
ก าหนดการ Bike & Walk Forum ครั้งที่ 7  

 

ก าหนดการ  
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ประเทศไทย ครั้งที่ 7  
7th Thailand Bike and Walk Forum ; Think Globally, Bike – Walk Locally  
ส่งเสริมเดิน ปั่น เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง ระดับท้องถิ่น สร้างสุขภาพดีให้เมืองให้โลก 
ณ ชั้น 7 – 8 อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange for Innovation Center)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ท่ี 21 กันยายน 2562  
 

08:30-09:30 น.  ลงทะเบียน / รับของที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ /ศึกษารายละเอียดของ

การประชุมฯ ตลอดวันจากบอร์ด “ตารางก าหนดการ-สถานที”่ หรือสอบถาม

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ท่ีโต๊ะประชาสัมพันธ์ /ชมวิดีโอแนะน ากลุ่มย่อย Think 

Globally , Bike –Walk Locally  โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้   

1. ตัวอย่างการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน

ชุมชน- เมือง เกิดความต้องการอยากเดิน อยากป่ัน (Active Societies)  

2. ตัวอย่างการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม

และอ่ืนๆด้านกายภาพ เอื้อให้เกิดการเดินและการใช้จักรยานในชุมชน-เมือง เพิ่ม

กิจกรรมทางกาย (Active Environment) 

3. ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความต้องการของคนในชุมชน 

เมือง เลือกการเดินและหรือใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน (Active People)  

4. ตัวอย่างการด าเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ท้องถ่ิน ท้องท่ี ส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบสนับสนุนการเดนิและใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน (Active System)  

09:30-09:40 น. กล่าวต้อนรับ ขอบคุณองค์กรเจ้าภาพร่วมและเปิดประชุมฯ โดยคุณจ ารูญ  

ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย   

09:40-10:30 น. น าเสนอประเด็นส าคัญของการประชุม ฯ : สถานการณ ์PA โลก แนวโน้ม 

PA ไทย เมื่อเดินจักรยาน คือค าตอบ ... โดย ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และ รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์   

อุปลา กรรมการ มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย  

10:30-10:35 น.  ผู้แทนองค์กรเจ้าภาพร่วม ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที (รอบท่ี 1)  
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10:35-10:45  น. พักเบรก/รับประทานอาหารว่าง  

10:45-12:00 น.  ช่วงเวลาของการน าเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ประเด็นหลัก  

Group 1 : Active Societies การมุ่งสร้าง
บรรทัดฐานและทัศนคติเชิงบวกต่อการมี
กิจกรรมทางกายด้วยการเดินและการใช้
จักรยานในสังคมดว้ยความรู้และความเข้าใจ   

Group 2:  Active Environments การ
จัดการกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานทาง
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเดินและการใช้
จักรยาน เพิ่ม PA ด้วยความเท่าเทียมต่อคน
ทุกคน และทุกเพศทุกวัยในสังคม   

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก  
 

 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาเมือง-
ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้
จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ผศ.ดร.
ปุณยนุช รุธิรโก) 

 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน กรณีศึกษา ซอยงามดูพลี 
ส านักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
(อ.สุวิมล เจียรธราวานิช)  

 การออกแบบชุมชนจักรยาน นวัตกรรม
อย่างง่ายส่งเสริมการเดินทางเพื่อความ
ยั่งยืน (นายอารดินทร์ รัตนภ)ู และผู้แทน
จากชุมชนจักรยานตัวอย่าง   

 

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์   
 

 การปรับปรุงทางเดินเท้าในชุมชน 
(กรณีศึกษา ซอยพุทธบูชา 44) (รศ.ดร.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์)  

 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบท่ี
เหมาะสมต่อการสนับสนนุการใช้จักรยานปัน
กันใช้ กรณีศึกษาอาคารส านักงานให้เช่า (นส.
สรัสวดี โรจนกุศล)  

 การส่งเสริมการใช้จกัรยานเพ่ิมกิจกรรมทาง
กาย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ผศ.ดร.อมร 
บุญต่อ)  

 การส่งเสริมการสร้างเมืองชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อ
การเดินและใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวัน พ้ืนท่ี
ศึกษา: ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์ (ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  ) 

 

Group 3 : Active People 
การสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในทุกช่วง
วัยของชีวิต ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่ท างาน ชุมชน สถานทีท่องเที่ยว     

Group 4 : Active Systems นโยบาย 
งบประมาณ มาตรการของภาครัฐส่วนกลาง 
และท้องถิ่น ที่สนับสนุนให้เอ้ือต่อการมี
กิจกรรมทางกาย ด้วยการเดนิ และจักรยาน   

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ   
 

 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
เมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการ
ใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลนาทวี 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ดร.สิริลักษณ์ 
ทองพูน)  

 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน (บินไป ป่ันไป) : 
กรณีศึกษาการออกแบบการเดินทาง

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.ภคพร  วัฒน
ด ารงค์  

 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จเชงิระบบ เพ่ือ
ส่งเสริมเมือง ชุมชน ท่ีเป็นมิตรต่อการ
เดินทาง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง 
(นายพรเทพ ดิษยบุตร)  

 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จเชงิระบบ เพ่ือ
ส่งเสริมเมือง ชุมชน ท่ีเป็นมิตรต่อการ
เดินทาง : กรณีศึกษา 11 อปท. จังหวัด
พิจิตร (ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์) 
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Group 3 : Active People 
การสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในทุกช่วง
วัยของชีวิต ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่ท างาน ชุมชน สถานทีท่องเที่ยว     

Group 4 : Active Systems นโยบาย 
งบประมาณ มาตรการของภาครัฐส่วนกลาง 
และท้องถิ่น ที่สนับสนุนให้เอ้ือต่อการมี
กิจกรรมทางกาย ด้วยการเดนิ และจักรยาน   

เชื่อมต่อท่าอากาศยานน่านนคร และชุมชน 
(นายพงศ์วิสิฐ ค ายันต์)   

 การเสริมสร้างการเดินและการใช้จักรยาน
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา (ผศ.ดร.สหัทยา 
วิเศษ)  
 

 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเมือง–
ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้
จักรยาน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก (ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์) 

 การตรวจสอบปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันและ
กระบวนการเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา: 
กรณีศึกษาต าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
(ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์)   

 แนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานรูปแบบ
ใหมใ่นเทศบาลนครตรัง (อาจารย์สรศักดิ์ ชิต
ชลธาร)  

 

12:30-13:30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณชั้น 9  

13:30-13:45 น. “กางแผน PA โลก วิเคราะห์แผน PA ไทย : เดินและจกัรยาน โอกาสและ

ปัจจัยทีก่ าจัด” โดยพญ.ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท ์นายแพทย์ช านาญการ  

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย  

13:45-14:00  น าเสนอประเด็นสรุป และข้อเสนอแนะจากแต่ละห้องย่อย ณ เวทีกลาง 

14:00-14:45 น.  เข้าสู่ช่วงแสดงทัศคติของผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ผู้ร่วมถกประเด็น โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

(1) นายจ าลักษณ์ กันเพ็ชร์   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

(2) นายชัยชนะ  มีศิริ   เทศบาลนครพิษณุโลก  

(3) นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    

(4) นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์  กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย     

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา  ผู้ด าเนินรายการ  

14:45-15:15 น. เปิดเวทแีลกเปลี่ยน ซักถาม แสดงความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม  

15:15-15:20 น. สรุปประเด็น ข้อเสนอแนะ ข้อตกลงร่วมของท่ีประชุม ฯ และแผนงานที่ต้อง

ด าเนินการในปีต่อไป   

15:20-15:30 น.  ผู้แทนองค์กรเจ้าภาพร่วม ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที (รอบที่ 2)  

15:30-16:00 น.  รับประทานอาหารว่าง/ผู้แทนองค์กรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน/เดินทางกลับ  


