
 

 

กิจกรรม Urban Mobility lab - ห้องทดลองเพ่ือการพฒันาเมือง 
ประจ าเทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 

หลกัการและเหตผุล 

 ปัญหาด้านคมนาคมเป็นปัญหาที่เรื้อรังของเมืองเชียงใหม่มาหลายทศวรรษ มีผลกระทบด้านลบทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมือง ที่ผ่านมามีการทำศึกษา วิจัยและดำเนินโครงการใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยหลากหลายองค์กรจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการวิจัย แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ถูก
คลี่คลาย  

 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมามีการจัดโครงการ Urban Mobility Lab – 
ห้องทดลองเพื่อการพัฒนาเมือง (UML) เพื่อมุ่งนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาคมนาคมของเมืองเชียงใหม่จากความ
องค์ความรู้ที่มาจากภาคประชาชน โดยมีจุดประสงค์ในการวางแผนระบบคมนาคมและโครงการนำร่องสำหรับเมือง
เชียงใหม่และผู้เดินทางเข้ามาร่วมและรับชมกิจกรรมและนิทรรศการ Chiang Mai Design Week (CMDW) 2016 

(3-11 ธันวา คม พ  .ศ .2559)  และจะดำเนินการกิจกรรมนำร่องด้านคมนาคมในช่วง CMDW โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 
กิจกรรมด้วยกันได้แก่  

1. การจดัเส้นทางจกัรยานภายในพื้นที่งาน CMDW เขตตัวเมืองเก่าเชียงใหม่ และไปสู่ศูนย์ TCDC 
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน์ และจดัท าป้ายบอกเสน้ทางจกัรยานดงักล่าว 

2. การด าเนินการและประสานงานเพือ่จดัใหบ้รกิารเชา่ยมืรถจกัรยานส าหรบัผูท้ีม่ารว่มกจิกรรม CMDW 
และบุคคลทัว่ไป 

3. การด าเนินการและประสานงานเพื่อจดัให้บรกิารซ่อมบ ารุงรถจกัรยานโดยผู้เขา้ร่วมโครงการช าระ
เพยีงคา่ใชจ้่ายชิน้สว่นอะไหล่ทีต่อ้งเปลีย่น 

4. การกจิกรรมเสวนาเพือ่แสดงแนวคดิของโครงการดงักล่าว 

 

วตัถปุระสงค ์ 
เป้าหมายหลักของโครงการจัดสัมมนาเรื่องการออกแบบระบบคมนาคมของเมืองเชียงใหม่และนำเสนอแนวคิด

ของกิจกรรม Urban Mobility Lab คือการมุ่งนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาคมนาคมของเมืองเชียงใหม่จากความ
องค์ความรู้ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว และอภิปรายแนวการดำเนินการของการ ทดลองการวางแผนระบบ
คมนาคมของเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่มีการจัดงาน Chiang Mai Design Week (CMDW) 2016 (3-11 ธันวา คม พ  .ศ. 

2559 )และงาน  Nimmanhaemin Art & Design Promenade (NAP) 2016 (9-10 ธันวา คม พ  .ศ .2559 ) กิจกรรม 
Urban Mobility Lab นับเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของเมือง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมของประชาชน สร้างความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพของโครงข่ายดังกล่าว ระบบ
คมนาคมที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเมืองทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้ว
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านคมนาคมยังมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมในเชิงปฏิบัติ ที่เน้นการนำเอาองค์ความรู้



 

 

ไปดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นกิจการการให้บริการนวัตกรรมด้านคมนาคม ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน 5 New S-Curve (อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics))    

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่าการจัดการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว สามารถสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
นำเสนอแนวคิดและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ระบบ
คมนาคมของโครงการ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการ
คมนาคมของเชียงใหม่  

กล่าวคือวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของโครงการประกอบไปด้วย 
▪ ดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดระบบคมนาคมในช่วง Chiang Mai Design Week ตามที่เสนอให้กับ

สำนักงาน TCDC ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการ เส้นทางจักรยานปั่นม่วน และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
ดังกล่าว  

▪ การจัดเวทีสัมมนาโดยอาสาสมัครกิจกรรม Urban Mobility Lab  ในช่วงการจัดงาน Chiang Mai 
Design Week (CMDW) 2016 (3-11 ธันวา คม พ  .ศ .2559 ) ชักชวนให้บุคลากรจากองค์กรและสถาบันที่
เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม 

 

โดย TCDC จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสัมมนาและประสานงานด้านการดำเนินการต่าง ๆ และจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่เป็นการสนับสนุนเป้าหมายของโครงการ ตัวแทนทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและ
พันธมิตรจากใจบ้านสตูดิโอมีหน้าที่ในการวางแผนกจิกรรม จัดหาวิทยากร ตั้งหัวข้อและวางประเด็นการสัมมนา โดย
มีสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรสัเซลส์ (ปว(.บซ)).  เป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กับวิทยากรจากยุโรป 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Design Week นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิและประชาชนทัว่ไป   

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
1. มีการทดลองทำโครงการนำร่องด้านเส้นทาง และป้ายจักรยานในเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยน

มุมมองต่อระบขนส่งและจราจรของเมืองเชียงใหม่ และเป็นพื้นฐานของโครงการนำร่องอื่น ๆ ใน
อนาคต 

2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม การถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรจากยุโรป
และนานาชาติ การสร้างแนวความคิดของภาคประชาชนต่อการจัดการและออกแบบระบบ
คมนาคม และการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่เป็นรูปธรรม  



 

 

3. การให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดการคมนาคมในสำหรับกิจกรรมงาน Chiang Mai Design Week 
ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้กับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงการจัดงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเมืองได้  

4. ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สร้างจากกิจกรรมสามารถนำไปประกอบการวางแผนระบบคมนาคมของ
เมืองเชียงใหม่โดยภาครัฐได้ เช่น โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5. สร้างมิติใหมใ่ห้กับงาน Chiang Mai Design Week และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 
รายละเอียดการจดัจ้างผลิต ติดตัง้ และรือ้ถอน Urban Mobility Lap 2016 

 
รายละเอียด 
 การผลติ ตดิตัง้ และรือ้ถอนโครงการ Urban Mobility Lab - ปัน่ม่วน รายละเอยีดงานดงันี้  

1. กจิกรรมปัน่ม่วน  
1.1 ผลติป้ายบอกเสน้ทางจกัรยาน จ านวน 50  ชิน้ 
1.2 ท าการตดิตัง้ป้ายจกัรยาน จ านวน  50  ชิน้  
1.3 ประสานงานเพือ่น าเอาจกัรยานมาบรกิารใชเ้ชา่ จ านวน  30  คนั 
1.4 ประสานงานและจดัจุดซ่อมจกัรยาน จ านวน 3 วนัท าการ  
1.5 จดัท าเสน้ทางจกัรยานผา่นสือ่ออนไลน์    
1.6 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธต์่าง ๆ  จ านวน 3 ชิน้. 

2. งานปรบัเปลีย่นสถานที ่พรอ้มรือ้ถอน . 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1-19  พฤศจกิายน 2559  ผลติ  
20-25  พฤศจกิายน 2559  ตดิตัง้ป้าย 
3-11 ธนัวาคม 2559  จดัแสดง 
3, 4 และ 6 ธนัวาคม 2559  จดัจุดซ่อมจกัรยาน 
6 ธนัวาคม 2559  เสวนา 
12-18 ธนัวาคม 2559  รือ้ถอน สง่มอบพืน้ที ่

  

                                                                                                                                                                               

 
 


