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ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดิน
และการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

บรรณาธิการ Chlorophyll
ส่งเมล์มาคุย ติ-ชม ได้นะครับ nsk9199@hotmail.com

ขบวนการปลุกปั่น-เดิน
มองไปรอบๆ ตัว ตามถนนหนทางทุกแห่งหน ทั้งใน 

เมืองใหญ่ ในเมืองเล็ก ในชนบท ไม่เว้นแม้แต่ใน กทม. ดูเหมือน
เราจะได้เห็นผู้ใหญ่สูงวัย 2 - 3 ร้อยคน (อายุ 30 - 50 ปี)  
ออกมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตามไปดูในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานศึกษา ก็จะ 
เห็นคนกลุ่มวัยเดียวกันที่ออกมาเดินๆ ๆ ๆ เร็วบ้าง ช้าบ้าง 
ตามอัธยาศัย คุยกันกระหนุงกระหนิงบ้าง ก้มหน้าก้มตาเดิน 
แบบไม่คุยกันบ้าง แต่ล้วนดูสดชื่นกระชุ่มกระชวยได้เติมเต็ม 
พลังกายพลังใจให้ตนเองอย่างเต็มอิ่ม

หากจะลองไปเลียบเคียงสอบถามดู จะได้รับค�าตอบว่า  
อ๋อ...กเ็พือ่ออกก�าลงักายเพือ่ลดโรค เพือ่แก้ไขปัญหาสขุภาพ 
ที่ก�าลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บ้างก็เป็นความดัน (สูง) บ้างก็ 
น�้าหนักตัวเกิน (มากๆ) บ้างก็เริ่มมีปัญหาโรคหัวใจโดยที่เกินครึ่ง
ในบุคคลเหล่านั้นที่ ซตพ. หรือ “พิสูจน์แล้ว” ว่าปั่นจักรยาน
และเดินๆ ๆ ๆ เพื่อสุขภาพ นั้นได้ผลจริงๆ

คุมระดับน�้าตาล - ไขมัน ได้ดีขึ้นอย่างชะงัดนัก เมื่อท�า 
ต่อเนื่องและควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด

แสดงว่าประชากรที่ปั่น - เดิน เพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นทุกวัน

ส�าหรับในชีวิตประจ�าวัน ทุกเช้าทุกเย็นไม่เว้นแม้กลางวัน 
ที่แดดร้อนๆ เราจะได้พบเห็น “คนขี่จักรยาน” มีอยู ่ทั่วไป  
คุณป้า - คุณลุงไปตลาด ไปปากซอย เด็กประถมตัวน้อย  
เดิน - ขี่จักรยานไปโรงเรียน หรือเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันหยุด  
เด็กวัยรุ ่นออกมาปั ่นจักรยานฟิกเกียร ์ โชว์พลังหนักแน่น 
ต่อเนื่องอย่างเชื่องช้าสง่างามในท้องถนน

ทุกเช้าทุกเย็น ก็จะเห็นภาพคนเดินๆ ๆ ๆ ไปขึ้นรถเมล์  
ใน กทม. ไปขึ้นรถไฟฟ้า ทั้งบนดิน - ใต้ดิน อย่างเร่งรีบ 
ด้วยอัตราความเร็วต่างๆ กัน ส่วนหนึ่งในจ�านวนนี้ยังคงมี
ความสุขกับการเดินๆ ๆ ๆ แม้บางส่วนอาจแอบหวังไว้ในใจว่า 
ในอนาคตอันใกล้จะมีจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง 

จะได้ไม่เดินเหนื่อย เหมือนวันนี้ ทั้งๆ ที่ได้ประโยชน์ด้าน 
สุขภาพเต็มๆ

แต่นี่ก็แสดงว่า ประชากรที่ปั่น - เดิน ในชีวิตประจ�าวัน 
ยังมีอยู่ดาดดื่น 

ตรงกันข้ามกับคนจ�านวนมาก ที่ยังคงเคยชินกับความ
สะดวกสบายในการใช้ยานยนต์สองล้อ - สี่ล้อ อย่างไม่วางแผน  
- แยกแยะระยะทาง เพื่อเลือกใช้วิธีเดินทางที่เหมาะสม  
มองข้ามประโยชน์จากการใช้แรงกายในการเดินทาง (ในระยะ
ที่เหมาะกับแต่ละคน) หรือยังเห็นความไม่สะดวกของสภาพ
แวดล้อมจนคกุคามและก่ออนัตรายต่อผูท้ีเ่ดนิ - ป่ัน อยูเ่สมอๆ

มองภาพรวมสังคมที่น่าอยู่ - ยังยืน ในระยะปานกลาง - 
ระยะยาวชุมชนที่ได้รับการออกแบบ จัดระบบที่เอื้อต่อการ  
เดิน - ปั่น คือ ค�าตอบทุกครั้ง เพียงแต่วันนี้เราจะได้ยินค�าตอบ 
ว่า “ก็ดีนะ ..... แต่ .....” กับการปั่น - เดิน เสมือนคนที่ตื่นนอน
แล้วแต่ยังงัวเงีย ที่ยังต้องถูกปลุกซ�้าแล้ว - ซ�้าเล่า ให้มั่นใจว่า  
ตืน่รูก้บัความมอียูจ่รงิ หากเราได้ปรบัวถิชีวีติกนัใหม่อย่างตัง้ใจ

เราจึงต้องร่วมกันคิดค้นหาค�าตอบใหม่ๆ ที่จะทัดทาน 
กับความเคยชิน ยอมจ�านนไปกับ “สังคมยานยนต์สุดขั้ว”  
ที่เป็นอยู่นี้

นี่จึงเป็นที่มาของการปลุก (เพื่อ) ปั่น - เดิน ให้กว้างขวาง
เป็นรูปธรรม ทั้งประเทศขณะนี้

ท่านล่ะครับ มาร่วมขบวนการปลุกปั่น - เดิน กันไหม
ครับ ?
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คือ...สองตีนที่แบกกายไว้หนักอึ้ง
ตอนจบ

18 ปั่นไป...จักรยานสอนศิลป์...

9 รายงาน...
ชมรมฯจะไปร่วมประชุมจักรยานโลก

8 เก็บตก...
กระทรวงอุตสาหกรรมลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับชมรมฯ

22 bike chic...
ไบค์ชิค...กับจักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน

16-17 ทริปสะอาด
มือใหม่หัดขี่ (ตอนจบ)
กับทริปสะอาดที่ชัยภูมิ

20-21 ล�าดับเหตุการณ์...
คณะรัฐมนตรีสั่งลุย เรื่อง 
“เดินและจักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน”

12-13 คนเดินเท้า...เล่าเรื่อง ...
ทางเท้า...หายไปไหน(วะ)

14-15 Member of the Month...
TCC ได้รับเลือกเป็นองค์กร
สมาชิกแห่งเดือน

10-11 ตัวอย่าง...
การรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้า

6-7 เดินและจักรยาน...
ดินและจักรยาน ปฎิบัติได้ 
ปฎิบัติจริง ถ้าเอาจริง....

ภาพปกโดย...

Thamrongrat Duangkaew

ปฎิทิินกิจกรรม เดินไป - ปั่นไป
เดือน ก.พ. 2557 (เดือนแห่งความรักเดิน รักปั่น)

9 ก.พ. - TCC ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินและการใช้
จักรยานในวิถีชีวิตประจ�าวัน จ.ขอนแก่น

11-12 ก.พ. - TCC ร่วมงานสัมมนากลางโครงการเทศบาลไทย มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

13 ก.พ.  - สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (ECF) เลือก TCC เป็นองค์กรสมาชิกแห่ง
เดือน Member of the Month

22 ก.พ.  - จดัประชมุเครอืข่ายผูใ้ช้จกัรยานและรกัการเดนิ  ประจ�าจงัหวดั  กรงุเทพฯ 
และปริมณฑล

28 ก.พ.  - ประชุมวิชาการเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย 
(The 2nd Thailand Bike and Walk Forum: Practicality of Walking 
and Cycling in Thai Context ณ สสส.

เดือน มี.ค. 2557 (TCC ครบรอบ 23 ปีของการก่อตั้ง)

1 มี.ค. - เดินไป ปั่นไป ชมกรุง สรรพศิลป์ถิ่นเมืองกรุง ย่านเก่าบรมบรรพต : 
  Walk and Bike City Tour (กิจกรรมทัศนศึกษาด้วยจักรยานงานประชุม

วิชาการ TB&W II)

6-9 มี.ค. - จัดนิทรรศการงาน Thailand Bike and Vehicle 2014 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี ร่วมกับ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ากัด

15 มี.ค. - จัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ประจ�าจังหวัด  
ภาคกลาง

16 มี.ค. - TCC ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนจักรยาน...เทศบาลต�าบลเขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และวันครบรอบ 23 ปีีการตั้งชมรมฯ

26-28 มี.ค. - TCC ร่วมงานการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
  กับส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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เบา...เบา กับหมอหน่อย
โดย... ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย... 

ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดิน
และการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย เลขานุการ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ในการสัมมนา ปราการพิทักษ์สุขภาพจากโลกร้อน
โดย... คณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 20 สิงหาคม 2553

 มนุษย์ตัวเล็กนัก ตระหนักไหม อะไรที่ รุมเร้า เข้ามาถึง

หากไม่ป้องกันแก้ไข ไม่ค�านึง โลกเราจึง หายนะอันตราย

ปัญหาโลกแปรปรวน ไม่หวนกลับ ยิ่งนั่งนับ หนึ่งถึงสิบ ยิ่งฉิบหาย

ปลวกมนุษย์ ตัวจิ๋วจ้อยค่อยล้มตาย ความเลวร้ายไม่อาจยั้งอย่างใดฤๅ

ข้อมูลมีมากมายตั้งหลายหลาก แต่สิ่งยาก คือวิธีที่ยึดถือ

เริ่มที่ใคร เริ่มที่ไหน ใครลงมือ เป็น อยู่ คือ ปัญหา ที่น่ากลัว

โลกทั้งโลก มิได้ยั้ง ยังยื้อแย่ง ทุกประเทศต่างขันแข่งกันถ้วนทั่ว

จังหวัดเมือง ไร้ทิศทาง ต่างมืดมัว ถึงชุมชน ครอบครัว ถึงตัวคน

ตบมือเดียว ไม่มีเสียง เพียงลมไหว ท�าคนเดียว ท�าให้ตาย ไม่ได้ผล

ครอบครัวเดียวท�าเท่าไรไม่หายจน ทุกชุมชนต้องช่วยกัน หนีบรรลัย

ปัญหาโลก สิ่งแวดล้อม ปัญหามนุษย์...

 ต้องเริ่มต้นที่ปัญหา กล้าย้อนคิด ว่าชีวิตเกิดมาแต่หนไหน

แล้วชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไร จะทุกข์สุขเพียงไหนใครชี้น�า

อริยสัจสี่ ที่เห็นแจ้ง ใช้ดัดแปลงสิ่งรุมเร้าเช้ายันค�่า

ทุกวิกฤติทางความคิด ที่ครอบง�า มนุษย์โลกจึงถล�า สู่ห้วงทุกข์

แก้วิกฤติความคิด กล้าหรือไม่ คิดไม่เอา คิดยิ่งใหญ่ ยิ่งได้สุข

คิดแต่เอาเพียงน้อยนิด คิดแต่ทุกข์ ต้องกล้าเปิด ทางสู่ยุคแห่งปัญญา

ต้องกล้าคิด ใช้ปัญญากล้าสวนโลก ถึงทุกข์โศรก อย่างไร ใช่ปัญหา

อาณาจักรเขียวหมื่นปีที่สร้างมา ประกาศกล้า อิสรภาพ คนเดินดิน

คิดกู้ชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ อย่างกล้วย กล้วย จักร�่ารวย เติบใหญ่ไม่จบสิ้น

คิด คิด คิด สร้างปัญญาสู้ฟ้าดิน ย่อมมีกินอยู่ได้ อย่างยั่งยืน

กล้าคิดแก้ปัญหา สร้างปัญญา

 แล้วมารวมตัวกัน อย่างมั่นหมาย เอาปัญญา เอาแรงกาย ใจที่ตื่น

ดูสังคม สิ่งแวดล้อม ความกลมกลืน แล้วพลิกฟื้น การจัดการแบบองค์รวม

คิดภาพใหญ่ท�าให้ได้ ในท้องถิ่น ให้ทุกคนได้ยลยิน แล้วเข้าร่วม

ทุกมิติวิเคราะห์ได้ไม่ก�ากวม หาเหตุผล พอท้นท่วม ได้แนวทาง

ทั้งผู้ร่วม ผู้น�า ส�าคัญนัก ต้องตระหนัก ทุกขั้นตอนก่อนจะสร้าง

ร่วมเรียนรู้ ให้จะจะไม่ละวาง ทุกคนต่างมีส่วนช่วย อ�านวยงาน

กล้าเผชิญวิบากกรรม จ�าต้องสู้ มุ่งกอบกู้ เสริมพลัง สร้างประสาน

ทุกชุมชน เพียงมีคน มุ่งผลงาน สร้าง(เป็น)ปราการ พิทักษ์โลก พิทักษ์คน

คน - ชุมชน – ท้องถิ่น 
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I bike I walk Report

(คัดลอกบางส่วนจากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ครั้งที่ 2) 

เดินและจักรยาน 
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง
ในบริบทไทย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
การประชุมวิชาการ เดิน จักรยาน ครั้งที่ 2
การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง

ในบริบทไทย

The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality 
of Walking and Cycling in Thai Context

ดร.จุฬา สุขมานพ
ผู้อ�านวยการ  ส�านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นายศานิตย์ นาคสุขศรี
เลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย (สทท.)

โดยวิชาชีพและโดยพื้นฐานทางความคิด ผมต้องยอมรับว่าผมมีความเป็นวิชาการอยู่ในตัว  
ซึ่งบางคนบอกว่ามีมากเกินไปจนบางครั้งเป็นอุปสรรคในการท�างานที่มีมิติอื่นๆ รวมอยู่ด้วยซ�้า  
แต่ถึงแม้จะรู้ถึงขีดจ�ากัดข้อนี้ผมก็ยังอดที่จะไม่เป็นนักวิชาการไม่ได้อยู่ดี 

ผมจึงชอบมากที่มีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเดิน-จักรยานในวิถีชีวิตประจ�าวันขึ้น 
ในประเทศไทย เพราะผมเชื่อว่า การเดินและจักรยานนี้สามารถเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ช่วยสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหามลพิษ ปัญหาจราจร และการสิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้ง 
สามารถท�าให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเพิ่มความน่าอยู่ของชุมชนและเมืองได้...

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทยผ่าน 
ปีที่ 3 ด้วยความส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งอย่างดงามโดยมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามมติสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติว่า การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต 
ประจ�าวัน ซึ่งจะน�าไปสู่การบูรณาการภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออ�านวยต่อการ “เดิน-จักรยาน” ไปสู่เป้าหมาย

ดังนั้นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญของโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานฯคือ  
การค้นหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อน�ามาสร้างฐานความรู้สู่การพัฒนา ที่จะท�าให้การสร้าง 
วิถีชีวิตที่เห็นความส�าคัญกับการ “เดิน-จักรยาน” เป็นรูปธรรมที่สามารถ “ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง” 
ในบริบทของสังคมไทย...

“...ให้การเดินและใช้จักรยาน เป็นทางเลือก
แห่งความสุขทุก ๆ วันของชีวิต”

เวลาออกเดินผมได้ทั้งออกก�าลังกาย ได้รู ้
ก�าลังตัวเอง...ถ้าอยากเพิ่มความเร็วอีกนิด ก็ปั่น
จักรยาน ได้ความเร็วกว่าเดิน ผ่อนแรงกว่าวิ่งถึง
จดุหมายเรว็ขึน้ จกัรยานมสีารพดัประโยชน์ได้ออก
ก�าลงักาย ลดการใช้พลงังาน ร่วมรกัษ์โลก ได้เพือ่น
เพิ่ม ปั่นเพื่อการกุศลช่วยให้งานใหญ่ ๆ ประสบ
ความส�าเร็จมาก็มากอันนี้ก็น่าชื่นชม เมื่อการเดิน
และใช้จกัรยานเป็นเรือ่งดีๆ  อย่างนีเ้รามารวมพลงั
กนัเดนิหรอืใช้จกัรยานดกีว่าท�าง่ายๆได้ผ่อนคลาย
ใช้ชีวิตแบบ“เกียร์ต�่า”บ้าง

ตรีดาว อภัยวงศ์ สุขุม
โฆษกของกรุงเทพมหานคร

เดินและขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์มีข้อดีที่คล่องตัว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งยัง
ส่งเสริมสุขภาพ ได้พบเพื่อนใหม่ๆและยังเป็นแบบอย่างของการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-
Motorized Transportation) ให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย

ลองเริ่มหันมาเดินหรือขี่จักรยานในระยะใกล้ๆ ไม่ว่าจะไปเรียน ไปท�างาน และท่องเที่ยว คุณ
อาจพบว่า คณุสามารถไปได้ทกุทีด่งัใจหมาย ไม่ต้องหาทีจ่อดรถยนต์เหมอืนเมือ่ก่อน และแม้แต่เข้าไป
ตามชุมชน ตรอก ซอย ไปในที่คุณไม่สามารถน�ารถยนต์เข้าได้ 

และหากเป็นการขีจ่กัรยานในระยะไกล คณุจะสะดวกขึน้ ถ้าน�าจกัรยานฝากไว้ในสถานทีท่ีส่ถานี
รถไฟฟ้าบทีเีอสและรถไฟฟ้าใต้ดนิจดัให้ เพือ่โดยสารรถขนส่งมวลชนสาธารณะเชือ่มต่อไปยงัจดุหมาย
ปลายทาง ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ห้างร้านจ�านวนมาก ได้เริ่มสนับสนุนด้วยการ
จัดหาที่ส�าหรับฝากจักรยานและที่อาบน�้าให้กับพนักงานมากขึ้นแล้ว

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย 
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศ 

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์  
ประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

ไม่ใช่ ... เพยีง
ความทันสมัย
ไม่ได้ ... เฉพาะ
ความแข็งแรง
เข้าถงึพื้นที่ใหม่  
ด้วยมุมมองบนอาน
จักรยานเพื่อความ
ยั่งยนื
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การรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้า

ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท�าการ

ปรับปรุงถนนจ�านวน ๒๔ โครงการ และได้รื้อทางเท้าที่มีอยู่เดิม  

และตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปทั้งหมด หรือคงไว้ 

บางส่วน โดยอ้างว่าได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนจาก 

กลุ ่มตัวอย่างแล้ว และเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ 

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขยายผิวจราจรอีก ๓๑ โครงการ แต่ยัง 

ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท�าการทุบทางเท้าและ

ตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปเพื่อขยายผิวจราจรท�า

เป็นที่จอดรถนั้นเป็นการกระท�าที่ ๑) ขัดต่อหลักความเสมอภาค 

และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ๒) ขัดต่อพระราชบัญญัติ 

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓) อ�านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องที่ต้องจัดให้ 

มีทางเท้า ๔) ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อทางเท้าและตัดหรือย้ายต้นไม้โดย 

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๕) ขุดเจาะท�าถนนรุกเข้าไป

ในที่ดินของประชาชน ๖) รื้อทางเท้าและตัดหรือย้ายต้นไม้ ใน ๓๑ 

โครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ๓ ประเด็นคือ ๑) การกระท�าของผู้ถูก 

ฟ้องคดีเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ๒) ศาล

ปกครองมีอ�านาจรับฟ้องหรือไม่ ๓) การขยายผิวถนนรุกล�้าเข้าไป 

ในที่ดินของประชาชนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในประเด็นที่ ๑ ผู ้ถูกฟ้องคดีมี 

อ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ...ให้มแีละบ�ารงุทางบกและทางน�า้ ฯลฯ ...การปฏบิตังิาน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค�านึงถึง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

และให้ค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาล การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร....

ฯลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดท�าโครงการก่อสร้างโดยการรื้อทางเท้า

ที่มีอยู่เดิมและตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปทั้งหมด

คดีนี้ชาวบ้านผู ้ฟ ้องคดีฟ้องต่อศาล

ปกครองว่า ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 

๒๕๔๙ ผูถ้กูฟ้องคดไีด้ท�าการขยายผวิจราจร

ในถนนจ�านวน ๒๔ สาย เพื่อท�าที่จอดรถ 

โดยทุบทางเท้าและตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูก

บนทางเท้าออกไป ท�าให้ผู ้ฟ้องคดีได้รับ

ความเดือดร้อนอาจถูกรถชนและขาดต้นไม้

ที่ให้ความร่มรื่นและช่วยฟอกมลพิษจาก 

ไอเสียรถยนต์

ตัวอย่าง

โดย... ดร.สุขแสง คูกนก
กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

}

}
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เพื่อขยายผิวจราจร เป็นการตัดโอกาสประชาชนที่จะใช้ทางเท้าโดย 

สิ้นเชิง และการขยายผิวจราจรโดยรื้อทางเท้าออกไปทั้งหมดย่อม

ท�าให้ประชาชนต้องลงมาเดินบนผิวจราจรแทน ซึ่งไม่มีความ

ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และกีดขวางการจราจร 

ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือไม่คล่องตัวตามมาอีก

ด้วย และเมื่อถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีด�าเนินการขยายผิวจราจรทั้ง ๒๔ 

โครงการเป็นทางหลวงในเขตเทศบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ด�าเนิน

การก่อสร้างหรือขยายหรือบูรณะหรือบ�ารุงรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีจึง

ชอบที่จะน�ามาตรฐานและลักษณะของทางหลวงงานทาง และเขต

ทางหลวง มาตรฐานทีจ่อดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตาม

ประกาศกรมโยธาธกิารดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาในการขยาย

ผิวจราจรทั้ง ๒๔ โครงการ โดยอนุโลม และเมื่อถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดี 

จัดท�าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรที่พิพาททั้ง ๒๔ 

โครงการล้วนแต่มีความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖ เมตรและ

มีทางเท้าอยู่สองข้างทางทั้งสิ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อทางเท้าที่มี 

อยู่เดิม และตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปทั้งหมดหรือ

คงไว้เพียงบางส่วนทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งของถนนที่มีความ

กว้างข้างละน้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ

ลักษณะของทางหลวงเทศบาลตามประกาศโยธาธิการดังกล่าวแต่

อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดท�าโครงการก่อสร้างปรับปรุง

ขยายผิวจราจรที่พิพาทจ�านวน ๒๔ โครงการโดยรื้อทางเท้าที่มี

อยู่เดิมและตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปเพื่อขยาย

ผิวจราจร จึงเป็นการค�านึงถึงแต่ความสะดวกของผู้ใช้รถเท่านั้น  

โครงการดังกล่าวไม่ได้ท�าให้การจราจรคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม และ 

ไม่ได้ท�าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ

ประชาชนที่จะต้องใช้ทางเท้า รวมทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางหลวงเทศบาลแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกระท�าโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผล

อย่างชัดแจ้ง อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและยังเป็นการละเลย

ต่อหน้าที่ในการจัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางเท้าซึ่งเป็นการบริการ

สาธารณะตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติอีกด้วย
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ปรับปรุงขยายผิวจราจร ได้ขยายผิวจราจรรุกล�้าเข้าไปในที่ดินของ

ผู้ฟ้อง ในส่วนที่เป็นแนวถอยร่นของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้ร่นแนวอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้

ถนนสาธารณะห่างจากกึ่งกลางหรือเขตถนนสาธารณะตามระยะที่

ก�าหนดไว้ก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารที่จะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อน

ย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อประโยชน์แห่งความ

มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข

และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจรเท่านั้น ที่ดินในส่วนที่ 

เป็นแนวถอยร่นของอาคารตามกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเพียงแต่ถูก

จ�ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารและยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าจองที่ดินตามเดิม  

และการที่เจ้าของที่ดินยอมถอยร่นแนวอาคารของตนตามระยะที่

ก�าหดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวก็ถือไม่ได้ว่า เจ้าของที่ดินยอมอุทิศ

ที่ดินในส่วนนั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ กรณีนี้จึงถือไม่ได้ว่าที่

ดินในส่วนดังกล่าวตกเป็นที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน ดังนั้นการกระท�าดังกล่าวจึงเป็นการกระท�าละเมิดผู้ฟ้อง

คดี ศาลปกครองชั้นต้นก�าหนดให้ปรับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องในส่วน

ที่ถูกรุกล�้าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนมีการขุดเจาะขยายผิวจราจร 

ในบริเวณนี้หากไม่สามารถด�าเนินการดังกล่าวได้ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ชดใช้ราคาทีด่นิในส่วนทีถ่กูรกุล�า้ให้แก่ผูฟ้้องให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่

มกีารจดทะเบยีนแบ่งหกัทีด่นิในส่วนทีถ่กูรกุล�า้ให้เป็นทางสาธารณะ 

ทั้งนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ค�าพิพากษาถึงที่สุด

ค�าพิพากษายืน

สรุปแล้วจะเห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด มีความเห็นตรงกันในเรื่องที่ผู ้ถูกฟ้อง  
ซึ่งเป็นเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการขยายถนนเพื่อเป็นที่จอดรถ โดยการทุบทางเท้าและรื้อถอนหรือ 
ย้ายต้นไม้ออกไป อีกทั้งขยายถนนรุกเข้าไปในที่ดินของชาวบ้าน โดยมีการออกแบบสอบถามที่ไม่ได้ให้ข้อมูล 
อนัเป็นสาระส�าคญัในการขยายถนน เป็นการกระท�าทีม่ชิอบด้วยกฎหมายและให้เทศบาลนครอบุลราชธานทีีถ่กู
ฟ้องด�าเนินการปรับคืนสภาพทางเท้าและที่ดินในส่วนที่รุกล�้า หรือชดใช้คืนให้กับผู้ฟ้องโดยเร็วภายใน ๑๘๐ วัน

และในการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนตามที่ผู ้ถูก

ฟ้องคดีกล่าวอ้างมีการใช้แบบสอบถาม ๒ แบบ คือ แบบที่หนึ่ง 

สอบถามบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และแบบที่

สองแบสอบถามประชาชน เมื่อพิจารณาค�าถามตามแบบสอบถาม

ทั้งสองแบบดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงแบบสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจร การขยายผิวจราจร 

และการเพิ่มพื้นที่จอดรถเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของผู้ถูกฟ้อง

คดีเท่านั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ให้ข้อมูลหรือมีค�าถามใดในแบบ 

สอบถามที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้นด�าเนินการขยายผิว

จราจรด้วยการรื้อทางเท้าที่มีอยู่เดิมแลตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบน

ทางออกไปทั้งหมดหรือจะคงไว้แต่เพียงบางส่วน อันเป็นข้อมูลที่ 

เป็นสาระส�าคญัของโครงการก่อสร้างปรบัปรงุขยายผวิจราจรทีพ่พิาท

ทั้ง ๒๔ โครงการ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี 

ด�าเนินการจัดให้มีทางเท้าตามเดิมในถนนทุกสายที่เคยมีทางเท้า 

อยู่เดิม โดยพิจารณาความกว้างของทางเดินเท้ารวมทั้งการปลูก

ต้นไม้บนทางเท้าดงักล่าวให้เหมาะสมกบัสภาพการใช้ประโยชน์ของ

ชุมขนและขนาดของถนนแต่ละโครงการซึ่งต้องไม่ต้อยกว่า ๑.๕๐ 

เมตร โดยอนุโลมตามมาตรฐานของประกาศกรมโยธาธิการทั้งนี้ให้

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ค�าพิพากษา 

ถึงที่สุดนั้น ศาลปกครองเห็นพ้องด้วย

ในประเด็นที่ ๒ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีอยู่ในเขตอ�านาจของ

ศาลปกครอง

ในประเด็นที่ ๓ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมไดรับความคุ้มครอง 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ในการด�าเนินตามโครงการก่อสร้าง
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หน่วยงานประสาน และสนับสนุนวิชาการตามมติครม.

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02 618 4434  โทรสาร : 02 618 4430 
เว็บไซต์ : http://www.thaicyclingclub.org   อีเมล : tcc@thaicyclingclub.org
Facebook : Thailand Cycling Club (TCC)

กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ผลิต

สินค้าและบริการ เกี่ยวกับการเดินและ
จักรยาน อุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการใการ 
เดินทางท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานราคาเป็นธรรม

กระทรวงคมนาคม
ส่งเสริมการเชื่อมต่อ การเดินเท้าและใช้

จักรยานกับระบบขนส่งสาธารณะ และให้
ความรู้ต่อผู้ที่จะสอบรับใบอนุญาตขับขี่
เน้นให้เห็นความส�าคัญต่อคนเดินและ

ใช้จักรยาน

สสส.
รณรงค์และสร้างองค์ความรู้เพื่อผลักดัน
นโยบาย และเพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยการเดินและการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ�าวัน

สำานักนายกรัฐมนตรี
ก�าหนดให้เรื่องเดิน-จักรยานเป็นนโยบายหลัก 

ประสานหน่วยงานรัฐในการน�านโยบายนี้
ไปปฏิบัติ

กระทรวงศึกษาธิการ
ให้สถานศึกษามีหลักสูตรความรู้และพัฒนา

ทักษะเดินและจักรยาน ส่งเสริมให้เดิน 
หรือใช้จักรยานเดินทางมาเรียน จัดให้มี 
สิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อเอื้อให้เด็ก 

เดินและใช้จักรยานในสถานศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและ 

กระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่พักมีจักรยานให้
บริการนักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ปรบัปรงุกฎกระทรวง พรบ.ควบคมุอาคาร

และข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าของอาคาร
ขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ ต้องมีที่จอด
จักรยาน

• ก�าหนดให้จังหวัดสนับสนุนการเดินและ 
ใช้จักรยานให้เกิดผล เป็นรูปธรรม

• ก�าหนดให้เดินและจักรยานเป็นระเบียบ 
วาระของ อปท.

• อปท.จัดท�าโครงสร้างที่ เหมาะสมและ
ปลอดภั ยต่ อคน เดิ นคน ใช้ จั ก รยาน  
คนพิการ ผู้สูงอายุ

• ก�าหนดพื้นที่จ�ากัดความเร็วยานยนต์ 
• มีสัญลักษณ์ชัดเจนแสดงช่องทางเดิน  

ทางจักรยาน ในเขตชุมชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ตามมติ ครม.

ลำาดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ คณะรัฐมนตรีสั่งลุย
เรื่อง “เดินและจักรยานในชีวิตประจำาวัน”

ÁÕ¹Ò¤Á 2554 –
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2555

ชมรมฯยื่นขอเสนอ 
ประเด็นการเดินและการ
ใช  จ ั ก ร ย าน ในช ี ว ิ ต 
ประจำวัน  ขอรับการ 
พิจารณาใหเปนระเบียบ
วาระสม ัชชาส ุขภาพ  
แหงชาติ ประจำป 2555

ÁÕ¹Ò¤Á 2555

ระเบียบวาระเร่ืองการ 
จัดระบบและโครงสราง 
เพื่อสงเสริมการเดินและ 
การใชจักรยานในชีวิต    
ประจำวัน  ไดรับคัดเลือก 
ใหเปน  1  ใน 11 ประเด็น 
หลักของการประชุม สช. 
ประจำป 2555

คณะทำงานวิชาการ
เฉพาะประเด็นการจัด 
ระบบและ โครงสรางฯ 
รวมกันยกรางและนำเขา 
สูการรับฟงความเห็นจาก 
เครือขายประชาชนทั่ว 
ประเทศ ผานกระบวนการ 
การมีสวนรวมของ สช.

¾ÄÉÀÒ¤Á –
µØÅÒ¤Á 2555

การจ ัดระบบและ 
โครงสรางฯ  ไดรับมติ 
เอกฉ ันท ในท ี ่ประช ุม     
ใหญ สช. ครั้งที่ 5  พ.ศ. 
2555 ใหเปนระเบียบ 
วาระแหงชาติ

คณะทำงานรวมกัน 
ปรับปรุง  กอนนำสูการ 
พิจารณาของ คสช. และ 
ครม.

¸Ñ¹ÇÒ¤Á –
¡Ã¡®Ò¤Á 2556

คสช. เห็นชอบมติ  
สช. และใหนำเสนอตอท่ี 
ประชุม ครม. ระหวางนี้ 
ชมรมฯ ไดเขาหารือกับ 
หนวยราชการ (บางหนวย) 
เพ่ือทำความเขาใจ  และ 
ในช วงน ี ้กระทรวงท ี ่      
เกี่ยวของไดพิจารณามติ 
ของ สช. และมีหนังสือ 
ถ ึ ง ครม. แสดงความ 
เห็นดวยกับมติดังกลาว

ครม. มีมติรับทราบ 
แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห  
หนวยงานตางๆ นำไป 
ปฏิบัติใหเกิดผลอยาง 
เปนรูปธรรมตอไป

¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

ชมรมฯศึกษาขอมูล 

ลงพื้นที ่ ทำประชาคม 

รณรงค สรางเครือขาย 

ฯลฯ เพื ่อวิเคราะหและ 

สังเคราะหเปนนโยบาย 

สาธารณะวาดวยเร ื ่อง 

เดินและจักรยาน

กระทรวงสาธารณสุข
ส่งเสริมและรณรงค์เรื่องเดินและจักรยาน 

ในชีวิตประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพลังงาน
มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเดินทาง
ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เดินและใช้จักรยาน 

การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ในการเดินทาง

กระทรวงการคลัง
มีมาตรการทางภาษีสนับสนุน ส่งเสริม 
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยาน

ในชีวิตประจ�าวัน
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เอาจริงหรือ...
นี่เป็นบทสนทนาสมมุติของผมกับผู้น�าชุมชนสตรีแห่ง

หนึง่ เราคยุกนัเรือ่งจะสร้างชมุชนของเธอให้เป็นชมุชน

ที่น่าอยู่ รักษ์สิ่งแวดล้อม และไร้มลพิษ ซึ่งวิถีชีวิตแบบ 

ใช้การเดนิและใช้จกัรยานในกจิวตัรประจ�าวนันี ้ สามารถ 

เป็นทัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีท่�าให้สิง่นีเ้กดิขึน้ไดจ้รงิ

ปัญหามีอยู่ง่ายๆ สั้นๆ ว่า จะเอาจริงจัง 

กับความฝันนี้มากน้อยเพียงใด หากอยาก

ได้ แต่ไม่อยากท�า แบบนี้ก็ไม่มีวันส�าเร็จ และ

การ “อยากได้” และต้อง “อยากท�า” ด้วย

นี้ไม่ใช่แค่เพียงใครคนหนึ่งหรือกลุ ่มใดกลุ ่ม

หนึ่ง “อยาก” เท่านั้น แต่ต้องเป็นการท�างาน 

ร่วมกันของคนในชุมชน เรียกว่าเป็นแบบ 

“มวลชนอยากได้มวลชนอยากท�า” อย่างนั้น 

ทีเดียว

“แล้วต้องทุกคนเลยหรือเปล่าที่อยากได้ 

อยากท�านี”้ เธอยงัเลง็เหน็ปัญหารออยูข้่างหน้า

จากประสบการณ์การลงพืน้ทีข่องเครอืข่าย

ของชมรมฯ เราพบว่า มีอย่างน้อยคน 4 กลุ่ม

ที่จ�าเป็นที่จะต้องมี ในการขับเคลื่อนให้เกิด 

สิ่งนี้ (สังคมเดิน-จักรยาน) ขึ้นในชุมชน นั้นคือ  

ผู้น�าพร้อม ชุมชนขานรับ หน่วยงานภาครัฐ

เห็นดี และภาคีเอกชนใส่ใจ (ดูเพิ่มเติมใน 

แผ่นพับของชมรมฯ ชื่อแบบเดียวกันนี้)

นอกจากการมีส ่วนร่วมและความเป็น

เจ้าของโครงการร่วมกันของคน 4 กลุ ่มที่ 

ว ่านี้แล ้ว ยังมี เรื่องที่ต ้องท�าความเข ้าใจ 

ให ้ตรงกันในระหว ่างคนในชุมชนด้วยว ่า  

เราต้องการชุมชนเดิน-จักรยานของเราใน

ลักษณะใด หากมองไปที่รูปสามเหลี่ยม 2  

รูปข้างล่างจะเห็นว่า ที่ยอดสามเหลี่ยมซึ่ง 

เป็นพวกคนที่แข็งแรง ออกก�าลังกายเข้มข้น 

แบบเอาจริงเอาจัง และเป ็นการแข ่งขัน 

ชิงเหรียญ ชิงรางวัล พวกนี้มีคนอยู ่จ�านวน 

ไม่มากนัก อาจพูดได้ว ่ามีไม่เกินพันคนใน

ประเทศของเรา ถัดลงมาเป็นคนอีกพวกซึ่ง 

มีจ�านวนมากกว่า พวกแรก แต่ก็ไม่มากนัก 

อาจอยู ่ในระดับแสนคนทั่วประเทศพวกนี้ 

เป็นพวกที่นิยมออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่

ดีและแข็งแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ไม่ 

เป็นโรค ไม่ต้องไปหาหมอ และประหยัดเงิน 

ของชาติในด้านการรักษาพยาบาลได้มาก

โดย... ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
              ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

‘เอาจริงหรือ’ ผมถาม
‘เอาจริงสิ’   เธอตอบ
‘เอาจริงแน่นะ’ ผมถามย�้า
‘เอาจริง แน่นอน’ 
เธอตอบย�้ามาอีกเช่นกัน

}

}

Ë¹Öè§¾Ñ¹¤¹

Ë¹Öè§áÊ¹¤¹

Ë¡ÊÔºÅŒÒ¹¤¹

Ë¹Öè§¾Ñ¹¤¹

Ë¹Öè§áÊ¹¤¹

Ë¡ÊÔºÅŒÒ¹¤¹
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ผู้ใดสนใจขอทุนสนับสนุนการสร้างชุมชนจักรยาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
โทรศัพท์ 02 618 4434 โทรสาร 02 618 4430 www.thaicyclingclub.org

ส่วนคนพวกล่างสุดเป็นพวกที่เป็นฐาน 

ของเจดีย์หรือฐานของสามเหลี่ยม ซึ่งเป็น 

ตัวชี้วัดความแข็งแรงของชุมชนและสังคม  

หากคนพวกนี้มีวิถีชีวิตอย่างไร ประเทศก็

จะเป็นเช่นนั้น พลเมืองหรือคนกลุ่มนี้แหละ 

ที่ เป ็นพวกก�าหนดทิศทางไปข้างหน้าของ 

ประเทศ

เราจึงควรใส ่ ใจคนพวกฐานรากและ 

รากหญ้านี้ให้มากกว่าคนอีกสองพวกหาก 

เราต้องการให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเดิน 

และใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจ�าวันกันอย่าง

จริงจัง

กิโล ได้แบบคนพวกที่ 2 และคนพวกที่ 3 

ซึ่ง(เน้นว่า) เป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชนนี้

ท�าได้เพียงเดินไปมาในแต่ละวันทั้งวันได้เพียง

ประมาณ 4 พันก้าวหรือใช้จักรยานไม่เกิน 

วันละ 8-10 กิโลเท่านั้น

ซึ่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วส�าหรับพลเมือง 

หรือคนทั่วไปในชุมชนและท�าให้ชุมชนเป็น

ชุมชนน่าอยู่ได้

ถ้าท�าให้ “ง่าย” แบบนี้มันถึงจะปฏิบัติได้ 

และปฏิบัติจริงได้ในชุมชน และถ้าเป็นแบบนี้

เธอก็จะตอบได้เต็มค�าว่า “เอาจริงแน่นอน”

สิ่งที่ชุมชนต้องตกลงกันให้ได้คือสิ่งที่ว่า

เราจะสนับสนุนส่งเสริมคนในชุมชนให้เป็นคน 

พวกที่หนึ่ง สอง หรือสาม หากตกลงร่วมกัน 

ว่าจะท�างานไปสู ่คนพวกที่สามเราก็ต ้องมี 

วิธีคิดไปในแนวนั้น เช่นไม่ต ้องใส่ชุดกีฬา 

ก็ได้ ไม่ต้องใส่รองเท้าราคาแพงก็ได้ ไม่ต้อง 

ใช ้จักรยานแฟชั่นก็ได ้ ไม ่ต ้องสวมหมวก 

กันน็อกก็ได้ ดังนี้เป็นต้น

จริงอยู ่แม ้คนพวกที่  2 จะมีสุขภาพ 

ทางกายดีกว่าและแข็งแรงกว่าคนพวกที่ 3  

แต่มีคนไม่กี่คนดอกที่สามารถออกก�าลังกาย

เข้มข้นขนาดเดิน 10 กิโลหรือขี่จักรยาน 50  
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คณะของชมรมฯ ได้เข้าพบกับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หารือถึงการปฏิบัติตามมติฯ ข้อ ๑.๖ ที่ระบุว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับการเดิน 
และการใช้จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม” โดยมีเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและ 
รองอธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมร่วมอยูด้่วย  ท�าให้ได้ความเข้าใจร่วมกนัในแนวทางการประสาน
งานร่วมกันระหว่างสององค์กรหลายประการ น�าไปสู่การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง 
กระทรวงฯ ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ลงนามกับชมรมฯ ที่มีศาสตราจารย์กิติคุณ  
ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ เป็นผู ้ลงนาม ที่ส�านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงฯ หลายท่านร่วม 
เป็นสักขีพยาน กรอบความร่วมมือที่ลงนามในครั้งนี้มี ๓ เรื่องคือ

๑. การร่วมมือทางวิชาการ กระทรวงอุตสาหกรรมด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานการ 
ปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และคณะท�างาน
พัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตลาดภายในประเทศ โดยมีผู้แทนชมรม 
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะท�างานด้วย

๒. การประชาสัมพันธ์ เป็นการประสานความร่วมมือในการให้ค�าแนะน�าในส่วนของ 
ผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนคนพิการ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ

๓. การส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบ 
การธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การเดินและจักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วย 
คนพิการ โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนกลางประสานภาคีเครือข่าย 
องค์กรคนพิการ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนงาน

หลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ผ่านมติเรื่อง 
“ระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�า
วัน” ออกมาแล้ว ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ด�าเนินการต่อให้มีการน�ามติไปปฏิบัติ จนประสบความส�าเร็จใน
ปี ๒๕๕๖ ท�าให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบกับมติ และคณะ
รัฐมนตรีรับทราบและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ ขณะเดียวกัน 
ชมรมฯ ก็เริ่มติดต่อขอเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่มติระบุให้ด�าเนิน
งานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

}

}

ปลัดวิฑูรย์ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่น
ว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่จะก้าวไป 
สู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงฯ 
กับชมรมฯ ในการร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
กระทรวงฯ จะเร่งผลักดันให้มีการด�าเนินการ
ตามบันทึกความร่วมมือนี้ต่อไป ส่วนทางด้าน 
ศ.ธงชัยได้กล่าวว่า การตอบรับเป็นหน่วยงาน
แรกของกระทรวงอุตสาหกรรมถือเป็นนิมิตร
หมายอันดีของความส�าเร็จ ต้องขอบคุณอย่าง
มากที่ให้โอกาสแก่ชมรมฯ การด�าเนินการ
ตามบันทึกความร่วมมือนี้จะเป็นโอกาสในการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
คนไทยที่เกี่ยวกับการเดิน การใช้จักรยาน และ
การเดินทางของคนพิการ ทั้งยังเป็นการช่วย
สร้างภาพลักษณ์ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น 
“กระทรวงเขียว” มากขึ้นอีกด้วย

กระทรวง
อุตสาหกรรม
ลงนามบันทึก

ความร่วมมือกับ
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย

โดย...กวิน ชุติมา
กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
เลขานุการ คณะท�างานวิชาการเฉพาะประเด็นเดินและใช้จักรยาน
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โดย... กวิน ชุติมา
กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) จัดการประชุม 
จักรยานนานาชาติในชุดที่ชื่อว่า “Velo-city” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้และ 
ข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการใช้จักรยานและการวางแผนการขนส่งออกไปให้กว้างขวาง ให้เมือง 
ที่มีนโยบายจักรยานดีๆ มาแสดงผลงานให้เห็นว่าการส่งเสริมการใช้จักรยานได้ท�าประโยชน์ 
ให้ประชาชนและธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมรับว่าการใช้จักรยานเป็นวิธี 
เดินทางที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้สุขภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคนใช้จักรยานกัน 
มากขึ้น และมีการบูรณาการแผนการใช้จักรยานเข้าไปมีบทบาทส�าคัญในนโยบายการขนส่ง
คมนาคม การวางแผนการใช้ที่ดินและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การประชุม Velo-city ครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี ในปี 1980 และจัด 
ต่อเนือ่งมาทกุสองปี  จนเป็นทีย่อมรบักนัว่าเป็นการประชมุระดบันานาชาตชิัน้น�าในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
จกัรยาน ผูเ้ข้าร่วมมตีัง้แต่คนทีเ่กีย่วข้องกบันโยบาย การส่งเสรมิ และการจดัโครงการหรอืสิง่อ�านวย
ความสะดวกให้กับการใช้จักรยาน วิศวกร สถาปนิก นักวางแผน นักการตลาดทางสังคม นักวิจัย- 
นกัวชิาการ นกัการศกึษา นกัสิง่แวดล้อม นกัธรุกจิ (โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัจกัรยาน) 
ผูแ้ทนรฐับาล องค์การบรหิาร และนกัการเมอืงต่างๆ ทกุระดบั มาแลกเปลีย่นแบ่งปันข้อมลูความรู้
เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างมีประสิทธิผล

ต่อมาเมื่อการประชุม “ติดลม” มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ 
ส่งเสริมการใช้จักรยานจากเมืองต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ECF จึงตัดสินใจจัดการประชุมเป็นรายปี  
เริ่มจากปี 2010 เป็นต้นมา โดยในปีที่เป็นเลขคี่จะเรียกว่า Velo-city เช่นเดิมและจัดในยุโรป  
ส่วนปีที่เป็นเลขคู่จะจัดในทวีปอื่นและเรียกว่า Velo-city Global ให้เนื้อหาขอบเขตการประชุม
และผู้เข้าร่วมมาจากทั้งหกทวีปของโลก

เมื่อปีที่แล้ว (2013) คณะของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วย 
ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์, ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และนายกิติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์ ได้ไปร่วม
การประชุม Velo-city 2013 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยก่อนหน้านั้นได้เข้าร่วมการ
ประชุมประจ�าปีของสมาชิก ECF ที่มีการรับชมรมฯ เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกรายแรก
จากเอเชียด้วย

ส่วนในปีนี้ เมืองแอดีเลด ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
Velo-city Global 2014 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม และในวันที่ 26 จะมีการประชุมเครือข่าย 
ของเมืองและเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้จักรยานด้วย โดยชมรมฯ จะมี ศ.กิตติคุณ  
ดร. ธงชัย และนายกวิน ชุติมา กรรมการ ไปร่วมการประชุมที่จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน จากกว่า  
40 ประเทศ เพือ่หารอืกนัว่าอนาคตของการใช้จกัรยานในโลกนีจ้ะมเีนือ้หารปูร่างอย่างไร ประเดน็
เด่นที่จะมีการพูดคุยกันก็มีอย่างเช่น วิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานและที่จอดส�าหรับจักรยาน 
โดยรวบรวมมาจากประสบการณ์ของนครใหญ่ทั่วโลก จากโคเปนเฮเกนถึงริอูเดอจาเนรู สิงคโปร์ 
และซานฟรานซิสโก รวมทั้งประเทศที่อยู่ในแนวหน้าของโลกจักรยานอย่างเนเธอร์แลนด์ การ
ประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่การประชุมอื่นไม่อาจเทียบติดได้ในการติดตามความเป็นไปล่าสุดใน 
แวดวงนโยบายและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจักรยาน และในการพบปะท�าความรู้จักสร้างเครือข่าย 
ในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่ง ECF จะใช้การประชุมครั้งนี้เปิดตัวการก่อตั้ง “พันธมิตรจักรยาน
โลก” (World Cycling Alliance – WCA) ซึ่งมีการหารือขั้นต้นไปที่เวียนนา และทาง ECF  
คาดหวังให้ชมรมฯ เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างเครือข่ายใหม่นี้ในเอเชียด้วย...

ชมรมฯ จะไปร่วมประชุมจักรยานโลก
ที่ออสเตรเลีย
ชมรมฯ จะไปร่วมประชุมจักรยานโลก
ที่ออสเตรเลีย
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“ทางเท้า” ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความว่า พื้นที่ 
ที่ท�าไว้ส�าหรับคนเดินซึ่งอยู ่ข้างใดข้างหนึ่ง 
ของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่ 
อยู ่ชิดขอบทาง ซึ่งใช้เป็นที่ส�าหรับคนเดิน  
ดังนั้นแน่นอนทางเท้าจึงเป็นทางส�าหรับคน
ส�าหรับการเดิน จะเดินเล่น เดินเที่ยว เดินไป
ซื้อของหรือไปท�ากิจวัติประจ�าวัน นอกจาก 
คนเดินบางทีก็มีสุนัข แมวมา ฯลฯ เดินด้วย  
แต่เดี๋ยวนี้ทางเท้าไม่ใช่ทางเท้ามีไว้ส�าหรับ
คนเดินเท้าเท่านั้น แต่ยังท�าไว ้เพื่อเอารถ
จักรยานยนต์ขึ้นมาขี่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ต้องขีบนถนนเท่านั้น เอามาขี่บนทางเท้า 
เบียดบังคนเดินเท้า มีความผิดตามกฏหมาย  
ต�ารวจจราจรไม ่ ได ้กวดขันจับกุมผู ้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนทางเท้า จนเดี๋ยวนี้ 
พบเห็นกันทั่ วทั้ งกรุง เทพฯ ที่มีการขับขี่
จักรยานยนต์บนทางเท้ากันอย่างแพร่หลาย
โดยไม่ผิดกฏหมายเพราะต�ารวจไม่จับหรือ
มองไม่เห็น 

ทางเท้า...
หายไปไหน(วะ)

คนที่ เดินบนทางเท้าโชคดีมากที่ไม ่ถูก 
รถชนได้ง่ายๆ เพราะว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่เป็น 
ก�าแพงป ้องกันกว ่ารถจะถึงตัวต ้องผ ่าน
ด่านเยอะ ทั้งรถเข็น แผงลอย และอื่นๆ  
อีกมากมาย แต่ถูกรถชนหรือเฉี่ยว (มีสียง
ตะโกนด่าตามมาว่า ทางเท้าไม่มีเดินหรือไงวะ 
ดันมาเดินบนถนน สมน�้าหน้า) เพราะต้องไป
เดินบนถนน เหตุเพราะทางเท้าไม่มีที่ให้เดิน 
เรามาดูกันให้ชัดๆ ว่าทางเท้ามีไว้ส�าหรับท�า
กิจกรรมอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยที่มีบนทางเท้าก็คือ แผงลอย
ขายของ สารพัดที่จะงัดมาขายกันทั้งของกิน
ของใช้สารพัดเอากันว่าพูดกันตามประสา 
ชาวบ้านตัง้แต่สากกระเบอืยนัเรอืรบ ไม่เท่านัน้
เครื่องส�าอางค์ เสื้อผ้าไปยันชุดชั้นในและฯลฯ 
ก็หาได้ที่เมืองไทยนี่เอง ไอ้ที่ต้องระวังให้มาก
หน่อยเวลาเดินผ่านร้านที่ทอดๆ ทั้งหลายอาจ
เผลอเดินทะเล่อทะล่าเอามือไปจุ่มในกระทะ
ทอด (เจ็บตัวลูกเดียว) เวลาเดินผ่านทีไรเสียว
ทุกที 

“ทางเท้าอยู่ไหน ทางเท้าอยู่ไหน อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ สุขสทางบายดีหรือ

ไร สุขสบายดีหรือเปล่า ลาก่อนละสวัสดี” ทางเท้าไม่ได้หายไปไหน มันก็

ยังอยู่ที่เดิมแต่ทางเท้าได้เปลี่ยนไป จากการที่ใช้เป็นทางเดินมาเป็นทาง

สาธารณที่ใช้นอกเหนือจากการเป็นทางเท้า ก่อนที่จะช่วยกันหาว่าทางเท้า

ไปอยู่ที่ไหนบ้างเอาไปท�าอะไร เรามาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับทางเท้าก่อน...

คนเดินเท้า...เล่าเรื่อง...

โดย... นพ.ชัยณรงค์ สมชาติ
กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
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ต่อมาก็คือสารพัดคนท�ามาหากิน ขอทาน วณิพก เช่าพระเครื่อง ขาย 
ล็อตเตอรี่ หวยบนดินใต้ดิน ยิ่งวันกลางเดือนปลายเดือน(วันหวยออก) แน่นมาก 
ต้องเดินเบียดเสียดอย่างกับแย่งกันไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิรด์เลยที่เดียวละครับ 

ชาวกรุงหรือชาวบ้านก็คงเห็นกันทุกคนว่าบนทางเท้ามีกิจกรรมท�าอะไร
กัน ส่วนเรื่องการใช้ภาษาก็ว่ากันแบบดั้งเดิมสมัยตอนเป็นเด็กๆ มึงจะเอาอะไรกูมี 
ทุกอย่าง (เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เอากลับมาใช้แต่หนักกว่าเดิมซะอีก....ไอ้.....อี.....)  
ถ้าจะซื้อก็ซื้อห้ามต่อไม่งั้นละก็ออกมาเป็นชุด ดังนั้นอย่าทะเลาะต่อปากต่อค�า 
เป็นอันขาด 

นอกจากนี้ทางเท้าเขาก็มีไว้จอดรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ในภาพเป็นรถใหญ่ 
ดูเอาก็แล้วกัน อย่างนี้ทางเดินมันจะไม่ทรุดได้อย่างไร มอเตอร์ไซค์ทั้งรับจ้าง 
ไม่รับจ้าง เห็นจอดกันอยู่ทั่วไปหมด ซาเล้ง ฯลฯ บ่นก็ไม่ได้ต้องเดินเลี่ยงหลบไปซะ  
อย่าหาเรื่องมาเดินชนรถเดี๋ยวจะเสียค่าปรับฐานท�าให้รถที่จอดอยู ่เสียหาย  
(ซวยอีกแล้ว) นอกจากนี้ทางเท้ายังต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซ่อมกันเป็น 
ระยะตามงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจึงมีการซ่อมอย่างสม�่าเสมอเนื่องจาก 
เป็นหลุมเป็นบ่อ (ไม่ใช่จากคนเดินนะ) วางท่อสารพัด

ท่อไม่ว่าเป็นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท�าให้การจราจรบนทางเท้าติดขัด 
เหมือนกับการติดขัดการจราจรบนท้องถนน เฮ้อไม่รู ้ว่าจะขุดกันไปถึงไหนขุด 
กันอยู่ได้เมื่อไรจะเลิกขุดกันซักที ป้ายที่บอกว่าถนนปลอดขุดคงไม่มีในชาตินี้ 
อย่างแน่นอน

ปกติเวลาไปท�างานเดินอยู่เป็นประจ�า ขึ้นรถเมล์ ปั่นจักรยาน เดินไปก็ 
บ่นไปให้ตัวเองฟังก็เพลินดีเหมือนกัน เดินหลบสิ่งกีดขวางไม่หาเรื่องกับใคร  
ไม่คิดฟุ ้งซ่าน ท�าใจให้สบายนึกว่าเดินอยู ่ในป่าดงดิบเหมือนกับเดินชมนก 
ชมไม้ก็แล้วกัน อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ใช้ทางเท้าได้ร่วมมือกัน 
อย่างจริงจังในการที่จะท�าให้ทางเท้าเป็นทางเท้าที่ผู ้ใช้ได้ใช้อย่างมีความสุข 
สะดวก ปลอดภัย เราต้องการทางเท้าที่เดิน(จริงๆ) และถนนที่ปั ่นไปอย่าง 
ปลอดภัย เวลานี้ไม่ใช่แค่ทางเท้าแต่ป้ายรถเมล์ก�าลังจะหายไปด้วย (มีรถไม่ใช่ 
รถเมล์จอดแทนกันหมดแล้ว)....สวัสดีครับ

หมอเขี่ยว
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ชื่อของประเทศไทย ซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่า ลาว กัมพูชา และ
มาเลเชีย อาจจะไม่ปลุกให้คนเห็นภาพการใช้จักรยานนัก กระนั้นการ
ผลักดันนโยบายครั้งใหญ่ก็ได้ท�าให้ผู้ใช้จักรยานในไทยพอเริ่มมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาร�าไร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Cycling Club – TCC) ประสบความส�าเร็จ
ยิ่งใหญ่บางประการจากการยืนหยัดผลักดันอย่างอดทน เดือนนี้เราจึง 
อยากเฉลิมฉลองสมาชิกของเราในไทยให้เป็น “สมาชิกแห่งเดือน” 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร
เอกชนไม่แสวงหาก�าไร ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นการใช้จักรยานกับ 
การเดินได้รับความนิยมในไทย ชมรมฯ จึงมีพันธกิจเป็นการผลักดัน
ให้มีนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และ
เอื้ออ�านวยต่อการเดินและการใช้จักรยาน ชมรมฯ หวังว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของคนในไทย เราจะได้เห็นคนเดิน 
และใช้จักรยานเป็นประจ�ามากขึ้น ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๔  
ด้วยการรวมกลุ่มคนที่ปรารถนาจะช่วยลดสภาพการจราจรติดขัดและ 
มลพิิษ และท�าให้การใช้พลังงานและสุขภาพดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิถี
การเดินทางขนส่ง จุดเน้นอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีการเดินทางระยะสั้น  
(น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร) ไปท�าด้วยการเดินและ/หรือการใช้จักรยาน 
แทนที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว ย้อนหลังไปในปี ๒๕๓๔ มีระบบขนส่ง
มวลชนอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยในกรุงเทพฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์ผูก่้อตัง้และประธาน ชมรมฯ พบกบั ดร.เบร์ินฮาร์ด  
เอ็นซิงค์ เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European 
Cyclists’ Federation - ECF) ในการประชุม Velo-city ที่เมือง 
เซบิลญา ประเทศสเปน จากนั้นเป็นต้นมา ความร่วมมือระหว่างสอง 
องค์กรก็เกิดขึ้นต่อเนื่องและยังผลให้ชมรมฯ ได้เป็นสมาชิกของ ECF 
ชมรมฯ เป็นสมาชิกองค์กรแรกในทวีปเอเชียของ ECF โดยเข้าร่วม 
เป็นสมาชิกวิสามัญในปี ๒๕๕๖

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
แห่งประเทศไทยเป็นมากกว่า 
ชมรมจักรยาน ชมรมฯ ต้องการ 
ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันใน 
การเดินทาง ไม่ว ่าจะเป็นผู ้ใช ้ 

จักรยาน คนเดินเท้า คนพิการทางกายและทางสายตา ชมรมฯ 
ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
ให้คนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางอย่างปลอดภัยจากจุด ก 
ไปยังจุด ข ไม่ว่าพวกเขาจะใช้จักรยาน เดินเท้า นั่งอยู่บนรถเข็น 
หรือต้องการเครื่องน�าทางในการมองเห็น

การจัดระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเดินและการ 
ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในที่ประชุม ได้เห็นชอบมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการ 
ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” ซึ่งชมรมฯ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน  
มตินี้เป็นก้าวใหญ่ที่ดีเยี่ยมในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู ้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า ดร.ธงชัย   
เป็นประธานของคณะท�างานวิชาการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
แต่งตั้งขึ้น เพื่อจัดท�าร่างมติให้แก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชมรมฯ  
พร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้เสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อให้มีผลลัพธ์ 
ออกมาในระหว่างที่มีการจัดกระบวนการรับฟังความเห็น ตั้งแต่การ 
ริเริ่มโครงการน�าร่องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และในมหาวิทยาลัย 
การปรับปรุงความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยาน การจัดให้มีที่จอดจักรยาน
มากขึ้น ไปจนถึงการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน

TCC ได้รับเลือกเป็นองค์กรสมาชิกแห่งเดือน
Member of the Month

กวิน ชุติมา กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
แปลจากข่าว Member of the Month : Thailand Cycling Club 
ใน ECF Newsletter ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เขียนโดย Zoé Kruchten เจ้าหน้าที่สื่อสารของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป

ติดตามอ่านต้นฉบับในภาษาอังกฤษได้ที่...http://www.ecf.com/news/member-of-the-month-thailand-cycling-club/#sthash.A3MYPamV.dpuf
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เนื่องจากชมรมฯ ด�าเนินการไปไกลกว่าการเป็นตัวแทนของคน
เดนิเท้าและผูใ้ช้จกัรยานเท่านัน้ การพดูคยุหารอืในเรือ่งความปลอดภยั
จึงค�านึงถึงผลว่าให้ได้ประโยชน์แก่คนพิการด้วย ผู้แทนของกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เน้นว่า การออกแบบและก่อสร้าง
ระบบและโครงสร้างส�าหรับการเดินและการใช้จักรยานควรจะให้เกิด
วิถีการเดินทางขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกส�าหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และ
คนพิการด้วย

ชมรมฯ จะมีบทบาทน�าในการประสานงานต่อไปกับภาคีต่างๆ  
และสร้างเครอืข่ายมาขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายในการเพิม่ความปลอดภยั
และสัดส่วนของการใช้จักรยานกับการเดินในการเดินทาง มตินี้เห็น 
(อย่างถูกต้อง)ถึงความจ�าเป็นที่ต้องน�าผู ้มีส่วนได้เสียจ�านวนมาก 
เข้ามาเกีย่วข้องถ้าจะให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรปูธรรมไปสูก่าร 
เดินทางที่ยั่งยืนขึ้นในไทย

ไม่เพยีงแต่เท่านัน้ ในเดอืนมกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้ลงนามบันทึกความเข ้าใจกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทยในการส่งเสรมิการใช้จกัรยานและการเดนิให้มากขึน้ บนัทกึ
ความเข้าใจครอบคลุมความร่วมมือสามด้าน ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการจะเกี่ยวข้องกับการท�างานปรับปรุงมาตรฐานของจักรยาน  

ประธานชมรมฯ แลกเปลีย่นบนัทกึความเข้าใจร่วมทีล่งนามแล้วกบั
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบจักรยาน และอุปกรณ์ที่คนพิการใช้ เช่นเดียวกับการ
ตั้งคณะท�างานมาพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับจักรยานส�าหรับตลาดภายในประเทศ ในด้านการประชาสัมพันธ์  
จะเห็นชมรมฯ กับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกันให้ค�าแนะน�า 
และข้อมูลทางวิชาการแก่คนเดินเท้า ผู ้ใช้จักรยาน และคนพิการ  
และท้ายสุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการผลติอปุกรณ์ทีค่นเดนิเท้า 
ผู้ใช้จักรยาน และคนพิการใช้ ความร่วมมือและข้อตกลงเช่นนี้จะช่วย 
ในการด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างแน่นอน

การขี่จักรยานในกรุงเทพฯ

ดร.เบิร์นฮาร์ด เอ็นซิงก์ เลขาธิการใหญ่ของ ECF มีความสุขที่ได้ 
ไปกรุงเทพฯ ไปพบกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หลังจากได้พบกันในการประชุม Velo-city 
ที่เมืองเซบิล ดร.เอ็นซิงก์ ก็กระตือรือร้นที่จะตอบรับค�าเชิญให้ไป
ประเทศไทยที่ตามมา “ผมมีความสุขที่ได้ไปแบ่งปันสิ่งที่เราเข้าใจ
และเครื่องมือบางอย่างจากโครงการ PRESTO ซึ่งสหภาพยุโรป 
เป็นผู้ร่วมให้ทุนสนับสนุน” ดร.เอ็นซิงก์กล่าว “ผมเน้นว่าเมืองที่
เพิ่งเริ่มต้น และกรุงเทพฯ ก็เป็นเมืองในขั้นเริ่มต้น จ�าเป็นต้องใช้ 
แนวทางทีแ่ตกต่างไปจากเมอืงในขัน้ไต่เต้าหรอืเมอืงทีเ่ป็นแชมเป้ียน
แล้ว” ดร.เอ็นซิงก์ เสนอให้เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าหรับการใช้จักรยานบนถนนที่รถยนต์ใช้น้อยกว่าก่อน ในขณะที่
เขาเอ่ยถึงการที่เขารู้สึกตื่นตะลึงต่อการมีพื้นที่น้อยนิดให้ผู้ใช้จักรยาน 
และคนเดินเท้า ความริเริ่มต่างๆ และความมุ่งมั่นของชมรมจักรยาน 
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยก็แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้านั้นเป็น
ไปได้และเราสามารถมองเห็นว่าการท�างานหนักดังกล่าวได้ผลแล้ว  
ทั้งด้วยการผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ “ผมภมูใิจทีม่ชีมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรสมาชิกที่พร้อมส�าหรับความร่วมมือในอนาคตกับเราและ
ภายในเครือข่ายของเรา และชมรมฯ จะมีตัวแทนไปร่วมการประชุม 
Velo-city Global 2014 ที่เมืองแอดีเลดในออสเตรเลียด้วย” นี่ยิ่ง
เป็นเหตุผลมากขึ้นที่คุณควรจะไปแอดีเลด!
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ทริปสะอาด โดย...กฤษดา เรืองโชติวิทย์

มือใหม่หัดขี่จักรยาน...กับทริปสะอาดที่ชัยภูมิ

(ตอนจบ)

วันที่ 2 หลังจากได้นอนพักเอาแรงเต็มที่ เพราะนอนแต่หัวค�่า ไม่เหมือนอยู่กรุงเทพฯ 
ที่มีสิ่งเร้ามากมายที่เคยตั้งใจว่าจะนอนแต่หัววันก็ไม่เคยส�าเร็จสักครั้งมาทริปนี้สามารถท�าได้ และ
ที่ประหลาดใจคือออกแรงมากมาย นอนกับพื้นธรรมดาในเต็นท์ ตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่น ไม่ปวด
เมื่อยเนื้อตัว ทานข้าวเช้าเก็บของเรียบร้อยก็ได้พี่เจ้าหน้าที่อุทยานมาพาเที่ยวชมอุทยานสวนหิน 
ซึ่งปกติส่วนนี้จะไม่ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม เพราะอาจจะไปเหยียบพันธุ์ไม้ รวมทั้งกล้วยไม้ 
มอส ไลเคน (ที่ไม่ใช่มนุษย์หมาป่าอย่างในหนัง) ตายได้ คิดว่าถ้าเป็นช่วงฤดูต้นไม้ออกดอกคงงาม
มากครับ

วันที่ 2 นี้ค่อนข้างสบาย เที่ยวกลุ่มหินโขลงช้าง เสาหินทรายขนาดใหญ่ นอกจากไม่ค่อย  
เหนื่อยแล้ว ยังเป็นการปั่นขาลงเสียส่วนใหญ่ ปล่อยจักรยานลื่นไหลลงกดเบรคเป็นระยะๆ     
ข้อควรระวัง ห้ามกดเบรคหน้าก่อนเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นล้มคว�่าคะม�าหงายแน่นอน อีกอย่าง 
ถึงจะกดเบรคหลังก่อนก็ห้ามกดสุดแบบรุนแรงเพราะจะปัดครับ ดังนั้นมีสติ ไม่ต้องกลัว ค่อยๆ 
กดเบรค ควบคุมความเร็ว ใช้ได้ครับ วันนี้จะเป็นวันที่เริ่มเข้าวัด เริ่มจากการปลูกป่าต้นสาละ  
ที่วัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน ในวัดเป็นป่าร่มครึ้ม สงสัยจริงต้นสาละเราจะโตไหมนี่ ไม่มี
แดดลงมาถึงเลย แต่ด้วยความตั้งใจดีเชื่อว่าต้นไม้ต้องงอกงาม สัญญาว่าจะกลับมาดูผลงานครับ 
เย็นนี้คณะเข้าพักที่วัดป่าสุคะโต ปั่นมาถึงวัดแทบไม่เชื่อตาว่าวัดหรือป่า วัดอยู่ตรงไหน เห็นแต่
ศาลาขนาดใหญ่ 2 ชั้น ที่จะใช้เป็นที่นอนของคณะเรา นอกนั้นมองเห็นแต่ป่าครับ บรรยากาศ
ธรรมชาติ สงบ ปกติจะเป็นคนกลัวความมืด หรือบอกตรงๆ ว่ากลัวผี แต่เข้ามาในวัดนี้รู้สึกสงบ
อย่างประหลาด เห็นเจดีย์บรรจุอัฐิเรียงรายอยู่รอบรั้ววัดก็ไม่ได้นึกถึงอะไร ไม่รู้สึกทั้งบวกและลบ  
ขณะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอะไรครับ เพียงแต่ไม่ได้คิดอะไรจริงๆ ช่วงทุ่มนึงก็เดินมืดๆ 
เข้าไปคนเดียวที่หอไตร ร่วมสวดมนต์ท�าวัตร และฟังธรรม ทีนี้ได้เริ่มประหลาดใจว่าผู้คนมาจาก
ไหนเต็มไปหมด เต็มศาลา ตอนเย็นยังไม่เห็นมีใครและไม่ค่อยเห็นใครเดินเข้ามาในวัด เขาเข้ามา
กันตอนไหนไม่ทราบครับ
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วันที่ 3 วันอาสาฬหบูชา ขี่จักรยานวันสุดท้ายของทริปนี้ ปั่นขึ้นป่าปรงพันปี ทุกคนต้อง
พกข้าวห่อและน�้าขึ้นไปทานกันบนนั้น เพราะไม่มีร้านค้าและบริการต่างๆ วันนี้ชมรมจักรยาน
ชัยภูมิกลับมาช่วยเหลืออีกรอบครับ น�าทางขึ้นป่าปรงผืนใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย  
ต้องขอบอกว่าเส้นทางวันนี้วัดใจกันจริงๆ ครับ เพราะเป็นทางขึ้นเนินเกือบตลอด การปั่นจะทะ
ยอยกันไป ได้ใจมากๆ เพราะเป็นทางที่มีทั้งดีและไม่ดี บอกได้เลยครับว่าถึงแม้จะไม่เคยรู้จักกัน
มาก่อน แต่ไปป่าปรงด้วยกันงานนี้เห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆ พี่ๆ ช่วยกันให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน 
คนเราจะเห็นใจกันก็ยามล�าบากอย่างนี้ละครับ ขึ้นเนินลูกแล้วลูกเล่าก็ไม่ถึงสักที ถึงยอดนี้พี่บอก
ต่อไปอีกยอดนั้น มองไปไกลลิบท้อใจ เหมือนจะปั่นไม่ไป แต่เพื่อนๆ พี่ๆ ข้างๆ ให้ก�าลังใจครับ  
สู้ไปเรื่อยๆ ผ่านไปทีละเมตรทีละเมตร อยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเท่านั้น ต้องบอกว่าปั่นด้วยใจ 
จริงๆ ครับ หลายคนที่เริ่มไม่ไหวเริ่มลงเข็นจักรยานพักเป็นระยะๆ น�้าดื่มหมดเป็นลิตร ขาขึ้น 
คิดว่าล�าบากแล้ว กะว่าคงไม่น่าจะมีล�าบากกว่านี้อีก หลายคนเริ่มบอกว่าทริปนี้โหดสุดกว่าที ่
เคยไปด้วยกันมา แต่แล้วก็พบว่าสิ่งที่คิดไว้ว่าล�าบากสุดๆ แล้วคงไม่มีมากไปกว่านี้ไม่เป็น 
ความจริงครับ

หลังจากถึงป่าปรงพันปี สายไปกว่าชั่วโมง พักทานอาหารกลางวันที่พกกันขึ้นมา จึงได้
เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อากาศดีแต่เริ่มเห็นท้องฟ้าครึ้ม คาดว่ามีฝนตกอยู่ไกลๆ จะใช่
ทางที่เรามาหรือไม่ไม่แน่ใจ แต่ดูแล้วน่าจะตกหนักพอสมควร หลังจากที่ทุกคนพร้อมจึงได้เริ่ม 
ทะยอยกันปั่นลงกะว่าได้แวะวัดป่ามหาวัน ถวายผ้าอาบน�้าฝน แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิด  
ปั่นลงมาเรื่อยๆ แบบชิลด์ๆ พอมาถึงกลางทางปรากฏว่าเป็นช่วงที่ฝนลงถนนเริ่มเปียก อากาศ
เริ่มเย็นก็ยังไม่รู้สึกอะไร คิดว่าสบายดี แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ดินลูกรังที่ดูแน่นเมื่อถูกน�้าฝน
ไปสักพัก เริ่มละลายและขยายตัวเกิดหลุมบ่อต้องปั่นหลบซ้ายขวาอย่างมืออาชีพ เหนือไปกว่า
นั้นอีกดินลูกรังเริ่มเกาะติดกับล้อจักรยานเป็นก้อนๆ หนาขึ้นเรื่อยๆ ผ่านมาได้ไม่ถึงกิโลเมตร 
ล้อเริ่มไม่หมุนเพราะดินเกาะติดหนามาก พอกหนักหลายกิโลกรัมและเริ่มเข้าไปติดตามโซ่  
ตามเบรค ท้ายที่สุดไม่สามารถปั่นต่อไปได้ จะไหลลงเนินไปเรื่อยๆ ก็คงไม่สามารถควบคุม
จักรยานให้อยู่อย่างปลอดภัยได้ เพราะลื่นมาก จึงต้องค่อยๆ ใช้วิธีลาก ไม่ใช่การเข็น เพราะ 
ล้อไม่หมุนแล้วในตอนนี้ ลากไปเรื่อยๆ สลับกับการพยายามเคาะและปาดเอาโคลนออกเป็น 
ระยะๆ หนักหนาสาหัสจริงๆ สุดท้ายคณะลงไม่ทันไปถวายผ้าอาบน�้าฝน กว่าจะกลับถึงที่พัก 
วัดป่าสุคะโตก็มืดแล้ว จะขึ้นศาลาก็ไม่ได้ เพราะชาวบ้านจะเริ่มเข้ามาท�าพิธีเวียนเทียน  
สบักสะบอมมากครับวันนี้ จึงรีบทานข้าว อาบน�้า เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดขาว พยายามส�ารวม 
วาจาและใจ เข้าร่วมเวียนเทียนครับ ต้องบอกว่าสงบและรับรู้ได้ว่าได้บ�าเพ็ญบุญจากใจครับ

วันสุดท้ายของทริปนี้ ยังมีกิจกรรม
ท�าความสะอาด ทั้งศาลาที่ได้ไปอาศัยพัก
นอน ห้องน�้าที่ใช้ร่วมกัน และยังได้ไปปลูก
ต้นสาละในป่าของวัด เสียดายไม่ทราบ
ก่อนว่าการไปปลูกป่าครั้งนี้เป็นการปลูกป่า
ในป่าช้า ไม่อย่างนั้นคงได้มีเรื่องให้จิตสั่น
ขวัญหายได้อีกเรื่องหนึ่ง ก่อนกลับหลวง
พี่แจ๊ค ได้เข้ามาเทศน์กับคณะให้ฟังก่อน
กลับบ้านกัน เป็นการเพิ่มพูนปัญญา และ
ได้ค�าตอบหลายๆ ค�าตอบจากค�าถามที่เคย
สงสัยถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยปากถามด้วยวาจา 
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ส่วนเป็นเรื่องอะไร
นั้นขอเก็บไว้กับตัว แต่ยืนยันได้ว่าท่าน
ได้ตอบค�าถามที่ตรงใจอย่างไม่เคยนึกมา
ก่อน ทริปนี้ถือว่าเยี่ยมยอด ได้ฝึกทั้งกาย 
วาจา และใจ และได้รู้จักและพบเพื่อน
ใหม่ รู้สึกอบอุ่นในความเกื้อกูล  ซึ่งกันและ
กัน สุดท้ายก็ต้องร�่าลาจากกัน แม้จะรู้จัก
กันด้วยเวลาอันน้อยนิด แต่ก็เหมือนได้รู้จัก
คุ้นเคยกันมานาน และคงต้องขออภัยทุก
ท่านเป็นอย่างสูงที่เป็นคนมีความจ�าเรื่อง
ชื่อได้ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยกล้าจะเรยีกขานใคร 
เพราะเกรงว่าจะผดิ และจ�าไม่ได้จริงๆ ครับ 
ขอขอบคุณทุกท่าน เพื่อนร่วมคณะเป็น
อย่างสูง...

}

}
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จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ส่งผลให้เด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่
ขาดกิจกรรมดีๆ ในการกระตุ้นความคิดด้าน
ศิลปะ โครงการผลักดันการเดินและการใช้
จกัรยานไปสูน่โยบายสาธารณะของประเทศไทย 
ที่ด�าเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
แห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: 
TCC) ด้วยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแนวคิดจะส่ง
เสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รักการมีกิจกรรมทางกายโดยการเดิน
และการใช้จักรยาน ผ่านการรังสรรค์งานทาง
ด้านศิลปะ กอปรกับมีกลุ่มศิลปินอาสา และ 
คนท�างานด้านสื่อและสิ่งแวดล้อม ขานรับ
แนวคิดและอาสาลงพื้นที่ด�าเนิน “โครงการ
จักรยาน...สอนศิลป์”

กลุ ่มศิลปินอาสาและคนท�างานด้าน 
สื่อสิ่งแวดล้อมข้างต้น น�าทีมโดยคุณ “ไก่”  
คันธารัตน์ สนิทวงศ์ฯ ครูสอนหนังสือท�ามือ 
จากทูบีนัมเบอร์วัน ได้ชักชวนกลุ่มเพื่อน-พ้อง-
น้อง-พี่ วสันต์ สิทธิเขต ศิลปินภาพร่วมสมัย 
และดาราศิลปินมากฝีมือ ครูทราย วรรณพร   
ฉิมบรรจง ไปร่วมสอนหนังสือด้วย

แนวคดิของโครงการจกัรยาน...สอนศลิป์  
ง่ายๆ ตรงไปตรงมา คือ ต้องการส่งเสริมให้
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้จักรยาน
เดินทางมาโรงเรียน และคิดว่าการชักชวนผ่าน 
กิจกรรมทางศิลปะ ทั้งการภาพวาด เขียน 
เรียงความ โคลงหรือบทกลอน รวมทั้งการเย็บ 
และเพ้นท์ลายบนถุงผ ้า หนังสือสือท�ามือ 
เป็นต้น  เหล่านีน่้าจะตอบโจทย์ได้ดทีีส่ดุส�าหรบั
กลุ่มเด็กและเยาวชน

ภารกิจ “จักรยาน...สอนศิลป์” เริ่มต้น
ที่โรงเรียนบ้านบากง อ�าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส มุ ่งท�ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

เชิงบวกกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
ในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มจากเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนตุลาคม ทั้งนี้ทุกๆ เดือนเด็กๆ จะต้อง
เขียนเรียงความบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง 
ที่ได ้เข ้าร ่วมผ่านเป็นตัวหนังสือลงในสมุด 
ท�ามือ แน่นอนเป็นสมุดท�ามือที่เด็กๆ ท�าขึ้น
ด้วยตนเอง ตั้งแต่เข้าเล่ม เพ้นท์ลายปก ซึ่งมี
เล่มเดียวในโลก

ความภาคภมูใิจทีเ่ดก็ๆ ทกุคนได้ประดษิฐ์
งานศิลปะด้วยตนเอง จะท�าให้พวกเค้ามี 
ความสุข สนุกกับงานกิจกรรม อย่างน้อย
จักรยาน...สอนศิลป์ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้
ช่วยเติมเต็มรอยยิ้ม เจือจุนความสุข และเพิ่ม
เสียงหัวเราะ แข่งกับเสียงระเบิดที่ดังอยู่ทุกวัน
ในพื้นที่...

จักรยานสอนศิลป์...
โดย... 

คันธารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
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ฝ่าเท้าอวัยวะที่รับบทหนัก

ถ้าเรามองตรงๆ เข้าไปจะเห็นว่าน�้าหนัก 
ตัวที่ฝ ่าเท้ารับผ่านกระดูกข้อเท้าลงไปนั้น  
จะกระจายแรงลงไปทีด้่านในของฝ่าเท้าบรเิวณ 
นิ้วขนาดใหญ่ (นิ้วหัวแม่เท้าถึงนิ้วกลาง) ส่วน
ที่ด ้านนอกของฝ่าเท้าจะกระจายลงที่ช ่วง
กลางด้านนอก คือ สันเท้า และช่วงต้นคือ  
ส้นเท้า (ระวังอย่าสับสนระหว่างสัน และส้น)

จากการทีก่ระดกูเท้า 26 ชิน้ กบักล้ามเนือ้  
และเอ็นเกาะเกี่ยวรวมตัวกันขึ้นเป็นเท้า จะมี 
รูปร่างที่โค้งแอ่นขึ้นตอนช่วงกลางเล็กน้อย 
สังเกตได้บริเวณ อุ้งเท้า ที่โค้งแอ่นขึ้นไปตาม
รูปกระดูกช่วงกลางด้านในของฝ่าเท้า นัยว่า 
ธรรมชาติช่วยลดพื้นที่การสัมผัสของฝ่าเท้า 
กับพื้น เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝ่าเท้า  
ทั้งยังเป็นการกระจายน�้าหนักลงโดยรอบๆ
ฝ่าเท้า เพื่อสร้างสมดุลในการยืนที่มั่นคงกว่า

ฝ่าเท้าจึงมิใช่แบนราบ แต่ส่วนที่ท�าให้ 
เท้าสัมผัสราบติดพื้นก็คือกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นสันเท้าและส้นเท้านั่นเอง

หลงัเท้า เป็นด้านบนของเท้าทีม่ชีัน้กล้าม
เนื้อเพียงบางๆ หุ้มอยู่ใต้ผิวหนัง เพราะมิได้ 

โดย... ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการฯ
(จากหนังสือสวนตีนเปล่า หนังสือในโครงการผู้จัดการสุขภาพชุดสุขภาพบูรณาการ, 2549)

ใช้สัมผัสหรือใช้งานโดยตรง หลังเท้าจึงเป็น
บริเวณที่ท�าให้กระดูกทั้งหมดของเท้าได้รับ
อันตรายได้ง่ายที่สุด

ส่วนสำาคัญที่สุด คือ ข้อเท้า

ความมีชีวิตของเท้า เช่นเดียวกับอวัยวะ
อื่นๆ ก็คือการมีเส้นเลือดแดงน�ากระแสเลือดที่
มีทั้งออกซิเจน สารอาหาร พลังงาน เอนไซม์  
ไปหล่อเลี้ยงให้แก่เซลล์ของกล้ามเนื้อ กระดูก 
และเอ็นของเท้า และมีเส้นเลือดด�าส�าหรับ
การน�าเลือดที่พาของเสียจากการสร้างพลังงาน 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ กลับไปยังปอด ตับ 
และไต

จดุทีธ่�ารงรกัษาความมชีวีติให้กบัเท้ากค็อื 
ข้อเท้า นั่นเอง

การที่เท้าเป็นอวัยวะส่วนปลายที่ตั้งฉาก
กับขา เท้าจึงถูกสร้างมาเพื่อท�าหน้าที่รองรับ
น�้าหนักทั้งหมดของร่างกาย โดยมีกระดูก 
ขอแท่งยาววางอยู่บนกระดูกส่วนที่เป็นส้นเท้า 
และรอยต่อของกระดูกเหล่านี้ก็คือ ข้อเท้า ซึ่ง
ยึดไว้ด้วยกล้ามเนื้อและเอ็นขนาดใหญ่หลาย
มัด โดยเฉพาะ “เอ็นร้อยหวาย” หรือ Achilis 
Tendinous ที่ช่วยให้ร่างกายสามารถตั้งตรง
รองรบัส่วนตวั ล�าคอ และศรีษะ ไว้อย่างสง่างาม

ท่านที่ได้ดูภาพยนตร์หรืออ่านเรื่องราว
เทพนิยายกรีกโบราณ “TROY” หรือที่เรารู้จัก
ในชื่อของ “ม้าไม้แห่งเมืองทรอย” จะพบว่า 
พระเอกชื่อ อะคิลีส (Achiles) เป็นบุตรของ
เทพธิดาที่มีพละก�าลังและวิทยายุทธ์สูงส่งจน
ไม่มีใครเทียบได้

อะคิลีสเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่รูปงามสง่า 
ร่างสมส่วนและหยัดตรงน่าเกรงขามยิ่ง ไม่เคย
รบแพ้ใคร แต่เขามีจุดอ่อนอยู่เพียงจุดเดียวที่
เส้นเอน็เหนอืส้นเท้า (กค็อืเอน็ร้อยหวายนัน่เอง) 
ท�าให้เขาต้องพ่ายแพ้แก่เจ้าชาย ซึ่งฝีมือรบสู้
อะคิลีสไม่ได้ แต่ได้ฝึกยิงธนูจนแม่นย�า

ในวันทีเมืองทรอยก�าลังถูกชุดปฏิบัติการ
ของอะคิลีสเข้าไปท�าลาย ระหว่างที่อะคิลีส 

ก�าลังนั่งคุกเข่าลงไปช่วยหญิงสาว เจ้าชายยิง
ธนูปักเข้าไปที่เอ็นร้อยหวายของขาเพียงข้าง
เดียวอะคิลีสจึงหมดก�าลังและเสียชีวิตในที่สุด

คือสองตีน ที่แบกกาย ไว้หนักอึ้ง...

แม้มวลของเท้ามีน�้าหนักประมาณไม่
ถึงร้อยละ 10 ของร่างกาย แต่กระดูกเท้า 2 
ข้างของคนเรามี 52 ชิ้น กลับเท่ากับ 1 ใน 4  
ของกระดูกร ่างกาย โดยปกติจะรับแรงที่
กระจายลงบนฝ่าเท้าเท่ากับน�้าหนักตัวของ
แต่ละคนเท่านั้น แต่เมื่อมีการวิ่ง ต้องเพิ่ม 
ภาระรับน�้าหนักสูงขึ้นถึง 4 เท่า

คนเราใช้เท้าเดินไปมาวันละราว 8,000 
ถึง 10,000 ก้าว หากนับรวมจ�านวนก้าวเดิน
ตลอดชวีติ เราสามารถเดนิได้รอบโลกถงึ 4 รอบ

จากการใช้งานประจ�าวนั ท�าให้เท้าแต่ละ
ข้างต้องรับน�้าหนักรวมกันหลายร้อยตันต่อวัน 
และเป็นสาเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็
ต่อเท้าได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆ คนทั่วไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเท้าไม่
มากก็น้อยต่างกันไป

การเผยแพร่ความรู ้ในการดูแลรักษา
สุขภาพเท ้าที่ถูกต ้องจึงเป ็นความจ�าเป ็น 
อย่างยิ่งไม่เฉพาะในประชาชนทั่วไป แต่ควร 
เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ให้เกิดกาปลุกฝังและ 
คุ้นเคยจึงจะได้ผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง...

ตอนจบ
คือ...สองตีนที่แบกกายไว้หนักอึ้ง
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โดย... อิทธิพล บารมีเกรียงไกร
นักข่าว และฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ I bike I Walk

มีโอกาสได้ท�าข่าวพลเมืองเรื่อง “คาร์ฟรีแมน” 
เป็นเรือ่งของผูท้ีเ่ดนิทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบคุคล 
น�าเสนอทางช่องไทยพีบีเอสมาสักระยะหนึ่ง ใน
บุคคลที่ได้พูดคุยสัมภาษณ์คือ น้องจันทร์จ๋า ชาฎา 
วรรณพงษ์ วัย 28 ปี นิสิตปริญญาโท คณะพุทธ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่โคราช และยังเป็น 
คอลัมนิสต์จักรยาน ให้กับหนังสือ Sawadee e-san 
ด้วย น้องจันทร์จ๋าเล่าให้ผมฟังว่า เธอเพิ่งจะสนใจ
และใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนัมาเมือ่ไม่นานนีเ้อง 
ตอนที่เธอเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เธอก็ 
ยังไม่สนใจการใช้จักรยานเลย เธอบอกว่าอาจจะ
มาจากยังไม่มีแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลเพียงพอก็ 
เป็นได้ เมื่อได้กลับไปเรียนต่อยังบ้านเกิดที่โคราช  
ก็เริ่มมีเหตุผลเหนือแรงบันดาลใจ ให้เธอสนใจ  
และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน จนได้ชื่อว่า
เป็น “คาร์ฟรีแมน” คนหนึ่งเลยทีเดียว

“เหตุผลหลักๆ เลยคือประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ 
จริงๆ หนูก็ไม่ได้เริ่มต้นที่รักษ์โลก โลกสวยอะไร
มากมาย แต่มันประหยัดค่าเดินทางได้จริงๆ สิ่งที่ 
ได้แถมมาคือ หนูมีอิสระในโลกกว้างมากขึ้น มีเวลา
มากขึน้ มห้ีางสรรพสนิค้าทีก่ว้างใหญ่รมิทาง ทีจ่ะแวะ 
ซื้อของ พูดคุยทักทายกับใครก็ได้ ซึ่งการเดินทาง 
ด้วยจักรยานเวลาในการเดินทางเราจะก�าหนดได้ 
เพราะจักรยานไม่แออัด และติดเหมือนรถยนต์”

เธอเล่าต่อให้ผมฟังว่า ระยะทางจากบ้านไป
มหาวิทยาลัย 17 กิโลเมตร ไม่ได้ท�าให้เธอชุ่มเหงื่อ
แต่อย่างใด ทัง้ทีเ่ธอใส่ชดุนกัศกึษาปรกต ิเพราะเธอ
ไม่ได้ปั่นเร็วแบบนักจักรยานหรือนักแข่ง เธอบอก
ว่าการปั่นจักรยานมาเรียนนอกจากประหยัดแล้ว 
ยงัท�าให้เธอผ่อนคลาย  ปลอดโปร่งมากๆ  กว่าตอนที่ 
ต้องเบียดอัดในรถสองแถวยามเช้า ซึ่งเหม็นควันรถ 
เมื่อยามรถติดเพราะพื้นที่ในรถคับแคบ

วันละ 34 กิโลเมตรอย่างต�่า หากไม่ออกนอก
เส้นทาง แต่ส�าหรบัเธอมนัไม่พอเท่านัน้  เธอป่ันออก 
นอกเส้นทางเพราะมีเวลาเพิ่ม ได้เรียนรู้พบเห็น 
รายละเอียดผู้คน สถานที่ต่างๆ ที่ผ่านอยู่ประจ�า
และไม่เคยได้แวะ สิ่งหนึ่งที่เธออยากแสดงให้สังคม 
รู้มากๆ คือ การเป็นคนใช้จักรยานไม่จ�าเป็นต้อง 
แต่งตวัรดัรปูหรอืขีแ่บบเรว็ๆ เธอสามารถใส่กระโปรง 
สวยๆ รองเท้าส้นสูง กรีดกรายปั่น เมื่อถามว่าไม่ 
กลัวกระโปรงเข้าไปพันที่ล้อหรือ... เธอตอบว่า 
จักรยานของเธอได้ออกแบบการป้องกันต่างๆ  

ไว้หมด เพราะเธอใช้มันทุกวันเธอจึงปรับแก้จนเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว

เมื่อผมถามถึงสิ่งที่คนพูดถึงมากคือ ไม่กลัว
อันตรายหรือ ปั่นจักรยานบนถนนใหญ่ เธอตอบ
อย่างมั่นใจมากๆ ว่า ไม่กลัวเพราะเธอปั่นช้าและ
เคารพกฎจราจรเสมอ เธอบอกว่าหากเราปั่นช้า
แล้วชิดซ้ายไปเรื่อยๆ แสดงความมีน�้าใจให้รถยนต์
หรือยานยนต์อื่นๆ เขาก็จะแสดงน�้าใจกลับมา เมื่อ
ถึงไฟแดงให้เราไปจอดหน้ารถยนต์เพื่อให้เขาเห็น
เราชัดๆ และเราต้องรู ้มุมอับของผู ้ขับขี่รถยนต์
ด้วย อย่าไปจอดหรือขับขี่จักรยานในมุมอับที่ผู้ขับ
รถยนต์มองไม่เหน็ และการใช้จกัรยานจรงิๆ ในชวีติ 
ประจ�าวัน ทุกอย่างจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนให้เรา 
รักษาชีวิตด้วยสติได้ เธอยังบอกอีกว่าหากการใช้
ชีวิตหรือการเดินทางของเราด้วยสติดีแล้ว ยังเกิด
อุบัติเหตุก็ให้ถือว่าเป็นกรรม เพราะถือว่าใช้ชีวิต
อย่างมีสติดีแล้ว ไม่ได้ประมาทเลย

นอกจากการเป็นนิสิตปริญญาโท แล้วเธอยัง
เป็นคอลมันสิต์เกีย่วกบัจกัรยานให้หนงัสอื sawadee 
e-san อีกด้วย โดยเธอได้เล่าเรื่องความเป็นไบค์ชิค  
ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันโดยที่ใส่ชุดปรกติ
นักศึกษา หรือชุดเที่ยว ซึ่งเธอกับเพื่อนมีเพจ 
ชมรมฯ ทางเฟชบุคที่มีกลุ่ม         คนที่รักชอบ 
การปั่นจักรยานคล้ายๆ กัน         ใช้ชื่อเพจว่า

“ชมรมกุลสตรีศรีจักรยานบ้านเมืองสยาม”  
ซึ่งเป็นเพจที่แนะน�าการขี่จักรยานด้วยชุดธรรมดา
ปรกติแบบไทยๆ ว่าจะสามารถท�าได้อย่างไร มีวิธี
การในการขี่อย่างไร สุภาพสตรีที่ต้องการขี่จักรยาน 
ลองแวะเข้าไปอ่านได้นะครับ

ล่าสุดได้พบน้องจันทร์จ๋าในเวทีที่มีการชุมชน
ทางการเมือง ก็ได้พูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนกัน 
เรื่องจักรยานกับการเมือง ซึ่งจากความเห็นของ 
น้องจันทร์จ๋า ตรงกับสิ่งที่ผมเคยพูดไว้นานแล้ว 
เหมือนกันว่า จักรยานเป็นเพียงพาหนะในการ 
เดินทางและออกก�าลังกายชนิดหนึ่ง ที่เรามีสิทธิ์ 
รักและหลงใหลในความงามในการผลิต ซึ่งเรา 
จะใช้จักรยานขี่ไปท�าอะไรก็ได้ภายใต้กฎหมาย 
จักรยานไม่ใช่พาหนะที่การันตีว่าคนมาขี่จะกลาย
เป็นคนดี โจรมาขี่ก็เป็นโจร ต�ารวจมาขี่ก็ยังเป็น
ต�ารวจ ดังนั้นเธอจึงบอกว่าการที่เธอขี่จักรยานมา
ร่วมการชุมนุมจึงเป็นสิทธิ์ของเธอ ไม่ได้หมายรวม
ว่าผู้ใช้จักรยานทั้งหมดต้องคิดเหมือนกัน

เธอทิ้งท้ายของบทสนทนากับผมว่า เธออยาก
แสดงให้สังคมรู ้ว่า หากเราเครียดกับปัญหาการ 
ใช้รถยนต์ในการเดินทางไม่ว่าจะเรื่องรถติด ไม่มี 
ที่จอด ความสิ้นเปลือง นี่คืออีกเลือกหนึ่งของ 
การเดินทางที่ตอบโจทย์ข้อแม้ต่างๆ ได้ด้วยการ
ใส่ชุดท�างานปรกติ ด้วยการขี่ที่ความเร็วที่ไม่มาก 
จักรยานที่เธอใช้เป็นจักรยานในเมืองมือสองญี่ปุ่น 
ราคาเพียง 2,900 บาทเท่านั้น ติดตามสอบถาม 
การใช้จักรยานของเธอได้เพิ่มเติมทาง www.face-
book.com/จันทร์จ๋า

ไบค์ชิค
กับจักรยานในชีวิตประจำาวัน
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การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
เมื่อ 25 ม.ค. 57

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ เพื่อแนะน�าโครงการและ
งานที่ชมรมฯด�าเนินการอยู่  น�าเสนอแนวคิดการส่งเสริมให้เกิดการ
เดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งภาคีร่วมในการสร้าง
เครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ และที่ส�าคัญท�าให้ภาคีต่างๆในพื้นที่/ภูมิ
ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักกัน เพื่อประสานและด�าเนินงานต่อไปในอนาคต

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน  
จัดโดยเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน
ประจำาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 57

การประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ กรุงเทพ และ
ปริมณฑล เมื่อ 22 ก.พ. 57 

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล (ประกอบด้วยจงัหวดันนทบรุ ีนครปฐม  
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก) 

จัดขึ้น ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม. และเช่นเคย  
การประชมุเครอืข่ายฯ  กไ็ด้รบัความสนใจจากภาคมีาเข้าร่วมประชมุ 
อย่างคับคั่ง ทั้งจากส�านักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพ สมัชชา 
สุขภาพจังหวัด ขนส่งจังหวัด สภาพทนายความ ชมรมจักรยาน 
จากจังหวัดต่างๆ และผู้แทนจากชุมชน ทั้งนี้ข้อสรุปจากการประชุม
คือ แต่ละเครือข่ายเห็นดีในแนวคิดการสร้างเครือข่ายฯ เพื่อ 
ส่งเสริมให้เกิดการเดินและการใช้จักรยาน พร้อมลงมือปฏิบัติ

การประชุมเครือข่ายผู ้ใช้จักรยานและรักการเดิน 

ประจ�าจังหวัด ก�าหนดไว้ทั้งหมด 10 ภูมิภาคทั่วประเทศ  

ช่วงปีที่ผ่านมา โครงการฯ โดย ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย   

ประธานกรรมการก�ากับทิศได้ไปร่วมประชุมกับเครือข่ายฯ 

มาแล้ว 5 ครั้ง พอที่จะสรุปบทเรียนรู้ได้ดังนี้ 

• สร้างความรู้จักและเครือข่ายระหว่างภาคีต่างๆ

ในพืน้ที/่ภมูภิาค เพือ่ประสานงานและสร้างความ

ร่วมมือในล�าดับต่อไป 

• เกิดกระแสเรื่อง เดิน-จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

ในแต่ละภูมิภาค/พื้นที่  

• เกิดตัวบุคคล/กลุ่มองค์กร ท�างานขับเคลื่อนใน

พื้นที่/ภูมิภาค

เครือข่ายฯ บอกข่าว...
โดย... ทีมงานส�านักงานโครงการฯ

1. คุณมาโนช หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ
 ในฐานะเจ้าบ้าน
2. อ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ บอกแนวคิดหลักการสร้างชุมชนจักรยาน 
 จุดเล็กๆ ต่อขยายสู่เครือข่ายฯ 
3. บรรยากาศการประชุมหารือ เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน 
 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

1. อาจารย์ธงชยั กล่าวต้อนรบั
2. คุณหมออนุศักดิ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเครือข่ายฯ 
3. แบ่งกลุ่มระดมความเห็น แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ 
4. คณุนวชัรศษิฎ์ สภุาการ ประธานชมุชนหน้าวดัโคนอน เขตภาษเีจรญิ กทม.

น�าเสนอการสร้างชุมชนจักรยานหน้าวัดโคนอน 
5. คณุจนิตนา เจอืตี ๋ผูช่้วยผูจ้ดัการโครงการฯ วนันีร้บัหน้าทีด่�าเนนิการประชมุ

1. คุณหมออนุศักดิ์ คงมาลัย  
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เดิน - การใช้จักรยานใน

 วิถีชีวิตประจ�าวันท�าได้
อย่างไรกัน ?”
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2. เสร็จกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกัน
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