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สรุปผลการดำาเนินงาน 
และนำาเสนอชุมชนจักรยาน
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี 
และติดตามประเมินผล
(ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ปี 2 
สิงหาคม 2560
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เกริ่นนำา
1.ที่มา 
	 การดำาเนินงานเริม่ต้นขึน้เมือ่	สำานักสรา้งสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม	หรือ	สสส.สำานัก	6	ร่วมกับสถาบันการเดิน
และการจักรยานไทย	(Thailand	Walking	and	Cycling	
Club	Institute	:CWIT)	และชุมชนเล็กๆทั่วประเทศ	จำานวน	
99	ชุมชน	ร่วมกันลงมือทำาเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่อง(ย่ิง)ใหญ่	
ภายใตโ้ครงการพัฒนาศกัยภาพ	ตดิตาม	สรปุผลการดำาเนิน
งานชดุโครงการชุมชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะ	เปา้หมายใหญ่
คือ	คนในชุมชนใช้จักรยานเดินทางไปไหนมาไหนในระยะ
ใกล้ๆ	1-3	กิโลเมตร	หรือการที่ชุมชนได้จัดสภาพพื้นที่ที่ใน
ชมุชนน้ันๆให้เอ้ือต่อการใชจ้กัรยานตามรปูแบบการจดัการ
ทีเ่หมาะสมของแตล่ะพ้ืนที	่เพ่ือท่ีจะนำาไปสูก่ารเกิดสขุภาวะ
ที่ดีในชุมชน	สังคมที่น่าอยู่	
(Livable	Society)	ต่อไป
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2.วัตถุประสงค์ 
และผลลัพธ์ของการทำางาน 

1.พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการย่อยชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	
ให้สามารถจดัทำาข้อเสนอโครงการย่อยทีม่คีณุภาพ	และสามารถดำาเนินงานจน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ 
โดยมีตัวแทนใจร่วมกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	จำานวน	103	พ้ืนที่	
และได้ข้อเสนอโครงการย่อยที่ผ่านการกลั่นกรองทางวิชาการ	ตามมาตรฐาน
ของ	สสส.	จำานวน	99	พ้ืนท่ี	และคู่มือการพัฒนาชุดโครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาความรูแ้ละทักษะในการสนับสนุนวิชาการ	การตดิตามและประเมนิ
ผลให้กับทมีสนับสนุนวิชาการในพ้ืนท่ีเพ่ือหนุนเสรมิใหกั้บผูร้บัทนุโครงการย่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ ์
ทีมสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาทักษะในการติดตามสนับสนุนโครงการ
เชิงผลลัพธ์สามารถติดตามสนับสนุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมี
ทีมสนับสนุนวิชาการในพื้นที่	อย่างน้อยภูมิภาคละ	1	คน	
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3. ดำาเนินการติดตามสนับสนุน พัฒนาภาคีผู้รับทุนและประเมินผล
โครงการในพื้นที่ให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ ภาคีรับทุนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	จำานวน	98	ของ
โครงการย่อยทัง้หมดท่ีไดร้บัการสนบัสนนุ	รวมทัง้ผูร้บัทุนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ระเบยีบของ	สสส.และสามารถใชจ้า่ยงบประมาณสอดคลอ้งตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ	มโีครงการเสีย่งไม่เกนิรอ้ยละ	2	มผีลการดำาเนนิงานมปีระสทิธิภาพ
และบรรลตุามเปา้หมายทีต่ัง้ไว้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ	90	เมือ่สิน้สดุโครงการสามารถ
ติดตามโครงการให้ส่งมายังสสส.	ได้ทันตามระยะเวลาที่กำาหนด

4. การจดัให้การถอดบทเรยีนชดุโครงการชมุชนจกัรยานเพือ่สขุ
ภาวะ และสงัเคราะหค์วามรูเ้ชงิผลลพัธท์ีเ่กดิจากการดำาเนินงาน 
นำาไปเผยแพร่ ขยายผล ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ

	 โดยมีตัวชี้วัดความสำาเร็จ	คือ	ได้ชุมชนจักรยานที่มีแนวทางปฏิบัติดี	
(Best	Practices)	ในการดำาเนนิงานพรอ้มเผยแพรแ่ละขยายผลเชิงปฏบัิติการ
ได้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของโครงการทั้งหมด	ผลลัพธ์ที่ได้	จำานวน	25	พื้นที่	
และมีร้อยละ	50	ของโครงการแนวทางปฏิบัติด	ี(Best	Practices)	ได้รับการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ	
	 ในสว่นของโครงการย่อยทีผ่า่นการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มกระบวนการดว้ย
กันนั้น	ก็ได้มีการกำาหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์เช่นกัน	คือ	
	 (1)	คนในพ้ืนท่ีใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำาวันเพ่ิมข้ึน	อย่างน้อยร้อยละ	15	
	 (2)	ชุมชนมีความพยายามในการจัดสภาพแวดล้อม	หรือพ้ืนที่ที่เอื้อ
ต่อการ
ใช้จักรยานในชุมชน	(อย่างน้อย	3	แห่ง/จุด/เรื่อง/กลุ่ม	)
	 (3)	เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน	คณะทำางาน/แกนนำาเพื่อ
สร้าง
ชุมชนจักรยาน	ที่มีมาจากทุกภาคส่วน	
	 (4)	พืน้ทีโ่ครงการยอ่ยสามารถกำาหนดตัวชีว้ดัโครงการตามบรบิทของ
พ้ืนทีแ่ละข้อตกลงร่วมกันของคณะทำางาน	เช่น	สุขภาพชุมชน	สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงขึ้น	
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3.กลุ่มเป้าหมาย 
	 โดยทีม่กีลุม่เปา้หมายของการทำางานรว่มกัน	ดงันี	้องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น	(อปท.)	หน่วยงานภาครัฐ	ชุมชน	ภาคประชาสังคม	ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	
	 ในปี	2559-2560	มีทั้งหมด	99	ชุมชน	ใน	34	จังหวัดทั่วประเทศ
	 ภาคเหนือ	จำานวน	35	พื้นที่โครงการ
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	23	พื้นที่โครงการ
	 ภาคกลาง	ตะวันออก	และตะวันตก	จำานวน	27	พื้นที่โครงการ
	 ภาคใต้	จำานวน	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



 6 สรุปผลการดำาเนินงาน และตัวอย่างชุมชนจักรยานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  

4. กรอบกระบวนการโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีฯ

11 จังหวัด
น่าน  3 พื้นที่
พะเยา  1 พื้นที่
เชียงราย 4 พื้นที่ 
ลำาพูน  3 พื้นที่
ลำาปาง 2 พื้นที่
เชียงใหม่ 8 พื้นที่
ตาก  2 พื้นที่
พิษณุโลก 4 พื้นที่
แพร่  2 พื้นที่
สุโขทัย 4 พื้นที่
อุตรดิตถ์ 2 พื้นที่

ภาคเหนือ

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

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

6 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 พื้นที่
อ่างทอง  6 พื้นที่
นครสวรรค์  3 พื้นที่
สิงห์บุรี  1 พื้นที่
อยุธยา  1 พื้นที่
ชัยนาท  1 พื้นที่

ภาคกลาง

2 จังหวัด
กาญจนบุรี 6 พื้นที่
สุพรรณบุรี 1 พื้นที่

ภาคตะวันตก

4 จังหวัด
นครนายก 2 พื้นที่
ระยอง 2 พื้นที่
ฉะเชิงเทรา 3 พื้นที่
ชลบุรี  1 พื้นที่

6 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2 พื้นที่ 
พัทลุง  3 พื้นที่
ตรัง  4 พื้นที่
พังงา  1 พื้นที่
สงขลา  2 พื้นที่
นราธิวาส 2 พื้นที่

ภาคตะวันออก 

ภาคใต้ 

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 99 พื้นที่
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 4.1 การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ	
โดยการประชาสมัพันธ์ไปยังกลุม่เปา้หมายทัว่ประเทศ(ใชห้ลกัการแบบกระจาย
ภูมภิาค)	และพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกับพ้ืนทีด่ำาเนินงานโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุ
ภาวะในปีท่ี	1	ทั้งนี้	คุณสมบัติ(เบื้องต้น)ของพ้ืนท่ีที่จะพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
เข้าร่วมพัฒนาโครงการย่อยปีที่	2	ดังนี้	
 	การให้ความสำาคัญจากระดับนโยบายท้องถิ่น	/ชุมชน	
 	ความพร้อมด้านกายภาพหรือโครงสร้างของชุมชน	ขอบเขตกลุ่ม
เป้าหมายและบริบทพื้นที่
 	ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 4.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีผู้เข้า
ร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 
	 การพัฒนาศักยภาพ	เสริมทักษะ	ติดตามเพ่ือสนับสนุน	และการ
สังเคราะห์ผล	เป็นกลไกและกระบวนการสำาคัญในการท่ีจะสร้างความย่ังยืน
ต่อการพัฒนาชุมชน	สังคม	ประเทศ	สถาบันฯ	จึงยึดหลักและกรอบทำางาน
ของโครงการ	ดังนี้
 1. การมสีว่นรว่มของประชาชน (People Participation) 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด	ตัดสินใจ	วางแผน	ปฏิบัติตามแผน	
และติดตามประเมินผลในกิจกรรม	หรือโครงการใด	ๆ	ท่ีจะทำาในชุมชน	เพ่ือ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดำาเนินงาน	อันเป็นการปลูกฝัง
จิตสำานึกในเรื่องความเป็นเจ้าของโครงการ	หรือกิจกรรม
 2. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help)	เป็นอีก
แนวทางการพัฒนาท่ีสำาคัญ	เพราะเราต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้
มากขึ้น	โดยมีรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน	ส่วนที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชน	ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	
 3. ความคดิรเิริม่ของชมุชน (Initiative) ความคดิรเิริม่ตอ้งมา
จากชมุชน	ซึง่ตอ้งใชวิ้ถีแห่งประชาธิปไตย	และการใหโ้อกาสกระตุน้การศกึษา	
ให้ประชาชนเกิดความคิดและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน	ส่วนรวม	
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 4. ความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนา
ชมุชนต้องใหส้มาชกิชมุชน	และองคก์รชมุชนคดิและตดัสนิใจบนพ้ืนฐานความ
ต้องการของชมุชนเอง	เพ่ือใหเ้กิดความเปน็เจา้ของรว่มกัน	นัน่เปน็กุญแจดอก
สำาคัญต่อความยั่งยืน	
 5. การศึกษาภาคชวิีต (Life Long Education)	งานพัฒนา
ชมุชนถือเปน็กระบวนการใหก้ารศกึษาภาคชวิีตแก่ประชาชน	นำาไปสูก่ารพัฒนา
คน	การให้การศึกษา	ต้องให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องกันไป	ตราบเท่าที่บุคคล
ยังดำารงชีวิตอยู่ในชุมชน	
	 การเสริมสร้างศักยภาพ	เพ่ือให้มีความสามารถในการดำาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย	ต้องอาศัยศักยภาพอย่างน้อย	4	ระดับ	(ดังรูป)	ประกอบด้วย	
 (1) ศักยภาพระดับบุคคล (2) ระดับชุมชนและท้องถ่ิน	รวมถึง
ศักยภาพระดับ	(3) โครงสร้างองค์กรและ/หรือเครือข่าย นอกจากน้ี
ยังต้องคำานึงถึง (4) การมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดำาเนินโครงการ
ด้วย
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 รูปการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น

(1)	KAS	Model2	ประกอบ	คอื	มอีงคค์วามรูเ้รือ่งจกัรยาน	ความสำาคญัของการ
ใชจ้กัรยานเปน็เครือ่งมอืในการพัฒนาชมุชนสูพ้ื่นทีส่ขุภาวะ	และการมทัีศนคติ
ทีถู่กตอ้งตอ่การส่งเสริมใหเ้กิดการใชจ้กัรยานในวิถีชวิีตประจำาวัน	ผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากการสร้างชุมชนจักรยาน	และกระบวนการสำาคัญ	คือ	เกิดทักษะ	
และความสามารถในการดำาเนินการตามขั้นตอนการสร้างชุมชนจักรยาน	

(2)	กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ประกอบด้วย	(1) ร่วมศึกษาค้นหา
ข้อมูลเพื่อสำารวจสถานการณ์	ความต้องการของชุมชนในการสร้างชุมชนจักร
ยานฯ	และรวมถึงการรว่มรบัรูข้า่วสาร	(2) การรว่มคดิ	ออกรปูแบบ	(Design)	
การสร้างชุมชนจักรยานสุขภาวะเพ่ือตอบโจทย์ของชุมชนร่วมกัน	(3) ร่วม
วางแผนการดำาเนินงาน	กำาหนดภาระหน้าท่ี	บทบาทของแตล่ะภาค	ีรวม
ทัง้กำาหนดระยะเวลาดำาเนนิงาน	(4) การรว่มตดัสนิใจตอ่แนวทางดำาเนนิ
งาน	ร่วมตัดสินต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
(5) ร่วมปฏิบัติตามแผนงาน	และกิจกรรมท่ีกำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ	
(6) ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการฯ	

2. การเสริมสร้างศักยภาพบุคคล KAS Model  มีองค์ประกอบ ดังนี้ K-knowledge : มีองค์ความรู้ที่จำาเป็นและเกี่ยวข้อง  
A-Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่องาน  S-Skill : เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญที่สามารถดำาเนินงานได้ ข้อมูลจาก “การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ



 10 สรุปผลการดำาเนินงาน และตัวอย่างชุมชนจักรยานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  

	 ทั้งนี้	กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	
นอกจากผูแ้ทนชมุชนจะรบัรู	้รบัทราบ	เขา้ใจตอ่หลกัการ	และแนวคดิโครงการ
การสรา้งชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะแลว้	ผลจากการพัฒนาศกัยภาพ	คาดหวัง
ให้ชุมชนได้นำาองค์ความรู้	ประสบการณ์	ทักษะการดำาเนินงานปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดกิจกรรม	ดำาเนินโครงการ	/แผนงาน	ตามหลักแนวคิดพ้ืนฐาน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ	ผ่านเวที	(1)	ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจการพัฒนาโครงการ	และ	อบรมเชงิปฏบิตักิารการพัฒนาศกัยภาพ
ภาคีผู้รับทุน	ทั้งนี้เพ่ือให้ตัวแทนภาคีรู้	เข้าใจกระบวนการแนวทางการสร้าง
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	ผู้แทนสามารถตระหนักรู้ในพลังของตน	และพลัง
ของชุมชนในการขับเคลื่อนสู่การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	

4.3 ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล
การลงพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค	ด้วยการจัดตั้งคณะติดตามสนับสนุนวิชาการ	
ชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	ประกอบด้วย	(1)	ที่ปรึกษา	(2)	หัวหน้าโครงการ
พัฒนาศกัยภาพภาคฯี	(3)	เจา้หน้าทีบ่ริหารโครงการฯ	และหรือ	(4)	ทมีสนับสนนุ
วิชาการในพื้นที่	(Node)	โดยมีภารกิจหลัก	คือ	การติดตามความก้าวหน้าการ
ดำาเนนิงานตามแผนของแตล่ะโครงการ	รวมท้ังการให้คำาปรกึษา	กำาลงัใจ	และ
การจดัให้มีเวที/การประชมุกลุม่ย่อยในพ้ืนที/่ในภูมภิาค	เพ่ือรบัรบัทราบปญัหา
อปุสรรค	ขอ้คน้พบระหว่างการดำาเนนิงาน	ปจัจยัทีส่ง่ผลสำาเรจ็ตอ่ความสำาเรจ็
(ตามแผนการดำาเนนิงานทีก่ำาหนดไว้)	รวมท้ังการสนับสนนุขอ้มลูดา้นวิชาการ
เพื่อเป็นแนวคิด	หลักการสำาหรับคณะทำางาน	เป็นต้น	
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	 การเวทีจดัประชมุแลกเปลีย่นเรยีนเรยีนรู	้และรายงานผลความก้าวหนา้
ระดับภูมิภาค	เพ่ือให้ผู้รับทุนโครงการรายงานความก้าวหน้าของการดำาเนิน
งาน	ปัจจัยสำาเร็จ	ปัจจัยอุปสรรค	บทเรียนรู้จากการดำาเนินงานในระยะครึ่งปี
แรก	เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะทำาให้โครงการล้าช้าหรือไม่สำาเร็จ	และสรุป
หาแนวทางเพื่อดำาเนินงานโครงการต่อไปให้สำาเร็จ	และร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับภาคีเครือข่ายฯ
	 การให้ความสำาคัญและยกระดับผู้ประสานระดับพ้ืนท่ี	ขึ้นมาเป็นทีม
สนับสนุนวชิาการในพ้ืนท่ี	ซึง่นบัเปน็ผลผลติจากการดำาเนนิงานในปท่ีี	1	การยก
ระดับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ	ในปท่ีี	2	จงึให้ความสำาคญัตอ่กลุม่ผูป้ระสาน
ระดบัพ้ืนที	่(node)	โครงการฯ	จงึมแีนวทางการพัฒนาศกัยภาพของผูป้ระสาน
งานระดบัพ้ืนทีเ่พ่ือให้มทัีกษะ	ความรู	้ความเข้าใจในการบรหิารจดัการโครงการ
ตามแนวทางการสนบัสนนุทนุโครงการของ	สสส.	รวมถึงการตดิตามสนบัสนนุ
โครงการ	และประสานงานโครงการในพื้นที่
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	 โดยทีมสนับสนุนวิชาการได้ติดตามประเมินผลตามกรอบการทำางาน
ในกระบวนการของการทำางานของโครงการย่อย	ดังต่อไปนี้
	 (1)	การสรา้งกลไกคณะทำางานและกำาหนดบทบาทหนา้ทีใ่นการทำางาน
ของแต่ละ	ภาคี/การแผนงานให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีในพื้นที่
	 (2)	กำาหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	/	สำารวจข้อมูลชุมชน 
	 (3)	การปฏิบตังิานตามแผน	เชน่	ประชุมคณะทำางานตามวาระ/วางแผน
การทำางาน	,กิจกรรมใหข้้อมลูชมุชน	สรา้งการรบัรู	้ให้ความรูแ้ก่ประชาชน,การ
ประชาสมัพันธ์,กิจกรรมรณรงคส์รา้งสรรค,์กิจกรรมอืน่ๆท่ีสำาคญั	(สอดคลอ้งกับ
แผนงานโครงการหลัก)	และผลงานท่ีมีผลต่อการคุณค่าต่อชุมชน	ตลอดจน
การเกิดนวัตกรรมของพื้นที่	(ถ้ามี)
	 (4)	รายงานผลความก้าวหน้าแต่ละระยะตามกรอบเวลา	
	 (5)	การเข้าร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการและเติมเต็มความรู	้
และเข้าร่วมเวทีการถอดบทเรียนระดับภูมิภาค
	 (6)	การสรปุผลรายงานผา่นระบบออนไลน์ตลอดโครงการเพ่ือสง่	สสส.	
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6.การสรุปบทเรียนโครงการฯ
	 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีฯ	หลังจากติดตามประเมิน	ได้จัดดำาเนิน
การสรุปผล	และดำาเนินการวิเคราะห์รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้เชิงผลลัพธ์
เพื่อ	รวบรวมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ	รวมถึงการค้นหาแนวทางการทำางานที่
ดี	(	best	practices)จาก	98	โครงการย่อยที่ได้รับทุน	เพื่อนำาไปสู่การขยายผล
การปฏิบัติได้ไม่ต่ำาร้อยละ	20	โครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะ	ผ่านเวทีถอด
บทเรียนพื้นที่ระดับภูมิภาค	โดยโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีฯ	ดำาเนินการจัด
ประชมุเชงิปฏบิตักิารถอดบทเรยีนชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะในระดบัภูมภิาค	
	 รวมไปถึงการจัดเวทีสัมมนาสรุปผลและปิดโครงการฯ	เพื่อนำาเสนอผล
การดำาเนนิงาน(ภาพรวม)	ทัง้หมดของโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	การ
จัดนิทรรศการนำาเสนอผลสัมฤทธิ์/ตัวอย่างที่ดีของโครงการชุมชนจักรยานเพื่อ
สุขภาวะ	อย่างน้อย	ร้อยละ	20	ของจำานวนโครงการย่อย	ในเวทีมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนบทเรียน	และเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการทำางานในพื้นที่
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กรอบการดำาเนินโครงการ
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ตัวอย่าง
โครงการเด่น
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ปีที่ 2
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	 โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	ปทีี	่2	ทีม่พ้ืีนที	่ชมุชน	ตำาบล	ทอ้งท่ี	
ทอ้งถิน่	และภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง	รว่มกนัดำาเนนิงานอยา่งเขม้แขง็	จำานวน	98	พืน้ที	่
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ	แตล่ะพืน้ทีด่ำาเนนิการตามสภาพบริบท
ของตนเอง	ภายใต้กรอบแนวคดิ	และกระบวนการดำาเนนิงานของโครงการหลกั	
คือ	
	 1)	การส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันเพิ่มขึ้น
	 2)	การมีสภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำา
	 วันของคนในชุมชน	
	 3)	การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีในระดับพื้นที่ในการร่วม
	 กันขับเคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	ที่ยั่งยืนโดยมี
	 แนวทางที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของ	โครงการชุมชนจักรยาน
	 เพื่อสุขภาวะ	ปีที่	2	สามารถสรุปได้	4	แนวทางความสำาเร็จ
	 ได้แก่	
 1)	มีฐานทุนดี	วัฒนธรรมท้องถ่ินเอื้อ	เกิดจากความพร้อมทาง
ด้านทุนเดิมของพ้ืนที่	เช่น	สภาพบริบททางกายภาพ	วัฒนธรรมเดิมของท้อง
ถ่ินท่ีสอดคล้องกับการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวันของคนใน
พ้ืนท่ี	แต่การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอาจจะส่งผลให้	การใช้จักรยานใน
การเดินทางของคนในพ้ืนท่ีลดน้อยลง	โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	
เข้าไปดำาเนินการให้คนในพื้นที่ฟื้นวิถีดั่งเดิมของคนในชุมชน	ให้สามารถปรับ
ประยุกต์ใช้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างลงตัว	และนำาสู่ผลของการ
เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน	



 17

	 2)	สร้างมวลวิกฤติ	สู่นวัตกรรมชุมชน	เกิดจากการดำาเนินโครงการ
ชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	ในระดับพ้ืนท่ี	ในระยะแรกประสบกับปญัหาในการ
ดำาเนนิงานบางอย่าง	บางประเดน็	แตเ่มือ่โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ
ในระดบัพ้ืนที	่สามารถดำาเนนิการจนสามารถแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ได้	สง่ผลให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดี	และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึนในชุมชน	สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสุขภาวะที่ดี	และยั่งยืนต่อไป	
	 3)	เชื่อมร้อยภารกิจ	เช่ือมโยงภาคีบูรณาการงาน	เกิดจากภาคี	
องคก์รทีเ่ปน็ผูด้ำาเนนิโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะทัง้ทีเ่ปน็องคก์รหลกั	
และภาคีหนุนเสริม	สามารถใช้โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	เป็นกระ
บวนการทีส่ามารถเชือ่มรอ้ย	บรูณาการกับภารกิจหลกัขององคก์รได	้ไมแ่ปลก
แยกเป็นภาระเพิ่มของผู้ปฏิบัติงาน	แต่สามารถดำาเนินการไปพร้อมงานเดิมที่
มีอยู่	และส่งผลให้ภารกิจเดิมมีผลที่ดีขึ้น	ตัวอย่างโครงการประกอบด้วย	
	 4)	แผนงานเปน็รปูธรรม	สูน่โยบายท้องถ่ิน	เกิดจาก	องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลัก	ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่	เห็น
ประโยชนจ์ากการดำาเนินโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	จงึมกีารสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการดำาเนนิโครงการตอ่ไปในระดบัพืน้ที่	ในรปูแบบตา่งๆตามบริบทของ
ตนเอง	แต่ยังยึดหลักของโครงการ	คือ	ส่งเสริมให้มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำา
วันในพื้นที่เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนต่อไป	
	 โดยทุกแนวทางสูค่วามสำาเรจ็ของแตล่ะชมุชน	ไดค้ดิสรา้งสรรคแ์นวทาง
การขับเคลื่อนการทำางานขับเคลื่อนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะของตนเองจน
ประสบความสำาเร็จในระดับหน่ึง	สามารถให้พ้ืนท่ีอื่นนำาไปเป็นบทเรียนไป
ต่อยอดหรือปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนตนเองเพ่ือขยายชุมชน
จักรยานเพ่ือสุขภาวะให้เกิดขึ้น	ตัวอย่างโครงการย่อยที่สามารถนำามาเป็น
ตัวอย่าง	25	โครงการย่อย	ดังนี้
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1) โครงการชุมชนคนจักรยาน
บ้านบุ่งเข้ ปั่นเพื่อเปลี่ยนสุขภาวะ 
ตำาบลหนองแสงอำาเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 

	 ดำาเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลบ้านบุ่งเข้	บริบทของพ้ืนท่ีบ้านบุ่งเข้เป็นคน 
“ไทยพวน” ซ่ึงในอดีตการใช้จักรยานในการเดินทาง
เปน็วิถีเดมิของคนในชมุชนอยู่แลว้	แต่เม่ือความเจรญิ
เข้ามา	วิถีการใช้จักรยานของคนบ้านบุ่งเข้จึงค่อยๆ
หายไปทลีะน้อย	จากการเก็บแบบสำารวจก่อนเริม่ต้น
โครงการพบว่าแทบทุกบ้านมีจักรยานเก่าท่ีไม่นำาออก
มาใช้งานจอดอยู่	โจทย์สำาคัญของโครงการชุมชน
คนจกัรยานบา้นบุง่เขฯ้	คอืจะทำาอย่างไรใหช้าวบา้น
หนัไปใหค้วามสำาคญักับจกัรยานท่ีจอดอยู่นำาออกมา
ใช้เพ่ือการเดินทางเหมือนในอดีตก่อนเก่าที่ผ่านมา	
โครงการชุมชนคนจักรยานบ้านบุ่งเข้ฯจึง “ใช้วิถี
ไทยพวนชวนให้ชาวบ้านออกมาปั่นกัน” 

ทีเ่คยใชใ้นการเดนิทางในชมุชนไปนา	ไปวัดตามวิถีเดมิ
	 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นบุง่เข	้
นำาโครงการในภารกิจงานของตนเองเขา้มาผนวกเขา้
ด้วยกัน	โดยการออกแบบให้การใช้จักรยานในการ
เดินทางในชุมชนตามวิถีไทยพวนสามารถส่งเสริม
ใหเ้กิดสขุภาพทีด่ขีองคนในชมุชน	กระบวนการแรก	
ของโครงการคอืการสำารวจเสน้ทางจกัรยานทีเ่หมาะ
สมกับการออกกำาลงักายไมม่าก	หรอืนอ้ยจนเกินไป
โดยออกแบบเส้นทางใหเ้ป็นวงกลมสามารถกลบัมา
จุดเดิมได้	ระยะทางในการปั่นจักรยาน	จำานวน	6	
กิโลเมตร	และทดลองใชจ้กัรยานในเสน้ทางทีก่ำาหนด
ขึน้และมกีารจบัเวลาในการปัน่จกัรยานพรอ้มกันไป
ด้วย	ซึ่งผล	คือ	ใช้เวลา	30	นาทีซึ่งเหมาะสมกับการ
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ใช้จักรยานในการออกกำาลังกายโดยเฉพาะกลับ
กลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพ	กระบวนการที่สอง	การ
รณรงค์ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานของ
คนในพ้ืนที่	โดยมีเป้าหมายการใช้จักรยานเพ่ือ
ให้เกิดสุขภาพดี	ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค	แต่
ยกประเดน็การใชจ้กัรยานว่า	ไมใ่ชเ่รือ่งใหมแ่ตเ่ปน็
วิถีเดิมของคนในชุมชนอยู่แล้ว	ทุกคนสามารถนำา
จกัรยานท่ีจอดน่ิงอยู่ในบา้นปัน่ฝุน่	ซอ่มแซมแลว้นำา
ออกมาใช้ได้เลย	แต่จำาเป็นต้องสร้างกระแสการใช้
จกัรยานให้เกิดข้ึนก่อน	จงึใชก้ลุม่	อสม.ประชาสมัพันธ์
เชิญชวนให้ชาวบ้านนำาจักรยานออกมาใช้	โดยมี
ข้อตกลงกันว่า	ทุกวันเสาร์เวลา	16:30	น.	เป็นเวลา
นดัหมายทีจ่ะนำาจกัรยานออกมาปัน่กันตามวิถีเดมิ
ของชุมชนที่เคยมี	และเพ่ือการส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพที่ดีด้วย
	 ผลจากการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ	ส่ง
ผลใหก้ารใชจ้กัรยานจากเดมิท่ีปัน่ตามเวลานัดหมาย
ในเสน้ทางทีก่ำาหนด	แตเ่มือ่ชาวบา้นกลบัมาคุน้ชนิ
กับการใชจ้กัรยานในการเดนิทางระยะสัน้ในชมุชน	
ในชวีติประจำาวัน	ผลการสำารวจขอ้มลูจากแบบสอบถาม
หลังจากดำาเนนิโครงการชมุชนคนจกัรยานบา้นบุง่เข้
เสร็จส้ินแล้วพบว่ามผีูใ้ชจั้กรยานในการเดนิทางใน
ชวิีตประจำาวนัเพิม่ขึน้จากเดมิ	กระบวนการตอ่ยอด	
เมื่อกระแสการใช้จักรยานเกิดขึ้นในชุมชน	แกนนำา
ในพ้ืนที่จึงมีแนวคิดในการต่อยอดเพ่ือให้การใช้
จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวันตามวิถี
ไทยพวนเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าผลทางด้าน
สุขภาพเพียงอย่างเดียว	จึงนำามาเชื่อมโยงกับ	การ
ทอ่งเทีย่วชมุชนในพ้ืนท่ี	ซึง่บา้นบุง่เขแ้ละชมุชนใกล้
เคียงมีวิถีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน	โดยเฉพาะวัด	อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจของชุมชน	ที่ผ่านมามี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเท่ียวในพ้ืนท่ี	แต่ชุมชนยัง
มกีารจดัการระบบการท่องเท่ียวท่ีดพีอ	แกนนำาท้อง
ที	่ทอ้งถิน่จงึมแีนวคดิในเรือ่งการออกแบบการเดิน
ทางเพือ่การทอ่งเที่ยวในชมุชน	โดยการใชจ้กัรยาน
ในการเดินทางเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนท่ี	
และสามารถเข้าถึงวิถีความเป็นชุมชนได้มากขึ้น

2) โครงการ
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เกาะลิบงมีฐานทุนที่เอื้อต่อการใช้จักรยานหลาย
ประการ	ประการแรก	คือ

 1) ทุนสภาพทางกายภาพ
ท่ีเป็นเกาะ ไม่มีสะพานเชื่อมกับแผ่นดินการ
เดินทางมาเกาะลิบงต้องใช้ทางเรือเท่านั้น	พาหนะ
ที่สะดวกในการขนส่งมาเพ่ือใช้บนเกาะลิบง	คือ	
จักรยาน	และจักรยานยนต์เท่านั้น	ส่วนพาหนะอื่น	
เช่น	รถยนต์บนเกาะมีบ้างประมาณ	5	คนแต่ไม่ได้
นำาออกมาใชป้ระจำาเน่ืองจากถนนบนเกาะเป็น	ถนน
ตัวหนอน	ดังนั้น	จักรยาน	และจักรยานยนต์เท่านัน้
ที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งานบนเกาะลิบง	โดยคน
บนเกาะมกีารใชจ้กัรยานในการเดนิทางอยู่แลว้ในระ
ยะใกล้ๆ 	เช่น	การเดนิทางไปมสัยิส	โรงเรยีน	เป็นตน้	
2)	ทุนความเชื่อทางศาสนา	ที่คนมุสลิมจะมีความ
เชื่อว่าการช่วยงานของ	มัสยิสถือว่าได้บุญ	ดังน้ัน
คนเกาะลิบงซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม	100%	จึงให้
ความรว่มมอืในการเขา้รว่มกิจกรรมเปน็จำานวนมาก	
ดังนัน้โครงการชุมชนคนเกาะลบิงฯ	จงึใชท้นุทีเ่อือ้ดงั
กลา่วในการสง่เสรมิใหเ้พ่ิมผูใ้ชจ้กัรยานในการเดนิ
ทาง	ทกุครัง้ทีม่กีจิกรรมงานบญุของมสัยสิจะมกีาร
ประชาสมัพันธ์ใหม้กีารใชจ้กัรยาน	เรียกวา่	“กิจกรรม

ปั่นงานบุญ”	ผลของการจัดกิจกรรม	คือ	มีจำานวนผู้
ใช้จักรยานเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีใช้
จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน
	 เมือ่กระแสการใช้จกัรยานบนเกาะลบิงมมีาก
ขึ้น	จนสร้างการรับรู้ให้กับคนภายนอก	ว่า	“เกาะลิ
บงเกาะจกัรยาน”	ผู้ขับเคลื่อนโครงการได้ฉายา
ใหม่	ว่า “บังอ๊อด จักรยาน” จากฐานทุนเดิมที่
เอือ้	และกระแสทีเ่กิดขึน้จากการสง่เสรมิใหเ้กิดการ
ใช้จักรยานในการเดนิทาง	ไดส้ร้างความสนใจของทกุ
กลุม่วยับนเกาะลบิง	กระแสแมบ่า้นมสุลมิ	มกีารใช้
จักรยานเพิ่มขึ้น	ทั้งหมดเป็นจักรยานอเนกประสงค์
ทัง้หมด	ทัง้นีเ้กิดจากตามหลกัศาสนาอสิลามไมเ่อือ้
ต่อการออกกำาลงักายบางประเภท	เชน่	การเตน้แอร์
โรบคิ	เมือ่กระแสการใชจ้กัรยานเกิดข้ึนบนเกาะลบิง	
ทางโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลเกาะลบิง	เขา้
มาสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง
ของกลุม่แมบ่า้น	โดยมเีปา้หมายเพือ่การออกกำาลงั
กาย	และไมผ่ดิตอ่หลกัความเชือ่ทางศาสนา	การได้
ใช้จักรยานในการเดินทางที่ส่งผลในการได้สุขภาพ
ดีของกลุ่มแม่บ้านเกาะลิบง	หลายคนเล่าว่า	“	โรค	
3	ทหารเสือ	คือ	ความดัน	เบาหวาน	หัวใจ	ที่เป็นอยู่
บางรายหายไปก็มี	”	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม	

2) ชุมชน
คนเกาะลิบง
ขี่จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ 
ตำาบลเกาะลิบง 
อำาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง 
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“	กลุ่มแม่บ้านได้ปั่นจักรยาน	ปั่นไปคุยไป	มีความ
สุข	สบายใจ	และยังได้ออกกำาลังการอีกด้วย	”	การ
ยกระดบัตอ่ยอด	จากสภาพเกาะลบิงทีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์ทางดา้นสิง่แวดลอ้มทางทะเล	มคีวามอดุม
สมบูรณ์ของหญ้าทะเล	ซึ่งเป็นอาหารของพะยูน	มี
การตัง้กลุม่	รกัษอ์หุยง	ทีม่เีปา้หมายในการอนรุกัษส์ิง่
แวดลอ้มในพืน้ทีเ่กาะลบิง	และประชากรปลาพะยูน	
ดงันัน้จงึเปน็ฐานทุนที	่3.สิง่แวดลอ้มทรพัยากรท้อง
ถ่ิน	ทีเ่อือ้ตอ่การใชจ้กัรยาน	ซึง่แกนนำาไดเ้หน็ความ
สำาคญัของการ	สง่เสรมิการเดนิทางบนเกาะลบิงด้วย
การใช้จักรยานเพราะจะทำาให้ลดอัตราการปล่อย
คาร์บอนในการเดินทาง	(Low	carbon)	อันจะเป็น
เครื่องมือในการรักษาทรัพยากรท้องถ่ินท่ีพวกเขา
หวงแหนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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จังหวัดตาก 
	 ชุมชนบ้านวังผา	ตำาบลแม่จะเรา	อำาเภอ
แม่ระมาด	จังหวัดตากเป็นหมู่บ้านติดชายแดน
ระหว่างไทย	กับ	ประเทศเมียนม่า	โดยมีแมนำ้าเมย
เป็นเส้นแบ่งเขตแดน	แต่โดยวิถีความเป็นอยู่นั้น
คนทั้ง	2	มีการข้ามไปมาอยู่ตลอดเวลา	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคนฝัง่ประเทศเมยีนมา่	จะขา้มมารบัจา้งใน
สวนในไร่	จำานวนมาก	หรือแม้แต่เด็กเยาวชนของ
เมียนม่า	ก็ข้ามฝั่งมาเรียนหนังสือที	่โรงเรียนบ้าน
วังผา	จำานวนมากเช่นกัน	และการเดินทางของคน
เมยีนมา่	ในบา้นวังผา	เกือบทัง้	100%	ใชจ้กัรยานใน
การเดนิทางทัง้สิน้	ภาพของชาวเมยีนมา่นำาจกัรยาน
ใส่เรือข้ามฝั่ง	มาฝั่งไทย	ภาพชายเมียนม่านุ่งโสร่ง
ปั่นจักรยานจึงเป็นเรื่องคุ้นเคยสำาหรับที่บ้านวังผา	
และช่วงเช้าและเย็นจะมีนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
ผาปั่นจักรยานกันจำานวนมาก	แต่ด้วยความที่เป็น
วิถีเดิมท่ีทุกคนมีความเคยชินอยู่แล้ว	จึงไม่มีการ
จัดการที่ดีพอ	บางครั้งจึงเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบาง	
บางครัง้จงึเกดิความไมเ่ขา้ใจกันในการใชถ้นนรว่ม
กันของ	คนไทยและเมียนม่าบ้าง

	 แตเ่มือ่เทศบาลตำาบลทุง่หลวง	เขา้มาดำาเนนิ
โครงการในพ้ืนท่ี	โดยการเน้นการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน	และหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการรับ
รู้	รับทราบและเข้ามาเป็นแกนนำาในการขับเคลื่อน	
ชุมชนจักรยานร่วมกัน	การจัดกิจกรรมรณรงค์	
และส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน
เพ่ิมข้ึน	โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนไทย	หรือคน
เมียนม่าเพราะทุกคนคือ	ผู้ใช้ถนนร่วมกันในชีวิต
ประจำาวัน	เช่น	กิจกรรมปั่นในวันสำาคัญ	,	กิจกรรม
ปั่นเพ่ือปลูกป่าชุมชน	มีทั้งคนไทยนำาจักรยานเก่า
ออกมาซ่อมแซม	และมาเข้าร่วมกิจกรรม	คนเมีย
นมา่เห็นว่าเปน็กิจกรรมทีต่นเองสามารถเขา้รว่มได	้
สนุกสนานจึงมีการรวมเงินกันสมทบและเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	จงึ
เปน็กระบวนการทีช่ว่ยสรา้งความรว่มมอืกันให้เกิด
ขึ้นของคน	2	สัญชาติ	ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน	
ตอ่มา	เทศบาลตำาบลทุง่หลวงและภาคใีนพ้ืนท่ี	เชน่	
ประธานชุมชน	และโรงเรียนบ้านวังผา	ได้วางแผน

3) โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ลดโลกร้อนชุมชนบ้านวัง 
ตำาบลแม่จะเรา อำาเภอแม่ระมาด 
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เพือ่	การจดัสภาพทีเ่อือ้ตอ่การใชจ้กัรยาน	มกีารให้
ความสำาคญักับ	ความปลอดภัยของผูใ้ชถ้นนรว่มกัน
ให้มากข้ึน	โดยการจัดกิจกรรมทำาความสะอาด
ไหลท่างรว่มกันของคนในชมุชน	การตดิต้ังปา้ยเตอืน	
และป้ายเขตชุมชนจักรยาน	นอกจากนี้ยังมีการจัด
ทำากิจกรรมนำาร่องเพ่ือการใช้จักรยานของนักเรียน
ในโรงเรยีนบา้นวังผา	โดยการจัดระเบยีบและสรา้ง
ข้อตกลงในการใช้จักรยานของนักเรียนทั้งคนไทย	
และชาวเมียนม่าร่วมกัน
	 ผลจากการดำาเนินโครงการในพ้ืนท่ีของ	
คณะทำางานอย่างตอ่เนือ่งนัน้	เกิดการคน้พบ	แนวทาง
การทำางานเพื่อสร้าง	ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่
ย่ังยืน	ต้องสร้างพ้ืนท่ีความปลอดภัยให้กับทุกคน
ท่ีใช้ถนนร่วมกัน	เกิดเป็นร่างแนวทางการต่อยอด
การใชจ้กัรยานตามวิถีเดมิของคนในพ้ืนที	่ใหม้คีวาม
ปลอดภัยตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ	โดยในพื้นที่ต้อง
มกีารเพ่ิมสือ่	ปา้ยสญัลกัษณ์ตา่งๆทีส่ง่เสรมิใหเ้กิด
ความปลอดภัยที่ทำาเป็น	2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	
และภาษาเมียนม่า	และการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
การรบัรูแ้ละความสมัพันธ์ทีด่เีพ่ิมขึน้ของคนสองฝัง่
แมนำ้าเมย	สู่การเป็น	ชุมชนบ้านวังผาจักรยานเพื่อ
สุขภาวะ	2	แผ่นดินต่อไป
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4) โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะวิเศษ
ไชยชาญ เมืองน่าอยู่ ตำาบลศาลเจ้าโรงทอง 
อำาเภอวิเศษไชยชาญจังหวัดอ่างทอง 

	 จากการรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ของเทศบาล
เมืองวิเศษไชยชาญ	พบว่าในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล	มี
ฐานทุนที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิด	ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ	หลายประการด้วยกัน	คือ	
	 1)	มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันท่ีเป็น
ตัวอย่างอยู่แล้วในพื้นที่	เช่น	การใช้จักรยานปั่นไป
ตลาด	ไปวัดทุกวันพระ	เป็นต้น	
	 2)	มีชุมชนตัวอย่างท่ีคนในชุมชนมีการใช้
จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว	คือ	
ชุมชนนำ้าเชี่ยว	
	 3)	มีชมรมจักรยานวิเศษไชยชาญ	ที่มีการ
รวมคน	และการมิกิจกรรมที่เก่ียวข้องการการใช้
จกัรยานเพ่ือสขุภาพอยู่แลว้ในพ้ืนที	่เทศบาลตำาบล
วิเศษไชยชาญ	จงึใชก้ระบวนการตามแนวทางของ	
ชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	เข้าไปในพ้ืนท่ี	เพ่ือ
ให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจำาวันในเขตพ้ืนท่ี	และการใช้ฐานทุนท่ีมีอยู่
เป็นตัวอย่าง	และเป็นเพ่ิมกระแสการใช้จักรยานให้
มากข้ึน
	 กระบวนการสรา้งการรบัรู	้โดยการประชาสมัพันธ์
สร้างการรับรู้	และเข้าใจแนวทางในการดำาเนิน
งานของโครงการ	ผ่านช่องทางที่เทศบาลมีอยู่แล้ว	
คือ	เสียงตามสาย,	และเวทีประชาคมหมู่บ้านท่ี
เป็นภารกิจของเทศบาลเพียงแต่นำาเรื่องของชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะเสริมเข้าไป

	 กระบวนการรณรงคเ์พ่ิมผูใ้ชจ้กัรยานในชวิีต
ประจำาวัน	โดยการขยายผู้ใช้จักรยานที่เป็นฐานทุน
เดิม	ออกไปยังบุคคลกลุ่มอื่นๆ	ในเขตพื้นที่	1)	การ
ใช้บุคคลต้นแบบ	3	กลุ่มเพ่ือสร้างกระแสการใช้
จักรยานในชีวิตประจำาวันของคนในพื้นที่	โดยทั้ง	3	
กลุ่มเป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่	
ได้แก่	กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลวิเศษไชยชาญ	
,	กลุ่มเยาวชน	,	กลุ่มชาวบ้านทั่วไป	
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	 	ท่ีใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน	2)	
กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย	
และทุกความต้องการของชุมชน	ได้แก่	การสนับสนุนให้มี
การใช้จักรยานในวิถีชีวิตเดิมของคนในพ้ืนท่ี	เช่น	การใช้
จักรยานปั่นไปวัดเพ่ือสวดมนตร์เย็นทุกวัน	,	สนับสนุนรถ
ราง	รถ	6	ล้อสำาหรับผู้ใช้จักรยานที่ต้องการออกกำาลังกาย
ในพื้นที่เฉพาะ	เช่น	สวนสาธารณะ	การรณรงค์ให้มีการใช้
จกัรยานปัน่รว่มกันสปัดาห์ละ	3	ครัง้	โดยแบง่ตามพฤตกิรรม
การใช้ของกลุ่มเป้าหมาย	คือ	สายแข่ง	กลุ่มนักปั่นๆกันทุก
วันเสาร์	,	สายกลาง	กลุ่มแม่บ้านปั่นจักรยานเพื่อการออก
กำาลงักาย	,	สายออ่น	กลุม่ผูส้งูอายุท่ีใชจ้กัรยานเดินทาง	การ
ออกกำาลังกายในระยะใกล้ๆ	การต่อยอดจากการขยายผล
จากฐานทนุของคนทีม่กีารใชจ้กัรยานในรปูแบบตา่งๆ	เพ่ือ
ใหส้ามารถเกิด	ชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะทีย่ั่งยืนในพ้ืนที่
ต่อไป

5) โครงการ
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ 
ตำาบลหาดเสี้ยว 
อำาเภอ
ศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 
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เทศบาลตำาบลหาดเส้ียว	เลิกพ้ืนที	่บา้นหาดสูง	เปน็
พ้ืนท่ีนำารอ่งการสรา้งชมุชนจกัรยานเพ่ือสุขภาวะ	มี
เปา้หมายเพ่ือการขยายผลตอ่ไปยงัหมูบ่า้นอ่ืนๆ	ใน
ตำาบลหาดเสีย้ว	สภาพของชมุชนเปน็หมูบ่า้นทีม่กีาร
ตัง้ถ่ินฐานมานาน	ลกัษณะถนนเปน็ถนน	(ซอย)	ใน
หมู่บ้านมีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง	
ระยะห่างของสถานท่ีสำาคัญที่มีความจำาเป็นใน
ชวีติของคนบา้นหาดสงู	อยู่ไมไ่กลกันมากนัก	ไดแ้ก่	
ตลาดนัด	วัด	โรงเรียน	ศาลาศูนย์กลาง
	 ดังนั้น	ฐานทุนแรกที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน
ของคนในชุมชน	คือ	สภาพทางกายภาพ	ฐานทุน
ที่สองท่ีเอื้อต่อการใช้จักรยานของคนในชุมชน	คือ	
วิถีชีวิตของคนหาดเสี้ยว	(บ้านหาดสูง)	ซึ่งเป็นคน
ไทพวน	มีวิถีการใช้จักรยานในการเดินทางประจำาวัน	
ที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัย	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ให้เห็นอยู่แล้ว	
และยังมีการสืบสานต่อในปัจจุบัน	สังเกตได้จาก
เกือบทุกบา้นมจีกัรยาน	และเปน็จกัรยานท่ีพรอ้มใช	้
สามารถใช้งานได้การวิเคราะห์	ฐานทุนเดิมของ
พ้ืนที	่ทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการดำาเนินการเปน็พ้ืนที่
นำารอ่ง	และยุทธศาสตรข์องเทศบาลตำาบลหาดเสีย้ว	
ที่มีเป้าหมายการดำาเนินการเป็นเทศบาลคาร์บอน
ต่ำา	ดังนั้น	การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดิน
ทางของคนในพ้ืนที่	จึงเป็นแนวทางที่ดี	ที่จะถึง
เป้าหมายการดำาเนินงานของเทศบาล	และสภาพ
พ้ืนทีม่คีวามพรอ้มสงู	โดยผูด้ำาเนนิการไมค่ดิวา่เปน็
ภาระท่ีเขา้มาเพ่ิม	แตเ่ปน็พันธกิจท่ีเขา้มาเสรมิการ
ทำางานของเทศบาลให้ดีขึ้น

กระบวนการของเทศบาลตำาบลหาดเสี้ยว	เพ่ือขับ
เคลือ่นโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	ในพ้ืนท่ี
นัน้	ดำาเนนิการโดยการเข้าไปหนุนเสรมิ	และจดัการ
ทุนเดิมที่มีอยู่ให้	มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในชุมชน	
กระบวนการท่ีหนึ่ง	การจัดทำาเส้นทางจักรยานใน
ชุมชนบ้านหาดสูง	โดยเป็นเส้นทางเดิมที่ชาวบ้าน
ใชจ้กัรยานอยู่เป็นประจำาอยู่แลว้	โดยเทศบาลตำาบล
หาดเสีย้วจดัทำาเปน็	3	เสน้ทาง	แตล่ะเสน้ทางเชือ่ม
กันและเป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินทางถึงสถานที่
สำาคัญ	ที่มีความจำาเป็นของชุมชนได้	ส่วนที่เพ่ิม
เติมเข้าไป	คือ	การทำาสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน	
การติดป้ายเตือน	ป้ายความปลอดภัยต่างๆ	เพ่ือ
เพิม่ความปลอดภยัของผูใ้ชจ้กัรยานและผูใ้ชถ้นน
ประเภทอืน่	อกีประการหน่ึงเปน็การย้ำาใหช้มุชนรบั
รู้ว่า	วิถีของตนเองที่มีมาเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว	มี
ตัวตนและมั่นใจในวิถีของตนเอง	กระบวนการท่ี
สอง	การประกาศให้ทุกวันพุธ	เป็นวันใช้จักรยาน
ในการเดินทางของเทศบาลตำาบลหาดเสี้ยว	เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมกระแสให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี	และการ
ดำาเนินการเพ่ือให้ถึงเป้าหมายเทศบาลคาร์บอน
ต่ำา	กระบวนการท่ีสาม	กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมที่
หลากหลาย	น่าสนใจ	เหมาะกับกลุ่มวัย	เช่น	การ
จัดการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางกับ
กลุ่มเด็ก	โดยการจัดปั่นไปสำารวจต้นไม้ในชุมชน	
เป็นต้น	กระบวนการที่สี่	ยกย่อง	ชมเชิญ	ให้รางวัล	
โดยการสะสมคะแนนการใช้จักรยานในการเดิน
ทาง	และสามารถนำาคะแนนมารวมและรับรางวัล
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ได้ตอนปลายปี		ดังน้ันจากการมีฐานทุน	ทางด้าน
กายภาพ	และวิถีการดำาเนินชีวิตของคนหาดเสี้ยว	
(บ้านหาดสูง)	เป็นปัจจัยท่ีหนุนเสริมให้สามารถ
ออกแบบกระบวนการที่ดี	และสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของชมุชน	สง่ผลให้	โครงการชมุชนจกัรยาน
เพ่ือสขุภาวะ	ตำาบลหาดเสีย้ว	เปน็โครงการตวัอย่าง
ทีด่โีครงการหนึง่	และสามารถขยายผลสูช่มุชนข้าง
เคียงได้ในอนาคต

6) โครงการ
ชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำาบลตาขัน 
อำาเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

	 โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ
ตำาบลตาขันค่อนข้างประสบปัญหาในช่วงของการ
ประชาสมัพันธ์ใหก้ลุม่เปา้หมายรบัรู	้เขา้ใจการดำาเนนิ
โครงการ	และเข้าร่วมโครงการเนื่องยังไม่สามารถ
ประชาสมัพันธ์ไดอ้ย่างท่ัวถึง	คณะทำางานโครงการจงึ
ชว่ยกนัคน้หากระบวนการใหม่ๆ ทีจ่ะสามารถกระตุน้
ใหเ้กิดผูใ้ชจ้กัรยานในการเดินทางให้เพ่ิมขึน้ได	้เกิด
เปน็แนวทางกระตุ้นการใชจ้กัรยานของตำาบลตาขัน	
โดย	เกิดเปน็	“กจิกรรมปัน่มา-ลดให”้ โดยรา้น
ค้าที่เข้าร่วมโครงการจะลดราคาสินค้าให้กับชาว
บา้นท่ีใชก้ารปัน่จกัรยานมาซือ้ของ	เปน็การใชเ้รือ่ง
เศรษฐกิจเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมในการเพ่ิมการใช้
จักรยานในชุมชน	เริ่มต้นจากการมีร้านค้านำาร่องที่
เข้ารว่มโครงการฯ	โดยสว่นใหญ่จะเปน็รา้นของแกน
นำาชมุชนอยู่แลว้	มกีารตดิปา้ยแสดงใหผู้ใ้ชจ้กัรยาน
เหน็ชดัเจนว่าเปน็รา้นคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ	ตอ่จาก
นั้นทางโครงการทำาการประชาสัมพันธ์ให้กับคนใน
ชมุชนไดร้บัรู	้และใช	้อสม.เปน็กระบอกเสยีงชว่ยใน
การสื่อสารอีกแรง	เมื่อเริ่มการจัดกิจกรรมนี้พบว่า	

มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวันเพิ่ม
ขึน้จรงิในพ้ืนทีต่าขัน	ถึงแมว่้าจำานวนเงนิทีล่ดสนิคา้
นัน้จะไมม่ากมาย	เพียง	1-2	บาท	แตเ่ปน็กจิกรรมที่
ทำาใหค้นในชมุชนไดร้ว่มกิจกรรมของโครงการ	ไดม้ี
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวบ้านได้นำาจักรยานออกมา
ใช้ในชีวิตประจำาวันจริง	และก่อนปิดโครงการทาง
คณะทำางานได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าของร้าน
ค้าในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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	 จากกิจกรรมปั่นมา–	ลดให้	ของโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำาบลตาขัน	ที่เกิดจาก
การค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น	และพยายาม
ช่วยกันคิดค้นวิธีการท่ีเหมาะสมกับชุมชนจริงน้ัน	
สามารถนำาสู่การคลี่คลายได้	ด้วยพลังของคนใน
ชุมชนเอง	เช่น	เจ้าของร้านก็สามารถมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชมุชนได	้มสีว่นในการสรา้งชมุชนจกัรยาน
เพ่ือสขุภาวะ	พวกเขายอมเสยีรายไดบ้างสว่นไปแต่
แลกกับเกิดเกิดการพัฒนาชมุชนไปในทศิทางทีด่ขีึน้	
สำาหรบักิจกรรมนีถึ้งแมว่้ายังไมป่ระสบความสำาเรจ็
เทา่ทีค่วร	ยังมขีอ้ควรปรบัปรงุอกีหลายอย่างท่ีคณะ
ทำางานต้องช่วยกันหาทางออกต่อไป	แต่ก็เป็นการ
จดุประกายพลงัของชมุชนไดเ้ปน็อย่างดแีละย่ังยืน
ต่อไปในอนาคต

7) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำาบลบ้านฝาง 
อำาเภอกระนวน จงัหวดัขอนแกน่ 
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	 โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำาบล
บ้านฝาง	มีแกนนำาภาคประชาชนเป็นคณะทำางาน
หลัก	ในช่วงเริ่มต้น	คุณประสิทธ์ิ	นามวงษา	เล่า
ว่ายากมาก	“	ไปพูดคุยกับใครเขาก็ได้แค่รับฟัง	แต่
ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย	บางคนอาจจะหัวเราะใส่
เกิดคำาถามว่าปั่นไปทำาไมจักรยาน	”	ทำาให้ในช่วง
เริ่มต้นมีความท้อ	และกังวลมาก	แต่ถ้าทีมงานมี
ความแน่วแน่	จะเป็นพลังในการดำาเนินกิจกรรม
ทุกอย่างได้	ครั้งแรกที่เริ่มกิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
จักรยานในชุมชน	ผู้ใหญ่บ้านเป็นพลังที่	1	ที่นำาทีม
ชาวบ้านออกมาช่วยกันทำาความสะอาด	ปรับปรุง
สองข้างไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน	ต่อจากน้ันคณะ
ทำางานต้องสร้างการรับรู้และกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
เพิ่มจำานวนผู้ใช้จักรยานในชุมชน	โดยคณะทำางาน
เห็นว่าการใชเ้ด็กและเยาวชนในชมุชน	คอื	กลุ่มเปา้
หมายท่ีดท่ีีสดุ	เพราะพวกเขาเปน็ทีร่กัของครอบครวั	
มีความใกล้ชิดการฐานของครอบครัวในชุมชนมาก
ที่สุด	การใช้ผู้ใหญ่ในการพูดเชิญชวนอาจจะได้รับ
การต่อต้านบ้าง	แต่ถ้าเป็นเด็กลูกหลานของเขาจะ
เกิดผลที่ดีกว่า	ดังน้ันคณะทำางานจึงวางแผนงาน
ใหก้ลุม่เยาวชนทำาหนา้ที่ช่วยสื่อสารกบัพอ่แม	่และ
พวกเขายังเป็นกลุม่ทีใ่ชจ้กัรยานกลุม่ใหญ่ในชมุชน
กระบวนการสรา้ง	วิทยากรน้อย	จงึเกิดขึน้	โดยการนำา	
เยาวชนในชุมชนมารับรู้	และเข้าใจเรื่องการดำาเนิน
โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	เรียนรู้การใช้
จักรยานที่ถูกต้องปลอดภัย	ประโยชน์ของการใช้

จักรยานด้านต่างๆ	ท่ีสอดคล้องกับสุขภาวะของ
ชมุชน	และนอกจากนัน้ทางโครงการชมุชนจกัรยาน
เพื่อสุขภาวะ	ได้ใหเ้ด็ก	เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะทาง
ดา้นการสือ่สาร	มคีวามกลา้พูดคยุ	กลา้แสดงความ
คิดเห็น	เพื่อที่จะสามารถเป็นกลุ่มพลังที่จะช่วยขับ
เคลื่อนโครงการจักรยานเพื่อสุขภาวะฯให้สำาเร็จได้	
กลุ่มเด็กเยาวชนวิทยากรน้อยจึงเป็นพลังที่	2	ที่ทำา
หนา้ทีช่กัชวน	พูดคยุ	ทำาความเข้าใจกับคนในชมุชน
ให้	รูป้ระโยชน์ของการใชจ้กัรยานและใชเ้ดนิทางใน
ชีวิตประจำาวันอย่างสม่ำาเสมอ	
	 ผลจากการมีพลังการขับเคลื่อนโครงการฯ
ทัง้	2	นัน้สง่ผลให	้ชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
บ้านฝาง	มีจำานวนผู้ใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่ม
ขึ้นได้จริง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้สูงอายุมีการ
ใช้จักรยานกันมากขึ้น	ชาวบ้านตำาบลบ้านฝางจาก
คนที่ไม่เห็นความสำาคัญ	ไม่เห็นด้วยในช่วงแรก	
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากการ
เห็นผู้นำา	(ผู้ใหญ่บ้าน)เป็นแบบอย่าง	และคนที่เขา
รัก(ลูกหลาน)ช่วยสื่อสาร	พูดคุยให้เข้าใจ	ผลการ
เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งท่ีเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ
ของคณะทำางานโครงการ	และผูท่ี้เก่ียวข้อง	คอื	กลุม่
เยาวชนทีท่ำาหนา้ท่ีเปน็วิทยากรน้อย	จากเดมิท่ีเป็น
เด็กไมก่ลา้แสดงออก	ไมก่ลา้พูดคุย	เสนอความคดิ
เห็นของตนเอง	แต่ปัจจุบันนี้	มีความกล้า	เป็นกลุ่ม
แกนนำากลุ่มหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนในการพัฒนา
หมูบ่า้น	เปน็ทีย่อมรบัของชมุชน	และจะเตบิโตเปน็
ผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไป
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8) โครงการ
จักรยาน
เพื่อสุขภาวะ
ตำาบลป่าสัก 
อำาเภอเมือง 
จังหวัดลำาพูน 

	 โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
ป่าสัก	เป็นโครงการหนึ่งที่ดำาเนินการประสบความ
สำาเร็จเกิดผลเป็นตัวอย่างหลายประการ	เช่น	เกิด
กิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรมของโครงการฯที่	เกิด
กิจกรรม	อสม.ปั่นเย่ียมบ้าน	โดยการเกิดกิจกรรม
ต่อยอด	ปั่นปันบุญ	โดยการรับสมาชิกที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้ง	และจะต้องจ่ายค่าสมาชิก	เป็น
จำานวนเงิน	20	บาท	เงินค่าสมาชิกที่รวบรวมได้ไม่
ได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใคร	แต่นำา
ไปซื้อของใช้จำาเป็นต่างๆของผู้ป่วย	ที่ยังไม่มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น	หรือ	ครอบครัวยัง
ไมส่ามารถจดัหามาให้ได	้เชน่	ผา้ออ้มสำาเรจ็รปูให้ผู้
ป่วยตดิเตียงเป็นต้น	กิจกรรมป่ันปันบุญเป็นตัวอย่าง
ของการทำางานแบบหนุนเสริมกันของ	ภาครัฐ	คือ	
ท้องถ่ินกับภาคประชาชน	เพราะการใช้จ่ายงบ
ประมาณของภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้

ตามความต้องการท่ีครบถ้วนของชาวบ้าน	ดังนั้น	
ปัน่ปนับญุจงึเปน็กระบวนการทีช่ว่ยใหค้นในชมุชน
เกิดการเก้ือกูลชว่ยเหลอืกันไมผ่ลกัความรบัผดิชอบ
ไปให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่	เกิดแนวทางการ
ปฏิบัตทิีค่นในชมุชนไม่ทิง้กันไม่ว่าจะเป็นกลุม่ไหน
ในสังคมก็ตาม
	 นอกจากนี้	โครงการชุมชนจักรยานเพ่ื			อ
สุขภาวะตำาบลป่าสัก	ยังเป็นกลไกต้นแบบ	การ	
จัดการปัญหาขยะ	หรือของเหลือใช้ในชุมชน	โดย
พบว่าในวัดและบ้านเรือนของชาวบ้าน	มีถาดเก่า
ที่ไม่ใช้แล้วถูกทิ้งอยู่จำานวนมาก	จึงเกิดแนวคิด	นำา
ถาดเก่าเหลา่น้ันมาประยุกต์ทำาเปน็ปา้ยสญัลกัษณ์
ตา่งๆในพืน้ที	่ชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะตำาบลปา่
สัก	วาดสัญลักษณ์จราจรต่างๆ	เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้คนในชุมชนเห็นว่า	ของบางอย่างยังมีประโยชน์
สามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ดห้ากรูจ้กัคดิ	ออกแบบ
อย่างเหมาะสม	
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9) โครงการชุมชนจักรยานหนองไม้แก่น 
ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ 
ตำาบลหนองลาน อำาเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

	 ปัญหาของการดำาเนินโครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะที่หลายพื้นที่เจอคือ	ชาวบ้าน
ไม่มีจักรยานแล้วจะให้ใช้จักรยานได้อย่างไร	บ้าน
หนองไมแ้ก่นก็ประสบกับปญัหานีเ้หมอืนกับหลาย
พ้ืนที่	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีมีความสนใจ
ในการใช้จักรยานปั่นไปโรงเรียนแต่พวกเขาไม่มี
จักรยาน	พระครูกาญจนธรรมชัย	เจ้าอาวาสหนอง
ไมแ้ก่น	ซึง่เห็นประโยชนแ์ละความสำาคญัของการใช้
จกัรยานในชมุชน	สงัเกตระหว่างออกบณิฑบาตพบ
ว่า	แตล่ะบา้นมจีกัรยานเกา่	เสียแลว้	ไมส่ามารถใช้
ประโยชน์ได้อยู่จำานวนมาก	
	 ในฐานะท่ีวัดเป็นศูนย์จิตศรัทธาของบ้าน	
ชุมชน	จึงเกิดแนวทางการรวบรวมจักรยานเก่ามา
ซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง	และใน
ฐานะเป็นพระ	เป็นศูนย์รวมความศรัทธา	เป็นพลัง
ในการสรา้งบญุของคนในชมุชน	จงึเกิดเปน็กิจกรรม
รับบริจาคจักรยานแบบได้บุญ	คือ	การบิณฑบาต
จักรยานเก่าจากชาวบ้าน	นำามาผ่านกระบวนการ
ทางศาสนา	แลว้สง่ไปท่ี	คลนิกิจกัรยานหนองไมแ้ก่น	
เพ่ือ	ซ่อมแซม	หรือขายเป็นเศษเหล็กให้กับพ่อค้า	
เมือ่ผา่นกระบวนการของคลนิกิจกัรยานแลว้	จะได้
ผลผลติท่ีเป็นจกัรยานพรอ้มใช	้แลว้สง่ไปท่ี	ธนาคาร
จักรยานหนองไม้แก่น	และส่งมอบจักรยานพร้อม
ใช้ให้กับเด็กนักเรียนท่ีต้องการใช้จักรยาน	และอีก
ส่วนหนึ่งจะนำาไปเป็นจักรยานยืมใช้ให้กับคนใน
ชุมชน	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องการยืม	แต่วันที่นำา
จกัรยานมาคนืจะต้องนำาขยะทีส่ามารถขายได้มาให้
กับธนาคารจักรยานด้วย	
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ปัจจุบันคลินิกจักรยานหนองไม้แก่นสามารถผลิต
จักรยานพร้อมใช้ให้กับผู้ท่ีต้องการ	จำานวน	80	
คันแล้ว	ส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายเศษ
จักรยาน	และขยะท่ีเป็นค่ายืมจักรยานของชุมชน
นั้น	ถูกนำากลับมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการภายใน	
คลินิกจักรยานและธนาคารจักรยาน	ให้สามารถ
ดำาเนินการอยู่ได้
จักรยานขยะ	สู่จักรยานสุขภาวะ	เป็นการจัดการ
ปัญหาที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันตาม
หลัก	บวร	คือ	บ	=	บ้าน,ชุมชน	ว	=	วัด	ร	=	ราชการ	
(เทศบาลตำาบลหนองลาน)	โรงเรียนหนองไม้แก่น	
เกิดเป็นพลังท่ีสามารถแก้ปัญหา	และขับเคลื่อน
ชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

10) โครงการชมุชนจกัรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำาบลหายโศก 
อำาเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์

ผลการทำาโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
หายโศก	ที่ผ่านมาเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้	และตลอดถึงเกิดผลลัพธ์มากกว่าท่ีตั้งไว้ในข้อ
เสนอโครงการ	เช่น	การเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม	
เกิดความร่วมมือในชุมชนเพ่ิมขึ้น	สามารถจัดการ
ปัญหาขยะในชมุชนให้ลดน้อยลงได	้แตเ่มือ่มองลกึ
ลงไปถึงกลุม่บคุคลในชมุชน	โรงพยาบาลสง่เสริมสขุ
ภาพตำาบลหายโศก	ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ	
พบว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุ	ที่ไม่สามารถเดินทางใน
ชีวิตประจำาวันได้	บางรายต้องกลายเป็นผุ้ป่วยติด
บา้นตดิเตยีงไป	ในฐานะที	่โครงการชมุชนจกัรยาน
เพื่อสุขภาวะตำาบลหายโศก	มีเป้าหมายเพื่อการส่ง

เสริมใหม้ผีูใ้ชจ้กัรยานในการเดนิทางในชวีติประจำา
วันเพ่ิมขึน้	กลุม่ผู้สงูอายุกลุ่มน้ีจงึเปน็กลุม่เปา้หมาย
ทีท้่าทาย	ทีค่วรจะไดร้บัการคลีค่ลายปญัหาสามารถ
กลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกตเิหมาะสมกับชว่งวัย	และ
ตามที่สภาพร่างกายเอื้ออำานวย
จึงมีการเปลี่ยนจากจักรยานแม่บ้าน	จักรยาน
อเนกประสงค์ธรรมดา	เป็น	จักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์	(ซาเล้ง)	เพ่ือผู้สูงอายุ	โดยมีการคิด
ออกแบบ	ประดิษฐ์	ทอลองใช้หลายรูปแบบจน
ได้แบบท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สุด	โดยจักรยาน
สามล้ออเนกประสงค์จะมีการจัดทำาขึ้นตามความ
ต้องการ	การสัง่จองของผูส้งูอายุในชุมชน	ซึง่จะตอ้ง
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มีการเสียค่าใช้จ่าย	จำานวน	2700	บาทต่อคัน	ซึ่งผู้
สูงอายุบางรายสามารถจ่ายได้	บางรายลูกหลาน
เป็นผู้รับผิดชอบ	หรือหากไม่สามารถรับผิดชอบ
เองไดก็้สามารถจา่ยเปน็เงนิสมทบกับเงนิชว่ยเหลอื
จากชุมชน	หรือองค์กรในพื้นที่เป็นรายกรณี	ที่ผ่าน
มามีการสั่งทำา	และผู้สูงอายุได้รับจักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์ไปแล้วกว่า	12	คัน	
	 ผลท่ีเกิดขึน้นอกโครงการ	คอื	ชมุชนสามารถ
จดัการแก้ปญัหาทางดา้นสขุภาพของผูส้งูอายุได้	ผู้
สูงอายุเหลา่น้ีกลบัมาชว่ยเหลอืตวัเองไดอี้กครัง้	ไม่
กลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยไม่จำาเป็น	มี
ความสขุ	มสีขุภาพจติท่ีด	ีสามารถกลบัมาเปน็สว่น
หน่ึงของชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	และผลทีเ่กิด
ขึ้นในโครงการ	คือ	มีผู้สูงอายุที่ใช้จักรยานสามล้อ
อเนกประสงค์ในการเดินทางในชีวิตประจำาวันรวม
อยู่ในผลลัพธ์ของโครงการด้วย	
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	 เปน็โครงการทีด่ำาเนินการโดยภาคประชาชน	
คอื	ชมรมจกัรยานกกแรต	,	ทอ้งท่ี	ทอ้งถ่ิน	คอื	กำานนั	
ผู้ใหญ่บ้าน	และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล
กกแรตในพื้นที่	,	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลกกแรต	โดยมอีงค์การบริหารสว่นตำาบลกกแร
ตรับรู้	รับทราบและให้การสนับสนุนสมทบตามความ
เหมาะสมในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	โครงการมี
เปา้หมายสำาคญัในการ	สง่เสรมิให้เกิดผูใ้ชจ้กัรยาน
ในการเดินทางเพ่ิมข้ึน	โดยให้ความสำาคัญในการ
ทำาโครงการกับนักเรียนในโรงเรียน	3	โรงเรียนใน
พ้ืนที่	ซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนมีการเดินทางไปกลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน	โดยการใช้จักรยานยนต์	
,	จักรยานยาน	,	และการเดินบางสำาหรับนักเรียน
บ้านใกล้	ปัญหาที่เกิดขึ้น	คือ	อุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางไป	กลับของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน
ที่ใช้จักรยานยนต์ในการเดินทาง	และปัญหานี้อยู่
ในความพยายามจะเข้าไปแก้ไขของ	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลกกแรต	,	โรงเรียน	,	องค์การ
บริหารส่วนตำาบลกกแรต	,และภาคประชาชน	
	 เมือ่มกีารดำาเนนิโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือ
สุขภาวะ	ตำาบลกกแรต	มีกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	
นักเรียน	3	โรงเรียนในตำาบลกกแรต	เพ่ือให้มีการ
เดินทางโดยจักรยาน	ซึ่งมีความปลอดภัย	สามารถ
ลดอุบัติเหตุลงได้	คณะทำางานได้ดำาเนินการ	โดย	
1)	จัดเวทีพูดคุยกับ	ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	ทั้ง	
3	โรงเรียน	2)	จัดสภาพกายภาพ	และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในการเดินทางของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ	ครบถ้วน	ป้ายสัญลักษณ์
ความปลอดภัยในเส้นทางท่ีมีการใช้จักรยาน	,	มี

11) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำาบลกกแรต อำาเภอกงไกรลาส 
จังหวัดสุโขทัย 

บคุลากรคร	ูหรอื	ตำารวจจราจรในจดุเสีย่งท่ีนกัเรยีน
ใชจ้กัรยานในชว่งเชา้	และเย็น	,	จดัหาการสนับสนนุ
จักรยานจากองค์กรภายนอกให้กับโรงเรียนในการ
ดำาเนินโครงการจักรยานยืมเรียนให้กับนักเรียนที่
ไม่มีจักรยาน	,	และจัดทำาท่ีจอดจักรยานให้เพียง
พอต่อความต้องการใช้ของนักเรียนทั้ง	3	โรงเรียน
กิจกรรมที่ดำาเนินการทั้งหมดน้ีเพ่ือให้	นักเรียน
สามารถใช้จักรยานได้จริง	มีความปลอดภัย	และ
ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการใช้จักรยานในการ
เดนิทางของบตุรหลานของตนเอง	ผลจากการดำาเนนิ
การอย่างจรงิจงัของ	โครงการฯและหน่วยงานสง่ผล
ให้เกิด	ความสำาเร็จที่เป็นรูปธรรม	คือ	ผู้นำา	แกนนำา
ในตำาบล	,	ผู้ปกครอง	,	นักเรียน	,	และหน่วยงาน
ตา่งๆ	เกิดขอ้ตกลงรว่มกันห้ามนกัเรยีนจกัรยานยนต์
ในการเดินทางไป	กลับโรงเรียนท้ัง	3	โรงเรียนใน
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	 โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
โคกเพชร	ดำาเนินกิจกรรมโดยโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุ
ภาพตำาบลโคกเพชร	ดังนั้น	กลุ่ม	อสม.ตำาบลโคก
เพชร	จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการ
ใช้จักรยานในการทำางานลงพ้ืนที่	เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาพของคนในตำาบลดว้ย	แตพ้ื่นท่ีตำาบลโคกเพชรมี
ปัญหาคล้ายๆกับพื้นที่อื่นๆ	คือ	“ไม่มีจักรยานแล้ว
จะปัน่ไดอ้ย่างไร?”	ทัง้	อสม.และชาวบา้นสะท้อนกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการว่า	“อย่างมีจักรยานปั่น
อีกครั้ง” นั้นแสดงว่า	อสม.และชาวบ้านมีความ
ต้องการใช้จักรยาน	เพียงไม่มีจักรยานใช้เท่านั้น
	 เกิดการสนับสนนุจกัรยานให	้ชาวบา้นและ	
อสม.มจีกัรยานใช	้โดยการตัง้	กองทนุจกัรยานตำาบล
โคกเพชร	โดยใช้รูปแบบสหกรณ์	มีการออมเงินวัน
ละ	1	บาท	,	มกีารจดัซือ้จกัรยานเพ่ือให้สมาชกิ	ชาว
บ้าน	และ	อสม.ได้ผ่อนใช้รายเดือน	พร้อมดอกเบี้ย
ต่ำาเพ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการโครงการ	ผลจากการ
ดำาเนนิการท่ีมกีารจดัซือ้จกัรยานใหกั้บสมาชกิไปแลว้	
100	คัน	พร้อมท้ังมีดอกเบี้ยท่ีสามารถนำาไปจัดต้ัง	
กองทุนผ้าอ้อม	เพ่ือจัดซื้อผ้าอ้อมสำาเร็จรูปสำาหรับ
ผู้ใหญ่สำาหรับผู้ป่วยติดเตียง	ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การทำางานลงพื้นที่ของ	อสม.ให้ดีขึ้น	และสามารถ
สามารถสนบัสนุนอปุกรณ์ท่ีจำาเปน็สำาหรับผูป่้วยตดิ
เตียงได้ในส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน	นอกจากนี้
ยังมีการกระตุ้นการใช้จักรยานของกลุ่ม	อสม.โดย
การให้รางวลักับ	อสม.ทีม่กีารใชจ้กัรยานในการเดนิ
ทางไปทำางาน	ไปประชุม	ครั้งละ	10	บาท	จำานวน
รวมกันไม่เกิน	100	บาทต่อเดือน

ตำาบล	และสนับสนุนให้ใช้จักรยานในการเดินทาง
เพ่ือความปลอดภัย	และลดอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง	
ซึง่เปน็แนวทางทีเ่กิดจากการดำาเนนิโครงการชมุชน
จักรยานเพ่ือสุขภาวะ	แต่สามารถเชื่อมโยงให้เกิด
ผลลัพธ์	ภารกิจของหน่วยงานระดับพื้นท่ี	ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

12) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำาบลโคกเพชร อำาเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
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ผลจากความพยายามในการส่งเสริมให้มีการใช้
จักรยานในกลุ่มต่างในตำาบลโคกเพชร	รวมถึงการ
สนับสนุนให้	อสม.ได้ใช้จักรยานในการลงพ้ืนที่
เย่ียมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	มีการตั้งกองทุนขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้การทำางานของ	อสม.สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผูป้ว่ยได	้ซึง่การดำาเนิน
โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะสามารถเชือ่ม
ร้อย	ให้ภารกิจการทำางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน	ซึ่งเป็นภารกิจของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบาล	สามารถทำาได้ดีขึ้น	สามารถ
เขา้ถึงผูป้ว่ยไดม้ากข้ึน	เพราะการใชจ้กัรยานลงพืน้
ทีเ่ย่ียมผู้ปว่ยของกลุม่	อสม.	สามารถไปไดทุ้กทีข่อง
ชุมชน	สามารถจัดต้องกองทุนโดยเริ่มที่กองทุนผ้า
ออ้ม	ซึง่เปน็การตอบสนองการพ่ึงพาตนเองของชมุชน

13) โครงการชุมชนจักรยาน
ตำาบลเจริญผลเพื่อสุขภาวะ 
อำาเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์

	 โครงการชุมชนจักรยานตำาบลเจริญผลฯ	
ดำาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำาบลเจริญผล	
และมีอดีตนายองค์การบริหารส่วนตำาบลเจริญผล	
คือ	นายมานิตย์	ผาสุขขี	เป็นแกนนำาในการขับ
เคลื่อนคนสำาคัญ	และเป็นต้นแบบท่ีศรัทธา	ของ
ประชาชนในชุมชน	เป็นเสมือน	Mascot	ในการ
ปั่นจักรยานของชุมชน	เพราะได้ประกอบจักรยาน
ขึ้นมาใหม่	คันใหญ่กว่าปกติ	มีความสูงประมาณ	
2	เมตรกว่า	ทำาให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นที่สนใจของ
หลายๆ	คน	นายมานิตย์เล่าว่า	“เวลาเราขี่ไปไหน	
ก็จะมีคนปั่นตามเราไป	เพราะเห็นง่าย	เด็กๆ	ก็จะ
ชอบเพราะว่าจักรยานของเราแปลก”
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13) โครงการชุมชนจักรยาน
ตำาบลเจริญผลเพื่อสุขภาวะ 
อำาเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์

มีการดำาเนินโครงการในพื้นที่	ทั้งกิจกรรมที่รณรงค์
ส่งเสริมให้กลุ่มคนต่างๆในชุมชนมีการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำาวัน	มีผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน
เป็นตัวอย่างในชุมชน	มีการจัดทำาเส้นทางในพ้ืนท่ี
ให้เอื้อต่อการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัย	โดย
การจัดทำาป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆ	ผล
ของการดำาเนินการส่งผลให้มีจำานวนผู้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน	ผู้ใช้จักรยานเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการใช้จักรยานและจะมีการ
ดำาเนินการ	ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ต่อ
ไป	มีการบูรณาการโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุข
ภาวะกับงานพัฒนาของพ้ืนที	่โดยมกีารขดุพบโครง
กระดูกโบราณในพ้ืนท่ีดงแม่นางเมือง	ซึ่งมีพ้ืนท่ี	
2000	ไร่	โดยอยู่ระหว่างการจัดทำาแผนแม่บทการ
จัดการลงแม่นางเมืองร่วมกันของ	ชุมชน	หน่วย
งาน	และกรมศิลปากร	โดยมีการเสนอให้มีการจัด
ทำาเส้นทางจักรยานในพื้นที่ดงแม่นางเมือง	เพื่อส่ง
เสริมให้มีการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นในระดับพื้นที่	เกิด
พื้นที่ทางสุขภาพในชุมชนเพิ่มขึ้น

14) โครงการชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ
ตำาบลนาท่อม อำาเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง

	 การดำาเนินกิจกรรมของตำาบลนาท่อม	โดย
การใชจ้กัรยานเปน็เครือ่งมอืในการชกัจงูสรา้งความ
สนใจของคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมน้ันมีการ
ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า	5	ปี	
โดยจกัรยานจะมกีารสอดแทรกอยู่ในงาน	กิจกรรม
ของชุมชนแถบทุกกิจกรรม	โดยมีกิจกรรมที่เป็นรูป
ธรรมในพ้ืนที่	เช่น	กิจกรรมปั่นวันอาทิตย์เพ่ือให้
ครอบครัวคน	3	วัย	มีกิจกรรมทำาร่วมกัน	เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวอบอุ่น	ของศูนย์พัฒนา
สงัคมตำาบลนาทอ่ม	และเมือ่เทศบาลตำาบลนาท่อม
ไดด้ำาเนินกจิกรรมตาม	โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือ
สขุภาวะในพ้ืนท่ีตำาบลนาท่อม	ย่ิงสง่ผลใหกิ้จกรรม
ของพ้ืนท่ีมคีวามตอ่เน่ือง	มรีปูแบบกิจกรรมทีห่ลาก
หลาย	และเกิดผลงานที่มีความชัดเจนมากขึ้น
	 ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของพ้ืนที่
ตำาบลนาทอ่ม	ได้แก่	ทัศนคติต่อผูใ้ชจ้กัรยานเปลีย่น
ไปจากเชิงลบเป็นบวกมากขึ้น	,	เกิดกายภาพที่เอื้อ
ต่อการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีตำาบลนาท่อม	เช่นป้าย
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การดำาเนินงานโครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำาบลปงเพื่อสุขภาวะ	ของเทศบาลตำาบลปง	เรื่อง
การส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีการใช้จักรยานในการ
เดินทางชีวิตประจำาวัน	การพัฒนาองค์ประกอบ
ทางด้านกายภาพ	และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ใช้จักรยาน	การพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือ
ข่ายให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการใน
พ้ืนท่ีนัน้	ตามเปา้หมายของโครงการเทศบาลตำาปง
สามารถดำาเนนิการไดอ้ย่างครบถ้วน	ตลอดท้ังเกิด
ชดุประสบการณ์ในการดำาเนนิงานเพ่ือสง่เสรมิการ
ใช้จักรยานในพ้ืนท่ี	เพ่ือกำาหนดกระบวนการของ
พ้ืนท่ีให้มปีระสทิธิภาพ	และมพัีฒนาององคค์วามรู้	
หลักวิชาการ	ในการส่งเสริมการการใช้จักรยาน
ในใช้ชีวิตประจำาวัน	ร่วมกันสถาบันการศึกษาใน

ชุมชนจักรยานในเส้นทางจักรยาน	,	ครอบครัวใน
พื้นที่ตำาบลนาท่อมมีกิจกรรมทำาร่วมกัน	เกิดความ
รักความอบอุ่นของคน	3	วัย	,	เด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีม่กีจิกรรมสรา้งสรรค	์หา่งไกลจากความเสีย่ง
ในชุมชน	เช่น	เยาวชนในตำาบลนาท่อมตื่นเช้าขึ้น	
ไม่ติดเกมออนไลน์เน่ืองจากใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การเขา้รว่มกิจกรรมสรา้งสรรค์ทีช่มุชนจดัขึน้	คนใน
พื้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
	 เกิดแผนงานในระดบัพ้ืนทีท่ีส่ามารถบรูณา
การเรือ่งการสง่เสรมิการใชจ้กัรยานในการเดนิทาง
เขา้ไปได	้คอื	การบูรณาการเร่ืองการใชจ้กัรยานเพ่ือ
การเรยีนรูข้องกลุม่เดก็เยาวชนในโครงการการพัทลุง
ยิ้ม	เมือง	3	ดี	,และการจัดการท่องเที่ยวตำาบลนา
ทอ่ม	โดยการสง่เสรมิการใชจ้กัรยาน	การออกแบบ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชน	ซึ่งแผน
งานทัง้หมดทีเ่กิดขึน้เปน็กระบวนการพัฒนาชมุชน
ที่	แกนนำาชุมชน	,	ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำาบลนา
ท่อม	,	และเทศบาลตำาบลนาท่อมดำาเนินการร่วมกัน

15) โครงการชุมชน

จักรยานเทศบาล
ตำาบลปงเพื่อสุขภาวะ 
อำาเภอปง จังหวัดพะเยา 
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พ้ืนท่ี	กับกองงานสาธารณสุข	เทศบาลตำาบลปง	
เพ่ือดำาเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นสขุภาพ	ระบบ
สาธารณสุข	และสิ่งแวดล้อม	แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือเรื่องมิติความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สุขภาพ	แนวการศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วยการใช้จักรยาน	แนวทางการทำาวิจัย
ชมุชนเพ่ือคน้หาแนวทางการจดัการชมุชนจกัรยาน
เพ่ือสุขภาวะ	ท้ังน้ีเพ่ือการสร้างชุมชนจักรยานเพ่ือ
สุขภาวะตำาบลปงท่ีมีการจัดการความรู้เป็นเครื่อง
มือในการเพิ่มประสิทธิผลที่เห็นความเป็นรูปธรรม

16) โครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำาบลเมืองพานเพื่อสุขภาวะ 
อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	 โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	
อำาเภอพาน	ดำาเนนิการโดยเทศบาลตำาบลเมอืงพาน	
และเปน็โครงการท่ีสามารถเชือ่มรอ้ย	บรูณาการภารกิจ
ของท้องถ่ินที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในพ้ืนที	่และการพัฒนาท่ีย่ังยืนเชน่	กิจกรรม 
“ปั่นวัดใจ” เป็นกิจกรรมของโครงการชุมชนจักร
ยานฯ	ท่ีส่งผลให้เกิดการเชื่อมร้อยงานเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ของ	เทศบาลตำาบลเมืองพานได้อย่าง
เปน็รปูธรรม	มเีปา้หมายเพ่ือให้คนในพ้ืนทีเ่ปา้หมาย
ใช้จักรยานในการเกิดการเดินในชีวิตประจำาวัน	
โดยโครงการชุมชนจักรยานฯจะจัดกิจกรรม	
“ป่ันวดัใจ” ทกุวนัพธุ	โดยจดัเดอืนละ	2	ครัง้	ผูเ้ขา้
ร่วมประกอบด้วยแกนนำา	จำานวน	10	หมู่บ้าน	ที่อยู่
ในพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการชมุชนจกัรยาน	และท่ี
อยู่นอกพ้ืนที	่รวม	10	หมูบ่า้นในตำาบลเมอืงพาน	ซึง่
ผูเ้ข้ารว่มสว่นใหญจ่ะเปน็เจา้หนา้ที	่และประชาชน
ในพ้ืนทีท่ีใ่หค้วามสนใจด้วย	ซึง่มกีารหนุนเวียนการ
เป็นเจ้าภาพ	หนุนกันไปในตำาบล	โดยทางเจ้าภาพ
ของแตล่ะพ้ืนที	่จะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน	
และเตรียมการจดังานของพ้ืนที	่รวมทัง้การออกแบบ

เส้นทาง	ที่ให้แกนนำาของชุมชนอื่นๆได้เข้ามาปั่น	มี
การแสดงให้เห็นพื้นที่	จุดเด่น	และมีการพูดคุยกัน	
ผลที่เกิดขึ้น	จากการจัดกิจกรรม	“ปั่นวัดใจ”	จึงเกิด
ขึ้นมากกว่าการปั่นจักรยานแบบ	event	ที่ทำาให้ผู้
ใช้จักรยานมีสุขภาพแข็งแรงเพียงอย่างเดียว	แต่
ยังสามารถให้คนในตำาบล	แกนนำาระหว่างหมู่บ้าน
เกิดความเขา้ใจพ้ืนที	่มกีารคน้หาพ้ืนท่ีเสีย่งระหว่าง
การสำารวจเส้นทาง	และการป่ันจักรยาน	ที่กิดให้
เป็นถนนในศูนย์กลางชุมชนท่ีใช้ร่วมกัน	ดังนั้น	
จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีภายในชุมชน	ตำาบล	
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จากพ้ืนทีเ่สีย่ง	ให้เกิดพ้ืนท่ีท่ีสามารถสง่เสรมิสขุภาวะ
ของคนใน	ชมุชน	ตำาบล	สามารถเชือ่มโยงกับภารกิจ	
บทบาทของทอ้งที	่ทอ้งถ่ิน	เชน่	เทศบาลตำาบลเมอืง
พานในด้านการจัดการพื้นที่ที่อาศัยพลังความร่วม
มือของทุกภาคส่วนในชุมชน	กิจกรรม	ในชุมชนจึง
เป็นเครื่องมือในการกระตุกกระตุ้นให้เกิดการพูด
คยุ	หารอืกันเพ่ือสร้างพ้ืนทีสุ่ขภาวะตำาบลเมอืงพาน

17) โครงการชุมชนจกัรยาน
เพื่อสุขภาวะตำาบลบ่อยาง 
อำาเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

	 ตำาบลบอ่ยาง	จงัหวดัสงขลา	มสีภาพความ
เป็นชุมชนเมือง	มีสถานการณ์ปัญหาแบบชุมชน
ความเป็นเมืองท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับคนในพ้ืนที่
มากมาย	โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
บอ่ยาง	เกดิข้ึนจากความรว่มมอืของ	แกนนำาชมุชน
และเทศบาลนครสงขลา	มีจุดเด่นที่	ตัวแกนนำาผู้
ขับเคลื่อนโครงการที่เป็นคนในพื้นที่	มีความเข้าใจ
สภาพปัญหา	สถานการณ์ของพื้นที่เป็นอย่างดี	สา
มารถบูรณาการงานหลายๆอย่างเขา้มาดว้ยกันโดย
ใช้	โครงการชุมชนจักรยานเป็นเครื่องมือ	ตัวอย่าง
เชน่	การจดัการเรือ่งปญัหาความเสีย่งของกลุม่เดก็
และเยาวชนในพ้ืนที่	แกนนำาโครงการสามารถใช้	
จกัรยาน	ในการดงึเดก็และเยาวชนในชมุชนมารวม
กลุม่กัน	ทำากิจกรรมจติอาสารว่มกัน	เชน่	ปัน่จกัรยาน
กันไปเก็บขยะที่	หาดสมิหลา	ซึ่งอาจจะดูแบบการ
ปั่นจักรยานปกติ	แต่แท้ที่จริงเป็นการรวมกลุ่มเด็ก
เยาวชนในพ้ืนท่ีเข้ามาทำากิจกรรมร่วมกัน	และอยู่
ในสายตาของผู้ใหญ่	แกนนำาในชุมชน	ลดปัญหา
ความเสี่ยงของเด็กในชุมชน	เกิดความไว้วางใจ
ของผูป้กครองกับลูกหลานของตนเอง	จากตวัอย่าง

กิจกรรมโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะขา้งตน้
นัน้เปน็เพียงสว่นหนึง่	แต่คณะแกนนำาของโครงการ
จักรยานเพื่อสุขภาวะ	ตำาบลบ่อยางสามารถรวมทุก
งานในการพัฒนาพื้นที่เข้ามาไว้ด้วยกันและจัดการ
ผา่น	“จกัรยาน”	ได	้จงึเกิดเปน็	“สมรม	Model”	(ภาษา
ใตส้มรม	หมายถึง	การผสมผสาน)	ทีส่ามารถบรูณา
การงานเข้าด้วยกันและจัดการไปพร้อมกัน
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18) โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

	 สภาพพ้ืนทีใ่นเขตเมอืงชยัภูม	ิทีม่คีวามเปน็
เมืองถนนสายหลักมี	รถจำานวนมาก	และมีการใช้
ความเรว็ในการเดินทาง	ดังนัน้	การส่งเสรมิการเดนิ
และการใชจ้กัรยานในการเดนิทางของคนในตำาบล
จึง	เกิดขึ้นได้ยากในระยะเริ่มต้น	เนื่องคนในชุมชน
ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน	และ
ตนเอง	กระบวนการการสร้างความร่วมมือระยะ
เริ่มต้นของโครงการ	จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง	
ทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการ	เทศบาลเมอืงชยัภมูนิำามาใช	้
โดยการทำาความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมจำานวนผูใ้ชจ้กัรยาน
อย่างเดียวไม่เพียงพอ	เพราะยังมีกลุ่มคนที่ใช้ถนน
ด้วยพาหนะอื่นร่วมด้วย	ดังนั้น	กระบวนการพูดคุย
เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ใช้พาหนะอื่นๆ	ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถนน	ด้วยการควบคุม
ความเรว็	การลดความเรว็ในการใชร้ถใชถ้นนรว่มกัน	
อาสาสมัครจิตอาสา	15	คน	ใช้ความพยายามใน
การเขา้พูดคุยแบบเคาะประตบูา้น	ทัง้ทีไ่ดร้บัความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี	และโดนปฎิเสธบ้าง	แต่เมื่อทำา
ไปอยา่งตอ่เน่ือง	ไดเ้กิดเปน็ทุกคนในชมุชนเกิดการ

รับรู้	รับทราบและมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้จักรยาน
																						เทศบาลเมอืงชยัภมู	ิดำาเนินการกิจกรรม
เพ่ือการสง่เสรมิให้เกิดการใชจ้กัรยานในพ้ืนที	่“ชวน
มาปั่นอาสาพัฒนา”	เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วม
มอืจากชมุชน	โดยการจดัให้คนในชมุชนนำาจกัรยาน
ออกมาปั่นร่วมกัน	เป็นการเรียกความมั่นใจในการ
ใช้จักรยาน	และการสร้างกระแสการใช้จักรยานใน
พ้ืนที	่นอกจากนียั้งมกีารรว่มกลุม่เพ่ือชกัชวนการใช้
จักรยานตามช่วงวัยต่างๆ	เพิ่มขึ้นอีก	คือ	“เยาวชน



 42 สรุปผลการดำาเนินงาน และตัวอย่างชุมชนจักรยานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  

วัยใส	หัวใจนักพัฒนา”	เป็นการรวมตัวกันของเด็ก
และเยาวชนออกมาใชจ้กัรยานทำากิจกรรมจติอาสา
ในชุมชน	เช่น	การสำารวจและกำาจัดลูกน้ำายุงลาย	
การปัน่เพ่ือชว่ยกันเก็บขยะในชมุชน	“นกัปัน่พันป”ี	
เปน็การรวมตวัเพ่ือปัน่จกัรยานกันของกลุม่ผูส้งูอายุ	
นอกจากน้ีด้วยกิจกรรมท่ีมคีวามสนุกสนานจากการ
ปั่นจักรยานจึงได้รับการยอมรับและขยายวงกว้าง
จาก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	ไปยังกลุ่มต่างๆ	มีภาคีการ
ทำางานในพ้ืนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการ	เช่น	
อสม.	,	ครู	,	พระ	เกิดเป็นพลังความร่วมมือท่ีเริ่ม
จากการส่งเสริมการใช้จักรยานในพ้ืนท่ี	เกิดเป็น
มิตรภาพ	ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับเทศบาล	
ที่จะส่งผลสู่กระบวนการงานพัฒนาอื่นๆของพ้ืนท่ี
ให้ประสบความสำาเร็จตาม	พันธกิจ	นโยบายของ
เทศบาลและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

	 ตำาบลบาเจาะ	จังหวัด
นราธิวาส	เป็นพ้ืนที่ชุมชนมุสลิม	
100%	สภาพพ้ืนทีเ่ปน็ชมุชนชนบท	
ลกัษณะถนนเปน็ถนนในชมุชน	มี
ความเหมาะสมในการใชจ้กัรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน	
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบาเจาะ	
จึงใช้เป็นพ้ืนที่นำาร่องในการขับ

เคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	และ
ขยายผลต่อไปยังพ้ืนที่อื่นๆ	นายอดุลย์	ยีดิง	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบาเจาะ	นำาเสนอว่า	
“ ชีวิตคนมุสลิมต้องเดินทางไปละหมาด
ที่มัสยิดอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง แต่ที่
ผ่านมาชาวบา้นจะใชจ้กัรยานยนตใ์นการ
เดินทาง เพราะความสะดวก และรวดเร็ว
มากกว่า”  

19) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะตำาบลบาเจาะ 
อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
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	 จากการเห็นโอกาสท่ีเอือ้จงึเกิดกระบวนการ
ส่งเสรมิให้มกีารนำาจกัรยาน	ซึง่มอียู่ทกุบา้นออกมา
ใชแ้ทนการใชจ้กัรยานยนต์อย่างทีเ่คยเปน็มา	วงน้ำา
ชายามเชา้	จงึเกิดขึน้	ชวนชาวบา้นปัน่มา	อบต.	หลงั
จากละหมาดช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว	มีการชักชวน
กันปัน่จกัรยานมาดืม่น้ำาชากันท่ี	อบต.บาเจาะ	เปน็
วงเสวนาเล็กๆของคนบาเจาะท่ีมาน่ังคุยท้ังเรื่อง
ท่ัวไป	และงานพัฒนาของตำาบล	ผลปรากฏว่าได้
รบัความสนใจและเข้ารว่มกิจกรรม	ปัน่ลงพ้ืนท่ีเวที
สญัจร	เปน็การชกัชวน	เจา้หน้าที,่ผูบ้รหิารองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลบาเจาะ	ลงพ้ืนทีช่มุชนโดยการใช้
จกัรยานในการเดนิทาง	ชวน	อบต.ปัน่ไปเยีย่มชาว
บา้น	เปน็การสรา้งกระแสการใชจ้กัรยานในการเดิน
ทางในพ้ืนท่ี	โดย	แกนนำาในตำาบล	ตลอดจนเจ้า
หน้าที่ของ	อบต.บาเจาะ	ท่ีใช้กิจกรรมในการเดิน
ทางในการลงทำาเวทีประชาคมของหมู่บ้าน	เพื่อให้
เกิดการรบัรู	้ผูน้ำาในตำาบลบาเจาะ	ก็ใชจ้กัรยานเพ่ือ	
ให้คนในชุมชนเปลี่ยนแนวคิด	เร่ืองคนใช้จักรยาน
เป็นคนจน	
	 ผลที่เกิดขึ้นนอกจากตามเป้าหมายของ
โครงการทีก่ำาหนดไวแ้ลว้	ยังมผีลลพัธ์สำาคญัท่ีเกดิขึน้
นอกเหนือจากน้ัน	คอื	ชาวบา้นในพ้ืนทีแ่ละราชการ	
คือ	เจ้าหน้าที่ของ	อบต.บาเจาะมีความไว้เน้ือเชื่อ
ใจกันมากขึ้น	จากการลงพ้ืนที่ทำาเวทีประชาคมที่
ใช้จักรยานในการลงพื้นที่	ซึ่งเป็นการเดินทางที่ช้า
และทำาให้สามารถเข้าถึงชุมชนมากขึ้น	ชุมชนและ
ภาครัฐเกิดความเข้าใจกันซึ่งจะส่งผลต่อการเกิด
สันติสุขในพ้ืนท่ีชายแดน	ส่งผลให้การขับเคลื่อน	
ชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะตำาบลบาเจาะ	ได้รับ
การบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของ	อบต.บาเจาะต่อไป
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20) โครงการหนองออนรวมใจใชจั้กรยานเพือ่
สุขภาวะ ตำาบลอินทขิล 
อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

	 จากความต้องการจักรยานของคนหนอง
ออนที่มีเพ่ิมขึ้น	จากกระบวนการส่งเสริมการใช้
จกัรยานของ	โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	จงึ
เป็นโจทยข์องเทศบาลเมืองแกนในการเพิม่จำานวน
จกัรยานตามจำานวนความตอ้งการของคนในชมุชน	
ดงัน้ันจงึเกิดเปน็	กองทนุจกัรยาน	โดยการใชเ้งนิจาก
กองทนุในชมุชนทีม่อียูม่าสนบัสนนุ	จดัซือ้จกัรยาน
ใหกั้บคนในชมุชนมทีีค่วามตอ้งการ	จำานวน	100	คัน	
โดยให้มกีารผอ่นชำาระภายหลงั	กระบวนการตอ่จาก
น้ัน	ทางโครงการหนองออนรวมใจฯ	จึงส่งเสริมให้
เกิดการใช้จักรยานในการเดินทางของคนในพ้ืนท่ี	
มีการจัด	
	 การใชจ้กัรยานในทกุวันพุธ	ซึง่ทัง้เจา้หนา้ที่
เทศบาลเมืองแกน	ตลอดทั้งครู	นักเรียน	และแกน
นำาชมุชน	มกีารใชจ้กัรยานเพ่ือใหเ้กิดกระแสการใช้
จักรยานกันอย่างต่อเน่ืองต่อไป	ต่อจากนั้นได้เกิด	
โรงเรียนจักรยาน	เพ่ือให้คนในชุมชนทุกกลุ่มวัย	
สามารถใช้จักรยานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	
โดยเทศบาลเมอืงแกนไดส้นบัสนนุใหม้ลีานจกัรยาน	
สนามฝกึการใชจ้กัรยาน	ตลอดท้ังการจัดทำาหลกัสตูร
การซ่อมจักรยาน	ให้กับคนในพ้ืนที่ผลของการ
ดำาเนินโครงการชุมชนจักรยานในพ้ืนท่ี	ที่เกิดเป็น
ความย่ังยืนโดย	เทศบาลเมอืงแกน	ใหค้วามสำาคญั
และมแีนวทางการสนับสนุนการดำาเนินการเพ่ือ	ขบั
เคลื่อนชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะต่อไปในพ้ืนที่	
โดยมีแนวทาง	การจัดการกองทุนจักรยาน	การจัด
ทำาหลกัสตูร	และมกีารดำาเนนิการ	โรงเรยีนจกัรยาน	
ใหเ้กิดขึน้จรงิ	ตอ่ไปให้มกีารดำาเนนิการอยา่งย่ังยืน
ต่อไป
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21 ) โครงการ
ตำาบลม่อนปิ่น
ร่วมใจปั่น
จักรยาน 
เพื่อสุขภาวะ 
อำาเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการสร้างพลังของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้าง	
ชุมชนจักรยานของตำาบลม่อนปิ่น	เป็นกระบวนการเริ่มต้นท่ีนำา
มาใชใ้นพ้ืนทีเ่พ่ือให้คนในชมุชนมคีวามรูส้กึเปน็เจา้ของโครงการ
ชมุชนจกัรยานร่วมกัน	โดยการใชห้ลกัความเชือ่ทางศาสนามาใช	้
ผ้าป่าจักรยาน	จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคจักรยานให้กับผู้สูงอายุ	และ
เยาวชนในพื้นที่	ตลอดทั้งรวบรวม	กองทุนเพื่อจัดหา	อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมจักรยาน	ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าว	สามารถ
สนับสนุนให้	ทั้งผู้สูงอายุ	และเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ีมีจักรยานใช้	
จำานวนมากกว่า	30	คัน	ตลอดท้ังให้คนกลุ่มอื่นๆในชุมชนมีการ
ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
	 จากการตดิตามการใชจ้กัรยานของกลุม่	อสม.ทีม่กีารดูแล
ด้านสุขภาพของคนในพื้นที่	ลง	เกาะติดพื้นที่	ได้ค้นพบว่า	กลุ่มผู้
สูงอายุในพื้นที่มีการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน	ผลท่ีชดัเจนทีส่ดุ	คอื	กลุม่ผูส้งูอายุทีใ่ชจ้กัรยานใน
ชีวิตประจำาวัน	มีสุขภาพดีขึ้น	และการใช้จักรยานในชีวิตประจำา
วันของผู้สูงอายุทำาให้การดำาเนินชีวิตช้าลง	มีความสุข	มีความ
สัมพันธ์ภายในกลุ่มท่ีดีขึ้น	แกนนำากลายเป็นพลังสำาคัญในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี	มสีว่นรว่มในกระบวนการพัฒนาทางพ้ืนที	่รว่มกับงาน
ตามภารกิจของ	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมอ่นปิน่	เชน่	โครงการ
ปั่นลดการเผา	60	วันเราทำาได้	,	โครงการปั่นเพือ่สุขภาพ	หมูบ่า้น
ปลอดขยะ	,	เปน็ตน้	ซึง่เปน็การสะท้อนให้เห็นว่า	โครงการจกัรยาน
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	นั้นสามารถบูรณาการ	เชื่อมโยงกับ
งานพัฒนาของ	ท้องที่	ท้องถิ่นได้จริง	เป็นการเสริมกระบวนเพิ่ม
พลังของชุมชนได้เป็นอย่างดี
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22 ) โครงการชุมชนจักรยานเทศบาล
ตำาบลสิเกา เพื่อสุขภาวะ 
ตำาบลบ่อหิน อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 “การสง่เสรมิการใชจั้กรยานในชีวิต
ประจำาวนัของคนในตำาบล จะเป็นรปูธรรม
และเกิดขึ้นจริงได้ แกนนำา เจ้าหน้าที่ และ
เทศบาลเมอืงสิเกา เองต้องใชจ้กัรยานให้
เปน็ตวัอยา่งของคนในชมุชนเสยีกอ่น” เปน็
แนวทางในการทำาโครงการของ	ปลดัเทศบาลตำาบล
สเิกา	ซึง่เกิดรูปธรรมของการใชจ้กัรยานของ	เทศบาล
ตำาบลสิเกา	ได้แก่	การใช้จักรยานเป็นประจำาของ	
ปลดัเทศบาลตำาบลสเิกา	เพ่ือเปน็ตวัอย่างให้กับคน
อืน่ๆ	การสนบัสนนุให้ครผููแ้ลเดก็	ใชจ้กัรยานในการ
ทำางาน	และติดต่อประสานงานแทนการใช้พาหนะ
อื่น	นอกจากน้ี	ยังสนับสนุนรถจักรยานสามล้อให้
กับ	พนักงานเก็บกวาดขยะ	ของเทศบาล	แทนการ
ใช้พาหนะอย่างอื่น
	 เมื่อการใช้จักรยานเกิดข้ึนค่อนข้างเป็นรูป
ธรรมในเทศบาลตำาบลสิเกา	จึงขยายผลต่อ	ให้เกิด
การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำาวันในพ้ืนที่	
กับคนในชุมชนต่อไป	พ้ืนที่	สิเกา	เป็นชุมชนเมือง	
กระบวนการเริ่มต้น	เทศบาลตำาบลสิเกา	ดำาเนิน
การโดยการ	จัดภูมิทัศน์ให้คนในชุมชนสามารถใช้
จักรยานได้จริง	โดยการ	ทำาป้ายสัญลักษณ์	ป้าย
เตอืนตา่งๆ	ปา้ยชมุชนจกัรยาน	เพ่ือสรา้งกระแสให้
เกิดการใชจ้กัรยานของคนตำาบลสเิกา	โดยเริม่ตน้ที	่
กลุม่ผูส้งูอายุ	และ	อสม.	ซึง่เปน็การสรา้งกระแสใน
การใช้จักรยานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	มีจำานวนผู้ใช้
จักรยานที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	และกลุ่ม	อสม.ก็นำา
จักรยานมาใช้ในการทำางาน	ในการลงพ้ืนท่ีอย่าง
จริงจัง

ภาคประชาชนทีส่ำาคญั	เชน่	ชมรมจกัรยานตำาบล
สิเกา	สอดรับตอ่การขับเคล่ือนงานเพ่ือการสง่เสรมิ
การใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน
ของ	เทศบาลตำาบลสิเกาเป็นอย่างดี	มีบทบาท
ในการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดกระแสการใช้
จักรยานในพื้นที่ขึ้นอย่างจริงจัง
	 จากการดำาเนินโครงการชุมชนจักรยาน
เพ่ือสขุภาวะ	ในพ้ืนท่ีตำาบลสเิกา	ท่ีสามารถสรา้ง	
สร้างต้นแบบในการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นใน	
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เทศบาลตำาบลสิเกาเองท่ีมีผู้ใช้เป็นตัวอย่างข้ึนจริง	เกิด
แกนนำาในพ้ืนท่ี	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	และ	อสม.	ที่เร่ิมมีการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	และมกีารสรา้งความเข้าใจในการ
ดำาเนินโครงการ	กับภาคีต่างๆ	เช่น	กลุ่มชมรมจักรยาน	
น้ันส่งผลให้เทศบาลตำาบลสิเกามีแผนในการหนุนเสริม
กระบวนการต่อยอดในพ้ืนที่	โดยมีแผน	1)	การส่งเสริม
การใชจ้กัรยานในชวิีตประจำาวันในกลุม่	แมบ่า้น	เพ่ือการ
สง่เสรมิการออกกำาลงักาย	เพ่ือให้เกิดการขยายจำานวนผู้
ใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่มขึ้นในพื้นที่	

23 ) โครงการชมุชนจกัรยานเพือ่
สุขภาวะตำาบลหนองแวง อำาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลหนอง
แวง	สรา้งการรบัรู้เรือ่งประโยชน์ของการ
ใช้จักรยานกับคนในพ้ืนที่	โดยเฉพาะ
ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ	และทางด้าน
เศรษฐกิจ	ทีจ่ะเกิดข้ึนกับคนในชมุชน	โดย
มีการสร้าง	นักประชาสัมพันธ์ตัวน้อย	
โดยเป็นแกนนำาจากเด็กนักเรียน	จาก	7	
โรงเรียนในพ้ืนท่ี	ทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	
สื่อสารให้คนในพื้นที่รู้ประโยชน์ของการ
ใช้จักรยาน	ในระหว่างนั้น	
 “สร้างแกนนำาการเปลี่ยนแปลง” 
เพ่ือให้เป็นตัวอย่างในการใช้จักรยานของคนใน
พ้ืนท่ี	เป็นการช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ
อีกระดับหนึ่ง	การรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยาน	
โดยการจัดกิจกรรมปั่นรณรงค์ในกิจกรรม	หรือ	วัน
สำาคัญต่างๆเพ่ือเกิดกระแสการใช้จักรยานให้เกิด
ขึ้นในชุมชน
	 ผลจากการดำาเนินการของโครงการชุมชน
จกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	ในพ้ืนท่ี	มกีารตอ่ยอด	โดยการ	
จดัตัง้	กองทนุการซอ่มจกัรยาน	โดยใหก้ระบวนการ
หลกัความเชือ่ทางศาสนา	โดยทางวัดในพ้ืนทีเ่ขา้มา
มีส่วนในการรับบริจาคจักรยานจากคนในชุมชน	ที่
มีจักรยานเก่าไม่ใช้แล้วมาบริจาคเข้า	กองทุนขยะ	
เน่ืองจากเป็นกองทุนที่มีทุนในการดำาเนินการอยู่
แล้ว	จากน้ันประสานงานภาคีในพ้ืนที่ที่มีความรู้
ในเรื่องการซ่อมจักรยาน	คือ	วิทยาลัยการอาชีพ	
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24) โครงการชุมชนจักรยาน
เพื่อสุขภาวะ ตำาบลราวต้นจันทน์ 
อำาเภอราวต้นจันทน์ 
จังหวัดสุโขทัย

เข้าดำาเนินการซ่อมจักรยานเพ่ือนำามาให้กับคนใน
พื้นที่	ที่ต้องการจักรยานที่มีการจัดเก็บข้อมูลความ
ต้องการไว้ก่อนหน้านี้	
	 จากการดำาเนนิการดงักลา่วน้ีสามารถสรา้ง
จำานวนของจักรยานให้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ีได้ตามเป้า
หมายของพ้ืนท่ี	นอกจากน้ียังสามารถสรา้งการมสีว่น
ร่วมในการดำาเนินการโครงการได้หลากหลาย	ตาม
บรบิท	ความเชีย่วชาญได้	และต่อไปจะมกีารคน้หา
แนวทางในการ	ดำาเนนิ	โครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือ
สุขภาวะ	ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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	 ชมุชนตำาบลราวต้นจนัทน	์ไมเ่คยมกิีจกรรม
อะไรท่ีให้คนในชมุชนออกมาทำารว่มกันมากนกั	เมือ่	
โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะตำาบลราวต้น
จันทน์	เริ่มดำาเนินการในพ้ืนท่ี	จึงค่อนข้างเป็นท่ี
สนใจของคนในชุมชน	แต่จากการรวบรวมข้อมูล
ของ	องค์การบริหารส่วนตำาบลราวต้นจันทน์	ซึ่งค้น
พบว่า	คนส่วนใหญ่ในตำาบลมีจักรยานอยู่แต่	เสีย
ไม่สามารถใช้การได้แล้ว	
	 กิจกรรมป่ันวันแม่	เป็นการเริ่มต้นของการ
รณรงคส์รา้งการรบัรู	้และกระแสการใชจ้กัรยานให้
เกดิขึน้	แต่เนือ่งการคนสว่นใหญ	่ไมม่จีกัรยานทีจ่ะ
เข้าร่วมโครงการได้	อบต.ราวต้นจันทน์	จึงเข้ามาส
นับสนุนโดยการจัดหาจักรยานมาให้คนในชุมชน
ได้ใช้ก่อน	เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการ
ใช้จักรยานให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนเสียก่อน	หลัง
จากจดักิจกรรมผา่นไปไดเ้กิดกระแสการพูดคยุเรือ่ง	
กิจกรรมปัน่วันแมท่ีผ่า่นไป	คนในชมุชนชอบเพราะ	
สนุกสนาน	ได้พูดคุยกัน	และเกิดกระแสสอบถาม
มายัง	อบต.ราวต้นจันทร์ว่าจะจัดอีกเมื่อไร	
	 คลนิิกจกัรยาน	เปน็กิจกรรมท่ี	ดำาเนนิการเพ่ือ
ให้ชาวบ้านนำาจักรยานเก่าออกมาซ่อมให้สามารถ
กลบัมาใชอ้กีครัง้ได	้ซึง่กระบวนการทีส่ามารถสรา้ง
การเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้กับ	พ้ืนทีร่าวตน้จนัทนไ์ด้
อยา่งมาก	เนือ่งจากมาคนในชมุชนนำาจกัรยานออก
มาซอ่มจำานวนมาก	เปน็การแสดงเจตนารมณ์รว่มวา่	
หลังจากนี้ไป	ชุมชนราวต้นจันทน์จะมีผู้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางเพิ่มขึ้น
	 ผลจากการสง่เสรมิ	และสรา้งกระแสการใช้
จักรยานในชุมชน	ส่งผลให้เกิดการใช้จักรยานของ
คนในชุมชนเพ่ิมขึ้นจริง	จักรยานที่เพ่ิมขึ้นท้ังหมด
เป็นจักรยานแม่บ้าน	อเนกประสงค์ที่เป็นจักรยาน
เก่าเกือบ	100%	เมื่อการใช้จักรยานเกิดข้ึนจริง	
โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะตำาบลราวต้น
จันทน์	และอบต.ราวต้นจันทร์	จึงได้มีการติดตาม

และให้การหนุนเสริมให้การใช้จักรยานของแต่ละ
กลุ่มในชุมชนสามารถ	ใช้ได้จริงและปลอดภัย	เช่น	
กลุ่มเด็กที่ใช้จักรยานมาโรงเรียนโดยต้องรู้ว่าเส้น
ทางที่เด็กใช้จักรยานมาโรงเรียนใช้เส้นไหน	และ
มาจุดเสี่ยงบริเวณไหน.ซึ่งทางโครงการ	และ	อบต.
ตอ้งเขา้ไปหนุนเสรมิทนัที	,	อสม.เปน็อกีกลุม่หน่ึงท่ี
หนัมาปรับเปล่ียนการเดนิทางในการลงพ้ืนท่ีทำางาน	
เป็นการใช้จักรยาน	
	 การติดตามสถานการณ์ของโครงการ	และ
การแก้ปญัหาสถานการณ์ปญัหาตา่งๆของโครงการ
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง	และการแก้ปญัหาทีต่รงจดุ	สามารถ
แก้ปญัหาไดจ้รงิ	นัน้เปน็ปจัจยัทีส่ง่เสรมิให้การดำาเนนิ
งานของโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะตำาบล
ราวต้นจันทร์ประสบความสำาเร็จได้	และผลความ
สำาเร็จท่ีเกิดขึ้นท่ีสามารถส่งผลให้การทำางานด้าน
อืน่ๆของ	อบต.ราวตน้จนัทน์มภีาคท่ีีเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการขบัเคลือ่นชมุชนจกัรยาน	เชน่	กลุม่	อสม.	ดงั
น้ันโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	จงึเปน็กระ
บวนการที่สร้างการมีส่วนร่วม	สร้างพลังความร่วม
มือให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างชัดเจน
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	 การขบัเคลือ่น	โครงการชมุชนจกัรยาน	พ้ืนท่ี
ตำาบลพนมสารคาม	ทีด่ำาเนนิการเพ่ือเพ่ิมจำานวนผู้ใช้
จกัรยานในการเดินทางในพ้ืนท่ี	ผา่นกิจกรรมรณรงค์
สรา้งการรบัรู	้รณรงค์ป่ันเชงิการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง	
มีข้อตกลงเร่ืองการใช้จักรยานทุกวันพุธของคนใน
ชมุชน	มกีารประชาสมัพันธ์สรา้งการรบัรู้	ประโยชน์
ของการใชจ้กัรยานในชมุชน	ในโรงเรยีน	มกีารอบรม
ใหค้วามรูกั้บคนในชมุชนอย่างตอ่เนือ่ง	มกีารจดัเสน้
ทางท่ีเอือ้ต่อการใชจ้กัรยานสำาหรบัคนในชมุชน	ทัง้
ทีเ่ปน็เสน้ทางในเขตเทศบาลท่ีเชือ่มโยงพ้ืนทีส่ำาคญั
ของชุมชน	เช่น	วัด	ตลาด	มีการจัดระเบียบการ
ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่	การจัดระเบียบของทางเท้า	
ร้านค้า	และแผงลอยให้มีระเบียบและสามารถใช้
จักรยานได้	อย่างปลอดภัยได้	มีการจัดเส้นทางท่ี
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนชุมชนท่ีเน้นเรื่องการสร้าง
ความปลอดภัยในการใชจ้กัรยานระหว่างชมุชนผล
ที่เกิดขึ้น	มีการจัดการสภาพความเป็นระเบียบของ
ชมุชน	มกีารจดัระเบยีบถนน	และทางเท้า	แพงลอย	
ร้านค้า	จนสามารถสร้างความเป็นระเบียบได้	จาก
การจดัการและการสร้างระเบยีบถนน	และทางเทา้
ในเมืองพนมสารคาม	ส่งผลให้เกิดผู้ใช้จักรยานใน
ขึ้นจริง	
	 เทศบาลมีแนวทางการดำาเนินการในพ้ืนท่ี	
เพ่ือให้สามารถสร้าง	ชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	
ได้อย่างสำาเร็จ	โดยการทำา	หลักสูตรท้องถ่ินเรื่อง
จักรยาน	ท่ีเหมาะสมกับ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	และ
โรงเรยีนประถมศกึษา	โดยให้เกิดความรูแ้ละทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกับการใชจ้กัรยาน	การซอ่มแซม	กฎหมาย	
และประโยชน์	ซึง่จะสามารถดำาเนินการใหเ้กดิความ
ย่ังยนืของชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	และการเพ่ิม
จำานวนผูใ้ชจ้กัรยานในชวีติประจำาวันเพ่ิมขึน้ไดจ้รงิ	
ต่อไป

 
25) พนมสารคามร่วมใจใช้จักรยานสานพลัง
เพื่อเมืองน่าอยู่ ตำาบลพนมสารคาม 
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สรุป
	 ด้วยความโดดเด่นตามแนวทางต่างๆ	เป็นแรงส่งสำาคัญในการการ
สร้างชุมชนจักรยานให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น	ดังเช่น	การมีฐานทุนชุมชนดี	
มีแกนนำาเข้าถึง	สร้างภาคีร่วมที่หลากหลาย	สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อ
ชุมชน	พลิกมวลวิกฤติสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ชุมชน	เชื่อมร้อยภารกิจบูรณา
การงาน	แผนงานที่เป็นรูปธรรม	เข้าสู่แผนนโยบายระดับท้องถิ่น	สามารถเป็น
แรงบันดาลใจ	แบบตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆ	สามารถนำาไปประยุกต์ปรับใช้	บท
เรียนจากประสบการณ์จริงของพื้นที่ชุมชนที่กล่าวข้างต้นทั้ง	25	พื้นที่โครงการ	
น่าจะเป็นบทศึกษาชุให้หาหนทาง	ในการกระตุ้น	ส่งเสริม	พัฒนา	ที่เหมาะสม
กับชุมชนต่างๆ	ต่อไป
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บทสรุปโครงการ
ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานของโครงการฯ
การดำาเนินโครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะ	ปี	2	ของพ้ืนที่โครงการย่อย	
มีโครงการสามารถดำาเนินงานจนจบโครงการตามกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนด
จำานวน	98	พ้ืนที่/โครงการ	และไม่สามารถดำาเนินงานจนต้องยุติโครงการ	
จำานวน	1	พื้นที่	โดยสามารถสรุปเป็นจำานวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	ดังนี้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1)	มผีูใ้ชจ้กัรยานในชวิีตประจำาวันหลงัจากดำาเนินโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือ
สุขภาวะแล้วเสร็จ	จำานวน	24,835	คน	เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนดำาเนินโครงการฯ	
จำานวน	7,392	คน	

2)	มีผู้รับประโยชน์ทางตรง	คือ	ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย	และเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ	จำานวน	47,808	คน	และ	มีผู้รับประโยชน์ทางอ้อม	คือ	ผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย	แต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	จำานวน	137,342	คน	

3)	มแีกนนำาทีเ่ขา้รว่มการขบัเคลือ่นให้เกดิผลการเปลีย่นแปลงในพ้ืนทีป่ระเด็น
การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน	และประเด็นสุขภาวะ	จำานวน	
1,080	คน

4	)เกิดการจัดสภาพแวดล้อม	องค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน	ระบบ/กลไก/
มาตรการ/ระเบียบข้อตกลงให้เอื้อต่อความปลอดภัย	ความสะดวกแก่ผู้ใช้

จำานวนแกนนำาประเด็น
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

และชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
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ตัวอย่าง เกิดสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการใช้จักรยาน
และพื้นที่ด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้น

0 40000 480000 120000

จำานวนแกนนำาประเด็น
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

และชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการ

จำานวนผู้ใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำาวัน

ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม จำานวน 137,342 คน
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง จำานวน 47,808 คน
แกนนำาประเด็นส่งเสริมสุขภาวะ 1,080 คน
ผู้ใช้จักรยานฯจบโครงการ จำานวน 24,835 คน
ผู้ใช้จักรยานฯเพิ่มขึ้น 7,392 คน
ผู้ใช้จักรยานก่อนเริ่มโครงการฯ 10,831 

ปรับสภาพองค์ประกอบกายภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานข้อตกชุมชน  
จำานวน 90 ชุมชน
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จักรยานในชีวิตประจำาวัน ไม่ตำากว่า 90 แห่งชุมชน 
โดยแต่ละชมุชนพืน้ทีม่กีารปรบัปรงุสภาพองคป์ระกอบ
ทางกายภาพพ้ืนฐานไมต่่ำากวา่ชมุชนละ 3 แห่ง/จดุ/ที ่
 
1.	การปรับปรุงไหล่ทางถนน	สภาพถนนให้เหมาะแก่การใช้จักรยาน	เพ่ือให้
ความปลอดภัยและความสะดวกต่อการใช้จักรยานในชี

2.	เกิดมาตรการการส่งเสริมการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน	,เกิดข้อ
ตกลงในการส่งเสริมการใช้จักรยานไปยังหมู่บ้านอื่นๆในเขตเทศบาล	,เช่น	
เกิดมาตรการในการใช้จักรยานในชุมชน	สัปดาห์ละ	2	วัน	คือวันพุธ	และวัน
อาทิตย์	มาตรการในองค์กรภาคี	ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ	ใช้จักรยาน	สัปดาห์ละ	
1	วัน,	การจัดระเบียบถนน	เป็นต้น

3.	การจัดให้มีจุดบริการซ่อมจักรยานเบื้องต้นในชุมชน	การทำาคลินิกจักรยาน	
หรือหน่วยซ่อมในลักษณ์เคลื่อนที่	

4.	การจัดทำาแผนที่เส้นทางจักรยานชุมชน	และการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อ
กันโดยถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน	เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	และ
สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน	พื้นที่ตำาบล	เป็นต้น

5.	ป้ายสัญลักษณ์ให้ยานยนต์ระวังผู้ใช้บนจักรยานบนถนนสัญจรในชุมชน	มี
ป้ายสัญลักษณ์เพ่ือความปลอดภัย,	ป้ายบ่งบอกสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน
ในชุมชน	และป้ายประกาศเป็นชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	

6.	จดุจอดจกัรยาน	พ้ืนท่ีจอดจกัรยาน	ในลกัษณะแบบเปน็โครงสรา้ง	หรอื	แบบ
การกำาหนดพื้นที่จอด	เป็นต้น

7.	การเกิดกลไก/ระบบ	เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงการใชจ้กัรยานไดส้ะดวก	
เช่น	การจัดตั้งธนาคารจักรยานให้ยืม,	การจัดตั้งกองทุนจักรยาน,	กิจกรรม
จักรยานนักเรียนยืมใช้	บ้าน	–	โรงเรียน	เป็นต้น



 55

ทมีสนับสนนุวิชาการสามารถสงัเคราะหร์ปูแบบทาง
นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น โดย สะท้อนความเป็นรูปธรรม 
กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ให้คุณค่า มุ่งสู่วิถีสุขภาวะ 
ดังนี้

1.นวัตกรรม	“สรา้งเสรมิสขุภาพเยาวชนโดยชมุชน”	เชน่	พ้ืนทีเ่ทศบาล
เมอืงชยัภมู	ิเกิด“กลุม่เยาวชนวัยใส	อาสาป่ันพัฒนาชมุชน”	,ท่ีชมุชนบ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น	“วิทยากรน้อย ชวนชุมชนปั่นเพื่อสุขภาวะ”

2.นวัตกรรม “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน” เช่น	ชุนชน
ตำาบลหายโศก	คิดค้น	“จักรยานบ้าน สามล้อ เพื่อผู้สูงอายุ” 

3.นวัตกรรม	“การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน-องค์ประกอบ
กายภาพให้เอื้อและเข้าถึงต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน 
”	เช่น	ชมุชนหนองไมแ้ก่น	เกดิ “ธนาคารจกัรยานยมืปัน่” จากธนาคาร
ขยะ..สู.่.ธนาคารจกัรยาน	,	ทีช่มุชนหนองออน	เทศบาลเมอืงแกนแกนพัฒนา	
จ.เชยีงใหม	่และชมุชนโคกเพชร	จ.เชยีงใหม	่จดัทำากองทุนจกัรยานเพ่ือประชาชน	
,ชมุชนตำาบลปา่สกั	จ.ลำาพูน	มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มมาประยุกตใ์หเ้กิด“ถาด
ฝาถังป้ายสัญลักษณ์ชวนปั่น	สร้างความปลอดภัย”	โดยวัสดุเหลือใช้มาทำา
ป้ายสัญลักษณ์ถนนปลอดภัยผู้เดิน-ปั่นจักรยาน	เป็นต้น
	 4.นวตักรรม	“การสรา้งกลไกแรงจงูใจสง่เสรมิโดยชมุชน” 
เปน็แนวทางสร้างวิธีการจงูใจการใชจ้กัรยานในพ้ืนที	่เชน่	ชมุชนตาขนั	จ.ระยอง	
กิจกรรม“ร้านค้าชุมชนปั่นจักรยานมาซื้อ-ลดราคาให้”	โดยสร้างกลไกทาง
สังคมในชุมชน	ผ่านการซื้อขาย	ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำาอยู่แล้ว	
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ขอ้เสนอแนวทางการดำาเนนิการโครงการ
ชุมชนจักรยานลเพื่อสุขภาวะ 

จากบทเรียนการทำางานขอนพื้นที่โครงการย่อย 
ในระยะต่อไป

1.การรณรงค์เพื่อการรับรู้และการใช้จักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจำาวันให้เน้นการ

รณรงค์สร้างการรับรู้	สู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเดินทางของ
คนในชุมชน	ด้วยการใช้จักรยานที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	เช่น	เด็กเยาวชน
ส่งเสริมให้เรียนรู้ทักษะการใช้จักรยานให้สามารถใช้จักรยานในการเดินทาง
ได้อย่างปลอดภัย	ผู้ใหญ่,	วัยทำางานส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจำาวัน	เช่น	ไปทำางาน	ผู้สูงอายุส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในการ
ออกกำาลังกาย	เป็นต้น

การสนับสนุน	ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของภาคีท่ีมีการใช้จักรยานในการ
เดนิทาง	/	ทำางานภารกิจในพ้ืนที	่เชน่	อสม.ใชจ้กัรยานในการเดนิทางเพ่ือลงพ้ืน
ที่เสี่ยมผู้ป่วย	เพื่อให้การใช้จักรยานอยู่ในวิถี	การรับรู้	ความคุ้นเคย	และส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

การขยายพ้ืนท่ีให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน	
“ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” ในชุมชน	100%	หรือการขยายพ้ืนท่ีใน	
ชุมชน	/ตำาบลใกล้เคียง
 

การมีข้อตกลงการส่งเสริมการใช้จักรยาน	การขยายผลการใช้จักรยาน
ในระดับพื้นที่	และเป็นข้อตกลงที่	ภาคีหน่วยงาน	ชุมชน	มีความเป็นได้ในการ
ปฏิบัติจริง

การประกาศยกย่อง	ชมเชย	ผู้เป็นแบบอย่าง	ต้นแบบในการใช้จักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจำาวันในระดับพ้ืนที่	ให้เกิดตัวอย่างที่ครอบคลุมทุก
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กลุ่มวัยในชุมชน	เพ่ือเป็นการกระตุ้น/สร้างการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของการใช้
จักรยานในการเดินทางให้ย่ังยืน	เช่น	กลุ่มเด็ก,เยาวชน	กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำางาน	
กลุ่มผู้สูงอายุ	เป็นต้น
 

การจัดกิจกรรมระดับภาคี	พ้ืนที่ใกล้เคียงในการ	ปั่น/รณรงค์	ช่วยสร้าง
กระแสการรับรู้เร่ืองการใช้จักรยานในการเดินทางที่มีความชัดเจน	ขยายผล
ระดับพื้นที่ต่อไป

การรณรงค์	สร้างความเข้าใจ	ค้นหา	หน่วยงานในระดับพื้นที่	เพื่อให้การ
สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันต่อไป	และเป็นการสนับสนุนอย่าง
เขา้ใจบรบิทของการ	สรา้งชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ	เชน่	ควรใหก้ารสนบัสนุน
แบบกระบวนการต่อเนื่อง	ไม่ใช้ให้การสนับสนุนเป็นกิจกรรม	
 

การคน้หา	/	พัฒนารปูแบบของ	จกัรยาน	ทีใ่ชใ้นการเดนิทางในชวิีตประจำา
วันท่ีเอือ้กับแต่ละกลุม่วัย	ให้สามารถใชไ้ด้	เชน่	จกัรยานสามลอ้	(ซาเลง้)	สำาหรบั
ผู้สูงอายุ	หรือผู้พิการสามารถใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำาวันในชุมชนได้

การบูรณาการเรื่องการใช้จักรยานในการเดินทางเข้าไปในภารกิจ	ของ
องคก์รภาคตีา่งๆในพ้ืนที	่เชน่	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดับตำาบลสนบัสนุน
ให้	อสม.ใชจ้กัรยานในการเดนิทางลงพ้ืนทีเ่ย่ียมผูป้ว่ยอย่างชดัเจน,	โรงเรยีนผูส้งู
อายุในระดับตำาบล	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำาบลใช้จักรยานมาเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพแข็งแรง	ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค	เป็นต้น

การดำาเนินการให้เกิดการทำา	แผนที่เส้นทางจักรยานในชุมชน	ที่สามารถ
เชือ่มโยงกับสถานท่ีชมุชนใชเ้พ่ือ	การเรยีนรู	้การใชช้วิีตตามวถีิชมุชน	เพ่ือกระตุน้
ใหค้นในชมุชน	บคุคลภายนอก	เกิดการรบัรู	้และสามารถออกแบบการเดนิทาง
โดยการใช้จักรยานได้อย่างเหมาะสม

เกิดการบรหิารจดัการใหเ้กิดความย่ังยืนในพ้ืนที	่มบีทบาทในการดำาเนนิงาน	
และสนับสนุนให้มจีำานวนจกัรยานทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของคนในชมุชน

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำาเนินการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชน
จักรยานเพ่ือสุขภาวะ	ให้มีบทบาทมากขึ้น	ไม่ใช่เพียงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเท่าน้ัน	เพ่ือการดำาเนินการในการสร้างพ้ืนท่ี	สุขภาวะ	ของชุมชน
แบบร่วมตัดสินใจ	ร่วมกันทำา	ร่วมกันรับ	ผลร่วมกันประเมิน	
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2.การจัดสภาพทางกายภาพให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจำาทาง

	เพ่ิมจำานวนของหน่วยซอ่มบำารงุ	รกัษาจกัรยานเบือ้งตน้ให้เพียงพอ	เหมาะ
สม	ประหยัด	ตามความต้องการของคนในชุมชนในรูปแบบต่างๆ	เช่น	ร้านซ่อม
จักรยานในชุมชน	,	ศูนย์ให้บริการซ่อมจักรยานในชุมชน	,	คลินิกจักรยานใน
ชุมชน	และเป็นหน่วยซ่อมบำารุงท่ีให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ไม่ใช่การเปิดในรูป
ของการจัดกิจกรรมเป็นครั้งๆ

ทำาปา้ยสญัลกัษณ์ตา่งๆทีม่คีวามนา่สนใจท่ีเกีย่วขอ้งกับการใชจ้กัรยานใน
ชุมชน	โดยคำานึงถึงวิถีชุมชน	อัตลักษณ์ของชุมชน	เช่น	การทำาป้ายตามภาษา
ทอ้งถ่ิน	,	และการทำาป้ายประชาสมัพันธ์เพ่ือสรา้งการรบัรู	้สมาชกิชมุชนจกัรยาน
ในพื้นที่	เพื่อกระตุ้นและขยายจำานวนผู้ใช้จักรยานในการเดินทางให้มากขึ้น

3.การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

มีองค์กรภาคี	ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการของ	ชุมชน
จักรยานเพื่อสุขภาวะ	เช่น	องค์การบริหารส่วนตำาบล	,	กองทุน	สปสช.	,	กองทุน
หมู่บ้าน	เป็นต้น

มีการบูรณาการ	งานของชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ	กับภารกิจของกลุ่ม
องค์กรภาคประชาชนพ้ืนท่ี	เพ่ือให้มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางในชุมชนเพ่ิม
ขึ้น	ขยายมากขึ้น	เช่น	กลุ่มการท่องเที่ยว	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	กลุ่มผู้สูงอายุรักษ์
สุขภาพ	เป็นต้น

หนว่ยงานองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัพ้ืนท่ี	คอื	เทศบาล	,	องค์การ
บรหิารสว่นตำาบล	มกีารบรรจ	ุโครงการเพ่ือการสรา้งชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะ
ไว้นั้นแผนพัฒนาตำาบล	หรือเทศบัญญัติ	และมีการดำาเนินการสนับสนุนให้เกิด
การดำาเนินการตามแผนงานที่มีอยู่

การทำาข้อตกลงผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านแบบ
บูรณาการให้เงื่อนไข	การใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำาวัน	เป็นตัวชี้
วัดหนึ่งในการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น

มีแนวทางท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการดำาเนินโครงการต่อยอดจาก	
สสส.
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จากบทเรียนโครงการทำาให้พบว่าการ การดำาเนิน
โครงการชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะจะประสบ ความ
สำาเรจ็และยัง่ยนื ตอ้งประกอบไปดว้ยเหตปัุจจยั สำาคัญ
ดังนี้

	 ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	แบ่งบาทตามภารกิจงานที่ชัดเจน	
	 ในกรอบภาระหน้าที่ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้

 
	 การมีผู้นำาท้องถิ่นที่เข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา

	 คณะทำางานเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างชุมชนจักรยาน

	 การบูรณาการเรื่องจักรยานเข้าสู่ประเด็นการพัฒนาต่างๆ
	 ที่ชุมชนทำาอยู่แล้ว	โดยมีแผนงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	

	 การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างให้เอื้อต่อ
	 การใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันโดยเหมาะสมตามบริบท
	 ความต้องการของชุมชนนั้น

	 การขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนใกล้เคียง

	 การส่งเสริมจากนโนบายภาครัฐทั้งระดับชาติและท้องถ่ิน
	 ที่สอดคล้องกัน
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		 เพ่ือขยายวงวานชมุชนจกัรยานให้เกดิขึน้อกีมากมายโดยทกุแนวทางสู่
ความสำาเรจ็ของแต่ละชมุชนไดค้ดิสร้างสรรคแ์นวทางการขบัเคลือ่นการทำางาน
ขบัเคลือ่นชมุชนจกัรยานเพ่ือสขุภาวะของตนเองจนประสบความสำาเรจ็ในระดบั
หน่ึง	ดว้ยความโดดเดน่ดา้นตา่งๆ	ของโครงการย่อยท่ีเป็นตวัอย่างทีด่	ีนอกจาก
การมีฐานทุนชุมชนเดิมที่ช่วยเอื้อ	มีแกนนำาเข้าถึง	สร้างภาคีร่วมที่หลากหลาย	
การสร้างสรรคกิ์จกรรมมีคณุคา่ตอ่ชมุชนกอ่เกิดนวัตกรรมให้ชมุชน	ตลอดเชือ่ม
ร้อยภารกิจบูรณาการงาน	แผนงานชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมสามารถเข้าสู่แผน
นโยบายระดับท้องถิ่น	ตัวอย่างเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างชุมชนพื้นที่อื่นนำา
ไปเป็นต้นแบบนำาบทเรียนไปต่อยอดหรือปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ
ชุมชนตนเอง	
	 แตก่ารมุง่สูช่มุชนจกัรยานสขุภาวะ	ในวิถีทีย่ั่งยืน	ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
ความรว่มมอืผูน้ำาทอ้งถ่ิน	จากหนว่ยงานภาครฐัระดบัทอ้งถ่ินตา่งๆ	ภาคประชาชน	
เอกชนภาค	ีทีส่ำาคญัคอืพลงัของประชาชนทีเ่ขา้มาชว่ยกันผนกึกำาลงัวางรากฐาน
เมืองที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำาวันให้เกิดขึ้นจริง	


