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2      

บทบรรณาธิการ

เมื่อคนใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันคือหน่วยย่อยที่สุดของ
เมืองจักรยาน ดังนั้นชุมชนที่เป็นมิตรต่อจักรยานจึงเป็น 
จิ๊กซอว์แรกที่สำาคัญที่สุดต่อจากคน ชุมชนที่เอื้อให้ผู ้คน 
ในชมุชนออกมาใช้จกัรยานได้อย่างปลอดภยัจะทำาให้มคีนใช้
จกัรยานในชวีติประจำาวนัเพิม่มากขึน้ ในเล่มนีเ้ราจงึนำาเสนอ
พลังของ “ผู้คนและชุมชน” ที่ทำาให้เกิด “เมืองและชุมชน 
ที่เป็นมิตรต่อจักรยาน” 

ทัง้นีเ้ราพบว่ากญุแจสำาคญัทีท่ำาให้เกดิขึน้ได้จรงิประกอบด้วย
องค์ประกอบในมิติต่างๆ ทั้งผู้นำาที่พร้อมร่วมมือขับเคลื่อน 
ชุมชนขานรับนโยบายของผู้นำา หน่วยงานรัฐที่เห็นดีด้วย  
และภาคีพื้นที่ที่ร่วมใส่ใจในเรื่องนี้ เรียกได้ว่า หากทั้งผู้นำา 
ผู ้คนในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกันได้เมื่อไหร่  
การขบัเคลือ่นเมอืงและชมุชนทีเ่ป็นมติรต่อจกัรยานกส็ามารถ 
เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทันที

เราได้สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้นำาที่ทำางานกับชุมชนในกรุงเทพฯ มา
ตลอดระยะเวลาหลายปี ถึงเรื่องพลังบวกของชุมชนใน
กรุงเทพฯ ที่หลายชุมชนตัดสินใจนำาเรื่องจักรยานมาเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนาชุมชน นอกจากกรุงเทพฯ แล้ว 
ในต่างจังหวัดหลายชุมชนในหลายเมืองก็ได ้ เริ่มขยับ 
ขับเคลื่อนกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลยุทธ์เริ่มจาก 
จุดเล็กๆ ในชุมชน เช่น โรงเรียนที่เป็นมิตรกับจักรยาน  
โรงแรมที่เป็นมิตรกับจักรยาน สถานีขนส่งที่เป็นมิตรกับ
จักรยาน แล้วจึงเชื่อมโยงจุดเล็กๆ เป็นเครือข่ายร่างแห  
การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในชุมชนเช่นนี้ทำาให้การทำางาน 
เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความหวังมากขึ้น

พลังชุมชน & พลังผู้คน

ในโอกาสครอบรอบ 25 ปีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อหมาแมว ปั่นจักรยาน
ทางไกลจากกรุงเทพฯ ถึงลำาปาง เพื่อบอกบุญให้ผู้คนตลอด
เส้นทางได้ร่วมบริจาคปัจจัยช่วยเหลือหมาแมวมากกว่า 500 
ชีวิต ที่วัดเวฬุวนาราม ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง ตลอดเส้น
ทางการป่ันหลายร้อยกโิลเมตรนี ้เราได้เหน็ภาพผูค้นนบัหมืน่ 
เข้าร่วมทำาบุญด้วยจำานวนเงินคนละเล็กละน้อย ซึ่งเมื่อรวม
กันแล้วได้ยอดบริจาคมากกว่าหนึ่งล้านบาท นี่คืออีกหนึ่ง
นมิติรหมายทีแ่สดงถงึพลงัจากคนเลก็คนน้อยทีพ่ร้อมจะช่วย
เหลือให้นักปั่นทางไกลเดินทางสู่เป้าหมายอย่างมีกำาลังใจ

เปรียบเสมือนงานขับเคลื่อนการเดินและจักรยานในชีวิต
ประจำาวนั ทีย่งัต้องอาศยัพลงัจากผูค้นและชมุชนทัว่ประเทศ
ในการร่วมให้กำาลังใจ ร่วมมือ ร่วมแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ไป
ถึงเป้าหมายที่วางไว้สำาหรับการเป็น “เมืองและชุมชนที่เป็น
มิตรต่อการเดินและจักรยาน” อย่างแท้จริงในอนาคต
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ร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Health Expo 
สุขภาพความงาม 2016 ร่วมกับ
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ   
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12-13 
ส.ค 

10
ก.ย.

ประชุมคณะทำางานขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพ เดิน จักรยาน เตรียมท�าแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การจัดระบบและ
โครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ห้องประชุม สนข. 
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วารสารแจกฟรี
วารสารส่งเสริมการเดิน 

การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำาวัน    

เพื่อสร้างชุมชนและ
เมืองน่าอยู่
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ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 
น�าเสนอการจัดท�ามาตรฐาน
จักรยานและชิ้นส่วน ร่วมกับ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชน
จักรยาน บ้านไร่ศิลาทอง อบต.พิชัย 
จ.ลำาปาง  ร่วมกับภาคีต่างๆ ในพื้นที่ 

จัดทำา MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง
ชมรมฯ และภาคีขับเคลื่อนเดิน จักรยาน  
ได้แก่ ชมรมฯ กับกรุงเทพมหานคร และ
ชมรมฯ กับ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ภาพปก : ลูกหว้า

ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการงาน
ส่งเสริมเมืองพัทยาใช้จักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ อพท.

20  
ส.ค. 

ร่วมออกบูธนิทรรศการงาน 
“70 ปีครองราชย์ ประชารัฐ
รวมใจภักดิ์” กับกรมทางหลวง
ชนบท (ทช.)
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อย่างทีเ่รารูก้นัว่า ขณะนีเ้นเธอร์แลนด์เป็น “ประเทศจกัรยาน” อนัดบั
หนึง่ของโลก (คงมกีแ็ต่เดนมาร์กเท่านัน้ทีจ่ะกล้าโต้แย้งเรือ่งนี)้ พลเมอืง 
ของประเทศนี้ที่เราเรียกว่า ชาวดัทช์ ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน 
ในอัตราสูงมาก ในบางเมืองกว่าครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมด 
ในแต่ละวนั ทัง้ทีเ่มือ่ราวสีส่บิปีก่อน เนเธอร์แลนด์กเ็หมอืนกบัประเทศ
อืน่ทีเ่ดนิทางด้วยรถยนต์เป็นหลกั มอีตัราการใช้จกัรยานตำ่ามาก และ
มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้จักรยานเป็นจำานวนมาก และความ 
สูญเสียเช่นนี้เองบวกกับการประท้วงของประชาชนทำาให้ผู้บริหาร
ประเทศตัดสินใจเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่หันมาวางแผนการพัฒนา
เมืองโดยเอาจักรยานเป็นตัวตั้ง ทั้งในทางนโยบายและการลงทุนทำา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้นชาวดัทช์จะพูดว่าประสบการณ์
ของพวกเขาในอดตีกค็ล้ายๆ กบัคนไทยและคนประเทศอืน่ทีก่ำาลงัจะ
ส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้จักรยานนั่นเอง 

ในการได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Velo-city เป็นครั้งที่ 3 ในปี 
2017 นี้ พวกเขาอยากจะมองกลับไปในอดีต พิจารณาความเป็น 
ไปในปัจจุบัน และคิดไปข้างหน้าว่าการใช้จักรยานจะพาเราไปไหน 
พวกเขาจึงใช้คำาขวัญของการประชุมว่า “อิสรภาพแห่งการใช้
จักรยาน” (The Freedom of Cycling) และมองหาเรื่องราวที่แสดง 
ให้เห็นว่าอนาคตของการใช้จักรยานจะไปทางไหนและนำาอิสรภาพ 
มาให้ชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง การใช้จักรยานจะทำาให้โลกน่าอยู่ 
ยิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนดีขึ้น และมีอิสรภาพในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างไร

ECF และเมืองเจ้าภาพร่วม อาร์เน็มกับไมเนเก็นอยากจะได้เรียนรู ้
และแลกเปลี่ยนกับผู้คนจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าประเทศนั้นจะม ี
การใช้จักรยานอยู่ในขั้นไหน  ขั้นเริ่มต้น ขั้นพัฒนา หรือขั้นแชมเปี้ยน 
(บอกได้เลยว่า ไทยเราอยูท่ีข่ัน้เริม่ต้น) และพฒันาการของการส่งเสรมิ

การใช้จกัรยานในประเทศต่างๆ ทัว่โลกนัน้ย่อมแตกต่างอย่างมากมาย
กับในเนเธอร์แลนด์ มีการค้นคว้าหาแนวทางใหม่ๆ มากระตุ้นให้คน
เดินทางอย่างมีความสุขทั้งได้สุขภาพดีด้วย คนดัทช์บอกเองว่าพวก
เขาชักเห่อเหิมลำาพองใจในความสำาเร็จของตนเองจากการที่พวกเขา
ใช้จกัรยานกนัมากมาหลายทศวรรษ พวกเขาอยากจะคดิไปให้ไกลกว่า
นี้ ท้าทายตนเองให้ใช้จักรยานกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีก และทำาให้
เมืองต่างๆ ทั่วโลก ไม่เพียงแต่อาร์เน็มและไนเมเก็น แต่รวมถึงซิดนีย์ 
ปารสี มอมบาซา หรอืคาราคาส และขอเสรมิว่ารวมถงึกรงุเทพฯ และ
เมืองไหนๆ ในไทยให้มีการใช้จักรยานมากขึ้นเช่นกัน

ในการประชุมครั้งนี้พวกเขาจึงอยากได้เรื่องราวจากทั่วโลกที่เป็น
ตัวแทนของสถานการณ์ต่างๆ ในหัวข้อหรือแนวคิด “อิสรภาพ 
แห่งการใช้จักรยาน” โดยมีหัวข้อย่อย 5 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้าง 
พื้นฐาน (Infrastructure), คน (People), เศรษฐศาสตร์จักรยาน 
(Bikenomics), การวางแผนเมือง (Urban Planning) และวิธีการ
ปกครองของรัฐ (Governance) ท่านที่สนใจจะไปเสนอเรื่องราว 
ของท่านในการประชุม Velo-city 2017 ต้องส่งบทคัดย่อให้เขา
พิจารณาเลือกก่อน บทคัดย่อจะต้องมีเนื้อหาอยู่ในหัวข้อย่อยเรื่องใด
เรือ่งหนึง่ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น นอกจากหวัข้อย่อยแล้ว ผูจ้ดัยงัจะแบ่ง
บทคัดย่อออกเป็น 3 แบบที่ตอบคำาถามว่า ทำาไมเราจึงส่งเสริมการใช้
จักรยาน เราส่งเสริมการใช้จักรยานอะไร และเราส่งเสริมการใช้
จักรยานอย่างไร

Velo Report

Velo-city 2017 
อิสรภาพแห่งการใช้จักรยาน

 เรื่อง : กวิน ชุติมา

4      

แปลและเรียบเรียงจาก “http://www.velo-city2017.com โดย กวิน ชุติมา 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม Velo-City 2017 ทั้งที่เกี่ยวกับการเขียน
และส่งบทคัดย่อไปให้ผู้จัดคัดเลือกไปน�าเสนอที่การประชุม สามารถเข้าไป
ดูได้ที่ http://www.velo-city2017.com/ และชมวีดิทัศน์ชักชวนคนไป
ร่วมการประชุมได้ที่ http://www.velo-city2017.com/media/1068/
promo-with-credits_standard-quality.mp4
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ท่าที่ 1
• คุกเข่ากับพื้น เข ่าวางห่างกันเท่ากับความกว้างของ 
 สะโพก มอืทัง้สองข้างยนัพืน้ไว้ วางห่างกนัเท่ากบัหวัไหล่ 
• ยกแขนซ้ายไปข้างหน้าพร้อมเหยียดขาขวาไปข้างหลัง  
 ค้างไว้ 10 วนิาท ีแล้วสลบัทำาอกีข้าง ทำาซำา้ข้างละ 5 ครัง้

ท่าที่ 2
• นอนควำ่ากับพื้น ลำาตัวตรง งอข้อศอกขึ้นยันพื้นไว้
• จากนั้นยกศีรษะ หน้าอก และขาขึ้น หายใจเข้าออก 
 ปกติ ไม่กลั้นหายใจ ค้างไว้ประมาณ 5 ลมหายใจ 
 ทำาซำ้า 5 ครั้ง

ท่าที่ 3
• นอนราบกับพื้น ยกขาทั้งสองข้างขึ้นตั้ง 90 องศา
• ใช้มือดันพื้นพร้อมโยกสะโพกขึ้นสูง ท่านี้จะได้ประโยชน์ 
 ทั้งหน้าท้องและแผ่นหลัง ทำาซำ้า 20 ครั้ง

3 ท่า
บริหารหลังให้แข็งแรง
คนขี่จักรยานหลายคนมักพบกับอาการเมื่อยหลัง คอ และ
เอว เพราะต้องอยูใ่นท่าเดยีวนานๆ เราสามารถป้องกนัอาการ 
เหล่านี้ได้โดยบริหารกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ผักบุ้งบำารุงสายตาได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็น 
ผกับุง้จนีหรอืผกับุง้ไทย ผดัผกับุง้จนีกนิคู่
กับข้าวต้ม หรือเมนูแกงเทโพ แกงที่มีผัก
บุง้เป็นตวัเอก ล้วนอดุมไปด้วยคณุค่าและ
มปีระโยชน์ต่อการบำารงุสายตา ส่วนตำาลงึ
นั้นสามารถเนรมิตรเป็นเมนูบำารุงสายตา
แบบง่ายๆ ที่แม้แต่คนทำาอาหารไม่เป็นก็
ทำาได้ นั่นคือ เมนูต้มจืดตำาลึงหมูสับ

ทำาได้ทัง้อาหารหวานและอาหาร
คาว ทำาง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
เช่น ฟักทองเชื่อม ฟักทองแกง
บวช ขนมฟักทอง หรอืแกงต่างๆ 
ที่ใส่ทั้งฟักทองเป็นส่วนผสมได้ 
เช่น แกงเผ็ด แกงอ่อม แกงเขียว
หวาน หรือแกงเลียง เป็นต้น

เป็นอาหารบำารุงสายตาที่ดี
เยี่ยม จะทำาเป็นนำ้าแครอต 
หรือนำ้ามะเขือเทศดื่มคลาย
ร้อนก็ได้ หรือจะทำาเป็นเมนู
อาหารเพื่ อสุขภาพ ผสม 
แครอตและมะเขือเทศลง 
ในสลัดจานโต หรือส้มตำาจาน
โปรด

วันนี้เรามีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบำ รุง
สายตา ลองเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปใน
อาหารให้มากขึ้นเพื่อการบำ รุงสายตา
ให้ดีเยี่ยม 

เมนูง่ายๆ 
บำ รุง
สายตา

ฟักทอง

ผักสีเขียว 
ผักบุ้ง ต�ำลึง

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบกว่า การขี่จักรยานอย่าง
สมำ่าเสมอช่วยป้องกันผิวหนังไม่ให้ได้รับความเสียหายจากรังสียูวี และลดริ้ว
รอยต่างๆ อันเป็นสัญญาณของวัยได้ โดยแพทย์ผิวหนังอธิบายว่า การขี่
จกัรยานช่วยให้อ่อนกว่าวยัเพราะการขีจ่กัรยานเป็นการออกกำาลงักายอย่าง
หนึง่ ทีช่่วยการไหลเวยีนของเลอืดเพิม่ขึน้ ช่วยให้ออกซเิจนนำาสารอาหารไป
หล่อเลี้ยงเซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยขจัดสาร
พิษต่างๆ ออกไปจากผิวหนัง การออกกำาลังกายยังช่วยให้ร่างกายสามารถ
ผลิตคอลลาเจนได้ดีขึ้น คอลลาเจนช่วยป้องกันและลดเลือดริ้วรอยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นบนผิวหนัง

อ่อนกว่าวัย
ด้วยการขี่จักรยาน

แครอต 
และมะเขือเทศ
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ผลวิจัยผู้หญิงไทยเดินในห้างสรรพสินค้าถือเป็นการออกกำ�ลัง

การวิจัยครั้งนี้ได้สำารวจระยะทางในการเดินของผู้หญิงไทยในห้างสรรพสินค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงอายุ
ระหว่าง 5-17 ปี, 18-64 ปี และ 65 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยระยะทางในการเดิน
ภายในห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 3.63, 3.60 และ 2.25 กิโลเมตร ตามลำาดับ

โดยผูว้จิยัต้องการทราบว่าการเดนิภายในห้างสรรพสนิค้าจะเป็นการออกกำาลงั
กายไปพร้อมกับการทำากิจกรรมอื่นๆ ได้หรือไม่ และใช้ผลการวิจัยนี้เป็นฐาน
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเมืองทำากิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการเดิน 
เพราะหากสามารถออกกำาลงักายด้วยการเดนิควบคูไ่ปกบัการทำากจิกรรมอืน่ๆ 
ได้ จะทำาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมี
ความสขุ และเมือ่ประชากรมสีขุภาพทีด่ ีมคีวามพร้อมในการทำางานกจ็ะทำาให้
ประเทศขับเคลื่อนและพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

วชิยา รงิคะนานนท์, กาญจน์กรอง สอุงัคะ และสนณรงค์ สอุงัคะ.(2559). ระยะทางใน
การเดนิของผูห้ญงิไทยในห้างสรรพสนิค้า [บทคดัย่อ]. การประชมุวชิาการการส่งเสรมิ
การเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั ครัง้ที ่4 : Bike & Walk for ALL. ชมรม
จกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย, เลขหน้า77.

สรุปข้อมูลการเดินของกลุ่มตัวอย่างในห้างสรรพสินค้า

5-17 ปี  188.90
18-64 ปี   169.70
65 ปีขึ้นไป 106.30

การใช้
พลังงาน

เบา

เป็นการ
ออกกำ ลังกาย

ผู้หญิง พลังงานที่ใช ้(kcal)

กลุม่เมอืงเก่า.(2559). โครงการศกึษาเพือ่จดัระบบการสญัจรในบรเิวณเกาะรตันโกสนิทร์ [บทคดัย่อ]. การประชมุ
วิชาการการส่งเสริมการเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั ครัง้ที ่4 : Bike & Walk for ALL. ชมรมจกัรยาน 
เพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย, เลขหน้า132.

“กลุ่มเมืองเก่า” ร่วมกับหลายองค์กร ศกึษา
พืน้ทีบ่รเิวณย่านชัน้ในของเกาะรตันโกสนิทร์ 
เพือ่แสวงหาแนวคดิการแก้ปัญหาในลักษณะ 
Proactive โดยมีจักรยานเป็นองค์ประกอบ
ของระบบการสัญจร ที่สอดคล้องกับการ 
พฒันากายภาพของเมอืง โดยประกอบไปด้วย
ข้อเสนอแนะในประเดน็ดงัต่อไปนี้
ก) การจำากดัปรมิาณรถเข้าสูพ่ืน้ทีช่ัน้ในของ 
 เมอืง
ข) การจัดระบบการเดินรถทางเดียวซึ่งเป็น 
 เงื่อนไขปัจจุบันอยู่แล้วสำาหรับถนนส่วน 
 ใหญ่ในบริเวณเกาะรัตนโกสนทร์ 
ค) การจัดระบบขนส่งสาธารณะ มุ ่งลด 
 จำานวนสายรถประจำาทางที่เข้ามาวิ่งวน 
 บนพื้นที่ โดยจัดระบบรถวงกลมที่อาจ 
 เป็นรถรางล้อยาง หรือรถรางบนถนน  
 (Street Car) เพื่อขนถ่ายผูโ้ดยสารไปสูท่ี ่
 หมายในย่านเมอืงได้สะดวกขึน้
ง) การจดัเส้นทางการท่องเทีย่วทศันาจรเข้าสู่ 
 พืน้ทีโ่ดยมุง่ลดความคบัคัง่ทีปั่จจบุนักระจกุ 
 ตัวอยู่ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ให ้
 กระจายไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีอยู ่
 มากมายในบรเิวณเกาะรตันโกสนทร์และ 
 พื้นที่ต่อเนื่อง

จ) จัดระบบการสัญจรที่เชื่อมโยงเข้าสู่การ 
 คมนาคมทางนำ้าระหว่างพืน้ทีส่องฟากฝ่ัง 
 แม่นำา้เจ้าพระยา 

ทั้งนี้การศึกษาขั้นต้นนี้เป็นการสร้างพื้นฐาน 
ความรู้เข้าใจต่อสภาพการคมนาคมสัญจร 
อันเกิดจากกิจกรรมหลากหลายของการใช้
ประโยชน์พืน้ทีช่มุชนเมอืง เพือ่แสดงแนวทาง
ที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาการสัญจรในเมือง 
ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการคอืจดัประกวดการ
ออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ (Complete 
Streetscape Designs) โดยกำาหนดพืน้ทีบ่รเิวณ 
ถนนมหาราชจากท่าช้างไปถึงท่าพระจันทร์
และต่อเนือ่งไปจรดถนนหน้าพระธาต ุมุง่แสดง 
ให้เห็นการจัดพื้นที่สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดเพิ่มขึ้น แสดง
เส้นทางตำาแหน่งเข้าออกเชือ่มโยงระหว่างจดุ
ต่างๆ ระบบป้ายบอกทางและอปุกรณ์อำานวย
ความสะดวกและปลอดภัยสำาหรับผู้ใช้ถนน
ทุกประเภท ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไปจนถึง
แนวความคิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของย่าน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งการเดิน
และการใช้จักรยาน ฯลฯ

โครงการศึกษาเพื่อ
จัดระบบการสัญจร
ในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์

ศาลหลักเมือง

สนามหลวง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อนเุสาวรียป์ระชาธปิไตย

ป้อมพระสเุมรุ

แม
่น�้า
เจ้า

พร
ะย
า
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I bike

พลัง “ชุมชน” ขับเคลื่อนเมือง & ชุมชนจักรยาน
เพราะเชื่อว่าพลังที่จะขับเคลื่อนการเป็นเมืองและชุมชนจักรยานนั้นมาจากหลายมิติ โดยชุมชน
เป็นมิติที่เป็นภาพต่อส�าคัญ เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดชุมชนจักรยานขึ้นจริงได้ โดยมิติส�าคัญที่เป็น
องค์ประกอบของแนวคิด “พลังชุมชนขับเคลื่อนเมือง & ชุมชนจักรยาน” มี 4 มิติ ดังนี้

ผู้น�า
พร้อม

ชุมชน
ขานรับ

ภาคีพื้นที่
ร่วมใส่ใจ 

หน่วย
งานรัฐ
เห็นดี

พลังชุมชน
ขับเคลื่อน
จักรยาน

พลังชุมชน
ขับเคลื่อนจักรยาน

เมื่อประกอบด้วย 4 องค์ประกอบนี้  
ทุกภาคส่วนเห็นดีด ้วย และลงมา
ทำางานขับเคลื่อนร่วมกัน ทิศทางการ
ก้าวสูก่ารเป็น “เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัการ
เดินและจักรยาน (Walk and Bike 
Fr iendly City)”  จึงจะเดินไป 
ข้างหน้าได้อย่างมีความหวังมากยิ่งขึ้น

      7
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สัมภาษณ์พิเศษ 

ดร.ผุสดี ตามไท 

“ชุมชน กทม. และศักยภาพ
การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยาน”

กรงุเทพฯ มศีกัยภาพหลายประการเป็นมหานครทีเ่ป็นมติรต่อจกัรยานได้ 
หากทกุภาคส่วนเหน็ความสำาคญัในการทำาให้เกดิชมุชนทีเ่อือ้ต่อการเดนิและ 
การใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั โดยหากเริม่จากชมุชนแล้วขยายผลสูเ่มอืง
ทัง้เมอืง เป็นแนวทางทีน่่าจะทำาให้เกดิผลเป็นรปูธรรมได้มากขึน้ สำาหรบัการก้าว
สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรกบัการเดนิและจกัรยาน (Walk and Bike Friendly City)

ครัง้นีเ้ราจงึได้สมัภาษณ์พเิศษ ดร.ผสุด ีตามไท รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
ในฐานะผูน้ำา และหน่วยงานภาครฐัทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นกรงุเทพฯ 
ให้เป็น “เมืองที่เป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน” เมื่อหน่วยงานรัฐอย่าง
กรุงเทพมหานครเห็นดีด้วย และลงไปทำางานหนุนเสริมกับชุมชนต่างๆ 
อย่างแขง็ขนั การก้าวสูเ่ป้าหมายเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัจกัรยานกส็ามารถเกดิ
ขึ้นได้จริง โดยเริ่มจากชุมชนแล้วจึงขยายผลสู่เมืองทั้งเมืองในอนาคต

ชุมชนเริ่มต้น กทม.หนุนเสริม 
 
 ชุมชนในพื้นที่ กทม. มีศักยภาพมากทีเดียวในหลายเรื่อง มีศักยภาพ
ที่จะเป็นชุมชนเข้มแข็งที่จะดูแลตัดสินใจชีวิตของเขา ทุนของเขาคือ  
ความกระตือรือร้น และความจำาเป็นในการหาช่องทางเพื่อจะมีชีวิตรอด 
และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีภายใต้ข้อจำากดัหลากหลายประการ ทัง้เรือ่งรายได้ 
การแข่งขัน สภาวะแวดล้อม และอื่นๆ

ด้วยทนุแบบนี ้เราเหน็หลายชมุชนเขาเริม่คดิหาทางด้วยตวัเอง ด้วยแนวคดิ
ของ กทม. เราอยากให้ชมุชนรกัและรบัผดิชอบชวีติและปัญหาของเขาเอง 
โดยภาครฐัเป็นฝ่ายเกือ้หนนุให้เขาเกดิการตระหนกัรูปั้ญหา ตดัสนิใจและ
ดำาเนนิการด้วยตวัเขาเอง เพราะฉะนัน้การดำาเนนิโครงการชมุชนสขุภาวะ 
จงึเป็นการสร้างโอกาสให้แต่ละชมุชนได้ร่วมกนัชีบ่้งปัญหา เลอืกวธิกีารแก้ไข 
ปัญหาของเขาขึน้มาเอง ทกุชมุชนอาจไม่ได้ทำาเรือ่งจกัรยาน แต่บางชมุชน
เขาเลือกทำาเรื่องจักรยานเองเลย เช่น ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง ซึ่งอยู่ในเขต
สะพานสงู เพราะว่าชมุชนนีม้สีภาพทางกายภาพทีบ่งัคบัให้ต้องคดิ เนือ่งจาก 
เป็นชุมชนชานเมือง การถือครองที่ดินเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ไม่มี
รถประจำาทางผ่าน การเดินทางไปทำางาน ไปโรงเรียน ไปตลาด ไปมัสยิด 
หรือที่อื่นๆ จึงต้องเดิน หรือใช้จักรยานเป็นหลัก ดังนั้นโดยวิถีชีวิตชุมชน
ก็ถูกบังคับให้คิดแก้ไขปัญหาเองอย่างเร่งด่วน จึงได้นำาเสนอเป็นโครงการ
จักรยาน ในโครงการชุมชนสุขภาวะ นอกจากนั้นทางเขตก็ตระหนักถึง
ความสำาคัญ และความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหานี้ด้วย จึงได้จัดสรร 
งบประมาณมาให้อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้จริง

จักรยานสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหานครแห่งความสุขได้�
ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากทุน
ต่างๆ�ที่กรุงเทพมหานครมีอยู่�
ทั้งด้านสังคม�กายภาพ�และ
วัฒนธรรม�ร่วมกันสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง
แห่งสีสันอันหลากหลายที่สามารถ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพของคนทุกกลุ่มได้มาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต
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พลังชุมชนขยายผลสู่เมือง

 จริงๆ เรามีชุมชนจักรยานอีก 12 ชุมชนที่อยู่ตามเขตต่างๆ เช่น ภาษีเจริญ 
ทวีวัฒนา บางนา บางกอกน้อย ดอนเมือง ดุสิต เขาก็จะทำาเรื่องจักรยานกันเยอะ 
เป็นจกัรยานทีไ่ม่ใช่จกัรยานแพงๆ แต่หมายถงึเป็นการ ใช้จกัรยานในชวีติประจำา
วันจริงๆ แล้วแต่ละชุมชนก็เชื่อมกันไป สิ่งที่เราพยายามช่วยทำาให้กับชุมชน 
เหล่านี้คือ ดำาเนินการปรับผิวจราจร ตีเส้นแบ่งช่องผิวจราจรสำาหรับจักรยาน 
หากถนนกว้างพอ หรืออาจพ่นสีเป็นสัญลักษณ์จักรยานบนผิวจราจร เพื่อให ้
ผู้ขับขี่รู้ว่าทุกคนใช้ถนนร่วมกัน รวมไปถึงการช่วยหาที่จอด เพราะเมื่อเขานำา
จักรยานมาใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะเมื่อมาเชื่อมต่อกับจุดขนส่งมวลชน 
ก็ต้องมีที่จอด กทม.ก็ต้องไปช่วยเจรจากับเจ้าของที่ดิน อาจเป็นหน่วยงาน 
ภาครฐั หรอืเอกชน เช่น อาจจะเป็นตลาด หรอืสถานทีอ่ะไรกแ็ล้วแต่ ทีอ่ยูบ่รเิวณ
ใกล้ๆ ป้ายรถประจำาทาง ใกล้ๆ สถานีรถไฟฟ้า กทม. ก็ไปช่วยเจรจาขอให้แบ่ง
พื้นที่มาสักนิดได้ไหม ให้ผู้คนเขามาจอดจักรยานได้

12 ชุมชนจักรยานดังกล่าวค่อนข้างมีชีวิตชีวามาก มีการรวมตัวกันพูดคุย มีศูนย์
ที่ช่วยดูแลซ่อมแซมจักรยานในชุมชน เราอยากขยายผลให้ 12 ชุมชนจักรยานนี้
เป็นบทเรียนสำาหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป สิ่งหลักๆ ที่อยากทำาคือ เรื่องการสร้าง
จิตสำานึกของการอยู่ร่วมกันของคนทั้งหมด ทั้งที่ใช้จักรยาน คนขับขี่พาหนะอื่นๆ 
รวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วย ที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจร ตรงนี้ 
จะเป็นจุดสำาคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้คนกล้ามาใช้จักรยานมากขึ้น เท่าที่เห็น 
ในปัจจบุนัคอื อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่รู ้ไม่ตระหนกั และไม่ปฏบิตัติาม
กฎจราจรของทุกฝ่าย ที่เขาใช้จักรยานกันในชุมชนอาจไม่มีปัญหาอะไร  
แต่พอเริ่มออกมาข้างนอก เช่น จากชุมชนหนึ่งเชื่อมไปอีกชุมชนหนึ่งอาจต้อง 
ผ่านถนนใหญ่ อันตรายอาจเกิดขึ้นได้ หากที่ใดมีทางลัดก็จะขอให้เขตช่วย 
เชือ่มต่อกนัให้สะดวกขึน้

โดยทั่วไปเขตต่างๆ จะมีสภาพทางกายภาพ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่อาจ
เหมอืนหรอืต่างกนั จงึให้แต่ละเขตไปสำารวจดวู่าในชมุชนต่างๆ เขามปีระเดน็อะไรและ 
ต้องการให้ กทม. ช่วยอย่างไร เช่น ชุมชนที่อยู่ริมคลอง เขามีทางริมคลองอยู่ จะ
สามารถใช้เป็นทางเดินร่วมกันกับจักรยานได้ไหม ซึ่งมีบางชุมชนที่เขาใช้กันแล้ว 
สรุปคือ กทม. สนับสนุนเรื่องการใช้จักรยาน และเรื่องอื่นๆ ด้วย เพียงแต่ว่าเรา
อยากให้พี่น้องประชาชนในชุมชนคิดเองก่อนในเบื้องต้นว่า ปัญหานี้ใช่ไหม แล้ว
ถ้าใช่ ต้องการการสนับสนุนอะไร หรือว่าชุมชนอื่นที่เขาทำามาแล้ว เขามีปัญหา
อย่างไร แล้วเขาแก้ปัญหากนัอย่างไร เพราะแต่ละชมุชนกม็กีายภาพทีไ่ม่เหมอืนกนั 
เลย บทเรียนต่างๆ เหล่านี้ เราจะหนุนเสริมแก้ไขได้อย่างไรบ้าง หลักๆ วิธีคิดของ 
กทม.ก็คือ อยากให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นผู้ที่คิด เป็นผู้ที่มองเห็น เป็นผู้ตระหนักรู้ 
เป็นผู้ที่ตัดสินใจ เป็นผู้ดำาเนินการ โดยภาครัฐ หรือ กทม. เป็นฝ่ายเกื้อหนุน

สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน)

คุณพรเทพ ดิษยบุตร 

เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) 
ได้นำาการขับเคลื่อนใน 4 จังหวัด 6 พื้นที่คือ จังหวัดชุมพร - 
เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลตำาบลมาบอำามฤต จังหวัด 
ระนอง - เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดพังงา - เทศบาลเมือง
ตะกั่วป่า และจังหวัดกระบี่ - เทศบาลเมืองกระบี่ และเทศบาล
ตำาบลเขาพนม

เครือข่ายขยับทั่วประเทศ

 แต่ละพื้นที่เริ่มดำาเนินการที่เหมาะกับพื้นที่ เช่น 
ทม.ตะกั่วป่ามีของดี มีอัตลักษณ์ของตัวเอง มีจุดเด่น
เรื่องการท่องเที่ยวก็เอาจักรยานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
นอกจากใช้ในชวีติประจำาวนั  มาบอำาฤมต เป็นเทศบาล 
ที่ได้รับรางวัลการันตีเรื่องเมืองน่าอยู่ นำาจักรยานไป
เป็นอกีตวัชีว้ดัการเดนิทางเพือ่เมอืงยัง่ยนื แต่ละพืน้ที่
พยายามดงึภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงเรยีน โรงแรม สถาน
ที่ราชการ หรือระบบขนส่งต่างๆ สถานีรถ บขส. 
สนามบิน ให้เป็นมิตรกับจักรยาน อย่างตะกั่วป่าเป็น
เมืองท่องเที่ยว เขาก็ทำาเรื่องโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
จักรยาน ระนองทำาเรื่องโรงเรียนปลอดภัย ทำาพื้นที่
รศัมรีอบโรงเรยีนให้เดก็ขีจ่กัรยานมาโรงเรยีนได้อย่าง
ปลอดภัย เราได้ภาคีเพิ่มมาเรื่อย หอการค้า และ
สมาคมท่องเทีย่วแต่ละจงัหวดักเ็ข้ามาร่วม ก่อตวัเป็น
ร่างแหแบบนี้ แล้วทำาจากจุดเล็กๆ ให้ขยายออกไป 
แบบนี้จะยั่งยืนและเกิดขึ้นได้จริง

      9
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เมืองที่มีสุขภาพดี

 เราได้พลังร่วมจากทุกภาคส่วนมาช่วย โดยเฉพาะภาคเอกชน เพราะฉะนั้น 
ถ้าถามว่า กทม.มุ่งมั่นรณรงค์เรื่องจักรยานไหม ใช่ กทม. มุ่งมั่น และเราทำามา
ตลอด สิ่งสำาคัญที่เราค้นพบ คือความตระหนัก ความเข้าใจ วิถีปฏิบัติ ตามกฎ
จราจร ทั้งผู้ขับขี่จักรยาน ทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ยังไม่สอดคล้องต้องกัน คนขับรถต้อง
รูว่้าคนขีจ่กัรยานมสีทิธใินการใช้ถนนเช่นเดยีวกนั ใช้พืน้ทีท้่องถนนได้เช่นเดยีวกนั 
ทนีีล้ำาบากถ้าจะขีจ่กัรยานอยูด้่วยกนักบัรถใหญ่ โดยไม่ตระหนกัรู ้บางพืน้ทีเ่ราถงึ
ได้ทำาเลนจักรยานเอาไว้ให้เฉพาะ เช่น พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ แต่ก็มี คนวิพากษ์
อีกว่าไปทีไรไม่เห็นมีคนขี่จักรยานเลย แต่พวกเราก็มองว่าไม่ว่าจะมีคนขี่จำานวน
น้อยหรือมากหรือไม่มีในบางเวลา เราก็ต้องมีพื้นที่เอื้ออำานวยให้เขาสามารถ 
ขี่ได้ ส่วนจะขี่เมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่เป็นไร แต่เราต้องแบ่งสันปันส่วนกันไว้ด้วย

หรอืในบางพืน้ทีซ่ึง่ถนนเลก็ แคบมาก ทำาเลนจกัรยานไม่ได้ เรากจ็ะทำาป้ายสญัลกัษณ์ 
ให้ทุกคนรู้ว่าเราใช้ทางร่วมกัน หรือการบังคับใช้กฎหมายของตำารวจจราจร ถ้าให้
ความสำาคัญเรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างจิตสำานึกตรงนี้ได้อีกทาง ต้องช่วยกันทุกด้าน

เมื่อสักครู่ก่อนมาให้สัมภาษณ์ เราได้ประชุมกับ สสส. เรื่องการเตรียมการประชุม
นานาชาติ ISPAH (International Society for Physical Activity and Health) 
กทม. ในฐานะเจ้าภาพร่วม กำาลงัจะปรบัสวนเบญจกติ ิให้เป็นสถานทีซ่ึง่ประชาชน
จะสามารถใช้ในการออกกำาลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น แบ่งเป็น 
ช่องทางจักรยาน ทางเดิน และวิ่ง ซึ่งในเรื่องของทางจักรยานอาจต้องจำากัด
ความเร็วเพื่อความปลอดภัย ให้มีพื้นที่สำาหรับเด็ก โดยจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่น 
ทั้งหลายที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก 

พลังเชิงบวกในการพัฒนาเมือง

 โดยส่วนตวัเชือ่ในพลงัชมุชนนะ เชือ่มากเลย พลงัชมุชนคอืพลงัทีย่ิง่ใหญ่ และ
เป็นพลงัเชงิบวกสำาหรบัเมอืงได้มาก ไม่อยากให้คนมคีวามคดิว่าชมุชนเป็นอปุสรรค
ต่อการพัฒนาเมือง ชุมชนที่เข้มแข็ง ดูแลตนเองได้ดี ควรจะได้รับการยอมรับและ
ชื่นชม ควรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทำาให้การสร้างสรรค์เมืองที่ดีเกิดขึ้นได้ 

เพราะฉะนัน้เรากำาลงัจะลงนาม MOU ร่วมกบัชมุชน และชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพ 
แห่งประเทศไทย สสส.ด้วย ซึ่งหลักคิดของ MOU คือทุกฝ่ายจะต้องสนับสนุน 
ซึง่กนัและกนัในการจะขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิเมอืงทีเ่ป็นมติรต่อผูใ้ช้จกัรยาน นีเ่ป็น
จุดเริ่มต้น ดังนั้นเมื่อลงนามแล้ว ไม่ได้หมายความว่าทุกชุมชนจะต้องมาเข้าร่วม
ทนัท ีแต่ชมุชนทัง้หมดอาจจะเข้ามาร่วมกนัได้ในภายหลงั แนวคดิคอืต้องมผีูร้เิริม่
และประสานงานในการดำาเนนิการ ซึง่จรงิๆ ทัง้ชมุชนและกรงุเทพมหานครกไ็ด้เริม่ 
ประสานและร่วมมอืกนัมาก่อน MOU แล้ว อย่างชมุชนจกัรยาน 12 ชมุชน กไ็ด้เริม่ 
ทำาไปโดยยังไม่มี MOU เพียงแต่ว่าการทำา MOU นี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้
คนมัน่ใจ เพือ่ให้ชมุชนอืน่ๆ ทีอ่าจจะยงัไม่มัน่ใจว่าแนวทางนีใ้ช่ไหมให้เขาเหน็แนวทาง 
และอีกประการหนึ่ง เมื่อมีการลงนามใน MOU ก็หมายถึงพันธสัญญา ที่มีต่อกัน
ระหว่าง กทม. และชมุชน แม้ผูว่้าฯ คนปัจจบุนั (ม.ร.ว.สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร) หมดวาระ 
แล้วทางกรุงเทพมหานคร จะยังสามารถดำาเนินการเรื่องนี้ต่อไปได้

เทศบาลเมืองพิจิตร

 ที่ทำาแล้วขยายผลได้จริงคือ การเชิญชวนให้ อสม. 
ทีเ่ขาดแูลในชมุชน เวลาไปเยีย่มชาวบ้านใช้จกัรยานป่ัน
ไปได้ไหม คอืปกตเิวลาเราจะขอความร่วมมอืจากชาวบ้าน 
เราใช้ อสม.อยู่แล้ว เช่น ขอให้แยกขยะ ชวนปลูกผัก
สวนครวั ซึง่ชาวบ้านเขาจะฟัง อสม. พอ อสม.ขีจ่กัรยาน
ลงพื้นที่ ไปชักชวนให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน  
ชาวบ้านกเ็หน็ด้วยตาม เกดิการขยายไปจนเป็นวถิ ีหรอื
ในเทศบาลเราก็เชิญชวนให้ประชาชนขี่จักรยานมาใช้
บริการที่เทศบาล กำาลังวางแผนว่าอาจจะใช้วิธี ใครขี่
จักรยานมาติดต่อครบ 10 ครั้ง มีให้สิทธิพิเศษหรือ
รางวลัเลก็น้อย เป็นการเชญิชวนและสร้างกระแสให้คน
สนใจมากขึ้น

คุณสุรพล เตียวตระกูล

ผู ้อำานวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร

พระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต

เจ้าอาวาสวัดดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

 ทางวัดเป็นแกนกลางให้คนในชุมชนทำากิจกรรม
เกี่ยวกับจักรยาน ตั้งเป็นโครงการกองทุนให้มีการซ่อม
บำารุงจักรยานราคาถูกสำาหรับสมาชิก ทางวัดก็สมทบ
ทนุไว้ให้ด้วยทกุปี ในเทศกาลวนัสำาคญัเรากเ็ชญิชวนให้
ขี่จักรยานมาร่วมงานบุญ หรือมีตลาดนัดที่วัดวันเสาร์ 
ขีจ่กัรยานมาร่วมได้ไหม เราให้กำาลงัใจชาวบ้านว่ามนัได้
ประโยชน์กับตัวเอง สุขภาพก็ดี ไม่มีเสียอะไร คนก็ตื่น
ตัวกันมากขึ้นนะ มีงานต่างๆ ทั้งของวัด หรือของชุมชน
เขาก็ปั่นจักรยานกันมาหนาตาขึ้นจริงๆ

10      
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เดิน-ปั่น บันดาลใจ

เรื่อง • บุษกร   ภาพประกอบจากเพจ • ผ้าป่าหมาแมว

 กรุงเทพฯ-ลำ ปาง เส้นทางปั่นอิ่มใจอิ่มบุญ
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ผ่านไปแล้วด้วยความประทับใจและ
อิ่มบุญไปตามๆ�กัน�สำ�หรับกิจกรรม�
“ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”�คาราวาน
ปั่นจักรยานทางไกลจากกรุงเทพฯ�
ถึงลำ�ปาง�ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อระดม
ทุนช่วยเหลือหมาและแมวมากกว่า 
500 ชีวิต ที่วัดเวฬุวนาราม ต.แม่ทะ 
อ.แม่ทะ จ.ลำ ปาง�โดยชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ชักชวน
เพื่อนๆ�คนรักการปั่นจิตอาสาให้มา
ร่วมกันทำ�ทานผ่านการใช้แรงกาย
ปั่นจักรยานทางไกล�เพื่อชักชวนและ
บอกบุญประชาชนสองข้างทางให้ได้มี
โอกาสสมทบทุนบริจาคปัจจัยช่วยเหลือ
สัตว์โลกที่น่ารักน่าสงสารร่วมกัน

การจดักจิกรรมผ้าป่าเพือ่หมาแมวครัง้นีเ้กดิขึน้ด้วยความเชือ่ทีว่่า 
การทำาทานนั้นไม่จำาเป็นต้องใช้สิ่งของหรือเงินทอง การทำาทาน
ด้วยแรงกาย แรงสมอง แรงใจ มคีวามสำาคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั 
อาจจะได้มากกว่าเสยีด้วย หากทำาด้วยจติอนัเป็นกศุลอย่างมัน่คง 
งานป่ันด้วยจติอาสาครัง้นีจ้งึเป็นการจดักจิกรรมป่ันจกัรยานเพือ่
รับบริจาคปัจจัยช่วยหมาและแมว โดยสมาชิกชมรมฯ ที่มีจิต
ศรัทธาได้มาปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 640 กิโลเมตร จาก
กรุงเทพฯ ถึงลำาปาง ในระยะเวลา 8 วัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 
ปั่นจักรยานการกุศลครั้งนี้ถึง 45 คน

ตลอดระยะเวลา 8 วนัของการป่ัน แม้จะต้องผจญกบัสภาพอากาศ
ที่ร้อนจัด แสงแดดอันร้อนแรง ความหิว ความเหนื่อยต่างๆ แต่
เมื่อได้พบกับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจากสองข้างทางที่มอบทั้ง
มิตรภาพ กำาลังใจ นำ้า ขนม บางท่านเลี้ยงอาหารเย็น และบริจาค
สมทบทุนกันอย่างไม่ขาดสาย ทำาให้นักปั่นทุกคนหายเหนื่อยได้
อย่างง่ายดาย เกิดเป็นความปิติอิ่มใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมปั่น 
ในเส้นทางบุญครั้งนี้

เส้นทางของ
ขบวนคณะผ้าป่า
เพื่อหมาแมว กรุงเทพฯ

16-23 
กรกฎาคม 
2559
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บรรยากาศแห่งบุญและมิตรภาพเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง บางคน 
ขับรถผ่านแล้วจอดรถเข้ามาร่วมทำาบุญ บางคนเห็นขบวน
คาราวานผ่านหน้าบ้านกถ็อืโอกาสร่วมทำาบญุ จำานวนเงนิเลก็น้อย
เพยีงคนละ 20 บาท 100 บาท ของผูม้จีติศรทัธาจำานวนมากทำาให้
ได้ยอดเงินบริจาคมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากพอสมควร
สำาหรับการรวบรวมเงินจำานวนเล็กๆ น้อยๆ จากผู้คนตลอดเส้น
ทางแห่งบุญและนำ้าใจครั้งนี้ คุณค่าของจำานวนยอดเงินบริจาคจึง
มีมากยิ่งกว่าจำานวนเงินที่ได้ เพราะมาจากนำา้ใจและจิตกุศลของ
ผู้คนนับหมื่นคนที่ได้ร่วมทำาบุญด้วยกันในครั้งนี้

ทัง้นีก้จิกรรม “ผ้าป่าเพือ่หมาแมว” กรงุเทพฯ-ลำาปาง เป็นอกีหนึง่
กิจกรรมเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประสบความสำาเร็จอย่าง
งดงามโดยมียอดปัจจัยบริจาคทั้งสิ้นจากทุกช่องทาง ณ วันที่ 23 
กรกฏาคม 2559 คือ 1,280,456 บาท 

โดยจำานวนเงินบริจาคนี้ได้เข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระของทางวัดที่
ต้องแบกรบัภาระดแูลทัง้อาหาร ทีอ่ยู ่ค่ายารกัษาเมือ่สตัว์ป่วย ค่า
ทำาหมนั และเผาซากสตัว์ทีต่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายทีต้่องใช้ในการดแูล

ตกเดือนละประมาณ 60,000 บาท พระมหาวิชัย อัคคเตโช เจ้า
อาวาสวดัเวฬวุนาราม เล่าว่าแม้ทางวดัจะตดิป้ายขอความร่วมมอื 
ก็ยังมีคนนำาหมาแมวมาปล่อยทิ้งอยู่เรื่อยๆ ถึงจะมีพวกที่จากไป
ตามอายุขัยและเจ็บป่วยตายไปบ้าง แต่จำานวนก็ไม่ได้ลดลง การ
ทีช่มรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทยจดัทอดผ้าป่าในครัง้
นี้ เป็นครั้งแรกที่ทางวัดได้รับถวายปัจจัยเป็นจำานวนมากที่สุด
ตั้งแต่ให้การอนุเคราะห์ดูแลหมาแมวไร้บ้านมาเป็นเวลา 29 ปี

ทางคณะกรรมการชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย นำา
โดย ศ.กติตคิณุ ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์ขอถอืโอกาสนี ้แสดงความ
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สละทั้งแรงกาย แรงใจ กำาลังทรัพย์ และ
กำาลังสติปัญญา ทำาให้เกิดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นมา ขอขอบคุณนักปั่น
พลังบุญที่มาร่วมกันปั่นรับบุญอย่างคึกคัก ขอขอบคุณธนาคาร
ออมสินที่เห็นความสำาคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมนี้เป ็นอย่างดี และที่สำาคัญขาดไม่ได้คือ 
ประชาชนทุกคนที่ได้สละปัจจัยและนำ้าใจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับ
คาราวาน จนเกิดเป็นความสุขอิ่มเอมใจและการทำาบุญครั้งใหญ่
ร่วมกันอย่างสวยงาม

พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล อุทยานหลวงปู่ทวด

อ.มหาราช จ.อยุธยา สิงห์บุรี
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ทราบจากเพือ่นชวนกม็าเลย ไม่ได้คดิอะไรมาก ผมอยูอ่บุลฯ 
กเ็อาจกัรยานจากอบุลฯ ขึน้เครือ่งมาร่วมป่ันทีก่รงุเทพฯ ถงึ
ผมจะปั่นได้ถึงแค่นครสวรรค์แล้วต้องกลับกรุงเทพฯ ก่อน
เพราะมภีารกจิ แต่ความรูส้กึทีไ่ด้คอื รูส้กึดมีากทีเ่หน็คนมา
ร่วมทำาบุญ ไม่เคยคิดเลยว่าคนไทยจะใจดีมาร่วมทำาบญกับ
เราเยอะขนาดนี ้ประทบัใจคนทีข่บัรถผ่านไปมา บางคนถาม
เราเหนื่อยไหม แล้วให้นำ้า ให้ข้าวเรา ทำาให้มีกำาลังใจปั่นไป
เรื่อยๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ผมตั้งใจว่าจะซ้อม และปีหน้า
ถ้ามีกิจกรรมลักษณะนี้ก็คงจะมาร่วมอีกครับ

เข้ามาร่วมกจิกรรมเพราะเป็นโครงการเพือ่สรรพสตัว์ ส่งเมตตา 
จิตให้กับสัตว์ ผมเป็นคนเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วที่บ้านเลี้ยงชิสุ  
2 ตวั เรารกัสตัว์ รกัหมาอยูแ่ล้ว ถ้ามโีอกาสกอ็ยากช่วยเหลอื 
ผมไปช่วยป่ันได้ 4 วนั ป่ันถงึนครสวรรค์เพราะมงีานทีต้่องทำา 
ผมอยูห่าดใหญ่ เอาจกัรยานขึน้เครือ่งมากรงุเทพฯ ถงึจะไม่ได้ 
ไปถึงลำาปาง แต่ก็เป็นช่วง 4 วัน ที่มีความสุขมาก ผมคิดว่า
กิจกรรมลักษณะเป็นกิจกรรมที่ทำาให้คนรู้สึกเข้าถึงได้ เป็น 
การทำาบญุให้กบัสตัว์ ทกุคนเหน็เรากอ็ยากร่วมด้วย อยากทำา 
บญุกบัเรา ทำาให้กจิกรรมคกึคกัมาก ทีผ่มเจอและประทบัใจ
มากคอืชาวบ้านเขากำาลงัทำางานเกบ็ผกัตบชวาขดุลอกคคูลอง 
อยู่ เห็นเราเขาวิ่งมาทำาบุญด้วย ภาพแบบนี้ผมเห็นแล้วรู้สึก
เหนือความคาดหมายและประทับใจจริงๆ

คุณวุฒิกร แก้วกอ

คุณนิพนธ์ อาจนนท์ลา

คุณฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร

ความรูส้กึทีไ่ด้คอื ประทบัใจมติรภาพของ
ผูร่้วมป่ัน แล้วกป็ระทบัใจคนทีม่าร่วมทำาบญุ 
กับเรา เหนื่อย ร้อน หิว หายเหนื่อยเลย 
แล้วหายเหนื่อยที่สุดคือ พอถึงวัดแล้วเรา
เห็นตัวเลขเงินบริจาคที่มันมากเกินความ
คาดหมาย มิตรภาพระหว่างทางคือ มีคน
เอาขนม เอานำา้มาให้เรา บางคนเอานำา้มา
ให้เป็นแพ็คเลย โดยที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเรา
ป่ันจกัรยานมา เราไม่มทีีจ่ะบรรทกุ แต่เรา
กพ็ยายามรบัไว้ทกุอย่างเพราะเขามนีำ้าใจ
กับเรา เราเจอคุณตำารวจที่เขาก็ทำาตาม
หน้าที่ คือมีคนไปแจ้งว่าเราออกเรี่ยไร 
ตำารวจเขาก็มาดูตามหน้าที่ เราก็ชี้แจงไป
ว่าเราไม่ได้เรีย่ไร ไม่มกีารเข้าไปขอเงนิใคร
เลย ปรากฎว่าคุณตำารวจได้ฟังก็เข้าใจ 
และยงัร่วมทำาบญุกบัเราด้วยอกีคน ทรปินี้
เราได้หมดเลย ได้มติรภาพ ได้ทำาประโยชน์ 
ช่วยเหลือสัตว์โลก ได้มาเที่ยว แล้วก็ได้
ความสุขจากการปั่น สุขใจไปกับคนที่มา
ร่วมทำาบุญกับเรา

นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร ตาก

สุขใจ อิ่มบุญ คนปั่นพลังบุญ
สำาหรับความคิดเห็นของนักปั่นพลังบุญที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมครัง้นี ้ต่างพดูตรงกนัว่า เป็นกจิกรรมทีพ่วกเขา 
มีความสุขที่ได้ทำา มีความปิติและเบิกบานใจ อุปสรรค
ต่างๆ หรือความเหนื่อยล้านั้นหายไปอย่างสิ้นเชิง 
เมื่อได้พบกับนำ้าใจตลอดสองข้างทาง และได้เห็นว่า
ปลายทางนั้นมีชีวิตของหมาและแมวที่ได้รับความ 
ช่วยเหลือจำานวนมาก
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มีเสียงทักท้วงมากเลยตอนไอเดีย ผ้าป่าเพื่อหมาแมว ถูกเสนอขึ้นมาเป็น
กิจกรรมหนึ่งในโอกาสครบปีที่ 25 ของชมรมฯ ว่ามันจะผิดไปจากหลักการ
ทำางานของพวกเราเองหรือเปล่า จากที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
จกัรยานมกัจะมเีป้าหมายเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม เช่น ป่ันรณรงค์ขอทาง
จักรยาน ปั่นรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปั่นระดมทุนเพื่อช่วย
เหลือเด็กด้อยโอกาส รวมไปถึงจักรยานทอดผ้าป่าอีกหลายครั้ง แต่ครั้งนี้อาจ
จะเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายนั้นแปลกออกไป 

แต่ในทีส่ดุกจิกรรมกเ็กดิขึน้ได้ กว่า 650 กโิลเมตรทีข่บวนจกัรยานตดิพุม่ผ้าป่า
ไว้ข้างท้าย เดนิทางบอกบญุกบัผูค้นทีใ่ช้เส้นทางผ่านจงัหวดัต่างๆ จากกรงุเทพ
ขึ้นไปจนถึงจังหวัดลำาปาง เปลวแดดและอากาศที่ร้อนระอุ มีฝนตกบ้างในบาง
เย็น ไม่ได้ทำาให้นักปั่นสายบุญย่อท้อ อาจเพราะพาหนะจักรยานทำาให้ผู้คนเข้า
ถึงได้ง่าย เราจึงเห็นภาพของคนขับรถบรรทุกที่เข้ามาชะลอดักอยู่ข้างหน้าเพื่อ
รอร่วมทำาบญุกบัคณะผ้าป่า พ่อแม่ลกูทีน่ัง่รถด้วยกนัมาทัง้ครอบครวั คนขีม่อเตอร์ไซค์ 
คนค้าขาย เจ้าของร้านอาหาร แม้กระทั่งคนเก็บขวดพลาสติกริมทางก็ยังมี

ในสังคมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปัน แสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นยังมีความรัก ความ
เอื้ออาทรของผู้คนที่อยู่ร่วมกัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ ผ้าป่าเพื่อหมาแมวเป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมเล็กๆ ที่บูรณาการเอาการปั่นจักรยานกับกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน
ประเพณีที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งงานนี้จะสำาเร็จไม่ได้เลยหากขาดแรง
สนบัสนนุจากทกุๆ ฝ่าย ชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทยขอขอบคณุ
สมาชิกที่ร่วมปั่นจักรยานทางไกลทุกท่าน ผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือหมาแมวใน
ทกุช่องทาง ธนาคารออมสนิ เครอืข่ายผูใ้ช้จกัรยาน และทมีประสานงานทีค่อย
เป็นกองหนุนให้ทุกอย่างราบรื่น

คุณชุติมา พิบลูย์บุญ
กรรมการชมรมจักรยาน

เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

อ.เถิน จ.ล�าปาง
วัดเวฬุวนาราม 
อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง

ระยะทาง
การปั่นประมาณ 
640 กิโลเมตร 

จากกรุงเทพฯ-ลำ ปาง 
ในระยะเวลา 8 วัน

คณะผ้าป่า
เพื่อหมาแมว

16-23 กรกฏาคม 
2559

จำ นวนเงิน
ที่มีผู้ร่วมทำ บุญ

1,055,070 บาท

จำ นวนคน
ที่ร่วมทำ บุญ
21,765 คน
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เรื่อง : บุษกรดงกลาง 
ต้นแบบชุมชน
จักรยาน

ชุมชนดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ชุมชนที่มีคลองน้ำ 
ธรรมชาติไหลผ่านกลางชุมชน ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพทำ การ
เกษตรสองฟากฝั่งคลอง ที่นี่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนจักรยานที่
ทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งชาวบ้าน วัด โรงเรียน องค์การบริหาร
ส่วนตำ บล และส่วนราชการ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า วิถีการใช้
จักรยานในชีวิตประจำ วันคือ คำ ตอบสำ หรับทุกคนในชุมชนได้
จริง ด้วยความพร้อมร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงเกิดเป็นชมรม
จักรยานตำ บลดงกลาง ที่สามารถดำ เนินงานสร้าง “ชุมชนที่เป็น
มิตรกับจักรยาน” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“เรื่องจักรยานเราเริ่มมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว พอเริ่มช่วงแรกๆ เลย  
เรามีการส�ารวจข้อมูลก่อน ส�ารวจข้อมูลการใช้จักรยานของคนในชุมชน 
พบว่าชาวบ้านแต่ละบ้านมีจักรยานกันอยู่แล้ว เราใช้ข้อมูลนั้นน่ะมารณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ชาวบ้านหันมาใช้จักรยานขี่ไปไร่ไปนา อบต.  
เองก็เอาเรื่องจักรยานไปอยู่ในการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน 3 ปี อย่างตัว
ผมเองก็ต้องน�าตัวเองเป็นตัวอย่าง ผมอายุ 65 ปีแล้ว ตอนนี้ก็ปั่นจักรยาน
ตอนเช้าทุกวันประมาณ 10 กิโล ปั่นตอนเช้ามืดก่อนมาท�างาน ในทาง
จักรยานที่ทางหลวงชนบทมาท�าไว้ให้ อายุก็ 65 แล้วแต่สุขภาพผมปกติ 
เบาหวาน ความดันยังไม่มีเลย ก็ภูมิใจว่าอายุขนาดนี้ยังไม่ต้องมีนัดไป 
พบหมอ ก็ใช้เรื่องนี้มาบอกชาวบ้านด้วย ชวนกันออกมาใช้จักรยาน  
ปั่นไปไร่ไปนาใกล้ๆ ก็ได้ ปั่นไปตลาด ปั่นไปส่งลูกที่โรงเรียน เราได ้
ออกก�าลังกาย ท�าให้ไม่ต้องไปพึ่งหมอบ่อยๆ มีชาวบ้านหลายคนก็สุขภาพ
ดีขึ้นมาก พอหันมาปั่นจักรยานมากขึ้น เห็นผลเป็นรูปธรรมทันที”

คุณปรีชา โพธิ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดงกลาง 
ผูใ้ห้ความสำาคญัและพร้อมเป็นกำาลงัหลกัในการผลกัดนัการใช้
จักรยานในชีวิตประจำาวัน ได้มาเล่าให้เราฟังถึงแนวทางการ
ทำางานขบัเคลือ่นชมุชนจกัรยาน ซึง่องค์การบรหิารส่วนตำาบล
ได้เข้าไปเป็นส่วนสำาคัญ 

วัด

โรงเรียน
องค์การ
บริหาร

ส่วนต�าบล

ทางหลวง
ชนบท

ชุมชน
จักรยาน

ชุมชนจักรยาน...
ชุมชนดงกลาง

คุณปรีชา โพธิ์แก้ว

������ ������� cp 13.indd   16 8/10/16   11:42 PM



      

17

 

    

      17

“เรามีโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ในชุมชน มีนักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียนเยอะ
เหมือนกันเกทือบครึ่งหนึ่ง ส�าหรับเด็กที่บ้านใกล้ๆ แต่คนอยู ่ไกลๆ ก ็
ขีม่อเตอร์ไซค์มาบ้าง สิง่ทีเ่ราท�าได้คอื การเข้าไปให้ก�าลงัใจเดก็ทีเ่ขาขีจ่กัรยาน
อยู่แล้ว ก�าลังคิดว่าอาจจะจัดกิจกรรมทุกปี เรามีการมอบรางวัลให้กับเด็ก
นักเรียนที่ใช้จักรยานดีเด่น แล้วไปให้ความรู้เด็กๆ ว่าขี่จักรยานมันประหยัด
นะ ลดโลกร้อนด้วย เป็นการรณรงค์พร้อมให้ความรู้เด็ก ให้เด็กเห็นความ
ส�าคัญของการใช้จักรยาน และก็ให้ก�าลังใจเด็กๆ ไปด้วย”  

ชมรมจักรยานตำ บลดงกลาง
กระแสการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันเกิดขึ้นโดยมีชมรม
จกัรยานตำาบลดงกลาง เป็นศนูย์กลางทีท่ำาให้คนทกุกลุม่ ทัง้กลุม่
นักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำาผู้ใช้จักรยาน เกิดการตื่นตัว
และสนใจใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง เกิดกลุ่มอาสาสมัครออกปั่น
จักรยานรณรงค์ในทุกวันศุกร์ ขณะที่ อบต. ดงกลางสนับสนุน
การปรับภูมิทัศน์และเส้นทางริมคลอง เพื่อให้คนในชุมชนปั่น
จักรยานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมบรรจุแผนชุมชน
จักรยานไว้ในแผนของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

ความโดดเด่นของชมรมจักรยานตำาบลดงกลางคือ การได้รับ 
ความร่วมมือจากวัดดงกลางอย่างเต็มกำาลัง ให้ใช้สถานที่วัดเป็น
ศูนย์รวมชองชมรมในการทำากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการก่อตั้ง
กองทุนซ่อมจักรยานในราคาย่อมเยาให้กับสมาชิก

“ชมรมจักรยานดงกลางท�ากิจกรรมร่วมกับวัดเยอะมาก อย่างก่อนเข้าพรรษา
ทางเรากับทางวัดก็ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านปั ่นจักรยานไปถวายเทียน
พรรษาที่วัดต่างๆ เจ้าอาวาสวัดดงกลางก็ให้ความร่วมมือมาก ในวัดมีการตั้ง
กองทุนซ่อมจักรยานในราคาถูกส�าหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิก แล้วในโอกาส
ส�าคัญ เจ้าอาวาสท่านก็ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้น�าต่างๆ ให้น�าจักรยาน
มาให้ชาวบ้านจับฉลากแจกจักรยานให้ชาวบ้าน เพื่อให้คนที่มีรายได้น้อย 
ได้มีจักรยานดีๆ ใช้ แล้วก็เป็นกิจกรรมสนุกๆ ในการรณรงค์สร้างกระแส 
ให้คนตื่นตัวเห็นความส�าคัญของการใช้จักรยานได้ด้วย”

เยาวชนและโรงเรียน
การส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ทาง อบต. 
ดงกลาง วางแผนที่จะเข้าไปสนับสนุนรณรงค์ให้เด็กนักเรียน 
ขี่จักรยานมาโรงเรียนมากขึ้นด้วยการหนุนเสริมมอบรางวัล 
เป็นกำาลังใจ

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม
นอกเหนือจากการรณรงค์ให้ชาวบ้านให้ความสำาคัญกับการใช้
จักรยานแล้ว ชุมชนดงกลางยังได้รับความร่วมมือจากทางหลวง
ชนบทในการปรับปรุงถนน ทำาเส้นทางจักรยานบนไหล่ทางเพื่อ
ให้คนใช้จักรยานสัญจรได้สะดวกขึ้น

“ตอนนี้ทางหลวงชนบทมาท�าทางจักรยาน เอาลูกรังด้านข้างไหล่ทางถนนออก
แล้วท�าเป็นทางจักรยาน ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จดี แต่ใช้ได้บางส่วนแล้ว แต่ถ้า
เสร็จแล้วเราก็จะรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันไปกวาดถนน ช่วยกันดูแลทาง
จักรยาน เป็นกิจกรรมที่ท�าให้คนรู้ว่ามีทางจักรยานแล้ว เราให้ความส�าคัญ
กับทางจักรยาน ให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญและช่วยกันบ�ารุงรักษาเป็นสมบัติ
ของชุมชนกันต่อไป”

ชมุชนดงกลางถอืเป็นต้นแบบชมุชนจกัรยาน ทีส่ามารถขบัเคลือ่น
การใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันให้เกิดขึ้นได้จริง จากความเอา
จริงเอาจังหนุนเสริมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
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ชีวิต-ชีวา

ดอกไม้ในฤดูเข้าพรรษา
เรื่อง : กาญจน์ ศรีปริญญาศิลป ์• เครดิตภาพ

ท้องฟ้าอ้อยสร้อยแบบนั้นแหละ ที่คนแถว
บ้านฉันรำาพึงกันว่า เป็นความชุ่มฉำ่าต้อนรับ
เทศกาลเข้าพรรษา

ฝนตกเอื่อยๆ พรมความชื้นไปทั่วถนนเล็กๆ  
ของหมู่บ้านเรา แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อที่จะออก
ไปทำาบุญ 

ดอกไม้ธูปเทียน อาหารคาวหวาน ข้าวตอก
ดอกไม้ คนข้างบ้านของฉันซึ่งเป็นครอบครัว
ที่ขยันทำางานไม่มีวันหยุด ก็ยังเอ่ยปากบอก

ว่า หยุดงานสักวันสองวันดีกว่า นอกจากไป
ทำาบุญแล้ว ก็ยังได้หยุดอยู่บ้านกับครอบครัว
อีกด้วย

ฉันจึงรู ้สึกว่าวันเข้าพรรษาเหมือนวันของ
ครอบครวัอกีวนั เสยีงเครือ่งจกัรคดัลำาไยของ
ข้างบ้านที่กระหึ่มอยู่ทุกวัน ก็เริ่มเงียบลง

เปลี่ยนเป็นเสียงเพลงทั้งช้าและเร็ว สลับกัน
ไป พร้อมบรรยากาศของการล้อมวงกินข้าว 
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสะอาด
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เด็กผู้หญิงที่สลัดคราบชุดนักเรียน เดินจูงมือ
แม่ ดโูตขึน้เป็นกอง เธอกำาลงัเป็นเดก็สาวแรก
รุน่ เหมอืนดอกไม้บานแรกผล ิแก้มเป็นสชีมพู
ระเรื่อ มัดผมขึ้นสูง เธอสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
คันใหม่ที่แม่เพิ่งซื้อให้ไว้ไปโรงเรียน หลังจาก
สอบติดอันดับต้นๆ ของโรงเรียนรัฐบาลมีชื่อ
ดูจะเป็นวันที่มีความสุข เช่นเดียวกับรอยยิ้ม
ของใครอกีคนทีพ่ลดัหลงมาอยูใ่นชมุชนของเรา

ฉันไม่รู้จักชื่อเธอหรอก แต่เธอก็ดูจะอยู่วัย
เดียวกันกับหญิงสาวข้างบ้าน 

เธอสวมเสื้อสีฟ้า ซึ่งเป็นเสื้อของพนักงาน
ประจำาร้านก๋วยเตีย๋วใหญ่ของอำาเภอแห่งหนึง่ 
แต่วันนี้ ในวันที่คนส่วนใหญ่หยุดทำางานกัน 
เธอยังง่วนกับงานเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งฉันเพิ่ง
สงัเกตเหน็ว่า มถีงันำา้พร้อมดอกไม้ทีต่ัง้อยูม่มุ
หนึ่งหน้าร้าน ป้ายกระดาษลายมือโย้เย้ 
นั้นเขียนไว้ว่า “ดอกเข้าพรรษา”

ดอกเข้าพรรษา ออกดอกในช่วงฤดูฝน และ
บานสะพรั่งในช่วงเข้าพรรษา

แต่ละกำามัดรวมกันไว้ประมาณ 7-8 ก้าน 
ดอกไม้สขีาวทีเ่ป็นพวงระย้า ห้อยลงมาก้านละ 
พวง ใบของมนัใหญ่เหมอืนใบขงิหรอืสมนุไพร 
อื่นๆ กลีบละมุนและบอบบาง จนอดไม่ได้ที่
จะเดินไปชมใกล้ๆ

“กำาละ 20 บาทค่ะ” หญงิสาวบอก ฉนัสำารวจ
เงนิในกระเป๋า แล้วกอ็ยากจะซือ้ไปฝากพีส่าว
ด้วย งั้นเอาสองกำาก็แล้วกัน

“ปลูกเองเหรอคะ”
“ค่ะ บ้านเจ๊เขาปลกู เหน็มนัเยอะ หนกูลวัจะ
โรยหมด เลยช่วยตัดมาขาย”

ฉันยิ้มกว้าง อยากเห็นต้นของมันจังเลย หาก
นบัดใูนถงัใบนัน้ น่าจะมดีอกเข้าพรรษาอยู่สัก 
20 กำาได้ แต่ยังไม่หมดแค่นั้น ในร้านยังมีกำา
ที่แช่นำ้าเอาไว้รอขายอีกไม่ตำ่ากว่า 20 กำา

“โห มีเยอะจัง มันขึ้นเยอะเลยเหรอคะ”
“ใช่ค่ะ มีเต็มเลย กำาลังบานสะพรั่ง ออกดอก 
เฉพาะช่วงนี้ เดี๋ยวก็หมดแล้ว”

เธออธิบาย ฉันไม่รีรอที่จะจ่ายเงิน พร้อม
ปล่อยให้เธอจัดแจงห่อใส่กระดาษ มัดด้วย
หนังยาง พร้อมแนะนำาฉันว่า 

“หมัน่เปลีย่นนำา้นะคะ อยูไ่ด้เป็นสปัดาห์เลยค่ะ”

ฉันยิ้มขอบคุณ 

“แต่... ดอกไม้กำานี้มันชำ้าไปหน่อย เพราะมี
คนเดนิชนตอนหนมูดัพอด ีหนแูถมให้พีอ่กีมดั
ก็แล้วกันนะคะ อ้อ...หรือพี่อยากเปลี่ยนเป็น
ช่ออื่นแทนไหมคะ”

เด็กสาวเอ่ยถามเต็มไปด้วยมิตรไมตรี ฉันเลิก
คิ้ว มองไปยังดอกไม้กำานั้น

“แค่นีเ้อง ไม่เป็นไรหรอก” นกึว่าอะไร แค่ดอกไม้ 
ชำ้า ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักหน่อย ก็เพราะดอก 
เข้าพรรษาเป็นดอกไม้กลีบบาง ชำ้าง่าย ไม่
เหมอืนดอกไม้ชนดิอืน่ แม้จะเลอืกช่อทีด่ทีีส่ดุ 
แต่ไม่นานก็มีโอกาสชำ้าได้พอๆ กัน

“ขอบคุณค่ะพี่” เด็กสาวตอบก่อน

ฝนยงัตกโปรยปรายไม่หยดุ เมือ่เดนิออกจาก
ร้านมา ในความอ้อยอิ่งของสายฝน ผู้คนที่
กลบัจากการทำาบญุยงัแต้มรอยยิม้ทัว่ใบหน้า 
และฉันก็สังเกตเห็นว่า รอยยิ้มของผู ้คน 
ยิง่กว้างขึน้ไปอกี เมือ่แวะหอบดอกเข้าพรรษา
กลับบ้านกันคนละกำาสองกำา

ส่วนฉนั ฝ่าสายฝนทีค่่อยๆ ซาลงทลีะน้อยนัน้
กลับบ้านด้วยความมุ่งมั่นจะจัดแจกันสวยๆ 
สำาหรบัดอกไม้พเิศษของฤดเูช่นนี ้แม้จะสงัเกต 
เห็นว่า กลีบดอกไม้บางชำ้ากว่าเดิม หลังจาก
ฝ่าสายลมมาด้วยกัน แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ถ้า
ดอกไม้จะชำา้ลงไปบ้าง ทีว่่าชำา้กแ็ค่เป็นดอกไม้ 
บางอย่างในจติใจกลบัผลบิานและงอกงาม ไม่
ชำ้า ไม่โรยรา แต่ฉันไม่รู้จะหาคำานิยามเรียก 
สิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไร เท่านั้นเอง
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I Walk

เรื่อง : บุษกร

แวนคูเวอร์ แคนาดา 
ใช้ “วัฒนธรรมการเดิน” เป็นกุญแจสำาคัญสู่ 
เป้าหมายการเป็นเมืองสุขภาพดี และการเป็น
เมืองสีเขียวที่สุดในโลกในปี พ.ศ.2563 ได้จัดทำา 
Living Map เครือข่ายป้ายแผนที่กว่า 200 ป้าย
ทั่วเมือง โดยนายเจอร์รี่ โดบรอฟโวลนี่ ผู้อำานวย
การระบบขนส่งของเมืองแวนคูเวอร์กล่าวว่า 
“ทุกการเดินทางเริ่มและสิ้นสุดด้วยเท้า (Every 
trip starts and ends on foot.)”

เวียงจันทน์ ลาว
เสียงจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกบอกว่า นี่คือเมือง
ที่ เดินเที่ยวได้จริง เมืองที่ผสานวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสและลาว ผังเมืองและถนนกว้างในเมือง
จากยุคอาณานิคม ทำาให้ติดอันดับเมืองที่เดินได้
ดทีีส่ดุในโลก อาชญากรรมบนท้องถนนตำา่ เมอืง
ขนาดเล็กที่สามารถเดินไปสู่จุดท่องเที่ยวสำาคัญ
ได้ทั่ว มีถนนทางเดินริมฝั่งโขงยาวประมาณ 1 
กิโลเมตร ที่ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น

ฟลอเรนซ์ อิตาลี
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ใจกลางเมืองเก่าขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ.2525 ในเขต
ใจกลางเมอืงเก่าไม่อนญุาตให้รถยนต์เข้าได้ ถนน
เก่าแก่ในเขตเมืองเก่าหลายสายมีขนาดเล็ก 
รถยนต์เข้าไม่ได้ มีระบบขนส่งมวลชน ทั้ง
รถไฟฟ้าและรถประจำาทางที่พาไปถึงเมืองได้ 
เมอืงเลก็ๆ สถานทีท่่องเทีย่วสำาคญัอยูใ่นระยะที่
เดินเที่ยวได้ ถนนหนทางเหมาะสำาหรับการเดิน
เท ้ าชมสถาป ัตยกรรม ศิลปกรรม และ
ประติมากรรมอันโด่งดัง รวมถึงเดินเล่นเรื่อย
เปื่อยบนถนนริมฝั่งแม่นำ้าอาร์โน

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
เมืองแห่งวัฒนธรรมการเดิน หาที่จอดรถยาก
และแพง ผู ้คนจึ งนิยมเดินหรือใช ้ขนส ่ง
สาธารณะ ระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่าย
ขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพ เครือข่ายรถไฟ
ใต้ดินใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานีมากถึง 468 
สถานี ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบรถ
โดยสารประจำาทางและระบบรถไฟในนิวยอร์ก
เชื่อมต่อกันด้วยตั๋วร่วมกัน เป็นเมืองเดียวใน
สหรัฐอเมริกาที่คนกว่าครึ่งไม่มีรถยนต์ส่วนตัว 
ผู้คนเดินทางโดยใช้จักรยานและเดินประมาณ 
21% จากแต่ละวิธีในการเดินทางในเมือง

ปารีส ฝรั่งเศส
ระบบขนส่งมวลชนที่ซับซ้อนโยงใยครอบคลุม
ทั้งในเมืองปารีสและชานเมือง ทั้งรถไฟ รถบัส 
และรถราง(tram) นักท่องเที่ยว และชาวปารีส 
นยิมเดนิทางด้วย “รถไฟใต้ดนิ” สะดวก รวดเรว็ 
คล่องตวัสงู สถานรีถไฟใต้ดนิครอบคลมุสถานที่
ท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด เมืองที่มีสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินหนาแน่นที่สุดในโลก 300 สถานี ใน 16 
เส้นทาง มีเส้นทางเดินเท้าที่สวยงามหลายสาย 
ทั้งสถานที่ท ่องเที่ยวและย่านการค้า ล้วน
สามารถเดินเท้าชมเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

อัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์ 
มรีะบบขนส่งสาธารณะทีย่อดเยีย่ม ทีจ่อดรถหา
ยากและราคาแพง ผู้คนจึงนิยมใช้บริการรถไฟ 
ได้ชื่อว่า “เมืองหลวงจักรยานโลก” ความเร็ว
ของยานพาหนะต่างๆ จึงตำ่า ปลอดภัยสำาหรับ
คนเดินเท้า ปลอดภัยสำาหรับจักรยาน เมือง
ขนาดเล็ก สามารถเดินเที่ยวชมได้โดยรอบ 

มิวนิค เยอรมัน 
เมืองที่เป็นมิตรกับการเดิน ที่จอดรถในเมือง
ราคาสูง มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและ
สะดวกสบาย รถสาธาณะให้บริการทั้งรถเมล์ 
รถราง รถไฟ 8 สาย และรถไฟใต้ดิน 6 สาย 
เมืองที่เหมาะสำาหรับการเดินชมองค์ประกอบ
ของอาคารและสถาปัตกยกรรม การเดนิชมเขต
เมอืงเก่าคอื หวัใจของการท่องเทีย่วเมอืงมวินคิ

เมลเบิร์น ออสเตรเลีย 
ระบบรถรางคือ สัญลักษณ์ของเมือง โครงข่าย
รถรางชานเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความ
ยาวราง 250 กิโลเมตร รถราง 487 ขบวน 30 
เส้นทาง และ 1,763 สถานี มีรถรางใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2427 ปัจจุบันยังเป็นวิธีเดินทางไปทั่ว
เมอืงทีง่่ายทีส่ดุ สามารถขึน้รถรางไปถงึได้แทบ
ทกุทีใ่นเมอืง การเดนิสลบักบัการโดยสารรถราง
คือ การเดินทางที่ดีที่สุดในเมือง ย่านช้อปปิ้ง
เดนิเทีย่วได้อย่างสะดวก แหล่งท่องเทีย่วสำาคญั
ในย่านใจกลางเมืองเดินถึงกันได้

ดูบรอฟนิก โครเอเชีย
เมอืงเก่าตัง้แต่ศรสิต์ศตวรรษที ่17 เขตเมอืงเก่า 
(Old Town) ของเมอืงดบูรอฟนกิได้ขึน้ทะเบยีน 
ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522 เดินชมความ
สวยงามของเมืองเก่า บนถนนโบราณที่ปูด้วย
หิน เดินเล่นริมกำาแพงเมืองโบราณที่ยาวกว่า 2 
กิโลเมตร เมืองชายฝั่งทะเลเอเดรียติก มีเส้น
ทางเดนิรมิทะเลทีส่วยงาม ผงัเมอืงทีเ่ป็นระเบยีบ 
แบบเมืองโบราณ เหมาะแก่การเดินชมเมือง
 
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ค
เข้าร่วมโครงการเมืองเดินทางอย่างยั่งยืนใน
อนาคต และสร้างพื้นที่พิเศษสำาหรับการเดิน
ทางอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ประมาณ 50 ปีที่แล้ว 
วันนี้โคเปนเฮเกนมีชื่อเสียงในเรื่องเครือข่าย 
การใช้จกัรยาน และการเดนิทางในเมอืงทีส่ามารถ 
เชื่อมต่อได้ด้วยขนส่งสาธารณะหลากหลาย 
รูปแบบ ทำาให้เป็นเมืองที่ผู ้คนสัญจรด้วย 
การเดินเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ข้อมูลจาก : www.huffingtonpost.com, www.tripstodiscover.com, www.frommers.com, http://theculturetrip.com, www.msn.com

 

“เดินได้ เดินดี”�ที่สุดในโลก
10 เมือง
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เมือ่วนัที ่16 ม.ิย. 2559 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบั สสส. จดัเวทพีฒันาศกัยภาพภาคผีูเ้สนอโครงการย่อย ชมุชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ ที่ชมรมฯ รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดำาเนินการ
โครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 
ผอ.สำานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. ได้ชี้แจงถึงทิศทาง
ของ สสส.ในการสนับสนุนชุมชนให้มีการใช้จักรยานเพื่อการเดิน
ทางในชีวิตประจำาวัน เน้นยำา้ต้องการให้ผลเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ จากนั้น ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 
ประธานชมรมฯ และที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง
จักรยานที่ไม่ง่าย ต้องใจเย็น และตั้งมั่น แม้เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ท้องถิ่น

100 ชุมชนทั่วประเทศ ยกให้จักรยาน
คือทางเลือกเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน

ช่วงกรกฎาคม 2559 ทีผ่่านมา โครงการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะการเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั ได้ประกาศ
รับทุนงานวิจัยเดิน จักรยาน ประจำาปี 59-60  แนวคิดหลักของทุนที่ประกาศคือ เมือง ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการ
ใช้จักรยาน (Walk and Bike Friendly City) ทุนรวมประมาณ 500,000 บาท 15 โครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดานกั
วจิยั นกัศกึษา นกัวชิาการอย่างกว้างขวาง ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามากว่า 30 โครงการฯ บัดนี้ (8 สิงหาคม 2559) โครงการฯ ได้
พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำานวน 10 โครงการ ดังนี้

ผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อย เดิน จักรยาน ผ่าน 10 เร่ือง

I bike I Walk News

ชุมชนลงมือทำา แต่ก็สามารถส่งผลกระทบระดับโลกได้ โดยมีข้อเสนอ
โครงการของภาคีที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการติว
เข้มจากทีมพี่เลี้ยงของชมรมฯ ทั้งหมด 99 โครงการ รับทุนดำาเนินงาน 
50,000 บาทต่อโครงการ เพื่อติดอาวุธทางปัญญา นำาไปสู่การวางแผน
งาน พร้อมลงมือปฏิบัติการแล้วทั่วประเทศ

ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

ดร.จิรเวทย์  รักชาติ

นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำา

นายพิเชษฐ  พิมพ์เจริญ

ผศ.ดร.พนิดา  จงสุขสมสกุล

ดร.พลเดช  เชาวรัตน์

รศ.ดร.วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์
ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
น.ส.ฤทธิดา  นิ่มอนงค์

นางมโนลี
ศรีเปารยะ  เพ็ญพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเด็น   ชื่อข้อเสนอโครงการ           ผู้เสนอ            หน่วยงาน

1. การศกึษาการใช้งานจกัรยานทีต่ดิตัง้ชดุต้นแบบมอเตอร์ 
 ช่วยขับสำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย
2. ตรรกวิทยาแห่งการบริโภคของการใช้จักรยานในชีวิต 
 ประจำาวันของสังคมไทย
3. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนนในประเทศไทย 
 กรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน
4. ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการเดนิและการใช้จกัรยาน 
 ในชวีติประจำาวนัของคนวยัทำางานในกรงุเทพมหานคร
5. การสำารวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 ชาวต่างชาตกิบัการกำาหนดนโยบายเมอืงท่องเทีย่วด้วย 
 จักรยาน
6. นวตักรรมการจดัทำาระบบยบัยัง้การจราจรภายในชมุชน 
 โดยชุมชน
7. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเดนิของนกัเรยีนไปโรงเรยีน
8. การเปลีย่นเมอืงหาดใหญ่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรกบัคนใช้จกัรยาน
9. แบบจำาลองคะแนนก้าวเพือ่สขุภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ 
 ภมูศิาสตร์
10. อปุสงค์ของการใช้รถจกัรยานในการเดนิทางเพือ่ทำางาน 
 ของแรงงาน อำาเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

สุขภาพและสังคม 

กฎหมายและ
นโยบาย 
ทัศนคติและ
พฤติกรรม

ท่องเที่ยว

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบขนส่งและ
การเชื่อมต่อ
อื่นๆ

รายงานโดย : สรัสวดี โรจนกุศล
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ติดต่อขอรับได้ที ่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
email address : tcc@thaicyclingclub.org หรือ Facebook.com/thaicycling

จุดนัดพบ

วารสารคลอโรฟิลล์ สือ่กลางข้อมลูข่าวสารสำาหรบัชมุชนคนเดนิป่ัน ยนิดมีอบ
ให้กับบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน หรอืสถาบนัต่างๆ เพือ่ช่วยกนัเผยแพร่รณรงค์
การเดนิและใช้จกัรยานในชวีติประจำาวนั 

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น�
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก

เพื่อรับนิตยสารฟรี�ส่งถึงบ้านพร้อม
ทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ�จาก
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย�
เพียงติดต่อขอรับฟรีได้ที่ ชมรมจักรยาน

เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 Email address :

tcc@thaicyclingclub.org หรือ 
Facbook.com/thaicycling

ฟรี!!!
สมัครสมาชิก

วารสาร
วารสารส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยานในชีวิตประจำ วัน    เพื่อสร้างชุมชนและ    เมืองน่าอยู่
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กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ร้านกาแฟ Coffee Today 
• สาขาพระราม 9 
• สาขาซคีอน บางแค 
• สาขาเพชรเกษม 
• สาขา BIG C Extra เพชรเกษม 
• สาขาโรบนิสนั ซคีอน ศรนีครนิทร์ 
• สาขาอมิพเีรยีลสำาโรง 
• สาขา BIG C ลาดพร้าว 
• สาขา BIG C ราษฎร์บรูณะ 
• สาขา Central พระราม 2 
• สาขาหมูบ้่านสวนตาล 
• สาขา Lotus หนองจอก 
• สาขา Central บางนา 
• สาขา Big C Extra สวนหลวง
• สาขา Home Pro สวุรรณภมูิ 
• สาขา Center One 
 อนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ 
• สาขา MACRO ลาดพร้าว 
• สาขาพนัธุท์พิย์ ประตนูำา้ 
• สาขา BIG C รชัดา 
• สาขาน้อมจติ 
• สาขา Lotus บางกะปิ 
• สาขาแฮปป้ีแลนด์
• สาขา Mid Way รชัดา 
• สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
• สาขา Lotus นวมนิทร์ 
• สาขาพนัธุท์พิย์ บางกะปิ
• สาขาพาซิโอ้ รามคำาแหง  
• สาขา Big C สุขาภิบาล 3
• สาขา Lotus นวมินทร์  
• สาขา Top รามอินทรา  
• สาขาพระราม 4  
• สาขา BCX พระราม 4  
• สาขาพระราม 9  
• สาขา Pt ประตูนำ้า  
• สาขา BCX รัชดา  
• สาขา Mid way รัชดา  
• สาขาสุขุมวิท 24  
• สาขาเมโทรมอลล์  
• สาขาเทอร์มนิอล 21   
• สาขา Top สุขุมวิท 19  
• สาขา Robinson ซีคอน  
• สาขาซีคอนบางแค  
• สาขา Big C เพชรเกษม  
• สาขา BCX เพชรเกษม  
• สาขา Big C ลำาลูกกา  
• สาขาปั๊มเชลล์ ลำาลูกกา  
• สาขาตลาดลำาลูกกา  
• สาขา Lotus นวนคร  
• สาขา Lotus ลำาลูกกา
• สาขา Zeer 2  
• สาขาฟิวเจอร์ 2  
• สาขาฟิวเจอร์ 3  
• สาขา Big C รังสิต 2  
• สาขา Lotus เยาวราช  

• สาขา BTS วงเวียนใหญ่  
• สาขา Robinson บางรัก
• ร้านกาแฟดโิอโร่ 
 สาขาป๊ัม SUSCO เอกชยั บางบอน
• Lake View Sport Club 1 
 วงแหวนกาญจนาภเิษก 
• Lake View Sport Club 2 
 วงแหวนกาญจนาภเิษก 
• หมูบ้่าน Perfect Place 
 อ่อนนชุ-สวุรรณภมูิ 
• หมูบ้่าน Perfect Masterpiece 
 รามคำาแหง
• หมูบ้่าน Perfect Place อ่อนนชุ 80 
• ลมุพนิคีอนโด รามคำาแหง 26 
• ร้านกาแฟ Cafe’ Velodome 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
• คณะศลิปกรรมศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 
• เดอะควิท์ รสีอร์ท เขตลาดกระบงั กทม.
• Green Clean Carcare by I Nu  
 ป๊ัมบางจาก ดอนหวาย
• ร้านกาแฟลงุชยั อ.เมอืง จ.นครปฐม
• ร้านกาแฟรชิชี ่ อ.เมอืง จ.นครปฐม 
• ร้าน ณ อมัพวา กาแฟสด 
 อมัพวา สมทุรสงคราม
• ร้านสวนหลวง บ้านกาแฟ 
 อมัพวา สมทุรสงคราม
• ร้านเอกเขนก cafe อ.เมอืง 
 จ.สมทุรสงคราม
• ร้านต้นรกั กาแฟสด    
 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
• ร้านช้อนทอง อ.เมอืงจ.สมทุรสงคราม

Cafe Amazon
• Café Amzaon  รามคำาแหง
• Café Amzaon  Enco A (Ozonia)
• Café Amzaon Amazonia
• Café Amzaon Forestr
• Café Amzaon วงษ์ประดษิฐ์
• Café Amzaon สระบรุี
• Café Amzaon บางนาขาออก
• Café Amzaon Terrace
• Café Amzaon สนญ.
• Café Amzaon พระโขนง
• Café Amzaon บางนาขาเข้า
• Café Amzaon กองบนิ 1
• Café Amzaon แหลมฉบงัขาเข้า
• Café Amzaon ร1.รอ.
• Café Amzaon ลาซาล
• Café Amzaon ภเูกต็
• Café Amzaon บางขนุเทยีน
• Café Amzaon เทพารกัษ์
• Café Amzaon ลาดพร้าว 71
• Café Amzaon แหลมฉบงัขาออก
• Café Amzaon SCG
• Café Amzaon บางละมงุ
• Café Amzaon สตัหบี
• Café Amzaon กองบนิ 23 ขาเข้า
• Café Amzaon กรมสรรพากร
• Café Amzaon นวนคร
• The Amazon’s embrace RAMA 9
• The Amazon’s embrace Paragon

ต่างจังหวัด

ร้านกาแฟ Coffee Today
• สาขาสตาร์ ระยอง  
• สาขา Lotus ระยอง  
• สาขาไทวัสดุ ระยอง  
• สาขาแหลมทอง ระยอง 2 จุด  
• สาขา HomePro ระยอง  
• สาขา Top ระยอง  
• สาขา Big C ระยอง  
• สาขานคิมอตุสาหกรรม 
 พฒันาปลวกแดง 
• สาขานิคมอุตสาหกรรม เหมราช  
• สาขาโครงการตะวันแลงย์ สาย 36 
• สาขาท่าเรือแกลง  
• สาขาถนน กม. 16 บ้านฉาง  
• สาขาหมู่บ้านเอื้ออาทรตะพง  
• สาขาข้างโรงพยาบาลกรงุเทพระยอง 
• สาขาเพลิงใจ ระยอง  
• สาขากรม สอ1 บ้านฉาง  
• สาขาสี่แยกมาบตาพุต  
• สาขา Lotus บ้านฉาง  
• สาขาปั๊มเชลล์ บ้านฉาง  
• สาขานิคมอุตสหกรรม ปิ่นทอง  
• สาขาโรงพยาบาลสิริกิตต์  
• สาขา Lotus บ่อวิน  
• สาขา Lotus Plus Mall 
 สี่แยกเกษมพล  
• สาขา Central Pataya  
• สาขา Lotus จันทบุรี  
• สาขา Robinson จันทบุรี 
• เรือนไม้กาแฟ (cafe@wood)
 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
• ร้านกาแฟคอฟฟ่ีการ์เด้นท์ 
 อ.สตัหบี จ.ชลบุรี
• ร้านกาแฟสนัโตสะ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรุี
• ร้านกาแฟบ้านรถเขียว อ.เมือง
 จ.ลำาปาง
• ร้านกาแฟฮอมสุข อ.เมือง จ.ลำาปาง
• ร้าน Deco Coffee Chiang Mai 
 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
• ร้าน coffee Prim อ.บางพลี
 จ.สมุทรปราการ
• ร้านคุณนิยม  อ.เมือง จ.ชุมพร
• ร้านเพลินภากาแฟ อ.เมือ
 จ.เชียงใหม่
• โรงแรมหาดทอง  อ.เมือง
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
• แผนกกายภาพบำาบัด 
 โรงพยาบาลแก่งคอย 
 จ.สระบุรี
• แผนกกิจกรรมบำาบัด 
 โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม
 จ.นครปฐม

รับฟรี!!

• The Amazon’s embrace CRC.
• The Amazon’s embrace Kidzania 1
• The Amazon’s embrace Kidzania 2
• The Amazon’s embrace The mall   
 บางกะปิ
• Café Amazon มหดิล ศาลายา
• Café Amazon กระทรวงกลาโหม
• Café Amazon กระทรวงศกึษาธกิาร
• Café Amazon เดอะมอลล์ บางแค ชัน้4
• Café Amazon เดอะมอลล์ 3 รามคำาแหง
• Cafe Amazon สาขา ไทยพาณิชย์ ปาร์ค  
 พลาซ่า ฝ่ังเวสท์  (SCB)
• Cafe Amazon สาขา Central อดุรธานี
• Café Amazon สาขามหาวทิยาลยัมหดิล   
 สำานกัอธกิารบดี
• Café Amazon สาขา The Mall บางแค ชัน้ 1
• Café Amazon สาขา โรบินสัน สระบุรี
• Café Amazon สาขา เซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่
•  Café Amazon สาขา เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่
• Cafe Amazon สาขา กรมสวสัดกิารทหารเรอื
• Cafe Amazon สน.ปตท.กสิกรทุ่งสร้าง 
 (ขอนแก่นเซียมฮะ)
• Cafe Amazon สาขา ปปช.
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. เชียงคาน
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. นายร้อย จปร.
• Cafe Amazon สาขา Victory Mall 
• Cafe Amazon สาขา พืชสวนโลก
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. ศรีนครินทร์
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. 
 คลองนารายณ์
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. พระราม 3
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. เขาช้างออยล์
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. ท่าแซะ
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท.นางรอง 
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท.กองบิน 23  
 ขาออก
• Cafe Amazon สาขา สน. ปตท. สำาโรงทาบ 
• Cafe Amazon on สาขา มหาวทิยาลยัราชภฎั 
 สวนสุนันทา
• Cafe Amazon สาขา ธนาคารทหารไทย  
 สำานักงานใหญ่
• Cafe Amazon สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี
• Cafe Amazon สาขา กองบญัชาการกองทพัไทย 
• Cafe Amazon สาขา สวนภูมิรักษ์ นิคมฯ 
 มาบตาพุด
• Cafe Amazon สาขา นิคมอุตสาหกรรม
 แหลมฉบัง
• Cafe Amazon สาขา สถาบันวิชาการ
 ป้องกันประเทศ (วปอ.)
• Café Amazon ที่ ปตท.บริหารเอง (COCO)
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.มัยลาภ
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.สุขสวัสดิ์
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.สารภี
• Cafe Amazon สาขา สถาบันภาษา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Cafe Amazon สาขา กรมสรรพสามิต
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.บางปะอิน
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.ลาดปลาเค้า
• Cafe Amazon สาขา เซน็ทรลัเฟสตวิลั อสีต์วลิล์
• Cafe Amazon สาขา โรงพยาบาล
 สงขลานครินทร์
• Cafe Amazon สาขา เซน็ทรลั พลาซา ป่ินเกล้า

• Cafe Amazon สาขา ม.ศิลปากร วิทยา
 เขตพระราชวังสนามจันทร์
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.แพร่
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.สขุมุวทิ 62
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.
 ราษฎร์บูรณะขาเข้า
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.แม่โจ้
• Cafe Amazon สาขา กรมการพลงังานทหาร
• Cafe Amazon สาขา สถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิ 
 สถานีสุขุมวิท
• Cafe Amazon สาขา บุรีรัมย์ คาสเซิล
• Cafe Amazon สาขา โรงพยาบาลอดุรธานี
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.
 ท่าเรือแหลมฉบัง
• Cafe Amazon สาขา คณะแพทย์ศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Cafe Amazon สาขา คณะครุศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.บางคูวัด
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.สนักำาแพง
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท. 
 เมืองบุรีรัมย์
• Cafe Amazon สาขา มอเตอร์เวย์
 ขาออก (ก 5.8)
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.ตลิ่งชัน
• Cafe Amazon สาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 แห่งประเทศไทย
• Cafe Amazon สาขา สวนนำ้า วานานาวา
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.กระบี่
• Cafe Amazon สาขา อาคารศูนย์อาหาร 
 และบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Cafe Amazon สาขา อินทามระ 33
• Cafe Amazon สาขา โรบินสัน มุกดาหาร
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.วงแหวน 
 ตะวันตก (ขาเข้า)
• Cafe Amazon สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า  
 ลาดพร้าว
• Cafe Amazon สาขา คณะรัฐศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1
• Cafe Amazon สาขา อาคารศนูย์การเรยีนรู ้
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.วังจันทร์
• Cafe Amazon สาขา ทิพยประกันภัย  
 สำานักงานใหญ่
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.เพื่อ
 สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท. กองบนิ 41
• Cafe Amazon สาขา เซน็ทรลัพลาซา ระยอง
• Cafe Amazon สาขา คณะวศิวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
• Cafe Amazon สาขา โรงพยาบาลธรรม 
 ศาตร์เฉลิมพระเกียรติ
• Cafe Amazon สาขา ตรงข้ามโรงอาหาร 
 กลาง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ
• Cafe Amazon สาขา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Cafe Amazon สาขา โรงพยาบาลพทุธชนิราช
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท.บางทราย
• Cafe Amazon สาขา กรมอนามัย
• Cafe Amazon สาขา สถาบันวิทยสิริเมธี
• Cafe Amazon สาขา มหาวิทยาลัย
 อุบลราชธานี
• Cafe Amazon สาขา เซน็ทรลั
 พลาซาเวสต์เกต
• Cafe Amazon สาขา สน.ปตท. โรงแยก 
 ก๊าซธรรมชาติระยอง
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I bike I walk Collections

• หมวกแก๊ปสุดเท่
 (มีหลายสีให้เลือก) 
 ราคา 250 บาท

สวสัดค่ีะชาว I Bike I Walk ใครทีร่กัจกัรยานและเป็นนกัสะสม งานนี ้
ห้ามพลาด เสื้อยืด “LOVE VELO” ด้วยประการทั้งปวง ตอนนี้อยู ่
ในกระบวนการผลิตอย่างปราณีตเพื่อส่งมอบให้กับชาว I Bike I Walk 
นะคะ แต่มแีบบเสือ้มาฝากกนั เหน็แล้วจบัจองกนัได้เลย อย่ารอช้าค่ะ 
พร้อมกันนี้ยังมีเสื้อแนวๆ มาให้เลือกสะสมกัน สำาหรับใครที่พลาดไป
ยังสั่งกันได้นะคะ สนใจสั่งซื้อติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaicy-
cling.org หรือ facebook.com/thaicycling หรือสอบถาม 
โทร. 02 618 4434, 02 618 5990

LOVE VELO...LOVE YOU

• เสื้อยืดเดินไป-ปั่นไป
 แขนสั้น ราคา 150 บาท 
 แขนยาว ราคา 180 บาท

• เสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้า สุดเท่  
 “Think Globally Bike and 
  Walk Locally” 
  ราคา 150 บาท

• พวงกุญแจ ปั๊มนูน 
 ราคา 35 บาท

• เสื้อปั่นจักรยาน
 แขนสั้น ราคา 500 บาท 
 แขนยาว ราคา 550 บาท

• รักใคร ชอบใครต้องมอบให้เป็นของขวัญ 
 สวยเก๋อินเทรนด์แบบไม่ซ�้าใคร 
 ราคา  200  บาท 
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เล่ม 1
“เดินไป...ปั่นไป”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ�์ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย�
ได้น�าประสบการณ์กว่า�20�ปีที่ท�างานขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน�สร้างสรรค์เป็นผลงาน�
เขียน�หนังสือชุด I bike I walk มีทั้งหมด 4 เล่มสนใจสั่งซื้อเฉพาะเล่มหรือทั้งเซ็ต 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.thaicycling.org หรือ facebook.com/thaicycling  หรือ โทร. 02 618 4434, 02 618 5990  

<<
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษา
จักรยานเบื้องต้น
การใช้จักรยาน
อย่างถูกวิธี  

>>
สำาหรับคนชอบใช้จักรยาน

มือใหม่ที่ต้องการความรู ้
เรื่องการแต่งกาย

ในการปั่นจักรยาน

<<
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของวงการจักรยานยุคใหม่
ของไทย ประโยชน์ของการ
เดินและการใช้จักรยาน

เล่ม 4 
“ช.ช่าง 
ชวนรู้”

หนังสือชุด 
bike 
walk

เล่ม 2
“ชุมชนไทย หัวใจจักรยาน”

Recommend!!
!

 >>
วิธีคิดและปรัชญา

ของการสร้างเมืองจักรยาน
ที่ต้องเริ่มที่ชุมชนจักรยาน

โดยมีตัวอย่างจากชุมชน
ในต่างประเทศหลายกรณีที ่
สามารถเป็นกรณีศึกษาได้

เล่ม 3
“แต่งองค์

ทรงเครื่อง”
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