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บทบรรณาธิการ

จ�กคลอโรฟิลล์ฉบับครบรอบ 25 ปีของชมรมฯที่ผ่�นม� 
(ฉบับที่11) ทีมง�นได้หยิบยกเรื่องร�วของไต้หวันโมเดลม�
เล่�สู่กันฟัง และในฉบับนี้ช่วงเวล�ที่เขียนต้นฉบับเป็นช่วง
เวล�เดยีวกบัทีท่มีง�นชมรมจกัรย�นฯ ได้มโีอก�สเดนิท�งไป
ประชุมจักรย�นโลก Velo-City Global Taipei 2016 ที่
ประเทศไต้หวัน นำ�ทีมโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 
เร�ได้เรียนรู ้บทเรียนม�กม�ยจ�กผู ้คนที่ขับเคลื่อนเรื่อง
จกัรย�นจ�กทัว่โลก โดยเฉพ�ะช�วยโุรปทีใ่ช้จกัรย�นกนัม�ก
ทีส่ดุ และมเีมอืงจกัรย�นม�กทีส่ดุ พวกเข�ทำ�ได้อย่�งไร ด้วย
วิธีคิดอย่�งไร เร�ได้เรียนรู ้ว่�ไทเปเมืองจักรย�นมีคว�ม 
โดดเด่นเรื่องระบบจักรย�นส�ธ�รณะ และประเด็นสำ�คัญที่
ทำ�ให้ระบบจักรย�นส�ธ�รณะสำ�เร็จคือ ก�รสนับสนุนค่�ใช้
จ่�ยโดยรัฐในช่วงแรก แต่แม้จะประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง
รวดเร็ว ไต้หวันก็ยังคงมีเรื่องต่�งๆ ที่ต้องพัฒน�ต่อไป 

ก�รประชุม Velo - City Global Taipei สิ้นสุดลง วันต่อม�
ทีมง�นยังได้เข้�ร่วมประชุมกับ World Cycling Alliance 
(WCA) ซึ่ง ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย เป็นกรรมก�รก่อตั้งและ
กรรมก�รกำ�กับทิศของ WCA ในก�รประชุมมีผู้แทนจ�ก 
OECD ม�บรรย�ยเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์และนโยบ�ยระดับ
โลก โดยพดูถงึเรือ่ง ITF (International Transport Forum) 
ที่ประเทศไทยเป็นสม�ชิก และกล่�วถึงปัจจัยต่�งๆ ที่มีผล 
กระทบต่อ B&W (จักรย�น + เดิน) 

ก�รได้ไปเรียนรู้บทเรียนจ�กทั่วโลกทำ�ให้เร�มองเห็นภ�พ
ต่�งๆ ในก�รขับเคลื่อนชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งคงต้องนำ�ม�ปรับใช้
ให้เหม�ะสมกับเมืองไทยต่อไป นอกจ�กคว�มรู้แล้วเร�ยังได้
แรงบันด�ลใจและกำ�ลังใจม�กม�ยจ�กพันธมิตร ที่ทำ�ให้เร�
รู้ว่�เร�ไม่ได้กำ�ลังทำ�เรื่องนี้อย่�งโดดเดี่ยว แต่คนทั้งโลกก็
กำ�ลังเดินหน้�ในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

จากไต้หวันสู่เชียงคำ 

ในช่วงเวล�เดียวกันนั้น ทีมง�นอีกส่วนหนึ่งได้เดินท�งลง 
พืน้ทีเ่พือ่ศกึษ�เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัจกัรย�นในเมอืงไทย เร�ได้
เดินท�งไปยัง อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ได้ไปพบปะพูดคุยกับ 
ช�วเชียงคำ�เกี่ยวกับเส้นท�งพัฒน�สู่ก�รเป็นเมืองจักรย�น 

เร�พบว่�เชียงคำ� เมืองเล็กๆ อันเงียบสงบและรุ่มรวยด้วย
วัฒนธรรมแห่งนี้ มีศักยภ�พในก�รเป็นเมืองจักรย�น ทั้งท�ง
ด้�นก�ยภ�พของเมือง และด้�นคว�มคิดของผู้คน แม้จะยัง
ไม่ได้เป็นเมืองจักรย�นเต็มรูปแบบ ยังอยู่ในขั้นตอนก�ร
พัฒน�และขับเคลื่อน แต่หล�ยภ�คส่วนในเมืองเชียงคำ�ได้
เหน็พ้องต้องกนัแล้วว่�ทศิท�งก�รพฒัน�เมอืงของพวกเข�คอื 
ก�รเปน็เมืองสเีขยีว และก�รเปน็เมืองทีเ่ป็นมติรกบัจกัรย�น 
โดยใช้จักรย�นเป็นเครื่องมือหนึ่งในก�รพัฒน�เมือง

เร�ได้ลองป่ันจกัรย�นชมเมอืงต�มเส้นท�งท่องเทีย่วทีช่�วเมอืง 
ได้จัดทำ�ไว้ เร�ได้ไปชมคว�มง�มของสถ�นที่ต่�งๆ ละเลียด
อย่�งช้�ๆ ชลิด์ๆ ด้วยพ�หนะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เร�รูส้กึ 
ถึงคว�มปลอดภัยเมื่อปั่นจักรย�นในเมืองนี้ รถใหญ่วิ่งไม่เร็ว 
ชะลอให้ท�งจกัรย�นอย่�งเร� ระหว่�งท�งเร�ได้ทัง้มติรภ�พ 
รอยยิ้ม และนำ้�ใจจ�กช�วเมือง เร�รู้สึกได้ถึงคว�มเป็นมิตร
ต่อจกัรย�นทีช่�วเมอืงมใีห้กบัเร� อ�จเรยีกได้ว่� นีค่อืเมอืงที่
ผู้คนเป็นมิตรและเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรย�น ซึ่งเมืองที่เป็น
มิตรต่อจักรย�นนี่คือขั้นตอนสำ�คัญ เป็นบันไดขั้นแรกสู่ก�ร
พัฒน�เป็น “เมืองจักรยาน” ต่อไปในอน�คต
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วารสารแจกฟรี
ว�รส�รส่งเสริมก�รเดิน 

ก�รใช้จักรย�น
ในชีวิตประจำ�วัน    

เพื่อสร้�งชุมชนและ
เมืองน่�อยู่
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ลงพื้นที่สนับสนุน 
การปรับกายภาพพื้นที่ 4 จังหวัด
เครือข่�ยผู้ใช้จักรย�นและรักก�รเดิน 
(ภ�คใต้ตอนบน) 

พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ 
100 ชุมชนจักรยานเพี่อสุขภาวะ 
ณ ร�ม�ก�ร์เด้น กทม.

จักรย�นท�งไกล 650 กม. 
จ�ก กทม. กิจกรรม 
“ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”

ภาพปก : ธาร ธงไชย



เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ -1 มีน�คม 2559 ที่ผ่�นม� ทีมง�นชมรมฯ ได้ไป
ร่วมประชุม Velo-City Global Taipei 2016 ที่ไต้หวัน เร�นำ�ประสบก�รณ์
ของเร�ไปแบง่ปนั และไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนทัง้คว�มสำ�เรจ็และลม้เหลวในแงม่มุ
ต่�งๆ จ�กหล�ยประเทศ ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะกับประเทศไทย
ได้ในหล�ยประเด็น

โครงสร้างพื้นฐานไม่การันตีความส�าเร็จ
ก�รจดัใหม้โีครงสร้�งพืน้ฐ�นไมไ่ดเ้ปน็หลกัประกนัว�่จะประสบคว�มสำ�เรจ็
ทำ�ใหม้คีนม�ใชจ้กัรย�นม�กขึน้ แตจ่ำ�เปน็ตอ้งทำ�รว่มกบัก�รจดัตัง้ท�งสงัคม 
สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ท�งสังคม ทั้งภ�คประช�สังคม รัฐบ�ล ภ�คก�ร
ตล�ด วัฒนธรรม ก�รศึกษ� ให้ทุกส่วนเข้�ม�ร่วมในก�รขับเคลื่อนไปพร้อม
กับก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ผูกมิตรกับนักการเมือง
นักก�รเมืองท้องถิ่นมีบทบ�ทม�กในก�รตัดสินและขับเคลื่อน คำ�ถ�ม
สำ�คัญที่เกิดขึ้นเสมอคือ ใครควรเป็นผู้จ่�ยค่�สร้�งอ�ค�รจอดจักรย�น
และรับภ�ระค่�จอด ควรจะเป็นเจ้�ของรถไฟ รถไฟฟ้� เทศบ�ล เจ้�ของ 
โครงสร้�งพื้นฐ�น รัฐบ�ลกล�ง ผู้ ใช้บริก�ร หรือผสมรวม ร่วมกัน 
จ่�ยในรูปแบบต่�งๆ รวมถึงทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยถูกกว่� และสะดวกกว่� 

ก�รข�ยไอเดียกับนักก�รเมือง อย่�พูดถึง “ปัญห�” แต่ให้พูดถึง “ท�งออก” ห�
คำ�ตอบที่ไม่สร้�งคว�มขัดแย้ง ไม่ควรพูดในสเกลโลก และเรื่องปัจเจก 
แต่ละบุคคล แต่พูดในมิติของเมือง (Urban/City) ควรใช้คำ�ว่� เมือง 
หรือชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรย�น (Bike Friendly City/Community) แทน
คำ�ว่� เมืองหรือชุมชนจักรย�น (Bike City/Bike Community) เพร�ะก�ร
เรยีกเชน่นัน้อ�จไมเ่ปน็จรงิ และบัน่ทอนกำ�ลงัใจ เร�พบว�่หล�ยครัง้นโยบ�ย
จกัรย�นทีด่เีริม่จ�กก�รแกป้ญัห� เชน่ เนเธอรแ์ลนดป์ระสบคว�มสำ�เรจ็เปน็
ประเทศจักรย�น โดยเริ่มต้นจ�ก Dutch Mona ออกม�ประท้วงเรียกร้อง
ให้มีคว�มปลอดภัยต่อเด็กใช้จักรย�น เมื่อมีกรณีเด็กถูกรถยนต์ชนเสียชีวิต 

Public Bike Sharing ความส�าเรจ็ของไต้หวัน
ไทเปมีอัตร�ก�รเติบโตของ Public Bike Sharing (PBS) ระบบจักรย�น
ส�ธ�รณะสงูทีส่ดุในโลก มกี�รหมนุเวยีนใชง้�นสงูถงึ 8-10 ครัง้/วนั เดมิเมอืง
ไทเปสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 30 น�ทีแรก เป็นเงิน 10 NTD ให้แก่บริษัทเพื่อ 
ให้ประช�ชนใช้ได้ฟรี แต่ภ�ยหลังลดเหลือ 5 NTD โดยให้ประช�ชนจ่�ยเอง 
5 NTD ปร�กฏว่�มีผู้ใช้ลดลงทันทีโดยยังไม่ส�ม�รถกลับสู่ตัวเลขเดิมได้

ระบบจักรย�นส�ธ�รณะขน�ดเล็กเพียง 10  สถ�นีก็ส�ม�รถประสบ 
คว�มสำ�เร็จได้ โดยควรใช้ App เพื่อห�ข้อมูลจำ�นวนจักรย�นที่ว่�ง สถ�นี 
จอดที่ใกล้ที่สุด ก�รใช้ IT (Information Tech) และ IoT (Internet of 
Things) เชน่ App ประเภทต่�งๆ เข�้ม�มบีทบ�ทในระบบจกัรย�นอย�่งม�ก

มุมมองของสถาปนิกและนักผังเมือง
ไม่ควรมองเมืองในมุมมองของนักเทคนิค แต่มองเมืองในมุมมองของ
ประช�ชนผู้ใช้ง�นจริง “ระบบจักรย�น” ไม่ใช่เพียง “ท�งจักรย�น” แต่
ต้องรวมถึงที่จอด อ�ค�รจอด สถ�นีรถไฟ สถ�นีรถไฟฟ้� ท่�รถเมล์ ท่�เรือ
เมล์ ก�รออกแบบบ้�น ก�รออกแบบเมือง ต้นไม้ สวนส�ธ�รณะ โครงข่�ย
ท�งจักรย�น ก�รเชื่อมต่อ คว�มสะดวก คว�มสบ�ย คว�มปลอดภัย ก�ร
ออกแบบถนน ป้�ย ก�รจำ�กัดคว�มเร็วรถ ก�รบังคับใช้กฎหม�ย ก�รพัก
ผ่อนหย่อนใจ และคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ ทุกสิ่งต้องถูกนำ�ม�คิด
ในก�รออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับจักรย�น

งานศึกษาวิจัยที่ไทยควรท�า
เมือ่มองจ�กคว�มสำ�เรจ็ของประเทศต�่งๆ เร�ควรมกี�รศกึษ�วจิยัในประเดน็
ต่�งๆ เพื่อห�แนวท�งที่เหม�ะสมของไทย อ�ทิ
• ทำ�อย่�งไรให้นักจักรย�นหันม�ทำ�ง�นส่งเสริมขับเคลื่อนก�รใช้จักรย�น
 ในชีวิตประจำ�วันในลักษณะเดียวกับ European Cyclists’ Federation  
 (ECF), Dutch Cycling Embassy (DCE) หรือชมรมจักรย�นเพื่อสุขภ�พ 
 แห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club :TCC) 
• ห�กมีที่จอดจักรย�น หรืออ�ค�รจอดจักรย�นที่จอดได้สะดวก สะอ�ด 
 ปลอดภยั ใครควรเปน็ผูจ้่�ยค�่ลงทนุกอ่สร�้ง ค�่บำ�รงุรกัษ� ค�่ดำ�เนนิก�ร 
  และควรเริ่มเก็บในร�ค�เท่�ใด 
• โอก�สที่จะใช้ PEBS (Public E-Bike Sharing) ในไทย เพร�ะเมืองไทย
 อ�ก�ศร้อน คนไทยชอบคว�มสบ�ย ทำ�ยังไงให้เหงื่อไหลย้อยไม่รบกวน 
 ก�รแต่งหน้�ของสตรี จึงต้องห�จุดแข็งของก�รใช้จักรย�นให้ได้ เช่น  
 ไปได้ไกลกว่� เร็วกว่� ฯลฯ
• ห�ข้อมูลเก่ียวกับงบประม�ณท่ีรัฐใช้ในก�รทำ�ถนนหลวง ถนนท้องถ่ิน
  รถไฟ รถไฟฟ้� ฯลฯ เทียบกับงบที่ใช้สำ�หรับท�งเท้� และท�งจักรย�น 
• ห�ปริม�ณก�รลดลงได้ของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ห�กประเทศไทย
 ส�ม�รถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก�รใช้จักรย�นและก�รเดิน

ทัศนศึกษาด้วยจักรยานในไต้หวัน
ไต้หวันขึ้นชื่อในเรื่องเส้นท�งก�รปั่นจักรย�นเพื่อก�รท่องเที่ยวที่สวยง�ม 
แต่ภ�ครัฐบ�งครั้งก็ยังไม่เข้�ใจก�รออกแบบท�งจักรย�น เพร�ะไม่เข้�ใจวิธี
คิดของผู้ใช้จักรย�นและนักจักรย�น เช่น ไม่สมควรใช้ไหล่ท�งริมถนนหลวง
ม�เป็นท�งจักรย�นใน Bike Route No.1 เพร�ะอันตร�ยม�ก ส่วนท�ง
จกัรย�นรอบเก�ะไตห้วนักว�่ 1,000 กโิลเมตร เหม�ะกบัก�รปัน่จกัรย�น แต่
ไมเ่หม�ะแกก่�รใชใ้นชวีติประจำ�วนั จงึไมส่�ม�รถแกป้ญัห�ของสงัคมไดม้�ก 
แต่ส�ม�รถนำ�เงินเข้�ประเทศจ�กก�รท่องเที่ยวได้จำ�นวนม�ก

ก�รได้พบปะกับนักขับเคลื่อนเรื่องจักรย�นและเดินจ�กทั่วโลกครั้งนี้  
เร�ได้ทั้งข้อคิดและแนวท�งปฏิบัติ ซึ่งคงต้องนำ�ม�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ให้
ออกม�เป็นแนวท�งก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมกับประเทศไทยต่อไป

Velo Report

Velo-City Global Taipei 2016
เรียนรู้บทเรียนจากท่ัวโลก
 เรื่อง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 
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ง�นวิจัยชี้ก�รขี่จักรย�นเป็นประจำ�ช่วยให้มีสุขภ�พ 
ท�งเพศที่ดีขึ้น นักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลับอ�ร์คันซอ 
สหรัฐอเมริก� ศึกษ�ผู้ช�ยและผู้หญิง 400 คน พบว่�
คนทีม่ร่ี�งก�ยฟิตจะมคีว�มต้องก�รท�งเพศสงูกว่�คน
วยัเดยีวกนัทีร่่�งก�ยไม่ฟิต การขีจ่กัรยานเพยีงสปัดาห์
ละสองสามครัง้กส็ามารถท�าให้ภาพลกัษณ์ทางกายดขีึน้
ได้แล้ว ในคนกลุม่นีช้ายมากกว่าร้อยละ 80 และหญงิ
เกือบละร้อยละ 60 จัดตัวเองว่ามีความต้องการทาง
เพศสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

การขีจ่กัรยานจะท�าร่างกายหลัง่สารเอน็โดแคนนาบนิอยส์ 
(Endocannabinoids) สารเคมนีีท้�าให้รูส้กึด ีขจดัความเครยีด 
การขีจ่กัรยานเป็นประจ�ายงัช่วยควบคมุฮอร์โมนความ 
เครยีดอย่างอะดรนีาลนีและคอร์ตซิอล ท�าให้รูส้กึเครยีด
น้อยลง งานวิจัยพบว่าการมีความเครียดน้อยท�าให้ 
มีการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ง่ายขึ้น และมีความสุข
ได้บ่อยครั้งขึ้น

อาหารคลีน (Clean Food) คืออ�ห�รที่ผ่�นก�รปรุงแต่งดัดแปลงน้อยที่สุด  
เพื่อได้รับส�รอ�ห�รจ�กธรรมช�ติให้ได้ม�กที่สุด ดังนั้นอ�ห�รหมักดอง อ�ห�ร
แปรรปู อ�ห�รสำ�เรจ็รปูต่�งๆ ย่อมไม่ใช่อ�ห�รคลนี โดยหลกัก�รง่�ยๆ ของอ�ห�ร
คลีนคือ 
• ไม่ใช่กินแต่ผัก ก�รปรุงอ�ห�รแบบคลีนไม่ใช่มีแต่ผัก แต่มีอ�ห�รทุกหมู ่ 
 ในสัดส่วนที่เหม�ะสม ทั้งค�ร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร 
 ของร่�งก�ย 
• ปรุงรสแต่น้อย นำ้�ต�ล เกลือ นำ้�ปล� เครื่องปรุงรสต่�งๆ ให้เหลือน้อยที่สุด 
• วัตถุดิบสดใหม่จ�กธรรมช�ติ วัตถุดิบทำ�อ�ห�รคลีน เช่น ผักและผลไม้ 
 ปลอดส�รพษิ เนือ้สตัว์ชนดิต่�งๆ ทีส่ดสะอ�ดไม่ผ่�นก�รหมกัเครือ่งปรงุม�ก่อน  
 ข้�วกล้องไม่ขัดสี ธัญพืชต่�งๆ นำ้�มันมะพร้�ว หรือนำ้�มันมะกอก ซึ่งเป็นนำ้�มัน 
 ที่มีกรดไขมันชนิดดี 

กินคลีน...กินแบบธรรมชาติ

ขี่จักรยานกระตุ้น
สุขภาพทางเพศ

ขี่จักรยานไปโรงเรียน
ช่วยเด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น

นกัวจิยัจ�กมห�วทิย�ลยัโคเปนเฮเกนและมห�วทิย�ลยั
อ�ร์ฮุสในเดนม�ร์ก ติดต�มเด็กนักเรียนอายุ 5-9 ปี 
จำ�นวน 20,000 คน พบว่�เด็กที่เดินหรือขี่จักรย�นไป
โรงเรียนมีสม�ธิในก�รเรียนดีกว่�เด็กที่ผู้ปกครองขับรถ
ไปส่งหรือใช้ขนส่งส�ธ�รณะ และสม�ธิในก�รเรียนนี้มี 
ผลไปตลอดช่วงเช้� 

โดยสภ�วิจัยแห่งช�ติสเปนให้ทุนสนับสนุน พบว่�เด็ก
หญิงวัยรุ่นที่เดินหรือขี่จักรย�นไปโรงเรียนทำ�ได้ดีกว่�
เพื่อนร่วมชั้นที่ไปโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถ
ประจำ�ท�ง ในทักษะด้านการพูดและด้านคณิตศาสตร์

งานวิจัย
ปี 2554

งานวิจัย
ปี 2555

เด็กที่เดินหรือขี่จักรย�น
ทำ�คะแนนเฉลี่ยได้ 

ในขณะที่เด็กอีกกลุ่ม
ทดสอบได ้คะแนน
เฉลี่ย 7.6-7.8 ซึ่ง
คว�มแตกต่�งในก�รมี
สม�ธิของสองกลุ ่มนี้
ต่�งกันอย่�งชัดเจน

ในการ
ทดสอบ
สมาธิ

8.2-8.4 
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ทางจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยวในสงขลา
สงขล�มีศักยภ�พในด้�นก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยก�รปั่นจักรย�น ในปี 2559 สงขล�มี 
นโยบ�ย “สงขลามหาสนกุ” สนบัสนนุป่ันจกัรย�นสนกุได้ทัง้ปี ก�รศกึษ�เรือ่ง “การพฒันา
เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม” เพื่อศึกษ�แนวท�งในก�รเปิดโอก�สให้คนในชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จ�กท่องเที่ยว รวมถึงมีบทบ�ทในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน� 

ผู้วิจัยมีเเนวคิดในก�รพัฒน�เส้นท�งจักรย�นเพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในเขตเทศบ�ลนคร
สงขล� ศึกษ�ปัญห�เเละคว�มต้องก�รของชุมชนและคนปั่นจักรย�น นำ�เสนอต้นเเบบเส้น
ท�งจักรย�น เพื่อให้ได้เส้นท�งจักรย�นที่ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวได้อย�่งยั่งยืนต่อไป โดยเส้น
ท�งจักรย�น 3 เส้นท�ง ที่ได้ทำ�ก�รศึกษ� ได้เเก่ 
(1) บ้�นป๋�เปรม – สวนสองทะเล – ศ�ล�ไท 
(2) บ้�นป๋�เปรม – ห�ดชล�ทัศน์ – เก้�เส้ง – ถนนไทรบุรี
(3) บ้�นป๋�เปรม – ถนนน�งง�ม – ถนนนครใน – ถนนนครนอก

โชติพงษ์ บุญฤทธิ์, อมรรัตน์ บุญสว่�ง และพงศกร จงรักษ์.(2559). โปรแกรมก�รพัฒน�เส้นท�งจักรย�นเพื่อ 
ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในเขตเทศบ�ลนครสงขล�โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วม [บทคัดย่อ]. ก�รประชุมวิช�ก�ร 
ก�รส่งเสริมก�รเดินและก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL. ชมรมจักรย�น 
เพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย, 95.

ยุทธศาสตร์กระตุ้นคน อปท. 
ในภาคอีสานให้ใช้จักรยานมากขึ้น

ก�รศึกษ�เรื่อง “ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้
จกัรยานในชวีติประจ�าวนัของบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” เผยว่�บคุล�กรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมก�รใช้จักรย�นส่วนบุคคลในระดับน้อย 
ซึ่งม�จ�กส�เหตุหล�ยปัจจัย โดยได้ศึกษ�ปัจจัยด้�นต่�งๆ ที่มีผล
ต่อพฤตกิรรมก�รใช้จกัรย�นในชวีติประจำ�วนัของบคุล�กร ทัง้ปัจจยั 
ภ�ยใน ปัจจัยภ�ยนอก และปัจจัยที่ส�ม�รถเอื้อให้เกิดแรงจูงใจ
ในก�รใช้จกัรย�นในชวีติประจำ�วนั แล้วนำ�ผลก�รวเิคร�ะห์ข้อมลู
ไปจดัทำ�ข้อเสนอเชงิยทุธศ�สตร์ และกำ�หนดกลยทุธ์ในก�รรณรงค์
ให้เกดิก�รใช้จกัรย�นในชวีติประจำ�วนัของบคุล�กรองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในเขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ยุทธศ�สตร์ดังนี้

จิตรลด� ไชยะ.(2559). ยุทธศ�สตร์ก�รรณรงค์เพื่อให้เกิดก�รใช้จักรย�นในชีวิต
ประจำ�วันของบุคล�กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภ�คตะวันออกเฉียง
เหนอื[บทคดัย่อ]. ก�รประชมุวชิ�ก�รก�รส่งเสรมิก�รเดนิและก�รใช้จกัรย�นในชวีติ
ประจำ�วัน ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL. ชมรมจักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่ง
ประเทศไทย, 10.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
สร้างแรงจูงใจ

จ�กนโยบ�ยของ
ส่วนกล�งและนโยบ�ย

ของหน่วยง�น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
จัดท�าโครงสร้าง 

พื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกให้เอื้อต่อ
ก�รใช้จักรย�นได้อย่�ง

ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
สร้างผู้น�า

ที่มีวิสัยทัศน์และเป็น 
แบบอย่�งที่ดีในก�รใช้

จักรย�นใน 
ชีวิตประจำ�วัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
สร้างจิตส�านึก 

ถึงประโยชน์และคุณค่�
ของก�รใช้จักรย�นให้

กับบุคล�กรและ 
คนในสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5    
เครือข่าย สร้�งคว�ม 
ร่วมมือกับหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องและภ�ค 

ประช�สังคม
ที่เข้มแข็ง

 บ้านป๋าเปรม

สวนสองทะเล

ศ�ล�ไท

ห�ดชล�ทัศน์

เก้�เส้ง 

ถนนไทรบุรี 

ถนนน�งง�ม

ถนนนครใน

 ถนนนครนอก
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คุณค่าของการเดิน...มากกว่าแค่สุขภาพดี
เรื่อง : บุษกร

การศึกษา “การเดินและสังคมไทย”
คุณจำ�รูญ ตั้งไพศ�ลกิจ รองประธ�นชมรม
จักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย และ
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับทิศโครงก�ร 
ขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะก�รเดนิและก�รใช้
จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน ให้สัมภ�ษณ์เรื่องนี้ 
ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เมื่อเร็วๆ นี้ว่� ชมรม
จักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุข
ภ�พ(สสส.) ขบัเคลือ่นเรือ่งก�รเดนิผ่�นง�นวจิยั 
มุ่งไปที่กิจกรรมสังคม ศึกษ�พื้นฐ�นก�รเดิน  
พบว่�ระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกำ�ลงัเป็นตวัชี้ 
นำ�รปูแบบก�รเดนิท�ง ก�รเดนิจงึมคีว�มสำ�คญั
ม�กขึ้นเมื่อผู ้คนเลือกพักอ�ศัยในเขตเมือง 
ก�รศกึษ�ประเดน็ท�งสงัคมต่�งๆ จะช่วยสือ่ส�ร 
คว�มเข้�ใจกบัสงัคม และช่วยให้ส�ม�รถส่งเสรมิ
ให้เกิดพื้นที่ที่เหม�ะกับก�รเดินได้ม�กขึ้น โดย
อ�จเริม่จ�กจดุทีม่ที�งเท้�กว้�ง เช่น ถนนร�ชดำ�เนนิ 
กล�ง หรือบริเวณระยะห่�งระหว่�งสถ�นี
รถไฟฟ้� ควรเดินเท้�ได้สะดวกม�กขึ้น 

การเดิน
มีคุณค่าในมิติ

ต่างๆ ท้ังต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์แห่งการเดิน 
ก�รเดินมีคุณค่�ท�งเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของ
เมืองเติบโตได้ด้วยก�รเดิน เมืองที่ประช�ชน
ส�ม�รถเดินถนนได้อย่�งปลอดภัย เศรษฐกิจ
ก�รค้�ข�ยบนถนนบริเวณที่คนเดินผ่�นจะ
เติบโตได้ดี ก�รเดินทำ�ให้ผู้คนในเมืองโดยรวม 
มีสุขภ�พดี ทำ�ให้รัฐเสียค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พ
น้อยลง และก�รเดนิยงัช่วยลดปัญห�ก�รจร�จร 
ลดงบประม�ณในก�รปรับปรุงถนนและระบบ
จร�จร รวมถึงลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นที่จอดรถ 
ทั้งของส่วนบุคคลและส�ธ�รณะด้วย

ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ก�รเดินลดก�รผลิตมลพิษควันเสียออกสู ่ 
อ�ก�ศ ก�รเดนิยงัช่วยลดมลภ�วะท�งเสยีงจ�ก 
ย�นยนต์ต่�งๆ ด้วย

คุณค่าทางสังคม
ก�รเดินเปิดโอก�สให้ผู้คนมีคว�มสัมพันธ์และ
พบปะเห็นหน้�กันม�กขึ้น ช่วยให้คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งเพื่อนบ้�นดีขึ้น คว�มสัมพันธ์ที่ดีทำ�ให้
ผูค้นมคีว�มไว้เนือ้เชือ่ใจ เหน็อกเหน็ใจ เข้�ใจกนั 
และเค�รพกัน ช่วยให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

โดยเส้นท�งทีท่�งชมรมฯ ได้มกี�รศกึษ�แล้วว่�
ควรเข้�ไปส่งเสริมและศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับก�ร
เดิน เช่น ซอยพหลโยธิน 7 หรือซอยอ�รีย์ มี
สถ�นรีถไฟฟ้�ป�กซอย ในย่�นนัน้เป็นทีต่ัง้ของ
หน่วยง�นร�ชก�รหล�ยแห่ง ระยะท�งไม่ไกล 
แต่ก�รเดนิยงัไม่สะดวกเท่�ทีค่วร ทำ�อย่�งไรให้
คนที่ทำ�ง�นในย่�นนั้นเดินได้สะดวกม�กขึ้น 

ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รเดินส่วนใหญ่ศึกษ�เรื่อง
สขุภ�พ ซึง่เป็นแรงจงูใจสำ�คญัให้คนเดนิม�กขึน้ 
สงัคมไทยยงัต้องก�รง�นวจิยัในด้�นทีเ่กีย่วข้อง
กับสังคม เช่น ก�รเดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้� หรือ
ก�รเดนิในสงัคมผูส้งูอ�ย ุในช่วงทีป่ระเทศไทย
กำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น เพื่อให้ก�ร 
ส่งเสริมและกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะตรงกับ
คว�มต้องก�รของผู้คนและเกิดขึ้นได้จริง
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ส�ารวจวิถีแห่งการก้าวสู่
เมืองจักรยาน อ.เชียงค�า จ.พะเยา 
เมืองเล็กๆ ที่เตม็ไปด้วยศักยภาพ
ในการสานต่อวัฒนธรรมจักรยาน
ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เหน็
อยู่ทั่วไปอย่างชัดเจน 

ปลุกฟื้นคืนวัฒนธรรมจักรยาน
ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
เมื่อทุกภาคส่วนเห็นพ้อง
ต้องกันในเรื่องนี้ การขับเคลื่อน
ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจึงก�าลังเดินไป
ในทิศทางอันเตม็ไปด้วยความหวัง

เรื่อง : บุษกร

เชียงคำ  เมืองวัฒนธรรมจักรยาน
พัฒนาเมืองบนฐานวัฒนธรรม
เชยีงคำ�มปีระวตัศิ�สตร์ก�รตัง้ถิน่ฐ�นอนัย�วน�น ช�วเมอืงส่วนใหญ่สบืเชือ้ส�ยจ�กช�วไทลือ้ 
ที่อพยพม�จ�กเมืองสิบสองปันน� ท�งตอนใต้ของประเทศจีน เข�้ม�ตั้งถิ่นฐ�นอยู่บริเวณนี้
ม�หล�ยร้อยปี โดยช�วเมืองเพิ่งฉลองครบรอบ 111 ปีเมืองเชียงคำ�ไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่�นม�

อ.ประพล ประวัง ผู้อำ�น�ยก�รสถ�บันฮอมบุญ นักวิช�ก�รด้�นวัฒธรรม ได้เล่�ให้ฟังถึง
กิจกรรมท�งวัฒนธรรมต่�งๆ ที่จะช่วยเชื่อมโยงให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่�เข้�ถึงคว�มเป็น
เมืองจักรย�นม�กขึ้น

 ทุกวันพุธแรกของเดือนจะมีง�นถนนคนเดินที่วัดแสนเมืองม�ง กล�งวันก็จะมีกิจกรรมทอผ้� 
ตำ�ข้�ว กล�งคืนก็เป็นถนนคนเดิน ข�ยของกินของใช้ มีก�รแสดงของเย�วชน ก�รแสดงดนตรี เร�ก็
จะแนะนำ�คนที่ม�ร่วมง�นว่�ปั่นจักรย�นม�ร่วมง�นกันดีไหม คือที่นี่วิถีชีวิตคนอ�ยุ 50 ปีขึ้นไปเข�
ใช้จกัรย�นม�กกว่�ย�นพ�หนะอืน่ๆ อยูแ่ล้ว เพร�ะสมยัก่อนคนใช้จกัรย�นเป็นเรือ่งปกต ิแต่บ้�นเมอืง 
เปลี่ยนไป เร�จะทำ�ยังไงให้ทุกเพศทุกวัยปั่นได้อย่�งปลอดภัย ถ้�เร�ไม่ทำ�ตอนนี้ เร�จะทำ�ตอนไหน 
เร�จะเปิดเออีซีแล้ว เร�ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องก�รจร�จรอะไรเลย ต่อไปถ้�ในตัวเมืองเร�บอกจะ
ไม่ให้รถทัวร์ขน�ดใหญ่เข้�แล้ว ถ้�รถท่องเที่ยวเข้�ม� เข�จะไปเที่ยววัดต่�งๆ ยังไง ถ้�ไม่ใช้จักรย�น
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พลังขับเคลื่อน...เชียงค�าเมืองจักรยาน

พลังทางด้านนโยบาย 
• สถานีต�ารวจภูธร เชียงค�า
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ต�ารวจ 
• ทหาร

พลังทางด้านสังคม 
• โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม 
• โรงเรียนบ้านหย่วน
 เชียงค�านาคโรวาท 
• โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
• เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
 และโรงแรมอ�าเภอเชียงค�า 
• เครือข่ายสามล้อรับจ้าง
 อ�าเภอเชียงค�า 
• เครือข่ายสาธารณสุข
 อ�าเภอเชียงค�า 
• กลุ่มผู้สูงอายุอ�าเภอเชียงค�า 
• คณะสงฆ์อ�าเภอเชียงค�า 
• ชมรมจักรยานอ�าเภอเชียงค�า 
• สภาวัฒนธรรมและเครือข่าย
 ทางวัฒนธรรมอ�าเภอเชียงค�า
• เครือข่ายสื่อสาร
 มวลชนท้องถิ่น
• เครือข่ายพัฒนาชุมชน

สังคม

องค์ความรู้

นโยบาย

ก�รกระตุ้นให้คนใช้จักรย�นเร�ใช้ก�รจัดกิจกรรมท�งวัฒนธรรมที่เชื่อมกับจักรย�นได้ 
ผมว่�อะไรก็ต�ม ถ้�ประช�ชนเข้มแข็ง เข�ทำ�ด้วยตัวเข�เองมันยั่งยืนกว่� ก�รที่เร�บอก
ว่�ขี่จักรย�นในชีวิตประจำ�วันให้ปลอดภัย ผู้ใช้รถที่ใหญ่กว่�จักรย�นต้องเข้�ใจก�รใช้
ถนนร่วมกัน ที่นี่เร�พบสถิติอุบัติเหตุต�มตรอกซอยซอยน้อยม�ก เพร�ะรถใหญ่ขับช้� 
ไม่เคยมีจักรย�นโดนรถชน นี่เป็นเสน่ห์ของคนชนบท เห็นคนปั่นจักรย�นจะรู้สึกเมตต�
สงส�ร ไม่ม�เบียดม�ชน ก�รจะให้ปลอดภัยไม่ใช่เร�จะทำ�ถนนให้กว้�งขึ้นหรือแบ่งเลน
จักรย�น ไม่ใช่แค่นั้น แต่หม�ยถึงว่�ทุกคนที่ใช้ถนนต้องเค�รพสิทธิของกันและกัน 
จักรย�นเข�ก็มีสิทธิ เร�ก็มีสิทธิ แต่เร�ตัวโตกว่�เร�จะให้สิทธิเข�ยังไง กระตุ้นให้เกิด
คว�มสำ�นึกจ�กจิตใจจริงๆ ผมว่�เป็นเมืองจักรย�นไม่ย�ก

อ.ประพล ประวงั มองอน�คตของเมอืงเชยีงคำ�ไว้ว่� คนเชยีงคำ�กำ�ลงัเตรยีมพร้อม 
ทกุด้�นเพือ่รองรบัก�รพฒัน�ต่�งๆ ทีก่ำ�ลงัเกดิขึน้ และก�รเป็นเมอืงจกัรย�นเป็น 
ส่วนหนึ่งของก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับอน�คตที่กำ�ลังจะม�ถึง

 ตอนนี้เชียงคำ�มีก�รศึกษ�เรื่องของตัวเอง มีก�รรวมกลุ่มเป็นชมรมต่�งๆ เชียงคำ� 8 
ช�ตพินัธุ ์ตอนนีม้ชีมรมของแต่ละช�ตพินัธุ ์พีน้่องไทลือ้มชีมรมไทลือ้จงัหวดัพะเย� แล้ว
ก็ขย�ยไปทุกจังหวัด เดี๋ยวนี้มีสม�คมไทลื้อแห่งประเทศไทย ทุกคนกำ�ลังห�ที่ยืนของตัว
เอง คนที่นี่พูดว่� ผมไม่ห่วงหรอกว่�ลูกผมจะพูดภ�ษ�กล�งไม่ได้ พูดภ�ษ�อังกฤษไม่ได้ 
เพร�ะจะมีคนสอนให้ แต่ถ้�ผมไม่สอนภ�ษ�ของผมให้ลูกผมแล้วใครจะสอน ในอน�คต
ตัวผมไม่ห่วงเชียงคำ�เรื่องก�รเปลี่ยนแปลง ตอนนี้คนเชียงคำ�พร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยไม่ลืมตัวตนของเร�

พลังทางด้าน
องค์ความรู้ 
• มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้น�า
พร้อม

ชุมชน
ขานรับ

ภาคี
เอกชน
ใส่ใจ

หน่วย
งานรัฐ
เห็นดี

พลังชุมชน
ขับเคลื่อน
จักรยาน
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ผังเมืองเอื้อสู่เมืองจักรยาน
ลกัษณะของผงัเมอืง อ.เชยีงค�า มลีกัษณะพเิศษทีเ่หมาะส�าหรบัการ
เป็นเมืองจักรยาน คุณกิติศักดิ์ อินทรวิศิษฎ์ รักษาการเลขาธิการ 
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ผู้เข้าไปศึกษาศักยภาพ
การเป็นเมืองจักรยานของ อ.เชียงค�า ได้อธิบายถึงจุดเด่นของ
ผังเมืองที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานของเชียงค�าไว้ว่า
• รูปร่างของเมือง ลักษณะเมืองมีสัณฐานเป็นสามเหลี่ยม และ 
 มีการกระจายของการตั้งถิ่นฐานออกไปตามมุมทั้งสามของ 
 สามเหลี่ยม ท�าให้การเข้าถึงเมืองท�าได้ทั้งสามทิศทาง
• ไม่มีถนนหลักขนาดใหญ่ผ่ากลางเมือง ท�าให้ไม่มีรถบรรทุก 
 ใหญ่ๆ วิ่งเข้าไปในเมือง 
• ลกัษณะถนนหนทางในเมอืง ถนนในเมอืงไม่กว้างและยาวมาก  
 ท�าให้รถยนต์ที่วิ่งเข้ามาในเมืองไม่สามารถใช้ความเร็วได้มาก  
 สามารถใช้มาตรการจ�ากัดความเร็วได้โดยง่าย
• การกระจายตวัของโรงเรยีน โรงเรยีนระดบัประถมและมธัยม 
 อยู่กลางเมือง มีความหนาแน่นอยู่ในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร  
 จากใจกลางเมือง เด็กนักเรียนสามารถปั่นจักรยานไปโรงเรียน 
 ได้สะดวก
• สถานที่ราชการ ที่ท�างาน ร้านค้า อยู่กลางเมือง ระยะทาง 
 ห่างกันไม่มาก สะดวกต่อการเดินและใช้จักรยาน 
• ระบบการจราจร ศกัยภาพในการจดัระบบการจราจรและระบบ 
 ที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานมีสูงมาก 
• ศักยภาพเส้นทางจักรยาน มีเส้นทางที่มีศักยภาพในการ 
 พฒันาให้เป็นเส้นทางการใช้จกัรยานเพือ่การออกก�าลงักายของ 
 ประชาชนทั่วไปได้หลายเส้นทาง 
• พืน้ทีส่เีขยีว ยงัมพีืน้ทีส่เีขยีวอยูม่าก เหมาะกบัการใช้จกัรยาน 
 ในชีวิตประจ�าวัน
• เมืองจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีศักยภาพ 
 ในการพัฒนาให้ เป ็นศูนย์กลางส�าหรับการปั ่นจักรยาน 
 ท่องเทีย่วในระยะไกลได้หลายเส้นทาง อาท ิเส้นทาง อ.เชยีงค�า- 
 อ.ปัว จ.น่าน, อ.เชยีงค�า-อ.สอง, เชยีงค�า-ภชูีฟ้้า-ผาตัง้ เป็นต้น

ผู้น�าพร้อม&ชุมชนขานรับ
ชุมชนต่�งๆ ใน อ.เชียงคำ�มีส่วนช่วยผลักดันเชียงคำ�สู่ก�รเป็นเมืองจักรย�น
โดยมเีทศบ�ลต่�งๆ ได้เข้�ไปสร้�งกระบวนก�รมส่ีวนร่วมกระตุน้ให้ประช�ชน
เห็นคว�มสำ�คัญของก�รเดินและใช้จักรย�นในก�รเดินท�งประจำ�วัน ใช้พลัง
ท�งนโยบ�ยจดักจิกรรมและเชือ่มโยงเครอืข่�ยท�งสงัคมต่�งๆ ให้เข้�ม�มส่ีวนร่วม  
ด.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นตาล รองน�ยกเทศมนตรี เทศบ�ลตำ�บลเวียง

 เทศบ�ลต่�งๆ ในอำ�เภอเชยีงคำ�มกี�รประส�นง�นกนัเรือ่งนี ้เร�มกีจิกรรมต่�งๆ  
โดยใช้อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุประจำ�หมูบ้่�น (อสม.) ทัง้ตำ�บลม�ป่ันรณรงค์ เวล�เร� 
รณรงค์ไข้เลือดออก รณรงค์ลดก�รเผ� เร�ใช้ก�รปั่นจักรย�นรณรงค์ทุกกิจกรรม  
ภ�พรวมทั้งอำ�เภอจุดแข็งเร�คือ ทำ�ร่วมกันทั้งภ�ครัฐ เอกชน อสม. เทศบ�ล  
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ในก�รรณรงค์ปั่นจักรย�นเพื่อสุขภ�พ ตอนนี้ 
แต่ละหมู่บ้�นก็ทำ�อยู่ เข�จะปั่นไปทำ�ง�นบ้�ง ไปทุ่งน�บ้�ง อน�คตก็อย�กจะมี 
ถนนให้สะดวก ช�วบ้�นเข�ปั่นไปจ่�ยตล�ด ปั่นม�เทศบ�ล เร�ก็ห�ที่จอดให้เข� 
ปลอดภยั

คนทีน่ีแ่ทบจะมจีกัรย�นทกุหลงัค�เรอืน ศกัยภ�พของเชยีงคำ�ทีจ่ะเป็นเมอืงจกัรย�น
คอืคนทีน่ีพ่ดูกนัง่�ย เร�จะรณรงค์เรือ่งอะไร เข�เข้�ใจง่�ย เร�จะรณรงค์ใช้จกัรย�น
ไปตล�ด ขี่ไปใกล้ๆ เริ่มรณรงค์จริงจังม� 2 ปี ช�วบ้�นใช้จักรย�นม�กขึ้น นักเรียน
ใช้จักรย�นม�กขึ้นจริงๆ

ยุทธศ�สตร์สำ�คัญเร�จะทำ�แผนร่วมกันในก�รใช้งบประม�ณส่งเสริมก�รท่องเที่ยว
ด้วยก�รป่ันจกัรย�น เชยีงคำ�ในอน�คตอ�จจะม�ถงึปุบ๊มจีดุทีใ่ห้เช่�หรอืยมืจกัรย�น
ปั่นเที่ยว เช่น แถวนี้ปั่นจ�กวัดพระนั่งดินไปป่�ชุมชนบ้�นป้ี ประม�ณ 6 กโิลเมตร 
เชือ่มโยงกบัตำ�บลอืน่ด้วย เร�กำ�ลงัทำ�แผนทีท่่องเทีย่ว แผนผงั ป้�ยต่�งๆ แนะนำ�ก�รท่อง
เทีย่ว ในอน�คตอย�กให้มพีืน้ทีส่�ธ�รณะทีเ่ป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน ขีจ่กัรย�นได้ เร�มพีืน้ที่
ส�ธ�รณะอยู ่20 ไร่ ได้ไปคยุกบัหน่วยง�นเจ้�ของพืน้ทีว่่�เป็นไปได้ไหมทีเ่ร�จะสร้�งถนน
สำ�หรบัจกัรย�นรอบป่�ตรงนัน้ ให้คนเชยีงคำ�ได้ใช้ป่ันจกัรย�นพกัผ่อน
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คุณบัวหลี ขันทอง ประธ�นชมรมอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น 
(อสม.) ต.เวียง และประธ�นกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรี จ.พะเย� 
 ชมรม อสม.เป็นชมรมทีร่กัสขุภ�พ  5-6 ปีม�แล้ว ทีใ่ช้จกัรย�นป่ันไปพบปะสม�ชกิ 
รณรงค์ให้ช�วบ้�นตื่นตัวเรื่องป้องกันโรค ในเรื่องปั่นจักรย�น เร�เป็นแกนนำ�ก่อน  
มป่ัีนจกัรย�นไปปฏบิตัธิรรม ทำ�บญุ 9 วดั เร�ป่ันจกัรย�นกนัไป ได้สขุภ�พทีด่ ีลดมลภ�วะ
ด้วย ในเชยีงคำ� อสม.มสีม�ชกิประม�ณ 2,409 คน ทกุคนเหน็คว�มสำ�คญัเรือ่งนี ้เร�จะ
ถอืโอก�สชกัชวนช�วบ้�นออกม�ขีจ่กัรย�น ผูส้งูอ�ยสุ่วนใหญ่จะเหน็ด้วย คอืขีจ่กัรย�น
กนัทกุวนัศกุร์ หรอืตอนเยน็ นดัวนักนั เริม่จ�กกลุม่ผูส้งูอ�ย ุเดีย๋วนีผู้ส้งูอ�ยใุนชมุชน 
ของเร�ไปไหนเข�ป่ันจกัรย�นอย่�งเดยีว มนัลดโรคภยัได้หล�ยอย่�ง หลงัจ�กทีท่ำ�
ประม�ณ 5-6 ปี ทำ�ให้สขุภ�พเข�ดขีึน้ ก�รเจบ็ป่วยกน้็อยลง เพร�ะเร�ตรวจวดัคว�มดนั
เข�ตลอด ผูส้งูอ�ยไุม่ได้ออกกำ�ลงัก�ย เสีย่งทีส่ดุคอืคว�มดนั เบ�หว�น เดีย๋วนีล้ดเยอะ 
เร�ตรวจเบ�หว�น วัดคว�มดันให้เข� เร�แนะนำ�ถ้�ไม่ออกกำ�ลังก�ยอ้วนนะ ลอง 
ป่ันจกัรย�นด ูเข�กเ็ชือ่เร� ตอนนีเ้ร�แทบไม่ต้องไปสร้�งคว�มรูอ้ะไรให้เข�แล้ว เข�มี
จติสำ�นกึของเข�เอง เข�รกัสขุภ�พของเข�เอง กล็งมอืทำ�เองแล้ว

คณุชาตร ีนลิค�า ผูอ้ำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบ�ลตำ�บลเวยีง

 เร�ทำ� MOU กับองค์ก�รบริห�รก๊�ซเรือนกระจก เพื่อเป็นเมืองค�ร์บอนตำ่�
อย่�งน้อยอ�จจะเน้นให้เจ้�หน้�ทีเ่ทศบ�ลของเร�ทีร่ะยะท�งประม�ณสกั 1-2 กโิล 
นำ�จักรย�นปั่นม�ทำ�ง�น เชิญชวนก่อน ไม่บังคับ ให้ปั่นสักสัปด�ห์ละวัน เป็นไปได้
ไหม ซึ่งตอนนี้ก็มีประม�ณ 3-4 คนที่ปั่นจักรย�นม�ทำ�ง�น เร�เป็นเมืองค�ร์บอน
ตำ่�ได้ เพร�ะเร�มีป่�ชุมชนบ้�นปี้ ซึ่งเร�รักษ�ไว้ พอเร�จะรณรงค์เรื่องอื่นๆ พ่วงไป
ด้วย ช�วบ้�นก็เข้�ใจง่�ยขึ้น แถวนี้เร�มีวัดพระเจ้�นั่งดิน ป่�ชุมชนบ้�นปี้ ป่�ที่ได้
รับร�งวัลลูกโลกสีเขียว 2 ปีซ้อน เป็นป่�ที่สมบูรณ์ม�ก มีท�งจักรย�นเข้�ไปสำ�รวจ
ป่� 1 กิโลเมตร

หน่วยงานรัฐเห็นดี
โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งภ�คีสำ�คัญ ที่มีบทบ�ทในก�รปลูกฝัง
เย�วชนให้มจีติสำ�นกึเรือ่งก�รเดนิท�งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
โรงเรยีนเชยีงคำ�วทิย�คม โดดเด่นด้วยกจิกรรมลกูเสอืจกัรย�น 
ที่ใช้จักรย�นในก�รทำ�กิจกรรมเดินท�งไกลของลูกเสือที่ทำ�
กิจกรรมนี้ม�กว่� 20 ปีแล้ว 

อ.พเิชษฐ์ สมฤทธิ ์ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนเชยีงคำ�วทิย�คม 

 เร�ส่งเสริมให้นักเรียนขี่จักรย�นม�โรงเรียน กิจกรรมที่มีทุกปี
คือนักเรียนลูกเสือปั ่นจักรย�น ให้คว�มรู ้ตั้งแต่ก�รขี่จักรย�น 
อปุกรณ์ทีจ่ะซ่อมจกัรย�น เดนิท�งไปกลบัด้วยจกัรย�นประม�ณไม่
เกิน 20 กิโลเมตร ปีที่แล้วก็ปั่นไปป�งถำ้� แหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติ
ทีส่วยง�มของเชยีงคำ� ทำ�ม� 20 ปีแล้ว ผมเองเป็นศษิย์เก่�สมยัเรยีน
ก็ขี่จักรย�นไปถึง อ.พ�น อ.ป่�แดด ทุกอย่�งเปลี่ยนไปต�มยุค เด็ก
สนใจใช้มอเตอร์ไซค์เพร�ะสะดวกรวดเร็ว เร�แนะนำ�เด็กๆ ว่�
ประโยชน์ของก�รขีจ่กัรย�นทีเ่ดก็ได้รบักค็อื สขุภ�พเร�มกีจิกรรมวดั
สมรรถภ�พท�งก�ยของนักเรียน ถ้�นักเรียนมีสมรรถภ�พท�งก�ย
ด้�นใดที่ไม่ผ่�น เข�ก็ต้องไปพัฒน�สุขภ�พให้ผ่�นเกณฑ์ ก�รปั่น
จักรย�นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้เข�มีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ เร�พย�ย�มปลูกฝังนักเรียนเรื่องอนุรักษ์พลังง�นด้วย ทุก
อย่�งเร�บูรณ�ก�รเข้�ด้วยกัน ทำ�ให้เร�ได้ร�งวัลโรงเรียนสีเขียวใน
เรื่องก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม 
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ในโรงเรยีนเป็นจดุเริม่ต้นเลก็ๆ นกัเรยีนขีม่�โรงเรยีน พ่อแม่เหน็ลกูใช้จกัรย�น
ก็น่�จะรู้สึกอย�กใช้กันบ้�ง สำ�หรับผมเห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ที่จะทำ�
เชียงคำ�เป็นเมืองจักรย�น ถ�มว่�ทำ�ไมเร�ต้องใช้จักรย�นยนต์ก็มีเหตุผล
ม�กม�ย เช่น บ้�นไกล จำ�เป็นจริงๆ แต่ถ้�ไปใกล้ๆ ถ้�เร�ใช้จักรย�นได้ หนึ่ง
เลยประหยัดนำ้�มัน สองไม่ค่อยอันตร�ยเท่�จักรย�นยนต์ 

วิชาฤทธิ์ จันทร์อุดม (สะตอ) เป็นนักเรียนที่ขี่จักรย�นม�โรงเรียนทุก
วันตั้งแต่อยู่ชั้นประถม ปัจจุบันเรียนจบชั้น ม.6 เมื่อปีก�รศึกษ�ที่ผ่�น
ม� และกำ�ลังรอเข้�เรียนที่คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

 ตอนเข้� ม.1 ได้ทำ�กิจกรรมลูกเสือจักรย�น รู้สึกสนุกม�ก ได้ผจญภัย 
เพร�ะผมขี่จักรย�นอยู่แล้วด้วย ขี่จักรย�นตั้งแต่ประถม ป.4 รูส้กึสนกุด ีใช้รถ
จกัรย�นม�ตลอด สะดวกดจีะไปไหนกไ็ด้ ตอนนีผ้มยังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น ขี่
จักรย�นทุกวันมีประโยชน์ยังไง คงช่วยให้แข็งแรงกระปรี้กระเปร่� สมอง
สดชืน่ ทำ�อะไรกไ็ม่เหนือ่ย ไม่ขีเ้กยีจ ในมมุของคนที่ขี่จักรย�นอยู่แล้ว ผมคิด
ว่�เชียงคำ�เมืองจักรย�น ผมว่�ดีครับ รถจะได้ไม่ติด เพร�ะตอนนี้รถในเมือง
เริ่มเยอะขึ้นม�กกว่�เดิม

ภาคีเห็นเอกชนใส่ใจ
เชียงคำ�เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ด้�นก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สูงม�ก ยุทธศ�สตร์สำ�คัญอย่�งหนึ่งสำ�หรับก�รเป็นเมืองจักรย�นคือ 
ก�รพัฒน�โรงแรมหรือรีสอร์ตให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรย�น มีก�รจัด
โปรแกรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชียงคำ�ด้วยจักรย�นในรูปแบบต่�งๆ 
เชื่อมโยงก�รเดินและจักรย�นกับวิถีอื่นๆ ที่ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว

คุณรวีพรรณ สลักถ้วนถี่ เจ้�ของเชียงคำ�ไทลื้อรีสอร์ต รีสอร์ตที่เป็น
มิตรกับจกัรย�น และมส่ีวนร่วมในก�รขบัเคลือ่นเชยีงคำ�เมอืงจกัรย�น  
ได้กล่�วว่�เมืองเชียงคำ�มีเสน่ห์ด้�นก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยัง 
ส�ม�รถพฒัน�ต่อยอดได้

 เชียงคำ�ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่น เป็นท�งผ่�นของนักท่องเที่ยว
ม�กกว่�เพร�ะขับรถอีกแค่ 1 ชั่วโมงก็ถึงเชียงร�ย ก�รพัฒน�ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวด้วยจักรย�นช่วยจูงใจนักท่องเที่ยวแวะพักค้�งคืนที่นี่ม�กขึ้น ที่ 
รสีอร์ตของเร�ส�ม�รถให้นกัท่องเทีย่วยมืจกัรย�นของรสีอร์ตป่ันไปดวูดั ป่ัน
ไปตล�ดในเมืองได้ ถ้�ม�เป็นกลุ่มเยอะๆ จักรย�นไม่พอเร�ก็ยืมของ 
ช�วบ้�นให้ และแนะนำ�เส้นท�งปั่นไปที่ไหนอย่�งไรบ้�ง ก�รพัฒน�ก�ร 
ท่องเที่ยวแนวนี้ เร�ต้องคุยกับคนในชุมชนให้พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
ให้น่�สนใจ เพือ่ทีจ่ะให้คนหยดุนอนทีน่ีห่นึง่คนื ซึง่ในหนึง่คนืหนึง่วนัมนัต้อง
มีสิ่งจูงใจ คุ ้มค่�ที่เข�จะนอน ทำ�ให้นักท่องเที่ยวอย�กลองอยู ่สัมผัส 
คว�มเป็นเมืองเชียงคำ� คนส่วนใหญ่ที่ม�จะบอกว่�ชอบคว�มเงียบสงบ
อ�ก�ศดี ตั้งแต่เริ่มมีก�รโปรโมทเชียงคำ�เมืองจักรย�นก็เริ่มมีนักท่องเที่ยว
ม�ป่ันจกัรย�นเทีย่วบ้�ง แต่ยงัไม่เยอะม�ก แล้วกม็ขีบัรถม�โดยเอ�จกัรย�น
ม�เองก็มี

สัมภาษณ์ตัวแทนครู 
อ�จ�รย์สุทิน เรืองนภ�รัตน์ หัวหน้�ง�นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน เล่�ให้เร�
ฟังว่�กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนนัน้เป็นก�รพฒัน�ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้พฒัน�ใน
ด้�นต่�งๆ ซึง่จกัรย�นถอืเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืพฒัน�เดก็ ช่วยให้เดก็มสีขุภ�พ
แขง็แรง กจิกรรมนีน้อกจ�กช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของเดก็แล้วยงัทำ�ให้โรงเรยีนได้รบั 
ร�งวลัลดค�ร์บอน โรงเรยีนสเีขยีวด้วย เพร�ะเป็นก�รช่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ลดก�รใช้เชือ้เพลงิ เดก็ได้เรยีนรู ้เหน็คณุค่�ของธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม ส่ง
เสริมให้เด็กรู้เรื่องคว�มปลอดภัยในก�รใช้จักรย�น ซึ่งอ�จ�รย์บอกว่�ภ�ค
เรยีนต่อไปจะผลกัดนัให้ชมรมจกัรย�นในโรงเรยีนเกดิขึน้ได้จรงิ โดยจะมกี�ร
เก็บข้อมูลนักเรียน ครู ที่ใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วันจริงๆ ด้วย 

อ�จ�รย์ประหยัด ปันแปงและอ�จ�รย์ศักดิ์พันธุ์ มั่นคง ให้ข้อมูลเสริมว่� 
“ก�รใช้จกัรย�นถอืเป็นอกีหนึง่ทกัษะชวีติให้กบัเดก็ โดยปกตเิดก็ ม.1 บ�งส่วน 
ขีจ่กัรย�นไม่เป็น เร�กจ็ะให้ผูป้กครองเข้�ม�มส่ีวนร่วม สอนให้ลกูขีจ่กัรย�น 
เร�จะคุยกับเด็กตั้งแต่ภ�คเรียนแรกเลยว่�ในปีนี้เทอมหน้�เร�จะมีกิจกรรม
เข้�ค่�ยปั่นจักรย�นเดินท�งไกลนะ ใครขี่ไม่เป็นให้เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลย 
หรือใครไม่มีจักรย�นเริ่มเก็บออมไปซื้อจักรย�นตั้งแต่ตอนนี้ เด็กก็จะสนใจ
กระตอืรอืร้นเรือ่งนีข้ึน้ม�” “เดก็ในชมุชน เข�จะมกีลุม่ของเข� 5-6 คน รวมตวั 
กันขี่จักรย�นเล่นอยู่แล้ววันเส�ร์อ�ทิตย์ ขี่ไปเรื่อยๆ ของเข� เชียงคำ�มกีลุม่ 
ขีจ่กัรย�นหล�ยกลุม่ ตอนเยน็ๆ เร�จะเหน็กลุม่ทีข่ีไ่ปเรือ่ยๆ ออกกำ�ลงัก�ย  
มีทั้งกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่” 

เมือ่ถ�มถงึกจิกรรมทีเ่ดก็ๆ ริเ่ริม่ทำ�กนัเองอ�จ�รย์ทัง้สองท่�นยกตวัอย่�งให้
ฟังว่� ส่วนใหญ่ขีจ่กัรย�นไปสำ�รวจพืน้ที ่ทำ�หนงัสัน้ หรอืในเรือ่งก�รส่งเสรมิ
จ�กครูในโรงเรียนเอง เช่น มีครูท่�นหนึ่งที่สอนภ�ษ�ไทย ทำ�เรื่องเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น แบบนี้ก็จะพ�เด็กๆ ไปสำ�รวจ ไปศึกษ�กิจกรรมในท้องถิ่นโดยใช้
จักรย�นเป็นพ�หนะ ซึ่งต่อไปก็อ�จส่งเสริมเรือ่งก�รใช้จกัรย�นพ�เดก็สำ�รวจ
ท�งชวีวทิย�ในพืน้ทีเ่พิม่เตมิ 

ธีรวิทย์ ค�ายั่งยืน (เอิร์ธ) นักเรียนชั้น ม.4 ประธ�นนักเรียน และเป็น
นักเรียนที่ขี่จักรย�นม�โรงเรียนทุกวัน 

 บ้�นใกล้โรงเรยีน ขีจ่กัรย�นม�โรงเรยีนทกุวนั เริม่ตอนขึน้ ม.4 ขี่จักรย�น 
ดีกว่� ประหยัด ง่�ย สะดวก รู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่ง มีเพื่อนที่ขี่จักรย�น
ม�โรงเรียนเหมือนกันอ�จจะยังไม่เยอะ ผมจะรับตำ�แหน่งประธ�นนักเรียน
ในเทอมหน้� มีนโยบ�ยกระตุ้นให้นักเรียนกล้�หรือกระตือรือร้นที่จะเอ�
จักรย�นม�โรงเรียนม�กขึ้น ผมคิดเรื่องเชิญชวนสร้�งแรงจูงใจต่�งๆ อ�จจะ
แจกเกียรติบัตร หรือแรงกระตุ้นท�งบวกอื่นๆ ถ้�คุณขี่จักรย�นม� เร�ก็จะมี
ใบประก�ศเกียรติคุณ หรือของเล็กๆ น้อยๆ 

เมอืงทีจ่งัหวะชวีติของผูค้นยงัคงคว�มเนบิช้�ไม่เร่งรดัม�กนกั นัน่ทำ�ให้ผูค้น
คิดถึงวิถีก�รเดินท�งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่�ยขึ้น เพื่อเตรียมเมือง
เล็กๆ อันสงบง�มแห่งนี้ให้พร้อมสำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต
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ชีวิต-ชีวา

เมือง...พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เรื่อง : สุดแดนรุ้ง • ภาพ : ธาร ธงไชย

เมอืงเลก็ๆ ทีย่งัคงคว�มมเีสน่ห์ในแบบฉบบัของชมุชนภ�คเหนอื ยงัมคีว�ม
ง�มของวัฒนธรรมไทลื้อที่หลงเหลือร่องรอยกลิ่นอ�ยให้พบเห็นทั่วไป แต่
กเ็ฉกเช่นเมอืงอืน่ๆ ทีค่ว�มเปลีย่นแปลงคอืสจัธรรม เมอืงเชยีงคำ�แห่งนีแ้ม้
จะเปลีย่นแปลงไปม�กม�ย แต่ยงัคงมวีถิชีวีติแบบดัง้เดมิให้ได้สมัผสั มร่ีอง
รอยของสถ�ปัตยกรรมในวัฒนธรรมไทลื้อจัดแสดงไว้ต�มสถ�นที่ต่�งๆ มี
มิตรภ�พของช�วเมืองทั้งคนรุ่นเก่�และคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปกับผู้คนที่ผ่�นท�งม�เยี่ยมเยือน
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>> ร่องรอยสถาปัตยกรรมไทลื้อ
 เรือนสถ�ปัตยกรรมไทลื้ออันมีเอกลักษณ์ 
 และมีองค์ประกอบที่โดดเด่น

>> วิถีชีวิตที่น่าศึกษาเรียนรู้
 สิ่งของเครื่องใช้ภ�ยในบ้�น 
 เรอืนโบร�ณแบบไทลือ้ ทีแ่สดง 
 ถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่�ย และ 
 สง่�ง�ม

 ก�รทอผ้�คือ สิ่งสำ�คัญในชีวิต 
 ของหญิงไทลื้อม�เนิ่นน�น  
 ปัจจบุนัผ้�ทอไทลือ้แบบดัง้เดมิ  
 ห�ชมได้ย�ก และกล�ยเป็น 
 ของฝ�กทรงคุณค่�

14      
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วิถีชีวิตเรียบง่�ย เสน่ห ์ที่ยุคสมัยนี้โหยห�  
ชีวิตชีว�ที่มีคว�มหม�ยโดยตัวมันเอง ไม่ต้อง 
ปั้นแต่งแต่ดำ�เนินไปอย่�งสมำ่�เสมอ ผ่�นชีวิต
ของผู ้คนในดินแดนแห่งนี้มีให้ได้พบได้เห็น 
ในทุกๆ วัน...ที่นี่เชียงคำ�

 กลมกลืน...ใหม่และเก่า
 วิถีก�รเดินท�งที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม ส�มล้อถีบของ 
 ช�ยสูงวัย และจักรย�นอัน 
 ทันสมัยของช�ยหนุ่ม ได้ม� 
 พบกันบนท้องถนนเสมอเป็น 
 เรื่องส�มัญธรรมด�

>>
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ชุมชนคนเดิน-ปั่น

เมืองเชียงคำ  เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก บรรยากาศเงียบสงบ อุดมวัฒนธรรม
ของชาวไทลื้อที่ยังคงสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาเรียนรู้ 
มาถึงเชียงคำ แล้วจะพลาดเส้นทางสำ หรับการขี่จักรยานชมเมืองไปได้อย่างไร

เรื่อง : บุษกรชีวิตช้าๆ 
ชมเมืองเชียงคำ 

วัดแสนเมืองมาง

เริ่มต้นที่วัดแสนเมืองมาง ที่มีอุโบสถศิลปะ
ไทลื้ออันงดง�ม สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ 1 
ร�ว พ.ศ. 2351 ภ�ยในวหิ�รมภี�พเขยีนฝีมอื
ของช่�งพื้นบ้�นแสดงวิถีชีวิตของช�วไทลื้อ

ภายในวัดแสนเมืองมาง เป็นที่ตั้ง
ของศนูย์วฒันธรรมเฉลมิร�ช ทีจ่ดั 
แสดงประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม� 
ศิลปวัตถุที่ห�ชมได้ย�ก และ 
ศิลปวัฒนธรรมของช�วไทลื้อให้
ได้ชม

เส้นทาง
ขี่จักรยาน
ชมเมือง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

นั่งสามล้อถีบชมเมือง
สามล้อถีบคืออีกหนึ่งขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเป็นอกีหนึง่เอกลกัษณ์ของการเดนิทางในเมืองเชยีงค�า หาก
ไม่ถนัดปั่นจักรยานชมเมืองเอง ที่สถานีขนส่ง อ.เชียงค�า มี
กลุ่มสามล้อถีบที่ยังคงให้บริการรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงสามารถ
เหมาให้พาป่ันไปชมสถานทีส่�าคญัต่างๆ อาท ิวดัแสนเมอืงมาง 
วัดนันตาราม วัดพระธาตุสบแวน เรือนไทลื้อ แม่แสงดา ฯลฯ 

ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในราคามิตรภาพเพียงประมาณ 
200 บาท เป็นทางเลือกการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเนิบช้า 
ที่น่าสนใจไม่น้อย ให้บริการโดยกลุ่มสามล้อมืออาชีพ อาทิ 
ลุงเลื่อน วงศ์ใหญ่ วัย 67 ปี ที่ท�าอาชีพนี้มากว่า 40 ปี ลุงเลื่อน
สามารถพาท่องเที่ยวได้อย่างคนที่รู ้จักบ้านเมืองเชียงค�า 
เป็นอย่างดี
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วัดนันตาราม ไฮไลต์สำ�คัญของเมืองเชียงคำ� ด้วยคว�มงดง�มอลังก�รของ
วิห�รไม้สัก ศิลปะแบบไทใหญ่ สร้�งด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดล�ยฉลุไม้
อย่�งวิจิตร หลังค�ซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นนั้น 
ฝีช่�งละเอียดม�ก วิห�รไม้สักแห่งนี้สร้�งขึ้นในปี พ.ศ.2468 ภ�ยในวิห�ร 
มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่� เครื่องใช้โบร�ณ ผ้�ล�ยโบร�ณ ภ�พว�ดโบร�ณ 
เกี่ยวกับก�รเทศน์มห�ช�ติ และพระไตรปิฎกภ�ษ�พม่�ที่ห�ชมได้ย�ก

องค์พระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองเชียงค�า สันนิษฐ�นว่�
มีอ�ยุเก่�แก่ร�ว 800 ปี องค์พระธ�ตุได้รับก�รบูรณะม�
หล�ยครั้ง แต่ยังคงรักษ�รูปแบบท�งศิลปะล้�นน�ไว้ได้
อย่�งดี

ภายในบริเวณติดกับวัดพระธาตุสบแวน มีก�ร
จัดแสดงเรือนไทลื้อ และมีกลุ่มทอผ้�ไทลื้อ บ้�น
ธ�ตสุบแวน ส�ม�รถเข้�ไปชมก�รทอผ้�แบบไทลือ้ 
และเลือกซื้อของฝ�กผ้�ทอมือชนิดต่�งๆ ได้

เรอืนไทลือ้ผสมผสานศลิปะล้านนาอายกุว่า 70 ปีหลงันีย้งัมคีนอ�ศยัอยูจ่รงิ
ร�วกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แม่แสงด� เจ้�ของบ้�นวัย 80 กว่�ปี ยังคงอยู่อ�ศัย
ในเรือนหลังนี้ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรมที่ยังรักษ�
คว�มดั้งเดิมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

สำ�หรับผู้ชื่นชอบก�รใช้จักรย�นในก�รเที่ยวชมเมือง ขอแนะนำ�ว่�ห�กอย�ก
จะสัมผัสเมืองเชียงคำ�ให้ถึงแก่นแท้ แนะนำ�ว่�ก�รขี่จักรย�นชมเมืองภ�ยใน 
1-2 วัน เพื่อไปชมสถ�นที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของเมืองอย่�งเนิบช้�นั้นจะทำ�ให้
ได้สัมผัสคว�มง�มของเมืองอันละเมียดละไมแห่งนี้ได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

วัดนันตาราม

เส้นทางสักการะพระเจ้านั่งดิน - ปั่น
ชมป่าชุมชนบ้านปี้

หากมีเวลาอีก 1 วัน แนะน�าให้แวะสักการะวัดพระเจ้านั่งดิน 
อีกหนึ่ง Unseen ของเมืองเชียงค�า “พระเจ้านั่งดิน” เป็นอีก
หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู ่บ ้านคู ่เมืองพะเยาที่มีความอัศจรรย์จน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ยกให้เป็นหนึ่งใน 
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ องค์พระประธานของวัด 
ไม่ยอมขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี โดยเกิดเหตุอัศจรรย์ต่างๆ 
จนชาวบ้านไม่สามารถอัญเชิญขึ้นไปได้ นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ 
“พระเจ้านั่งดิน” สักการะพระเจ้านั่งดินแล้วมุ่งหน้าสู่บ้านปี้ ซึ่ง
อยู่ห่างจากวัดพระเจ้านั่งดินไปประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อไป
ปั่นจักรยานเข้าชมระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน 
ที่ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว 2 ปีซ้อน ภายในป่าชุมชนบ้านปี้  
มีเส้นทางปั่นจักรยานยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

เรือนไทลื้อ
แม่แสงดา

วัดพระธาตุสบแวน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ 
บ้านธาตุสบแวน
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มื้ออร่อย

อาหารพื้นบ้าน...
เสน่ห์นี้ที่เชียงคำ 
เรื่อง • จอมใจ

ถ้าอยากรับประทานอาหารพื้นบ้านสดๆ ใหม่ๆ 
ต้องตื่นแต่เช้าไปสำ รวจตลาดเช้าเมืองเชียงคำ  
ชาวบ้านที่นี่แนะนำ ว่า ผักสดๆ ผักพื้นบ้าน
ปลอดสารพิษของชาวบ้านแท้ๆ จะต้องเลือก
ที่วางขายตามพื้นถนนรอบตลาดค่ะ

อาหารพื้นบ้านรสชาติหลากหลาย

เดินสำ�รวจตล�ดเช้�ไปเรื่อยๆ ได้พบเมนูอ�ห�รพื้นบ้�นที่ขึ้นชื่อ
หล�ยชนดิ เลอืกซือ้ไม่ถกูกนัเลยทเีดยีว มมี�แนะนำ�กนัพอสงัเขป
ค่ะ แต่เป็นเมนูห้�มพล�ดเพื่อเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ว่�เร�ได้ม�
ถึงเชียงคำ�กันแล้ว ก็ต้องลองชิมเมนูดังนี้

แกงกระด้าง หรือแกงหมูหน�ว อ�ห�รพื้นเมืองของช�วเหนือ
ไส้อัว่ยายป่ิน ไส้อัว่ชือ่ดงัของเมอืงเชยีงคำ� สตูรลบัเฉพ�ะของย�ยป่ิน
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ข้าวแรมฟืน...ป้าจิ่ง อ�ห�รที่ได้รับคว�มนิยม
ของช�วเชียงคำ�คือ ข้�วแรมฟืน ซึ่งเป็นอ�ห�ร
พื้นเมืองแบบดั้งเดิมของช�วไทลื้อ ข้�วแรมฟืน
เจ้�เก่�แก่ที่สุดคือ ข้�วแรมฟืน ร้�นป้�จิ่ง ที่เปิด
ข�ยม�น�นกว่� 50 ปีแล้ว ข้�วแรมฟืนทำ�จ�ก
แป้งข้�วเจ้�เคี่ยวไฟอ่อนๆ จนเหนียวทิ้งไว้ข้�ม
คนื แล้วนำ�ม�ตดัเป็นก้อนสีเ่หลีย่มขน�ดใหญ่กว่�
ลูกเต๋� รับประท�นกับนำ้�ร�ดที่ผสมกัน 5 ชนิด
คือ นำ้�ผักก�ดดอง นำ้�ซุปเต้�เจี้ยว นำ้�อ้อย นำ้�ขิง 
และนำ้�ถั่วเน่� โรยด้วยเครื่องเคียง พริกคั่ว 
กระเทียม ถั่วลิสง ผักลวก ผักชี ข้�วแรมฟืนสูตร
ป้�จิ่งรสหว�น เปรี้ยว เค็มนำ�กลมกล่อม

เหน็แล้วหวิกนัเลยทเีดยีว อย่�ลมืนะคะไปเชยีงคำ� 
อย่�ลืมชวนกันชิม รับรองไม่ผิดหวังค่ะ

ของฝากขึ้นชื่อ...กะละแมโบราณ

เยี่ยมชมขั้นตอนการทำ กาละแมสูตรโบราณ 
ในแบบฉบับของคนไทลื้อ ที่เน้นความดั้งเดิม 
ทั้งการเผากากมะพร้าวให้เป็นสีดำ สำ หรับ
ผสมในเนื้อกาละแมโดยไม่ใช้สีผสมอาหาร 
ห่อด้วยใบตองที่รีดให้หอม รสชาติเหนียว
นุ่มหอมหวานมันอร่อย

แคปหมูลุงภพ อีกหนึ่งของฝ�กขึ้นชื่อในตล�ดเช้�เชียงคำ� 
แอ็บปลา นำ�ปล�สด เช่น ปล�ช่อน ปล�ดุก หรือปล�เล็กๆ 
คลุกเคล้�กับเครื่องปรุงแล้วห่อด้วยใบตอง
ข้าวกั๊นจิ๊น ข้�วคลุกกับเครื่องปรุงและเลือดหมู ห่อด้วย
ใบตองแล้วนำ�ไปนึ่ง
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การประชมุวชิาการการส่งเสรมิการเดนิและการใช้จกัรยานในชวีติ
ประจ�าวัน ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Bike & Walk Forum)  
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ก�รประชุมวันแรกเป็นก�รนำ�เสนอบทคว�มวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รเดิน และก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน มีก�รนำ�เสนอผล 
ก�รศึกษ�วิจัยและบทคว�มวิช�ก�รจำ�นวน 18 เรื่อง ครอบคลุม 
ในทุกมิติ ทั้งด้�นสุขภ�พ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหม�ย และนโยบ�ย 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของก�รนำ�เสนอผลง�นและ
บทคว�มวิช�ก�ร เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป (ส�ม�รถด�วน์โหลดบทคว�มและผลก�รวิจัยได้ที่ 
http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/11079) 

นอกจ�กนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�รแล้ว ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจ�ก 
Dr.Cheng sheng Pong, Commissioner of Public Works  
Department จ�กกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ม�บรรย�ยแลกเปลี่ยน
ประสบก�รณ์ และบทเรียนรู้ในฐ�นะที่ขับเคลื่อนเรื่องเมืองจักรย�น
ในไต้หวันจนประสบคว�มสำ�เร็จ 

เดิน จักรยาน งานวิชาการระดับประเทศ

I bike I Walk News

ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2

สสส. และชมรมฯ เปิดพื้นที่ชวนเพื่อนใหม่ภ�คีฯ ร่วม
โครงก�ร “ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2” หนุนท้อง
ถิน่มส่ีวนร่วมจรงิ เน้นชมุชนใช้จกัรย�นในชวีติประจำ�วนั  
ตั้งเป้�ดึง 100 ชุมชนทั่วประเทศร่วมวิถีปั่น โดยส่งเสริม 
ก�รใช้จักรย�นในชุมชนในชีวิตประจำ�วัน เพื่อก�รเดิน
ท�งในระยะท�งสั้นๆ ประม�ณ 1-3 กิโลเมตร ที่ไม่ใช่ 
ก�รใช้จักรย�นเพื่อออกกำ�ลังก�ย นันทน�ก�ร ก�ร 
ท่องเที่ยว หรือเพื่อก�รแข่งขัน

วันที่สอง เป็นก�รจัดกิจกรรม “One Day Trip เดิน ปั่น ตลาดน้อย 
กรงุเทพมหานคร” เป็นก�รลงพืน้ทีศ่กึษ�เรยีนรูก้�รป่ันจรงิ เดนิจรงิ 
ในสภ�พก�รจร�จรที่แออัดของกรุงเทพมห�นคร ซึ่งพบว่�ในชุมชน
ตล�ดน้อยทีไ่ด้ลงไปเยีย่มชม ประช�ชนส�ม�รถใช้จกัรย�นเดนิท�งใน
วิถีชีวิตประจำ�วันได้จริง 
   

ร�ยง�นโดย : อ�รดินทร์ รัตนภู

ร�ยง�นโดย : สรัสวดี โรจนกุศล



      

21

“Urban Rider” คว้ารางวัลชนะเลิศ 
Bicycle Outfit Design Contest

ผ่�นพ้นไปแล้วสำ�หรับก�รเฟ้นห�ผู้ชนะเลิศจ�กกิจกรรมประกวดก�รออกแบบเครื่อง
แต่งก�ยเพื่อก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน Bicycle Outfit Design Contest  
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2559 ที่ผ่�นม� 

หลังจ�กที่ผู ้ผ่�นเข้�รอบทั้ง 5 คน นำ�ทุนสนับสนุนที่ได้รับไปตัดเย็บชุดจริง ซึ่งทำ� 
ออกม�ได้อย่�งสวยง�มทุกชุด สร้�งคว�มลำ�บ�กใจให้คณะกรรมก�รตัดสินเป็นอย่�ง
ม�ก และในที่สุดผลง�น “Urban Rider” ของคุณชัญญ�นุช บูรณ์เจริญ ที่มีคว�ม 
ปร�ณตีในก�รตดัเยบ็ และก�รออกแบบทีต่อบโจทย์กบักจิกรรม ได้คว้�ร�งวลัชนะเลศิ
ไปครอง พร้อมเงินร�งวัล 30,000 บ�ท 

กจิกรรมนี้เกิดขึน้และสำ�เร็จลลุว่งด้วยดีด้วยคว�มสนบัสนนุขององค์กรรว่มจดั สถ�บนั
อุตส�หกรรมสิ่งทอ ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ กรุงเทพ (TCDC Bangkok)  
ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภ�ควิช�อุตส�หกรรมสิ่งทอ คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอ 
ม.เกษตรศ�สตร์ คณะศลิปกรรมศ�สตร์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ สถ�บนับนุกะแฟชัน่ และ
บริษัท เองเจิ้ล ไบค์

ผ้าป่าเพ่ือหมาแมว

ชมรมจักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม 
“ผ้าป่าเพือ่หมาแมว” ค�ร�ว�นป่ันจกัรย�นจ�กกรงุเทพฯ 
ถึงลำ�ป�ง เพื่อระดมทุนช่วยเหลือหม�และแมวม�กกว�่ 
500 ตัว ที่วัดเวฬุวน�ร�ม ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 

ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธ�น
ชมรมจักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย กล่�วว่� 
“การท�าทานนัน้ไม่จ�าเป็นต้องใช้สิง่ของหรอืเงนิทอง การ
ท�าทานด้วยแรงกาย แรงสมอง แรงใจ มคีวามส�าคญัไม่
ยิง่หย่อนไปกว่ากนั อาจจะมากกว่าเสยีด้วย หากท�าด้วย
จติอนัเป็นกศุลมัน่” 

ก�รจัดกิจกรรมผ้�ป่�เพื่อหม�แมวครั้งนี้ จึงเป็นก�รจัด
กิจกรรมปั่นจักรย�นเพื่อรับบริจ�คปัจจัยช่วยหม�และ
แมว โดยสม�ชิกชมรมฯ ที่มีจิตศรัทธ�จะปั่นจักรย�น
ระยะท�งประม�ณ 640 กิโลเมตร จ�กกรุงเทพฯ ถึง
ลำ�ป�ง ในระยะเวล� 8 วัน ซึ่งก�รปั่นจักรย�นก�รกุศล
นี้จะมีขึ้นในวันที่ 16-23 กรกฎ�คม 2559 นี้ 

ท�งชมรมฯ ขอเชิญชวนผู ้มีจิตเมตต�ส�ม�รถร่วม 
ช่วยหม�แมวเหล่�นี้ได้ โดยบริจ�คได้ที่ธน�ค�รออมสิน 
บัญชีเงินฝ�กเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020164541011  
ชื่อบัญชีผ้�ป่�เพื่อหม�แมว ส�ข�ศูนย์ก�รค้�สล�กไทย 
ร่วมทำ�ท�นใหญ่ครั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎ�คม 
2559 นี้ 

ร�ยง�นโดย : กัญญ�รัชต์  ท้วมทอง

ร�ยง�นโดย : วันทนีย์ บูรณ์เจริญ
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ติดต่อขอรับได้ที่ ชมรมจักรย�นเพื่อสุขภ�พแห่งประเทศไทย
email address : tcc@thaicyclingclub.org หรือ Facebook.com/thaicycling

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น 
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก

เพื่อรับนิตยสารฟรี ส่งถึงบ้าน
พร้อมรับทราบข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมต่างๆ จากชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

เพียงติดต่อขอรับฟรีได้ที่ ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 Email address :
tcc@thaicyclingclub.org หรือ 

Facbook.com/thaicycling

จุดนัดพบ

ต่างจังหวัด

ร้านกาแฟ Coffee Today
• ส�ข�สต�ร์ ระยอง  
• ส�ข� Lotus ระยอง  
• ส�ข�ไทวัสดุ ระยอง  
• ส�ข�แหลมทอง ระยอง 2 จุด  
• ส�ข� HomePro ระยอง  
• ส�ข� Top ระยอง  
• ส�ข� Big C ระยอง  
• ส�ข�นคิมอตุส�หกรรม 
 พฒัน�ปลวกแดง 
• ส�ข�นิคมอุตส�หกรรม เหมร�ช  
• ส�ข�โครงก�รตะวันแลงย์ ส�ย 36 
• ส�ข�ท่�เรือแกลง  
• ส�ข�ถนน กม. 16 บ้�นฉ�ง  
• ส�ข�หมู่บ้�นเอื้ออ�ทรตะพง  
• ส�ข�ข้�งโรงพย�บ�ลกรงุเทพระยอง 
• ส�ข�เพลิงใจ ระยอง  
• ส�ข�กรม สอ1 บ้�นฉ�ง  
• ส�ข�สี่แยกม�บต�พุต  
• ส�ข� Lotus บ้�นฉ�ง  
• ส�ข�ปั๊มเชลล์ บ้�นฉ�ง  
• ส�ข�นิคมอุตสหกรรม ปิ่นทอง  
• ส�ข�โรงพย�บ�ลสิริกิตต์  
• ส�ข� Lotus บ่อวิน  
• ส�ข� Lotus Plus Mall 
 สี่แยกเกษมพล  
• ส�ข� Central Pataya  

วารสารคลอโรฟิลล ์สื่อกล�งข้อมูลข�่วส�รสำ�หรับชุมชนคนเดินปั่น ยินดีมอบให้กับ
บริษัท ห�้งร�้น หน่วยง�น หรอืสถ�บนัต่�งๆ เพือ่ช่วยกนัเผยแพร่รณรงค์ก�รเดนิและ
ใช้จกัรย�นในชวีติประจำ�วนั 

รับฟรี!!

วารสาร

ฟรี!!!
สมัครสมาชิก

วารสารส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยานในชีวิตประจำ วัน    เพื่อสร้างชุมชนและ    เมืองน่าอยู่
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กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ร้านกาแฟ Coffee Today 
• ส�ข�พระร�ม 9 
• ส�ข�ซคีอน บ�งแค 
• ส�ข�เพชรเกษม 
• ส�ข� BIG C Extra เพชรเกษม 
• ส�ข�โรบนิสนั ซคีอน ศรนีครนิทร์ 
• ส�ข�อมิพเีรยีลสำ�โรง 
• ส�ข� BIG C ล�ดพร้�ว 
• ส�ข� BIG C ร�ษฎร์บรูณะ 
• ส�ข� Central พระร�ม 2 
• ส�ข�หมูบ้่�นสวนต�ล 
• ส�ข� Lotus หนองจอก 
• ส�ข� Central บ�งน� 
• ส�ข� Big C Extra สวนหลวง
• ส�ข� Home Pro สวุรรณภมูิ 
• ส�ข� Center One 
 อนสุ�วรย์ีชยัสมรภมูิ 
• ส�ข� MACRO ล�ดพร้�ว 
• ส�ข�พนัธุท์พิย์ ประตนูำ�้ 
• ส�ข� BIG C รชัด� 
• ส�ข�น้อมจติ 
• ส�ข� Lotus บ�งกะปิ 
• ส�ข�แฮปป้ีแลนด์
• ส�ข� Mid Way รชัด� 
• ส�ข�เวชศ�สตร์เขตร้อน
• ส�ข� Lotus นวมนิทร์ 
• ส�ข�พนัธุท์พิย์ บ�งกะปิ
• ส�ข�พ�ซิโอ้ ร�มคำ�แหง  
• ส�ข� Big C สุข�ภิบ�ล 3  
• ส�ข� Lotus นวมินทร์  
• ส�ข� Top ร�มอินทร�  
• ส�ข�พระร�ม 4  
• ส�ข� BCX พระร�ม 4  
• ส�ข�พระร�ม 9  
• ส�ข� Pt ประตูนำ้�  
• ส�ข� BCX รัชด�  

• ส�ข� Mid way รัชด�  
• ส�ข�สุขุมวิท 24  
• ส�ข�เมโทรมอลล์  
• ส�ข�เทอร์มนิอล 21    
• ส�ข� Top สุขุมวิท 19  
• ส�ข� Robinson ซีคอน  
• ส�ข�ซีคอนบ�งแค  
• ส�ข� Big C เพชรเกษม  
• ส�ข� BCX เพชรเกษม  
• ส�ข� Big C ลำ�ลูกก�  
• ส�ข�ปั๊มเชลล์ ลำ�ลูกก�  
• ส�ข�ตล�ดลำ�ลูกก�  
• ส�ข� Lotus นวนคร  
• ส�ข� Lotus ลำ�ลูกก�
• ส�ข� Zeer 2  
• ส�ข�ฟิวเจอร์ 2  
• ส�ข�ฟิวเจอร์ 3  
• ส�ข� Big C รังสิต 2  
• ส�ข� Lotus เย�วร�ช  
• ส�ข� BTS วงเวียนใหญ่  
• ส�ข� Robinson บ�งรัก
• ร้�นก�แฟดโิอโร่ 
 ส�ข�ป๊ัม SUSCO เอกชยั บ�งบอน
• Lake View Sport Club 1 
 วงแหวนก�ญจน�ภเิษก 
• Lake View Sport Club 2 
 วงแหวนก�ญจน�ภเิษก 
• หมูบ้่�น Perfect Place 
 อ่อนนชุ-สวุรรณภมูิ 
• หมูบ้่�น Perfect Masterpiece 
 ร�มคำ�แหง
• หมูบ้่�น Perfect Place อ่อนนชุ 80 
• ลมุพนิคีอนโด ร�มคำ�แหง 26 
• ร้�นก�แฟ Cafe’ Velodome 
 มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ ท่�พระจนัทร์
• คณะศลิปกรรมศ�สตร์  
 มห�วทิย�ลยัธรุกจิบณัฑติ 
• เดอะควิท์ รสีอร์ท เขตล�ดกระบงั กทม.
• Green Clean Carcare by I Nu  
 ป๊ัมบ�งจ�ก ดอนหว�ย

• ร้�นก�แฟลงุชยั อ.เมอืง จ.นครปฐม
• ร้�นก�แฟรชิชี ่ อ.เมอืง จ.นครปฐม 
• ร้�น ณ อมัพว� ก�แฟสด 
 อมัพว� สมทุรสงคร�ม
• ร้�นสวนหลวง บ้�นก�แฟ 
 อมัพว� สมทุรสงคร�ม
• ร้�นเอกเขนก cafe อ.เมอืง 
 จ.สมทุรสงคร�ม
• ร้�นต้นรกั ก�แฟสด    
 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคร�ม 
• ร้�นช้อนทอง อ.เมอืงจ.สมทุรสงคร�ม

• ส�ข� Lotus จันทบุรี  
• ส�ข� Robinson จันทบุรี 
• เรือนไม้ก�แฟ (cafe@wood)
 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
• ร้�นก�แฟคอฟฟ่ีก�ร์เด้นท์ อ.สตัหบี 
 จ.ชลบุรี
• ร้�นก�แฟสนัโตสะ อ.บ้�นบงึ จ.ชลบรุี
• ร้�นก�แฟบ้�นรถเขียว อ.เมือง
 จ.ลำ�ป�ง
• ร้�นก�แฟฮอมสขุ อ.เมอืง จ.ลำ�ป�ง
• ร้�น Deco Coffee Chiang Mai 
 อ.ส�รภี จ.เชียงใหม่
• ร้�น coffee Prim อ.บ�งพลี
 จ.สมุทรปร�ก�ร
• ร้�นคุณนิยม  อ.เมือง จ.ชุมพร
• ร้�นเพลินภ�ก�แฟ อ.เมือ
 จ.เชียงใหม่
• โรงแรมห�ดทอง  อ.เมือง
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
• แผนกก�ยภ�พบำ�บัด 
 โรงพย�บ�ลแก่งคอย 
 จ.สระบุรี
• แผนกกิจกรรมบำ�บัด 
 โรงพย�บ�ลดอนตูม อ.ดอนตูม
 จ.นครปฐม

วารสารส่งเสริมการเดิน 
การใช้จักรยานในชีวิตปร

ะจำ วัน    เพื่อสร้างชุมช
นและ    เมืองน่าอยู่

“เชียงคำ�” 
เมืองวัฒนธรรมจักรย�น8“เดิน” ได้อะไร

ม�กกว่�แค่สุขภ�พดี

  

7P.
P.

อีโคไลฟ์...
ชีวิตช้�ๆ ที่ “เชียงคำ�”16P.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 : พฤษ
ภาคม 2559
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I bike I walk Collections

สวัสดีช�ว I Bike I walk ค่ะ 
ว�รส�รคลอโรฟิลล์ฉบับนี้ มีเสื้อยืดสำ�หรับ

นักสะสมทุกท่�น ม�นำ�เสนอ คอลเลคชั่นนี้เป็น 
ก�รร่วมกันทำ�บุญเพื่อโครงก�ร “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”  

โดยร�ยได้หลังหักค่�ใช้จ่�ย จะบริจ�คให้กับวัดเวฬุวน�ร�ม 
อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง เพื่อไว้สมทบเป็นทุนอ�ห�รและ
ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับหม�แมวอน�ถ�ที่ท�งวัดดูแลอยู่

ได้เสื้อสวยๆ แถมยังได้ทำ�บุญด้วย เรื่องดีๆ 
สองต่อแบบนี้อย�กบอกต่อกันค่ะ

 สนใจสั่งซื้อ เข้�ไปจองกันได้ที่ www.thaicycling.org 
หรือ facebook.com/thaicycling  ค่ะ

เสื้อยืดสไตล์ชาวสองล้อ 
เพื่อโครงการ “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”

• เสื้อส�าหรับนักปั่น
 แขนสั้น & แขนยาว 
 ร�ค�ตัวละ 1200 บ�ท 
 (ไม่รวมค่�จัดส่ง)
 
 * ปิดรับจอง 30 พ.ค. 59 

• เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นใส่สบาย
 (ขน�ด size S M L XL XXl)
 มี 3 สไตล์ 3 สีให้เลือก 
 (ข�ว/เท�/เขียวขี้ม้�)
 ร�ค�ตัวละ 250  บ�ท 
 (ไม่รวมค่�จัดส่ง)

 * ปิดรับจอง 31 ก.ค.59 




