สรุปผลการดำ�เนินงาน
และนำ�เสนอชุมชนจักรยาน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
และติดตามประเมินผล
(ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ปี 2
สิงหาคม 2560
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เกริ่นนำ�
1.ที่มา

การดำ�เนินงานเริม่ ต้นขึน้ เมือ่ สำ�นักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม หรือ สสส.สำ�นัก 6 ร่วมกับสถาบันการเดิน
และการจักรยานไทย (Thailand Walking and Cycling
Club Institute :CWIT) และชุมชนเล็กๆทั่วประเทศ จำ�นวน
99 ชุมชน ร่วมกันลงมือทำ�เรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม สรุปผลการดำ�เนิน
งานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ เป้าหมายใหญ่
คือ คนในชุมชนใช้จักรยานเดินทางไปไหนมาไหนในระยะ
ใกล้ๆ 1-3 กิโลเมตร หรือการที่ชุมชนได้จัดสภาพพื้นที่ที่ใน
ชุมชนนัน้ ๆให้เอือ้ ต่อการใช้จกั รยานตามรูปแบบการจัดการ
ทีเ่ หมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเกิดสุขภาวะ
ที่ดีในชุมชน สังคมที่น่าอยู่
(Livable Society) ต่อไป
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2.วัตถุประสงค์
และผลลัพธ์ของการทำ�งาน
1.พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการย่อยชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ให้สามารถจัดทำ�ข้อเสนอโครงการย่อยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถดำ�เนินงานจน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

โดยมีตัวแทนใจร่วมกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ จำ�นวน 103 พื้นที่
และได้ข้อเสนอโครงการย่อยที่ผ่านการกลั่นกรองทางวิชาการ ตามมาตรฐาน
ของ สสส. จำ�นวน 99 พื้นที่ และคู่มือการพัฒนาชุดโครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการสนับสนุนวิชาการ การติดตามและประเมิน

ผลให้กบั ทีมสนับสนุนวิชาการในพืน้ ทีเ่ พือ่ หนุนเสริมให้กบั ผูร้ บั ทุนโครงการย่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

ทีมสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาทักษะในการติดตามสนับสนุนโครงการ
เชิงผลลัพธ์สามารถติดตามสนับสนุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ทีมสนับสนุนวิชาการในพื้นที่ อย่างน้อยภูมิภาคละ 1 คน
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3. ดำ�เนินการติดตามสนับสนุน พัฒนาภาคีผรู้ บ
ั ทุนและประเมินผล
โครงการในพื้นที่ให้ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ ภาคีรับทุนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ จำ�นวน 98 ของ

โครงการย่อยทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน รวมทัง้ ผูร้ บั ทุนมีความรูค้ วามเข้าใจใน
ระเบียบของ สสส.และสามารถใช้จา่ ยงบประมาณสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ มีโครงการเสีย่ งไม่เกินร้อยละ 2 มีผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 เมือ่ สิน้ สุดโครงการสามารถ
ติดตามโครงการให้ส่งมายังสสส. ได้ทันตามระยะเวลาที่กำ�หนด
4. การจัดให้การถอดบทเรียนชุดโครงการชุมชนจักรยานเพือ
่ สุข
ภาวะ และสังเคราะห์ความรูเ้ ชิงผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการดำ�เนินงาน
นำ�ไปเผยแพร่ ขยายผล ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ

โดยมีตัวชี้วัดความสำ�เร็จ คือ ได้ชุมชนจักรยานที่มีแนวทางปฏิบัติดี
(Best Practices) ในการดำ�เนินงานพร้อมเผยแพร่และขยายผลเชิงปฏิบตั กิ าร
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโครงการทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้ จำ�นวน 25 พื้นที่
และมีร้อยละ 50 ของโครงการแนวทางปฏิบัติดี (Best Practices) ได้รับการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ
ในส่วนของโครงการย่อยทีผ่ า่ นการคัดเลือกให้เข้าร่วมกระบวนการด้วย
กันนั้น ก็ได้มีการกำ�หนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์เช่นกัน คือ
(1) คนในพืน้ ทีใ่ ช้จกั รยานเดินทางในชีวติ ประจำ�วันเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 15
(2) ชุมชนมีความพยายามในการจัดสภาพแวดล้อม หรือพื้นที่ที่เอื้อ
ต่อการ
ใช้จักรยานในชุมชน (อย่างน้อย 3 แห่ง/จุด/เรื่อง/กลุ่ม )
(3) เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน คณะทำ�งาน/แกนนำ�เพื่อ
สร้าง
ชุมชนจักรยาน ที่มีมาจากทุกภาคส่วน
(4) พืน้ ทีโ่ ครงการย่อยสามารถกำ�หนดตัวชีว้ ดั โครงการตามบริบทของ
พืน้ ทีแ่ ละข้อตกลงร่วมกันของคณะทำ�งาน เช่น สุขภาพชุมชน สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงขึ้น
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3.กลุ่มเป้าหมาย
โดยทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายของการทำ�งานร่วมกัน ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (อปท.) หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคประชาสังคม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ในปี 2559-2560 มีทั้งหมด 99 ชุมชน ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ
ภาคเหนือ จำ�นวน 35 พื้นที่โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 23 พื้นที่โครงการ
ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก จำ�นวน 27 พื้นที่โครงการ
ภาคใต้ จำ�นวน 14 พื้นที่โครงการ

นิยามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ-สุภาวะองค์รวม เช่น
(1) การเกิดกฎ กติกา ระเบียบ มาตรการชุมชนหรือสัญลักษณ์ในชุมชน เช่น มาตรการลดความเร็วของ
ยานยนต์ในเขตชุมชน หน้าโรงเรียน ย่านการค้า และหรือพื้นที่อื่นๆ ตามแต่ตกลงกัน เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยของคนในชุมชน
(2) การเกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างในชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กองทุนจักรยานของชุมชน , การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ขยายไหล่ทางถนน การเพิ่ม
ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน การติดตั้งไฟกระพริบชะลอยานยนต์ การมีคลินิกจักรยานในชุมชน เป็นต้น
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11 จังหวัด
น่าน		
พะเยา		
เชียงราย
ลำ�พูน		
ลำ�ปาง
เชียงใหม่
ตาก		
พิษณุโลก
แพร่		
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

4. กรอบกระบวนการโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีฯ
3 พื้นที่
1 พื้นที่
4 พื้นที่
3 พื้นที่
2 พื้นที่
8 พื้นที่
2 พื้นที่
4 พื้นที่
2 พื้นที่
4 พื้นที่
2 พื้นที่

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 99 พื้นที่

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

7 จังหวัด
นครราชสีมา 8 พื้นที่
ศรีสะเกษ
2 พื้นที่
อุดรธานี
2 พื้นที่
ชัยภูมิ		
6 พื้นที่
ขอนแก่น
2 พื้นที่
บุรีรัมย์
2 พื้นที่
ร้อยเอ็ด
1 พื้นที่

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
2 จังหวัด
กาญจนบุรี 6 พื้นที่
สุพรรณบุรี 1 พื้นที่
4 จังหวัด
นครนายก
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี		
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2 พื้นที่
2 พื้นที่
3 พื้นที่
1 พื้นที่

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

6 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง		
นครสวรรค์		
สิงห์บุรี		
อยุธยา		
ชัยนาท		

1 พื้นที่
6 พื้นที่
3 พื้นที่
1 พื้นที่
1 พื้นที่
1 พื้นที่

6 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2 พื้นที่
พัทลุง		
3 พื้นที่
ตรัง		
4 พื้นที่
พังงา		
1 พื้นที่
สงขลา		
2 พื้นที่
นราธิวาส 2 พื้นที่
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4.1 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ โดยเปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่ เป้าหมายทัว่ ประเทศ(ใช้หลักการแบบกระจาย
ภูมภิ าค) และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับพืน้ ทีด่ �ำ เนินงานโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุข
ภาวะในปีที่ 1 ทั้งนี้ คุณสมบัติ(เบื้องต้น)ของพื้นที่ที่จะพิจารณาเพื่อคัดเลือก
เข้าร่วมพัฒนาโครงการย่อยปีที่ 2 ดังนี้
การให้ความสำ�คัญจากระดับนโยบายท้องถิ่น /ชุมชน
ความพร้อมด้านกายภาพหรือโครงสร้างของชุมชน ขอบเขตกลุ่ม
เป้าหมายและบริบทพื้นที่
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีผู้เข้า
ร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

การพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะ ติดตามเพื่อสนับสนุน และการ
สังเคราะห์ผล เป็นกลไกและกระบวนการสำ�คัญในการที่จะสร้างความยั่งยืน
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ สถาบันฯ จึงยึดหลักและกรอบทำ�งาน
ของโครงการ ดังนี้

1. การมีสว
่ นร่วมของประชาชน (People Participation)

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน
และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะทําในชุมชน เพื่อ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดําเนินงาน อันเป็นการปลูกฝัง
จิตสํานึกในเรื่องความเป็นเจ้าของโครงการ หรือกิจกรรม
2. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นอีก
แนวทางการพัฒนาที่สำ�คัญ เพราะเราต้องพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
มากขึ้น โดยมีรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
3. ความคิดริเริม
่ ของชุมชน (Initiative) ความคิดริเริม่ ต้องมา
จากชุมชน ซึง่ ต้องใช้วถิ แี ห่งประชาธิปไตย และการให้โอกาสกระตุน้ การศึกษา
ให้ประชาชนเกิดความคิดและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ส่วนรวม
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4. ความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนา

ชุมชนต้องให้สมาชิกชุมชน และองค์กรชุมชนคิดและตัดสินใจบนพืน้ ฐานความ
ต้องการของชุมชนเอง เพือ่ ให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน นัน่ เป็นกุญแจดอก
สำ�คัญต่อความยั่งยืน
5. การศึกษาภาคชีวต
ิ (Life Long Education) งานพัฒนา
ชุมชนถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวติ แก่ประชาชน นําไปสูก่ ารพัฒนา
คน การให้การศึกษา ต้องให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่บุคคล
ยังดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน
การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการดำ�เนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยศักยภาพอย่างน้อย 4 ระดับ (ดังรูป) ประกอบด้วย
(1) ศักยภาพระดับบุคคล (2) ระดับชุมชนและท้องถิน
่ รวมถึง
ศักยภาพระดับ (3) โครงสร้างองค์กรและ/หรือเครือข่าย นอกจากนี้
ยังต้องคำ�นึงถึง (4) การมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดำ�เนินโครงการ
ด้วย
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รูปการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น

(1) KAS Model2 ประกอบ คือ มีองค์ความรูเ้ รือ่ งจักรยาน ความสำ�คัญของการ
ใช้จกั รยานเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาชุมชนสูพ่ นื้ ทีส่ ขุ ภาวะ และการมีทศั นคติ
ทีถ่ กู ต้องต่อการส่งเสริมให้เกิดการใช้จกั รยานในวิถชี วี ติ ประจำ�วัน ผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากการสร้างชุมชนจักรยาน และกระบวนการสำ�คัญ คือ เกิดทักษะ
และความสามารถในการดำ�เนินการตามขั้นตอนการสร้างชุมชนจักรยาน
(2) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย (1) ร่วมศึกษาค้นหา
ข้อมูลเพื่อสำ�รวจสถานการณ์ ความต้องการของชุมชนในการสร้างชุมชนจักร
ยานฯ และรวมถึงการร่วมรับรูข้ า่ วสาร (2) การร่วมคิด ออกรูปแบบ (Design)
การสร้างชุมชนจักรยานสุขภาวะเพื่อตอบโจทย์ของชุมชนร่วมกัน (3) ร่วม
วางแผนการดำ�เนินงาน กำ�หนดภาระหน้าที่ บทบาทของแต่ละภาคี รวม
ทัง้ กำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินงาน (4) การร่วมตัดสินใจต่อแนวทางดำ�เนิน
งาน ร่วมตัดสินต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำ�กัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(5) ร่วมปฏิบัติตามแผนงาน และกิจกรรมที่กำ�หนดไว้อย่างสม่ำ�เสมอ
(6) ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการฯ

2. การเสริมสร้างศักยภาพบุคคล KAS Model

มีองค์ประกอบ ดังนี้ K-knowledge : มีองค์ความรู้ที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้อง
A-Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่องาน S-Skill : เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญที่สามารถดำ�เนินงานได้ ข้อมูลจาก “การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ
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ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
นอกจากผูแ้ ทนชุมชนจะรับรู้ รับทราบ เข้าใจต่อหลักการ และแนวคิดโครงการ
การสร้างชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะแล้ว ผลจากการพัฒนาศักยภาพ คาดหวัง
ให้ชุมชนได้นำ�องค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการดำ�เนินงานปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดกิจกรรม ดำ�เนินโครงการ /แผนงาน ตามหลักแนวคิดพื้นฐาน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
การพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ ผ่านเวที (1) ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจการพัฒนาโครงการ และ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีผู้รับทุน ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนภาคีรู้ เข้าใจกระบวนการแนวทางการสร้าง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ผู้แทนสามารถตระหนักรู้ในพลังของตน และพลัง
ของชุมชนในการขับเคลื่อนสู่การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

4.3 ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล

การลงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค ด้วยการจัดตั้งคณะติดตามสนับสนุนวิชาการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ประกอบด้วย (1) ที่ปรึกษา (2) หัวหน้าโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีฯ (3) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการฯ และหรือ (4) ทีมสนับสนุน
วิชาการในพื้นที่ (Node) โดยมีภารกิจหลัก คือ การติดตามความก้าวหน้าการ
ดำ�เนินงานตามแผนของแต่ละโครงการ รวมทัง้ การให้ค�ำ ปรึกษา กำ�ลังใจ และ
การจัดให้มเี วที/การประชุมกลุม่ ย่อยในพืน้ ที/่ ในภูมภิ าค เพือ่ รับรับทราบปัญหา
อุปสรรค ข้อค้นพบระหว่างการดำ�เนินงาน ปัจจัยทีส่ ง่ ผลสำ�เร็จต่อความสำ�เร็จ
(ตามแผนการดำ�เนินงานทีก่ �ำ หนดไว้) รวมทัง้ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อเป็นแนวคิด หลักการสำ�หรับคณะทำ�งาน เป็นต้น
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การเวทีจดั ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนเรียนรู้ และรายงานผลความก้าวหน้า
ระดับภูมิภาค เพื่อให้ผู้รับทุนโครงการรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนิน
งาน ปัจจัยสำ�เร็จ ปัจจัยอุปสรรค บทเรียนรู้จากการดำ�เนินงานในระยะครึ่งปี
แรก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำ�ให้โครงการล้าช้าหรือไม่สำ�เร็จ และสรุป
หาแนวทางเพื่อดำ�เนินงานโครงการต่อไปให้สำ�เร็จ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับภาคีเครือข่ายฯ
การให้ความสำ�คัญและยกระดับผู้ประสานระดับพื้นที่ ขึ้นมาเป็นทีม
สนับสนุนวิชาการในพืน้ ที่ ซึง่ นับเป็นผลผลิตจากการดำ�เนินงานในปีที่ 1 การยก
ระดับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ในปีที่ 2 จึงให้ความสำ�คัญต่อกลุม่ ผูป้ ระสาน
ระดับพืน้ ที่ (node) โครงการฯ จึงมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระสาน
งานระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มที กั ษะ ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ
ตามแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการของ สสส. รวมถึงการติดตามสนับสนุน
โครงการ และประสานงานโครงการในพื้นที่
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โดยทีมสนับสนุนวิชาการได้ติดตามประเมินผลตามกรอบการทำ�งาน
ในกระบวนการของการทำ�งานของโครงการย่อย ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างกลไกคณะทำ�งานและกำ�หนดบทบาทหน้าทีใ่ นการทำ�งาน
ของแต่ละ ภาคี/การแผนงานให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีในพื้นที่
(2) กำ�หนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน / สำ�รวจข้อมูลชุมชน
(3) การปฏิบตั งิ านตามแผน เช่น ประชุมคณะทำ�งานตามวาระ/วางแผน
การทำ�งาน ,กิจกรรมให้ขอ้ มูลชุมชน สร้างการรับรู้ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน,การ
ประชาสัมพันธ์,กิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์,กิจกรรมอืน่ ๆทีส่ �ำ คัญ (สอดคล้องกับ
แผนงานโครงการหลัก) และผลงานที่มีผลต่อการคุณค่าต่อชุมชน ตลอดจน
การเกิดนวัตกรรมของพื้นที่ (ถ้ามี)
(4) รายงานผลความก้าวหน้าแต่ละระยะตามกรอบเวลา
(5) การเข้าร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการและเติมเต็มความรู้
และเข้าร่วมเวทีการถอดบทเรียนระดับภูมิภาค
(6) การสรุปผลรายงานผ่านระบบออนไลน์ตลอดโครงการเพือ่ ส่ง สสส.
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6.การสรุปบทเรียนโครงการฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีฯ หลังจากติดตามประเมิน ได้จัดดำ�เนิน
การสรุปผล และดำ�เนินการวิเคราะห์รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้เชิงผลลัพธ์
เพื่อ รวบรวมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ รวมถึงการค้นหาแนวทางการทำ�งานที่
ดี ( best practices)จาก 98 โครงการย่อยที่ได้รับทุน เพื่อนำ�ไปสู่การขยายผล
การปฏิบัติได้ไม่ต่ำ�ร้อยละ 20 โครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะ ผ่านเวทีถอด
บทเรียนพื้นที่ระดับภูมิภาค โดยโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีฯ ดำ�เนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะในระดับภูมภิ าค
รวมไปถึงการจัดเวทีสัมมนาสรุปผลและปิดโครงการฯ เพื่อนำ�เสนอผล
การดำ�เนินงาน(ภาพรวม) ทัง้ หมดของโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ การ
จัดนิทรรศการนำ�เสนอผลสัมฤทธิ์/ตัวอย่างที่ดีของโครงการชุมชนจักรยานเพื่อ
สุขภาวะ อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจำ�นวนโครงการย่อย ในเวทีมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนบทเรียน และเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการทำ�งานในพื้นที่
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กรอบการดำ�เนินโครงการ
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ตัวอย่าง

โครงการเด่น
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ปีที่ 2
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โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ ปีที่ 2 ทีม่ พี นื้ ที่ ชุมชน ตำ�บล ท้องที่
ท้องถิน่ และภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ร่วมกันดำ�เนินงานอย่างเข้มแข็ง จำ�นวน 98 พืน้ ที่
กระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละพืน้ ทีด่ �ำ เนินการตามสภาพบริบท
ของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด และกระบวนการดำ�เนินงานของโครงการหลัก
คือ
1) การส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วันเพิ่มขึ้น
2) การมีสภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�
วันของคนในชุมชน
3) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในระดับพื้นที่ในการร่วม
กันขับเคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ที่ยั่งยืนโดยมี
แนวทางที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของ โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ปีที่ 2 สามารถสรุปได้ 4 แนวทางความสำ�เร็จ
ได้แก่
1) มีฐานทุนดี วัฒนธรรมท้องถิ่นเอื้อ เกิดจากความพร้อมทาง
ด้านทุนเดิมของพื้นที่ เช่น สภาพบริบททางกายภาพ วัฒนธรรมเดิมของท้อง
ถิ่นที่สอดคล้องกับการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันของคนใน
พื้นที่ แต่การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอาจจะส่งผลให้ การใช้จักรยานใน
การเดินทางของคนในพื้นที่ลดน้อยลง โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
เข้าไปดำ�เนินการให้คนในพื้นที่ฟื้นวิถีดั่งเดิมของคนในชุมชน ให้สามารถปรับ
ประยุกต์ใช้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างลงตัว และนำ�สู่ผลของการ
เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
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2) สร้างมวลวิกฤติ สู่นวัตกรรมชุมชน เกิดจากการดำ�เนินโครงการ
ชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ ในระดับพืน้ ที่ ในระยะแรกประสบกับปัญหาในการ
ดำ�เนินงานบางอย่าง บางประเด็น แต่เมือ่ โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ
ในระดับพืน้ ที่ สามารถดำ�เนินการจนสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ได้ ส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดี และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสุขภาวะที่ดี และยั่งยืนต่อไป
3) เชื่อมร้อยภารกิจ เชื่อมโยงภาคีบูรณาการงาน เกิดจากภาคี
องค์กรทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะทัง้ ทีเ่ ป็นองค์กรหลัก
และภาคีหนุนเสริม สามารถใช้โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เป็นกระ
บวนการทีส่ ามารถเชือ่ มร้อย บูรณาการกับภารกิจหลักขององค์กรได้ ไม่แปลก
แยกเป็นภาระเพิ่มของผู้ปฏิบัติงาน แต่สามารถดำ�เนินการไปพร้อมงานเดิมที่
มีอยู่ และส่งผลให้ภารกิจเดิมมีผลที่ดีขึ้น ตัวอย่างโครงการประกอบด้วย
4) แผนงานเป็นรูปธรรม สูน่ โยบายท้องถิน่ เกิดจาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลัก ที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ เห็น
ประโยชน์จากการดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ จึงมีการส่งเสริม
ให้เกิดการดำ�เนินโครงการต่อไปในระดับพืน้ ที่ ในรูปแบบต่างๆตามบริบทของ
ตนเอง แต่ยังยึดหลักของโครงการ คือ ส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำ�
วันในพื้นที่เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
โดยทุกแนวทางสูค่ วามสำ�เร็จของแต่ละชุมชน ได้คดิ สร้างสรรค์แนวทาง
การขับเคลื่อนการทำ�งานขับเคลื่อนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะของตนเองจน
ประสบความสำ�เร็จในระดับหนึ่ง สามารถให้พื้นที่อื่นนำ�ไปเป็นบทเรียนไป
ต่อยอดหรือปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนตนเองเพื่อขยายชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะให้เกิดขึ้น ตัวอย่างโครงการย่อยที่สามารถนำ�มาเป็น
ตัวอย่าง 25 โครงการย่อย ดังนี้
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1) โครงการชุมชนคนจักรยาน
บ้านบุ่งเข้ ปั่นเพื่อเปลี่ยนสุขภาวะ
ตำ�บลหนองแสงอำ�เภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

ดำ�เนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบ้านบุ่งเข้ บริบทของพื้นที่บ้านบุ่งเข้เป็นคน
“ไทยพวน” ซึง่ ในอดีตการใช้จกั รยานในการเดินทาง
เป็นวิถเี ดิมของคนในชุมชนอยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ ความเจริญ
เข้ามา วิถีการใช้จักรยานของคนบ้านบุ่งเข้จึงค่อยๆ
หายไปทีละน้อย จากการเก็บแบบสำ�รวจก่อนเริม่ ต้น
โครงการพบว่าแทบทุกบ้านมีจกั รยานเก่าทีไ่ ม่น�ำ ออก
มาใช้งานจอดอยู่ โจทย์สำ�คัญของโครงการชุมชน
คนจักรยานบ้านบุง่ เข้ฯ คือจะทำ�อย่างไรให้ชาวบ้าน
หันไปให้ความสำ�คัญกับจักรยานทีจ่ อดอยูน่ �ำ ออกมา
ใช้เพื่อการเดินทางเหมือนในอดีตก่อนเก่าที่ผ่านมา
โครงการชุมชนคนจักรยานบ้านบุ่งเข้ฯจึง “ใช้วิถี
ไทยพวนชวนให้ชาวบ้านออกมาปั่นกัน”
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ทีเ่ คยใช้ในการเดินทางในชุมชนไปนา ไปวัดตามวิถเี ดิม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านบุง่ เข้
นำ�โครงการในภารกิจงานของตนเองเข้ามาผนวกเข้า
ด้วยกัน โดยการออกแบบให้การใช้จักรยานในการ
เดินทางในชุมชนตามวิถีไทยพวนสามารถส่งเสริม
ให้เกิดสุขภาพทีด่ ขี องคนในชุมชน กระบวนการแรก
ของโครงการคือการสำ�รวจเส้นทางจักรยานทีเ่ หมาะ
สมกับการออกกำ�ลังกายไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป
โดยออกแบบเส้นทางให้เป็นวงกลมสามารถกลับมา
จุดเดิมได้ ระยะทางในการปั่นจักรยาน จำ�นวน 6
กิโลเมตร และทดลองใช้จกั รยานในเส้นทางทีก่ �ำ หนด
ขึน้ และมีการจับเวลาในการปัน่ จักรยานพร้อมกันไป
ด้วย ซึ่งผล คือ ใช้เวลา 30 นาทีซึ่งเหมาะสมกับการ
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ใช้จักรยานในการออกกำ�ลังกายโดยเฉพาะกลับ
กลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพ กระบวนการที่สอง การ
รณรงค์ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานของ
คนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการใช้จักรยานเพื่อ
ให้เกิดสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค แต่
ยกประเด็นการใช้จกั รยานว่า ไม่ใช่เรือ่ งใหม่แต่เป็น
วิถีเดิมของคนในชุมชนอยู่แล้ว ทุกคนสามารถนำ�
จักรยานทีจ่ อดนิง่ อยูใ่ นบ้านปัน่ ฝุน่ ซ่อมแซมแล้วนำ�
ออกมาใช้ได้เลย แต่จำ�เป็นต้องสร้างกระแสการใช้
จักรยานให้เกิดขึน้ ก่อน จึงใช้กลุม่ อสม.ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ชาวบ้านนำ�จักรยานออกมาใช้ โดยมี
ข้อตกลงกันว่า ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น. เป็นเวลา
นัดหมายทีจ่ ะนำ�จักรยานออกมาปัน่ กันตามวิถเี ดิม
ของชุมชนที่เคยมี และเพื่อการส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพที่ดีด้วย
ผลจากการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำ�เสมอ ส่ง
ผลให้การใช้จกั รยานจากเดิมทีป่ นั่ ตามเวลานัดหมาย
ในเส้นทางทีก่ �ำ หนด แต่เมือ่ ชาวบ้านกลับมาคุน้ ชิน
กับการใช้จกั รยานในการเดินทางระยะสัน้ ในชุมชน
ในชีวติ ประจำ�วัน ผลการสำ�รวจข้อมูลจากแบบสอบถาม
หลังจากดำ�เนินโครงการชุมชนคนจักรยานบ้านบุง่ เข้
เสร็จสิน้ แล้วพบว่ามีผใู้ ช้จกั รยานในการเดินทางใน
ชีวติ ประจำ�วันเพิม่ ขึน้ จากเดิม กระบวนการต่อยอด
เมื่อกระแสการใช้จักรยานเกิดขึ้นในชุมชน แกนนำ�
ในพื้นที่จึงมีแนวคิดในการต่อยอดเพื่อให้การใช้
จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันตามวิถี
ไทยพวนเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าผลทางด้าน
สุขภาพเพียงอย่างเดียว จึงนำ�มาเชื่อมโยงกับ การ
ท่องเทีย่ วชุมชนในพืน้ ที่ ซึง่ บ้านบุง่ เข้และชุมชนใกล้
เคียงมีวิถีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะวัด อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจของชุมชน ที่ผ่านมามี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ แต่ชุมชนยัง
มีการจัดการระบบการท่องเทีย่ วทีด่ พี อ แกนนำ�ท้อง
ที่ ท้องถิน่ จึงมีแนวคิดในเรือ่ งการออกแบบการเดิน
ทางเพือ่ การท่องเที่ยวในชุมชน โดยการใช้จกั รยาน
ในการเดินทางเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่
และสามารถเข้าถึงวิถีความเป็นชุมชนได้มากขึ้น

2) โครงการ
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2) ชุมชน
คนเกาะลิบง
ขี่จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลเกาะลิบง
อำ�เภอกันตัง
จังหวัดตรัง

เกาะลิบงมีฐานทุนที่เอื้อต่อการใช้จักรยานหลาย
ประการ ประการแรก คือ

1) ทุนสภาพทางกายภาพ
ที่เป็นเกาะ ไม่มีสะพานเชื่อมกับแผ่นดินการ
เดินทางมาเกาะลิบงต้องใช้ทางเรือเท่านั้น พาหนะ
ที่สะดวกในการขนส่งมาเพื่อใช้บนเกาะลิบง คือ
จักรยาน และจักรยานยนต์เท่านั้น ส่วนพาหนะอื่น
เช่น รถยนต์บนเกาะมีบ้างประมาณ 5 คนแต่ไม่ได้
นำ�ออกมาใช้ประจำ�เนือ่ งจากถนนบนเกาะเป็น ถนน
ตัวหนอน ดังนั้น จักรยาน และจักรยานยนต์เท่านัน้
ที่เหมาะสมสำ�หรับการใช้งานบนเกาะลิบง โดยคน
บนเกาะมีการใช้จกั รยานในการเดินทางอยูแ่ ล้วในระ
ยะใกล้ๆ เช่น การเดินทางไปมัสยิส โรงเรียน เป็นต้น
2) ทุนความเชื่อทางศาสนา ที่คนมุสลิมจะมีความ
เชื่อว่าการช่วยงานของ มัสยิสถือว่าได้บุญ ดังนั้น
คนเกาะลิบงซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 100% จึงให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก
ดังนัน้ โครงการชุมชนคนเกาะลิบงฯ จึงใช้ทนุ ทีเ่ อือ้ ดัง
กล่าวในการส่งเสริมให้เพิม่ ผูใ้ ช้จกั รยานในการเดิน
ทาง ทุกครัง้ ทีม่ กี จิ กรรมงานบุญของมัสยิสจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มกี ารใช้จกั รยาน เรียกว่า “กิจกรรม
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ปั่นงานบุญ” ผลของการจัดกิจกรรม คือ มีจำ�นวนผู้
ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนที่ใช้
จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน
เมือ่ กระแสการใช้จกั รยานบนเกาะลิบงมีมาก
ขึ้น จนสร้างการรับรู้ให้กับคนภายนอก ว่า “เกาะลิ
บงเกาะจักรยาน” ผู้ขับเคลื่อนโครงการได้ฉายา
ใหม่ ว่า “บังอ๊อด จักรยาน” จากฐานทุนเดิมที่
เอือ้ และกระแสทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้จกั รยานในการเดินทาง ได้สร้างความสนใจของทุก
กลุม่ วัยบนเกาะลิบง กระแสแม่บา้ นมุสลิม มีการใช้
จักรยานเพิ่มขึ้น ทั้งหมดเป็นจักรยานอเนกประสงค์
ทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ กิดจากตามหลักศาสนาอิสลามไม่เอือ้
ต่อการออกกำ�ลังกายบางประเภท เช่น การเต้นแอร์
โรบิค เมือ่ กระแสการใช้จกั รยานเกิดขึน้ บนเกาะลิบง
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเกาะลิบง เข้า
มาสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง
ของกลุม่ แม่บา้ น โดยมีเป้าหมายเพือ่ การออกกำ�ลัง
กาย และไม่ผดิ ต่อหลักความเชือ่ ทางศาสนา การได้
ใช้จักรยานในการเดินทางที่ส่งผลในการได้สุขภาพ
ดีของกลุ่มแม่บ้านเกาะลิบง หลายคนเล่าว่า “ โรค
3 ทหารเสือ คือ ความดัน เบาหวาน หัวใจ ที่เป็นอยู่
บางรายหายไปก็มี ” เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม
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“ กลุ่มแม่บ้านได้ปั่นจักรยาน ปั่นไปคุยไป มีความ
สุข สบายใจ และยังได้ออกกำ�ลังการอีกด้วย ” การ
ยกระดับต่อยอด จากสภาพเกาะลิบงทีม่ คี วามอุดม
สมบูรณ์ทางด้านสิง่ แวดล้อมทางทะเล มีความอุดม
สมบูรณ์ของหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของพะยูน มี
การตัง้ กลุม่ รักษ์อหุ ยง ทีม่ เี ป้าหมายในการอนุรกั ษ์สงิ่
แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ กาะลิบง และประชากรปลาพะยูน
ดังนัน้ จึงเป็นฐานทุนที่ 3.สิง่ แวดล้อมทรัพยากรท้อง
ถิน่ ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้จกั รยาน ซึง่ แกนนำ�ได้เห็นความ
สำ�คัญของการ ส่งเสริมการเดินทางบนเกาะลิบงด้วย
การใช้จักรยานเพราะจะทำ�ให้ลดอัตราการปล่อย
คาร์บอนในการเดินทาง (Low carbon) อันจะเป็น
เครื่องมือในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่นที่พวกเขา
หวงแหนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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3) โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ลดโลกร้อนชุมชนบ้านวัง
ตำ�บลแม่จะเรา อำ�เภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก

ชุมชนบ้านวังผา ตำ�บลแม่จะเรา อำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตากเป็นหมู่บ้านติดชายแดน
ระหว่างไทย กับ ประเทศเมียนม่า โดยมีแมนํ้าเมย
เป็นเส้นแบ่งเขตแดน แต่โดยวิถีความเป็นอยู่นั้น
คนทั้ง 2 มีการข้ามไปมาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คนฝัง่ ประเทศเมียนม่า จะข้ามมารับจ้างใน
สวนในไร่ จำ�นวนมาก หรือแม้แต่เด็กเยาวชนของ
เมียนม่า ก็ข้ามฝั่งมาเรียนหนังสือที่ โรงเรียนบ้าน
วังผา จำ�นวนมากเช่นกัน และการเดินทางของคน
เมียนม่า ในบ้านวังผา เกือบทัง้ 100% ใช้จกั รยานใน
การเดินทางทัง้ สิน้ ภาพของชาวเมียนม่านำ�จักรยาน
ใส่เรือข้ามฝั่ง มาฝั่งไทย ภาพชายเมียนม่านุ่งโสร่ง
ปั่นจักรยานจึงเป็นเรื่องคุ้นเคยสำ�หรับที่บ้านวังผา
และช่วงเช้าและเย็นจะมีนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
ผาปั่นจักรยานกันจำ�นวนมาก แต่ด้วยความที่เป็น
วิถีเดิมที่ทุกคนมีความเคยชินอยู่แล้ว จึงไม่มีการ
จัดการที่ดีพอ บางครั้งจึงเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบาง
บางครัง้ จึงเกิดความไม่เข้าใจกันในการใช้ถนนร่วม
กันของ คนไทยและเมียนม่าบ้าง
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แต่เมือ่ เทศบาลตำ�บลทุง่ หลวง เข้ามาดำ�เนิน
โครงการในพื้นที่ โดยการเน้นการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการรับ
รู้ รับทราบและเข้ามาเป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อน
ชุมชนจักรยานร่วมกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์
และส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน
เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนไทย หรือคน
เมียนม่าเพราะทุกคนคือ ผู้ใช้ถนนร่วมกันในชีวิต
ประจำ�วัน เช่น กิจกรรมปั่นในวันสำ�คัญ , กิจกรรม
ปั่นเพื่อปลูกป่าชุมชน มีทั้งคนไทยนำ�จักรยานเก่า
ออกมาซ่อมแซม และมาเข้าร่วมกิจกรรม คนเมีย
นม่าเห็นว่าเป็นกิจกรรมทีต่ นเองสามารถเข้าร่วมได้
สนุกสนานจึงมีการรวมเงินกันสมทบและเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ จึง
เป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยสร้างความร่วมมือกันให้เกิด
ขึ้นของคน 2 สัญชาติ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ต่อมา เทศบาลตำ�บลทุง่ หลวงและภาคีในพืน้ ที่ เช่น
ประธานชุมชน และโรงเรียนบ้านวังผา ได้วางแผน
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เพือ่ การจัดสภาพทีเ่ อือ้ ต่อการใช้จกั รยาน มีการให้
ความสำ�คัญกับ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนร่วมกัน
ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมทำ�ความสะอาด
ไหล่ทางร่วมกันของคนในชุมชน การติดตัง้ ป้ายเตือน
และป้ายเขตชุมชนจักรยาน นอกจากนี้ยังมีการจัด
ทำ�กิจกรรมนำ�ร่องเพื่อการใช้จักรยานของนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านวังผา โดยการจัดระเบียบและสร้าง
ข้อตกลงในการใช้จักรยานของนักเรียนทั้งคนไทย
และชาวเมียนม่าร่วมกัน
ผลจากการดำ�เนินโครงการในพื้นที่ของ
คณะทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งนัน้ เกิดการค้นพบ แนวทาง
การทำ�งานเพื่อสร้าง ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่
ยั่งยืน ต้องสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับทุกคน
ที่ใช้ถนนร่วมกัน เกิดเป็นร่างแนวทางการต่อยอด
การใช้จกั รยานตามวิถเี ดิมของคนในพืน้ ที่ ให้มคี วาม
ปลอดภัยตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยในพื้นที่ต้อง
มีการเพิม่ สือ่ ป้ายสัญลักษณ์ตา่ งๆทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
ความปลอดภัยที่ทำ�เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาเมียนม่า และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
การรับรูแ้ ละความสัมพันธ์ทดี่ เี พิม่ ขึน้ ของคนสองฝัง่
แมนํ้าเมย สู่การเป็น ชุมชนบ้านวังผาจักรยานเพื่อ
สุขภาวะ 2 แผ่นดินต่อไป
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4) โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะวิเศษ
ไชยชาญ เมืองน่าอยู่ ตำ�บลศาลเจ้าโรงทอง
อำ�เภอวิเศษไชยชาญจังหวัดอ่างทอง
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จากการรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นของเทศบาล
เมืองวิเศษไชยชาญ พบว่าในพื้นที่เขตเทศบาล มี
ฐานทุนที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิด ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ หลายประการด้วยกัน คือ
1) มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วันที่เป็น
ตัวอย่างอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น การใช้จักรยานปั่นไป
ตลาด ไปวัดทุกวันพระ เป็นต้น
2) มีชุมชนตัวอย่างที่คนในชุมชนมีการใช้
จักรยานในการเดินทางในชีวติ ประจำ�วันอยูแ่ ล้ว คือ
ชุมชนนํ้าเชี่ยว
3) มีชมรมจักรยานวิเศษไชยชาญ ที่มีการ
รวมคน และการมิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการการใช้
จักรยานเพือ่ สุขภาพอยูแ่ ล้วในพืน้ ที่ เทศบาลตำ�บล
วิเศษไชยชาญ จึงใช้กระบวนการตามแนวทางของ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เข้าไปในพื้นที่ เพื่อ
ให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจำ�วันในเขตพืน้ ที่ และการใช้ฐานทุนทีม่ อี ยู่
เป็นตัวอย่าง และเป็นเพิม่ กระแสการใช้จกั รยานให้
มากขึน้
กระบวนการสร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ และเข้าใจแนวทางในการดำ�เนิน
งานของโครงการ ผ่านช่องทางที่เทศบาลมีอยู่แล้ว
คือ เสียงตามสาย, และเวทีประชาคมหมู่บ้านที่
เป็นภารกิจของเทศบาลเพียงแต่นำ�เรื่องของชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะเสริมเข้าไป

กระบวนการรณรงค์เพิม่ ผูใ้ ช้จกั รยานในชีวติ
ประจำ�วัน โดยการขยายผู้ใช้จักรยานที่เป็นฐานทุน
เดิม ออกไปยังบุคคลกลุ่มอื่นๆ ในเขตพื้นที่ 1) การ
ใช้บุคคลต้นแบบ 3 กลุ่มเพื่อสร้างกระแสการใช้
จักรยานในชีวิตประจำ�วันของคนในพื้นที่ โดยทั้ง 3
กลุ่มเป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่
ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลวิเศษไชยชาญ
, กลุ่มเยาวชน , กลุ่มชาวบ้านทั่วไป
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5) โครงการ
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลหาดเสี้ยว
อำ�เภอ
ศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

ที่ใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน 2)
กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย
และทุกความต้องการของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนให้มี
การใช้จักรยานในวิถีชีวิตเดิมของคนในพื้นที่ เช่น การใช้
จักรยานปั่นไปวัดเพื่อสวดมนตร์เย็นทุกวัน , สนับสนุนรถ
ราง รถ 6 ล้อสำ�หรับผู้ใช้จักรยานที่ต้องการออกกำ�ลังกาย
ในพื้นที่เฉพาะ เช่น สวนสาธารณะ การรณรงค์ให้มีการใช้
จักรยานปัน่ ร่วมกันสัปดาห์ละ 3 ครัง้ โดยแบ่งตามพฤติกรรม
การใช้ของกลุ่มเป้าหมาย คือ สายแข่ง กลุ่มนักปั่นๆกันทุก
วันเสาร์ , สายกลาง กลุ่มแม่บ้านปั่นจักรยานเพื่อการออก
กำ�ลังกาย , สายอ่อน กลุม่ ผูส้ งู อายุทใี่ ช้จกั รยานเดินทาง การ
ออกกำ�ลังกายในระยะใกล้ๆ การต่อยอดจากการขยายผล
จากฐานทุนของคนทีม่ กี ารใช้จกั รยานในรูปแบบต่างๆ เพือ่
ให้สามารถเกิด ชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ที่
ต่อไป
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เทศบาลตำ�บลหาดเสีย้ ว เลิกพืน้ ที่ บ้านหาดสูง เป็น
พืน้ ทีน่ �ำ ร่องการสร้างชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ มี
เป้าหมายเพือ่ การขยายผลต่อไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ใน
ตำ�บลหาดเสีย้ ว สภาพของชุมชนเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ กี าร
ตัง้ ถิน่ ฐานมานาน ลักษณะถนนเป็นถนน (ซอย) ใน
หมู่บ้านมีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง
ระยะห่างของสถานที่สำ�คัญที่มีความจำ�เป็นใน
ชีวติ ของคนบ้านหาดสูง อยูไ่ ม่ไกลกันมากนัก ได้แก่
ตลาดนัด วัด โรงเรียน ศาลาศูนย์กลาง
ดังนั้น ฐานทุนแรกที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน
ของคนในชุมชน คือ สภาพทางกายภาพ ฐานทุน
ที่สองที่เอื้อต่อการใช้จักรยานของคนในชุมชน คือ
วิถีชีวิตของคนหาดเสี้ยว (บ้านหาดสูง) ซึ่งเป็นคน
ไทพวน มีวถิ กี ารใช้จกั รยานในการเดินทางประจำ�วัน
ที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ให้เห็นอยู่แล้ว
และยังมีการสืบสานต่อในปัจจุบัน สังเกตได้จาก
เกือบทุกบ้านมีจกั รยาน และเป็นจักรยานทีพ่ ร้อมใช้
สามารถใช้งานได้การวิเคราะห์ ฐานทุนเดิมของ
พืน้ ที่ ทีม่ คี วามเป็นไปได้ในการดำ�เนินการเป็นพืน้ ที่
นำ�ร่อง และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำ�บลหาดเสีย้ ว
ที่มีเป้าหมายการดำ�เนินการเป็นเทศบาลคาร์บอน
ต่ำ�  ดังนั้น การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดิน
ทางของคนในพื้นที่ จึงเป็นแนวทางที่ดี ที่จะถึง
เป้าหมายการดำ�เนินงานของเทศบาล และสภาพ
พืน้ ทีม่ คี วามพร้อมสูง โดยผูด้ �ำ เนินการไม่คดิ ว่าเป็น
ภาระทีเ่ ข้ามาเพิม่ แต่เป็นพันธกิจทีเ่ ข้ามาเสริมการ
ทำ�งานของเทศบาลให้ดีขึ้น
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กระบวนการของเทศบาลตำ�บลหาดเสี้ยว เพื่อขับ
เคลือ่ นโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ ในพืน้ ที่
นัน้ ดำ�เนินการโดยการเข้าไปหนุนเสริม และจัดการ
ทุนเดิมที่มีอยู่ให้ มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในชุมชน
กระบวนการที่หนึ่ง การจัดทำ�เส้นทางจักรยานใน
ชุมชนบ้านหาดสูง โดยเป็นเส้นทางเดิมที่ชาวบ้าน
ใช้จกั รยานอยูเ่ ป็นประจำ�อยูแ่ ล้ว โดยเทศบาลตำ�บล
หาดเสีย้ วจัดทำ�เป็น 3 เส้นทาง แต่ละเส้นทางเชือ่ ม
กันและเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางถึงสถานที่
สำ�คัญ ที่มีความจำ�เป็นของชุมชนได้ ส่วนที่เพิ่ม
เติมเข้าไป คือ การทำ�สัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน
การติดป้ายเตือน ป้ายความปลอดภัยต่างๆ เพื่อ
เพิม่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้จกั รยานและผูใ้ ช้ถนน
ประเภทอืน่ อีกประการหนึง่ เป็นการย้�ำ ให้ชมุ ชนรับ
รู้ว่า วิถีของตนเองที่มีมาเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว มี
ตัวตนและมั่นใจในวิถีของตนเอง กระบวนการที่
สอง การประกาศให้ทุกวันพุธ เป็นวันใช้จักรยาน
ในการเดินทางของเทศบาลตำ�บลหาดเสี้ยว เพื่อ
เป็นการเพิ่มกระแสให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และการ
ดำ�เนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายเทศบาลคาร์บอน
ต่ำ�  กระบวนการที่สาม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมที่
หลากหลาย น่าสนใจ เหมาะกับกลุ่มวัย เช่น การ
จัดการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางกับ
กลุ่มเด็ก โดยการจัดปั่นไปสำ�รวจต้นไม้ในชุมชน
เป็นต้น กระบวนการที่สี่ ยกย่อง ชมเชิญ ให้รางวัล
โดยการสะสมคะแนนการใช้จักรยานในการเดิน
ทาง และสามารถนำ�คะแนนมารวมและรับรางวัล
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ได้ตอนปลายปี ดังนั้นจากการมีฐานทุน ทางด้าน
กายภาพ และวิถีการดำ�เนินชีวิตของคนหาดเสี้ยว
(บ้านหาดสูง) เป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้สามารถ
ออกแบบกระบวนการที่ดี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ส่งผลให้ โครงการชุมชนจักรยาน
เพือ่ สุขภาวะ ตำ�บลหาดเสีย้ ว เป็นโครงการตัวอย่าง
ทีด่ โี ครงการหนึง่ และสามารถขยายผลสูช่ มุ ชนข้าง
เคียงได้ในอนาคต

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลตาขันค่อนข้างประสบปัญหาในช่วงของการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ เป้าหมายรับรู้ เข้าใจการดำ�เนิน
โครงการ และเข้าร่วมโครงการเนื่องยังไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทัว่ ถึง คณะทำ�งานโครงการจึง
ช่วยกันค้นหากระบวนการใหม่ๆทีจ่ ะสามารถกระตุน้
ให้เกิดผูใ้ ช้จกั รยานในการเดินทางให้เพิม่ ขึน้ ได้ เกิด
เป็นแนวทางกระตุน้ การใช้จกั รยานของตำ�บลตาขัน
โดย เกิดเป็น “กิจกรรมปัน
่ มา-ลดให้” โดยร้าน
ค้าที่เข้าร่วมโครงการจะลดราคาสินค้าให้กับชาว
บ้านทีใ่ ช้การปัน่ จักรยานมาซือ้ ของ เป็นการใช้เรือ่ ง
เศรษฐกิจเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมในการเพิ่มการใช้
จักรยานในชุมชน เริ่มต้นจากการมีร้านค้านำ�ร่องที่
เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านของแกน
นำ�ชุมชนอยูแ่ ล้ว มีการติดป้ายแสดงให้ผใู้ ช้จกั รยาน
เห็นชัดเจนว่าเป็นร้านค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ต่อจาก
นั้นทางโครงการทำ�การประชาสัมพันธ์ให้กับคนใน
ชุมชนได้รบั รู้ และใช้ อสม.เป็นกระบอกเสียงช่วยใน
การสื่อสารอีกแรง เมื่อเริ่มการจัดกิจกรรมนี้พบว่า

6) โครงการ
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลตาขัน
อำ�เภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันเพิ่ม
ขึน้ จริงในพืน้ ทีต่ าขัน ถึงแม้วา่ จำ�นวนเงินทีล่ ดสินค้า
นัน้ จะไม่มากมาย เพียง 1-2 บาท แต่เป็นกิจกรรมที่
ทำ�ให้คนในชุมชนได้รว่ มกิจกรรมของโครงการ ได้มี
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวบ้านได้นำ�จักรยานออกมา
ใช้ในชีวิตประจำ�วันจริง และก่อนปิดโครงการทาง
คณะทำ�งานได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าของร้าน
ค้าในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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จากกิจกรรมปั่นมา– ลดให้ ของโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำ�บลตาขัน ที่เกิดจาก
การค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายาม
ช่วยกันคิดค้นวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชนจริงนั้น
สามารถนำ�สู่การคลี่คลายได้ ด้วยพลังของคนใน
ชุมชนเอง เช่น เจ้าของร้านก็สามารถมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนได้ มีสว่ นในการสร้างชุมชนจักรยาน
เพือ่ สุขภาวะ พวกเขายอมเสียรายได้บางส่วนไปแต่
แลกกับเกิดเกิดการพัฒนาชุมชนไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
สำ�หรับกิจกรรมนีถ้ งึ แม้วา่ ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
เท่าทีค่ วร ยังมีขอ้ ควรปรับปรุงอีกหลายอย่างทีค่ ณะ
ทำ�งานต้องช่วยกันหาทางออกต่อไป แต่ก็เป็นการ
จุดประกายพลังของชุมชนได้เป็นอย่างดีและยัง่ ยืน
ต่อไปในอนาคต

7) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำ�บลบ้านฝาง
อำ�เภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
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โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำ�บล
บ้านฝาง มีแกนนำ�ภาคประชาชนเป็นคณะทำ�งาน
หลัก ในช่วงเริ่มต้น คุณประสิทธิ์ นามวงษา เล่า
ว่ายากมาก “ ไปพูดคุยกับใครเขาก็ได้แค่รับฟัง แต่
ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย บางคนอาจจะหัวเราะใส่
เกิดคำ�ถามว่าปั่นไปทำ�ไมจักรยาน ” ทำ�ให้ในช่วง
เริ่มต้นมีความท้อ และกังวลมาก แต่ถ้าทีมงานมี
ความแน่วแน่ จะเป็นพลังในการดำ�เนินกิจกรรม
ทุกอย่างได้ ครั้งแรกที่เริ่มกิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
จักรยานในชุมชน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพลังที่ 1 ที่นำ�ทีม
ชาวบ้านออกมาช่วยกันทำ�ความสะอาด ปรับปรุง
สองข้างไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ต่อจากนั้นคณะ
ทำ�งานต้องสร้างการรับรู้และกิจกรรมต่างๆเพื่อ
เพิ่มจำ�นวนผู้ใช้จักรยานในชุมชน โดยคณะทำ�งาน
เห็นว่าการใช้เด็กและเยาวชนในชุมชน คือ กลุม่ เป้า
หมายทีด่ ที สี่ ดุ เพราะพวกเขาเป็นทีร่ กั ของครอบครัว
มีความใกล้ชิดการฐานของครอบครัวในชุมชนมาก
ที่สุด การใช้ผู้ใหญ่ในการพูดเชิญชวนอาจจะได้รับ
การต่อต้านบ้าง แต่ถ้าเป็นเด็กลูกหลานของเขาจะ
เกิดผลที่ดีกว่า ดังนั้นคณะทำ�งานจึงวางแผนงาน
ให้กลุม่ เยาวชนทำ�หน้าที่ช่วยสื่อสารกับพ่อแม่ และ
พวกเขายังเป็นกลุม่ ทีใ่ ช้จกั รยานกลุม่ ใหญ่ในชุมชน
กระบวนการสร้าง วิทยากรน้อย จึงเกิดขึน้ โดยการนำ� 
เยาวชนในชุมชนมารับรู้ และเข้าใจเรื่องการดำ�เนิน
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เรียนรู้การใช้
จักรยานที่ถูกต้องปลอดภัย ประโยชน์ของการใช้

จักรยานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับสุขภาวะของ
ชุมชน และนอกจากนัน้ ทางโครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ได้ให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะทาง
ด้านการสือ่ สาร มีความกล้าพูดคุย กล้าแสดงความ
คิดเห็น เพื่อที่จะสามารถเป็นกลุ่มพลังที่จะช่วยขับ
เคลื่อนโครงการจักรยานเพื่อสุขภาวะฯให้สำ�เร็จได้
กลุ่มเด็กเยาวชนวิทยากรน้อยจึงเป็นพลังที่ 2 ที่ทำ�
หน้าทีช่ กั ชวน พูดคุย ทำ�ความเข้าใจกับคนในชุมชน
ให้ รูป้ ระโยชน์ของการใช้จกั รยานและใช้เดินทางใน
ชีวิตประจำ�วันอย่างสม่ำ�เสมอ
ผลจากการมีพลังการขับเคลื่อนโครงการฯ
ทัง้ 2 นัน้ ส่งผลให้ ชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
บ้านฝาง มีจำ�นวนผู้ใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่ม
ขึ้นได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุมีการ
ใช้จักรยานกันมากขึ้น ชาวบ้านตำ�บลบ้านฝางจาก
คนที่ไม่เห็นความสำ�คัญ ไม่เห็นด้วยในช่วงแรก
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากการ
เห็นผู้นำ� (ผู้ใหญ่บ้าน)เป็นแบบอย่าง และคนที่เขา
รัก(ลูกหลาน)ช่วยสื่อสาร พูดคุยให้เข้าใจ ผลการ
เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจ
ของคณะทำ�งานโครงการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง คือ กลุม่
เยาวชนทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นวิทยากรน้อย จากเดิมทีเ่ ป็น
เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดคุย เสนอความคิด
เห็นของตนเอง แต่ปัจจุบันนี้ มีความกล้า เป็นกลุ่ม
แกนนำ�กลุ่มหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนในการพัฒนา
หมูบ่ า้ น เป็นทีย่ อมรับของชุมชน และจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไป
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8) โครงการ
จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลป่าสัก
อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�พูน

โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
ป่าสัก เป็นโครงการหนึ่งที่ดำ�เนินการประสบความ
สำ�เร็จเกิดผลเป็นตัวอย่างหลายประการ เช่น เกิด
กิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรมของโครงการฯที่ เกิด
กิจกรรม อสม.ปั่นเยี่ยมบ้าน โดยการเกิดกิจกรรม
ต่อยอด ปั่นปันบุญ โดยการรับสมาชิกที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้ง และจะต้องจ่ายค่าสมาชิก เป็น
จำ�นวนเงิน 20 บาท เงินค่าสมาชิกที่รวบรวมได้ไม่
ได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใคร แต่นำ�
ไปซื้อของใช้จำ�เป็นต่างๆของผู้ป่วย ที่ยังไม่มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือ ครอบครัวยัง
ไม่สามารถจัดหามาให้ได้ เช่น ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปให้ผู้
ป่วยติดเตียงเป็นต้น กิจกรรมปัน่ ปันบุญเป็นตัวอย่าง
ของการทำ�งานแบบหนุนเสริมกันของ ภาครัฐ คือ
ท้องถิ่นกับภาคประชาชน เพราะการใช้จ่ายงบ
ประมาณของภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้
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ตามความต้องการที่ครบถ้วนของชาวบ้าน ดังนั้น
ปัน่ ปันบุญจึงเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้คนในชุมชน
เกิดการเกือ้ กูลช่วยเหลือกันไม่ผลักความรับผิดชอบ
ไปให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เกิดแนวทางการ
ปฏิบัตทิ คี่ นในชุมชนไม่ทงิ้ กันไม่ว่าจะเป็นกลุม่ ไหน
ในสังคมก็ตาม
นอกจากนี้ โครงการชุมชนจักรยานเพื่    อ
สุขภาวะตำ�บลป่าสัก ยังเป็นกลไกต้นแบบ การ
จัดการปัญหาขยะ หรือของเหลือใช้ในชุมชน โดย
พบว่าในวัดและบ้านเรือนของชาวบ้าน มีถาดเก่า
ที่ไม่ใช้แล้วถูกทิ้งอยู่จำ�นวนมาก จึงเกิดแนวคิด นำ�
ถาดเก่าเหล่านัน้ มาประยุกต์ท�ำ เป็นป้ายสัญลักษณ์
ต่างๆในพืน้ ที่ ชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บลป่า
สัก วาดสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้คนในชุมชนเห็นว่า ของบางอย่างยังมีประโยชน์
สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้หากรูจ้ กั คิด ออกแบบ
อย่างเหมาะสม
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9) โครงการชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น
ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ
ตำ�บลหนองลาน อำ�เภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
ปัญหาของการดำ�เนินโครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะที่หลายพื้นที่เจอคือ ชาวบ้าน
ไม่มีจักรยานแล้วจะให้ใช้จักรยานได้อย่างไร บ้าน
หนองไม้แก่นก็ประสบกับปัญหานีเ้ หมือนกับหลาย
พื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความสนใจ
ในการใช้จักรยานปั่นไปโรงเรียนแต่พวกเขาไม่มี
จักรยาน พระครูกาญจนธรรมชัย เจ้าอาวาสหนอง
ไม้แก่น ซึง่ เห็นประโยชน์และความสำ�คัญของการใช้
จักรยานในชุมชน สังเกตระหว่างออกบิณฑบาตพบ
ว่า แต่ละบ้านมีจกั รยานเก่า เสียแล้ว ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อยู่จำ�นวนมาก
ในฐานะที่วัดเป็นศูนย์จิตศรัทธาของบ้าน
ชุมชน จึงเกิดแนวทางการรวบรวมจักรยานเก่ามา
ซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง และใน
ฐานะเป็นพระ เป็นศูนย์รวมความศรัทธา เป็นพลัง
ในการสร้างบุญของคนในชุมชน จึงเกิดเป็นกิจกรรม
รับบริจาคจักรยานแบบได้บุญ คือ การบิณฑบาต
จักรยานเก่าจากชาวบ้าน นำ�มาผ่านกระบวนการ
ทางศาสนา แล้วส่งไปที่ คลินกิ จักรยานหนองไม้แก่น
เพื่อ ซ่อมแซม หรือขายเป็นเศษเหล็กให้กับพ่อค้า
เมือ่ ผ่านกระบวนการของคลินกิ จักรยานแล้ว จะได้
ผลผลิตทีเ่ ป็นจักรยานพร้อมใช้ แล้วส่งไปที่ ธนาคาร
จักรยานหนองไม้แก่น และส่งมอบจักรยานพร้อม
ใช้ให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องการใช้จักรยาน และอีก
ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปเป็นจักรยานยืมใช้ให้กับคนใน
ชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องการยืม แต่วันที่นำ�
จักรยานมาคืนจะต้องนำ�ขยะทีส่ ามารถขายได้มาให้
กับธนาคารจักรยานด้วย
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ปัจจุบันคลินิกจักรยานหนองไม้แก่นสามารถผลิต
จักรยานพร้อมใช้ให้กับผู้ที่ต้องการ จำ�นวน 80
คันแล้ว ส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายเศษ
จักรยาน และขยะที่เป็นค่ายืมจักรยานของชุมชน
นั้น ถูกนำ�กลับมาใช้เพื่อการบริหารจัดการภายใน
คลินิกจักรยานและธนาคารจักรยาน ให้สามารถ
ดำ�เนินการอยู่ได้
จักรยานขยะ สู่จักรยานสุขภาวะ เป็นการจัดการ
ปัญหาที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันตาม
หลัก บวร คือ บ = บ้าน,ชุมชน ว = วัด ร = ราชการ
(เทศบาลตำ�บลหนองลาน) โรงเรียนหนองไม้แก่น
เกิดเป็นพลังที่สามารถแก้ปัญหา และขับเคลื่อน
ชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

10) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำ�บลหายโศก
อำ�เภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ผลการทำ�โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
หายโศก ที่ผ่านมาเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ และตลอดถึงเกิดผลลัพธ์มากกว่าที่ตั้งไว้ในข้อ
เสนอโครงการ เช่น การเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
เกิดความร่วมมือในชุมชนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการ
ปัญหาขยะในชุมชนให้ลดน้อยลงได้ แต่เมือ่ มองลึก
ลงไปถึงกลุม่ บุคคลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บลหายโศก ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ
พบว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางใน
ชีวิตประจำ�วันได้ บางรายต้องกลายเป็นผุ้ป่วยติด
บ้านติดเตียงไป ในฐานะที่ โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะตำ�บลหายโศก มีเป้าหมายเพื่อการส่ง
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เสริมให้มผี ใู้ ช้จกั รยานในการเดินทางในชีวติ ประจำ�
วันเพิม่ ขึน้ กลุม่ ผูส้ งู อายุกลุม่ นีจ้ งึ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ทีท่ า้ ทาย ทีค่ วรจะได้รบั การคลีค่ ลายปัญหาสามารถ
กลับมาใช้ชวี ติ ได้ตามปกติเหมาะสมกับช่วงวัย และ
ตามที่สภาพร่างกายเอื้ออำ�นวย
จึงมีการเปลี่ยนจากจักรยานแม่บ้าน จักรยาน
อเนกประสงค์ธรรมดา เป็น จักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์ (ซาเล้ง) เพื่อผู้สูงอายุ โดยมีการคิด
ออกแบบ ประดิษฐ์ ทอลองใช้หลายรูปแบบจน
ได้แบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สุด โดยจักรยาน
สามล้ออเนกประสงค์จะมีการจัดทำ�ขึ้นตามความ
ต้องการ การสัง่ จองของผูส้ งู อายุในชุมชน ซึง่ จะต้อง
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มีการเสียค่าใช้จ่าย จำ�นวน 2700 บาทต่อคัน ซึ่งผู้
สูงอายุบางรายสามารถจ่ายได้ บางรายลูกหลาน
เป็นผู้รับผิดชอบ หรือหากไม่สามารถรับผิดชอบ
เองได้กส็ ามารถจ่ายเป็นเงินสมทบกับเงินช่วยเหลือ
จากชุมชน หรือองค์กรในพื้นที่เป็นรายกรณี ที่ผ่าน
มามีการสั่งทำ� และผู้สูงอายุได้รับจักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์ไปแล้วกว่า 12 คัน
ผลทีเ่ กิดขึน้ นอกโครงการ คือ ชุมชนสามารถ
จัดการแก้ปญ
ั หาทางด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุได้ ผู้
สูงอายุเหล่านีก้ ลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อกี ครัง้ ไม่
กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยไม่จำ�เป็น มี
ความสุข มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี สามารถกลับมาเป็นส่วน
หนึง่ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลทีเ่ กิด
ขึ้นในโครงการ คือ มีผู้สูงอายุที่ใช้จักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์ในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันรวม
อยู่ในผลลัพธ์ของโครงการด้วย
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11) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลกกแรต อำ�เภอกงไกรลาส
จังหวัดสุโขทัย
เป็นโครงการทีด่ �ำ เนินการโดยภาคประชาชน
คือ ชมรมจักรยานกกแรต , ท้องที่ ท้องถิน่ คือ กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
กกแรตในพื้นที่ , และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลกกแรต โดยมีองค์การบริหารส่วนตำ�บลกกแร
ตรับรู้ รับทราบและให้การสนับสนุนสมทบตามความ
เหมาะสมในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ โครงการมี
เป้าหมายสำ�คัญในการ ส่งเสริมให้เกิดผูใ้ ช้จกั รยาน
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำ�คัญในการ
ทำ�โครงการกับนักเรียนในโรงเรียน 3 โรงเรียนใน
พื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนมีการเดินทางไปกลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการใช้จักรยานยนต์
, จักรยานยาน , และการเดินบางสำ�หรับนักเรียน
บ้านใกล้ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ อุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางไป กลับของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน
ที่ใช้จักรยานยนต์ในการเดินทาง และปัญหานี้อยู่
ในความพยายามจะเข้าไปแก้ไขของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลกกแรต , โรงเรียน , องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลกกแรต ,และภาคประชาชน
เมือ่ มีการดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยานเพือ่
สุขภาวะ ตำ�บลกกแรต มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
นักเรียน 3 โรงเรียนในตำ�บลกกแรต เพื่อให้มีการ
เดินทางโดยจักรยาน ซึ่งมีความปลอดภัย สามารถ
ลดอุบัติเหตุลงได้ คณะทำ�งานได้ดำ�เนินการ โดย
1) จัดเวทีพูดคุยกับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้ง
3 โรงเรียน 2) จัดสภาพกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในการเดินทางของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ป้ายสัญลักษณ์
ความปลอดภัยในเส้นทางที่มีการใช้จักรยาน , มี
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บุคลากรครู หรือ ตำ�รวจจราจรในจุดเสีย่ งทีน่ กั เรียน
ใช้จกั รยานในช่วงเช้า และเย็น , จัดหาการสนับสนุน
จักรยานจากองค์กรภายนอกให้กับโรงเรียนในการ
ดำ�เนินโครงการจักรยานยืมเรียนให้กับนักเรียนที่
ไม่มีจักรยาน , และจัดทำ�ที่จอดจักรยานให้เพียง
พอต่อความต้องการใช้ของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
กิจกรรมที่ดำ�เนินการทั้งหมดนี้เพื่อให้ นักเรียน
สามารถใช้จักรยานได้จริง มีความปลอดภัย และ
ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการใช้จักรยานในการ
เดินทางของบุตรหลานของตนเอง ผลจากการดำ�เนิน
การอย่างจริงจังของ โครงการฯและหน่วยงานส่งผล
ให้เกิด ความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม คือ ผู้นำ� แกนนำ�
ในตำ�บล , ผู้ปกครอง , นักเรียน , และหน่วยงาน
ต่างๆ เกิดข้อตกลงร่วมกันห้ามนักเรียนจักรยานยนต์
ในการเดินทางไป กลับโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนใน
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ตำ�บล และสนับสนุนให้ใช้จักรยานในการเดินทาง
เพือ่ ความปลอดภัย และลดอุบตั เิ หตุในการเดินทาง
ซึง่ เป็นแนวทางทีเ่ กิดจากการดำ�เนินโครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ แต่สามารถเชื่อมโยงให้เกิด
ผลลัพธ์ ภารกิจของหน่วยงานระดับพื้นที่ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
โคกเพชร ดำ�เนินกิจกรรมโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บลโคกเพชร ดังนั้น กลุ่ม อสม.ตำ�บลโคก
เพชร จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการ
ใช้จักรยานในการทำ�งานลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุข
ภาพของคนในตำ�บลด้วย แต่พนื้ ทีต่ �ำ บลโคกเพชรมี
ปัญหาคล้ายๆกับพื้นที่อื่นๆ คือ “ไม่มีจักรยานแล้ว
จะปัน่ ได้อย่างไร?” ทัง้ อสม.และชาวบ้านสะท้อนกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการว่า “อย่างมีจักรยานปั่น
อีกครั้ง” นั้นแสดงว่า อสม.และชาวบ้านมีความ
ต้องการใช้จักรยาน เพียงไม่มีจักรยานใช้เท่านั้น
เกิดการสนับสนุนจักรยานให้ ชาวบ้านและ
อสม.มีจกั รยานใช้ โดยการตัง้ กองทุนจักรยานตำ�บล
โคกเพชร โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ มีการออมเงินวัน
ละ 1 บาท , มีการจัดซือ้ จักรยานเพือ่ ให้สมาชิก ชาว
บ้าน และ อสม.ได้ผ่อนใช้รายเดือน พร้อมดอกเบี้ย
ต่�ำ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ผลจากการ
ดำ�เนินการทีม่ กี ารจัดซือ้ จักรยานให้กบั สมาชิกไปแล้ว
100 คัน พร้อมทั้งมีดอกเบี้ยที่สามารถนำ�ไปจัดตั้ง
กองทุนผ้าอ้อม เพื่อจัดซื้อผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปสำ�หรับ
ผู้ใหญ่สำ�หรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การทำ�งานลงพื้นที่ของ อสม.ให้ดีขึ้น และสามารถ
สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็นสำ�หรับผูป้ ว่ ยติด
เตียงได้ในส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน นอกจากนี้
ยังมีการกระตุ้นการใช้จักรยานของกลุ่ม อสม.โดย
การให้รางวัลกับ อสม.ทีม่ กี ารใช้จกั รยานในการเดิน
ทางไปทำ�งาน ไปประชุม ครั้งละ 10 บาท จำ�นวน
รวมกันไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน

12) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลโคกเพชร อำ�เภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
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ผลจากความพยายามในการส่งเสริมให้มีการใช้
จักรยานในกลุ่มต่างในตำ�บลโคกเพชร รวมถึงการ
สนับสนุนให้ อสม.ได้ใช้จักรยานในการลงพื้นที่
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีการตั้งกองทุนขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้การทำ�งานของ อสม.สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผูป้ ว่ ยได้ ซึง่ การดำ�เนิน
โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะสามารถเชือ่ ม
ร้อย ให้ภารกิจการทำ�งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บาล สามารถทำ�ได้ดีขึ้น สามารถ
เข้าถึงผูป้ ว่ ยได้มากขึน้ เพราะการใช้จกั รยานลงพืน้
ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ว่ ยของกลุม่ อสม. สามารถไปได้ทกุ ทีข่ อง
ชุมชน สามารถจัดต้องกองทุนโดยเริ่มที่กองทุนผ้า
อ้อม ซึง่ เป็นการตอบสนองการพึง่ พาตนเองของชุมชน

13) โครงการชุมชนจักรยาน
ตำ�บลเจริญผลเพื่อสุขภาวะ
อำ�เภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
โครงการชุมชนจักรยานตำ�บลเจริญผลฯ
ดำ�เนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำ�บลเจริญผล
และมีอดีตนายองค์การบริหารส่วนตำ�บลเจริญผล
คือ นายมานิตย์ ผาสุขขี เป็นแกนนำ�ในการขับ
เคลื่อนคนสำ�คัญ และเป็นต้นแบบที่ศรัทธา ของ
ประชาชนในชุมชน เป็นเสมือน Mascot ในการ
ปั่นจักรยานของชุมชน เพราะได้ประกอบจักรยาน
ขึ้นมาใหม่ คันใหญ่กว่าปกติ มีความสูงประมาณ
2 เมตรกว่า ทำ�ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของ
หลายๆ คน นายมานิตย์เล่าว่า “เวลาเราขี่ไปไหน
ก็จะมีคนปั่นตามเราไป เพราะเห็นง่าย เด็กๆ ก็จะ
ชอบเพราะว่าจักรยานของเราแปลก”
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มีการดำ�เนินโครงการในพื้นที่ ทั้งกิจกรรมที่รณรงค์
ส่งเสริมให้กลุ่มคนต่างๆในชุมชนมีการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำ�วัน มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน
เป็นตัวอย่างในชุมชน มีการจัดทำ�เส้นทางในพื้นที่
ให้เอื้อต่อการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัย โดย
การจัดทำ�ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆ ผล
ของการดำ�เนินการส่งผลให้มีจำ�นวนผู้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้จักรยานเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการใช้จักรยานและจะมีการ
ดำ�เนินการ ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ต่อ
ไป มีการบูรณาการโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุข
ภาวะกับงานพัฒนาของพืน้ ที่ โดยมีการขุดพบโครง
กระดูกโบราณในพื้นที่ดงแม่นางเมือง ซึ่งมีพื้นที่
2000 ไร่ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำ�แผนแม่บทการ
จัดการลงแม่นางเมืองร่วมกันของ ชุมชน หน่วย
งาน และกรมศิลปากร โดยมีการเสนอให้มีการจัด
ทำ�เส้นทางจักรยานในพื้นที่ดงแม่นางเมือง เพื่อส่ง
เสริมให้มีการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นในระดับพื้นที่ เกิด
พื้นที่ทางสุขภาพในชุมชนเพิ่มขึ้น

14) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลนาท่อม อำ�เภอเมือง
จังหวัดพัทลุง

การดำ�เนินกิจกรรมของตำ�บลนาท่อม โดย
การใช้จกั รยานเป็นเครือ่ งมือในการชักจูงสร้างความ
สนใจของคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีการ
ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 5 ปี
โดยจักรยานจะมีการสอดแทรกอยูใ่ นงาน กิจกรรม
ของชุมชนแถบทุกกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่เป็นรูป
ธรรมในพื้นที่ เช่น กิจกรรมปั่นวันอาทิตย์เพื่อให้
ครอบครัวคน 3 วัย มีกิจกรรมทำ�ร่วมกัน เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ของศูนย์พัฒนา
สังคมตำ�บลนาท่อม และเมือ่ เทศบาลตำ�บลนาท่อม
ได้ด�ำ เนินกิจกรรมตาม โครงการชุมชนจักรยานเพือ่
สุขภาวะในพืน้ ทีต่ �ำ บลนาท่อม ยิง่ ส่งผลให้กจิ กรรม
ของพืน้ ทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง มีรปู แบบกิจกรรมทีห่ ลาก
หลาย และเกิดผลงานที่มีความชัดเจนมากขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของพื้นที่
ตำ�บลนาท่อม ได้แก่ ทัศนคติตอ่ ผูใ้ ช้จกั รยานเปลีย่ น
ไปจากเชิงลบเป็นบวกมากขึ้น , เกิดกายภาพที่เอื้อ
ต่อการใช้จักรยานในพื้นที่ตำ�บลนาท่อม เช่นป้าย
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ชุมชนจักรยานในเส้นทางจักรยาน , ครอบครัวใน
พื้นที่ตำ�บลนาท่อมมีกิจกรรมทำ�ร่วมกัน เกิดความ
รักความอบอุ่นของคน 3 วัย , เด็กและเยาวชนใน
พืน้ ทีม่ กี จิ กรรมสร้างสรรค์ ห่างไกลจากความเสีย่ ง
ในชุมชน เช่น เยาวชนในตำ�บลนาท่อมตื่นเช้าขึ้น
ไม่ติดเกมออนไลน์เนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทชี่ มุ ชนจัดขึน้ คนใน
พื้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เกิดแผนงานในระดับพืน้ ทีท่ สี่ ามารถบูรณา
การเรือ่ งการส่งเสริมการใช้จกั รยานในการเดินทาง
เข้าไปได้ คือ การบูรณาการเรือ่ งการใช้จกั รยานเพือ่
การเรียนรูข้ องกลุม่ เด็กเยาวชนในโครงการการพัทลุง
ยิ้ม เมือง 3 ดี ,และการจัดการท่องเที่ยวตำ�บลนา
ท่อม โดยการส่งเสริมการใช้จกั รยาน การออกแบบ
เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งแผน
งานทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เป็นกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่ แกนนำ�ชุมชน , ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำ�บลนา
ท่อม , และเทศบาลตำ�บลนาท่อมดำ�เนินการร่วมกัน

15) โครงการชุมชน
จักรยานเทศบาล
ตำ�บลปงเพื่อสุขภาวะ
อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา
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การดำ�เนินงานโครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำ�บลปงเพื่อสุขภาวะ ของเทศบาลตำ�บลปง เรื่อง
การส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีการใช้จักรยานในการ
เดินทางชีวิตประจำ�วัน การพัฒนาองค์ประกอบ
ทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ใช้จักรยาน การพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือ
ข่ายให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการใน
พืน้ ทีน่ นั้ ตามเป้าหมายของโครงการเทศบาลตำ�ปง
สามารถดำ�เนินการได้อย่างครบถ้วน ตลอดทัง้ เกิด
ชุดประสบการณ์ในการดำ�เนินงานเพือ่ ส่งเสริมการ
ใช้จักรยานในพื้นที่ เพื่อกำ�หนดกระบวนการของ
พืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ และมีพฒ
ั นาององค์ความรู้
หลักวิชาการ ในการส่งเสริมการการใช้จักรยาน
ในใช้ชีวิตประจำ�วัน ร่วมกันสถาบันการศึกษาใน
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พื้นที่ กับกองงานสาธารณสุข เทศบาลตำ�บลปง
เพือ่ ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือเรื่องมิติความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สุขภาพ แนวการศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วยการใช้จักรยาน แนวทางการทำ�วิจัย
ชุมชนเพือ่ ค้นหาแนวทางการจัดการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อ
สุขภาวะตำ�บลปงที่มีการจัดการความรู้เป็นเครื่อง
มือในการเพิ่มประสิทธิผลที่เห็นความเป็นรูปธรรม

16) โครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำ�บลเมืองพานเพื่อสุขภาวะ
อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
อำ�เภอพาน ดำ�เนินการโดยเทศบาลตำ�บลเมืองพาน
และเป็นโครงการทีส่ ามารถเชือ่ มร้อย บูรณาการภารกิจ
ของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในพืน้ ที่ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเช่น กิจกรรม
“ปั่นวัดใจ” เป็นกิจกรรมของโครงการชุมชนจักร
ยานฯ ที่ส่งผลให้เกิดการเชื่อมร้อยงานเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ของ เทศบาลตำ�บลเมืองพานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพือ่ ให้คนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ใช้จักรยานในการเกิดการเดินในชีวิตประจำ�วัน
โดยโครงการชุ ม ชนจั ก รยานฯจะจั ด กิ จ กรรม
“ปัน
่ วัดใจ” ทุกวันพุธ โดยจัดเดือนละ 2 ครัง้ ผูเ้ ข้า
ร่วมประกอบด้วยแกนนำ� จำ�นวน 10 หมู่บ้าน ที่อยู่
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของโครงการชุมชนจักรยาน และที่
อยูน่ อกพืน้ ที่ รวม 10 หมูบ่ า้ นในตำ�บลเมืองพาน ซึง่
ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ในพืน้ ทีท่ ใี่ ห้ความสนใจด้วย ซึง่ มีการหนุนเวียนการ
เป็นเจ้าภาพ หนุนกันไปในตำ�บล โดยทางเจ้าภาพ
ของแต่ละพืน้ ที่ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
และเตรียมการจัดงานของพืน้ ที่ รวมทัง้ การออกแบบ

เส้นทาง ที่ให้แกนนำ�ของชุมชนอื่นๆได้เข้ามาปั่น มี
การแสดงให้เห็นพื้นที่ จุดเด่น และมีการพูดคุยกัน
ผลที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรม “ปั่นวัดใจ” จึงเกิด
ขึ้นมากกว่าการปั่นจักรยานแบบ event ที่ทำ�ให้ผู้
ใช้จักรยานมีสุขภาพแข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่
ยังสามารถให้คนในตำ�บล แกนนำ�ระหว่างหมู่บ้าน
เกิดความเข้าใจพืน้ ที่ มีการค้นหาพืน้ ทีเ่ สีย่ งระหว่าง
การสำ�รวจเส้นทาง และการปั่นจักรยาน ที่กิดให้
เป็นถนนในศูนย์กลางชุมชนที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้น
จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในชุมชน ตำ�บล
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จากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ให้เกิดพืน้ ทีท่ สี่ ามารถส่งเสริมสุขภาวะ
ของคนใน ชุมชน ตำ�บล สามารถเชือ่ มโยงกับภารกิจ
บทบาทของท้องที่ ท้องถิน่ เช่น เทศบาลตำ�บลเมือง
พานในด้านการจัดการพื้นที่ที่อาศัยพลังความร่วม
มือของทุกภาคส่วนในชุมชน กิจกรรม ในชุมชนจึง
เป็นเครื่องมือในการกระตุกกระตุ้นให้เกิดการพูด
คุย หารือกันเพือ่ สร้างพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะตำ�บลเมืองพาน

17) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะตำ�บลบ่อยาง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
ตำ�บลบ่อยาง จังหวัดสงขลา มีสภาพความ
เป็นชุมชนเมือง มีสถานการณ์ปัญหาแบบชุมชน
ความเป็นเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่
มากมาย โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
บ่อยาง เกิดขึน้ จากความร่วมมือของ แกนนำ�ชุมชน
และเทศบาลนครสงขลา มีจุดเด่นที่ ตัวแกนนำ�ผู้
ขับเคลื่อนโครงการที่เป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจ
สภาพปัญหา สถานการณ์ของพื้นที่เป็นอย่างดี สา
มารถบูรณาการงานหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันโดย
ใช้ โครงการชุมชนจักรยานเป็นเครื่องมือ ตัวอย่าง
เช่น การจัดการเรือ่ งปัญหาความเสีย่ งของกลุม่ เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ แกนนำ�โครงการสามารถใช้
จักรยาน ในการดึงเด็กและเยาวชนในชุมชนมารวม
กลุม่ กัน ทำ�กิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เช่น ปัน่ จักรยาน
กันไปเก็บขยะที่ หาดสมิหลา ซึ่งอาจจะดูแบบการ
ปั่นจักรยานปกติ แต่แท้ที่จริงเป็นการรวมกลุ่มเด็ก
เยาวชนในพื้นที่เข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกัน และอยู่
ในสายตาของผู้ใหญ่ แกนนำ�ในชุมชน ลดปัญหา
ความเสี่ยงของเด็กในชุมชน เกิดความไว้วางใจ
ของผูป้ กครองกับลูกหลานของตนเอง จากตัวอย่าง
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กิจกรรมโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะข้างต้น
นัน้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ แต่คณะแกนนำ�ของโครงการ
จักรยานเพื่อสุขภาวะ ตำ�บลบ่อยางสามารถรวมทุก
งานในการพัฒนาพื้นที่เข้ามาไว้ด้วยกันและจัดการ
ผ่าน “จักรยาน” ได้ จึงเกิดเป็น “สมรม Model” (ภาษา
ใต้สมรม หมายถึง การผสมผสาน) ทีส่ ามารถบูรณา
การงานเข้าด้วยกันและจัดการไปพร้อมกัน
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18) โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สภาพพืน้ ทีใ่ นเขตเมืองชัยภูมิ ทีม่ คี วามเป็น
เมืองถนนสายหลักมี รถจำ�นวนมาก และมีการใช้
ความเร็วในการเดินทาง ดังนัน้ การส่งเสริมการเดิน
และการใช้จกั รยานในการเดินทางของคนในตำ�บล
จึง เกิดขึ้นได้ยากในระยะเริ่มต้น เนื่องคนในชุมชน
ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน และ
ตนเอง กระบวนการการสร้างความร่วมมือระยะ
เริ่มต้นของโครงการ จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
ทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมนิ �ำ มาใช้
โดยการทำ�ความเข้าใจเพือ่ เพิม่ จำ�นวนผูใ้ ช้จกั รยาน
อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะยังมีกลุ่มคนที่ใช้ถนน
ด้วยพาหนะอื่นร่วมด้วย ดังนั้น กระบวนการพูดคุย
เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ใช้พาหนะอื่นๆ ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน ด้วยการควบคุม
ความเร็ว การลดความเร็วในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
อาสาสมัครจิตอาสา 15 คน ใช้ความพยายามใน
การเข้าพูดคุยแบบเคาะประตูบา้ น ทัง้ ทีไ่ ด้รบั ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และโดนปฎิเสธบ้าง แต่เมื่อทำ�
ไปอย่างต่อเนือ่ ง ได้เกิดเป็นทุกคนในชุมชนเกิดการ

รับรู้ รับทราบและมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้จักรยาน
                      เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำ�เนินการกิจกรรม
เพือ่ การส่งเสริมให้เกิดการใช้จกั รยานในพืน้ ที่ “ชวน
มาปั่นอาสาพัฒนา” เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วม
มือจากชุมชน โดยการจัดให้คนในชุมชนนำ�จักรยาน
ออกมาปั่นร่วมกัน เป็นการเรียกความมั่นใจในการ
ใช้จักรยาน และการสร้างกระแสการใช้จักรยานใน
พืน้ ที่ นอกจากนีย้ งั มีการร่วมกลุม่ เพือ่ ชักชวนการใช้
จักรยานตามช่วงวัยต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก คือ “เยาวชน
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วัยใส หัวใจนักพัฒนา” เป็นการรวมตัวกันของเด็ก
และเยาวชนออกมาใช้จกั รยานทำ�กิจกรรมจิตอาสา
ในชุมชน เช่น การสำ�รวจและกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลาย
การปัน่ เพือ่ ช่วยกันเก็บขยะในชุมชน “นักปัน่ พันปี”
เป็นการรวมตัวเพือ่ ปัน่ จักรยานกันของกลุม่ ผูส้ งู อายุ
นอกจากนีด้ ว้ ยกิจกรรมทีม่ คี วามสนุกสนานจากการ
ปั่นจักรยานจึงได้รับการยอมรับและขยายวงกว้าง
จาก เยาวชน ผู้สูงอายุ ไปยังกลุ่มต่างๆ มีภาคีการ
ทำ�งานในพื้นที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการ เช่น
อสม. , ครู , พระ เกิดเป็นพลังความร่วมมือที่เริ่ม
จากการส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่ เกิดเป็น
มิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับเทศบาล
ที่จะส่งผลสู่กระบวนการงานพัฒนาอื่นๆของพื้นที่
ให้ประสบความสำ�เร็จตาม พันธกิจ นโยบายของ
เทศบาลและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ตำ �บลบาเจาะ จั ง หวั ด
นราธิวาส เป็นพื้นที่ชุมชนมุสลิม
19) โครงการชุมชนจักรยาน
100% สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นชุมชนชนบท
เพื่อสุขภาวะตำ�บลบาเจาะ
ลักษณะถนนเป็นถนนในชุมชน มี
อำ�เภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ความเหมาะสมในการใช้จกั รยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบาเจาะ
จึงใช้เป็นพื้นที่นำ�ร่องในการขับ
เคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ และ
ขยายผลต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ นายอดุ ล ย์ ยี ดิ ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลบาเจาะ นำ�เสนอว่า

“ ชีวิตคนมุสลิมต้องเดินทางไปละหมาด
ที่มัสยิดอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง แต่ที่
ผ่านมาชาวบ้านจะใช้จก
ั รยานยนต์ในการ
เดินทาง เพราะความสะดวก และรวดเร็ว
มากกว่า”
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จากการเห็นโอกาสทีเ่ อือ้ จึงเกิดกระบวนการ
ส่งเสริมให้มกี ารนำ�จักรยาน ซึง่ มีอยูท่ กุ บ้านออกมา
ใช้แทนการใช้จกั รยานยนต์อย่างทีเ่ คยเป็นมา วงน้�ำ
ชายามเช้า จึงเกิดขึน้ ชวนชาวบ้านปัน่ มา อบต. หลัง
จากละหมาดช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว มีการชักชวน
กันปัน่ จักรยานมาดืม่ น้�ำ ชากันที่ อบต.บาเจาะ เป็น
วงเสวนาเล็กๆของคนบาเจาะที่มานั่งคุยทั้งเรื่อง
ทั่วไป และงานพัฒนาของตำ�บล ผลปรากฏว่าได้
รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ปัน่ ลงพืน้ ทีเ่ วที
สัญจร เป็นการชักชวน เจ้าหน้าที,่ ผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบาเจาะ ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนโดยการใช้
จักรยานในการเดินทาง ชวน อบต.ปัน่ ไปเยีย่ มชาว
บ้าน เป็นการสร้างกระแสการใช้จกั รยานในการเดิน
ทางในพื้นที่ โดย แกนนำ�ในตำ�บล ตลอดจนเจ้า
หน้าที่ของ อบต.บาเจาะ ที่ใช้กิจกรรมในการเดิน
ทางในการลงทำ�เวทีประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อให้
เกิดการรับรู้ ผูน้ �ำ ในตำ�บลบาเจาะ ก็ใช้จกั รยานเพือ่
ให้คนในชุมชนเปลี่ยนแนวคิด เรื่องคนใช้จักรยาน
เป็นคนจน
ผลที่เกิดขึ้นนอกจากตามเป้าหมายของ
โครงการทีก่ �ำ หนดไว้แล้ว ยังมีผลลัพธ์ส�ำ คัญทีเ่ กิดขึน้
นอกเหนือจากนัน้ คือ ชาวบ้านในพืน้ ทีแ่ ละราชการ
คือ เจ้าหน้าที่ของ อบต.บาเจาะมีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกันมากขึ้น จากการลงพื้นที่ทำ�เวทีประชาคมที่
ใช้จักรยานในการลงพื้นที่ ซึ่งเป็นการเดินทางที่ช้า
และทำ�ให้สามารถเข้าถึงชุมชนมากขึ้น ชุมชนและ
ภาครัฐเกิดความเข้าใจกันซึ่งจะส่งผลต่อการเกิด
สันติสุขในพื้นที่ชายแดน ส่งผลให้การขับเคลื่อน
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำ�บลบาเจาะ ได้รับ
การบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของ อบต.บาเจาะต่อไป
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20) โครงการหนองออนรวมใจใช้จก
ั รยานเพือ
่
สุขภาวะ ตำ�บลอินทขิล
อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
จากความต้องการจักรยานของคนหนอง
ออนที่มีเพิ่มขึ้น จากกระบวนการส่งเสริมการใช้
จักรยานของ โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ จึง
เป็นโจทย์ของเทศบาลเมืองแกนในการเพิม่ จำ�นวน
จักรยานตามจำ�นวนความต้องการของคนในชุมชน
ดังนัน้ จึงเกิดเป็น กองทุนจักรยาน โดยการใช้เงินจาก
กองทุนในชุมชนทีม่ อี ยูม่ าสนับสนุน จัดซือ้ จักรยาน
ให้กบั คนในชุมชนมีทคี่ วามต้องการ จำ�นวน 100 คัน
โดยให้มกี ารผ่อนชำ�ระภายหลัง กระบวนการต่อจาก
นั้น ทางโครงการหนองออนรวมใจฯ จึงส่งเสริมให้
เกิดการใช้จักรยานในการเดินทางของคนในพื้นที่
มีการจัด
การใช้จกั รยานในทุกวันพุธ ซึง่ ทัง้ เจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองแกน ตลอดทั้งครู นักเรียน และแกน
นำ�ชุมชน มีการใช้จกั รยานเพือ่ ให้เกิดกระแสการใช้
จักรยานกันอย่างต่อเนื่องต่อไป ต่อจากนั้นได้เกิด
โรงเรียนจักรยาน เพื่อให้คนในชุมชนทุกกลุ่มวัย
สามารถใช้จักรยานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
โดยเทศบาลเมืองแกนได้สนับสนุนให้มลี านจักรยาน
สนามฝึกการใช้จกั รยาน ตลอดทัง้ การจัดทำ�หลักสูตร
การซ่อมจักรยาน ให้กับคนในพื้นที่ผลของการ
ดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยานในพื้นที่ ที่เกิดเป็น
ความยัง่ ยืนโดย เทศบาลเมืองแกน ให้ความสำ�คัญ
และมีแนวทางการสนับสนุนการดำ�เนินการเพือ่ ขับ
เคลื่อนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะต่อไปในพื้นที่
โดยมีแนวทาง การจัดการกองทุนจักรยาน การจัด
ทำ�หลักสูตร และมีการดำ�เนินการ โรงเรียนจักรยาน
ให้เกิดขึน้ จริง ต่อไปให้มกี ารดำ�เนินการอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
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กระบวนการสร้างพลังของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ชุมชนจักรยานของตำ�บลม่อนปิ่น เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่นำ�
มาใช้ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้คนในชุมชนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของโครงการ
ชุมชนจักรยานร่วมกัน โดยการใช้หลักความเชือ่ ทางศาสนามาใช้
ผ้าป่าจักรยาน จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคจักรยานให้กับผู้สูงอายุ และ
เยาวชนในพื้นที่ ตลอดทั้งรวบรวม กองทุนเพื่อจัดหา อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมจักรยาน ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถ
สนับสนุนให้ ทั้งผู้สูงอายุ และเด็กเยาวชนในพื้นที่มีจักรยานใช้
จำ�นวนมากกว่า 30 คัน ตลอดทั้งให้คนกลุ่มอื่นๆในชุมชนมีการ
ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
จากการติดตามการใช้จกั รยานของกลุม่ อสม.ทีม่ กี ารดูแล
ด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ ลง เกาะติดพื้นที่ ได้ค้นพบว่า กลุ่มผู้
สูงอายุในพื้นที่มีการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน
ในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ผลทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือ กลุม่ ผูส้ งู อายุทใี่ ช้จกั รยานใน
ชีวิตประจำ�วัน มีสุขภาพดีขึ้น และการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�
วันของผู้สูงอายุทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตช้าลง มีความสุข มีความ
สัมพันธ์ภายในกลุ่มที่ดีขึ้น แกนนำ�กลายเป็นพลังสำ�คัญในการ
พัฒนาพืน้ ที่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาทางพืน้ ที่ ร่วมกับงาน
ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำ�บลม่อนปิน่ เช่น โครงการ
ปั่นลดการเผา 60 วันเราทำ�ได้ , โครงการปั่นเพือ่ สุขภาพ หมูบ่ า้ น
ปลอดขยะ , เป็นต้น ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า โครงการจักรยาน
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ นั้นสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงกับ
งานพัฒนาของ ท้องที่ ท้องถิ่นได้จริง เป็นการเสริมกระบวนเพิ่ม
พลังของชุมชนได้เป็นอย่างดี

21 ) โครงการ
ตำ�บลม่อนปิ่น
ร่วมใจปั่น
จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
อำ�เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
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22 ) โครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำ�บลสิเกา เพื่อสุขภาวะ
ตำ�บลบ่อหิน อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง

“การส่งเสริมการใช้จก
ั รยานในชีวต
ิ
ประจำ�วันของคนในตำ�บล จะเป็นรูปธรรม
และเกิดขึ้นจริงได้ แกนนำ� เจ้าหน้าที่ และ
เทศบาลเมืองสิเกา เองต้องใช้จก
ั รยานให้
เป็นตัวอย่างของคนในชุมชนเสียก่อน” เป็น

แนวทางในการทำ�โครงการของ ปลัดเทศบาลตำ�บล
สิเกา ซึง่ เกิดรูปธรรมของการใช้จกั รยานของ เทศบาล
ตำ�บลสิเกา ได้แก่ การใช้จักรยานเป็นประจำ�ของ
ปลัดเทศบาลตำ�บลสิเกา เพือ่ เป็นตัวอย่างให้กบั คน
อืน่ ๆ การสนับสนุนให้ครูผแู้ ลเด็ก ใช้จกั รยานในการ
ทำ�งาน และติดต่อประสานงานแทนการใช้พาหนะ
อื่น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนรถจักรยานสามล้อให้
กับ พนักงานเก็บกวาดขยะ ของเทศบาล แทนการ
ใช้พาหนะอย่างอื่น
เมื่อการใช้จักรยานเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นรูป
ธรรมในเทศบาลตำ�บลสิเกา จึงขยายผลต่อ ให้เกิด
การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำ�วันในพื้นที่
กับคนในชุมชนต่อไป พื้นที่ สิเกา เป็นชุมชนเมือง
กระบวนการเริ่มต้น เทศบาลตำ�บลสิเกา ดำ�เนิน
การโดยการ จัดภูมิทัศน์ให้คนในชุมชนสามารถใช้
จักรยานได้จริง โดยการ ทำ�ป้ายสัญลักษณ์ ป้าย
เตือนต่างๆ ป้ายชุมชนจักรยาน เพือ่ สร้างกระแสให้
เกิดการใช้จกั รยานของคนตำ�บลสิเกา โดยเริม่ ต้นที่
กลุม่ ผูส้ งู อายุ และ อสม. ซึง่ เป็นการสร้างกระแสใน
การใช้จักรยานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี มีจำ�นวนผู้ใช้
จักรยานที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และกลุ่ม อสม.ก็นำ�
จักรยานมาใช้ในการทำ�งาน ในการลงพื้นที่อย่าง
จริงจัง
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ภาคประชาชนทีส่ �ำ คัญ เช่น ชมรมจักรยานตำ�บล
สิเกา สอดรับต่อการขับเคลือ่ นงานเพือ่ การส่งเสริม
การใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน
ของ เทศบาลตำ�บลสิเกาเป็นอย่างดี มีบทบาท
ในการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระแสการใช้
จักรยานในพื้นที่ขึ้นอย่างจริงจัง
จากการดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยาน
เพือ่ สุขภาวะ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลสิเกา ทีส่ ามารถสร้าง
สร้างต้นแบบในการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นใน
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เทศบาลตำ�บลสิเกาเองที่มีผู้ใช้เป็นตัวอย่างขึ้นจริง เกิด
แกนนำ�ในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และ อสม. ที่เริ่มมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และมีการสร้างความเข้าใจในการ
ดำ�เนินโครงการ กับภาคีต่างๆ เช่น กลุ่มชมรมจักรยาน
นั้นส่งผลให้เทศบาลตำ�บลสิเกามีแผนในการหนุนเสริม
กระบวนการต่อยอดในพื้นที่ โดยมีแผน 1) การส่งเสริม
การใช้จกั รยานในชีวติ ประจำ�วันในกลุม่ แม่บา้ น เพือ่ การ
ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย เพือ่ ให้เกิดการขยายจำ�นวนผู้
ใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่มขึ้นในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนอง
แวง สร้างการรับรูเ้ รือ่ งประโยชน์ของการ
ใช้จักรยานกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ และทางด้าน
เศรษฐกิจ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนในชุมชน โดย
มีการสร้าง นักประชาสัมพันธ์ตัวน้อย
โดยเป็นแกนนำ�จากเด็กนักเรียน จาก 7
โรงเรียนในพืน้ ที่ ทำ�หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
สื่อสารให้คนในพื้นที่รู้ประโยชน์ของการ
ใช้จักรยาน ในระหว่างนั้น

23 ) โครงการชุมชนจักรยานเพือ
่
สุขภาวะตำ�บลหนองแวง อำ�เภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

“สร้างแกนนำ�การเปลี่ยนแปลง”

เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการใช้จักรยานของคนใน
พื้นที่ เป็นการช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ
อีกระดับหนึ่ง การรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยาน
โดยการจัดกิจกรรมปั่นรณรงค์ในกิจกรรม หรือ วัน
สำ�คัญต่างๆเพื่อเกิดกระแสการใช้จักรยานให้เกิด
ขึ้นในชุมชน
ผลจากการดำ�เนินการของโครงการชุมชน
จักรยานเพือ่ สุขภาวะ ในพืน้ ที่ มีการต่อยอด โดยการ
จัดตัง้ กองทุนการซ่อมจักรยาน โดยให้กระบวนการ
หลักความเชือ่ ทางศาสนา โดยทางวัดในพืน้ ทีเ่ ข้ามา
มีส่วนในการรับบริจาคจักรยานจากคนในชุมชน ที่
มีจักรยานเก่าไม่ใช้แล้วมาบริจาคเข้า กองทุนขยะ
เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีทุนในการดำ�เนินการอยู่
แล้ว จากนั้นประสานงานภาคีในพื้นที่ที่มีความรู้
ในเรื่องการซ่อมจักรยาน คือ วิทยาลัยการอาชีพ
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เข้าดำ�เนินการซ่อมจักรยานเพื่อนำ�มาให้กับคนใน
พื้นที่ ที่ต้องการจักรยานที่มีการจัดเก็บข้อมูลความ
ต้องการไว้ก่อนหน้านี้
จากการดำ�เนินการดังกล่าวนีส้ ามารถสร้าง
จำ�นวนของจักรยานให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้ตามเป้า
หมายของพืน้ ที่ นอกจากนีย้ งั สามารถสร้างการมีสว่ น
ร่วมในการดำ�เนินการโครงการได้หลากหลาย ตาม
บริบท ความเชีย่ วชาญได้ และต่อไปจะมีการค้นหา
แนวทางในการ ดำ�เนิน โครงการชุมชนจักรยานเพือ่
สุขภาวะ ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

24) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำ�บลราวต้นจันทน์
อำ�เภอราวต้นจันทน์
จังหวัดสุโขทัย
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ชุมชนตำ�บลราวต้นจันทน์ ไม่เคยมีกจิ กรรม
อะไรทีใ่ ห้คนในชุมชนออกมาทำ�ร่วมกันมากนัก เมือ่
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำ�บลราวต้น
จันทน์ เริ่มดำ�เนินการในพื้นที่ จึงค่อนข้างเป็นที่
สนใจของคนในชุมชน แต่จากการรวบรวมข้อมูล
ของ องค์การบริหารส่วนตำ�บลราวต้นจันทน์ ซึ่งค้น
พบว่า คนส่วนใหญ่ในตำ�บลมีจักรยานอยู่แต่ เสีย
ไม่สามารถใช้การได้แล้ว
กิจกรรมปั่นวันแม่ เป็นการเริ่มต้นของการ
รณรงค์สร้างการรับรู้ และกระแสการใช้จกั รยานให้
เกิดขึน้ แต่เนือ่ งการคนส่วนใหญ่ ไม่มจี กั รยานทีจ่ ะ
เข้าร่วมโครงการได้ อบต.ราวต้นจันทน์ จึงเข้ามาส
นับสนุนโดยการจัดหาจักรยานมาให้คนในชุมชน
ได้ใช้ก่อน เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการ
ใช้จักรยานให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนเสียก่อน หลัง
จากจัดกิจกรรมผ่านไปได้เกิดกระแสการพูดคุยเรือ่ ง
กิจกรรมปัน่ วันแม่ทผี่ า่ นไป คนในชุมชนชอบเพราะ
สนุกสนาน ได้พูดคุยกัน และเกิดกระแสสอบถาม
มายัง อบต.ราวต้นจันทร์ว่าจะจัดอีกเมื่อไร
คลินกิ จักรยาน เป็นกิจกรรมที่ ดำ�เนินการเพือ่
ให้ชาวบ้านนำ�จักรยานเก่าออกมาซ่อมให้สามารถ
กลับมาใช้อกี ครัง้ ได้ ซึง่ กระบวนการทีส่ ามารถสร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ กับ พืน้ ทีร่ าวต้นจันทน์ได้
อย่างมาก เนือ่ งจากมาคนในชุมชนนำ�จักรยานออก
มาซ่อมจำ�นวนมาก เป็นการแสดงเจตนารมณ์รว่ มว่า
หลังจากนี้ไป ชุมชนราวต้นจันทน์จะมีผู้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น
ผลจากการส่งเสริม และสร้างกระแสการใช้
จักรยานในชุมชน ส่งผลให้เกิดการใช้จักรยานของ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้นจริง จักรยานที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
เป็นจักรยานแม่บ้าน อเนกประสงค์ที่เป็นจักรยาน
เก่าเกือบ 100% เมื่อการใช้จักรยานเกิดขึ้นจริง
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำ�บลราวต้น
จันทน์ และอบต.ราวต้นจันทร์ จึงได้มีการติดตาม

และให้การหนุนเสริมให้การใช้จักรยานของแต่ละ
กลุ่มในชุมชนสามารถ ใช้ได้จริงและปลอดภัย เช่น
กลุ่มเด็กที่ใช้จักรยานมาโรงเรียนโดยต้องรู้ว่าเส้น
ทางที่เด็กใช้จักรยานมาโรงเรียนใช้เส้นไหน และ
มาจุดเสี่ยงบริเวณไหน.ซึ่งทางโครงการ และ อบต.
ต้องเข้าไปหนุนเสริมทันที , อสม.เป็นอีกกลุม่ หนึง่ ที่
หันมาปรับเปลีย่ นการเดินทางในการลงพืน้ ทีท่ �ำ งาน
เป็นการใช้จักรยาน
การติดตามสถานการณ์ของโครงการ และ
การแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ปญ
ั หาต่างๆของโครงการ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง และการแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด สามารถ
แก้ปญ
ั หาได้จริง นัน้ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดำ�เนิน
งานของโครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะตำ�บล
ราวต้นจันทร์ประสบความสำ�เร็จได้ และผลความ
สำ�เร็จที่เกิดขึ้นที่สามารถส่งผลให้การทำ�งานด้าน
อืน่ ๆของ อบต.ราวต้นจันทน์มภี าคีทเี่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในการขับเคลือ่ นชุมชนจักรยาน เช่น กลุม่ อสม. ดัง
นัน้ โครงการชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ จึงเป็นกระ
บวนการที่สร้างการมีส่วนร่วม สร้างพลังความร่วม
มือให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างชัดเจน
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25) พนมสารคามร่วมใจใช้จักรยานสานพลัง
เพื่อเมืองน่าอยู่ ตำ�บลพนมสารคาม
อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การขับเคลือ่ น โครงการชุมชนจักรยาน พืน้ ที่
ตำ�บลพนมสารคาม ทีด่ �ำ เนินการเพือ่ เพิม่ จำ�นวนผูใ้ ช้
จักรยานในการเดินทางในพืน้ ที่ ผ่านกิจกรรมรณรงค์
สร้างการรับรู้ รณรงค์ปนั่ เชิงการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
มีข้อตกลงเรื่องการใช้จักรยานทุกวันพุธของคนใน
ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ประโยชน์
ของการใช้จกั รยานในชุมชน ในโรงเรียน มีการอบรม
ให้ความรูก้ บั คนในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดเส้น
ทางทีเ่ อือ้ ต่อการใช้จกั รยานสำ�หรับคนในชุมชน ทัง้
ทีเ่ ป็นเส้นทางในเขตเทศบาลทีเ่ ชือ่ มโยงพืน้ ทีส่ �ำ คัญ
ของชุมชน เช่น วัด ตลาด มีการจัดระเบียบการ
ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ การจัดระเบียบของทางเท้า
ร้านค้า และแผงลอยให้มีระเบียบและสามารถใช้
จักรยานได้ อย่างปลอดภัยได้ มีการจัดเส้นทางที่
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนชุมชนที่เน้นเรื่องการสร้าง
ความปลอดภัยในการใช้จกั รยานระหว่างชุมชนผล
ที่เกิดขึ้น มีการจัดการสภาพความเป็นระเบียบของ
ชุมชน มีการจัดระเบียบถนน และทางเท้า แพงลอย
ร้านค้า จนสามารถสร้างความเป็นระเบียบได้ จาก
การจัดการและการสร้างระเบียบถนน และทางเท้า
ในเมืองพนมสารคาม ส่งผลให้เกิดผู้ใช้จักรยานใน
ขึ้นจริง
เทศบาลมีแนวทางการดำ�เนินการในพื้นที่
เพื่อให้สามารถสร้าง ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
ได้อย่างสำ�เร็จ โดยการทำ�  หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง
จักรยาน ที่เหมาะสมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ และ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยให้เกิดความรูแ้ ละทักษะที่
เกีย่ วข้องกับการใช้จกั รยาน การซ่อมแซม กฎหมาย
และประโยชน์ ซึง่ จะสามารถดำ�เนินการให้เกิดความ
ยัง่ ยืนของชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ และการเพิม่
จำ�นวนผูใ้ ช้จกั รยานในชีวติ ประจำ�วันเพิม่ ขึน้ ได้จริง
ต่อไป
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สรุป
ด้วยความโดดเด่นตามแนวทางต่างๆ เป็นแรงส่งสำ�คัญในการการ
สร้างชุมชนจักรยานให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ดังเช่น การมีฐานทุนชุมชนดี
มีแกนนำ�เข้าถึง สร้างภาคีร่วมที่หลากหลาย สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อ
ชุมชน พลิกมวลวิกฤติสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ชุมชน เชื่อมร้อยภารกิจบูรณา
การงาน แผนงานที่เป็นรูปธรรม เข้าสู่แผนนโยบายระดับท้องถิ่น สามารถเป็น
แรงบันดาลใจ แบบตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆ สามารถนำ�ไปประยุกต์ปรับใช้ บท
เรียนจากประสบการณ์จริงของพื้นที่ชุมชนที่กล่าวข้างต้นทั้ง 25 พื้นที่โครงการ
น่าจะเป็นบทศึกษาชุให้หาหนทาง ในการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ที่เหมาะสม
กับชุมชนต่างๆ ต่อไป
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บทสรุปโครงการ
ผลลัพธ์จากการดำ�เนินงานของโครงการฯ

การดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 ของพื้นที่โครงการย่อย
มีโครงการสามารถดำ�เนินงานจนจบโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
จำ�นวน 98 พื้นที่/โครงการ และไม่สามารถดำ�เนินงานจนต้องยุติโครงการ
จำ�นวน 1 พื้นที่ โดยสามารถสรุปเป็นจำ�นวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

1) มีผใู้ ช้จกั รยานในชีวติ ประจำ�วันหลังจากดำ�เนินโครงการชุมชนจักรยานเพือ่
สุขภาวะแล้วเสร็จ จำ�นวน 24,835 คน เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนดำ�เนินโครงการฯ
จำ�นวน 7,392 คน
2) มีผู้รับประโยชน์ทางตรง คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ จำ�นวน 47,808 คน และ มีผู้รับประโยชน์ทางอ้อม คือ ผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย แต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ จำ�นวน 137,342 คน
3) มีแกนนำ�ทีเ่ ข้าร่วมการขับเคลือ่ นให้เกิดผลการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีป่ ระเด็น
การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน และประเด็นสุขภาวะ จำ�นวน
1,080 คน
4 )เกิดการจัดสภาพแวดล้อม องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ/กลไก/
มาตรการ/ระเบียบข้อตกลงให้เอื้อต่อความปลอดภัย ความสะดวกแก่ผู้ใช้
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ตัวอย่าง เกิดสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการใช้จักรยาน
และพื้นที่ด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้น
ปรับสภาพองค์ประกอบกายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานข้อตกชุมชน
จำ�นวน 90 ชุมชน
จำ�นวนแกนนำ�ประเด็น
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
จำ�นวนผู้ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการ

จำ�นวนผู้ใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำ�วัน
0 40000 480000 120000
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม จำ�นวน 137,342 คน
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง จำ�นวน 47,808 คน
แกนนำ�ประเด็นส่งเสริมสุขภาวะ 1,080 คน
ผู้ใช้จักรยานฯจบโครงการ จำ�นวน 24,835 คน
ผู้ใช้จักรยานฯเพิ่มขึ้น 7,392 คน
ผู้ใช้จักรยานก่อนเริ่มโครงการฯ 10,831
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จักรยานในชีวิตประจำ�วัน ไม่ตำ�กว่า 90 แห่งชุมชน
โดยแต่ละชุมชนพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงสภาพองค์ประกอบ
ทางกายภาพพืน
้ ฐานไม่ต�่ำ กว่าชุมชนละ 3 แห่ง/จุด/ที่
1. การปรับปรุงไหล่ทางถนน สภาพถนนให้เหมาะแก่การใช้จักรยาน เพื่อให้
ความปลอดภัยและความสะดวกต่อการใช้จักรยานในชี
2. เกิดมาตรการการส่งเสริมการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ,เกิดข้อ
ตกลงในการส่งเสริมการใช้จักรยานไปยังหมู่บ้านอื่นๆในเขตเทศบาล ,เช่น
เกิดมาตรการในการใช้จักรยานในชุมชน สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธ และวัน
อาทิตย์ มาตรการในองค์กรภาคี ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ใช้จักรยาน สัปดาห์ละ
1 วัน, การจัดระเบียบถนน เป็นต้น
3. การจัดให้มีจุดบริการซ่อมจักรยานเบื้องต้นในชุมชน การทำ�คลินิกจักรยาน
หรือหน่วยซ่อมในลักษณ์เคลื่อนที่
4. การจัดทำ�แผนที่เส้นทางจักรยานชุมชน และการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อ
กันโดยถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน พื้นที่ตำ�บล เป็นต้น
5. ป้ายสัญลักษณ์ให้ยานยนต์ระวังผู้ใช้บนจักรยานบนถนนสัญจรในชุมชน มี
ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย, ป้ายบ่งบอกสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน
ในชุมชน และป้ายประกาศเป็นชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
6. จุดจอดจักรยาน พืน้ ทีจ่ อดจักรยาน ในลักษณะแบบเป็นโครงสร้าง หรือ แบบ
การกำ�หนดพื้นที่จอด เป็นต้น
7. การเกิดกลไก/ระบบ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้จกั รยานได้สะดวก
เช่น การจัดตั้งธนาคารจักรยานให้ยืม, การจัดตั้งกองทุนจักรยาน, กิจกรรม
จักรยานนักเรียนยืมใช้ บ้าน – โรงเรียน เป็นต้น
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ทีมสนับสนุนวิชาการสามารถสังเคราะห์รป
ู แบบทาง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น โดย สะท้อนความเป็นรูปธรรม
กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ให้คุณค่า มุ่งสู่วิถีสุขภาวะ
ดังนี้
1.นวัตกรรม “สร้างเสริมสุขภาพเยาวชนโดยชุมชน” เช่น พืน้ ทีเ่ ทศบาล
เมืองชัยภูมิ เกิด“กลุม่ เยาวชนวัยใส อาสาปัน่ พัฒนาชุมชน” ,ทีช่ มุ ชนบ้านฝาง
จ.ขอนแก่น “วิทยากรน้อย ชวนชุมชนปั่นเพื่อสุขภาวะ”
2.นวัตกรรม “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน” เช่น ชุนชน
ตำ�บลหายโศก คิดค้น “จักรยานบ้าน สามล้อ เพื่อผู้สูงอายุ”
3.นวัตกรรม “การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน-องค์ประกอบ
กายภาพให้เอื้อและเข้าถึงต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน
” เช่น ชุมชนหนองไม้แก่น เกิด “ธนาคารจักรยานยืมปัน
่ ” จากธนาคาร

ขยะ..สู.่ .ธนาคารจักรยาน , ทีช่ มุ ชนหนองออน เทศบาลเมืองแกนแกนพัฒนา
จ.เชียงใหม่ และชุมชนโคกเพชร จ.เชียงใหม่ จัดทำ�กองทุนจักรยานเพือ่ ประชาชน
,ชุมชนตำ�บลป่าสัก จ.ลำ�พูน มีการจัดการสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ให้เกิด“ถาด
ฝาถังป้ายสัญลักษณ์ชวนปั่น สร้างความปลอดภัย” โดยวัสดุเหลือใช้มาทำ�
ป้ายสัญลักษณ์ถนนปลอดภัยผู้เดิน-ปั่นจักรยาน เป็นต้น
4.นวัตกรรม “การสร้างกลไกแรงจูงใจส่งเสริมโดยชุมชน”
เป็นแนวทางสร้างวิธกี ารจูงใจการใช้จกั รยานในพืน้ ที่ เช่น ชุมชนตาขัน จ.ระยอง
กิจกรรม“ร้านค้าชุมชนปั่นจักรยานมาซื้อ-ลดราคาให้” โดยสร้างกลไกทาง
สังคมในชุมชน ผ่านการซื้อขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำ�อยู่แล้ว
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ข้อเสนอแนวทางการดำ�เนินการโครงการ
ชุมชนจักรยานลเพื่อสุขภาวะ
จากบทเรียนการทำ�งานขอนพื้นที่โครงการย่อย
ในระยะต่อไป
1.การรณรงค์เพื่อการรับรู้และการใช้จักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจำ�วันให้เน้นการ

รณรงค์สร้างการรับรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางของ
คนในชุมชน ด้วยการใช้จักรยานที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เช่น เด็กเยาวชน
ส่งเสริมให้เรียนรู้ทักษะการใช้จักรยานให้สามารถใช้จักรยานในการเดินทาง
ได้อย่างปลอดภัย ผู้ใหญ่, วัยทำ�งานส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจำ�วัน เช่น ไปทำ�งาน ผู้สูงอายุส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในการ
ออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของภาคีที่มีการใช้จักรยานในการ
เดินทาง / ทำ�งานภารกิจในพืน้ ที่ เช่น อสม.ใช้จกั รยานในการเดินทางเพือ่ ลงพืน้
ที่เสี่ยมผู้ป่วย เพื่อให้การใช้จักรยานอยู่ในวิถี การรับรู้ ความคุ้นเคย และส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป
การขยายพื้นที่ให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน
“ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” ในชุมชน 100% หรือการขยายพื้นที่ใน
ชุมชน /ตำ�บลใกล้เคียง
การมีข้อตกลงการส่งเสริมการใช้จักรยาน การขยายผลการใช้จักรยาน
ในระดับพื้นที่ และเป็นข้อตกลงที่ ภาคีหน่วยงาน ชุมชน มีความเป็นได้ในการ
ปฏิบัติจริง
การประกาศยกย่อง ชมเชย ผู้เป็นแบบอย่าง ต้นแบบในการใช้จักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันในระดับพื้นที่ ให้เกิดตัวอย่างที่ครอบคลุมทุก
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กลุ่มวัยในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้น/สร้างการรับรู้เรื่องประโยชน์ของการใช้
จักรยานในการเดินทางให้ยั่งยืน เช่น กลุ่มเด็ก,เยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำ�งาน
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมระดับภาคี พื้นที่ใกล้เคียงในการ ปั่น/รณรงค์ ช่วยสร้าง
กระแสการรับรู้เรื่องการใช้จักรยานในการเดินทางที่มีความชัดเจน ขยายผล
ระดับพื้นที่ต่อไป
การรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ค้นหา หน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การ
สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วันต่อไป และเป็นการสนับสนุนอย่าง
เข้าใจบริบทของการ สร้างชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ เช่น ควรให้การสนับสนุน
แบบกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช้ให้การสนับสนุนเป็นกิจกรรม
การค้นหา / พัฒนารูปแบบของ จักรยาน ทีใ่ ช้ในการเดินทางในชีวติ ประจำ�
วันทีเ่ อือ้ กับแต่ละกลุม่ วัย ให้สามารถใช้ได้ เช่น จักรยานสามล้อ (ซาเล้ง) สำ�หรับ
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการสามารถใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำ�วันในชุมชนได้
การบูรณาการเรื่องการใช้จักรยานในการเดินทางเข้าไปในภารกิจ ของ
องค์กรภาคีตา่ งๆในพืน้ ที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บลสนับสนุน
ให้ อสม.ใช้จกั รยานในการเดินทางลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ว่ ยอย่างชัดเจน, โรงเรียนผูส้ งู
อายุในระดับตำ�บล ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำ�บลใช้จักรยานมาเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพแข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค เป็นต้น
การดำ�เนินการให้เกิดการทำ� แผนที่เส้นทางจักรยานในชุมชน ที่สามารถ
เชือ่ มโยงกับสถานทีช่ มุ ชนใช้เพือ่ การเรียนรู้ การใช้ชวี ติ ตามวิถชี มุ ชน เพือ่ กระตุน้
ให้คนในชุมชน บุคคลภายนอก เกิดการรับรู้ และสามารถออกแบบการเดินทาง
โดยการใช้จักรยานได้อย่างเหมาะสม
เกิดการบริหารจัดการให้เกิดความยัง่ ยืนในพืน้ ที่ มีบทบาทในการดำ�เนินงาน
และสนับสนุนให้มจี �ำ นวนจักรยานทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำ�เนินการเพื่อขับเคลื่อนชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ ให้มีบทบาทมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเท่านั้น เพื่อการดำ�เนินการในการสร้างพื้นที่ สุขภาวะ ของชุมชน
แบบร่วมตัดสินใจ ร่วมกันทำ� ร่วมกันรับ ผลร่วมกันประเมิน
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2.การจัดสภาพทางกายภาพให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจำ�ทาง

เพิม่ จำ�นวนของหน่วยซ่อมบำ�รุง รักษาจักรยานเบือ้ งต้นให้เพียงพอ เหมาะ
สม ประหยัด ตามความต้องการของคนในชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้านซ่อม
จักรยานในชุมชน , ศูนย์ให้บริการซ่อมจักรยานในชุมชน , คลินิกจักรยานใน
ชุมชน และเป็นหน่วยซ่อมบำ�รุงที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การเปิดในรูป
ของการจัดกิจกรรมเป็นครั้งๆ
ทำ�ป้ายสัญลักษณ์ตา่ งๆทีม่ คี วามน่าสนใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้จกั รยานใน
ชุมชน โดยคำ�นึงถึงวิถีชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การทำ�ป้ายตามภาษา
ท้องถิน่ , และการทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรู้ สมาชิกชุมชนจักรยาน
ในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นและขยายจำ�นวนผู้ใช้จักรยานในการเดินทางให้มากขึ้น
3.การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

มีองค์กรภาคี ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการของ ชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล , กองทุน สปสช. , กองทุน
หมู่บ้าน เป็นต้น
มีการบูรณาการ งานของชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ กับภารกิจของกลุ่ม
องค์กรภาคประชาชนพื้นที่ เพื่อให้มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางในชุมชนเพิ่ม
ขึ้น ขยายมากขึ้น เช่น กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้สูงอายุรักษ์
สุขภาพ เป็นต้น
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับพืน้ ที่ คือ เทศบาล , องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล มีการบรรจุ โครงการเพือ่ การสร้างชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะ
ไว้นั้นแผนพัฒนาตำ�บล หรือเทศบัญญัติ และมีการดำ�เนินการสนับสนุนให้เกิด
การดำ�เนินการตามแผนงานที่มีอยู่
การทำ�ข้อตกลงผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านแบบ
บูรณาการให้เงื่อนไข การใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำ�วัน เป็นตัวชี้
วัดหนึ่งในการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น
สสส.
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จากบทเรียนโครงการทำ�ให้พบว่าการ การดำ�เนิน
โครงการชุมชนจักรยานเพือ
่ สุขภาวะจะประสบ ความ
สำ�เร็จและยัง
่ ยืน ต้องประกอบไปด้วยเหตุปจ
ั จัย สำ�คัญ
ดังนี้
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย แบ่งบาทตามภารกิจงานที่ชัดเจน
ในกรอบภาระหน้าที่ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้
การมีผู้นำ�ท้องถิ่นที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
คณะทำ�งานเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างชุมชนจักรยาน
การบูรณาการเรื่องจักรยานเข้าสู่ประเด็นการพัฒนาต่างๆ
ที่ชุมชนทำ�อยู่แล้ว โดยมีแผนงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างให้เอื้อต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วันโดยเหมาะสมตามบริบท
ความต้องการของชุมชนนั้น
การขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนใกล้เคียง
การส่งเสริมจากนโนบายภาครัฐทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกัน
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เพือ่ ขยายวงวานชุมชนจักรยานให้เกิดขึน้ อีกมากมายโดยทุกแนวทางสู่
ความสำ�เร็จของแต่ละชุมชนได้คดิ สร้างสรรค์แนวทางการขับเคลือ่ นการทำ�งาน
ขับเคลือ่ นชุมชนจักรยานเพือ่ สุขภาวะของตนเองจนประสบความสำ�เร็จในระดับ
หนึง่ ด้วยความโดดเด่นด้านต่างๆ ของโครงการย่อยทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ี นอกจาก
การมีฐานทุนชุมชนเดิมที่ช่วยเอื้อ มีแกนนำ�เข้าถึง สร้างภาคีร่วมที่หลากหลาย
การสร้างสรรค์กจิ กรรมมีคณ
ุ ค่าต่อชุมชนก่อเกิดนวัตกรรมให้ชมุ ชน ตลอดเชือ่ ม
ร้อยภารกิจบูรณาการงาน แผนงานชุมชนที่เป็นรูปธรรมสามารถเข้าสู่แผน
นโยบายระดับท้องถิ่น ตัวอย่างเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างชุมชนพื้นที่อื่นนำ�
ไปเป็นต้นแบบนำ�บทเรียนไปต่อยอดหรือปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ
ชุมชนตนเอง
แต่การมุง่ สูช่ มุ ชนจักรยานสุขภาวะ ในวิถที ยี่ งั่ ยืน ต้องอาศัยองค์ประกอบ
ความร่วมมือผูน้ �ำ ท้องถิน่ จากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิน่ ต่างๆ ภาคประชาชน
เอกชนภาคี ทีส่ �ำ คัญคือพลังของประชาชนทีเ่ ข้ามาช่วยกันผนึกกำ�ลังวางรากฐาน
เมืองที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำ�วันให้เกิดขึ้นจริง
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สรุปผลการดำ�เนินงาน และตัวอย่างชุมชนจักรยานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

