# ประชุมเดินจักรยาน # bikeandwalkforum
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08:00 - 09:00 น.
09:00 - 09:30 น.

09:30-09:45 น.
09:45 - 10:45 น.
10:45 - 11:00 น.
11:00 - 12:00 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 - 14:20 น.

ลงทะเบียน /รับเอกสารประกอบการประชุม /อาหารว่าง
พิธีเปิดการประชุม (ห้องออดิทอเรียม ชั้น 8)
กล่าวรายงาน โดย ดร.สุขแสง คูกนก ประธานจัดการประชุม สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
กล่าวต้อนรับ โดย นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อานวยการสานักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ (สสส.)
กล่าวเปิดงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
องค์กรร่วมจัดถ่ายภาพร่วมกัน “แสดงความร่วมมือขับเคลื่อนชุมชน-เมือง ให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน”
การนาเสนอประสบการณ์และบทเรียนรู้ : การเดิน-การใช้จักรยานในประเทศญี่ปุ่น
โดย Prof. Atsushi FUKUDA, Ph.D.
พัก/รับประทานอาหารว่าง
การส่งเสริมการใช้จักรยานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** พัก/รับประทานอาหารกลางวัน /เข้าห้องย่อยตามประเด็นความสนใจในช่วงบ่าย **
ห้องย่อย 1 (ห้อง 802):
ห้องย่อย 2 (ห้อง 803):
ห้องย่อย 3 (ห้อง 702):
นโยบายและกฎหมาย
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบ สังคมและสุขภาพ
(1) สิทธิของคนเดินเท้าบนทาง
กายภาพ
(1) รถถีบสามล้อรับจ้าง : การ
สัญจรในเขตเมือง (ฟ้าประทาน (1) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ประกอบอาชีพดั้งเดิมในยุค
เติมขุนทด)
ความสะดวกของผู้ใช้ทางเท้า
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา
(2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
และผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ (มธุรส สว่าง
บังคับใช้กฎหมาย: ใบอนุญาต
นครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
บารุง และรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ)
ขับขี่รถจักรยานในประเทศไทย
จังหวัดสงขลา (ปุณยนุช รุธิรโก) (2) การปรับปรุงชุดต้นแบบ
(ชาคริต ขันนาโพธิ์ และดวง
(2) ศึกษาเส้นทางจักรยานและจุด
มอเตอร์ช่วยขับสาหรับผู้สูงอายุ
เด่น นาคสีหราช)
เสี่ยงพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล
(อนันตชัย อู่แก้ว และคณะ)
(3) มาตรการบังคับใช้กฎหมายและ
และนโยบายในการจัดการความ (3) ความชุกของความผิดปกติของ
นโยบายการใช้ทางเท้าและ
ปลอดภัยในพุทธมณฑล (พฤกษ์
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
เส้นทางจักรยานอย่างปลอดภัย
จิรสัตยาภรณ์ และคณะ)
ของผู้ปั่นจักรยานในเขตภาค
และยั่งยืนสาหรับประเทศไทย (3) ความสนใจและปัจจัยส่งเสริม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เปรียบเทียบกับประเทศ
ความปลอดภัยในการตัดสินใจ
(นฤปวรรต์ พรหมมาวัย และ
ออสเตรเลีย และประเทศที่
เดิน/ขี่จักรยานไปใช้บริการ
คณะ)
พัฒนาแล้ว (พงศ์กานต์ คงศรี)
รถไฟฟ้า กรณีศึกษาบางหว้า(4) สุขภาพกายและจิตใจต่อการ
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(4) การพัฒนาแอพลิเคชันกฎหมาย
จราจรทางบกด้านความ
ปลอดภัยของจักรยานและการ
เดินเท้าบนระบบปฏิบัติการไอ
โอเอส (ภัทรณัชชา อาภากาศ
และพิจารณ์ เจริญศรี)
ดาเนินรายการโดย
อ.จิตรลดา ไชยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14:20 – 14:30 น.
14:30 – 16:00 น.

ตลิ่งชัน (พรทิพย์ เดชพิชัย และ
ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต)
(4) การใช้จักรยานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (จุฑาลักษณ์
ชายศักดิ์ และปิยนุช วิทย์วิวรณ์)
ดาเนินรายการโดย
อ.ดร.อมร บุญต่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
** พัก/รับประทานอาหารว่าง /เข้าห้องย่อยตามประเด็นความสนใจ (ต่อ)**
ห้องย่อย 4 (ห้อง 802):
ห้องย่อย 5 (ห้อง 803):
ทัศนคติและพฤติกรรม
เดิน-จักรยานกับท่องเที่ยวชุมชน

ปั่นจักรยานเปรียบเทียบกับ
การเดินของนิสิตที่มีภาวะ
น้าหนักเกิน (แพรวพรรณ
สุวรรณกิจ)

ดาเนินรายการโดย
อ.ราชันย์ ฉ้วนเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องย่อย 6 (ห้อง 702):
“ตัวชี้วัด เดิน จักรยาน เพื่อส่งเสริม
ชุมชน –เมือง ให้เอื้อต่อการเดินและ
(1) พฤติกรรมและความพึงพอใจ (1) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ใช้จักรยาน”
ต่อความปลอดภัยในการใช้
ด้วยการใช้จักรยานเพื่อการ
ยกตัวอย่าง 3 หัวเมืองทางใต้
ทางเดินเท้าของผู้พิการบริเวณ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพื้นที่
ชุมชนเมือง (สุวิมล เจียรธราวา
จังหวัดเชียงราย (สุภัทรจิตต์ มะ ร่วมพูดคุยกับคนทางานชุมชน และ
นิช และธรรมมา เจียรธราวา
โนสด)
ภาคส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องในชุมชนนิช)
(2) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการ เมือง
(2) การศึกษาทัศนคติและประเมิน
ท่องเที่ยวด้วยจักรยานในตาบล (1) นางอรสุรัชย์ ปฐมโรจนฤทธิ์
ความคุ้มค่าในการสร้างเมือง
บางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัด
ทม. ชุมพร
แห่งจักรยาน กรณีศึกษา
ชลบุรี (ผานิตย์ ถิรพลงาม และ (2) นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
จังหวัดพิษณุโลก (ภคพร วัฒน
คณะ)
โรงเรียนอนุบาลระนอง
ดารง และคณะ)
(3) องค์ประกอบของการพัฒนา
(3) นายวีระชัย เตือนวีระเดช
(3) การศึกษาบทบาททางการ
เส้นทางจักรยานเพื่อการ
เทศบาลตาบลมาบอามฤต
สื่อสารของกลุ่มคนที่มีความ
ท่องเที่ยว (ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศ (4) นายพรเทพ ดิษยบุตร
เบี่ยงเบนเชิงบวกในชุมชน
อนันต์)
สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการ
จักรยานไทยกับการ
เดิน (ภาคใต้ตอนบน)
แพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่
(5) นายอารดินทร์ รัตนภู
จักรยาน (คิธธ์ วงศ์อาษา)
ดาเนินรายการโดย
ผู้จัดการโครงการชุมชน
ดาเนินรายการโดย
คุณระพีพัฒน์ เกษโกมล
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ดาเนินรายการโดย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
คุณอัจจิมา มีพริ้ง
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
 การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
(1) ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียน ม. 1 ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (กุสุมา ถาวร)
(2) การส่งเสริมกิจการร้านจักรยานเช่าเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน (อรช กระแสอินทร์)
(3) การปรับภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า ทน.เชียงใหม่ (อรวี เลาะหนะ)
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วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 One Day Trip : Walk to Wat ทอดน่อง ท่องวัดวา
08:00 - 12:30 น. ลงทะเบียน /รับของที่ระลึก และแผนที่นาทาง /ฟังความก่อนเข้าวัด
จุดนัดพบ ก่อนท่องวัดฯ ท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ชม 6 วัด และ 1 ชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ
(1) วัดดาวดึงสาราม วัดโบราณสมัยอยุธยา
(2) วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม (วัดสามจีน) วัดไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เกิดจากคนเชื้อสายจีน 3 คนช่วยกัน
สร้าง (3) วัดพระยาศิริไอยสวรรย์ วัดโบราณสมัยอยุธยาที่ได้รับการปฏิสังขรณ์สมัยรัชกาลที่ 3
(4) ชุมชนบ้านปูน ชุมชนโบราณที่เคยผลิตปูนกินกับหมาก และมีศาลาโรงธรรมที่เป็นโบราณสถานที่คงเหลืออยู่
เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ
(5) วัดสวนสวรรค์ ชมศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นวัดร้าง ที่มีชุมชนโอบ
ล้อม (6) วัดคฤหบดี วัดที่สร้างขึ้นบนเคหสถานเดิมของพระยามนตรีบริรักษ์(ภู่) สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระ
อุโบสถประดิษฐานพระแซกคา พระพุทธรูปล้านช้างที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจัน
(7) วัดบวรมงคล หรือวัดลิงขบ วัดที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงอุปถัมภ์ เคยเป็นสถานที่จาพรรษาของ
พระภิกษุมอญที่เป็นต้นกาเนิดของธรรมยุตินิกาย
** (รวมเส้นทางการเดิน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร) จบทริป**รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
** ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก การประชุมครั้งนีจ้ งึ พยายามให้เป็นการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ เพียงท่านปฏิบตั ิงา่ ยๆดังนีค้ ะ่ **

(1) ท่านสามารถแต่งกายแบบลาลอง-สุภาพ ไม่ต้องสวมสูท
(2) พกกระบอกน้าติดตัวมาด้วยก็จะดี เพราะเราจะลดการแจกน้าดื่มแบบขวด
(3) ใช้บริการขนส่งสาธารณะ สถานที่จัดงาน อยู่ใกล้สถานี BTS (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีสยาม)
ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว (ที่จอดรถมีจานวนจากัด)
(4) หากท่านเตรียมถุงผ้ามาเก็บเอกสารในการประชุมได้ รับทันที Gift Voucher เพื่อแลกรับของที่ระลึกจากสถาบันฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กองอานวยการจัดการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ 5
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย (Thailand Cycling and Walking Institute)
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430
www.ibikeiwalk.org หรือ www.thaicyclingclub.org
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