร�ขี่อยู่เงียบๆ 
เข�ก็ตัดหน้�ไป ต้องคอยหลบ” (P2)
  “ก�รทำ�เลนจักรย�น จ�กนโยบ�ยกระทรวงก�ร
ทอ่งเทีย่วและกีฬ� ใหท้กุจงัหวัดต้องมเีลนจกัรย�น ทำ�ย�ว
ไปถงึต�่งอำ�เภอ ใชง้บประม�ณ 40 ล�้น สดุท้�ย ไมม่คีนปัน่ 
เพร�ะไม่ได้อยู่ในคว�มต้องก�รและวิถีของประช�ชน...” 
(U3) 
  “กลไกคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รเดนิและจักรย�น
มีก�รแต่งตั้ง แต่ยังไม่ได้ขับเคลื่อน เพร�ะไม่มีน�ยก
เทศมนตรี มีแต่รักษ�ก�ร” (M1)
 3.	แนวทางเพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานในอนาคต
 จากปัญหา อุปสรรค ช่องว่าง และความท้าทาย
การดำาเนินงานที่พบกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานในอนาคต ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์และทำาความเข้าใจบริบทของ
ชุมชน ทั้งในด้านกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อย่าง
ถ่องแท้ จะช่วยให้การดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการเดินและ

ใชจ้กัรยานมคีวามเป็นไปไดม้ากขึน้ เพราะมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน  
  2) การส่ือสารสังคมเพ่ือส่งเสริมคา่นยิมเชงิบวกต่อ
การเดินและการปัน่จักรยาน ซ่ึงจำาเปน็ต้องพิจารณาเนือ้หา 
สื่อที่ใช้ และวิธีการเข้าถึงให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เด็ก-อาจจำาเป็นต้องเน้นย้ำาให้เป็นหนึ่งในแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเล่น วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่-ใช้การ
ปั่นจักรยานเพื่อการออกกำาลังกายและเข้าชมรม วัยผู้สูง
อายุ-ต้องการเดินและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รักษาโรค  
  3) การกำาหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัย
ในการใชถ้นนรว่มกันและความมน้ีำาใจตอ่กนั เชน่ การจำากดั
ความเร็วหรือการลดความเร็วของรถยนต์ การจัดระเบียบ
จราจร รวมทั้งการใช้มาตรการเชิงลบอื่นๆ เพื่อให้คนที่เดิน
และปั่นจักรยานเกิดความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจการเดิน
ทางบนท้องถนน อันจะนำามาซึ่งทัศนคติที่ดีและพฤติกรรม
การใช้จักรยานต่อเนื่องจากปัจจุบันไปสู่อนาคต  
  นอกจากนี ้นโยบายสนบัสนนุทีช่ดัเจนและตน้แบบ
จากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและ
พื้นที่ก็มีความสำาคัญต่อการดำาเนินการส่งเสริม เช่น การ
ประกาศเมืองจักรยาน การทำาเป็นตัวอย่าง การดำาเนินการ
และวางแผนแบบบูรณาการให้ทกุภาคสว่นและหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งสง่เสรมิการเดนิและการใชจ้กัรยานในชวีติประจำา

ภาพที่ 4  การพัฒนาชุมชนแห่งการเดินและการใช้จักรยาน
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วนั และเชือ่มโยงกบัประเดน็อืน่ๆ ดงัตารางที ่4 และภาพที ่4
  “ตอ้งดวู�่ฟงักช์นัเมอืงทำ�หน�้ทีอ่ะไร ถ�้เชยีงค�น
ทีฟ่งักช์นัเข�จะเปน็เพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว มพีืน้ทีป่ระวัตศิ�สตร์
เพ่ือก�รท่องเที่ยว ก็ป่ันจักรย�นเพื่อก�รท่องเท่ียว หรือ 
แมบ้่�นซือ้ของ หรือปัน่ออกกำ�ลงัก�ย หรอืปัน่ไปโรงเรยีน” 
(U2)
  “ท่ีผ่�นม� พอมีง�นต่�งๆ หรือก�รรณรงค์ เช่น 
bike for dad, for mom คนจะออกม�ใชเ้ยอะ แตห่ลังจ�ก
นั้นก็จะลดลง เหลือเฉพ�ะคนท่ีใช้จริงๆ แต่มีก�รรณรงค์
สร้�งกระแสเรื่อยๆ ก็น่�จะดีกว่� ให้เกิดก�รกระตุ้น มีก�ร
ขี่ให้เห็น” (P2)
  “เร�จะไม่ทำ�เรื่องจักรย�นโดยตรง เร�รู้ว่�คน
ท่ีปั่นจักรย�น เข�กลัวคว�มเร็วของรถคันอื่น เร�จะต้อง
จัดก�รคว�มเร็วบนถนน...เร�ทำ�ม�ทุกม�ตรก�รเชิงบวก 
เชงิเชญิชวนแลว้ อ�จตอ้งทำ�ม�ตรก�รเชงิลบ หรือเชงิบงัคบั 
ม�ตรก�รเชิงกฎหม�ย เช่น speed limit ด้วย CCTV, ก�ร
ทำ�ให้ก�รใช้รถย�ก ไม่สะดวก และแพง เช่น ค่�ที่จอดรถ 
เขตห้�มเข้� เก็บภ�ษี เป็นต้น” (U2)
  “สิ่งจำ�เป็นคือ วิสัยทัศน์ของผู้นำ� ตั้งแต่น�ยก
เทศมนตรี ไปถึงผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด น�ยกรัฐมนตรี ถ้�
ประก�ศเมืองจักรย�นเพื่อก�รสัญจร และทำ�เป็นตัวอย่�ง 
ตัง้แตผู่บ้รหิ�ร จนถงึเจ้�หน�้ที ่ประช�ชนกจ็ะทำ�ต�ม” (V2)
  “...ตอ้ง ม ีmind set เดยีวกนัเกีย่วกบัก�รเดนิและ
ก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน อยู่ในชุดคว�มคิดเสมือน
ว่�เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในองค์ประกอบของเมืองเสมอ จึงจะ
ทำ�ให้ก�รเดินและก�รใช้จักรย�นส�ม�รถอยู่ในบริบทของ
ก�รดำ�เนนิชีวติและในชวีติประจำ�วนัของสงัคมไทยได้อย�่ง
แท้จริง” (U1)

วิจารณ์

 จากการศกึษากระบวนการดำาเนนิการสง่เสรมิการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันใน 4 ชุมชน ทำาให้เกิด
องคค์วามรูว้า่ภาคีหลกัในการสง่เสรมิม ี3 กลุม่ ไดแ้ก ่หนว่ย
งานราชการ ประชาสังคม และวิชาการ โดยมีบทบาทและ

กลไกการดำาเนนิงานทีแ่ตกตา่งกนั แตเ่ชือ่มโยงประสานกัน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพบช่องว่างและความ
ทา้ทายในการดำาเนนิงาน ทัง้ดา้นทศันคตเิชงิลบตอ่การเดนิ
และการใชจั้กรยาน ปญัหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย ปัญหาในการดำาเนินการ 
เป็นต้น รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารให้เกิดค่านิยม
เชงิบวก การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น การ
จำากัดความเร็วรถ การจัดระเบยีบจราจร และการมนีโยบาย
สนับสนุนที่ชัดเจน
 การศกึษานีช้ว่ยเนน้ย้ำาวา่ภาคีทัง้ 3 กลุม่ ได้แก ่หนว่ย
งานราชการ ประชาสังคมและวิชาการ มีความสำาคัญต่อ
ความสำาเร็จในพัฒนานโยบายที่ต้องการความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน โดยหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการกำาหนด
นโยบาย สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ภาคประชา
สังคมมบีทบาทในการเสนอความคดิเหน็และความตอ้งการ
ของชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ และภาค
วิชาการมีบทบาทในการช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนา
โครงการและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย 
สอดคล้องกับทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(13) นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังพบว่า ความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบาย
ไม่จำาเป็นต้องรอให้ทุกภาคีมีความเข้มแข็งเท่ากัน ขอให้มี
เพยีงองค์ประกอบใดองคป์ระกอบหนึง่ทีม่คีวามพรอ้มและ
มีความเข้มแข็งมากที่สุดมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่
หยดุ จะกอ่ใหเ้กดิผลลพัธแ์ละสง่ผลกระทบตอ่องคป์ระกอบ
อืน่ใหข้ยับเคลือ่นในระยะตอ่มาได ้โดยเฉพาะการขบัเคล่ือน
นโยบายท่ีเริม่จากมมุดา้นวชิาการหรอืจากองค์ความรูก่้อน 
โดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันการเดินและการจักรยานไทยและสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(12)

 ปัญหา อุปสรรค ช่องว่างและความท้าทายที่พบใน
การศึกษานี้ ทั้งในแง่ทัศนคติเชิงลบต่อการเดินและการ
ใช้จักรยาน ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการใช้ถนนร่วมกับ
รถยนต์และยานยนต์อื่นที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง และ
ปญัหาทางกายภาพของทางเดินทางสญัจร ความทา้ทายใน
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การทำางานผา่นกลไกการสง่เสรมิการเดนิและจักรยานทีไ่ม่
ถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และปัญหาด้านระเบียบและงบ
ประมาณที่จำากัดของเทศบาล มีความสอดคล้องกับหลาย
การศึกษาก่อนหน้านี้ เช่น การศึกษาของดอดสันและคณะ 
ในป ีพ.ศ. 2556 และอืน่ๆ พบวา่อปุสรรคคอื การขาดสภาพ
แวดลอ้มทีป่ลอดภยัในการเดนิและใชจั้กรยาน เช่น ทางเดนิ
เท้าและทางจกัรยาน การออกแบบถนนใหเ้ชือ่มตอ่จดุต่างๆ 
ในชมุชนไดส้ะดวก(15) ความรูส้กึไมป่ลอดภยัในการเดนิและ
การขา้มถนน(17) ความรูส้กึขาดการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิ
การส่งเสริมของเทศบาล(14) นอกจากน้ี การศึกษาของ 
ลาโรชและคณะ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าอุปสรรคสำาคัญ คือ 
ระยะทางที่ไกลระหว่างสถานที่ต่างๆ เช่น ระหว่างบ้านกับ
โรงเรยีน หรือสวนสาธารณะ รา้นคา้ บา้นเพือ่นและญาติ(16)

 ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานท่ีพบ ได้แก่ ความ
จำาเป็นในการวิเคราะห์บริบทเมือง ทั้งกายภาพ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต การสื่อสารให้เกิดค่านิยมเชิงบวกต่อการเดิน
และใช้จักรยาน การจำากัดความเร็วของรถบนถนน เพื่อ
สร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน และนโยบาย
สนับสนุนที่ชัดเจนและต้นแบบจากผู้บริหาร มีความ
สอดคลอ้งกบัหลายการศกึษา เชน่ การศกึษาของบอ็ปและ
คณะ ในปี พ.ศ. 2561(30) และอื่นๆ(31,32) ที่พบว่ามาตรการ
การสื่อสารรณรงค์ที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทและความ
ต้องการของประชาชน อันรวมถึงทัศนคติต่อการเดินและ
ใช้จักรยาน เช่น การรณรงค์ปั่นจักรยานไปทำางาน การมี
น้ำาใจของคนขับรถยนต์ต่อคนขี่จักรยาน การแบ่งปันถนน 
(share the road)(33) การป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็ง
แรงและลดอุบัติเหตุ ในช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์
บริเวณถนนในชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ หรือการจัดงาน
เดินวิ่งปั่น รวมถึงการมีชมรมเดินและจักรยาน เป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้
การเดนิและจกัรยานของประชาชน และความจำาเปน็ในการ
วเิคราะหบ์รบิทชมุชนเพือ่ออกแบบการดำาเนนิการทีเ่หมาะ
สมสอดคล้องและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนใน
ชุมชน(33,34)

 การศึกษานี้ทำาการศึกษาพ้ืนท่ีส่งเสริมการเดินและ
การใช้จักรยานในสี่ภูมิภาค ทำาให้ได้ข้อมูลที่มีความหลาก
หลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบข้อจำากัดบางประการ 
เช่น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการดำาเนินการที่ดี ทำาให้ขาดมุมมองจาก
กลุ่มที่มีระดับการดำาเนินการที่แตกต่างออกไป ในการ
ศกึษาตอ่ไปควรคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใหม้คีวามหลากหลาย
มากขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
เป็นระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมือง หรือเขต
เทศบาล การศึกษาต่อไปควรขยายขอบเขตของชุมชนให้
ครอบคลุมเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเข้าใจตอ่ความสมัพนัธข์อง
นโยบาย สภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย 
เช่น สถาบันการเดินและการจักรยานไทย กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ควร:-
 1. ร่วมกันพัฒนานโยบายระดับชาติเพื่อการส่งเสริม
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันให้เหมาะสม
กบับรบิทพืน้ทีใ่นประเทศไทย โดยเฉพาะการสือ่สารรณรงค์
ให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเดินและการใช้จักรยาน และการ
กำาหนดนโยบายเพ่ือลดความเร็วของยานพาหนะบนถนน
ในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อการเดินและการใช้
จักรยาน
 2. ถอดบทเรียนการดำาเนินการที่ผ่านมาของแต่ละ
พื้นที่ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการส่งเสริมการเดินและใชจั้กรยาน และเป็นการ
สร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันต่อไป
 3. สนับสนุนกลไกการทำางานระหว่างหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายและประชาชนในระดับชุมชน เพื่อให้มีความ
สามารถในการวเิคราะหล์กัษณะบรบิทของชมุชน และการ
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วางแผนเพ่ือกำาหนดแนวทางการสง่เสรมิการเดนิและการใช้
จกัรยานในชีวติประจำาวนัของคนในชุมชนท่ีเหมาะสมกับวถิี
ชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่

สรุปผลการศึกษา

 สามภาคีหลัก อันได้แก่ หน่วยงานราชการ ประชา
สังคม และวิชาการ ควรร่วมกันดำาเนินการส่งเสริมการ
เดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันในชุมชน โดย
การสื่อสารให้เกิดค่านิยมเชิงบวกต่อการเดินและการใช้
จักรยาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะ
การลดความเร็วของยานพาหนะในชุมชน และมีนโยบาย
สนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงกลไกการขับ
เคลื่อน พัฒนา และติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษานี้ ขอขอบคุณภาคี
เครือข่ายในสี่พื้นที่ที่อนุเคราะห์ข้อมูลการดำาเนินงาน  
ขอขอบคุณนักวจัิย ผูช้ว่ยนกัวจิยั ผูป้ระสานโครงการ และทมี
บรหิารจัดการของสำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่ง
ประเทศ ที่ช่วยประสานและให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนิน
งานด้วยดี โดยเฉพาะ ดร.ฐิติพร สุแก้ว คุณอรณา จันทรศิริ  
คุณสรศกัดิ ์เจรญิสิทธิ ์คณุรชัพร คงประเสรฐิ คณุพฒุปิญัญา 
เรืองสม ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ดร.ทพญ.วริศา 
พานิชเกรียงไกร ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ  
ดร.นารรีตัน ์ผดุผอ่ง ภญ.วรณนั วทิยาพภิพสกลุ คณุจรนิพร 
คงศรีจันทร์ คุณหทัยชนก สุมาลี คุณวราภรณ์ ปวงกันทา 
คุณบุญรักษ์ ชาญประสบผล และคุณสิรภัทร ทิมดี และ 
ขอขอบคณุสำานกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ที่สนับสนุนการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน
ประเทศไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ผลการศึกษาเกิดจากการ
วิเคราะห์และความเห็นอย่างอิสระของทีมผู้วิจัย โดยไม่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือผู้ให้ทุนแต่อย่างใด
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