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จักรยาน 
มอเตอร์ไซค์ 
อย่างไหน? 

ปลอดภัยกว่ากัน
เพลง “จักรยานคนจน” แต่งเมื่อปี 2522 โดยครูเพลง ชวนชัย  

ฉิมพะวงษ์ และสร้างชื่อเสียงให้อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ยอดรัก  
สลักใจ ยังคงดังก้องในความทรงจ�าของคนวัย 35 ปีขึ้นไป เริ่มต้น 
ด้วยประโยคว่า ”คนจนอย่างพี่ ไม่มีเงินเป็นอ�านาจ จะไปสามารถ 
บังคับสะกดจิตใจ...”

เพลงนี้โด่งดังไปทั่วประเทศเพราะ ร้องง่าย จ�าง่าย เนื้อหา 
โดนใจวัยรุ่นยุคนั้น ที่ชะเง้อมองจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในฝัน  
เป็นห้วงเวลาที่ระบบการผ่อนส่งเช่าซื้อเริ่มแพร่หลายลงสู่ชนบท  
จึงท�าให้การใช้มอเตอร์ไซค์ทวีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ร้านตัวแทนจ�าหน่าย ศูนย์บริการ ร้านซ่อม ร้านอะไหล่ เติบโต
อย่างก้าวกระโดด ขณะทีร่ถจกัรยานตดิเครือ่งแบบ “ลติเติล้ฮอนด้า” 
ที่ออกสู ่ตลาดมาก่อนหน้านั้นราวสิบปีเศษ กลับหายวับไปอย่าง 
สิ้นเชิง ทั้งนี้ด้วยความสะดวกของการเดินทางระยะทางไกลขึ้น  
ด้วยถนนหนทางที่ดีขึ้นตามการพัฒนาของรัฐ พร้อมไปกับการเพิ่ม
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก(พิกอัป) เพื่อการพาณิชย์

ส่วนจักรยาน ดูเหมือนจะลดสัดส่วนการขายลงเมื่อเทียบกับ 
การเพิ่มของประชากร แต่ส�าหรับชุมชนจักรยานหลายแห่งสลาย 
ตัวลง เช่น มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ถูกแทนที่ด้วยจักรยานยนต์
อย่างมหาศาลจนถึงปัจจุบัน ร้านขายจักรยานขนาดกลางและเล็ก
หลายร้านปิดตัวลง แต่ก็ยังคงมีร้านหลักๆ ในแต่ละจังหวัดหรือ 
อ�าเภอที่ยังคงอนุรักษ์ธุรกิจไวไ้ด้ ส่วนร้านซ่อมจักรยานถ้าไม่ปรับตัว
ไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ปิดตัวไปโดยปริยาย

มาถึงช่วงสิบปีหลังนี้ ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลก็เพิ่มจ�านวน 
ด้วยอัตราสูง ทั้งรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ทุกขนาด การเน้นพัฒนา

ถนนหนทางของรัฐ ท�าให้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยยานยนต์ ที่ต่าง 
ก็คุกคามกันเองไปตามล�าดับของขนาดและสมรรถนะ จึงไม่น่า 
แปลกใจที่สถิติเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ จะเกิดขึ้นกับผู ้ขับขี่ 
จักรยานยนต์สูงที่สุดตลอดมา มาตรการบังคับใช้กฎหมายดูเหมือน
จะได้ผลน้อยมาก ทั้งการส่งเสริมป้องกันและการปรามจากรัฐยังไร้
ประสิทธิภาพจากทุกหน่วยงาน จนประเทศไทย ติดอันดับอุบัติเหตุ
ทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดกับคนขี่จักรยาน ยังมีข ่าวคราวให้สื่อ 
น�าเสนอมาเป็นระยะ ให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าทั้งๆ  
ที่อุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เกิดขึ้นทุกวันทั่วประเทศ รายงานข่าว
ล่าสุดที่สองสามีภรรยาชาวอังกฤษปั่นจักรยานข้ามโลกมาโดนชน 
เสียชีวิตที่พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนปีที่แล้วที่จังหวัด 
สุพรรณบุรี  จังหวัดราชบุรี หรือปีก่อนหน้าใน กทม. ล้วนเป็นข่าว 
ของผู้สูญเสียชีวิตทั้งสิ้น ท�าให้เป็นที่สงสัยว่า อุบัติเหตุรุนแรงของ
จักรยานนั้น หนักกว่าจักรยานยนต์จริงหรือไม่

จากนี้ไป คลอโรฟิลล์ จะน�าข้อมูลความรู้เหล่านี้มาเปิดเผย
ให้ท่านประจักษ์ว่า จักรยานกับมอเตอร์ไซค์ อย่างไหนปลอดภัย 
กว่ากัน โปรดติดตามนะครับ...

ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดิน
และการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

บรรณาธิการ Chlorophyll

ส่งเมล์มาคุย ติ-ชม ได้นะครับ nsk9199@hotmail.com

...ลอง...ตรองดูเถิดหนา...ขวัญใจ จักรยาน กับ 
มอเตอร์ไซค์ อย่างไหนปลอดภยักว่ากนั รถพีช้่ากว่า  
แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน  
ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย มานั่งรถพี่ คนดี 
สบายเสียกว่า ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย  
กลับใจเสียก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้ จักรยานและ
มอเตอร์ไซค์ น้องจงวิจัยเลือกใครดีเอย...
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ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำาปี 2555 
พบว่ากลุ่มผู้ใช้ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้ต่อไปนี้

 ที่ ประเภทผู้ใช้ทาง จ�านวน คิดเป็นร้อยละ
 1 รถยนต์นั่ง  4,870 28.74
 2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 4,177 24.65
 3 รถจักรยานยนต์ 3,203 18.90
 4 รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)  1,091 6.44
 5 อื่นๆ  970 5.73
 6 รถบรรทุก 6 ล้อ 613 3.62
 7 รถบรรทุก 6 ล้อไม่เกิน 10 ล้อ 603 3.56
 8 รถปิคอัพโดยสาร 554 3.27
 9 รถตู้ 327 1.93
 10 รถโดยสารขนาดใหญ่ 287 1.69
 11 คนเดินเท้า 108 0.64
 12 รถจักรยาน 77 0.45
 13 รถสามล้อเครื่อง 45 0.27
 14 รถสามล้อ 14 0.08
 15 รถอีแต๋น 4 0.02
  รวม 16,943 100.00

ขอมูลสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงของยานพาหนะประเภทต่างๆ 
ประจําปี 2555

แหล่งที่มา : ส�านักงานอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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โดย...กวิน ชุติมา

กระบวนการผลักดันนโยบายจึงได ้เริ่มใน 
ปีนั้น โดยชมรมฯได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
มาด�าเนินงานโครงการเชิงรุกขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม 
ทั้งประเทศในชื่อ “โครงการผลักดันการเดิน 

และการใช้จักรยานไปสู ่นโยบายสาธารณะของ 
ประเทศไทย” เริ่มท�างานส�ารวจ ศึกษา วิจัย เพื่อให้ได้ 

ข้อมูลองค์ความรู ้และข้อสรุปจากการวิเคราะห์ไปผลักดันข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย พร้อมกับการท�างานเชิงสังคม ท�ากิจกรรมส่งเสริม 
การใช้จักรยาน(และการเดิน) จากการท�างานในปีแรกท�าให้ชมรมฯ  
ได้ทราบว่าหน่วยงานรัฐจ�านวนหนึ่งเห็นด้วยว่าการส่งเสริมการใช้ 
จักรยาน(และการเดิน) เป็นหนทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของตน 
ไม ่ว ่าจะเป ็นด ้านสุขภาพ การขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน ์ 
การประหยัดพลังงาน หรือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ จึงเริ่มเข้าไปท�างานกับหน่วยงานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาชมรมฯ ได้ทราบว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการ 
ที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน ด้วยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็น
ระบบและอย่างมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
โดยเริ่มมีครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ มติสมัชชาสุขภาพที่ขอให้หน่วยงานรัฐ
ด�าเนินงานใดๆ จะถูกน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งหากคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หน่วยงานรัฐก็จะสามารถด�าเนินงานในประเด็น
นั้นร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเต็มก�าลัง 

ชมรมฯ จึงเล็งเห็นว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือโอกาสที่เป็นบวก
อย่างยิ่ง โดยสามารถเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะเร่งให้การผลักดัน
นโยบายสาธารณะในเรื่องการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�า
วันด�าเนินไปได้เร็วขึ้นและเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงขึ้น เนื่องจากสามารถท�างานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไป 
ได้พร้อมๆ กันแทนการที่ต้องท�าความเข้าใจและหาทางท�างานร่วมกัน 
เป็นหน่วยๆ ไป นอกจากนั้นยังได้ขยายความร่วมมือและเครือข่าย
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานออกไปยังกลุ่มองค์กรที่ท�างาน 
ด้านสุขภาพทั่วประเทศในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากเดิม 
ที่ชมรมฯมีอยู่จ�ากัด ส่วนใหญ่กับกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องจักรยาน 
และมีบ้างกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรด้าน 
เดิน-วิ่ง และองค์กรของคนพิการบางแห่ง

จากการมีวิสัยทัศน์ที่หวังให้ “สังคมไทยนิยม

การ(เดินและ)ใช้จักรยาน” ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

แห่งประเทศไทยจึงท�ากิจกรรมทางสังคมด้วยจักรยาน

อย่างหลากหลายมากมายมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ บาง

กิจกรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือกระทั่ง 

ครั้งแรกในโลก ต่อมากิจกรรมเหล่านี้ได้มีกลุ ่มชมรม

จักรยานต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา น�าไปด�าเนินการจน 

แพร่หลายไปทั่วประเทศ บางกิจกรรมจัดกันจนเป็น

ประเพณี เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบการณ์บ่งชี้ 

ว ่ากิจกรรมที่ท�ามาประสบความส�าเร็จแต่ในเพียง 

ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเท่านั้น การเปลี่ยน

ที่เกิดขึ้นในภาครัฐมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปลีกย่อย 

เป็นชิ้นๆ และไม่เป็นระบบ การที่จะให้ภาครัฐเข้ามา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยาน(และการเดิน) 

อย่างจริงจังและเป็นระบบ จ�าเป็นที่จะต้อง “ผลักดันรัฐ 

ให้ก�าหนดนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ 

ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออ�านวยต่อการเดินและ 

การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ไปพร้อมๆ กับการ

เปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปให้เดิน

และใช้จักรยานอย่างสม�่าเสมอ” ซึ่งชมรมฯ ได้รับเอา 

ข้อสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียนครั้งใหญ่หลังท�างาน 

มา ๒๐ ปีนี้มาเป็นพันธกิจของชมรมฯตั้งแต่ปี ๒๕๕๔
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สองปีของการผลักดันนโยบายมาถึง
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมรมฯ จึงได ้เริ่มเข ้ากระบวนการของ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการเสนอเรื่อง “การจัด 
ระบบและโครงสร้างเพื่อส ่งเสริมการเดิน 
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” ให้ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) พิจารณา  
จัดเป็นระเบียบวาระหนึ่งในสมัชชาฯครั้งนี้ และ
ได้รับเลือกในเดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งใน ๑๑ 
ประเด็นจากที่มีผู้เสนอไปทั้งหมด ๕๐ ประเด็น

จากนั้นกระบวนการจัดท�าร่างเอกสารหลัก ซึ่งก็คือ หลักการและ
เหตุผลว่าท�าไมสมัชชาฯ จึงควรมีมติในเรื่องนี้ และร่างมติที่จะให้ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับรอง จึงได้เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน คสช.ได้ 
แต่งตั้งคณะท�างานวิชาการเฉพาะประเด็นขึ้นมาจัดท�าร่างเอกสาร 
ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐ 
(รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น) สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามข้อเสนอของชมรมฯ โดยมีประธานชมรมฯ เป็นประธาน 
และเลขาธิการชมรมฯ เป็นเลขานุการ ร่างเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ 
ท�าขึ้นผ่านการพิจารณาของคณะท�างานฯ และอนุกรรมการวิชาการ 
ของคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพ(คจสช.) ในการประชุมรวม
ทั้งหมด ๖ ครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงออกมาร่างที่ ๒ ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบของ คจสช. ในเดือน
กันยายนแล้ว ก็ได้น�าไปเข้ากระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วน 
ได้เสียและภาคีของ คสช. ทั่วประเทศในเวทีระดับภาคที่ คจสช.จัด 
ทั้งหมด ๖ ครั้ง ร่วมกับประเด็นอื่นๆ ที่จะเป็นระเบียบวาระของ 
สมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๕ แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่ต�่ากว่า ๓๐๐ คน และ 
ในเวทีเฉพาะประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันที่คณะท�างานฯจัดอีกหนึ่งครั้ง  
ความเห็นทั้งหมดถูกน�ามาประมวลไปปรับปรุงร่างเอกสาร โดยมี คจสช.
เป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายแล้วน�าเข้าเป็นระเบียบวาระในการพิจารณา
ของสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๕

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๕ ซึ่งมีภาคีสุขภาพจากทั่วประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่าสองพันคน  
ได้พิจารณาระเบียบวาระเรื่องการจัดระบบและโครงสร้าง 
เพือ่ส่งเสรมิการเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั 
อย่างราบรืน่และรวดเรว็อกีสองรอบในช่วงวนัที ่๑๘ -๑๙  
ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย  
และในที่สุดก็ได้ผ่านออกมาเป็นมติแรกของสมัชชา 
สุขภาพครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม

จากนั้น คสช. ได ้ตั้งคณะกรรมการขับ
เคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
(คมส.) ขบัเคลือ่นให้มกีารด�าเนนิงานตามมตขิอง 
สมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๕ แนวทางที่ใช้คือการ
หารอืกบัหน่วยงานราชการทีม่ตขิอให้ด�าเนนิการ
ต่างๆ ก่อนว่าจะแปรมตไิปสูก่ารปฏบิตัไิด้หรอืไม่ 
อย่างไร เมื่อได้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงจะ
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งวิธีนี้เป็นการ

สร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของของหน่วยงาน
เหล่านั้น และท�าให้แน่ใจว่ามติจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ส�าหรับมติในเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน 
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน คมส.ได้จัดการประชุมหารือ 
ครั้งที่ ๑ ไปเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานที่ 
ถูกระบุในมติเข้าร่วม การประชุมได้ท�าให้หน่วยงานเหล่านี้เข้าใจสาระ
ของมติอย่างถูกต้องชัดเจน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสามารถน�าไป 
ด�าเนินการได้ แต่บางหน่วยงานชี้แจงว่าไม่มีอ�านาจด�าเนินการเพราะ 
ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงและได้เสนอให้ติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมใน
กระทรวงของตน ซึ่ง คมส.จะได้ประสานงานต่อไป ทาง คสช.คาดว่า 
จะสามารถน�ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอเข้าสู ่ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ๒๕๕๖

ในขณะเดยีวกนั ชมรมฯ ได้หารอืกบัส�านกังาน คสช. ถงึกระบวนการ
จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งมีร่างข้อเสนอเป็นภาคผนวก 
ท้ายเอกสารหลักแล ้ว และสมัชชาสุขภาพครั้งที่  ๕ มีมติให ้จัด 
กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค 
ส่วนต่างๆ และจัดกระบวนการรับฟังความเห็นต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว
และเสนอต่อสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองให้เสร็จสิ้น 
ภายในปี ๒๕๕๗ โดยชมรมฯ และส�านักงาน คสช. ได้เห็นชอบร่วมกัน 
ถึงแนวทางการด�าเนินงานให้ตั้งกลไกในการท�างานขึ้นมาประกอบด้วย
คณะกรรมการอ�านวยการ คณะท�างานวิชาการ คณะท�างานจัดกลุ่ม
เครือข่ายและรับฟังความคิดเห็น และคณะท�างานจัดสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติเฉพาะประเด็น ในขั้นต ้นได ้ตั้ งเป ้าให ้จัดกระบวนการ 

ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
ยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริม 
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันได้ในช่วง
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ นี้
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ผู้ว่าฯ กทม. ครับ
ท�าทางเท้า ทางจักรยานแบบนี้สิครับ

ก่อนอืน่ผมขอเกริน่ไว้ในช่วงแรก 
นี้สักสองสามเรื่อง

เรื่องแรก คือ ทางเท้ากับทางจักรยานนี้

จริงๆ แล้วเป็นของคู่กัน เวลาจะวางแผนหรือ

ก�าหนดนโยบายหรือออกแบบ หรือแม้กระทั่ง

เอามาใช้งานจริงๆ มันต้องท�าไปพร้อมๆ กัน  

ซึ่งในการนี้ต้องพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 

ครบ อันหมายรวมไปถึงคนพิการ คนสูงอายุ  

คนด้อยโอกาส เด็กเล็ก หาบเร ่แผงลอย 

มอเตอร์ไซค์ ต�ารวจ รวมทั้งต�ารวจจราจร ฯลฯ

ส่วนเรือ่งทีส่อง เรือ่งการออกแบบทางเท้า

ทางจกัรยานนัน้ ใครๆ กม็องว่าเป็นเรือ่งง่ายๆ ใช้

เทคโนโลยไีม่สงู ใครๆ กน่็าจะท�าได้ ออกแบบได้  

สร้างได้ เอามาใช้ได้ แต่อยากขอให้ไปดูสภาพ

ความเป็นจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ

เราว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ คนที่เดินเท้า

บนทางเท้าอยู่ทุกวันจะบอกได้ว่า มันใช้งาน

ไม่ได้จริงและไม่สะดวก นับตั้งแต่เมื่อเดินไป

สุดทางเท้าแล้วต้องเดินลงและเดินขึ้นใหม่

เมื่อเจอขอบทางเท้าถัดไป หรือต้องลงไปเดิน

บนถนนเมื่อทางเท้าถูกผู้คนยืนชมสินค้าและ 

ซื้อของจากหาบเร่แผงลอยแย่งพื้นที่ไปจนไม่มี

ทางจะให้เดิน ดังนั้นเรื่องทางเท้าทางจักรยาน

ไม่ใช่งานง่าย ไม่ใช่สักแต่ให้ผู ้ว่าฯ สั่งแล้ว 

ก็แล้วกัน ว่าจะเอาทางเท้าทางจักรยานอีก 

กีเ่ส้น กีก่โิลเมตร แล้วไม่ไปดวู่ามนัใช้งานได้ไหม  

แบบนี้ท�าไปอีกเป็นนานก็คงไร้ผลเช่นเดิม

เรื่องที่สาม เป็นเรื่องหลักของวิธีคิดใน

ประเด็นนี้ คือ ของบางอย่างที่น�าไปใช้งาน 

บางอย่างได้ แต่เอาไปใช้งานอีกบางอย่าง 

กลับไม่ได้ เช่น ทางเท้าที่ท�าให้คนธรรมดา 

เดินได้ แต่คนพิการอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ เป็นต้นว่า 

ขอบทางเท้าสูงไป ไม่มีทางลาด คนพิการ 

ใช้เก้าอี้ล้อเข็นขึ้นไม่ได้ หรือใช้งานทางเท้า 

ฝั่งนี้ได้ แต่ข้ามถนนไปใช้ทางเท้าอีกฝั่งไม่ได้  

ดังนี้เป็นต้น ดังนั้น หลักคิดของการออกแบบ

และก่อสร้างในกรณีนี้คือ ต้องท�าให้คนทุกคน 

ใช ้งานได ้ อย ่างที่ก�าลังฮิตเรียกกันอยู ่ ใน 

ปัจจุบันว่าเป็นการออกแบบแบบ Universal 

Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

นั่นเอง

โดย... ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
              ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
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โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
โทรศัพท์ 02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430 www.thaicyclingclub.org

คราวนีก้ม็าถงึข้อเสนอแนะ ซึง่มี
สี่ข้อที่อยากเสนอ

ข้อแรกคือ ท�าทางเท้าให้มันเดินได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงเมื่อสุดขอบ

ทางเท้าและเดินไปถึงขอบทางเท้าใหม่อีกอัน 

เพราะการท�าแบบนั้นจะไม่สะดวกเลยส�าหรับ

คนพิการ คนสูงอายุ คนที่มีปัญหาปวดเข่า  

หรือแม้แต่คนปกติธรรมดา

นีพ่ดูถงึบรเิวณทีเ่ป็นทางรถยนต์เข้าบ้านคน 

โดยเฉพาะคือ รถพวกนี้เข้าออกจากบ้านวัน

ละหน แต่คนอีกเยอะแยะที่เดินผ่านประตูเข้า

บ้านของคนพวกนั้น กลับต้องเดินขึ้นเดินลง

ตามทางเท้าอยู่ตลอดทั้งวัน สิ่งที่อยากเสนอ

คือ ท�าไมเราไม่ท�าทางเท้าให้เดินได้ต่อเนื่อง

เมื่อผ่านบ้านคนมีรถยนต์พวกนี้ แล้วท�าทาง

ลาดที่ขอบทางเท้าหน้าบ้านให้รถยนต์ไต่ขึ้น

ลงทางเท้านี้เมื่อจะเข้าบ้าน ด้วยวิธีคิดแบบนี้ 

และการออกแบบแบบนี้ทางเท้าก็จะชวนเดิน 

และคนก็จะเดินมากขึ้น คนพิการก็ใช้งานได้

สะดวกขึ้น เมืองของเราก็จะน่าอยู่เพิ่มขึ้น

ข้อทีส่อง  อยากเสนอให้ท�าทางเท้าให้เรยีบ  

คือเดินแล้วไม่สะดุด ณ ปัจจุบัน กทม.และ

เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ นิยมใช้อิฐตัวหนอน

หรือแผ่นซีเมนต์บล๊อกมาปูเป็นทางเท้า ซึ่ง

เมื่อทรุดตัวหรือเมื่อรากต้นไม้มาดัน ตัวแผ่นก็ 

จะราบเรียบไม่เสมอกัน เกิดการกระเดิดทั่ว 

ไปหมด เป็นจุดๆ ซึ่งคนสูงอายุ คนพิการ เมื่อ 

เดินหรือใช้เก้าอี้รถเข็นมาถึงก็จะสะดุดหกล้ม 

ได้ง่าย และคนแก่นีล้้มแล้วกระดกูหกัได้ง่ายมาก  

จึงควรต้องหามาตรการแก้ไขให้เรียบร้อย

ส�าหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้มี 2 วิธี หนึ่ง

คือ การเทคอนกรีตรองพื้นไว้ข้างล่างและปูอิฐ

ตวัอย่างราวเหลก็กัน้มอเตอร์ไซค์เข้าทางเท้า ซึง่ควร
ใช้ในจุดที่ไม่รบกวนการใช้งานของคนพิการ

ทางเท้าที่ต้องเดินขึ้นเดินลง
เมื่อผ่านทางรถเข้าบ้าน      

ทางเท้าที่สร้างต่อเนื่อง ซึ่งรถยนต์ต้องไต่ขึ้นลง
ทางลาดเพื่อจะเข้าบ้าน

ประตูเข้าบ้าน

ทางลาดให้รถยนต์ขึ้น
ทางเท้าก่อนเข้าบ้าน

ตรงนี้มีข้อคิดเป็นหลักอยู ่ว่า “ทางเท้าใดที่ดีพอส�าหรับคนพิการ 
ก็จะดีพอ (หรือดีมาก) ส�าหรับคนไม่พิการ และทางเท้านั้นใช้เป็นทาง
จักรยานก็ได้ด้วยถ้าทางนั้นกว้างพอ” ฉะนั้นหลักคิดโดยสรุป คือ ต้อง
ออกแบบและก่อสร้างทางเท้าให้คนพิการใช้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบ
เบ็ดเสร็จได้ในตัวของมันเอง

หรือแผ่นพื้นไว้ด้านบนแบบที่ท�าไว้อยู่ที่ถนน

พหลโยธนิจากอนสุาวรย์ีชยัฯไปถงึสะพานควาย 

แบบนี้จะลดหรือขจัดปัญหาการกระเดิดของ

แผ่นไปได้ อีกวิธีคือเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง โดย

ใช้วิธีปูทางเท้าด้วยคอนกรีตยางมะตอยหรือ

แอสฟัลติกคอนกรีต แบบที่ใช้ท�าถนน แต่ไม่

จ�าเป็นต้องแข็งแรงเท่า วิธีหลังนี้แม้จะแพงแต่

ดีส�าหรับรากต้นไม้กว่าวิธีแรก 

ข้อสาม...หากจะปรับแผนท�าทางเท้าใหม่

ให้ชวนเดิน ผู ้ว่าฯต้องประสานกับองค์การ 

โทรศัพท ์  ที โอที  กสท .  การประปาฯ  

การไฟฟ้าฯ มาจัดแถวให้สิ่งของต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นตู ้โทรศัพท์ กล่องชุมสายโทรศัพท์ 

โทรคมนาคม เสาไฟฟ้า หัวดับเพลิง ป้าย 

รถเมล์ และต้นไม้ของ กทม. เองให้มาอยู ่ 

ในแนวเดียวกัน ไม่ใช่อยู่ซ้ายทีขวาทีแบบที่ท�า

อยู่กันเป็นปกติในปัจจุบัน ซึ่งท�าให้คนเดินเท้า 

หรือขี่จักรยานต ้องท�าตัวเหมือนนักรักบี้ 

นักฟุตบอลที่ต้องเดินยักไปยึกมา ซึ่งไม่สะดวก

และไม่ชวนเดินเอาเสียเลย

ข ้อสี่ . . . เกี่ ย วกับป ัญหารถยนต ์และ

มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช ้งานบนทางเท้า ซึ่ง

อันตรายต่อคนเดินเท้าอย่างมาก และนับวัน

พวกนี้จะกล้าหาญฝ่าฝืนกฎจราจรขึ้นมาก 

ทุกวัน ทางแก้จึงต้องมีราวเหล็กหรือท่อเหล็ก

กั้นไว้ตามทางลาดและทางแยกเหล่านั้น เพื่อ

กันไม่ให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช้อย่าง

เด็ดขาด แต่มาตรการนี้จะก่อให้เกิดปัญหาอีก

อย่าง คือ คนพิการจะไม่สะดวกหรือใช้ไม่ได้ 

จงึต้องเลอืกไปท�าในสถานทีท่ีเ่หมาะสมเท่านัน้

ทางเท้าที่อยู่ถนนพหลโย
ธินจากอนุสาวรีย์ถึงสะพ

านควาย 
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กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน ครั้งที่ 1: 

Thai Bike and Walk Forum 1st

วันที่ 29 มีนาคม 2556 : เปิดเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันอภิปราย 
แบ่งประเด็นน่าสนใจออกเป็นห้องย่อยต่างๆ อาทิ

นอกจากนี้ได้จัดให้มีเวทีเสวนา โอกาสหรือวิกฤต: สิทธิและความปลอดภัยของคนขี่จักรยานและเดินเท้า โดยมีผู้ร่วมเสวนา: ผศ.ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการกฎหมาย ครอบครัวนักปั่นจักรยานท่องทั่วโลก คุณเจริญ และคุณอรวรรณ โอทอง และคุณสุรสิทธิ์  
ศิลปงาม ผู้จัดการ มูลนิธิเมาไม่ขับ

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย 
ประธานคณะท�างาน
การประชุมวิชาการฯ

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญภายใต้โครงการการผลักดัน 

การเดินและการใช ้จักรยานไปสู ่นโยบายสาธารณะของ

ประเทศไทย (Walking and Cycling Policy Advocacy 

for Thailand) ที่ด�าเนินงานโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2556 ทั้งนี้เพื่อ

ให้เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ด้านการเดินและการใช้จักรยานจากงานวิจัย บทเรียนรู้

หรือประสบการณ์ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในระดับ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับชุมชน  

เพื่อมุ ่งสู ่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

ด้านการเดิน-จักรยานได้อย่างยั่งยืนต่อไป...

การจัดประชุมวิชาการฯ มีแนวคิดมาจาก “การประชุม

จักรยานนานาชาติ หรือ Velo-City” ที่จัดโดยสหพันธ์ผู้ใช้

จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation - ECF) ซึ่ง

เป็นเวทีน�าเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจักรยาน 

ของผู้บริหารระดับท้องถิ่น เมือง นักวิชาการ องค์กรเอกชน  

ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด 

“เมืองจักรยาน” Thai Bike and Walk Forum 1st นับเป็น  

“จุดเริ่มต้น” ของการมีเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการด้านเดิน-

จักรยาน อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ชมรมฯ คาดหวัง 

และตั้งใจจะให้มีขึ้นเป็นประจ�าทุกปี...

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย
พรรณสวัสดิ์ 
ผู้แทนส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

ท้องถิ่น...กับการจัดระบบ
เดิน-จักรยาน

ระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะกรณีศึกษา: ทางข้ามบริเวณ
ปากซอย ประชาอุทิศ 40/1

รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมส�าหรับ
พื้นที่ในเขตเมืองหลักของภูมิภาค: 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมชุมชน
เมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการ
ใช้ทางเท้าในเขตชุมชนชานเมือง

การจัดการสิ่งแวดล้อมบนถนนสาย
รองใน ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย เดิน-จักรยาน 
แนวทางจัดการให้ยั่งยืน

โครงการจักรยานสีขาวมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างการ
ศึกษา 5 มหาวิทยาลัย 

การสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานที่
ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย: ประสบการณ์
จากโครงการ Active Campus ของ  
บรษิทั โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) จ�ากดั

การส่งเสริมการเดิน-ใช้จักรยาน 
วิทยาเขตขามเรียงมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

เดิน-จักรยาน...สู่วิถีเมือง
น่าอยู่

“วัฒนธรรมจักรยาน” กับการ
สร้างสรรค์ “เมืองจักรยาน” กรณี
ศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ความต้องการของชุมชนคนใช้
จักรยานริมคลองบางบัว

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการใช้ทางเท้า
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง จ.นนทบุรี 

ความเป็นไปได้ในการวางผังแม่บท
พื้นที่ชุ่มน�้าบางกระสอบ เพื่อการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

เดิน-จักรยาน ทางเลือก
ของการเดินทาง

อุโมงค์ทางลอด...ทางเลือกการ
ข้ามถนนส�าหรับคนเดินเท้าของคน
กรุงเทพฯ

ความต้องการของเยาวชนในเขต
ทม.พนัสนิคมในการขี่จักรยาน 
ไปโรงเรียน 

วิธีส่งเสริมการขี่จักรยานใน
กรุงเทพมหานคร 

การเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน 
สะสมต่อดัชนีมวลกายของนิสิต  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ม.เกษตรศาสตร์

I bike I walk Report

วันแรก
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ข้อสรุปที่น่าสนใจจากการประชุม : อุปสรรคของคนที่ยังไม่ได้ใช้จักรยาน รู้สึกไม่อยาก 

ใช้จกัรยาน คอื ไปได้ไม่ถงึจดุหมายปลายทาง ใช้มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่า และร้อนแดด ส่วนเรือ่ง 

ราคาจักรยานและความไม่เท่ ไม่ใช่เหตุผล แล้วคนที่ใช้อยู่แล้วมีอุปสรรคในการใช้จักรยาน

อย่างไรบ้าง เราก็พบว่า ฝน กลัวอุบัติเหตุ และคนขับรถประเภทอื่นๆ ไม่มีวินัย อีกทั้งไม่มีร้าน

ซ่อมจักรยานใกล้บ้าน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้คนไม่ใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจ�าวันด้วย 

แนวทางการส่งเสริมและจูงใจให้คนไทยหันมาเดินและใช้จักรยาน คือ การจัดระเบียบ 

ทางเท้า หาบเร่ แผงลอย ซึ่งเป็นปัญหาของทุกหัวเมืองใหญ่ให้เป็นระเบียบ ด้วยกระบวนการ

การมีส่วนร่วมจากประชาชน-ชุมชนคนเดินทางและผู้เกี่ยวข้อง 

ถนนในประเทศไทยหากเทียบด้านความปลอดภัยกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ของไทยถือว่า

อยู่ในเกณฑ์ดี ติดระดับโลก ซึ่งอาจไม่มีความจ�าเป็นมากนักในการแยกเส้นทางจักรยานและ

ยานยนต์อื่นๆ ออกจากกัน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ หรือเส้นทางที่บอกว่าเป็นเส้นทางที่จักรยาน 

ใช้ติดป้ายให้ยานยนต์อื่นๆ ให้ระวังก็เพียงพอ 

การส่งเสริมให้ใช้จักรยานในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องเห็นความส�าคัญ รวมทั้งต้อง 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและและพฤติกรรมของนักศึกษา จึงจะสัมฤทธิผลและยั่งยืน 

อุโมงค์ทางลอด (ทางข้ามถนน) เป็นทางเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุด เปรียบเทียบกับ 

สะพานลอยและทางม้าลาย เพราะสะดวก ปลอดภัย และเหนื่อยน้อยกว่า (จากข้อคิดเห็น 

ของกลุ่มคน กทม.ที่มีประสบการณ์เคยใช้อุโมงค์มาก่อน) แต่อุโมงค์มีราคาแพง จึงควรน�าไป 

ใช้ในพื้นที่ที่จ�าเป็น มีความต้องการข้าม (ลอด) ถนนอย่างมากเท่านั้น การส่งเสริมเดิน- 

จักรยานของเมืองต้องเริ่มที่ท้องถิ่น (อปท.)

1. ศ.กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์
 ผู้แทน สสส. และประธานชมรมฯ 
 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ 
2. ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานกรรมการ
 ก�ากับทิศโครงการฯ บรรยายพิเศษ 
 “จากเครือข่ายสู่สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยาน
 และรักการเดิน” 
3 - 6. บรรยากาศการน�าเสนอผลงานวิชาการ
 และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 (ห้องใหญ่และห้องย่อย) 
7. เวทีเสวนา “โอกาสหรือวิกฤต: สิทธิและ
 ความปลอดภัยของคนขี่จักรยานและ
 เดินเท้า” 
8 -10. บรรยากาศการประชุม
 วิชาการฯ

1 2

3 4

5 6
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“Bike trip” จัดขึ้นเพื่อศึกษาดูงาน 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกระบวนการ 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งผู ้น�า 

ท้องถิ่น วัด ชุมชน และหนุนเสริมจาก 

หน่วยงานนอกพื้นที่  ทั้งรัฐและเอกชน  

การเชื่อมร้อยพื้นที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู ่ชุมชน 

ท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่ด ้านการจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด ้วยจักรยานที่มี 

ความสุขทั้งผู้ไปเยือนและเจ้าบ้าน 

จุดท่องเที่ยวในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) 

โบราณสถาน ได้แก่ วัดป่าเกด วัดจากแดง 

และ วัดบางกระสอบ (2) สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยูห่วัฯ (3) ตลาดน�า้บางน�า้ผึง้ และ (4) กลุม่

อนุรักษ์ล�าพูบางกระสอบ

11. วัดบางกระสอบ 
12. สวนสาธารณะเฉลิม
 พระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13. ตลาดน้าบางน้าผึ้ง 
14. กลุ่มอนุรักษ์ล�าพู 

บางกระสอบ 
15-17. บรรยากาศตลอดเส้น
 ทางการปั่นจักรยาน 
18. สิ้นสุดกิจกรรมบันทึกภาพ
 ความทรงจ�าร่วมกัน

13

14

16

15

17

11

12

18

วันที่ 30 มีนาคม 2556 : กิจกรรม Bike Trip ณ อ�าเภอบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการวนัทีส่อง
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โดย... อิทธิพล บารมีเกรียงไกร
นักข่าว และฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยาน

ไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

วันนี้ เราจะมาท�าความรู ้จักกับคุณป้า 

ท่านหนึง่ทีท่่านกส็ามารถทีจ่ะเดนิ “บนถนน” ที่ 

เรียกว่าถนนนี้สีขาวได้อย่างสบายๆ เลยครับ

ปราณี ถีติปริวัตร หรือที่เรารู้จักกันดีว่า  

“ป้าปิ๋ว ลุยไม่รู ้โรย” ป้าปิ๋วเป็นชาวราชบุรี  

ในวัยท�างานป้าปิ๋วรับราชการเป็นพยาบาลอยู่ 

ที่โรงพยาบาลราชบุรี เกือบทั้งชีวิตของป้าปิ๋ว 

ต้องผจญกับอาการของโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็น

กรรมพันธุ์สืบทอดกันมาหลายชั่วคน ถึงแม้จะ 

ท�างานด้านดูแลสุขภาพให้คนอื่น แต่ก็มีเวลา 

ดูแลตัวเองน้อยมากๆ โรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่จึง

ท�าให้ป้าปิ ๋วต้องพึ่งการพ่นยาและออกซิเจน

จากโรงพยาบาลมาโดยตลอด จนถึงวัย 40 

ต้นๆ เมื่อได้พบปะปรึกษาเพื่อนๆ หลายคน

รวมถึงการอ่านหนังสือ จึงท�าให้ป้าปิ๋วหันมา

ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย ทั้งเดิน-วิ่ง 

และปั่นจักรยาน ท�าอยู่สม�่าเสมอจนแทบจะ 

ลืมไปเลยว่าเคยเป็นภูมิแพ้ แต่ก็ยังต้องหมั่น

ตรวจเช็คร่างกายอยู่ทุกปี เพราะปีนี้ป้าปิ๋วย่าง

เข้าวัย 63 แล้ว

เมื่อเห็นว่าการออกก�าลังกายสามารถช่วย 

สร้างภูมิต้านทานโรคได้ นอกจากการปฏิบัติ

ด้วยตัวเองแล้ว เห็นว่าได้ผลดีมีประโยชน์ 

มากๆ ป้าปิ๋วจึงอยากแนะน�าให้คนอื่นๆ ได้พบ

ทางสว่างในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแบบ 

ของป้าบ้าง ทุกครั้งในการไปร่วมทริป ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งราชบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม รวมไปถึงกรุงเทพฯด้วย  

ป้าปิ๋วจะแนะน�าผู้ร่วมทริปมือใหม่มือเก่าที่มา 

ร่วมทริปนั้นๆ ในเรื่องการออกก�าลังกายที่ถูก 

วิธี ทั้งการหายใจ การก้าวเดิน การขี่จักรยาน

เบื้องต้น นั่นคือที่มาของการก้าวเข ้ามาสู ่  

“ถนนนี้สีขาว” ถนนของคนอาสา ถนนของ 

คนเสียสละที่ท�าเพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเอง 

ป้าปิ๋วยังบอกอีกว่าการออกก�าลังกายที่ดี

ต้องประสานกับการฝึกสติ ฝึกสมาธิ นั้นคือ 

ให้มีผลทั้งทางกายและจิตใจ เพราะเมื่อกาย

บริสุทธิ์  ใจบริสุทธิ์  หน้าตาผิวพรรณย่อม 

บริสุทธิ์ผุดผ่องตามไปด้วย สาวๆ ฟังแล้ว 

คงจะตาลุกวาวกันเป็นแถวนะครับ...ฮา...

ไม่แปลกเลยที่ผู ้หญิงวัย 63 ปี พร้อม

จักรยานพับคู่ใจ จะไปปรากฎตัวตามงานอาสา

ต่างๆ ทั้งไปร่วมงานด้วยความสนใจ และบาง

ครั้งก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรของงาน กิจกรรม

ของชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย 

คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ป้าปิ๋วให้ความกรุณามา

เป็นคนหัวใจอาสาด้วยเป็นประจ�า พวกเรา

ทีมงานชมรมฯ เมื่อได้สัมผัสพูดคุยใกล้ชิดแล้ว  

จึงขอยกย่องป้าปิ๋วว่า ป้าเป็นคนที่สมควรอย่าง

ยิง่ทีจ่ะอยูใ่น “ถนนนีส้ขีาว” ถนนแห่งคนหวัใจ

อาสา ติดตาม-สอบถามรายละเอียดการดูแล

สุขภาพ การใช้จักรยานในถนนหลวงอย่างไร

ให้ปลอดภัย และติดต่อเป็นวิทยากรสุขภาพ 

กับป้าปิ๋วโดยตรง หรือ ผ่านทางชมรมฯได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ 02 618-4434

ใครมีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับคนหัวใจอาสา ที่ท�า

เรื่องดีดีผ่านการเดิน การใช้จักรยาน ส่งเรื่อง

มาได้นะครับหากเรื่องของท่านได้ลงใน “ถนน

นี้สีขาว” ผมจะมีของที่ระลึกให้ทั้งผู้ส่งเรื่อง

และบคุคลต้นเรือ่ง สามารถส่งเรือ่งมาได้ทีอ่เีมล์ 

veeittipol@hotmail.com หัวเรื่อง “ถนนนี้ 

สีขาว” พบกันฉบับหน้าครับ... veenono.

ถนนนี้สีขาว มีความหมายต่างกับถนนสีขาวที่เคยทราบกันพอควร  
โดยตัวผมเองจะมีนิยามส่วนตัวในการกระท�าใดๆ บนถนนชีวิตสายหนึ่ง
สายใดก็ตามที่เป็นการท�าเรื่องดีๆ เพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเองนั้น ผมถือว่า
เป็นการเดินอยู่บนถนนนี้สีขาวแล้วนะครับ

ในสังคมไทยเรามีคนเสียสละให้ผู้อื่นมากมายทีเดียวนะครับ ที่เป็น
หนึ่งในใจเราและคนไทยเทิดทูนตลอดมาก็คือพ่อหลวงของเรา ที่ท่าน 
เป็นแบบอย่างที่คนไทยทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้และเป็นต้นแบบระดับโลก
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง...

ปราณี 
ถีติปริวัตร

ถนนนี้สีขาว

หรือ
ที่เรารู้จักกันดีว่า 

“ป้าปิ๋ว
ลุยไม่รู้โรย”
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โครงการผลกัดนัการเดนิและการใช้จกัรยานไปสูน่โยบายสาธารณะ
ของประเทศไทย มีหลักการด�าเนินงานด้วยกระบวนการ 3 เหลี่ยม 
เขยื้อนภูเขา คือ การผลักดันใน 3 ส่วน ได้แก่

หลักการดําเนินงานโดยกระบวนการ 
3 เหลี่ยม เขยื้อนภูเขา

4 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

รายงานความคืบหน้าโครงการฯ

v ยุทธศาสตร์ของการสร้างชุมชนจักรยานและวัฒนธรรม 
การเดิน

v ยุทธศาสตร์การค้นหาองค์ความรู ้ เรื่องเดินและจักรยาน  
ด้วยงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และน�าเสนอข้อมูลต่อสังคม

v ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน 
ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ

v ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ทัศคติและพฤติกรรมของคนสังคม ต่อวิถีการเดินทางในชีวิต
ประจ�าวัน 

ขับเคลื่อนและผลักดันกันมาทั้งปี มีผลสัมฤทธิ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง  
ทมีส�านกังานโครงการฯ ขอน�ามาบอกเล่าเก้าสบิให้ได้ทราบกนันบัจากนี้ 

1. ภาคสังคม คือ การสร้างชุมชนเดินและจักรยาน การผลักดัน
ให้เกดิเครอืข่ายผูใ้ช้จกัรยานและรกัการเดนิ  รวมทัง้การสร้างวฒันธรรม
การเดิน-จักรยานในโรงเรียน สถานศึกษา 

2. ภาควิชาการ คือ การค้นหาองค์ความรู้ การจัดการความรู้  
และการเผยแพร่ความรู้เรื่องเดิน-จักรยาน 

3. ภาคนโยบาย คือ การสร้างภาพลักษณ์ การประสานงานภาค
การเมืองทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 

จากหลักการด�าเนินงานโครงการฯ ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ 
ขับเคลื่อนและผลักดันให้การเดินและการใช้จักรยานไปสู ่นโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย ด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก

)(

โดย...สำานักงานโครงการฯผลักและดัน...กันไปถึงไหน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน

• ความเขมแข็งของผูนําชุมชน-ชาวบาน

• การบูรณาการองค์กรที่เกี่ยวของใหมาหนุนเสริม

 การทํางาน

• การกําหนดทิศทาง นโยบายชุมชนจักรยานร่วมกัน

• การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของชุมชน 

1. การสร้างชุมชนจักรยานและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ
เดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษานั้น เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
สร้างแรงกดดันทางสังคม โครงการฯ ด�าเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย 
ด้วยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของเบญจภาคี ผู ้น�าชุมชนมี 
ความพร้อม ชุมชนขานรับ หน่วยงานภาครัฐเห็นผลดี องค์กรเอกชน 
ในพื้นที่ให้ความสนใจโครงการฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนและก่อประสาน 
ปี 2556 เราจึงได้เห็นรูปร่างชุมชนจักรยานเกิดขึ้นในพื้นที่ 6 ชุมชน คือ 
ชุมชนจักรยาน อบต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง ชุมชนจักรยาน
บ้านดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ชุมชนจักรยานบ้านโนนจิก อ.สิรินทร 
จ.อุบลราชธานี ชุมชนจักรยานวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม. ชุมชน
จักรยานบ้านท่าช้าง-เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ชุมชน
จักรยานศาลเจ้าแม่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ แม้บางพื้นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น  
เป้าหมายยังอีกหลายกิโล(เมตร) แต่ด้วยความมุ่งมั่นของภาคีแต่ละ 
พื้นที่ เชื่อว่าอีกไม่นาน ชุมชนจักรยาน....จะได้เกิดขึ้นได้ไม่ไกลเกินจริง 

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเดินและการใช้จักรยานใน
โรงเรียน โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรม Bike to School : ปั่นจักรยาน 
ไปโรงเรียนกันเถอะ และกิจกรรมบ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ 
: Walk to School กิจกรรมนี้มีโรงเรียนแนวร่วมที่จะต่อยอดความ 
ส�าเรจ็ถงึ  26  โรงเรยีน  ผลทีเ่กดิขึน้นอกจากจ�านวนโรงเรยีนในเครอืข่าย 
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียน สื่อมวลชน ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้ง 
นักเรียน เยาวชน ให้ความส�าคัญ ตระหนักและเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ  
น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางมาโรงเรียนด้วยการ
เดินและใช้จักรยาน (อย่างน้อยก็มีจ�านวนมากกว่าก่อนท�ากิจกรรม) อีก
ทัง้โครงการฯ ยงัเชือ่มัน่ว่า Bike and Walk to School ยงัเป็นกลวธิทีี่
ท�าให้ผูบ้รหิารเมอืงให้ความส�าคญักบัระบบการเดนิทางของเมอืงมากขึน้ 

2. การค้นหาองค์ความรู้ด้านการเดินและจักรยาน ด้วยงาน
วิจัย โครงการฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยค้นหาความรู้ เพื่อตอบ 
ค�าถามสังคม เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ นักวางแผน นักการ
ศึกษา และนักการเมือง โดยการน�าเสนอผลที่ได้จากงานวิจัยด้วย 
สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท�าให้เข้าใจได้ง่าย ปี 2555 มีงานวิจัยจ�านวน  
8 โครงการ คือ การศึกษาเพื่อจัดท�าเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาล
นครราชสีมา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ระดับท้องถิ่นที่หนุนเรื่องเดินและการใช้จักรยาน การพัฒนาสภาพ
แวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเดินในเขตชานเมือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุ แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการส�ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้าที่มีต่อ
การใช้สะพานลอย อุโมงค์ทางลอด และทางม้าลาย การส�ารวจความ 
คิดเห็นของคนพิการที่มีต่อการใช้ทางม้าลาย สะพานลอย หรืออุโมงค์
ทางลอด และการศึกษาและส�ารวจข้อมูลพื้นฐานเรื่องเดินและจักรยาน 

การค้นหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สร้างเครือข่ายนักวิชาการ 
และผลงานวิจัยมากกว่า 16 มหาวิทยาลัย และมากกว่า 20 ผลงานวิจัย 

3. การสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ปี 2555 โครงการฯ มี
การสร้างความร่วมกับภาคีต่างๆ อาทิ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่คาร์บอนต�่า เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา การสร้าง
ความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อส่งเสริมเมืองพัทยาให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
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ราคาถ้วยกาแฟ

ราคาใบละ
100 บาท

ราคาใบละ
150 บาท

ราคาใบละ
100 บาท

ในวิถีชีวิตประจ�าวัน นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้รับความสนับสนุน
จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเป็นที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย ตลอดจนการสนับสนุนกรรมการสภาทนายความส่วนกลาง
และกรรมการสภาทนายความประจ�าจังหวัด เพื่อให้ค�าปรึกษาแก่ 
เครือข่ายผู้ใช้จักรยานในแต่ละจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้โครงการฯ ได้สร้างเครือข่ายผู ้ใช้จักรยานและรัก 
การเดินประจ�าจังหวัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ จังหวัด 
กระบี่  สุพรรณบุรี  เชียงราย  ขอนแก่น  บุรีรัมย์  ชลบุรี  เป็นต้น  
ทกุเครอืข่ายมเีป้าหมายเดยีวกนัคอื เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการใช้จกัรยาน
และการเดินในชีวิตประจ�าวัน

4. การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง โครงการฯ มกีารด�าเนนิการ
อย่างหลากหลาย ทั้งระดับนโยบาย เช่น การขับเคลื่อนระเบียบวาระ 
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคม และการจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น การประกวดภาพถ่าย 
ทางเท้า การรณรงค์ยื่นหนังสือต่อ UNFCCC การให้สัมภาษณ์ 
และแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะผ่านสื่อรูปแบบต่าง เช่น วิทยุ  

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ Social media Facebook, website  
การจดัท�าสือ่รปูแบบต่างๆ เช่น วดีโิอ สิง่พมิพ์ หนงัสอื ของทีร่ะลกึ ฯลฯ  
รวมทั้งการสนับสนุนให้น�าตราสัญลักษณ์ I Bike I Walk ไปใช้ ส่งผล 
ให้โครงการฯ เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณะ น�าไปสู่การปรับทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมไทยในการเดินทางด้วยการใช้จักรยานและ
การเดินในชีวิตประจ�าวัน
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คุณธิดา วงศ์ตั้งต
น ในวัย 70 ป

ี

คุณป้า...นักธุรกิจ
กับจักรยานในชีวิตประจำาวัน 

สมัยเด็กดิฉันก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนค่ะ และหยุดใช้ไปช่วง 
ที่เข้าไปเรียนและท�างานในกรุงเทพฯ

ตอนนี้ ดิฉันหันมาใช้จักรยานอีกครั้ง และใช้ทุกวันเลย ตั้งแต่ไปตลาดตอนเช้าๆ  

ซื้อกับข้าว ขี่จักรยานไปเก็บเบี้ยประกันลูกค้า ขี่ไปท�าธุระที่ต่างๆ เพราะมันอยู่ใกล้ๆ  

ที่ท�างาน ประมาณครึ่งถึงหนึ่งกิโลเมตร พอตอนเย็นก็ขี่จักรยานไปสวนสาธารณะเพื่อ 

เดินและออกก�าลังกาย นี่คือกิจวัตรประจ�าวันของดิฉัน 

เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ดิฉันใช้จักรยานทุกวันก็คือ ความคล่องตัว เวลาไปตลาดหรือ

ท�าธรุะ หากเอารถยนต์ส่วนตวัไป หาทีจ่อดยากมาก เพราะปัจจบุนัจ�านวนผูใ้ช้รถมมีากขึน้  

อีกอย่างคือ ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย เพราะไม่ต้องเสียค่าเติมน�้ามันรถ และดิฉันยังทราบว่า 

การขี่จักรยานยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้ด้วย ตอนนี้ดิฉันอายุ 70 ปี ไม่มีโรค

ประจ�าตัวใดๆ ไม่เป็นเบาหวาน ไม่เป็นความดันโลหิต ก็เพราะได้ออกก�าลังกายเวลา 

ขี่จักรยานไปโน่นไปนี่ 

อยากชวนทุกคนให้หันมาลองใช้จักรยานกันนะคะ บางคนอาจจะกลัวว่าขี่จักรยาน

แล้วไม่ปลอดภัย รถคันใหญ่กว่าจะชนเอา ดิฉันใช้จักรยานมานานโข ยังไม่เคยมีอุบัติเหตุ

สักครั้งเดียว

ถึงในเมืองสุพรรณบุรียังไม่มีทางจักรยาน ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการขี่จักรยานสักเท่าไร 

(ส�าหรับดิฉัน) แต่หากมีทางจักรยานหรือแบ่งช่องเป็นทางให้รถจักรยานวิ่งบ้าง อีกอย่าง

อยากให้มอเตอร์ไซค์ และรถใหญ่เมื่อวิ่งผ่านชุมชนหรือเข้าเขตเมืองให้ช่วยลดความเร็ว 

ลงบ้างเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้จักรยาน ดิฉันเชื่อว่าจะท�าให้คนหันมาใช้จักรยาน

กันมากขึ้น ไม่ว่าเมืองไหน...

ธิดา วงศ์ตั้งตน 
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายพิเศษ

ส�านักงาน AIA จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยาน
ไปสู่... นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

วันนี้สังคมไทยในหลายภาคส่วนให้ความสนใจต่อการเดินทางด้วย “กิจกรรม 
ทางกาย” ผ่าน “การใช้จักรยาน” และ “การเดิน (เท้า)” ในชีวิตประจ�าวัน ใน 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อ 18 – 20 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและ 
การเดินในชีวิตประจ�าวัน และก�าลังขับเคลื่อนต่อไปอย่างจริงจัง แต่เนื่องจากยังคง 
มีข้อจ�ากัด ปัญหา อุปสรรคอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตระหนักร่วม 
และการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการติดตามดูแล ก�ากับ ป้องกัน แก้ไข  
ประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคต เราจึงเห็นความจ�าเป็นที่ทุกหน่วยจะสร้างสาน 
เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดย “เครือข่ายผู้ใช้
จักรยานและรักการเดิน”

การสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยาน
และรักการเดิน ประจำาจังหวัด

ส�านักงานโครงการฯ รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน 
ประจ�าจังหวัด ซึ่งในปีนี้ ครั้งแรกจัดขึ้นที่ส�านักงานเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี 
(18 มีนาคม 2556) การจัดประชุมครั้งนี้ ก็เพื่อรายงานความคืบหน้าของการ 
ด�าเนินงานในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการฯ ของปี 2555 และเพื่อปรึกษา 
หารือต่อแนวทางการด�าเนินงานเพื่อประสานงานเครือข่ายฯ 

มีเครือข่ายฯ เข้าประชุมในครั้งนี้ ทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ 

• จังหวัดบึงกาฬ 

• จังหวัดหนองบัวล�าภู

• จังหวัดสกลนคร 

• จังหวัดเลย

• จังหวัดขอนแก่น

• จังหวัดอุดรธานี

• จังหวัดมหาสารคาม

• จังหวัดหนองคาย

• จังหวัดนครพนม

การประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายฯ ทุก 
จงัหวดัทีเ่ข้าร่วม ขอบคณุนายอทิธพินธ์ ตรวีฒันสวุรรณ 
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในการเอื้อเฟื้อสถานที่จัด
ประชุม และคุณจักรพันธ์ ค�าลาภ ผู้ประสานงาน และอ�านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดี...
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การดำาเนินงานของเครือข่ายผู้ ใช้จักรยานและรักการเดิน 

ประจำาจังหวัด แบ่งเป็น 2 ระดับ 

ระดับพื้นที่

ระดับจังหวัด

ภารกิจ

• แสดงตน (ลงทะเบียน/
 สังกัด/กลุ่ม)
• รวมตัวกันเป็นเครือข่าย

• กิจกรรมรณรงค์ระดับพื้นที่

• ติดตาม/สอดส่อง 

• ประสานงาน

 (ระดับชุมชน /หมู่บ้าน) 

• สนับสนุนภารกิจของเครือข่าย

 ระดับจังหวัด

• กรรมการจราจร

• โครงสร้าง-เส้นทาง

• กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

 (จัดกิจกรรม/สนับสนุนกิจกรรม

 ของกลุ่ม)

• ติดตาม/สอดส่อง/สนับสนุน

 ด้านกฎหมาย

• ประสานงาน (ระดับ อปท./ผู้บริหาร/

 สภาทนายความประจำาจังหวัด)

• ผลักดันให้เกิดชุมชนจักรยาน ระดับ

 ต่างๆ ในพื้นที่เครือข่ายที่รับผิดชอบ
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เบา...เบา กับหมอหน่อย
โดย... ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย... ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย

เดิน...ไกลอีกนิด 

บนพื้นที่เพียงสองฝ่าเท้าน้อยๆ เมื่อเทียบ 

กับขนาดและน�้าหนักของร่างกายที่

เติบใหญ่ขึ้น ด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ กว่าชิ้นอัน 

เป็นที่รองรับกระดูกขา ยึดโยงด้วยกล้ามเนื้อ 

เส้นเอน็ บนข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก ประกอบ

กันเป็นโครงสร้างส่วนล่างของร่างกายที่ท�า

หน้าที่ของมัน นับแต่วันที่ทารกผ่านจากวัย

แบเบาะ สามารถตั้งไข่ ยืน เดิน วิ่ง ผ่านการ

ใช้งานตลอดชีวิตทุกวันไม่เคยว่างเว้น

วนัแรกทีเ่ดก็น้อยเดนิได้ เพยีงสองสามก้าว

แรกก็เป็นความทรงจ�าอันหฤหรรษ์ของพ่อแม่

ญาตผิูใ้หญ่ รองเท้าคูแ่รกถกูคดัเลอืกอย่างตัง้ใจ

แต ่น ่าเสียดาย เพราะหลังจากนั้นมา  

ทุกคนก็เกิดความเคยชินกับการเดิน จนคน 

ส่วนใหญ่ลืมไปว่า การเดิน มีความส�าคัญ 

อย่างไรต่อการด�าเนินชีวิต ทั้งๆ ที่เดินกันอยู่  

ทุกคน ทุกวัน ทุกที่ ทุกประเทศ ทั่วโลก

แต่ละคน ลืมไปว่า.......
การเดิน คือการเคลื่อนที่ของร่างกายที่ใช้

พลังงานในตัวเอง

การเดิน มีผลต่อการท�างานที่กลมกลืนกัน

ของอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย

การเดิน ในท่วงท่าที่ได้รับการเอาใจใส่-

ปรับปรุงดูแล จะช่วยให้โครงสร้างของร่างกาย

เสื่อมโทรมช้าลง

การเดิน ในระยะทางที่เหมาะสมจะช่วย

กระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ

อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย

การเดิน ช่วยสร้างสุขภาวะให้แก่ร่างกาย

ของคนทุกคน

คนในครอบครัว ลืมไปว่า........
การเดิน-บนทางเดินที่ใส่ใจดูแลภายใน

บ้านเสมอๆ เป็นการปรับปรุงสุขภาวะในบ้าน

โดยตรง

การเดิน-ไปด้วยกัน คือกิจกรรมร่วมที่ 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของคนใน

ครอบครวั

การเดิน-ด้วยความใส่ใจดูแลกัน คือตัว 

บ่งชี้ความลึกซึ้งทางจิตใจของคนในครอบครัว

เดิน...ไกลอีกนิด 
มนุษย์เป็นสัตว์โลกเพียงชนิดเดียวที่มีวิวัฒนาการโครงสร้าง

ร่างกาย(ตั้งตรง) การทรงตัว(ยืน) เคลื่อนที่(เดิน) และเคลื่อนที่เร็ว 

(เดินเร็ว และวิ่ง)เป็นแบบฉบับเฉพาะที่พึงภาคภูมิใจ และ...ตระหนัก

ในคุณค่า
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เดิน...ไกลอีกนิด 

คนในละแวกบ้าน-ในชุมชน
ลืมไปว่า....

การเดินเท้า ไปมาหาสู่กันของเพื่อนบ้าน 

บนทางเดินเท้าที่มีอยู ่นั้น มีความสะดวก

ปลอดภัยหรือไม่ ทางเดินในชุมชนได้รับความ

สนใจดูแลร่วมกันของสมาชิกชุมชนหรือไม่

ทางเดิน ที่ใช้กันอยู ่นั้น มีส่วนใดช�ารุด 

ทรุดโทรม มีสิ่งใดกีดขวางที่อาจก่อให้เกิด 

อุบัติเหตุ ซึ่งต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หรือไม่

ทางเดนิ ถกูคกุคามโดยยานพาหนะชนดิอืน่ๆ 

โดยเฉพาะรถยนต์ และจักรยานยนต์หรือไม่

ผู้น�าชุมชน ผู ้บริหาร องค์กร 
ปกครองท้องถิ่น ลืมไปว่า.....

ทางเดนิ ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ มไีว้เพือ่อ�านวย

ความสะดวกคนเดินเท้าที่เป็นเด็ก คนชรา  

ผู้พิการทางกาย พอเพียง

ทางเดิน มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น จาก

สัดส่วนต้นไม้ที่เพียงพอหรือไม่

ทางเดิน ทุกสาย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว  

ที่สะดวกปลอดภัย ได ้สุขภาวะ ลดแรง 

คุกคามจากยานยนต์อื่นๆ หรือไม่

ทางเดิน ที่อยู่ระหว่างซ่อมบ�ารุง ได้แสดง 

สัญลักษณ์ชัดเจนให้แก่คนเดินเท้าเพื่อลด 

ความเสี่ยงมากที่สุดหรือไม่

ทางเดิน ถูกออกแบบ ก่อสร้าง และ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นเพียง

พอหรือไม่ และ 

กลไกของท้องถิ่นให้ความสนใจใส่ใจแก่ 

สุขภาวะของคนเดินเท้าอย่างจริงจังหรือไม่

หน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข ้องกับ
โครงสร้าง และระบบการเดินทาง
ด้วยการเดิน ลืมไปว่า.....

การเดิน ที่สะดวก ปลอดภัย เป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของประชาชน “ทุกคน” ที่ หน่วย

งานรัฐ ต้องถือเป็นนโยบายสาธารณะที่ต้อง 

รับผิดชอบ ติดตามใส่ใจดูแล และเพื่อให้

ความคุ้มครอง

สังคม ลืมไปว่า......
ยิ่งใช้ยานยนต์ทุ ่นแรงเพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการเดินทางในระยะใกล้ๆ มากขึ้น  

ก็ยิ่งลดการเดินเท้าลง

ค่านิยมที่ว่า คนเดินเท้า เป็นเพียงคน

ธรรมดาสามัญที่ด้อยศักดิ์ศรีกว่าคนที่อยู ่ 

บนยานยนต์พาหนะหรูหรากว่า เป็นค่านิยม 

ที่ต้องแก้ไขกันอย่างกว้างขวาง

คนเดินเท้า คือคนที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี

มากที่สุด เท่าเทียมกันที่สุด ทั้งในสังคมเมือง

และชนบททั่วโลกใบนี้

และ ใครๆ ก็ลืมไปแล้วว่า......
หากทกุคน เดนิ...ไกลอกีนดิ ชวีติ...ย่อมจะ

มีชีวา มากขึ้นอย่างแน่นอน

ใครไม่เชื่อ มาลองดูกันไหมครับ ???

เดิน...ไกลอีกนิด 
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โดย...เด็กหญิงศิริรัตน์ เปรมรัตน์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

Bike to
School

ความเคลื่อนไหวของ Bike to school :
หัวหน้ากิจกรรม Bike to school : เด็กหญิงศิริรัตน์ เปรมรัตน์ โรงเรียนบ้าน 

สะพือใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เล่าความเคลื่อนไหวกิจกรรมมาปั่นจักรยานไปโรงเรียน 
กันเถอะ หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากการคัดเลือกจากโครงการผลักดันการเดินฯ  
ปีที่ 1

• จัดตั้งกลุ่มขี่จักรยานมาโรงเรียนกันเถอะ (แยกเป็นแต่ละเส้นทาง และมีหัวหน้า
กลุ่มในแต่ละเส้นทาง)

• ตั้งกฎ กติกา ร่วมกัน ในแต่ละกลุ่ม ว่าต้องปั่นจักรยานมาโรงเรียนทุกวัน หรือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

• ต้องปั่นจักรยานมาด้วยความระมัดระวัง ไม่เล่นกันบนถนน เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน

เด็กหญิงศิริรัตน์ ส่งเรียงความของน้อง ป. 1 ที่ชนะการประกวดเรียงความ  
“จักรยานของฉัน ปั่นไปโรงเรียน” มาให้ได้อ่านกัน อ่านไปยิ้มไป น่ารักดี จึงเก็บมาฝาก 
เพื่อนๆ โรงเรียนอื่นๆ ต่อกันค่ะ

“จักรยานคันโปรดของฉันมันมีสองล้อ ล้อหน้าและล้อหลัง พี่สาวคนโตของฉัน 
ใจดีสอนให้ฉันขี่จักรยานคันเล็กๆ พี่คอยจับท้ายจักรยานและส่งให้ฉันหัดขี่ คอยประคับ 
ประคองไม่ให้ฉันล้ม จนฉันมีความมั่นใจที่จะขี่จักรยานคนโปรด แต่ก็ไม่วายล้มอยู่ดี 
นั่นแหละเมื่อฉันทะนงตัวว่าเก่ง ฉันจึงลองปล่อยมือเวลาขี่มันจึงท�าให้ฉันล้มลงข้างทาง 
เสียงดัง ผลัก แอ๊ก พี่สาวฉันหัวเราะ แต่ยื่นมือมาช่วยดึงฉันขึ้น พร้อมกับพูดว่า มันต้อง 
มีล้มแบบนี้กันบ้างหละเป็นเรื่องเล็กน้อย จะได้รู้จักระมัดระวัง ”

หัวหน้ากิจกรรมระบุปัญหาและอุปสรรคในการท�ากิจกรรมของ
โรงเรียนบ้านสะพือใต้

1. จักรยานของนักเรียนค่อนข้างเก่า บางคันไม่มีเบรค ซึ่งอาจ
 ก่อให้เกิดอันตรายได้ อยากได้ช่างจิตอาสามาสอนซ่อม
2. เส้นทางที่นักเรียนใช้ในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้าน
 และโรงเรียนไม่มีไหล่ทางส�าหรับการขี่จักรยาน 
 อยากให้ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุงเส้นทาง
3. รถยนต์ที่วิ่งเร็วบนเส้นทางที่นักเรียนปั่น
 จักรยานไป-กลับ อยากให้ลดความเร็วลงด้วย
 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของ
 นักเรียน
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บ้านไม่ไกล...เดินไปโรงเรียนกันเถอะ
โดย... สำานักงานโครงการฯ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โครงการผลักดันการเดิน 

และการใช้จักรยานไปสู ่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย  

เปิดรับแนวคิดกิจกรรม Walk to School บ้านไม่ไกลเดินไป 

โรงเรียนกันเถอะ มีแนวคิดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถส่งเสริม 

ให้เกิดกิจกรรมทางกายส�าหรับนักเรียนและเปลี่ยนวิธีคิด  

ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดีและเปลี่ยนวิถีในการเดินทางในระยะ 

สั้นๆ รวมทั้งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

ของสังคมต่อการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็น

รูปธรรม  โดยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียน...

ปีแรก มีโรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่ว
ประเทศ ส่งแนวคิดกิจกรรมเข้ามารับ
การคัดเลือก ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
แนวคิดดี และท�าได้จริง จ�านวน 10 โรงเรียน 
ดังนี้ 

1. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองก�าแพงเพชรบ้านนครชุม จังหวัดก�าแพงเพชร 
4. โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
7. โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี
8. โรงเรียนบ้านราษฎร์บ�ารุง จังหวัดลพบุรี 
9. โรงเรียนบ้านสะพือใต้ จังหวัดอุบลราชธานี
10. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ 
 จังหวัดมุกดาหาร

ข้อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ Walk to School :

บ้านไม่ไกลเดินไปโรงเรียนกันเถอะ 

• แนวคิดกิจกรรมที่นำาเสนอเกิดจากนักเรียน กลุ่มนักเรียน

• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการผลักดันฯ คือ ส่งเสริมให้เกิดการเดิน

 ในชีวิตประจำาวัน 

• มีแนวร่วม ภาคีให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

• แผนงานอยู่ในช่วงเวลาที่กำาหนด กิจกรรมที่เสนอทำาได้จริง 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับส่งผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เช่น 

 เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน

หมายเหตุ : ขอแก้ไขชื่อผู้แต่ง บทความการเดินมีประโยชน์อย่างไร ในคอลัมน์ เดินไป i walk หน้า 23 
           คลอโรฟิลล์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มกราคม - มีนาคม 2556 

เป็น...คุณวัลยา เสรีวัลย์สถิต ผึ้งงาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
แปลจากบทความเรื่อง Walk to Better Health / แหล่งข้อมูล: http://www.letsmove.gov/blog/2012/11/14/walk-better-health 21
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ทริปสะอาด

โดย...อัมพร ลีอำานวยโชค
    (ป้า Amp)

เรื่องเล่าจากทริปสะอาด
ครั้งที่ 9

14 ชั่วโมงกับการเดินทาง มีคุณอาคเนย์ 
ปัญจเทพ ทีมเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ดูแล
ต้อนรับอย่างดียิ่ง น�าปั่นจักรยานชมวัดถาวร
วราราม มีพระสงฆ์ชาวอินเดียมาเล่าเรื่องราว
ให้ฟังและน�าชมสถานที่ ที่นี่จัดเป็นวิทยาลัย
สงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ชื่อว่ามหา
ปัญญาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
พุทธศาสนาในระดับสากล ในภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นแกนน�าในการเผย
แพร่พุทธศาสนาไปสู่ชุมชน ทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ก่อให้เกิดสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ 
จากทีน่ีเ่ราป่ันต่อไปสวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ที่ร่มรื่นสมกับเป็นสวนแห่งความสุข 
ทีพ่กัผ่อนของชาวหาดใหญ่  สมาชกิเกอืบทกุคน 
ต่างชืน่ชอบกนัมากเพราะได้ทดสอบพลงัสองน่อง 
ขึ้นเขาคอหงส์ ชมประติมากรรมต่างๆ แล้ว 
ค่อยๆ ลงเขามาถงึอาคารน�า้แขง็ทีเ่รยีกว่าไอซ์โดม 
(ICE DOME) เรียงแถวเดินเข้าไปรับฟังค�า
แนะน�าในการเข้าห้องน�้าแข็งที่มีอุณหภูมิ -15 
องศา ไม่น่าเชื่อว่าจะหนาวยะเยือก เย็นสุดขั้ว 
ตามค�าบอกจริงๆ เป็นประสบการณ์ชีวิตอีก
แบบที่ได้สัมผัสจริง หนาวมากๆ ส�าหรับคน

กลัวหนาวอย่างเรา ต้องรีบเดินออกก่อนที่จะ 
ชมประติมากรรมต่างๆ ที่สวยงามได้หมด

เช้าวันที่ 4 ร่วมกิจกรรมสองน่องท่อง
หาดใหญ่ใจสีเขียว ที่ยิ่งใหญ่อลังการของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ที่
ต้องการรณรงค์ให้ปั ่นจักรยานท่องเที่ยวใน 
ภาคใต้ ทั้งจัดท�าคู่มือปั่นสองน่องท่องเมืองใต้ 
ทัง้ 14 จงัหวดัด้วย ชาวจกัรยานจากทุกสารทศิ
มาร่วมงานกันมากมายกว่า 600 คน จึงต้อง
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ 14 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน แต่
ทีมชมรมฯ พิเศษมี 51 คน โดยแต่ละกลุ่มต้อง 
ดูแลทีมกันเองเป็นการปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ที่สนุกสนานมาก ได้เรียนรู ้วิถีชาวบ้านตาม

รายทาง ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ 
ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ตัดกับมวลเมฆขาวสะอาด 
สวยงามจนผู ้นิยมดูเมฆต้องถ่ายภาพเก็บไว้
จินตนาการเป็นรูปต่างๆ แม้จะแดดร้อน แต่ก็
ยังมีลมพัดให้เย็นกายบ้างกับการปั่นเป็นกลุ่ม
ท�าให้ไปได้พร้อมๆ กัน ได้ไหว้พระสักการะ  
สิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามศรทัธา ชมการทอผ้าทีล่วดลาย
สวยงามน่าทึ่งถึงภูมิปัญญาชาวเกาะยอ เพราะ
ได้ประดิษฐ์ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่ 
ได้ชิมอาหารพื้นบ้านชาวเกาะยอ คือแกงส้ม
ปลากะพง และย�าสาหร่ายเกาะยอ ขอบอกว่า
อร่อยมากๆ มผีกัพืน้บ้านเป็นกบัแกล้ม ว่ากนัว่า
ใครมาเที่ยวเกาะยอถ้าไม่ได้ชิมอาหารนี้ ถือว่า
มาไม่ถึงเกาะยอ แต่น่าเสียดายที่ผลไม้พื้นบ้าน
เกาะยอที่เรียกว่า “จ�าปาดะ” ไม่มีให้พวกเรา 
ได้ชมิ  เพราะจ�าปาดะยงัไม่ออกผล  ชาวเกาะยอ 
ได้ต้อนรับอย่างอบอุ ่นอิ่มหน�าส�าราญที่วัด 
ท้ายยอ ที่นี่พวกเราได้ปล่อยพันธุ์ปลากะพง 
10,000 ตัวด้วย หลายท่านแอบไปงีบหลับรับ
ลมเย็นๆ ริมทะเลสาบ หลายท่านคุยกันเรื่อง
จักรยาน หลายท่านคุยกันเรื่องอาหาร หลาย
ท่านได้เข้าชมบ้านโบราณและสิ่งต่างๆ ตาม

สองน่อง... ท่องหาดใหญ่ใจสีเขียว  เที่ยวมาเลย์... ทะเลบัน

วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 5 วัน 3 คืน กับการได้ร่วม 
กิจกรรมทริปสะอาดครั้งที่  9 ซึ่ งการท ่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริม
การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้  
มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมมากถึง 51 ท่าน บ้างก็มาเป็นกลุ่ม  
บ้างกม็าเดีย่ว บ้างกม็าเป็นคู ่ถงึแม้จะไม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน  
แต่เราคุยกันเหมือนรู้จักกันมานานนับปี เป็นเสน่ห์ของ
จักรยานที่สวยงาม
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ข้อมลู บางท่านดใีจได้พบเพือ่นทีไ่ม่เจอกนันาน 
แต่มาเจอกนัทรปินี ้บางคนอยากเจอเพือ่นทีไ่ม่
เจอกันนาน รู้ว่ามาทริปนี้แต่ก็ไม่ได้เจอ เพราะ
คนมากมายใส่เสื้อลายเดียวกัน ตาลายไปหมด
ไม่รู้ใครเป็นใคร แถมปิดหน้ากันอีก (ฮา)

ช่วงบ่ายอากาศเป็นใจ ไม่มีแดด ไม่มีลม 
(ฮา) ปั่นกันเป็นกลุ่มแถวยาวตามกันมาในเส้น
ทางเลียบทะเลสาบ ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงาม
จนถงึหมูบ้่านท�ากรงนก มนีายกเทศมนตรเีมอืง
คลองแห คุณสุภาภรณ์ และทีมเทศบาลให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นกันเอง จอดจักรยานแล้ว 
ไปต่อแถวรบัน�า้สมนุไพรเยน็ๆ ชืน่ใจ  มชีาวบ้าน
มาสาธติการท�ากรงนกให้ด ู ชาวบ้านทีน่ีม่อีาชพี
ท�ากรงนก  ซึง่เป็นภมูปัิญญาจากอดตีสูปั่จจบุนั 
เป็นกรงนกที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติเรื่องความสวยงาม เสียงประกาศให้
มาชิมขนมป�า เป็นขนมพื้นบ้านสงขลากินกับ
มะพร้าว อร่อยจนต้องไปต่อแถวรับอีก งานนี้
บอกได้ว่าทัง้ขนมหวาน  น�า้สมนุไพรหมดเกลีย้ง
ไม่เหลือ จากนั้นปั่นจักรยานไปเที่ยวตลาดน�้า
คลองแห เป็นตลาดน�้าตอนเย็น มีขายสินค้า
อาหารมากมายทั้งในเรือและบนบก หลายคน
ได้จับจ่ายกระจายรายได้สู่ชนบท ส่วนใหญ่จะ
เป็นอาหารและขนมต่างๆ หลากหลายมากมาย 
สุดท้ายปั่นมาที่สวนสาธารณะที่เดิมเพื่อร่วม
งานเลี้ยงและลุ ้นรางวัลโดยสมาชิกชมรมฯ
หลายท่านโชคดีได้รางวัลด้วย

เช้าวันที่ 5 กิจกรรมปั่นท่องมาเลย์ รัฐ
เปอร์ลิส โดยบังดล และทีมจักรยานหาดใหญ่
มาคอยต้อนรับดูแลคณะเรา เส้นทางราดยาง 
มีต้นไม้ริมทาง ร่มรื่นมาก ดูวิถีชีวิตชาวมาเลย์
ซึ่งวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและผู้
แทนรัฐ ท�าให้ถนนว่าง รถไม่ค่อยมีเพราะไป
เลือกตั้งกันหมด โชคดีเป็นของพวกเราปั่นกัน 
สบายๆ ผ่านชุมชนหมู่บ้านคนจีน มาถึงถ�้ามืด  
ได้เข้าชมโดยไม่ต้องซื้อบัตร เพราะเจ้าหน้าที่
ไปเลือกตั้งหมด (ฮา) จึงไม่ได้เปิดไฟในถ�้า  
พวกเราได้เข้าไปเที่ยวชมโดยที่หลายคนมี
ไฟฉายส่องน�าทาง เดินบนสะพานไม้ยาว 370 
เมตร มีค้างคาวบ้าง เดินไปจนสุดถ�า้ ออกมา 
เจอสวนหย่อมสวยงามร่มรื่นมาก ออกจากถ�้า 
ก็เที่ยงพอดี อาหารมื้อนี้รู้สึกอร่อยเป็นพิเศษ  
แม้จะเป็นข้าวผัดกะเพรา ไข่ดาว บางคนขอ 
สองกล่องเลย อิ่มหน�าส�าราญพักผ่อนกันได้ 
เวลาปั่นต่อค่อยๆ ไต่ขึ้นเขา หลายคนส่วนใหญ่
ปั่นขึ้นเขาเหมือนปั่นทางเรียบเลย ปั่นปั่นปั่น
สบายๆ เพือ่นคนหนึง่บอกป่ันไม่ไหวเหมอืนกนั 
ลงเข็นแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาช่วย โดยเพื่อนขึ้น
นัง่ท้ายพร้อมทัง้ยกจกัรยานขึน้ไปด้วย เขาบอก
ว่าขาไม่มีแรงแต่แขนยังมีแรง (ฮา) 

มาถงึอทุยานแห่งชาตทิะเลบนั คณุบญุฤทธิ์ 
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ปั่นเสือภูเขาน�าพวกเราไป
เล่นน�้าตกยาโรย เหมือนปลาได้น�้า ต่างลงเล่น
น�้ากันอย่างสนุกสนานชุ่มฉ�่าใจสบายกายแล้ว
ปั่นกลับถึงที่พัก ฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ�่าอีกครั้ง 
หลังอิ่มกันแล้ว พวกเรามาฟังบรรยายและชม
สไลด์เรื่องราวของทะเลบันก่อนแยกย้ายกัน
ไปนอน ซึ่งต้องเดินข้ามสะพานไม้บึงทะเลบัน
ได้ยินเสียงร้อง ว๊ากๆๆๆๆ ตลอดทางถึงที่พัก 

วันที่ 6 เช้านี้ปั ่นไปชมทุ ่งหญ้าวังประ 
เส้นทางลูกรังขึ้นเนินลงเนิน สุดยอดของทาง
จักรยานเสือภูเขาโดยเฉพาะ จากปากทางเข้า
ถึงที่ท�าการหน่วยย่อยวังประ 2 กม. หัวหน้า
หน่วยพาน�าเดินเข้าป่า ลุยน�้า ปีนเขาระยะทาง
จ�าไม่ได้ว่าเท่าไร แต่สนุกมากๆ เพราะเป็นเส้น
ทางที่ไม่ใช่เส้นทาง ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่น�าทาง  
คงต้องหลงทางแน่นอน ขนาดเดินตามๆ กัน 
ยังต้องส่งเสียงตลอด กลัวว่าจะค้นพบเส้นทาง
ใหม่ (ฮา) ตลอดทางมีดอกไม้ป่าสวยงามให้ได้
ชื่นชม ไม่น่าเชื่อว่าพวกเราต้องบุกป่า ลุยน�า้
เข้าไปพบทุง่หญ้ากว้างใหญ่สวยงามเช่นนี ้เวลา
แห่งความสุขสนุกสนานก็ได้ผ่านไปอีกครั้ง...

ขอขอบคุณ...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ และส�านักงานหาดใหญ่
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ / ชมรมจักรยานหาดใหญ่ใน /เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430
www.thaicyclingclub.org / email: tcc@thaicyclingclub.org
www.facebook.com/thaicycling

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
สนับสนุนโดย... ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


