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ตามรอยน้ำ�พระราชหฤทัยใฝ่การเรียนรู้
เมื่อชนไทยทุกหมู่เหล่าก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
อาดูรครั้งยิ่งใหญ่ จากการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิตยสารคลอโรฟิลด์ขอร่วม
เป็นส่วนหนึง่ ในการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริตา่ งๆ สูก่ ารด�ำเนินชีวติ
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระผูเ้ ป็นดัง่ ดวงประทีป
แห่งใจชาวไทย ด้วยพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา
ทรงเป็นดัง่ แสงสว่างส่องน�ำทางให้แก่ปวงชนเสมอมา ทรงสร้างแหล่ง
เรียนรูใ้ นโครงการตามพระราชด�ำริไว้นบั พันโครงการ จุดประกาย
ให้คนไทยรักการเรียนรู้ตามรอยพระบาท ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ชนชาวไทยรักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง และมีแรงใจ
ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ส�ำหรับเนื้อหาในเล่มนี้เรายังคงน�ำเสนอเรื่องราวของการเรียนรู้
อย่างไม่เคยหยุดนิ่งของเครือข่ายเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินและ
จักรยาน เราได้เรียนรูว้ า่ การท�ำให้เมือง “ช้าลง” เท่ากับการ “พัฒนา”
สองค�ำที่เหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้ แต่กลับเดินควบคู่กันไปอย่าง
เป็นหนึ่งเดียวได้ เพราะงานพัฒนาเมืองให้ทันสมัยและปลอดภัย
นัน้ ต้องท�ำให้พนื้ ทีใ่ นเมืองปลอดภัยส�ำหรับคนเดินถนนและคนใช้
จักรยาน ท�ำให้ยานยนต์ทุกอย่างขับขี่ด้วยความเร็วที่ช้าลงเพื่อ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้พื้นที่เดินทางร่วมกัน เมือง
ที่ช้าลงจึงหมายถึงเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่และปลอดภัย
เมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา เราได้ลงไปเรียนรูง้ านพัฒนาเมืองพืน้ ที่
ภาคใต้ เพือ่ พบปะพูดคุยกับภาคีตา่ งๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ผู้บริหารเมืองจากหลายเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้มารวม
ตัวกันร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพือ่ ส่งเสริม
การสร้างเมืองทีเ่ ป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน
หลายท่านพูดถึงการเป็นเมืองสมัยใหม่ปลอดภัยน่าอยู่ บางท่าน
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กล่าวถึงภาพในอนาคตอยากเห็นเด็กทุกคนเดินไปโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกปลอดภัยเหมือนเด็กญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้ผู้ใช้รถใช้
ถนนในเมืองต้องขับขี่ช้าลง เอื้อเฟื้อต่อคนเดินและคนขี่จักรยาน
ทุกคนยังพูดตรงกันเรือ่ งปลูกจิตส�ำนึกเมืองน่าอยูแ่ ละปลอดภัยให้
เด็กๆ เติบโตไปเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับการ
เดินและจักรยานให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เราจึงได้เห็นบทบาทของ
เด็กๆ จาก “หน่วยกล้าเดิน” ที่เข้ามาเดินน�ำไปพร้อมๆ กับผู้ใหญ่
อย่างแข็งขัน กลุ่มเด็กๆ ที่มีจิตส�ำนึกพร้อมจะเป็นพลังส�ำคัญใน
การเปลี่ยนเมืองของตัวเองให้ดีขึ้น
นั่นคือเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างป็นรูปธรรมของเมืองในภาคใต้
ตอนบน มองไปทีภ่ าพการพัฒนาของโลกบ้าง ในเล่มนี้ ศ.กิตติคณ
ุ
ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้มาเล่าถึง “เป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก
(Sustainable Development Goals)” ที่เรียกกันย่อๆ ว่า SDGs
ซึ่งถูกก�ำหนดโดย 193 ประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมจาก
ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โดยในเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อนั้น มีการเดินและจักรยานเข้าไปเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่ ง อย่ า งผสมกลมกลื น ได้ เ กื อ บทุ ก ข้ อ การพั ฒ นาเมื อ งให้ มี
ความเร็ ว ในการเดิ น ทางที่ ช ้ า ลง จึ ง ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การพั ฒ นา
ที่ช้าลง แต่กลับหมายถึงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คณะทำ�งานวารสารคลอโรฟิลล์
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน
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3 จังหวัดใหญ่ภาคใต้ลงนาม MOU ร่วมสร้างเมือง
ที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยาน
ทช. เปิดตัวแผนสร้างทางจักรยาน 180 กม.
เชื่อม 5 จังหวัด

ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่ทวยราษฎร์ทวั่ ไทย ผ่าน “โครงการหลวง”
จ�ำนวน 38 แห่ง นับแต่ปี พ.ศ.2512 ซึง่ ได้เกิดโครงการหลวงแห่งแรกขึน้
ปัจจุบนั โครงการหลวงกลายเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอันทรงคุณค่า
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โครงการหลวงแม่ลาน้อย

แหล่งเรียนรู้ โครงการหลวง
สิ่งที่คนไทยได้เรียนรู้จากโครงการหลวงในด้านต่างๆ อาทิ
ความรู้เรื่องการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ล�ำธาร การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมการปลูกพืช
เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิน่ ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2512 ปัจจุบนั
ด�ำเนินงานใน 5 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน
พะเยา และแม่ฮอ่ งสอน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
38 แห่ง
โครงการหลวงแห่งแรก

“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการ
หลวง มีการทดลอง ค้นคว้า และวิจยั พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก
เมืองหนาว เพือ่ ให้ชาวไทยภูเขาน�ำไปเพาะปลูกแทนการปลูกฝิน่
เป็นสถานทีฝ่ กึ อบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกร พร้อมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร มีแปลงพืชผักเมือง
หนาวแบ่งเป็นโซนสวยงาม

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
38 แห่ง

โครงการหลวงแม่โถ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

เมืองเล็กๆ สงบท่ามกลางขุนเขา มีจดุ ชมวิวนาขัน้ บันไดทีโ่ ด่งดัง
มีการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ชิมและชมแปลงกาแฟ
อาราบิกา้ และการทอผ้าขนแกะของชาวบ้าน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ เหมาะ
ส�ำหรับมาเรียนรูก้ ารท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ชมการปลูกผักในเรือน
ไม้ไผ่ และแปลงดอกอัสสโตรมีเรีย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
สถานีหลวงอินทนนท์

ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกต่างๆ ในสวนแปดสิบพรรษา
เฟิรน์ หายาก ชมวิถชี วี ติ และงานหัตกรรมผ้าทอชาวเขา

สินค้าโครงการ...กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ผลผลิตจากโครงการหลวง อาทิ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ถัว่ และ
ธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผล
ประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง
งานหัตถกรรมผ้าทอชาวเขา ผ้าทอมือที่มีการแปรรูปเป็นผ้าถุง
ย่าม เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ในชื่อ
การค้า โครงการหลวง และดอยค�ำ

โครงการหลวงครบวงจร

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ทรงให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ใ นเรื่ อ ง
การท�ำการเกษตร จึงพระราชทานพระราชด�ำริให้ดำ� เนินการจัดตัง้
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” เพื่อศึกษาค้นคว้าการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ สาธิ ต ไว้ ใ นลั ก ษณะ “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ”
ในแบบเข้ า ใจง่ า ย ให้ เ กษตรกรเข้ า ไปศึ ก ษาหาความรู ้ ที่
ศูนย์ศึกษาฯ ใกล้บ้าน หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
เพือ่ น�ำความรูจ้ ากศูนย์ศกึ ษาฯ ไปใช้ประโยชน์

สินค้าโครงการ

ความส�ำคัญ วัตถุประสงค์
เป้าหมายการท�ำงาน
การวางแผน
โครงการหลวง
การใช้ประโยชน์
แบบครบวงจร
ที่ดิน
การขนส่ง
การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
การตลาด

การวิจัย
การเกษตร สังคม
และสิ่งแวดล้อม

รายได้พอเพียง
ชุมชนเข้มแข็ง
ป่าต้นน�้ำล�ำธาร
ได้รับการฟื้นฟู

ปลูกป่า
ในส่วนที่ควร
เป็นป่า

ท�ำการเกษตร
ภายใต้ระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ

ปัจจุบนั มีศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนา 6 ศูนย์
กระจายอยูต่ ามภาคต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จ.ฉะเชิงเทรา ด�ำเนินการค้นคว้า
ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท�ำกินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตของพืชหลายชนิด
2. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จ.เพชรบุรี ศึกษาวิธกี ารพัฒนาฟืน้ ฟู
สภาพป่าเสือ่ มโทรม โดยให้เกษตรกรมีสว่ นในการ
ปลูก ปรับปรุงและรักษาสภาพป่าพร้อมกับมีรายได้
และผลประโยชน์จากป่าด้วย
3. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมา
จากพระราชด�ำริ จ.จันทบุรี ศึกษาและค้นคว้าเพือ่
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง
เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิตเลีย้ งตัวเองได้
4. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระ
ราชด�ำริ จ.สกลนคร ศึกษาวิจยั การท�ำเกษตรกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เน้นการปรับปรุงบ�ำรุงดิน การเร่งรัด
พัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพิม่ รายได้ของเกษตรกร
5. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จ.เชียงใหม่ ศึกษาค้นคว้ารูปแบบที่
เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร เพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้เกษตรกรพึง่ ตนเอง
ได้โดยไม่ทำ� ลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จ.นราธิวาส ศึกษาวิจัยดินพรุที่มี
อยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม
ด้วยน�ำ้ พระราชหฤทัยทีแ่ ผ่ไพศาล ส่งผลให้คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ของประชาชนดีขนึ้ รวมทัง้ จุดประกายให้คนไทย
รักการเรียนรูต้ ามรอยพระบาท น้อมน�ำสูก่ ารด�ำเนิน
ชีวติ ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
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SDGs

เกีย่ วข้องอะไร
กับเรือ่ งเดิน
เรือ่ งจักรยาน
เรื่อง : ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบ 17 ข้อของ SDGs ภาพประกอบจาก : http://www.se4all.org/sdg7_history

นั่นสิ มันเกี่ยวอะไรด้วย เรามาลองท�ำความรู้จัก SDGs ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่โลกสนใจ แต่กลับใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันกันดีกว่าไหม วันที่ 25
กั น ยายนปี นี้ (ปี 2559) เป็ น วั น ครบปี พ อดี ข องการที่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติได้ร่วมกันก�ำหนดให้มีเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของโลก เป้าหมายทีว่ า่ นีเ้ รียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sustainable
Development Goals และเรียกย่อๆ ว่า SDGs เป้าหมายนีเ้ มือ่ ถูก
ก�ำหนดโดย 193 ประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมจากทัว่ โลก ซึง่
รวมประเทศไทยของเราด้วย ไทยเราจึงมีหน้าที่และพันธกิจที่ต้อง
ท�ำให้เป้าหมายนัน้ ไปสูค่ วามส�ำเร็จให้ได้ แล้ว SDGs ทีว่ า่ นีม้ าเกีย่ วอะไร
กับเรื่องเดินและจักรยาน มันเกี่ยวตรงที่ SDGs นี้มีหลักคิดหลักๆ
มาจากเรื่องการขจัดความยากจนและความหิวโหย การมีสุขภาพดี
การลดปัญหาจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เช่น พายุ น�้ำท่วม
ฝนแล้ง โรคใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยมี) และอีกหลายอย่าง แน่นอนว่าเห็นได้งา่ ยๆ
ว่าเกีย่ วข้องกับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะคนกลุม่ รากหญ้า ซึง่ เป้าหมาย
SDGs นีส้ หประชาชาติตอ้ งการให้บรรลุผลส�ำเร็จในปี 2030 หรือ พ.ศ.
2573 หรืออีก 14 ปีจากนี้ การเดินและการจักรยานของพวกเรานีแ่ หละ
ทีส่ ามารถตอบโจทย์พวกนีไ้ ด้อย่างทีห่ ลายคนคาดไม่ถงึ ทีเดียว
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SDGs มีเป้าหมายหลักอยู่ 17 ข้อ แล้วมีข้อใดบ้างที่เรื่องเดินและ
จักรยานของเรานีไ้ ปเกีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หาระดับโลกและระดับ
ท้องถิน่ ด้วยพร้อมกัน เรามาลองดูกนั
ข้อ 1. ความยากจนหมดไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�ำงาน
ของกลุม่ คนยากจนบางกลุม่ อาจสูงถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ของคนใช้
แรงงานรายวัน หากท�ำงานในเมืองใหญ่ๆ ซึง่ การเดินและจักรยานนี้
ถ้ารัฐท�ำให้สะดวกและปลอดภัยคนก็จะมาเดินและใช้จกั รยานและ
จะสามารถลดค่าใช้จา่ ยส่วนนีไ้ ปได้มาก คนแรงงานคงชอบใจ ข้อ 2.
ความหิวโหยหมดไป ข้อนีเ้ กีย่ วกับข้อแรก คือ ถ้ากลุม่ คนรายได้นอ้ ย
สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยการเดินและการใช้จกั รยาน
ได้ ก็จะมีเงินเหลือไปซือ้ อาหารให้กบั ตัวเองและครอบครัว รวมถึงลูก
หลาน ความหิวโหยและภาวะขาดอาหารโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก หญิง
ท้อง และคนชราก็จะลดลงหรือหมดไป ข้อ 3. สุขภาพและสุขภาวะ
ดี ข้อนีไ้ ม่ตอ้ งพูดอะไรมาก ในขณะทีพ่ วกเราบางคนไม่วา่ มีหรือจน
ไม่มเี วลาออกก�ำลังกาย หากสามารถมีทางเท้า-ทางจักรยานทีด่ พี อ
เราก็สามารถเดินหรือใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวันได้ทกุ วัน ซึง่ แค่นกี้ ็

ท�ำให้สขุ ภาพดี สุขภาวะแจ๋วแล้ว นีอ่ งค์การอนามัยโลกบอกไว้ ข้อ 4.
คุณภาพการศึกษา ถ้าโรงเรียนดี ครูดี แต่อยูไ่ กล ไปไม่ได้หรือต้องเสีย
ค่ารถสองแถวแพง ระบบจักรยานช่วยได้มาก ข้อ 5. ความเสมอภาค
ของเพศ ข้อนีใ้ นประเด็นเดินจักรยาน ประเทศไทยคงไม่มปี ญ
ั หานัก
แต่ในทวีปอาฟริกายังมีอกี มากเพราะในบางประเทศไม่ให้ผหู้ ญิงขีจ่ กั รยาน
หรือไม่กไ็ ม่สง่ เสริมเลย ข้อ 6. น�ำ้ สะอาดและการสุขาภิบาล ข้อนีก้ ็
เช่นกัน ในประเทศเราไม่เป็นประเด็นนัก แต่ในประเทศทีจ่ นมากๆ การ
เดินทางไปเอาน�ำ้ สะอาดหรือไปส้วมสาธารณะรวมยังเป็นปัญหาอยูม่ าก
การใช้จกั รยานจะช่วยให้การเดินทางสะดวกและเร็วขึน้ ได้มาก ข้อ 7.
พลังงานสะอาดและสูร้ าคาไหว พลังงานทีใ่ ช้ไปในการเดินและจักรยาน
เพือ่ การเดินทางและขนส่ง นีถ่ อื ว่าสะอาดสุดๆ และชาวบ้านก็จา่ ยได้ สู้
ราคาไหว เพราะทางเท้าทางจักรยานถูกกว่าถนน และจักรยานก็ราคาถูก
กว่ารถยนต์หลายสิบเท่า แถมไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเติมน�ำ้ มันอีกด้วย ข้อ 8.
งานเหมาะและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ้าคนจนมีขดี จ�ำกัดในเรือ่ ง
เงินๆ ทองๆ ไม่มเี งินค่าเดินทางไปทีท่ ำ� งาน ความอิสระในการเลือกงาน
และอ�ำนาจต่อรองจะน้อยลง หากสามารถใช้จกั รยานไป ซึง่ ไปได้ไกล
กว่าการเดิน และไม่มคี า่ ใช้จา่ ย คนๆ นัน้ ก็จะสามารถเลือกงานทีด่ กี ว่า
เดิมและมีรายได้มากกว่าเดิม ปัญหาใหญ่ของโลกก็แก้ได้งา่ ยๆ อย่างนี้
แหละ ข้อ 9. อุตสาหกรรม, นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ข้อนี้
ชัดเจนเลยในส่วนของโครงสร้างพืน้ ฐาน ที่ SDGs ข้อนีบ้ อกว่าต้องท�ำ
(เช่น ถนนหนทาง) ให้เข้าถึงได้และในราคาทีช่ าวบ้านจ่ายไหว ทัง้ นีก้ ็
เพือ่ ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิม่ ขึน้ รายจ่ายน้อยลง และลืมตาอ้าปากได้
ข้อ 10. ลดความไม่เสมอภาค มีรายงานของนักวิจยั ออกมาว่าใน
ประเทศทีม่ รี ะบบเดินและจักรยานดี ประเทศนัน้ จะมีความเสมอภาค
และประชาธิปไตยดีกว่าประเทศที่ไม่มีระบบฯ ข้อนี้เห็นได้ง่ายๆ ว่า
กรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ในเมืองไทยสร้างไว้ให้รถยนต์ แต่ไม่มคี วาม
สะดวกต่อคนเดินเท้าและใช้จกั รยาน ดังนัน้ หากจะลดความไม่เสมอ
ภาค ก็ตอ้ งท�ำทางเท้าทางจักรยานให้ดี ให้ใช้ได้และปลอดภัย ข้อ 11.
ชุมชนและเมืองยั่งยืน ในข้อนี้ ข้อดีของการเดินและการใช้จกั รยาน
จะเห็นได้งา่ ยๆ และชัดเจน เพราะเมืองจะมีมลพิษน้อย สิง่ แวดล้อมดี
ขึน้ สุขภาพคนและสุขภาพเมืองดีขนึ้ และในข้อนี้ SDGs ก�ำหนดให้ตอ้ ง

จัดเตรียมระบบขนส่ง (คนและสินค้า) ให้ปลอดภัย เข้าถึงได้ และใน
ราคาทีจ่ า่ ยไหว ซึง่ การเดินและการจักรยานก็เป็นส่วนหนึง่ ของเรือ่ งนี้
อย่างชัดเจน ข้อ 12. การบริโภคและการผลิตทีร่ บั ผิดชอบ การบริโภค
หรือใช้เชือ้ เพลิง เช่น น�ำ้ มัน ก๊าซ ถ่านหิน พวกนีท้ ำ� ให้เกิดภาวะโลกร้อน
การเดินและการใช้จกั รยานซึง่ ไม่ใช้เชือ้ เพลิงพวกนีเ้ ลย จึงถือเป็นการ
บริโภคทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมของโลก งัน้ เรามาเดินกับใช้จกั รยาน
กันดีกว่า ข้อ 13. ปฏิบัติการด้านภูมิอากาศ ข้อนีก้ ช็ ดั เจนอีกหนึง่ ข้อ
ทีก่ ารเดินและการใช้จกั รยานมิได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นตัวการ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเดินและขีจ่ กั รยานจึงเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหานีใ้ นราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ ข้อ 14. ชีวิตใต้น�้ำ ข้อนี้
หมายถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล ในมหาสมุทร จึงไม่เกี่ยวกับการเดินและ
จักรยาน ข้อ 15. ชีวติ บนดิน ข้อนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับระบบนิเวศบนบก
เช่น ป่าไม้ การลดปัญหาเขาหัวโล้น จึงไม่เกีย่ วข้องกับประเด็นเดินจักรยานนัก ข้อ 16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้ม
แข็ง ข้อนีเ้ กีย่ วกับทุกข้อทีอ่ ยูข่ า้ งบน เรือ่ งเดินกับจักรยานจึงแฝงอยูใ่ น
นัน้ ด้วย ข้อ17. ภาคีสภาพของเป้าหมาย ข้อนีเ้ ป็นเรือ่ งของการท�ำให้
16 ข้อข้างบนบรรลุสเู่ ป้าหมาย โดยให้ประเทศทีร่ วยๆ เอางบประมาณ
และเทคโนโลยี มาช่วยประเทศทีไ่ ม่รวยในการปฏิบตั กิ าร จึงเป็นการ
ขมวดปมให้เป้าหมายทัง้ หมดนีส้ ามารถด�ำเนินไปสูค่ วามส�ำเร็จได้
ค�ำถามทีน่ า่ จะถามต่อคือ แล้วเราจ�ำเป็นต้องสนใจไปแก้ปญั หาระดับโลก
(เพราะก�ำหนดโดยองค์กรระดับโลก คือ สหประชาชาติ) นีไ้ หม ในเมือ่
ปัญหาพืน้ ๆ อีกหลายอย่างบ้านเรายังแก้ไม่ได้หมด ค�ำตอบคือประเทศไทย
ก็มีปัญหาแบบเดียวกับโลกนี่แหละ ฉะนั้นจะโลกไม่โลกเราก็ต้องแก้
ปัญหานี้ นอกจากนีไ้ ทยเรายังไปสัญญากับเขาแล้วว่าจะร่วมหัวจมท้าย
กับอีกร้อยกว่าประเทศทีจ่ ะช่วยกันน�ำพาโลกไปสูก่ ารลดความยากจน
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ นโยบายรัฐและงบประมาณของประเทศจึง
ต้องถูกจัดสรรมาทีน่ ี้ และกรม กอง กระทรวงต่างๆ ต่างก็ตอ้ งท�ำโครงการ
ในความรับผิดชอบของตัวเองเพือ่ ตอบโจทย์ SDGs นีใ้ ห้ได้ ซึง่ แน่นอน
ว่าเมือ่ เป็นอย่างนีแ้ ล้วเราจะไม่สนใจได้อย่างไร จริงไหมครับ
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สุขกาย-สบายใจ

5ดีท็องานอดิ
เ
รก
กซ์อารมณ์

เสริมสร้างร่างกาย
จิตใจ และสมอง

การท�ำงานอดิเรกเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยคลายเครียด
เสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม

วาดรูป

สีน�้ำ สีน�้ำมัน ดินสอสี หรือแค่
ดินสอด�ำแท่งเดียวก็ท�ำได้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องสวย แต่วาดรูปเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ไปกับจินตนาการ หากเปิด
เพลงเบาๆ คลอไปด้วยยังเป็นการใช้
ดนตรีบ�ำบัดไปพร้อมกับ
ศิลปะบ�ำบัดอีกต่างหาก

ท�ำอาหาร

เรียนภาษาที่สาม

ผลการวิจัยพบว่าคนที่มีทักษะทาง
ภาษาสูงจะสามารถวางแผน ตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้ดี กระบวนการ
เรียนรู้ภาษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ ท�ำความรู้จัก
ค�ำศัพท์ใหม่ๆ เป็นการบริหาร
สมองให้ตื่นตัวได้ดีมาก

ลองท�ำอาหารเมนูแปลกไปจาก
เดิมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
การได้ลองใส่รายละเอียดใหม่ๆ ลง
ไปในอาหาร ได้ชิมอาหารรสชาติ
แปลกใหม่ ช่วยบ�ำบัดอารมณ์ให้
ผ่อนคลายลงได้

เขียนหนังสือ

การเขียนช่วยพัฒนาความสามารถ
ในเรื่องของการจับประเด็น การใช้
ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ นอกจากบริหารสมอง
ยังเป็นการระบายความเครียดออก
มาเป็นตัวหนังสือ ช่วยก�ำจัด
ความกังวลได้ดีทีเดียว

5ภาคใต้พีต้นอนบน
ที่ เดินหน้าสร้างเครือข่าย

I bike

“เมืองเดินและปั่น”

ออกก�ำลังกาย
แนวใหม่

ลองออกก�ำลังกายแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยลอง
เช่น โยคะ เต้น มวย ฯลฯ เพื่อรู้สึกถึงศักยภาพ
ของร่างกายในมุมใหม่ๆ การปั่นจักรยานก็
เป็นการออกก�ำลังกายแนวใหม่ได้ถ้ายังไม่เคย
ลอง ปั่นจักรยานยังท�ำให้เห็นโลกในมุมมองที่
ต่างออกไป หากได้ออกไปปั่นในสถานที่ต่างๆ
ดีต่อร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับ
การออกก�ำลังกาย
แนวใหม่อื่นๆ

สถานีจักรยานเพื่อสุขภาพคน
และสุขภาพเมืองเชียงใหม่

นักวิจยั จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำ� การศึกษาสถานี
จักรยาน ตามโครงการสถานีจักรยาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มี
เป้าหมายเพื่อเป็นจุดเชื่อมเปลี่ยนจากยานยนต์มาใช้จักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่
เชื่อมเส้นทางจากนอกเมืองสู่พื้นที่ท�ำงานในเมือง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคน
วัยท�ำงาน สุขภาพเมือง และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำเที่ยง
ช้างเผือก
สันติธรรม
12

การศึกษานีจ้ งึ ได้ศกึ ษาโครงข่ายเชือ่ มต่อจักรยานและจุดจอดรถจักรยาน โดยส�ำรวจ
พืน้ ทีย่ า่ นส�ำคัญต่างๆ เปรียบเทียบความสะดวกของการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน
และการเข้าถึงบริการรถจักรยานเช่าสาธารณะของเทศบาล ผลการศึกษาพบว่าพืน้ ที่
บริเวณย่านสันติธรรม – ช้างเผือก - ค�ำเที่ยง เหมาะในการตั้งสถานีจักรยาน ง่ายต่อ
การเชือ่ มต่อและเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะเป็นจักรยานสูส่ ถานทีท่ �ำงาน อย่างไรก็ตาม
การศึกษานีเ้ ป็นเพียงในส่วนของการเลือกสถานทีต่ งั้ โครงการสถานีจกั รยานเพือ่ การ
ออกแบบต่อไป ดังนัน้ การต่อยอดผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ ควรพิจารณาถึงจ�ำนวนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดการใช้พื้นที่
ดินและการออกแบบพื้นที่ใช้สอยของสถานีต่อไป
ยุทธนา ทองท้วม และกุลสิรา โพธิสุขวิชยา.(2559). สถานีจักรยานเพื่อสุขภาพคนและสุขภาพเมืองเชียงใหม่
[บทคัดย่อ]. การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน ครั้งที่ 4 : Bike &
Walk for ALL. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 23.

หลังจากท�ำงานเชิงรุกพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบนมาอย่างต่อเนือ่ ง โครงการ “เมืองทีเ่ ป็นมิตร
ต่อการเดินและการจักรยาน (Walk and Bike Friendly City)” น�ำโดย สมาพันธ์ผู้ใช้
จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน ได้สร้างเครือข่ายเมืองที่พร้อมสู่การเป็นเมือง
ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน ได้ภาคีสนับสนุนทั้งสถาบันการศึกษา
สสส. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
จัดให้มีการท�ำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็น
มิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง
อีกหนึ่งก้าวส�ำคัญที่จะท�ำให้โครงการขับเคลื่อนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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คุณหทัยกานต์ นงค์นวล
คณะกรรมการ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและ
การเดินภาคใต้ตอนบน (ระนอง)

การจะท�ำให้เดินปัน่ ยัง่ ยืนได้ ทีมงานของสมาพันธ์อาจจะมีบคุ ลากร
ไม่มาก แต่จะช่วยประสานอย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆ
อย่างของเราเริ่มที่โรงเรียนอนุบาลระนอง ปลูกจิตส�ำนึกเด็กๆ หน่วย
กล้าเดิน ให้เดินไปโรงเรียน เด็กตระหนักว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้
ปัญหาที่มีอยู่ ทั้งเรื่องมลภาวะ เรื่องจราจร เขารู้สึกกระตือรือร้นมาก
ทีจ่ ะท�ำ เด็กอยากจะเดิน เด็กอยากจะปัน่ ผูใ้ หญ่พร้อมไหมทีจ่ ะท�ำให้
ทางเดินหรือสิ่งแวดล้อมเอื้อให้เด็กเดินได้ ชุมชนหรือสังคมโดยรวม
เราจะท�ำอย่างไรให้เอือ้ กับความต้องการนัน้ ให้สอดคล้องกันแล้วเป็น
ไปได้จริง ที่จะผลักดันต่อไปก็คือ ท�ำอย่างไรให้แต่ละจุดเอื้อส�ำหรับ
คนที่จะเดิน หรือคนปั่นจักรยาน ระนองมีศักยภาพที่จะเป็นเมืองที่มี
ผู้ใช้จักรยานและเดินอย่างแท้จริงได้

เครือข่าย
เมืองที่เป็นมิตร
ต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน
3 จังหวัด 5 พื้นที่

คุณพรเทพ ดิษยบุตร
ชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาลต�ำบล
มาบอ�ำมฤต

ระนอง

เทศบาล
เมืองระนอง

พังงา
เทศบาลเมืองพังงา
องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลถ�้ำน�้ำผุด
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เลขาธิการ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยาน
และการเดิน (ภาคใต้ตอนบน)
มีการจัดตั้งคณะท�ำงานที่เป็นระบบในพื้นที่ เราจะเน้นเรื่องของการ
เดินก่อน เพราะถ้ายังเดินไม่ได้ การใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวันก็เป็นเรือ่ ง
ยาก เปลีย่ นการมองจักรยานแค่มติ กิ ารออกก�ำลังมาเป็นส่งเสริมการใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน แต่การจะเปลีย่ นทัง้ เมือง ค�ำว่าเมืองจักรยาน โจทย์มนั ใหญ่
มากไป ท�ำอย่างไรให้คนเข้าใจง่าย เห็นเป็นภาพเดียวกัน จึงเป็นที่มาของ
ค�ำว่า Walk and Bike Friendly City คือเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน การเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองโจทย์หนักนะ เราจึงเริ่มจากเล็กๆ
หัวใจของเมืองอยู่ที่โรงเรียน เพราะทุกคนเป็นห่วงลูกหลาน เราต้องสร้าง
โซนทีป่ ลอดภัยขึน้ มาก่อน โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด ขนส่ง สวนสาธารณะ
คือถ้าท�ำจุดเล็กๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ การเชื่อมโยงทั้งเมืองก็จะวิ่งหากัน
โดยอัตโนมัติ
เมื่อโรงเรียนปลอดภัย สามารถเดินมาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย หมายถึง
เดินในระยะที่เราต้องการ 300-500 เมตร รัศมีรอบโรงเรียน เมื่อเด็กเดิน
ได้ปลอดภัย เดีย๋ วก็จะใช้จกั รยานได้อย่างปลอดภัย เมือ่ สามารถเดินได้ ปัน่
จักรยานได้ ระนองเราเริ่มต้นที่โรงเรียน พื้นที่ไหนพร้อมก็ไปท�ำเรื่องที่ตัว
เองพร้อม เช่น โรงแรม ตลาด สถานีขนส่ง สนามบินต่อไป

			
			
			

คุณโกศล ณ ระนอง

ทายาทรุ่นที่ 5 เจ้าเมืองระนอง คณะกรรมการ
สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน (ระนอง)

เวลาไปขายไอเดียกับส่วนต่างๆ ผมบอกว่านี่เป็นเรื่องดี ทุกคนเห็นด้วย
หมด การรณรงค์ของระนองใช้เด็กเป็นตัวน�ำ เด็กนีไ่ ปคุยกับผูป้ กครองคุยง่าย
กว่าเราไปคุย ถ้าเด็กไปคุยผูป้ กครองจะให้ความร่วมมือ เราเพิง่ จะเริม่ เป็นแค่
จุดเริ่มต้น อนาคตเมืองระนอง อยากให้เรื่องจักรยานเดินมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองระนอง การพัฒนาระนองต้องขายเรื่องธรรมชาติ การท่องเที่ยว
คิดว่าการปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงคนมาเที่ยวในระนองได้

6 โรงเรียนน�ำร่อง ในเครือข่ายเมือง ชุมชน
เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

มีอะไรในเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน

•
•
•
•
•
•

• School : โรงเรียน
ปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบโรงเรียน ส�ำหรับเด็กใน 6
โรงเรียนน�ำร่อง 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
• Hotel : โรงแรมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยาน
รองรับกิจกรรมและความต้องการของผูใ้ ช้จกั รยานเพือ่ ท่องเทีย่ ว
มีสิ่งอ�ำนายความสะดวก เพื่อคนเดินทางและคนพิการ
• Terminal : สนามบิน/สถานีขนส่ง
รองรับการขนส่งจักรยาน การเดินเพือ่ การท่องเทีย่ ว สนับสนุน
ผูใ้ ช้จกั รยานและผูเ้ ดินเท้า เชือ่ มต่อระบบขนส่งมวลชนสูช่ มุ ชน
เมือง และสถานที่ท่องเที่ยว
• Market : ตลาดและศูนย์กลางชุมชน
เป็นมิตรต่อการเดิน และการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน ด้วย
การปรับปรุงทางเดินเท้า ทางที่เอื้อให้คนใช้จักรยาน จัดจุด
จอดทีป่ ลอดภัย เพียงพอ กระจายตามจุดส�ำคัญในชุมชน เมือง
• Park : สวนและพื้นที่สาธารณะ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่เมืองเพื่อรองรับกิจกรรม
การเดิน การใช้จักรยาน

แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย รัศมีรอบโรงเรียน
• จัดการจราจรรอบโรงเรียน ออกแบบป้าย สัญญาณไฟ ทางเท้า ให้เอื้อ
ต่อเด็กเดินและใช้จักรยาน หรือจุดรับส่งนักเรียน
• ลดความเร็วของยานยนต์บริเวณหน้าโรงเรียน
• แบ่งจุดจอดรับส่งนักเรียนในเส้นทางรองโดยรอบโรงเรียน
• สร้างจุดจอดรับส่ง (Drop Off) บริเวณรอบโรงเรียนทีช่ ดั เจนเป็นระบบ
ให้เด็กเดินจากจุดรับส่งไปโรงเรียนต่อ เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัด
หน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น
• จัดระเบียบทางเท้า พื้นที่รอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบ ลดสิ่งกีดขวาง
ในการเดิน ทางเดินสามารถรองรับสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ป้องกัน
ฝน และให้ร่มเงา
• สร้างภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ในการเดิน
ทางไปโรงเรียน ส่งเสริมกลุ่มนักเรียน “หน่วยกล้าเดิน” ฝึกให้นักเรียน
สามารถเดินมาโรงเรียนในระยะที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย
• เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในยามปกติ และในสถานการณ์คับขัน
ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
• ฝีกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองด้านความปลอดภัย ให้นักเรียน
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Walk and Bike Friendly City

โรงเรียนชุมชนมาบอ�ำมฤต จ.ชุมพร
โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมพร จ.ชุมพร
โรงเรียนอนุบาลระนอง จ.ระนอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ จ.พังงา
โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จ.กระบี่
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คุณฐานิต พรหมทอง

			

ปลัดจังหวัดระนอง

เรื่องนี้ถือเป็นการวางรากฐานที่ดี ในส่วนของจังหวัดเองที่เป็นรูป
เป็นร่างแล้วก็คอื ทีจ่ ะสร้างทางส�ำหรับจักรยาน เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
เกิดความสะดวกในการใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเรือ่ งการเดินไปโรงเรียน
ของเด็กๆ ที่ก�ำลังท�ำกันในโรงเรียนอนุบาลระนอง เด็กๆ ได้สมั ผัสกับ
สิง่ แวดล้อม ได้รจู้ กั ผูค้ น ได้รจู้ กั ธรรมชาติแล้วเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่างๆ
ขึ้นมากมาย เป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญ เป็นการสร้างรากฐานของสังคมให้
มั่นคงยั่งยืน จังหวัดระนองเราให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะ
ยุทธศาสตร์จงั หวัดของเราคือ นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แล้วเราต้องการให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สามารถเดินและปั่นได้
อย่างปลอดภัยก็จะส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดของเราได้

			
			

คุณจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง

ผมจะผลักดันให้ถนนหน้าเทศบาลหรือถนนสายต่างๆ ในเมืองระนองสามารถ
ใช้จักรยานร่วมกับยานยนต์อื่นๆ ได้ มีทางเท้าเดิน พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพา
เด็กมาปัน่ ได้ ผมว่าพีน่ อ้ งประชาชนดูแลสุขภาพกันทุกคน อนาคตคนสูงอายุตอ้ ง
มากกว่าพลเมืองวัยท�ำงาน คนต้องดูแลสุขภาพ แล้วอนาคตเราสร้างปอดเมืองระนอง
ให้เยอะ ปลูกจิตส�ำนึกให้คนใช้จกั รยาน เดินออกก�ำลังกาย ปลูกจิตส�ำนึกเด็กนักเรียน
ให้หวงแหนรักษาสิง่ แวดล้อม เมืองทีจ่ ะเป็นมิตรกับจักรยาน ผมว่าเด็กรุน่ ทีก่ ำ� ลังจะโต
สามารถสร้างได้ เวลาไปประชุมกับเด็ก เด็กมีความคิดดีๆ ถ้าเราท�ำไม่ได้ เราก็บอก
เหตุและผลกับเขาว่าท�ำไม่ได้ แต่บางเรือ่ งท�ำได้ เราต้องท�ำให้เขา

			
			

คุณวีระชัย เตือนวีระเดช

รองนายกเทศมนตรีต�ำบลมาบอ�ำมฤต จ.ชุมพร

เมืองจักรยานแบ่งเป็น 2 ส่วน การใช้ถนนร่วมกัน ท�ำให้เมืองช้าลง รถใหญ่ขบั ขีช่ า้ ลง ผม
เสนองบติดป้ายสัญลักษณ์เขตจ�ำกัดความเร็ว แล้วก็เรือ่ งปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กในการใช้จกั รยาน
และเดินในชีวิตประจ�ำวัน ที่ทางสมาพันธ์เข้ามาท�ำกับโรงเรียน เมืองเราถนนไม่กว้างมาก พืน้ ที่
7.88 ตารางกิโลเมตร เราตัง้ เป้าจะท�ำให้ประชาชน ถ้าออกจากบ้านในระยะ 3-4 กิโลเมตร ไม่
ต้องเอารถออก เอาจักรยานออกไป ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมืองต้องมีความปลอดภัย เราตั้งใจว่าถ้า
เมืองช้าลงได้ ให้ลูกเดินไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยเหมือนเด็กญีป่ นุ่ ถ้าเราเดินได้ปลอดภัย
ขีจ่ กั รยานก็ปลอดภัยด้วยเหมือนกัน

						 คุณพงษ์พจน์ มิตรงาม

			 			 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลถ�้ำน�้ำผุด จ.พังงา

			
			

คุณศรีชัย วีระนรพาณิช
นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร จ.ชุมพร

เรือ่ งจักรยานเทศบาลรณรงค์มาตลอด เราท�ำเรือ่ งประหยัด
พลั ง งาน แต่ สิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ค นน� ำ จั ก รยานออกมาใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวันคือ ความมั่นใจในความปลอดภัย ความมั่นใจในการ
ใช้งาน ผมพยายามจะท�ำให้เมืองปลอดภัยส�ำหรับคนเดินถนน
และคนปัน่ จักรยาน เราอาจจะไม่ได้ท�ำทางจักรยานเฉพาะเพราะ
ถนนแคบ แต่สร้างจิตส�ำนึกให้ใช้ถนนร่วมกันอย่างระมัดระวัง
แล้วก็เรือ่ งทีจ่ อดจักรยานส�ำคัญทีส่ ดุ เลย ถ้าเอาจักรยานออกมา
ใช้ เราต้องเตรียมที่จอดไว้ให้ ตามจุดส�ำคัญในเมือง ห้างร้าน
ตลาด เราต้องไปขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆ ในการท�ำที่จอด
รถจักรยาน
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		สมาพันธ์ฯ ได้มาน�ำร่องที่โรงเรียน ให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องการเดินและการใช้จักรยาน
อย่างปลอดภัย ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ สร้างรากฐานกับเด็กๆ ไว้กอ่ น ส่วนทางด้านกายภาพ เมืองเรา
การจราจรไม่แออัด อากาศยังบริสทุ ธิ์ เรามีถนนจักรยานทีม่ เี ลนจักรยานคูข่ นานไปกับล�ำคลอง
มีถนนเลียบภูเขา สามารถขีจ่ กั รยานออกก�ำลังกาย หรือชาวบ้านใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ การเดินและ
จักรยานจะช่วยให้เรารักษาอากาศทีด่ ี และการจราจรไม่ให้คบั คัง่ เป็นเมืองทีป่ ลอดภัยต่อไปได้

			
			

คุณรุ่งโรจน์ บุนนาค
รองนายกเทศมนตรีเมืองพังงา
จ.พังงา

		เรามีเส้นทางจักรยานสวยๆ เยอะมาก ก�ำลังคิดกัน
เล่นๆ เรามีตลาดสดทีส่ วยมาก ใครไปตลาดสดโดยจักรยาน
เราจะไประดมพ่อค้าแม่คา้ ว่า ใครปัน่ จักรยานมาตลาดสด
มาซือ้ ของลด 5 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าหลายคนเต็มใจ ถ้าเราไป
ขอความร่วมมือ เพราะว่าคนพังงาคนน่ารักอยูแ่ ล้ว เมือง
พังงามีเป้าหมายเป็นมิตรกับคนเดินและจักรยาน เน้นถึง
เรื่องคนเดินปลอดภัย แปลว่า คนใช้จักรยาน คนใช้รถ
ต้องดูแลคนเดินด้วย แล้วคนเดินต้องดูแลคนใช้รถด้วย
ถ้ามีคนเห็นด้วยเยอะๆ เราจะท� ำให้ในเขตเทศบาล
6.75 ตารางกิโลเมตร ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ เราจะเดิน
และปัน่ ให้มากทีส่ ดุ

					

อ.ดร.ณัฏฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

					
					

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

					

ศิลปากรเราเข้าร่วมในส่วนของการท�ำวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ มีปัญหา
อุปสรรคอะไร รัฐหรือเอกชนจะได้เข้าไปช่วยส่งเสริม
รณรงค์ให้คนเดินหรือใช้จกั รยานมากขึน้ ให้ตรงจุด เป็น
การน�ำผลวิจัยไปต่อยอดท�ำความร่วมมือต่อไป ตอนนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้น อย่างที่เราก�ำลังเริ่มท�ำแล้วคือเรื่อง
โรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับผูใ้ ช้จกั รยาน ควรมีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกอะไรบ้าง มีทจี่ อดอย่างไรเป็นต้นหลังจากท�ำ MOU
ก็ต้องท�ำต่อไปในหลายเรื่องเพื่อให้ครอบคลุม

ดร.พฤกษ์ พัฒโน

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

หาดใหญ่เป็นเมืองทีโ่ รงเรียนเยอะมาก โรงแรม สถานบริการด้านการท่องเทีย่ วสถานีขนส่ง ศูนย์การค้า
กระจายทั่วเมือง แนวคิดที่สมาพันธ์ฯ ใช้มีความเป็นไปได้ที่จะไปปรับใช้กับหาดใหญ่ ซึ่งเราต้องน�ำ
กระบวนการทีท่ ำ� ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมมาท�ำต่อ การมีสว่ นร่วมของผูท้ มี่ สี ว่ นใช้จริงๆ มีความส�ำคัญ
มาก อย่างโรงเรียนเราก็ต้องคุยกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองให้เข้าใจในประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนี้ อีก
ประเด็นหนึ่งทุกวันนี้โลกก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราไม่ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเรื่อง
ผู้สูงอายุเลย คนแก่ออกจากบ้านตอนนี้ต้องขึ้นรถอย่างเดียว ไม่สามารถเดินไปหาเพื่อนบ้าน ลูก
หลานไม่สามารถเข็นวีลแชร์เดินรอบๆ บ้านที่เราอยู่ได้ แล้วในเรื่องความปลอดภัย ในเมืองที่หนา
แน่นก็จะมีอุบัติเหตุด้านการจราจรเยอะ การรณรงค์เรื่องจักรยานในเมืองต้องท� ำเรื่องการจ�ำกัด
ความเร็วด้วย ท�ำให้เมืองเกิดความปลอดภัย ทั้งหมดคือเรื่องเดียวเลยคือ น� ำเมืองไปสู่ความ
ทันสมัยเป็นเมืองยุคใหม่ ซึ่งผมคิดว่าหาดใหญ่มีความต้องการประชาชนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้
ทน.หาดใหญ่สนใจ จึงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน�ำแนวคิดไปทดลองท�ำที่หาดใหญ่

เมือ่ ผูบ้ ริหารเมืองและประชาชนในพืน้ ที่ เห็นด้วยให้การ
เดินและจักรยานเป็นส่วนหนึง่ ของงานพัฒนาเมือง “เมือง
ที่เป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน” จึงเป็นเรื่ อ งที่
คาดหวั ง ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ให้ เ ห็ น จริ ง เป็ น รู ป ธรรมได้ ใ น
อนาคตอันใกล้นี้
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เดิน-ปั่น บันดาลใจ

โอะบิฮิโระ...เมืองญี่ปุ่นที่น่าถีบ
JR HOKKAIDO
RAIL PASS

โอะบิฮิโระเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ที่บางคนอ่านว่า
ต๊กกะใจ แต่ที่ถูกต้องต้องอ่านว่า โตคาชิ ตั้งอยู่ตรงภาค
กลางค่อนไปทางตอนใต้ของเกาะฮ็อกไกโด ซึ่งเป็นเกาะ
ทีอ่ ยูท่ างตอนเหนือสุดของประเทศญีป่ นุ่ อากาศจึงหนาว
เย็ น กว่ า เกาะอื่ น ๆ หรื อ เมื อ งอื่ น ๆ ของญี่ ปุ ่ น และ
ด้วยความหนาวเย็นนี้เองท�ำให้เกาะนี้มีการเกษตรกรรม
ที่ ค ล้ า ยไปทางยุ โรป และท� ำ ให้ เ กาะนี้ มี ชื่ อ มากที่ สุ ด
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ เช่น
เนื้ อ วั ว เนื้ อ หมู แม้ ก ระทั่ ง เนื้ อ แกะ หรื อ นมวั ว และ
ผลิตภัณฑ์จากนมวัว เช่น ไอศกรีมและบรรดาเค้กทั้ง
หลาย เพราะดินที่นี่ดีมาก จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยสังเคราะห์
อาหารจึงออกไปทางอินทรียห์ รือออร์กานิกซะมาก อย่าง
วัวก็ไม่เลี้ยงขังคอก แต่ใช้วิธีปล่อยออกกินหญ้ากลางทุ่ง
จึงเป็นวัวอารมณ์ดีและให้นมดี ที่แม้คนญี่ปุ่นเองก็ถึงกับ
เดินทางมาเที่ยวเกาะนี้ เพื่อมากินอาหารรสเลิศและชม
ดอกไม้หลากสี เรียกว่าถ้าเป็นทริปจักรยานไปเทีย่ วทีน่ นั่
ก็ ต ้ อ งระวั ง ตั ว กั น ให้ ดี ๆ ไม่ งั้ น กลั บ มาถึ ง บ้ า นเป็ น ได้
น�้ำหนักขึ้นกันเป็นแถว ก็ต้องบอกกันไว้ก่อน ไม่งั้นจะมา
ต่อว่าว่าไม่เตือน เพราะของเขาอร่อยจริงๆ เอาง่ายๆ
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อย่างนี้แล้วกัน ในทริปที่ผมไปมาเมื่อเดือนกันยายน
2559 เก้าวันผมกินไอศกรีม (แบบนิม่ ๆ) ของเขาไปเกือบ
ยี่สิบโคน ก็แหมมันมีหลายรสให้ลอง ไม่ว่าจะเป็นรสนม
แบบพื้นๆ ธรรมดา รสกาแฟ ไปถึงรสพีช รสช็อกโกแลต
รสชาเขียว รสดอกลาเวนเดอร์และอีกมากมาย ทริป
จักรยานหากจะไปกันที่เมืองนี้เกาะนี้ คงต้องตั้งชื่อทริป
ว่า ปั่นไปชิมไปซึ่งฟังดูน่าชวนไปเที่ยวกันดีอยู่นะ
เนื่องจากเมืองโอะบิฮิโระที่ผมไปคราวนี้อยู่บนเกาะจึง
ธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีภูเขาและเนินเขา ให้ขี่ขึ้นลงเล่น
แบบชิวๆ ขีเ่ ล่นชมวิวไม่เหนือ่ ยแรงก็มใี ห้เลือก แต่ส�ำหรับ
ขาแรงต้องการความท้าทายก็มีให้ทดสอบแรงแบบที่ขึ้น
แล้วจะขาดใจตายก็มีให้ลอง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการอะไร
และเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจเป็นนักปั่นแบบใด รึจะเอาแบบ
ทริปไปหลายๆ คน แล้วแบ่งเป็นสองทีม ทีมลมโชยกับ
ทีมขาแรงก็สามารถท�ำได้ เพราะแถวเมืองโอะบิฮิโระซึ่ง
เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนักนี้ออกไปนิดเดียวรอบๆ ก็เป็น
พื้นที่เกษตร รถราน้อย จึงปลอดภัยต่อการขี่จักรยาน
และวิวสวยแบบสวิตเซอร์แลนด์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไป แถม

ในราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เพราะไม่ต้องบินไปถึงยุโรป
และค่าอาหารค่าทีพ่ กั ถูกกว่า ค่าเครือ่ งบินถูกกว่า รวมทัง้
ไม่ ต ้ อ งท� ำ วี ซ ่ า เข้ า ประเทศ ตอนนี้ มี ส ายการบิ น ไทย
อินเตอร์ของไทยเราบินตรงจากสุวรรณภูมิไปที่ชิโตะเสะ
สนามบินนานาชาติใหม่ของเกาะฮ็อกไกโด ใกล้เมือง
แซปโปโรที่เป็นเขตช็อปปิ้งใหญ่ของญี่ปุ่นด้วย ใช้เวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมงบินเอง ก�ำลังสบายๆ ไม่เหนื่อย ของ
ขายที่ ส นามบิ น มี ใ ห้ เ ลื อ กแยะ ล้ ว นน่ า ซื้ อ ไปซะหมด
คนไทยไปกันแยะ ขนาดมีเมนูและโบรชัวร์ท่องเที่ยว
เป็นภาษาไทยอยู่ที่สนามบินชิโตะเสะก็แล้วกัน
บนเกาะฮ็อกไกโดนี่ ไปเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน
(อากาศดีมาก ท้องฟ้าใสแจ๋ว) ฤดูใบร่วง (ไปดูใบไม้เปลีย่ น
สี จากสีเขียวเป็นสีเหลือง สีส้ม สีแสด สีแดงกันทั้งภูเขา)
ฤดูหนาว (การขี่จักรยานกลางหิมะหรืออากาศเย็นเฉียบ
นี่ผมเคยขี่มาแล้ว สมัยเรียนหนังสืออยู่อเมริกาเมื่อ 45 ปี
ที่แล้ว ตอนนี้ชักเลือนๆ ไปแล้วว่ามันสนุกและท้าทาย
อย่างไร ชักอยากจะกลับไปลองดูอีกสักครั้งซะแล้วสิ)
และฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงนี้ใบไม้จะเริ่มผลิออกมาหลังจาก
ทิ้งใบไปหมดจนโกร๋นในช่วงฤดูหนาว ทุกสิ่งทุกอย่างจะ
กลั บ มาดู มี ชี วิ ต ชี ว าอี ก ครั้ ง เสี ย งนกจะเจื้ อ ยแจ้ ว เต็ ม
ท้ อ งทุ ่ ง และป่ า ละเมาะที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว ไป เห็ น และได้ ยิ น
ได้ไม่ยาก)
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เศรษฐศาสตรแหงการเดิน
เศรษฐศาสตรแห่
แหงงการเดิ
นน
เศรษฐศาสตร์
การเดิ

I Walk

ขอมูลจาก : http://www.vtpi.org/walkability.pdf

ขอมูลจาก : http://www.vtpi.org/walkability.pdf
ลดคาใชจายดานการเดิ
นทาง
ของประชาชน
ข้อมูลจาก : http://www.vtpi.org/walkability.pdf

ลดคาใชจายดานการเดินทาง
ของประชาชน

ถ้าใครสนใจไปขี่จักรยานเที่ยว ติดต่อได้ที่
http://obikan.jp/page-6510 หรือ
http://tokachibare.jp/contact
email address : mailto:center@tokachibare.jp

ผูคนในเมืองมีสุขภาพดี
ลดคาใชจายดานสุขภาพของรัฐ

อ้อ...เกือบลืม ไปขี่จักรยานชมดอกซากุระที่ออกอยู่เต็ม
ต้นตลอดถนนทีย่ าวเป็นกิโลนีก่ ส็ ดุ ยอดของทริปจักรยาน
ที่โอะบิฮิโระนี่นะ แถมที่ปลายสุดถนนยังมีร้านกาแฟ
น่ารักๆ เล็กๆ สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่ง ที่อะไรๆ ก็เล็กๆ
เพราะบ้านเขาไม่มีพื้นที่มากเหมือนบ้านเรา เจ้าของ
กิจการเป็นนักจักรยานระดับแชมป์ (ทีส่ อง) ของ Tour de
Hokkaido หรือการแข่งขันจักรยานแห่งฮ็อกไกโด จึงรูใ้ จ
ชาวจักรยานเป็นอย่างดี ชือ่ คุณโนะบุ (Nobu) มีศรีภรรยา
เป็นคนคุมเรื่องการครัว ผมไปลองเค้กฝีมือเธอมาแล้ว
สุโค่ยหรือสุดยอดครับ ก็ละนะ วัตถุดิบของเขาดี สดจาก
ฟาร์ม ไม่มีสารกันบูด มิน่าละ จะไม่อร่อยได้ไง คุณโนะบุ
บอกหากอยากขี่จักรยานชมดอกซากุระบานที่เมืองนี้
เดือนพฤษภาคมเหมาะที่สุด

พูดถึงผูค้ น คนญีป่ นุ่ ดีครับ น่ารัก สุภาพ เป็นมิตร ผมเคยไป
ประเทศญีป่ นุ่ สิบกว่าครัง้ ร่วมยีส่ บิ ครัง้ เฉพาะฮ็อกไกโดนี่
ก็สามครั้งเข้าไปแล้ว ประทับใจในคนญี่ปุ่นและประเทศ
ญี่ปุ่นทุกครั้ง ชอบที่บ้านเมืองเขาสะอาด ไม่มีโจร ของ
หล่นหรือวางไว้ไม่มีหาย กลับมาก็จะมีคนเก็บไว้ให้เป็นที่
เป็นทาง ไม่ไปล่อตานักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่อาจถือโอกาส
หยิบฉวยเอาไป อ้าว...นี่ไม่ได้ต่อว่าคนกันเองนะครับ ป้า
ไปญีป่ นุ่ ต้องไปอาบและแช่นำ�้ ร้อน น�ำ้ ร้อนทีว่ า่ ไม่ใช่นำ�้ ร้อน
จากก๊อกทีต่ ม้ มานะครับ นัน่ ทีก่ รุงเทพ อุบล โคราช พัทลุง
ก็มี ทีน่ ตี่ อ้ งเป็นน�ำ้ พุรอ้ นจากใต้ดนิ ธรรมชาติ ซึง่ ทีโ่ อะบิฮโิ ระ
นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีน�้ำแร่ร้อนอยู่มาก ในน�้ำแร่มีแร่ธาตุ
บางอย่างอยู่ อาบเสร็จแล้วขึ้นมาเช็ดตัวแห้ง ผิวหนังจะ
ลื่นๆ เหมือนมีธาตุอะไรเคลือบอยู่ ผู้หญิงมักจะชอบใช้
บริการเพราะท�ำให้ผิวสวย ก็ดูผู้หญิงญี่ปุ่นสิ ผิวสวยไหม
ล่ะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกล้าเปลือยกายลงบ่อพร้อมๆ
กับคนอืน่ นะครับ ประเภทกระมิดกระเมีย้ นใส่กกน.ลงบ่อ
เขาไม่อนุญาตครับ แต่กไ็ ม่ตอ้ งกลัวเกินเหตุ ห้องหญิงชาย
แยกกันเด็ดขาดครับ

ส่วนเรื่องจักรยาน จะขนจักรยานคู่ชีพของเราไปเองก็ได้
แต่ถ้าไม่อยากขนไป ไปเช่าเสือภูเขาเสือหมอบที่นั่นก็มี
ให้เช่า คุณภาพดีครับ ดีกว่าคันเก่าๆ ที่ผมใช้อยู่ที่เมือง
ไทยเสียอีก ติดต่อที่การท่องเที่ยวของเมืองตามที่อยู่
ข้างล่างได้เลยครับ ราคาไม่แพงหากมองตามมาตรฐาน
ญี่ปุ่น แต่ถ้าตามมาตรฐานของบ้านเราก็ไม่ถูกนักขอบอก
ไว้ก่อน ส�ำหรับเรื่องรถคอยบริการไม่ต้องห่วง มีให้ (ต้อง “แล้วอาจารย์ธงชัยไปแช่พร้อมกับคนญีป่ นุ่ เขาด้วยรึเปล่า
จ่ายสิครับ) แถมคนน�ำทางมีฝมี อื ช่างซ่อม ช่างบริการด้วย ล่ะ” มีคนถาม “มีหรือไม่ลง” ผมตอบ “ไปญีป่ นุ่ เกือบ 20
หมดกังวลสบายไปแปดอย่าง
ครั้งแล้วนี่” (ฮา)

ลดป�ญหาการจราจร

ลดป�ญหาการจราจร

ผูคนในเมืองมีสุขภาพดี
ลดคาใชจายดานสุขภาพของรัฐ

กระตุนเศรษฐกิจ
และการจางงานในทองถิ�น
กระตุนเศรษฐกิจ
และการจางงานในทองถิ�น

คุณคาทางเศรษฐกิจ
(Economic)
คุณคาทางเศรษฐกิจ
(Economic)

เศรษฐกิจการคาขายบนถนน
บร�เวณที่คนเดินผานจะเติบโตไดดี
เศรษฐกิจการคาขายบนถนน
บร�เวณที่คนเดินผานจะเติบโตไดดี

ลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงถนนและระบบจราจร
ลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงถนนและระบบจราจร

ลดคาใชจายดานที่จอดรถ
ลดคาใชจายดานที่จอดรถ

เศรษฐกิจของเมืองเติบโตไดดวยการเดิน
เศรษฐกิจของเมืองเติบโตไดดวยการเดิน

“รวมสงเสร�มการเดิน การใชจักรยานในชีว�ตประจำวัน เพ�่อสรางชุมชนและเมืองนาอยู”
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ชุมชนคนเดิน-ปั่น

หน่วยกล้าเดิน...
เมื่อเด็กๆ ออกเดิน

เพื่อชุมชนของตนเอง

“หน่วยกล้าเดิน” โรงเรียนอนุบาลระนอง เป็นกิจกรรมของ
นักเรียนชั้น ป. 5 และ ป.6 ในโครงการ “Bike & Walk to
School ชวนกันปั่น พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” รณรงค์ให้
เด็กเดินหรือปั่นจักรยานมาโรงเรียนแทนการนั่งรถยนต์ เพื่อลด
ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนและลดมลพิษ เด็กๆ เรียกตัวเองว่า
“หน่วยกล้าเดิน” ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ ชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและ
การเดินภาคใต้ตอนบน บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้องกระจิ๊บ
ด.ญ.พริดา ณ ระนอง

คุยกับเด็กๆ
หน่วยกล้าเดิน
รุ่นแรก

น้องไนซ์
ด.ช.ปุณณพิชญ์ ชุมศรี

น้องเบลล์
ด.ญ.ณัฎฐิกา คล้ายทรัพย์

ทั้ง 4 คน

เป็นแกนนำ�เริ่มเดิน
เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การจราจร
รอบโรงเรียน

น้องเกต
ด.ญ.เกตนิภา รักวงศ์ไทย

มาเป็นหน่วยกล้าเดินได้อย่างไร?
น้องเกต “ที่ทางพี่ๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมหน่วยกล้าเดิน ตอนแรกเขาจะให้เราคิด

ว่าปัญหารอบๆ โรงเรียนของเรามีอะไรบ้าง เช่น จราจรติดขัดรอบๆ โรงเรียน มี
พวกท่อน�้ำช�ำรุด ถังขยะขวางทางเดิน เขาจะปลูกฝังเรื่องการเดิน เช่น การเดินช่วย
ลดมลภาวะทางอากาศ ท�ำให้โลกไม่ร้อน ให้เราสนใจในเรื่องการเดินและการปั่น”

ทำ�ไมเด็กๆ จึงออกเดิน
อ.วรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง เล่าว่าหน่วยกล้าเดิน เริม่ ขึน้
จากการชวนให้เด็กๆ มองปัญหาในชุมชน
ของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขใน
แบบที่เด็กๆ ท�ำได้เลย
“ตอนแรกมองเรื่องจักรยาน แต่พอมีการพูดกันเป็นระบบ เกิดเป็นหน่วยกล้า
เดิน การเดินโดดเด่นขึ้นมา เพราะการใช้จักรยานเราไม่พร้อม ผู้ปกครองก็ยัง
ไม่กล้าปล่อยเด็กปั่นจักรยาน เป้าหมายหลักเป็นเด็กโต ป.5 ป.6 ก่อน เข้า
ร่วมประมาณ 50 คน ภาคส่วนต่างๆ ก็มาช่วย ทั้งท�ำกิจกรรมเรื่องการเดิน
และปั่นอย่างปลอดภัย ทางเทศบาลมาส�ำรวจทางเดิน ซ่อมถนนทางเดินให้เด็ก
สามารถเดินได้ง่าย ที่เริ่มแล้วคือ ผู้ปกครองเด็กๆ จอดรถส่งเด็กในจุดที่ไกล
ออกไปหน่อย แล้วเด็กเดินต่อมาโรงเรียนเองประมาณ 100-200 เมตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียน ยังไม่มีจุดจอดแน่นอน ตอนนี้เรา
รอจุดที่วิศกรเขาออกแบบ ก�ำหนดจุดดร็อปออฟที่จอดแน่ชัด ท�ำให้เป็นระบบ
มากขึ้น ตอนนี้เด็กๆ เลือกที่จอดเองว่าสะดวกตรงไหน
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เราเน้นในเรื่องปลูกจิตส�ำนึก เดินแล้วเราได้อะไร ชุมชนได้อะไร เมืองเราได้อะไร
เราพยายามจะฝึกเด็ก ลูกต้องเดินบ้างนะ รถไม่จ�ำเป็นต้องมาเทียบประตูโรงเรียน
ทุกครั้ง เป็นการออกก�ำลังกายด้วย แล้วช่วยกันท�ำให้สภาพแวดล้อมโรงเรียนของ
เราดีขึ้น ช่วยกันแก้ปัญหา ถ้ารถทุกคันต้องมาถึงประตูโรงเรียนรถก็จะติดแบบนี้
ลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ารถมาถึงจุดที่จอดได้ แล้วลูกก็เดินมาเลย เป็นการปลูกจิต
ส�ำนึกเกี่ยวกับการเสียสละท�ำเพื่อส่วนรวม สร้างระเบียบสังคมใหม่ โรงเรียน
ต้องการสร้างให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยรับผิดชอบสังคม ไม่เอา
ความสบายของตัวเองเป็นตัวตั้ง”

การปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กรุน่ ทีก่ ำ� ลังจะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันหน้า
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเดินและใช้จักรยาน เป็นการวางรากฐาน
ให้เกิดเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินและการใช้จักรยานในอนาคต
เพราะเด็กๆ เหล่านีล้ ะ่ ทีจ่ ะเป็นหน่วยเล็กๆ ออกไปช่วยกันท�ำให้เมือง
ของพวกเขาน่าอยู่มากขึ้นต่อไป

คุยกับคุณพ่อคุณแม่ขอเดินเอง?

เด็กๆ ได้ประโยชน์อะไรจากหน่วยกล้าเดิน?

น้องกระจิ๊บ “หนูบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า บ้านหนูอยู่ไกล แล้วต้องไปส่งพี่ด้วย

น้องไนซ์ “ท�ำให้การจราจรไม่ตดิ ขัด แล้วก็ชว่ ยลดปัญหาในชุมชน ถ้าคนระนองหันมา

ถ้าหนูมาสายรถจะติดมาก หนูก็บอกแม่ว่าถ้าเราจอดตรงนี้ได้ไหม แล้วหนูเดินต่อ
เอง แม่ก็บอกว่าได้ เพราะว่ามันจะดีมาก แม่จะได้เลยไปที่ท�ำงานหรือบ้านได้เลย”

เดินมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เวลาชวนเพื่อนมาร่วมก็บอกว่าการเดินได้เรื่อง
สุขภาพและสนุกสนานด้วย ระหว่างเดินเราจะได้เห็นปัญหาในชุมชนแล้วช่วยกันแก้”

น้องไนซ์ “ผมเดินอยู่แล้ว ตอนอนุบาล 1 แม่ก็จะส่งแถวข้างโรงเรียน แล้วให้ฝึก

น้องกระจิ๊บ “เมื่อก่อนปกติคุณแม่มาส่งที่หน้าประตู บริเวณรอบโรงเรียนของเรา

เดินต่อลงมาเอง แล้วพอสักประมาณ ป.1 ป.2 แม่ก็ให้ระยะทางไกลขึ้น มันดี
เพราะถ้าจอดตรงนั้นเลี้ยวซ้ายคุณแม่ไปที่โรงเรียนคุณแม่ได้เลย”

น้องเกต “ตอนบอกคุณแม่วา่ ไม่ตอ้ งจอดส่งหน้าประตูโรงเรียน ให้จอดตรงนี้ เพราะ

แม่จะได้เลี้ยวรถไปที่ท�ำงานต่อได้เลย คุณพ่อจะได้ไม่ต้องวนรถอีกรอบ ตอนบอก
แรกๆ คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ให้เพราะคิดว่าเรายังเด็กไม่น่าเดินได้ แต่พอหนูพูด
ไปเรือ่ ยๆ เขาก็อนุญาต บางวันก็จะจอดตัง้ แต่พระทีน่ งั่ เพราะคุณพ่อจะรีบไปท�ำงาน”

น้องเบลล์ “บอกแม่ว่าหนูโตแล้วเดินเองได้ ประหยัดน�้ำมันคุณแม่ด้วย ปกติหนู
มาโรงเรียนเช้า คุณแม่ก็ส่งถึงประตู แต่ถ้าวันไหนหนูมาช้าก็บอกคุณแม่ว่าจอดตรง
โน้นไม่ต้องไปวนหน้าโรงเรียน หนูเดินต่อเองได้ เพราะหน้าโรงเรียนรถติด”

การจราจรติดขัดมาก คุณแม่บอกว่า บางวันที่แม่ต้องไปท�ำงาน แม่ก็ไปสาย แต่
ตอนนี้แม่มาส่งแค่หัวมุมตรงนั้น แล้วแม่ก็ขับออกกลับบ้านได้เลย เวลาไปชวนเพื่อน
มาเข้าโครงการ หนูบอกว่าเรามาท�ำโครงการนี้นะ เพราะว่าโครงการนี้มันจะดีต่อตัว
เราเอง ชุมชน โรงเรียน แล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วย”

น้องเกต “หนูวา่ ช่วยลดภาวะการจราจรติดขัดได้มากเลยค่ะ รูส้ กึ ดี เพราะเรานัง่ บนรถ

เราจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศภายนอก แต่ว่าพอเราเดิน เราได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์”

น้องเบลล์ “หนูว่าเดินเป็นการออกก�ำลังกาย ท�ำให้สดชื่นดี ช่วยให้รถไม่ติดหน้า
โรงเรียน เวลารถติดมากๆ จะมีกลิ่นเหม็นท่อไอเสีย อากาศเป็นพิษ การเดินช่วย
ให้รอบโรงเรียนของเราอากาศดีขึ้น”
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ชีวิต-ชีวา

รถสองแถวสุดคลาสสิก

ความโดดเด่นของรถสองแถวท�ำให้รู้สึกอยากนั่งรถแบบนี้เที่ยว
ในเมือง รถตกแต่งด้วยไม้ทั้งคัน ทาสีสันสดใสแลดูคลาสสิก เรา
จึงได้ลองนั่งรถสองแถวเที่ยว ปลายทางคือ สะพานปลา เขาว่า
กันว่าเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของเมืองระนองคือ การประมง
ไปดูเห็นกับตาว่าสะพานปลาของที่นี่คึกคักแค่ไหน

เดินตลาดเช้าเก่าแก่เมืองระนอง

ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า ตลาดสะพานยู ง อยู ่ ใ กล้ กั บ จวน
เจ้าเมืองระนอง บรรยากาศตลาดสงบงามไม่วุ่นวาย
มาก เป็นแหล่งเลือกซื้ออาหารเช้าแบบดั้งเดิมของ
คนเมืองระนอง

จากนัน้ โบกรถสองแถวกลับเข้าเมืองไปต่อกันทีต่ ลาดพม่า เมือง
ระนองมีคนพม่าเข้ามาท�ำงานเยอะมาก ถ้าอยากเห็นวิถแี บบชาว
พม่าต้องลองไปเดินเล่นตลาดพม่า เสาะหาอาหารพม่าลองชิม
อย่างแรกทีไ่ ด้ชมิ คือขนมข้าวพม่า ท�ำจากข้าวเหนียวมูนเคล้างา
คั่ว ถั่วลิสง เติมน�้ำตาลและเกลือให้หวานปะแล่มๆ ห่อมาใน
ใบตอง รสชาติอร่อยหวานมัน

เช้าจรดเย็น...
กินอยู่วิถีคนระนอง

โรตีมะตะบะขึ้นชื่อ

อยู่ระนองหลายวัน เรามีโอกาสได้ไปชิม
โรตี มะตะบะ 2 ร้านคือ ร้านบังกีโรตีอาหรับ
และร้ า นโรตี ช าชั ก ทั้ ง สองร้ า นรสชาติ
กลมกล่อมถูกปาก โรตีกินกับน�้ำแกงเข้ากัน
ดีมาก

อาหารใต้รสเด็ด...ร้านถอดรองเท้า
มาเยือนเมืองระนองครั้งนี้ เราอยากสัมผัสวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์แบบของคนระนอง ได้รับคำ�แนะนำ�จากเจ้าถิ่นว่า
อยากเห็นเมืองระนองในมุมมองแปลกใหม่ เริ่มจากเดิน
ตลาดเช้า แล้วนั่งรถสองแถวไปเที่ยวสะพานปลา เดินเที่ยว
ตลาดพม่า ส่วนเรื่องกินต้องลองโรตีมะตะบะ อีกหนึ่ง
อาหารยอดนิยมของคนเมืองระนอง ที่มาแล้วต้องหาเวลา
ไปชิมสักร้าน และจบเรื่องกินแบบสวยๆ ด้วยอาหารใต้รส
ดั้งเดิมจากร้านขึ้นชื่อสักร้าน ทั้งหมดนี้จะทำ�ให้รู้สึกว่ามา
ถึงเมืองระนองแล้วจริงๆ และได้เห็นเมืองระนองในมุมมอง
ที่ต่างออกไปจากหนังสือนำ�เที่ยว
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มาเมืองใต้ต้องลองชิมอาหารใต้รสแท้แบบ
ดั้งเดิม ร้านโรงกลวง(ถอดรองเท้า) ร้านขึ้น
ชื่อของเมืองระนอง จานเด็ดของร้านที่เรา
สั่งมาลองคือ กุ้งผัดสะตอ กุ้งตัวใหญ่สดผัด
กับสะตอรสชาติถึงเครื่องแบบอาหารใต้แท้
ระนองเมื อ งแห่ ง นี้ มี สี สั น และเรื่ อ งราว
ประวัตศิ าสตร์ทนี่ า่ สนใจ รายละเอียดต่างๆ
ของเมือง ทัง้ เรือ่ งวิถชี วี ติ และอาหารการกิน
ท�ำให้เรารูส้ กึ ถึงกลิน่ อายแห่งการผสมผสาน
วัฒนธรรมของหลากหลายชาติให้เข้ากันได้
อย่างกลมกล่อม
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3 จังหวัดใหญ่ภาคใต้
ลงนาม MOU
ร่วมสร้างเมืองทีเ่ ป็นมิตร
ต่อคนเดินและใช้จกั รยาน

สสส. และชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ชุมพร ระนอง และพังงา จัด
ให้มีการท�ำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
เมืองทีเ่ ป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน ณ พระราชวัง
รัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการ
เดิน (ภาคใต้ตอนบน) เป็นหัวหอกในการชักชวนเครือข่ายเมืองเข้าร่วม
งานอย่างคับคั่ง สร้างสีสันด้วยเด็กๆ หน่วยกล้าเดิน โรงเรียนอนุบาล
ระนอง เดินน�ำผู้ใหญ่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ “เมืองที่เป็นมิตร
ต่อการเดินและการใช้จกั รยาน (Walk and Bike Friendly City)”

ทช. เปิดตัวแผนสร้างทาง
จักรยาน 180 กม. เชือ่ ม 5 จังหวัด

คุณจ�ำรูญ ตั้งไพศาลกิจ
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

แนวคิดหลักของการขับเคลือ่ นครัง้ นีค้ อื เปลีย่ นวิธคี ดิ
ของคนเรือ่ งการเดินทางอย่างยัง่ ยืน และทำ�ให้เมือง
ปลอดภัยสำ�หรับทุกคน

เราพยายามให้การเดินและจักรยานระยะสัน้ ๆ ไม่เกิน 3-5 กิโลเมตร
เป็นการเดินทางของคนในเมือง โดยเริ่มท�ำงานกับโรงเรียน ท�ำพื้นที่
ปลอดภัยรอบโรงเรียนให้เด็กเดินได้ ท�ำโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับจักรยาน
ขยายไปสู่จุดอื่นๆ สถานีขนส่ง สนามบิน ตลาด และสวนสาธารณะ
การเซ็นต์ MOU ครั้งนี้เป็นการจุดประกายการท�ำงานร่วมกัน แต่
ความยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย เราต้องเปลีย่ นวิธคี ดิ ของคน แล้ววันนี้
มีทั้งผู้บริหารของเมือง ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งคนในพื้นที่ผู้มี
ส่วนร่วมทั้งหมด ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติรวมทั้งผู้ใช้ด้วย
มาร่วมกันหมด ถ้าเปลีย่ นวิธคี ดิ ให้ไปในทิศทางเดียวกันจะเกิดความ
ยัง่ ยืน และส�ำคัญทีส่ ดุ ต้องมีตวั ชีว้ ดั เช่น จ�ำนวนคนเดินมากขึน้ ดูเฉลีย่
การเดินกิโลเมตรมากขึน้ สภาพอากาศโดยรวมเป็นอย่างไร สิง่ แวดล้อม
ดีขึ้นอย่างไร ความพึงพอใจของคนในพื้นที่เป็นอย่างไร ในระยะใกล้
ทั้ง 5-6 กลุ่มที่เซ็นต์ MOU ต้องกลับไปคิดวางแผน คนในพื้นที่ช่วย
กันคิด ส่วนสมาพันธ์ฯ และชมรมฯ เราพยายามกระตุน้ วิธคี ดิ ส่งเสริม
ทางวิชาการ ผมว่าการทีเ่ ราท�ำวันนีจ้ ะก่อให้เกิดผล อาจจะเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องวิธีคิด ถ้าคนเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างอื่นตามมาง่ายแล้ว
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คุณประพนธ์ จารุไสลพงษ์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) (ระนอง)

ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอด
ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

โครงการนีไ้ ด้เรือ่ งความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนใช้
ทางร่วมกัน เราเห็นด้วยกับโครงการนีแ้ ละให้การสนับสนุน นอกจาก
นโยบายเรือ่ งความปลอดภัยแล้วก็มเี รือ่ งสิง่ แวดล้อม ในสังคมเราต้อง
ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้จักรยาน การเดินก็เป็นการลดการใช้
เครือ่ งจักรกล ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทอี่ อกมาสูอ่ ากาศ ส่วน
เรื่องหน่วยกล้าเดินของเด็กๆ เราลงไปหนุนเสริมด้วย เราเห็นว่า
เป็ น ไอเดียที่ดี เด็กได้รับการอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ดีน่า
สนับสนุนมาก เราเริ่มจากที่นี่ก่อน แล้วก็คาดว่าจะกระจายไปสู่
จังหวัดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบี่ ชุมพร พังงา อยากให้ชุมชนรอบข้าง
ได้เห็นประโยชน์ แล้วภาคีต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุน ไม่ใช่เราคนเดียว
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือถึงจะประสบความส�ำเร็จ

ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการประชา
รัฐ “สร้างความดีเพื่อพ่อ เฉลิมฉลอง 70 ปี ครองราชย์” ครั้งที่ 1
จัดโดยกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ภายในงานมีการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางจักรยาน
180 กิโลเมตร เชื่อม 5 จังหวัด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะ
เมืองอยุธยา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สาธิตการท�ำอาหาร การแสดงสินค้า OTOP โดยนายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงาน มีผู้
บริหารกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารกรมทางหลวงชนบท ผูแ้ ทนจาก
องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์
บริการท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) จ.อยุธยา
ทัง้ นีก้ รมทางหลวงชนบท (ทช.) เห็นความส�ำคัญของการใช้จกั รยาน
จึงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมด�ำเนินการและ
ประชาชนในชุมชน ส�ำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 180
กิโลเมตร เชือ่ มต่อในพืน้ ที่ 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท เพื่อสนับสนุนการน�ำจักรยานมาใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
ส�ำรวจ ออกแบบ และรับฟังความเห็นของประชาชน เปิดโอกาสและ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเปิดเวทีรับฟังความคิด
เห็นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอยุธยา

ศ.กิตติคณ
ุ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานชมรมจักรยาน
เพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย ได้นำ� เสนอข้อเสนอแนะว่า ท�ำอย่างไรเส้นทาง
จักรยานสายใหม่นี้จะตอบโจทย์ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันได้
โจทย์คืออะไร คนอยุธยาเขาบอกว่าต้องการให้ชาวบ้านใช้ ถ้าตั้ง
เป้าให้ชัดเจนว่าให้ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เรื่องความเรียบของ
ถนนเพื่อให้ขี่เร็วก็จ�ำเป็นน้อยลง เช่น ในอยุธยามีทางหลัก แล้วมีทาง
เชื่อมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน เข้าไปในชุมชนได้ แล้วทางจักรยานอาจจะ
มีหลายแบบ แบบ A แบบ B แบบ C ซึ่งใช้งานต่างกันให้เหมาะกับ
สภาพ ทางหลักเป็นแบบหนึง่ ทางรองเป็นแบบหนึง่ ทางในชุมชนอาจ
จะเป็นอีกแบบหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งใน 180 กิโลเมตร จะห้าม
มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างไร หรือจะออกแบบให้ใช้ไปด้วยกัน ต้องเข้าใจ
ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของชุมชนไทยใช้มอเตอร์ไซค์ ท�ำอย่างไรให้ใช้
ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย เราจะไปห้ามเขาใช้พนื้ ทีค่ อ่ นข้างยาก นีเ่ ป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด ไม่มีในคู่มือใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสภาพของสังคมไทย
ไปดูตำ� ราทัว่ โลกไม่มหี รอก ซึง่ เราอาจจะเป็นต้นแบบก็ได้นะว่าบริบท
แบบนี้ ไทย เขมร ลาว จีน อาจจะต้องใช้ทางแบบเราก็ได้
โดยกรมทางหลวงชนบทจะด�ำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นอีก
4 ครั้ง ภายในปี 2560 เพื่อสร้างจิตส�ำนึก ความรู้ ความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง เปิ ด ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางจักรยานตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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