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วารสารส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำ วันเพื่อสร้างชุมชนและเมืองน่าอยู่
ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 : กรกฎาคม 2560

ร้อยภาคีรวมพลัง
ทำ�เรื่องเล็กให้เป็น
เรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่

6 11 ลำ�ป�ง เมืองที่เป็นมิตร
กับจักรยาน

สถาบันการเดิน
และการจักรยานไทย
ร่วมเป็นสมาชิก ECF 
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รวมพลังชุมชนจักรยาน 
ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่



บทบรรณาธิการ

เพราะเราเชื่อว่าเรื่องเล็กอย่างการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน สามารถเป็นฐานพลังสู่ 
เรื่องใหญ่ได้อีกมากมาย โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2 ได้พิสูจน์ให้เห็นจริง ด้วยการค้นพบ
และสร้างชุมชนจักรยานตัวอย่าง ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น 
ด้านต่างๆ ได้แก่ การมฐีานทนุเดมิด ีแนวคดิเด่น แกนน�าหลากหลาย สร้างภาคร่ีวม กจิกรรมสร้างสรรค์ 
ประชาสัมพันธ์น�าทาง สร้างมวลวิกฤต เชื่อมร้อยภารกิจ บูรณาการงาน 

โดยทุกปัจจัยสู่ความส�าเร็จของแต่ละชุมชน ที่ได้คิดสร้างสรรค์แนวทางการท�างานขับเคลื่อนชุมชน
จักรยานของตนเองจนประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ ก�าลังจะกลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ  
น�าบทเรียนไปต่อยอด เพื่อขยายวงชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นอีกมากมาย

นอกจากได้เหน็พลงัของชมุชนจกัรยานขนาดเลก็จากทัว่ประเทศแล้ว เดนิไปป่ันไปฉบบันีย้งัพาไปสมัผสั
เมืองล�าปาง เมืองใหญ่ที่ประกาศวิสัยทัศน์เป็นนครแห่งจักรยาน เพื่อใช้จักรยานเป็นเครื่องมือ 
พัฒนาเมืองไปในทิศทางที่น�าไปสู ่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมือง ซึ่งในเส้นทางสู ่การเป็น 
นครแห่งจักรยานต้องอาศัยความร่วมมือและการเห็นดีเห็นงามของภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงาน 
ราชการในท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน ที่มาช่วยกันวางรากฐานเมืองเดินได้และใช้จักรยานได้
ให้เกิดขึ้นจริง 

สั่งซื้อกันได้ตั้งแต่วันนี้ โทรศัพท์ : 0 2618 4434 / 0 2618 5990 
หรือเลือกชมสินค้าที่หลากหลายอีกเป็นจ�านวนมากได้ที่ www.thaicyclingclub.org 
facebook.com/thaicycling

แฟนพันธุ์แท้ “เดินไปปั่นไป” ต้องมีไว้ครอบครองอย่างน้อยคนละ 1 ตัว
เสื้อโปโล โลโก้ TCC มีทั้งสีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อน  ราคา 200 บาท
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พลังชุมชนจักรยาน
“ทำ เรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ย่ิง)ใหญ่”
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กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ กรงุเทพมหานคร
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“กระบี่เดินใหญ่” กิจกรรมเปิดตัว 
ของกระบี่ภาคีร่วมขับเคลื่อนการ
เดิน-จักรยาน ภาคใต้ตอนบน  
จังหวัดกระบี่ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพบภาคี 
เดิน จักรยาน ...หุ้นส่วนขับเคลื่อนเดิน 
จักรยานสู่สังคมไทย จังหวัดนนทบุรี 

19  
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เวทีสาธารณะ เมื่อเชียงค�า... 
(จะ) เดินไป ปั่นไป จังหวัดพะเยา 
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สุขกาย-สบายใจ

การหายใจตืน้ๆ ท�าให้ได้ออกซเิจนไปเลีย้งร่างกาย
น้อย ยิง่ในเวลาเครยีดหรอืโกรธจะยิง่หายใจถีแ่ละ
ตื้นขึ้นกว่าเดิม การฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ โดยใช้
กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณท้องจะช่วยให้ร่างกาย
ได้อากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้น เพิ่มปริมาณออกซิเจน
ในเลือด มีประโยชน์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย

เคล็ดลับเดินให้หลังตรง ตลอดเวลาที่เดิน
ลองจินตนาการว่ามีเชือกที่มองไม่เห็น
กำ ลังดึงตั้งแต่ศีรษะและร่างกายของเรา
ทั้งหมดขึ้นไปบนท้องฟ้า จะช่วยให้เรายืด
ตัวขึ้น ไม่เดินหลังคุ้ม หรือห่อไหล่ 

ท่าเดินถูกต้อง
ได้ประโยชน์สูงสุด
ท่าเดินที่ถูกต้องจะช่วยให้โครงสร้างร่างกาย
แขง็แรงสง่างาม ลดอาการบาดเจบ็จากการเดนิ 
และยังช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานจาก
การเดินได้มากขึ้น

ลมหายใจดี สุขภาพดี ชีวิตดี

ส่วนการหายใจในชวีติประจ�าวนั พยายามมสีติ
คอยสงัเกตลมหายใจให้หายใจเข้าลกึและออก
ยาว โดยตอนหายใจเข้าและออกนั้นให้รู้สึกถึง
ท้องที่พองออกและแฟบลงเสมอ การหายใจ
อย่างถูกวิธีจะท�าให้หัวใจเต้นช้าลง สมอง
แจ่มใสเพราะได้ออกซิเจนไปเลี้ยงมากขึ้น มี
สมาธิ ใจเย็นขึ้น และยังช ่วยปลดปล่อย
ความเครียด ความวิตกกังวลได้อีกด้วย

• นั่งในท่าที่สบาย หลับตา 
เอามือประสานไว้บริเวณท้อง ค่อยๆ 
หายใจเข้า พร้อมกับนับ 1 ถึง 4 ช้าๆ 

ให้มือรู้สึกว่าท้องพองออก 
• กลั้นหายใจเอาไว้ 
นับ 1 ถึง 4 ช้าๆ 

• ค่อยๆ ผ่อน
ลมหายใจออก โดยนับ 1-8 ช้าๆ 

ทุกครั้งการหายใจออกจะยาวกว่าหายใจเข้า พยายามไล่ลม
หายใจออกมาให้หมด โดยสังเกตว่าหน้าท้องจะแฟบลง 

• ท�าซ�้าติดต่อกันประมาณ 10 ครั้ง 

• ในแต่ละวันควรฝึกให้ได้ประมาณ 40 ครั้ง

ก�รฝึก
ห�ยใจ
ให้ลึก

• เดินหลังตรง หลังไม่โค้งงอ ไม่ห่อไหล่
• มองตรงไปข้างหน้า ไม่ก้มหน้ามองพื้น 
• แขม่วเก็บหน้าท้องเล็กน้อย สะโพกตั้งตรง
 กับล�าตัว ไม่แอ่นไปข้างหลัง
• ยืดหน้าอกขึ้น ให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อหน้าอก 
 ก�าลังท�างาน
• ไหล่ไม่เกร็ง ยกไหล่ขึ้นเล็กน้อย 
 เพื่อให้ไหล่และหน้าอกเปิดออก 
 แต่ผ่อนไหล่ให้สบายๆ
• ไม่ก้าวยาวเกินไปหรือก้าวสั้นถี่เกินไป 
 ก้าวเท้าไปอย่างสม�่าเสมอ ไม่เร็วเกินไป
 หรือช้าเกินไป
• ระหว่างที่เดินควรมีการแกว่งแขน
 อย่างสบายๆ 
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เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวคุณภาพ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าองค์
ประกอบการท่องเที่ยวจักรยาน 
ประกอบด้วย RAAGIPRPEBGA

พัฒนา
เส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเท่ียว
ให้ครบเคร่ือง

งานวิจัยแปลงกาย... ใช้ได้จริง

ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันนต์.(2560). องค์ประกอบของก�รพัฒน�เส้นท�งจักรย�นเพื่อ
ก�รทอ่งเที่ยว [บทคดัย่อ]. การประชมุวิชาการการสง่เสริมการเดนิและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 5 : Walk & Bike Friendly Community. สถาบันการเดินและ
การจักรยานไทย, 195.

สิ่งที่ควรรู้  

ภัทรณัชชา อาภากาศ และพิจารณ์ เจริญศรี.(2560).  
ก�รพัฒน�แอพพลิเคชั่นกฎหม�ยก�รจร�จรท�งบก 
ด้�นคว�มปลอดภัยของจักรย�นและก�รเดินเท้�บน
ระบบปฏิบัติก�รไอโอเอส [บทคัดย่อ]. การประชุม
วิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวนั ครัง้ที ่5 : Walk & Bike Friendly Community. 
 สถาบันการเดินและการจักรยานไทย, 56.

แอปพลิเคชันให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยไม่จ�าเป็นต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบผู้ใช้จ�านวน 
90 คน พบว่ามคีวามพงึพอใจในด้านการ
ออกแบบและการใช้ข้อมูล โดยยังไม่พบ
ข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบ

App 
กฎหมายจราจร

เพื่อคนเดิน
และใช้จักรยาน

ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 
6 ส่วนคือ

ข้อมูล พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ.2522 ทั้งหมด

1

2

นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พัฒนาแอปพลิเคชันกฎหมายจราจรทาง
บกด้านความปลอดภัยของจักรยานและ
การเดินเท้าบนไอโฟน รองรับการท�างาน
บนระบบปฏบิตักิาร iOS เวอร์ชนั 8.0 ขึน้ไป 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อกฎหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
สำ หรับผู้ใช้จักรยานโดยเฉพาะ

ข้อมูล พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.2522 
สำ หรับคนเดินเท้า
ในทางสาธารณะ

3
4

5
6คำ ถาม

ที่พบบ่อย จักรยาน
ของฉัน

เส้นทางเฉพาะจักรยาน หรือเป็นถนน 
ใช้ร่วมกับพาหนะอื่น มีความสวยงามและ
ปลอดภัยในการขับขี่

Attraction
มีสิ่งดึงดูดใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรม หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

Route
R A

Accommodation 
ที่พักควรมีหลากหลายระดับ

A

30
กม.

Food/Beverage 
อาหาร เครื่องดื่ม เพียงพอ 
และหลากหลายประเภท

Information
ข้อมูลแสดงหลายช่องทาง

G I
Public Transport

บริการขนส่งสาธารณะที่นำ จักรยานขึ้นได้

P

Rental/Repair Service
ร้านเช่า ร้านซ่อมจักรยาน

Parking
ที่จอดสะดวกสบายปลอดภัย

R P
Events
มีกิจกรรมให้เข้าร่วม

E

Government
นโยบายรัฐส่งเสริม

เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ที่ปิกนิก ม้านั่ง ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว บริการขนสัมภาระ ฯลฯ

G A

Bicycle-Friendly
สภาพแวดล้อมที่ออกแบบเพื่อรองรับ
ผู้ใช้จักรยาน

B

A
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17 ชุมชนจักรยานตัวอย่าง
ป่ันในชีวิตประจำ วัน – เป็นพาหนะเดินทาง

ฐ�นทุนเดิมดี แนวคิดเด่น 1) ชุมชนจักรยานต�าบลป่าสัก จ.ล�าพูน  
มีทุนเดิมด้านสิ่งแวดล้อม ใช้จักรยานเชื่อมกิจกรรมอนุรักษ์ลดการใช้
พลังงานและลดขยะ เป็นที่มาของสัญลักษณ์ความปลอดภัยจากวัสดุ
เหลือใช้ กระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 2) ชุมชนจักรยาน
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้คนจักรยานในพื้นที่ที่เป็นงาน ร่วมกับ
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของต�าบลร่วมเป็นคณะท�างาน ท�าให้ 
การคดิหรอืวางแผนกจิกรรมค่อนข้างเป็นระบบ 3) เกาะจกัรยานลบิง 
จ.ตรัง พื้นที่เป็นเกาะ มีถนนปูอิฐตัวหนอนเชื่อมถึงกันประมาณ 15 
กิโลเมตร ไม่สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ จึงเป็นเงื่อนไขให้เกิดการใช้
จักรยานบนเกาะร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่ยากนัก เมื่อมี

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
สรุปภาพรวม 17 ชุมชนตัวอย่าง 
หลังเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานฯ 
ปี 2 ท่ีสนับสนุนโดยสำ นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ร้อยภาคีรวมพลังทำ เร่ืองเล็กให้เป็นเร่ือง(ย่ิง)ใหญ่
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กระบวนการชุมชนจักรยานเข้าไปเสริม ลิบงจึงกลายเป็นเกาะที่ผู้คน 
ส่วนใหญ่ใช้จกัรยานมากกว่ามอเตอร์ไซค์ 4) ชมุชนบ้านดกู ูอ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านกายภาพที่เอื้อให้
ใช้จักรยาน เพราะเป็นชุมชนเล็กๆ ถนนทุกเส้นเชื่อมต่อถึงกันหมด 
มัสยิดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวชุมชนที่นี่ เช่นเดียวกับการปั่น
สิกา (จักรยาน) ไปละหมาดทุกวันศุกร ์ แม้จะเป็นพื้นที่ เสี่ยง 
เพราะเหตุการณ์ไม่สงบ แต่ทุกวันนี้กริ่งจักรยานเริ่มที่จะดังมากกว่า
เสียงระเบิดแล้ว

แกนนำ�หล�กหล�ย สร้�งภ�คีร่วม 5) ชุมชนจักรยาน ทต.เมืองพาน 
จ.เชียงราย มีแกนน�าขับเคลื่อนที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะท้องถิ่น
ทีเ่ข้มแขง็ หากแต่ได้รบัความร่วมมอืจาก อสม. ผูส้งูอาย ุเยาวชน และ
ส่วนราชการในพื้นที่ เช่นเดียวกับที่ 6) ชุมชนจักรยานวิเศษไชยชาญ 
จ.อ่างทอง ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานกับคน 3 วัย “ขาแรง /
ขากลาง/ขาอ่อน” ช่วยลดจ�านวน “เด็กแว้น” เพราะเด็กแว้นหันมา
ใช้จักรยานกันมากขึ้น และก�าลังก่อร่างสร้างตัวเป็นกลุ ่ม “เด็ก
จักรยานวิเศษฯ”  7) ชุมชนจักรยานต�าบลปง จ.พะเยา ประสานและ
สร ้างความร ่วมมือกับ ม. พะเยา ในโครงการลดการปล่อย 
ก๊าชเรือนกระจกด้วยการใช้จักรยาน ท�าให้เกิดนวัตกรรมด้าน 
การศึกษา การท�าวิจัยชุมชนร่วมกัน 

กจิกรรมสร้�งสรรค์ ประช�สมัพนัธ์นำ�ท�ง สร้�งมวลวกิฤต (Critical 
Mass)  8) ชุมชนถนนปลอดภัยบ้านท้ายคุ้ง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อมีทีวี 
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ลงพื้นที่ ชุมชนก็กระฉับกระเฉงลุกขึ้นมาปั่น จากการที่โทรทัศน์ 
ช่อง 3 มาถ่ายท�ารายการเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ ส่งผลดีท�าให้ 
มีผู้ใช้จักรยาน และมีแกนน�าเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 9) ชุมชนจักรยาน
บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว 
ในชุมชน เชิญชวนให้ชาวบ้านมาใช้จักรยานและส่งเสริมให้เยาวชน 
มาป่ันจกัรยานแทนการเล่นเกมออนไลน์ในวนัอาทติย์จนเกดิทตูน้อย 
ชวนปั่น และ 10) ชุมชนนาหนุน จ.น่าน แกนน�าเป็นเยาวชน กลุ่ม 
เป้าหมายจงึเป็นเดก็และเยาวชนเป็นหลกั จากความเป็นเยาวชนนีเ้อง 
จึงออกแบบกิจกรรมได้น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเด็ก-เยาวชนให้เข้าร่วมได้
มาก มีกิจกรรมปั่นไปจับโปเกม่อน พร้อมกันนั้นเด็กๆ ก็ได้ส�ารวจ
ชุมชนไปด้วยในตัว ลักษณะเดียวกันกับ 11) ชุมชนจักรยานต�าบล 
ตาขัน จ.ระยอง มีกิจกรรม “ปั่นมา-ลดให้” เป็นการท�างานร่วมกับ
ร้านค้าในชมุชน สร้างแรงจงูใจด้วยการ “ลดราคาส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยาน
มาซื้อของ” เริ่มต้นที่ร้านของแกนน�าน�าร่อง จาก 3 ร้าน ปัจจุบันนี้
เข้าร่วมโครงการนับเป็นสิบๆ ร้าน 

เชื่อมร้อยภ�รกิจ บูรณ�ก�รง�น 12) ชุมชนบ้านบุ่งเข้ จ.นครนายก 
สร้างกิจกรรมทางสังคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในแต่ละเดือนจะมี
กิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ปั ่นไปเก็บขยะ ปั ่นไปพัฒนาชุมชน  
ปั่นเพื่อออกก�าลังกาย เป็นต้น 13) ชุมชนนาท่อม จ.พัทลุง ท�างาน
แบบบูรณาการใช้จักรยานเข้ากับภารกิจอื่นๆ เพราะแกนน�าเป็น
ประธานศนูย์พฒันาครอบครวั สามารถผนวกกจิกรรมของศนูย์เข้ากบั
กิจกรรมจักรยาน ไม่ต้องท�างานซ�้าซ้อน กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  

ลดภาระงานนับเป็นการบริหารจัดการที่ดี เช่นเดียวกับ 14) ชุมชน
บ้านบ่อหว้าสามัคคี จ.สงขลา แกนน�าสวมหมวกหลายใบ รับผิดชอบ
หลายบทบาท จึงน�าแผนงานของแต่ละโครงการขึ้นมากางและ
วางแผนร่วมกัน เช่น กิจกรรม อสม. ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง เดิมใช้
มอเตอร์ไซค์ ปัจจุบันปั่นไปแทน หรือกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
เหลือจากกินเอาออกขายด้วยจักรยานพ่วงข้าง กิจกรรมลดละเลิก
พฤติกรรมเด็กเสี่ยง ด้วยการชวนเด็กมาปั่น มาซ่อมจักรยาน เป็นต้น 
เช่นเดยีวกบัชมุชนทางเหนอื 15) ชมุชนหนองออน แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 
จัดท�ากองทุนจักรยานสวัสดิการเพื่อคนท�างาน และตัวอย่าง 
โรงเรียนจักรยานในชุมชน และ 16) ชุมชนจักรยานต�าบลโคกเพชร 
จ.ศรีษะเกษ จัดท�า “กองทุนผ้าอ้อม” เอาก�าไรที่ขายจักรยานและ 
เสื้อที่ระลึกไปซื้อผ้าอ้อมมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง นับเป็นกระบวนการ
ทางสังคมและใช้จักรยานเป็นเครื่องมือรูปแบบใหม่ของการพัฒนา
ชุมชน สุดท้าย 17) ชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น จ.กาญจนบุรี  
ใช้หลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) น�าทาง ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน
จนเต็มพื้นที่ 

ส�าหรับผู้ที่สนใจในโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2 หรือ 
ชุมชนจักรยานต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. 0 2618 4434, 0 2618 5990 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
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หลังจากจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 
ปีทีแ่ล้ว (2559) สถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทยกเ็หน็ว่า เราต้อง
เรียนรู ้และเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวันให้มีพลังมีประสิทธิผล ดังนั้นเราจึงยื่นขอ
สมคัรเป็นสมาชกิของสหพนัธ์ผูใ้ช้จกัรยานยโุรป (European Cyclists’ 
Federation – ECF) ในทันที ก้าวตามชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
แห่งประเทศไทย ซึง่ได้เป็นสมาชกิ ECF ไปแล้วตัง้แต่ปี 2556 ทีป่ระชมุ
ใหญ่สมาชิกประจ�าปีของ ECF ที่เมือง Ede ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการลงคะแนนเสียง 
รับสถาบันฯ เข้าเป็นสมาชิกใหม่แล้ว โดยสถาบันฯ เป็นหนึ่งใน 8 
องค์กรที่ได้เป็นสมาชิกใหม่ในปีนี้และเป็นองค์กรเดียวที่อยู่นอกทวีป
ยุโรป การที่ไม่ได้อยู ่ในยุโรปท�าให้สถาบันฯ เป็นสมาชิกสมทบ  
(Associate Member) เช่นเดยีวกบัชมรมฯ ซึง่ท�าให้สถาบนัฯ สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับสมาชิกเต็ม เพียงแต่ไม่มี
สทิธลิงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุและไม่ได้ประโยชน์จากกจิกรรมทีจ่ดั
ขึน้ในยโุรปโดยตรงเท่านัน้  สถาบนัฯ ยงัเหน็ด้วยว่า การเข้าเป็นสมาชกิ
ของ ECF ซึง่เท่ากบัเป็นสมาชกิของพนัธมติรการจกัรยานโลก (World 
Cycling Alliance – WCA) ไปด้วยพร้อมกันนั้น ช่วยให้ ECF และ 
WCA เติบใหญ่ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก โดยเฉพาะกับหน่วย
งานขององค์การสหประชาชาติ สามารถผลักดันวาระต่างๆ เข้าไป 
ในที่ประชุมและเครือข่ายระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดการยอมรับ

บทบาทของการใช้จักรยานในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาส�าคัญต่างๆ 
ของโลก รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals – MDGs) ของสหประชาชาติ 
ได้ถึง 11 ใน 17 เป้าหมาย  การที่การใช้จักรยานได้มีสถานะส�าคัญ 
ในระดบัโลกย่อมส่งผลในเชงิบวกกลบัมายงัประเทศไทยซึง่เป็นสมาชกิ
ขององค์การสหประชาชาติและข้อตกลงระหว่างประเทศ ท�าให้ 
การผลักดันการใช้จักรยาน (และการเดิน) ในไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในทีป่ระชมุครัง้นี ้คณะผูแ้ทนของสถาบนัฯ ได้แก่ ศ.กติตคิณุ ดร.ธงชยั 
พรรณสวสัดิ ์ประธานกรรมการ, นายจ�ารญู ตัง้ไพศาลกจิ ผูอ้�านวยการ 
และนายกวนิ ชตุมิา กรรมการ-เหรญัญกิ ได้รบัเชญิให้ขึน้แสดงตวัด้วย 
โดยคุณจ�ารูญได้กล่าวสั้นๆ ในนามของสถาบันฯ ถึงการจัดตั้งมูลนิธิ
สถาบนัฯ ขึน้มาเป็นองค์กรทีม่ฐีานะเป็นทางการท�าให้ท�างานขบัเคลือ่น 
การเดินและการใช้จักรยานเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ จากนัน้นายมานเฟรด นอยน์ ประธานของ ECF 
ได้ออกมาแสดงความยินดี และชื่นชมการที่สถาบันฯ ท�างานในเรื่อง
การเดินไปด้วยพร้อมกัน ประธาน ECF ยังได้ช่วยย้อนให้สมาชิก ECF 
ในที่ประชุมทราบถึงการที่ชมรมฯ เป็นสมาชิก ECF มาก่อนและเป็น
สมาชิกองค์กรแรกในทวีปเอเชีย อีกทั้งอาจารย์ธงชัยเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการก่อตั้ง WCA อีกด้วย

 เรื่อง : กวิน ชุติม� สถ�บันก�รเดินและก�รจักรย�นไทย

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
ร่วมเป็นสมาชิก ECF
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ลำ ปาง เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ชีือ่เสยีงโดดเดน่ดว้ยการทอ่งเทีย่วนัง่รถมา้ชมเมอืงแหง่
เดียวในประเทศไทย ในเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่า ทั้งตึกราม 
บ้านเรือนอายุนับร้อยปี และวัดโบราณอายุนับพันปี ท่ีล้วนมีเร่ืองราวความหลังอันน่าสนใจ

I bike

ผ่านกาลเวลามาถึงวันนี้ เมืองเก่าแก่แห่งนี้ก�าลังก�าหนดอนาคตของ
ตนเอง ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น “เมืองจักรยาน” มุ่งใช้
จักรยานให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส�าคัญเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยัง่ยนื โดยมเีทศบาลนครล�าปางเป็นหวัหอกส�าคญัชกัชวนให้ชมุชนใน
เขตเมืองเข้ามาท�างานขับเคลื่อนเมืองจักรยานให้เกิดขึ้นจริง

สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เมืองท่ีเป็นมิตรกับจักรยาน...ลำ�ป�ง
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 จากที่เราไปลงนามความร่วมมือกับสถาบัน
การเดินและการจักรยานไทย เราก็มาตั้งคณะ
ท�างานเพื่อคิดกันว่าจะเอาอย่างไรกับทิศทาง
เมืองจักรยาน จนได้ข้อสรุปของทิศทางและ
แนวทางทีช่ดัเจน เราคดิว่าเรือ่งของจกัรยานไม่ใช่
เรื่องออกก�าลังกายอย่างเดียว เป็นเรื่องวิถีชีวิต
การอยู่ร่วมกันกับรถราประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น
รถม้า มอเตอร์ไซค์ รถส่วนตัว ให้เป็นวิถีชีวิต
ประจ�าวันของคนล�าปางที่เราต้องรื้อฟื้นขึ้นมา 
ประจวบกับล�าปางเป็นเมืองเก่าแก่ 1,300 กว่าปี 
ผงัเมอืงเป็นผงัเมอืงเก่า ถนนหนทางกเ็ป็นถนนที่
คับแคบ เราต้องวางแผนอนาคตที่ไปตอบโจทย์
ความยั่งยืนของเมือง ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม มลพิษ 

ในเรือ่งประวตัศิาสตร์ของล�าปาง เรายงัหลงเหลอื
ความเป็นประวัติศาสตร์ ความดั้งเดิมค่อนข้าง
มาก ถ้าผู้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน 
เราจะเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน หลังจากได้
แนวทางที่ชัดเจนอย่างนี้ เราก็มาวางแผนกันว่า
ต่อไปเราจะขบัเคลือ่นยงัไง การขบัเคลือ่นอนัที ่1 
ตอนนี้เรามีคณะท�างานอย่างชัดเจน ท�า 3 เรื่อง
คือ เมืองคาร์บอนต�่า เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้
ภัยพิบัติ โดย 3 เรื่องนี้เกี่ยวพัน ตอบโจทย์ความ
ยั่งยืนของเมืองได้

ดร.กิตติภูมิ น�มวงค์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
ล�าปาง ได้กล่าวถึงทิศทางของล�าปางเมืองจักรยาน ที่
จะตอบโจท์ส�าคัญความเป็นเมืองที่ยั่งยืนได้

ท่องเที่ยวลำ ปางด้วยจักรยาน 

“นอกจากวิถีชีวิตประจ�าวันของคนแล้ว เราท�าเรื่องท่องเที่ยวด้วย เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเมืองล�าปาง 
นอกจากมาด้วยรถส่วนตวั ยงัมทีางเลอืกการนัง่รถม้าชมเมอืง รถรางชมเมอืง แล้วกป่ั็นจกัรยานชมเมอืง 
ในอนาคตจะมีจุดจอดจักรยาน 4 มุมเมือง เชื่อมหากันได้ ใครมาล�าปางอยากจะปั่นจักรยานเที่ยว 
ในเมืองสามารถมายืมจักรยานที่จุดจอดทั้ง 4 แล้วคืนที่จุดใดก็ได้ พื้นที่เมืองเราแค่ประมาณ 22 ตาราง
กิโลเมตร สามารถปั่นจักรยานเที่ยวได้สบายมาก

ผมคดิว่าล�าปางสามารถขบัเคลือ่นเรือ่งเมอืงจกัรยานได้อย่างด ีเพราะเรายงัอยูอ่ย่างสงบสขุ อาชญกรรม
ในเมืองแทบไม่มี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก เมืองจักรยานภายใต้แนวคิดของเทศบาล
นครล�าปางในการรื้อฟื้นวิถีดั้งเดิมให้กลับมา เป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของการเป็นเมือง 
น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ดีที่สุด”

ล�าปางเมืองจักรยาน แม้เส้นทางความมุ่งมั่นที่จะส�าเร็จนี้ยังอีกยาวไกล ต้องท�างานอีกหลายเรื่อง  
แต่เป็นการเริ่มต้นที่มองการณ์ไกล ด้วยวิสัยทัศน์อันแจ่มชัด เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
  “เมืองจักรย�น เมืองน่�อยู่อย่�งยั่ง”

สร้างชุมชนจักรยาน

“เราก็ท�างานลึกลงไปในชุมชน ตอนนี้เรามีกว่า 20 ชุมชนแล้วที่ประกาศตัวเองเป็นชุมชนจักรยาน 
อาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ค่อยๆ ท�ากันไป โดยชุมชนทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการ เราจะเริ่มปั่น 
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ แล้วทยอยด�าเนินการอย่างเป็นระบบต่อไป เรายังได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น เมอืงมตัซยึาม่า ประเทศญีปุ่น่ ได้มอบจกัรยานให้เราชดุแรก 100 คนั เพือ่น�ามา
ใช้กับเมืองจักรยาน ต่อมาเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการ เอกชน เริ่มแจ้งความจ�านงจะ
มอบจกัรยานให้เรา ส่วนของเทศบาลเรากม็จีกัรยานของเราอยูร่ะดบัหนึง่แล้วไว้คอยบรกิารประชาชน

ส่วนแนวทางที่เราจะท�าต่อหลังจากประกาศเป็นเมืองจักรยานอย่างเป็นทางการแล้ว ทุกวันพุธเรา
จะร่วมกันปั่นจักรยานไปตามชุมชนต่างๆ ไปท�ากิจกรรมร่วมกัน ไปเยี่ยมคนป่วย ไปเยี่ยมคนด้อย
โอกาส ไปท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าความสะอาด พัฒนาสถานที่ส�าคัญ ชวนชาวบ้านออก
มาช่วยกันท�า ผมเชื่อว่าถ้าท�าแบบนี้ไม่นานนัก วิถีชีวิตจักรยานจะกลับมาสู่เมืองเราได้อีก”
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แนวทางการขับเคลื่อน...ลำ ปางเมืองจักรยาน
เทศบาลนครล�าปางได้วางแผนการท�างานแบบบูรณาการไว้ดังนี้

ปรับปรุงกายภาพเมือง 
ให้เอื้อต่อการปั่น
เทศบาลนครล�าปางวางแผนที่จะ
ปรับปรุงพื้นที่กายภาพของเมือง 
ให้เอื้อต่อคนใช้จักรยานมากขึ้น 
โดยตั้งคณะท�างานเมืองจักรยาน 
รับสมัครคนที่สมัครใจมาท�างาน 
มีทั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ และชาวบ้านจากชุมชน
ต่างๆ มาประชุมเพื่อก�าหนดแนว 
ทางการปรับปรุงสภาพกายภาพ
ของเมืองให้เอื้อต่อคนที่ใช้งาน

ถนนในอนาคตต้อง
คำ นึงถึงคนใช้จักรยาน

น�านโยบายเมอืงจกัรยานเข้าสู่
การรับรู้ของส�านักงานช่าง ใน
กรณีที่มีการปรับปรุงหรือ 
ท�าถนนใหม่ในอนาคต การ
ออกแบบถนนต้องค�านึงถึง 
คนใช้จักรยานด้วย

ทำ จุดจอดจักรยานเชื่อม
มุมเมือง 
วางแผนในการสร้างจุดจอด
จักรยานในชุมชน โดยคณะ
ท�างานระดับชุมชนได้น�าร่อง 
เป็นผู้เสนอว่าอยากให้มีจุดจอด
จักรยานในจุดใด เปิดโอกาสให้
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู ้ใช ้งานได้ 
เสนอแนวทางที่สอดคล้องกับ
การใช้งานในชวีติประจ�าวนัมาก
ที่สุด แล้วเทศบาลลงไปส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณการ
ก่อสร้าง

• ปั่นกระตุ้นให้เกิดการรับรู้
• ทยอยด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
• เปิดรับความร่วมมือจากหน่วยงาน  
 ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
• สร้างกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

(เรื่องของจักรยานไม่ใช่เรื่องการออก
ก�าลังกายอย่างเดียว แต่คือการเป็นหนึ่ง
ในวิถีชีวิตเหมือนรถประเภทอื่นด้วย)

ตั้งคณะทำ งานเพื่อกำ หนด
ทิศทางการเป็นเมืองจักรยาน

ทำ งานร่วมกับชุมชน

1

(เมืองล�าปาง ลงนามความร่วมมือ
กับสถาบันการเดินและการจักรยาน)

แสวงหาความร่วมมือ
จากภาคี

กำ หนดเรื่องสำ คัญๆ
ที่ต้องดำ เนินการ

เมืองคาร์บอนต�่า

เมืองจักรยาน

เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

2

3 4

ลำ ปาง
กระบวนการ

สู่เมืองที่เป็นมิตร
กับจักรยาน
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การติดป้ายสัญลักษณ์

การมถีนนแคบระยะทางสัน้ท�าให้ไม่สามารถท�าทางจกัรยานแยกชดัเจน
ได้ แต่มีข้อดีคือ ถนนแคบท�าให้รถสัญจรด้วยความเร็วไม่สูง ในเมือง 
ยังมีรถม้าที่ยังคงใช้งานปะปนกับพาหนะอย่างอื่น คณะท�างาน 
เมอืงจกัรยานจงึเสนอว่าควรเริม่จากการสร้างการรบัรูข้องคนในชมุชน 
โดยการตดิป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ ให้ประชาชนรูว่้าถนนนีเ้ป็นถนนใช้ร่วม
กันระหว่างรถม้า รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ทุกคนมีสิทธิ 
ในการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย รวมถึงปรับปรุงพื้นผิวถนนที่เป็น
หลุมเป็นบ่อขรุขระให้เรียบขึ้น เมื่อพบเห็นถนนที่ไม่ดี สามารถแจ้งให้
ช่างของเทศบาลนครล�าปางได้ด�าเนนิการซ่อมแซมทนัท ีรวมถงึจดัการ
เปลี่ยนฝาท่อระบายน�า้ที่มีร่องทางยาว ซึ่งล้อจักรยานอาจตกลงไปได้ 
ให้เป็นฝาท่อแบบทีไ่ม่มร่ีองยาว และทีส่�าคญัมนีโยบายให้ถนนทัง้ 200 
เส้นในเขตเทศบาล ต้องเป็นถนนใช้ร่วมกบัจกัรยานทัง้หมด โดยน�าร่อง
เริม่ต้น 7 เส้น ในชมุชนทีพ่ร้อมก่อน โดยใน 7 เส้นนีส้ิง่ทีต้่องท�าคอื ต้อง
มีป้ายสัญลักษณ์ระมัดระวังคนใช้จักรยาน สัญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน สัญลักษณ์ให้รถวิ่งช้าลง เป็นต้น

ความปลอดภัย 

ล�าปางเป็นเมืองที่มีอุบัติเหตุน้อย อาชญากรรมน้อย ถือว่ามีความ
ปลอดภยัในการใช้จกัรยาน แต่ความปลอดภยัยงัขึน้อยูก่บัพฤตกิรรม 
การใช้จักรยานที่ถูกต้องด้วย ทางเทศบาลเล็งเห็นความส�าคัญใน
เรื่องนี้ จึงได้จัดอบรมเรื่องการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยให้กับ
ประชาชนทีใ่ช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนัในชมุชนต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

สิ่งที่เน้นมากคือ งานประชาสัมพันธ์ ในปีนี้จะมีการท�าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ให้คนรบัรู ้ประกาศวาระเทศบาลเรือ่งการเป็นเมอืง
จักรยาน เมืองคาร์บอนต�่า และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้
ให้คนในเมืองทุกคน และคนใช้ถนนทั้งหมดรู้ว่าถนนทั้งหมดเป็น
ถนนที่ใช้ร่วมกับจักรยาน หรือแม้กระทั่งคนเดินทางมาจากที่อื่น  
ถ้าผ่านเข้ามาในตวัเมอืงล�าปางต้องรูว่้าควรระมดัระวงัคนใช้จกัรยาน 
โดยการประชาสัมพันธ์นี้จะมีทั้งป้ายขนาดใหญ่ ใบปลิว เสียง 
ตามสายในชุมชน วิทยุ และจอภาพเคลื่อนไหวของเทศบาล 

30
กม.

ทำ เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

เทศบาลนครล�าปางได้จัดท�าข้อมูลการท่องเที่ยว
ด้วยจักรยาน ทั้งเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยว 
แผนที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครล�าปาง แผนที่
อาหารอร่อย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้าน
เช่าจักรยาน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่พัก เป็นต้น

ใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำ คัญ

ทางเลอืกในการท่องเทีย่วเมอืงล�าปางด้วยจกัรยาน 
เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของล�าปางเมืองจักรยาน 
โดยชูปั่นจักรยานเที่ยวเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ รวมถึง
สร้างบรรยากาศเมืองให้เป็นมิตรกับจักรยาน และ
มีจักรยานไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรมปั่นรณรงค์ทุกวันพุธ

ทุกวันพุธเทศบาลนครล�าปางจะจัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อรักษ์ 
พิทักษ์โลก” เป็นการปั่นรณรงค์ โดย
จะชวนสมาชิกเทศบาลและสมาชิก
จากชุมชนต่างๆ ปั ่นไปท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และปั่นเพื่อออก
ก�าลงักาย การป่ันรณรงค์เป็นการสร้าง
การรับรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อีก
ทางหนึ่ง 
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ชุมชนจักรยานท่ามะโอ ถนนวัฒนธรรม
ชุมชนจักรยานน�าร่องที่โดดเด่นของเมืองล�าปางคือ ชุมชนท่ามะโอ เป็นชุมชนในเขตเมืองเก่าที่มี
ลักษณะของชุมชนจักรยานอย่างครบถ้วน โดยมีถนนวัฒนธรรม(ถนนวังเหนือ) เป็นถนนเส้นไฮไลต์  
ที่มีทั้งเส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน และร้านเช่าจักรยาน ที่นี่ยังเป็นย่านท่องเที่ยวส�าคัญของ 
เมืองล�าปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญหลายแห่ง มีจุดบริการรถรางชมย่านเมืองเก่าในเขตโดยรอบ
ชมุชน และยงัมกีจิกรรมถนนคนเดนิทกุวนัเสาร์ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิชมุชน ชกัชวนให้คนเมอืงล�าปาง
และนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเที่ยวถนนสายนี้

อ.สดศรี ขัตติยวงค ์คณะกรรมการชุมชนท่ามะโอ แกนน�าท�างานชุมชนจักรยานท่ามะโอ ได้เล่าถึง 
การรื้อฟื้นวิถีดั้งเดิมของชาวท่ามะโอที่ใช้จักรยานกันอยู่แล้วให้กลับคืนมา

“ครเูองกป่ั็นจกัรยานตัง้แต่สมยัเรยีนหนงัสอื ไปธรุะฝ่ังโน้นกป่ั็น แต่เดีย๋วนีร้ถเยอะกอ็าจจะป่ันไปจอด
ไว้แล้วเดินต่อ แต่ในชีวิตประจ�าวันก็ใช้ทุกวัน ปั่นไปตลาด ไปติดต่องานกับชุมชนใกล้เคียงที่ไม่ไกล 
คนในชุมชนส่วนมากผู้สูงอายุจะปั่นไปตลาด ปั่นไปวัด ปั่นมาท�ากิจกรรม ใช้จักรยานในชุมชนแบบ 
ไม่เร่งรีบก็ยังใช้กันอยู่ ส่วนพวกคนท�างานเขาต้องกระชับเวลากันอาจจะใช้น้อย แต่ตอนเย็นเขาก็มา
ปั่นออกก�าลังกายเลียบแม่น�้าวัง บ้านทุกหลังมีจักรยานกันหมด

เราก็ชวนคนในชุมชนว่าปั่นจักรยานแล้วได้อะไร ได้ออกก�าลังกาย ประหยัดน�้ามัน แล้วก็ได้รักษา 
วิถีชีวิตของชุมชนเก่าๆ ไว้ ช่วยให้ชุมชนของเราการจราจรไม่คับคั่งด้วย

ชุมชนท่ามะโอเป็นชุมชนในเขตเมืองเก่า เป็นชุมชนท่องเที่ยว ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ เราก็จะมีรถรางพา
เที่ยวรอบเขตเมืองเก่า นอกจากนี้เรายังมีจุดจักรยานให้เช่า ได้ของบประมาณส่งเสริมจากกรมการ 
ท่องเทีย่ว ปีนีเ้ราได้มา 11 คนั แจกไป 3 แห่ง มแีจกทีถ่นนวฒันธรรม 2 แห่งคอื ร้านสขุภริมย์ เป็นร้าน 
น�า้ป่ัน กาแฟ แล้วอกีแห่งให้ไว้ทีศ่นูย์สาธติการตลาดท่ามะโอ ศนูย์สาธติการตลาดนีจ้ะเป็นจดุรวมของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในชุมชนมาฝากขาย แล้วอีกที่หนึ่งคือ บ้านสายธาร อยู่ถนนราษฎร์วัฒนา  
ใกล้กับบ้านเสานัก โดยจักรยาน 11 คันนี้แบ่งไว้ที่ถนนวัฒนธรรมแห่งละ 4 คัน ที่บ้านสายธาร 3 คัน 
ค่าเช่าแบ่งให้คนจัดบริการครึ่งนึง ที่เหลือเอามาเข้ากองทุนของชุมชน ค่าเช่าชั่วโมงละ 20 บาท  
ตลอดวัน 50 บาท สร้างรายได้ให้กับชุมชน แล้วก็สร้างกระแสเรื่องจักรยานในชุมชนไปในตัว”

  เดิมวิถีชีวิตชาวบ้านก็ใช้จักรยานอยู่แล้ว คน 
ในชุมชนบางคนอายุ 80 กว่าแล้ว เขาก็ยังปั่นอยู่  
แต่คนรุ ่นใหม่อาจจะมีน้อย เราเริ่มจากท�าเรื่อง 
เมืองคาร์บอนต�่าท�าให้ปริมาณการใช้น�้ามันรถ 
ของเทศบาลลดลงเยอะมาก แต่เมืองคาร์บอนต�่า
เป็นการท�างานกับองค์กรภายในที่เราสั่งการได้  
เรามาคิดต่อว่าถ้าอยากลดใช้น�้ามันทั้งเมือง เรา 
ต้องก้าวขาออกจากรอบรัว้หน่วยงานแล้วไปเริม่ต้น
ที่จักรยาน เรารณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยาน 
มากขึ้น เพราะจะช่วยลดการใช้น�้ามัน ลดการ 
เผาผลาญสร้างมลพิษทางอากาศได้ทั้งเมือง

การเปลี่ ยนพฤติกรรมคนตอนนี้ เราท� า เรื่ อง
ประชาสมัพนัธ์ เทศบาลเราดูแลชุมชนทั้งหมด 43 
ชุมชน เราส�ารวจว่าคนที่ใช้จักรยานประมาณ 200 
กว่าคน ส่วนใหญ่ใช้ออกก�าลังกาย คนใช้จักรยาน
ชีวิตประจ�าวันจริงๆ มีแค่ 100 กว่าคน ตอนนี้เรา
เข้าไปท�างานชมุชนน�าร่องอยู ่8 ชมุชน นอกจากเรา
ท�างานกับชาวบ้านแล้ว พนักงานเทศบาลของเรา 
ทีม่จี�านวนหลายร้อยคนกย็งัท�าคูข่นานกนัไป ตอนนี้ 
มีชมรมจักรยานของพนักงานเทศบาลนครล�าปาง 
พบว่ามีคนปั่นจักรยานมาท�างานเกิน 10 คน ยังไม่
มากนัก แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

โรงแรมที่เป็นมิตรกับจักรยาน

วางแผนในการขอความร่วมมือโรงแรมทุกแห่งในเมืองล�าปางให้ยกระดับสู่โรงแรมที่เป็นมิตรกับ
จักรยาน โดยมีจักรยานไว้ให้บริการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาพัก ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมที่เป็นมิตร 
กับผู้ใช้จักรยาน ที่จัดหาจักรยานไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพัก อาทิ เอื้องค�ารีสอร์ท อาลัมภางค์ 
เกสเฮ้าส์ ลดาเฮ้าส์ เป็นต้น

คุณสุนทร จวงพลง�ม ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาล
นครล�าปาง กล่าวถึงแนวทางการท�างานขับเคลื่อนล�าปางสู่การเป็น
เมืองจักรยานว่า ในช่วงเริ่มต้นนี้เน้นสร้างการรับรู้ และสร้างคน
ท�างานในชุมชนน�าร่อง เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางให้มากที่สุด
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เมืองนี้มีมุมคลาสสิกให้เดินเที่ยวมากมาย มีเรื่องราวอดีตให้เรียนรู้ในทุกมุมเมือง 
อบอวลไปด้วยบรรยากาศโบราณของศิลปะและสถาปัตยกรรม ในขณะที่ผสานความ
สมยัใหมเ่ขา้ไปอยา่งลงตวั เดนิไปปัน่ไปฉบบันีอ้ยากชวนคณุผูอ้า่นเดนิทอ่งเมอืงลำ ปาง
ในมมุตา่งๆ สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องเมอืงชา้ๆ ทีไ่มห่มนุไปตามกาลเวลารวดเรว็นกัแหง่นี้

16      

ชีวิต-ชีวา เรื่อง : บุษกร  ภ�พ : ธ�ร ธงไชย

16      

ลำ ปาง
เมืองท่ีไม่หมุนไป
ตามกาลเวลา
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เดินชมสถาปัตยกรรมเก่า ถนนคนเดินกาดกองต้า

เดินเที่ยวถนนสายคลาสสิกแห่งเมืองล�าปาง ถนนกาดกองต้า 
(ถนนตลาดเก่า) ชุมชนทางเศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองอายุกว่าร้อยปี 
ตั้งอยู่ริมแม่น�้าวัง สองข้างทางเรียงรายไปด้วยตึกเก่าอันทรง
คุณค่า ผสมผสานทั้งศิลปะตะวันตก พม่า-ไทใหญ่ และจีน หลาย
อาคารยังคงมีคนอยู่อาศัย ได้รับการปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ 
อย่างดี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ยามเย็น ถนนแห่งนี้จัดงานถนนคน
เดิน ขายสินค้าและอาหารพื้นเมือง ปลุกย่านเก่าแก่แห่งนี้ให้คืน
ความมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง

ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง

เข้าไปเดินเที่ยวพักผ่อนสงบ
จิตใจ ในวัดคู ่บ ้านคู ่ เมือง
ล�าปาง ให้สมกับที่ได้มาเยือน
เมืองอันได้ชื่อว่าพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองลงหลักปักฐาน
มายาวนานกว่าพันปี

วัดพระธาตุลำ ปางหลวง

วดัคูบ้่านคูเ่มอืงล�าปาง มศีลิปะและสถาปัตยกรรมให้เดนิชมได้ทัง้
วันไม่มีเบื่อ สัมผัสความงามวิจิตรอลังการในแบบศิลปะล้านนา
ของพระธาตุล�าปางหลวง และวิหารที่รายล้อม
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วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

เดนิแสวงบญุขึน้สูย่อดเขาเขลางคบรรพต 
นมสัการพระธาตมุ่อนพญาแช่ พระธาตุ 
เจดีย์ใหญ่แบบพม่า พร้อมทั้งชมวิว
เมอืงล�าปางในมมุสงู ทางขึน้ไปด้านบน
ยอดเขามีทั้งหมด 585 ขั้น ใช้เวลาเดิน
ประมาณครึ่งชั่วโมง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

เดนิชมหมูเ่จดย์ีสขีาวจ�านวน
หลายสิบองค ์ เป ็นเจดีย ์
ศิลปะล้านนาผสมพม่า จาก
หลักฐานการขุดพบพระ
เครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์
เจดีย ์ สันนิษฐานว่าวัดนี้
สร้างมานานกว่าพันปีแล้ว
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เมืองแห่งเซรามิก ต้นกำ เนิดชามตราไก่

มาถึงเมืองแห่งเซรามิก ต้องไปชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี  
จัดแสดงต้นก�าเนิดชามตราไก่ และความเป็นมาของการท�า 
เซรามิกเมืองล�าปาง สาธิตการผลิตชามไก ่แบบโบราณ 
นิทรรศการต้นก�าเนิดชามตราไก่ ชมโบราณสถานทรงคุณค่า  
เตามังกรโบราณ เตาเผาเซรามิกที่เก่าแก่ที่สุดของล�าปาง และ
ชมกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด

พักที่ไหน...ในลำ�ป�ง

ใครก�าลงัมองหาทีพ่กัสะดวกสบายใกล้แหล่ง 
ท่องเที่ยว โรงแรมเดอะโคโคนัท ที่พักตั้งอยู่
บนถนนพระบาท ในตัวเมืองล�าปาง ตัวเลือก
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท�าเล
สะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ 
ท่องเทีย่วทัง้ในเมอืงและโดยรอบเมอืงล�าปาง

ในราคาสบายๆ  600 – 2,000 บาท มห้ีองให้
เลอืก 3 แบบ ได้แก่ Standard Twin Bed, 
Family bed และ Standard Size King Bed 
จะมาเดี่ยว มาเป็นเพื่อน มาเป็นคู่ หรือมา
แบบครอบครวั กม็ห้ีองแบบทีเ่หมาะให้เลอืก
พักได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมบริการที่
อบอุ่นเป็นกันเอง

สนใจสอบถามรายละเอียด 
โทร. 0 54821 789, 08 9988 6027 
www.thecoconuthotel.com

ย้อนอดีตมองอนาคต พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 

หากอยากเรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน และร่วมค้นหาอนาคตของเมือง
ล�าปาง ลองเข้าไปเดินชมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่
ท�าให้เห็นพัฒนาการของเมืองล�าปาง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา และต�านานเล่าขานของชาวล�าปาง จัดแสดงเหตุปัจจัย เงื่อนไข 
และจติวญิญาณเมอืงล�าปางในแต่ละยคุสมยั เล่าเรือ่งเมอืงล�าปางโดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วย เน้นเล่าเรือ่งภมูหิลงั (ปมู) ของเมอืงล�าปาง
ทีเ่ดมิชือ่ว่าเมอืงเวยีงละกอน เดนิย้อนเวลาสมัผสัแรงบนัดาลใจจากอดตี
อย่างเพลดิเพลนิจนลมืเวลา แล้วจบลงด้วยการชวนตัง้ค�าถามถงึอนาคต
ทิศทางเมืองล�าปาง



ในเมืองลำ ปางมีร้านกาแฟน่าน่ังจำ นวนมาก เราจึง
เลือกไปชิลล์และชิมในร้านกาแฟท่ีเป็นมิตรกับจักรยาน 
ร้านบรรยากาศดีท่ีพร้อมต้อนรับและอำ นวยความสะดวก
ให้คนใช้จักรยานอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร

พาไปชิลล์ พาไปชิม

ร้านปันสุข
ร้านกาแฟในบ้านไม้กลางสวนบรรยากาศสดชื่น 
เย็นสบาย โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ รู้สึกเหมือนได้
มานั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านสวนแสนสงบ มีเบเกอรี
โฮมเมดอร่อยๆ ไว้คอยต้อนรับ บราวนี่ และ
บลูเบอร์รี่ครัมเบิลด์ของที่นี่ กินคู่กับกาแฟร้อน
หรือเย็น ก็ช่วยเติมความสุขให้วันนั้น
แสนพิเศษขึ้นมาได้ทันที ร้านอยู่ใกล้
กับวัดประตูต้นผึ้ง ในตรอกวัดต้นผึ้ง

ร้านกาแฟบ้านรถเขียว
บรรยากาศสีเขียวร่มรื่นของต้นไม้รอบๆ ร้าน
ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ มีเมนูเครื่องดื่ม
ให้เลือกสรรมากมาย ทั้งกาแฟ ชาเขียว  
น�้าผลไม้ พร้อมทั้งเมนูขนมหวาน ขนมปัง
สงัขยา ไอศกรมี วาฟเฟิล ฮนันโีทสต์ และเค้ก
นานารสชาติ แนะน�าให้ลองชิมเค้กมะพร้าว
ของที่นี่ อร่อยหวานมันรสชาตินุ่มนวลมาก 
ร้านกว้างขวางมีที่นั่งจ�านวนมาก มีทั้งโซน
ห้องแอร์ และโซนสูดอากาศธรรมชาติ ร้าน 
ตั้งอยู่ที่ถนนพระบาท เหมาะมานั่งชิลล์ หรือ
จะมานัง่คดิงาน บรรยากาศสเีขยีวสดใสกช่็วย
ให้สมองแล่นได้ดีทีเดียว

น่ังชิลล์...ร้�นก�แฟ
ที่เป็นมิตรกับจักรยาน
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รา้นเดอะพริง้ Cafe’ & Hostel
เดอะพริ้งคาเฟ่แอนด์โฮสเทล ร้านสุดเก๋ 
ตั้งอยู่หัวมุมถนนกาดกองต้า ตกแต่งผนัง
ด ้วยถาดสังกะสีลายดอกสวยๆ ขาย
ไอศกรีมโฮมเมด ขนมหวาน และเครื่อง
ดื่มนานาชนิด มานั่งร้านนี้จะได้ซึมซับ
บรรยากาศของเมอืงเก่า เพราะร้านตัง้อยู่
ในอาคารฟองหลี อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2434 นั่งจิบกาแฟมองลวดลาย 
ฉลุไม้แบบโบราณของช่องโค้งหน้าต่าง
เพลินมาก

ร้านขนมจีนป้าบุญศรี 
ชิมข้าวซอย ขนมจีนน้ำ เงี๊ยว
มาถึงเมืองเหนือต้องชิมอาหารซิกเนเจอร์ของท้องถิ่น 
ชวนไปชิมข้าวซอย ขนมจีนน�้าเงี๊ยวรสเด็ดอร่อยขึ้นชื่อ 
ร้านขนมจนีป้าบญุศร ีร้านเก่าแก่ของเมอืง ว่ากนัว่าถ้าไม่
ได้มากินร้านนี้ยังมาไม่ถึงเมืองล�าปาง 

ข้าวซอยรสชาติถึงเครื่อง ข้าวซอยเนื้อ หอมกลิ่นเครื่อง
เทศ รสชาตอิอกหวาน พรกิเผาค่อนข้างเผด็ เนือ้ตุน๋เป่ือย
ก�าลงัดลีะมนุลิน้ ส่วนขนมจนีน�า้เงีย้วรสเปรีย้วน�า ไม่เผด็
มาก ทานกับผักดองและพริกแห้ง กลมกล่อมดีทีเดียว

ร้านอยู่เชิงสะพานรัษฎาภิเศก ฝั่งกาดกองต้า

ร้านสุขภิรมย์
ร้านกาแฟบรรยากาศน่ารัก ตกแต่งด้วยไม้ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ 
นอกจากมีเครื่องดื่มสมูตตี้ ชา กาแฟโบราณ นมสด และขนมอร่อยๆ ให้ได้ดื่ม
กินอย่างชื่นใจ ร้านนี้เป็นมิตรกับจักรยานอย่างแท้จริง โดยมีบริการให้เช่า
จักรยานปั่นเที่ยวอีกด้วย ร้านตั้งอยู่ในย่านเก่านครล�าปาง บนถนนวัฒนธรรม 
(ถนนวังเหนือ)
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สถ�นท่ีน่�สนใจ...ในเขตเมืองเก่�นครลำ�ป�ง
มาถึงเมืองล�าปางแล้ว ไม่ว่าจะนั่งรถม้าชมเมือง หรือปั่นจักรยานเที่ยว ต้องไม่พลาด 
แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญหลายแห่งที่ล้วนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึง 
มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามมีเอกลักษณ์

วัดปงสนุก วัดส�าคัญคู ่บ ้านคู ่
เมืองล�าปางมาตั้งแต่เริ่มสร้าง
เมืองเมือ่กว่าพนัปีทีแ่ล้ว ด้วยการ
ร่วมใจอนุรักษ์มรดกด้านศิลป
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
โบราณของชุมชน วัดปงสนุกได้
รับรางวัลอนุรักษ ์มรดกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้

เส้นท�งจักรย�น ท่องเมืองเก่�นครลำ�ป�ง
เมื่อประกาศวิสัยทัศน์เป็นเมืองจักรยาน ล�าปางได้จัดท�าเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยว 
รอบเมือง โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าที่มีเส้นทางหลักแนะน�า ระยะทางประมาณ 11 
กิโลเมตร ในเส้นทางแห่งวัฒนธรรมที่จะพาไปพบสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย

บริก�รให้เช่�-ยืมจักรย�น
• เทศบาลนครล�าปาง บรกิาร “จกัรยาน - ให้ยมื” 
 ไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการการท่องเทีย่ว 
 วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. 
 โทร. 0 5423 7229
• อาลัมภางค์เกสเฮ้าส์ บริการให้เช่าจักรยาน  
 50 บาท/วัน โทร. 0 5422 5278
• ร้านสขุภริมย์ ถนนวฒันธรรม (ถนนวงัเหนอื) 
  บริการให้เช่าจักรยาน 50 บาท/วัน
  โทร. 08 2790 7994
• ศูนย์สาธิตการตลาดท่ามะโอ ถนนวัฒนธรรม 
 (ถนนวังเหนือ) บริการให้เช่าจักรยาน 50 บาท/วัน 
 โทร. 08 1950 9098, 08 1595 6820

ค่�โดยส�รรถม้�ชมเมือง รอบเมือง
เล็ก 150 บาท รอบเมืองใหญ่  
200 บาท คิวจอดรถม้าอยู่ที่หน้า 
ศาลากลางหลังเก่า บริการระหว่าง
เวลา 06.00-16.00 น. และบริเวณ
หน้าโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง โรงแรม 
เวียงลคอร และโรงแรมล�าปาง 
เวียงทอง บริการระหว่างเวลา 
06.00-23.00 น. หรือเช่าชั่วโมงละ 
300 บาท สอบถามเพิ่มเติม สมาคม
รถม้าล�าปาง โทร. 0 5421 9255

ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร 
ในเส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ชวนนั่งรถม้� & ขี่จักรย�น
เที่ยวชมเมืองเก่�นครลำ�ป�ง

เมอืงเก�่นครลำ�ป�ง หรอืเมอืงเขล�งคน์ครในอดตี ทีม่คีว�มสำ�คญัและยงัคง
เหลือร่องรอยคว�มเก่�แก่ให้ได้ชมบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�วัง ถือเป็นย่�น 
ท่องเที่ยวที่ต้องม�ชมให้ได้ และตอนนี้มีท�งเลือกในก�รเที่ยวชมเมืองเก่�  
2 แบบ ในสไตล์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ก�รนั่งรถม้�ชมเมือง  
หรือปั่นจักรย�นในเส้นท�งจักรย�นเที่ยวเมืองเก่�นครลำ�ป�ง 

น่ังรถม้�ชมเมืองลำ�ป�ง
ล�าปาง ได้รบัการประกาศให้เป็น 1 ใน 10 เมอืงเก่าทีต้่องอนรุกัษ์ของประเทศ ตามมตคิณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวนั่งรถม้าชมเมือง เพราะนี่คือเมืองหนึ่ง
เดยีวในประเทศไทยทีย่งัคงมรีถม้าสญัจรไปมาคอยต้อนรบันกัท่องเทีย่ว ถอืเป็นสสีนัทีน่่าประทบัใจ
ของผูม้าเยอืน ตลอดเส้นทางนัง่รถม้าชมเมอืง นกัท่องเทีย่วจะได้แวะชมวดัเก่าแก่อายนุบัพนัปี อาทิ 
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดท่ามะโอ วัดปงสนุก และชมบ้านเรือนเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ 
ให้เห็น อาทิ บ้านเสานัก บ้านหลุยส์ และบ้านเรือนอาคารโบราณที่มีให้ชมตลอดสองข้างทาง

Happy Route
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วัดพระแก้วดอนเต้�สุช�ด�ร�ม วัด
ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของล�าปาง เคยเป็น
ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต มีมณฑป
หรือพญาธาตุที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5

กู่เจ้�ย่�สุต� ตั้งอยู ่บนถนน
วฒันธรรม โบราณสถานส�าคญั
เชื่อกันว่าเป็นซุ ้มประตูโขง
ของวัดกากแก้วในอดีต

วัดประตูป่อง ตั้งอยู่ใกล้กับถนน
วัฒนธรรม มีซุ้มประตู และวิหาร
ศิลปะล้านนาอายุกว่า 100 ปีที่
งดงามวิจิตร

สะพ�นรัษฎ�ภิเศก สะพานข้ามแม่น�า้ทีเ่ก่าแก่ 
มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีรูปแบบที่
สวยงาม บริ เวณใกล ้กับสะพานยังมีถนน
เลียบแม่น�้าวัง ที่จัดเป็นเส้นทางปั่นจักรยาน
บรรยากาศดีเลาะเลียบไปชมวิวริมแม่น�้า

บ้�นเส�นัก บ้านไม้สักโบราณ 
สถาปัตยกรรมล้านนาและพม่า 
สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดี 
ชาวล�าปางเชื้อสายพม่า โดดเด่น 
ด้วยเสาไม้สัก 116 ต้น ปัจจุบัน 
เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว
เข้าชม

วดัท่�มะโอ วดัทีม่รีปูแบบ 
ศิลปะและสถาปัตยกรรม 
ไทใหญ่-พม่า ทีม่เีอกลกัษณ์ 
เฉพาะตัว

บ้�นหลุยส์ แอล ตี เลียวโนเวนส์ อาคาร
ที่ท�าการบริษัทท�าไม้ บุตรชายนางแอนนา 
เลียวโนเวนส์ ผู ้ โด ่งดัง สันนิษฐานว่า 
สร้างใน พ.ศ.2436 เป็นสถาปัตยกรรม 
เรือนปั้นหยาสองชั้น ด้านหน้ามีมุขทรง 
หกเหลี่ยม สร้างด้วยไม้ผสมปูน มีช่อง
ระบายอากาศเป็นเกล็ดไม้

ถนนวัฒนธรรม (ถนนวังเหนือ) 
ถนนมรดกวัฒนธรรมที่มีความ
สวยงาม เดมิถนนสายนีเ้ป็นแนว
ก�าแพงเมืองเก่าเขลางค์นคร 



ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน  

ทำ เรื่องเลก็ให้เป็น
เรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่

และพบกับผลงาน 
“การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำ วัน” ปีที่ 2 
(Bicycle Outfits Design Contest Year II)

เวทีสรุปบทเรียนผลการดำ เนินงานชุดโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี 
กรุงเทพมหานคร

เข้มข้นกับห้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์...
ปัจจัยสู่ความสำ เร็จชุมชนจักรยาน
ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมดี มีฐานทุนเดิม
ห้องที่ 2 : สร้างมวลวิกฤต... สู่นวัตกรรมชุมชน
ห้องที่ 3 : เชื่อมร้อยภารกิจ เชื่อมร้อยภาคี 
  บูรณาการงาน
ห้องที่ 4 : แผนงานเป็นรูปธรรม

เมื่อคนเดิน
คนใช้จักรยาน...

คิดจะทำ เรื่องเลก็ให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่!!!

พร้อมเปิดตัวพื้นที่ตัวอย่างชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ แรงบันดาลใจเกิดได้จริง!!!

โดย
คุณจำ รูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำ นวยการสถาบัน

การเดินและการจักรยานไทย 
และผู้แทนจากชุดโครงการย่อย คนปฏิบัติการ 

“ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” 

“เมื่อคิดจะทำ เรื่องเล็กให้เป็น
เรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่”

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ
เชิงแลกเปลี่ยน


