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1 
บทนำ 

ในยุคอารยธรรมฟอสซิล ภูมิทัศน์ของโลกและวิถีชีวิตของผู้คนทั้งหลายต่างเกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ พลังเครื่องยนต์มีอิทธิพลต่อการเดินทางและการขนส่ง แต่ความจริงที่สำคัญมาก
และไม่มีใครนึกถึง คือ พลังมนุษย์มีบทบาทที่สุดในการเดินทางและการคมนาคมขนส่งส่วน
บุคคล 

จาก 10-Speeds ของเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ถึง Black Roadsters ของกรุงปักกิ่ง สา
ธรณรัฐประชาชนจีน รถจักรยานทั่วโลกมีจำนวนถึง 800 ล้านคัน มากกว่าจำนวนรถยนต์ 2 
เท่า แต่ละปี รถจักรยานถูกผลิตออกมามากกว่ารถยนต์ 3 เท่า เฉพาะทวีปเอเชีย รถจักรยาน
ใช้บรรทุกขนส่งผู้คนได้มากกว่ารถยนตร์ทั่วโลกรวมกัน 

ในประเทศกำลังพัฒนา คนเมืองขี่จักรยานไปทำงาน คนชนบทใช้จักรยานหรือสามล้อเพื่อ
บรรทุกสินค้า การเดินทางและการขนส่งด้วยจักรยาน มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อจักรยานได้ และเป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากการเดินเท้า 
ในประเทศอุตสาหกรรม รถจักรยานมีส่วนสนับสนุนการเดินทางด้วยรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 

ขณะที่ปัญหาจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศมีระดับรุนแรง เนื่องจากปริมาณรถยนต์ใน
เขตเมืองใหญ่ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศในเมือง ฝนกรด การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้อง
แสวงหาทางเลือกนอกเหนือไปจากการคมนาคมขนส่งด้วยรถยนต์ 

การนำระบบขนส่งมวลชนมาใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าในขั้นตอนของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ไม่บรรลุผลเท่าใดนัก รัฐบาลประเทศโลกที่สามที่ไม่สามารถจัดหา
บริการขนส่งมวลชนให้เพียงพอแก่ประชากรจำนวนมาก อาจนำงบประมาณมาลงทุนระบบ
คมนาคมขนส่งด้วยจักรยาน รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมเองก็มีความพยายามส่งเสริม
บริการขนส่งมวลชน แต่ผู้ที่เคยชินกับการเดินทางส่วนตัวมักจะไม่ใช้บริการ จักรยานคือ
พาหนะชนิดเดียวที่แก้ปัญหาของเมืองที่เกิดจากรถยนต์ ขณะเดียวกับเป็นการเดินทางที่
สะดวกและเป็นส่วนตัว 

มีการใช้รถจักรยานแพร่หลายไปทั่วโลก นับตั้งแต่จักรยานแบบโซ่ขับเคลื่อนถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ
ปลายศตวรรษที่ 19 รถจักรยานใช้กันทั่วไปในหมู่กรรมกรโรงงาน ต่อมาถูกนำเข้าไปสู่



ประเทศอาณานิคม พลังขับเคลื่อนของจักรยานพาคนเดินทางไปสู่หมู่บ้านอันห่างไกล และ
เดินทางอยู่ในมหานครที่แออัดที่สุดของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รถยนต์มีบทบาท
มากขึ้น ประโยชน์และการใช้อย่างแพร่หลายของจักรยานจึงลดลง แต่จีนและยุโรปตะวันตก
บางประเทศ ยังคงสนับสนุนการเดินทางด้วยจักรยานให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการคมนาคม
ขนส่ง 

ประชากรในประเทศโลกที่สามน้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น ที่มีเงินซื้อรถยนต์มาใช้ ประเทศกำลัง
พัฒนาหลายแห่งนำเอาวิธีคิดเรื่องการคมนาคมมาพร้อมกับรถยนต์ วิศวกรที่ร่ำเรียนมา
จากตะวันตกและกลุ่มชนชั้นสูงที่ขับรถยนต์คือผู้ยึดกุมนโยบายการคมนาคม ผลคือ ผู้คน
จำนวนล้าน ถูกทิ้งให้เดินเท้า ไม่มีความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน ตลาด และ
ไปใช้บริการต่างๆ 

หลายประเทศส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานให้เป็นนโยบายการคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ นโยบายสาธารณะในจีนและญี่ปุ่นบางส่วนเริ่มสนับสนุนการเดินทางด้วยจักรยาน 
เมื่อการเดินทางด้วยรถยนต์ไม่มีความสะดวกและทำให้ประชนชนมีทางเลือกน้อยลง ปัจจุบัน 
ประเทศอุตสาหกรรมหลายแห่งใช้จักรยานเป็นทางเลือก นอกจากการพึ่งพารถยนต์ที่มาก
เกินความจำเป็น 

นโยบายสาธารณะสามารถกำหนดให้มีการใช้จักรยานหลายวิธีด้วยกัน การสร้างถนนที่มี
ความปลอดภัยหรือเครือข่ายเส้นทางจักรยาน เช่น จัดให้มีเส้นทางเฉพาะของจักรยาน และ
ช่องทางจักรยานบนถนนและไหล่ทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขี่จักรยาน เป็นต้น การ
ปรับปรุงโครงสร้างเหล่านี้จะทำให้ผู้ขี่จักรยานและผู้ใช้รถยนต์ เดินทางถึงจุดหมายที่ต้องการ
อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างที่จอดรถจักรยานไว้ตามสถานีขนส่ง คือ ทางเลือกหนึ่งที่เรียก
กันทั่วไปว่า Bike and Ride (ขี่จักรยานไปต่อระบบขนส่งมวลชน) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วย
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ 

รัฐบาลอาจส่งเสริมบรรยากาศการใช้จักรยานอีกทางหนึ่งคือทำให้ผู้ใช้รถยนต์รับภาระค่าใช้
จ่ายเต็มจำนวนโดยการดึงงบประมาณที่ซ่อนเร้นออกมา เช่น เงินอุดหนุนสร้างที่จอดรถยนต์ 
เป็นต้น และทบทวนโครงสร้างภาษีเพื่อแจกแจงให้เห็นการลงทุนสร้างถนนและค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งทำให้น้ำมันเชื้อเพลิง อากาศบริสุทธิ์และที่ดินกลายเป็นทรัพยากรที่
ขาดแคลน 

การส่งเสริมจักรยานไม่ได้หมายถึงการต่อต้านการใช้รถยนต์  เนเธอร์แลนด์–ประเทศที่มี
บรรยากาศเป็นมิตรกับคนขี่จักรยานมากที่สุดในบรรดาชาติอุตสาหกรรมทั้งหลาย และมี



บริการขนส่งมวลชนอย่างดี – มีเส้นทางจักรยานและรถยนต์หนาแน่นสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ
ตะวันตก ยิ่งมีการใช้จักรยานและบริการขนส่งมวลชนมากเพียงใด จะช่วยชะลอการใช้รถยนต์
ที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เมืองจะไม่มีอากาศให้หายใจ และการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ตกอยู่ในสภาวะชะงักงัน 

หากไร้ซึ่งปฏิบัติการที่เป็นจริงของปัจเจกชน กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ การส่งเสริมการใช้
จักรยานให้แพร่หลาย ก็ไม่อาจเป็นจริง จากจุดนี้ สังคมโดยรวมจะค่อยๆ มองเห็นความ
สำคัญของการใช้จักรยานและทางเลือกใหม่ นั่นคือ ระบบการคมนาคมอันหลากหลายที่ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายต่ำ ทำให้ผู้คนจำนวนล้านได้เดินทางไปมา การบรรลุเป้าหมาย
นี้ ต้องไปให้พ้นจากหลุมพรางของการแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างบทบาท
สำคัญของจักรยาน – พาหนะแห่งอนาคต – ให้เป็นความจริง 



2 
พลังส่วนใหญ่ที่เงียบงัน 

ในเมืองจีน เสียงของการเจรจาบนท้องถนน คือ เสียงวืดๆ ของล้อจักรยาน และเสียงกริ๊งๆ 
ของกระดิ่งทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ พาหนะที่ใช้แรงถีบจะต่อเข้ากับรถลาก ตะกร้า และแท่นบรรทุก
ที่ลำเลียงทุกสิ่งทุกอย่าง นับตั้งแต่ผู้โดยสารไปจนถึงหมูที่ส่งเสียงร้องอิ๊ดๆ และกระสอบข้าว 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในนิคารากัวขี่จักรยานไปรักษาคนไข้ตามหมู่บ้านชนบทอันห่างไกล คน
ทำฟาร์มโคนมในเคนยาขี่จักรยานเดินทางไปส่งนม บุรุษไปรษณีย์ในออสเตรเลียขี่จักรยานไป
ทั่วเมืองพร้อมด้วยถุงจดหมายและพัสดุ ในยุโรป ผู้สัญจรไปมามักใช้จักรยานเป็นพาหนะเดิน
ทางไปทำงาน และในอเมริกาเหนือ คนขี่จักรยานส่งเอกสารจำนวนนับพันคนเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วผ่านรถยนต์ซึ่งจอดนิ่งท่ามกลางสภาพจราจรที่ชะงักงันในศูนย์กลางเมือง 

จักรยานส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย เฉพาะประเทศจีนมีประมาณ 300 ล้านคัน นั่นคือ 
คนจีนทุกๆ 4 คน มีจักรยานมากกว่า 1 คัน หรือคนจีนในเมืองทุกๆ  2 คน มีจักรยานเกือบ 1 
คัน การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกในเมืองเทียนจินซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมทาง
ตอนเหนือของประเทศ ครั้งหนึ่งเคยนับจำนวนจักรยานที่ผ่านมาได้มากกว่า 5 หมื่นคัน
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

คนจีนที่เดินทางไปมามีทางเลือกน้อย ส่วนมากจะเลือกใช้จักรยาน คนจีน 1 ในจำนวน 
74,000 คนทั่วประเทศเท่านั้น ที่สามารถมีรถยนต์เป็นของตนเอง คนในประเทศอุตสาหกรรม
นิยมใช้จักรยานเช่นเดียวกับรถยนต์เพราะมีความสะดวกในการเดินทางไปมาโดยลำพัง และ
เป็นการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมหรือ
หยุดรอเหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นๆ เมื่อจักรยานและบริการขนส่งมวลชนใช้เวลาเดินทางเท่า
กันในเส้นทางเดียวกัน ชาวจีนที่เดินทางไปมาส่วนใหญ่จึงชอบขี่จักรยานมากกว่า 

ปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หมิง เคยขี่จักรยานไปรอบๆ พระราชวังต้องห้ามเมื่อ
ทรงพระเยาว์เป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่ประชาชนทั่วไปจะมีเงินซื้อจักรยานได้ อีก 7 ทศวรรษ
หลังจากนั้น นับตั้งแต่คริสตวรรษที่ 60  จีนรู้จักกันในนาม “อาณาจักรแห่งจักรยาน” ตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ฝูงจักรยานในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบเป็น 3 เท่า การขายจักรยานที่
ผลิตในประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2530 มีถึง 35 ล้านคันมากกว่าจำนวนการขายรถยนต์ทั่วโลก
รวมกัน 



ที่ไหนๆ ในทวีปเอเชีย จักรยานมักเป็นส่วนประกอบ 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนยานพาหนะบน
ถนนในเมืองในชั่วโมงเร่งรีบ ระบบขนส่งของเมืองในเอเชียหลายแห่งขยายออกไปด้วยบริการ
ขนส่งมวลชนเสริม(Paratransit)ที่ใช้แรงถีบ ประกอบด้วยรถสามล้อรับจ้างซึ่งมีชื่อเรียก
ต่างๆ นานา คือ Rickshaws, Trishaw, Pedicabs และ Becaks สามล้อสามารถบรรทุกผู้
โดยสารได้หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น การดัดแปลงจักรยานอย่างชำนิชำนาญเช่นนี้ มีมากกว่า
การดัดแปลงรถยนต์ในที่ไหนๆ รถสามล้อคือแท็กซี่แห่งเอเชีย และสามล้อสำหรับงานหนักซึ่ง
บรรทุกสัมภาระได้ครึ่งตันขึ้นไปก็เหมือนรถบรรทุกขนาดเล็ก ในบังคลาเทศเฉพาะสามล้อ
อย่างเดียวขนสัมภาระหนักเป็นตันได้มากกว่าพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์รวมกัน 

ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ นอกจากนี้แทบไม่มีการคมนาคมขนส่งด้วยจักรยาน ประเทศส่วน
ใหญ่ในทวีปแอฟริกา แม้กระทั่งลาตินอเมริกา รัฐบาลสร้างค่านิยมที่ว่า ใครมีรถยนต์ ผู้นั้นมี
อำนาจและได้รับการยอมรับนับถือ ทำให้ประชาชนมองข้ามพลังรถถีบและดูหมิ่นเหยียมหยาม
จักรยานว่าเป็นพาหนะของคนจน ก่อนประเทศอาณานิคมในแอฟริกาจะได้รับเอกราช มีเส้น
ทางจักรยานในเมืองต่างๆ แต่ช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เส้นทางจักรยานส่วนมากถูกทำลาย
หรือถูกทิ้งร้าง สตรีแอฟริกาหลายคนไม่ขี่จักรยานเพราะขัดกับประเพณีหรือศาสนา หรือ
เพราะการแต่งกายที่ไม่เอื้ออำนวย 

ทวีปแอฟริกาและละตินอเมริกาไม่มีอุตสาหกรรมจักรยานของประเทศ เหมือนประเทศในเอเชีย
ซึ่งมีอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่มากมาย จักรยานที่พอใช้ได้บ้างก็มักมีคุณภาพต่ำ อะไหล่หา
ยากและขาดทักษะและความชำนาญในการซ่อมแซม ตัวอย่างเช่น ประมาณร้อยละ 80 ของ
จักรยานในนิคารากัว ไม่มีการดูแลรักษาซ่อมแซมที่ดี 

แม้จะมีอุปสรรค คุณประโยชน์ของจักรยานและการไม่มีทางเลือกในการคมนาคมทำให้มีการใช้
จักรยานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในบางแห่งของแอฟริกา แม้ว่าต้องใช้สายเบรคที่เก่าจนใช้การไม่
ได้หรือเติมทรายใส่ยางในที่รั่ว บางแห่งในซิมบับเว กานา และอีกสองสามประเทศก็ใช้จักรยาน
กันมาก 

ในละตินอเมริกา มีธุรกิจบางแห่งใช้จักรยานซึ่งพ้นไปจากคำว่าจักรยานมีไว้สำหรับคนจน ที่
โบโกตา-เมืองหลวงของโคลัมเบีย ร้านทำขนมปังปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ส่วนใหญ่ใช้รถ
สามล้อเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกมากกว่า 60,000 แห่ง นิคารากัวเป็นประเทศ
ละตินอเมริกาชาติแรกที่ส่งเสริมจักรยานอย่างจริงจัง ใน พ.ศ.2530 มีงบประมาณซื้อ
จักรยานจำนวน 50,000 คัน เพื่อทดแทนระบบการคมนาคมขนส่งที่ประสบความเสียหายจาก
สงคราม ส่วนหนึ่งรัฐบาลเป็นผู้ซื้อ อีกส่วนหนึ่งรับบริจาคประเทศอื่นๆ 



พื้นที่ที่มีมลพิษขั้นรุนแรงหลายแห่งในยุโรปตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียตได้รับการ
สนับสนุนให้ฟื้นฟูการใช้จักรยานโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดล้อม เมือง Siauliai ใน
ลิธัวเนียดำเนินโครงการ Comprehensive Cycling เมื่อ พ.ศ.2522 ระบบเส้นทางจักรยาน
ใหม่และขยายบริการที่จอดรถทำให้มีการใช้จักรยานในเมืองเพิ่มขึ้น เมืองเล็กๆ ในฮังการี มี
การเดินทางด้วยจักรยานประมาณครึ่งหนึ่งของการเดินทางไปทำงาน 

บรรดาประเทศอุตสาหกรรม มีจำนวนรถจักรยานต่อคนในอัตราที่น่าเหลือเชื่อ หลายประเทศ
มีจักรยานต่อคนมากกว่าประเทศที่มีลักษณะคล้ายกันในเอเชีย 2 หรือ 3 เท่า แต่ในพื้นที่ซึ่ง
ผู้คนใช้รถยนต์ได้สะดวกการมีจักรยานไว้ในครอบครองไม่ได้หมายความว่ามีการขี่จักรยาน 
ชาวเมืองไบรตันส์ทุกๆ 4 คน จะมีจักรยาน 1 คน แต่ใช้เพื่อการเดินทางเพียง 1 เที่ยว เทียบ
กับการคมนาคมขนส่ง 33 เที่ยว ในสหรัฐอเมริกาโดยเปรียบเทียบแล้ว ในจำนวน 40 คัน มี
จักรยานเพียง 1 คัน ที่ใช้สำหรับเดินทางไปมา ส่วนที่เหลือเป็นจักรยานเพื่อสุขภาพและเกมส์
กีฬา 

การเปรียบเทียบระหว่างการมีจักรยานและการมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง ช่วยชี้ให้เห็นว่า มี
การนำจักรยานไปใช้ในระบบคมนาคมขนส่ง ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนจักรยานต่อคน
มากกว่าอินเดีย 7 เท่า แต่เนื่องจากว่าคนอเมริกาทุกๆ 2 คน จะมีมากกว่า 1 คนที่มีรถยนต์ – 
เทียบกับคนอินเดียทุกๆ 500 คน มีเพียง 1 คนที่มีรถยนต์ ดังนั้นจักรยานจึงมีบทบาท
นำสมัยอย่างมากในระบบคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา 

ชาวยุโรปตะวันตกเป็นผู้ใช้จักรยานมากที่สุดในโลกอุตสาหกรรม ประเทศต่างๆ เช่น เดนมาร์ก 
เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ คนจำนวนมากที่เป็นเจ้าของจักรยาน การวางแผนส่งเสริม
จักรยานในช่วง 20 ปีที่แล้ว (ซึ่งนอกเหนือไปจากการพูดถึงภูมิอากาศที่ดึงดูดใจหรือ
ภูมิประเทศที่ราบเรียบ) ทำให้เห็นประเทศที่มีบรรยากาศเป็นมิตรกับจักรยานอย่างแท้จริงใน
ยุโรปได้ชัดเจน  เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กเป็นผู้นำอยู่ในกลุ่มนี้ กล่าวคือ การเดินทางแบบ
ต่างๆ ทั้งหมดในเมืองทุกเมืองจำนวน 100 เที่ยว จะมีการเดินทางด้วยจักรยาน 20-30 เที่ยว 
เมืองหลายแห่งมีถึง 50 เที่ยว หลายประเทศในยุโรป ผู้ใช้บริการรถไฟในเขตชานเมืองและเขต
เมืองเล็กๆ จำนวนร้อยละ 10-55 ขี่จักรยานเดินทางไปสถานีรถไฟ การจราจรติดขัดและ
อากาศเป็นพิษในช่วงทศวรรษที่แล้ว กระตุ้นผู้บริหารของสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี และ
ออสเตรียส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับสถานการณ์ในอังกฤษ เบลเยี่ยม 
ฝรั่งเศสและประเทศยุโรปตอนใต้นักขี่จักรยานยังพอใจอยู่กับการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล 



เขตเมืองทั้งหมดในอเมริกาเหนือและออสเตรเลียเป็นพื้นที่ที่การใช้รถยนต์มาถึงจุดอิ่มตัว แต่
ยังคงละทิ้งจักรยานหันไปใช้รถยนต์ การขยายตัวของเมืองทำให้ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และ
การบริการต่างๆ กระจายห่างออกไปซึ่งเป็นอุปสรรคในการขี่จักรยานและการใช้บริการขนส่ง
มวลชน เมืองใหญ่หลายเมืองห้ามใช้รถจักรยาน ถนนและที่จอดรถสร้างไว้สำหรับรถยนต์
เท่านั้น ขณะที่ออสเตรเลียมีการวางแผนและออกแบบแนวทางการคมนาคมขนส่งด้วย
จักรยาน แต่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไม่ค่อยสนใจ มองไม่เห็นทางเลือกในการ
คมนาคมแบบอื่นๆ นอกจากรถยนต์ ส่วนเมืองหลายแห่งในอเมริกาเหนือ เช่น ซีแอตเติล คัล
การี และเมืองมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปมาด้วย
จักรยานอย่างชัดเจน แต่ก็มีข้อยกเว้น 

คนทั่วไปมีทางเลือกในการขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ วิศวกรออกแบบและสร้างจักรยาน
ชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้จักรยานมีน้ำหนักเบา ทนทานมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
แม้แต่การป้องกันจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงจักรยานวิบากที่แข็งแรง
ทนทาน และผู้ขี่เอนไปด้านหลังขณะขับขี่และจักรยานแบบใช้มือหมุนสำหรับผู้ที่ใช้ขาไม่ได้ 
จักรยานแบบเรียงต่อกันทำให้คนสองคนร่วมใช้พลังกล้ามเนื้อ จักรยานพับได้ทำให้คนที่เดิน
ทางไปมาเก็บจักรยานไว้ใต้ม้านั่งหรือกระเป๋าได้ 

โลกของเรามียานพาหนะชนิดต่างๆ มากพอแล้ว ช่วยกันทำให้จักรยานมีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การคมนาคมขนส่ง ทุกปี ทั่วโลกผลิตจักรยานเกือบ 100 ล้านคัน คิดเป็น 3 เท่าของจำนวน
รถยนต์ เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิต
จักรยานรายใหญ่โดยเฉพาะโซนเอเชียมีความมั่นใจที่จะขยายกำลังการผลิตออกไป 



3 
พาหนะของโลกใบน้อย 

รถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ทำให้สังคมอุตสาหกรรมมีการเดินทางส่วนบุคคลและความ
สะดวกอย่างไม่เคยมีมาก่อน ถูกพิจารณามานานแล้วในฐานะ “ยานพาหนะแห่งอนาคต” แต่
ประเทศต่างๆ ที่ใช้รถยนต์กำลังสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลทุกๆ ปี การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น มลพิษทางอากาศและการจราจรคับคั่งในเมือง
เพิ่มความรุนแรงขึ้น การเดินทางในระยะใกล้ ผู้ที่เลือกใช้รถยนต์ก็ไม่สะดวกสบายสักเท่าไร ซ้ำ
ร้ายยังกีดกันไม่ให้คนเดินเท้าและคนขี่จักรยานร่วมใช้เส้นทาง การมีทางเลือกในการเดินทาง
อย่างกว้างขวางนอกเหนือไปจากการขับรถยนต์ ไม่เพียงแต่จะช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพมนุษย์เท่านั้น ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองอีกด้วย 

แม้จะมีการปรับปรุงกฏหมายหรือมาตรการความปลอดภัย แต่ละปี ประมาณว่า 1 ใน 4 ของ
คน 1 ล้านคนทั่วโลก เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นมีจำนวนหลายล้านคน 
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีคนขับรถยนต์น้อยกว่าและมีคนเดินเท้ามากกว่า ไม่ได้แยกเส้นทาง
สัญจรไปมาของคนทั้งสองกลุ่ม ทำให้มีอัตรการตายต่อระยะการเดินทางด้วยรถยนต์ (หน่วย
เป็นไมล์) มากกว่า 20 เท่า สูงกว่าประเทศอุตสาหกรรม อุบัติเหตุรถยนต์กลายเป็นสาเหตุ
ใหญ่ของการเสียชีวิต 

เกือบทุกคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศ – อันตรายชนิดหนึ่งของ
ยุคยานยนต์ รถยนต์และพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ต่างๆ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่า
กิจกรรมอื่นใดของมนุษย์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอนและไนโตรเจนออกไซด์ออกมาเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ทั้งหมดทั่วโลก ตะกั่วในอากาศ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และมลพิษอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มี
อันตรายและบางชนิดเป็นพิษหรือก่อให้เกิดมะเร็ง ยังถูกพ่นออกมาจากท่อไอเสียอีกด้วย 

การศึกษาขององค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประมาณว่า 
เมืองต่างๆ กว่าครึ่งโลก มีระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เป็นอันตราย จำนวน 1 ใน 3 ของ
บรรดาเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีความเข้มข้นของตะกั่วอยู่ในระดับอันตรายและมีค่าเกินกว่าที่
จะยอมรับได้ การศึกษายังประมาณอีกว่า 1 ใน 5  ของจำนวนคนเมืองในอเมริกาเหนือและ
ยุโรป สูดดมไนโตรเจนออกไซด์ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน 



ปฏิกิริยาเคมีของมลสารที่ถูกพ่นออกมาจากท่อไอเสียนี้ สร้างปัญหาไปทั่วมหานครใหญ่ 
ทำให้เด็ก คนชราและทารกในครรภ์ป่วยและเสียชีวิตจากโรคปอดและถุงลมโป่งพอง โอโซนเป็น
ส่วนประกอบหลักของหมอกควันพิษที่เกิดจากยานยนต์ เมื่อโอโซนอยู่ในรูปของไนโตรเจน
ออกไซด์และไฮโดรคาร์บอนจะทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์  โอโซนซึ่งโดยธรรมชาติเป็นตัว
กรองแสงอุลตราไวโอเลตเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตรสเฟียกลับเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเมื่อมันอยู่บนพื้นดิน ใน พ.ศ. 2531 มหานครบางแห่งในจำนวน 96 แห่งของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวอเมริกันครึ่งประเทศ มีระดับโอโซนเกินค่ามาตรฐานความ
ปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) วันที่ท้องฟ้า
ขมุกขมัวอย่างมากในเมืองที่มีหมอกควันพิษเลวร้ายที่สุดของโลกอันได้แก่ เม็กซิโกซิตี้ 
เอเธนส์ บูดาเปสต์ และอีกหลายเมืองรัฐบาลต้องประกาศห้ามขับรถยนต์เป็นการชั่วคราวเพื่อ
ลดผลกระทบจากควันพิษที่ทำให้สุขภาพของประชาชนตกอยู่ในภาวะเลวร้าย 

ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศในประเทศกำลังพัฒนา (อดีต) สหภาพโซเวียตและประเทศ
ในยุโรปตะวันออกเพิ่มขึ้นตามปริมาณยานยนต์ที่เพิ่มสูงลิบ แม้ว่าจำนวนรถยนต์ในประเทศ
โลกที่สามโดยเปรียบเทียบแล้วจะมีอัตราเพิ่มน้อยกว่าประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม แต่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วอยู่ในราว 2 เท่า ช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 80 จำนวนรถยนต์ใน (อดีต) 
สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก (โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์โดยสารซึ่งเกิดจากแรงกดดัน
ที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ)  เพิ่มมากกว่า 2 เท่าของอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 3 จะ
ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในอนาคต หากไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยควันเสีย
จากรถยนต์ในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งอย่างจริงจังและ (อดีต) สหภาพโซเวียตและ
ยุโรปตะวันออกมักจะไม่มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ 

ควันเสียที่เกิดจากรถยนต์ทำให้เมืองมีระดับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานอย่างมาก 
ยวดยานพาหนะเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของไนโตรออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ (ใน
สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดมากที่สุด) ที่จะพัฒนาไปเป็นโอโซน เชื่อกันว่า โอโซนทำให้
ผลผลิตของถั่วเหลือง ฝ้ายและพืชผลอื่นๆ ลดลงราวร้อยละ 5-10 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี
ประมาณ 5 พันล้านเหรียญต่อ 1 ฤดูการผลิตเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ไนโตรเจนออกไซด์
สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศกลายเป็นฝนกรด ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์น้ำใน
ทะเลสาบและแม่น้ำและคาดว่าเป็นตัวการทำลายป่าไม้ทั่วทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ 

ความสูญเสียดังกล่าวข้างต้นนี้น้อยมาก หากเปรียบเทียบกับหายนะภัยที่เกิดขึ้น “ภาวะโลก
ร้อน” ซึ่งสามารถทำลาย “ชีวาลัย” ให้สูญสิ้น ประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจกที่มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของปรากฏการณ์ “โลก
ร้อน”) ทั่วโลก เกิดจากการปล่อยควันเสียของยานยนต์ ส่วนคาร์บอนมอนนอกไซด์มีผลทาง



อ้อมของปรากฏการณ์ “โลกร้อน” โดยก๊าซมีเธนและโอโซนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก 2 ชนิด
ย่อย จะแยกตัวออกอย่างช้าๆ จากชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่า 

การใช้ยานยนต์มากเกินไปต้องพึ่งพาน้ำมันมากยิ่งขึ้น ทำให้เงินตราของประเทศรั่วไหลออก 
ใน พ.ศ.2531  สหรัฐอเมริกานำเข้าน้ำมันคิดเป็นเงินประมาณ 26 พันล้านเหรียญ หรือ
มากกว่าร้อยละ 20 ของการขาดดุลการค้าต่างประเทศ การใช้น้ำมันในภาคการคมนาคม
ขนส่งของประเทศต่างๆ มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้น้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมดของ
ประเทศนั้นๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 63  และเคนยาร้อยละ 91 แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลด
ลงเมื่อไม่นานมานี้ แต่ประเทศโลกที่สามยังมีภาระหนี้สินที่เกิดจากการใช้เงินตราต่างประเทศที่
กู้มาส่วนใหญ่เพื่อซื้อน้ำมัน ในปี พ.ศ.2528 ประเทศกำลังพัฒนารายได้ต่ำ (รวมถึงประเทศ
จีน) ใช้เงินรายได้จากการส่งออกด้านพาณิชยกรรมโดยเฉลี่ยร้อยละ 33 เพื่อนำเข้าพลังงาน 
หลายประเทศต้องจ่ายเกินกว่าครึ่ง 

วิกฤตการณ์น้ำมันในทศวรรษที่ 70  ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความไม่แน่นอนของน้ำมัน
ปิโตรเลียมในฐานะแหล่งพลังงาน ผลคือ ประเทศที่พึ่งพารถยนต์เกิดปัญหาตามมามากมาย 
ถึงแม้ว่าราคาและการจัดจำหน่ายน้ำมันทรงตัวในปัจจุบันซึ่งทำให้ประเทศผู้ซื้อพอใจ แต่ความ
ต้องการน้ำมันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิกฤติน้ำมันจึงเกิดขึ้นอีกในทศวรรษ 90 

เมืองที่ตกอยู่ในสภาพการจราจรชะงักงันมากที่สุดในโลก รถยนต์อาจวิ่งด้วยแรงเฉลี่ยก่อนที่
จะวิ่งด้วยน้ำมัน รถยนต์เคลื่อนไปตามถนนได้ช้ากว่าจักรยาน ด้วยความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา
เร่งด่วน บางครั้งอาจลงถึง 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สถานีตำรวจหลายแห่งในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ รวมถึงลอนดอน ลอสแองเจอลีสและเมืองอื่นๆ เจ้าหน้าที่ใช้จักรยานมากกว่า
รถยนต์ เพื่อควบคุมการจราจรในศูนย์กลางเมือง 

แม้กระทั่งประเทศโลกที่สาม การจราจรบนถนนในเมืองใหญ่อยู่ในภาวะตีบตัน ความหนาแน่น
ของการจราจรในเมืองหลวงของใต้หวันมีมากกว่าลอสแองเจลิส 10 เท่า และคนทำงานใน
เมืองเม็กซิโกซิตี้ใช้เวลา 4 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับที่พัก เมืองหลวง
ของไนจีเรีย ซึ่งมีรถยนต์เพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วงน้ำมันบูม เมื่อคริสตทศวรรษที่ 70 เจ้าหน้าที่
รัฐบาลคนหนึ่งกล่าวว่า ปัญหาทั้งหมดของการทำงานในเมืองลากอส หนึ่งในสี่ส่วนของ
ปัญหาคือการเดินทางไปที่ทำงาน ที่เหลือจากนั้นคือการเดินทางกลับบ้าน 

ความสูญเสียอันน่าสะพรึงกลัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาจราจรติดขัด จะเพิ่มเป็น
ทวีคูณ หากการเดินทางด้วยรถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สหพันธ์อุตสาหกรรมแห่ง
อังกฤษเคยประกาศว่า ค่าใช้จ่ายจากการจราจรติดขัดในอังกฤษคิดเป็น 24 พันล้านเหรียญ



ต่อปี รวมเวลาทำงานที่หายไปจากการเดินทางมาทำงานช้าของพนักงาน และสินค้าราคา
แพงอันเป็นผลมาจากค่าขนส่งที่สูงขึ้น กรมทางหลวงแห่งสหรัฐอเมริกาจ่ายงบประมาณ 9 
พันล้านเหรียญ เพื่อแก้ไขการจราจรติดขัดใน พ.ศ.2527  คาดว่าใน พ.ศ.2548 จะเพิ่มขึ้น 5 
เท่า ปริมาณของรถยนต์ที่คำนวนอัตราการเพิ่มไว้ว่ามีประมาณร้อยละ 50 ได้ออกมาวิ่ง
เพ่นพ่านอยู่บนถนนแล้ว การเดินทางไปมาแต่เดิมที่ใช้เวลา 10-15 นาที ก็เพิ่มเป็น 1 ชั่วโมง 
และบนท้องถนนดูเหมือนจะมีรถราคับคั่งตลอดทั้งวัน 

จวบถึงปัจจุบัน นักวางแผนก็ยังคิดหาคำตอบในเชิงเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากรถยนต์ 
หากไม่ส่งเสริมทางเลือกในการเดินทางแบบอื่นๆ แล้ว การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีจะไม่พบ
ทางออก เช่น การใช้ Catalytic Converter เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์และ
ไฮโดรคาร์บอนในสหรัฐอเมริกานั้น แท้จริงแล้วกลับทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซที่เป็น
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Converter และเทคโนโลยีอื่นๆ ลด
มลพิษจากรถยนต์โดยสารในสหรัฐอเมริกาลงได้อย่างเหลือเชื่อนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 60  แต่
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณรถยนต์และระยะทางที่รถยนต์ใช้เดินทาง ได้หักลบกลบ
หนี้การลดมลพิษจากกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

การค้นหาพลังงานทดแทนปิโตรเลียม   ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเชื้อเพลิงที่ “สะอาด” อย่างเช่น  เมธา
นอลจากถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ  และแอลกอฮอล์ที่กลั่นจากข้าวโพดหรือพืชพรรณอื่นๆ  
แต่เมธานอลมีส่วนทำให้เกิดโอโซน  ถ้าเป็นเมธานอลจากถ่านหินจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   กล่าวคือเมื่อเมธานอลถูกสันดาปจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยพลังงานออกมามาก  2 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน
ปิโตรเลียม การใช้พืชเลี้ยงปศุสัตว์มาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ขัดแย้งกับเรื่องการผลิตอาหาร 

การสร้างถนนเพิ่ม  จะเป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหรือไม่  นักวางแผนด้าน
การคมนาคมขนส่งพบว่า  การสร้างถนนสายใหม่จะดึงดูดให้มีรถยนต์เพิ่มขึ้น  คนขับรถยนต์
โดยสารประจำทางจะเริ่มใช้ถนนนี้  และการพัฒนาใหม่ๆ จะผุดขึ้นสองข้างทาง   การศึกษา
วิจัยของกรมการขนส่งแห่งแคลิฟอร์เนีย พ.ศ.2531 สรุปว่า ไม่ว่าจะมีโครงสร้างถนน 61 พัน
ล้านเหรียญ หรือ โครงการสร้างถนนอื่นๆ ตามมา  ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้เลย 

หรือถ้าแก้ไขปัญหาได้  ก็หมายถึงการนำทรัพยากรทั้งหลายไปทุ่มเทให้กับระบบคมนาคม
ขนส่งด้วยรถยนต์  เมืองในประเทศอุตสาหกรรม  โดยทั่วไปใช้พื้นที่เพื่อสร้างถนนและที่จอด
รถยนต์อย่างน้อยที่สุด 1 ใน 3 ของที่ดินในเมือง Robert Parris อดีตผู้บริหารกรม
ทางหลวงแห่งสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวว่า “เราไม่สามารถราดยางหรือเทคอนกรีตเพื่อแก้ไข



วิกฤตการจราจรได้อีกต่อไปแล้วโดยสิ้นเชิง  เราไม่มีเวลาพอ  ขาดงบประมาณและไม่มีพื้นที่
ไหนจะทำเช่นนั้นได้” 

แม้แต่ประเทศโลกที่สามซึ่งมีความกดดันในการจัดหาที่อยู่อาศัยและอาหารมาเลี้ยงดูประชากร  
ก็มีพื้นที่ว่างไม่มากนักเพื่อใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว  ในเขตที่ประชากรและพื้นที่อุตสาหกรรมชั้น
ดีกระจุกตัวอยู่ในบริเวณขนาดเล็กดังเช่นประเทศจีน  ทางเลือกยิ่งมีน้อยลง  กรณีของ
ประเทศจีน  หากต้องการสร้างถนนทั่วประเทศให้มีพื้นที่ต่อคนเท่ากับสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 
0.06 เฮกตาร์)  นั่นหมายความว่าต้องใช้ที่ดินรวมทั้งสิ้น 64 ล้านเฮกตาร์ หรือ มากกว่าร้อย
ละ 40 ของพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ 

สำหรับคนที่ขี่จักรยานแทนการขับรถยนต์ เขาจะก่อมลพิษน้อยลง ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและใช้
พื้นที่บนถนนน้อยลง จักรยานสามารถใช้แทนรถยนต์ในการเดินทางระยะใกล้ได้เกือบทั้งหมด 
ซึ่งระยะทางใกล้ๆ นี้ การใช้รถยนต์จะก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดเพราะเครื่องยนต์ที่เย็นนั้นเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น หากเปลี่ยนมาขี่จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ จะช่วยลดปัญหาดัง
กล่าวลงมาก  ลองคิดดูว่า ระยะการเดินทางไปทำงานและกลับที่พัก ในสหรัฐอเมริกามากกว่า
ครึ่งหนึ่ง และในอังกฤษเกือบ 3 ใน 4 ส่วนจะอยู่ในรัศมี 8 กิโลเมตรหรือน้อยกว่า ดังนั้น การขี่
จักรยานเดินทางในระยะใกล้อาจเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินนโยบายอากาศสะอาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการเดินทางระยะไกลออกไป การเชื่อมโยงการเดินทางด้วยจักรยานเข้ากับระบบขนส่ง
มวลชน โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานี
ขนส่ง ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดการใช้พลังงานและมลพิษทางอากาศลงมาก  จากการ
วิเคราะห์ของกรมการขนส่งแห่งเมืองชิคาโก  สหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2523 “ไบค์ แอนด์ ไรด์ 
– ขี่จักรยานไปต่อระบบขนส่งมวลชน” เป็นวิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนและคาร์บอนมอนนอกไซด์  การสร้างที่จอดรถจักรยานตามสถานีขนส่ง  
ช่วยลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอนคิดเป็นเงิน 311 เหรียญต่อตัน เทียบกับการบริการด่วน 
“ปาร์ค แอนด์ ไรด์ – ขับรถยนต์ไปต่อระบบขนส่งมวลชน” ซึ่งใช้งบประมาณในการลดการ
ปล่อยไฮโดรคาร์บอนเป็นเงิน 96,415 เหรียญต่อตัน และเป็นการบริการร่วมระหว่างรถยนต์-
รถไฟ  ซึ่งใช้งบประมาณในการลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอนเป็นเงิน 3,937 เหรียญต่อตัน  
ส่วนกรณีของการลดการปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน 

รัฐ 33 แห่งในสหรัฐอเมริกามีมาตรการส่งเสริมจักรยานตามแผนงานที่ดำเนินการภายใต้รัฐ
บัญญัติอากาศสะอาด 1970 และอีกหลายรัฐได้ดำเนินการหลังจากรัฐบัญญัติฉบับแก้ไข 
1989 ออกมา มีการบังคับใช้เทศบัญญัติลดการเดินทางด้วยรถยนต์ในเมืองลองแองเจลิส  



กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ต้องลดอัตราส่วนของรถยนต์กับการเดินทางไปกลับ
ของพนักงานลง มาตรการนี้มีผลบังคับใช้อีกหลายเมืองทางตะวันตกและกำหนดให้มีที่จอด
รถจักรยานและห้องอาบน้ำของพนักงานโดยเฉพาะ 

ในยุโรป  รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศแผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งได้รวม
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนและเงินภาษีที่หักคืนเพื่อนำไปใช้ในการขยายบริการขนส่งมวลชนและ
จักรยาน  เมืองในประเทศอิตาลีหลายแห่งที่รุมล้อมไปด้วยอากาศเสียและหมอกควันพิษจาก
รถยนต์ซึ่งเป็นอัตรายต่อสุขภาพและทำให้แหล่งประวัติศาสตร์เกิดความเสียหาย  ได้จำกัด
รถยนต์ที่ไม่มีความจำเป็นเข้าไปยังเขตศูนย์กลางเหล่านั้น  และส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์หันมาขี่
จักรยาน 

การใช้เอธานอลที่กลั่นจากข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานปิโตรเลียม  ผู้วางนโยบาย
มองข้ามกลวิธีที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง  นักขี่จักรยานสามารถเดินทางในระยะ 
3 ไมล์ครึ่งโดยใช้พลังงาน(คิดเป็นจำนวนแคลอรี่) เท่ากับข้าวโพด 1 เมล็ดโดยไม่ต้องผ่าน
การกลั่น  จักรยานใช้พลังงานต่อคนต่อระยะทาง(ไมล์) น้อยกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 
รวมทั้งการเดินเท้า การขี่จักรยานระยะ 10 ไมล์ ใช้พลังงาน 350 แคลอรี่หรือเท่ากับข้าว 1  
จาน การเดินทางในระยะเดียวกันด้วยรถยนต์อเมริกันใช้พลังงานถึง 18,600 แคลอรี่โดย
เฉลี่ยหรือเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าครึ่งแกลลอน 

การวิจัยในสหราชอาณาจักรเมื่อ พ.ศ.2523  มีการคำนวณว่า ถ้าเพียงร้อยละ 10 ของการ
เดินทางด้วยรถยนต์ระยะ 10 ไมล์ เปลี่ยนมาเดินทางด้วยจักรยาน จะประหยัดน้ำมันได้ถึง 14 
ล้านบาร์เรลต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 2 ของการใช้น้ำมันทั่วประเทศทั้งหมด การรณรงค์ระดับ
ชาติในเนเธอร์แลนด์เมื่อ พ.ศ.2529 ทำให้คนขับรถยนต์เปลี่ยนมาขี่จักรยานเพื่อเดินทาง
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบ้าน ผู้วางนโยบายคาดว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้รถยนต์
แต่ละคนประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยที่สุด 400 เหรียญต่อปี 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนอเมริกาที่เดินทางไปมาเมื่อ พ.ศ.2526  แสดงให้เห็นว่า การขี่
จักรยานแทนการขับรถยนต์ไปใช้บริการขนส่งมวลชนทำให้แต่ละคนประหยัดน้ำมันรถ
ประมาณ 150 แกลลอนต่อปี เมื่อคนขับรถยนต์ผู้ซึ่งเคยกระทำทุกวิถีทางเพื่อขับรถยนต์ไป
ทำงานได้เปลี่ยนมาเดินทางแบบ “ไบด์ แอนด์ ไรด์ – ขี่จักรยานไปใช้ระบบขนส่งมวลชน” แต่ละ
คนจะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 400 แกลลอนต่อปี หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยรถยนต์ต่อปี ถ้าคนอเมริกาที่เดินทางไปมาด้วยรถยนต์จำนวนร้อยละ 10 
เปลี่ยนมาเดินทางแบบ “ไบด์ แอนด์ ไรด์” จะลดการนำเข้าน้ำมันของประเทศได้เกือบ 1 พัน
ล้านเหรียญ (หากคิดจากราคาเมื่อ พ.ศ.2532) 



การขี่จักรยานใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการขับรถยนต์ ความจริงการเดินทาง
เดินรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะบริการขนส่งมวลชน สามารถเคลื่อนย้ายคนต่อชั่วโมงต่อ
ขนาดช่องทางที่กำหนดได้มากกว่ารถยนต์ เมื่อจักรยานมีการเคลื่อนย้ายส่วนตัวในระดับ
เดียวกับรถยนต์ การขี่จักรยานแทนการขับรถยนต์เพื่อเดินทางในระยะสั้นจะลดความคับคั่ง
ของการจราจรโดยไม่จำกัดอิสระในการเลือกจุดหมายปลายทางและระยะเวลาในการเดินทาง
ของคน  การขี่จักรยานไปใช้บริการขนส่งมวลชนแทนการขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปมาระยะ
ไกล จะทำให้ถนนแออัดน้อยลง 

การแก้ไขปัญหาจราจรได้สำเร็จจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ขับรถยนต์ที่หัน
มาใช้จักรยานเท่านั้น เมืองต่างๆ ในประเทศอุตสาหกรรมปิดการเดินรถยนต์ชั่วคราวบนถนน
สายหลัก ทำให้ผู้ขับรถยนต์เปลี่ยนมาขี่จักรยานและเดินเท้ากันทั่วไป เมื่อ พ.ศ.2526  
Augusto Ramirez Ocampo นายกเมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย จัดทำโครงการหนึ่งขึ้น
มาภายใต้สโลแกน “เมืองเพื่อประชาชน” ถนนสายสำคัญ 56 กิโลเมตร ปิดการเดินรถยนต์ทุก
เช้าวันอาทิตย์ ชาวเมืองจำนวนครึ่งล้านออกมาเดินขี่จักรยาน และเล่นสเกตบนถนน 

การขี่จักรยานช่วยฟื้นฟูสมดุลชีวิตให้กับคนที่ผูกติดกับรถยนต์ทุกวัน อีวาน อีลิช ปราชญ์
ตะวันตก เคยสรุปว่า “ผู้ชายอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้เวลา 4 ชั่วโมงใน 16 ชั่วโมงที่ตื่นขึ้นมา (ขับ
รถยนต์) หรือไม่เก็บหอมรอมริบสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อรถยนต์” ในการคำนวณเวลาที่คนสมัยใหม่ใช้
สำหรับรถยนต์และการเดินทางแล้วพบแล้ว ผู้ชายอเมริกันทั่วไปใช้เวลาในการนี้ถึง 16,000 
ชั่วโมงต่อปี ตัวเลขดังกล่าวมิได้หมายถึงเวลาที่ใช้ในรถขณะเดินทางหรือขณะรถติดเท่านั้น 
หากยังรวมถึงเวลาที่ใช้ในการหาที่จอดรถ  ในการทำงานเพื่อเงินดาวน์และผ่อนส่งรถ ซื้อ
น้ำมันรถ จ่ายประกันและภาษี โดยเฉลี่ยในวันหนึ่งๆ จากจำนวน 16 ชั่วโมงที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้อง
กับสังคม  แต่ละคนจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงอยู่บนรถและหาเงินมาใช้ในการเดินทาง 
ตัวเลขดังกล่าวยังมิได้รวมถึงเวลาที่จะต้องเสียไปในกิจการที่เกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทาง 
เช่น การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสู้คดีในศาล (เมื่อเกิดอุบัติเหตุ) และซ่อมรถหรือติดต่อ
ช่างและบริษัทประกันภัยหากรถเสียขึ้นมารวมเวลาที่สูญเสียไปในการดูโฆษณาเพื่อเลือกซื้อรถ 
โดยที่ในปีหนึ่งๆ คนอเมริกันเดินทางด้วยรถยนต์ 12,000 กิโลเมตร เมื่อมาคำนวณกับเวลาที่
ใช่ไปกับรถ 16,000 ชั่วโมงต่อปีแล้ว พบว่าในเวลา 1 ชั่วโมงที่เสียไปกับรถนั้น รถยนต์พาเรา
ไปได้ไกลเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบไม่ได้กับรถม้าหรือรถจักรยานเสียด้วย
ซ้ำ 

การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย การเผชิญกับภาวะจราจรติดขัดทุกวัน ทำให้
ความดันโลหิตของผู้ขับรถเพิ่มขึ้น หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียวและขับรถก้าวร้าว หากไม่



รวมการขี่จักรยานบนถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์ (เพราะไม่มีทางเลือกอื่น) การขี่จักรยานจะ
เกิดผลดีกับผูข้ี่และนายจ้างได้ประโยชน์กล่าวคือ ลูกจ้างมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจโคโรนารีน้อยลงและไปถึงที่ทำงานอย่างกระปรี้กระเปร่า เรื่องตลก
เรื่องหนึ่งคือ คนที่ชอบขี่จักรยานเพื่อสุขภาพหลายคนนิยมใช้จักรยานแบบอยู่กับที่ โดยที่เขา
เหล่านั้นขับรถยนต์เพื่อไปขี่จักรยานออกกำลังกายที่ศูนย์สุขภาพ 

เมื่อคิดถึงผลดีต่อสังคมและปัจเจกชน จักรยานคือยานพาหนะเพื่อโลกใบน้อยอย่างแท้จริง 
Charles Komanoff นักกิจกรรมจักรยานแห่งนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เคยเขียนว่า “จักรยาน
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกลมกลืนกับมนุษย์ คือส่วนหนึ่งของการแสดงพลังทางนิเวศวิทยา
ของเมืองนิวยอร์ค...คือทางเลือกที่มีชีวิตและลมหายใจของเมืองที่ถูกครอบงำด้วยรถยนต์ 
จักรยานคือมนต์ขลังของการเดินทางที่บรรสานสอดคล้อง เรารู้สึกได้ถึงสายลมที่ผ่านผิว
หน้า ความจริงแท้ของการเดินทางข้ามเมืองด้วยพลังของตนเอง” 



4 
การพัฒนาพลังถีบ 

คนส่วนใหญ่ในประเทศโลกที่สามไม่มีวันที่จะได้นั่งรถยนต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ และงบประมาณของรัฐที่มีอยู่จำกัดก็
ไม่สามารถจัดหาบริการขนส่งมวลชนอย่างเพียงพอแก่ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัง
นั้น จักรยาน รถสามล้อ และรถถีบสี่ล้อ ทำให้มีการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้
งบประมาณไม่มาก เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการที่สำคัญไปทุ่มให้กับการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งด้วยรถยนต์ ไม่สนใจการเลือกการคมนาคมขนส่งโดยใช้แรงคน
ซึ่งสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาได้ดีกว่า 

รถยนต์ในประเทศกำลังพัฒนามีราคาสูงถึง 30 เท่าของรายได้ต่อคนต่อปีหรือ18 ถึง 125 
เท่าของราคาจักรยานที่มี 1 เกียร์ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในประเทศกำลังพัฒนานั้นมี
อัตราส่วนระหว่างจำนวนคนต่อรถยนต์ 1 คัน สูงมาก  

รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยทั่วไปจะ
เพิ่มเร็วกว่ารถยนต์ส่วนตัว แต่ยังไม่ใช่พาหนะที่ใช้เดินทางของคนส่วนใหญ่ รถจักรยานยนต์
นิยมใช้กันมากขึ้นในเมืองต่างๆ ของทวีปเอเชีย และดูเหมือนว่าจะเป็นพาหนะที่เหมาะสม แต่รถ
จักรยานยนต์นั้นก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อม 

นอกจากการเดินเท้า คนจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาจะใช้บริการรถประจำทางซึ่งเป็น
เพียงทางเลือกเดียวที่พวกเขาสามารถจ่ายเงินค่าโดยสารได้ แต่รถประจำทางที่วิ่งบริการใน
เมืองไม่เพียงพอ หลายเมืองในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้บริการ
รถประจำทาง ก็มีจำนวนรถประจำทางน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรถประจำทางที่วิ่งบริการทั่ว
เมืองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ซึ่งผู้โดยสารเลือกใช้บริการแบบใดก็ได้ ส่วนบริการรถประจำ
ทางในเขตชนบทยิ่งซ้ำร้าย การขยายระบบและบริการคมนาคมขนส่งในประเทศโลกที่สาม
ออกไป อาจดึงงบประมาณส่วนอื่นของรัฐที่ใช้เพื่อจัดหาปัจจัยสำคัญ เช่น ที่อยู่อาศัย ประปา
และสุขาภิบาล เป็นต้น 

บริษัทขนส่งเอกชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระการคมนาคมขนส่งของรัฐใน
ประเทศกำลังพัฒนา  แต่การบริการเหล่านี้มักประสบความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เพราะขาด
อุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาต่อมาคือถนนส่วนใหญ่แคบและทุรกันดาร 



ยิ่งกว่านั้น แม้แต่พื้นที่ซึ่งมีบริการรถประจำทางที่ใช้ได้และน่าเชื่อถือ ประชาชนไม่สามารถจ่าย
ค่าบริการได้ การสำรวจความเห็นของคนขี่จักรยานในเมืองเดลี ร้อยละ 35 บอกว่า พวกเขาขี่
จักรยานเพราะบริการรถเมล์ไม่เพียงพอ และร้อยละ 43 บอกว่า พวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่า
บริการ การนำระบบขนส่งมวลชนมาตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนใน
ประเทศโลกที่สามเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่หลายประเทศไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ด้วยเหตุนี้ นอกจากการเดินเท้า ประชาชน(โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท)จึงมีทางเลือกน้อยมาก 
การคมนาคมขนส่งในชนบทของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการขนส่งเสบียงและ
สินค้าเกษตร และบรรทุกสิ่งของจำเป็นในครัวเรือน ได้แก่ น้ำและไม้ฟืน หลายครอบครัวใช้
เวลานานมากเพื่อไปขนน้ำและเก็บฟืนในแต่ละวัน โดยมีผู้หญิงเป็นผู้รับภาระหนักอึ้งที่สุดโดย
เทินไว้บนหัวของเธอ การศึกษาที่เคนยา พบว่า ผู้หญิงต้องทำงานถึงร้อยละ 89 ของ
กิจกรรมเหล่านี้ การไปหาน้ำอาจเป็นปัญหาการขนส่งที่แสนสาหัส กล่าวคือ ชนบทหลายแห่ง
ของแอฟริกาใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ 25  ของความต้องการพลังงานในแต่ละวันของคน
หนึ่งคน ผู้หญิงและเด็กอาจใช้เวลามากกว่า 3-6 ชั่วโมงต่อวัน ไปตักน้ำมาเก็บไว้ใช้ใน
ครอบครัว 

ในประเทศกำลังพัฒนา เกษตรกรจำเป็นต้องขนสัมภาระหนักตั้งแต่ 150 กิโลกรัมเป็นต้นไป 
เคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลพอสมควร การบรรทุกสิ่งของเหล่านี้ไม่อาจเรียกหารถบรรทุก
หรือรถยนต์ แต่พวกเขาขนย้ายโดยใช้พาหนะบางชนิดที่เหมาะสม พื้นที่แอฟริกาเขตร้อน
ทั้งหมดและหลายแห่งในเอเชีย แม้แต่สัมภาระขนาดเล็กหนัก 30 กิโลกรัม คือ ภาระที่หนักอึ้ง
เมื่อแบกไว้บนหัว หลังหรือไหล่ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อและช้ำใน 
รายงานจากบังคลาเทศ ครึ่งหนึ่งของอุบัติเหตุคอหักมีสาเหตุจากผู้ป่วยหกล้มขณะที่กำลัง
แบกของไว้บนหัว หลายประเทศ รถเข็น รถที่ใช้สัตว์ลากจูง และพาหนะที่ใช้แรงถีบไปใช่เพื่อขน
ย้ายของ บรรทุกสินค้าหรือสัมภาระ ถึงกระนั้นในพื้นที่ซึ่งมีการขนส่งโดยใช้สัตว์ลากจูงอยู่
ทั่วไปก็ยังต้องแบกสิ่งของไว้บนหัวและหลัง 

การศึกษาภาคสนามที่ดำเนินการโดยบริษัทเทคโนโลยีคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม มีสำนักงาน
อยู่ในกรุงลอนดอน อังกฤษ ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โครงการพัฒนาชนบทใน
ประเทศโลกที่สาม แสดงให้เห็นว่า จักรยานสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางส่วนตัว (ทั้งใน
ด้านความเร็วและการบรรทุกสัมภาระ) ได้มากกว่าการเดินเท้าอย่างน้อย 5 เท่า การต่อรถ
พ่วงกับจักรยานทำให้คนขับบรรทุกสิ่งของตั้งแต่ 200 กิโลกรัมขึ้นไปได้อย่างสบาย มากกว่า
น้ำหนักของสัมภาระที่หัวแบกได้สูงสุดหลายเท่าตัว 



การคมนาคมขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ช่วยลดเวลาและการสูญเสียแรงงานคนภายใต้
เศรษฐกิจการขนส่งที่ใช้การเดินเท้าและแบกหามได้อย่างมาก ยกเว้นพื้นที่ที่ห้ามขี่จักรยาน 
พาหนะราคาถูกนี้สามารถบรรเทางานหนัก โดยเฉพาะงานของผู้หญิงในแต่ละวัน ถึงแม้ว่า 
ตามประเพณีของประเทศต่างๆ ในแอฟริกาผู้ชายไม่ได้เป็นคนตักน้ำมาเก็บไว้ใช้ในครอบครัว 
การศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่งพบว่า ผู้ชายทำเช่นนั้นได้หากมีรูปแบบการเดินทางขนส่งนอกไป
จากการแบกสิ่งของสัมภาระไว้บนหลังหรือหัว 

วิศวกรหลายคนทำการคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีพลังถีบแบบต่างๆ เพื่อประเทศโลกที่สาม 
พาหนะที่เรียกว่า Oxtrike พัฒนาต้นแบบในคริสตทศวรรษที่ 70 โดย Stuart Wilson ที่มหา
วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด Oxtrike เป็นพาหนะที่มีแท่นรองขนาดใหญ่ใช้บรรทุกของหนักและบาง
ครั้งติดเกียร์เข้าไปด้วย องค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาทำการออกแบบจักรยานและรถพ่วงบรรทุกสิ่งของที่มีความ
แข็งแรงทนทาน และปรับปรุงพาหนะที่ออกแบบเพื่อคนพิการ Job S. Ebenzer อดีตผู้อำนวย
การศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชนบทในเมืองมัสดาส อินเดีย เสนอวิธีการให้ชาวบ้านกลุ่ม
ต่างๆ ออกแบบเพื่อดัดแปลงจักรยานไปใช้ในวัตถุประสงค์ของตน เช่น ใช้ผ่อนแรงในการนวด
ข้าว แกะเปลือกถั่ว หรือสูบน้ำ เป็นต้น และง่ายแก่การดัดแปลงจักรยานไปใช้ในการคมนาคม
ขนส่ง องค์กร Inter Pares  แห่งแคนาดาก็กำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบสามล้อขึ้นใหม่
โดยพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับชาวยุโรปสูง 6 ฟุต โดยทำให้เป็นพาหนะที่มีน้ำหนักเบา ราคา
ถูก และเป็นพาหนะที่ชาวบังคลาเทศโดยทั่วไปซึ่งมีร่างสูงใหญ่ 5 ฟุต นั่งโดยสารได้มากขึ้น 

จักรยานเป็นพาหนะที่คนจำนวนมากใช้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศโลกที่
สาม พ่อค้าแม่ค้าซึ่งประกอบกิจการด้วยเงินทุนจำนวนน้อยหรือไม่ใช้เงินทุน มีถึงร้อยละ 
20-70 ของกำลังแรงงานในเขตเมือง ประเทศแทนซาเนีย- จักรยานใช้ขนหนังสือพิมพ์เร่ขาย
อยู่ในเมือง ประเทศศรีลังกา-จักรยานใช้ขนอาหารกลางวันร้อนๆ ส่งให้กับกรรมกรโรงงาน 
และประเทศอิหร่าน-ใช้จักรยานบรรทุกขนมปังสดไปขาย เป็นต้น 

คนถีบสามล้อรับจ้างนับหมื่นแสนใช้สามล้อเป็นเครื่องมือหากิน สำหรับชาวนาไร้ที่ดิน ขั้น
ตอนต่อมาคือการถีบสามล้อรับจ้าง กลุ่ม Unnayan ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมืองกัลกัตตา 
คำนวณว่าใน พ.ศ.2523 คนขับสามล้อรับจ้างสามารถทำรายได้เลี้ยงชีวิต 300 เหรียญต่อปี 
ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ย สามล้อในบังคลาเทศรับส่งผู้โดยสารได้เกินครึ่งของเที่ยวการเดินทาง
ของผู้โดยสารทุกคนในเมือง และมีการจ้างงานทั้งคนถีบสามล้อ เจ้าของกิจการ คนประกอบ
สามล้อ และช่างซ่อมประมาณ 140,000 คน พลังถีบมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัด
จำหน่ายสินค้าอีกด้วย คนถีบสามล้อ หรือ Tricicleros  ราว 5,000 คน ในเมืองซานโตโดมิง



โก เมืองหลวงสาธารณรัฐโดมินิกัน ใช้สามล้อสำหรับงานหนักเพื่อจำหน่ายอาหารสด รับซื้อ
เศษโลหะ และวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

ศาสตราจารย์ V.Setty Pendakur แห่งมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ผู้บริหารการคมนาคม
ขนส่งของเมืองในเอเชียใต้  เชื่อว่าผลประโยชน์ด้านสังคมของการเดินทางด้วยพาหนะพลัง
ถีบ ได้แก่ การจ้างงานการเข้าถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวก และการมีเงินซื้อจักรยานมา
ใช้ เป็นต้น มีอย่างเหลือล้นเมื่อเทียบกับผลเสียของระบบขนส่งมวลชลแบบรถยนต์ซึ่งขาด
ประสิทธิภาพในแง่ของขนาดที่เหมาะสม 

แต่ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อพาหนะพลังมนุษย์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเมืองของประเทศโลกที่สาม 
ในเขตชนบทนั้นก็มีมากที่สุด หลายทศวรรษ รัฐบาลของประเทศต่างๆ เหล่านี้ นำงบประมาณ
พัฒนาชนบทไปสร้างถนน รถยนต์ ลืมความจริงที่ว่า คนชนบทเกือบทั้งหมดไม่มีรถยนต์หรือ
รถบรรทุก และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถยนต์ยังเข้าไปไม่ถึง การศึกษาวิจัยครั้งแล้วชี้ให้เห็น
ว่า การเคลื่อนย้ายของคนและสินค้าแทบจะไม่ได้เกิดขึ้นบนโครงข่ายถนนเลย แต่เดินทางไปมา
ในท้องนาระหว่างหมู่บ้าน แหล่งน้ำและแหล่งเชื้อเพลิง Wilford Owen ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
คมนาคม ตั้งข้อสังเกตว่า “ถนนยาวหลายไมล์ในประเทศยากจน  พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใช้
ประโยชน์ในการตากถั่วและพริกไทยมากกว่าการเดินทางสัญจรไปมา” 

แม้ว่า ผู้วางนโยบายสามารถขยายการคมนาคมขนส่งที่ใช้งบประมาณต่ำด้วยการส่งเสริม
จักรยานและพาหนะพลังมนุษย์อื่นๆ แต่มีน้อยมากที่พวกเขาจะทำเช่นนั้น ผู้บริหารของเมือง
หลายเมืองไม่ค่อยถูกโฉลกกับสามล้อรับจ้าง รถเข็น หายเร่ แผงลอย โดยบีบบังคับพวกเขา
ด้วยกฏหมาย ค่าปรับและเก็บภาษี หรือไม่ก็ปิดหนทางหากินของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงโดยการ
สั่งห้ามหรือยึด ไม่นานมานี้ ที่กรุงดักกา บังคลาเทศ สามล้อรับจ้างค่อยๆ หายไป ถึงแม้
ความจริง พวกเขาเป็นส่วนสำคัญที่บริการผู้คนที่เดินทางไปมาเกินครึ่งของจำนวนการเดิน
ทางของผู้โดยสารทั้งหมดในเมือง และทำให้มีการจ้างงานราว 140,000  คน ก็ตามที ที่กรุง
จากาตาร์ อินโดนีเซีย เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่ง มีการยึดรถสามล้อรับจ้างราว 
100,000 คันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และนำไปทิ้งทะเล ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาบาง
ประเทศ ซึ่งมีคนถีบสามล้อรับจ้างน้อยกว่า ก็ยังต้องเสี่ยงกับการถูกจับอีกด้วย 

โดยทั่วไป รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ จะแก้ต่างว่าการกระทำรุงแรงกับสามล้อรับจ้าง ทำไป
เพราะว่าการเดินทางด้วยสามล้อไม่มีความปลอดภัยหรือการถีบสามล้อทารุณเกินไป แต่
เหตุผลที่มากกว่านั้นคือต้องการให้พาหนะแรงถีบ (ที่ถือว่าเป็นขยะของเมืองและทำให้เมืองดู
ล้าหลัง) ออกไปเสียจากท้องถนน การศึกษาของศาสตราจารย์ V. Setty Pendakur 
“สามล้อรับจ้างทำให้มีการจ้างงานมากที่สุดในแง่การลงทุนและบริการคนยากไร้อย่างมี



ประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เข้าถึงพื้นที่ที่รถประจำทางไม่สามารถเข้าถึง ความจำเป็นต้องไปสู่
ความทันสมัย พร้อมไปกับการทำให้ชีวิตของคนถีบสามล้อพ้นจากความทุกข์ยาก คำตอบไม่
ได้อยู่ที่ระบบการคมนาคมแบบยานยนต์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก แต่อยู่ที่การออกแบบสามล้อ
รับจ้างและถนนให้ดีขึ้น” 

ไม่เฉพาะแต่รัฐบาลของประเทศต่างๆ เท่านั้นที่ทำให้การดูถูกเหนียดหยามพาหนะพลังมนุษย์มี
เพิ่มมากขึ้น นาย Michael Repegle ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายการพัฒนาและการขนส่ง
ในสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่า ธนาคารโลก-แหล่งทุนใหญ่ในด้านการขนส่งของเมืองใน
ประเทศกำลังพัฒนา-ตีพิมพ์รายงานการวิจัยการคมนาคมขนส่งของประเทศจีนมีความหนา 
400 หน้า แต่ไม่มีสักคำที่พูดถึงจักรยาน 

ถึงกระนั้น มีสัญญานของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น พ.ศ.
2525 กลุ่มผู้เช่าสามล้อในเมืองซานโต โดมิงโก ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การพัฒนา
เอกชนได้ก่อตั้งสมาคมสามล้อรับจ้าง (the Association of Tricicleros) โดยเริ่มต้นกู้เงิน
เพื่อช่วยคนถีบสามล้อซื้อรถสามล้อที่เป็นของตนเอง ลดค่าเช่าราคาถูกที่พวกเขาเคยจ่ายให้
กับเจ้าของรถสามล้อ เข้าไปเจรจากับตำรวจและผู้มีหน้าที่ในการจัดระบบจราจรของเมือง
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกเลิกกฏหมายที่ไม่ยุติธรรมออกไป สมาคมยังได้ทำข้อตกลงกับเทศบาล
เมืองเพื่อลดค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนสามล้อรับจ้าง ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในอดีตเรียก
เก็บสูงกว่ารถยนต์รับจ้างสาธารณะเสียอีก 

เมื่อไม่นานมานี้ มีความคิดว่า การพัฒนาพาหนะพลังมนุษย์แบบต่างๆ จำเป็นต้องเข้าไป
แทรกแซงงบประมาณของรัฐบาล รัฐบาลประเทศต่างๆ ธนาคารเงินกู้ และองค์กรระหว่าง
ประเทศหลายองค์กร (ซึ่งสนับสนุนนโยบายคมนาคมขนส่งแบบยานยนต์อย่างแน่วแน่ต่อไป) 
พบว่า การคมนาคมขนส่งที่พวกเขาเชื่อมั่นนั้นไม่มีความยั่งยืน ตัวอย่างที่ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว ได้แก่ โครงการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมในประเทศกานา 
ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก 

ปี พ.ศ.2528 รัฐบาลประเทศกานาตระหนักว่า หลังจากส่งเสริมการใช่รถยนต์มาเป็นเวลา
นาน กิจการคมนาคมขนส่งประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในแง่ของการเข้าถึงปัจจัยพื้น
ฐานที่สุดของการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า ด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลกและข้อเสนอ
แนะจากหน่วยงานเทคโลโลยีคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม ปัจจุบัน กานาสนับสนุนการผลิต
จักรยานแบบพ่วงและรถเข็น ธนาคารโลกยังเสนอความช่วยเหลือรัฐบาลกานาเพื่อสร้างถนน
ราคาถูกในชนบทสำหรับพาหระที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ และเพียงพอที่จะให้รถบรรทุกและรถยนต์วิ่ง
ในบางโอกาส โดยไม่ต้องมีมาตรฐานก่อสร้างที่เข้มงวด ถนนในโครงการนี้ใช้งบประมาณ 



2,400 เหรียญต่อกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 8 ของงบประมาณสร้างถนนคุณภาพดีใน
ชนบท 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาหลายองค์กรนิยมใช้พาหนะแรงมนุษย์ พวกเขาพบว่าเป็นสิ่งที่
ดีที่สุด หรือบางครั้งเป็นหนทางเดียวในการเข้าถึงชนบทอันแสนไกล ภายใต้สภาพแวดล้อม
บางอย่าง การใช้รถจิ๊บต้องเสียค่าใช่จ่ายมากกว่าและประสิทธิภาพน้อยกว่าจักรยาน ในแง่
ของความทนทานและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ในแอฟริกา OXFAM และ UNICEF ซื้อ
จักรยานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในแอฟริกาและละตินอเมริกาหลายประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานวางแผนครอบครัวและหน่วยงานอื่นๆ ขี่จักรยานไปทำหน้าที่บริการชุมชน 

สถาบันนโยบายคมนาคมขนส่งและการพัฒนา (ITDP) ส่งจักรยานและอะไหล่ที่ได้รับบริจาคไป
ยังพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปใช้
บริการต่างๆ และทำให้คนยากจนผู้ทำงานหนักในกิจกรรมการผลิตมีโอกาสสัญจรไปมา 
จักรยานของสถาบันนโยบายคมนาคมขนส่งและการพัฒนานี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพเป็นทวีคูณ
ให้กับครูสอนหนังสือในเฮติ คนขุดบ่อน้ำในโบลิเวียและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในนิคารากัวและ
โมซัมบิก โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคในนิคารากัวอบรมช่างซ่อมและช่วยเหลือ
องค์กรพัฒนาเอกชนเปิดร้านซ่อมและประกอบจักรยานในท้องถิ่น สถาบันนี้ได้พัฒนาก้าวต่อ
ไปโดยส่งเสริมจักรยานชนิดลุยทุกสภาพภูมิประเทศ (All-Terrian Bicycle) หรือจักรยาน
ภูเขา (Mountain Bike) ซึ่งเหมาะกับถิ่นทุรกันดารมากกว่าจักรยานดั้งเดิมแบบอังกฤษที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและพบเห็นกันทั่วไปในประเทศโลกที่สาม 

ประสบการณ์จากเอเชียแสดงให้เห็นว่า การริเริ่มอุตสาหกรรมจักรยานถือเป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงต่ำมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมอยู่น้อย โรงงาน
ประกอบชิ้นส่วนและร้านซ่อมจักรยานเล็กๆ สามารถเปิดดำเนินการโดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ราว 200 เหรียญ และจักรยาน 100 คันสามารถผลิตขึ้นโดยใช้
พลังงานและวัสดุเท่ากับการผลิตรถยนต์ขนาดกลาง 1 คัน 

อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมจักรยานที่เกือบจะพึ่งตัวเองได้นั้นเกิด
ขึ้นมาจากจักรยานคันแรกที่ประกอบจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากนั้นมีการผลิต
ตัวถังจักรยานจากอู่ซ่อมรถในท้องถิ่น แล้วค่อยๆ สร้างเป็นโรงงานขนาดเล็กเพื่อผลิตชิ้น
ส่วนภายในประเทศ จากจุดนั้นผ่านมา 5 ทศวรรษ อินเดียกลายเป็นประเทศผู้ผลิตจักรยาน
รายใหญ่ของโลก กล่าวคือมากกว่าร้อยละ 90 ของจักรยานที่ผลิต ส่งออกไปยังประเทศ
กำลังพัฒนาอื่นๆ โดยตรง และร่วมลงทุนการผลิตระดับย่อยและเทคนิคการใช้แรงงานแบบ
เข้มข้นกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย แอฟริกาและแคริเบียน 



นี่คือตัวอย่างของประเทศกำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่ผลิตจักรยานมากกว่ารถยนต์ ถึง
แม้ว่า โรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศจะมีความต้องการเงินทุน เทคนิคและทัรพยากรในการ
จัดการมากกว่า เป็นบทเรียนของประเทศโลกที่สามที่พลาดโอกาสในการพัฒนาพาหนะพลัง
มนุษย์ Ricardo Navarro วิศวกรและนักวางแผนเรื่องเมือง และผู้สนับสนุนเครือข่ายร้านซ่อม
และประกอบชิ้นส่วนจักรยานขนาดเล็กในเอล ซัลวาดอร์ ซึ่งเขาคาดหวังให้เป็นอุตสาหกรรม
จักรยานที่มั่นคง อธิบายอย่างรวบรัดถึงบทบาทสำคัญของพลังถีบ “จักรยานคือโครงสร้าง
ที่ขาดมิได้ของการพัฒนา” 



5 
สังคมจักรยาน 

ในโลกที่ถูกครอบงำด้วยรถยนต์ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ประเทศเพียงไม่กี่แห่งเลือกใช้จักรยาน
เป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมขนส่ง? ประเทศที่ใช้จักรยานจำนวนไม่กี่ประเทศเหล่านี้ ต่างก็
มีมาตรฐานการครองชีพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศไม่ต่างไปจากประเทศที่ไม่ได้ใช้จักรยาน 
การศึกษาของ John Pucher เกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งในอเมริกาเหนือและยุโรปจะวันตก 
12 ประเทศ ยืนยันว่าการตัดสินใจเดินทางของผู้คน ไม่ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ เทคโนโลยี หรือ
สภาพความเป็นเมือง แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายการคมนาคมขนส่งที่ชัดเจนและการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจริงจัง 

รัฐบาลจีนตระหนักถึงเรื่องนี้มานานแล้วว่า การคมนาคมขนส่งแบบใช้แรงมนุษย์สามารถ
เคลื่อนย้ายผู้คนได้มากกว่าและถูกกว่าการคมนาคมขนส่งแบบอื่น รัฐบาลเริ่มลงทุนโดยใช้งบ
ประมาณไม่มาก ทำการผลิตจักรยานให้เป็นสินค้าที่มีจำนวนมากและราคาถูก เมื่อคนส่วน
ใหญ่ยังยากจนเกินกว่าที่จะเป็นเจ้าของรถจักรยานสักคันหนึ่ง และปรับปรุงโครงสร้างพื้น
ฐานการคมนาคมแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เมื่อระบบพาณิชยกรรมเข้าไปถึงหมู่บ้านในต้น
ทศวรรษที่ 60 โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ยังเป็นเส้นทางที่สร้างไว้สำหรับคนเดินเท้า เกวียน
หรือจักรยาน 

เส้นทางจักรยานใหญ่เป็นพิเศษขนาด 5-6 ช่องทางมีอยู่ทั่วไปในเขตประเทศจีน เส้นทาง
รถยนต์แยกออกจากคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานบนถนนสามช่องทาง และหลายเมือง แบ่ง
พื้นที่ให้กับรถจักรยานที่บรรทุกสิ่งของไว้ชัดเจน มีที่จอดรถจักรยานซึ่งอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยอยู่ทั่วไปและเป็นจุดที่รับบริการซ่อมและดูแลรักษา นอกจากนี้ มีร้าน
ซ่อมจักรยานที่ขึ้นทะเบียนกับเมืองปักกิ่ง 173  ร้าน มีช่างซ่อมจักรยานเร่ริมทางเท้า 1,000 
กว่าคน ตามถนนสายต่างๆ ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศจีน ผู้บริหารเมืองใช้จักรยานเป็นสิ่ง
บรรเทาความกดดันจากรถประจำทางที่เต็มไปด้วยผู้คนมาเป็นเวลานาน โดยจ่ายเงินช่วย
เหลือรายเดือนให้กับผู้ขี่จักรยานไปทำงาน เท่ากับว่าประเทศจีนจัดหาระบบการคมนาคม
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชน ลดความจำเป็นในการลงทุนระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ไว้ก่อน 

แต่นโยบายนี้ไม่มองการณ์ไกลถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรยานในทศวรรษที่ 80 
ปัจจุบันจีน-อาณาจักรแห่งจักรยาน-กลับมีปัญหาจราจรคับคั่ง อันเนื่องมาจากจักรยาน 
สามล้อ และรถยนต์แย่งกันใช้ถนน นักวางแผนของจีนบางคนเสนอว่า คนขี่จักรยานก็เหมือน



กับคนขับรถยนต์ในประเทศอุตสาหกรรม กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้พวกเขาใช้บริการขนส่ง
มวลชนที่ขยายเพิ่มขึ้นในการเดินทางระยะไกล รถประจำทางต่างๆ ในประเทศจีนมีมากพอที่จะ
ทำเช่นนั้นได้ ประมาณว่าต้องใช้รถประจำทางมากถึง 200,000 คัน ภายในปี พ.ศ.2543 เพื่อ
จัดให้พอกับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นตามที่คาดคะเนไว้ ข้อมูลที่เก็บจากคนสัญจรไปมา 
ชี้ว่า ถ้าคนขี่จักรยานในเมืองปักกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2528  จำนวนครึ่งหนึ่งตัดสิน
ใจใช้บริการรถประจำทาง จะต้องใช้รถประจำทางเพิ่มอีก 12,000 คัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในเมืองทั้ง 3 แห่งนี้ 

รัฐบาลจีนพยายามแก้ปัญหาความแออัดของจักรยานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย
ผู้ใช้แรงงานเข้าไปใกล้สถานที่ทำงานมากขึ้น และพัฒนาศูนย์ธุรกิจการค้าในแต่ละพื้นที่ สลับ
เวลาทำงานเพื่อกระจายปริมาณจราจรให้คลอบคลุมทั้งวัน ศาสตราจารย์ Li Jia Ying แห่ง
มหาวิทยาลัยคมนาคมขนส่งภาคเหนือในเมืองปักกิ่งเสนอว่าควรให้ความสำคัญกับรถประจำ
ทางในชุมทางต่างๆ เป็นอันดับแรก และทำเครื่องหมายทางลัดสำหรับการสัญจรไปมาด้วย
จักรยาน ศาสตราจารย์ Li เสนออีกว่า ให้แยกเส้นทางจักรยานออกเป็นช่องทางย่อยที่ใช้
ความเร็วในการขี่จักรยานต่างๆ กัน 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมจักรยานอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีการขี่จักรยานไปทำงานหรือทำธุระมากกว่า
การใช้เพื่อพักผ่อนหรือเล่นกีฬา ข้อมูลสำมะโนใน พ.ศ.2523 แสดงให้เห็นว่าคนเดินทางไปมา 
7.2 ล้านคนหรือร้อยละ 15 ของคนเดินทางไปมาทั้งหมด ขี่จักรยานไปทำงานหรือขี่จักรยาน
ไปขึ้นรถไฟ ผู้มีจักรยานเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นจากจำนวนเฉลี่ย 1 คันต่อ 1 หลังคาเรือนใน 
พ.ศ.2513 เป็น 1.5 คันต่อ 1 หลังคาเรือนใน พ.ศ.2523 ถึงแม้ว่าคนนิยมขี่จักรยานเพื่อ
นันทนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้จักรยานเพื่อไปซื้อข้าวของเครื่องใช้
ประจำวันและเดินทางไปกลับที่ทำงานหรือโรงเรียน 

ผู้ใช้บริการรถไฟชาวญี่ปุ่นจำนวนมากขี่จักรยานไปสถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินเป็นประจำ นับ
จากทศวรรษที่ 60  การคมนาคมขนส่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้รถไฟเชื่อมโยงศูนย์กลางเมืองกับ
ชานเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเดินทางต่อจากจุดนั้น คนสัญจนไปมาจำนวนมาก
เปลี่ยนจากรถประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารอย่างเชื่องช้า หันมาขี่จักรยานไปสถานีรถไฟ
ชานเมือง กลางทศวรรษที่ 70 “มลภาวะจักรยาน” เป็นวลีที่หมายถึง ฝูงจักรยานเป็นร้อยเป็น
พันคันจอดเต็มอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟบางแห่ง ทำให้รัฐบาลต้องสร้างที่จอดรถจักรยานเพื่อ
แก้ไขความสับสนอลหม่าน 

กฏหมายแห่งชาติผ่านการพิจารณาในปี 2523 มีผลบังคับให้การรถไฟและบริษัทเอกชนสร้าง
ที่จอดรถจักรยานให้เพียงพอโดยรัฐบาลกลางจัดหาเงินทุนมาช่วยจ่ายค่าก่อสร้าง ปัจจุบัน 



ญี่ปุ่นมีที่จอดรถจักรยานของรัฐและเอกชนมากกว่า 8,600 แห่ง จุรถจักรยานได้ทั้งหมด 2.4 
ล้านคัน ราวครึ่งหนึ่งมีบริการจอดรถฟรีภายใต้กฏหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ที่จอด
รถจักรยานยังมีอยู่ทั่วไปในอาคารที่พักอาศัย พื้นที่นันทนาการ และย่านการค้าต่างๆ 

พื้นที่ที่จำกัดในเขตเมืองของญี่ปุ่นโดยที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตในกลางเมืองสูงกว่า 
7,000 เหรียญต่อตารางฟุต จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารจอดรถจักรยาน สถานีขนส่งหลาย
แห่งมีอาคารสูงซึ่งจอดรถจักรยานเป็นพันคันด้วยระบบยกอัตโนมัติ  ระบบเช่ารถในพื้นที่
ชานเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่นักวางแผนของญี่ปุ่นนำมาใช้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย บริการ
เหล่านี้มีรถจักรยานให้เช่าเป็นร้อยๆ คัน หลายแห่งบริการคนเดินทางมากกว่า 1 คนต่อวัน 

การขี่จักรยานมีความสำคัญมากขึ้นในญี่ปุ่นเพราะมีแรงบีบจากรัฐบาลให้ควบคุมการเพิ่มการ
ใช้รถยนต์ เจ้าของรถยนต์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทะเบียนรถ 2,000 เหรียญทุกๆ 2 ปี ไปจน
กระทั่งรถยนต์หมดอายุใช้งาน หากประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายโดยหันมาขี่จักรยานเดินทาง
แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องมีนโยบายและความมุ่งมั่นอย่างมากเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้น
ฐานในการขี่จักรยาน และปรับปรุงทางจักรยานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ใช้งานได้ดี 

เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กเป็นสังคมจักรยานที่เป็นแบบอย่างของยุโรป “การท่องเที่ยวด้วย
จักรยาน” คือกิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีผู้คนนับพันเดินทางไปตามถนนในชนบทเพื่อชม
ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่หลากหลาย และเที่ยวเมืองอันงดงามราวกับภาพวาด เช่นเดียวกับที่อื่นๆ 
ในยุโรป โครงการส่งเสริมจักรยานเพื่อใช้งานเอนกประสงค์ในประเทศทั้งสองเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสวงหาทางเลือกการเดินทางที่ไม่พึ่งพารถยนต์ เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กเป็นผู้นำ
เรื่องนโยบายจักรยานในปัจจุบัน แสดงว่า ได้มีการริเริ่มมาก่อนหน้านี้นานแล้ว 

เนเธอร์แลนด์มีธรรมเนียมปฏิบัติในการขี่จักรยานมาเป็นเวลานาน ทั้งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
และการเดินทางไปมาประจำวัน ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ บทบาทของจักรยานมีน้อยลง ใน
ช่วงทศวรรษที่ 50 และ 60 เป็นช่วยที่คนจำนวนมากซื้อรถยนต์ แต่การขี่จักรยานฟื้นคืนกลับ
มาเมื่อผลกระทบอย่างรุนแรงของรถยนต์ได้เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ นั่นคือ วิกฤติการณ์
พลังงานและนิเวศวิทยาช่วงคริสตทศวรรษ 70 

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตระหนักว่า การส่งเสริมจักรยานไม่เพียงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมือง 
แค่ยังทำให้มีการขยายระบบการคมนาคมขนส่งโดยไม่ต้องสร้างถนนผ่านศูนย์กลางเมือง
ประวัติศาสตร์ หรือใช้งบประมาณจำนวนมากของรัฐบาล ระหว่าง พ.ศ.2518 และ 2528  
รัฐบาลใช้เงินประมาณ 230 ล้านเหรียญสร้างเส้นทางจักรยานและที่จอดจักรยาน และเพิ่ม
ความสะดวกในการเดินทางโดยทำโครงสร้างพื้นฐานของจักรยานไว้ที่สถานีรถไฟ ในทาง



กลับกัน งบประมาณทางหลวงแผ่นดินเริ่มลดลงในต้นทศวรรษที่ 80 และเงินทุนสำหรับ
โครงการจักรยานมีมากกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ในการสร้างถนนรถยนต์ 

พ.ศ.2529  เส้นทางจักรยานของเนเธอร์แลนด์ครอบคลุมระยะทาง 13,500  กิโลเมตร แต่สิ่ง
สำคัญที่เป็นความสำเร็จมากกว่านั้น คือ ชาวดัชท์พยายามสร้างเส้นทางจักรยานให้ตรง ไม่มี
จุดตัด เหมาะกับการขี่จักรยานมากกว่าที่จะให้พวกเขาออกไปใช้เส้นทางจราจรแบบอื่น ทำให้มี
การสัญจรไปมาด้วยจักรยานในเมืองน้อยใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ โดยทั่วไปอยู่ระหว่างร้อยละ 
20 ถึง 50 ของการเดินทางทั้งหมด 

โครนินเจน เมืองใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเนเธอร์แลนด์  ใช้วิธีการผสมผสานที่มีประสิทธิ
มากกว่าการทำโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแยกจักรยานออกมาจากระบบจราจรอื่นๆ ลานจอดและ
เส้นทางจักรยานจะสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายการจราจรที่วางแผนอย่างดี ทำให้การขี่
จักรยานเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดในเมือง การส่งเสริมจักรยานที่เมือง
เดลฟ์ท มีการสร้างอุโมงค์และสะพานจักรยานข้ามทางแยกอันตรายและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
จัดดระบบการจราจร คือ สัญญาณจราจรที่เรียกว่า Activated Signals ซึ่งปกติ มีสัญญาน
ตรวจจับเฉพาะรถยนต์ สัญญานจราจรนี้จะตรวจจับจักรยานเมื่อมาถึงทางแยกด้วยเส้นทาง
บริเวณทางแยกได้ทำเขตหยุดรถจักรยานไว้ในด้านหน้าสุดและให้ออกรถไปก่อน ผู้ขี่จักรยาน
ยังมีสิทธิขี่ย้อนเส้นทางรถยนต์ในถนนบางสายที่เดินรถทางเดียวได้อีกด้วย 

นอกจาก ขี่จักรยานแทนขับรถยนต์ เนเธอร์แลนด์ยังค้นหาสมดุลของระบบคมนาคมขนส่ง
ด้วยรถยนต์กับจักรยานและการเดินเท้าโดยทำให้เป็นนโยบายระดับชาติ ถนนเฉพาะคนเดินเท้า
และถนนจำกัดความเร็วมีทั่วไปในเมืองของเนเธอร์แลนด์และมีการห้ามจอดรถยนต์บนถนน
หลายสายของเมืองต่างๆ ถนนหลายสายในเขตที่อยู่อาศัยถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ผู้คนมาพบปะ
ชุมชนกัน หรือ Woonerven แนวคิดนี้นำมาใช้ในคริสตทศวรรษที่ 70  ภายในพื้นที่ที่เรียกว่า 
Woonerven ถนนรถยนต์กลายเป็นพื้นที่ปูเรียบ การเดินทางทุกชนิดสามารถเข้าไปได้ แต่ให้
ความสำคัญกับจักรยานและคนเดินเท้าก่อน และรถยนต์เข้าไปในฐานะ “แขกผู้มาเยี่ยม” 

แต่ความนิยมใช้รถยนต์ที่เพิ่มมหาศาลเมื่อไม่นานมานี้ ท้าทายเนเธอร์แลนด์ให้ทุ่มเทกำลัง
เข้าไปคงความนิยมใช้จักรยาน พ.ศ.2521 Nellie Smit-Kroes รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
แห่งเนเธอร์แลนด์ประกาศแผนการใหญ่ ไม่เพียงแต่ลดจำนวนรถยนต์จาก 50 ล้านคันใน
ปัจจุบันให้เป็น 8 ล้านคันดังที่ประมาณไว้ในอีก 20 ปีข้างหน้า เท่านั้น แต่ต้องการให้ลดเหลือ
เพียง 3.5 ล้านคัน ภาษีการซื้อและการใช้รถยนต์จะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่ง ขณะที่ระบบขนส่ง
มวลชนจะได้รับเงินอุดหนุนพิเศษ 5.7 พันล้านเหรียญต่อปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ใน
รถยนต์จะบันทึกระยะเดินทางของรถแต่ละคันและ “ผู้ขับเกินระยะ” ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 



ประเทศที่มีบรรยากาศขี่จักรยานคล้ายคลึงกับเนเธอร์แลนด์ คือ เดนมาร์ก นายกผู้ดูแลการ
จราจรของเมืองโคเปนเฮเกน เขียนบทความและบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองการขี่จักรยานและการ
สร้างอนุสาวรีย์ของนักขี่จักรยานขึ้น การขี่จักรยานเดินทางในเดนมาร์ก แม้จะต่ำกว่า
เนเธอร์แลนด์เล็กน้อย ก็มีมากพอๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของการเดินทางส่วนบุคคลใน
เมืองใหญ่และเมืองเล็กหลายแห่งของประเทศ สถานีรถไฟในเดนมาร์กสามารถอำนวยความ
สะดวกให้กับจักรยานเป็นจำนวนหลายร้อยคันในเวลาหนึ่งๆ การสำรวจใน พ.ศ.2526 เปิด
เผยว่า ร้อยละ 32 ของประชาชน ขี่จักรยานไปทำงาน อีกร้อยละ 9 ขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟ 

นับแต่ พ.ศ.2525 งบประมาณของรัฐบาล 7-13 ล้านเหรียญต่อปี นำมาสร้างช่องทาง
จักรยานที่ใช้สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก ปัจจุบัน ร้อยละ 75 ของถนนสายหลักในเดนมาร์ก
มีช่องทางขี่จักรยาน เครือข่ายทางจักรยานจำนวนมากที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการทำงานของ
สหพันธ์นักจักรยานแห่งเดนมาร์กซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ.2448 เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขี่จักรยานและจัดระบบจราจร 

การใช้เส้นทางจักรยานในเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ มีข้อบังคับในเขตที่เส้นทางจักรยาน
ขนานไปกับถนนสายหลักที่ใช้ความเร็วสูงเพราะมีความขัดแย้งบางอย่างระหว่างผู้ขี่ แต่จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ถ้าถนนคุณภาพดี ผู้ขี่จักรยานจะใช้มัน ไม่ว่าจะมีกฏข้อ
บังคับหรือไม่ 

เดนมาร์กคิดหาแนวทางให้ผู้ใช้รถยนต์เสียภาษีเจ้าของรถและภาษีใช้รถ น้ำมันปิโตรเลียมใน
เดนมาร์กมีราคาสูงที่สุดในยุโรป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งเดนมาร์กอธิบายถึง
ภาษีที่เก็บจากการขายรถยนต์ใหม่ซึ่งมีอัตราสูงถึงร้อยละ 186 (เทียบกับร้อยละ 47 ใน
เนเธอร์แลนด์ และร้อยละ 5 ในสหรัฐอเมริกา) ว่าเหมือนกับจ่ายเงินซื้อรถยนต์ 3 คันและได้
รถยนต์ไปเพียง 1 คัน 

พื้นที่ที่เป็นสังคมจักรยานมากที่สุดในอเมริกาเหนือ คือ เมืองมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศขี่
จักรยาน ชุมชนอย่างน้อย 2 แห่ง ในตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ เมืองพาโล อัลโต
และเดวิด ถือเป็นปฐมบทของเมืองหลวงจักรยานของสหรัฐอเมริกา เมืองเดวิดมีอัตราการใช้
จักรยานสูงกว่าสองเท่า มีการใช้จักรยานร้อยละ 25  ของการเดินทางสัญจรไปมาทั้งหมดใน
ชุมชนที่มีประชากร 44,000 คน การใช้รถจักรยานพ่วงขนของชำหรือบรรทุกเด็กไม่ใช่เรื่อง
ประหลาดในเมืองนี้ เมืองเดวิดมีทางจักรยานยาว 30 ไมล์ ในจำนวนถนน 100 ไมล์ประมาณ 
20 ไมล์ มีเส้นทางจักรยานที่แยกออกมาโดยเฉพาะ 



เมืองพาโล อัลโต ซึ่งเป็นชุมชนของผู้มีการศึกษาสูงและฐานะดี 56,000 คน ใกล้กับ
ซานฟรานซิสโกนั้นพ้นไปจากการปรับปรุงทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการขี่จักรยาน ผู้บริหาร
เมืองจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ของตน 7 เซ็นต์ต่อไมล์ หากพวกเขาขี่จักรยานไปทำธุระต่าง ๆ และ
ใช้งบประมาณจัดงาน “Leave your car at home day” ที่มีขึ้นทั่วไปในเมืองทุก ๆ เดือน กรม
ตำรวจแห่งเมืองนี้มีตำรวจจักรยาน และมีโรงเรียนสอนกฏจราจรสำหรับเด็กเล็กที่ชอบขี่ฝ่า
ฝืนกฏ และให้ทุนอบรมหลักสูตรการขี่จักรยานบนถนนสำหรับนักเรียนมัธยม 

เมืองพาโล อัลโต ใช้เงินประมาณ 1 ล้านเหรียญตั้งแต่ พ.ศ.2523 (ส่วนใหญ่เป็นเงินช่วยเหลือ
จากรัฐ) สร้างราวเหล็กที่ใช้จอดและล๊อคจักรยาน สะพานจักรยาน และถนนที่มีไฟส่องให้
จักรยาน ถนนทุกสานในเมืองราดยางเรียบได้มาตรฐาน สัญญานจราจรตรวจจับจักรยานมี
เครื่องหมายชัดเจน เพื่อให้คนขี่จักรยานกระตุ้นได้ง่าย หัวใจของระบบเส้นทางจักรยาน 40 
ไมล์ของเมืองพาโล อัลโต คือ ถนนกว้างใหญ่มีต้นไม้สองข้างทางยาว 2 ไมล์ตรงไปยัง
ใจกลางเมือง มีแต่จักรยานที่ใช้เส้นทางนี้ได้ ถนนจักรยานดังกล่าวเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่
ส่วนแรกที่ออกแบบไว้ในศูนย์กลางเมือง 

เทศบัญญัติกำหนดเขต ปี พ.ศ.2526  ทำให้ผู้ประกอบการที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ต้อง
สร้างที่จอดจักรยานที่ปลอดภัยและมีห้องอาบน้ำสำหรับพนักงาน นายจ้างบริษัทขนาดใหญ่
หลายแห่งในเมืองพาโล อัลโต เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานของตน เช่น  บริษัท The Alza 
Corporation จ่ายเงินให้กับพนักงานที่ขี่จักรยานมาทำงาน 1 เหรียญต่อวัน บริษัท Zerox 
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการผ้าเช็ดตัวในห้องอาบน้ำ นี่เป็นเหตุผลส่วน
หนึ่งที่มีพนักงานของบริษัทถึงร้อยละ 20 ขี่จักรยานไปทำงาน และเป็นเมืองหนึ่งที่มีผู้ขี่
จักรยานเดินทางสัญจรไปมาในอัตราสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 

หลายส่วนของสหรัฐอเมริกา การสนับสนุนของประชาชนในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
แก่จักรยาน ต้องพบปัญหาอันเรื่องมาจากความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน
จักรยานด้วยกัน กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเส้นทางเฉพาะจักรยานหรือเส้นทางจักรยาน
ที่แยกออกจากถนนรถยนต์ กลุ่มนี้เชื่อว่าไม่มีความปลอดภัยละทำให้เกิดการแบ่งแยก อีกกลุ่ม
หนึ่งเป็นนักขี่จักรยานซึ่งเสนอให้สร้างเส้นทางเฉพพาะของจักรยานในพื้นที่ที่สามารถทำได้ 

ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยดังกลก่าวทำให้เกิดการส่งเสริมการขี่จักรยานพังพาบลงอย่างเป็น
ทางการ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งไม่พิจารณาการร้องขอเส้นทางจักรยานเส้นใหม่
เพราะว่านักขี่จักรยานไม่ต้องการ ขณะเดียวกันปีหนึ่งๆ มีคนหลายล้านคนใช้เส้นทางเชื่อม
โยงของรางรถไฟทิ้งร้างยาว 2,700 ไมล์ ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นเส้นทางจักรยานและปีนเขาภายใต้
ความพยายามของกลุ่มองค์กรเอกชนที่ชื่อว่า Rails-To-Trails Conservancy 



แม้ว่าคนขี่จักรยานจะพบกับอุปสรรคนานับประการ แต่การขยายตัวของโครงการส่งเสริม
จักรยานต่างๆ ที่อยู่นอกสังคมจักรยานแสดงว่าแนวโน้มการวางแผนสนับสนุนจักรยานมี
เพิ่มมากขึ้น หลายเมืองในสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมันตะวันตก (ขณะนั้น) มีคนขี่
จักรยานบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี้ ผู้บริหารในประเทศเหล่านั้น
รับปากว่าจะสนับสนุนการขี่จักรยาน นโยบาย Verkehrsberuhigung หรือ ความเงียบสงบ
ของการจราจรของเยอรมันทำให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการขี่จักรยานด้วยการใช้สิ่ง
กีดขวาง และจำกัดความเร็วรถยนต์ เมืองในสวีเดนมีการทดลองควบคุมการจราจรรถยนต์
มาตั้งแต่คริสตทศวรรษที่ 70 โดยใช้มาตรการ “Traffic Cells” หรือ การจัดแบ่งระบบจราจร
ในเมืองออกเป็นส่วนๆ รวมไปถึงการจัดระบบเส้นทางใหม่โดนระบายรถยนต์จากจุดที่มีการ
จราจรหนาแน่นให้ไปอยู่บนถนนสายหลัก และทำให้ถนนสายย่อยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นใน
การขี่จักรยานและการเดินเท้า 

หลายเมืองในแคนาดาและออสเตรเลียมีการจัดทำโครงการจักรยาน มอลทรีออล เมืองที่มีฤดู
หนาวจัดประมาณ 4-5 เดือน วางแผนเพิ่มเส้นทางจักรยานยาว 200 กิโลเมตร ที่มีอยู่แล้ว 
เพิ่มให้เป็น 2 เท่าในปี พ.ศ.2536 เป้าหมายคือทำให้มีช่องทางหรือเส้นทางจักรยานทุก 2 
กิโลเมตรบนระบบถนนของเมือง เมืองเมลเบิร์น เพิร์ท และเมืองอื่นๆ ในออสเตรเลียจัดทำ
โครงการจักรยานตามแบบเมืองกีลองในปี พ.ศ.2520 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ถนนทุกสาย
สามารถขี่จักรยานได้ 

นี่คือข้อพิสูจน์ว่า สังคมจักรยานสามารถหลุดจากอิทธิพลของรถยนต์ Ellen Flatcher 
สมาชิกสภาเมืองพาโล อัลโต ผู้ขี่จักรยานไปเข้าประชุมสมาชิกสภาเมือง และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จักรยานที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เธอรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนทั้งหลายหันมาขี่จักรยาน
กันบ้าง เธอบอกว่า “สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำให้การขี่จักรยานง่ายกว่าการขับรถยนต์ จากจุด
นี้ คนจะเริ่มขี่จักรยาน” 



6 
ขี่จักรยาน เริ่มที่ตัวเราเอง 

ใน พ.ศ.2521 นิตยสาร Newsweek สัมภาษณ์เรื่องภาวะจราจรที่มาถึงจุดอับใน
สหรัฐอเมริกา Lyle Saxton อดีตผู้อำนวยการระบบจราจรของสหพันธ์ทางหลวงแห่ง
สหรัฐอเมริกาเห็นว่า “เราสร้างสังคมของเราให้รายล้อมอยู่กับรถยนต์ เราก็ต้องแก้ไขมัน” แต่
สังคมจักรยานของโลกแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลหรือเอกชน ไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ด้วยการ
สนับสนุนนโยบายสาธารณะและการริเริ่มของภาคเอกชนระดับต่างๆ จากสถาบันระหว่าง
ประเทศ ถึงคนที่เดินทางสัญจรไปมา มีส่วนทำให้การคมนาคมขนส่งด้วย จักรยานกลายเป็น
ทางเลือกในชีวิตประจำวัน 

รัฐบาลแต่ละประเทศอาจให้เจ้าของรถยนต์เสียค่าใช้จ่ายที่แฝงเร้นจากการใช้รถยนต์ให้มากขึ้น 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการสร้างถนนและการซ่อมบำรุง การบริการของตำรวจ และหน่วยดับ
เพลิง อุบัติเหตุและการรักษาสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดควรเป็นภาระของผู้จ่ายภาษี ผู้ขับรถยนต์และ
ผู้ไม่ได้ขับรถยนต์ ในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายที่แฝงเร้นจากการใช้รถยนต์รวมกันแล้วอาจมาก
ถึง 300 พันล้านเหรียญต่อปี 

ทางเดียวในการรับมือกับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนี้ คือ รัฐบาลต้องเก็บภาษีการใช้และการ
เป็นเจ้าของรถยนต์ และนำเงินรายได้มาลงทุนระบบขนส่งมวลชน ลงทุนสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการขี่จักรยานและการเดินเท้า การศึกษาของ John Pucher ในยุโรปตะวันตก
และอเมริกาเหนือ 12 ประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ระยะการเดินทางด้วยรถยนต์
โดนรวมมีแนวโน้มลดลง เมื่อผู้ขับต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นภาษีใช้รถและภาษีเจ้าของรถ 

เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษีสูงสุดและมีระยะการเดินทางด้วยรถยนต์ต่อ
คนต่อกิโลเมตรต่ำที่สุด สหรัฐอเมริกาเป็นลำดับสุดท้ายคือมีภาษีการขายรถยนต์และภาษี
น้ำมันต่ำสุด รองโหล่ คือสวีเดนซึ่งใช้ระบบภาษีน้ำมันในอัตราก้าวหน้าต่ำที่สุดโดยคิดจาก
ระยะการเดินทางด้วยรถยนต์ต่อคนต่อกิโลเมตร นอกจากนี้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้เงินภาษี
เหล่านี้เป็นงบประมาณสร้างทางหลวงแผ่นดิน ประเทศยุโรปนำเงินภาษีส่วนใหญ่นี้ใช้เป็นงบ
ประมาณทั่วไป 

การศึกษาของ Pucher คนอเมริกันขับรถยนต์มากกว่าไม่ใช่เพราะว่ารวยมากกว่า ประเทศใน
ยุโรป 7แห่ง จาก 10 แห่งในการศึกษาของเขา มีรายได้ต่อคนสูงกว่าสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ.



2523  ความแตกต่างบางอย่างขึ้นอยู่กับระยะทางหรือการใช้ที่ดินในเมือง แต่ความแตกต่าง
ประการสำคัญ คือ การขาดแคลนบริการขนส่งมวลชน 

ระบบภาษีอาจส่งเสริมให้ภาคเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ เช่น พื้นที่
จอดรถ ในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 75 ของคนเดินทางไปมาทั้งหมดมีที่จอดรถฟรีโดยนายจ้าง
จัดหาให้ มีสิทธิพิเศษในการงดเว้นภาษีและนำรายจ่ายจากธุรกิจต่างๆ ไปหักภาษีได้ ตรงข้าม
กัน นโยบายของญี่ปุ่นและส่วนใหญ่ของยุโรปทำให้ที่จอดรถยนต์มีราคาแพงและมีน้อยลง 

หลักการค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้อาจนำไปใช้กับกรณีอื่นๆ เช่น การใช้พื้นที่ถนน 
ขณะที่หลายประเทศใช้ค่าธรรมเนียมทางหลวงเพื่อนำมาสร้างถนนและซ่อมบำรุง ประเทศ
สิงคโปร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ส่วนตัวที่มีคนนั่งน้อยกว่า 4 คน หรือ “ค่าธรรมเนียม
รถติด” ในการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองในชั่วโมงเร่งรีบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  มาตรการนี้
ทำให้ความเร็วของการเดินทางในศูนย์กลางเมืองเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 20 และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนลงร้อยละ 25 อีกทั้งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 30 

เมืองต่างๆ ในโลก ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบขนส่งมวลชนที่กำลังขยายออกไปยิ่งมีความ
สำคัญมากรัฐบาลของประเทศโลกที่สามซึ่งพยายามเต็มที่เพื่อขยายบริการขนส่งมวลชนไป
ยังเขตปริมณฑล อาจทำระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการ “ไบค์ แอนด์ ไรด์” 

โครงสร้างพื้นฐาน “ไบค์ แอนด์ ไรด์” ในประเทศอุตสาหกรรมนำมาเป็นทางเลือกเมื่อการเดิน
ทางไปมาด้วยรถยนต์เพิ่มมากขึ้นระหว่างศูนย์กลางเมืองกับชานเมือง และชานเมืองแห่งหนึ่ง
ไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยทั่วไปการบริหารระบบคมนาคมขนส่งพยายามทำให้ผู้บริการพอใจด้วย
การสร้างที่จอดรถยนต์ซึ่งต้องใช้เนื้อที่ 20 เท่าของที่จอดจักรยาน และโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับคนขี่จักรยานให้มีความปลอดภัย จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดิยทางไปสถานี
ขนส่งภายในรัศมีอย่างน้อยที่สุด 1-3 กิโลเมตร สามารถขยายพื้นที่ที่ใช้งานทั้งหมดมากถึง 
9 เท่า ที่เก็บจักรยานและร้านซ่อมเปิดบริการคนเดินทางทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หรือบริการอยู่
ภายในระยะเดินเท้าจากสถานีขนส่ง คนเดินทางไปมาก็สามารถขี่จักรยานระหว่างสถานีและ
ปลายทางที่ไกลออกไป สามารถเก็บจักรยานอย่างปลอดภัยทั้งวันหรือทั้งคืน บางกรณี ไม่
จำเป็นต้องอนุญาตให้ผู้โดยสารซึ่งมีปลายทางอยู่ใกล้กับป้ายหยุดรถ นำจักรยานขึ้นรถไฟ
หรือรถประจำทาง 

ผู้นำประเทศกำลังพัฒนาอาจดำเนินนโยบายคมนาคมขนส่งระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายและความต้องการเดินทางเข้าถึงปลายทางของคน
ส่วนใหญ่ที่ยากจน การให้สินเชื่อสำหรับซื้อจักรยานและพาหนะราคาถูกอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นใน



พื้นที่ที่ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยพอเพียง โดยเฉพาะในประเทศที่ดูถูกคนถีบสามล้อและ
พาหนะแรงถีบอื่นๆ ขั้นตอนแรกคือสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้แรงงานและปรับปรุง
บริการรถสามล้อถีบ ไม่ใช่การห้ามพวกเขา ซึ่งจะนำไปสู่ดุลภาพระหว่างการลงทุนระบบ
คมนาคมขนส่งด้วยรถยนต์กับการคมนาคมขนส่งด้วยจักรยานตามความต้องการของ
รัฐบาลได้ 

รัฐบาลสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมจักรยานในประเทศ การที่ไม่สนใจภาษีนำเข้าและนโยบาย
ต่างๆ ที่คุ้มครองอุตสาหกรรมจักรยาน ในที่สุดนำไปสู่การปิดโรงงาน ดังตัวอย่างในเคนยา
และแทนซาเนีย ดังนั้นการบริหารเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศกำลัง
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อดัดแปลงพาหนะราคาถูกให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
จึงมีความสำคัญมาก 

ธนาคารแบบพหุภาคีและองค์กรพัฒนาต่างๆ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น 
ธนาคารโลก ซึ่งเน้นให้มีจักรยานและถนนงบประมาณต่ำในโครงการพัฒนาต่างๆ อันเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการคมนาคมขนส่งแอฟริกาเขตกึ่งซาฮาราร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ คณะกรรมาธิการเพื่อแอฟริกันแห่งสหประชาชาติ และผู้ให้ทุนแบบทวีภาคีต่างๆ 
โดยในปี พ.ศ.2520  เริ่มต้นประเมินความไร้ประสิทธิภาพและนโยบายคมนาคมขนส่งด้วยยาน
ยนต์ในภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่ง 

การหาเงินทุนของโครงการคมนาคมขนส่งแบบไม่ใช้รถยนต์ต้องอ้างอิงถึงปัญหาการเดิน
ทางเข้าถึงชนบท โดยเน้นที่การเดินทางนอกโครงข่ายถนนและความจำเป็นในการเดินทาง
ของผู้หญิง การศึกษาจากประสบการณ์ในทวีปแอฟริกาและที่อื่นๆ รวมทั้งบราซิล โคลัมเบีย 
อินเดีย และเนปาล นำมาใช้สร้างข้อเสนอใหม่ๆ ให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจและเจ้าหน้าที่การ
คมนาคมขนส่งในท้องถิ่น 

รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมสามารถส่งเสริมจักรยาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาจักรยาน ซึ่งจะช่วยผู้มีอำนาจ
ตัดสินใจเกิดความมั่นใจว่าการปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทุกชนิดได้คิดถึงความต้องการ
ของผู้ขี่จักรยาน นอกไปจากการทำเครื่องหมายและกฏข้อบังคับ การสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานจะต้องมีที่จอดจักรยานและห้องอาบน้ำสำหรับคนเดินทางไปมา ถนนสร้างใหม่หรือถนน
ปรับปรุงใหม่และสะพานต้องมีเส้นทางขี่จักรยานที่ปลอดภัย ที่จอดรถซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนใน
ย่านการค้าของเมืองอาจเหลือพื้นที่ให้จอดจักรยาน และงบประมาณการคมนาคมขนส่ง
ทั้งหมดอาจจัดแบ่งเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขี่จักรยาน 



เส้นทางจักรยานแบบใดแบบหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับทุกพื้นที่ หรือผู้ขี่จักรยานทุกคน สิ่ง
อำนวยความสะดวกที่รองรับการขี่จักรยานที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางจักรยาน เส้นทาง
จักรยานหรือเครื่องหมายเส้นทางจักรยานที่ทำไว้ตามถนนทั่วไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบและผู้
ขี่จักรยาน สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือความเร็วในการขี่ ปริมาณจราจร และทักษะการขี่จักรยานที่
แตกต่างกัน 

สิ่งที่สำคัญคือ เส้นทางที่แยกจักรยานออกจากรถยนต์ต้องออกแบบอย่างดีและมีการดูแล
รักษา มิฉะนั้นจะเกิดการเปรียบเทียบว่า เส้นทางจักรยานมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
น้อยกว่า และมีอันตรายมากกว่าถนนรถยนต์ ผู้บริหารการจราจรอาจปรับปรุงความ
ปลอดภัยของผู้ขี่จักรยานบนถนนทั่วไปในค่าใช้จ่ายไม่มาก โดยการขนย้ายเศษหินดินทราย
และถมหลุมบ่อที่เป็นอุปสรรคในการขี่จักรยาน 

การจัดระบบจราจรเพื่อให้เกิดความพอดีกับความต้องการของพาหนะชนิดต่างๆ นั้นมีความ
สำคัญมากโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดจนไม่สามารถแยกช่องทางจราจร หลายสิบปี 
เนเธอร์แลนด์ได้เป็นผู้นำ Woonerven และที่เยอรมันตะวันตก (ขณะนั้น) ภายใต้นโยบาย 
Verkenhrsberuhigung  การดำเนินการเหล่านี้ทำให้เกิดความสอดคล้อง โดยที่รูปแบบของ
เมืองและการควบคุมการจราจรมีส่วนทำให้เกิดการคมนาคมทุกชนิดอยู่ร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย 

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการจัดการจราจรและการออกแบบถนนที่ดีขึ้น แต่ผู้ขี่จักรยานอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าผู้ขับรถยนต์ การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนทุกคน และ
บทลงโทษสำหรับผู้ทำความผิดมีความสำคัญมากทั้งคนขี่จักรยานและคนขับรถในเมืองแมน
ฮัตตัน สหรัฐอเมริกา การเพิ่มตำรวจจราจรเพื่อเรียกดูใบอนุญาตขี่จักรยานและเตือนให้ผู้
ขับขี่มีความรับผิดชอบและความร่วมมือ ทำให้อุบัติเหตุของคนขี่จักรยานและคนเดินเท้าลดลง 
นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา 

ผู้ประโยชน์ระยะยาวจะเกิดมากที่สุด ถ้าเมืองที่มีคนเกิด 50,000 คน มีการวางแผนภูมิภาค
และผังเมืองมิให้ขยายตัวมากเกินไป มีการใช้ที่ดินแบบก้าวหน้า วางผังที่อยู่อาศัย ร้านค้าและ
ที่ทำงาน และวางโครงร่างพื้นฐานเกี่ยวกับระยะการเดินทางด้วยจักรยาน และการเดินเท้าให้
มากเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความสมดุลในการเดินทาง 

การปฏิบัติการระดับรัฐบาล ตั้งแต่นโยบายภาษีแห่งชาติ จนถึงที่จอดจักรยานไม่อาจเกิดขึ้น
ได้ หากไม่มีการทำงานที่เหนียวแน่นของกลุ่มที่ปรึกษาจักรยาน และการปฏิบัติการของปัจเจก
ชน เพื่อตอบโต้ความโน้มเอียงในการใช้รถยนต์ ชมรมจักรยานท้องถิ่นพร้อมด้วยสมาชิก



จำนวนหนึ่ง และกลุ่มระหว่างประเทศหลายร้อยหลายพันกลุ่มอาจเป็นพลังที่มีความแข็งแกร่ง
ที่สุดในการขยายทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เมื่อ Edward Koch นายกเมืองนิวยอร์ค
ประกาศในปี พ.ศ.2520 ว่า ถนนสามสายใหญ่ในเมืองห้ามใช้จักรยานในวันหยุด กลุ่มที่
ปรึกษาจักรยานได้ประท้วงคำสั่งห้ามทันทีและดำเนินการทางกฏหมายเพื่อเปลี่ยนข้อบังคับให้
กลายเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ในที่สุด ก็สามารถชักจูงให้นายกเมืองหยุดความ
พยายามที่จะห้ามการขี่จักรยานอีก 

เดือนมิถุนายน 2532 The Leaque of American Wheelman องค์กรจักรยานระดับประเทศ
ที่ตั้งขึ้นในปี 2523  ได้มีการประชุมระดับชาติแห่งแรก นับตั้งแต่ยุคทองของการใช้จักรยานใน
คริสตทศวรรษ 1890 การประชุมมีเป้าหมายต่างๆ ว่าด้วยจักรยาน นับตั้งแต่การกระตุ้นเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น จนถึงกฏหมายจราจรที่บังคับใช้กับคนขี่จักรยาน ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้
กระทรวงคมนาคมขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาผนวกการเดินทางด้วยจักรยานเข้าอยู่ในนโยบาย
การคมนาคมขนส่งระดับประเทศ 

บางทีศักยภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ผู้ขี่จักรยานแต่ละคน การกดดันนายจ้างและผู้
บริหารท้องถิ่นให้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการขี่จักรยาน และขี่จักรยานเมื่อโอกาส
อำนวย อาจมีผลสะเทือนอย่างใหญ่หลวง ผู้ขี่จักรยานบางคนทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป 
Carlos Menem ประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนติน่าประกาศให้ประชาชนหยุดแตกตื่นจากราคา
น้ำมันปิโตรเลียมที่เพิ่มสูงลิ่ว ด้วยการหันมาขี่จักรยาน Calos Menem ก็เป็นนักจักรยานคน
หนึ่ง 

แต่ละครั้ง เมื่อมีคนขี่จักรยานแทนที่จะขับรถยนค์ ไม่เพียงแต่ผู้ขี่จักรยานเท่านั้น หากแต่ผลดี
จะเกิดต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย เรื่องน่าขันเรื่องหนึ่งของศตวรรษที่ 20 คือ โลกของเราเต็ม
ไปด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น ที่ดิน ปิโตรเลียม และอากาศบริสุทธิ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ทรัพยากร
เหล่านี้มีเพื่อสังคมรถยนต์ แต่ทว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้กลับไม่มีรถยนต์เป็นของตนเอง Jame 
McGum นักเขียนและนักจักรยานเคยเขียนว่า จักรยาน คือพาหนะเพื่อจิตวิญญานใหม่ 
ท้าทายระบบคุณค่าเดิม หลุดพ้นไปจากการเดินทางที่ไม่เป็นอิสระ สูญเปล่า ไม่เท่าเทียม และ
การฆ่าตัวตายประจำวัน...การขี่จักรยานกับชีวิตที่รื่นรมย์ เรามีคำตอบเสมอ 


