
THAILAND CYCLING CLUB 
www.thaicyclingclub.org 

       กโิลเมตรที่ผ่านมา... 
        กับเป้าหมายข้างหน้าที่ก าหนดไว้ 
 

 

TCC  

วันเสาร์ที่ 3 ส.ค.56 เวลา 09:15-10:00 น. 
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.   

ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย 
ประธานคณะกรรมการก ากับทศิ 

 โครงการผลักดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสู่ 
นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 



ประเดน็น าเสนอ แลกเปล่ียน 
ชวนภาคีคิด ..... 
 
(1) รายละเอียดโครงการ (ย่อ)  

(2) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

(3) ก้าวต่อไปของโครงการ ... 
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4.ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน เดนิ-จักรยาน 

TCC  

1. 
ชุมชน
จักรยาน 

2.  

งานวจิัย เดนิ-
จักรยาน 

 

3. 
เครือข่ายผู้ใช้
จักรยานและ
รักการเดนิ 

4. 

ส่ือสารเพื่อ
การ

เปลี่ยนแปลง 



พืน้ที่ด าเนินงานที่ผ่านมา....  

 ภาคเหนือ  8  จงัหวดั 

 ภาคอีสาน 14 จงัหวดั 

 ภาคกลาง/กทม. 9  จงัหวดั  

 ภาคตะวนัตก 2 จงัหวดั 

 ภาคตะวนัออก 2 จงัหวดั 

 ภาคใต้  8 จงัหวดั   
รวม  53 จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: ชุมชนจักรยานและ
วัฒนธรรมเดนิ-จักรยาน  



ผลที่ได้รับ.... 
พืน้ที่ด าเนินการสร้าง 
....ชุมชนจักรยาน  
(1) ชุมชนจักรยานบ้านแม่สัน จ.ล าปาง  

(2) ชุมชนบ้านดงกลาง จ.พจิติร 

(3) ชุมชนโนนจิก  จ.อุบลราชธานี 

(4) ชุมชนจักรยานเมืองน่าอยู่-เขาพระ  
 จ.สุพรรณบุรี 

(5) ชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ  
     กทม.   

(6) ชุมชนศาลเจ้าแม่ จ.กระบี่  

 

 เกิดการเหน่ียวน าชุมชนใกล้เคียง ให้ 
   สนใจร่วมสร้างชุมชนจักรยาน  

 อปท. ท้องถิ่นสนับสนุน 

 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
   ภาคีในพืน้ที่ 

 เกิดพืน้ที่ตัวอย่างชุมชนจักรยาน   
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 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกาย สร้าง 
  สุขภาพจติที่ดี ขึน้ในชุมชน 



ตัวอย่าง: บ้านดงกลาง อบต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พจิติร 

ชุมชนบ้าน
ดงกลาง 

วัด 

อบต.ดง
กลาง 

เอกชน 

ชมรมฯ 

กลไกขับเคล่ือน 
“ชุมชนจักรยาน” 
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ผลที่ได้รับ 
 หลักสูตรค่าย 
 ต้นแบบความคดิด้านการ 

เดนิทางที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  

 การต่อยอดกับภาคธุรกิจ
เอกชน ( CSR) 

 ต้นแบบความคดิด้านการดูแล
โภชนาการของเดก็  
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      ค่ายจักรยาน... 
 

 (1) จักรยานอสม. 
(2) จักรยานปิดเทอมสร้างสรรค์ 
    (เดก็ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าค่าย   
    ร่วมกับเดก็กทม.) 

(3) จักรยานเดก็อ้วน...ไม่ธรรมดา  

(4) จักรยานโรงเรียน-ธนาคารออมสิน  
 



Bike and Walk to School สรุปผลส่งเสริมให้เกิด 
วัฒนธรรมเดนิ-จักรยานโรงเรียน  

•  27 โรงเรียนแนวร่วม เดนิ-จักรยาน  

•  โรงเรียน (ผู้บริหารและครู) เร่ิม 
   ส่งเสริมให้เดก็เดนิ-ใช้จักรยาน  

•  ส่ือมวลชนให้ความสนใจ เสนอ  
   Bike and Walk สู่สาธารณะ   

•  มุ่งหวังให้ผู้บริหารเมืองเหน็  
   ความส าคัญจัดระบบการ 
   เดนิทางของเมือง  
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ทริปสะอาด...การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ผลที่ได้รับ......... 
 สร้างกระแสการท่องเที่ยวด้วย 
  จักรยาน 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 
   ชุมชน 

 รูปแบบการท่องเที่ยวที่เรียนรู้ 
   วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์  
   ชุมชน  

 เกิดแนวร่วมการท่องเที่ยว
ด้านการใช้จักรยานของระดับ
พืน้ที่/จังหวัด  
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การขับเคล่ือนชุมชนจักรยาน 

 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
ขยายแนวคดิสู่พืน้ที่ใกล้เคียง 

พลงัปัญญา 

พลงั
สงัคม 

พลงั
นโยบาย 

การขับเคล่ือนแนวคิด  
เดนิ-จักรยาน  สู่อปท. เอกชน 
และ หน่วยงานภาครัฐ  

กระบวนสร้างองค์ความรู้ 
การขับเคล่ือน-ผลักดัน 

สร้างความร่วมมือกับ 
นักวิจัย และสถาบันการศึกษา 
ในพืน้ที่  

ก้าวต่อไป...ชุมชนจักรยาน   
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การขับเคล่ือนชุมชนจักรยาน 
 

• ผู้น ามีความพร้อม 

• ชุมชนขานรับ 
• หน่วยงานรัฐเหน็ด ี
• ภาคีเอกชนใส่ใจ  
• TCC จุดประกายแนวคิด  
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
งานวจิยั การค้นหาองค์ความรู้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวจิยั การค้นหาองค์ความรู้ 

1. สนับสนุนทุนวิจัย (ข้อมูลพืน้ฐาน-พฤตกิรรม-ความต้องชุมชน-สุขภาพ)  

2. สร้างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และนักวิชาการ  

4.  การจัดประชุมวิชาการ Thai bike and walk forum ครัง้ที่ 1  

3. ผลงานวิจัยเดนิ-จักรยาน ได้รับการคัดเลือกน าเสนอในเวทปีระชุม 
   วิชาการนานาชาต ิ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –กทม. 
ม.ธรรมศาสตร์ –ศูนย์รังสิต  
ม.มหดิล – ศาลายา  
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ม.นเรศวร – จ.พษิณุโลก  
ม.นเรศวร จ.พะเยา – จ.พะเยา  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – จ.เชียงใหม่  
 
 

ม.ราชภฎัเลย-จ.เลย  
ม.มหาสารคาม –จ.มหาสารคาม  
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จ.ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-จ.นครราชสีมา  
ม.อุบลราชธานี – จ.อุบลราชธานี  
 
  
  
 

ม.บูรพา –จ.ชลบุรี  
 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง –จ.ตรัง  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่- จ.
นครศรีธรรมราช 

16 มหาวิทยาลัย  
มากกว่า 26 ผลงานวิจัย 

ผลิตผลงานวิจัย เดนิ-จักรยาน  



ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

การจัดเวทปีระชุมวิชาการ:  
Thai Bike and Walk Forum ครัง้ที่ 1  
(29-30 มี.ค.56) 



• ผลงานวิจัยตอบโจทย์สังคม เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ นักวางแผน นักผัง
เมืองนักการศึกษา และนักการเมือง  

• น าเสนอสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ  

ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

• เป็นฐานข้อมูล-คลังความรู้ ส าหรับ
นิสิต นักศึกษา    

 

ผลการด าเนินงาน 



ก้าวต่อไป...สู่งานวจิยัเดนิ-จักรยาน 

ความรู้
พืน้ฐาน 

พฤตกิรรม 

ความต้องการ
ของชุมชน 

ผลประโยชน์
สุขภาพ 

• มาตรฐานทางเท้า 
• มาตรฐานการออกแบบ
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการสัญจร 
• การส ารวจข้อมูลพืน้ฐานเร่ือง
เดนิ-ใช้จักรยาน 
• การครอบครองจกัรยาน/
ครัวเรือน 

• สมรรถภาพทางกายและใจ
ของผู้สูงอายุกับการป่ันจักรยาน
ทางไกล 
• การเปรียบเทยีบสุขภาพกาย
ของคนว่าต่างพฤตกิรรม (สาม
ล้อ vs มอเตอร์ไซค์)  

• ความคิดเหน็ของคน 
  กทม.ต่อทางเดนิลอยฟ้า  
• ความคิดเหน็ของคน 
  เดนิเท้าต่อการใช้ 
  สะพานลอย ทางม้า 
   ลาย หรืออุโมงค์   
 

• การใช้จักรยานในวถิี
ชีวติประจ าวันของชุมชน 

• ระยะทางการใช้จักรยานในวถิี
ชีวติประจ าวัน  

•  เหตุผลในการใช้ 
   จักรยาน-ไม่ใช้ 
   จักรยานของชุมชน 

เน้นงานวิจัย 4 ประเภท? 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การสร้างเครือข่ายผู้รักการเดนิและใช้จักรยาน 



การสนับสนุนทุนเครือข่ายใน 8 พืน้ที่ 

 

1. เชียงราย  

2. อตุรดิถต์  

3. สพุรรณบรีุ  

4. ขอนแก่น  

5. บรีุรัมย์  

6. ปราจีนบรีุ  

7. กระบี่  

8. สงขลา  



ตวัอยา่งกิจกรรมเครือข่ายฯ ท่ีผา่นมา  

• กระบี่ - ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐ เชิญชวนข้าราชการหนัมาสนใจสุขภาพ 
• เชียงราย - รณรงค์ให้ใช้จักรยานผ่านส่ือท้องถิ่น มีสมาชิกเครือข่ายฯ 40 ชุมชน  
• สุพรรณบุรี – รณรงค์ลดความเร็ว 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน  
• ขอนแก่น – ส ารวจความคิดเหน็ สรุปผล ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานในท้องถิ่น  
• อุตรดติถ์ – กิจกรรมรณรงค์ในวันหยุด เสาร์ อาทติย์  

 



ผลที่ได้รับ 

• เกิดเครือข่ายฯ จ านวน 8 พืน้ที่  

• เป็นก าลังส าคัญในการท างานร่วมกับ
ภาคีท้องถิ่น 

• สภาทนายความ ให้การสนับสนุนเป็น
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  

• ความร่วมมือของอปท. ขนส่งจังหวัด 
ต ารวจจราจร สภาทนายความประจ า
จังหวัด และชมรมจักรยานของพืน้ที่  

• การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 
(เป็นสมาชิก ECF 

 

 



การเป็นสมาชิกวสิามัญ ECF 

• TCC เป็นสมาชิกวสิามัญ ของ ECF 
วนัอาทิตยท่ี์ 9 มิถุนายน ค.ศ.2013 ในการประชุม 
Velo-City 2013 ท่ีเวียนนา ประเทศออสเตรีย 



แผนการจัดประชุมเครือข่ายฯ  

ภาคอีสานบน (18 มี.ค.56)  
ณ ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 

ภาคอีสานล่าง (13 ก.ค.56)  
ณ ส านักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ.อุบลฯ 

ภาคตะวันออก (ม.ค.56)  

ภาคใต้ตอนล่าง (มี.ค. 57) 

ภาคเหนือบน (17 ส.ค. 56) 
จ.เชียงราย 

ภาคเหนือล่าง (14 ก.ย.56) 

ภาคตะวันตก (21 ธ.ค. 56) 

ภาคใต้ตอนบน (ก.พ .57) 

กรุงเทพมหานคร - โครงการส ารวจซอย 

ภาคกลาง (16 พ.ย.56) 



ก้าวต่อไป...สู่เครือข่ายผู้ใช้จกัรยานและรักการเดนิ 

ร่าง ผังกระบวนการ
สนับสนุนภารกิจ
เครือข่าย 
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มาตรการ 

เครือข่ายฯ 
TB&WF 

กระบวนการสนับสนุนภารกิจเครือข่าย 

IB&WF 
ECF 
etc. 



• ภาคีเครือข่ายลงเบียน
เครือข่ายหน้า website 
ได้แก ่ร้อยเอ็ด / อบุลฯ / 
บรีุรัมย์ / ศรีสะเกษ / 
สริุนทร์ / อ านาจเจริญ 

•  เกิดความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครอบุลราชธานี /สภาทนายความ / สถานีต ารวจภธูร /
ขนสง่จงัหวดั / กลุม่ ชมรมผู้ใช้จกัรยานและรักการเดินประจ าจงัหวดัอีสานใต้ (6 จงัหวดั) เพ่ือ
ผลกัดนัเครือข่ายผู้ใช้จกัรยานและรักการเดินประจ าจงัหวดั 

ตัวอย่างการประชุมเครือข่ายฯ ที่ จ.อุบลราชธานี  

•  การประสานงานข้อแบบฟอร์มการสนบัสนนุทนุเครือข่าย 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลง 



การส่ือสาร...ที่ผ่านมา  

• เชิญชวนให้สาธารณะน า logo I bike I 
Walk ไปใช้  

• ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการฯ ร่วมกับภาคี 

• การสร้างกระแส รณรงค์ผ่านช่องทาง 
social media เช่น facebook /website/
โปสเตอร์/ของที่ระลึก ฯลฯ 

• Logo I bike I walk เร่ิม
เป็นที่รู้จกัต่อสาธารณะ 
 



ตัวอย่างกิจกรรมส่ือสาร...ที่ผ่านมา 



ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  

www.thaicyclingclub.org 
email: tcc@thaicyclingclub.org 
www.facebook.com/thaicycling 

http://www.thaicyclingclub.org/
mailto:tcc@thaicyclingclub.org

