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เสียงหอบหายใจดังรอบตัว 
เสียงกดเกียร์จักรยานสน่ันหู
จากเสือหมอบท่ีกำาลังทะยาน 
ไต่เนินชันของเส้นทางเขาใหญ่/

วังน้ำาเขียว ถนนสุดคลาสสิกท่ีวัดใจเหล็กของ
นักป่ันมาแล้วหลายสิบปี วันน้ีแม้อากาศจะ
เย็นชุ่มฉ่ำา ช่ืนใจ หนาวจับจิตยามรุ่งสาง แต่
ท่ีกิโลเมตรท่ี 70 เม็ดเหง่ือก็หยดลงจากปลาย
จมูกทันที ท่ีผมลุกข้ึนขย่มโยกรถข้ึนทางชันก่อน
จะกระตุกปลายเนิน ส่งรถด่ิงทางชันลัดเลาะ
ไปตามผิวถนนเรียบกริบ ลมหนาวพัดวูบสวน
ความเร็วกว่า 65 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไล่ไอร้อน 
ลดชีพจรท่ีเต้นรัวลงไปได้อย่างรวดเร็ว
     11 ธันวาคม ท่ีผ่านมา ถือเป็นเวลาท่ีเข้าสู่
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หน้าหนาวของปีน้ีอย่างเป็นทางการ ด้วย 
อุณหภูมิลดต่ำาลงหลายองศาในภาคกลาง
ตอนล่าง พร้อมๆ กับท่ีฝนระลอกใหญ่เพ่ิงอ่อน
กำาลังลงท่ีภาคใต้ สัญญาณน้ีบอกให้รถทุกคัน
ท่ีมุ่งหน้าไปยังถนนธนะรัชต์เพ่ือร่วมการแข่งขัน
จักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานรายการใหญ่ 
ท้ิงท้ายศักราช ต้องเตรียมความพร้อม นอกจาก 
ฟิตซ้อมอย่างแข็งขัน ยังต้องเตรียมตัวรับกับ
อากาศหนาวท่ีได้จากลมเย็นชายป่าอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกทางส่ิงแวดล้อมของ 
ประเทศไทย ผสมกับโอโซนธรรมชาติละแวก 
วังน้ำาเขียว แหล่งโอโซนท่ีดีท่ีสุดของบ้านเรา ตก
ดึกอุณหภูมิลดลงต่ำากว่า 20 องศา ผสมกับลม
เย็นพัดโชยมา รู้สึกสะท้านผิวทันที แต่ความ

หนาวเย็นไม่ได้ทำาให้ความต่ืนเต้นลดลงแม้ 
แต่น้อย เพราะย้อนไปต้ังแต่ช่วงกลางวันของ 
วันท่ี 10 ธันวาคม ตลอดการเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
ถนนธนะรัชต์ พวกเราพบเห็นรถยนต์ท่ีบรรทุก
จักรยานมากมายหลายชนิดมุ่งหน้าไปบนเส้น
ทางเดียวกัน ซ่ึงคงไม่พ้นท่ีหมายเดียวกันเป็น
แน่แท้ จากจำานวนผู้สมัคร 1,500 คน ท่ีเต็ม
ภายในเวลาไม่ก่ีวันท่ีเปิดรับสมัครผ่านระบบลง
ทะเบียนออนไลน์ เป็นเคร่ืองพิสูจน์ความคึกคัก
ของบรรดาสิงห์นักป่ัน ท่ียังคงรอคอยงานดีๆ มี
คุณภาพ และพร้อมจะเข้าร่วมได้ทันทีท่ีมีโอกาส
     M2F Cycling Championship อาจฟังดูไม่
คุ้นหูมิตรรักนักป่ันสักเท่าไร แต่ถ้าพูดถึงกลุ่ม
บริษัทเครือบางกอกโพสต์ ท่ีฝากผลงานเอาไว้
กับการแข่งจักรยานยอดฮิตรายการสำาคัญแห่ง
ปี คงจะมีไม่ก่ีคนท่ีไม่รู้จักกับงานแข่งรายการน้ัน 
และในคร้ังน้ี M2F ได้ออกจากเบ้ืองหลังมาสู่
การออกหน้าจัดการแข่งขันจักรยานของตนเอง 
บนมาตรฐานท่ีต้ังเป้าหมายยกระดับการแข่งขัน
ให้ดีย่ิงข้ึน การแข่งขันเปิดกว้างกับคนท่ัวไปมาก
ข้ึน และรองรับนักป่ันหลากหลายประเภททุก
ระดับ ต้ังแต่ขาแรงนักแข่งแนวหน้า ไปจนรุ่น
ท่องเท่ียวระยะ 50 กิโลเมตร ท้ังชายและหญิง 
หลากหลายรุ่นอายุ
     สถานท่ีถูกจัดเตรียมมาอย่างเรียบง่าย
แต่ครบเคร่ือง ด้านเทคนิคการแข่งก็พร้อม
สรรพด้วยมาร์แชลกำากับการแข่งขัน เจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนด้านความปลอดภัย และทีมงานจุด
ให้น้ำา 5 จุดบนระยะทาง 100 กิโลเมตรของ
รุ่นชิงถ้วยพระราชทาน และมีระบบจับเวลา
ท่ีสมบูรณ์แบบเป็นเคร่ืองมือในการให้ผลการ
แข่งขันของนักป่ันแต่ละคนว่าทำาเวลาได้เป็น
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อันดับเท่าไร นอกจากชนะใจตัวเองแล้ว ยัง
สามารถเปรียบเทียบกับเพ่ือนรัก เพ่ือนแค้น 
เป็นโอกาสให้ได้คุยถมกันเบาๆ ตามประสาคนรู้
ใจ ให้เป็นแรงฮึดซุ่มฟิตซ้อมรอคอยเวลาเอาคืน
ในโอกาสหน้า
     เช้าตรู่วันแข่งขัน แทบจะพร้อมกับท่ี 
แสงแรกของวันสาดผ่านแนวเขาออกมา  
นักจักรยานจากท่ัวสารทิศก็มาพร้อมกันท่ีจุด
ปล่อยตัว ทักทายพูดคุยกันอย่างสนิทสนม  
ท้ังหน้าเก่าท่ีคุ้นตา และหน้าใหม่ท่ีมาสัมผัส 
กับบรรยากาศการแข่งขัน ในคร้ังน้ีส่ิงหน่ึงท่ี 
แตกต่างไปจากสนามแข่งชิงถ้วยพระราชทาน 
อ่ืนๆ คือ ความเป็นกันเอง และมิตรภาพของ 
นักแข่ง ไม่มีรังสีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซ่ึงกัน
และกันออกมาให้ได้เห็นแม้แต่น้อย เพราะ 
แม้ความร้อนแรงของเกมกีฬาจะระอุออกมา
ทันทีที่สิ้นเสียงสัญญาณปล่อยตัวในแต่ละรุ่น
อายุ แต่น่ันก็คือเร่ืองของการเอาชนะกันบน
ฐานของกีฬาเท่าน้ัน นักป่ันต่างแลกกันระเบิด
พลังใส่เนินเขา หมายทอนกำาลังคู่แข่งทีละนิด
ทีละน้อย ใครท่ีตุนพลัง วางแผนการใช้แรงมา
ไม่ดี ไม่นานก็จะหมดแรงและ “หลุด” ออกไป
จากกลุ่มอย่างช้าๆ คนแล้วคนเล่า จากนักแข่ง
จำานวนมาก เหลือเพียงหัวกะทิมันหยดท่ีเค่ียว
กันจนแตกฟองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับถ้วยอัน 
ทรงเกียรติ ในขณะท่ีนักจักรยานอีกไม่น้อย 
เบ้ืองหลังไม่ได้ย่อท้อกับสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน
     คนแล้วคนเล่าท่ีค่อยๆ รวมตัวกันอีกคร้ัง 
ราวกับหยดน้ำาท่ีค่อยๆ เกาะแน่นจากไม่ก่ีหยด 
เม่ือรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ก็ทรงพลังอำานาจใน
การเคล่ือนท่ีแม้ไม่ถาโถมกระหน่ำา ดุดันแบบ
การรุกเร้าใส่กัน แต่ก็เป่ียมด้วยแรงจลน์แห่งการ
เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ซ่ึงถูกผลักดันด้วยความ
มุมานะของแต่ละคนท่ีพร้อมจะข้ึนมาผลัด
เปล่ียนช่วยกันทำาหน้าท่ี “หัวลาก” ฝ่าแรงลม
หนาว ทะยานข้ึนเนินชันไปแบบไม่รู้เหน็ดเหน่ือย 
ย่ิงกลุ่มใหญ่ข้ึนเท่าไรความเร็วก็ย่ิงสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ท้ังขาข้ึนและขาลงเนิน อานิสงส์แห่งความ
สามัคคีของมิตรใหม่ร่วมทางท่ีรวมแรงกันเช่นน้ี  
เป็นเสน่ห์ของกีฬาจักรยานท่ีหาได้ยากจาก
กีฬาชนิดอ่ืนๆ แม้จะไม่รู้จัก ไม่เคยพูดคุยกันมา
ก่อน แต่เม่ือนักจักรยานข่ีผ่านพร้อมหันหน้ามา
ทักทาย พยักหน้าก็เป็นท่ีรู้กันว่าน่ีคือสัญญาณ
เช้ือเชิญให้มาร่วมลงแรงไปด้วยกัน 
     แม้การแข่งขันจะมีผู้ชนะเพียงรุ่นละคน
เดียว แม้จะมีลำาดับให้เพียงสามลำาดับสำาหรับ
แต่ละช่วงอายุ แต่วันน้ีมีนักป่ันกว่าพันคนท่ี
ประสบความสำาเร็จ อย่างน้อยรอยย้ิมหลังการ
แข่งขัน ภายในพ้ืนท่ีจัดการของทีมงาน ท่ีบ้าง
ก็จับกลุ่มตามร่มเงาไม้ บ้างก็จับจองพ้ืนท่ีกิน
กลางวัน ของว่าง น้ำาดื่ม ท่ีผู้จัดขนมาให้แบบ
เกินพอ เป็นรางวัลช้ันยอดท่ีเพียงคุณได้มาป่ัน
และทำาได้สำาเร็จก็จะรู้ว่ามันทรงคุณค่ามากกว่า

การประเมินราคาออกมาได้ และ
ด้วยมูลค่าของรอยย้ิมน้ีเอง ท่ีเป็น
แม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินมาสู่พ้ืนท่ี
แบบไหลมาเทมา จากจำานวนนัก
จักรยาน 1,500 คน พร้อมผู้ติดตาม 
กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ท่ีมีคุณภาพ พร้อมจับจ่ายใช้สอยลงกับท่ีพัก 
อาหาร และการเดินทาง กระจายเศรษฐกิจ 
สู่พ้ืนท่ี ขับเคล่ือนฟันเฟืองรากฐานความม่ังมี 
สู่ชุมชน ประเมินมูลค่าหมุนเวียนกว่า  
3 ล้านบาท ภายในเวลาเพียงสองวัน
     อย่างไรก็ตาม งานน้ีไม่ใช่รายการ
สมบูรณ์แบบไร้ท่ีติ จะด้วยเหตุผลประการใด
ก็แล้วแต่ ปัญหาการจราจรท่ีคับค่ังกลายเป็น
อุปสรรคสำาคัญของการแข่งขันไปโดยช่วยไม่ได้ 
เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นวันหยุดพิเศษ
ท่ีผู้คนมุ่งหน้าไปสูดอากาศเย็นสดช่ืนกันใน
ละแวกน้ันเป็นจำานวนมาก ดังน้ันช่วงท้ายของ
การแข่งขัน ท้ังรถยนต์นักท่องเท่ียวและจักรยาน
ก็กลับกลายเป็นปัญหาซ่ึงกันและกัน จักรยาน
นับร้อยนับพันท่ีแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทำาให้
การจราจรของรถยนต์ติดขัดอยู่หลายช่วง ใน

ทางกลับกัน รถยนต์ท่ีติดขัดตามเส้นทางก็เป็น
อุปสรรคและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักป่ันได้
ในอีกด้านหน่ึง ข้อน้ีคงเป็นโจทย์สำาคัญท่ีผู้จัด
ต้องปรับปรุงให้ได้ในโอกาสต่อไป เพราะความ
ผิดพลาดเพียงหน่ึงชีวิตก็ไม่อาจนำามาเทียบได้
กับผลการแข่งขันและผลดีท้ังหมดของกิจกรรม
แบบน้ี
     เอาล่ะครับ จากน้ีต่อไป งานจักรยาน
ดีๆ จะมีมากข้ึน ยกระดับการแข่งจักรยาน
สมัครเล่นไปสู่รากฐานท่ีสำาคัญของการพัฒนา
สังคม ไม่เพียงเฉพาะด้านกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ แต่จะเป็นเคร่ืองมือช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีม่ันคง คุณล่ะครับ รู้หรือยังว่าสุด
สัปดาห์น้ี หรือวันหยุดยาวหน้าจะไปป่ันท่ีไหน 
ถ้ายังไม่มีเป้าหมาย รีบหาเอาไว้เลยนะครับ 
สุขภาพกายและใจ ซ้ือหาไม่ได้ ต้องลงมือทำา
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ใจ ให้เป็นแรงฮึดซุ่มฟิตซ้อมรอคอยเวลาเอาคืน
ในโอกาสหน้า
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