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     ปัจจุบันการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทย มี

ความเร่งรีบและมีกิจกรรมหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบนี้ได้ส่งผลถึง “สุขภาพ” โดยผลที่

ได้รับนั้นอาจมาจากการรับประทานอาหาร จากการ

เดินทางสัญจร จากขาดการออกกำาลังกายท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม ดังน้ันกิจกรรมท่ีมีการเดินทางและออกกำาลัง

กายควบคู่กันจะเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพและ

ส่งเสริมการเดินทางและวิถีชีวิตที่คาร์บอนต่ำา (Low 

carbon style) ได้

     การป่ันจักรยานจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือการดำารง

ชีวิตแบบยั่งยืนได้อีกรูปแบบหนึ่งโดยสามารถนำามาซึ่ง

กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำาลังกายและการเดินทาง

ที่ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดสังคม

น่าอยู่น่าอาศัยไร้ควันพิษและเสียงดังที่เกิดจากการใช้

รถยนต์ได้อีกด้วย

จักรยานสร้างเสร ิมส ุขภาพ
bikes for health



     ประโยชน์ของการป่ันจักรยานน้ันมีมากมาย คือ ประโยชน์ต่อตัวผู้ป่ันเอง 

ได้ออกกำาลังกาย ทำาให้ร่างกายแข็งแรง สำาหรับคนที่มีเวลาน้อยและต้อง

เร่งรีบเดินทางจากบ้านไปที่ทำางาน จากที่ทำางานไปที่บ้านนั้น หากหันมา

ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ก็จะได้รับประโยชน์ทั้งประหยัดเวลาในการ

เดินทางและได้ออกกำาลังกายด้วย และที่สำาคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์หรือการโดยสารรถ

     ประโยชน์ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ถ้าหากผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนหรือ

ในเมืองหันมาใช้จักรยานและมีการใช้จนเป็นวิถีชีวิตจะพบว่าชุมชนหรือเมือง

นั้นๆ จะเป็นเมืองน่าอยู่ ไร้มลพิษ ผู้คนมีสุขภาพดี และมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี

นั่นคือ การปั่นจักรยานเป็นการลดความเร็วที่ใช้ในการเดินทางทำาให้ผู้คน

ได้มีช่วงเวลาแห่งการทักทายและมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น จึงทำาให้เป็น

เมืองที่มีความน่าอยู่มากขึ้น

     ประโยชน์ในด้านส่ิงแวดล้อม เราทราบกันดีว่าวิถีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยรถยนต์

และเครื่องจักรต่างๆ นั้นเป็นแหล่งเกิดมลพิษ นอกจากปัญหามลพิษ การ

สัญจรด้วยรถยนต์ยังเป็นการใช้พลังงานที่มาจากซากฟอสซิลสูง ซึ่งถ้าหาก

เราหันมาใช้จักยานแทนการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร 

จะช่วยประหยัดนำ้ามันได้ 1 ลิตร และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์ลงได้ 2.75 กิโลกรัม 

     จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้รถยนต์มาขับขี่จักรยาน ก็น่า

จะมีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

     เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรม พวกเราก็สามารถทำาให้การใช้จักรยานเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบช้าๆ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

ให้มากขึ้น ไปพร้อมๆ กับส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ

ในกิจกรรม “จักรยาน” ได้ด้วย

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์...
thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id248727
oknation.net/blog/print.php?id=687617
healthcorner.com



มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกิจกรรม “เที่ยวชมเมืองสวยด้วยจักรยานและสามล้อ”
     เมื่อวันที่ 23 กันยายน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยมูลนิธิใบไม้เขียว 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน 

สมาคมโรงแรมไทยภาดตะวันตก ได้ร่วมจัดงานภายใต้โครงการทำาดีเพื่อแผ่นดิน: รักษ์

หัวหินรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม “เที่ยวชมเมืองสวยด้วยจักรยานและสามล้อ” โดย

ปั่นไปตามเส้นทางจากสวนสนถึงลานกิจกรรมสวนหลวงราชินี 19 ไร่ และสนามบินหัวหิน

ถึงลานกิจกรรมสวนหลวงราชินี 19 ไร่ โดยมีผู้ร่วมปั่นจักรยานประมาณ 500 คัน

หัวหิน

@huahin
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ถึงลานกิจกรรมสวนหลวงราชินี 19 ไร่ โดยมีผู้ร่วมปั่นจักรยานประมาณ 500 คัน

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการเดินทางด้วยจักรยาน
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ.เกาะช้าง จ.ตราด
     สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้จัดโครงการเดินทางด้วยจักรยานสร้างสรรค์

กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นการสร้างและปลูกจิตใต้สำานึกของผู้ประกอบการ 

ประชาชน และนักท่องเที่ยวบนเกาะช้างให้ตระหนักถึงการมีส่วมร่วมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย โดยเชิญให้มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกิจกรรมและวัด

คำานวณคาร์บอน เมื่อวันที่ 17 กันยายน ณ เกาะช้าง จ.ตราด โดยปั่นจักรยานตาม

เส้นทางบ้านคลองพร้าวถึงจุดชมวิวไก่แบ้

@kohchang
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COURTYARD BY MARRIOTT
BANGKOK HOTEL 
คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ

BOONBUNDAN INN 
บุญบันดาล อินน์

THE DAI RESORT
เดอะได รีสอร์ท

SUKHOTHAI TREASURE 
RESORT AND SPA 
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

PHAYAO NORTHERN LAKE HOTEL 
พะเยา นอร์ทเทิร์น เลค

PANORAMA HOTEL 
พานอรามา

BP CHIANGMAICITY HOTEL 
โรงแรม บีพี เชียงใหม่ซิตี้ โอเทล

RAJABURI BOUTIQUE HOTEL 
ราชาบุรี บูติค โฮเทล

PIN HOTEL
พิณ โฮเต็ล

HORIZON KARON BEACH 
RESORT & SPA 
ฮอไรซอน กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

BAIYOKE CHALET HOTEL
ใบหยก ชาเลต์

BOSSOTELINN CHIANG MAI 
บอสโซเทล เชียงใหม่

MAE CHAEM HOTEL 
แม่แจ่ม

SUNTISUK GUESTHOUSE & RESORT 
สันติสุข เกสท์เฮาส์ แอนด์ รีสอร์ท

KHAOLAK WANABUREE RESORT
เขาหลัก วนาบุรี รีสอร์ท

GOLDEN GRAND HOTEL 
โกลเด้น แกรนด์

ASIA NAKHONSAWAN
เอเชีย นครสวรรค์

GALARE GUEST HOUSE 
กาแล เกสท์เฮาส์

THE IMPERIAL MAE PING HOTEL 
อิมพีเรียล แม่ปิง

MOUNTAIN PARK-SWITZERLAND 
RESORT 
เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท

OKANAKORN
โอฆะนคร

AMARI NOVA SUITES HOTEL PATTAYA 
อมารี โนวาสูท พัทยา

NOVA GOLD HOTEL
โนวาโกลด์

NOVA PLATINUM HOTEL PATTAYA 
โนวา แพล็ททินัม พัทยา

FORRA HILL RESORT 
ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท

THE OLD CHIANGKHAN 
BOUTIQUE HOTEL 
ดิ โอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล

LJ THE EMERALD HOTEL
แอลเจ อิ เอมเมอรัล

SUANPA RESORT 
สวนป่า รีสอร์ท

HAO HAK CHIANGKHAN RESORT 
เฮา ฮัก เชียงคาน รีสอร์ท

SABAIDEE KHAOKHO RESORT 
สบายดี เขาค้อ รีสอร์ท

HAPPY RESORT 
แฮปปี้ รีสอร์ท

BEST WESTERN PLUS SERENITY HUA HIN 
เบสท์เวสเทิร์น พลัส เซเรนิตี้ หัวหิน

KONGKHAMKOON 
โค้งคำาคูณ

THAILAND HOTEL 
ไทยแลนด์

NEVADA HOTEL 
เนวาด้า

STAR RESORT
สตาร์ รีสอร์ท

RAYONG PRESIDENT HOTEL 
ระยอง เพรสซิเด้นท์

C & C RESORT NANGRONG 
ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท นางรอง

LOEIVILLAGE HOTEL 
เลยวิลเลจ

KASEMSARN HOTEL
เกษมศานติ์

THE PARK HOTEL 
เดอะ ปาร์ค โฮเต็ล

SEAHORSE RESORT 
ซีฮอส รีสอร์ท

ASIA CHAAM HOTEL 
เอเชีย ชะอำา

CITY BEACH RESORT 
ซิตี้ บีช รีสอร์ท

CHITSAKON FLOWERLAND 
ชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์

HAADMOOKKAEW 
หาดมุกแก้ว

SUKJAI HOTEL 
สุขใจ

LERTNIMITTRA HOTEL 
เลิศนิมิตร

SRITRAKARN HOTEL 
ศรีตระการ

JAJA BANGALO
จ๋าจ้ะ บังกะโล

PHURUA BUSSABA RESORT & SPA 
ภูเรือ บุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ROMTAI GUEST HOUSE 
ร่มไท เกสท์เฮาส์

BANTHIP SUANTHONG 
บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท

LAYANA RESORT AND SPA 
ลยานะ รีสอร์ท

รายชื ่อสมาช ิกใหม่
ในโครงการ
โรงแรมสร้างเสร ิม
ส ุขภาพ
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บรรณาธิการ อำาไพ เวชวิฐาน
กองบรรณาธิการ นฤมล สังข์ทอง
เลขากองบรรณาธิการ ชินวันธ์ วิลาสินี
วรรณ
การเงิน เยาวลักษณ์ ม่ันคง
ศิลปกรรม ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์
สำานักงาน มูลนิธิใบไม้เขียว
ตึกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
อาคารหลัง ช้ัน 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักมะสัน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2652-8321
โทรสาร 0-2652-8322
เว็บไซต์ : www.greenleafthai.org
อีเมล์ : contact@greenleafthai.org,
greenleafthai@gmail.com
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มูลนิธิใบไม้เขียวตรวจประเมินโรงแรมในโครงการใบไม้เขียวท่ี จ.เลย เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ณ ภูนาคำารีสอร์ท

มูลนิธิใบไม้เขียวตรวจประเมินโรงแรมในโครงการใบไม้เขียวท่ี จ.ขอนแก่น เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม ณ โรงแรมโฆษะ




