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บนเส้นทาง...“เดิน-จักรยาน”
สู่วาระแห่งชาติ 

คาร์ฟรีเดย์... ที่นี่ประเทศไทย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Bicycle Rack

80 ชุมชนทั่วไทย ร่วมสร้างชุมชนจักรยน... เพื่อสุขภาวะ

ปรับเบาะ... ทัศนคติเปลี่ยน



  

เล่าสู่กันฟัง....
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ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย
รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดิน
และการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

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

ท�าทางจักรยาน...อย่าเร่งรีบ ต้องจัดระบบโครงสร้างก่อน
“ชมุชนคนใช้จกัรยานและรกัการเดนิ” ทัว่ประเทศ ต้องชืน่ชมทีท่่านนายก

รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กล่าวตอนหนึ่งในรายการ “คืนความสุข 
ให้คนในชาติ” ถึงสองครั้ง ทั้งในคืนวันศุกร์ที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2557 โดย 
ครั้งแรก ได้ระบุจะสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยาน ทั้งในชีวิตประจ�าวันและ 
เพื่อออกก�าลังกาย หรือท่องเที่ยว ให้ทั่วประเทศ โดยฝากผู้ว่าราชการจังหวัด  
และทุกกระทรวงไปพิจารณา (รายละเอียดใน http://www.thaicyclingclub.
org/article/detail/2566)

ในครัง้ต่อมา ท่านยงัได้ให้รายละเอยีดของคณุประโยชน์จากการใช้จกัรยาน
เชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พลังงานสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ การตอบรับ
เป็นอย่างดีจากจังหวัดและหน่วยราชการ การท�าเส้นทางจักรยาน การเชื่อมโยง
ให้สะดวกปลอดภัย จักรยานยืมเรียน วินัยจราจร โดยในช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้ 
ท่านกล่าวไว้ว่า

“...ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คสช. ที่ผ่านมานั้น ได้ให้
กระทรวงคมนาคมและส่วนราชการอื่นๆ ได้วางแผนจัดท�าโครงการน�าร่อง
ในทุกพื้นที่ การพัฒนาเส้นทางต่างๆ ที่มีอยู ่แล้วหรือท�าเพิ่มเติมให้มีความ
สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด ผมต้องการให้เกิดทั้งประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และทุกจังหวัด ก็ขอให้ผู้ใช้รถหรือรถยนต์ จักรยานยนต์ต่างๆ ระมัดระวังผู้ขี่ 
จกัรยานด้วย ต้องเผือ่แผ่แบ่งปันกนัการใช้ถนนในช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม”

แน่นอนทีส่ดุ แรงบนัดาลใจของท่านนายกฯ คงเกดิจากได้รบัฟังการบรรยาย
สรุปเพียงสั้นๆ จาก ศ.กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยาน 
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการผลักดันการใช้จักรยาน
และการเดินในชีวิตประจ�าวันสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย เมื่อวันที่ 26  
กันยายน 2557 ในการประชุมประจ�าปี 2557 ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยประเด็นหลักที่อาจารย์ธงชัยได้น�าเสนอ
คือ สามเหลี่ยมของผู้ใช้จักรยาน

ในสามเหลี่ยมนี้แม้ยังไม่ได้ระบุถึง “การเดินในชีวิตประจ�าวัน” เพราะต้อง 
มีการจัดการแตกต่างกันไปบ้างก็ตาม แต่ก็เป็นวาระส�าคัญระดับประเทศที่ก�าลัง 
ขับเคลื่อนอยู่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คู่ขนานกันไป “เดิน-จักรยาน” ในสาระ 
ของ “การใช้แรงกายในการเดินทาง” เพื่อสุขภาพ-สุขภาวะ ที่เหมาะสมและ 
สามารถจัดการได้แม้ในสังคมยานยนต์ที่ก้าวหน้าล�้ายุค!!!

ฉับพลันนั้น ก็เกิดการตอบสนองในทันที ผู ้ว่าราชการจังหวัดบางแห่ง 
ประกาศแก้ปัญหาจราจรด้วยการใช้จักรยาน กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา ก�าหนดกรอบงบประมาณสร้างเส้นทางจักรยาน (Bike Lane) 3 ระดับ 
โดยให้ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดประสานขอความเห็นหอการค้าจังหวัดฯ เพื่อเร่ง 
สรุปท�า TOR ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน

“คลอโรฟิล” พลงัสร้างได้ในตวั ฉบบันี ้จงึจ�าเป็นต้องท�าในสิง่ตรงกนัข้าม
ไปพร้อมๆกัน นั่นคือ ทั้ง “สนับสนุน” และ “คัดค้าน”

สนบัสนนุ ทีท่่านนายกฯ รบัประเดน็นีไ้ปเป็น “วาระแห่งชาต”ิ เหนอืนโยบาย 
สุขภาพแห่งชาติ ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ และเร่งรัดหน่วยงานให้เร่งพิจารณา  
ล้วนเป็นเรื่องดี(มาก) ที่น่าชื่นชม สิ่งที่ท่านได้พูดไว้ทั้งหมด เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ทั้งหมด โดยเฉพาะ “ทางจักรยาน” ที่ควรจะเกิดทั้งประเทศ

แต่ที่ “คลอโรฟิล” พลังสร้างได้ในตัว ต้องขอคัดค้านอย่างจริงจัง คือ  
ทางจักรยานไม่จ�าเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ บางเส้นทางก็ใช้จักรยานได้โดยไม่ 
จ�าเป็นแม้การทาสีตีเส้น

เราจงึขอคดัค้าน การเร่งใช้งบประมาณเพือ่ก่อสร้างทางจกัรยานโดยรวบรดั
สรุปจากความเห็นที่ปราศจากการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของ “ผู้ใช้
จักรยาน” ในพื้นที่

สามเหลีย่มของ “ผูใ้ช้จกัรยาน” ได้ชีใ้ห้เหน็ว่า ไม่ใช่เพยีง นกักฬีาจกัรยาน 
ที่มีอยู่จ�านวนนับพันคน หรือ นักปั่นจักรยาน (เพื่อสุขภาพ-เพื่อการท่องเที่ยว)  
ที่มีจ�านวนนับหลายๆ หมื่นหรืออาจเป็นแสนคน แต่ยังต้องค�านึงถึง “ผู้ใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” ที่สามารถเพิ่มจ�านวนได้นับล้านคนทั่วประเทศ  
โดยประเทศไทยต้องมีการจัดระบบและโครงสร้างอย่างรอบคอบ

โดยเฉพาะ “การบริหารจัดการ” ระบบการจราจรที่เอื้อต่อการ “เดิน-
จักรยาน” อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต-วัฒนธรรมการเดินทาง ที่ค�านึงถึงคุณ
ประโยชน์ของ “ความช้า” (เดิน-จักรยาน) และ “ความเร็ว” (ยานยนต์ทุก
ประเภท) ที่สมดุลและไม่ขัดแย้งกันในสังคมยุคปัจจุบัน

ขอย�้าว่า ทางจักรยานเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับการส่งเสริมการเดินทางในชีวิต
ประจ�าวันโดยจักรยาน เพราะชุมชนที่ใช้จักรยาน เป็นทั้งปัจจัยน�าเข้า เป็นทั้ง
กระบวนการ และเป็นทั้งผลลัพธ์-เป้าประสงค์ของการสร้างเมืองน่าอยู่

แต่การเร่งท�าเลนจักรยาน โดยไม่จัดระบบโครงสร้าง หรือศึกษาและให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อน มีแต่จะท�าให้สูญเสียงบประมาณไปโดยสูญเปล่า 
โดยเฉพาะการจดัท�างบประมาณแบบเร่งรบีเร่งท�า จะท�าให้โครงการดีๆ  แนวทาง
ดีๆ ที่สังคมไทยต้องการ กลับกลายเป็นเหยื่อของธุรกิจการเมืองไปเสีย...

ทางจักรยาน ไม่ใช่ค�าตอบเดียว หรือค�าตอบสุดท้ายของการส่งเสริม
จักรยานนะครับ...
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4-5 เบา...เบา กับหมอหน่อย
Bike and Walk สิ จึงจะเท่...
มัวลังเลอยู่ท�าไม 

22 I bike I walk Report...
ความเคลื่อนไหว Bike and Walk

6-7 Car Free Day...
คาร์ฟรีเดย์  ที่นี่ประเทศไทย

8-9 รายงานพิเศษ...
การประชุมข้อกฎหมาย 
Bicycle Rack 

12-13 ปรับเบาะ...
ทัศนคติเปลี่ยน ตอนที่ 1

18 ถนนนี้สีขาว...
ครูนอกกรอบ ตามรอยพ่อ

18 ทริปสะอาด...
ระหว่างทางส�าคัญกว่าจุดหมาย...

20 ทริปสะอาดนั้น... ส�าคัญไฉน

19 เดินไป ปั่นไป กับ...
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

14-15 80 ชมุชน ปักธงเดนิหน้า 
สร้างชุมชนเดิน-จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ

16-17 จักรยานกับราชินี...
สายลับ... คีตกวี

21 เครือข่ายบอกข่าว...
สร้างเครือข่ายจากผู้ใช้จักรยาน 
จังหวัดปัตตานี 

11 ร่ม...กับจักรยานหน้าฝน

ภาพปกโดย...

อิทธิพล บารมีเกรียงไกร

ปฎิทิินกิจกรรม เดินไป - ปั่นไป
เดือน ก.ค. 2557 (อบรมหน่อกล้า พัฒนาศักยภาพชุมชนจักรยาน...สุ่ชุมชนสุขภาวะ)

18-20 ก.ค.  • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคีสร้างชุมชนจักรยาน สุขภาวะ (กลาง/ตะวันออก/
ตะวันตก) 

22  ก.ค. • ประธานชมรมฯ  ประชมุคณะกรรมการพนัธมติรจกัรยานโลก  (ผ่านโปรแกรม 
 Go To Meeting)

25-27 ก.ค. • อบรมเชงิปฏบิตักิารฯ ภาคสีร้างชมุชนจกัรยาน สขุภาวะ (ตะวนัออกเฉยีงเหนอื)

เดือน ส.ค. 2557 (2 ล้อสังสรรค์วันแม่ รักวัวให้ผูก รักลูกชวนปั่นจักรยาน)

1-3 ส.ค. • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคีสร้างชุมชนจักรยาน สุขภาวะ (เหนือ)
8-10 ส.ค. • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคีสร้างชุมชนจักรยาน สุขภาวะ (ใต้)
12 ส.ค.  • กิจกรรม “2 ล้อสังสรรค์วันแม่” ชวนคู่แม่ลูก และครอบครัวมาปั่นจักรยาน

ในสวนรถไฟ 
17 ส.ค. • ร่วมกิจกรรม “อาสาปั่น อาสาปลูก” กับศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค  รังสิต 
25 ส.ค. • ประชมุกลุม่ย่อยพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ เดนิ-จกัรยานในสถานศกึษา ณ ชมรมฯ

เดือน ก.ย. 2557 (Car Free Day 2014 เดือนแห่งการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว)

21 ก.ย.  • ร่วมกจิกรรมของภาคงีานคาร์ฟรเีดย์ บ้านทุง่ ชมุชนจกัรยานบ้านดงกลาง จ.พจิติร
26 ก.ย. • TCC ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมประจ�าปีของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อาคารศูนย์ราชการ 
27 ก.ย. • ปฏิบัติการอาสาซ่อม อาสาสอน ณ หมู่บ้านอารียา 
30 ก.ย.  • TCC หารือกรมป่าไม้การส�ารวจนิเวศและป่าไม้ในเมือง ปัจจัยเอื้อให้คนเดิน- 

ใช้จักรยานในชุมชน
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ที่จริงเรื่อง “เดิน-จักรยาน” เป็นเรื่องการ

พักผ่อน ท่องเที่ยว เรื่องการท�าเพื่อสุขภาพ  

ที่..ใครท�าใครได้

แบบใครจะท�าก็ได้ ได้ทั้งได้ท�า และได้ 

ทั้งได้ผลของการท�า ใครไม่ได้ทั้งการท�า และ 

ไม่ได้ทั้งผลของการท�า

พยายามเขียน เรื่องการเดิน-

จักรยานให้เป็นเรื่องเบาๆ เป็นส่วน

แทรกในชีวิตประจ�าวัน...

สรุปก็คือบังคับใครไม่ได้ อยากท�าก็ท�า  

ไม่อยากท�าก็ไม่บังคับขืนใจให้ท�า เพราะถ้า 

ท�าแล้วไม่มีความสุข ก็ไม่สมควรท�า แต่ใคร

ท�าแล้วมีความสุข ได้ผลจากการกระท�าเพื่อ

สุขภาพกาย สุขภาพใจ และส่งเสริมจิต

วิญญาณของตนเองแล้ว ก็น่าจะส่งเสริมกัน

ให้มากๆ 

เป็นประโยชน์บุคคลที่ ซตพ. (ซึ่งต้อง

พิสูจน์) มาเรียบร้อยแล้ว 

แต่นั่นก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ที่เห็น  

หรอืตระหนกัในคณุค่าของการ “เดนิ-จกัรยาน”  

เพื่อการออกก�าลัง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  

เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคภัยที่ได้เฉพาะตัว 

แต่พอชวนเชิญคนใกล้ตัว ขยายออก

ไปจากแต่ละบุคคล ไปสู ่คนรอบข้าง กลับ 

พบความคิดที่แตกต่าง ไม่ใช่ไม่เห็นประโยชน์

ดังกล่าว ทั้งๆ ที่เห็นประโยชน์ แต่กลับมี 

เงื่อนไขที่ถูกยกขึ้นมาสารพัด เช่น ไม่สะดวก

สบาย ช้า เหนื่อย ร้อนแดด ตัวด�า ฯลฯ ....

ยิง่พอจบัเรือ่ง “เดนิ-จกัรยาน” มาวางลง 

ไปในชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัยฐานสนับสนุน

ทางสังคม และส่งผลดีกลับมาให้สังคม กลับ

เป็นเรื่องที่มีทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้ง 

และทัศนคติของคนกลุ ่มต่างๆ เช่น กลัว

อนัตราย จกัรยานและคนเดนิเท้าเกะกะท�าให้

เกิดปัญหาจราจร มียานยนต์ให้เลือกใช้ทุก

ประเภท

รวมทั้งค่านิยม “จักรยานคนจน” ที่...คน 

ในสงัคมให้ราคากนัทีเ่ปลอืกนอก  ใครขบัรถหรู 

ต้องได้รับความเกรงใจมากกว่าคนขี่จักรยาน

เบา...เบา กับหมอหน่อย โดย... หมอหน่อย ศุภมิตร

}

}
จากประโยชน์บุคคล

สู่ประโยชน์สังคมสู่ความอุดมสาธารณะ
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จากเรื่องเบาๆ ส่วนบุคคล เลยต้องกลาย

ไปเป็นเรื่องเครียดเรื่องหนักในทางสังคม

เพราะนอกจากจะต ้องแก ้ไขป ัญหา 

อุปสรรค ข้อขัดแย้ง ทัศนคติ และค่านิยม 

ในทุกมิติแล้ว ก็ยังต้องมีความมั่นใจในพลัง 

ของผู ้คนที่เห็นประโยชน์ทางสังคม จาก

การ “เดิน-จักรยาน” ไปสู่การหนุนเสริมและ 

สร้างสรรค์สาธารณะได้อย่างมีคุณค่า

นั่นคือการที่สังคมมองเห็นปัญหาร่วม 

เห็นประโยชน์ร่วม แล้วก�าหนดมาตรการ

ร่วมกัน

ไม่ใช่แค่มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

เท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรการเชิงรุกในการ

สร้างสรรค์สาธารณะอีกด้วย

อย่างมาตรการแก้ไขปัญหาอปุสรรค เช่น  

การก�าหนดพื้นที่ใช้งาน การจราจรที่ปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ ตรอกซอยใด ถนนสายไหนมี 

เด็กนักเรียนเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนก็

ส�ารวจตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่พวกเขา 

ตรงไหนเป็นจุดตัด-ทางแยก ก็ต้องดูแลอย่าง

เอาใจใส่ ช่วงไหนมียานยนต์ความเร็วสูงก็ต้อง

มีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยลดภัย-อันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ 

ลดอุบัติเหตุจากการจราจรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนมาตรการเชิงรุกในการสร้างสรรค์

สาธารณะ ก็อาทิเช่น เราจะท�าอย่างไร ที่จะ 

ซึ่งก็จะย้อนกลับมาสนับสนุนการส่งเสริม 

สุขภาพที่ดีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

หากพิจารณาในมุมมองของการจัดการ 

วิถีชีวิต การเดินทางระยะสั้นด้วยแรงกาย 

ที่ท�าโดย “เดิน-จักรยาน” เป็นได้ทั้งปัจจัย 

น�าเข้า กระบวนการ และเป้าหมาย

เป็นทั้ง ปัจจัยน�าเข้า นั่นคือ การให้ความ

ส�าคัญและประโยชน์จากการเคลื่อนไหวด้วย

แรงกายเพื่อเดินทางด้วยเท้า เพื่อปั่นจักรยาน 

เป็นการกระตุ ้นให้คนใช้ความเคลื่อนไหว 

ของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก 

เพื่อผ่านกระบวนการไปสู่เป้าหมาย

เป ็นทั้ ง  กระบวนการ  ที่ต ้องมีการ

ด�าเนินการ วางแผน ขับเคลื่อนให้เกิดการ 

ลงมือกระท�าทั้งในระดับบุคคล (ครอบครัว) 

ชุมชน สังคม ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสร้าง

นโยบายร่วมกันในชุมชน และขยายกว้างไป 

ถึงระดับชาติที่เรียกว่านโยบายสาธารณะ

และเป็นเป้าหมาย คือ เป้าหมายโดย

อ้อมที่ท�าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็น 

เมืองที่น่าอยู่ และเป้าหมายโดยตรง ท�าให้

คนหันมาเดิน-ขี่จักรยาน ทั้งจ�านวนและ

ระยะทางมากขึ้น และเน้นในชีวิตประจ�าวัน

เป็นหลัก ได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพตนเองและ 

สุขภาวะโดยรวม

นั่นคือ เดิน จักรยาน มีอานิสงส์ต่อเนื่อง  

จากประโยชน์บุคคล สู ่ประโยชน์สังคม  

สู่ความอุดมสาธารณะ โดยแท้

เรื่องเบาๆ ท�าเบาๆ แต่ได้ผลไม่เบาเลย

ครับท่าน...

ออกแบบ-แก้ไขทางเดินเท้าให้ปลอดภัย  

ได้ประโยชน์สาธารณะ คนในชุมชนได้ใช้ 

ร่วมกันอย่างเท่าเทียม มีการปลูกต้นไม้ให้ 

ร่มเงา ร่มรื่น ช่วยลดมลภาวะ-เพิ่มสุขภาวะ  
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บรรณาธิการคลอโรฟ ิลล ์แจ ้งมาว ่ า ให ้ 

เขียนเรื่องนี้ในวารสารคลอโรฟิลล์ให้เสร็จก่อน

วันคาร์ฟรีเดย์เนื่องจากมีแฟนประจ�าอยู ่มาก 

ก็ต้องบอกซะก่อนว่าแฟนประจ�าน่ะมีคนเดียว 

อยู่ที่บ้าน แต่แฟนไปกลับน่ะเยอะหน่อยก็ผู้ป่วย

ที่มารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(ต้องใส่ชื่อให้เต็มถ้าเป็นตัวย่อ รพสต อาจจะ

ไม่ค่อยดีนัก) เอ้ามาเข้าเรื่องซะที คาร์ฟรีเดย์  

Car Free Day แปลกันตรงตัวก็หมายความว่า 

วันปลอดรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ 

ที่ต้องมีการใช้เชื้อเพลิง น�้ามัน แก๊ส เป็นตัว 

ขับเคลื่อน เอากันง่ายๆ เดี๋ยวชาวบ้านไม่รู้เรื่อง 

แต่วันนี้ก�าหนดเฉพาะรถส่วนบุคคลที่งดการใช้  

ให้ใช้รถที่เป็นรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ เรือเมล์ 

รถแท็กซี่ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจวันคาร์ 

ฟรีเดย์ ขอน�าประวัติสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังก่อนก็

แล้วกัน (ไม่ได้เขียนเองนะ)

วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรง
กับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชน
ลดการใช ้รถยนต ์ส ่วนบุคคล  หันมาใช ้ 
รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อ
ลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึง 
การลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยาน
พาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น 

คาร์ฟรีเดย์
ที่นี่ประเทศไทย โดย...นพ.ชัยณรงค์ สมชาติ (หมอเขี่ยว)

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

CAR FREE DAY
}

}

รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิด
อุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง  
และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน�้ามัน 
รวมทั้ งช ่วยลดค ่าใช ้จ ่ายในการเดินทาง  
การรณรงค์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน  
และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

ที่มาของวันปลอดรถโลก เริ่มจัดขึ้นใน 
ช่วงวิกฤติน�้ามันในต้น ค.ศ. 1970 (2513)  
และได้มีการจัดงานวันปลอดรถหลายงาน 
ในเมืองต่างๆ ในยุโรปในช่วงต้น ค.ศ. 1990 
(2533) (ส�าหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้น
ในยุโรปใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นโครงการน�าร่อง
ส�าหรับการรณรงค์ “อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ” 
ของสหภาพยุโรป โครงการรณรงค์นี้พัฒนา
ไปเป็นสัปดาห์แห่งการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ยุโรป วันปลอดรถโลกเป็นวันที่ประชาชนใน 
เมืองต่างๆ เฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง  
ความเครียด และมลพิษที่มาจากรถยนต์  
ทุกๆ ปีในวันที่ 22 กันยายน ผู ้คนทั่วโลก 
จัดงานทั้งเล็กและใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นทาง
เลือกนอกเหนือจากรถยนต์

ใน พ.ศ. 2543 นิตยสาร Car Busters  
(ผู ้ริเริ่มเครือข่ายปลอดรถโลก) ได้ประกาศ 
เรยีกร้องให้ม ี“วนัปลอดรถโลก” เพือ่ให้เข้ากบั
วันปลอดรถโลกของยุโรปในวันที่ 22 กันยายน 
ตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายปลอดรถโลกได้เดินหน้า
เชิญชวนให้นักกิจกรรม และประชากร ให้จัด 
งานวันปลอดรถโลกในวันที่ 22 กันยายน หรือ
วันใกล้เคียง ส�าหรับของประเทศไทยเริ่มจัด
ขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2546 ภายใต้ชื่อ 
“22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้
พลังงาน ลดมลพิษ” หลังจากนั้นก็มีการจัด 
Car Free Day ในเมืองไทยทุกๆ ปีเป็นประจ�า 
ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้า 22 กันยายน 
2557 ก็จะครบรอบ 11 ปีแล้ว...ไชโย

การรณรงค์ส ่วนมากจะใช้ผู ้ขี่จักรยาน
เป็นตัวแทนในการรณรงค์ วัตถุประสงค์หลัก
ของประชาชนผู้มาร่วมรณรงค์ เพื่อสร้างพลัง
มวลชนให้สังคมเห็นความส�าคัญในการลด 
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (นโยบายรถคันแรก
กลบัสวนทางกนัอย่างสิน้เชงิ) หนัมาใช้จกัรยาน
และระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการขอทาง
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จักรยานตามกฎหมาย จะเห็นได้ว่าในวันนั้น 
ชมรมจักรยานต่างๆ ทั่วประเทศก็จะจัดการ 
น�าเอาจักรยานออกมาปั่น สว่นใหญเ่ป็น
จักรยานเสือภูเขา เสือหมอบ ส�าหรับจักรยาน
แบบแม่บ้านดูจะน้อยมาก ออกมาปั่นกันใส่ 
ชุดจักรยานหลากหลายสีสรรดูอลังการดี 
เหมือนกัน และเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ก็มี
การแปรเป็นรูปประเทศไทยได้อย่างงดงาม  
ก็ต้องชมเชยกัน หลังจากนั้นก็ค่อยแยกย้าย
ปั่นกลับบ้าน แล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในช่วงที่ผ่านมาอย่างไร ทางจักรยานมีเพิ่ม 
มากขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางเพื่อการ
เดินทางมากขึ้น ลดมลพิษทางอากาศ ฯลฯ 

สิรินาฏ ศิริสุนทร กล่าวไว้ในบทความ
เรื่อง “Car Free Day ขอเส้นทางจักรยาน”  
(24 กันยายน 2012) เว็บไซต์ส�านักข่าว
เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ขาดเส้นทาง
จักรยานที่ปลอดภัย ทั้งที่มีการสร้างเส้นทาง
จักรยานมานานแต่นโยบายของภาครัฐไม่เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน 
การรณรงค์แค่วันเดียวเป็นเพียงการแสดง
ภาพลักษณ์ที่ฉาบฉวยไม่จริงจัง ไม่หวังผล 
ในทางปฏิบัติผู ้ ใช ้จักรยานทุกคนพบก็คือ 
เส้นทางจักรยานที่ไม่เชื่อมโยงกันและขาด 
ความปลอดภัย ทั้ งมาปรากฏบนฟุตปาธ   
(Footpath) ในย่านหาบเร ่-แผงลอยอัน 
หนาแน ่นต ้องจัดวันปลอดฟุตปาธ (ไม ่มี 
หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ซะให้เข็ด 
ขอบฟุตปาธที่มีรถจอดอยู่เป็นประจ�า ท�าให้
การจัดเส้นทางจักรยานของผู้ขับขี่ปลอดภัย
จึงยังไม่มีเส้นทางไหนที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ 
บรรดารถมอเตอร์ไซค์มีจ�านวนมากขึ้น ร้าน 
ขายมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมด มีลดแลกแจก 
แถมสาระพัด ดาวน์ 0% แถมมีเงินให้ใช้อีก 
โอ้ยอะไรจะขนาดนั้น เส้นทางมอเตอร์ไซค์ 
มีมาก มีทั้งตามศร ย้อนศร บนฟุตปาธ สารพัด
จะวิ่ง แม้แต่ในตรอกซอกซอยถนนก็ไม่กว้าง 
ทางเท้าก็ไม่มียังขับกันจะรีบไปไหนก็ไม่รู ้  
คนเดินก็เสียวๆ ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งเป็นช่วง
เวลาส�าคัญ ช้าไม่ได้ต้องเร่งกันเต็มที่ก้นกะดก
ขึ้นลงตอนผ่านลูกระนาด คนซ้อนแทบจะ
หัวใจวาย (ตัวหมอเอง) อันตรายชมัด เพราะที่
ท�างานไม่มีรถเมล์เข้าไปต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์
ลูกเดียว ตอนนี้ไม่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์แล้ว 
เอาจักรยานฝากคนรู้จักอยู่ปากซอยลงรถเมล์

เดินมานิดเดียวแล้วก็ปั่นจักรยานต่อสบายใจ
ประหยดัเงนิอกี  เอ้าพดูถงึรถเมล์ซึง่เป็นบรกิาร
สาธารณะ มีทั้งฟรี ไม่ฟรี มีแอร์ ไม่มีแอร์  
รวมรถเมล์เอกชนด้วย ช่วงเช้าไม่ต้องพูดถึง 
เรียกว่าทุกสายก็ว่าได้ เวลาขึ้นอย่ามัวชักช้า 
ต้องรีบทันที ลงก็เหมือนกันเตรียมตัวให้ดี 
จับราวให้แน่นไม่งั้นมีสิทธหน้าขม�า อาจตก 
จากรถเมล์ก็ได้ ป้ายรถไม่ต้องพูดถึง เพราะ
จอดเข้าป้ายไม่ได้ (มีป้ายแปะไว้บนรถเมล์ 
“โครงการประชาชนเดินทางปลอดภัย ซ้าย
ตลอดจอดทุกป้าย เริ่ม 16 พ.ค 2557”)  
เพราะเดี๋ยวนี้มีแต่รถแท็กซี่จอดเต็มไปหมด 
รถเมล์เลยเข้าซ้ายไม่ได้ก็ต้องจอดกันกลาง
ถนนนั่นแหละไม่เชื่อลองมาขึ้นรถเมล์ดูซิ  
บางคันก็แข่งกันกลัวผู ้โดยสารจะไปท�างาน
ไม่ทัน กลัวจะไปไม่ถึงที่ท�างานซะมากกว่า  
ในทีส่ดุรถส่วนตวันบัวนักจ็�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ 
มีงานแสดงรถไม่ว ่าที่ ไหนคนก็แห่กันไปดู  
ดูทั้งรถและคน (สาวๆ สวยๆ) ที่มาแนะน�า 
รถยี่ห ้อต่างๆ อย่างผู ้เชี่ยวชาญ เห็นแล้ว 
น�า้ลายหกกนัไปตามกนั  ไม่ต่างกบัมอเตอร์ไซค์
ลดแลกแจกแถมสาระพัด เป็นธรรมดาใครๆ 
ก็อยากมีรถขอตัวเอง ไม่ต้องห้อยโหนรถเมล์ 
ไม่ต้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ซิ่ง เอาตัวสบาย
ปลอดภัยไว้ก่อน รถมันถึงมากมายประมาณนี้  
รถมอืสองสาม ตามเตน็ท์กไ็ม่น้อย แล้วจกัรยาน 
จะมีพื้นที่กับเขาบ้างไหมเนี่ย ต้องรออีกกี่ชาติ  
(รอไม่ไหวแล้ว...?) ตอนที่มาอยู่สมุทรปราการ 
ใหม่ราวปี 2523 สมุทรปราการมีทางจักรยาน
แล้ว มีขอบเขตแยกไว้ดีมาก แต่แล้วทาง 
จักรยานก็หายไปไม่เหลือร่องรอยไว้เป็นที่ 
ระลึกเลย กลายเป็นทางวางหาบเร่…..ฯลฯ

ขวัญชาย ด�ารงค์ขวัญ เขียนไว้ในเว็บไซต์ 
ของมูลนิธิโลกสีเขียว (http://www.green-
world.or.th) เรื่อง “ทางจักรยาน ณ กรุงเทพ 
มหานคร ที่ทางของพาหนะปลอดมลพิษใน 
เมือง” (25 ต.ค. 2554) รายงานถึงสถานการณ์ 

ของผู ้ใช ้จักรยานในกรุงเทพฯ ต้องพบกับ 
อุปสรรคหลักๆ สรุปเป็น 3 ประเด็น คือ

1. เหตุผลที่คนกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
จักรยาน จากการส�ารวจในวัน Car Free Day 
พบว่าเหตุผลหลัก คือ กรุงเทพมหานครไม่มี 
ทางจักรยานที่ปลอดภัย ปัจจุบันผู้ขี่จักรยาน 
ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล ่นต ้องใช ้ทาง
เดียวกันกับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถ 
โดยสารประจ�าทาง

2. กรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายสร้าง 
ทางจักรยานที่ต ่อเนื่องและเป ็นรูปธรรม  
ถึงแม้จะมีการสร้างทางจักรยานสายแรก 
ตั้งแต่ปี 2535 ก็ตาม

3. เมือ่มทีางจกัรยานแล้วยงัขาดกฎหมาย
ข้อบังคับควบคุม ผู้ละเมิดการใช้ทางจักรยาน
และผู้ใช้จักรยานไม่ใช้ทางจักรยานที่จัดให้

ช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เห็นมีการเปลี่ยน 
แปลงเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามผู ้ใช้จักรยาน 
ทั้งหลายก็อย่าท้อถอยรวมพลังกันต่อไป มีข้อ
เสนอแนะถ้าให้ดีต้องตั้งหน่วยงานของชมรม
จักรยานทุกจังหวัด ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ 
มาร่วมมอืกนัตดิตามข้อเรยีกร้องของประชาชน
จักรยานอย่างต่อเนื่องแบบกัดไม่ปล่อย ไม่
ให้ทางจักรยานหายไป และไม่ใช่มีแค่วันคาร์ 
ฟรเีดย์ ทีน่ีป่ระเทศไทย ส�าหรบัจกัรยานเท่านัน้ 
สวัสดีครับ....
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ผลสรุปการประชุม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
บรรทุกจักรยานติดรถยนต์ 

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

การขนจักรยานขึ้นรถยนต์ (หรือรถกระบะสองตอน) นั้นท�าได้ไม่ผิดกฎหมายไทยหากมอง
เฉพาะในประเด็นที่จักรยานมีส่วนยื่นออกด้านท้ายหรือด้านสูงบนหลังคาของรถยนต์ แต่จะผิด
กฎหมายหากตัวจักรยานยื่นออกด้านข้างนอกสุดของตัวถังรถยนต์อันรวมถึงกระจกมองข้าง
ด้วย ซึ่งในขั้นแรกนี้เราสามารถป้องกันการถูกจับได้โดยถอดล้อจักรยานออก ส่วนการแก้ปัญหา
ระยะยาวอาจต้องขอแก้กฎหมาย

เมื่อกระแสจักรยานก�าลังมาแรงและคนใช้จักรยานกันมากขึ้นทั้งเพื่อนันทนาการและการกีฬา 
การขนจักรยานโดยแขวนไว้ท้ายรถยนต์หรือเอาขึ้นบนหลังคารถยนต์วิ่งไปบนถนน โดยเฉพาะ
ออกวิ่งไปสู่นอกเมืองหรือบนทางด่วน จึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้น และบางคนอาจเริ่มมีปัญหา
ถูกต�ารวจปรับหรือจับ อันเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทางสื่อสาธารณะว่าการกระท�า
แบบนี้ผิดกฎหมายไทยหรือไม่ อย่างไร

1. ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) ของกระทรวงอุตสหากรรม (กอ.) เป็นต้น
เ รื่ อ งของการก� าหนดมาตรฐานผลิ ตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ของจักรยานและอุปกรณ์ 
ประกอบอื่นๆ เช่น รางขนหรือแขวน (rack) 
จักรยาน 

2. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวง
คมนาคม (คค.) เป็นองค์กรผู ้ก�าหนดและออก 
กฎเกณฑ์ กติกาตามพรบ.รถยนต์ในการใช้งาน 
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวนจักรยาน
บนรถยนต์ได้หรือไม่ อย่างไร แต่ไม่ได้เป็นผู้บังคับ
ใช้กฎหมายนี้ 

3. กองบังคับการต�ารวจจราจร ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย  
ซึ่งควรต้องแม่นเรื่องกฎหมาย(ซึ่งอาจไม่จริง) และ
เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูใ้ช้จกัรยานมากทีส่ดุ และอาจ
เป็นปัญหาต่อกันมากที่สุด

4. นักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านจักรยาน 
ซึง่รวมทัง้ผูผ้ลติและผูน้�าเข้า กลุม่นีม้รีายได้จากการ

ค้าขาย จงึนบัว่าเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทางการเงนิ
มากที่สุด ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการท�าธุรกิจ 

5. นักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านรถยนต์ 
ซึ่งเกี่ยวโยงกับการขน ยึด แขวน รั้งจักรยานบน
อุปกรณ์ rack โดยตรง จึงมีส่วนเสริมให้การขน
จักรยานบนรถยนต์เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

6. ผู้ใช้จักรยาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง ทั้งในด้านบวกและลบในการบรรทุก
จักรยานบนรถยนต์ หากมีอุบัติเหตุใดๆคนกลุ่มนี้
ย่อมมีส่วนรับผิดชอบด้วย 

7. กลุ่ม ชมรม สมาคมจักรยาน ทั้งในส่วน
กลางและต่างจังหวัด เป็นหน่วยงานหรืองค์กร 
ที่สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่มวล
สมาชิกได้

ทั้ งนี้  ในการด�าเนินงานทั้ งหมดของทุก 
ภาคส่วน ควรต้องเน้นที่ “ความปลอดภัย” ของ 
ทุกคนเป็นหลักใหญ่

การบรรทุกจักรยานที่ท้ายรถยนต์หรือ

บนหลังคารถยนต์ สามารถท�าได้โดยไม่ผิด

กฎหมาย แต่มีเงื่อนไขดังนี้

1. ตัวจักรยานต้องกว้างไม่เกินความกว้าง 
ของตัวรถยนต์1 ซึ่งน่าจะรวมความไปถึงกระจก 
มองข้างด ้วย ความยาวของส่วนยื่นเกินท้าย 
รถยนต์ต้องไม่เกิน 2.50 เมตร ซึ่งปกติความสูง 
นับถึงยอดจักรยานเมื่อแขวนยึดไว ้บนหลังคา
รถยนต์ต้องไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นก็ไม่เป็น 
ปัญหาในการบรรทุกจักรยานอยู ่แล ้ว แต่ถ ้า 
ตัวรถยนต์กว้างกว่า 2.30 เมตร (ซึ่งกว้างกว่ารถ
เก๋งธรรมดา) ความสูงนี้จะเพิ่มขึ้นได้เป็นไม่เกิน  

เพือ่ให้ได้ค�าตอบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
และแนวทางออกของสังคมด้วยกัน ชมรมจักรยาน 
เพื่ อสุขภาพแห ่ งประเทศไทยจึ ง ได ้ ร ่ วมกับ 
กองบังคับการต�ารวจจราจร สภาทนายความใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ 
ให ้กลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียได ้ร ่วมพูดคุยกัน 
แลกเปลี่ยนในการหาค�าตอบเมื่อวันศุกร์ที่ 27 
มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
ผู ้ประกอบการ กลุ ่มผู ้ใช้จักรยาน นักวิชาการ 
ด้านกฎหมาย บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชน เข้าร่วม 
ประชมุแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ “ข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์  
(Bicycle Rack)” นี้จ�านวนกว่า 10 หน่วยงาน  
รวม 46 คน รายชื่อหน่วยงานดังกล่าวดูได้ใน 
ตารางแนบท้าย

บทสรุปขั้นต้นจากการประชุม ได้ข้อสรุป

ขั้นต้นดังต่อไปนี้...

มีหน่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องใน 
เรื่องนี้ 7 องค์กรด้วยกัน เรียงตามล�าดับของ
กระบวนการการท�างานดังนี้ 

รายงานพิเศษ...
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3.00 เมตร แต่ป ัจจุบันได้แก้ไขปรังปรุงเป็น  
4.00 เมตร2 อย่างไรก็ตามส�าหรับรถยนต์ SUV  
และรถตู้ที่ปกติความกว้างของตัวรถไม่เกิน 2.30 
เมตร ก็อาจมีปัญหาที่เมื่อบรรทุกจักรยานบน 
หลังคาแล้วอาจผิดกฎหมายเพราะยอดสูงเกิน  
3.00 เมตรจากพื้นได้ 3

2. ต้องมกีารจบัยดึอย่างแขง็แรง มกีารป้องกนั
ไม่ให้สิ่งของรวมทั้งจักรยานหลุดออกจากรถยนต์

3. ไม่บดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่

4. ในเวลากลางวันให้มีธงแดงติดไว ้ตอน 
ปลายสุดของส่วนที่ยื่น และในเวลากลางคืนต้องมี
แสงสว่างสีแดง ซึ่งต้องมองเห็นได้ชัดแจ้งในระยะ
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

อนึ่ง ณ ตรงนี้ มีข้อสังเกตว่า 

1. ณ ปัจจบุนัการบรรทกุจกัรยานบนทีแ่ขวนฯ  
แล้วส่วนหนึ่งของจักรยานยื่นออกนอกด้านของตัว
รถยนต์ เป็นการผดิกฎหมายไทย ในขณะทีป่ระเทศ
ออสเตรเลียอนุญาตให้ยื่นออกด้านข้างรถยนต์ได้
ข้างละ 0.15 เมตร หรือ 15 เซนติเมตร

2. หากแขวนจกัรยานไว้ไม่แน่นหนาหรอือย่าง
แน่นหนาแล้วก็ตามแต่ขณะใช้งานวิ่งไปบนถนน
แล้วเกิดการหลุดหลวม ท�าให้จักรยานหรือชิ้นส่วน
ใดๆ หลุดออกมาเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ผู้ขับรถยนต์
ที่บรรทุกจักรยานนั้นต้องรับผิดชอบความเสียหาย
ในเชิงกฎหมายแพ่งและพานิชย์

3. ส�าหรับการขนจักรยานไว้ท้ายรถยนต์
โดยยึดกับกระโปรงท้ายนั้น รถยนต์บางรุ ่นไม่
ได้ออกแบบให้รับแรงกระชากดึงจากสายรัดที่
กระโปรงท้ายนั้น จึงอาจมีปัญหาหลุดออกจาก
กระโปรงได้ในขณะที่ต่างประเทศจะบ่งว่ารถรุ่นใด
สามารถติดขายึดแขวนจักรยานที่กระโปรงท้ายได้ 
รุ่นใดไม่ได้ ซึ่งควรมีการปรึกษาหารือกับสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อที่จะออกแบบ
รถยนต์และแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าว่ารถที่ผลิตในไทย
รุ่นใดใช้งานส�าหรับการนี้ได้ หรือไม่ได้ ซึ่งจะเป็น 
การอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู ้ที่
ประสงค์จะซื้อรถยนต์ได้

4. ไม่ควรก�าหนดให้อุปกรณ์ขนหรือแขวน
จักรยาน (bike rack) เป็นอุปกรณ์ส่วนควบของ
รถยนต์ เพราะจะเป็นภาระของเจ้าของรถยนต์ 
และจักรยานเกินความจ�าเป็น 

ทางแก้ไข
กรณีบรรทุกจักรยานบนรถยนต์แล้วอาจ

มีส่วนของจักรยานยื่นล�้าเลยด้านข้างของตัว
รถยนต์(ซึ่งผิดกฎหมาย) มีแนวทางแก้ไข ณ 
ขณะนี้ คือ

1. แนวทางที่ปฏิบัติได ้ในทันที คือ ถอด 
ล้อหน้าโดยเฉพาะล้อขนาด 28 และ 29 นิ้ว 
ในกรณีแขวนจักรยานไว้ท้ายรถยนต์ และจัดวาง
เรียงจักรยานให้ดีกรณีบรรทุกไว้บนหลังคา เพื่อไม่
ให้มส่ีวนยืน่ล�า้ออกไปจากความกว้างของตวัรถยนต์

2. เสนอเรือ่งถงึส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิพือ่
ขอผ่อนผันไม่ให้จับกุมผู้บรรทุกจักรยานที่มีส่วน 
ของจักรยานยื่นล�้าเกินความกว้างของตัวรถ เป็น
เวลาระยะเวลาหนึ่ง (อาจจะมากกว่า 1 ปี) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงออกของ สตช. ในการส่งเสริม
การใช้จักรยานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  

และในระหว่างนั้นชมรมฯ ควรศึกษาด้านความ
ปลอดภยัว่ามอีบุตัเิหตจุากการยืน่ล�า้นีห้รอืไม่  หาก
พบว่าปลอดภัยดีก็ให้ขอผ่อนผันตลอดไป หรือขอ
ปรับแก้กฎหมายให้สามารถยื่นออกด้านข้างตัวถัง
รถยนต์ได้ เช่น ไม่เกิน 15 เซนติเมตร ตามอย่าง
ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายว่าด้วยจักรยานของ
รัฐ New South Wales ของประเทศออสเตรเลีย, 
10 ส.ค. 2012 รายละเอียดดูได้ที่ tcc link http://
www.thaicyclingclub.org/multimedia/al-
bum/detail/2137

หมายเหตุ :

(1) ต้องศึกษาเกณฑ์การออกแบบที่จอดรถ
ในประเทศไทยด้วย ว่าสามารถท�าให้ใช้งานได้จริง
ได้อย่างไร เพราะที่จอดรถในอาคารไทยมีระยะ
สูงเพียง 2.10 เมตร ตามกฎหมายไทย ซึ่งต�า่กว่า 
3 หรือ 4 เมตร ที่กฎหมายกรมการขนส่งทางบก

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 21 อนุมาตรา (3 ทวิ) คือ “ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลได้” ซึ่งสามารถบรรทุกได้ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 12 ออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1 (1) ความกว้างไม่เกินความกว้างของตัวรถ (2) (ก) ในกรณีที่เป็นรถยนต์ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลังยื่นพ้น 
ตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร (3) (ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของหรือเกวียน ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.3 เมตร 
ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.80 เมตรจากพื้นทาง

2. มีประเด็นเพิ่มเติมในที่ประชุมในเรื่องข้อก�าหนดของความสูงว่าเป็น 4.00 เมตร ซึ่งทางชมรมฯได้ตรวจสอบแล้วได้ข้อเท็จจริงจากกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 20 (พ.ศ.2550) ปรับปรุงเมื่อ 21 มิถุนายน 
2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ที่มา: http://law.longdo.com/law/288/sub16420#_ftn1)

3. พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 หมวด 2 การใช้ไฟหรือสัญญาณของรถ มาตรา 15
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อนญุาตให้ตดิตัง้จกัรยานไว้บนหลงัคาได้ แต่กรณนีี้
รถบรรทุกจักรยานอาจเข้าอาคารไม่ได้ เพราะอาจ
ติดหลังคาที่จอดรถ

(2) ต้องศึกษาความกว้างของที่จอดรถของ
ไทยด้วย เพราะอาจแคบกว่าของต่างประเทศ  
ซึง่นัน่หมายถงึการน�ารถยนต์เข้าจอดในทีจ่อดอาจ
มีปัญหาเฉี่ยวชนกับรถด้านข้างหรือเสาอาคารได้ 

ข้อคิดจากภาคี

ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เป็นทั้งเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศและบริษัทน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ ได้ชี้แจงว่าสามารถน�าเข้าอุปกรณ์หรือ
ผลติให้ได้มาตรฐานสากลได้  เพราะมกีารออกแบบ
และผลิตตามหลักวิศวกรรมอยู่แล้ว นอกจากนี้ 
อปุกรณ์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศกผ่็านการทดสอบ
บนรถยนต์ทีว่ิง่ด้วยความเรว็สงูสดุถงึ 190 กม./ชม. 
และได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ 
เพียงแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือรู้จักจากฝ่าย
ดแูลกฎหมายของบ้านเรา ซึง่ประเดน็ดงักล่าวนีต้้อง 
มีการหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้มีข้อสังเกตจากที่ 
ประชมุว่า  การรบัรองคณุภาพสนิค้าจากต่างประเทศ 
กบัในประเทศเป็นคนละบรบิทกนัเนือ่งจากสภาวะ
แวดล้อมและการใช้งานในต่างประเทศและใน
ประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรต้องมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส�าหรับอุปกรณ์
แขวนจกัรยานนีเ้พือ่สะดวกแก่การอ้างองิ และเพือ่ 
ให้ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ้างอิงและสามารถผลิต
ออกมาจ�าหน่ายได้ ซึ่งในอนาคตอาจส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้มีผู้เสนอให้
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็น 
ผู้ตรวจรับรอง (certify) อุปกรณ์เหล่านี้ด้วย 

ส่วนในมุมมองจากนักวิชาการด้านกฎหมาย 
เห็นว่าไม่ควรให้มีโอกาสการใช้ดุลยพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย จึงต้องก�าหนดกติกา 
ใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนที่สุด และการใช้ดุลยพินิจ
ของผู ้รักษากฎหมาย (หากมี) ก็ต้องเป็นสิ่งที่
สามารถวัดได้ เช่น การใช้ดุลยพินิจเรื่องอุปกรณ์
จับยึดที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยนั้นจะพิจารณา
ได้อย่างไรว่าแข็งแรงปลอดภัยจริง ซึ่งเรื่องนี้คง
เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงและแลกเปลี่ยนกัน 
ต่อไป รวมทัง้เสนอทางออกว่าต้องท�าให้เป็นเกณฑ์
หรือมาตรฐานเดียวกันหรือไม่

ตอบได้ไม่หมด
การประชมุครัง้นี ้แม้ว่าจะยงัไม่ได้ค�าตอบครบทกุข้อ เช่น การเสนอให้แก้กฎกระทรวงควรมส่ีวน 

ใดบ้าง การทีแ่ขวนจกัรยานไว้ท้ายรถยนต์แล้วบงัป้ายทะเบยีน ไฟเลีย้ว ไฟท้าย ไฟเบรกจ�าเป็นต้องมี 
อปุกรณ์เสรมิเพือ่ความปลอดภยัแบบต่างประเทศหรอืไม่ ฯลฯ แต่อย่างน้อยการทีค่นทีม่ใีจรกัจกัรยาน 
และต้องการให้สงัคมผูใ้ช้จกัรยานมจี�านวนเพิม่มากขึน้ ได้มโีอกาสนัง่พดูคยุแลกเปลีย่นกนั ชมรมฯ กถ็อื 
ว่าเป็นผลส�าเร็จขั้นต้นที่จะน�าไปสู่แรงขับเคลื่อนในการผลักดันให้บ้านเราเป็นเมืองจักรยานต่อไป...

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
“ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์ (Bicycle Rack) (27/06/57)

 จ�านวน ที่ กลุ่มที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม (คน)
 1 หน่วยงานภาครัฐ 11 20
  1.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 1
  1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 1 1
  1.3 กรุงเทพมหานคร  1 4
  1.4 กองบังคับการต�ารวจจราจร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1 2
  1.5 โรงพยาบาลราชวิถี  1 1
  1.6 ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก 1 1
  1.7 ส�านักกฎหมาย กรมทางหลวง 1 1
  1.8 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 2
  1.9 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 3
  1.10 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 3
  1.11 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1 1
 2 ผู้ประกอบการ 6 9
  2.1 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด 1 1
  2.2 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 1 2
  2.3 บริษัท ช.ฐิติชัย จ�ากัด 1 1
  2.4 บริษัท อัพบีท จ�ากัด (Upbeat) 1 1
  2.5 บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ากัด 
   (ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกสัมภาระ Thule) 1 3
  2.6 ร้านอันดามันไซเคิลส์ กระบี่ 1 1
 3 บุคคลทั่วไปและตัวแทนผู้ใช้จักรยาน  4 5
  3.1 กลุ่ม Alley cyclist  1 1
  3.2 กลุ่ม smile riders 1 2
  3.3 บุคลทั่วไป 2 2
 4 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  6 6
  4.1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1
  4.2 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 1 1
  4.3 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)  1 1
  4.4 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  1 1
  4.5 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 1 1
  4.6 สมาคมประกันชีวิตไทย 1 1
 5 นักวิชาการด้านกฎหมาย(อิสระ) 1 2
 6 สื่อมวลชน  2 4
  6.1 สปีดนิวส์ 1 3
  6.2 Bike Style 1 1
  รวมทั้งหมด 29 46
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สระบุรี ขอนแก่น ฯลฯ แล้วถือร่มอีกมือ คงไม่ 
ปลอดภัยนัก แม้จะขี่จักรยานได้แข็งก็ตาม 
เพราะว่าการจราจรในเมืองใหญ่ในปัจจุบันมัน
สาหัสเกินอย่างที่ทุกคนรู้อยู่

แต่ไม่ใช่ว่าทุกเมืองในเมืองไทยต้องเป็น
เมืองใหญ่ ในเมืองเล็กๆ หลายเมือง เช่น 
อทุยัธาน ีเมอืงแกลง เมอืงพนสันคิม เมอืงชยัภมูิ 
เมืองหลังสวน ยังสามารถกางร่มขี่จักรยานได้
เฉกเช่นในอดีต โดยอันตรายแทบไม่มี

ปัญหามีอยู่ว่า แล้วถ้าฝนไม่ตก 
แดดไม่ออก จะเอาร่มไปเก็บไว้ที่ใด
ตอนขี่จักรยาน

ปัญหานี้มีอยู ่ทั่วโลก คนจีนมีวิธีแก้แบบ
หนึ่ง คนญี่ปุ่นมีวิธีแก้อีกแบบหนึ่ง วันนี้ขอเอา
ตัวอย่างของการแก้ปัญหาของคนญี่ปุ่น มาเล่า
สู่กันฟัง

คนญีปุ่น่เขาท�าทีเ่กบ็ร่มตดิกบัโครงจกัรยาน
ออกมาขาย โดยมีอุปกรณ์ท�าด้วยพลาสติก 
อยูส่องชิน้ ชิน้หนึง่เป็นรปูกรวยสัน้ๆ ปลายเปิด
ทั้งสองข้าง ติดประกอบไว้ตรงขาตะเกียบหน้า
เอาไว้เสียบร่มโดยเอา
ปลายแหลมชี้ลง ส่วน
อีกชิ้นเป็นห่วงกลมติด
ที่ก ้านแฮนด์ หรือคัน
บังคับเลี้ยว เอาไว้ล็อก
หรือจับก้านร่มด้านบน 
ไม่ให้แกว่งไปมา

คนรุ่นก่อนเวลาพูดถึงจักรยานกับผู้หญิง 
พวกเขามักนึกถึงสาวเหนือขี่จักรยานกาง
จ้อง(จ้องแปลว่าร่มในภาษาเหนือ) และบางคน
อาจนึกเลยไปถึงภาพสาวเชียงใหม่นุ่งซิ่นกาง
จ้องขี่จักรยาน ถ่ายภาพในงานการประกวด
นางงามเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในสมัยก่อน 

การกางร่มขี่จักรยานของคนไทยสมัยก่อน
ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด ใครๆก็ท�าเช่นนี้ 
เพราะเมืองไทยมีทั้งแดดแรงและฝนซู่ การกาง
ร่มจึงท�าให้การใช้จักรยานมีความสะดวกและ
สบายมากขึ้น

จกัรยานหน้าฝน

แล้วขี่จักรยานมือเดียว อีกมือ
ถือร่ม ไม่อันตรายหรือ

อันตรายแน่ถ้าขี่จักรยานไม่คล่อง และ 
อนัตรายยิง่กว่าหากการจราจรบนถนนหนาแน่น  
ซึ่งสองสิ่งที่ว่านี้ไม่มีอยู่ในอดีต เพราะทุกคน
ที่ใช้จักรยานในสมัยก่อนใช้จักรยานกันได้
คล่องแคล่ว ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิง เพราะมันเป็น 
พาหนะทีใ่ช้งานหรอืใช้ในการเดนิทางจรงิทกุวนั 
หรือแทบทุกวัน ส่วนการจราจรเองก็เบาบาง
ชนิดที่ขี่ไปชั่วโมงอาจเจอรถยนต์ไม่เกิน 10 คัน

มาสมัยนี้ แดดยังแรง ฝนยังซู่ แต่การที่ 
จะขี่จักรยานมือเดียวในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

ที่มา: http://www.chiangmainews.co.th/page/ 
wp-content/uploads/p719.jpg

ร่ม... กับ

การติดตั้งก็ง่ายมาก แค่ขันน็อต 2 ตัวที่ตัว
กรวยเสียบร่มที่ขาตะเกียบหน้า และน็อตอีก
ตัวยึดที่ตัวล็อกที่ก้านแฮนด์ ใครๆ ที่ไม่ใช่ช่างก็ 
ติดได้ แม้แต่ผู้หญิงแม่บ้านธรรมดาก็ติดตั้งได้

กรวยเสียบร่มมีขนาดใหญ่พอสมควร จึง
เสียบได้ทั้งร่มใหญ่และร่มเล็ก ถ้าเป็นร่มเล็ก  
ขาไม่ยาวนัก อาจเสียบลงในกรวยเสียบร่ม  
แล้วเอาปลายอีกด้านที่โค้งเป็นตะขอ เกี่ยวไว้
กับก้านแฮนด์ โดยไม่ต้องใช้ตัวล็อกจับร่มไว้ 
ก็ได้ แต่ถ้าเป็นร่มแบบไม่มีด้ามจับที่โค้งเป็น
ตะขอ ก็จ�าเป็นต้องใช้ตัวล็อกจับร่มไว้ ไม่ให้
แกว่งและหลุดออกจากกรวยเสียบร่ม

ตัวล็อกร่ม(ตัวบน) ท�าด้วยพลาสติก มีตัว
ยึดกับคานแฮนด์ แล้วมีอีกตัวเป็นตัวล็อกรูป
ห่วงกลม เอาไว้จบัยดึด้ามร่ม ตวัลอ็กนีส้ามารถ
เปิดห่วงแล้วเอาด้ามร่มใส่เข้าไปในวงห่วง แล้ว
ปิดวงห่วงเมื่อไม่ให้ร่มหลุดออกมา 

จึงนับว่าสะดวกมากส�าหรับคนที่รักจะ
ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน และใช้จักรยาน 
นั้นช้าๆ แบบวิถีชีวิตที่ทั่วโลกก�าลังสนใจ และ 
เรียกขานกันในชื่อว่า Slow Life นั่นเอง...

โดย... ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
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ตอนที่ 1

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจักรยานและระบบจักรยานที่ผิดพลาดและคลาด

เคลื่อน ท�าให้เกิดมุมมองและทัศนคติในการใช้จักรยานและนโยบายในการส่ง

เสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันในประเทศไทยไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่

ควร บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนที่มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีและ

เกี่ยวข้องกับเรื่องจักรยานภายใต้บทบาทของอาจารย์ นักวิชาการ วิศวกรรม

ขนส่งและจราจร นักผังเมือง นักวางแผน ที่ปรึกษาเชิงนโยบาย ผู้ออกแบบและ

ผู้ ใช้จักรยาน ซึ่งสามารถสรุปความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบจักรยาน

ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่

โดย...ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ�ากัดทางกายภาพ และเข้าใจสภาพแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  
จึงจะสามารถสร้างเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยและเพิ่มจ�านวนผู้ใช้ 
จักรยานได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เหมาะสม  
ควรเป็นแนวเส้นทางจักรยานที่ผ่านบริเวณย่านพักอาศัย บริเวณสถาน
ศึกษา แหล่งจ้างงาน และย่านการค้าหรือตลาด เป็นต้น

(2) ไหล่ทาง (Shoulder) ของทางหลวงหรือทางหลวง
ชนบท หรือถนนสายหลัก สามารถใช้เป็นทางจักรยานได้ 
อย่างปลอดภัย

ความเป็นจริง  ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้ไหล่
ทาง (Shoulder) ของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือถนนสายหลัก 
มีวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบไว้เพื่อจอดรถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางหลวงหรือทางหลวง 
ชนบทหรือถนนสายหลัก ส่วนใหญ่เน้นการออกแบบเพื่อความคล่องตัว
ในการเดินทาง (Mobillity) มากกว่าการออกแบบเพื่อความสามารถ
ในการเข้าถึง (Aceessiblity) ท�าให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็วในการ
ขับขี่ได้สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตามกฎหมาย ซึ่งปกติ 
ขับเกินความเร็วนี้) ความเร็วของรถยนต์ดังกล่าวนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ 
ชนกับผู ้ขับขี่จักรยานบริเวณไหล่ทาง (ถึงแมัมีความกว้างประมาณ 
1.50-2.50 เมตร) มีความเสี่ยงและโอกาสที่ผู ้ใช้จักรยานจะเสียชีวิต
และทุพพลภาพได้สูงมาก จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง  
พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขี่จักรยานในประเทศไทยที่เสียชีวิตบริเวณ
ไหล่ทางหลวงทุกปีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการออกแบบทางจักรยาน 
เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางระยะไกล ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ 
ไหล่ทางของถนนหลวงเป็นเส้นทางจักรยาน ควรสร้างเส้นทางจักรยาน 
(ฺBike Path) ที่แยกออกจากถนนหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
จักรยาน

(1) การเรียกร้องให้สร้างเส้นทางจักรยานเฉพาะ (Bike 
Lane) จะท�าให้ใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยและมีจ�านวนผู้
ใช้จักรยานมากขึ้น

ความเป็นจริง  เส้นทางจักรยานเฉพาะ (ฺBike Lane) เป็นเพียง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่เอื้อให้ผู้ใช้จักรยานสามารถใช้จักรยาน 
ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แต่การที่จะท�าให้สามารถใช้จักรยานได้ 
อย่างปลอดภัยในเส้นทางจักรยานเฉพาะ (Bike Lane) มีปัจจัยอื่นๆ
ประกอบร่วมหลายประการ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมในการขับขี่ของ 
ผู้ใช้จักรยานเอง พฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ใช้ทางร่วมคนอื่นๆ  
ลักษณะเส้นทางจักรยาน (สภาพผิวทาง ความกว้าง สิ่งกีดขวาง  
ต�าแหน่ง/พื้นที่ ความลาดเอียง ความยาวของเส้นทาง กิจกรรม 
โดยรอบ ฯลฯ) ดังนั้น การสร้างเส้นทางเฉพาะ (Bike Lane) บางครั้ง 
อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ใช้จักรยานได้  
โดยเฉพาะในแนวเส้นทางที่ไม ่ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช ้  
(Demand) ทั้งผู้ใช้จักรยานเดิม (Existing User) และผู้ใช้จัักรยาน 
หน้าใหม่/ผู้ที่มีโอกาสจะใช้จักรยาน (Potential User) สิ่งส�าคัญของ 
การออกแบบเส้นทางจักรยานเฉพาะ คือ ควรค�านึงถึงความต้องการ 
ของผู้ใช้เป็นหลัก โดยต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ลดข้อ

ประเด็นที่ 1 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางจักรยาน

ปรับเบาะ

ทัศนคติเปลี่ยน...
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(3) การออกแบบทางจกัรยานในเมอืงต้องอยูบ่นทางเท้า 
(Footpath) และเส้นทางสายหลักจึงจะมีผู้ขี่จักรยาน

ความเป็นจริง การออกแบบทางจักรยาน ถ้าเป็นไปได้ควร 
หลีกเลี่ยงการออกแบบทางจักรยานบนถนนสายหลักที่มีความเร็วสูง 
ปริมาณรถยนต์ค่อนข้างมาก และรถยนต์จอดทิ้งไว้ข้างเยอะ เพราะมี
โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับจักรยานได้ง่ายและรุนแรง รวมไปถึง
ทางเท้าที่มีคนเดินพลุกพล่าน ก็มีโอกาสที่จักรยานจะชนกับคนเดินเท้า
ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการออกแบบเส้นทางจักรยานที่เหมาะที่สุดกับ 
การออกแบบถนนในเมือง ควรเลือกหรือออกแบบทางจักรยานให้
อยู่บนถนนซอยหรือทางลัดที่มีปริมาณจราจรไม่มากนัก มีต้นไม้มาก  
สภาพร่มรื่น จะท�าให้ผู้ขับขี่จักรยาน คลายความวิตกกังวลและความ 
เครียดในการขับขี่บนท้องถนนลงได้

(4) การออกแบบความกว้างของช่องทางจักรยาน ควร
ออกแบบให้กว้างมากที่สุดและเป็นเส้นตรง 

ความเป็นจริง การออกแบบความกว้างของช่องทางจักรยาน 
สามารถปรับให้เหมาะสมตามสภาพถนนและตามสภาพจราจร สภาพ 
ผิวทาง สิ่งกีดขวาง ต�าแหน่ง/พื้นที่ ความยาวของเส้นทาง ดังนั้น 
ผู้ออกแบบควรค�านึงถึงมุมเลี้ยง มุมโค้ง ความลาดเอียง และสภาพ 
ผิวทางที่เรียบเป็นส�าคัญ ซึ่งความกว้างในการออกแบบทางจักรยาน 
อย่างน้อยที่สุด ต้องกว้างประมาณ 0.80 เมตร และพยายามสร้างจุด 
ดึงดูดความสนใจ ลดการออกแบบทางจักรยานที่เป็นเส้นตรงเพียง 
อย่างเดียว เพราะจะท�าให้การปั่นจักรยานไม่น่าสนใจ ไม่มีจุดดึงดูด 
สายตา...

พื้นที่หมดเสียกอ่น ติดตามอ่าน ตอนที่ 2 ฉบับหน้าครับ
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รวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้จากการด�าเนิน
การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะของ
ภาค ี80 พืน้ทีท่ีร่บัทนุ (นบัตัง้แต่เดอืนมถินุายน 
2557- กรกฎาคม 2558 นี้) 

ก้าวแรกของการปักธงเดินหน้าลุยสร้าง 
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทีมพี่เลี้ยงชมรมฯ 
ก�าหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาศักยภาพภาคีผู้รับทุนในแต่ละภูมิภาค 
(4 ภาค) ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนภาคีที่เข้าอบรม
ตระหนักในพลังของตนเอง และพลังของ 

ชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน อีก
ทั้งพี่เลี้ยงต้องการให้ชุมชนได้รู ้และเข้าใจ
กระบวนการและแนวทางสร้างชุมชนจักรยาน 
สามารถน�าความรู ้ ทักษะที่ได้ไปขยายผล 
ในพื้นที่ ด้วยกระบวนการการเรียนรู ้แบบมี
ส่วนร่วม 

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพภาคีผู้รับทุนนั้น ทีมวิทยากร
จากมูลนิธิโอกาสและทีมพี่เลี้ยงชมรมฯ ได้ใช้
เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ผ่านกระบวนการ

ภาคเหนือ
นาน
เชียงราย
เชียงใหม
พะเยา
ลาพูน
กำแพงเพชร
พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ
เลย  
อุบลราชธานี
ขอนแกน
นครราชสีมา  
สกลนคร

ภาคกลาง
อุทัยธานี
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
ชัยนาท
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
นครนายก
สระบุรี
ปทุมธานี
อางทอง
นครสวรรค
สิงหบุรี
กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออก
ชลบุรี
สระแกว

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ

ภาคใต
ชุมพร
สุราษฎรธานี
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
สตูล
ตรัง

 พื้นที่ดำเนินงาน 80 ชุมชน/พื้นที่ ใน 36 จังหวัด

80 ชุมชน...
ปักธงเดินหน้าร่วมสร้างชุมชน
เดิน-จักรยาน เพื่อสุขภาวะ

ชุมชนจกัรยาน...
เพือ่สุขภาวะสู้ 

โดย...อารดินทร์ รัตนภู
หัวหน้าทีมติดตาม สนับสนุน
ชุมชนจักรยาน...เพื่อสุขภาวะ

นี้คือเสียงขานรับจากชุมชนภาคีจ�านวน 
80 พื้นที่ใน 36 จังหวัดทั่วประเทศ หลังจาก
ที่ได ้รับการคัดเลือกและสนับสนุนทุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ให้ด�าเนินการสร้างชุมชน
จักรยาน...เพื่อสุขภาวะขึ้น และให้ชมรม
จั กรยาน เพื่ อสุ ขภาพแห ่ งประ เทศไทย  
(Thailand Cycling Club : TCC) เป็นทีม 
พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพตัวแทนพื้นที่ ติดตาม  
สนับสนุน และแนะแนวทางการท�างาน ภายใต้
โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
ภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยาน เพื่อ 
สุขภาวะ) โดยเริ่มต้นที่ 80 ชุมชนน�าร่อง 

วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อจุดประกาย
แนวคิดการสร้างชุมชนจักรยาน พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนจักรยาน
ของพื้นที่  และสนับสนุนการด�าเนินงาน  
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เรียนรู ้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู ้แทนชุมชน 
เรียนรู้กระบวนการท�างานโครงการฯ สามารถ
ปรับใช้การท�างานชุมชนจักรยานของพื้นที่
ตนเองได้ ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ทุกพื้นที่ต้อง
มาปักธงให้ชดัเจนร่วมกนั เรยีกว่า “ อ่านงาน
โครงการออก บอกงานโครงการถูก ใช้ความ
รู ้เพื่อขยายผลในพื้นที่ชุมชนเป็นได้อย่าง 
ถูกต้อง ถูกทาง”

การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 4  
ภาค ประกอบมีผู ้แทนภาคีเข ้าร ่วมทั้งสิ้น
ประมาณ 200 คน แต่ละครั้งจัดขึ้นดังนี้ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาค

ตะวันตก จัดขึ้นเมื่อ 18-20 กรกฎาคม 2557  
ณ โรงแรมเพชรพิมาน บูติค รีสอร์ท กรุงเทพฯ 
มีผู้แทนภาคีจากภาคกลาง ตะวันออก และ
ตะวันตก เข้าร่วมจ�านวน 25 พื้นที่โครงการ
เข้าร่วม 

ภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือ จัด
ขึ้นเมื่อ 25-27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม 
รายา แกรนด์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มภีาคผีูร้บัทนุ เข้าร่วมจ�านวน 27 พืน้ทีโ่ครงการ

ภาคภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 
สิงหาคม2557 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภาคเข้าร ่วม 
อบรมฯ จ�านวน 27 พื้นที่โครงการ

ภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อ 8-10 สิงหาคม 2557 
ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีภาคีผู ้รับทุนเข้าร่วมจ�านวน  
12 พื้นที่โครงการ 

จากนี.้.. หลงัจากทีท่กุพืน้ทีผ่่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ได้แนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างชุมชนจักรยานแล้วนั้น ภาคีจะได้
น�าไปออกแบบ ขยายผลให้เหมาะสมกับแต่ 
ละพื้นที่ ขั้นตอนต่างๆ ที่แต่ละพื้นที่จักต้อง
ด�าเนินการนั้น อาทิ

การแต่งตั้ง จัดตั้งคณะท�างานขึ้นมา 
โดยเน้นจากทุกภาคส่วน 

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน จะเริ่ม
จากชุมชนไหน หมู่บ้านไหนก่อน ให้เหมาะสม
กับเวลา เงื่อนไขอื่นๆ ประกอบ

ส�ารวจข ้อมูลพื้นฐาน พื้นที่ชุมชน 
จ�านวนคนใช้จักรยาน เพื่อวางแผนการท�างาน

กิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ ท�าให้
เป็นกิจวัตร ไม่ใช่กิจกรรม 

เหล่านี้ คือ ขั้นตอนที่ทีมพี่เลี้ยงได้แนะน�า 
ซึ่งจากนี้ไปทีมพี่เลี้ยงจะติดตาม สนับสนุน 
ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ หาแนวทาง 
การจัดการปัญหาหรือข้อจ�ากัดร่วมกัน ซึ่งจะ
เป็นอกีแรงหนนุเสรมิในการทีจ่ะขบัเคลือ่นและ
ผลักดันให้ภาคีสร้างสรรค์ “ชุมชนจักรยาน 
เพื่อสุขภาวะ” ขึ้น 

โดยหวังว่าพวกเราชาวชุมชนจักรยานฯ 
ก�าลังพูดถึงการสร้างชุมชนที่ใช้จักรยานใน
วถิปีระจ�าวนัชวีติในทศิทางเดยีวกนั ไม่ใช่เพือ่
ร่วมกลุม่กนัป่ันบนัเทงิ ป่ันนนัทาการ ร่วมงาน
เทศกาล หรอืเพือ่รณรงค์เป็นกลุม่ใหญ่ๆเพยีง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการ
ใช้จักรยานเดินทางระยะสั้นๆในชุมชนของ
ตนเอง ชุมชนตระหนัก และเห็นความส�าคัญ
ของการใช้จักรยานร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ว่า 
ชมุชนจกัรยาน คอือะไร เพราะผลทีต่ามมาไม่ใช่
เพยีงแต่สขุภาพแขง็แรง ประหยดัค่าใช้จ่ายครวั
เรือน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษเพียงเท่านั้น 
แต่มติทิางสงัคมทีส่ร้างสรรค์ด้านอืน่ๆจะเกดิผล
บวกตามมาด้วย 

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวชุมชนจักรยาน 
80 พื้นที่น�าร่องจะขานรับพร้อมเพรียงกันอีก
ครั้ง...พร้อมเดินหน้าลุยว่า ชุมชนจักรยาน...
เพื่อสุขภาวะ..สู้
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จักรยานกับราชินี 
สายลับ... และคีตกวี

บุคคลแรกคือ...

สมเด็จพระราชินีนาถ เบียทริกซ์ วิลเฮลมินา 
อาร์มการ์ด แห่งเนเธอร์แลนด์

สมเด็จพระราชินีเบียร์ทริกซ์ทรงเป็นประมุขของประเทศจักรยาน
อันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริง ทรงโปรดการใช้จักรยานมาตั้งแต่ครั้งยัง 
ทรงพระเยาว์ แม้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระราชินีจูเลียนาแล้ว 
ก็ยังคงใช้จักรยานออกเยี่ยมประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์อยู่เสมอ กลายเป็น

ภาพคุ้นตา และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้พระองค์เป็นที่รักของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จนมีผู้ 
จัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์ขณะทรงจักรยานไว้ที่ Posbank Nature Reserve ใน 
Veluwezoom National Park ในเมือง Rheden สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์เพิ่ง 
สละราชบัลลังก์ให้พระราชโอรสขึ้นสืบทอดเป็นกษัตริย์ต่อเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมานี่เอง  
และแน่นอนว่าเช่นเดียวกับพระมารดา กษัตริย์องค์ใหม่ก็ทรงโปรดจักรยานเช่นกัน

โดย...กวิน ชุติมา
กรรมการฯ
ชมรมจักรยานจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เมื่อเอ่ยถึงบุคคลสามประเภทคือ สมเด็จพระราชินี องค์ประมุขของประเทศ ผู้สูงศักดิ์  
เป็นที่ชื่นชมของผสกนิกร, สายลับ ผู้ท�างานเสี่ยงตายแอบแฝงปิดลับ และคีตกวี ผู้ประพันธ์
เพลงที่รัดรึงใจคนทั่วโลกให้ฟังกันอย่างดื่มด�่าต่อเนื่องมานานนับร้อยปี เราจะแทบจะไม่เห็นความ
เหมือนหรือสิ่งใดที่จะร่วมกันได้เลย แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความรักร่วมผูกพันคนทั้งสามเข้า
ด้วยกัน ข้ามพรมแดน ข้ามกาลเวลา สิ่งนั้นคือ จักรยาน และมีสมเด็จพระราชินีพระองค์หนึ่ง 
สายลับแห่งขบวนการกู้ชาติคนหนึ่ง และคีตกวีผู้มีชื่อเสียงก้องโลกอีกคนหนึ่ง ที่ใช้จักรยาน 
เป็นประจ�า จนถึงกับมีผู้จัดสร้างอนุสรณ์ไว้ให้แก่ท่านเหล่านั้นพร้อมกับจักรยานคู่ใจ
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บุคคลที่สองคือ...

กุนนาร์ ฟริดท์จ๊อฟ เธอร์มาน ซอนส์เทบี้ 
(Gunnar Fridtjof Thurmann Sonsteby 
1918-2012)

ชาวนอร์เวย์ยกย่องเขาว่าเป็น “วีรบุรุษสงครามที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของนอร์เวย์” เลยนะครับ เขาเป็นคนเดียวที่ได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดของนอร์เวย์ 
เพราะช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาอาสาเป็นหน่วยต่อต้านนาซีที่บุกเข้ายึดครองบ้านเกิด
เมืองนอน โดยหลังจากได้รับการฝึกงานก่อวินาศกรรมจากอังกฤษ เขาก็มีบทบาทมากใน
การน�าขบวนการใต้ดินก่อสงครามกับเยอรมัน กลายเป็นเจ้าแห่งการปลอมแปลงตัว ตลอด
ระยะเวลาช่วงสงครามห้าปี เขามชีือ่กวา่ 30 ชือ่ ใช้จกัรยานออกสอดแนมหาข่าวและด�าเนนิ
กิจกรรมต่อต้านนาซี รวมทั้งการก่อวินาศกรรม แต่ไม่เคยถูกจับได้เลย ทางฝ่ายเยอรมันไม่รู้
ด้วยซ�้าว่าเขาเป็นใครจนเกือบสิ้นสงคราม ขณะที่ได้รับความสูญเสียจากการต่อต้านของเขา
เป็นอย่างมาก หลงัสงครามเลกิ นอกจากเหรยีญกล้าหาญของนอร์เวย์แล้ว ซอนส์เทบีย้งัได้รบั
เหรยีญกล้าหาญชัน้สงูมากมายจากประเทศฝ่ายสมัพนัธมติร อนสุาวรย์ีของเขาตัง้อยูท่ี ่Solli 
Square กลางกรุงออสโล Per Ung ปฏิมากรมีชื่อ ได้ปั้นเป็นรูปคนหนุ่มวัย 25 ยืนเคียงกับ
จักรยานคู่กาย และได้ประกอบพิธีเปิดโดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์เมื่อ
ปี 2007 นี้เอง ซอนส์เทบี้เสียชีวิตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 ในวัย 94 ปี พิธีศพได้จัดอย่างสม
เกยีรต ิมพีระราชาธบิดฮีารลัด์ที ่5 เสดจ็ร่วมงาน และได้รบัพวงหรดีพระราชทานจากสมเดจ็
พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษด้วย

บุคคลที่สามคือ...

เซอร์เอ็ดเวิร์ด เอลการ์
(Sir Edward Elgar 1857-1934)

ท่านผู้นี้เป็นยอดนักประพันธ์ดนตรีชาวอังกฤษที่
มีชื่อเสียง ท่านเป็นนักปั่นที่ชื่นชอบจักรยานมากครับ  
มีรถจักรยานประจ�าตัวยี่ห้อ Royal Sunbeam ที่ท่านตั้ง

ชื่อเล่นว่า Mr.Phoebus ซึ่งแปลว่าตะวัน และจะใช้ปั่นไปไหนมาไหนเป็นประจ�า เมื่อเสีย
ชีวิตไปแล้วจึงมีการจัดสร้างอนุสาวรีย์รูปท่านยืนพิงจักรยานหันหน้าเข้าวิหารเฮเรฟอร์ด 
(Hereford Cathedral) ในเมืองเฮเรฟอร์ด ประเทศอังกฤษ หากใช้ Google Street View  
ก็จะได้ภาพมุมกว้างที่เห็นทั้งวิหารเก่าอันงดงามและอนุสาวรีย์ของเอลการ์ นับว่าเป็น
ปฏมิากรรมทีส่วยงามชิน้หนึง่นะครบั เกอืบลมืเล่าไป... ท่านมชีวีติอยูใ่นช่วงเดยีวกบัรดัยาร์ด 
คิปลิง (Rudyard Kipling 1865-1936) ซึ่งบางบทประพันธ์ดนตรีของท่านก็ได้คิปลิงเป็น 
ผู้ประพันธ์บทกวีให้ครับแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษด้วย

(หมายเหตุ: ต้นฉบับแรกของบทความชิ้นนี้ค้นคว้ามาเขียนทั้งเนื้อหาและภาพประกอบโดยพี่พรเลิศ ลออสุวรรณ ที่ผมเคารพนับถือและได้ร่วมงาน 
กันมาตั้งแต่การท�างานอนุรักษ์นกที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปัจจุบันพี่พรเลิศหันมาขี่จักรยานอีกอย่างหนึ่ง และได้พบกันบ่อยเมื่อมี 
การจัดกิจกรรมขี่จักรยานต่างๆ พี่พรเลิศรักจักรยานแค่ไหน อ่านที่พี่เขาเขียนปรารภไว้ตอนต้นของบทความชิ้นนี้ว่า “ช่วงนี้หน้าฝน ตอนบ่ายถึงค�่า 
ฝนตกบ่อย แต่ผมก็หาเวลาออกไปปั่นจักรยานอยู่เสมอ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ สงสัยว่าจะเข้าเส้นเลือด” ก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรแล้ว ผมประทับ
ใจจึงขอน�ามาเล่าต่อโดยแก้ไขเพิ่มเติมไปบ้างเล็กน้อย) กวิน ชุติมา
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โดย... อิทธิพล บารมีเกรียงไกร
ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

แม้จะเป็นเพยีงข้าราชการตวัเลก็ๆ ในโรงเรยีน
ห่างไกล แต่หวัใจครบูรรพต บญุทว ีครชู�านาญการ
พิเศษ โรงเรียนกระแซงคุรุราษฎร์นุกูล ก็ไม่เคย
ห่างไกลความดี หลายคนเล่าว่าคุณครูท่านนี้มักจะ 
มีแนวคิดนอกกรอบในการท�ากิจกรรม 
สร้างสรรค์อยูเ่สมอ เช่น ในฤดเูกบ็เกีย่ว 
ปีหนึ่งครูบรรพตก็ได้ขออนุญาต 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีน  เพือ่พานกัเรยีน 
ป่ันจกัรยานออกนอกพืน้ที ่ ไปเรยีนรู้ 
คุณค่าของการเก็บออมด้วยการขอ
อนญุาตเกบ็รวงข้าวทีเ่หลอืตกหล่น
จากการเก็บเกี่ยวของชาวบ้าน....

โอกาส รวมสิทธิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน ซึ่ง
ก็ใช้จักรยานอยู่เสมอทั้งเพื่อออกก�าลังกายและ 
การเดินทางระยะสั้น เมื่อครูบรรพตมาขออนุญาต
พานักเรียนปั่นจักรยานออกนอกพื้นที่ก็เห็นดีด้วย
มากๆ และท�าให้ได้คิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะบอก
ชุมชนได้ว่า โรงเรียนไม่ได้พานักเรียนปั่นจักรยาน
เล่นๆ แต่ได้เตมิเนือ้หาการเรยีนการสอนลงไปด้วย 
คือปั่นแล้วได้ทั้งสุขภาพร่างกายและความรู้ ก็ได้ 
น�าเรื่องเข้าปรึกษาศึกษานิเทศน์ในเขตพื้นที่ เพื่อ 
ขอน�ามาเป็นหลักสูตรวิชาสาระเพิ่มเติม 

ศรสีดุา สรุาวธุ ครชู�านาญการพเิศษ  
ซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเล่า
ให้ผมฟังว่า ทางโรงเรียนได้ประชุม
หารอืกนั เพือ่จดัเป็นหลกัสตูรสถาน
ศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ จกัรยานเพือ่
สุขภาพ แทรกเข้าไปในการเรียน
การสอน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดย
ทุกวันพฤหัสบดีจะมีการสอนทฤษฎี

ในระยะแรก และในภาคปฏิบัติก็จะพานักเรียน
ปั่นจักรยานออกเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์ท้องถิ่น 

ครบูรรพตบอกว่าการน�าจกัรยานมาใช้ในการ
เรียนการสอน ถือว่ามีประโยชน์มากๆ

เด็กๆ ได้เรียนรู ้นอกห้องเรียน ทั้ง
ความอดทน ความสามัคคี การรู้ค่า 
ของเงินว่า กว่าพ่อแม่จะได้มา
แสนจะล�าบาก การเก็บรวงข้าว 
ครูจะพานักเรียนออกเรียนรู้นอก
ห้องเรียน โดยนักเรียน 14 คน 

แบ่งหญิงชายถือกระสอบปุ ๋ยฝ ่าย 
ละใบ ไปขออนุญาตชาวบ ้านเจ ้าของที่นา 
เพื่อขอเก็บรวงข้าวที่ตกหล่นเหลือจากการเก็บ
เกี่ยวตามฤดูแล้ว แล้วน�ารวงข้าวมายีเอาเมล็ดข้าว 
เอามารวมกันและน�าไปขาย น�าเงินมาแบ่งกันหรือ
เอาไว้ท�ากิจกรรมส่วนรวม ซึ่งท�าให้เด็กๆ ทั้งได้
ความรู้และมีความสุขมากๆ

เมื่อผมถาม ด.ช.กฤษณะ มีแก้ว หนึ่งใน
นักเรียนที่เคยปั่นจักรยานไปเก็บรวงข้าวกับครู
บรรพตว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างในการปั่นจักรยาน
ออกนอกพืน้ที ่ กฤษณะตอบแบบมัน่ใจว่าได้เรยีนรู้ 

เรือ่งความประหยดั การออมและความพอเพยีง 
ผมถามต่ออีกว่า รู้ไหมความพอเพียง

เป็นค�าสอนของใคร “ของพ่อหลวง
ครบั”กฤษณะตอบ เมือ่ได้ฟังผมถงึ
กบัปรบมอืให้โดยไม่รูต้วัเลยทเีดยีว

จะเหน็ว่าค�าสอนเรือ่งเศรษฐกจิ 
พอเพียงของพ่อหลวงของเรานั้น 

สามารถน�าไปปรับใช้ได้ทุกพื้นที่จริงๆ 

นอกจากพานกัเรยีนท�ากจิกรรมด้วยจกัรยาน
แล้ว ครบูรรพตยงัพาชาว สว.(สงูวยั) ในบ้านกระแซง 
ปั่นจักรยานออกก�าลังกายอยู่เป็นประจ�า โดยจัด
ให้มีชมรมแบบชาวบ้าน รวมตัวกันปั่นท�ากิจกรรม
ต่างๆ ชาวบ้านหลายคนทีใ่ช้จกัรยานในชวีติประจ�า
วันอยู่แล้ว เมื่อได้รับค�าแนะน�าในการปั่นจักรยาน
อย่างถูกต้อง ต่างก็รู้สึกว่าจักรยานสามารถบ�าบัด
อาการปวดข้อเข่า ปวดกล้ามเนื้อต่างๆ ได้ดี

งานนี้ต้องขอขอบคุณ คุณทองสุข ท้าวแก้ว 
หรือคุณเอ ประธานเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรัก

ครูนอกกรอบ...

ตามรอยพ่อ

การเดิน จ.ศรีสะเกษ มากๆ ในโอกาสนี้ด้วยครับ
ที่ได้พาผมมารู้จักชุมชนเล็กๆ ที่เปี่ยมด้วยความ
สร้างสรรค์แห่งนี้ จากการที่คุณเอ เลือกพื้นที่นี้ 
ท�ากิจกรรม อาสาสอน อาสาซ่อม

อย่างไรก็ตามผู้อ�านวยการโรงเรียนบอกว่า  
ที่นี่ก็มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง เช่น นักเรียนบางคน
ผู้ปกครองก็ไม่สามารถซื้อจักรยานให้ขี่มาโรงเรียน
ได้ จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับครูบรรพตได้ ซึ่ง
ทางโรงเรียนก็ไม่มีจักรยานให้ยืม จึงอยากเชิญ
ชวนเพื่อนๆ ที่อยากท�ากิจกรรมจักรยานให้ยืม 
หรือบริจาคจักรยานให้กับโรงเรียนห่างไกล ที่นี่ก็ 
เป็นอกีโรงเรยีนทีน่่าจดักจิกรรมนะครบั  หากจะท�า 
กจิกรรมจกัรยานให้น้องขอเป็นจกัรยานทีม่คีณุภาพ 
สกันดินะครบั เดก็ๆ จะได้ใช้ได้นาน สามารถตดิต่อ
ครูบรรพตได้ที่โรงเรียนบ้านกระแซง (คุรุราษฎร์ 
นุกูล) บ้านกระแซง หมู่ที่ 8 ถนนศรีสะเกษ-กันทร
ลักษณ์ ต�าบลต�าแย อ�าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
33230 ฉบับหน้าถนนสีขาวจะมีเรื่องอะไรมาเล่า
สู่กันฟัง อย่าลืมติดตามนะครับ แวะเยี่ยมเยียน
ทกัทายผมได้ที ่www.facebook.com/veenono

18

VO
L 
3 

 IS
SU

E 
8



นอกจากการฝึกอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเป็นตัวแทนชาวไทยน�าชื่อเสียงมาสู่
ประเทศแล้ว โค้ชและนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรา ยังเสียสละเวลา 
มาท�ากิจกรรมสาธารณะ เพื่อสร้างกระแสการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกๆ ชุมชน พวกเธอบอกว่าสังคมไทยเราทุกวันนี้ติดสบาย 
จนไม่อยากจะออกก�าลังกายกัน ฉะนั้นการเดินทางในระยะสั้นด้วยการเดินและการใช้
จักรยาน จึงเป็นการออกก�าลังกายเบื้องต้นที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

นักกีฬาหลายคนมีประสบการณ์การใช้จักรยานใน 
วัยเด็ก หลายคนใช้จักรยานปั่นไปโรงเรียน เช่น นุศรา 
ต้อมค�า เธอบอกว่าในวยัเดก็เธอใช้จกัรยานเก่าๆ ซึง่ป่ันไป
ซ่อมไป เธอสามารถซ่อมจกัรยานได้เองจนเสือ้ผ้าเลอะเทอะ
มอมแมมเลยทีเดียว...

โค้ชอ๊อด...

เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร

โค้ชวอลเลย์บอลหญงิทมีชาตกิก็�าลงั
พยายามใช้จักรยานในเดินทางมาสนาม
กีฬาแห่งชาติเป็นบางโอกาส ซึ่งมีระยะ
ทางถึง 30 กิโลเมตร “สมัยเรียนผมใช้
จักรยานขี่มาเรียนเสมอ และเดี๋ยวนี้ก็พยายามหันกลับมาใช้จักรยาน
มากขึ้น” โดยโค้ชอ๊อดบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถท�าพร้อมกับ
ครอบครวัได้ “หากน้องๆคนไหนสนใจกส็ามารถไปฝึกฝนเพิม่เตมิ ไม่แน่
นะอาจจะได้เป็นนกักฬีาจกัรยานทมีชาตกิไ็ด้นะ” โค้ชอ๊อดกล่าวทิง้ท้าย

กิ๊ฟ...

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์

กัปตันทีมบอกว่า การจะก้าวขึ้นมา
เป็นตัวแทนคนไทยในระดับแนวหน้า
ต้องอดทนและมีวินัยอย่างมาก ฝากถึง 
น้องๆ เยาวชนให้ค้นหาความถนัดและ
ความสามารถของตัวเองแล้วรีบพัฒนาฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู ่ความฝัน 
ตัวเอง แต่อย่าลืมเรื่องเดินและจักรยานเพราะคือการออกก�าลังกาย 
เบื้องต้น อย่าลืมติดตามให้ก�าลังใจทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติ
ไทยเรา ทุกนัดที่แข่งนะค่ะ...

วอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
เดินไป ปั่นไป กับ...

โดย... อิทธิพล บารมีเกรียงไกร
ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
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ทริปสะอาดนั้น ส�าคัญไฉน
โดย... ป้าอัมพร 

9-12 สิงหาคม 2557

ทริปสะอาดครั้งที่ 16 นี้มีสมาชิกหน้าเก่า
ขาประจ�าและหน้าใหม่ทีเ่พิง่เข้ามาร่วมกจิกรรม
ครั้งแรกรวมแล้ว 48 คน ขึ้นรถแล้วก็หลับ
บ้างตื่นบ้าง หลับๆ ตื่นๆ จนถึงเมืองแพร่ แวะ
ร้านอาหารแสงจันทร์ เปลี่ยนเสื้อผ้าและทาน 
อาหารเช้ากนัท่ามกลางเสยีงน�า้ตกทีส่ร้างสรรค์
ให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติสวยงามสดชื่น

เริ่มกิจกรรมแอ่วเมืองแพร ่กันที่หน ้า 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�านักงานแพร่ 
มีผู้อ�านวยการภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ พร้อม
ด้วยผูอ้�านวยการการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
แพร่ และผู้อ�านวยการกีฬาจังหวัดแพร่ให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นกันเอง มีอาจารย์ชินวร 
ให้เกียรติมาบรรยายเล่าเรื่องเมืองแพร่ให้ 
พวกเราฟัง ก่อนน�าจกัรยานโบราณคลาสสคิมา 
น�าพวกเราชาวเสอืป่ันจกัรยานชมเมอืงแพร่กนั 

เริม่ป่ันเลยีบคลองคเูมอืงแพร่ ด้านทศิเหนอืและ
ตะวันออก เข้าเมืองทางประตูไชย ดูวิถีชีวิต 
ชาวเมอืงแพร่ ซึง่วนันีด้เูงยีบๆ ถนนโล่ง ไม่ค่อย
มีรถยนต์และผู้คน หรือจะเป็นวันหยุด ได้ยิน
เสียงแว่วมาว่า เมืองแพร่เงียบสงบ น่าอยู่ดีจัง 
แวะชมคุม้เจ้าหลวงโรงเรยีนป่าไม้แพร่  ดอูาคาร
เก่าของ บริษัท อีสต์เอเชียติ้ค ปั่นชิลๆ ไปบ้าน
น�้าโค้งสนุกกับการปั่นข้ามสะพานสลิง มีหลาย
คนต้องปั่นไปปั่นมาเพื่อรอเก็บภาพ เพราะ 
คุณแบล๊กตากล้องมาไม่ทัน ชมชีวิตเรียบง่าย
ของชาวบ้านเวียงทอง บ้านสองแคว แล้วเข้า
เมืองไปดูอาคารของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่าใน
อดีตริมแม่น�้ายมบ้านเชตวัน เข้าเมืองเก่าแพร่
ทางประตูมาน เลาะตามแนวก�าแพงเมืองเก่า
ทีช่าวแพร่เรยีกว่า “เมก” ไหว้พระนอน เข้าชม 
บ้านวงศ์บุรีเป็นบ้านสีชมพูสวยงาม ได้เวลา
อาหารเที่ยงมาเมืองแพร่ทั้งทีก็ต้องลองชิม
อาหารเมืองแพร่ที่ร้านปั๋นใจ๋ 

อิ่มหน�าส�าราญกันแล้วเริ่มทยอยกันไปที่ 
วดัพระบาทมิง่เมอืงวรวหิาร  ไหว้พระขอพรแล้ว 
ปั่นต่อไปวัดสระบ่อแก้ว และวัดจอมสวรรค์  
เป็นวัดชาวไทยใหญ่และพม่า อาจารย์ชินวรน�า
ปั่นต่อเข้าเมืองทางประตูเวียงหรือประตูม้า  
ป่ันบนแนวก�าแพงเมอืง แวะวดัหวัข่วง วดัศรชีมุ  
วัดหลวงและพิพิธภัณฑ์วัดหลวง สุดท้าย

มาชมคุ้มวิชัยราชา ของอดีตผู้แทนราษฏร
คนแรกของแพร่ (นายวงศ์ แสนศิริพันธ์) ฟัง
เรื่องเล่าในอดีต จบแล้วทยอยกันปั่นกลับที่พัก
เฮือนเชตวัน ต่างแยกย้ายกันไปเดินชมวิถีชาว
ล้านนาที่ถนนคนเดินกาดกองเก่าท่ามกลางฝน
ตกโปรยปรายชุ่มฉ�่าใจ มีกลุ่มหนึ่งได้ชมการ
แสดงน�้าพุดนตรีสวยงามยิ่งนัก...

ปั่นละไม ไปแอ่วเมืองแพร่
สรุปทริป

สรุปทริปสั้นๆ มาฝาก เรียกน�้าย่อยสมาชิก 
หน้าใหม่ให้อยากมาร่วมแจมกบัเรา ทรปิสะอาด 
ความสุขที่คุณปั่นได้ รออยู่
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เครือข่ายเล่าเรื่อง...
ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

บรรยากาศการประชุม มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 400 ท่าน  
อยู่ภายใต้แนวคิด “ชาวขอนแก่นร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสุข
ภาวะที่ดี” มีนายองอาจ วีรภัทรสกุล เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดคือ นายวิวัฒน์ เมธีวรรณกิจ  
รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น และนายแพทย์อ�าพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ปาฐกภาพิเศษเรื่อง “สมัชชาสุขภาพ
กบัการพฒันานโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม” ต่อด้วยเวทเีสวนาประเดน็ 
“สมชัชาสขุภาพกบัการสร้างสงัคมสขุภาวะของชาวขอนแก่น” โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการจัดประชุมฯ และประธานกลุ่มอนุรักษ์
โคกหินขาว

ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับรองมติฯ โดย
ประเด็นที่ 5 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน  
มีนพ.ประยูร โกวิทย์ กรรมการจัดประชุมฯ เป็นประธาน มีคุณกาญจนา  
เหลืองอุบล และคุณชญานิตย์ เขียวสด จากศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัด 
ขอนแก่น เป็นผู้น�าเสนอ และมีคุณสุรพงษ์ ใจเมือง, ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย  
ประธานก�ากับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานฯ และ 
คุณวัตกรณ์โชติ ชูโรจน์สุขเกษม เป็นทีมวิชาการผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ 
ตอบค�าถามจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ ข้อคดิเหน็จากผูเ้ข้าร่วมประชมุ แก้ไขข้อความ
บางส่วน เพิม่และ/หรอืแก้ไขบทบาทของหน่วยงานองค์กรทีน่่าจะเข้ามามส่ีวน
สนับสนุน เช่น ส�านักทางหลวงที่ 5 และแขวงการทางที่ 1, 2 และ 3 เทศบาล
ต�าบลบ้านแฮด รวมทั้งข้อเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน โดยเฉพาะสถานศึกษาควรลดหย่อยค่าลงทะเบียน เป็นต้น 

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย อภิปรายชี้แจงแสดงความยินดีกับประชาคม 
ชาวขอนแก่นที่มีการน�าวาระนี้เข้าสู่ประเด็นสาธารณะของจังหวัด ถือเป็น
จังหวัดแรกที่ใช้เวที สช. ในระดับจังหวัดคู่ขนานไปกับภารกิจระดับประเทศ 
ที่ต้องขับเคลื่อนโดยส�านักงาน สช. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย กับหน่วยงานระดับกระทรวงและกรมฯ ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งมติของคณะ
รัฐมนตรี ซึ่งก�าลังด�าเนินการประสานให้เกิดแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็น 
รูปธรรมในระยะต่อไปภายหลังการน�าเสนอแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองมติฯ 
ก่อนกลับเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อสรุปการประชุม รับรองมติ ประกาศปฏิญญา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และการมอบมติฯ ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. บริเวณหน้าห้องประชุมที่ใช้จัดงาน เครือข่ายฯขอนแก่นได้จัดพื้นที่
น�าเสนอความเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ใช้จักรยานฯ พร้อมเปิดพื้นที่ให้

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่น ขอนแก
่น 

แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรบนแผ่นป้าย และการจัดมุมถ่ายรูป 
อันเป็นการสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

2. เครือข่ายฯ จัดให้มีการมอบแผ่นป้าย ผู้ที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร
สนับสนุนการใช้จักรยาน ถือเป็นทั้งสัญลักษณ์และการสร้างความผูกพัน 
ต่อภารกิจในขั้นต่อไปของแต่ละพื้นที่ โครงการฯ จึงน่าจะท�าป้ายมาตรฐาน
ต้นแบบที่มีสัญลักษณ์ เดินไปปั่นไป เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางเดียวกัน

3. การน�าเสนอประเด็นเพื่อการขอรับรองมติของขอนแก่น น่าจะใช้
แนวทางจากมต ิสช.กลาง แต่กม็ปีระเดน็ทีเ่ป็นท้องถิน่ทีโ่ครงการจะต้องท�าการ
แยกแยะเพื่อศึกษาความแตกต่าง บางประเด็นอาจเป็นเรื่องเฉพาะที่ แต่บาง
ประเด็นก็น่าจะสามารถน�าเสนอให้เป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ที่สนใจน�า
เข้าสู่วาระจังหวัดไปได้ด้วย ขณะเดียวกันควรพิจารณาประเด็นที่ควรเสนอ 
ให้เพิ่มเติมในการน�าไปท�าประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไปด้วย

4. เครือข่ายฯ ขอนแก่น ควรต้องด�าเนินการสรุปปัญหาอุปสรรคใน 
การผลักดันที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อสังเกตไว้ด้วย

5. โครงการฯควรส่งผู้แทนสนับสนุนการท�างานของเครือข่ายจังหวัด
และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โอกาสของเครือข่ายในการสนับสนุนการท�า
ชุมชนเดิน-จักรยานในจังหวัดเดียวกันไปด้วย

6. เครือข่ายฯขอนแก่นมีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนเพื่อ 
ขยายพื้นที่ส่งเสริมการใช้จักรยานไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นพื้นที่และ
อ�าเภอรอบนอกเป็นอย่างมาก โครงการควรพิจารณาจัดแบ่งระดับของทุน
สนบัสนนุการประสานงานในจงัหวดัทีม่ภีารกจิแตกต่างกนั เช่น เลก็ กลาง ใหญ่ 
ทัง้นี ้เพือ่มใิห้ผูป้ฏบิตังิานต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายส่วนตวัจนเกนิความเหมาะสม 
ทัง้วางกรอบค่าใช้จ่ายทีโ่ครงการจะสนบัสนนุเครอืข่ายไว้ให้ชดัเจนโปร่งใสโดย
สอดคล้องกับระเบียบของทางการ

7. ในจังหวัดต่างๆ มีชมรมจักรยานในโรงเรียนทั้งประถมและมัธยม
เกิดขึ้น เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งชมรมจักรยานคุณธรรม (Moral Bike)
มากว่า 5 ปี โดยครทูีม่จีติอาสาใช้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัจกัรยานไปปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในทางสร้างสรรค์แก่เยาวชนได้อย่างน่าชืน่ชม โครงการฯควรหาทาง
จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุอย่างกว้างขวางในระดบัประเทศ เช่น กองทนุสนบัสนนุ
จักรยานเยาวชนสร้างสรรค์อนาคต เป็นต้น

หมายเหตุ : รายงานนี้เป็นฉบับร่างเพื่อรับการแก้ไขเพิ่มเติม หากท่าน 
  ผู ้อ ่านมีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ  
  กรุณาเสนอด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง

ที่มา : 

เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดขอนแก่น โดยคุณสุรพงษ์ ใจ
เมือง ได้เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นสาธารณะว่าด้วย”การจัดระบบและ
โครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน” เป็น 1 ใน 5 ประเด็น
ของการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1 ได้แก่
1. ความปลอดภัยทางอาหารและการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น
2. การควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดขอนแก่น
3. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยทุกพื้นที่
4. การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
5. การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
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I bike I walk Report

17-26 ต.ค. 57
ททท. สสส. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือภาคเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและ 

รกัการเดนิ ผ่านกจิกรรม “ป่ันตามรอยพระนางจามเทว ีร่วมสร้างเจดย์ี วดัป่าท่าสดุ  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่” ระหว่างทางพบปะ เยี่ยมเยียนชุมชน เทศบาล อบต.  
ในพื้นที่ ชวนและสร้างแนวร่วมเพื่อให้ผู้บริหารเมือง ชุมชน หันมาสนใจส่งเสริม 
การใช้จักรยานในชุมชนตามบริบทและวิถีของพื้นที่ 6 จังหวัด และกว่า 40 ภาคี 
ที่ขบวนกฐินจักรยานปั่นผ่าน อย่างน้อยสัญลักษณ์ของการเดินทางด้วยจักรยาน  
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสให้เด็กๆ ผู้เฒ่าคนแก่ หนุ่มสาวและคนทั่วไปของ
ชุมชนหันมาสนใจอยากใช้จักรยาน... เพื่อการเดินทางทั้งระยะใกล้และไกลกว่า 600 
กิโลที่ปั่นไป คณะกฐินคงหายเหนื่อย อิ่มเอม

17 ต.ค. 57
ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่น ขอนแก่น ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย 

ประธานก�ากับทิศโครงการฯ ร่วมประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  
ครั้งที่ 1 โดยร่วมเป็นผู ้สนับสนุนข้อมูลห้องวิชาการด้าน เดิน-จักรยาน  
พร้อมแสดงความยินดีกับประชาคมชาวขอนแก่น ที่มีการน�าวาระนี้เข้าสู ่
ประเด็นสาธารณะจังหวัด นับเป็นแห่งแรกที่ใช้เวที สช. ระดับจังหวัดคู่ขนาน
กับภารกิจระดับประเทศ

18-20 และ 25-27 ก.ค. และ 1-3 ส.ค. และ 8-10 ส.ค. 57
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีชุมชนจักรยาน  

เพื่อสุขภาวะ 80 พื้นที่ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และต่อเนื่องต้นเดือน 
สิงหาคม ชมรมฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี
ผู้รับทุนสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะขึ้น ทั่วไทยทั้ง 4 ภูมิภาค จุดประกาย
แนวคิด ร่วมปักธงเดินหน้าสร้างชุมชนเดิน-จักรยาน เราคาดหวังว่าพื้นที่ 
น�าร่องทั้ง 80 ชุมชน จะผลิดอกออกผล ขยายแนวคิด กระบวนการด�าเนินงาน
สู่ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ต่อไปยังชุมชน พื้นที่อื่นต่อไป

26 ก.ย. 57
ชมรมฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมประจ�าปี 2557 ของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) หวัข้อ
หลักคือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคนที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่ม 
เป้าหมายในงานนี้มีหลากหลาย ทั้งคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม NGOs เป็นต้น 
ประธานชมรมฯ ได้มีโอกาสน�าเสนอการขับเคลื่อนเรื่องจักรยานโดยเน้นที่
คนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์สังคม สามารถช่วยแก้ปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ พลังงานและสังคมได้

1 ต.ค. 57
ประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นการจดัระบบและโครงสร้างส�าหรบัการเดนิ

และการใช้จักรยาน ที่ห้องประชุมสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือ
แผนการจดัประชมุระดมความคดิเหน็ต่อร่างยทุธศาสตร์ตามมต ิเดนิ-จกัรยาน 
ทีจ่ะจดัให้มขีึน้ทัว่ทกุภมูภิาค เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะจากภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ คสช. (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)  
แผนงานออกมาแล้วว่าครั้งที่ 1 จะจัดที่ภาคกลางในที่ 19 พ.ย. 57 ความคืบ
หน้าจะน�ามารายงานต่อไป
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The 3rd
Thailand Bike & Walk Forum: S A F E T Y

การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ 3:
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

บั ด นี้   -   3 0   พ . ย .   5  7สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โครงการผลักดันการเดินและการใชจักรยานไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทย
เลขที่ 15 อาคารวัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ 17 ถนนประดิพัทธ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท: 02-618-4430, 02-618-4434 โทรสาร: 02-618-4430
อีเมล: tcc@thaicyclingclub.org, jintanatcc@hotmail.com, 
sarattcc@hotmail.com

กฎหมายและนโยบาย 

(Law & Policy))

ระบบโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure))

ทัศนคติและพฤติกรรม
(Behavior)

ความคุมคาทางสังคม
(SROI)

สิทธิของคนเดินและผูใชจักรยานบนทางสัญจร
การบังคับใชกฎหมายจราจร เพื่อประโยชนของผูเดินถนนและใชจักรยาน
ปญหาอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายเดินและจักรยาน ฯลฯ

การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินและการใชจักรยาน
ความปลอดภัยจากวัสดุและผิวทางของทางเดินเทาและจักรยาน ฯลฯ

การรณรงคประชาสัมพันธเรื่องความปลอดภัยในการเดินเทาและใชจักรยาน
การสรางความรูความเขาใจเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชจักรยานที่ปลอดภัย ฯลฯ

การประเมินความคุมคาทางสังคมจากระบบการเดินทางดวยจักรยาน
คาใชจายที่ประหยัดและการใชจักรยานในระยะทางใกลๆ ฯลฯ

อื่นๆ
ความปลอดภัยจากโครงขายและเสนทางเดินเทาและจักรยาน (Network)
ผลงานดานการเดินและจักรยานที่นาสนใจ ดานความปลอดภัยอื่นๆ

S A F E T Y  T O D A Y
i s

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผูสนใจสงผลงานวิชาการ
เพื่อเสนอในการประชุมวิชาการ



นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

ทีมชาติไทย ร่วมรณรงค์เพื่อ

สร้างกระแสการเดินและการ

ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน


