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รางขอเสนอยุทธศาสตร 
การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 

 
เปาหมาย 
 รัฐตองแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวาไดดำเนินการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเลือกการเดินและการใช
จักรยานเปนวิธีหลักในการเดินทางระยะส้ัน (๑ - ๕ กิโลเมตร) ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชนตอประชาชนในดาน
สุขภาพและการลดคาใชจายในครัวเรือน และตอรัฐในดานการลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพประชาชน การจัด
สาธารณูปโภค การดูแลสิ่งแวดลอม การนำเขาเชื้อเพลิงและการใชพลังงาน ไปสูการมีเมืองนาอยู และการพัฒนาที่
ยั่งยืน พรอมทั้งมทีางเทาและทางจกัรยานทีท่กุคนเขาถงึและใชประโยชนไดเทาเทยีมกนัดวยการออกแบบท่ีเปนธรรม 
(Universal Design) 
 
ยุทธศาสตร 
  การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพื่อใหเกิดการสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  
 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน 
 ๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานดวยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
และการเงิน 
 ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักต่ืนตัวและทักษะ 
รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน 
 
๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพ่ือใหเกิดการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
 ๑.๑ ใหรัฐบาลกำหนดใหการเดินและการใชจักรยานเปนนโยบายสาธารณะและระเบียบวาระแหงชาติ 
 ๑.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานประสานงานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน กำหนด
และจัดทำแผนแมบทในภาพรวมของการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต
ประจำวัน 
 ๑.๓ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนบัสนนุการเดนิและการใชจกัรยาน โดยใหนำเงินจาก
กองทุนอนุรักษพลังงานมาใช 
 ๑.๔ ใหกระทรวงคมนาคมจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาดูแลดานการเดินและการใชจักรยานโดยเฉพาะ และให
สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสงเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน  
 
 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ 
 ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๗๙

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานท่ีทุกคน
เขาถึงและใชประโยชนได 
 ใหสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา รวมกับภาคประชาสงัคมและหนวยงานทีเ่กีย่วของ สรางและพฒันาระบบและโครงสรางเพ่ือกระตุน สงเสริม 
และสรางแรงจูงใจใหเกิดการเดินและการใชจักรยาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางจากรถยนต
สวนบุคคลมาเปนการเดนิและการใชจกัรยาน เพือ่ใหเกดิการเพ่ิมขึน้ของผูใชจกัรยานในชีวติประจำวนั โดยดำเนินงาน
ดังนี้ 
 ๒.๑ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามมีตใิหสวนราชการของทุกจงัหวัดมทีีจ่อดรถสำหรบัคนพกิารและรถจักรยานที่
ใกลอาคารและสะดวกกวาผูใชรถยนต รวมท้ังปลอดภัยจากการโจรกรรม แกขาราชการและประชาชนท่ีใชจักรยาน
มาติดตอราชการ 
 ๒.๒ ใหสำนักนายกรฐัมนตรกีำหนดนโยบายหลกัใหใชการออกแบบท่ีเปนธรรมหรอืเปนสากลในการกอสราง
และปรับซอมทางเดินเทาทัง้ในและนอกเขตเมอืงเพือ่ใหทกุคนรวมถงึคนพิการ ผูสงูอายุ เดก็ สตรีมคีรรภ และผูปวย
สามารถเขาถึงและใชประโยชนโดยการเดินและการใชจักรยานไดเทาเทียมกัน โดยสะดวกและปลอดภัย   
 ๒.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดให 
  ๒.๓.๑ ผูวาราชการทุกจังหวัดเปนประธานในระดับจังหวัด กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผล
การขับเคล่ือนการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  
  ๒.๓.๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
   (๑) วางแผนและจัดทำทางเทาและทางจักรยานในท่ีสาธารณะ โดยมีระบบจราจรดูแล
ใหมีความปลอดภยั และมทีีจ่อดจักรยานใหเพยีงพอ โดยใหชุมชนและองคกรผูใชจักรยานมีสวนรวมพจิารณาในการ
จัดทำและใชประโยชนของทางจักรยานทุกขั้นตอน รวมทั้งปรับปรุงและดูแลรักษาปายสัญญาณและทางเทา
ทางจักรยานที่มีอยูแลว รวมทั้งที่จะมีขึ้น ใหใชการไดตามวัตถุประสงคตลอดเวลา 
   (๒) สงเสริมใหเกิดองคกรและเครือขายของคนเดินเทาและผูใชจักรยานใหมากท่ีสุด 
ใหกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครทุกแหง พิจารณาจัดหาจักรยานสาธารณะจัดเตรียมไวคอย
ใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ ในเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
   (๓) สงเสริมการใชการออกแบบท่ีเปนธรรมในการกอสรางและปรับซอมทางเดินเทา
ทั้งในและนอกเขตเมืองใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกัน    
  ๒.๓.๓  กรมโยธาธิการและผงัเมอืงวางแผน ออกแบบ หรือปรับปรุงผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน 
พื้นที่สาธารณะ และทางทุกเสนที่สรางใหม ใหเปนมิตรตอคนเดินเทาและผูใชจักรยาน หรือปรับปรุงทางที่ไดสราง
ไวแลว เพื่อจูงใจใหประชาชนเลือกเดินและใชจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยใหคำแนะนำและรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกแบบทำทางเทาและทางจักรยานควบคูกับการวางผังเมืองดานการจราจร
และขนสง โดยชุมชน คนเดินเทา ผูใชจักรยาน และผูใชรถอื่น ๆ มีสวนรวม 
  ๒.๓.๔  แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายระดับรองลงมาใหผูเปน
เจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมท้ังสถานีขนสงสาธารณะ ตองกอสรางและจัดทางเดินเทาให
ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกันดวยการออกแบบที่เปนธรรม    
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 ๒.๔ ใหกระทรวงคมนาคมกำหนดให 
  ๒.๔.๑ ใชการออกแบบที่เปนธรรม (Universal Design) ในการออกแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
กอสรางและปรับซอมทางเดินเทา เพื่อการเดินและใชจักรยานทั้งในและนอกเขตเมือง  
  ๒.๔.๒ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบจราจรที่ทำใหผูใชรถประเภทอื่น ๆ ดูแลคนเดินเทาและผูใชจักรยาน กำหนดมาตรฐาน
ปายเครื่องหมายจราจรที่เอื้อตอความสะดวกและความปลอดภัยตอคนเดินเทาและผูใชจักรยานสำหรับทางหลวง
ทุกประเภทใหครอบคลุม มีมาตรฐานสากล เพิ่มเติมจากปายเครื่องหมายจราจรที่มีอยูเดิม 
  ๒.๔.๓ การรถไฟแหงประเทศไทยและบริษัทขนสงจำกัดจัดใหขบวนรถไฟโดยสารทุกขบวนและ
รถโดยสารประจำทางทุกคนัในเสนทางทีไ่กลกวา ๕๐ กโิลเมตร สามารถรบัขนสงจักรยานได และคดิคาบรกิารขนสง
จักรยานใหเหมาะสมกับชนิดของจกัรยานและระยะทาง รวมทั้งมีที่จอดจักรยานที่สะดวกปลอดภัยที่สถานีรถไฟและ
สถานีขนสงทุกแหง 
 ๒.๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหมีหลักสูตรและกิจกรรมในทุกระดับการศึกษาเพื่อการใหความรู
เกี่ยวกับ “การออกแบบที่เปนธรรม” ในการกอสรางอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะการสรางทางเดินเทาใหทุกคนเขาถึง
และใชประโยชนไดเทาเทียมกัน  รวมถึงจัดใหนักเรียน/นักศึกษาพิการไดฝกเดิน/ใชเกาอี้เข็นเพื่อการออกกำลังกาย
ในวิชาพลศึกษา  และรวมกิจกรรมสงเสริมการเดินและการใชจักรยานกับนักเรียน/นักศึกษาท่ัวไป 
 ๒.๖ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมสงเสริมผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณเครื่องชวย
คนพิการในการเดนิ และใชจกัรยานเพือ่การเคลือ่นทีห่รอืการเดินทาง เชน ไมเทา เครือ่งชวยเดนิ ไมคำ้ยนั 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 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และกระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา และหนวยงานท่ีเกีย่วของอ่ืน เพ่ือ
ใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน สรางแรงจูงใจใหคนเดินเทาและใชจักรยาน 
ลดแรงจูงใจในการใชยานยนต และสรางระเบียบวินัยที่ดีแกผูขับข่ียานยนตเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับผูที่เดิน
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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ภาคประชาชนมีสวนรวมในการบงัคบัใชกฎหมาย โดยใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการเสนอแนะการปรับปรุงแกไข 
 ๓.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายระดับรองลงมาให
ผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนสงสาธารณะ ตองจัดที่จอดจักรยานและทาง
ลาดสำหรับคนพิการทางกายที่สะดวกและปลอดภัยไดมาตรฐาน  
 ๓.๔ ใหกระทรวงพลังงานมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัยและกิจกรรมการเดินและการใชจักรยาน
เพื่อการอนุรักษพลังงานแกชุมชนและองคกรผูใชจักรยานในเมืองตาง ๆ และสนับสนุนการประชาสัมพันธและ
รณรงคการเดินและการใชจักรยานแทนที่การใชยานยนตในการเดินทางระยะสั้นอยางตอเนื่อง 
 ๓.๕ ใหกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีงบประมาณสนบัสนนุชุมชนและองคกรผูใชจักรยาน
ในเมืองตาง ๆ ดำเนินกิจกรรมการเดินและการใชจักรยานเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการรณรงคการเดิน
และการใชจักรยานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเขตเมืองใหเปนเมืองนาอยู  
 ๓.๖ ใหกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีามีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจกัรยานแบบนันทนาการแกองคกร
ประชาชนเพื่อสงเสริมการใชจักรยานทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตาง ๆ นอกเหนือ
จากการกีฬาเพื่อการแขงขันตามปกติ 
 ๓.๗ ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
ดำเนินการของทุกภาคสวนในการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
บนทางเดินเทาและทางจักรยานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและคนพิการ   
 
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักตื่นตัวและทักษะ รวมทั้ง
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน 
 ใหกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับภาคประชาสังคม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินงานดังนี้ 
 ๔.๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการใหมีหลักสูตร
และกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และพฒันาทกัษะการใชจกัรยานใหถูกตองและปลอดภัย
แกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับใหเหมาะสมกับวัย ดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 
ยกยองโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานดีเดนในการสงเสริมใหครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาเดินและใช
จักรยานในกิจกรรมประจำวัน รวมทั้งการเดินทางระหวางที่พักกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและภายในสถานศึกษา 
รวมทั้งการใหความรูและจัดอบรมการข่ีจกัรยานอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย และมีครอูาจารยและนักเรียน
นักศึกษาหันมาเดินและใชจักรยานเปนจำนวนมาก  
 ๔.๒ ใหกระทรวงคมนาคมดำเนินการ 
  ๔.๒.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนตเพื่อเปนศูนยขอมูลกลางเรื่องการเดินและ
การใชจักรยาน เอื้ออำนวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรับปรุงขอมูลอยางตอ
เนื่องและเปดเผยขอมลูสูสาธารณชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของเปนประจำทกุป รวมทัง้ประสานกับสถาบันการศึกษา
และการวิจัยใหมีการสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางดานวิชาการในสาขาตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิด
มาตรฐานในเรื่องของการเดินและการใชจกัรยาน และกระตุนใหประชาชนหนัมาเดนิและใชจกัรยานเปนวิธีหลักในการ
เดินทางในระยะสั้น 
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  ๔.๒.๒ ใหมีการอบรมและใหความรูกบัผูขบัข่ียานยนตทกุชนดิใหมทีศันคตทิีด่แีละใหความสำคญั
ตอผูทีเ่ดนิและใชจกัรยาน มมีารยาทและวินยัจราจรในการดแูลใหความปลอดภยัตอคนเดินเทาและผูใชจักรยานที่รวม
สัญจรใชถนนอยางจรงิจงั และจัดใหความรูเรือ่งการเดนิ การใชจกัรยาน และการปฏิบตัติอผูเดนิและผูใชจกัรยาน
เปนสวนหนึ่งของการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนตทุกชนิด 
  ๔.๒.๓ จัดทำแผนเฝาระวังปญหาการจราจรและติดตามการดำเนินสงเสริมการเดินและการใช
จักรยาน รวมกับภาคเีครือขายภาคประชาสังคมทุกจงัหวัด เพือ่แสดงความกาวหนาของการดำเนนิงานและประเมินผล
โดยนำเสนอผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
  ๔.๒.๔ รวมกบัส่ือมวลชนและภาคประชาสงัคม ใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคถงึประโยชน
ของการเดินและการใชจักรยานตอตนเองและประเทศชาติ ตลอดจนผลเสียจากการใชยานยนตในกรณีที่ไมจำเปน 
ผานทางสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสาธารณะ และการประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล โดยผานผูนำหมูบาน เชน ผูใหญ
บาน กำนัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชน อยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๔.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเผยแพรประชาสมัพันธรณรงคใหประชาชน
เดินและใชจักรยานเปนประจำสำหรบัการเดินทางระยะส้ัน รวมทัง้จัดเวทีสาธารณะใหมกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย 
 ๔.๔ ใหกระทรวงสาธารณสุขเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนเดินและใชจักรยานเปนประจำ
สำหรับการเดินทางระยะส้ัน เปนทางเลือกในการทำกิจกรรมทางกาย และรณรงคใหบุคลากรสงเสริมการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งที่โรงพยาบาลและท่ีบานเพื่อใหสามารถเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน   
 ๔.๕ ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคให
ประชาชนเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวันผานภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพและทางโครงการยอยตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง 


