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2      

บทบรรณาธิการ

วิถีการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยพาหนะที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ป่ันจกัรยานและเดนิด้วยสองเท้า
ของเราเอง สามารถเป็นเครือ่งมอืช่วยให้เมอืงและชมุชน
น่าอยู่ได้อย่างไร นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนของสังคม
ไทยต้องช่วยกันคิดหาแนวทางที่สร้างสรรค์ต่อไป 

ฉบับนี้เราได้พูดคุยกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย 
พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทย และคุณจ�ารูญ ตั้งไพศาลกิจ 
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวนั มาเล่าเรือ่งการท�างานขบัเคลือ่น 25 ปี ทีท่�าให้
แนวคิดแทรกซึมเข้าไปในชุมชนทั่วประเทศ วิถีปฏิบัติได้
เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในบางชุมชนแล้ว แม้จะยังไม่
ทัว่ถงึหรอืลงลกึมากจนกลายเป็นชวีติประจ�าวนั แต่มาถงึ
วันนี้กระแสโลกก�าลังเดินไปในทิศทางที่เราท�ามาตลอด 
ผู้คนคิดเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายเมือง
ใหญ่ในยุโรปหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น 
หลายเมืองในเอเชียก็เจริญรอยตามอย่างรวดเร็ว 

ปีนี้สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปมาจัดการประชุมจักรยาน
โลกที่ไต้หวัน เป็นครั้งแรกที่มาจัดในเอเชีย ทางชมรมฯ 
ได้จดัคณะไปร่วมประชมุน�าเสนอผลงานทางวชิาการ และ
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามส�าเรจ็ของประเทศต่างๆ จาก
ทัว่โลก ไต้หวนัเป็นประเทศทีใ่ช้จกัรยานเป็นเครือ่งมอืใน

25 ปีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เพื่อเมืองน่าอยู่ เมืองจักรยาน

การพฒันาเมอืงให้น่าอยูแ่ละสวยงาม ในเวลาแค่ไม่ถงึ 10 
ปี ไต้หวันใช้จักรยานแก้ปัญหามลพิษและการจราจรใน
เมอืง ดงึดดูใจให้คนจากทัว่โลกอยากเดนิทางไปท่องเทีย่ว
และเรยีนรูว้ฒันธรรมจกัรยานในเมอืงต่างๆ มเีส้นทางป่ัน
จักรยานรอบเกาะที่งดงาม ทุกเมืองให้ความส�าคัญและ
ส่งเสริมการปั่นจักรยาน ทั้งในชีวิตประจ�าวัน และการ
ท่องเที่ยว พลิกโฉมเมืองท่องเที่ยวธรรมดาให้กลายเป็น
เมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

กลบัมาดทูีเ่มอืงไทย เราเริม่มชีมุชนน่าอยูด้่วยวถิจีกัรยาน
เกิดขึ้นกระจายไปทั่วประเทศแล้ว เป็นชุมชนต้นแบบที่
แม้จะยังไม่สมบูรณ์ลงรากลึกมากนัก แต่หลายชุมชนได้
เริ่มเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองให้น่าอยู ่ขึ้นโดยใช้
จักรยานเป็นเครื่องมือ ทั้งในการพัฒนาสังคม ลดปัญหา
การจราจรและมลพษิ พฒันาจติใจของผูค้น ลดความเครยีด 
และมีสุขภาพดีขึ้น 

นีค่อืทศิทางและภารกจิส�าคญัทีต้่องผลกัดนัต่อไป การสร้าง 
เมืองน่าอยู่ด้วยวิถีการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เปิดตัวกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 25 ปีชมรมฯ 

ประชุมวิชาการ เดิน จักรยาน ครั้งที่ 4
Thailand Bike and Walk Forum IV 
ณ BACC กทม.

เปิดตัวโครงการความร่วมมือ 
เมืองคาร์บอนต�่า เมืองจักรยาน 
และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ 
ณ รร.อมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต

กิจกรรมรักวัวให้ผูก 
...รักลูกให้ถีบ(จักรยาน) 
ณ ระนอง
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การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
โดยเฉพาะการใชจ้กัรยานเปน็วธิกีารเดนิทางในชวีติประจ�าวนั 
ที่มีชื่อว่า Velo-city มีขึ้นครั้งแรกในปี 2523 (1980) น�าไปสู่
การก่อตั้ง สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ 
Federation – ECF) ในปี 2526(1983) และต่อมา ECF ก็ได้
เป็นเจ้าของชื่อชุดการประชุมนี้ซึ่งเวียนไปจัดในเมืองต่างๆ 
ของยุโรปทุกสองปี ต่อมาความสนใจในการใช้จักรยานขยาย 
กวา้งขวางออกไปกวา่ยโุรป ECF จงึจดัการประชมุระดบัโลกขึน้
ให้เมืองและผู้สนใจจากส่วนอื่นของโลกมาเรียนรู้ด้วย โดยให้
ชื่อชุดการประชุมนี้ว่า Velo-city Global จัดทุกสองปีเช่นกัน 
สลับกับชุด Velo-city เดิม โดยจัดครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน
เมือ่ป ี2553 (2010) และครัง้ที ่4 จะมาจดัทีก่รงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2559 

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ไปร่วมการประชุมนี้
มานาน ทั้งไปด้วยความสนใจส่วนตัวและในนามของชมรมฯ 
โดยไปร่วมประชุมเป็นคณะครั้งแรกในปี 2556(2013) เมื่อได้
เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ (Associate Member) ของ ECF และ
มีคณะไปร่วมประชุมต่อเนื่องมาทุกปี 

ป ี2559 (2016) นี ้การประชมุ Velo-city Global เปน็ครัง้แรก 
ที่มาจัดในเอเชียที่กรุงไทเป เมื่อจัดไม่ไกลมาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง 
มากนัก ชมรมฯ จึงพยายามชักชวนคนไทยท่ีสนใจการใช้จักรยาน 
และหนว่ยงานทีส่ง่เสรมิการใชจ้กัรยาน เชน่ กรงุเทพมหานคร 
ส�านกังานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง่ และเทศบาล
ตา่งๆ ทีท่�างานรว่มกบัชมรมฯ ในการสรา้งชมุชนจกัรยาน ไปรว่ม 
ประชุมด้วยเพ่ือจะได้เรียนรู้ตัวอย่างท่ีดี น�ามาพัฒนางานส่งเสริม 
การใชจ้กัรยานในบา้นเรา รวมทัง้กระตุน้ใหน้กัวจิยั-นกัวชิาการ 
สมัครส่งผลงานวิชาการท่ีเก่ียวกับจักรยานไปแสดงท่ีการประชุม 
ด้วย และชมรมฯ ได้รับเลือกให้ไปน�าเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมด้วย 5 ผลงาน ได้แก่ 

1)  From(Policy) Top-Down to (Community) Bottom-Up : 
A Strategy to Create Cycling Culture (จากนโยบายบนลง
ล่างสู่งานชุมชนล่างขึ้นบน : ยุทธศาสตร์สร้างวัฒนธรรมการใช้ 
จักรยาน) โดย ศ.ธงชัย พรรณสวัสด์ิ และนายจ�ารูญ ต้ังไพศาลกิจ
2) Enhancing People for Changing Perceptions and  
Behaviors from “Car Free Day” to “Car Free Every Day” in 
Nakhon Sawan City, Thailand (การเสรมิสรา้งประชาชนเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงความเข้าใจและพฤติกรรมจาก “วันปลอดรถ” 
สู ่“การปลอดรถทกุวนั” ในเมอืงนครสวรรค ์ประเทศไทย)  โดย 
ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา 
3) Cycling and Road Safety in Thailand (การใช้จักรยาน
กบัความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย) โดยนายกวนิ ชตุมิา
4) Participatory Action Research in Promoting Safe 
Bike to School (การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย) โดย
นายพลเดช ชวรัตน์
5) Shared Bike Tracking : A case trial study at CU Shared 
bike system (การติดตามจักรยานสาธารณะ : กรณีทดลอง
ศึกษาระบบจักรยานสาธารณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โดยนายสรวิศ นฤปิติ 

ชมรมฯ จะน�าส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการไปร่วมประชุมและประสบการณ์ 
ในไต้หวันมาถ่ายทอดให้ชาวไทยได้รับทราบต่อไป

Velo Report

ชมรมฯ จัดคณะร่วมประชุมจักรยานโลก
 เรื่อง : กวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

4      

ชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแหง่ประเทศไทย เปน็สมาชกิ 
องคก์รแรกในทวปีเอเชยีของสหพนัธผ์ูใ้ชจ้กัรยานยโุรป 
ในปี 2556 และผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรการจักรยานโลก 
(World Cycling Alliance – WCA) ในปี 2557
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3 โยคะท่าง่ายๆ 
สำ หรับคนปั่น

ลองท�าท่าโยคะง่ายๆ เหล่านีเ้พือ่ยดืเหยยีดและอบอุน่กล้ามเนือ้ 
ก่อนออกไปป่ัน เพือ่ให้ร่างกายพร้อมส�าหรบัการป่ันทีด่ขีึน้และ 
ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บต่างๆ ของกล้ามเนื้อ

ท่าพีรามิด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและ
เส้นเอ็นบริเวณขา สะโพก และหลัง

ท่าโลมา บริหารกล้ามเนื้อบริเวณ
หน้าอก ไหล่ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
บริเวณขาด้านหลัง

ท่าสะพาน บริหารร่างกายส่วนบน 
และกระดูกสังหลังให ้แข็งแรง  
เพื่อพร้อมส�าหรับการปั่นจักรยาน 
ที่ต้องอยู ่ในท่าก้มตัวไปข้างหน้า 
เป็นเวลานาน

ชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย ส่งแอพ
พลิเคชั่นใหม่ BikeRoutes เพื่อชีวิตที่ง ่ายขึ้น
ส�าหรับนักปั ่น BikeRoutes ใช้ค้นหาเส้นทาง
จักรยาน จุดเช่าจักรยาน คาเฟ่จักรยาน ที่จอด
จักรยาน และทุกอย่างที่เกี่ยวกับจักรยาน โดยมี
ฟีเจอร์ทั้งแผนที่ การน�าทาง และการให้เรตติ้งโดย
ผูใ้ช้งาน ข้อมลูทัง้หมดมาจากผูใ้ช้งานแอพลเิคชัน่ที่
ใส่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทางจักรยานและทุก
อย่างที่เกี่ยวกับจักรยานเข้าไปเพื่อแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างนักปั่นด้วยกัน ท�าให้ข้อมูลอัพเดตอยู่เสมอ
จากผู ้ใช้งานเส้นทางจริง ช่วยให้เพื่อนนักปั ่น
สามารถเลือกเส้นทางที่เป็นมิตรและปลอดภัย

 
แอพเส้นทางจักรยาน
เอาใจคนปั่นจักรยาน

>> นั่นเพราะการปั่นจักรยานช่วยสร้างเซลล์สมองใหม่ในสมอง
ส่วนฮปิโปแคมปัส ซึง่เป็นสมองทีค่วบคมุเกีย่วกบัความจ�า ซึง่ปกติ
สมองส่วนนีจ้ะค่อยๆ เสือ่มลงเมือ่อาย ุ30 ปีขึน้ นกัวจิยัยงัอธบิาย
ว่า การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนให้ไปเลี้ยง
สมองมากขึน้ด้วยการออกก�าลงักาย ท�าให้เส้นใยประสาทในสมอง
เชื่อมต่อกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การออกก�าลังกายจึงช่วยบรรเทา
อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้

ปั่นเพิ่มพลัง
สมอง นักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ พบว่า

5%
ด้วยการปั่น
จักรยาน 

การออกก�าลังกายให้
ระบบหายใจท�างานเพิ่มขึ้น

15%ส่งผลให้ผลการทดสอบ
การท�างานของสมองเพิ่มขึ้น

ส�าหรับจักรยาน โดยอาจเลือกจากเส้นทางที่มีคน
รีวิวหรือมีคนให้เรตติ้งที่ดีไว้

แอพนีจ้ะบนัทกึและเกบ็ข้อมลูเส้นทางของผูใ้ช้งาน 
จะเก็บไว้ดูเองเพื่อดูสถิติของตนเอง บันทึกข้อมูล
เส้นทางส่งเข้าสู่แอพเพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้แอพคน
อื่นๆ หรือจะแชร์สถิติและเส้นทางปั่นจาก Bike 
Routes ผ่านโซเชยีลมเีดยีอืน่ๆ เพือ่ความสนกุสนาน
กไ็ด้ เรยีกได้ว่า BikeRoutes พฒันาขึน้มาเพือ่ความ
สะดวก ปลอดภัย และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส�าหรบัชมุชนคนจกัรยานอกีแห่งหนึง่ทีน่กัป่ันน่าจะ
หามาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน

BikeRoutes
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ผลการศกึษาเรือ่ง “โปรแกรมการสอนการเดนิเท้าและขบัขีจ่กัรยานอย่างปลอดภยัของเดก็วยัเรยีนใน
เขตจงัหวดันครนายก” เผยให้เห็นว่าหากเด็กได้เรียนรู้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นระบบ มี
การเชือ่มโยงกบัวชิาต่างๆ ทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เดก็มคีวามรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ที่ถูกต้อง รวมถงึมทีกัษะการเดนิเท้าและการขบัขีจ่กัรยานอย่างปลอดภยั

โดยคณะผูว้จิยัเสนอว่าควรมแีผนบรูณาการโปรแกรมสอนการเดนิเท้าและขบัขีจ่กัรยานอย่างปลอดภยั
เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

โปรแกรมสอน
การเดินเท้าและใช้จักรยาน

อย่างปลอดภัย
ในเด็กวัยเรียน

เผยผลสำ รวจความนิยม
ใช้จักรยานของผู้สูงอายุ
ในภาคเหนือ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ�านวน 185 คน 
ใน 3 อ�าเภอของจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสะดวก 
ใช้ง่าย ประหยัด 

86.5%

ผู้สูงอายุเลือกขี่จักรยาน

ท�าให้ผู้สูงอายุ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

96.8%
มธุรส สว่างบ�ารุง, สุวรี ศิวะแพทย์.(2558). ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ 
[บทคัดย่อ]. Safety Today is Safety Tomorrow: การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 3 ความปลอดภัย. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 133.

สุขศึกษาและพละศึกษา การพัฒนากล้ามเนื้อ การออก
ก�าลงักายด้วยการเดนิและการขีจ่กัรยาน ความปลอดภยัใน
การเดินทาง / ทักษะการขี่จักรยาน

คณิตศาสตร์ การเขียน Mind Map ส่วนประกอบของ
จกัรยาน /การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

วทิยาศาสตร์ การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม การประหยดัพลงังาน
ด้วยการเดนิและขีจ่กัรยาน การข้ามทางม้าลาย เครือ่งหมาย
จราจรและสญัญาณไฟ สญัญาณมอื

ภาษาไทย เขียนเรียงความประสบการณ์ขับขี่จักรยานใน
ชุมชน / เล่าเรื่องจากภาพอุบัติเหตุในท้องถนน

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติจักรยาน การสร้าง
วฒันธรรมจักรยาน การมีน�้าใจในการใช้รถใช้ถนน การลดความ
แออัดการจราจรด้วยการขี่จักรยาน การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

ภาษาต่างประเทศ Safety First (ปลอดภัยไว้ก่อน) อ่านค�าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากป้ายจราจร

ศิลปะ การแสดงละคร / เล่าเรื่อง / วาดรูประบายสีรถจักรยาน

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การซ่อมจักรยาน การดูแล 
จักรยานเบื้องต้น การประดิษฐ์เครื่องหมายจราจร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ / เนตรนารี ปฏิบัติตามกฎจราจร 
การเดินทางไกลอย่างปลอดภัย การขับขี่จักรยานปลอดภัย  
การตั้งชมรมจักรยานในโรงเรียน

Mind 
Map Safety 

First

ระยะเวลาเพียง 10 ปี ไต้หวันสามารถเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นเกาะสวรรค์
แห่งจักรยานได้อย่างงดงาม นี่คือบทพิสูจน์ว่า หากตั้งเป้าหมายแล้วขับเคลื่อนไป
พร้อมกันทุกองคาพยพ ความส�าเรจ็สามารถเกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ไต้หวัน เกาะสวรรคส์ำ หรับคนปั่นจักรยาน

เปิดพื้นที่
ทางสังคม 
ผ่อนคลาย
อารมณ์เหงา

ทัศนคติของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อ

ความนิยมใช้จักรยาน
จ�าแนกได้ 5 มิติ 

ได้แก่ 

ด้านจิตใจ
จักรยานคือ
เพื่อนแท้คู่ชีพ

สร้างเสริม
สุขภาพ 

บ�าบัดโรคกระดูก
และข้อเข่าเสื่อม

สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด 

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

สร้าง
รูปแบบวิถีชีวิต
ให้มีความผาสุก

1

2

3
4

5

อดิศร แย้มวงศ์.(2558). โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก [บทคัดย่อ]. Safety Today is Safety Tomorrow: 
การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 3 ความปลอดภัย. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 30.
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I bike

ระยะเวลาเพียง 10 ปี ไต้หวันสามารถเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นเกาะสวรรค์
แห่งจักรยานได้อย่างงดงาม นี่คือบทพิสูจน์ว่า หากตั้งเป้าหมายแล้วขับเคลื่อนไป
พร้อมกันทุกองคาพยพ ความส�าเรจ็สามารถเกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เรื่อง : บุษกร

ไต้หวัน เกาะสวรรคส์ำ หรับคนปั่นจักรยาน

1 ใน 10 เส้นทางจักรยานที่สวยที่สุดในโลก
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) เมอืงหยฉู ีแคว้นหนานโกว 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน เมื่อกระแสจักรยานจุดติด 
รฐับาลได้ลงทนุพฒันาเส้นทางจกัรยานรอบทะเลสาบระยะทางกว่า 
30 กิโลเมตร เป็นเส้นทางจักรยานที่สวยงามตระการตาด้วยวิว 
ทะลสาบสีมรกตงดงามราวกับเทพนิยาย เป็นเส้นทางจักรยานที่
ออกแบบให้ตืน่ตาตืน่ใจจนตดิอบัดบัโลก สร้างชือ่เสยีงเรือ่งจกัรยาน
ให้กบัไต้หวนัจนได้รบัการจบัตามอง และดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก
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ไต้หวันโมเดล
• ทางจักรยานรอบเกาะ สร้างทางจักรยานรอบเกาะ 
 ไต้หวัน ระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร
• Bike Sharing System & Smart City ระบบ 
 จักรยานสาธารณะ YouBike 
• ทางจักรยาน ท�าเลนจักรยานทุกถนนเชื่อมทั่วเมือง
• จักรยานพัฒนาเมือง พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น 
 พื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรกับจักรยาน
• ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเมืองท่องเที่ยว 
 ให้เหมาะกับการปั่นจักรยานเที่ยว
• รถไฟและจักรยาน เชื่อมต่อรถไฟและจักรยาน เดินทาง 
 ด้วยรถไฟไปปั่นจักรยานตามเมืองต่างๆ ได้สะดวก 
• สถานีต�ารวจ มีที่นั่งพัก เครื่องดื่ม และบริการข้อมูล 
 ส�าหรับนักปั่นจักรยาน
• สร้างวฒันธรรมจกัรยาน ปลกูฝังเรือ่งการใช้จกัรยาน 
 อย่างถูกต้องตั้งแต่เด็ก

 Happy Riding เมืองไทเป
ชาวไทเปทุกเพศทุกวัยปั่นจักรยานไปท�างานหรือไปท�าธุระ
ต่างๆ มีความสะดวกสบายด้วยทางจักรยานเชื่อมทั่วเมือง 
ระบบเช่าจักรยานสาธารณะเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนอื่นๆ 
ทกุองค์ประกอบของเมอืงเป็นมติรและเอือ้ต่อคนป่ันจกัรยาน

 • Bike Sharing System ระบบจกัรยานเช่าสาธารณะ  
  YouBike กระจายตามสถานีรถไฟฟ้า และจุดส�าคัญ 
  ทั่วเมือง
 • สร้างที่จอดจักรยานจ�านวนมากไว้รองรับคนปั่น
 • พัฒนาฟุตบาทเป็นเลนจักรยาน คนเดินเท้าและ 
  จักรยานแบ่งพื้นที่ใช้ทางเดินเท้าร่วมกัน 
 • ถนนนอกเมืองมีเลนจักรยาน พาหนะทุกชนิดใช้ 
  ทางร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
 • วัฒนธรรมการใช้ถนน มีระเบียบวินัย คนขับรถมี 
  น�้าใจกับคนที่ปั่นจักรยาน 
 • มีสัญญาณไฟจราจรเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ 
  กับจักรยานและคนเดินถนนจ�านวนมาก 
 • สงัคมผูส้งูอาย ุการออกแบบเมอืงเป็นมติรกบัผูส้งูอายุ 
   มีจักรยานส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น จักรยาน 
  สามล้อ 
 • เปลี่ยนฟลัดเวย์ริมแม่น�้าที่เคยเสื่อมโทรม พัฒนาเป็น 
  เส้นทางปั่นจักรยานริมแม่น�้ากว้างใหญ่รื่นรมย์ 
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 ระบบจักรยานสาธารณะ YouBike
เป็นเมอืง Smart City พฒันาระบบเช่าจกัรยานสาธารณะ
อนัทนัสมยัมชีือ่ว่า YouBike ให้บรกิารใน 4 เมอืงใหญ่คอื 
Taipei, New Taipei  City, Taichung และ Changhua 
เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2555 

สมาชิกจักรยานสาธารณะ YouBike เติบโตเป็นจ�านวน
หลายล้านคน มกีารท�ารายการกว่า 1 แสนรายการต่อวนั 
ผู้ใช้บริการเพียงมีบัตร EasyCard แล้วเติมเงิน และลง
ทะเบียนที่ตู ้คีออสก์ YouBike หรือที่เว็บไซต์ taipei.
youbike.com.tw/en

ตู้คีออสก์ YouBike เป็นตู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 
จุดจอดจักรยาน YouBike ทั้งหมด และเป็นจุดลง
ทะเบียนสมาชิก YouBike ด้วย สามารถเช่าและคืนที่
สถานี YouBike สถานีใดก็ได้
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 เมืองเกาสง 
อัตลักษณ์เมืองเก่าสู่เมืองจักรยาน
เมืองเกาสง (Kaohsiung) เมืองท่าเก่าแก่ของไต้หวัน ได้
ใช้จกัรยานเป็นเครือ่งมอืพฒันาเมอืง โดยพฒันาพืน้ทีท่าง
รถไฟสายเก่าที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นสวนสาธารณะ
และทางจักรยาน มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถไฟ และ
ประวตัศิาสตร์ของเมอืง ตกแต่งพืน้ทีส่วนสาธารณะด้วย
การจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงความเป็นมา
ของเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าและเมืองที่เคยมีแรงงาน
จ�านวนมาก ใช้ศิลปะแสดงอัตลักษณ์ของเมืองเพื่อเชื่อม
โลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ทางจกัรยานในพืน้ทีท่างรถไฟเก่าเชือ่มเข้าสูใ่จกลางเมอืง 
รวมถงึเชือ่มออกสูเ่ส้นทางจกัรยานรมิแม่น�า้และรมิทะเล 
มีการสร้างสะพานจักรยานที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แปลกตา เมื่อปั่นขึ้นไปบนสะพานจะมองเห็นวิวเมือง 
เกาสงในมมุมองทีก่ว้างไกล ถนนในเมอืงและนอกเมอืงมี
การจัดเลนจักรยานไว้อย่างชัดเจน

คงไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิทีไ่ต้หวนัเปลีย่นแปลงสูก่ารเป็นเมอืง
จกัรยานไปทัว่ทัง้เกาะได้อย่างรวดเรว็ แต่ความส�าเรจ็เกดิ
ขึ้นจากความตั้งใจของทุกส่วนที่ร ่วมมือกันพัฒนา 
ทกุระบบ พวกเขาคดิทกุเรือ่งอย่างละเอยีด และเชือ่มต่อ
ทกุระบบทีม่ใีนประเทศให้เป็นมติรกบัจกัรยาน โดยลงมอื
ท�าโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมส�าหรับวัฒนธรรมการใช้
จกัรยานทีไ่ด้รบัการกระตุน้ให้เกดิขึน้อย่างจรงิจงั วถิแีห่ง
จักรยานที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกิดจากการตั้งใจ 
จุดกระแสด้วยนโยบายระดับประเทศ

Island Etude จุดกระแสจักรยานสร้างแรงบันดาลใจ

ในปี 2549 หนังเรื่อง Island Etude ออกฉาย เรื่องราวของเด็กหนุ่ม 
ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน ออกปั่นจักรยานรอบไต้หวันก่อนจบการศึกษา 
ระหว่างทางพบเหตุการณ์และเรื่องราวประทับใจมากมาย เด็กหนุ่มตอบ
ค�าถามที่ว่า ท�าไมเขาถึงออกปั่นจักรยานรอบเกาะ เขาตอบว่า “บางสิ่ง
เมือ่เราคดิแล้วกต้็องลงมอืท�า ไม่เช่นนัน้แล้วคณุอาจไม่ได้ท�าเช่นนัน้อกี
เลยไปตลอดชีวิต” 

เรือ่งราวของเดก็หนุม่สร้างแรงบนัดาลใจให้คนมากมายออกตามรอยหนงั
เรื่องนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้กระแสการปั่นจักรยานแพร่หลายทั่วเกาะไต้หวัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ 
• ภาพโดย Yang Ming-Huang http://www.toptenfamous. 
 com/best-car-and-bike-widows8-themes-to-download/
• https://www.studentuniverse.com/flights/  
 flights-to-taiwan
• http://bicycleadventures.com/destinations/  
 taiwan-bike-tours/Taiwan-Bike-Tour---NEW!
• http://taiwanincycles.blogspot.com/2015/03/  
 mayor-ko-wen-je-changing-lanes-in.html
• https://taipei.youbike.com.tw/en/index.php
• http://focustaiwan.tw/news/aeco/201406240031.aspx

ภาพ Sun Moon Lake
• https://guidetotaipei.com/visit/sun-moon-
 lake-%E6%97%A5%E6%9C%88%E6%BD%AD
• http://www.sunmoonlake.gov.tw/English/#1
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25 ปี แห่งการขับเคลื่อนแนวคิด “การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” 
เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนให้หันมาใช้การเดินและจักรยานใน
วิถีชีวิต พร้อมทั้งเปลี่ยนกายภาพของเมืองให้เอื้อต่อวิถีนี้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วม
มือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 

รายงานพิเศษ

ปี

ช่วงบุกเบิก 
รณรงค์สร้าง
ความสนใจ 
ทำ ให้มีชมรมจักรยาน
เกิดขึ้นมากมาย
ทั่วประเทศ

2534
-

2553

2534

ริเริ่มจัดงาน 
“วันปลอดรถ” 
(Car Free Day) 
เป็นครัง้แรกในไทย

ช่วงผลักดัน
นโยบาย 

2554
-

2558

ท�างานเชิงนโยบาย
อย่างจริงจัง ภายใต้ 
“โครงการผลักดันการเดินและ
การใช้จักรยานไปสู่นโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย”

25 ปี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

รณรงค์บนท้องถนน
เป็นครั้งแรก 
เพื่อใช้จักรยาน
เป็นทางเลือก
แก้ปัญหาจราจร 
มลพิษ

16 
มีนาคม 
2534

• ส่งเสริมและขยายแนวคิดการสร้างชุมชนจักรยานไปแล้วมากกว่า
 110 แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการต่างๆ 38 โครงการ
• สนบัสนนุให้เกดิชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะ จ�านวน 78 พืน้ที/่ชมุชน ใน 36 จงัหวดั   
• ส่งเสรมิการเดนิและการขีจ่กัรยานไปโรงเรยีนของเดก็นกัเรยีน และบคุลากรของ 
 โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน
• การสนับสนุนเครือข่ายผู้รักการเดินและการใช้จักรยานทั้งในระดับจังหวัดและ 
 ระดับชาติไปแล้ว 20 จังหวัด
• การศึกษาวิจัยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน 
 สนับสนุนการศึกษาวิจัยไปแล้ว 88 โครงการ
• การประชุมทางวิชาการประจ�าปี การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน  
 เริ่มในปี 2556 มีนักวิจัยและผู้ปฏิบัติการจาก 33 องค์กร/สถาบันมาน�าเสนอ 
 ผลงานวิจัยแล้ว 44 โครงการ
• การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ไปร่วมการประชุมจักรยานนานาชาติ 
 Velo-city และ Velo-city Global

ธันวาคม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นนโยบายสาธารณะของประเทศ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
(ครั้งที่ 5) ผ่านมติ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ 
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” 
และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณาด�าเนินการ 

2555

  เพื่อเปลี่ยนวิถีสังคม
สู่การเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำ วัน
เรื่อง : บุษกร

2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชยั พรรณสวัสดิ์ ผูก่้อตัง้และ
ประธานชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย อดตีอาจารย์
ประจ�า คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูร้เิริม่น�าแนวคดิการเดนิและการใช้
จกัรยานในชวีติประจ�าวนัมาเผยแพร่ในสงัคมเมือ่ 25 ปีทีแ่ล้ว  
ถงึวนันีม้กีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร และอะไรคือโจทย์ท้าทาย 
ทีย่งัต้องเคลือ่นต่อไป

2557 
เดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันพร้อมๆ ไป
กับการท�างานเชิงรุกในพื้นที่และชุมชน

2559 ครม.มีมติเห็นชอบ “การก�าหนด
มาตรฐานและการออกแบบและก่อสร้าง
ทางจักรยานในประเทศไทย” ที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ โดยชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทยได้มีส่วนในการ
ร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่อง
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  ในช่วง 10 ปีหลงั ทัว่โลกสนใจเรือ่งโลกร้อน เราสามารถไปบอกกบั สนข.
(ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม) เอา
เรือ่งการเดนิกบัจกัรยานไปอยูใ่นการแก้ปัญหาขนส่งและจราจรได้ เริ่มเข้าไป
อยู่ในนโยบายของรัฐแล้วถึงแม้จะยังพูดกันในวง
เล็ก ในช่วงประมาณ 5-6 ปีหลังเราใช้ยุทธศาสตร์
ที่ผมคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีคนที่
เปลีย่นแปลงได้คอื นกัการเมอืงกบันกับรหิารประเทศ 
ผมใช้ยุทธศาสตร์สองขาในการผลักดันคือเอา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงไปเล่าให้ฟัง
ว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ต้องอาศัยแรง
ผลกัดนัทางสงัคม เราชวนคนในชมุชนเรยีกร้องสทิธติรงนี ้สองแรงกดดนันีค้อื 
ข้อมลูและความต้องการของประชาชนจะท�าให้นกัการเมอืงต้องเปลีย่นความคดิ 

เคยมีผู้สมัครผู้ว่าคนหนึ่งเอาประเด็นจักรยานไปอยู่ในนโยบายหาเสียง ต่อ
มามีโอกาสเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐก็เสนอแนวคิดนี้
เข้าไป ผลกัดนัให้ไปอยูใ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิเป็นมตทิีม่ ีพรบ.รองรบั 
สามารถไปบอกกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปด�าเนนิการตามกฎหมายทีต่วัเอง
มีอยู่ เราเปลี่ยนระดับวิธีคิดและนโยบายแล้ว

 ผลส�าเรจ็อกีอนัหนึง่ เราสามารถน�างานวจิยัไปเสนอระดบั 
โลกได้ เราจะไปประชุมงานจักรยานโลกที่ไต้หวัน จะไปพูด
เรื่องวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิของคนใช้จักรยานกับ
เดนิ ไปแชร์กบัเขาว่า 25 ปี เรามาถงึวนันีไ้ด้อย่างไร แล้วคน
ของเราต้องไปเรยีนรูว่้าโลกเขาคดิยงัไง เขาท�ายงัไง ไปสร้าง

เครอืข่าย ไปเรยีนรูจ้ากนกัการเมอืง 
ที่เขาเอาการเดิน จักรยาน และ
การเดนิทางทีย่ัง่ยนืไปอยูใ่นวถิขีอง 
การเลอืกตัง้ เขาท�าอย่างไรให้ส�าเรจ็ 
ครัง้แรกทีป่ระชมุในเอเชยี ไต้หวนั
ใช้นโยบาย จนกระทัง่เขาเป็นเมอืง 
จักรยานได้ เราก็อยากไปดู ฝรั่งก็

อยากไปดู ไต้หวันก็อยากโฆษณาตัวเองว่าเราก็เป็นเมือง
ที่สุดยอดเรื่องนี้เหมือนกัน

ส่วนเมอืงไทย ถ้ารกับ้านนีเ้มอืงนี ้พยายามให้การเดนิ การใช้ 
จักรยานมันอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในระดบัทีย่อมรบัได้ เพือ่ลกูหลานของท่าน เพราะ
ข้อดเีรือ่งของมลพษิ พลงังาน ค่าใช้จ่าย ความเอือ้อาทรต่างๆ 
จกัรยานนีท่�าให้เราอยูด้่วยกนัแล้วรูส้กึใกล้ชดิกนั คณุขบัรถ
ในต่างจงัหวดักบัขีจ่กัรยานไป ขีจ่กัรยานความเป็นมติรเกดิ
ขึ้นง่ายมาก มาเปลี่ยนพฤติกรรมกันเพื่อลูกหลานของเรา

งานวิจัยไทย
ไประดับโลก

15 ปีแรก 
ขยายแนวคิด

 คิดดูเมื่อ 25 ปีที่แล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย คนก็จะหาว่าผมเพี้ยน 
ด้วยซ�้าไป แต่ผลที่ได้มากกว่าที่คาด แต่ไม่เท่ากับที่หวัง ผมหวังให้
เหมือนยุโรป เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค คนใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต แต่ที่
ได้มากกว่าที่คาด ไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีการประชุมวิชาการเรื่อง
เดิน-จักรยานโดยเฉพาะ ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เราจัด ไม่คิดเลยว่าจะมีนัก
วิจัยมาท�าวิจัยเรื่องเดิน-จักรยาน จนปริญญาเอกก็มี เราท�าจนเกิด
กระแส ในระยะ 15 ปีแรก แทบจะเป็นการท�างานในกลุ่มของเรา คน
อืน่แทบไม่สนใจ เวลาเราจะชวนคนมาขีจ่กัรยานสมยัก่อน เขากไ็ม่สนใจ
เราก็ต้องเอาการขี่จักรยานไปเที่ยวเป็นตัวล่อ ให้เขาสนุก สื่อมวลชนก็
จะตามไปดู ยังอยู่ในวงแคบๆ แต่ก็ท�าให้เกิดชมรมเยอะเลยในช่วงนั้น 
เป็นความส�าเร็จขั้นต้น เพราะเราคงคิดเร็วไปกว่าคนอื่น

10 ปีหลัง 
ยุทธศาสตร์สองขา

 ทีต้่องผลกัดนัต่อไปคอื ยงัไปไม่ถงึชวีติประจ�าวนัเท่าไหร่ โจทย์ใหญ่ 
คอืท�าให้เรือ่งนีอ้ยูใ่นชวีติประจ�าวนัเป็นวถิชีวีติของคนได้จรงิๆ เราเข้าไป 
คุยกับสมาคมสันนิบาตเทศบาล สมาคม อบต. เพื่อเสนอแนวคิด ถ้า
คุณจะแก้ปัญหาชุมชนใช้เรื่องนี้ได้ หลายคนเห็นด้วยแต่งบในพื้นที่ที่
เขาได้รบัการกระจายอ�านาจมา พอจดัล�าดบัความส�าคญันีเ่ราอยูอ่นัดบั 
ท้ายๆ เราก็ต้องท�ายังไงให้ท้ายๆ ไปอยู่ข้างบนได้ไหม เมื่อเทียบกับท�า
ถนน พยายามบอกข้อดข้ีอด้อย เราพยายามเข้าไปในองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นซึ่งมีหลายพันแห่ง คงเข้าไปได้ไม่หมด เราก็เลือกคนที่น่าจะ
เข้าใจ แล้วหวังว่าเขาจะเป็นโมเดลให้คนอื่นเอาไปท�าตามต่อ

โจทย์ท้าทาย  
ทำ ต่อไป!!
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 ส่วนราชการเรากไ็ปผลกัดนัเรือ่งกฎหมายและการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่วนการรณรงค์จะเป็น
งานของภาคประชาสงัคม สือ่สารไปสูส่าธารณะ จะเปลีย่น 
ทศันคตขิองคนต้องท�าทัง้ทางด้านกายภาพ กฎระเบยีบ 
ขณะเดียวกันก็ต้องอธิบายให้ประชาชนรับรู้ว่าทิศทาง
ไปอย่างไร มาตรการต่างๆ มีประโยชน์อะไรกับตัวคุณ 
สังคม วิถีชีวิต มีอะไรที่จะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต  

เราท�าโดยไม่พูดไม่ได้ หรือพูด
แล้วไม่ท�าก็ไม ่ได ้ เช ่น พูด
รณรงค์ให้คนมาใช้จกัรยาน ให้
มาเดิน แต่ไม่มีทางจักรยาน 
ทางเท้ายงัเละๆ มันก็ไปไม่ได้ 
ต้องท�าควบคู่กัน เหล็กก�าลัง
ร้อน คนก�าลังสนใจ เราก็เริ่ม

ผลักดันมากขึ้น สื่อสารมากขึ้น

เราก�าลงัจะไปประชมุจกัรยานโลกทีไ่ต้หวนั ไต้หวนัเมือ่
สกั 20 ปีทีแ่ล้วเป็นประเทศทีใ่ช้มอเตอร์ไซต์มาก ปัญหา
จราจรกเ็ยอะมาก เขากค่็อยๆ แก้ไขเปลีย่นมาใช้จกัรยาน 
ไต้หวนัเป็นประเทศทีผ่ลติจกัรยานมากด้วยนะ เขาพยายาม 
เปลีย่นวธิกีารเดนิทางของคนมาใช้จกัรยานมากขึน้ ให้
เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน แล้วเขาท�าได้จริง

     คณุจ�ารญู ตัง้ไพศาลกจิ รองประธาน และประธาน
คณะกรรมการก�ากับทิศ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน 
อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตประธานบอร์ดแอร์
พอร์ตลิงค์ ผู้น�าประสบการณ์การท�างานด้านคมนาคมมา
ร่วมท�างานขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน ได้มาช่วยเสริมถึงประเด็นส�าคัญที่โครงการฯ 
และชมรมฯ จะต้องเดินหน้าต่อไป

 อีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาผมว่าเราละเลยคนเดินเท้า ในอนาคตต่อไปจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ การใช้ทางเท้าเป็นเรื่องจ�าเป็น ท�ายังไงให้คนเดิน
สะดวก ไม่ชนต้นไม้ ชนเสาไฟ ทางเท้าโล่งๆ ไม่มีหลุมบ่อ อย่างกฏหมาย
สมัยใหม่อาคารต้องออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ หรือออกแบบให้
เป็นมิตรกับคนพิการ มีทางลาด มีห้องน�้าคนพิการ ในอนาคตต้อง
ออกแบบอย่างนั้น เมืองก็จะเปลี่ยนแปลงน่าอยู่ขึ้นส�าหรับคนทุกเพศทุก
วัย การเดินนี่เหมือนกับง่ายเพราะทุกคนก็เดิน แต่
ไม่ง่ายเลย ท�ายังไงให้คนมาเดินเยอะๆ

 การจะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิธีคิดของคนมันไม่ง่าย ต้องใช้เวลาและความ 
ร่วมมือ เช่น ท�ายังไงให้คนทั่วไปเข้าใจการใช้ถนนร่วมกัน การใช้ทางจักรยานร่วมกัน
ให้ไปด้วยกันได้ พอมีคนขี่จักรยานเยอะ คนขับรถก็บอกขี่เยอะกีดขวางกันจัง คน 
ขี่จักรยานก็บอกไม่มีช่องทางจักรยาน ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ แต่ว่าจริงๆ ในหลายแห่ง
เขามกีารแชร์ถนนซึง่กนัและกนั ต้องพึง่พากนัไปให้ได้ รูจ้กัสทิธใินการใช้ทางสาธารณะ
ร่วมกัน ในหลายประเทศท�าระบบเชื่อมต่อการเดิน จักรยานกับขนส่งสาธารณะอื่นๆ 
ในยุโรปคนกลับมาใช้จักรยานมาก คิดเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น คนไทยก็
ต้องไปทางนั้นเหมือนกัน

 ความมัน่ใจในเรือ่งความปลอดภยับนท้องถนนกส็�าคญั อบุตัเิหตเป็นเรือ่งส�าคญั 
ทีท่างชมรมต้องผลกัดนัให้มากกว่านี ้เรือ่งทางจกัรยานเริม่มาแล้ว แต่เรือ่งอบุตัเิหตุ 
เรือ่งทางเดนิเท้า เราต้องท�าต่อไป

โดยอาจจะต้องรณรงค์กบัรถประเภทอืน่ๆ ด้วย เรือ่งความเรว็มผีลมาก กลุม่เสีย่ง
บนถนนคอื คนเดนิเท้า คนขีจ่กัรยาน คนขีม่อเตอร์ไซต์ สามกลุม่นีม้โีอกาสเสยีชวีติ 
จากอบุตัเิหตกุว่าครึง่ ถ้าอตัราความเรว็ของรถยนต์ลดลงได้ อตัราอบุตัเิหตแุละ
การเสยีชวีติกล็ดลง ท�ายงัไงจะผลกัดนัให้รฐัลดความเรว็ในเขตเมอืงเหลอืสกั 50 
กิโลเมตร/ชม.

จากชมรมฯ สู่
นโยบายสาธาณะ

“เดิน” ก็สำ คัญไม่แพ้กัน

เปล่ียนวิธีคิด 
เปล่ียนพฤติกรรม

ความปลอดภัย
บนท้องถนน

การส่ือสารกับสังคม
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เดิน-ปั่น บันดาลใจ

เมื่อฉันปั่น...โลกก็เปลี่ยน
เรื่อง • ป้ากนก

ลมหนาวเริ่มอย่างเชื่องช้าสำ หรับปีนี้ 
แต่ก็ประจวบเหมาะกับแผนการเดินทาง
ไปปั่นจักรยานล้อลมหนาวที่เชียงใหม่พอดิบพอดี 
ทริปนี้ฉันได้ติดสอยห้อยตามชาวคณะ 
ปั่นทัวร์กาแฟกันในเมืองเชียงใหม่

 หวัหน้าทรปินดัพบกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ส่วนน้องหนมิของฉนั
ถูกจับขึ้นรถขนจักรยานไปนอนรอที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวาน...สายๆ 
เราจะได้เจอกัน
 ไม่นานก็ถึงสนามบินเชียงใหม่ ลงเครื่องหัวหน้าทริปก็จัดรถสอง
แถวมารอรบัพวกเราถงึหน้าสนามบนิเพือ่ไปชมิอาหารพืน้เมอืงมือ้แรก 
ขนมจีนน�้าเงี๊ยว ข้าวซอย ไส้อั่ว น�้าพริกหนุ่มรสแซ่บเว่อร์ท�าให้หาย
คิดถึงเมืองเหนือที่ห่างจากการแวะเวียนมาค่อนข้างนาน
 หลงัจากอิม่หน�าส�าราญทรปิมาสเตอร์กจ็ดัแจงให้เราตรวจเชค็รถ
กัน วันแรกเราจะปั่นกันสั้นๆ ไปรู้จักโรงคั่วมดแดงไฟ ริมน�้าปิงกัน 
ระยะทางรวมๆ วนันีป้ระมาณยีส่บิต้นๆ เอง  
 ได้เวลาออกปั่นรับลมหนาว เด็กๆ ถูกจัดให้อยู่ต้นขบวนต่อจาก
พ่อโอ๋ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าขบวนเพราะช�านาญทางที่สุด จักรยานปั่น
เรียงเดี่ยวเป็นแถวเป็นแนวเข้าสู่ถนนวัวลาย ชุมชนแถวนี้ขึ้นชื่อเรื่อง
งานหัตถศิลป์เครื่องเงินของเมืองเชียงใหม่ 
 ใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงจุดหมายแรกของทริป โรงคั่วมดแดงไฟ 
แหมมม...เรื่องกาแฟที่ไม่คุ้นเคยส�าหรับฉัน การเปิดใจให้ตัวเองได้ลิม้
ลองของดขีองเด่นกน็บัว่าเปิดโลกทศัน์ได้เยอะโข ในรัว้โรงคัว่ฉันออกเดิน
เพลนิๆ สายตากไ็ด้พบกบัลานกาแฟแท้ๆ ท่ามกลางบ้านไม้หลงัโตของ
คหบดเีก่ารมิปิง...นบัว่ารืน่รมย์ไม่น้อย ได้นอนเล่นบนสนามหญ้ากว้างๆ 
อากาศดดีทีีส่ดูเข้าได้เตม็ปอดแบบนีฉ้นัได้งบีเพยีงแว๊บเดยีวกส็ดชืน่นกั
     เอาล่ะคุณได้ไปต่อ หัวขบวนเลือกออกไปถนนหลักเพื่อมุ ่งสู ่
นิมมาน ขบวนเป็ดน้อยของพวกเรายังคงรักษาระดับเรียงเดี่ยวอย่าง
เป็นระเบยีบ เส้นนีไ้หล่ทางกว้าง ถงึแม้จะเป็นถนนหลกักน็บัว่าค่อนข้าง
ปลอดภัยส�าหรับจักรยาน มาเชียงใหม่ต้องเจอรถติด ฉันเจอเข้าอย่าง

กรุงเทพฯ เชียงใหม่

จังแต่ไม่เป็นไร เพราะฉันปั่นจักรยาน จากเป็ดน้อยเริ่มเลื้อยเป็นงู
เพราะหลบหลีกรถที่จอดเรียงรายมากมายบนท้องถนนของเมือง
เชยีงใหม่ โดยเฉพาะนมิมานเรยีกว่ารถตดิอนัดบัต้นๆ 
 
เป้าหมายที่สองของวันนี้คือร้าน Ristr8to (อ่านว่า ริซเตรทโต้) 
ร้านนี้หัวหน้าแก๊งค์บอกว่าห้ามพลาดเนื่องจากหนุ่มน้อยบาริสต้า 
ล่าสุดได้คว้ารางวัลอันดับ 5 Latte Art 2015 ของโลกเลยทีเดียว 
จักรยานของพวกเราจอดเรียงรายริมฟุตบาทหน้าร้าน การเข้าถึงทุก
ที่ได้ด้วยสองเท้าและจักรยานท�าให้ฉันรู้สึกดีมากสมกับที่ย้ายก้นจาก
เบาะรถในเมืองหลวงเพื่อมาทริปนี้ 
 พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต�่าความคึกคักของเรายังไม่หมด สมาชิก
ชกัชวนไปเทีย่ววดัอโุมงค์ ฉนัรบีตกลงทนัทถีงึจะเคยไปมาครัง้หนึง่แล้ว 
แต่ด้วยความเงียบสงบและร่มรื่นก็สามารถดึงใจฉันได้อีกครั้ง สองล้อ
เริม่หมนุวนขวาจากถนนนมิมานผ่านด้านหลงัมอ เราเริม่ได้สมัผสัเนนิ
น้อยๆ ตรงปากทาง เนิน เนิน และเนินไปจนถึงทางเข้าวัด อากาศเริ่ม
เย็นลง แม้จะเจอเนินเราก็มิได้เหงื่อเลยแม้แต่น้อย ชาวแก๊งค์แวะชัก
รปูภาพเป็นทีร่ะลกึก่อนขึน้นมสัการพระภายในอโุมงค์ทีส่วยงามและ
ร่มเย็น ค�่านั้นเราแวะกลับมาหามื้อเย็นแถวถนนนิมมานอีกรอบก่อน
ปั่นกลับที่พักข้างสนามบินเชียงใหม่ 
 ครึ่งของวันนี้ปั่นระยะทางกว่า 20  กิโลเมตร ท�าเอาฉันปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อพอควรอันเนื่องจากความอ่อนซ้อมนั่นเอง  สายลมหนาว
เคล้ากลิน่กาแฟหอมๆ และการได้หวนนกึถงึอดตีสมยัสาวๆ เรยีกความ
อิม่อกอิม่ใจให้ฉนัหลบัใหลบนทีน่อนหนานุม่กบักอดอุน่ๆ ของลกูสาว
คืนนี้พร้อมกับฝันดีดี

ภาพ : นพคุณ

ภาพ : Chaipiwat Rungrueng 

หน้าร้านกาแฟ พระพุทธรูป
ภายในพระอุโบสถ

วัดพันเตา

รางวัลอันดับ 5 
Latte Art 2015 

ของโลก
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ชีวิต-ชีวา

ไปไหนมา สองวา สามกาด
เรื่อง • ภาพ : ฮวงซีเนี้ย

 ตลาด เป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน เวลาไปเที่ยวที่ไหน  
ฉนัต้องตืน่แต่เช้าไปตลาด เพราะตลาดจะท�าให้เราได้ฟังภาษาพดู 
ได้ยินเรื่องราว ได้เห็นอาหารการกินของคนที่นั่น ไม่ว่าจะเป็น
อาหารส�าเร็จ กับข้าวถุง หรือพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งแต่ละที่ก็จะ
แตกต่างกันไป ในภาคเหนือของไทย จะมีตลาดที่หลากหลาย  
มีทั้งตลาดประจ�าหมู่บ้าน ต�าบล หรืออ�าเภอ ซึ่งจะมีขนาดเล็ก
ใหญ่ว่ากันไปตามขนาดของชุมชน 
 บ้านฉันอยู่ชานเมืองเชียงใหม่ ในเขตอ�าเภอสันทราย อยู่ติด
ถนนวงแหวนรอบสาม อยู่ห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 
7 ก.ม. บ้านอยู่ในซอยที่แยกมาจากถนนวงแหวน เป็นซอยเล็กๆ 
ทีย่าวประมาณ 2 ก.ม. ในซอยนีม้ตีบูกาด หรอืกาดน้อย อยูถ่งึ 4 ที่ 

ตูบกาดคืออะไร 
 ตบูกาด คอื กาดขนาดเลก็ ตบู แปลว่า กระท่อม กาด แปลว่า 
ตลาด ตูบกาด คือ ตลาดที่มีลักษณะเล็กๆ ผู้คนนิยมใช้พื้นที่
บริเวณบ้านมาตั้งวางของขาย โดยคนขายจะตื่นแต่เช้าไปน�าของ
จากตลาดใหญ่ในเมือง หรือบริเวณใกล้เคียงมาขาย โดยลูกค้าก็
จะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆ กันบริเวณนั้น ในรัศมีที่เดิน ขี่จักรยาน 
หรอืมอเตอร์ไซด์มาซือ้ของได้ สนิค้ากม็อีาหารส�าเรจ็ พชื ผกั เมือ่
ก่อนตบูกาดหน้าบ้านจะมกีะปิ น�้าปลา น�า้มนัพชื ซอส ไข่ไก่ และ
พวกของแห้ง  แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ที่นอกซอย มีห้างสะดวกซื้อมา
ตั้งอยู่ถึงสามที่ คือ ตลาดโลตัส เซเว่น และริมปิงซูเปอร์สโตร์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในบริเวณโฮมโปรหน้าปากซอย
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 ยังไม่นับรอบๆ ปริมณฑลบ้านฉัน ยังมีกาดนัด หรือตลาดนัด
ขนาดใหญ่ ในวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ มีกาดงัว ที่คน
ค้าวัวค้าควายจะน�าวัวควายมาขายกันที่บ้านแม่ย่อย ใกล้ๆ กับ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ดังที่มีติดๆ กันถึงสองแบรนด์ 
 มองภาพจากโดรนก็จะเห็นกาดเล็กกาดน้อยกาดใหญ่ กาด
โบราณ กาดทันสมัย ล้อมรอบบ้านฉันอยู่มากมาย ตอนโลตัสเข้า
มาแรกๆ กค็ดิกนัว่าร้านโชว์ห่วย ตบูกาดเหล่านีจ้ะอยูไ่ด้ไหม ตอน
นี้ฉันได้รับค�าตอบแล้วว่านอกจากจะอยู่ได้แล้ว ยังอยู่ดีอีกด้วย 
เพราะในการค้าขายนัน้มกีารปรบัตวัตามกลไกของมนั ตบูกาดที่
เคยขายน�้าปลา น�้ามันพืช ก็ไม่เอามาขาย เพราะคนก็ไปซื้อใน 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ต่อมามีร้านของช�าเปิดเลยตูบกาดไปอีกนิด เขา
ขายข้าวเหนียวนึ่ง ไข่ไก่ ไม่นานนักตูบกาดก็ไม่ตื่นเช้ามานึ่งข้าว

อีกต่อไป แล้วบอกลูกค้าให้เดินไปอีกนิด ไปซื้อร้านโน้น ไข่ไก่ก็ 
เช่นกัน 
 วันดีคืนร้าย มีรถกระบะเร่ขายของวิ่งมาขายอีก รถคันนี้วิ่ง
ทัว่เชยีงใหม่มา 40 กว่าปีแล้ว ไปทกุอ�าเภอ เป็นนกัเดนิทางทีบ่รรทกุ 
สินค้าใส่ท้ายรถวิ่งไปเรื่อยๆ ตามหมู่บ้าน มีเครื่องขยายเสียง
ประกาศใครต้องการน�า้ปลา น�า้มนัหอย ฯลฯ ชาวบ้านก็ออกมา
เรยีกซือ้ วนัก่อนฉนัเจอตวัพอด ีเลยคยุกนั ลงุบอกว่ากอ็ยูไ่ด้ ถามว่า 
ร้านสะดวกซือ้เปิดเยอะมาก กระทบการขายไหม ลงุบอกกก็ระทบ 
บ้างช่วงแรก แต่ต่อมาเราก็เลือกขายของที่ไม่ซ�้ากับเขา ที่ส�าคัญ
คือลุงขายราคาถูกกว่าป้าย เอาดิ!! ป้ายบอก 15 ลุงขาย 12
 ฉันชอบบรรยากาศของตูบกาดยามเช้า ที่มีชีวิตชีวา บางคน
เมาขีต้าใส่ชดุนอนมาค้นหาของกนิบนโต๊ะมหศัจรรย์ตวันัน้ ทีเ่ตม็
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ไปด้วยอาหารเช้า อาหารกลางวนัของหลายครอบครวั มเีพยีงการ 
ซือ้กบัการขาย ไม่ต้องมกีารตลาด การตกแต่งหน้าร้าน เพราะของ 
มาถึงสักหกโมงเช้า แม่ค้าวางกองบนโต๊ะ จัดๆ แยกประเภทนิด
หน่อย เจ็ดโมงครึ่งโต๊ะก็โล่งแล้ว 
 ฉันว่าร้านสะดวกซื้อท�าอะไรกาดเล็กกาดน้อยไม่ได้ คนจะ
เลอืกซือ้ในสิง่ทีถ่กูทีส่ดุ ดทีีส่ดุ โลตสัอาจได้น�า้ปลาราคาถกู แต่โลตสั 
ไม่มนี�า้พรกิหนุม่ แกงกระด้าง ย�าหนงั ผกักดู ผกัขีห้ดู ไม่มดีอกจ�าปี 
ที่ใส่ใบตองขาย โลตัสไม่มีพระเดินมาให้ตักบาตรยามเช้า 
 และฉนักช็อบการเชยีร์ขายของบนโต๊ะนัน้ของแม่ค้า ทีช่ีโ้น่น
ชีน้ี ่แนะน�าความอร่อยของอาหารแต่ละถงุ เป็นการเชยีร์ทีไ่ม่บบี
บังคับ เหมือนแนะน�าให้กิน ไม่เอาก็เรื่องของเอ็ง และรอบๆ โต๊ะ
ตวันัน้ยงัมเีรือ่งราวของคนในชมุชน ใครเจบ็ ใครป่วย อุย๊บ้านโน้น

ตาย เยน็นีไ้ปกนิข้าวบ้านศพ ผูว่้ามางานศพทมีจกัรยานทีถ่กูสาว
เมาเหล้าชนตายในเช้าวันนั้น 
 ทีช่อบทีส่ดุคอื ก�าสตางค์ไปเท่าไรกจ็ะมเีหลอืทอนกลบัมาบ้าน 
ไม่เคยน�าเงินไปถึงร้อยบาทสักครั้ง มีวันหนึ่งซื้อของเยอะมาก  
กินได้สักสี่มื้อ ใช้เงินไปหกสิบบาท ฉันพึมพ�าว่า เมื่อวานเข้าเวียง
กนิก๋วยเตีย๋วสองชาม ขนมหนึง่ถ้วย จ่ายไปร้อยกว่าบาท ป้าข้างบ้าน 
ยืนเลือกของอยู่ หันมามองหน้าถามว่า ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไร!!
 ท่ามกลางวถิชีวีติแบบใช้คอมเครือ่งละครึง่แสน เนต็เรว็ 30 เมก็ 
กล้องตัวละแสน ดูขัดแย้งกับการกินการอยู่ที่ยังชีพด้วยการเดิน
ช้าๆ ไปซื้อกับข้าวใช้เงินวันละไม่ถึงร้อยบาท แต่บางวันก็ทะลึ่ง
ออกไปกนิบฟุเฟต์อาหารญีปุ่น่มือ้ดีๆ  หวัละ 1000 บาท ได้เช่นกนั 
โลกเปลี่ยนไป บางอย่างเปลี่ยนตาม บางอย่างไม่เปลี่ยน 
 เราอยู่ได้นะ... 
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I Walk

ออกเดิน
ยามเช้า

คุณประโยชน์
มหาศาล...

เรื่อง : บุษกร

กระตุ้นให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอตลอดวัน
เดินออกก�าลังกายตอนเช้าท�าให้ร่างกายตื่นตัว ช่วยให้
กระชุ่มกระชวยไปได้ทั้งวัน เพราะการเดินท�าให้เลือด
ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างเหมาะสมและ 
ทัว่ถงึ เปน็การปลกุรา่งกายใหต้ืน่ตวั และมพีลงังานเพยีง
พอให้กระปรี้กระเปร่าไปได้ตลอดทั้งวัน

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทันที
การเดนิเรว็ๆ ในตอนเช้าประมาณ 30-45 นาท ีเป็น 
การเริ่มวันใหม่ให้ร่างกายท�าความสะอาดตัวเอง 
ด้วยการหายใจเข้ารับออกซิเจนเข้าไปให้มากขึ้น 
และหายใจออกน�าสิ่งที่เป็นพิษออกไปพร้อมกับ 
ลมหายใจ กระตุน้เลอืดลมในร่างกายให้สะอาด การ
ออกเดินยามเช้าคือการเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นคน
ที่สุขภาพดี นักจิตวิทยาระบุว่า ระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายได้รับการกระตุ้นให้ท�างานดีขึ้นทันทีที่เรา
เริม่เชือ่ว่าเราเป็นคนสขุภาพด ีหรอืในทนัททีีเ่ราเชือ่
ว่าการเดินตอนเช้าท�าให้เรามีสุขภาพดี แค่เชื่อยัง
กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันได้แล้ว ถ้าออกเดินจริงก็ต้อง
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมากมาย

ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
เดินยามเช้าดีต่อหัวใจ ท�าให้ได้รับ
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจ�านวนมาก 
ซึง่ไปช่วยฟอกให้เลอืดสะอาดบรสิทุธ์
ขึ้น ช่วยให้การเผาผลาญไขมันและ
คอเรสเตอรอลในร่างกายดีขึ้น ลด
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ 
อุดตันที่ มีป ั จจั ยจากไขมันและ 
คอเรสเตอรอลในเลือดสูง

เพิ่มพลังสมอง 
กระตุ้นการท�างานของสมองท�าให้คิดสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนและ
แหลมคมขึ้น ความจ�าดีขึ้นเมื่อได้เดินออกก�าลังกายยามเช้า 
เนื่องจากเลือดและออกซิเจนสามารถหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยง
ร่างกายและสมองอย่างเพียงพอ ท�าให้สมองมีพลังงานท�างานไป
ได้ตลอดทั้งวัน ช่วยลดอาการสมองล้าระหว่างวันได้

ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น
การตืน่แต่เช้าและได้เดนิออกก�าลงักายยามเช้า ท�าให้ร่างกาย
มีพลังเพียงพอไปได้ตลอดทั้งวัน เมื่อสิ้นสุดวันร่างกายจะ 
รับรู้ว่าได้ใช้พลังงานไปอย่างเต็มที่จนหมดแล้ว ถึงเวลาต้อง 
พักผ่อน ท�าให้หลับสนิทอย่างเต็มอิ่มมากขึ้น

เดินยามเช้าช่วยให้ผิวสวยเปล่งปลั่ง
การเดินเร็วๆ ตอนเช้าช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ด
เลือดแดงได้ดีขึ้น ท�าให้ผิวพรรณทั่วร่างกายเปล่งปลั่งมี
เลอืดฝาด การที่ระบบหมนุเวียนเลือดท�างานได้ดี ท�าให้
เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงระบบผิวหนังทั่วร่างกายได้
ทั่วถึง ผิวหนังจึงผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออก
ไปได้ดีขึ้น ผิวพรรณจึงเรียบเนียนและมีสุขภาพดี

ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน
ช่วยให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ลดความเสีย่ง
ในการที่ระดับน�้าตาลในเลือดจะสูงขึ้น แพทย์
มักจะแนะน�าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานออกก�าลัง
กายด้วยการเดินตอนเช้าเพื่อควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

รักษาโรคความดันโลหิตสูง 
การบรหิารร่างกายด้วยการเดนิตอนเช้า 
ช่วยควบคุมและพัฒนาระบบหมุนเวียน
เลือดในร่างกาย เมื่อระบบหมุนเวียน
เลือดท�างานได้มีประสิทธิภาพ ร่างกาย
จะสามารถรกัษาระดบัความดนัโลหติให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

 การเดนิสามารถลดปญัหาเมอืงไดม้าก ไมว่า่จะเปน็เรือ่งมลพษิอากาศ การสิน้เปลอืงพลงังาน 
การบรรเทาปญัหาจราจร และทีน่า่จะเปน็จดุนา่สนใจอกีอยา่งหนึง่คอื การทำ ใหส้งัคมรูว้า่การเดนิ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่สามารถนำ มาเป็นมาตรการหนึ่งของคาร์ฟรีเดย์ได้ในลักษณะที่ทุกคน 
สามารถลุกขึ้นมามีส่วนร่วมได้ทันที โดยไม่ต้องรอใคร หรือสิ่งใด หรืองบประมาณจากที่ใดเลย 
ไม่ต้องรอความพร้อม ไม่ต้องรอเวลา เราเพียงแต่เปลี่ยนวิธีคิดและออกเริ่มเดินในชีวิตประจำ วัน
อย่างจริงจัง และไม่ต้องรอจนถึงคาร์ฟรีเดย์ซึ่งปีหนึ่งมีเพียงวันเดียว แต่เราควรเดินกันทุกวัน ให้
ทุกวันเป็นคาร์ฟรีเดย์ไปตลอดปีเลย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สมาธิดี  สุขภาพจิตดี  ลดความเครียด  ลดเส่ียงโรคซึมเศร้า
ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความวิตกกังวล ช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดที่จะเกิด
ขึ้นตลอดทั้งวันได้ดีขึ้น ส�าหรับผู้ที่อาการของโรคซึมเศร้า ช่วยลดอาการซึมเศร้าลง
ได้ มีผลการวิจัยที่ระบุว่าระดับอารมณ์ที่ดีในตอนเช้าช่วยให้สามารถรักษาระดับ
อารมณ์ที่ปกติไปได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้มีผลการศึกษาว่าเด็กนักเรียนที่เดินไป
โรงเรยีนในตอนเช้าสามารถรบัมอืกบัความเครยีดในการท�าข้อสอบได้ดขีึน้ นอกจาก
นี้ยังช่วยให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวและมีสมาธิจดจ่อในชั้นเรียนได้ดีขึ้นด้วย
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เรื่อง : ไบค์แมน • เอื้อเฟื้อภาพจากชุมชนปากพนัง

ชุมชนคนเดิน-ปั่น
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อดตีเมอืงท่าทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในภาคใต้ 
ปัจจบุนัเมอืงปากพนงัเป็นเมอืงเลก็ๆ ทีผู่ค้นยงัคงมวีถิชีวีติ
เรียบง่าย พื้นที่เทศบาลเมืองปากพนังมีพื้นไม่ใหญ่โตมาก 
เป็นเมืองที่ไม่มีถนนขนาดใหญ่ผ่าน ถนนในเมืองเป็นถนน
สายเล็กๆ คับแคบตามแบบเมืองสมัยเก่า การจราจรยังไม่
พลกุพล่านมาก การรณรงค์ให้ผูค้นหนัมาใช้จกัรยานสญัจร
ในชวีติประจ�าวนัจงึท�าได้ไม่ยากนกั เนือ่งจากลกัษณะทาง
กายภาพของเมืองที่เป็นพื้นที่เมืองปิด ไม่มีรถยนต์สัญจร
ด้วยความเรว็สงู และวถิชีวีติของชาวเมอืงทีย่งัคงสงบเงยีบ
ไม่เร่งรบี เหมาะกบัการเปลีย่นแปลงเป็นเมอืงจกัรยานเพือ่
สุขภาวะได้ไม่ยาก

คุณจุรีรัตน์ เบญจศรี ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบโครงการ “เทศบาล
ปากพนัง เมืองจักรยานเพื่อสุขภาวะ” กล่าวว่าโครงการเมืองจักรยานเพื่อ 
สุขภาวะนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างของเมืองที่ก�าลังเริ่มเกิดขึ้นแล้ว

“เมืองเราไม่ใหญ่โตมาก ไม่มีถนนใหญ่ การจราจรไม่คับคั่ง แต่ก็มีปัญหาในย่านตลาดพื้นที่จ�ากัดมาก 
ที่จอดรถไม่เพียงพอ เพราะคนหันมาใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์มากขึ้น ถนนก็เริ่มไม่พอ ที่จอดรถ
ไม่พอ มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร ละเมิดกฎจราจรกันมากขึ้น เมื่อรถมากขึ้นอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้น 
สุขภาพของประชาชนก็เริ่มแย่ลงเพราะมีมลพิษจากฝุ่นควันไอเสียของพาหนะยานยนต์มากขึ้น ปีที่แล้ว
เราได้เริ่มโครงการเมืองจักรยานฯ เพื่อคิดว่าจะน�าโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของเมือง 
โครงการนี้น่าจะตอบโจทย์ของเราได้ เพราะถ้าอยากให้ประชาชนสุขภาพดีต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มี
การเคลือ่นไหวร่างกายมากขึน้ ทัง้การเดนิ การป่ันจกัรยาน ส่วนการหนัมาใช้จกัรยานแทนพวกยานยนต์ 
ทั้งหลายก็ช่วยให้เมืองน่าอยู่ขึ้น ลดมลพิษอากาศเสีย ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งลงไปด้วย”

ปากพนัง ชุมชนจักรยาน

“สมัยก่อนคนใช้จักรยานกันเยอะมากเป็นเรื่องปกติ แต่พอช่วงหลังเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ รถ
มอเตอร์ไซต์กันมาก คนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็เริ่มมองว่าคนที่ยังใช้จักรยานเชย ล้า
สมัย อีกอย่างคือพอรถเยอะขึ้นใช้จักรยานไม่ปลอดภัยเหมือนสมัยก่อน เราก็เริ่มด้วยการ
รณรงค์จัดกิจกรรมปั่นจักรยานให้ต่อเนื่อง ออกมาปั่นด้วยกันทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
ปั่นไปบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน พอท�าไปได้สักระยะหนึ่งคนก็เริ่มตื่นตัว เกิดเป็นกระแส
ใหม่ๆ พอเรารวมตัวออกมาปั่น คนที่มองก็เริ่มมองอย่างชื่นชม มีสายตาที่ชื่นชมส่งให้เรา”

เปลี่ยนทัศนคติ
เมื่อเริ่มโครงการสิ่งแรกที่เทศบาลเมือง
ปากพนงัพยายามท�าคอื การเปลีย่นทศันคติ 
ของชาวเมอืงให้มองการใช้จกัรยานในแง่ดี

คุณจุรีรัตน์ เบญจศรี
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ความสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตดี
กจิกรรมป่ันจกัรยานท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ทีน่่าสนใจในชมุชนหลาย
มิติ ตั้งแต่ระดับครอบครัว เพื่อนบ้านในชุมชน และภาคีเครือข่าย
ระหว่างชุมชน การจับมือกันออกมาท�ากิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกัน
เป็นเวทีให้ได้ท�าความรู้จักกัน และสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

20      

เคล็ด(ไม่)ลับ
สร้างเมืองจักรยานปากพนัง

ทำ กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในพื้นที่ สร้างกระแส 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับ มีการติดตั้งป้าย
ชุมชนจักรยาน ป้ายจำ กัดความเร็ว และที่จอด
จักรยาน เพื่อความปลอดภัยสำ หรับผู้ใช้จักรยาน

เชื่อมโยงโครงการและบุคลากรที่มีอยู่ ขอความร่วมมือ
จากสมาชิกโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน หรือ อสม. ใช้จักรยานปั่นไปเยี่ยมบ้านสมาชิก
ในหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงให้เครือข่ายต่างๆ ที่ทำ งาน
เรื่องสุขภาพในชุมชนอยู่แล้วสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาวะ

เดินทางในชีวิตประจำ วันด้วยจักรยาน
จากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานการใช้จักรยาน พบว่ามีจักรยานในชุมชน
กว่า 200 ครัวเรือน คุณจุรีรัตน์ และเทศบาลเมืองปากพนังจึงคิดว่าท�า
อย่างไรให้ครวัเรอืนทีม่จีกัรยานอยูแ่ล้วหนักลบัมาใช้จกัรยานให้มากขึน้

“เราส�ารวจพบว่า 200 ครอบครัวมีจักรยานอยู่แล้ว ก็เริ่มชวนคนที่มีจักรยานอยู่
แล้วนี่ล่ะออกมารวมกลุ่มกันปั่นจักรยาน กลุ่มเล็กๆ 10-15 คน ปั่นไปออกก�าลัง
กาย ปั่นไปท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ กลุ่มเด็กนักเรียน และกลุ่มผู้สูงวัย
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรามาก แล้วขั้นต่อไปไม่ใช่มาปั่นร่วมกิจกรรมอย่างเดียว แต่
ใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย เด็กนักเรียนกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 10-15 ปี ปั่น
จักรยานไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่วัย 50 ปีขึ้นไปก็หันมาปั่นไปท�าธุระ 
ปั่นไปตลาด ปั่นไปซื้อของแถวบ้านมากขึ้น เมื่อคนปั่นมากขึ้น เทศบาลก็ต้องดูแล
เรื่องความปลอดภัยมีการติดตั้งป้ายชุมชนจักรยาน ป้ายจ�ากัดความเร็ว จัดท�าที่จอด
รถจักรยานในจุดต่างๆ ตอบสนองกับคนที่เอาจักรยานออกมาใช้”

 เมื่อสมาชิกในชุมชนเกิดการตื่นตัวเห็นประโยชน์ของการหันมา
ใช้จักรยาน เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยาน และปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในการใช้จกัรยานเดนิทางสญัจรในชมุชนเพิม่มากขึน้ การ
สร้างพืน้ทีส่ขุภาวะภายในเทศบาลเมอืงปากพนงัจงึเริม่เกดิขึน้อย่าง
เห็นผลแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการปั่นจักรยาน 
เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ท�าได้

“เราพบว่าคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของคนที่ออกมาร่วมท�า
กิจกรรมดีขึ้น เราได้คุยกับเด็กที่ออกมาปั่นจักรยาน เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วน 
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเหนื่อยง่าย พอมาปั่นอย่างน้อย 10 กิโล เขาบอกตอนนี้ไม่
ค่อยเหนื่อยแล้ว ปั่นมากกว่านี้ก็ยังได้อีก แต่ตอนแรกเหนื่อยง่ายมาก แสดง
ว่าเขาแข็งแรงขึ้น แล้วท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มต่างๆ เพราะถ้าไม่มี
กิจกรรมก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกัน พอมาท�ากิจกรรมได้ท�าความรู้จักกัน ได้พูด
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือระหว่างชุมชน
ก็ดีขึ้น ความสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วย”
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ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย Bicycle Outfit Design Contest

ชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย และองค์กรร่วมจดัด้านการออกแบบแฟชัน่ ประชมุพจิารณาคดัเลอืก
ผลงานการออกแบบเครือ่งแต่งกายเพือ่การใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั Bicycle Outfit Design Contest โดย
คดัเลอืกให้เหลอื 5 คนสดุท้าย เพือ่น�าไปตดัเยบ็จรงิ แล้วเดนิแฟชัน่โชว์ตดัสนิรอบสดุท้าย ในวนัที ่25 มนีาคม 2559 

5 คนสดุท้ายทีผ่่านเข้ารอบมดีงันี ้(1) คณุครษิฐา จงึศรตีนสกลุ ผลงาน ผ้าพืน้เมอืงกบัการออกแบบชดุจกัรยาน 
(2) คณุธญัรชัต์ บรมวงศ์ไพศาล ผลงาน รกัษ์โลก ลดใช้พลงังาน (3) คณุชญัญานชุ บรูณ์เจรญิ ผลงาน Urban 
Rider (4) คณุมานติย์ เจกะบตุร ผลงาน Fluores “Sense” และ (5) คณุอภสิทิธิ ์จ่าสะอาด ผลงาน หนมุาน  
โดยเกณฑ์การคดัเลอืกของคณะกรรมการคอื ความคดิสร้างสรรค์ สวยงาม ตดัเยบ็ได้จรงิ ประโยชน์ใช้สอย ความ
เหมาะสมกบัการใช้งานจรงิ และความเป็นได้ทางการตลาด

กลุม่ผูใ้ช้จกัรยาน 4 จงัหวดัในภาคใต้รวมตวั
ขับเคลื่อนเชิงรุกสู่ชุมชน ชูประเด็นเดิน-ปั่น
ต้องปลอดภัย จับมือสร้างเครือข่ายผู ้ใช้
จกัรยาน เดนิในระดบัภมูภิาค จดัตัง้ “สมาพนัธ์ 
ผู้ใช้จักรยานและเดิน (ภาคใต้ตอนบน)” ขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้แทนกลุ่มคนใช้
จักรยานจาก 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง 
พังงา และกระบี่ ประกาศจุดยืนว่าจากนี้ไป 
4 จังหวัดจะส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน 
เดนิในชวีติประจ�าวนั โดยมกีารประชมุ สร้าง
ความเข้าใจ ใน 4 จังหวัด 6 พื้นที่ ชวนทุก
ภาคส่วนในพื้นที่วางเป้าหมายร่วมกันระยะ 
1 ปี 2 ปี หรอื 3 ปี ขณะนีแ้ต่ละพืน้ทีอ่ยูร่ะหว่าง 
การด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ที่มาจาก
ความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่

เครือข่ายจักรยานภาคใต้
ขยับตัวเชิงรุก

เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน 
Thailand Bike & Walk Forum : Bike & Walk for All 
Different Ways Same Destination

เรื่อง : บุษกร

การประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 4  เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน 
The 4th Thailand Bike & Walk Forum : Bike & Walk 
for All ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่25-26 มนีาคม พ.ศ. 2559 นี ้ณ 
หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร พบกบัการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากคนที่ท�างานด้าน
จักรยานส�าเร็จจากกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน การน�า
เสนอบทความวชิาการทีน่่าสนใจอย่างหลากหลาย พร้อม
กันนี้เราจะเปิดลาน กิจกรรม “จักรยานเป็นมากกว่า
พาหนะสองล้อ”

งานประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา 
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 การประชุมวิชาการการส่งเสริม
การเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั : เดนิไป-ป่ันไป 
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557 การประชุมวิชาการการส่งเสริม
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน : การเดิน
และจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย 
ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2558 การประชุมวิชาการการส่งเสริม
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน : ความ
ปลอดภัย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความ
วชิาการทีเ่ข้าร่วมในงานประชมุวชิาการครัง้ทีผ่่านมาได้ที่ 
http://www.thaicyclingclub.org/knowledge/
category/research
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ติดต่อขอรับได้ที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
email address : tcc@thaicyclingclub.org
หรือ Facebook.com/thaicycling

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ร้านกาแฟ Coffee Today 
• สาขาพระราม 9 
• สาขาซีคอน บางแค 
• สาขาเพชรเกษม 
• สาขา BIG C Extra เพชรเกษม 
• สาขาโรบินสัน ซีคอน ศรีนครินทร์ 
• สาขาอิมพีเรียลส�าโรง 
• สาขา BIG C ลาดพร้าว
• สาขา BIG C ราษฎร์บูรณะ 
• สาขา Central พระราม 2 
• สาขาหมู่บ้านสวนตาล 
• สาขา Lotus หนองจอก 
• สาขา Central บางนา 
• สาขา Big C Extra สวนหลวง
• สาขา Home Pro สุวรรณภูมิ 
• สาขา Center One 
 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
• สาขา MACRO ลาดพร้าว 
• สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน�้า 
• สาขา BIG C รัชดา 
• สาขาน้อมจิต 
• สาขา Lotus บางกะปิ 
• สาขาแฮปปี้แลนด์
• สาขา Mid Way รัชดา 
• สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
• สาขา Lotus นวมินทร์ 
• สาขาพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น 
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก

เพื่อรับนิตยสารฟรี ส่งถึงบ้าน
พร้อมรับทราบข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมต่างๆ จากชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

เพียงติดต่อขอรับฟรีได้ที่ ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 Email address :
tcc@thaicyclingclub.org หรือ 

Facbook.com/thaicycling

จุดนัดพบ

• ร้านกาแฟดิโอโร่ 
 สาขาปั๊ม SUSCO เอกชัย บางบอน
• Lake View Sport Club 1 
 วงแหวนกาญจนาภิเษก 
• Lake View Sport Club 2 
 วงแหวนกาญจนาภิเษก 
• หมู่บ้าน Perfect Place 
 อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ 
• หมู่บ้าน Perfect Masterpiece 
 รามค�าแหง
• หมู่บ้าน Perfect Place อ่อนนุช 80 
• ลุมพินีคอนโด รามค�าแหง 26 
• ร้านกาแฟ Cafe’ Velodome 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
• คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
• เดอะคิวท์ รีสอร์ท เขตลาดกระบัง กทม.
• Green Clean Carcare by I Nu  
 ปั๊มบางจาก ดอนหวาย
• ร้านกาแฟลุงชัย อ.เมือง จ.นครปฐม
• ร้านกาแฟริชชี่  อ.เมือง จ.นครปฐม 
• ร้าน ณ อัมพวา กาแฟสด 
 อัมพวา สมุทรสงคราม
• ร้านสวนหลวง บ้านกาแฟ 
 อัมพวา สมุทรสงคราม
• ร้านเอกเขนก cafe อ.เมือง 
 จ.สมุทรสงคราม
• ร้านต้นรัก กาแฟสด    
 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
• ร้านช้อนทอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

ต่างจังหวัด

• เรือนไม้กาแฟ(cafe@wood)
 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
• ร้านกาแฟคอฟฟี่การ์เด้นท์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
• ร้านกาแฟสันโตสะ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
• ร้านกาแฟบ้านรถเขียว อ.เมือง จ.ล�าปาง
• ร้านกาแฟฮอมสุข อ.เมือง จ.ล�าปาง
• ร้าน Deco Coffee Chiang Mai 
 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
• ร้าน coffee Prim อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ
• ร้านคุณนิยม  อ.เมือง จ.ชุมพร
• ร้านเพลินภากาแฟ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• โรงแรมหาดทอง  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
• แผนกกายภาพบ�าบัด 
 โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี
• แผนกกิจกรรมบ�าบัด 
 โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

วารสารคลอโรฟิลล์ สื่อกลางข้อมูลข่าวสารส�าหรับชุมชนคนเดินปั่น ยินดีมอบให้กับบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน 
 หรอืสถาบนัต่างๆ เพือ่ช่วยกนัเผยแพร่รณรงค์การเดนิและใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั 

รับฟรี!!

วารสาร

ฟรี!!!
สมัครสมาชิก

วารสารส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยานในชีวิตประจำ วัน    เพื่อสร้างชุมชนและ    เมืองน่าอยู่
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• หมวกแก๊ปสุดเท่
 (มีหลายสีให้เลือก) 
 ราคา 250 บาท

I bike I walk Collections

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

พื้นที่นี้ส�าหรับผู้รักจักรยานเอาใจกันด้วย I bike I walk Collections 
หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อคนคอเดียวกัน เป็นของสะสมก็ได้ หรือน�า
มาใช้ประโยชน์จรงิกไ็ด้ค่ะ ทีส่�าคญัมซีกิเนเจอร์ว่าเป็นชาว I bike I walk  
ที่นี่ที่เดียว สนใจติดตามรายละเอียดคลิกเข้าไปชมกันได้ที่ www.
thaicyclingclub.org หรือ facebook.com/thaicycling (**รายได้
ทัง้หมดเพือ่น�าไปสมทบทนุกจิกรรมเพือ่การรณรงค์ผูใ้ช้จกัรยานในชวีติ
ประจ�าวันของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย)

แรงบันดาลใจ...ผู้ใช้จักรยาน

• แก้วเก็บความเย็น 16 ออนซ์ 
 ราคา 100 บาท

• พวงกุญแจ ปั๊มนูน 
 ราคา 35 บาท

• ถุงหุ้มอานจักรยาน (มีหลายสีให้เลือก) 
 ราคา 50 บาท

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

• เสื้อยืดเดินไป
 แขนยาว ราคา 180 บาท
 แขนสั้น ราคา 150 บาท
 

• เสื้อปั่นจักรยาน
 แขนสั้น ราคา 500 บาท 
 แขนยาว ราคา 550 บาท

• เข็มกลัดหลากสี  
 แพ็กละ 60 บาท



“...จะมีพาหนะอันใดอีกเล่าที่เดินทางแล้ว
มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้คนข้างทางแบบนี้ 
ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าประทับใจ 

และได้ซึมซับความมีน้ำ ใจ รวมทั้งวัฒนธรรมไทยดีๆ 
จักรยานเป็นพาหนะที่สามารถพาเราเข้าถึงแก่นแท้ของสังคม

และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย


