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การประชุมวิชาการ: 

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันคร้ังท่ี 4 
เดิน-จักรยาน งานเพ่ือทุกคน 

The 4th Thailand Bike & Walk Forum:  
Bike and Walk for all 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 

 
ที่มา :  

ในการพัฒนาเมืองเริ่มต้นอย่าง ประเทศ

ไทย ให้เป็นเมืองที่สามารถใช้จักรยานได้น้ัน  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทันกระแสโลก และการมี

ข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน เพื่อสามารถให้

ก าหนดทิศทางและแนวทางการท างาน  

ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ประเด็น
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน  
นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็น ผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงานที่ผ่านมา ของชมรมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพแห่งประเทศไทย  (Thailand Cycling 
Club: TCC) ตามมตินโยบาย สุขภาพแห่งชา ติ 
อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ปี 2554 

น ามาสู่การประกาศนโยบายสาธารณะการส่งเสริม
การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันของรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน   

การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดิน

และการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน (Thailand 

Bike and Walk Forum) ตามโครงการ  

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการ

ใช้จักรยานในชีวิต ประจ าวัน  นับเป็นการประชุม

วิชาการที่จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งประเด็นในครั้ง

นี้ คือ เดิน-จักรยาน งานเพ่ือทุกคน (Bike and 

Walk for All) ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีน า เสนอผลงาน

วิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ของนักวิจัยและ

นักวิชาการในประเทศไทย หวังให้เกิดการสร้างแรง

กดดันด้านองค์ความรู้ ที่เป็นส่วนส าคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้เกิดเป็นรูปธรรม

ต่อไป  
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Bike and Walk for All :บทความ
วิชาการที่น าเสนอ  

ในมิติต่างๆ อาทิ  

  กฎหมายและนโยบาย (Law and 
Policy) เช่น สิทธิ ตามกฎหมายไทยของผู้ใช้
จักรยาน /มาตรการแบบอ่อนเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินทางด้วยจักรยานในเมือง (ประเทศไทย ) 
/ยุทธศาสตร์ส าหรับการรณรงค์ให้ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันของคนท้องถ่ิน เป็นต้น  

  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructures) การศึกษาเพื่อจัดระบบการ
สัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ /ความปลอดภัย
ของคนเดินเท้าและใช้จักรยานเพื่อ เข้าถึง
สวนสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นต้น  

  การส ารวจพฤติกรรมหรือทัศนคติ 
(Behavior) การส ารวจระยะทางการเดินภายใน
ห้างสรรพสินค้า (คนไทยเดินห้างวันละกี่กิโล ) /
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน
บริเวณเขตชุมชนเมืองกทม . / ทัศนคติของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้จักรยานในเขตเมือง เป็น
ต้น  

  ความคุ้มค่าทางสังคม (SROI) ความ
คุ้มค่าทางสังคมของกา รลงทุนทางเดินลอยฟ้าใน
กทม . /การประเมินความคุ้มค่าทางสังคมในการ
ลงทุนสร้างอุโมงค์ส าหรับคนเดินเท้า กรณีศึกษา
อุโมงค์หน้าจุฬาฯ /ปัจจัยที่ส่งเสริมความปลอดภัย
ในการใช้จักรยานเพื่อเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า  เป็น
ต้น  

   ระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ  
(Network) รถถีบสามล้อรับจ้าง เพื่อการขนส่ง
(คน )ในยุคอาเซียน /จักรยานปันกันใช้ Bike 
Sharing เป็นต้น  

   การท่องเท่ียว ชุมชน  (Tourism) 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้จักรยานเพื่อ
ท่องเที่ยว /เดิน จักรยาน ท่องเที่ยววิถี เป็นต้น  

ท้ังน้ี  เพ่ือค้นหาค าตอบร่วมกันของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รัฐ เอกชน นักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา ชุมชน และกลุ่มผู้สนใจท่ัวไป
ในการสร้างทางเลือกการเดินทางเพ่ือทุกคน  

 
 

 
บรรยากาศงานช่วงเปิดงานบรรยายพิเศษ  

เมื่อ 3 เมษายน 2558 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิชาการด้าน
การเดินและการใช้จักรยาน ในชีวิตประจ าวัน  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  องค์
ความรู้ ด้านการเดิน และการจักรยาน จากผู้มี
ประสบการณ์   
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3. วัน เวลา และสถานท่ีการประชุมวิชาการ  

วันศุกรท์ี่ 25 มี.ค.59  08:30- 19:00 น.  

 การจัดประชุมวิชาการฯ และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผูม้ี
ประสบการณ์ด้านการจักรยานจาก
กรุงไทเป   

 การประกาศผลรางวัลผู้ชนะการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน 

 การจัดนิทรรศการงาน เดิน จักรยาน 
เพื่อทุกคน จากภาคีเครือข่าย และ
องค์กรร่วมจัด  

จ านวนผู้เข้าร่วม : ประมาณ 200 คน  
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(BACC)  
 
วันเสาร์ที่ 26 มี.ค.59  07:30- 15:00 น. 

 กิจกรรม “One Day Trip  เดิน ปั่น 
ตลาดน้อย”  

จ านวนผู้เข้าร่วม : ประมาณ 50 คน  
สถานที่ : ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  กทม.  

4. องค์กรร่วมจัด และภาคีสนับสนุน 

 4.1 องค์กรร่วมจัด   

1) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  

2) กรมควบคุมมลพิษ 
3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4) กรุงเทพมหานคร 
5) กรมทางหลวงชนบท  
6) กรมการขนส่งทางบก  
7) กรมอนามัย  
8) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
10) ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน 
11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั  
12) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร (สนข.)  

 

4.2 เอ้ือเฟ้ือสถานท่ี 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

4.3 องค์กรสนับสนุน

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  

กิจกรรม One Day Trip เม่ือปี 2557 และ 2558  

4.4 ผู้ด าเนินการ 
 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน  
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  
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5. Theme และรูปแบบการประชุมวิชาการฯ  

5.1 หัวข้อการประชุม: เดิน-จักรยาน งานเพื่อ
ทุกคน  

5.2 รูปแบบการประชุม: การจัดการประชุมม ี
3 รูปแบบ คือ  
(1) การน าเสนอผลงานวิจัย (oral and 

poster) ของนักวิจัย  
(2) การจัดให้มเีวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และบทเรียนรู ้: ไทย-
ไต้หวัน / ชุมชน-เครือข่ายฯ  

(3) การแสดงผลงานและนิทรรศการของ
องค์กรร่วมจัด  

6. กลุ่มเป้าหมาย: ประมาณ 200 คน  

 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา 
ประมาณ 55 คน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากทั่ว
ประเทศ ประมาณ 50 คน  

 หน่วยงานภาครัฐ NGOs และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประมาณ 35 คน  

 หน่วยงานภาคเอกชน ประมาณ 15 คน 
 ผู้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ 

ประมาณ 25 คน  
 สื่อมวลชน ประมาณ 10 คน 
 คณะกรรมการและคณะท างาน (ผู้จัด) 

ประมาณ 10 คน  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การ กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวใน
สถาบันการศึกษาและระดับท้องถ่ิน  ให้
เข้ามาผลักดันการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

 เกิดรูปแบบการออกแบบหรือพัฒนา
พื้นที่ / ชุมชน สู่ชุมชนเดิน- จักรยาน ที่

หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณะ สามารถ
น าไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างปฏิบัติได้จริง 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ช้ัน 4  
ซอยประดิพัทธ์  17  ถนนประดิพัทธ์ 
แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400  
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5990 
โทรสาร  02 618 4430  
www.thaicycling.org 
www.facebook.com/thaicycling/?ref=hl 
 

 

 

 

 

 

http://www.thaicycling.org/
http://www.facebook.com/thaicycling/?ref=hl

