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เมืองคาร์บอนต่ำจะทำง่ายขึ้น ด้วยจักรยานและการเดิน

เดิน ยิ่งเดิน ยิ่งได้

ผู้นำเก่ง แค่ไหน ก็ ไปยาก 

ถ้าปราศจาก ทีมงาน ร่วมสรรค์สร้าง 

เป็นกลไก ขับเคลื่อนแผน รอบแกนกลาง 

ให้ก้าวเดิน มีทิศทาง อย่างชัดเจน

ตัวองค์กร ปกครอง ท้องถิ่นนั่น 

ตระหนักมั่น ในบทบาท คาดหวังผล 

ต้องเหนี่ยวนำ สนับสนุน กลุ่ม-ชุมชน 

ให้ผู้คน ทุกเพศ-วัย ได้ทำดี 

กับส่งเสริม ผู้ตระหนัก รักการเดิน 

นอกจากเพลิน ยังได้มา ค่ามหันต์ 

สุขภาพ สุขภาวะ จะดีพลัน 

สิ่งสำคัญ การเคลื่อนไหว กาย-ใจคน

จากตัวเรา ดูเหมือนยาก กท็ำง่าย 

แต่สังคม เป็นเรื่องใหญ่ ท้าทายผล 

ทั้งที่ง่าย กลับทำยาก มากหมู่คน 

หวังทุกท่าน หมั่นอดทน จนเป็นจริง

 ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย นำเสนอแนวคิด “ชุมชนจักรยาน” ในการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้ประสานงาน 

(ครั้งที่ 1) : 4 เส้นทางสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Cities) ในหัวข้อร่วมแลกเปลี่ยน “แนวทางการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยการพัฒนาสู่ เมืองคาร์บอนต่ำในบริบทต่างๆ” จัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
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เมืองต้นไม้ ไร้มลพิษ อาจคิดได ้

พลังงานใช้ ให้คุ้ม ต้นทุนต่ำ 

บริโภค ยั่งยืนไหม ใครจะทำ 

อยู่ที่จิต สำนึกนำ ของทุกคน

ผู้นำดี ทีมดัง ยังไร้ผล 

ขาดผู้คน ขาดชุมชน เข้าร่วมเล่น 

บนวิถี ความเคลื่อนไหว ในความเป็น- 

ชีวิตจริง ที่มองเห็น เป็นรูปธรรม

เมืองยั่งยืน คือเมืองที่ มีผู้นำ 

ซึ่งมุ่งมั่น ลงมือทำ อย่างแน่วแน่ 

มีความรู้ มีเป้าหมาย ไม่ผันแปร 

ทุกปัญหา กล้าหาญแก้ ไม่ละวาง

สี่เส้นทาง แห่งเมือง คาร์บอนต่ำ 
อาจง่ายขึ้น หากนำ สองวิถี 

ส่งเสริมใช้ จักรยาน ใกล้บ้านซี 

ลดขับขี่ ยานยนต์ กินน้ำมัน
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ซื้อจักรยานมาแล้วใช้ไม่ได้
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 สำหรับคุณสมบัติของจักรเยือเครื่องนี้ มันสามารถเดินหน้า 

และถอยหลังได้ รวมทั้งยังเลี้ยวซ้ายขวาทั้งในขณะเดินหน้าและ 

ถอยหลังได้ด้วย ที่สำคัญใช้ ได้ทั้งในคลอง แม่น้ำ ทะเลสาบ และทะเล 

(ชายฝั่ง) อีกทั้งยังคงรูปทรงจักรยานไว้เป็นสัญลักษณ์ของการใช้ 

จักรยาน การขับเคลื่อนเกิดได้ด้วยแรงพุ้ยน้ำของใบระหัดวิดน้ำที่ 

เชื่อมติดไว้กับวงล้อหลัง ซึ่งหมุนช้าเร็วไปตามรอบของการหมุนบันได 

และจานหนา้ของจกัรยาน การเลีย้วทำได้ โดยใชห้างเสอืทีท่ำขึน้มาเปน็ 

พิเศษ การลอยตัวทำได้ โดยทุ่นที่ทำจากท่อพีวีซีปิดหัวท้าย และครอบ

ดว้ยหมวกสงักะสทีรงกรวยกลมเพือ่การลูน่ำ้ ขณะนีก้ำลงัพฒันาให้ ใช้

แรงน้อยและขับเคลื่อนได้คล่องตัวขึ้นไปอีก 

 ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยาน 

เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงได้มอบโล่รางวัลสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ 

จกัรยาน “จกัรเยอื” แกล่งุอู ๋เมือ่วนัที ่ 28 เมษายน  2555 ณ ลานกจิกรรม 

งานสถาปนิก’ 55 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ด้วยชื่นชอบในผลงานที่ 

สามารถใช้งานได้จริง และชื่นชมในหลักคิดและปรัชญาในการทำงาน 

ของลุงอู๋ ที่ว่า ‘ทำงานไม่ได้ค่าตอบแทนก็ขอทำ ถ้าได้เรียนรู้’ 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับจักรยาน

 ลุงอู๋ (นายอู๋ สุนทรยาตร) เป็นเจ้าของความคิดผลงานจักรเยือ 

เครือ่งนี ้ และดว้ยความทีม่ปีระสบการณช์า่งและมฝีมีอืทางเครือ่งกล 

มากว่า 30 ปี  กอปรกับเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทั้งกีฬา 

ทางบก คือ การขี่จักรยานทางไกล และกีฬาทางน้ำที่ชอบขี่สปีดโบ๊ท 

และเจ๊ตสกี ลุงอู๋ต้องการผสมผสานกีฬาสองชนิดเข้าด้วยกัน 

จึงกลายมาเป็น “จักรเยือ” นวัตกรรมแห่งความภูมิ ใจของช่าง 

ประถม 7 จากชลบุรี

“        จกัรเยอื” มาจากการเลน่คำ ระหวา่ง “จกัรยาน” และ “เรอื”   หมายถึงพาหนะที่รูปทรงเป็นจักรยานสองล้อแต่ 

 ดัดแปลงให้ ใช้ขับเคลื่อนบนผิวน้ำได้...

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 
มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับ 
จักรยาน 28 เมษายน 2555

‘จักรเยือ’
คิดนอกกรอบ
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วัฒนธรรมจักรยาน Bicycle culture
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แหล่งงานในระยะที่ไม่ไกลนัก ความเข้าใจดังกล่าวเป็นฐาน 

สำคัญในการวางแผนจักรยานในเมืองต่อไป

 เมื่อพิจารณาเมืองในประเทศไทย พบว่าเป็นเมืองที่มี 

สัดส่วนพื้นที่ถนนเมื่อเทียบกับพื้นที่เมืองน้อยกว่ามาตฐาน 

ของการเป็น “เมืองสะดวก” (Flow City) ที่จะต้องมีสัดส่วน 

พื้นที่ถนนประมาณร้อยละ 20 - 25 เมื่อเทียบกับพื้นที่เมือง 

ทั้งหมด มหานครนิวยอร์กมีสัดส่วนดังกล่าวร้อยละ 38 

มหานครโตเกียวร้อยละ 23 กรุงเทพมหานครมีเพียง 

ประมาณร้อยละ 10 แสดงถึงการขาดแคลนโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก และดูจะเป็นไป 

ไม่ไดท้ีจ่ะเวนคนืทีด่นิเพือ่มากอ่สรา้งถนนให้ ไดต้ามมาตรฐาน 

การเป็น “เมืองสะดวก” แต่จะต้องมีการบริหารจัดการ 

โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถรองรับการ 

สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพื่อชดเชยการขาดแคลน 

โครงสรา้งพื้นฐาน ไม่ว่าจะเปน็การสนับสนุนให้มีระบบขนส่ง 

มวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเพื่อแยกระบบขนส่งมวลชน 

ออกไปจากพื้นที่ถนน การย้ายการสัญจรระยะใกล้มาสู่ 

“ระบบสัญจรเบา” คือการเดินเท้าและขี่จักรยาน เพื่อลดการ 

เดินทางที่ต้องใช้พื้นผิวการจราจรลง ด้วยระบบสัญจรเบา 

ทีป่ระหยดั สะดวก และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึใชง้าน 

พื้นที่ ถนนให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้ นด้ วยเทคนิคการ 

บรหิารจดัการและการวางแผนคมนาคมขนสง่ทีเ่หมาะสม ฯลฯ 

ด้วยฐานคิดที่จะใช้พื้นที่ถนนที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้ม 

ประโยชน์ที่สุด โดยการแยกกลุ่มยานพาหนะแบบไม่มี 

เครื่องยนต์หรือระบบสัญจรเบาให้อยู่ร่วมกันบนทางเท้า 

ไม่ต้องไปปะปนเสี่ยงอันตรายกับยานพาหนะขนาดใหญ่ 

อื่นๆ สามารถสร้างร่มเงาที่กันแดดกันฝนได้ทั้งสำหรับ 

คนเดินเท้าและจักรยานแม่บ้านที่ขี่ด้วยความเร็วต่ำ แล้วแยก 

ยานพาหนะแบบมี เครื่องยนต์ ไปอยู่บนพื้นผิวจราจร  

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว พื้นที่หลักที่ควรส่งเสริมการใช้ 

จั ก รยานคื อ  ถนนซอยและถนนสายรอง ใน เมื อ ง 

โดยจดัการใหท้างเทา้มคีวามกวา้ง ลกัษณะพืน้ผวิ และรม่เงา 

ที่เอื้ออำนวยให้การเดินเท้าและขี่จักรยานแบบช้าๆ สามารถ 

ใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเปน็มติร สำหรบัถนนซอยที่ไมม่ทีางเทา้ 

ก็ควรได้รับการออกแบบให้พื้นผิวถนนสามารถรองรับ 

การเดินเท้า จักรยาน และควบคุมให้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ 

สามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าที่กำหนดได้ ส่วนถนนสายหลักและ 

สายประธานของเมอืงโดยหลกัการไมส่นบัสนนุใหม้กีารสญัจร 

ด้วยจักรยานบนถนนสายดังกล่าว เนื่องจากถูกออกแบบไว้ 

สำหรับการสัญจรระยะไกลเกินกว่าที่คนปกติจะขี่จักรยาน 

ไปถึงได้ และมีความเร็วเกินกว่าที่จักรยานปกติจะทำได้ 

การใช้ จั กรยานบนถนนลำดับศักย์สู งดั งกล่ าวจะใช้  

ในพื้นที่บางแห่งที่มีกิจกรรมหนาแน่นสองข้างทางเท่านั้น 

และจะใช้คู่กับการมีทางคู่ขนาน (Frontage Road) 

ซึ่งทำหน้าที่ของถนนสายรองซ้อนอยู่ข้างๆ ถนนสายหลัก 

และสายประธาน

 ด้วยลักษณะเฉพาะของจักรยานและข้อจำกัดของ 

เมืองในประเทศไทยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่า  

การใช้จักรยานในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์กับการสัญจรใน 

เมืองช่ วยลดปัญหาจราจรและคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 

คือการขี่จักรยานเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การขี ่

จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย จึงควรได้รับการพิจารณาว่า 

เป็นองค์รวมเดียวกันกับการเดินเท้า เพื่อให้เกิดการใช้ 

พื้นที่ทางเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพายานพาหนะ

แบบมีเครื่องยนต์ อีกทั้งยังนำไปสู่การมีวิถีชีวิตที่เอื้ออำนวย

ต่อการมีสุขภาวะดีได้อีกด้วย 

 ...การสนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชนบนทางวิ่งเฉพาะเพื่อแยกระบบขนส่งมวลชน 
ออกไปจากพื้นที่ถนน การย้ายการสัญจรระยะใกล้มาสู่ “ระบบสัญจรเบา” คือ 
การเดินเท้าและขี่จักรยาน เพื่อลดการเดินทางที่ต้องใช้พื้นผิวการจราจรลง  

ด้วยระบบสัญจรเบาที่ประหยัด สะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

ร       ะบบคมนาคมขนส่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อ

การพัฒนาเมือง มีหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 

เข้าด้วยกันอย่างสะดวกและปลอดภัยเป็นหลัก 

โดยมีความประหยัดและความสะดวกสบายเป็นตั ว 

สนับสนุนปัจจัยเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งมี 3 ส่วน 

ได้แก่ ผู้เดินทาง ยานพาหนะ และโครงสร้างพื้นฐาน  

ซึ่งทั้งสามส่วนมีความสัมพันธ์กันทั้งไปและกลับเป็นวงจร 

เพื่อนำมาสู่การตัดสินใจการเดินทางของประชาชน 

 จกัรยานกเ็ปน็ยานพาหนะประเภทหนึง่ ทีม่คีวามตอ้งการ 

โครงการพื้นฐานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความ 

ตอ้งการของผูเ้ดนิทางได้ ในสถานการณห์นึง่ ซึง่สามารถนำมา 

ใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของการสญัจรในเมอืงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ถ้ามีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของจักรยานอย่างถูกต้อง  

 ยานพาหนะทุกประเภทมีศักยภาพและข้อจำกัด 

ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านระยะทางที่เหมาะสม 

ความสามารถในการบรรทุกผู้ โ ดยสารและสิ่ งของ 

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ความต้องการ 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสัญจร เป็นต้น 

กับ
จักรยาน

ระบบคมนาคมขนส่งในเมือง

 เมื่อพิจารณายานพาหนะหลักของเมืองที่ประกอบด้วย 

การเดนิเทา้ จกัรยานยนต ์รถยนตส์ว่นบคุคลและระบบขนสง่ 

มวลชน จะเป็นได้ว่าจักรยานจะมีตำแหน่งของตัวเองอยู่ 

ระหว่างการเดินเท้าและจักรยานยนต์ เนื่องจากสามารถ 

เดินทางได้ ไกลกว่าการเดินเท้า แต่ไม่ไกลเท่าจักรยานยนต์  

จักรยานจึ งสามารถรองรับการเดินทางได้ ระหว่ าง 

2 ถึง 5 กิ โลเมตร ไม่สามารถบรรทุกของได้มากนัก 

และไม่ทนทานต่อสภาพอากาศ  

 จั ก รยานจึ งมี ค วาม เหมาะสมในฐ านะการ เป็ น 

ส่วนหนึ่งของระบบการสัญจรทั้งหมด ที่มีลักษณะเฉพาะ 

ที่ต้องการพื้นที่น้อย ความเร็วต่ำไม่เป็นอันตรายต่อคน 

เดินเท้ าจึ ง เข้ า ไปเป็นส่ วนหนึ่ งของทางเท้ า ได้อย่ าง 

กลมกลืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ ได้รับผลกระทบ 

จากการจราจรบนถนนที่ติดขัด และประหยัด จึงมีความ 

เหมาะสมทีจ่ะใชง้านในสองรปูแบบ คอื การเดนิทางระยะใกล ้

แทนที่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว และการเชื่อมต่อ 

ระหว่างต้นทางกับระบบขนส่งมวลชนในระยะใกล้ เช่น 

จากบ้านมาถึงปากซอยหรือตลาดชุมชน หรือจากบ้านไปถึง

นักปั่นรอบรู้

ผศ.ดร. พนิต ภู่จินดา1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ไมต่า่งอะไรกบัพวกนกักอลฟ์ทีเ่ดนิตลีกู 

กอล์ฟกลางแดดเปรี้ยงๆ มีชาวบ้าน 

ขี่มอเตอร์ ไซค์ผ่านมาตะโกน ถามว่า 

“บ้าหรือเปล่า ไม่ร้อนกันบ้างหรือไง?”

 ถ้าตั้งคำถามถามเรียงตัวกับบรรดา 

เสอืหมอบ, หนุม่เสอืภเูขา, สาวลยุคนัคลอง 

คะนองคนันา, วยัรุน่ฟกิเกยีรร์วมไปถงึคณุ

แม่ค้า ที่ยังคงใช้จักรยานไปตลาด-พี่รปภ. 

ที่ขี่จักรยานไปทำงานก็คงจะได้รับคำตอบ 

อย่างเป็น ทางการคล้ายๆ กัน ว่าการ 

ขี่จักรยานนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ดี 

มากวิธีหนึ่ง เพราะได้ออกแรงต่อเนื่อง  

ในระดับที่เหมาะสมไม่ว่าจะขี่เพียงครึ่ง 

ชั่วโมง ครึ่งวัน หรือเต็มวันก็ตาม

 เหตุผลต่อมาก็คือ คนที่สัมผัสจริงจะ 

ได้รับความรอบรู้และความเพลิดเพลิน 

จากการเคลื่อนที่ท่องเที่ยวไปในถิ่นต่างๆ 

ด้วยความเร็ว ที่เร็วพอดีๆ กับสมรรถนะ 

ของกำลังน่องแต่ละคนไม่ ใช่ปรู๊ดปร๊าด 

แบบรถซิ่ง ทั้งที่เป็นเหล็กหุ้มเนื้อหรือเนื้อ

หุ้มเหล็กก็ตาม 

 และด้วยความเร็วพอดีๆ เช่นนี้ ทำให ้

คนปั่ นจั กรยาน มี โอกาสชื่ นชมกับ 

ธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่า 

คุ ณ จ ะ ขี่ ไ ป กั บ พ ร ร คพ ว ก เ พื่ อ น ฝู ง 

หรือจะไปเพียงคนเดียวเดี่ยวๆ ก็ตาม 

เรียกว่ามีบรรยากาศที่ชวนให้หลงไหล 

ไ ฝ่ ฝั น ต ล อ ด เ ว ล า  ไ ป ห ล า ย ค น ก็  

สนุกสนาน-ไม่เหงา  

 แต่ถ้าไปคนเดียวก็ ไม่ ใช่ว่าจะเหงา 

เพร า ะ จ ะ เป็ น ช่ ว ง เ ว ล าที่ เ ร า ไ ด้ อ ยู่  

กับตนเองอย่างเต็มที่ เท่ าที่ ต้องการ 

ส าม า รถทำจิ ต ใ จ ใ ห้ ส งบนิ่ ง ขณะที่  

ร่างกายเคลื่อนไหว ก็สามารถติดตาม

ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย-นับลม 

หายใจที่ผ่านรูจมูกเข้าอออก ที่สำคัญ 

หากจะใช้เวลานี้ สำหรับการทำสมาธิ 

ก็จะเป็นประโยชน์มากอีกทางหนึ่ง  แม้แต่ 

ทำกิจกรรมทางกายอื่นๆ เช่น เดิน 
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ยกดัมเบลล์ ว่ายน้ำ วิ่งจ๊อกกิ้ง ขับรถ 

ทางไกล ก็ทำได้เช่นกัน 

 วิธีง่ายๆ ในการทำจิตใจให้สงบนิ่ง 

ไมว่อกแวก กค็อื ใชว้ธินีบัเลขไปตามจงัหวะ 

ของการออกกำลังหรือการเคลื่อนไหว 

อาจนบัไปเรือ่ยๆ หรอืนบัเป็นชดุๆ แลว้แต ่

ความสะดวก บางคนก็ถือโอกาสตามด้วย 

บทสวดมนต ์ทีผู่้ ใหญท่า่นเรยีกวา่ “เจรญิสต”ิ 

คอืการ สวดมนตง์า่ยๆ ทีท่กุคนรูจ้กัด ีไดแ้ก ่

อมินิาสกักาเรนะ พทุธงั ฯ ธมัมงั ฯ สงัฆงั ฯ 

อภปิชูยามะ ตอ่ดว้ยอะระหงัสมัมาสมัพทุโธ 

ภคะวา…., บทชุมนุมเทวดา สักเคกาเม… 

บทบูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส…สวากขาโต 

. . .สุปฏิปัณโณหรือจะตามด้วยคาถา 

ชินะบัญชร สวดวน ไปมารอบแล้วรอบเล่า

  ส่วนใครจะมีคาถาอื่นๆ เช่นคาถาบูชา 

พระประจำวัน (ตามจำนวนกำลังวัน) 

รวมทั้งบูชาเทพองค์อื่นๆ ตามความเชื่อ 

เฉพาะตวั กค็งไมเ่ป็นปญัหาใดๆ ทัง้ยงัจะได ้

เวลายาวออกไปอีก

   เชื่อว่ามีหลายท่านเคยทำเช่นนี้อยู่เป็น 

ประจำแล้ว แต่หลายท่านถ้ายังไม่เคย 

ก็ทดลองดู จะพบความสงบ เพลิดเพลิน 

และอิ่มเอมตลอดการเดินทางบนหลังอาน 

หรอืการเดนิทางดว้ยเทา้  แตก่ต็อ้งขออภยั 

สำหรับนักปั่น และนักเดินในกรุงที่ต้อง 

เผชิญกับความสับสนในการจราจร จน 

อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามโปรแกรม 

“จักรยานพุทโธ” หรือ “เดินพุทโธ” ตามที่ 

แนะนำ มานี้ได ้เพราะอาจจะโดนเฉีย่วหรอื 

ตกท่อไปได้นะครับ… สวัสดี 

พุท
โธ

จักรยานพุทโธ – เดินพุทโธ
หมอหน่อย ศุภมิตร

วิธีง่ายๆ ในการทำจิตใจให้สงบนิ่ง

ไม่วอกแวก ก็คือใช้วิธีนับเลขไปตามจังหวะ

ของการออกกำลังหรือการเคลื่อนไหว อาจนับ

ไปเรื่อยๆ หรือนับเป็นชุดๆ แล้วแต่ความสะดวก

บางคนก็ถือโอกาสตามด้วยบทสวดมนต์

ที่ผู้ใหญ่ท่านเรียกว่า  “เจริญสติ”

เ รื่องนี้ ไม่ ใช่ฉายาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีต 

และก็ ไม่ใช่เป็นการก้าวร้าวลบหลู่ศาสนา แต่เป็นเรื่อง 

ของการสร้างสรรค์คุณค่าชีวิต ด้วยการผสมผสาน 

การออกกำลงัดว้ยการขี ่(ป่ัน) จกัรยาน หรอืการเดนิ กบัการ 

ฝึกจิต ในแนวพุทธด้วยการปฏิบัติสมาธิ (ว่าเข้าไปนั่น)

 หากจะเริม่กนัดว้ยคำถามทีว่า่ คณุมาขีจ่กัรยานกนัทำไม?  

ถึงจะขี่กันในต่างจังหวัดที่อากาศดีๆ หน่อยก็ เถอะ 

เหนื่อยก็เหนื่อย ร้อนก็ร้อน ลมก็แรง แดดก็จ้า หน้าก็ดำ 

เมือ่ยกเ็มือ่ย นอ่งก็โป่ง ยิง่ถา้มาขีก่นัในกรงุเทพ เมอืงฟา้อมร 

ด้วยแล้ว ควันพิษก็มาก ผู้คนบนรถเมล์คงสงสัยว่า 

นักขี่จักรยาน ที่ เห็นในถนนกรุงเทพหลายสายทำไม 

ชา่งมเีวลาเหลอืเฟอื ไมรู่จ้กัรบีเดนิทาง ไปทำงานทำการ มวัมา 

ขี่จักรยานเอ้อระเหยลอยชายอยู่ ได้ แถมยังมีอันตราย  

จากอุบัติเหตุได้ทุกเวลาเหมือนที่เคยลงในหน้าหนังสือพิมพ์

มาหลายครั้ง

 ยิ่งมีคนบางกลุ่ม ขี่จักรยานกันแค่ในเมืองไม่เหนื่อยพอ 

พอมี วั นหยุ ด  ก็ ป่ั นจาก ใน เมื องออก ไปนอก เมื อง 

ไปต่างจังหวัดเป็นระยะทางร้อยๆ กิโลเมตร หามรุ่งหามค่ำ 

ข้ามวันข้ามคืนสนุกสนานหลงไหลอะไรกันนักกันหนา

8

การปั่นจักรยานหรือการเดิน 
ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เรา 
ได้อยู่กับตนเองอย่างเต็มที่

สามารถทำจิตใจให้สงบนิ่ง ขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหว ก็สามารถติดตามดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย-นับลมหายใจที่ผ่านรูจมูกเข้าอออก ที่สำคัญหากจะใช ้เวลานี้สำหรับการทำสมาธิก็จะเป็น 
ประโยชน์มากอีกทางหนึ่ง

เบา...เบา กับหมอหน่อย

แม้แต่ทำกิจกรรม

ทางกายอื่นๆ ก็ทำ
สมาธ ิ

ได้เช่นกัน
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POSITIVE THINKING

 

ในขณะเดียวที่คิดถึงบ้าน ก็รู้ดีว่าตัวฉันและคนอื่นๆ  

กำลังอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่า “โลก” ด้วยความรู้สึก 

ไม่มั่นคงมากขึ้นทุกที เพราะบ้านไม่เป็นตามที่เราคุ้น 

เคยอีกแล้ว ฝนมากเกินไป หนาวเกินไป ร้อนแล้งเกินไป 

ตึกรามบ้านช่องหนาแน่น แหล่งปลูกข้าวกลายเป็นนิคม 

อุตสาหกรรม ถนนเต็มไปด้วยควันและไอร้อน ป่าน้อยลง  

ในขณะที่น้ำทะเลก็หนุนสูงขึ้นทุกวัน เกิดอะไรขึ้น? เราถาม 

คำตอบของคำถามนี้มีอยู่หลากหลาย เพราะห้างสรรพสินค้า 

ใช้ ไฟฟา้เยอะเกนิไป โรงงานไมรู่จ้กับำบดันำ้เสยี ฟารม์ววัปลอ่ย 

อึวัวซึ่งเป็นแหล่งของก๊าซมีเทน (ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดเรือน 

กระจกไดม้ากกวา่คารบ์อนไดออกไซต ์23 เทา่) หรอืเปน็เพราะ 

เราบริโภคกันมือเติบเกินควร…

 ไมม่คีำตอบไหนเลยทีผ่ดิ แตเ่ราจะรูส้กึและทำอยา่งไรตอ่ 

กับคำตอบนั้นกลับเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่า ถ้าคำตอบ 

ทีป่รากฎทำใหเ้ราโกรธ เราอาจชว่ยทำให้ โลกรอ้นขึน้ดว้ยความ

รอ้นในใจเรา ถา้เราอดึอดัใจ เราอาจบริโภคอะไรตอ่มอิะไรเพิม่ 

เพือ่จะไดล้มืๆ ไปเสยี แตถ่า้เรารู้ ใจตวัเอง ทำใจใหร้ม่ๆ หนอ่ย 

เริม่ตน้อะไรงา่ยๆ ทีเ่ราทำไดเ้ลยในตอนนี ้เราจะมสีว่นทีท่ำให ้

โลกใบนี้เย็นได้มากขึ้น

 แตจ่ะทำอยา่งไรละ่? ฉนัคดิวา่หลายคนอาจจะรูค้ำตอบนี ้

ดยีิง่กวา่ฉนั  - ลดใชถ้งุ ขีจ่กัรยาน ถอืป่ินโต แยกขยะ ฯลฯ แตฉ่นั 

ขอแหวกแนวชวนคุณทำอะไรง่ายๆ ด้วยความคิดง่ายๆ ที่ว่า  

หากเราอยากทำให้ โลกของเรามีสีเขียวมากขึ้นแล้วไซร้ ทำไม 

เราไม่ปล่อยให้หัวใจเราสัมผัสความเขียวของโลกบ้าง  

วา่แลว้ฉนักอ็อกไปเดนิเลน่ในสนามหญา้ ไปเดนิเลน่นอกบา้น 

(ให้หมาเห่าเล่น) มองดูดอกหญ้าข้างทาง ชมพระอาทิตย์ที่ 

กำลังตก หาเวลาใกล้ชิดธรรมชาติ อาจจะออกไปที่สวน 

สาธารณะหรือวัดใกล้บ้าน สูดหายใจเข้าให้ เต็มปอด 

ผอ่นลมหายใจออกใหเ้ตม็ที ่มองดทูอ้งฟา้สสีด เดนิบนพืน้หญา้ 

(หรือจะนอนเล่นเสียเลยก็ ไม่ว่ากัน) ออกกำลังกายเบาๆ 

เราจะพบความสดชื่นในใจ

 เวลาที่...............................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

............................................................................................... 

................................................................................................ 

 

(ขอเชิญเติมคำในช่องว่างให้ถูกใจเขียวของคุณ)

ขอให้ท่านมีความเบิกบาน เมื่อได้ดูแลโลก ;)

>> แลกเปลี่ยนกับผู้เขียนได้ที่: 
 ninging.zhzq@gmail.com

 ...ชว่งนีฉ้นัอยูไ่กลบา้นคะ่ ในชว่งเวลาทีเ่ราตอ้งไกลบา้น คำวา่ “บา้น” ทีเ่ราอยูอ่าศยั 
ทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย กลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึง ทำให้เรารู้ว่า 
“บ้าน” เป็นมากกว่าห้องหับและข้าวของ แต่เป็นที่แหล่งแห่งหนที่เราเป็นตัวเราเอง 
เป็นที่ให้เราได้พัก เป็นที่ที่เราได้ปลดปล่อยสัมภาระ เป็นที่ให้เราได้เหยียบยืน แม้แต่ 
ในเวลาที่ออกมาทำงานกึ่งพักผ่อนแบบนี้ ฉันก็ยังคิดถึงบ้าน หากจะพูดว่าเราฝาก 
“ขวัญ” ไว้กับบ้านก็คงจะไม่มากเกินไป...

บ้านของ...
  หัวใจเขียว
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ชีวิตที่สมดุลย์

พรรัตน์  วชิราชัย

ชีวิตที่สมดุล

 หลายครั้งฉันมักจะหาโอกาสเช่นนี้เพื่อให้ โลกได้ดูแล 

ตัวเอง และพบว่าเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองได้รับการดูแล 

อย่างเต็มที่ (ไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากคนรัก) เราจะได ้

รับพลัง พลังนี้เราจะนำไปอะไรต่อก็ดูเป็นสิ่งสร้างสรรค์ 

สิ่งงดงามไปเสียได้

 นี่อาจเป็นเพราะ เมื่อใจเรา(เริ่มเป็น)เขียว เราก็ ได้รับ 

ประโยชน์จากความสงบร่มเย็นของใบไม้ต้นไม้ เมื่อใจ 

ของเราเขียว เราจึงมีเรี่ยวแรงดูแลบ้านหลังใหญ่ ใบนี้ 

และเมื่อใจเราเขียว เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เราดื่มกินและ 

บริโภคล้วนแต่มาจากแม่ธรณีที่เราเหยียบยืน

 คอลัมน์นี้จึงอยากชวนคุณๆ ดูแลโลก แต่เรารู้อยู่แก่ใจ 

แล้วว่า ในขณะที่เราดูแลโลก เราได้ดูแลตัวเองไปแล้วเป็น 

อันดับแรก ฉะนั้นจงอย่าลังเลใจ เวลาที่จะชวนเพื่อนไป 

สวนสาธารณะ เวลาที่ไมเ่อาถงุพลาสตกิ เวลาที่ไมเ่อาตะเกยีบ 

ใช้แล้วทิ้ง เวลาที่ถือขวดน้ำและปิ่นโตประจำตัว เวลาที่ ไม่ 

เลือกกินของนอก (เพราะก่อนอาหารนั้นจะมาถึงปากเราได้ 

ตอ้งผา่นการขนสง่มากมาย ซึง่สิน้เปลอืงพลงังานโลกไมน่อ้ย) 



13

 ลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินเท้า

และใช้จักรยาน ทั้งสัญญานไฟจราจร  

และป้ายเตือน ป้ายบอกทิศทางต่างๆ 

ที่มีให้ครบครัน จะปรากฏในประเทศ 

ที่มีวัฒนธรรมจักรยานที่แข็งแรงเท่านั้น

“ วัฒนธรรมจักรยาน หมายถึง

กระแสความนิยมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ในพื้นที่เมืองจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

เมืองที่จะเห็นจักรยานเป็นพาหนะหลักในการสัญจร

ของประชาชน ในทุกพื้นที่ ”

ด้วยวัฒนธรรมจักรยานจะช่วยฝึกบรรดาเด็กๆ ท้ังหลายได้รู้จักคำว่าพ่ึงตนเองต้ังแต่ยังเยาว์

ก่อให้เกิดความรู้สึกเคารพในการตัดสินใจของผู้อ่ืน รู้จักท่ีจะยืนยันในส่ิงท่ีเห็นว่าควรว่าถูก

เพราะถูกฝึกให้เรียนรู้ผ่านการใช้จักรยานในเส้นท่ีเป็นมรดกตกทอดมาต้ังแต่รุ่นย่ายาย

แตกต่างอย่างมากมายกับลูกแหง่ของผู้คนในเมืองวัฒนธรรมรถยนต์ท่ีจะปล่อยให้เด็กๆ

ออกไปไหนทีก็มีแต่ความกังวลว่าจะปลอดภัยหรือไม่?

 บรรดาเมอืงทีม่จีกัรยานเปน็วฒันธรรมรองเหลา่นี ้ทีจ่ะม ี

บรรดาผูค้ลัง่ไคล้ ในวฒันธรรม จกัรยาน จากหลากหลายกลุม่ 

ที่พยายามจะผลักดันให้จักรยานเป็นวัฒนธรรมหลัก 

ของเมืองให้ ได้ ทั้งกลุ่มนักแข่งจักรยาน กลุ่มผู้ส่งเอกสาร 

โดยใช้จักรยาน กลุ่มนักเคลื่อนไหวส่งเสริมการใช้จักรยาน 

กลุ่มจักรยานสำอางค์ (คือกลุ่มที่ ใช้จักรยานที่มีการ 

ตกแต่งอย่าง อลังการ) กลุ่มช่างซ่อมจักรยานและกลุ่มผู้ ใช ้

จักรยานทั่วๆ ไปบางกลุ่ม 

 จากหลากหลายกลุ่ม เหล่ านี้ นี่ แหละคือตั วจักรที่  

เคลื่อนไหว สร้างกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานใน 

เมืองทั้งแบบที่รณรงค์ ให้ผู้คนเปลี่ยนจากใช้รถยนต์มาเปน็ใช ้

จักรยาน ในรูปแบบของพาเหรดจักรยานเป็นลักษณะ 

ขบวนพาเหรดของผู้ ใช้จักรยานในเมืองจักรยานชุมชน 

(community bicycle program) ลักษณะเป็นโครงการ 

การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการกำหนดเส้นทางจักรยาน 

และสง่เสรมิใหค้นในชมุชนหนัมาใชจ้กัรยานในชวีติประจำวนั 

จักรยานเพื่อน้องและผู้ด้อยโอกาส (Bike not Bombs) เป็น 

การรวมตัวกันของช่างซ่อมจักรยานที่จะหาจักรยานเก่า 

มาซ่อม แล้วแจกจ่ายให้เด็กและคนยากจนในเมือง จักรยาน 

กลางคืน (Midnight Ridazz) ที่รวมกลุ่มกันขี่จักรยาน 

ช่วงกลางคืนของแต่ละวัน ที่นัดกันในช่วงเดือนในแต่ละ 

เมืองเช่นเมือง Los Angeles ทุกวันศุกร์ ที่สองของเดือนจะ 

มีผู้ ใช้จักรยานมากกว่า 1,000 คนมาร่วมกิจกรรม หรือ 

การเคลื่อนไหวแบบหัวรุนแรงในลักษณะของการต่อต้าน 

กฏเกณฑบ์า้นเมอืง (ทีอ่ำนวยความสะดวกใหแ้ตร่ถยนต)์ เชน่ 

กลุ่ม Critical mass เป็นต้น

 ในแวดวงของนักเคลื่อนไหวให้เกิดการใช้จักรยานก็จะมี 

แนวทางหลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่เฉพาะกิจกรรม 

ที่เน้นจักรยาน อย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ 

อืน่ๆ อกีหลายรปูแบบ ทัง้เรือ่งจกัรยานทีเ่กีย่วขอ้ง กบัดนตร ี

ภาพยนตร ์การนำจกัรยานมาสรา้งเปน็งานศลิปะทำเวบ็บลอ๊ค

มเีนือ้หาสง่เสรมิ การใชจ้กัรยาน แตง่หนงัสอื จดัทำสติก๊เกอร ์

ไปจนถึงการมีนิตยสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้จักรยาน 

เผยแพร่อยู่ทั่วไป

   วัฒนธรรมจักรยานนั้นพัฒนาต่อเนื่องมาจาก “วัฒนธรรม 

การเดนิเทา้” ทีเ่ปน็ปฐมบทเกา่แกข่องการเดนิทาง ไมว่า่จะเปน็ 

ชนชาติไหน เมื่ออารยธรรมก้าวไกลไปมากขึ้นก็เกิดการสร้าง 

เครือ่งทุน่แรงในการเดนิทางเชน่ รถมา้ หรอืเกวยีน ตอ่เนือ่งมา 

จนเป็นจักรยาน แต่เมื่อโลกหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

พัฒนาก้าวหน้า จนสามารถสร้างเครื่องยนต์กลไก กลายเป็น 

สร้างรถยนต์ส่วนบุคคล ที่สามารถทำให้ถูกจนคนทั่วไปซื้อ 

หากนัไดส้ะดวก มนักเ็ลยฟเูฟือ่ง กลายเป็นกระแสการพฒันา 

เมอืงเพือ่รถยนตก์ระจายไปทัว่ทัง้โลก แตย่โุรปกา้วไกลในเรือ่ง 

“วัฒนธรรมจักรยาน” ในปัจจุบันก็เพราะว่าในช่วงของการ 

Bicycle culture

วัฒนธรรมจักรยานหมายถึงกระแสความนิยมการใช้ 

จักรยานในชีวิตประจำวันในพื้นที่เมืองจนกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่จะเห็นจักรยาน 

เป็นพาหนะหลักในการสัญจรของประชาชนในทุกพื้นที่ 

บางครัง้คำๆ นีม้กัจะมคีนนำไปใชก้บักจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

การขี่จักรยานหรือรณรงค์ ให้คนขี่จักรยานในบางประเทศ 

ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะกิจกรรมรณรงค์เหล่านั้น 

อาจจะถือได้ว่าเป็นเพียงแฟชั่นเท่านั้น เนื่องจากในบางเมือง 

บางประเทศ ที่ถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกทีนึงหรือถึงวันอะไร 

ที่ มั น เป็นสากล เกี่ ย วกั บสิ่ งแวดล้ อมที ก็ จ ะมีบรรดา 

นักสร้างภาพนำผู้คนแห่ออกมา ขี่จักรยานกันเต็มบ้าน 

เต็มเมือง แต่เมื่อหมดเวลาของกิจกรรม เมืองนั้นๆ 

ก็กลับไปเป็นเมืองเจ้าปัญหา เนื่องมาจากรถยนต์เช่นเดิม 

อย่างนี้ไม่ถือว่าเมืองนั้นมีวัฒนธรรมจักรยาน 

 เมืองที่มีวัฒนธรรมจักรยานคือเมืองที่มีองค์ประกอบ 

หลายๆ ด้านของเมืองส่งเสริมให้ผู้คนขี่จักรยานในชีวิต 

ประจำวันได้ โดยสะดวก ประชากรในเมืองเดินทางไปมา 

ดว้ยจกัรยานเปน็เรือ่งปกติในชวีติประจำวนั ประเทศ ทีม่เีมอืง 

แบบนี้ก็เช่น เดนมาร์ก เนเธอแลนด์ เยอรมัน สวีเดน ญี่ปุ่น 

จีน และบังคลาเทศ เป็นต้น 

 เมืองโคเปนเฮเก้นในประเทศ เดนมาร์ก 37 % ของ 

ประชากรใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน 

ใกลเ้คยีงกบัจำนวน 40% ของประชากรในเมอืงอมัสเตอรด์มั 

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 

เช่นกัน ทำให้สองเมืองนี้ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็น 

เมืองหลวงด้านจักรยานของโลก

 เมืองที่มีวัฒนธรรมจักรยานที่แข็งแรงจะมีการพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้เกิดการใช้จักรยาน 

ทั้งระบบทางจักรยานที่  ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย 

ทั้งการออกแบบที่จอด ที่เก็บจักรยาน ที่เป็นโครงข่าย 

สอดคล้องสัมพันธ์กับระบบขนส่งมวลชน ไปจนถึงระบบ 

จักรยานสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการ 

ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งเมือง เรียกว่ามีจักรยานอยู่ ใน 

วิถีชีิวิตของเมืองไปแล้ว

 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

และบราซิล ประเทศเหล่านี้มีระบบการจราจรที่เน้นให้ความ 

สำคัญกับรถยนต์ และประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมใช้รถยนต์ 

ในการสัญจร ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีวัฒนธรรมรถยนต์เป็น 

วฒันธรรมหลกั แตอ่ยา่งไรกต็าม เมอืงตา่งๆ ในประเทศเหลา่นี ้

ก็ยังมีความพยายามที่จะนำเสนอ การใช้จักรยานเป็น 

วัฒนธรรมรองมีการส่งเสริมการใช้จักรยาน ด้วยการสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้จักรยานทั้งเลน จักรยาน 

ที่จอดจักรยาน และกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานอื่นๆ  

เช่นในเมือง Portland Oregon, San Francisco, 

Toronto, Montreal, และ Twin Cities เป็นต้น 

  ที่จอดรถจักรยานที่มีบริการอำนวยความสะดวก

ให้ทั้งป้ายและร่มเงา ประหนึ่งว่าจักรยานก็คือพาหนะ

สำคัญชนิดหนึ่งของเมือง หากเป็นในเมืองที่ไร้ซึ่ง

วัฒนธรรมจักรยานเราจะเห็นภาพเช่นนี้เช่นกัน

แต่ใต้หลังคาคลุมนั้นจะเป็นรถยนต์เพียงพาหนะเดียว

  ถนนในเมืองที่วัฒนธรรมจักรยานแข็งแรง
เส้นทางเดินรถของรถยนต์จะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของพื้นที่ถนน ยังต้องมีการให้พื้นที่

สำหรับผู้ ใช้จักรยานและผู้เดินเท้าไปตลอดแนว
ช่วงถนนทั้งหมดเป็นมาตรฐานทั่วไปอีกด้วย

ชุมชนจักรยานและรักการเดิน

วัฒนธรรมจักรยาน Bicycle culture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญาสิทธิ์
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เป็นต้นแบบของเมืองนั้นเถิด โปรดจินตนาการดูว่าชีวิตผู้คน 

ที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ โดยที่ ไร้รถยนต์ส่วนตัวนั้นมันเป็น 

วิบากกรรมและเป็นทุกข์ลำเค็ญสักเพียงใด แต่ถึงแม้ 

ท่านจะมีรถยนต์แล้วอาศัยอยู่ ได้ ในกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร 

แหง่นีก้เ็ถดิ แตท่กุขแ์ละกรรมทีต่ามตดิทา่นอยูต่ลอดเวลากค็อื 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและความน่าเวทนาในการหา 

ที่จอดรถในแต่ละย่านธุรกิจที่มีปรากฏให้เห็นเป็นกิจวัตร 

ในแต่ละวัน นั่นเอง 

“เราโดน วัฒนธรรมรถยนต์

ครอบงำโดยไม่รู้สึกตัวและมันฝังรากลึก

ในจิตสำนึกของประชาชนเรามากขึ้น

เข้มข้นขึ้นในทุกๆ วัน”
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เรายินดีที่จะตัดต้นไม้ ใหญ่แลกกับถนน คอนกรีต เรายินดี 

ทีจ่ะมถีนนมากกวา่มทีี่โลง่มรีม่เงา เรายนิดทีีจ่ะม ีทีจ่อดรถยนต ์

มากกว่ามีทางเท้าให้กับคนเดิน 

 จึงไม่แปลกอะไรที่หากเราจะลองสังเกตุในพื้นที่ของ 

องค์กรปกครองท้องถิ่นในภูมิภาคทั้งหลายเราจะเห็นแต่ 

พืน้ทีผ่วิแขง็ทีเ่ปน็คอนกรตีอยูท่ัว่ไปมากกวา่พืน้ทีล่านผวิหญา้ 

และต้นไม้ ใหญ่ นั่นเป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายว่าเรากำลังอยู่ ใต้ 

“วัฒนธรรมรถยนต์” เราจะเห็นโคนต้นไม้เดิมในเมืองที่ถูก 

ผิวคอนกรีตรัดรอบโคนต้นเสียต้นไม้แทบไม่เหลือพื้นที่ 

ให้รากได้เติบโตไว้ยึดโยงหาอาหาร แล้วก็ ไม่น่าแปลกใจ 

แตอ่ยา่งใดเลย ทีท่กุวนันี้ในหลายๆ เมอืงของเราจงึกำลงัผจญ 

กับปัญหาเรื่องของ การจราจรติดขัด ปัญหาภัยธรรมชาติ 

ทัง้นำ้ทว่ม นำ้แลง้ ภยัหนาว อยา่งที่ไมเ่คยเหน็มากอ่นในรุน่ปูย่า่ 

ก็เพราะว่าเราพัฒนาด้วยการ ใช้สายตาของนักพัฒนา 

ที่ต้องการสร้างความสะดวกให้รถยนต์ก่อน เราโดน 

“วฒันธรรมรถยนต”์ ครอบงำโดยไมรู่ส้กึตวัและมนัฝงัรากลกึ 

ในจิตสำนึกของประชาชนเรามากขึ้น เข้มข้นขึ้นในทุกๆ วัน 

แม้แต่ท่านที่กำลังอ่านเนื้อหานี้อยู่ก็เถิดหากท่านมีรถยนต์ 

ส่วนตัว ท่านลองนึกเฉลียวใจดูสิว่าทำไมท่านจึงต้องมีมัน 

ทำไมจึงต้องยอมเป็นหนี้สิน เพราะอยากได้มันมา ถ้าหาก

เมืองที่ท่านอยู่นั้นสมบูรณ์ ไปด้วยการเดินทางอย่างง่ายๆ 

ด้วยจักรยาน ท่านก็สามารถรักษาเงินมหาศาลที่เป็นค่าตัว 

ของเจ้ารถยนต์เอาไว้ ได้เอาไว้ ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบาย 

ของชีวิตอย่างอื่นได้

  เมืองที่ “วัฒนธรรมรถยนต์” ครอบงำโดยสมบูรณ์นั้น 

เป็นอยา่งไร กข็อใหท้กุทา่นโปรดพจิารณา “กรงุเทพมหานคร” 

พัฒนาโดยรถยนต์นำหน้าการพัฒนาเมืองในยุคทศวรรษ 

1980 นั้นได้เกิดมีกลุ่มที่ฉุกคิด ระลึกนึกมองในมุมตรงข้าม 

ถึงผลกระทบต่อเนื่องกับชีวิตความสุขสบายของคนในเมือง

เขาอันเนื่องมาจากการพัฒนาโดยรถยนต์ เขาจึงได้มีแผน 

ที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานผ่านวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อสู้กับ 

กระแสการพัฒนาเพื่อรถยนต์อันบ้าคลั่งในเวลานั้น

 และในวันนี้คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคนในกลุ่ม 

ประเทศยุโรปก็เป็นสิ่งที่แสดงให้ โลกเห็นแล้วว่า บรรพบุรุษ 

ของเขานั้นคิดถูกที่ ไม่หลงระเริงไปกับการพัฒนาเมืองเพื่อ 

รถยนต์ แตกต่างลิบลับกับเมืองทั้งหลายในโลกด้อยพัฒนา 

ที่ เชิดชูบูชาว่ารถยนต์คือพาหนะชี้วัดฐานะของบุคคล  

และรื่นรมย์กันไปกับการสร้างถนนหนทางให้สะดวก 

แพร่หลาย แม้ว่าจะต้องแลกไปกับการทำลายพื้นที่ธรรมชาต ิ

และเสียโอกาสในการใช้งบพัฒนาอันเดียวกันนั้นไปให้การ 

ศึกษากับผู้คนของตนเอง

 เมือ่นกึถงึคำวา่ “วฒันธรรมจกัรยาน” นีห้ากนำมาใสเ่ปน็ 

แว่นตามองภาพความเป็นไปของการพัฒนาเมืองใน 

ประเทศไทย ก็ ให้เกิดความรู้สึกสะท้อนใจเป็นที่ยิ่งว่า 

บ้านเมืองเรานั้นมีอะไร ที่ดีแสนดีกว่าประเทศอื่นๆ 

เค้าไม่รู้เท่าไร แต่สิ่งที่เราไม่เคยมีเอาเสียเลยน่าจะเป็นเรื่อง 

ของการใชส้ติในการพฒันาพืน้ที่ ลกูหลานของเราจงึมีโอกาส 

ได้เห็นการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ โตๆ แต่แสดงออกมาซึ่ง 

ความโง่ตกเป็นทาสและเหยื่อของรถยนต์อยู่ร่ำไป โครงการ 

พัฒนาทั้งหลายในท้องถิ่นไทยจึงมักเป็นไปในเรื่องของ 

การสร้างถนน ขยายถนน นัยว่าเป็นการแสดงให้เห็น 

ได้ อย่ า งชั ด เ จน ว่ า เ ป็นพื้ นที่ ที่ มี ค ว ามพัฒนาแล้ ว 

ถึงขั้นที่ผู้บริหารบางท้องถิ่น เผลอไผลนึกไปได้ ไกลว่าหาก 

สามารถเอารถไฟฟ้า หรือบรรดาขนส่ง มวลชนขนาดใหญ่ 

อย่างต่างประเทศเข้ามาใส่พื้นที่ของตนได้เมื่อไร จะทำให้ 

เมืองของตนเองกลายเป็นเมืองพัฒนาขึ้นมาอย่างผิดหู 

ผิดตา ทั้งที่จำนวนประชากรในท้องถิ่นเองก็ ไม่ ได้มีความ 

หนาแน่น และมีรายได้ต่อหัวมากพอที่จะให้เกิดความคุ้มค่า 

ในการก่อสร้าง โครงการเหล่านั้นได้เลยมีแต่จะทำให้เมือง 

เสื่อมลงและกลายเป็นทาสการพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆ 

เนือ่งจากแตล่ะโครงการใหญ่ๆ  เหลา่นีล้ว้นแลว้แตต่อ้งใชเ้งนิ 

ทุนที่เป็นการกู้ยืมมาทั้งสิ้น

 ประเทศไทยนัน้ประกอบไปดว้ยพืน้ทีก่วา้งใหญม่ธีรรมชาต ิ

ที่หลากหลาย มีฤดูกาลที่ ไม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ 

ในแตล่ะชว่งฤดทูี่โหดรา้ยทารณุเทา่กบับรรดาประเทศในกลุม่ 

วัฒนธรรมจักรยาน แถบยุโรปทั้งหลาย แต่ในวิถีการพัฒนา 

เมอืงของเรานัน้เรากลบัหลงลมืรากความเปน็ตวัตนของเมอืง 

ในเขตร้อนชื้นที่ต้องสร้างความเขียวและร่มเงาของต้นไม้ ให้ 

เกดิความรม่รืน่ในพืน้ทีสู่ก้บัความรอ้น ของไอแดดในพืน้ที่โลง่ 
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มีแต่ในเมืองที่ผู้คนถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมรถยนต์อันไร้รสนิยมเท่านั้น  
ที่จะเต็มไปด้วยงานวิศวกรรมขนาดใหญ่อำนวยความสะดวกให้รถยนต์  
แต่สำหรับเมืองวัฒนธรรมจักรยานนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปรากฏ  

แต่ว่ามันอยู่คู่กับการให้ความสะดวก กับเส้นทางของจักรยานด้วยเท่านั้นเอง

เมืองแห่งวัฒนธรรมจักรยาน จะปฏิบัติต่อรถยนต์เปรียบเสมือนสิ่งแปลกปลอม 

ที่ต้องถูกจำกัดที่อยู่ที่เข้าถึง ไม่สนใจจะเอื้ออำนวยความสะดวกใดๆ ในกรณีที่ออกมา 

นอกเส้นทางด่วนระหว่างเมือง เพราะรถยนต์เป็นพาหนะใช้ความเร็วสูงจึงเหมาะ 

ที่จะอยู่บนถนนใหญ่มากกว่าย่านพักอาศัยที่ผู้คนเดินเท้าและขี่จักรยาน  

เพื่อความเป็นอยู่ที่สงบเย็นของคนทั้งหมด

บนทางเดินเท้าซึ่งจัดทำไว้สำหรับคนเดิน  ก็ถูกรถเข็นหาบเร่ และแผงลอย เข้าม
ายึดพื้นที่เพื่อค้าขาย  

ทำให้คนเดินไม่สามารถเดินทางได้สะดวก แสดงให้เห
็นถึงวัฒนธรรมที่ขาดระเบียบวินัย
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 เหตุการณ์ของวรวิทย์เป็นตัวอย่างอย่างดีเลย ที่ยืนยัน 

ความคดิของผมทีค่ดิมาตลอดวา่  จกัรยานเสอืภเูขาเท่ๆ  ที่ใช ้

และเห็นกันอยู่ตามถนนนั้น มันเอามาใช้ ในชีวิตประจำวัน 

ไม่ ได้ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันขโมยจักรยาน 

ของบา้นเรามนัยงัไมด่พีอ เอาละ…มนัอาจจะใช้ ไดก้บับางคน 

ที่โชคดีที่มีที่จอดจักรยานและมีที่อาบน้ำที่ออฟฟิศปลายทาง 

แต่สำหรับคนที่ต้องการเพียงขี่จักรยานจากบ้านในซอยไป 

ป้ายรถเมล์ ไปสถานีบีทีเอส ไปหัวลำโพง แล้วนั่งรถขนส่ง 

มวลชนต่อเพื่อไปทำงานหรือไปธุระ

 พวกนี้ใชจ้กัรยานเสอืภเูขาแบบทีว่า่ไม่ไดเ้ลย และคนพวก 

นีเ้ปน็คนสว่นใหญข่องสงัคมและชมุชนทัง้โลกดว้ย เราจงึตอ้ง 

คิดและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนกลุ่มที่ ใช้ 

จกัรยานธรรมดา ราคาถกูๆ พวกนี ้ใหเ้ขาปลอดภยัทีจ่ะใช ้ และ 

เมื่อปลอดภัยที่จะใช้ สักวันก็จะมีคนหันมาใช้กันเยอะขึ้นๆ

 และเมือ่นัน้ประเทศไทยกจ็ะเหมอืนประเทศจนีและญีปุ่น่  

คือมีที่จอดจักรยานอยู่ทั่วไป และมีคนคอยบริการเฝ้าให้ด้วย

 และเมื่อถึงตอนนั้น (อีกที) จักรยานเสือภูเขาราคาไม่ถูก

นักก็อาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจักรยานของเมืองได้  

เพราะโอกาสหายมันน้อยลงแล้ว 

ที่จอดรถจักรยานในญี่ปุ่น
โปรดสังเกตเป็นจักรยานใช้งานทั้งส้ิน  
ไม่มีจักรยานแฟชั่นเลย หรือมีก็น้อยมาก

ที่จอดรถจักรยานในจีน จักรยานในจีนก็เป็น จักรยานใช้ในวิถีชีวิตประจำวันช่นกัน

ซื้อจักรยานมาแล้วใช้ไม่ได้
พอเพียงและพอดี

‘อาจารย์ครับ ผมซื้อจักรยานมาหนึ่งคันแล้วครับ’

‘อ้อ...เหรอ?  
ก็ดีสิ’ 

‘อาจารย์ทายสิเท่าไร’ ??

วรวิทย์ถาม

 ดงันัน้ราคา 8 พนัทีผ่มเดาไปจงึนา่จะถกูตอ้ง  ซึง่ผลออก 

มาก็ ใกล้เคียงกับราคาที่วรวิทย์ ได้ซื้อมา

 ‘แต่ผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับ อาจารย์’ วรวิทย์ทำให ้

ผมฉงนได้อีกเช่นเคย 

 ‘ผมซื้อมาแล้วผมจะขี่จากบ้านไปจอดที่สถานีรถไฟแอร์ 

พอร์ตเรลลิ้งค์ ไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือเข้ากรุงเทพฯ 

ผมก็ไมก่ลา้เอาไปจอด  ผมกลวัหาย  แลว้ผมจะทำไงดคีรบั  ผม 

อยากเอาไปจอดแลว้ผมกข็ึน้รถไฟเขา้กรงุเทพ ไปทำงานครบั’ 

 ทัง้ทีผ่มอยากจะพดูอะไรใหเ้ขาสบายใจ แตก่ท็ำไม่ได ้ เพราะ 

ขืนพูดปดไปเขาก็จับได้อยู่ดี เพราะด้วยเหตุผลอย่างไรเสีย 

จกัรยานใหม่ๆ แบบนี ้ ในราคาสงูขนาดนี ้ เอาไปจอดทิง้ไวเ้ปน็ 

วันๆ ในที่ที่ ไม่มีคนพลุกพล่าน โอกาสหายมันเกือบ 100 

เปอร์เซนต์อยู่แล้ว

 ‘คุณซ้ือจักรยานมาผิดแล้วละ’ ผมตอบ ‘ถ้าคุณอยากจะ 

ใช้จักรยานแบบที่คุณว่า คุณต้องไปซื้อจักรยานมือสามที่ 

สภาพมนัเก่าๆ สีโทรมๆ บนัไดกะรุง่กะริง่ อานขาดๆ ยางโลน้ๆ 

แบบนีย้งัพอมหีวงัวา่จะไมห่ายไดบ้า้ง  แตก่็ไมแ่นห่รอก จกัรยาน 

ต่อให้ โทรมแค่ ไหนเวลาเอาไปชั่งกิ โลขายเป็นเศษเหล็ก 

ก็ ไดเ้กอืบสองรอ้ยแลว้ คนไมม่อีะไรจะกนิหรอืคนไมก่ลวับาป 

มันก็คงมาแอบเอาไปอยู่ดีแหละ’

 ‘อาจารยค์รบั ผมซือ้จกัรยานมาหนึง่คนัแลว้ครบั’ วรวทิย ์ 

 เหลืองดิลก ลูกศิษย์ที่คณะวิศวะฯจุฬาฯ คนหนึ่งของผม   

 บอกผมเมื่อโทรศัพท์คุยกันในเย็นวันหนึ่ง 

 ‘อ้อ...เหรอ? ก็ดีสิ’ ผมตอบ

 ‘อาจารย์ทายสิเท่าไร’ วรวิทย์ถาม

 ‘8 พัน’ ผมเดาโดยที่ยังไม่เคยมี โอกาสแม้แต่ ได้เห็น 

 จักรยานคันนั้น

 ‘9 พันห้าครับ’ วรวิทย์ยิ้มนิดๆ อย่างภูมิใจในจักรยาน 

 ของตน

 

 ความจริงแล้ว  ผมไม่รู้หรอกว่าจักรยานคันนั้นควรราคา 

เท่าไรเพราะปัจจุบันเรามีจักรยานราคาตั้งแต่สามพันบาท 

ไปจนถึงสี่แสน  แต่ก็เดาเอาจากการที่วรวิทย์ทำงานมานาน 

พอสมควรแลว้  และเปน็วศิวกรดว้ย  จงึควรมวีจิารณญาณซือ้ 

จักรยานที่ ใช้งานได้จริงและราคาไม่แพงเกินควร เหตุผลอีก 

อย่างที่ผมใช้ประกอบในการเดาก็คือ วรวิทย์ ไม่ ใช่นักกีฬา 

จกัรยาน และไม่ใชค่นทีเ่หอ่อะไรทางวตัถงุา่ยๆ เรยีกวา่ไมห่ลง 

ไปกับแฟชั่นหรือกระแสสังคม ว่างั้นเถิด
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กลิน่กน็ำ้ลายไหล จากวดัเกาะหวาย คณะ 

ปัน่จกัรยานตอ่กนัมาทีว่ดัทา่แดง นบัเปน็

อีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่เช่นกัน เป็นที่

นา่เสยีดายทีพ่ระพทุธรปูเกา่แกข่องวดัถกู 

ขโมยไปตัง้แตปี่ 2532 นอกจากนีภ้ายใน

วดัยงัเปน็ทีต่ัง้ของศาลทีช่าวบา้นเชือ่วา่มี

ความศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพบูชา  

 ที่จุดนี้ คณะเราสิ้นสุดการป่ันท่อง 

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ ไม่อยากให้ 

วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน 

ไทยพวนทีน่ีต่อ้งลางเลอืนสญูหายไปดว้ย 

การละเลยของชาวหนุ่มสาว วิทยากร 

อาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์บอกว่า ปัจจุบัน 

เหลือคนที่เขียนภาษาพวนได้ที่นี่เพียง 

คนเดยีวเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามตอ้งขอขอบ 

คณุนำ้ใจของพีน่อ้งชาวไทยพวนที่ใหก้าร

ดูแลด้วยดีตลอดเส้นทาง

 จาก ต.เกาะหวายบน (เส้นทาง 

นครนายก-ปราจีนบุรี) พวกเราเริ่ม 

ขี่จักรยานกันอย่างจริงจัง มุ่งหน้าขึ้น 

เหนือสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล สักพัก 

ก็ออกที่ถนนใหญ่ที่ขนานไปกับแม่น้ำ

นครนายก บนเส้นทางนี้ทุกคนเต็มที่ กวิน รายงาน 

กั นพอดี  แต่ นั่ น ไ ม่ ใ ช่ ปั ญหาของ 

คณะทริปสะอาดอย่างพวกเรา จาก 

จุดนั้น เรามาถึงวัดท่ าแห (วัด ใหม่  

บำเพ็ญผล)ได้แวะนมัสการร่างของ 

หลวงพอ่แดง อภิโชโต ทีม่รณภาพมาแลว้ 

18 ปี แต่ร่างยังไม่เน่าเปื่อยเป็นที่ 

เคารพกราบไหว้บูชาของคนดงละคร 

และประชาชนทั่วไป หลายคนเลยถือ 

โอกาสล้างเจ้า 2 ล้อคู่กายเสียด้วยเลย 

จากจุ ดนี้ ไ ปถื อ ว่ า เป็ น เส้ นทางที่ ดี  

มากเส้นหนึ่ง ถนนลูกรังที่คดเคี้ยว 

พ า คณ ะ เ ร า เ ล า ะ เ ลี ย บ ล ำ ค ล อ ง 

ผ่านดงไม้ที่ร่มรื่นเป็นบางช่วงสลับกับ

ทุ่งนาสีเขียวสด แสงแดดอ่อนยามบ่าย 

ช่างเพลิดเพลินใจนักคณะเราจบทริป 

วันแรก ที่วัดฝั่งคลองซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนรวมระยะ 

ทางทั้งหมดที่ขี่ทั้งวัน (เพียง) 33 กม. 

เทา่นัน้ แตเ่ปน็  33 กม. ทีน่า่จดจำและตอ้ง 

หาเวลากลับมาอีกครั้ง (สมาชิกบางคน 

ในคณะแอบกระซิบมา)

 วนัทีส่อง  (27 พ.ค.55) ชมิ ชอ้ป ปัน่  

 เกบ็ขา้วของเสรจ็ ทรปิสะอาดของเรา 

พากันมุ่งหน้าไปยังวัดปทุมวงษาวาส 

(วัดบ้านใหม่) ที่นี่เราได้ตักบาตรทำบุญ 

สวดมนต ์ฟังธรรม ปดิทองบูชาพระบรม 

สารีริกธาตุ กินอาหารเช้า ตรวจสภาพ 

รถกัน เรียกว่าเสร็จสรรพภายในวัดเดียว 

(Wat (One) Stop Service) จากวัด 

บ้านใหม่ เราปั่นไปเยือนอีกวัด นั่นคือ 

วัดเกาะหวายซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ 

ตรงกลางของชุมชนชาว ไทยพวน 

ต.เกาะหวาย อ.ปากพล ีตน้ปทีีผ่า่นมาชาว 

พวนทีน่ีเ่พิง่ไดต้อ้นรบัพีน่อ้งไทยพวนจาก 

ทัว่ประเทศกวา่สีพ่นัคนมาชมุนมุประจำปี

กนั บรรยากาศคกึคกัดแีท ้ชมุชนคนหนึง่

เล่าสู่ให้ชาวทริปสะอาดของเราฟัง 

 ณ จดุนี ้คณะเราไดด้กูารสาธติวธิกีาร 

ทำ “ปลาดสูมนุไพรสตูรไทยพวนโบราณ” 

ปลาดูหรือปลาร้าสดทอด ของกลุ่มแม่ 

บ้านเกาะหวายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ได้ 
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เต็มแรง เพื่อมุ่งหน้าตรงไปศูนย์ภูมิรักษ์ 

ธรรมชาติซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินที่ ในหลวง 

ของเราใช้พระราชทรัพย์ส่ วนพระ 

องค์ซื้อที่นาร้างสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น 

แปลงเกษตรสาธิตตามแนวพระราชดำริ 

วิทยากรของศูนย์ฯ พาคณะเดินชมและ 

บรรยายประกอบได้ทั้ งความรู้ และ 

อิ่มเอมหัวใจ 

 เราปั่นย้อนกลับมารับประทาน 

อาหารกลางวันกันที่สวนชญานันท์ 

ร้านอาหารของจ่าเอ๋ เลขาธิการชมรม 

จั ก ร ย า น น ค ร นา ย ก ที่ เ ต รี ย ม ตั ว 

ต้อนรับตั้งแต่เช้า นอกจากแกงเขียว 

หวานอร่อยที่กินได้อย่างไม่อั้นแล้ว 

เราสามารถเดินไปเก็บเงาะสดๆ  บนต้น 

ในสวนรอบๆ มากินได้ตามใจชอบ 

ทั้งสด ทั้งกรอบ สมาชิกทริปสะอาด 

อิ่มแปล้ตามๆ กัน 

 หลังฝนหยุด คณะเราออกตัวต่อมุ่ง 

หน้าสู่สวนผลไม้ถัดไปไม่ ไกลนักซึ่งเป็น 

สวนของลุงไสว เกษตรกรวัย 73 ปี ที่มี

ความสามารถด้านการตลาดชนิดหาตัว 

จับยาก เพราะลุงแกใช้จินตนาการ บวก 

ความคิดสร้างสรรค์ปลูกต้นไม้ ให้ ได้ 

ลกัษณะแปลกๆ เชน่ ปลกูไมแ้ขวนใหย้อด 

ชี้ลงดิน ปลูกบวบเอาก้อนหินถ่วงให้ลูก 

ยาว เอาส้มชนิดต่างๆ มาสวมต่อลงบน 

ต้นมะสัง ปลูกไม้บนต้นกล้วย ฯลฯ  

อีกทั้งลีลาการบรรยายที่ เต็มไปด้วย 

อารมณ์ขัน นับเป็นเสน่ห์ดึงดูดเงินใน 

กระเป๋าของชาวคณะเราได้ ไม่น้อย

 ออกจากสวนลุงไสว เราขี่จักรยาน 

ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชล กลุ่มหนึ่ง 

ขี่ขึ้นเขาไปเที่ยวที่สันเขื่อน อีกกลุ่ม 

หนึ่งไปเล่นน้ำกันตามอัธยาศัย ปิดท้าย 

ทริปสะอาดครั้งนี้ด้วยอาหารเย็นร้าน 

ใกล้ๆ เขื่อน สด สะอาดและอิ่มก่อน 

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความ 

ประทับใจและความสุขที่ ได้รับมา...

ทริปสะอาด: ความสุขที่คุณปั่นได้ 

1

ทริ ปส ะอาด  กิ จ ก รรมดีๆ 

ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 

แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด ขึ้ น 

เพื่อเชิญชวนนักปั่นทั้งมืออาชีพ และ 

สมัครเล่นไปปั่นจักรยานท่องเที่ยวกัน 

นอกจากเป็นการท่องเที่ยว (ตามความ 

หมายของ Trip แล้ว) เปา้หมายหลัก คือ 

เพื่อรณรงค์ ให้ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และการพนนัขนัตอ่ 

และสิ่งเสพติดทั้งหลาย มีวัตถุประสงค์ 

แอบแฝง (ในทางทีด่)ี คอื เพือ่ชกัชวนและ 

รณรงค์ ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปออกกำลังกาย 

ด้วยจักรยาน และเลือกใช้จักรยานเป็น 

ทางเลอืกในการทอ่งเทีย่วมากขึน้ ชมรมฯ 

จัดทริปสะอาดมาแล้ว 4 ครั้ง แต่ละครั้ง 

สนุก ตื่นเต้น ผจญภัย ได้เหงื่อ ได้เพื่อน 

และไดอ้อกกำลงักาย สขุภาพใจกลบับา้น 

ความสุขที่คุณปั่นได้
ทร

ิปส
ะอ
าด

ไปทุกครั้ง ตั้งแต่สองน่องท่องเขาใหญ่ 

(จ.นครราชสมีา) ปัน่เสอื เรอืลอ่ง ทอ่งปา่ 

ที่เขาสก (จ.สุราษฎร์ธานี) มนต์เสน่ห์ 

ด่านช้าง (จ.สุพรรณบุรี) ปั่นเพียงพอ 

วิถีพอเพียง (จ.นครราชสีมา) และครั้งนี ้

ก็เช่นกัน เราขอรายงานความสุขจาก 

“ทริปปั่นหาความสุขกับ 7 สิ่ งดีๆ 

ที่นครนายก จ.นครนายก”

 วันที่หนึ่ง (26 พ.ค.55) เลาะ 

ลำคลอง ท้องทุ่งนา พาชมวัด ชมเมือง 

 เป้าหมายแรกของคณะ คือ บ้านดง 

ละครหมูบ่า้นเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ป ีทีอ่ยู ่

ห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ 

12 กิโลเมตร คณะเราปั่นผ่านท้องทุ่ง 

นาเขียวขจี ถึงที่หมายก็มีลุงสมจิตร 

มคัคเุทศก ์(นอ้ย) วยั 78 ป ีพาชมและเลา่ 

ตำนานของหมู่บ้านลับแลแห่งนี้ ให้ฟัง 

มีเปลือกหอยขนาดใหญ่อายุ 5,000-

6,000 ปีที่ขุดพบในพื้นที่เป็นหลักฐาน 

ว่าจังหวัดนครนายกเคยเป็นแนวชาย

ฝั่งทะเล อีกทั้งชุมชนปัจจุบันก็สืบทอด

มาตั้งแต่รุ่นแรกที่อพยพเข้ามาอยู่หลัง 

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 จาก 

จุดนั้นพวกเราก็ปั่นจักรยานผ่านสวน

ไม้ผลทั้งมะยงชิด ขนุน ผลไม้ต่างๆ 

นานาของชมุชนละแวกนัน้ ไดบ้รรยากาศ 

ชนบทมากเพราะถนนบางช่วงทรุดโทรม 

(จากลาดยางกลายเป็นถนนกรวด) 

มาถึงวัดท่าอิฐวัดในชุมชนแถบนั้น วัดนี้

มฆีอ้งใหญท่ีส่ดุในประเทศเปน็สญัลกัษณ ์

ในผู้มาเยือนได้ถ่ายรูปกัน
 

 ออกจากวดัทา่อฐิ พวกเราเปือ้นโคลน 

กันทั่วหน้าเพราะมีการขุดลอกคลอง 

Trip Report
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เชยีงใหม ่มงีานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการใชจ้กัรยาน และการประชมุสรา้งเครอืขา่ย (สมาพนัธ)์ ผู้ ใชจ้กัรยานสำหรบัภาคเหนอืตอนบน 
พิจิตร มีงานสร้างชุมชนผู้ ใช้จักรยานในพื้นที่อำเภอเมือง และการฝึกอบรมการดูแลซ่อมแซมจักรยาน
พิษณุโลก มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้จักรยาน และงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์ มีงานสร้างเครือข่ายประสานงานผู้ ใช้จักรยานทั้งจังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีงานสำรวจศึกษาวิจัยและงานรณรงค์เกี่ยวกับการใช้จักรยานครอบคลุม 

ทัว่พืน้ที,่ การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเดนิในพืน้ทีเ่ขตปทมุวนัและเขตลาดกระบงั, งานสรา้งชมุชนผู้ ใช ้

จกัรยานในพืน้ทีเ่ขตภาษเีจรญิ และการประชมุสรา้งเครอืขา่ย  (สมาพนัธ)์ ผู้ ใชจ้กัรยานระดบัประเทศ 

สมุทรปราการ มีการจัดค่ายจักรยานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

จากโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเมือง

สุพรรณบุรี มีงานสร้างชุมชนผู้ ใช้จักรยานในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช, งานสร้างเครือข่าย 

ประสานงานผู้ ใช้จักรยานทั้งจังหวัด, การประชุมสร้างเครือข่าย(สมาพันธ์)ผู้ ใช้จักรยานสำหรับ 

ภาคกลางและภาคตะวันตก, และการจัดทริปสะอาดในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ปราจีนบุรี มีงานสร้างเครือข่ายประสานงานผู้ ใช้จักรยานทั้งจังหวัด

ชลบุร ีมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้จักรยาน

ขอนแก่น, มหาสารคาม, เลย และอุบลราชธานี มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้จักรยาน

นครราชสีมา มีการจัดทริปสะอาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง

ราชบุร ีมีค่ายจักรยานสำหรับเยาวชน และการฝึกอบรมการดูแลซ่อมแซมจักรยาน

กระบี ่มงีานสรา้งชมุชนผู้ ใชจ้กัรยานในพืน้ทีว่ทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบีอ่ำเภอเมอืง อำเภอเหนอืคลอง  และอำเภอเขาพนม, 

งานสร้างเครือข่ายประสานงานผู้ ใช้จักรยานทั้งจังหวัด, ค่ายจักรยานสำหรับเยาวชน และการฝึกอบรมการดูแลซ่อมแซมจักรยาน 

ชุมพร, ตรัง และนครศรีธรรมราช มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้จักรยาน

นราธิวาส มีการนำเด็กนักเรียนจากพื้นที่อำเภอบาเจาะไปเข้าค่ายจักรยานสำหรับเยาวชน 2 ครั้ง

สงขลา มีการประชุมสร้างเครือข่าย (สมาพันธ์) ผู้ ใช้จักรยานสำหรับภาคใต้ตอนล่าง

สุราษฎร์ธานี มีการจัดทริปสะอาดในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม

>> ภาคเหนือ

>> ภาคกลาง

>> ภาคตะวันออก

>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

>> ภาคตะวันตก

>> ภาคใต้

หนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการฯได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 22 จังหวัด 
กระจายอยู่ ใน 6 ภูมิภาคของประเทศไทย ดังนี้

โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบาย 

สาธารณะของประเทศไทย (Walking and Cycling Policy 

Advocacy for Thailand) ที่ดำเนินงานโดยชมรมจักรยาน 

เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการสร้าง 

สงัคมหรอืชมุชนทีม่กีารเดนิและการใชจ้กัรยานอยา่งจรงิจงัในวถิชีวีติ

ประจำวันของคนไทย ซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมให้หันมาใช้วิธีการเดินและ 

ใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน งานวิจัยหรือศึกษาเก็บข้อมูลด้าน 

การเดนิและการใชจ้กัรยาน ทีม่อียูน่อ้ยมากหรอืทีม่อียูก่เ็ปน็การศกึษา 

หาหนทางแกส้ำหรบัเฉพาะพืน้ที่ๆ ไปไมส่ามารถนำไปประยกุตก์บัพืน้ที ่

อื่นๆ ในวงกว้างได้หรืองานสร้างความเข้าใจในกระบวนทัศน์ของ 

การใช้การเดินและการใช้จักรยานของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื งานหลายสว่นที่ไดด้ำเนนิการไปแลว้ในปี

แรกของโครงการฯนีจ้งึมิไดต้อบคำถามหลายคำถามอยา่งเบด็เสรจ็ แต ่

อยา่งนอ้ยกเ็ป็นกอ้นหนิกอ้นแรกทีจ่ะสามารถเปน็ฐานในการกอ่สรา้ง 

เมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะที่ดีของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การผลักดันการเดิน 
และการใช้จักรยาน ฯ

โครงการ 

ภาระกิจ 2 ล้อ
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 ป่ันออกไปตามทางที่คิดไว้ ในใจ 

วิ่งออกจากซอย เข้าแยกพลับพลาไชย  

ไ ด้ จ อ ดติ ด ไ ฟ แด งพู ด คุ ย กั บ หนุ่ ม 

มอเตอร์ ไซด์ที่จอดข้างๆ สร้างความ 

แปลกประหลาดกึ่งตกใจว่าเธอคนนี้ 

กำลังจะไปรัชโยธิน .. ก่อนจะปั่นต่อ 

ไปยังแยกถัดไป… ติดไฟแดงอีกเล็กน้อย 

....เลี้ยวขวาหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว 

มาข้ามสะพานยศเส... อืม.. ป่ันขึ้น 

สะพาน ... ทำไมมันชันอย่างนี้ เนี่ย 

ไมเ่คยรูม้ากอ่นเลย ปกตกิน็ั่งรถเมลผ์า่น 

สะพานนี้ไปมา.. ฮ่าฮ่าฮ่า

 ไหลลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าอุรุพงษ์ 

ใจเต้นตูมตาม เปล่านะคะ ไม่ได้ตื่นเต้น 

อะไร ยังเหนื่อยจากปั่นขึ้นสะพาน 

อยู่…วิ่งตรงมาต่อเข้าถนนพระรามหก  

… ติดไฟแดงก่อนเข้าพระรามหกครับ 

ทา่นผูอ้า่น เปน็ครัง้แรกทีเ่หน็ไฟแดงแลว้ 

ดีใจ ทำไมนะ่เหรอคะ หวัใจเตน้ ตมูๆ ๆ  ๆ  

เหนื่อยล่ะสิ.. ล้าๆ ขาเล็กน้อยแล้วด้วย 

ได้หยุดพักเสียที

ตระเตรียม ... ตื่นเต้น ...ตั้งใจ  
...รอบคอบ ...พร้อมแล้ว ... ลุย

 ขี่ เรื่อยเปื่อยริมถนนพระรามหก

วิ่งเลียบใต้ทางด่วนจนถึงแยกที่เลี้ยว

ไปสะพานควาย จอดตัดสินใจ เอ๊... 

ยงัไมเ่คยตรงขึน้ไปทางจตจุกัร เอาอยา่งนี ้

ก็แล้วกันเลี้ยวเข้าไปสะพานควายแล้ว

กันอย่างน้อยก็คุ้นเคยทาง ปั่นตรงๆ 

มาเลี้ยวซ้ายเข้าจตุจักร …ว๊ากก รถเมล์

จะชนบั้นท้ายแล้วเจ้าค่าเอ้ยยยย

 ความตื่นเต้นมิ ได้จบเพียงเท่านั้น 

มาถึงป้ายรถเมล์ข้างจตุจักร ซึ่งต้องวิ่ง 

ผ่านหน้าป้ายรถเมล์ ถนนดูกว้างขวาง 

และรถเมล์วิ่งขวักไขว่ ความสับสนใน

ชีวิตเกิดขึ้นอย่างแรงกับถนนบริเวณ 

นั้น หากจะขี่บนทางเท้าก็มีความกว้าง 

ไม่พอรวมถึงคนรอรถเมล์ป้ ายนั้น 

เยอะมาก จะขี่เลาะขอบถนนก็เป็นทาง 

รถประจำทางที่ ไม่มีรูหลืบท่ีปลอดภัย 

พอให้จักรยานกับคนขับตัวน้อยๆ ได้ ใช้ 

เส้นทาง หากจะออกข้างรั้วเหล็กที่ตั้ง 

กั้นเป็นแนวสำหรับทางรถประจำทาง 

ก็มีรถแท๊กซี่ จอดเสียติดขอบรั้ว..จะ 

ให้หนูมาชัวร์เสี่ยงชีวิตวิ่งข้างแท๊กซี่ ไป 

อีกเลนก็กลางถนนแล้วค่ะ แล้วมาถึงห้า 

แยกลาดพร้าวหฤหรรษ์เกือบไม่รอด 

เพราะตัดสินใจลงมาเข็นข้ามถนน 

แต่เพราะเป็นห้าแยก บทเรียนดีๆ แก่ 

คนขี่ จั กรยานว่ าห้ าแยกเป็นแยกที่  

ถนนไม่เคยว่าง แต่ก็รอดพ้นผ่านหน้า 

เซ็นทรัลลาดพร้าวไปได้ . . . . ฟิ้วววว 

 วันนี้มาถึงออฟฟิศโดยปลอดภัย …. 

เหงือ่ทว่ม คอแหง้.. ซือ้นำ้เปลา่ดืม่ใหช้ืน่ใจ 

ก่อนจะเอาจักรยานไปฝากร้านลุงหนวด 

(ร้านอาหารขาประจำสำหรับมื้อเช้า 

กับเจ้าของร้านผู้ ใจดี) เพราะยังคิดไม่ 

ออกว่าจะเอาไปจอดไว้แห่งหนไหน

 วันนี้น้องโก๋ผู้ดลบันดาลและกระตุ้น 

ต่อมปั่นตกใจอย่างรุนแรงว่าเราเอา 

จรงิ…รบีมาออกตวัเลยวา่ เยน็นีผ้มจะพา 

กลบับา้น… ผมจะนำทางให ้.. .เรากว็า่ดีๆ  

เห็นด้วยเนื่องจากเพิ่งขี่วันแรก ยัง งง 

งง หลง หลง ทางอยู่เลยว่าจะกลับไป 

ทางไหนดี 

ปุณธี หัสสรังสี
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วันนี้เราตื่นตีห้าสี่สิบห้า ลุกจากที่นอนมาก็ ไปเข้าห้องน้ำแค่ล้างหน้าแปรงฟัน ... แต่งตัวในชุดที่จัดไว้ เสื้อโปโลที่เคย 

ใส่แข่งโบว์ลิ่งและกางเกงขายาว พร้อมกระเป๋าสะพายหลังสีแดงใบเก่ง(และเก่า) ที่มีชุดทำงาน, ผ้าเช็ดตัวและของ 

ใช้ที่จำเป็นสำหรับอาบน้ำ ... ไม่ต้องบอกว่าพร้อมรบแค่ ไหน ศึกนี้ ใหญ่หลวงนัก ... เพื่อความปลอดภัยของชีวิต 

ตัดสินใจเอาป้ายพนักงานแขวนคอไว้ พร้อมกระเป๋าที่เคยเอามือถือใส่ก็เปลี่ยนเป็นบัตรประกันสุขภาพพร้อมใบขับขี่ ใส่ไว้แทน 

หากใครตัง้คำถาม กม็คีำตอบอนัชาญฉลาดวา่ เมือ่เหตกุารณฉ์กุเฉนิ คนกจ็ะควานหาเอกสารสว่นตวั มนัจะได้ ไมต่อ้งมารือ้กระเปา๋ 

เสียเวลาแถมเสี่ยงของหายด้วย เมื่อพร้อมแล้วก็ปั่นออกจากบ้านตามอำเภอใจทันที

พลังสร้างได้ ในตัว

เล่าสู่กันฟัง

.......เพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว
เธอยังปั่นอยู่ใช่ไหม เธอผอมไปหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง........

เสียงเพลงคุ้นหูของพี่เบิร์ดดังมาจากวิทยุกระเป๋าหิ้วที่ “ลุง” ขี่จักรยานคันโปรดอายุพอๆ กับเจ้าของผ่านไปเมื่อสักครู่
ผมมองตามแกไปจนลับตา นึกในใจว่า คนที่อยู่ไกลเขาคิดถึงกันห่วงกัน ก็ออดอ้อนผ่านเสียงเพลงให้ “เล่าสู่กันฟัง” บ้าง

แต่อดขำไม่ได้เพราะในใจ กลับแปลงเนื้อท่อนท้ายซะแล้ว
ลุงปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านผมตั้งแต่ที่แกยังมีป้านุ่งผ้าถุงซ้อนท้ายเอามือโอบเอวลุง... เป็นภาพที่จำติดตา

บางวันป้าก็เดินตามรถจักรยานที่ลุงลงเดินจูง เพราะต้องบรรทุกกระสอบถ่านใบใหญ่มาขายที่ตลาด
เป็นภาพ “วิถีชีวิต” ของคนสองคนที่เดินหรือขี่จักรยานไปด้วยกันอย่างมคีุณค่า มคีวามหมาย
แม้เมื่อสองปีก่อนป้าด่วนจากไปก่อน แต่ลุงก็ยังคงขี่จักรยานมาที่ร้านกาแฟในตลาดอย่างเคย

หลายครั้งที่มีกิจกรรมรณรงค์จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ลุงก็มาร่วมด้วยอย่างมีชีวิตชีวา
ลุงเล่าว่า เพื่อนลุงที่อยู่เมืองตาก เขากข็ี่จักรยานทุกวัน บางทีก็ขีเ่ป็นกลุ่ม กลุ่มเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง

บางทีก็ไปไหว้พระเก้าวัด หรือไม่กพ็าพวกเด็กๆ ไปดูของเก่าๆ ในหมู่บ้าน
ทุกวันนี้ยังแข็งแรง เพื่อนๆ ลุงถึงแม้ไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน แต่บางคนไปมาหาสู่ ก็เอาข่าวคราวของเพื่อนมาเล่าสู่กันฟัง

ทำให้รู้ว่า เดี๋ยวนี้เพื่อนๆ สอวอ ผู้สูงวัยหันมาขี่จักรยานเพื่อสุขภาพหรือไม่กอ็อกกำลังด้วยการเดินกันมากขึ้น
“สมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องสุขภาพกันเท่าไร แต่เดี๋ยวนี้เขามีการแนะนำ พาไปดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้...

ทำให้รู้ว่า ไอ้จักรยานที่เราขี่มาตลอดชีวิตน่ะให้ประโยชน์กับเราเหลือเกิน แถมยังรู้ว่า ที่อื่นเขากข็ี่กันแพร่หลาย...”
“แต่ได้ข่าวไม่ดีมา เพราะมีเพื่อนลุงถูกรถมอเตอร์ไซค์ขับเฉี่ยว จนล้มคว่ำ เจ็บไปทั้งตัวเกือบแย่

ลุงว่า ถ้าคนขับรถยนต์ รถเครื่องช้าๆ กัน ก็คงจะมีคนขี่จักรยานเยอะกว่านี้ น้ำมันก็ไม่เปลือง ไม่รู้จะรีบไปไหนกัน...
เห็นเขาว่าจะไปขอพบผู้กำกับตำรวจให้ช่วยกวดขันพวกชอบขับซิ่งในเมืองให้เอาโทษกันมั่ง...”

...นี่ขนาดอยู่กันไกลๆ ชมรมผู้สูงอายุทุกจังหวัดของ ลุงป้าน้าอา ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวคราวกันได้
ที่สำคัญก็หนีไม่พ้นข่าวคราวคุณภาพชีวิต และสุขภาพของกันและกัน นั่นเอง

คลอโรฟิลล์ พลังสร้างได้ในตัว ฉบับที่ 2 กลับมาพบกับท่านอีก ด้วยเนื้อหาสาระที่แน่นหนักยิ่งขึ้น
เพราะทุกวันนี้ มเีรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ที่ทำแล้วดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ แตผู่้คนก็ละเลยไม่สนใจ

การมกีิจกรรมทางกายสม่ำเสมอทุกวัน ช่วยสร้างภูมิชีวิตให้แกร่งกล้า เสียดทานกับความเสื่อมถอยของสังขารได้
ส่วนเรื่องคุกคามที่อยู่รอบๆ ตัวหากช่วยกันเฝ้าระวัง ควบคุมดูแล ก็จะปลอดภัยกับผู้คน แตส่ังคมก็ละเลย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมความคิด-ข้อเสนอกันทุกระยะ ก็ย่อมช่วยเสริมภูมิสังคมให้แข็งแรง
ต้านทานกับความเสื่อมถอยในสังคมได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

คลอโรฟิลล์ จะเป็นเพื่อนคอยเตือนให้ท่าน “สร้างพลังในตัว” และ “ร่วมสร้างพลังสังคม”
ด้วยการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” และ “เล่าสู่กันฟัง” ต่อไปครับ

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะ

บรรณาธิการ Chlorophyll

ส่งเมล์มาคุย ติ-ชม ได้นะครับ nsk9199@hotmail.com
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150.-

แก้วกาแฟ 
(มีฝาครอบ)

100.-

แก้วกาแฟ

เสื้อยืดคอกลม  
i bike i walk

เสื้อโปโล  
i bike i walk

size sizeS SM ML LXL XLXXL XXL

150.- 220.-

สนใจติดต่อ “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย”
โทรศัพท์ 02 618 4434 
เว็บไซต์ : www.thaicyclingclub.org  
อีเมล์ : tcc@thaicyclingclub.org  

กิจกรรมชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
>> 12 - 14 ตุลาคม 2555 ค่ายจักรยานเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ #4

>> 20 - 23 ตุลาคม 2555 ทริปสะอาดครั้งที่ 6 ขึ้นภูดูเหยี่ยวเที่ยวเลที่ชุมพร 

>> 10 - 11 พฤศจิกายน 2555 ทริปสะอาดครั้งที่ 7 ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี


