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เพราะดวงตาคือ หน้าต่างของหัวใจ ไม่ดีแน่ๆ ถ้าหน้าต่างคู่นี้มากไปด้วย
ริ้วรอยและความหมองคลํ้า ฉะนั้นเราลองมาทําความรู้จัก 5 อันดับผักที่
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันแล้วว่าเป็นผักที่
ช่วย “บํารุงสายตา” ได้ดีที่สุด

ตําลึงเป็นผักรสหวาน มีกลิ่นหอม ที่ไม่ได้อุดมไปด้วยวิตามินเอเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามิน
ซี ฯลฯ ด้วย นอกจากตําลึงจะช่วยบํารุงสายตาแล้วตําลึงยังช่วยป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง หัวใจขาดเลือด และยังมีเส้นใยที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหารได้อีกด้วย

ผักหวานเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินบี 2 
วิตามินซี วิตามินเอ แคลเซียม และมีคุณสมบัติเร่งการเผา-
ผลาญกรดอะมิโนให้เป็นพลังงานได้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบจาก : ตำ�ลึง http://www.biogang.net/biodiversity_view.php? menu=biodiversity
&uid=937&id=3356, http://www.bansuanporpeang.com/node/16411 ผักหว�น http://www.
oknation.net/blog/phukwan/2008/05/16/entry-1, http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
detail_lannafood.php?id_food=50 แครอท http://www.foodslender.com/แครอท-ผักที่ถูกลืม 
ฟักทอง http://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/view.phpCategory=agriculture&pic=
1283857371_26781283857371_2678.jpg, http://jirew.wordpress.com/2010/07/05/ซุปฟักทอง
-อร่อยๆ/ มะเขือเทศ http://www.n3k.in.th/สมุนไพร/สรรพคุณมะเขือเทศ, http://www.med.cmu.
ac.th/hospital/opd/health/tomato.htm



เป็นผักที่ขึ้นชื่อเรื่องบํารุงสายตา และเป็นอาหารจําเป็นของนักบินอังกฤษช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 อีกต่างหาก นอกจากวิตามินเอแล้ว แครอทยังมีวิตามินบี วิตามินซี วิตามินอีและ
วิตามินเค ช่วยป้องกันมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งกระเพาะ และมะเร็ง
ลําไส้ และยังช่วยให้ผิวพรรณดี ชะลอความแก่

ทุกส่วนของฟักทองบริบูรณ์ไปด้วยวิตามินเอ
ที่ช่วยบํารุงสายตาให้มีประกายที่สดใส

มะเขือเทศ 1 ผลจะมีวิตามินเอมากถึง 1 ใน 3 ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน 
นอกจากนี้มะเขือเทศยังมีโปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิด

ภาพประกอบจาก : ตำ�ลึง http://www.biogang.net/biodiversity_view.php? menu=biodiversity
&uid=937&id=3356, http://www.bansuanporpeang.com/node/16411 ผักหว�น http://www.
oknation.net/blog/phukwan/2008/05/16/entry-1, http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
detail_lannafood.php?id_food=50 แครอท http://www.foodslender.com/แครอท-ผักที่ถูกลืม 
ฟักทอง http://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/view.phpCategory=agriculture&pic=
1283857371_26781283857371_2678.jpg, http://jirew.wordpress.com/2010/07/05/ซุปฟักทอง
-อร่อยๆ/ มะเขือเทศ http://www.n3k.in.th/สมุนไพร/สรรพคุณมะเขือเทศ, http://www.med.cmu.
ac.th/hospital/opd/health/tomato.htm



1. เช็คจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียน
2. ตรวจสอบความต้องการหมวก / รถจักรยาน
3. ลงชื่อป้ายแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้
4. ชมวิดีโอว่าด้วยความปลอดภัย
   a. ทําแบบทดสอบ ( Fun quiz)

สถานีท่ี 
1

1. ตรวจการใส่หมวกกันน๊อค (ขนาด/ตําแหน่ง)
2. ตรวจส่วนท่ีใช้ป้องกัน ถ้าต้องใช้หมวกของผู้อ่ืน
3. ตรวจสอบการเคล่ือนตัวกับการขยับของหมวก
อุปกรณ์ : 1. ป้ายสถานี 2. โต๊ะ/เก้าอี้ 2-3 ตัว
3. Clipboards และปากกา  4. หมวกกันน๊อค 
5. หมวดอาบนํ้า  6. สายวัดหมวกกันน๊อค

สถานีท่ี 
2

1. เลือกขนาดจักรยานที่เหมาะสมกับผู้ขี่
2. ตรวจสอบความปลอดภัยต่อผู้ขี่
3. ตรวจความจําเป็นที่จะต้องมีการซ่อมเบื้องต้น และ
   การปรับตามความจําเป็น เช่น ลมยาง การหล่อล่ืน
   ของโซ่ และความตึงแน่นของน๊อต สกรู ทุกตําแหน่ง
อุปกรณ์ : 1. ป้ายสถานี 2. ผู้เรียนมีจักรยานทุกคน 
3. ปั๊มลม 4. เครื่องมือพื้นฐานขนาดต่างๆ 5. ยางใน
รถจักรยาน 6. นํ้ามันหล่อล่ืน 7. แบบๆฟอร์มตรวจสอบ
จักรยาน 8. ปากกา ดินสอ

สถานีท่ี 
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1. สร้างความมั่นใจให้ผู้ขี่เมื่อเริ่มเคลื่อนตัวและหยุด
2. ฝึกฝนการควบคุมจักรยานในการเคลื่อนตัวใน
   ความเร็วระดับต่างๆ และการหยุด
3. เลี้ยงตัวและจักรยานโดยไม่ต้องใช้เท้าแตะพื้นผิว
อุปกรณ์ : 1. ป้ายสถานี 2. เทปแบ่งช่องทางเดินรถ 
3. เทปวัดระยะ 4. กรอบพลาสติกไว้บอกจุดเร่ิมต้นและ
ส้ินสุด 5. ปากกา/ดินสอ บันทึกแบบฟอร์มประเมินผล

สถานีท่ี 
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1. ฝึกควบคุม/หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนผิวจราจร
2. รักษาการควบคุมจักรยานขณะขับขี่
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. วัสดุ แสดงอุปสรรค/
สิ่งที่ต้องหลบเลี่ยง 3. เทปวัดระยะ 4. ปากกา/ ดินสอ 
5. แบบฟอร์มประเมินผล

สถานีท่ี 
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1. สังเกตการจราจร ผู้ใช้เส้นทาง และสิ่งกีดขวาง
2. ฝึกฝนทักษะการเหลียวมองพร้อมรักษาสมดุลการข่ี
3. สาธิตการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร
4. ทําความเข้าใจการส่ือสัญญาณเพ่ือความปลอดภัย
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปบอกเส้นทางการ
เดินรถ 3. เทปวัดระยะ 4. กรวยพลาสติก 4 กรวย

สถานีท่ี 
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       1. อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมบนผิวจราจร
                     เม่ือจะเล้ียวขวา
2. ให้ทางแก่ผู้ใช้ผิวจราจรท่ีอ่อนแอกว่า เรียนรู้กฎว่าด้วย
   สิทธิการใช้ทางของผู้ขับขี่พาหนะบนเส้นทางจราจร
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปแบ่งช่องเดินรถ 
3. เทปวัดระยะทาง

สถานีท่ี 
7



1. สังเกตการจราจร ผู้ใช้เส้นทาง และสิ่งกีดขวาง
2. ฝึกฝนทักษะการเหลียวมองพร้อมรักษาสมดุลการข่ี
3. สาธิตการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร
4. ทําความเข้าใจการส่ือสัญญาณเพ่ือความปลอดภัย
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปบอกเส้นทางการ
เดินรถ 3. เทปวัดระยะ 4. กรวยพลาสติก 4 กรวย

1. ชะลอความเร็วและการประเมินสภาพการจราจรก่อนเข้าสู่เส้นทางจราจร
2. หยุดที่ขอบถนนและรอจังหวะที่ปลอดภัยโดยผู้ขี่ควร...
    • หยุดที่เส้นหยุดและค่อยๆ มองขวา ซ้าย และขวาอีกครั้งก่อนเข้าเส้นทางร่วม
    • หยุดที่ช่องทางจราจรโดยขยับเลยเส้นหยุดไปเล็กน้อย เพื่อการมองที่ชัดเจน
และสามารถประเมินสภาพการจราจรให้ดีที่สุดก่อนตัดสินใจ     
    • ฝึกฝนทักษะความปลอดภัย เมื่อขี่มาถึงป้ายสัญญาณ
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปแบ่งช่องทางเดินรถ 3. เทปวัดระยะ 4. แผ่น
ป้ายบอกตําแหน่งรถยนต์ 5. แผ่นป้ายบอกรั้วและพุ่มไม้ 6. ปากกา/ดินสอ

สถานีท่ี 
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1. อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมบนผิวจราจรเม่ือจะเล้ียวขวา
2. ให้ทางแก่ผู้ใช้ผิวจราจรท่ีอ่อนแอกว่า เรียนรู้กฎว่าด้วยสิทธิการใช้
    ทางของผู้ขับขี่พาหนะบนเส้นทางจราจร
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปแบ่งช่องเดินรถ 3. เทปวัดระยะทาง

สถานีท่ี 
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1. ฝึกปฏิบัติโดยการใช้สัญลักษณ์การสื่อสาร สัญญาณมือ 
   ในสถานีที่กําหนดไว้ได้ถูกต้อง
2. ทดสอบข้อเขียนและการปฏิบัติ
3. การใช้สัญญาณและสีของไฟจราจรถูกต้องตามกฏ
อุปกรณ์ : 1. ชุดสิ่งกีดขวาง 2. ชุดทดสอบข้อเขียน
3. ชุดไฟจักรยาน (หน้า- หลัง)

สถานีท่ี 
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     บูรณาการความรู้และทักษะของทั้ง 10 สถานีเข้าด้วยกัน ตั้งแต่
การเริ่มขี่ การออกตัว การชะลอตัวและการหยุด การพิจารณาสิทธิ การใช้
ทางที่ป้ายหยุดการจราจร การหลบหลีกสิ่งกีดขวางและอันตรายบนเส้นทาง 
การตรวจสอบและประเมินสภาวะการจราจร การเลี้ยวที่ทางร่วมและทางแยก 
การเลี้ยวขวาที่ทางแยก ทางตัด การชะลอและหยุดเพื่อให้ทาง
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. สื่อบอกทางแยก(เทป) 3. อุปสรรค ได้แก่ 
ตะแกรงท่อระบายนํ้า กรวยพลาสติก ลูกบอลพลาสติกผ่าซีก 4. ป้ายหยุด

สถานีท่ี 
12

       1. อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมบนผิวจราจร
                     เม่ือจะเล้ียวขวา
2. ให้ทางแก่ผู้ใช้ผิวจราจรท่ีอ่อนแอกว่า เรียนรู้กฎว่าด้วย
   สิทธิการใช้ทางของผู้ขับขี่พาหนะบนเส้นทางจราจร
อุปกรณ์ : 1. ป้ายบอกสถานี 2. เทปแบ่งช่องเดินรถ 
3. เทปวัดระยะทาง

1. ข่ีจักรยานผ่านป้ายต่างๆ พร้อมกับปฏิบัติได้
2. ทดสอบทักษะในสถานีได้อย่างถูกต้อง
อุปกรณ์ : 1. ป้ายจราจรที่เกี่ยวกับจักรยาน 2. จุดทดสอบ
การขี่จักรยาน 3. แบบทดสอบ ทั้งแบบข้อเขียนและปฏิบัติ

สถานีท่ี 
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ฉลองความสําเร็จในการขี่จักรยานด้วยความปลอดภัย
อุปกรณ์ : 1. ป้าย / โต๊ะ 2. เกียรติบัตร 
3. ปากกา / ดินสอ 4. เครื่องดื่ม

สถานีท่ี 
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หนุน “ลำ ปำง” เมืองน่ำอยู่
ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา รองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วม
อภิปรายประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปางสู่เมืองน่าอยู่”  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ



บรรณ�ธิก�ร อําไพ เวชวิฐาน 
กองบรรณ�ธิก�ร สุวรรณี พรสวัสด์ิชัย 
เลข�กองบรรณ�ธิก�ร กชนันท์ ทรัพย์บริบูรณ์ 
ก�รเงิน เยาวลักษณ์ ม่ันคง 
ศิลปกรรม ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์ 
สำ�นักง�น 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

เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ เมือง และผลกระทบ และการจัดสภาวะแวดล้อม
เมืองลําปางสู่เมืองน่าอยู่ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลําปาง พร้อมกันนี้ยังเข้า
ร่วมกิจกรรม ขี่จักรยาน “จักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลําปาง”

                 ภ�พประกอบบ�งส่วนจ�ก
• http://www.patornamrae.com/wp-content/
uploads/2011/06/532724-img-1.jpg
• http://travel.upyim.com/2011/10/11/สถานี
รถไฟนครลําปาง/
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