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 Velo-City 2019 
“จักรยานสำาหรับคนทุกวัย”4 20 งามดูพลี เดินดี ปั่นได้ เปิดยุทธศาสตร์ 

“พิจิตรเมืองจักรยาน”7



 

บทบรรณาธิการ

  เดินไปปั่นไปฉบับน้ีพาไปเปิดยุทธศาสตร์พิจิตรเมืองจักรยาน ซึ่งเป็นผลมาจากการท�างานของ
คนท�างานที่เห็นความส�าคัญของการใช้จักรยานในการพัฒนาพื้นที่ พลังมดจ�านวนมากที่อยู่ในพื้นที่และ
ท�างานกับชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดหลายปี สั่งสมความส�าเร็จทีละน้อยจากฐานรากจนกระทั่งสามารถ
ผลักดันให้การเดินและการจักรยานเข้าไปอยู่ในนโยบายระดับจังหวัดอย่างเป็นทางการ เกิดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ “พิจิตรเมืองจักรยาน พ.ศ. 2561- 2562” 
  “พิจิตร” จึงนับเป็นจังหวัดแรกที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยมีจักรยาน
เป็นส่วนส�าคัญจนเกิดเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรม
  นีจ่งึท�าให้พิจติรน่าจบัตามองในฐานะต้นแบบเมอืงจกัรยานทีม่ต้ีนทนุอยูใ่นชมุชน เกดิเป็นกลไก
คณะท�างานจาก 11 อปท.ทีม่าร่วมบรูณาการท�าให้ 5 ยทุธศาสตร์เกดิผลการท�างานทีจ่บัต้องได้ นอกจาก
ส�ารวจยุทธศาสตร์ท่ีน�าไปสู่การท�างานที่ก�าลังเกิดดอกออกผลในพื้นท่ีแล้ว ยังพาไปชมสถานที่ท่องเท่ียว
ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง ซึ่งการเดินทางเที่ยวแบบช้าๆ เดินไปปั่น
ไปเพือ่ชมบ้านเมอืงและวดัวาอารามเก่าแก่ทรงคุณค่ากเ็ป็นอกีต้นทนุหนึง่ในการส่งเสรมิและสร้างกระแส
ให้พิจิตรเป็นเมืองจักรยานที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นต่อไป
  เช่นเดียวกับที่กรุงเทพฯ พื้นที่งามดูพลี ที่ก�าลังเข้มข้นกับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ 
สสส., กรมท่าอากาศยาน, ผู้แทนจากโรงแรมมาเลเซีย, หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ และเจ้าของบ้าน 3 ชุมชน
ในย่านซอยงามดูพลี ที่พร้อมใจกันร่วมด�าเนินการในโครงการ “งามดูพลี เดินดี ปั่นได้” ซ่ึงแม้จะอยู่ใน
ช่วงกระบวนการด�าเนินงาน แต่การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกมิติ ย่อมเป็นสัญญาณ 
ที่สะท้อนถึงโอกาสไปสู่ความส�าเร็จในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

ร่วมเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน

พลังจากชุมชนสู่เมืองจักรยาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 
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เพื่อติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ 
กิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่าย เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจ

กับเพื่อนพ้องน้องพี่ชุมชนคนเดินปั่นไปด้วยกัน

หรือติดต่อเรา: สถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
โทร. 0 2618 4434, 0 2618 5990
สนับสนุนโดย: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

กดติดตาม FB เดินไป-ปั่นไป

http://www.ibikeiwalk.org/  
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Velo Report

จักรยานสำ หรับคนทุกวัย
Velo-City 2019 

Velo-City 2019 การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้
จกัรยาน ซึง่จดัโดยสหพนัธ์ผูใ้ชจ้กัรยานยโุรป (European Cyclists’ 
Federation – ECF) จัดขึ้นอีกครัง้ทีเ่มืองดับลิน ประเทศไอรแ์ลนด์ 
ในวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2562 นี้

 ดบัลนิถือเป็นเมอืงทีร่ฐัมุ่งมัน่ในการพฒันาเมอืงให้น่าอยูแ่ละปลอดภยัส�าหรับประชาชน แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามในการบูรณาการแผนพัฒนาเมืองให้มีทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย โดยมุ่งสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงน่ีไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองดับลินเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้จักรยาน ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.2548 เมืองดับลิน 
เคยจดัประชมุ Velo-City 2005 มาแล้ว ซึง่นบัแต่ปีน้ันเป็นต้นมา มจี�านวนผูใ้ช้จกัรยานเพิม่สงูขึน้ถงึ 147% 
ท�าให้การใช้จักรยานกลายเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของชาวเมือง
 โดยแนวคิดหลักในการประชุม Velo-City 2019 ครั้งนี้คือ Cycling for the Ages หมายถึง ยุคสมัย 
แห่งการใช้จักรยานส�าหรับคนทุกวัยอย่างแท้จริง เนื้อหาในการประชุมเน้นที่การส่งเสริมจักรยานส�าหรับ 
คนทุกวัยและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว เด็ก ผู้สูงวัย ผู้ชาย หรือผู้หญิง ให้สามารถใช้จักรยาน 
ในการเดินทางในชีวิตประจ�าวันและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ (สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วม 
การประชุมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.velo-city 2019.com)
 แผนการพัฒนาเมืองปี 2016-2022 ของสภาเมืองดับลิน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะท�าให้เมือง
ดบัลบิเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่และเป็นเมอืงแห่งความยัง่ยนื โดยมแีผนในการเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน
ผ่านนโยบายด้านการเดนิทาง หวงัเพิม่ปรมิาณการใช้จกัรยานในการเดนิทางจาก 6% ไปเป็น 25% ภายใน
ปี 2040 ซึ่งปัจจุบันทุกเช้าชาวเมืองดับลินมีการเดินทางด้วยจักรยานประมาณ 200,002 ครั้ง
 ในการประชุม Velo-City 2019 จะมกีารส�ารวจเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลย ีระบบการเดนิทางอจัฉริยะ 
และการวเิคราะห์ข้อมลู ว่าสามารถน�าเทคโนโลยแีละข้อมลูมาใช้เพือ่เพิม่ปรมิาณการใช้จกัรยานได้อย่างไร
บ้าง เน่ืองจากปัจจุบันคนใช้จักรยานส่วนใหญ่มีเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ติดตัว หากมีข้อมูลแสดงเส้นทาง 
การเดินทางของประชาชน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการใช้จักรยานเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร 
พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้คนเป็นไปในแนวทางใด แล้วน�าผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ในการพัฒนา
โครงการส่งเสรมิต่างๆ ในอนาคต เพือ่ท�าให้การใช้จกัรยานเป็นทางการเลอืกในการเดนิทางทีส่ะดวกสบาย
ที่สุดส�าหรับชาวเมือง ซึ่งจะช่วยท�าให้มีการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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งานวิจัยแปลงกาย... ใช้ได้จริง

 โครงการศกึษาวจิยัเชงิปฏิบตักิารรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อการสนบัสนนุการใช้จกัรยานปัน
กันใช้ (ยืมใช้ : Bike Sharing) ในพื้นที่เป้าหมาย “อาคารสำานักงานให้เช่า 33 Space” เพื่อ
ศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมและพัฒนาระบบจกัรยานปันกนัใช้ให้คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่ช้จกัรยานเพือ่
การเดินทางในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น และสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสุขภาพ และสามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัย

 “แนวคดิการออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานสำาหรบัการ
เดินและการใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั พืน้ทีศ่กึษา
อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” คณะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาถนนในพื้นที่ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ท�ำทำงเท้ำยกระดับกว้ำง
อย่ำงน้อย 1.5 เมตร และท�ำทำงจักรยำน
แบบ Bike Lane พร้อมป้ำยจรำจรและ
สัญลักษณ์บนผิวทาง และระบบอ�านวย
ความปลอดภัยของทางจักรยาน ควบคุม
ความเร็วการจราจรไม่เกิน 80 กม./ชม.

สิทธา เจนศิริศักดิ์, สถาพร โภคา และศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ.(2561). แนวคิดการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวัน พื้นที่ศึกษาอ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [บทคัดย่อ]. การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 6 : Walk & Bike Friendly Community. สถาบันการเดินและการจักรยานไทย, 121.

Bike Sharing 
จักรยานยืมใช้
เพื่อชาวออฟฟิส

>> ควรมีจักรยานให้ยืมอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ มีที่จอดรถ
จกัรยานทีป่ลอดภยัพร้อมตวัลอ็กเพือ่ให้สามารถไปจอดจกัรยานในทีต่่างๆ ได้ มี
การท�าข้อตกลงการใช้จักรยานที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน 

ความต้องการ
การใช้จักรยาน
ของกลุ่มตัวอย่าง 

112 คน
ต้องการ
49.2%

ไม่แน่ใจ
41.7%

แต่มีความสนใจ
เพราะเพิ่มความสะดวก
สบายระหว่างวัน

ซึ่งระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการปั่นจักรยานต่อครั้ง
เท่ากับ 0 - 15 นาที

ถนนแคบในย่าน
ที่อยู่อาศัย

ความกว้างหน้าตัดถนน 
น้อยกว่า 8.5 เมตร 
ปริมาณการจราจรน้อย

และความเร็วต�่า

ข้อเสนอแนะ ตีเส้นแบ่งแยกส�าหรับทางเดิน
เท้ากับรถยนต์ โดยไม่ต้องยกระดับทางเท้า ให้
ความกว้างของทางเท้าประมาณ 0.8 - 1.00 
เมตร อาจมีข ้างเดียวหรือท้ังสองข ้างทางก็ได ้
ตามความเหมาะสม  ส่วนจักรยานสามารถใช้
ร่วมทางกับรถอ่ืนๆ ได้ ควบคุมความเร็วการ
จราจรไม่เกิน 30 กม./ชม.

ถนนย่อย
ในย่านการค้า

ความกว้างหน้าตัดถนน 
8.5 - 11.5 เมตร 

ปริมาณการจราจรมีไม่
มากและความเร็วต�่า

ข้อเสนอแนะ ท�ำทำงเท้ำยกระดับ
กว ้ำงอย ่ำงน ้อย 1.5 เมตร ส ่วน
จักรยานสามารถใช้ร่วมทางกับรถอ่ืนๆ 
ได้ ควบคุมความเร็วการจราจรไม่เกิน 
30 กม./ชม.

ถนนสายหลัก
ในเมือง

ความกว้างหน้าตัดถนน 
11.5 - 13.0 เมตร 
ปริมาณการจราจร 

พอสมควรและความเร็ว
ปำนกลำง

ข้อเสนอแนะ ท�ำทำงเท้ำยกระดับ กว้ำง
อย่ำงน้อย 1.5 เมตร และท�ำทำงจักรยำน
แบบ Share Lane พร้อมป้ำยจรำจร
และสัญลักษณ์บนผิวทาง ควบคุมความเร็ว
การจราจรไม่เกิน 50 กม./ชม.

ถนนสายหลัก
ผ่านเมือง

ความกว้างหน้าตัดถนน 
มากกว ่า 13.0 เมตร 
ปริมาณการจราจรมาก
และความเร็วค่อนข้างสูง

การออกแบบทางเดินและจักรยาน
เมืองพิบูลมังสาหาร
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สุขกาย-สบายใจ

• แอปเปิล ในแอปเปิลอุดมไปด้วย
เพคตนิ เส้นใยอาหารชนิดทีส่ามารถ 
ดักจับคอเลสเตอรอลและโลหะหนัก
ในร่างกายได้ ช่วยก�าจัดสารพิษแล้ว
ขับออกมาทางล�าไส้

ไอเดียบ้านอยู่แล้วสุขภาพดี
โปร่งโล่งเย็นสบาย
 เพื่อให้บ้านระบายอากาศได้ดี ออกแบบบ้านโดยดูทิศทางลม ควรมี
ช่องหน้าต่างทางทศิเหนอืและใต้เพือ่ให้ลมพดัผ่านบ้านได้สะดวก ไม่ควร
เปิดแอร์ตลอดวัน ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศธรรมชาติถ่ายเทเข้ามา
ในบ้านบ้าง

บ้านปราศจากฝุ่น
 เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ท�าจากวัสดุท�าความสะอาดง่าย เช่น เก้าอ้ี หรือ
โซฟาควรเลอืกแบบหุม้หนงัทีไ่ม่เกบ็ฝุน่ ไม่ควรปพูรมทีเ่ป็นตวัการส�าคัญ
สะสมฝุ่น ล้างแอร์อย่างสม�่าเสมอ และท�าความสะอาดผ้าม่านอยู่เสมอ

ให้แสงธรรมชาติเข้าสู่บ้าน
 จัดบ้านให้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเพียงพอ เพื่อลดการใช้
พลงังานไฟฟ้า และเพือ่ให้แสงแดดช่วยก�าจดัความชืน้ ลดกลิน่อบัในบ้าน

พื้นที่สีเขียวอาหารปลอดภัย
 ปลูกผักสวนครัวนานาชนิดในกระถางง่ายๆ หรือปลูกบนดินในพื้นที่
เล็กๆ ก็ได้ เพ่ือเก็บผลผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมีไว้กินในบ้าน  
สวนครัวยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยให้บ้านสดชื่นสบายตา

• แครอต อุดมด้วยสารอัลฟาและเบตาแคโรทีนซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง ช่วยปกป้อง
ร่างกายจากสารพิษในส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
ระบบประสาท สายตา และผิวหนัง

5 สุดยอด
อาหารล้างพิษ
>> การดูแลร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอก็สำาคัญ
ไม่แพ้กัน มีอาหารหลาย
ชนิดที่ช ่วยล ้างพิษใน
ร่างกายได้ ทั้งยังมีสาร
อาหารที่ช่วยป้องกันการ
สะสมของสารพิษจาก
มลภาวะ มาแนะนำาชาว
เดินปั่นกันค่ะ

• อะโวคาโด แหล่งของสาร 
อาหารส�าคัญ ช่วยขยาย
หลอดเลือด และช่วยปิดกัน้ 
สารพิษที่ เข ้ามาท�าลาย
หลอดเลือดแดง อุดมด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อ
ว่ากลูต้าไธโอน ซึ่งช่วยให้
ตับขจัดสารพิษออกจาก
ร่างกายได้ดีข้ึน

• บีตรูต (ผักกาดแดง) มีสาร
สีแดงที่มีชื่อว่า บีทานิน ซึ่ง
เป็นกรดอะมิโนช่วยยับยั้งการ
เกิดโรคมะเร็ง ท�าให้เลือดลม
และระบบการไหลเวียนของ
เลือดท�างานได้ดีมากข้ึน และ
มีสารอาหารที่ช่วยในการล้าง
พิษตับได้

• กะหล�่าปลี มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ตับ
ท�าลายฮอร์โมนส่วนเกินออกไป และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการล้างพิษของตับ ใยอาหาร
ในกะหล�่าปลียังช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร
สะอาดข้ึนอีกด้วย
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เปิดยุท
ธศาสตร์ “พจิติรเมอืงจกัรยาน”

พิจิตร จังหวัดเงียบสงบริมแม่น�้าน่าน 
วางแผนท่ีจะเป็นเมืองต้นแบบแห่งการใช้จักรยานขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาภาคีในพ้ืนท่ีได้ท�างานผลักดันอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดความร่วมมือกับจังหวัดในการจัดท�ายุทธศาสตร์ “พิจิตรเมืองจักรยาน” มีกลไกคณะท�างานฯ 

ในระดับจังหวัด ด�าเนินการขยายพ้ืนท่ีการท�างานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
จ�านวน 11 แห่งในเขตอ�าเภอเมือง โดยเน้นให้เกิดการปฏิบัติท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม

28 กันยายน 2561 ประกาศ
ยุทธศาสตร์ “พิจิตรเมืองจักรยาน”
ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เดินไปปั่นไป
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ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างพื้นที่
ต้นแบบและเครือข่าย

ชุมชนจักรยาน 

2
แผนยุทธศาสตร์ “พิจิตรเมืองจักรยาน 
พ.ศ. 2561-2562” มีกลไกการท�างาน 
ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ด�าเนินงานในท้องถิ่นพื้นที่ที่มีความพร้อม 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการใช้จักรยาน 
มากขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย และเชื่อมประสาน
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนา
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

5

ยุทธศาสตร์
ด้านนโยบาย
และการบริหาร

จัดการ

1

เพ่ือการก�าหนด
ทิศทางแนวทาง และระบบบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะน�าไปสู่การ
ด�าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เลือกการใช้จักรยานเป็น
วิธีการหนึ่งในการเดินทาง

ในชีวิตประจ�าวัน

กิจกรรม/
โครงการ อปท.ที่ท�า

กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้เข้าใจ 

และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ชุมชนจักรยานและส่งเสริมวัฒนธรรม
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน 

ให้มีจ�านวนผู้ใช้จักรยาน
ในชุมชนเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

ระบบและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กิจกรรม/
โครงการ อปท.ที่ท�า

กิจกรรม
1. อบรมให้ความรู้ • ค้นหาบุคคล

ต้นแบบที่ใช้จักรยาน
2. ตั้งกองทุนจักรยาน ต.หัวดง

3. ตั้งเครือข่ายจักรยาน 6 หมู่บ้าน
4. สร้างต้นแบบ
ชมรมจักรยาน 

5. ขอจักรยานมือสอง
จากหน่วยงานอื่น

6. เปิดศูนย์ประสานงาน
7. โครงการอบรมซ่อมจักรยาน

8. อบรมให้ความรู้กฎจราจร เด็ก บุคคลในต�าบล
9. สร้างหมู่บ้านต้นแบบส่งเสริม

กระตุ้นขี่จักรยานร่วมกัน
10. จัดตลาดนัดชุมชน

 เทศบาลต�าบลหัวดง

  อบต.หัวดง
 เทศบาลต�าบลวังกรด • อบต.เมืองเก่า  

 • อบต.สายค�าโห้ • อบต.คลองคเชนทร์
 
 เทศบาลต�าบลวังกรด • อบต.เมืองเก่า  
 • อบต.สายค�าโห้

  อบต.คลองคเชนทร์

 อบต.หัวดง

  อบต.ดงกลาง

1. ตั้งชมรมจักรยาน
2. บรรจุโครงการชุมชนร่วมใจ 

 มุ่งใช้จักรยานในแผน อบต. 4 ปี
3. ก�าหนดเป็นนโยบายของ อบต. 

 • ประชาคมเรื่องจักรยานเพื่อบรรจุในแผน อบต.
4. ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้จักรยานไปโรงเรียน 

 (โรงเรียนท�าสมุดบันทึกสุขภาพ)
5. จัดกิจกรรมสะสมแต้ม ผู้ใช้จักรยาน - รับรางวัล

6. สนับสนุนให้ผู้น�า และองค์กรในท้องถิ่น
 สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

   อบต.หัวดง • เทศบาลต�าบลดงป่าค�า
  เทศบาลต�าบลหัวดง

  เทศบาลวังกรด • อบต.เมืองเก่า • อบต.สายค�าโห้   
 และ อบต.คลองคเชนทร์ 

   อบต.ดงกลาง
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ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง

เครือข่ายทางสังคม 

5

ยุทธศาสตร์
สู่เป้าหมาย

5

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

ระบบและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3
มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบ

และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
การใช้จักรยานภายใต้มาตรฐาน

ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรม

ของคนในพ้ืนท่ี

1. ปรับปรุงเส้นทางในชุมชน 
2. จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณในหมู่บ้าน 

3. ศูนย์ซ่อมจักรยานในชุมชน 

 เทศบาลต�าบลหัวดง • อบต.บ้านบุ่ง • อบต.ฆะมัง • อบต.โรงช้าง 
 เทศบาลต�าบลวังกรด • อบต.เมืองเก่า • อบต.สายค�าโห้ 
 อบต.คลองคเชนทร์ • เทศบาลต�าบลหัวดง • อบต.โรงช้าง 

 • อบต.ท่าหลวง • อบต.ฆะมัง

กิจกรรม/
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ด้านการสื่อสาร

สาธารณะ 

4 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างความ

ตระหนักตื่นตัว และพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ 

และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จักรยาน

กิจกรรม/
โครงการ

อปท.ที่ท�า
กิจกรรม

ถักทอเครือข่าย
ทางสังคมให้เข้ามามีส่วน
ในการส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรม/

โครงการ

1. รณรงค์โดยใช้หอกระจายข่าวของวัด 
โรงเรียน ประชาสัมพันธ์

2. สร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ 
3. ท�าเพจชุมชนจักรยานหัวดง

4. รณรงค์การใช้จักรยาน
5. ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย

 อบต.หัวดง 

 อบต.บ้านบุ่ง 
 เทศบาลต�าบลหัวดง
 อบต.ฆะมัง
 เทศบาลต�าบลวังกรด  

 • อบต.เมืองเก่า • อบต.สายค�าโห้ 
 • อบต.คลองคเชนทร์

อปท.ที่ท�า
กิจกรรม

อปท.ที่ท�า
กิจกรรม

1. รณรงค์ปั่นเดือนละ 1 ครั้งประสานกับ อปท. 11 แห่ง
2. ประสานกับ 11 อปท.จัดมหกรรมพิจิตร

เมืองจักรยาน ปีละ 1 ครั้ง
3. จัดแรลลี่ประกาศเกียรติคุณผู้ใช้จักรยาน

4. ตั้งชมรมน�าร่อง 
(สร้างกฎกติกาการใช้ประโยชน์ในเส้นทางร่วมกัน)

5. รณรงค์ขี่จักรยานไปท�าบุญในวันส�าคัญ 

 เทศบาลต�าบลหัวดง

 เทศบาลต�าบลวังกรด • อบต.เมืองเก่า 
 • อบต.สายค�าโห้ • อบต.คลองคเชนทร์ 

 อบต.ท่าหลวง
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11 อปท.
ร่วมขบวนขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติใน 11 พื้นที่ เกิดภาพการท�างาน

ที่ต่อยอดจากต้นทุน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบุ่ง   
   มกีารจดัตัง้ชมรมจกัรยานขึน้ในพ้ืนท่ี โดยปัจจุบนั
มีสมาชิกชมรมฯ ประมาณ 70 คน มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานทั้งเพื่อ
การออกกก�าลังกาย และการใช้จักรยานเพื่อการเดิน
ทางในชีวิตประจ�าวัน

 2. องค์การบริหารส่วน 
 ต�าบลเมืองเก่า  
 บูรณาการงานจักรยานร่วมกับการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร รณรงค์
ให้นักเรียน กศน.พิจิตรใช้จักรยานไป
โรงเรียนในวันเสาร ์ อาทิตย ์ และให้
นักศึกษา กศน.พิจิตร เป็นก�าลังส�าคัญใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้
จักรยาน

3. องค์การบริหารส่วนต�าบล 
 คลองคเชนทร์  
 ต่อยอดกิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 
โดยร่วมกับ อสม. ใช้จักรยานเยี่ยมเยียนผู้
ป่วยในพ้ืนท่ี ผูป่้วยติดเตียง มกีารจดักจิกรรม
อบรมให้ความรูเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไป
เร่ืองการใช้ถนนร่วมกันให้ปลอดภัย (Share 
the Road) โดยความร่วมมือของ อบต. 
สถานีต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ อสม.

4. องค์การบริหาร  
 ส่วนต�าบลท่าหลวง 
 มีการบูรณาการแผนงานและงบ
ประมาณร่วมกับศนูย์ฝึกอาชพีจงัหวดั 
เพื่อรับซ่อมจักรยานที่ช�ารุด

5. เทศบาลต�าบลวังกรด 
 บู รณาการงานจักรยานร ่วมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อ 
ยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การท่องเที่ยวจังหวัดในการจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือซื้อจักรยานไว้ใช้ในชุมชน 
“บ้านเก่า วังกรด”  

10. องค์การบริหาร 
 ส่วนต�าบลโรงช้าง  
 จัดกิจกรรมรณรงค ์เพื่อ
สร้างกระแสในพื้นที่เป็นประจ�า
ทุกเดือน  
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11. เทศบาลต�าบลดงป่าค�า 
 จดักจิกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างกระแส 
ในพื้นที่เป็นประจ�าทุกเดือน
 

ภาคีสู่การปฏิบัติ
 นอกจากน้ียังมีภาคีที่เกี่ยวข้องน�ายุทธศาสตร ์
ขับเคลื่อนพิจิตรเมืองจักรยานไปสู่การปฏิบัติ 

จงัหวดัพจิติร รบัรองยทุธศาสตร์พจิติรเมืองจักรยาน  
• ยกระดบัแผนงานเรือ่งจกัรยานให้สอดคล้องกบั 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
•  ประกาศให้ท้องถิ่น และหน่วยงานในจังหวัด 
 พิจิตรจัดท�าแผนงานประจ�าปี โดยพิจารณา 
 น�าเรื่องจักรยานเข้าสู่แผนงานของหน่วยงาน 
•  ประกาศให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องร ่วมกัน 
 ขับเคลื่อนเรื่องจักรยาน เพื่อให้เกิดการใช  ้
 จักรยานในพิจิตรอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต  

ทางหลวงชนบท จังหวัดพิจิตร  
•  จดัสรรงบประมาณปี 2561 ท�าไหล่ทาง (ช่องทาง 
 ส�าหรับใช้จักรยาน) ระยะทาง 1,800 เมตร  
 โดยผ่านเขตพื้นที่ อบต.คลองคเชนทร์ อบต. 
 โรงช้าง และเทศบาลต�าบลเมืองเก่า โดยม ี
 แผนการก่อสร้างต่อเนื่องในปี 2562

องค์กรด้านศาสนาในพื้นที่  
•  เจ้าคณะจังหวัดขอให้วัดในเขตเมืองพิจิตร 
 ให้ความร่วมมอื และสนบัสนุนทรพัยากรในการ 
 ขับเคลื่อนจักรยาน ซึ่งหลายวัดมีบทบาทเป็น 
 ศูนย ์กลางในการน�าจักรยานไปสนับสนุน 
 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง

6. เทศบาลต�าบลหัวดง 
 ใช้จักรยานเป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น กิจกรรมเทศบาลพบประชาชนที่จัดขึ้นภายใต้
กองและแผนงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น กองสาธารณสุข 
พบประชาชน ตรวจสุขภาพประจ�าเดือน กองสวัสดิการและ
สังคมตรวจเย่ียมพื้นท่ี เป็นต้น โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีใช้
จักรยานในการปั่นเยี่ยมเยียนพื้นที่ มีการการสร้างแรงจูงใจ 
ให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการจับฉลากรางวัลเป็น
จักรยาน เป็นต้น

7. องค์การบริหาร
 ส่วนต�าบลหัวดง   
 มีการบูรณาการงานจักรยานเข้ากับ
แผนงานของท้องถิ่น ได้รับทุนสนับสนุน
จาก สสส. (ส�านัก 3) จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ และ
การออกก�าลังกาย เป็นต้น

8. องค์การบริหาร 
 ส่วนต�าบลสายค�าโห้  
   มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
ในพื้นที่ ส ่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้
จกัรยานไปโรงเรยีน และการใช้จกัรยาน
เพื่อการออกก�าลังกายในเด็กนักเรียน  

9. องค์การบริหารส่วนต�าบลฆะมัง 
   ด�าเนินการบรรจุเรื่องจักรยานเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3 ปี  (2561 – 2563) มีการสนับสนุนให้โรงเรียนในเทศบาล
ส่งเสริมการใช้จักรยานกับเด็กนักเรียน อบรมเรื่องความ
ปลอดภัย และอบรมเรื่องการใช้ถนนร่วมกันอย่างไรให้
ปลอดภัย โรงเรียนใช้จักรยานเป็นเคร่ืองมือ จัดกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการปั่นจักรยานส�ารวจชุมชน 
และวาดแผนที่ประกอบเพื่อหาจุดเสี่ยงในชุมชน เพ่ือ 
ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากจุดเสี่ยง เป็นต้น

10. องค์การบริหาร 
 ส่วนต�าบลโรงช้าง  
 จัดกิจกรรมรณรงค ์เพื่อ
สร้างกระแสในพื้นที่เป็นประจ�า
ทุกเดือน  
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 “วัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการใช้จักรยานมาตลอด 
มีการจัดกิจกรรมจักรยานต่อเนื่อง ตอนนี้ต่อยอดมาเปิด
ตลาดชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางและการท่องเท่ียววิถีชุมชน
บริเวณคลองข้าวตอก เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริม ในตลาดก็มีจักรยานให้นักท่อง
เท่ียวได้ยืมปั ่นไปเท่ียวชมชุมชนท่ีเป็นชุมชนวิถีเกษตร 
แล้ว อบต.ดงกลางก็ปรับภูมิทัศน์เส้นทางริมคลองเพ่ือให้
คนในชุมชนปั ่นจักรยานได้สะดวกปลอดภัย จัดท�าป้าย
สัญลักษณ์เขตชุมชนจักรยาน มีทางจักรยานเข้าสู ่ชุมชน 
และสัญญาณไฟกระพริบให้ระวังหรือลดความเร็วเข้าสู่เขต
ชุมชนจักรยาน จัดท�าท่ีจอดจักรยานในพ้ืนท่ีบริเวณจุด
ส�าคัญๆ เช่น วัด ตลาดนัดของหมู่บ้าน ท�าให้ชาวบ้าน
ตื่นตัวใช้จักรยานกันเพ่ิมข้ึน”

เครือข่าย
คนท�างาน
พิจิตร

เมืองจักรยาน

 “พิจิตรขับเคล่ือนเรื่องชุมชนจักรยานมาต่อเนื่อง หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้า
มาท�างานรณรงค์จักรยานในพิจิตร จนกระท่ังเราสามารถท�าให้จังหวัดเห็นความส�าคัญได้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้เซ็นต์รับรองยุทธศาสตร์พิจิตรเมืองจักรยานอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจะท�าให้เกิด
กระบวนการท�างานในรูปแบบคณะท�างาน กลไกคณะท�างานตรงนี้มี 11 อปท.มาเป็นคณะท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในจังหวัด ซ่ึงสิ่งท่ีคณะท�างานต้องผลักดันต่อก็คือท�าให้กลไก
คณะท�างานสามารถผลักดันวาระเรื่องจักรยานให้เข้าไปอยู่ในแผนงานพัฒนาของแต่ละ อปท. 
แล้วเชื่อมโยงกันได้ แล้วต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท่องเท่ียวเมืองรอง หรือด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีในเรื่องต่างๆ”

คุณประเทือง ช่วยเกลี้ยง 
เลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัย
และปฏบิตักิารสงัคม ผูม้บีทบาท
ส�าคัญในการประสานงานกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดและ 
ร่วมผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์
พิจิตรเมืองจักรยาน

คุณไกรสิทธิ์ เหรียญดำารงพร
นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลวัง
กรด หน่ึงในท้องถ่ินทีส่นับสนุนการ
ใช้จักรยานในพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้ง
การใช้ในชีวิตประจ�าวัน และใช้ใน
การท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นพื้นที่
ย่านชุมชนเก่าแก่ หนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัด

 “ย่านเก่าวังกรดอยู ่ในเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองพิจิตร ชุมชนของเรามีสภาพท่ี
เหมาะกับการใช้จักรยานเพราะเป็นชุมชนเก่ามีถนน
สายเล็กๆ ไม่พลุกพล่าน นักท่องเท่ียวสามารถปั ่น
จักรยานจากในเมืองเข้ามาถึงชุมชนได้สะดวก แล้ว
เราพยายามท�าให้พ้ืนท่ีเป็นมิตรกับการใช้จักรยาน 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้จักรยานสัญจรไปมาใน
ชุมชน โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กและเยาวชน มีการ
จัดหาจักรยานมาแจกให้กับเด็กๆ ทุกปี เวลาจัด
กิจกรรมอะไรในชุมชนก็มีการใช้จักรยานเข้ามาเป็น
ส ่วนหนึ่ งอยู ่ เสมอ ให้คนในชุมชนเห็นว ่าการใช ้
จักรยานท�าได้จริงในชุมชนของเรา”

 “อบต.คลองคเชนทร์ของเราเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในยุทธศาสตร์พิจิตรเมืองจักรยานด้วย มีการ
เชื่ อมโยงกับ อปท. อ่ืนๆ จัดกิจกรรมรณรงค ์
จักรยานด ้วยกัน แต ่ก ่อนหน้านั้นเราท�าเรื่อง
ชุมชนจักรยานมาก่อนแล้ว คลองคเชนทร์จะใช้
กลุ่ม อสม.เป็นตัวอย่างในการใช้จักรยาน อสม.
จะปั ่นจักรยานไปท�าภารกิจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 
เยี่ยมคนชรา ไปบ้านไหนนอกจากแนะน�าเรื่อง
การดูแลสุขภาพก็จะพูดคุยเรื่องการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ�าวันว่ามีข้อดีอย่างไร เวลามีกิจกรรมส่ง
เสริมการใช้จักรยานก็จะมีกลุ่ม อสม.เป็นแกนน�า
หลัก การขยายผลด้วย อสม.เป็นจุดแข็งของชุมชน
จักรยานในคลองคเชนทร์”

คุณจำานงค์ คชรอด 
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลคลองคเชนทร์ ร่วมเป็น
ก�าลงัส�าคญัในการส่งเสรมิการใช้
จกัรยานมาอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้
กลุม่อาสาสมัครสาธารณสขุเป็น
ผู้น�าในการขยายผล

พระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต 
เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ผู้ใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางขับเคลื่อนสู ่การเป็น
ชุมชนจักรยาน ต่อยอดสู่การเปิด
ตลาดน�้าของชุมชน ณ ริมคลอง
ข้าวตอก วัดดงกลาง หวังกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนให้ขยายตัว
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ชุมชนคนเดิน-ปั่น

ไอเดียดีๆ 
สร้างสรรค์ชุมชนคนเดินปั่น

 โครงการชุมชนจักรยานเพื่อ
สุขภาวะ ปีท่ี 3 มีโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนจำ นวน 60 โครงการ 
กระจายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
เพื่อท�างานเชิงรุกส่งเสริมให้เกิด
การใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 
ในชวิีตประจำ วัน ซึง่แตล่ะชมุชนก็คดิ
สร้างสรรค์งัดกลยุทธ์ทีเด็ดออกมา 
สร้างความรับรู้ให้กับคนในชมุชน โดย 
ใช้ต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นหลักคิด 
แล้วหาวิธีการท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างตรงเป้า
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 ใช้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเผยแพร่กิจกรรม
จักรยานสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงพลัง โดย
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา เป็นโครงการ
เดียวที่มีพื้นที่ด�าเนินการเป็นโรงพยาบาล ให้
บทบาทโรงพยาบาลท�าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การใช้จักรยาน
 โดยกลไกขับเคลื่อนโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลที่มีความมุ ่งมั่นตั้งใจท่ีจะสร้างโรง
พยาบาลต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในการ
เดนิทางให้เกดิขึน้จรงิ วนันีถ้้าเข้าไปในโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชินีฯ อ.นาทวี จ.สงขลา จะพบ
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการใช้
จกัรยาน เช่น จุดจอดจกัรยานทีป่ลอดภยั ศูนย์ซ่อม
จักรยานที่สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับจักรยาน 
ตลอดทั้งมีการใช้จักรยานเป็นเคร่ืองมือในการ
รณรงค์ด้านสาธารณสุข เช่น ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 
เป็นต้น

ปั่นจักรยาน
ก็เท่ได้

 เปลี่ยนเด็กแว้นที่เคยสร้างความร�าคาญมา
เป็นเด็กแว้นจักรยานท�าสิ่งที่มีประโยชน์จนได้รับ
การยอมรับ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที ่ชักชวนให้เด็กและเยาวชนทีเ่คยรวมกลุม่
เป็นเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์สร้างความร�าคาญ
ก่อกวน ให้เข ้ามารวมกลุ ่มท�ากิจกรรมเรื่อง
จกัรยาน ดงึดดูความสนใจด้วยแนวคิดป่ันจกัรยาน
กเ็ท่ได้ มาแว้นจักรยานกนัดกีว่า ได้ท�าดีเพ่ือชมุชน
สร้างคุณค่าให้กับตนเอง 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่

2. ต้นแบบโรงพยาบาลจักรยาน

 โดยโครงการชมุชนจกัรยานบ้านตนัหยงก�าเม็ง
เพือ่สขุภาวะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นโครงการในพืน้ที่ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของ
เดก็และเยาวชนในพ้ืนที ่โดยใช้รปูแบบการส่งเสรมิ
การใช ้จักรยานในกลุ ่มเด็กและเยาวชน เพิ่ม
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสมาท�ากิจกรรมด้านจักรยานร่วมกัน 
 ความน่าสนใจของโครงการน้ีคือ การใช้กลุม่เดก็
แว้นในชุมชนที่เคยสร้างปัญหาก่อกวน สร้างความ
ร�าคาญให้กบัชาวบ้านให้เข้ามามส่ีวนร่วมเป็นกลไก
หลักในการท�ากิจกรรมโครงการ เป็นการเปิดพื้นที่
ให้เดก็แว้นในชมุชนได้ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ ได้ท�า
สิ่งดีๆ ให้คนชุมชนเห็น ซ่ึงส่งผลให้พฤติกรรมของ
เด็กแว้นกลุ่มนี้เปลี่ยนไปจากเดิม อดีตเด็กแว้นได้
ชักชวนเด็กๆ ในชุมชนออกมาปั่นจักรยานส�ารวจ
แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  
พวกเขายงัมาฝึกเป็นช่างซ่อมจักรยานให้บรกิารกบั
เด็กๆ และชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้ทุกคนสามารถ
ปั่นได้อย่างปลอดภัย ท�าให้พวกเขามีชื่อกลุ่มใหม่ที่
น่ารักกว่าเดิมว่า “เด็กแว้นจักรยาน” 

เจ้าหน้าท่ี
ใน รพ.

สร้างโรงพยาบาล
ต้นแบบท่ีส่งเสริม
การใช้จักรยาน 
ในการเดินทาง 
ให้เกิดข้ึนจริง

1. เด็กแว้นจักรยาน
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 ใช้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. มาเป็นหัวหอกใน
การรณรงค์ เพราะกลุ่ม อสม.คือกลุ่มคนที่เข้าถึงชาวบ้านได้ทั่วทุก
มุมจริงๆ เริ่มจากการรณรงค์ให้กลุ่ม อสม.ปฏิบัติภารกิจประจ�าวัน 
และภารกจิในหน้าทีด้่วยจกัรยานจนสร้างกระแสให้ชาวบ้านหนัมา
สนใจใช้จักรยานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น
หันมาใช้จักรยานอีกครั้ง
 โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านคลองน�้าหัก 
อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั เป็นตวัอย่างการส่งเสรมิการใช้จกัรยานด้วย
การใช้กลุ่ม อสม.เป็นแนวหน้า ทุกวันนี้ภาพคุ้นตาของคนในชุมชน
บ้านคลองน�้าหักคือ อสม.ใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ เช่น ไปเยีย่มผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง ไปเยีย่มผูส้งูอาย ุคดักรอง
ผู้ป่วยในชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
 โดย อสม.ในฐานะคนท�างานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตระหนัก
ว่าต้องท�าหน้าทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนการรกัษาสขุภาพ การใช้จกัรยาน
ในการเดนิทางเป็นวธิกีารทีง่่ายทีส่ดุ ได้ทัง้งาน ได้ทัง้สขุภาพ จากการ 
น�าร่องของกลุม่ อสม. ทกุวนัน้ีเร่ิมมกีลุม่ผูสู้งอายนุ�าจักรยานของตนเอง 
ออกมาปั่นไปพร้อมกับ อสม. จึงได้เห็นว่านอกจาก อสม.จะได้ไป
เยี่ยมผู้ป่วยแล้ว ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ได้ไปเยี่ยมไปให้ก�าลังใจ
กัน เกิดรอยยิ้มทั้งผู้ป่วย ญาติ อสม.และผู้สูงอายุอีกด้วย

 เพราะอยู่ในพื้นที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพระนครศรีอยุธยา 
ชมุชนทีอ่ยูท่่ามกลางสถานท่ีท่องเทีย่วทีมี่ช่ือเสยีงแห่งน้ี
จงึใช้ต้นทุนด้านการท่องเทีย่วเพ่ือจดุประกายส่งเสรมิให้
คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น 
 ภายในชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโฮม
สเตย์อยูแ่ล้ว โครงการชมุชนจกัรยานต�าบลคลองจกิเพือ่
สุขภาวะ 2018 จ.พระนครศรีอยุธยา จึงส่งเสริมการใช้
จักรยานในการเดินทางเชื่อมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่
ภายในชุมชนและที่อยู่ใกล้เคียง เน้นสร้างมาตรการที่
เอื้อให้เกิดการใช้จักรยานในพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชน 
โดยเร่ิมเกิดแนวทางการพูดคุยกับธุรกิจโฮมสเตย์ และ
ที่พักในพื้นที่ให้มีการจัดบริการจักรยานที่ละ 2 คันเป็น
อย่างน้อย พร้อมท้ังเริ่มมีการปรับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้สามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัย 

3. ชูชุมชนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

นักปั่น
จักรยานเท่ียว

การใช้จักรยาน
ในการเดินทางเชื่อม
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ภายในชุมชน

4. อสม. แนวหน้าใช้จักรยาน

ชาวบ้าน
ในชุมชน

ส่งเสริมการใช้
จักรยานด้วยการใช้

กลุ่ม อสม. 
เป็นแนวหน้า
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สัมภาษณ์ 

 จักรยานอยู่ในทุกด้านของชีวิต

  ทกุวนัน้ีมที�ากจิกรรมคุมทรปิป่ัน ป่ันไปเทีย่ว ป่ันไปท�างาน เทีย่วกคื็อเทีย่วตาม
ชมุชน โบราณสถาน ป่ันไปท�างานกค็อืเราท�าฟรแีลนซ์จดัดอกไม้กจ็ะป่ันไปตลอด 
เป็นช่างซ่อมจักรยานด้วย เริ่มใช้จักรยานมาตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนยังท�างานประจ�า
กป่ั็นจากแถวรามไปทองหล่อ ป่ันไปทุกวนั แต่มหียดุป่ันช่วงหน่ึงหลงัออกจากงาน
ประจ�าที่นั่น กลับมาปั่นอีกทีเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา ก่อนจักรยานจะบูมขึ้นมา การ
ป่ันในชีวติประจ�าวนัถ้าใช้รถคันเลก็พบัได้กอ็าจจะเอาขึน้รถสาธารณะบ้างแล้วป่ัน
ต่อ แต่ถ้าใช้คันใหญ่พับไม่ได้ก็ปั่นไปเลยรวดเดียว
 ช่วง 7-8 ปีมานี้ก็ปั่นไปท�างานของเรา แล้วก็มีเข้าก๊วนปั่นไปเที่ยวหลายกลุ่ม 
อยูก่ลุม่ฟิกเกยีร์กป่ั็นเข้าเมอืง ไปวงเวยีนบางล�าภ ูไปสนามหลวง มกีลุม่ทีป่ั่นเทีย่ว
ชมเมอืง ป่ันไปบางไทร อยธุยา เราอยูห่ลวยก๊วน ก๊วนกไ็ปเจอกนัจากเพือ่นแนะน�า 
บางทีก็เจอกันทางเฟสบุ๊ค แล้วก็มาจับกลุ่มกันปั่นเที่ยว อย่างกลุ่มฟิกเกียร์เขาจะ
มีจัดกิจกรรมกันบ่อย ปั่นเป็นทริปยาวๆ ก็มีไปเมืองกาญจน์ ไปหัวหิน ชะอ�า อีก
กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มปั่นไปกินไป เป็นนักปั่นไปหาของกินตามชานเมืองหรือในเมือง 
ในทุกกลุ่มมีคนหลากหลายอาชีพ แต่เรามารวมตัวกันเพราะชอบจักรยาน 

คุณประสพชัย รัตนวงค์ หรือคุณนิกกี้ 

นักจัดดอกไม้อิสระ และช่างซ่อมจักรยาน 

ผู้ใช้จักรยานปั่นไปทำ งานมานานหลายปี 

และยังมีงานอดิเรกในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

เพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ อย่างช้าๆ 

และเจาะลึกในแบบที่เขาชอบ นี่คือคนที่เดินไปปั่นไป

ฉบับนี้ชวนมาพูดคุยเปิดให้รู้จักโลกเล็กๆ 

ที่มีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ของเขากันค่ะ

คุณนิกกี้บอกว่าจักรยานเป็นทั้งยานพาหนะ

และเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตในแนวทาง

ที่ตนเองสนใจ รวมถึงนำ พาให้เข้าถึงคุณค่า

ด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมชุมชน

ที่น่าศึกษาเรียนรู้

ประสพชัย รัตนวงค์

จักรยานช่วยให้เข
้า

ถึง “ชีวิตที่มีคุณค่า”
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 จักรยานพาเข้าถึงสิ่งที่สนใจ

 การใช้จักรยานเดินทางท�าให้เราได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็น ถ้า
เรานั่งรถผ่านเราก็แวะไม่ได้ต้องหาที่จอดรถ แล้วเดินย้อนกลับมา แต่
ปั่นจักรยานเราเห็นอะไรน่าสนใจเราแวะได้เลย ในตรอกซอกซอยก็ขี่
ลัดเลาะเข้าไปได้ เราได้เรื่องประสบการณ์ในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ 
เวลาเราเห็นคนแชร์สถานท่ีท่องเท่ียวแปลกๆ ถ้าเราสนใจเราปั่นไปดู
ได้เลย แล้วระหว่างทางไปสถานทีน่ัน้บางทีเราไปเจอสถานทีท่่องเทีย่ว
น่าสนใจอื่นอีก เช่น เขาบอกวัดนี้ก�าลังดัง แต่ระหว่างไปที่วัดนั้นเราไป
ค้นพบว่ามีอีกวัดซึ่งเก๋กว่า สวยกว่า เก่ากว่า ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ 

 ช่างซ่อมจักรยาน

 มาท�าเรือ่งซ่อมจักรยานเพราะเราสนใจจกัรยานจรงิจงัมาก การซ่อม
จักรยานก็ไปเรียนกับบริษัทท่ีน�าเข้าจักรยาน เขาเปิดคอร์สอบรมสอน
ซ่อมจกัรยาน พอดเีราชอบจกัรยานแนววนิเทจ น�าจักรยานเก่ามาบรูณะ
ให้ใช้ได้ ซ่อมไว้เชิงสะสมด้วย พออบรมมาแล้วก็รับซ่อม ช่วยท�าให้
จักรยานดูดีขึ้น ดูแลให้ระบบเกียร์ การปั่น การหล่อลื่น การล้าง เรา
ท�าให้ได้หมด ใช้ชื่อร้านนากี้ไบค์เซอร์วิส ท�าอยู่ที่บ้านเลย 

 ชอบจักรยานเพราะความอิสระ

 ถามว่าท�าไมถงึชอบป่ันจกัรยาน เพราะรูส้กึว่าอสิระ หนึง่เรว็กว่าเดนิ ส่วน
ถ้าเราไปใช้มอเตอร์ไซค์อย่างน้อยต้องมค่ีาบ�ารงุรักษา ค่าน�า้มนั แทนทีเ่ราจะ
เอาเงินนั้นมาเป็นค่ากินค่าเที่ยว ใช้จักรยานก็พาเราไปถึงได้เหมือนกัน 
รถยนต์ตอนนีก้แ็ทบไม่ได้ใช้เลยจอดสนทิอยูบ้่าน ส่วนมากจะป่ันจกัรยานไป 
สมยัก่อนตอนเริม่ท�างานใหม่ๆ กซ็ือ้ทัง้มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ แล้วกเ็ล่นรถยนต์
ด้วย แล้วเล่นพวกนัน้เราสญูเสยีเงนิไปแล้วไม่ค่อยได้อะไร เวลาจะไปไหนที
กเ็สยีค่าน�า้มนั ค่าดแูลรกัษา ค่าภาษ ีจักรยานเราไม่ต้องมค่ีาอะไรมาก อะไหล่
กถ็กูกว่า ป่ันไปเรากไ็ด้สขุภาพ สขุภาพดขีึน้กว่าเดมิ เมือ่ก่อนทีย่งัไม่ได้ป่ัน 
หรือช่วงหยดุป่ันไปร่างกายเละเทะเลย พอกลบัมาป่ันกด็ขีึน้มา การหายใจ
ต่างๆ ดีขึน้ ตับ ปอด เวลาไปตรวจสขุภาพทกุอย่างดหีมด 

 ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยจักรยาน 

 มีเรื่องที่อยากจะท�าเกี่ยวกับจักรยานอีกมาก แต่มีหนึ่งโครงการใน
ใจอยูแ่ล้ว เราก�าลงัศึกษาเส้นทางป่ันเทีย่ว พานักท่องเทีย่วต่างชาตมิา
เทีย่วเป็นแบบ Bike Tour ซึ่งในกรุงเทพฯ เขาก็มี หรือตามต่างจงัหวดั
ก็มีบ้างแล้ว แต่เราอยากท�าในเขตปริมณฑล ไปเที่ยวตามชุมชนที่คน
ไม่ค่อยเคยไป เช่น มีชุมชนมอญที่น่าสนใจมาก แล้วให้ชุมชนได้เผย
แพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเขา ให้นักท่องเที่ยวได้มาดูความเป็นอยู่ 
อาหารการกิน อย่างชุมชนมอญบางแห่งยังมีการทอผ้า การท�า
หัตถกรรม แล้วเส้นทางอาจจะไปจบที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เน้น
ส�าหรับคนที่ชอบเที่ยวแนวผจญภัยเล็กๆ ไม่ได้โลดโผนอะไรมาก แล้ว
ได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมเชิงลึกยิ่งขึ้น และเราจะท�าอย่างมืออาชีพ  
มีความปลอดภัย มีทีมงานปั่นน�า มีพยาบาลคอยปั่นตาม 
 ท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการสืบต่อลมหายใจของวัฒนธรรมชุมชน  
ให้ฝรัง่หรือคนไทยกต็ามได้ไปเหน็ว่าชมุชนไทยมคีณุค่าอะไร พาเข้าไป
ชมวิถีชุมชน ซึ่งจะต่างจาก Bike Tour ที่พาปั่นไปเรื่อยๆ ในเส้นทาง 
แต่เราจะพาเขาไปสัมผัสแบบเข้าถึงจริงๆ พาไปกินอาหารพื้นเมือง  
พาไปดวู่าในพืน้ทีน้ั่นเรามอีารยธรรมหลายอย่างทีผ่สมผสานกลมกลนื
ในวัฒนธรรมของเราร่วมกันมายาวนาน สมมติพาไปวัดก็ต้องคัดเลือก
ว่าวัดไหนสวย เก่าแก่พอ มีคุณค่าพอให้น่าศึกษาที่จะพาเข้าไปชมใน
เส้นทางของเรา พวกสถานที่ต่างๆ มีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ มีการให้
ข้อมูลว่ามีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยจักรยานที่น�าเสนอคุณค่าของชุมชนให้เต็มอิ่มที่สุด 

 ฟังมาทัง้หมดนีส้รปุได้สัน้ๆ ว่า สำาหรบัคณุประสพชยัจกัรยานไม่ได้ 
เป็นแค่เพียงยานพาหนะ แต่ยังเป็นสะพานเช่ือมให้ผู้คนเข้าถึงคุณค่า
ต่างๆ ในสังคมได้ในแบบที่ตนเองช่ืนชอบและมีความสุขได้ในชีวิต
อย่างแท้จริง 
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ปั่นเที่ยวพิจิตร 
เมืองเล็กน่ารัก...
เมืองรองน่าเที่ยว

เดินปั่นบันดาลใจ

พิจิตรเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำ น่าน เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
มีเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีเสน่ห์ พ้ืนท่ี
กายภาพของเมืองเหมาะกับการท่องเท่ียวสำ รวจเมือง
ด้วยจักรยาน เมืองเล็กเงียบสงบแห่งน้ียังไปกันได้กับ
กระแสเท่ียวเมืองรองด้วยจักรยานท่ีช่วยให้การท่อง
เท่ียวของพิจิตรคึกคักย่ิงข้ึน

วัดโพธิ์ประทับช้าง

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 นักท่องเท่ียวสามารถป่ันจกัรยานชมเมอืง 
ผ่านสถานทีส่�าคัญต่างๆ ท้ังวดัวาอารามน่าสนใจ 
ย่านชุมชนเก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
 สถานทีแ่ห่งร่องรอยประวตัศิาสตร์ มลีกัษณะ
เป็นเมืองโบราณบนเนื้อที่ 400 ไร่ ประกอบไป
ด้วยซากโบราณสถาน เจดีย์ ก�าแพงเมือง คูเมือง 
ฯลฯ ภายในอุทยานจัดเป็นสวนรุกชาติร่มรื่นไป
ด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ

วัดโพธิ์ประทับช้าง
 โบราณสถานที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย
สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี (พระพุทธเจ้า
เสือ) พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ปัจจุบันได้รับการบูรณะยังคงหลงเหลือพระ
วิหารสูงใหญ่ ก�าแพงล้อมรอบ 2 ชั้น ซึ่งเป็น
ศิลปะแบบอยุธยาให้ได้ชม

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
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ตลาดย่านเก่าวังกรด
 สัมผัสกล่ินอายของวันวานท่ีเต็ม
ไปด้วยเสน่ห์ ในย่านตลาดเก่าไม่ไกล
จากตวัเมอืงพจิติร ชมุชนเก่าแก่ทีมี่สิง่
น่าสนใจมากมาย ชมบ้านเรือนไม้
โบราณในบรรยากาศเงียบสงบ อาคาร
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยบ้านหลวง
ประเทืองคดี และเลือกชิมของกิน
อร่อยในร้านรวงที่สืบทอดกิจการกัน
มาแต่ช้านาน

บึงสีไฟ

บึงสีไฟ
 บึงน�้าขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของเมืองพิจิตร เป็นสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจ และจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

วัดเขารูปช้าง
 โบราณสถานที่โดดเด่นด้วยเจดีย์แบบลังกา ตั้งอยู่
บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายรูปช้าง บน
ยอดเขาเป็นจดุชมวิวทวิทศัน์ของเมอืงพจิิตรได้รอบทศิ 
360 องศา มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของไร่นาชาว
บ้านและเส้นถนนที่ตัดมายังวัด

วัดเขาพระ
 วัดเขาพระ วัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา มี
พระพุทธรปูปางประธานพรประดษิฐาน
อยู่บริเวณยอดของภูเขา ชาวบ้านเรียก
ชื่อพระพุทธรูปว่า “หลวงพ่อพระพุทธ
ประธานพร” ประชาชนทัว่ไปนิยมมาขอ
พรให้ประสบความส�าเร็จ

วัดเขาพระ

วัดเขารูปช้าง

ตลำดย่ำนเก่ำวังกรด
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Special Report

 ฉันมีความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า อะไรที่มันดี 
ถ้าลองได้ลงมือทำ แล้ว คนในชุมชน คนในพื้นที่ 
เห็นดีด้วย ....ดอกผลมันจะสวยงามเสมอ

 ครั้งแรกเห็นภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ ท้ัง สสส. เอง 

กรมท่าอากาศยาน ผู้แทนจากโรงแรมมาเลเซีย หัวหน้าวิน

มอเตอร์ไซค์ และเจ้าของบ้าน 3 ชุมชนในย่านซอยงามดูพลี 

คือ ชมุชนหน้าธรรมศาสตร์ ชุมชนบ้านเอือ้อาทร ชมุชนบ้าน

มั่นคงสวนพลู ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ยินดีร่วม

ด�าเนินการให้ “งามดูพลี เดินดี ปั่นได้”

งามดูพลี เดินดี ปั่นได้

 ร่วมออกแบบงามดูพลี 
ให้เดินดี ปั่นได้

ครั้งแรก 

ครั้งที่
สอง

(1) รณรงค์สร้างการรับรู้ 
(2) การปรับปรุงกายภาพ-โครงสร้างพื้นฐาน
 ให้เอื้อต่อคนเดิน คนปั่น
(3) การมีมาตรการด้านจราจรและ
 ความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน 

การออกแบบงามดูพลี 
ให้เดินดี ปั่นได้ 
ต้องทำ  3 กระบวน คือ

30
กม.

 จะตีเหล็กให้ดี ต้องตีตอนร้อน ทีมงานเลยนัดหมาย

ลงส�ารวจพื้นที่จริงกันในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 

เพื่อประกาศให้ชุมชนและผู้ใช้ถนนให้ทราบโดยทั่วกัน

ว่า งามดูพลี จะเดินดี ปั่นได้ ถ้าทุกคนร่วมลงมือท�า 

2 ครั้งการจัดประชุมกลุ่มย่อย



      

21

I bike I Walk News

ถอดบทเรียน
ส่งเสริมจักรยาน
ปี 2561

 เมือ่วนัท่ี 11-12 ธนัวาคม 2561 ภาคทีีร่่วมกบัสถาบนัการเดนิและ
การจกัรยานไทยด�าเนนิงานส่งเสรมิการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีต่างๆ ทุกภาค
ของประเทศไทยในรอบปี 2561 ได้มาร่วมการประชมุเชงิปฏบิตักิารสรปุ
บทเรียนรู้ ท้องถ่ิน ภาคี พื้นที่ด�าเนินงาน และทีมปฏิบัติการสื่อ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมจาก 10 โครงการ จ�านวน 37 คน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ 
ผู้บริหารเมือง ประธานและตัวแทนชุมชน รวมถึงตัวแทนจากสถาบันฯ
 กระบวนการเริ่มต้นด้วยการท�าแผนที่เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดข้ึน 
ในไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ การผลักดันให้สมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติผ่านมติเมื่อปี 2555 สนับสนุนการส่งเสริมการเดินและการใช้
จกัรยานในชวีติประจ�าวนั มาจนถงึการทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติได้บรรจุเรื่องการเดินและการใช้จักรยานไว้ด้วยเป็นคร้ังแรก 
ในฉบับที่ 12 (2560-2564) และการที่องค์การสหประชาชาติประกาศ
ในปี 2561 ให้วนัที ่3 มถินุายน เป็นวันจกัรยานโลก จากนัน้สรปุผลส�าเรจ็
ของโครงการที่เป็นรูปธรรม ปัจจัยความส�าเร็จ ข้อจ�ากัดในการด�าเนิน
งาน วิธีการแก้ไขอุปสรรคข้อจ�ากัดให้โครงการประสบความส�าเร็จ 
มากที่สุด แล้วให้ผู้ด�าเนินงานแต่ละโครงการตั้งเป้าหมายของโครงการ 
ที่จะท�าให้ได้จริงต่อไปในปี 2562 
 ประเด็นและบทเรียนที่ได้ออกมาในสองวันนี้มีมากมาย บางอย่าง 
มีข้อสรุปชัดเจน บางอย่างก็ยังต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
ต่อไป เช่น อุปสรรคในด้านความยัง่ยนืจากการเปลีย่นตวัผู้บรหิารองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นระยะ แก้ไขด้วยการท�างานกับข้าราชการประจ�า  

รายงานโดย : กวิน ชุติมา 

โดยเฉพาะทีรั่บผดิชอบด้านยทุธศาสตร์การพัฒนา หรอืกลวธิใีนการสร้าง
หรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินการใช้จักรยานที่มีหลากหลาย  
โดยสิ่งหน่ึงที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อบริบทของแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน 
ในหลายด้าน ท�าให้ต้องคิดค้นหรือเลือกรับเอาวิธีการที่สอดคล้อง 
มาใช้ บ้างก็คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาได้เอง
 ป ิดท ้ายการประชุมด ้วยบทสรุปจากศาสตราจารย ์กิตติคุณ  
ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ อดีตประธานและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสถาบันฯ 
ได้มาน�าเสนอภาพที่ให้แง่คิดต่างๆ ในการส่งเสริมการใช้จักรยาน เช่น 
ปัจจัยส�าคัญที่คนจะหันมาใช้จักรยานหรือไม่คือความปลอดภัย ซึ่งทาง
จกัรยานไม่ใช่ค�าตอบส�าเรจ็รปูของการสร้างความปลอดภัย การส่งเสรมิ
การใช้จักรยานอาจท�าได้หลายทาง บางสภาพเงื่อนไขหรือบางท้องถ่ิน
ท�าทางจักรยานไม่ได้ผล สิ้นเปลืองงบประมาณ หรืออาจก่อผลทางลบ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนในพื้นที่นั้นไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ต้องการ  
การส่งเสริมจะได้ผลต่อเมื่อผู้ที่มาใช้และประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ 
ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ อาจเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ ประหยัด ลดค่าใช้จ่าย 
อาจเป็นเพราะใช้ได้จริง สะดวกกว่าการใช้รถ จึงควรคิดน�าจักรยาน 
เป็นสื่อในการสร้างสังคม ต้องคิดใหญ่ มองให้เห็นความเช่ือมโยงกับ 
หลายมิติ แต่แม้จะคิดใหญ่ก็ต้องท�าไปให้ส�าเร็จทีละก้าว ท�าให้คนเข้าใจ
การใช้จักรยาน สร้างให้เป็นวัฒนธรรม เป็นหลักคิดในการใช้ชีวิต 
สามารถเข้าถึงการใช้จักรยานได้ทั้งข้อมูล ความคิด และการปฏิบัติ  
และท้ายสุดต้องมีการพัฒนาจึงจะส�าเร็จต่อเนื่องยั่งยืน
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 ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ จดัประชมุเชงิปฏบัิติการกับชมุชน 
เพือ่เตรียมความพร้อมกบัคนในพืน้ทีร่่วมท�าเมอืง-ชมุชนเดินจักรยาน 
“ทบทวนบางคล้า…ก่อนส่งเสรมิเดนิ จกัรยาน” ณ เทศบาล ต�าบล
บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2562
 โดยข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่บางคล้า เกิด 
คณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้
จักรยาน ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน เพื่อ
ให้ตอบโจทย์ของชุมชนบางคล้าทีต้่องการให้มกีารปรับปรงุ 3 ด้าน
คือ (1) ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยต่อการใช้
จักรยาน (2) ด้านสังคม ต้องการให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม 
สามารถปั่นจักรยาน และร้องเพลงไปได้อย่างสบายใจ (3) ด้าน 
สิ่งแวดล้อม ต้องการให้บางคล้าอากาศดี ไม่มีมลพิษ และ (4) ด้าน
สุขภาพ คนในชุมชนบางคล้าได้ออกก�าลังกายด้วยการใช้จักรยาน
 ทั้งน้ีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ได้ร่วมกันปั่นจักรยาน 
ในเส้นทางทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ของเทศบาล เพื่อเก็บข้อมูล 
ทางกายภาพและน�าเสนอในที่ประชุมต่อไป

ทบทวนบางคล้า…
ก่อนส่งเสริมเดิน จักรยาน

 เมือ่วนัที ่26 มกราคมทีผ่่าน
มา สถาบันการเดินและการ
จักรยานไทย ได้จัดการเสวนา
ด้านกีฬาความอดทนเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจแก่คนไทย สร้าง
วินัย ส่งเสริมสุขภาพ ในหัวข้อ 
“จับเข่าคุยกัน : ไตรกีฬามนุษย์
เหล็ก Ironman” ณ ห้อง 201 A 
อาคารเรยีนรวมและวจิยั (100 ปี) 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

งานเสวนาจับเข่าคุยกัน : 

ไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คุณจ�ารูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการ 
จกัรยานไทย และคุณลดัดา มงคลชยัววิฒัน์ กรรมการผู้จดัการ บริษทั โกลบอลเอก็ซบิิช่ันแอนด์ คอนเวนชัน่ 
เซอร์วิส จ�ากดั เจ้าภาพหลักในการจดังาน TWO WHEELS ASIA 2019 ได้เข้าพบ ดร.บุญตา อ่อนนาวงศ์ 
อธิบดีกรมการขนส่ง ประเทศลาว และทีมงาน รวมถึงได้เข้าพบ คุณปวิตรา ม่วงสกุล Counsellor 
Commercial DITP ประเทศลาว และร่วมปรึกษาหารือร่วมกบัคุณสพุาพร พงษ์นุเคราะห์สริ ิผูบ้รหิาร 
บริษัท อินฟินิตี้ จ�ากัด ประเทศลาว เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์งาน TWO WHEELS 2019 ที่จะจัด
ขึ้นในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 การพบปะคร้ังน้ีเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้พาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMV (The Cambodia – Laos – Myanmar –Vietnam) ให้เกิดขึ้นได้จริง  
และเชิญเข้าร่วมงาน TWO WHEELS ASIA 2019 โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อผลักดัน
และยกระดับให้ประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง TWO WHEELS แห่งเอเชีย ซึ่งผู้ประกอบการไทย
จ�าต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าในอนาคต
 ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โกลบอล 
เอ็กซิบิชั่นแอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด โทร. 0 2026 3583 หรืออีเมล info@gecsasia.com 
หรือ www.twowheelsasia.com

ไทย-ลาว
สร้างความร่วมมือจัดงาน 
TWO WHEELS ASIA 2019

รายงานโดย : จักรยานสีเขียว

 “กีฬาไตรกีฬา” เป็นการแข่งขนักฬีา 3 ประเภทต่อเนือ่ง ได้แก่ ว่ายน�า้ จกัรยาน 
และวิง่ จงึต้องมกีารเตรยีมความพร้อมของร่างกายและจติใจ การเสวนาในวนัน้ี 
จึงมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมตัว การซ้อม ค่าใช้จ่าย 
และการจัดสรรเวลาระหว่างการท�างาน ชีวิตส่วนตัว คนที่ออกก�าลังกายหรือ
กฬีาทีต้่องการความอดทนสงูเช่นนีส้ามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูอ้ืน่ได้ดี 
 โดยในงานเสวนาครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมเสวนาท่ีมปีระสบการณ์ในกฬีาประเภทน้ี 
ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์รวม 4 ท่าน ได้แก่ คณุสทุธิพงศ์ กนกากร (หนุ่ม) 
อาย ุ52 ปี คณุศิระ ตันทกุสริ ิ(จ๊ะ) อาย ุ52 ปี คณุอภวิฒัน์ วงศ์วาสนิ (เอ๋) อายุ 
45 ปี คณุเสาวภาค พนิชิพิชติกลุ (จุม๋) ด�าเนนิรายการโดยคุณนาวิก น�าเสยีง (กลาง) 
 ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ ท�าให้เราได้เห็นบทเรียนและประสบการณ์ของ
บคุคลเหล่านี ้สามารถน�ามาสรุปและถ่ายทอดให้แก่ผูท้ีอ่อกก�าลงักาย และพร้อม 
จะต่อยอดไปสู่การออกก�าลังท่ีใช้ความอดทนสูง นอกจากนั้นยังจะเป็น 
แรงบนัดาลใจให้แก่คนรอบข้างเขา และสงัคมในวงกว้างต่อไปได้อย่างเป็นลกูโซ่
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The 7
th Thailand Bike and Walk Forum

“Think Globally, 
Bike-Walk Locally”

เตรียมพบกับ การประชุมส่งเสริมการเดิน 
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ครั้งท่ี 7

ติดตามรายละเอียดได้ท่ี : 
www.ibikeiwalk.org 
0 2618 4434 และ 0 2618 5990 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ท่ี :
http://forum.ibikeiwalk.org/

วันเสาร์ท่ี 1 มิถุนายน 2562 
• กระเทาะผลงานวิจัยเดิน จักรยาน ท่ีน�าไปปรับใช้ได้จริง
• ตัวอย่างเมือง-ชุมชน ท่ีเป็นมิตรต่อการเดิน-การใช้จักรยาน 
 เริ่มต้นอย่างไรถึงจะดี? 
• เม่ือผู้บริหารปรับ (แนวคิด) ...เมืองก็เปล่ียน 
 ทัศนะผู้บริหารต่อประเด็นเดิน-จักรยาน

วันอาทิตย์ท่ี 2 มิถุนายน 2562 
• รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในงานวันจักรยานโลก  
 2nd World Bicycle Day (WBD)


