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บทบรรณาธิการ

เมื่อชนไทยทุกหมู่เหล่าก�าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
อาดูรครั้งยิ่งใหญ่ จากการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิตยสารคลอโรฟิลด์ขอร่วม
เป็นส่วนหนึง่ในการน้อมน�าแนวพระราชด�ารต่ิางๆ สูก่ารด�าเนนิชวีติ 
ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระผูเ้ป็นดัง่ดวงประทปี 
แห่งใจชาวไทย ด้วยพระราชจรยิวตัรของพระมหากษตัรย์ินกัพฒันา 
ทรงเป็นดัง่แสงสว่างส่องน�าทางให้แก่ปวงชนเสมอมา ทรงสร้างแหล่ง 
เรยีนรูใ้นโครงการตามพระราชด�ารไิว้นบัพนัโครงการ จดุประกาย
ให้คนไทยรักการเรียนรู้ตามรอยพระบาท ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ชนชาวไทยรักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง และมีแรงใจ 
ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ส�าหรับเนื้อหาในเล่มนี้เรายังคงน�าเสนอเรื่องราวของการเรียนรู้
อย่างไม่เคยหยุดนิ่งของเครือข่ายเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินและ
จกัรยาน เราได้เรยีนรูว่้าการท�าให้เมอืง “ช้าลง” เท่ากบัการ “พฒันา” 
สองค�าที่เหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้ แต่กลับเดินควบคู่กันไปอย่าง
เป็นหนึ่งเดียวได้ เพราะงานพัฒนาเมืองให้ทันสมัยและปลอดภัย
นัน้ต้องท�าให้พืน้ทีใ่นเมอืงปลอดภยัส�าหรบัคนเดนิถนนและคนใช้
จักรยาน ท�าให้ยานยนต์ทุกอย่างขับขี่ด้วยความเร็วที่ช้าลงเพื่อ
ค�านึงถึงความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้พื้นที่เดินทางร่วมกัน เมือง
ที่ช้าลงจึงหมายถึงเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่และปลอดภัย

เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา เราได้ลงไปเรยีนรูง้านพฒันาเมอืงพืน้ที่
ภาคใต้ เพือ่พบปะพดูคยุกบัภาคต่ีางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึ 
ผู้บริหารเมืองจากหลายเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้มารวม
ตวักนัร่วมลงนามในบนัทกึความเข้าใจร่วมกนั (MOU) เพือ่ส่งเสรมิ
การสร้างเมอืงทีเ่ป็นมติรต่อคนเดนิและใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั 
หลายท่านพูดถึงการเป็นเมืองสมัยใหม่ปลอดภัยน่าอยู่ บางท่าน

ตามรอยน้ำ พระราชหฤทัยใฝ่การเรียนรู้

กล่าวถงึภาพในอนาคตอยากเหน็เดก็ทกุคนเดนิไปโรงเรยีนได้อย่าง
สะดวกปลอดภัยเหมือนเด็กญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้ผู้ใช้รถใช้
ถนนในเมืองต้องขับขี่ช้าลง เอื้อเฟื้อต่อคนเดินและคนขี่จักรยาน
ทกุคนยงัพดูตรงกนัเรือ่งปลกูจติส�านกึเมอืงน่าอยูแ่ละปลอดภยัให้
เดก็ๆ เตบิโตไปเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัการ
เดินและจักรยานให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เราจึงได้เห็นบทบาทของ
เด็กๆ จาก “หน่วยกล้าเดนิ” ที่เข้ามาเดินน�าไปพร้อมๆ กับผู้ใหญ่
อย่างแข็งขัน กลุ่มเด็กๆ ที่มีจิตส�านึกพร้อมจะเป็นพลังส�าคัญใน
การเปลี่ยนเมืองของตัวเองให้ดีขึ้น

นั่นคือเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างป็นรูปธรรมของเมืองในภาคใต้
ตอนบน มองไปทีภ่าพการพฒันาของโลกบ้าง ในเล่มนี ้ศ.กติตคิณุ 
ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้มาเล่าถึง “เป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก 
(Sustainable Development Goals)” ที่เรียกกันย่อๆ ว่า SDGs 
ซึ่งถูกก�าหนดโดย 193 ประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมจาก
ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โดยในเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อนั้น มีการเดินและจักรยานเข้าไปเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งอย่างผสมกลมกลืนได้เกือบทุกข้อ การพัฒนาเมืองให้มี
ความเร็วในการเดินทางที่ช้าลง จึงไม่ได้หมายถึงการพัฒนา 
ที่ช้าลง แต่กลับหมายถึงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คณะทำางานวารสารคลอโรฟิลล์  
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน
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เวทีรายงานผลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท�างานระดับภูมิภาค 
“ชุมชนจักรยานสุขภาวะ” ปี 2 (เหนือ)

ร่วมจัดนิทรรศการงาน “A DAY BIKE 
2016” กับ A DAY และภาคีอื่นๆ

เวทีระดมความคิดเห็น 
“จัดระเบียบทางเดินเท้า คน(ราช) 
ประสงค์”

27
ม.ค.
 

เวทีรายงานผลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท�างานระดับภมูภิาค 
“ชมุชนจกัรยานสขุภาวะ” ปี 2 
(ตะวันออก-ตก-กลาง /
อีสานและใต้)  

ตามรอยน�้าพระราชหฤทัย 
แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็งทั่วไทย

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุแก่ทวยราษฎร์ทัว่ไทย ผ่าน “โครงการหลวง” 

จ�านวน 38 แห่ง นบัแต่ปี พ.ศ.2512 ซึง่ได้เกดิโครงการหลวงแห่งแรกขึน้ 
ปัจจบุนัโครงการหลวงกลายเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรอนัทรงคณุค่า

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“start up สร้างเมือง-ชุมชนจักรยาน” 

ช่วงเดือน 
ม.ค.
 

ธ.ค. 
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เวทีระดมความคิดเห็น 
“จัดระเบียบทางเดินเท้า คนอารี” 

9
ก.พ.
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แหล่งเรียนรู้ โครงการหลวง 
สิ่งที่คนไทยได้เรียนรู ้จากโครงการหลวงในด้านต่างๆ อาทิ  

ความรู้เรื่องการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อม ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ล�าธาร การสร้างชมุชนเข้มแขง็ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมการปลูกพืช

เมอืงหนาวทดแทนการปลกูฝ่ิน ก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. 2512 ปัจจบุนั

ด�าเนนิงานใน 5 จงัหวดัภาคเหนอืคอื เชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพนู 

พะเยา และแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
38 แห่ง 

โครงการหลวงแห่งแรก
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการ

หลวง มกีารทดลอง ค้นคว้า และวจิยัพชืผกั ผลไม้ และไม้ดอก

เมอืงหนาว เพือ่ให้ชาวไทยภเูขาน�าไปเพาะปลกูแทนการปลกูฝ่ิน 

เป็นสถานทีฝึ่กอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกร พร้อมส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพี เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร มแีปลงพชืผกัเมอืง

หนาวแบ่งเป็นโซนสวยงาม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 

เมอืงเลก็ๆ สงบท่ามกลางขนุเขา มจีดุชมววินาขัน้บนัไดทีโ่ด่งดงั 

มกีารท่องเทีย่วเชงิเกษตรและวฒันธรรม ชมิและชมแปลงกาแฟ

อาราบก้ิา และการทอผ้าขนแกะของชาวบ้าน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 
หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ เหมาะ

ส�าหรบัมาเรยีนรูก้ารท่องเทีย่วเชงิเกษตร ชมการปลกูผกัในเรอืน

ไม้ไผ่ และแปลงดอกอสัสโตรมเีรยี

โครงการหลวงแม่ลาน้อย

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

โครงการหลวงแม่โถ

ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 

38 แห่ง
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การวางแผน
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน

รายได้พอเพียง
ชุมชนเข้มแข็ง
ป่าต้นน�้าล�าธาร
ได้รับการฟื้นฟู

ปลูกป่า
ในส่วนที่ควร

เป็นป่า

ท�าการเกษตร
ภายใต้ระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้า

การวิจัย
การเกษตร สังคม
และสิ่งแวดล้อม

การขนส่ง
การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
การตลาด

สถานีหลวงอินทนนท์
ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอกต่างๆ ในสวนแปดสิบพรรษา 

เฟิร์นหายาก ชมวถิชีวีติและงานหตักรรมผ้าทอชาวเขา

สินค้าโครงการ...กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
ผลผลติจากโครงการหลวง อาท ิผกัปลอดสารพษิ สมนุไพร ถัว่และ

ธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผล 

ประมง ผลติผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลติภณัฑ์จากแฝก ไม้กระถาง 

งานหัตถกรรมผ้าทอชาวเขา ผ้าทอมือที่มีการแปรรูปเป็นผ้าถุง  

ย่าม เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ในชื่อ 

การค้า โครงการหลวง และดอยค�า

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ทรงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความรู ้ในเรื่อง 

การท�าการเกษตร จงึพระราชทานพระราชด�ารใิห้ด�าเนนิการจดัตัง้ 

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” เพื่อศึกษาค้นคว้าการเกษตรอย่างเป็น

ระบบ สาธิตไว้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”  

ในแบบเข ้าใจง ่าย ให ้เกษตรกรเข ้าไปศึกษาหาความรู ้ที่ 

ศูนย์ศึกษาฯ ใกล้บ้าน หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ  

เพือ่น�าความรูจ้ากศนูย์ศกึษาฯ ไปใช้ประโยชน์

ปัจจบุนัมศีนูย์ศกึษาการพฒันา 6 ศนูย์ 
กระจายอยูต่ามภาคต่างๆ ดงันี้

1. ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ จ.ฉะเชิงเทรา ด�าเนินการค้นคว้า 
ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท�ากินให้มี
ความอดุมสมบรูณ์ รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติของพชืหลายชนดิ

2. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร ิจ.เพชรบรุี ศกึษาวธิกีารพฒันาฟ้ืนฟู
สภาพป่าเสือ่มโทรม โดยให้เกษตรกรมส่ีวนในการ
ปลกู ปรบัปรงุและรกัษาสภาพป่าพร้อมกบัมรีายได้
และผลประโยชน์จากป่าด้วย

3. ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมา
จากพระราชด�าร ิจ.จนัทบรุ ีศกึษาและค้นคว้าเพือ่
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง 
เพือ่ให้เกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติเลีย้งตวัเองได้

4. ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชด�าร ิจ.สกลนคร ศกึษาวจิยัการท�าเกษตรกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เน้นการปรับปรุงบ�ารุงดิน การเร่งรัด
พัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการ
ปลกูพชืเศรษฐกจิเพิม่รายได้ของเกษตรกร

5. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ จ.เชียงใหม่ ศึกษาค้นคว้ารูปแบบที่
เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร เพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ท�าให้เกษตรกรพึง่ตนเอง 
ได้โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จ.นราธิวาส ศึกษาวิจัยดินพรุที่มี 
อยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม

ด้วยน�า้พระราชหฤทยัทีแ่ผ่ไพศาล ส่งผลให้คณุภาพ
ชวีติของประชาชนดขีึน้ รวมทัง้จดุประกายให้คนไทย 
รกัการเรยีนรูต้ามรอยพระบาท น้อมน�าสูก่ารด�าเนนิ
ชวีติด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

สินค้าโครงการ

ความส�าคัญ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการท�างาน
โครงการหลวง
แบบครบวงจร

โครงการหลวงครบวงจร
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SDGs 
เก่ียวข้องอะไร
กับเร่ืองเดิน
เร่ืองจักรยาน
เรื่อง : ธงชัย  พรรณสวัสดิ์  
ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
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นั่นสิ มันเกี่ยวอะไรด้วย เรามาลองท�าความรู้จัก SDGs ซึ่งเป็นเรื่อง 

ที่โลกสนใจ แต่กลับใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันกันดีกว่าไหม วันที่ 25 

กันยายนปีนี้ (ปี 2559) เป็นวันครบปีพอดีของการที่องค์การ

สหประชาชาติได้ร่วมกันก�าหนดให้มีเป้าหมายของการพัฒนาที่ 

ยัง่ยนืของโลก เป้าหมายทีว่่านีเ้รยีกเป็นภาษาองักฤษว่า Sustainable 

Development Goals และเรยีกย่อๆ ว่า SDGs  เป้าหมายนีเ้มือ่ถกู

ก�าหนดโดย 193 ประเทศและองค์กรภาคประชาสงัคมจากทัว่โลก ซึง่

รวมประเทศไทยของเราด้วย ไทยเราจึงมีหน้าที่และพันธกิจที่ต้อง 

ท�าให้เป้าหมายนัน้ไปสูค่วามส�าเรจ็ให้ได้ แล้ว SDGs ทีว่่านีม้าเกีย่วอะไร

กับเรื่องเดินและจักรยาน มันเกี่ยวตรงที่ SDGs นี้มีหลักคิดหลักๆ  

มาจากเรื่องการขจัดความยากจนและความหิวโหย การมีสุขภาพดี 

การลดปัญหาจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เช่น พายุ น�้าท่วม  

ฝนแล้ง โรคใหม่ๆ ทีไ่ม่เคยม)ี และอกีหลายอย่าง แน่นอนว่าเหน็ได้ง่ายๆ 

ว่าเกีย่วข้องกบัพวกเราทกุคน โดยเฉพาะคนกลุม่รากหญ้า ซึง่เป้าหมาย 

SDGs นีส้หประชาชาตต้ิองการให้บรรลผุลส�าเรจ็ในปี 2030 หรอื พ.ศ. 

2573 หรอือกี 14 ปีจากนี ้การเดนิและการจกัรยานของพวกเรานีแ่หละ

ทีส่ามารถตอบโจทย์พวกนีไ้ด้อย่างทีห่ลายคนคาดไม่ถงึทเีดยีว

SDGs มีเป้าหมายหลักอยู่ 17 ข้อ แล้วมีข้อใดบ้างที่เรื่องเดินและ

จกัรยานของเรานีไ้ปเกีย่วข้องกบัการแก้ปัญหาระดบัโลกและระดบั

ท้องถิน่ด้วยพร้อมกนั เรามาลองดกูนั

ข้อ 1. ความยากจนหมดไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างาน 

ของกลุม่คนยากจนบางกลุม่ อาจสงูถงึ 20-30 เปอร์เซน็ต์ของคนใช้

แรงงานรายวนั หากท�างานในเมอืงใหญ่ๆ ซึง่การเดนิและจกัรยานนี้

ถ้ารฐัท�าให้สะดวกและปลอดภยัคนกจ็ะมาเดนิและใช้จกัรยานและ 

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนีไ้ปได้มาก คนแรงงานคงชอบใจ  ข้อ 2. 

ความหวิโหยหมดไป ข้อนีเ้กีย่วกบัข้อแรก คอื ถ้ากลุม่คนรายได้น้อย

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง โดยการเดนิและการใช้จกัรยาน

ได้ กจ็ะมเีงนิเหลอืไปซือ้อาหารให้กบัตวัเองและครอบครวั รวมถงึลกู

หลาน ความหวิโหยและภาวะขาดอาหารโดยเฉพาะกบัเดก็เลก็ หญงิ

ท้อง และคนชรากจ็ะลดลงหรอืหมดไป  ข้อ 3. สขุภาพและสขุภาวะ

ดี ข้อนีไ้ม่ต้องพดูอะไรมาก ในขณะทีพ่วกเราบางคนไม่ว่ามหีรอืจน 

ไม่มเีวลาออกก�าลงักาย หากสามารถมทีางเท้า-ทางจกัรยานทีด่พีอ 

เรากส็ามารถเดนิหรอืใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนัได้ทกุวนั ซึง่แค่นีก้็

ท�าให้สขุภาพด ีสขุภาวะแจ๋วแล้ว นีอ่งค์การอนามยัโลกบอกไว้ ข้อ 4. 

คุณภาพการศึกษา ถ้าโรงเรยีนด ีครดู ีแต่อยูไ่กล ไปไม่ได้หรอืต้องเสยี

ค่ารถสองแถวแพง ระบบจกัรยานช่วยได้มาก ข้อ 5. ความเสมอภาค

ของเพศ ข้อนีใ้นประเดน็เดนิจกัรยาน ประเทศไทยคงไม่มปัีญหานกั 

แต่ในทวปีอาฟรกิายงัมอีกีมากเพราะในบางประเทศไม่ให้ผูห้ญงิขีจ่กัรยาน 

หรอืไม่กไ็ม่ส่งเสรมิเลย ข้อ 6. น�า้สะอาดและการสขุาภบิาล ข้อนีก้็ 

เช่นกนั ในประเทศเราไม่เป็นประเดน็นกั แต่ในประเทศทีจ่นมากๆ การ

เดนิทางไปเอาน�า้สะอาดหรอืไปส้วมสาธารณะรวมยงัเป็นปัญหาอยูม่าก 

การใช้จกัรยานจะช่วยให้การเดนิทางสะดวกและเรว็ขึน้ได้มาก ข้อ 7. 

พลงังานสะอาดและสูร้าคาไหว พลงังานทีใ่ช้ไปในการเดนิและจกัรยาน 

เพือ่การเดนิทางและขนส่ง นีถ่อืว่าสะอาดสดุๆ และชาวบ้านกจ่็ายได้ สู้

ราคาไหว เพราะทางเท้าทางจกัรยานถกูกว่าถนน และจกัรยานกร็าคาถกู

กว่ารถยนต์หลายสบิเท่า แถมไม่มค่ีาใช้จ่ายเตมิน�า้มนัอกีด้วย ข้อ 8. 

งานเหมาะและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ้าคนจนมขีดีจ�ากดัในเรือ่ง

เงนิๆ ทองๆ ไม่มเีงนิค่าเดนิทางไปทีท่�างาน ความอสิระในการเลอืกงาน

และอ�านาจต่อรองจะน้อยลง หากสามารถใช้จกัรยานไป ซึง่ไปได้ไกล

กว่าการเดนิ และไม่มค่ีาใช้จ่าย คนๆ นัน้กจ็ะสามารถเลอืกงานทีด่กีว่า

เดมิและมรีายได้มากกว่าเดมิ ปัญหาใหญ่ของโลกกแ็ก้ได้ง่ายๆ อย่างนี้

แหละ ข้อ 9. อุตสาหกรรม, นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ข้อนี้

ชดัเจนเลยในส่วนของโครงสร้างพืน้ฐาน ที ่SDGs ข้อนีบ้อกว่าต้องท�า 

(เช่น ถนนหนทาง) ให้เข้าถงึได้และในราคาทีช่าวบ้านจ่ายไหว ทัง้นีก้็

เพือ่ให้ชาวบ้านมรีายได้เพิม่ขึน้ รายจ่ายน้อยลง และลมืตาอ้าปากได้  

ข้อ 10. ลดความไม่เสมอภาค  มรีายงานของนกัวจิยัออกมาว่าใน

ประเทศทีม่รีะบบเดนิและจกัรยานด ีประเทศนัน้จะมคีวามเสมอภาค

และประชาธิปไตยดีกว่าประเทศที่ไม่มีระบบฯ ข้อนี้เห็นได้ง่ายๆ ว่า

กรงุเทพฯ และเมอืงต่างๆ ในเมอืงไทยสร้างไว้ให้รถยนต์ แต่ไม่มคีวาม

สะดวกต่อคนเดนิเท้าและใช้จกัรยาน ดงันัน้หากจะลดความไม่เสมอ

ภาค กต้็องท�าทางเท้าทางจกัรยานให้ด ีให้ใช้ได้และปลอดภยั  ข้อ 11. 

ชุมชนและเมืองยั่งยืน ในข้อนี ้ข้อดขีองการเดนิและการใช้จกัรยาน

จะเหน็ได้ง่ายๆ และชดัเจน เพราะเมอืงจะมมีลพษิน้อย สิง่แวดล้อมดี

ขึน้ สขุภาพคนและสขุภาพเมอืงดขีึน้ และในข้อนี ้SDGs ก�าหนดให้ต้อง

จดัเตรยีมระบบขนส่ง (คนและสนิค้า) ให้ปลอดภยั เข้าถงึได้ และใน

ราคาทีจ่่ายไหว ซึง่การเดนิและการจกัรยานกเ็ป็นส่วนหนึง่ของเรือ่งนี้

อย่างชดัเจน ข้อ 12. การบรโิภคและการผลติทีร่บัผดิชอบ การบรโิภค

หรอืใช้เชือ้เพลงิ เช่น น�า้มนั ก๊าซ ถ่านหนิ พวกนีท้�าให้เกดิภาวะโลกร้อน 

การเดนิและการใช้จกัรยานซึง่ไม่ใช้เชือ้เพลงิพวกนีเ้ลย จงึถอืเป็นการ

บรโิภคทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมของโลก งัน้เรามาเดนิกบัใช้จกัรยาน

กนัดกีว่า ข้อ 13. ปฏิบัติการด้านภูมิอากาศ ข้อนีก้ช็ดัเจนอกีหนึง่ข้อ 

ทีก่ารเดนิและการใช้จกัรยานมไิด้ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่เป็นตวัการ

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเดนิและขีจ่กัรยานจงึเป็น

มาตรการแก้ไขปัญหานีใ้นราคาทีถ่กูทีส่ดุ ข้อ 14. ชีวิตใต้น�้า ข้อนี้

หมายถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล ในมหาสมุทร จึงไม่เกี่ยวกับการเดินและ

จกัรยาน ข้อ 15. ชวีติบนดนิ ข้อนีเ้ป็นเรือ่งเกีย่วกบัระบบนเิวศบนบก 

เช่น ป่าไม้ การลดปัญหาเขาหวัโล้น จงึไม่เกีย่วข้องกบัประเดน็เดนิ-

จกัรยานนกั ข้อ 16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้ม

แขง็ ข้อนีเ้กีย่วกบัทกุข้อทีอ่ยูข้่างบน เรือ่งเดนิกบัจกัรยานจงึแฝงอยูใ่น

นัน้ด้วย ข้อ17. ภาคสีภาพของเป้าหมาย  ข้อนีเ้ป็นเรือ่งของการท�าให้ 

16 ข้อข้างบนบรรลสุูเ่ป้าหมาย โดยให้ประเทศทีร่วยๆ เอางบประมาณ

และเทคโนโลย ีมาช่วยประเทศทีไ่ม่รวยในการปฏบิตักิาร จงึเป็นการ

ขมวดปมให้เป้าหมายทัง้หมดนีส้ามารถด�าเนนิไปสูค่วามส�าเรจ็ได้   

ค�าถามทีน่่าจะถามต่อคอื แล้วเราจ�าเป็นต้องสนใจไปแก้ปัญหาระดบัโลก 

(เพราะก�าหนดโดยองค์กรระดบัโลก คอื สหประชาชาต)ิ นีไ้หม ในเมือ่

ปัญหาพืน้ๆ อกีหลายอย่างบ้านเรายงัแก้ไม่ได้หมด ค�าตอบคอืประเทศไทย 

ก็มีปัญหาแบบเดียวกับโลกนี่แหละ ฉะนั้นจะโลกไม่โลกเราก็ต้องแก้

ปัญหานี ้นอกจากนีไ้ทยเรายงัไปสญัญากบัเขาแล้วว่าจะร่วมหวัจมท้าย

กบัอกีร้อยกว่าประเทศทีจ่ะช่วยกนัน�าพาโลกไปสูก่ารลดความยากจน

และการพฒันาทีย่ัง่ยนื ดงันัน้นโยบายรฐัและงบประมาณของประเทศจงึ

ต้องถกูจดัสรรมาทีน่ี ้และกรม กอง กระทรวงต่างๆ ต่างกต้็องท�าโครงการ 

ในความรบัผดิชอบของตวัเองเพือ่ตอบโจทย์ SDGs นีใ้ห้ได้ ซึง่แน่นอน

ว่าเมือ่เป็นอย่างนีแ้ล้วเราจะไม่สนใจได้อย่างไร จรงิไหมครบั 
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5 พี้นที่
ภาคใต้ตอนบน เดินหน้าสร้างเครือข่าย

“เมืองเดินและปั่น”

หลงัจากท�างานเชงิรกุพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบนมาอย่างต่อเนือ่ง โครงการ “เมอืงทีเ่ป็นมติร
ต่อการเดนิและการจกัรยาน (Walk and Bike Friendly City)” น�าโดย สมาพันธ์ผู้ใช้
จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน ได้สร้างเครือข่ายเมืองที่พร้อมสู่การเป็นเมือง
ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน ได้ภาคีสนับสนุนทั้งสถาบันการศึกษา 
สสส. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
จัดให้มีการท�าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างเมืองที่เป็น
มิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง 
อีกหนึ่งก้าวส�าคัญที่จะท�าให้โครงการขับเคลื่อนเหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

5 งานอดิเรก
ดีท็อกซ์อารมณ์ 
เสริมสร้างร่างกาย 
จิตใจ และสมอง

สถานีจักรยานเพื่อสุขภาพคน
และสุขภาพเมืองเชียงใหม่
นกัวจิยัจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ท�าการศกึษาสถานี
จักรยาน ตามโครงการสถานีจักรยาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มี 
เป้าหมายเพื่อเป็นจุดเชื่อมเปลี่ยนจากยานยนต์มาใช้จักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมเส้นทางจากนอกเมืองสู่พื้นที่ท�างานในเมือง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคน 
วัยท�างาน สุขภาพเมือง และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

การศกึษานีจ้งึได้ศกึษาโครงข่ายเชือ่มต่อจกัรยานและจดุจอดรถจกัรยาน โดยส�ารวจ
พืน้ทีย่่านส�าคญัต่างๆ เปรยีบเทยีบความสะดวกของการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั 
และการเข้าถงึบรกิารรถจกัรยานเช่าสาธารณะของเทศบาล ผลการศกึษาพบว่าพืน้ที่
บริเวณย่านสันติธรรม – ช้างเผือก - ค�าเที่ยง เหมาะในการตั้งสถานีจักรยาน ง่ายต่อ
การเชือ่มต่อและเปลีย่นถ่ายยานพาหนะเป็นจกัรยานสูส่ถานทีท่�างาน อย่างไรกต็าม
การศกึษานีเ้ป็นเพยีงในส่วนของการเลอืกสถานทีต่ัง้โครงการสถานจีกัรยานเพือ่การ
ออกแบบต่อไป ดงันัน้การต่อยอดผลการศกึษาในครัง้นีจ้งึควรพจิารณาถงึจ�านวนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดการใช้พื้นที่
ดินและการออกแบบพื้นที่ใช้สอยของสถานีต่อไป

ยุทธนา ทองท้วม และกุลสิรา โพธิสุขวิชยา.(2559). สถานีจักรยานเพื่อสุขภาพคนและสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 
[บทคัดย่อ]. การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 4 : Bike & 
Walk for ALL. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 23.

วาดรูป 
สีน�้า สีน�้ามัน ดินสอสี หรือแค่

ดินสอด�าแท่งเดียวก็ท�าได้ ไม่จ�าเป็น
ต้องสวย แต่วาดรูปเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ไปกับจินตนาการ หากเปิด
เพลงเบาๆ คลอไปด้วยยังเป็นการใช้

ดนตรีบ�าบัดไปพร้อมกับ
ศิลปะบ�าบัดอีกต่างหาก

เขียนหนังสือ 
การเขียนช่วยพัฒนาความสามารถ
ในเรื่องของการจับประเด็น การใช้
ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการ นอกจากบริหารสมอง
ยังเป็นการระบายความเครียดออก

มาเป็นตัวหนังสือ ช่วยก�าจัด
ความกังวลได้ดีทีเดียว

ท�าอาหาร 
ลองท�าอาหารเมนูแปลกไปจาก

เดิมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 
การได้ลองใส่รายละเอียดใหม่ๆ ลง
ไปในอาหาร ได้ชิมอาหารรสชาติ
แปลกใหม่ ช่วยบ�าบัดอารมณ์ให้

ผ่อนคลายลงได้

เรียนภาษาที่สาม 
ผลการวิจัยพบว่าคนที่มีทักษะทาง

ภาษาสูงจะสามารถวางแผน ตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหาได้ดี กระบวนการ 

เรียนรู้ภาษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ ท�าความรู้จัก 

ค�าศัพท์ใหม่ๆ เป็นการบริหาร 
สมองให้ตื่นตัวได้ดีมาก

ออกก�าลังกาย
แนวใหม่

 ลองออกก�าลังกายแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยลอง 
เช่น โยคะ เต้น มวย ฯลฯ เพื่อรู้สึกถึงศักยภาพ

ของร่างกายในมุมใหม่ๆ การปั่นจักรยานก็
เป็นการออกก�าลังกายแนวใหม่ได้ถ้ายังไม่เคย
ลอง ปั่นจักรยานยังท�าให้เห็นโลกในมุมมองที่
ต่างออกไป หากได้ออกไปปั่นในสถานที่ต่างๆ 

ดีต่อร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับ
การออกก�าลังกาย

แนวใหม่อื่นๆ

สุขกาย-สบายใจ

สันติธรรม

ช้างเผือก

ค�าเที่ยง
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คุณพรเทพ ดิษยบุตร 
เลขาธิการ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยาน
และการเดิน (ภาคใต้ตอนบน)

 มีการจัดตั้งคณะท�างานที่เป็นระบบในพื้นที่ เราจะเน้นเรื่องของการ
เดนิก่อน เพราะถ้ายงัเดนิไม่ได้ การใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนักเ็ป็นเรือ่ง
ยาก เปลีย่นการมองจกัรยานแค่มติกิารออกก�าลงัมาเป็นส่งเสรมิการใช้ใน
ชวีติประจ�าวนั แต่การจะเปลีย่นทัง้เมอืง ค�าว่าเมอืงจกัรยาน โจทย์มนัใหญ่
มากไป ท�าอย่างไรให้คนเข้าใจง่าย เห็นเป็นภาพเดียวกัน จึงเป็นที่มาของ
ค�าว่า Walk and Bike Friendly City คือเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน การเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองโจทย์หนักนะ เราจึงเริ่มจากเล็กๆ 
หัวใจของเมืองอยู่ที่โรงเรียน เพราะทุกคนเป็นห่วงลูกหลาน เราต้องสร้าง
โซนทีป่ลอดภยัขึน้มาก่อน โรงเรยีน โรงแรม ตลาดสด ขนส่ง สวนสาธารณะ 
คือถ้าท�าจุดเล็กๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ การเชื่อมโยงทั้งเมืองก็จะวิ่งหากัน
โดยอัตโนมัติ

เมื่อโรงเรียนปลอดภัย สามารถเดินมาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย หมายถึง
เดินในระยะที่เราต้องการ 300-500 เมตร รัศมีรอบโรงเรียน เมื่อเด็กเดิน
ได้ปลอดภยั เดีย๋วกจ็ะใช้จกัรยานได้อย่างปลอดภยั เมือ่สามารถเดนิได้ ป่ัน
จักรยานได้ ระนองเราเริ่มต้นที่โรงเรียน พื้นที่ไหนพร้อมก็ไปท�าเรื่องที่ตัว
เองพร้อม เช่น โรงแรม ตลาด สถานีขนส่ง สนามบินต่อไป

6 โรงเรียนน�าร่อง ในเครือข่ายเมือง ชุมชน 
เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

• โรงเรียนชุมชนมาบอ�ามฤต จ.ชุมพร
• โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมพร จ.ชุมพร
• โรงเรียนอนุบาลระนอง จ.ระนอง
• โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ จ.พังงา
• โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา
• โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จ.กระบี่

แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย รัศมีรอบโรงเรียน
• จัดการจราจรรอบโรงเรียน ออกแบบป้าย สัญญาณไฟ ทางเท้า ให้เอื้อ 
 ต่อเด็กเดินและใช้จักรยาน หรือจุดรับส่งนักเรียน
• ลดความเร็วของยานยนต์บริเวณหน้าโรงเรียน
• แบ่งจุดจอดรับส่งนักเรียนในเส้นทางรองโดยรอบโรงเรียน
• สร้างจดุจอดรบัส่ง (Drop Off) บรเิวณรอบโรงเรยีนทีช่ดัเจนเป็นระบบ  
 ให้เด็กเดินจากจุดรับส่งไปโรงเรียนต่อ เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัด 
 หน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น
• จัดระเบียบทางเท้า พื้นที่รอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบ ลดสิ่งกีดขวาง 
 ในการเดนิ ทางเดนิสามารถรองรบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง ป้องกนั 
 ฝน และให้ร่มเงา
• สร้างภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ในการเดิน 
 ทางไปโรงเรียน ส่งเสริมกลุ่มนักเรยีน “หนว่ยกล้าเดิน” ฝึกให้นักเรียน 
 สามารถเดินมาโรงเรียนในระยะที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย
• เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในยามปกติ และในสถานการณ์คับขัน  
 ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
• ฝีกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองด้านความปลอดภัย ให้นักเรียน 
 สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

มีอะไรในเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน
Walk and Bike Friendly City

• School : โรงเรียน 
 ปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบโรงเรียน ส�าหรับเด็กใน 6  
 โรงเรียนน�าร่อง 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
• Hotel : โรงแรมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยาน
 รองรบักจิกรรมและความต้องการของผูใ้ช้จกัรยานเพือ่ท่องเทีย่ว 
 มีสิ่งอ�านายความสะดวก เพื่อคนเดินทางและคนพิการ 
• Terminal : สนามบิน/สถานีขนส่ง
 รองรบัการขนส่งจกัรยาน การเดนิเพือ่การท่องเทีย่ว สนบัสนนุ 
 ผูใ้ช้จกัรยานและผูเ้ดนิเท้า เชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชนสูช่มุชน 
 เมือง และสถานที่ท่องเที่ยว
• Market : ตลาดและศูนย์กลางชุมชน
 เป็นมติรต่อการเดนิ และการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั ด้วย 
 การปรับปรุงทางเดินเท้า ทางที่เอื้อให้คนใช้จักรยาน จัดจุด 
 จอดทีป่ลอดภยั เพยีงพอ กระจายตามจดุส�าคญัในชมุชน เมอืง
• Park : สวนและพื้นที่สาธารณะ
 ปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่เมืองเพื่อรองรับกิจกรรม 
 การเดิน การใช้จักรยาน

ระนอง

เทศบาลเมืองพังงา 
องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลถ�้าน�้าผุด

พังงา

ชุมพร

เครือข่าย
เมืองที่เป็นมิตร
ต่อการเดินและ
การใช้จักรยาน 
3 จังหวัด 5 พื้นที่

เทศบาลเมืองชุมพร 
เทศบาลต�าบล
มาบอ�ามฤต

เทศบาล
เมืองระนอง

   คุณโกศล ณ ระนอง 
   ทายาทรุ่นที่ 5 เจ้าเมืองระนอง คณะกรรมการ 

   สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน (ระนอง)

 เวลาไปขายไอเดียกับส่วนต่างๆ ผมบอกว่านี่เป็นเรื่องดี ทุกคนเห็นด้วย
หมด การรณรงค์ของระนองใช้เดก็เป็นตวัน�า เดก็นีไ่ปคยุกบัผูป้กครองคยุง่าย
กว่าเราไปคยุ ถ้าเดก็ไปคยุผูป้กครองจะให้ความร่วมมอื เราเพิง่จะเริม่ เป็นแค่
จุดเริ่มต้น อนาคตเมืองระนอง อยากให้เรื่องจักรยานเดินมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองระนอง การพัฒนาระนองต้องขายเรื่องธรรมชาติ การท่องเที่ยว 
คิดว่าการปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงคนมาเที่ยวในระนองได้ 

       คุณหทัยกานต์ นงค์นวล 
   
     คณะกรรมการ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและ
     การเดินภาคใต้ตอนบน (ระนอง)

 การจะท�าให้เดนิป่ันยัง่ยนืได้ ทมีงานของสมาพนัธ์อาจจะมบีคุลากร
ไม่มาก แต่จะช่วยประสานอย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆ 
อย่างของเราเริ่มที่โรงเรียนอนุบาลระนอง ปลูกจิตส�านึกเด็กๆ หน่วย
กล้าเดิน ให้เดินไปโรงเรียน เด็กตระหนักว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้
ปัญหาที่มีอยู่ ทั้งเรื่องมลภาวะ เรื่องจราจร เขารู้สึกกระตือรือร้นมาก
ทีจ่ะท�า เดก็อยากจะเดนิ เดก็อยากจะป่ัน ผูใ้หญ่พร้อมไหมทีจ่ะท�าให้
ทางเดินหรือสิ่งแวดล้อมเอื้อให้เด็กเดินได้ ชุมชนหรือสังคมโดยรวม 
เราจะท�าอย่างไรให้เอือ้กบัความต้องการนัน้ ให้สอดคล้องกนัแล้วเป็น
ไปได้จริง ที่จะผลักดันต่อไปก็คือ ท�าอย่างไรให้แต่ละจุดเอื้อส�าหรับ
คนที่จะเดิน หรือคนปั่นจักรยาน ระนองมีศักยภาพที่จะเป็นเมืองที่มี
ผู้ใช้จักรยานและเดินอย่างแท้จริงได้
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   คุณฐานิต พรหมทอง 
   ปลัดจังหวัดระนอง

 
 เรื่องนี้ถือเป็นการวางรากฐานที่ดี ในส่วนของจังหวัดเองที่เป็นรปู
เป็นร่างแล้วกค็อืทีจ่ะสร้างทางส�าหรบัจกัรยาน เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั 
เกดิความสะดวกในการใช้ในชวีติประจ�าวนั หรอืเรือ่งการเดนิไปโรงเรยีน
ของเด็กๆ ที่ก�าลังท�ากันในโรงเรียนอนุบาลระนอง เดก็ๆ ได้สมัผสักบั 
สิง่แวดล้อม ได้รูจ้กัผูค้น ได้รูจ้กัธรรมชาตแิล้วเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่างๆ 
ขึ้นมากมาย เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญ เป็นการสร้างรากฐานของสังคมให้
มั่นคงยั่งยืน จังหวัดระนองเราให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะ
ยทุธศาสตร์จงัหวดัของเราคือ นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แล้วเราต้องการให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สามารถเดินและปั่นได้
อย่างปลอดภัยก็จะส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดของเราได้

   คุณจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน 
   นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง

 ผมจะผลกัดนัให้ถนนหน้าเทศบาลหรอืถนนสายต่างๆ ในเมอืงระนองสามารถ 
ใช้จักรยานร่วมกับยานยนต์อื่นๆ ได้ มีทางเท้าเดิน พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพา
เดก็มาป่ันได้ ผมว่าพีน้่องประชาชนดแูลสขุภาพกนัทกุคน อนาคตคนสงูอายตุ้อง
มากกว่าพลเมอืงวยัท�างาน คนต้องดแูลสขุภาพ แล้วอนาคตเราสร้างปอดเมอืงระนอง 
ให้เยอะ ปลกูจติส�านกึให้คนใช้จกัรยาน เดนิออกก�าลงักาย ปลกูจติส�านกึเดก็นกัเรยีน 
ให้หวงแหนรกัษาสิง่แวดล้อม เมอืงทีจ่ะเป็นมติรกบัจกัรยาน ผมว่าเดก็รุน่ทีก่�าลงัจะโต
สามารถสร้างได้ เวลาไปประชมุกบัเดก็ เดก็มคีวามคดิดีๆ  ถ้าเราท�าไม่ได้ เรากบ็อก
เหตแุละผลกบัเขาว่าท�าไม่ได้ แต่บางเรือ่งท�าได้ เราต้องท�าให้เขา

       คุณรุ่งโรจน์ บุนนาค 
     รองนายกเทศมนตรีเมืองพังงา 
     จ.พังงา

  เรามเีส้นทางจกัรยานสวยๆ เยอะมาก ก�าลงัคดิกนั 
เล่นๆ เรามตีลาดสดทีส่วยมาก ใครไปตลาดสดโดยจกัรยาน 
เราจะไประดมพ่อค้าแม่ค้าว่า ใครป่ันจกัรยานมาตลาดสด 
มาซือ้ของลด 5 เปอร์เซน็ต์ คดิว่าหลายคนเตม็ใจ ถ้าเราไป
ขอความร่วมมอื เพราะว่าคนพงังาคนน่ารกัอยูแ่ล้ว เมอืง
พงังามเีป้าหมายเป็นมติรกบัคนเดนิและจกัรยาน เน้นถงึ
เรื่องคนเดินปลอดภัย แปลว่า คนใช้จักรยาน คนใช้รถ 
ต้องดแูลคนเดนิด้วย แล้วคนเดนิต้องดแูลคนใช้รถด้วย  
ถ้ามีคนเห็นด้วยเยอะๆ เราจะท�าให้ในเขตเทศบาล  
6.75 ตารางกิโลเมตร ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ เราจะเดิน 
และป่ันให้มากทีส่ดุ

   คุณวีระชัย เตือนวีระเดช 
   รองนายกเทศมนตรีต�าบลมาบอ�ามฤต จ.ชุมพร
 
 เมอืงจกัรยานแบ่งเป็น 2 ส่วน การใช้ถนนร่วมกนั ท�าให้เมอืงช้าลง รถใหญ่ขบัขีช้่าลง ผม
เสนองบตดิป้ายสญัลกัษณ์เขตจ�ากดัความเรว็ แล้วกเ็รือ่งปลกูจติส�านกึให้เดก็ในการใช้จกัรยาน
และเดินในชีวิตประจ�าวัน ที่ทางสมาพันธ์เข้ามาท�ากับโรงเรียน เมืองเราถนนไม่กว้างมาก พืน้ที่ 
7.88 ตารางกโิลเมตร เราตัง้เป้าจะท�าให้ประชาชน ถ้าออกจากบ้านในระยะ 3-4 กิโลเมตร ไม่
ต้องเอารถออก เอาจักรยานออกไป ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมืองต้องมีความปลอดภัย เราตั้งใจว่าถ้า
เมืองช้าลงได้ ให้ลูกเดินไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภยัเหมอืนเดก็ญีปุ่น่ ถ้าเราเดนิได้ปลอดภยั  
ขีจ่กัรยานกป็ลอดภยัด้วยเหมอืนกนั

   คุณศรีชัย วีระนรพาณิช 
   นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร จ.ชุมพร

 เรือ่งจกัรยานเทศบาลรณรงค์มาตลอด เราท�าเรือ่งประหยดั
พลังงาน แต่สิ่งที่จะท�าให้คนน�าจักรยานออกมาใช้ในชีวิต 
ประจ�าวันคือ ความมั่นใจในความปลอดภัย ความมั่นใจในการ
ใช้งาน ผมพยายามจะท�าให้เมืองปลอดภัยส�าหรับคนเดินถนน 
และคนป่ันจกัรยาน เราอาจจะไม่ได้ท�าทางจกัรยานเฉพาะเพราะ
ถนนแคบ แต่สร้างจิตส�านึกให้ใช้ถนนร่วมกันอย่างระมัดระวัง 
แล้วกเ็รือ่งทีจ่อดจกัรยานส�าคญัทีส่ดุเลย ถ้าเอาจกัรยานออกมา
ใช้ เราต้องเตรียมที่จอดไว้ให้ ตามจุดส�าคัญในเมือง ห้างร้าน 
ตลาด เราต้องไปขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆ ในการท�าที่จอด
รถจักรยาน

      คณุพงษ์พจน์ มติรงาม  
        รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลถ�้าน�้าผุด จ.พังงา  
 
  สมาพันธ์ฯ ได้มาน�าร่องที่โรงเรียน ให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องการเดินและการใช้จักรยาน
อย่างปลอดภยั ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั สร้างรากฐานกบัเดก็ๆ ไว้ก่อน ส่วนทางด้านกายภาพ เมอืงเรา 
การจราจรไม่แออดั อากาศยงับรสิทุธิ ์เรามถีนนจกัรยานทีม่เีลนจกัรยานคูข่นานไปกบัล�าคลอง 
มถีนนเลยีบภเูขา สามารถขีจ่กัรยานออกก�าลงักาย หรอืชาวบ้านใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ การเดนิและ 
จกัรยานจะช่วยให้เรารกัษาอากาศทีด่ ีและการจราจรไม่ให้คบัคัง่ เป็นเมอืงทีป่ลอดภยัต่อไปได้

     อ.ดร.ณฏัฐนา ลฬีหรตันรกัษ์ 
     รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร 
     องค์กร คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยั 
     ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

 ศิลปากรเราเข้าร่วมในส่วนของการท�าวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ มีปัญหา 
อุปสรรคอะไร รัฐหรือเอกชนจะได้เข้าไปช่วยส่งเสรมิ
รณรงค์ให้คนเดนิหรอืใช้จกัรยานมากขึน้ให้ตรงจดุ เป็น 
การน�าผลวิจัยไปต่อยอดท�าความร่วมมือต่อไป ตอนนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้น อย่างที่เราก�าลังเริ่มท�าแล้วคือเรื่อง
โรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัผูใ้ช้จกัรยาน ควรมสีิง่อ�านวยความ
สะดวกอะไรบ้าง มทีีจ่อดอย่างไรเป็นต้นหลงัจากท�า MOU 
ก็ต้องท�าต่อไปในหลายเรื่องเพื่อให้ครอบคลุม 

เมือ่ผูบ้รหิารเมอืงและประชาชนในพืน้ที ่เหน็ด้วยให้การ
เดนิและจกัรยานเป็นส่วนหนึง่ของงานพฒันาเมอืง “เมอืง
ที่เป็นมิตรกับการเดินและจักรยาน” จึงเป็นเรื่องที่ 
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นให้เห็นจริงเป็นรูปธรรมได้ใน
อนาคตอันใกล้นี้

   ดร.พฤกษ์ พัฒโน 
   รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

 หาดใหญ่เป็นเมอืงทีโ่รงเรยีนเยอะมาก โรงแรม สถานบรกิารด้านการท่องเทีย่วสถานขีนส่ง ศนูย์การค้า 
กระจายทั่วเมือง แนวคิดที่สมาพันธ์ฯ ใช้มีความเป็นไปได้ที่จะไปปรับใช้กับหาดใหญ่ ซึ่งเราต้องน�า
กระบวนการทีท่�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมมาท�าต่อ การมส่ีวนร่วมของผูท้ีม่ส่ีวนใช้จรงิๆ มคีวามส�าคญั
มาก อย่างโรงเรียนเราก็ต้องคุยกับนักเรียน ครู ผู้ปกครองให้เข้าใจในประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนี้ อีก
ประเด็นหนึ่งทุกวันนี้โลกก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราไม่ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเรื่อง 
ผู้สูงอายุเลย คนแก่ออกจากบ้านตอนนี้ต้องขึ้นรถอย่างเดียว ไม่สามารถเดินไปหาเพื่อนบ้าน ลูก
หลานไม่สามารถเข็นวีลแชร์เดินรอบๆ บ้านที่เราอยู่ได้ แล้วในเรื่องความปลอดภัย ในเมืองที่หนา
แน่นก็จะมีอุบัติเหตุด้านการจราจรเยอะ การรณรงค์เรื่องจักรยานในเมืองต้องท�าเรื่องการจ�ากัด
ความเร็วด้วย ท�าให้เมืองเกิดความปลอดภัย ทั้งหมดคือเรื่องเดียวเลยคือ น�าเมืองไปสู่ความ 
ทันสมัยเป็นเมืองยุคใหม่ ซึ่งผมคิดว่าหาดใหญ่มีความต้องการประชาชนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้     
ทน.หาดใหญ่สนใจ จึงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน�าแนวคิดไปทดลองท�าที่หาดใหญ่
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เดิน-ปั่น บันดาลใจ

โอะบิฮิโระ...เมืองญี่ปุ่นที่น่าถีบ

โอะบิฮิโระเป็นเมืองหลวงของจังหวัด  ที่บางคนอ่านว่า 

ต๊กกะใจ แต่ที่ถูกต้องต้องอ่านว่า โตคาชิ ตั้งอยู่ตรงภาค

กลางค่อนไปทางตอนใต้ของเกาะฮ็อกไกโด ซึ่งเป็นเกาะ

ทีอ่ยูท่างตอนเหนอืสดุของประเทศญีปุ่น่ อากาศจงึหนาว

เย็นกว่าเกาะอื่นๆ หรือเมืองอื่นๆ ของญี่ปุ ่น และ 

ด้วยความหนาวเย็นนี้เองท�าให้เกาะนี้มีการเกษตรกรรม 

ที่คล้ายไปทางยุโรป และท�าให้เกาะนี้มีชื่อมากที่สุด 

ในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ เช่น  

เนื้อวัว เนื้อหมู แม้กระทั่งเนื้อแกะ หรือนมวัวและ

ผลิตภัณฑ์จากนมวัว เช่น ไอศกรีมและบรรดาเค้กทั้ง

หลาย เพราะดินที่นี่ดีมาก จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ 

อาหารจงึออกไปทางอนิทรย์ีหรอืออร์กานกิซะมาก อย่าง

วัวก็ไม่เลี้ยงขังคอก แต่ใช้วิธีปล่อยออกกินหญ้ากลางทุ่ง 

จึงเป็นวัวอารมณ์ดีและให้นมดี ที่แม้คนญี่ปุ่นเองก็ถึงกับ

เดินทางมาเที่ยวเกาะนี้ เพื่อมากินอาหารรสเลิศและชม

ดอกไม้หลากส ีเรยีกว่าถ้าเป็นทรปิจกัรยานไปเทีย่วทีน่ัน่

ก็ต้องระวังตัวกันให้ดีๆ ไม่งั้นกลับมาถึงบ้านเป็นได้ 

น�้าหนักขึ้นกันเป็นแถว ก็ต้องบอกกันไว้ก่อน ไม่งั้นจะมา

ต่อว่าว่าไม่เตือน เพราะของเขาอร่อยจริงๆ เอาง่ายๆ

JR HOKKAIDO 
RAIL PASS

อย่างนี้แล้วกัน ในทริปที่ผมไปมาเมื่อเดือนกันยายน 

2559 เก้าวนัผมกนิไอศกรมี (แบบนิม่ๆ) ของเขาไปเกอืบ

ยี่สิบโคน ก็แหมมันมีหลายรสให้ลอง ไม่ว่าจะเป็นรสนม

แบบพื้นๆ ธรรมดา รสกาแฟ ไปถึงรสพีช รสช็อกโกแลต 

รสชาเขียว รสดอกลาเวนเดอร์และอีกมากมาย ทริป

จักรยานหากจะไปกันที่เมืองนี้เกาะนี้ คงต้องตั้งชื่อทริป

ว่า ปั่นไปชิมไปซึ่งฟังดูน่าชวนไปเที่ยวกันดีอยู่นะ

เนื่องจากเมืองโอะบิฮิโระที่ผมไปคราวนี้อยู่บนเกาะจึง

ธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีภูเขาและเนินเขา ให้ขี่ขึ้นลงเล่น 

แบบชวิๆ ขีเ่ล่นชมววิไม่เหนือ่ยแรงกม็ใีห้เลอืก แต่ส�าหรบั

ขาแรงต้องการความท้าทายก็มีให้ทดสอบแรงแบบที่ขึ้น

แล้วจะขาดใจตายก็มีให้ลอง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการอะไร 

และเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจเป็นนักปั่นแบบใด รึจะเอาแบบ 

ทริปไปหลายๆ คน แล้วแบ่งเป็นสองทีม ทีมลมโชยกับ

ทีมขาแรงก็สามารถท�าได้ เพราะแถวเมืองโอะบิฮิโระซึ่ง

เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนักนี้ออกไปนิดเดียวรอบๆ ก็เป็น

พื้นที่เกษตร รถราน้อย จึงปลอดภัยต่อการขี่จักรยาน 

และวิวสวยแบบสวิตเซอร์แลนด์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไป แถม

ในราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เพราะไม่ต้องบินไปถึงยุโรป 

และค่าอาหารค่าทีพ่กัถกูกว่า ค่าเครือ่งบนิถกูกว่า รวมทัง้

ไม่ต้องท�าวีซ่าเข้าประเทศ ตอนนี้มีสายการบินไทย

อินเตอร์ของไทยเราบินตรงจากสุวรรณภูมิไปที่ชิโตะเสะ

สนามบินนานาชาติใหม่ของเกาะฮ็อกไกโด ใกล้เมือง 

แซปโปโรที่เป็นเขตช็อปปิ้งใหญ่ของญี่ปุ่นด้วย ใช้เวลา

ประมาณ 8 ชั่วโมงบินเอง ก�าลังสบายๆ ไม่เหนื่อย ของ

ขายที่สนามบินมีให้เลือกแยะ ล้วนน่าซื้อไปซะหมด 

คนไทยไปกันแยะ ขนาดมีเมนูและโบรชัวร์ท่องเที่ยว 

เป็นภาษาไทยอยู่ที่สนามบินชิโตะเสะก็แล้วกัน

บนเกาะฮ็อกไกโดนี่ ไปเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน 

(อากาศดมีาก ท้องฟ้าใสแจ๋ว) ฤดใูบร่วง (ไปดใูบไม้เปลีย่น

สี จากสีเขียวเป็นสีเหลือง สีส้ม สีแสด สีแดงกันทั้งภูเขา) 

ฤดูหนาว (การขี่จักรยานกลางหิมะหรืออากาศเย็นเฉียบ

นี่ผมเคยขี่มาแล้ว สมัยเรียนหนังสืออยู่อเมริกาเมื่อ 45 ปี

ที่แล้ว ตอนนี้ชักเลือนๆ ไปแล้วว่ามันสนุกและท้าทาย

อย่างไร ชักอยากจะกลับไปลองดูอีกสักครั้งซะแล้วสิ)  

และฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงนี้ใบไม้จะเริ่มผลิออกมาหลังจาก 

ทิ้งใบไปหมดจนโกร๋นในช่วงฤดูหนาว ทุกสิ่งทุกอย่างจะ

กลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เสียงนกจะเจื้อยแจ้วเต็ม 

ท้องทุ ่งและป่าละเมาะที่มีอยู ่ทั่วไป เห็นและได้ยิน 

ได้ไม่ยาก)
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เศรษฐศาสตร�แห�งการเดิน
ข�อมูลจาก : http://www.vtpi.org/walkability.pdf

ลดค�าใช�จ�ายด�านการเดินทาง
ของประชาชน

ลดป�ญหาการจราจร 

ลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงถนนและระบบจราจร

ผู�คนในเมืองมีสุขภาพดี
ลดค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพของรัฐ

ลดค�าใช�จ�ายด�านที่จอดรถ

เศรษฐกิจของเมืองเติบโตได�ด�วยการเดิน

เศรษฐกิจการค�าขายบนถนน
บร�เวณที่คนเดินผ�านจะเติบโตได�ดี

กระตุ�นเศรษฐกิจ
และการจ�างงานในท�องถิ�น

คุณค�าทางเศรษฐกิจ
(Economic)

“ร�วมส�งเสร�มการเดิน การใช�จักรยานในชีว�ตประจำวัน เพ�่อสร�างชุมชนและเมืองน�าอยู�”

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

เศรษฐศาสตร์ แห่งการเดินเศรษฐศาสตร�แห�งการเดิน
ข�อมูลจาก : http://www.vtpi.org/walkability.pdf

ลดค�าใช�จ�ายด�านการเดินทาง
ของประชาชน

ลดป�ญหาการจราจร 

ลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงถนนและระบบจราจร

ผู�คนในเมืองมีสุขภาพดี
ลดค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพของรัฐ

ลดค�าใช�จ�ายด�านที่จอดรถ

เศรษฐกิจของเมืองเติบโตได�ด�วยการเดิน

เศรษฐกิจการค�าขายบนถนน
บร�เวณที่คนเดินผ�านจะเติบโตได�ดี

กระตุ�นเศรษฐกิจ
และการจ�างงานในท�องถิ�น

คุณค�าทางเศรษฐกิจ
(Economic)

“ร�วมส�งเสร�มการเดิน การใช�จักรยานในชีว�ตประจำวัน เพ�่อสร�างชุมชนและเมืองน�าอยู�”

อ้อ...เกือบลืม ไปขี่จักรยานชมดอกซากุระที่ออกอยู่เต็ม

ต้นตลอดถนนทีย่าวเป็นกโิลนีก่ส็ดุยอดของทรปิจกัรยาน

ที่โอะบิฮิโระนี่นะ แถมที่ปลายสุดถนนยังมีร้านกาแฟ 

น่ารักๆ เล็กๆ สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่ง ที่อะไรๆ ก็เล็กๆ 

เพราะบ้านเขาไม่มีพื้นที่มากเหมือนบ้านเรา เจ้าของ

กจิการเป็นนกัจกัรยานระดบัแชมป์ (ทีส่อง) ของ Tour de 

Hokkaido หรอืการแข่งขนัจกัรยานแห่งฮอ็กไกโด จงึรูใ้จ

ชาวจกัรยานเป็นอย่างด ีชือ่คณุโนะบ ุ(Nobu) มศีรภีรรยา

เป็นคนคุมเรื่องการครัว ผมไปลองเค้กฝีมือเธอมาแล้ว  

สุโค่ยหรือสุดยอดครับ ก็ละนะ วัตถุดิบของเขาดี สดจาก

ฟาร์ม ไม่มีสารกันบูด มิน่าละ จะไม่อร่อยได้ไง คุณโนะบุ 

บอกหากอยากขี่จักรยานชมดอกซากุระบานที่เมืองนี้

เดือนพฤษภาคมเหมาะที่สุด 

ส่วนเรื่องจักรยาน จะขนจักรยานคู่ชีพของเราไปเองก็ได้ 

แต่ถ้าไม่อยากขนไป ไปเช่าเสือภูเขาเสือหมอบที่นั่นก็มี 

ให้เช่า คุณภาพดีครับ ดีกว่าคันเก่าๆ ที่ผมใช้อยู่ที่เมือง

ไทยเสียอีก ติดต่อที่การท่องเที่ยวของเมืองตามที่อยู ่ 

ข้างล่างได้เลยครับ ราคาไม่แพงหากมองตามมาตรฐาน

ญี่ปุ่น แต่ถ้าตามมาตรฐานของบ้านเราก็ไม่ถูกนักขอบอก

ไว้ก่อน ส�าหรับเรื่องรถคอยบริการไม่ต้องห่วง มีให้ (ต้อง

จ่ายสคิรบั) แถมคนน�าทางมฝีีมอืช่างซ่อม ช่างบรกิารด้วย 

หมดกังวลสบายไปแปดอย่าง

พดูถงึผูค้น คนญีปุ่น่ดคีรบั น่ารกั สภุาพ เป็นมติร ผมเคยไป 

ประเทศญีปุ่น่สบิกว่าครัง้ร่วมยีส่บิครัง้ เฉพาะฮอ็กไกโดนี่

ก็สามครั้งเข้าไปแล้ว ประทับใจในคนญี่ปุ่นและประเทศ

ญี่ปุ่นทุกครั้ง ชอบที่บ้านเมืองเขาสะอาด ไม่มีโจร ของ

หล่นหรือวางไว้ไม่มีหาย กลับมาก็จะมีคนเก็บไว้ให้เป็นที่

เป็นทาง ไม่ไปล่อตานักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่อาจถือโอกาส

หยิบฉวยเอาไป อ้าว...นี่ไม่ได้ต่อว่าคนกันเองนะครับ ป้า

ไปญีปุ่น่ต้องไปอาบและแช่น�า้ร้อน น�า้ร้อนทีว่่าไม่ใช่น�า้ร้อน 

จากก๊อกทีต้่มมานะครบั นัน่ทีก่รงุเทพ อบุล โคราช พทัลงุ

กม็ ีทีน่ีต้่องเป็นน�า้พรุ้อนจากใต้ดนิธรรมชาต ิซึง่ทีโ่อะบฮิโิระ 

นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีน�้าแร่ร้อนอยู่มาก ในน�้าแร่มีแร่ธาตุ

บางอย่างอยู่ อาบเสร็จแล้วขึ้นมาเช็ดตัวแห้ง ผิวหนังจะ

ลื่นๆ เหมือนมีธาตุอะไรเคลือบอยู่ ผู้หญิงมักจะชอบใช้

บริการเพราะท�าให้ผิวสวย ก็ดูผู้หญิงญี่ปุ่นสิ ผิวสวยไหม

ล่ะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกล้าเปลือยกายลงบ่อพร้อมๆ 

กบัคนอืน่นะครบั ประเภทกระมดิกระเมีย้นใส่กกน.ลงบ่อ

เขาไม่อนญุาตครบั แต่กไ็ม่ต้องกลวัเกนิเหต ุห้องหญงิชาย

แยกกันเด็ดขาดครับ

“แล้วอาจารย์ธงชยัไปแช่พร้อมกบัคนญีปุ่น่เขาด้วยรเึปล่า

ล่ะ” มคีนถาม “มหีรอืไม่ลง” ผมตอบ “ไปญีปุ่น่เกอืบ 20 

ครั้งแล้วนี่” (ฮา)

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

I Walk
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ชุมชนคนเดิน-ปั่น
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“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

หน่วยกล้าเดิน...
เมื่อเด็กๆ ออกเดิน
เพื่อชุมชนของตนเอง

ทำ ไมเด็กๆ จึงออกเดิน

อ.วรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อนบุาลระนอง เล่าว่าหน่วยกล้าเดนิ เริม่ขึน้
จากการชวนให้เด็กๆ มองปัญหาในชุมชน
ของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขใน
แบบที่เด็กๆ ท�าได้เลย

เราเน้นในเรื่องปลูกจิตส�านึก เดินแล้วเราได้อะไร ชุมชนได้อะไร เมืองเราได้อะไร 
เราพยายามจะฝึกเด็ก ลูกต้องเดินบ้างนะ รถไม่จ�าเป็นต้องมาเทียบประตูโรงเรียน
ทุกครั้ง เป็นการออกก�าลังกายด้วย แล้วช่วยกันท�าให้สภาพแวดล้อมโรงเรียนของ
เราดีขึ้น ช่วยกันแก้ปัญหา ถ้ารถทุกคันต้องมาถึงประตูโรงเรียนรถก็จะติดแบบนี้ 
ลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ารถมาถึงจุดที่จอดได้ แล้วลูกก็เดินมาเลย เป็นการปลูกจิต
ส�านึกเกี่ยวกับการเสียสละท�าเพื่อส่วนรวม สร้างระเบียบสังคมใหม่ โรงเรียน
ต้องการสร้างให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยรับผิดชอบสังคม ไม่เอา
ความสบายของตัวเองเป็นตัวตั้ง”
 
 การปลกูจติส�านกึให้เดก็รุน่ทีก่�าลงัจะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัหน้า 
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเดินและใช้จักรยาน เป็นการวางรากฐาน
ให้เกิดเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินและการใช้จักรยานในอนาคต  
เพราะเดก็ๆ เหล่านีล่้ะทีจ่ะเป็นหน่วยเลก็ๆ ออกไปช่วยกนัท�าให้เมอืง
ของพวกเขาน่าอยู่มากขึ้นต่อไป

“ตอนแรกมองเรื่องจักรยาน แต่พอมีการพูดกันเป็นระบบ เกิดเป็นหน่วยกล้า
เดิน การเดินโดดเด่นขึ้นมา เพราะการใช้จักรยานเราไม่พร้อม ผู้ปกครองก็ยัง
ไม่กล้าปล่อยเด็กปั่นจักรยาน เป้าหมายหลักเป็นเด็กโต ป.5 ป.6 ก่อน เข้า
ร่วมประมาณ 50 คน ภาคส่วนต่างๆ ก็มาช่วย ทั้งท�ากิจกรรมเรื่องการเดิน
และปั่นอย่างปลอดภัย ทางเทศบาลมาส�ารวจทางเดิน ซ่อมถนนทางเดินให้เด็ก
สามารถเดินได้ง่าย ที่เริ่มแล้วคือ ผู้ปกครองเด็กๆ จอดรถส่งเด็กในจุดที่ไกล
ออกไปหน่อย แล้วเด็กเดินต่อมาโรงเรียนเองประมาณ 100-200 เมตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียน ยังไม่มีจุดจอดแน่นอน ตอนนี้เรา
รอจุดที่วิศกรเขาออกแบบ ก�าหนดจุดดร็อปออฟที่จอดแน่ชัด ท�าให้เป็นระบบ
มากขึ้น ตอนนี้เด็กๆ เลือกที่จอดเองว่าสะดวกตรงไหน
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มาเป็นหน่วยกล้าเดินได้อย่างไร?

น้องเกต “ที่ทางพี่ๆ เข้ามาท�ากิจกรรมหน่วยกล้าเดิน ตอนแรกเขาจะให้เราคิด
ว่าปัญหารอบๆ โรงเรียนของเรามีอะไรบ้าง เช่น จราจรติดขัดรอบๆ โรงเรียน มี
พวกท่อน�้าช�ารุด ถังขยะขวางทางเดิน เขาจะปลูกฝังเรื่องการเดิน เช่น การเดินช่วย
ลดมลภาวะทางอากาศ ท�าให้โลกไม่ร้อน ให้เราสนใจในเรื่องการเดินและการปั่น”

คุยกับคุณพ่อคุณแม่ขอเดินเอง?

น้องกระจิ๊บ “หนูบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า บ้านหนูอยู่ไกล แล้วต้องไปส่งพี่ด้วย  
ถ้าหนูมาสายรถจะติดมาก หนูก็บอกแม่ว่าถ้าเราจอดตรงนี้ได้ไหม แล้วหนูเดินต่อ
เอง แม่ก็บอกว่าได้ เพราะว่ามันจะดีมาก แม่จะได้เลยไปที่ท�างานหรือบ้านได้เลย”

น้องไนซ์ “ผมเดินอยู่แล้ว ตอนอนุบาล 1 แม่ก็จะส่งแถวข้างโรงเรียน แล้วให้ฝึก
เดินต่อลงมาเอง แล้วพอสักประมาณ ป.1 ป.2 แม่ก็ให้ระยะทางไกลขึ้น มันดี
เพราะถ้าจอดตรงนั้นเลี้ยวซ้ายคุณแม่ไปที่โรงเรียนคุณแม่ได้เลย”

น้องเกต “ตอนบอกคณุแม่ว่าไม่ต้องจอดส่งหน้าประตโูรงเรยีน ให้จอดตรงนี ้เพราะ 
แม่จะได้เลี้ยวรถไปที่ท�างานต่อได้เลย คุณพ่อจะได้ไม่ต้องวนรถอีกรอบ ตอนบอก
แรกๆ คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ให้เพราะคิดว่าเรายังเด็กไม่น่าเดินได้ แต่พอหนูพูด 
ไปเรือ่ยๆ เขากอ็นญุาต บางวนักจ็ะจอดตัง้แต่พระทีน่ัง่เพราะคณุพ่อจะรบีไปท�างาน”

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

เด็กๆ ได้ประโยชน์อะไรจากหน่วยกล้าเดิน?

น้องไนซ์ “ท�าให้การจราจรไม่ตดิขดั แล้วกช่็วยลดปัญหาในชมุชน ถ้าคนระนองหนัมา 
เดินมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เวลาชวนเพื่อนมาร่วมก็บอกว่าการเดินได้เรื่อง
สุขภาพและสนุกสนานด้วย ระหว่างเดินเราจะได้เห็นปัญหาในชุมชนแล้วช่วยกันแก้”

น้องกระจิ๊บ “เมื่อก่อนปกติคุณแม่มาส่งที่หน้าประตู บริเวณรอบโรงเรียนของเรา
การจราจรติดขัดมาก คุณแม่บอกว่า บางวันที่แม่ต้องไปท�างาน แม่ก็ไปสาย แต่
ตอนนี้แม่มาส่งแค่หัวมุมตรงนั้น แล้วแม่ก็ขับออกกลับบ้านได้เลย เวลาไปชวนเพื่อน
มาเข้าโครงการ หนูบอกว่าเรามาท�าโครงการนี้นะ เพราะว่าโครงการนี้มันจะดีต่อตัว
เราเอง ชุมชน โรงเรียน แล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วย”

น้องเกต “หนวู่าช่วยลดภาวะการจราจรตดิขดัได้มากเลยค่ะ รูส้กึด ีเพราะเรานัง่บนรถ 
เราจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศภายนอก แต่ว่าพอเราเดิน เราได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์”

น้องเบลล์ “หนูว่าเดินเป็นการออกก�าลังกาย ท�าให้สดชื่นดี ช่วยให้รถไม่ติดหน้า
โรงเรียน เวลารถติดมากๆ จะมีกลิ่นเหม็นท่อไอเสีย อากาศเป็นพิษ การเดินช่วย
ให้รอบโรงเรียนของเราอากาศดีขึ้น”

น้องเบลล์
ด.ญ.ณัฎฐิกา คล้ายทรัพย์

น้องไนซ์ 
ด.ช.ปุณณพิชญ์ ชุมศรี

น้องเกต 
ด.ญ.เกตนิภา รักวงศ์ไทย

น้องกระจิ๊บ 
ด.ญ.พริดา ณ ระนอง

ทั้ง 4 คน 
เป็นแกนนำ เริ่มเดิน
เพื่อช่วยแก้ปัญหา

การจราจร
รอบโรงเรียน

คุยกับเด็กๆ 
หน่วยกล้าเดิน

รุ่นแรก
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ชีวิต-ชีวา

เช้าจรดเย็น...
กินอยู่วิถีคนระนอง 

เดินตลาดเช้าเก่าแก่เมืองระนอง 
ชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูง อยู ่ใกล้กับจวน 
เจ้าเมืองระนอง บรรยากาศตลาดสงบงามไม่วุ่นวาย
มาก เป็นแหล่งเลือกซื้ออาหารเช้าแบบดั้งเดิมของ 
คนเมืองระนอง

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

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

จากนัน้โบกรถสองแถวกลบัเข้าเมอืงไปต่อกนัทีต่ลาดพม่า เมอืง
ระนองมคีนพม่าเข้ามาท�างานเยอะมาก ถ้าอยากเหน็วถิแีบบชาว
พม่าต้องลองไปเดินเล่นตลาดพม่า เสาะหาอาหารพม่าลองชิม 
อย่างแรกทีไ่ด้ชมิคอืขนมข้าวพม่า ท�าจากข้าวเหนยีวมนูเคล้างา
คั่ว ถั่วลิสง เติมน�้าตาลและเกลือให้หวานปะแล่มๆ ห่อมาใน
ใบตอง รสชาติอร่อยหวานมัน

โรตีมะตะบะขึ้นชื่อ
อยู่ระนองหลายวัน เรามีโอกาสได้ไปชิม 
โรต ีมะตะบะ 2 ร้านคอื ร้านบงักโีรตอีาหรบั 
และร้านโรตีชาชัก ทั้งสองร ้านรสชาติ
กลมกล่อมถูกปาก โรตีกินกับน�้าแกงเข้ากัน
ดีมาก

อาหารใต้รสเด็ด...ร้านถอดรองเท้า
มาเมืองใต้ต้องลองชิมอาหารใต้รสแท้แบบ
ดั้งเดิม ร้านโรงกลวง(ถอดรองเท้า) ร้านขึ้น
ชื่อของเมืองระนอง จานเด็ดของร้านที่เรา
สั่งมาลองคือ กุ้งผัดสะตอ กุ้งตัวใหญ่สดผัด
กับสะตอรสชาติถึงเครื่องแบบอาหารใต้แท้

ระนองเมืองแห่งนี้มีสีสันและเรื่องราว
ประวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ รายละเอยีดต่างๆ 
ของเมอืง ทัง้เรือ่งวถิชีวีติและอาหารการกนิ 
ท�าให้เรารูส้กึถงึกลิน่อายแห่งการผสมผสาน
วัฒนธรรมของหลากหลายชาติให้เข้ากันได้
อย่างกลมกล่อม
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3 จังหวัดใหญ่ภาคใต้
ลงนาม MOU 
ร่วมสร้างเมืองท่ีเป็นมิตร
ต่อคนเดินและใช้จักรยาน

ชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการประชา
รัฐ “สร้างความดีเพื่อพ่อ เฉลิมฉลอง 70 ปี ครองราชย์” ครั้งที่ 1 
จัดโดยกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ภายในงานมีการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางจักรยาน 
180 กิโลเมตร เชื่อม 5 จังหวัด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะ
เมืองอยุธยา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สาธติการท�าอาหาร การแสดงสนิค้า OTOP โดยนายอาคม เตมิพทิยา
ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงาน มีผู้
บรหิารกระทรวงคมนาคม ผูบ้รหิารกรมทางหลวงชนบท ผูแ้ทนจาก
องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์
บริการท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) จ.อยุธยา 

ทัง้นีก้รมทางหลวงชนบท (ทช.) เหน็ความส�าคญัของการใช้จกัรยาน 
จึงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมด�าเนินการและ
ประชาชนในชุมชน ส�าหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 180 
กโิลเมตร เชือ่มต่อในพืน้ที ่5 จงัหวดั คอื ปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท เพื่อสนับสนุนการน�าจักรยานมาใช้ใน
ชวีติประจ�าวนั และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการ
ส�ารวจ ออกแบบ และรบัฟังความเหน็ของประชาชน เปิดโอกาสและ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเปิดเวทีรับฟังความคิด
เห็นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอยุธยา

 โจทย์คืออะไร คนอยุธยาเขาบอกว่าต้องการให้ชาวบ้านใช้ ถ้าตั้ง
เป้าให้ชัดเจนว่าให้ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรื่องความเรียบของ
ถนนเพื่อให้ขี่เร็วก็จ�าเป็นน้อยลง เช่น ในอยุธยามีทางหลัก แล้วมีทาง
เชื่อมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน เข้าไปในชุมชนได้ แล้วทางจักรยานอาจจะ
มีหลายแบบ แบบ A แบบ B แบบ C ซึ่งใช้งานต่างกันให้เหมาะกับ
สภาพ ทางหลกัเป็นแบบหนึง่ ทางรองเป็นแบบหนึง่ ทางในชมุชนอาจ
จะเป็นอีกแบบหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งใน 180 กิโลเมตร จะห้าม 
มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างไร หรอืจะออกแบบให้ใช้ไปด้วยกนั ต้องเข้าใจ
ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของชุมชนไทยใช้มอเตอร์ไซค์ ท�าอย่างไรให้ใช้
ร่วมกนัได้อย่างปลอดภยั เราจะไปห้ามเขาใช้พืน้ทีค่่อนข้างยาก นีเ่ป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด ไม่มีในคู่มือใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสภาพของสังคมไทย 
ไปดตู�าราทัว่โลกไม่มหีรอก ซึง่เราอาจจะเป็นต้นแบบกไ็ด้นะว่าบรบิท
แบบนี้ ไทย เขมร ลาว จีน อาจจะต้องใช้ทางแบบเราก็ได้

โดยกรมทางหลวงชนบทจะด�าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นอีก  
4 ครั้ง ภายในปี 2560 เพื่อสร้างจิตส�านึก ความรู้ ความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง รวมถึงเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางจักรยานตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 เราพยายามให้การเดนิและจกัรยานระยะสัน้ๆ ไม่เกนิ 3-5 กโิลเมตร 
เป็นการเดินทางของคนในเมือง โดยเริ่มท�างานกับโรงเรียน ท�าพื้นที่
ปลอดภยัรอบโรงเรยีนให้เดก็เดนิได้ ท�าโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัจกัรยาน 
ขยายไปสู่จุดอื่นๆ สถานีขนส่ง สนามบิน ตลาด และสวนสาธารณะ 
การเซ็นต์ MOU ครั้งนี้เป็นการจุดประกายการท�างานร่วมกัน แต่
ความยัง่ยนืเป็นเรือ่งทีท้่าทาย เราต้องเปลีย่นวธิคีดิของคน แล้ววนันี้
มีทั้งผู้บริหารของเมือง ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งคนในพื้นที่ผู้มี
ส่วนร่วมทั้งหมด ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติรวมทั้งผู้ใช้ด้วย
มาร่วมกนัหมด ถ้าเปลีย่นวธิคีดิให้ไปในทศิทางเดยีวกนัจะเกดิความ
ยัง่ยนื และส�าคญัทีส่ดุต้องมตีวัชีว้ดั เช่น จ�านวนคนเดนิมากขึน้ ดเูฉลีย่ 
การเดนิกโิลเมตรมากขึน้ สภาพอากาศโดยรวมเป็นอย่างไร สิง่แวดล้อม 
ดีขึ้นอย่างไร ความพึงพอใจของคนในพื้นที่เป็นอย่างไร ในระยะใกล้
ทั้ง 5-6 กลุ่มที่เซ็นต์ MOU ต้องกลับไปคิดวางแผน คนในพื้นที่ช่วย
กนัคดิ ส่วนสมาพนัธ์ฯ และชมรมฯ เราพยายามกระตุน้วธิคีดิ ส่งเสรมิ 
ทางวชิาการ ผมว่าการทีเ่ราท�าวนันีจ้ะก่อให้เกดิผล อาจจะเปลีย่นแปลง 
ในเรื่องวิธีคิด ถ้าคนเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างอื่นตามมาง่ายแล้ว

สสส. และชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ชุมพร ระนอง และพังงา จัด
ให้มีการท�าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
เมอืงทีเ่ป็นมติรต่อคนเดนิและใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั ณ พระราชวงั 
รัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการ
เดนิ (ภาคใต้ตอนบน) เป็นหวัหอกในการชกัชวนเครอืข่ายเมอืงเข้าร่วม 
งานอย่างคับคั่ง สร้างสีสันด้วยเด็กๆ หน่วยกล้าเดิน โรงเรียนอนุบาล
ระนอง เดินน�าผู้ใหญ่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ “เมืองที่เป็นมติร 
ต่อการเดนิและการใช้จกัรยาน (Walk and Bike Friendly City)” 

คุณจ�ารูญ ตั้งไพศาลกิจ 
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

แนวคิดหลักของการขับเคล่ือนคร้ังน้ีคือ เปล่ียนวิธีคิด
ของคนเร่ืองการเดินทางอย่างย่ังยืน และทำ ให้เมือง
ปลอดภัยสำ หรับทุกคน

 โครงการนีไ้ด้เรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของคนใช้ 
ทางร่วมกนั เราเหน็ด้วยกบัโครงการนีแ้ละให้การสนบัสนนุ นอกจาก
นโยบายเรือ่งความปลอดภยัแล้วกม็เีรือ่งสิง่แวดล้อม ในสงัคมเราต้อง
ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้จักรยาน การเดินก็เป็นการลดการใช้
เครือ่งจกัรกล ลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ทีอ่อกมาสูอ่ากาศ ส่วน
เรื่องหน่วยกล้าเดินของเด็กๆ เราลงไปหนุนเสริมด้วย เราเห็นว่า 
เป็นไอเดียที่ดี เด็กได้รับการอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ดีน่า 
สนบัสนนุมาก เราเริ่มจากที่นี่ก่อน แล้วก็คาดว่าจะกระจายไปสู่ 
จังหวัดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบี่ ชุมพร พังงา อยากให้ชุมชนรอบข้าง
ได้เห็นประโยชน์ แล้วภาคีต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุน ไม่ใช่เราคนเดียว 
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือถึงจะประสบความส�าเร็จ

คุณประพนธ์ จารุไสลพงษ์ 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ระนอง) 

ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอด 
ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

ทช. เปิดตัวแผนสร้างทาง
จักรยาน 180 กม. เช่ือม 5 จังหวัด ศ.กติตคิณุ ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์ผูก่้อตัง้และประธานชมรมจกัรยาน

เพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย ได้น�าเสนอข้อเสนอแนะว่า ท�าอย่างไรเส้นทาง 
จักรยานสายใหม่นี้จะตอบโจทย์ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันได้




