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คำานำา

	 เป็นท่ีรู้กันดีว่า	การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันเป็นจุดเร่ิมต้นคล่ีคลาย
ปัญหาต่างๆ	ของเมืองได้ในหลายมิติ	อาทิ	เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองและชุมชน
สู่ทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน	เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเป็นเมืองน่าอยู่	มีเศรษฐกิจชุมชน
ที่มั่นคง	และผู้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตโรคระบาด	โควิด-19	 
ที่ผ่านมา	การที่ผู้คนจากหลายๆ	ประเทศทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิต
เพื่อรับมือกับโรคระบาด	ด้วยวิถีการเดินและใช้จักรยานนั้นมีจ�านวนมากขึ้น	ยิ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าการเดินและการใช้จักรยานคือวิถีใหม่ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่ ย่ังยืน 
อย่างแท้จริง	
	 เพราะว่าการเดนิและจกัรยานเป็นการใช้พลงังานสะอาด	สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	
ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่ความย่ังยืนของการพัฒนาเมืองในทุกมิต	ิ 
ทั้งความย่ังยืนด้านพลังงาน	การแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ	ผู้คนได้ออกเดินและ 
ขี่จักรยานอย่างกระฉับกระเฉงจนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีขึ้น	ลดงบประมาณ 
ด้านสาธารณสุขของประเทศ	รวมถึงยังมีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน
ให้คึกคักยิ่งขึ้นจากการที่ผู้คนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทุกมุมเมืองได้อย่างสะดวกสบาย
	 ตลอดระยะเวลากว่า	20	ปีท่ีมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยมีบทบาท 
ท�าหน้าท่ีเป็นผู้หนุนเสริมให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนในเรื่องการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวันมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเน้น	3	ด้านหลักๆ	ได้แก่

	 1.	กระบวนการขบัเคลือ่นเชงิพ้ืนที	่เพ่ือสร้างกลไกการท�างานในพ้ืนทีเ่มอืงหรอืชมุชน
	 2.	กระบวนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	ผลักดันนโยบายระดับชาติของส่วนกลาง	 
	 	 และนโยบายของท้องถิ่น



	 3.	กระบวนการขบัเคลือ่นทางวชิาการ	การท�างานวิจยัเพ่ือจดัการความรูใ้ห้มข้ีอมลู 
	 	 สนับสนุนที่น่าเชื่อถือ	จนสามารถน�าข้อมูลนั้นไปจูงใจให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ	 
	 	 เข้ามาร่วมกันด�าเนินงาน	และยังใช้เป็นข้อมูลก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 
	 	 ร่วมกันเพื่อต่อยอดจากความรู้ที่มีต่อไป
	 จากการท�างานเราพบว่าการใช้กลยุทธ์พัฒนาชมุชนจกัรยานขนาดเลก็ๆ	ให้ก่อตัวขึน้ 
ในชุมชนทั่วประเทศ	ประกอบกับการท�างานอย่างจริงจังของภาคประชาชนที่ประสาน
ความร่วมมือกับท้องถ่ินและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีเข้าไปท�างานกับประชาชนใน
ชมุชนโดยตรง	โดยเฉพาะพ้ืนทีที่ม่กีลุม่คนทีพ่ร้อมจะเข้ามาร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง
ไปด้วยกัน	สามารถสร้างให้เกิดเมืองจักรยานได้	ผลความส�าเร็จจากชุมชนเล็กๆ	 
เหล่าน้ี	หากมีแกนน�าในทุกด้านร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนจักรยานขยายตัวเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายทั่วประเทศต่อไปก็จะสามารถสร้างเมืองจักรยานให้เกิดขึ้นได้จริง
	 	 มลูนธิิสถาบันการเดินและการจกัรยานไทย	จงึได้จดัเวทีถอดบทเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู ้เป็นแกนน�าขับเคลื่อนจนประสบความส�าเร็จ	 โดยถอดบทเรียนท้ังในส่วนของ 
ปัจจัยความส�าเร็จ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสังเกต	และองค์ความรู้ต่างๆ	 ท่ีจะน�าไปสู่ 
เป้าหมายในเรื่องนี้ได้	และจัดรวบรวมเรียบเรียงเป็นรูปเล่มท่ีอ่านง่าย	จ�านวน	4	เล่ม
ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารเมอืง,	ผูบ้รหิารองค์กร	ส�านกังาน,	คร	ูและผูป้ฏิบตักิารในโรงเรยีน	
และแกนน�าชุมชน	ที่จะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้	 เปรียบเหมือนคู่มือเล่มเล็ก 
ฉบับพกพาส�าหรับทุกคนท่ีสนใจมีส่วนร่วมสร้างเมืองจักรยานในประเทศไทย 
ไปด้วยกัน

มูลนิธิสถำบันกำรเดินและกำรจักรยำนไทย
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บทที่ 1

ทำาไมต้อง “เดิน & จักรยาน”
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	 บทเรียนจากทั่วโลกท�าให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของเมือง 
และชุมชนด้วยการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานสัญจรในชีวิตประจ�าวัน 
เพ่ือเดินทางถึงที่หมายหรือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ	โดยระหว่างกระบวน 
การพัฒนาเมอืงส่งเสรมิให้เป็นเมอืงท่ีผูค้นออกมาเดนิและใช้จกัรยานได้อย่างปลอดภัย
และสะดวกสบายนั้น	สภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนได้รับการปรับเปล่ียนควบคู่
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง

ทำาไมต้อง “เดิน & จักรยาน”

จุดเริ่มต้นพัฒนาเมืองทุกมิติ

	 เนื่องจากการเดินและจักรยานเป็นการใช้พลังงานสะอาด	เมื่อประชาชนหันมาเดิน
หรือใช้จักรยานจึงลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว	ลดการปล่อยมลพิษจากการใช้น�้ามัน 
เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานฟอสซิลลงไปได้	จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	ทั้งด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่ความย่ังยืนของการพัฒนาเมืองในทุกมิติ	 ท้ังความย่ังยืน 
ด้านพลังงาน	การแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ	ผู ้คนได้ออกเดินและขี่จักรยาน 
อย่างกระฉับกระเฉงจนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีขึ้น	น�าไปสู่การลดงบประมาณ
ด้านสาธารณสขุของประเทศ	รวมถึงยังมส่ีวนส�าคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจของชมุชน
ให้คึกคักยิ่งขึ้น	จากการที่ผู้คนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทุกมุมเมืองได้อย่างสะดวกสบาย
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เดิน จักรยานบรรเทา “ปัญหาเมือง”

เดินและจักรยาน

ได้รับการยอมรับว่า

เป็นแนวทาง

ที่ช่วยบรรเทาปัญหา

อันซับซ้อนแก้ไขได้ยาก

ของเมืองใหญ่ๆ มาแล้ว

ทั่วโลก โดยปัญหา

เมืองเหล่านั้น เป็นผลพวง

จากการเติบโตขยายตัว

ของเมืองใหญ่

• ปัญหามลภาวะ

	 สภาพอากาศในเมอืงใหญ่เตม็ไปด้วยมลพิษ	
โดยเฉพาะมลพิษจากไอเสยีของรถยนต์ทีป่ล่อย
ฝุ่นละออง	2.5	PM	และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ท่ีท�าร้ายสุขภาพของมนุษย์อย่างมาก	และก่อ
ให้เกิดภาวะโลกร้อน	การรณรงค์ลดการใช้
รถยนต์แล้วหันมาเดินหรือใช้จักรยานเดินทาง
ไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือเดิน
ทางไปท�างาน	หรือเดินทางสัญจรท�าธุระใน
เมอืงจงึช่วยลดมลพิษในอากาศลงได้อย่างมาก	
ย่ิงลดการใช้รถยนต์ได้มากเท่าใด	อากาศใน
เมืองก็ดียิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว

 PM 2.5
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• การจราจรติดขัดในเขตเมือง

	 ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ	่
นอกจากก่อมลพิษในอากาศแล้วยังท�าให้
คุณภาพชีวิตของประชากรตกต�่าลงทุกด้าน	 
การใช้เวลาเดินทางในแต่ละวันหลายชั่วโมง
บนท้องถนนท่ีเต็มไปด้วยมลพิษในอากาศ
ท�าให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตย�่าแย่	
หลายเมืองมีมาตรการเพ่ือลดปัญหาการใช้
รถยนต์ในเขตท่ีการจราจรหนาแน่น	การ
รณรงค์และอ�านวยความสะดวกให้คนหันมา
เดินและใช้จักรยานอย่างสะดวกสบายไป
เชือ่มต่อกับระบบขนส่งมวลชนช่วยให้หลาย
เมืองแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างได้ผล

• เพิ่ม PA ลด SB ตามคำาแนะนำา WHO

	 เมื่อ วิ ถีชี วิตของคนทั่ วโลกเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะคนท�างานในเมืองที่ออกก�าลังกาย
น้อยจนส่งผลเสียต่อสขุภาพ	องค์การอนามยัโลก	
(WHO)	จงึเร่ิมรณรงค์ชวนให้ทุกคนเปล่ียนแปลง 
วิถีชวิีต	ลดพฤตกิรรมเนือยน่ิง	(SB	-	Sedentary 
Behavior)	แล้วหันมามกิีจกรรมทางกาย	(PA-
Physical	Activity)	ขยับเขย้ือนเคลื่อนไหว
ร่างกายให้มากขึน้อย่างน้อย	150	นาทีต่อสปัดาห์ 
เพ่ือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ลดความ
เสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ	การเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวันเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี
เหมาะสมทีส่ดุในการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย	ดงันัน้ 
การสร้างให้วิถีเดินและใช้จักรยานกลายเป็น
วัฒนธรรมจะช่วยลดภาวะเฉื่อยชาเนือยนิ่ง
ขาดการออกก�าลงักาย	ทีท่กุคนสามารถท�าได้
ในชีวิตประจ�าวัน

เดิน    จักรยาน
เพิ่ม PA ลด SB



10      

	 การแพร่ระบาดของเชื้อ	COVID-19	ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อผู้คนไม่เลือกเพศและวัย
แล้ว	แต่ยังส่งผลถึงธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัวเราด้วย	หลังการเกิด 
การระบาดของ	COVID-19	หลายคนอาจจะได้อ่านข่าวท่ีบอกว่าธรรมชาต ิ

มีการฟื้นตัวขึ้นจากหลายประเทศ

จักรยาน...สู่ Sustainable Lifestyle

ในจีน พบว่า
มีการปล่อยมลพิษ
น้อยลง 25% และ
ลดการใช้ถ่านหิน 

40% 

ในยุโรป ก็มี
การตรวจพบ

การลดลงของมลพิษ
ในอิตาลี สเปน 
และอังกฤษ

ในไทย 
เมื่อธรรมชาติ

ไม่ถูกมนุษย์รบกวน
ก็พบการฟื้นตัว
ของธรรมชาติ

เช่นท่ีเขาใหญ่จะพบเห็นสัตว์ออกมาเดนิหากินง่าย 
มากขึน้	เน่ืองจากการปิดเขาใหญ่ไม่ให้นักท่องเท่ียว 
ขึ้น	หรือการพบฝูงฉลามหูด�าท่ีกระบี่	และใน 
ฝั่งอันดามันก็พบพะยูน	โลมา	เต่าทะเล	ออกมา
ว่ายน�้าโชว์ตัวให้เห็นกันมากขึ้น
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	 การฟื้นตัวของธรรมชาติที่เห็นน้ีเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น	เพราะไม่สามารถ 
ลดปริมาณมลพิษในระยะยาวได้อย่างแท้จรงิ	อกีทัง้การระบาดของโรคยังสร้างขยะ 
เพิ่มขึ้น	ไม่ว่าขยะทางการแพทย์	ขยะพลาสติก	และขยะจากหน้ากากอนามัยที่เริ่ม 
มีคนพบว่าลงไปเป็นขยะในทะเลมากข้ึน	ไม่รวมการใช้ไฟฟ้า	และพลังงานท่ีสูงข้ึน	

เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น	
 
	 ประเด็นปัญหาโลกร้อนที่เป็นกระแสกระตุ ้นให้คนหันมาลดการสร้างขยะ	 
และการก่อมลพิษก็ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง	อย่างต้นเดือนมีนาคม	2563	 
การประชมุว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ	
(United	Nations	;	UN)		ก็ถูกเลือ่นออกไปก่อนเน่ืองจากการระบาดของ	COVID-19

	 แต่หากจะมองกันให้ดีๆ 	ก็พบว่าการฟ้ืนตวัของธรรมชาตเิช่นน้ีสะท้อนได้ว่ามนุษย์
คือตัวการในการสร้างความเสียหายให้โลกใบนี้อย่างแท้จริง	และก็เป็นมนุษย์ 
นี่แหละท่ีเข้าไปรุกรานและรบกวนธรรมชาติ	เข้าไปบุกรุกแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์	
อีกทั้งก็เป็นคนสร้างมลพิษขึ้นด้วยตัวเอง	ทั้งจากรถยนต์	และโรงงานต่างๆ	 	

	 หากเพียงการหยุดความเคลือ่นไหวของมนษุย์แค่	1-2	เดอืนก็ส่งผลต่อธรรมชาติ
มากขนาดนี	้แล้วหากเราปรบัการใช้ชวีติในช่วงสัน้น้ีให้ยืดยาวออกไปได้ก็น่าจะช่วย
โลกได้มากขึ้น
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จักรยาน ทางออกการเดินทางช่วงโรคระบาด

	 หลายคนท่ีหันมาใช้จักรยานเป็นทางเลือก 
ในการเดินทางมีมากขึ้นในช่วงโรคระบาดน้ี		 
ซึ่งเราหวังว่าพฤติกรรมเช่นน้ีจะคงอยู่ต่อไป	 
แม้เหตุการณ์โรคระบาดจบลง		

	 ขณะท่ีมกีารปิดเมอืงจากการระบาดของ	COVID-19	น้ัน	เราพบได้ว่าผู้คนหันมา
ใช้จักรยานเป็นตัวเลือกในการเดินทางกันมากข้ึน	พร้อมท้ังเรียกร้องให้รัฐบาล 
จัดพื้นที่ส�าหรับผู้ใช้จักรยานมากขึ้น	เช่น

เยอรมนี 
กลุ่มนักปั่นรวมตัวกัน

ขอให้รัฐจัดขยายช่องทาง
จักรยานให้กว้างขึ้น และดูแล
เรื่องการใช้ความเร็วของ

รถยนต์ ในการใช้
ท้องถนนร่วมกัน

เม็กซิโก ซิตี้ 
จัดทำาเส้นทางจักรยาน

ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้คนใช้เดินทางไปทำางาน
แทนการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ

คิมเบอรี นิโคลัส	นักวิจัยวิทยาศาสตร์เพ่ือความย่ังยืน	แห่งมหาวิทยาลัยลุนด์	ประเทศสวีเดน	ได้ให้ 
ความเห็นว่า	พฤติกรรมของคนในช่วงโรคระบาดอาจน�าไปสู่พฤติกรรมถาวรได้	โดยมีหลายงานวิจัยท่ี
สนับสนุนความคิดนี้	อย่างงานวิจัย	ปี	2018	ของมหาวิทยาลัยซูริค	ที่พบว่าเมื่อคนไม่ได้ขับรถ	และหันไป
ใช้จักรยานแทน	พวกเขาก็จะใช้รถน้อยลงแม้ว่าได้รถกลับมาแล้ว	หรืองานวิจัยปี	2001	ของมหาวิทยาลัย
เกียวโต	พบว่า	เมื่อถนนถูกปิด	ท�าให้คนต้องหันมาใช้ขนส่งสาธารณะแทน	แล้วเมื่อถนนเปิด	คนที่มัก 
ขับรถก็มีการหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น	ดังนั้น	ช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่ท�าให้คนต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม	ก็อาจสามารถผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวรได้

มิลาน อิตาลี 
มีการปรับพื้นที่ถนน 

ให้เป็นช่องทางจักรยาน  
ที่นอกจากจะลดช่วยมลพิษ 

และความแออัดในการใช้ขนส่ง
สาธารณะลงแล้ว ยังช่วยให้

ร้านข้างทางมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นด้วย

แคนาดา 
ทำาการปิดถนน 

2 สาย นำามาใช้เป็น 
ช่องทางจักรยานชั่วคราว 
เพื่อให้ผู้คนสามารถรักษา
ระยะห่างกัน และลดความ

เสี่ยงในการติดโรค
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	 การขี่จักรยานถือเป็นทางเลือกของการเดินทางท่ีช่วยลดมลพิษ	และเห็นชัดใน
ช่วงโรคระบาด	และหากพฤติกรรมในช่วงโรคระบาดสามารถเกิดต่อเน่ืองไปในช่วง
เวลาปกติ	 ก็จะช่วยตอบโจทย์ความย่ังยืนได้อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงทีเดียว	 
ซึ่งการขี่จักรยานเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหลายมิติ	เช่น		

การใช้จักรยานกับชีวิตในแบบ Sustainable Lifestyle 

ข้อมูลอ้างอิง:
https://www.bbc.com/future/article/20200326-covid-19-the-impact-of-coronavirus-on-the-
environment	
https://www.facebook.com/BBCnewsThai/videos/3388751721152753/?v=3388751721152753
https://www.thaihealth.or.th

• การเดนิและขีจ่กัรยาน	
เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไข
ปัญหามลพิษ	เพราะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	ซึ่งเป็นตัวการให้
เกิดการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของโลก	

	 จะเห็นแล้วว่า	การใช้จกัรยาน	เป็นหนทาง 
ท่ีช่วยให้เรารับมือกับวิกฤตต่างๆ	ที่อาจ 
เกิดขึ้นอีกได้ในอนาคตได้อย่างแท้จริง

• การเดินและจักรยาน	
หากมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
ตอบรบัจะช่วยลดค่าใช้จ่าย

• ส่งเสริมสุขภาพ	และให้
เกิดสุขภาวะท่ีดท่ีีอยู่ในชวิีต
ประจ�าวัน

• เป็นการเดินทางที่ใช้
พลงังานสะอาดทีห่ลายคน 
สู้ราคาได้	

• ลดความไม่เสมอภาค	 
มีงานวิจัยบอกว่า	ประเทศ
ที่มีระบบเดินและจักรยาน 
ท่ีดี	ประเทศนั้นจะมีความ
เสมอภาคและประชาธิปไตย 
ดีกว่าประเทศที่ไม่มี		
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	 ในขณะท่ีการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันเป็นจุดเริ่มต้นคลี่คลาย
ปัญหาต่างๆ	ของเมือง	การเดินและจักรยานยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง 
และชุมชนสู่ทิศทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน	เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเป็นเมืองน่าอยู่	 
มีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง	และผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

การใช้จักรยานนำาไปสู่การพัฒนา “เมืองที่ยั่งยืน”

• เครื่องมือพัฒนาเมืองน่าอยู่

	 จากบทเรยีนเมอืงจกัรยานทัว่โลก	การเดนิ 
และจักรยานกลายเป็นเครื่องมือพัฒนา
เมืองที่ทรงประสิทธิภาพ	พร้อมๆ	กับที่สร้าง
ความตระหนักรู ้ให้กับประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ของการเดินทางท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	 ทุกเมืองได้พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถเดิน 
และใช ้จักรยานได้อย ่างสะดวกสบาย 
และปลอดภัย	มีถนนหนทางร่มรื่นสะอาด	 
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อม	เพ่ือจูงใจ 
ให้คนออกมาเดินทาง	โดยไม่ใช้รถยนต์ 
ส่วนตัว	ส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศดีน่าอยู่
มากขึ้น
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• เครื่องมือสร้างชุมชนเข้มแข็ง

	 กุญแจส�าคัญสู่เมืองจักรยานคือ	สร้าง 
การมีส่วนของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะคน 
ในชุมชนท่ีจะออกมาใช้จักรยานเดินทาง
ภายในชุมชน	และสัญจรออกจากชุมชนไป
เชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะในเมือง	
การสร้างความตระหนักรู ้และกระตุ ้นให้
คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเดิน 
หรือใช้จักรยานสัญจรเริ่มจากการเปิดพ้ืนที่
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนได้มีโอกาสแสดงความคิด
เห็น	หรือบอกความต้องการของตนเอง	เพื่อ
ให้เกิดแนวทางการพัฒนาชมุชนท่ีเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่	เมื่อการเดินและการใช้
จักรยานตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนได้จริง	ผู ้คนจะเปลี่ยนวิถีหันมาใช้
จกัรยานอย่างแพร่หลายย่ิงขึน้	กระบวนการ
สร้างการมส่ีวนร่วมยงัไปหนนุเสรมิให้ชมุชน
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกด้วย

• กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน 
 เศรษฐกิจการค้าขายบนท้องถนนและใน
ตรอกซอยภายในชุมชนมีความคกึคกัยิง่ขึน้	
เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึน้ด้วยการเดนิ
และการใช้จักรยาน	การเดินและการใช้
จักรยานจึงช ่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจและ 
การจ้างงานภายในชุมชน	ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งจากฐานราก 
อย่างแท้จริง

• ลดภาระด้านสาธารณสุขของประเทศ

	 มผีลการศกึษามากมายท่ีระบวุ่าการเดนิ
ทางอย่างกระฉับกระเฉง	ทั้งการเดินเท้า	 
และการขี่จักรยานท�าให้ผู ้คนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี	และมีสุขภาพจิตดีขึ้น	เมื่อผู้คน
โดยรวมมีสุขภาพดีข้ึนจึงลดค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของรัฐ	รัฐสามารถน�างบประมาณ 
ไปใช้เพ่ือพัฒนาเมืองให้มีสุขภาพที่ดีย่ิงขึ้น	
เช่น	การสร้างสวนสาธารณะ	หรือการพัฒนา
พ้ืนท่ีสร้างสรรค์	เพ่ือให้ประชาชนออกมา 
ท�ากิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกัน
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บทที่ 2

เมือง & ชุมชนจักรยานต้นแบบ
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ชุมชนจักรยานในเมืองไทย
	 ในประเทศไทยอาจยังไม่เห็นภาพของเมืองใหญ่ท่ีเป็นเมืองจักรยาน
เตม็รปูแบบเช่นในต่างประเทศ	แต่ไทยได้ใช้กลยุทธ์พัฒนาชมุชนจกัรยาน
ขนาดเล็กๆ	ให้ก่อตัวข้ึนในชุมชนทั่วประเทศจากการท�างานอย่างจริงจัง
ของภาคประชาชนทีป่ระสานความร่วมมอืกับท้องถ่ินและหน่วยงานภาค
รัฐในพ้ืนที่เข้าไปท�างานกับประชาชนในชุมชนโดยตรง	โดยเลือกท�างาน
ในชมุชนทีม่ร่ีองรอยของการใช้จกัรยานในอดตี	มสีภาพทางกายภาพของ
ชมุชนท่ีเหมาะกบัการใช้จกัรยาน	และมกีลุ่มคนท่ีพร้อมจะเข้ามาร่วมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน	เรียกได้ว่าท�างานแบบเข้าถึง	และเข้าใจ 
ความต้องการที่แท้จริงของคนเดินทางสัญจรภายในชุมชน	โดยมุ่งหวัง 
ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจ�าวันระยะส้ัน	 
2-5	กิโลเมตร	และมีเป้าหมายขับเคลื่อนให้ชุมชนจักรยานขยายตัว 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป

เมืองจักรยานในต่างประเทศ
	 กระบวนการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองจักรยาน	เมืองที่สามารถเดิน
และใช้จักรยานเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 
สู่การเมืองหรือชุมชนจักรยานพบว่า	มีเมืองใหญ่หลายแห่งในโลกท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเมืองจักรยานได้อย่างน่าตื่นตา	โดยผ่าน
กระบวนการท�างานท่ีจริงจังของผู ้บริหารเมืองท่ีทุ ่มเทงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาเมืองให้ย่ังยืน	รวมทั้งสามารถประสานให้ภาคส่วนต่างๆ	 
ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาเมือง
ไปในทิศทางเดียวกัน
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นิยาม “จักรยานในชีวิตประจำาวัน”

 บทเรียนหนึ่งที่ส�าคัญของเมืองและชุมชนจักรยานคือ	การขับเคลื่อนควรเริ่มต้น
จากการท�าความเข้าใจนิยาม	เป้าหมาย	และท�าให้ทุกภาคส่วนมองเห็นภาพของ
เมืองจักรยานให้ชัดเจนในภาพเดียวกัน	เพ่ือสามารถขับเคล่ือนเมืองและชุมชน
จักรยานให้เกิดขึ้นจริงและมีความยั่งยืน

	 โดยนิยามแรกของการเป็นเมืองจักรยานคือ	เมืองท่ีผู้คนใช้จักรยานเป็นพาหนะ
หลักของการเดินทางในชีวิตประจ�าวันประมาณ	20-40	%	ไม่ได้หมายความว่า 
ทุกคนต้องใช้จักรยานในการเดินทาง	การเดินทางนั้นอาจใช้จักรยานจากบ้านไปยัง
จุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถสาธารณะอื่นๆ	ซึ่งมีจุดจอดจักรยาน 
ไว้ให้บริการ	ดังนั้นการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันนี้จึงเป็นการใช้จักรยานในระยะ
ทางสั้นๆ	2-5	กิโลเมตร	เพ่ือเดินทางไปถึงจุดหมาย	หรือเชื่อมต่อไปยังการเดินทาง
ด้วยวิธีการอื่นเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไกลขึ้น

หัวใจของเมืองจักรยานคือ “ผู้คน”

	 หัวใจของเมืองจักรยานคือ	ผู้คน	เป้าหมายส�าคัญของการขับเคลื่อนสู่เมือง
จักรยานคือ	การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองโดยไม่เลือก 
ชนชั้นและฐานะ	โดยการส่งเสริมให้ประชาชนสัญจรด้วยจักรยานในชีวิตประจ�าวัน	 
เพ่ือพัฒนาไปสูเ่มอืงน่าอยูท่ีม่สีภาพแวดล้อมทีด่	ีผูค้นมทัีศนคตท่ีิดต่ีอการใช้จกัรยาน	
และเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น
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ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

	 เมืองและชุมชนท่ีประสบความส�าเร็จมักเริ่มต้นจากกลุ่มคนท่ีมีแรงปรารถนาจะ
เปลี่ยนสู่การเป็นเมืองหรือชุมชนจักรยาน	และท�างานขับเคล่ือนจนผู้บริหารเมืองท่ีมี 
หน้าท่ีก�าหนดนโยบายเห็นความส�าคัญของการพัฒนาเมืองและชุมชนผ่านการเดิน 
และการใช้จักรยาน	 เมื่อผู ้น�าเห็นความส�าคัญเข้ามาร่วมเป็นผู ้น�าในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบาย	และเป็นผู้น�าท่ีปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง	 
หลายเมอืงโดยเฉพาะเมอืงในต่างประเทศท่ีได้ชือ่ว่าเป็นเมอืงจกัรยาน	การเห็นผู้บรหิาร
ระดับสูงขี่จักรยานไปท�างานเป็นตัวอย่างจึงเป็นเรื่องปกติ

	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสามารถน�าเสนอแนวคิดเมืองจักรยานให้ประชาชนเห็นด้วย	 
ผู้บริหารเมืองสามารถท�าตามนโยบายท่ีได้สัญญาไว้	รวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องออกมา
เป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลงปฏบิตัใิห้เห็นเป็นตวัอย่าง	ทัง้นีก้ารขบัเคลือ่นจ�าเป็นต้องท�างาน	
2	ด้านควบคู่กันไป	ได้แก่	

	 เมื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง	2	
ด้านไปพร้อมกัน	สดุท้ายปลายทาง
ท่ีมาบรรจบกันน้ัน	 ผู ้คนจะเริ่ม
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้
จักรยานเดินทางในชีวิตประจ�าวัน
จนกลายเป็นวิถีชีวิต	เกิดเป็นเมือง
หรือชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมจักรยาน
อย่างเด่นชัด

1. 
สร้างสภาพแวดล้อม

เอื้อต่อการใช้จักรยาน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพของเมือง 
หรือชุมชนให้เอื้อต่อ

การใช้จักรยาน

2. 
สร้างทัศนคติที่ดี 

ต่อการใช้จักรยาน 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผู้คนให้ตระหนักถึง

ความสำาคัญและประโยชน์ 
ของการใช้จักรยาน
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สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้จักรยาน

	 เมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	สามารถรองรับให้คนในเมืองสามารถขี่จักรยานได้
อย่างมั่นใจและปลอดภัย	คนจ�านวนหนึ่งจะเริ่มหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
ไปโดยอัตโนมัติ	การพัฒนาสู่เมืองจักรยานจึงต้องเริ่มด้วยการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน	(Infrastructure)	ให้เอื้ออ�านวยให้ผู้คนในเมืองสามารถใช้จักรยานเป็น 
ส่วนหนึง่ในชวิีตการเดนิทางในแต่ละวันได้จรงิ	โดยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น	ได้แก่

• สภำพแวดล้อมสะอำด 
ร่มรืน่ เส้นทางสัญจรสะอาด 
ถนนหนทางเรียบไม่มีหลุม
บ่อสิ่งกีดขวาง	และมีการ
ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นน่าเดิน
และน่าปั่นจักรยาน

• จุดจอดจักรยำน ช่วยอ�านวย 
ความสะดวกในการเดนิทางเพ่ือต่อรถ
โดยสารสาธารณะอื่นๆ	เช่น	รถไฟฟ้า	
หรือจุดจอดจักรยานท่ีมากพอให ้
สามารถน�าจกัรยานไปได้ในทกุที	่ไม่ว่า
จะเป็นตลาด	ห้างสรรพสนิค้า	และเป็น
จุดจอดที่มั่นใจว่าจักรยานจะไม่หาย

• มีป้ำยสญัลกัษณ์จักรยำน	ป้ายเตอืน 
พาหนะอื่นๆ	ว่าเป็นเส้นทางจักรยาน	 
ไม่ว่าจะเป็นป้ายจ�ากัดความเร็ว	ป้าย
สัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นทางสัญจรท่ีมี
จักรยานร่วมใช้ถนนด้วย	เพ่ือให้ผู ้ใช้
จกัรยานรูส้กึถึงความปลอดภัยในการใช้	
โดยความเร็วที่ท�าให้ผู ้ใช้ถนนร่วมกัน
ทั้งคนเดินและคนขี่จักรยานเกิดความ
ปลอดภัยคือ	30	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

•  เส้นทำงจักรยำน พัฒนา
ถนนหนทางเชื่อมโยงสถานที่
ต่างๆ	ให้สามารถปั่นไปได้และ
ไปถึงด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด	
ไม่ต ้องยกจักรยานข้ามทาง
อย่างล�าบาก	 เพ่ือให้การใช้
จักรยานเป็นพาหนะท่ีสะดวก
เข้าถึงทุกสถานที่ได้จริง

30
กม.



      

21

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน
	 การประสบความส�าเร็จพัฒนาเป็นเมืองจักรยานได้ต้องสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในเมืองให้หันมาใช้จักรยานเดินทาง	ซึ่งการจะท�าให้คนใน
เมืองเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องเริ่มจากการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการใช้จักรยาน	
และตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้จักรยานที่ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม

เชื่อว่าสามารถปั่นได้อย่างปลอดภัย

	 การปรบัเปล่ียนการเดนิทางมาใช้จกัรยานได้จรงินัน้	ความรูส้กึปลอดภยัเป็น
จุดตัดสินใจส�าคัญที่สุดของหลายคนก่อนปรับเปล่ียนพฤติกรรม	เพราะแม้จะ
เหน็ว่ามปีระโยชน์ทกุด้าน	แต่หากรูส้กึไม่ปลอดภยัในการขีจ่กัรยานบนท้องถนน	
คนจะยังเลือกใช้วิธีการอื่นในการเดินทางมากกว่า

ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้น

	 ดังน้ัน	พร้อมกับที่โครงสร้างพ้ืนฐานเอื้อให้ใช้จักรยานบนท้องถนนได้อย่าง
ปลอดภยัแล้ว	การสร้างวนิยัของการใช้ถนนร่วมกัน	ผ่านการจดัอบรม	จดัประชมุ
คนในชมุชน	รวมถึงจดักิจกรรมส่งเสรมิกระตุ้นการใช้จกัรยานอย่างต่อเนือ่ง	โดย
ออกแบบกิจกรรมส่งเสรมิให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชวิีตของกลุ่มเป้าหมาย	
เพ่ือช่วยให้ผู้คนมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง	และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน	 
รู้สึกถึงผลประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้จกัรยาน	ทัง้เรือ่งสขุภาพ	เรือ่งการประหยดั 
ค่าใช้จ่าย	ประหยัดเวลา	ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู	่ 
และที่ส�าคัญที่สุด	มีความเชื่อมั่นในการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยภายในชุมชน
ของตนเอง	เมื่อเปลี่ยนทัศนคติได้แล้ว	คนจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้
จักรยานสัญจรจนจักรยานอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวันได้จริง
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9 รูปแบบเมือง & ชุมชนจักรยาน

2 เมือง
จักรยาน
ของโลก

1. อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

	 เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมจักรยาน

2. กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

	 จากเมืองอาชญากรรมสู่เมืองจักรยาน	

	 การปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้คนในเมืองสามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยเป็นกุญแจ
ส�าคญัทีท่�าให้อมัสเตอร์ดมัเป็นเมอืงจกัรยานอย่างแท้จรงิ	มเีลนจกัรยาน	มเีครือ่งหมายจกัรยาน
ก�ากับเป็นระยะ	มีสัญญาณไฟจราจรส�าหรับจักรยานในทุกแยกสามารถขี่จักรยานได้อย่าง
มัน่ใจ	มทีีจ่อดจกัรยานในอาคารท่ีจอดจกัรยานโดยเฉพาะเป็นจดุทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกับจดุเชือ่มต่อ
การคมนาคมอื่น	ทั้งรถไฟ	หรือรถราง	และยังมีจุดจอดจักรยานระหว่างทาง	หรือสามารถจอด
ริมคลองโดยผูกไว้กับระเบียงริมคลองก็สามารถท�าได้

มีทางจักรยานแยก
สัดส่วนจากเลนรถยนต์
ยาวถึง 400 กิโลเมตร 

และทั้งประเทศมีเลน
จักรยานรวมแล้วยาวถึง 
19,000 กิโลเมตร
เชื่อมโยงไปทุกชุมชน 
ทั้งเมืองและชนบท

1. อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมจักรยาน
 

อัมสเตอร์ดัม 
เมืองหลวง
ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์

มีเนื้อที่ 219.4 
ตารางกิโลเมตร

40% ของการสัญจร
ในเมืองใช้จักรยาน
เป็นหลัก มีจักรยาน

มากถึง 8.47 แสนคัน
ซึ่งมากกว่า

จำานวนประชากร
ที่อยู่ในประเทศ

มีประชากร
 8.35 แสนคน 
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	 วัฒนธรรมการใช้จกัรยานของพลเมอืงทีแ่พร่หลายท�าให้มกีารวางผงัเมอืงเพ่ือนกัป่ัน	
โดยเฉพาะ	มกีารวางผงัเมอืงท่ีเอ้ืออ�านวยให้สะดวกให้กับชาวเมอืงด้วยการเชือ่มโยงการ
จราจรอย่างเป็นระบบ	ทัง้ท่ีสภาพทางภูมศิาสตร์ของอมัสเตอร์ดมัเป็นท่ีราบและมคีคูลอง
ล้อมรอบเป็นใยแมงมุม	แต่มีการเชื่อมโยงด้วยสะพานข้ามคลองกว่า	1,200	แห่ง	เพ่ือ
ให้จกัรยานสามารถเดนิทางได้ท่ัวถึง	มกีารใช้รถประจ�าทางเป็นขนส่งมวลชนร่วมกับเรอื
ในการให้บริการประชาชน	มีรถไฟส�าหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมือง	โดยสถานี
รถไฟมีอาคารจอดจักรยานสูงถึง	3	ชั้น

	 การขบัเคล่ือนเมอืงจกัรยานอย่างต่อเน่ืองน�าไปสูก่ารสร้างวัฒนธรรมจกัรยานทีแ่ขง็แรง 
ทีเ่มอืงต่างๆ	ได้รบัการกล่าวขานถึงไปท่ัวโลก	และหลายเมอืงพร้อมจะท�าตามแบบอย่าง
ท่ีอัมสเตอร์ดัมท�าไว้	ด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการ 
ของคนในเมืองที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในการขับข่ีบนท้องถนนท่ามกลาง 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย 
 จากเมืองอาชญากรรมสู่เมืองจักรยาน

กรุงโบโกตา 
เมืองหลวงของ

ประเทศโคลอมเบีย 
มีประชากร

8.5 ล้านคน

 ได้พลิกฟื้นจากเมืองที่
เสื่อมโทรมเต็มไปด้วยปัญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม 
ความเหลื่อมลำ้าระหว่าง

คนรวยและคนจน การจราจร
ติดขัดอย่างมาก และอากาศ

เป็นพิษที่เลวร้าย  
รวมทั้งขาดพื้นที่สีเขียว

	 ด้วยการขบัเคลือ่นเมอืงไปสูเ่มอืงจกัรยาน	สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการใช้จกัรยาน
ในการสัญจร	 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว	ท�าให้คนได้มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกันมากข้ึน	 
การเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบและมุง่มัน่น้ีท�าให้เป็นเมอืงท่ีผูค้นในเมอืงมคีณุภาพชวีติ 
ที่ดีขึ้น	ปัญหาต่างๆ	ที่เคยมีก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด



24      

	 โดยมีการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนสู่เมืองจักรยานอย่างเป็นระบบดังนี้
 
 1. กำรสร้ำงเส้นทำงจกัรยำนควำมยำวรวมกว่ำ 300 กิโลเมตร	สร้างตรงจาก	“สลมั” 
และพ้ืนทีร่อบนอกเข้าสูใ่จกลางเมอืง	มทีัง้เส้นทางสายหลกั	ซึง่เชือ่มโยงใจกลางเมอืง
ท้ังย่านธุรกิจ	สถานศกึษา	ย่านท่ีอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น	และเส้นทางสายรองท่ีเชือ่มย่าน 
ทีพั่กอาศยั	สถานทีท่่องเทีย่ว	และสวนสาธารณะ	โครงสร้างท้ังสายหลกัและสายรอง
เชือ่มโยงถึงกันเพ่ือให้สามารถใช้จกัรยานสัญจรไปได้ทุกสถานท่ี	และยังมกีารจดัพ้ืนท่ี 
สีเขยีวขนาบไปกับเส้นทางจกัรยานด้วย	ส่งผลให้ชาวเมอืงหันมาขีจ่กัรยานมากขึน้ถึง	5	เท่า

 2. ปรบัปรงุระบบขนส่งมวลชน	เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนตวัได้จดัท�ารถเมล์สายด่วน 
TransMilenio	เป็นระบบขนส่งมวลชนท่ีมคีวามรวดเรว็	ราคาไม่แพง	มเีลนและสถานี
ขึ้นลงเฉพาะ	สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องหยุดจอดบ่อย	ปัจจุบันระบบนี้มีประสิทธิภาพ
อย่างมาก	ส่งผลให้ความหนาแน่นของรถยนต์ในเมอืงลดลงไปได้ถึง	40%	และเส้นทาง 
ของรถสามารถเชื่อมต่อกับการใช้รถจักรยานได้อย่างดี	เนื่องจากสถานีต่างๆ	มีจุด
จอดจกัรยานทีส่ามารถใช้งานได้จรงิเพียงพอตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้จกัรยาน

 3. รณรงค์ด้วยควำมสนุกสนำน ทุกวันอาทิตย์เวลา	7	โมงเช้าถึงตี	2	จะเป็นเวลา
ของ	“วันอาทติย์ปลอดรถยนต์”	ทีช่าวโบโกตาเรยีกว่า	“Ciclovia”	ทางการจะปิดถนน
หลายสายรวม	120	กิโลเมตร	พร้อมมจีดุจอดรถมากมายให้ชาวเมอืงพร้อมท่ีจะสละ
รถเพ่ือมาใช้จักรยาน	หรือเดินเท้าเข้าเมืองแทน	สร้างจินตนาการความสนุกของ 
การข่ีจักรยานกลางเมืองโดยไม่มีรถยนต์สักคัน	ท้องถนนส่วนใหญ่ในวันอาทิตย ์
จึงกลายเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยผู้คนท่ีมาเดินเล่น	ครอบครัวพากันมา 
ออกก�าลังกาย	เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ	ด้วยกัน

 ด้วยนโยบายท่ีมุง่มัน่ของผูบ้รหิารและการขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบ	เมอืงโบโกตา 
ได้แปรสภาพสู่เมืองท่ีมีโครงสร้างและบรรยากาศที่เป็นมิตร	ชาวเมืองมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น	ส่งผลให้อาชญากรรมลดลง	ชาวเมืองรู้สึกมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้น
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7 รูปแบบชุมชนจักรยานของไทย

	 โครงการชุมชนจักรยานเพ่ือสุขภาวะได้ศึกษาค้นพบ	7	รูปแบบการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
ให้เกิดข้ึนในชุมชนของประเทศไทย	โดยเป็นการท�างานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายในชุมชน	
ใช้กระบวนการท�างานสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม	เพ่ือพัฒนาทักษะของคนในพ้ืนท่ี 
ให้มีศักยภาพในการจัดการชุมชนท้องถ่ินของตนเอง	แล้วเข้ามาร่วมสร้างกระบวนการขับเคลื่อน
ให้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน	สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน

รูปแบบที่ 1 

จักรยาน
รักษ์โลก

	 ใช้จกัรยานเพ่ือจดัการสิง่แวดล้อมในชมุชน	โดยแกนน�าท่ีมทัีกษะ 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิม	ดังเช่น	ชุมชนหมู่บ้ำนร่มทิพย์ คลอง
สำมวำ กรงุเทพฯ	ต้นแบบชุมชนจักรยานรักษ์โลกท่ีส่งเสริมการใช้
จกัรยานเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในชมุชน	และประสบความส�าเรจ็
ในการกระตุ้นให้คนในชุมชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชน	มกีารสร้างจติส�านึกรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการจดั
กิจกรรมด้านจักรยานเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนในชุมชน	 
น�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนให้
เป็นพ้ืนทีช่มุชนสขุภาวะท่ีย่ังยืน	ตอกย�า้ให้ทุกคนภาคภมูใิจว่าการใช้
จักรยานช่วยลดมลพิษในอากาศและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม	ทุกวัน
อาทติย์สิน้เดอืน	ชมุชนหมูบ้่านร่มทพิย์จดักิจกรรม	“อาสาสมคัรป่ันไป
เก็บไป”	ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครจะร่วมกันปั่นจักรยานออกไปเก็บขยะ
ภายในชมุชน	เมือ่จบกิจกรรม	อาสาสมคัรจะน�าขยะท่ีเก็บได้มาชัง่ขาย	
น�าเงนิเข้าสมทบกองกลางของกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือน�าไปท�ากิจกรรม
ต่างๆ	ในชุมชนต่อไป

 ชุมชนจักรยำนโรงเรียนอนุบำลทับสะแก อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมให้นักเรียนปั ่นช่วยโลกลดขยะ	 
โดยเริ่มจากครูให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรในห้องเรยีน	จดัสภาพแวดล้อม
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รูปแบบที่ 2 
คบเด็ก

ปั่นจักรยาน

	 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทใน 
การส่งเสริมการใช้จักรยาน	ชุมชนท่ีประสบผลส�าเร็จในการชักชวน 
ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการใช้จักรยาน	ได้แก่	ชุมชน
หมูบ้่ำนมำซอรตูอ อ.พร่อน จ.ยะลำ	ผู้ใหญ่ในชุมชนเปิดโอกาส 
ให้แกนน�าเยาวชนมีบทบาทในการชักชวนเยาวชนกลุ ่มต่างๆ	 
ในชมุชนให้ออกไปท�ากิจกรรรมจติอาสาเพ่ือพัฒนาชมุชน	โดยเฉพาะ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องการกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือให้เยาวชน 
เหน็คณุค่าในตนเองโดยไม่มกีารบงัคบักะเกณฑ์	โดยทุกครัง้ทีอ่อกไป
ท�ากิจกรรมจะใช้จักรยานในการเดินทางร่วมกัน	เป็นการท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีท�าให้เยาวชนรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง	และรู้สึก
ว่าการใช้จักรยานเป็นเรื่องเท่

	 นอกจากนียั้งมชีมุชนทีเ่ข้าไปท�ากิจกรรมส่งเสรมิจกัรยานกับเดก็ๆ	 
ในโรงเรยีนเพ่ือปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการใช้จักรยานตั้งแต่วัยเด็ก	 
โดยที่ชุมชนบ้ำนป่ำแซง อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร	 โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าแซงท�ากิจกรรมฝึก
ทกัษะการใช้จกัรยานและความรู้เรือ่งวินัยจราจรให้กับเดก็ๆ	ชวนเดก็
ปั่นจักรยานออกไปเรียนรู้ชุมชนของตนเอง	โดยโรงเรียนได้บูรณาการ
ความรู้เรื่องจักรยานเข้าไปอยู่ในแผนการเรียนการสอน	และก�าลัง
พัฒนายกระดับเป็น	“โรงเรียนจักรยานต้นแบบ”	ต่อไป

ภายในโรงเรยีนให้เอือ้ในการฝึกป่ันจกัรยานของเดก็ๆ		ฝึกทักษะการใช้
จักรยาน	เตรียมความพร้อมเด็กก่อนออกไปปั่นนอกโรงเรียนสู่การปั่น 
อย่างมั่นใจในชุมชน	บูรณาการกับโครงการ	“ชุมชนปลอดถังขยะ”	 
เด็กๆ	ปั่นออกไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน	น�าไปสู่ความมั่นใจ 
ของผู้ปกครองที่อนุญาตให้ลูกหลานปั่นจักรยานในชุมชนได้
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รูปแบบที่ 3 
คุณหมอ
ชวนปั่น

	 บุคลากรสาธารณสุขในชุมชนเป็นแกนน�าส่งเสริมให้ชุมชน 
และองค์กรท่ีตนเองสังกัดใช้จักรยานเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง
ระบบสาธารณสุขในพ้ืนที่	มีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นที่	โรงพยำบำลสมเด็จ
พระบรมรำชนีินำถ ณ อ.นำทว ีจ.สงขลำ ส่งเสรมิการจดัพ้ืนท่ีภายใน 
โรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการใช้จักรยานของบุคลากรในโรงพยาบาล	 
จดัจดุจอดจกัรยาน	ป้ายสัญลกัษณ์ทางจกัรยาน	และผู้บรหิารแกนน�า
ของโรงพยาบาลออกมาใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน	เป็นตัวอย่าง 
ให้คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานเพ่ือท�ากิจกรรมต่างๆ	ตามอย่าง
บุคลากรในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

	 ในชมุชนบ้ำนหนองกระดิง่ อ.คีรีมำศ จ.สโุขทัย	อบต.	หนองกระดิง่ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองกระดิ่งได้ร ่วมกัน 
ส่งเสริมการใช้จักรยานผ่านกลุ ่มน�าร่อง	 โดยให้กลุ ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ใช้จักรยานออกไปปฏิบัติภารกิจ
บริการด้านสุขภาพให้กับชาวบ้าน	ส่วนผู้น�าท้องถ่ิน	ท้องท่ี	และผู้น�า
ชุมชนใช้ยุทธศาสตร์สร้างกระแสโดยจัดกิจกรรมนัดปั ่นร่วมกัน 
สัปดาห์ละ	1	วัน	และท�าเป็นแบบอย่างในการใช้จักรยานเดินทาง 
ในชีวิตประจ�าวันภายในชุมชน	เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิด
กระแสรักสุขภาพด้วยการใช้จักรยานให้เกิดขึ้น
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รูปแบบที่ 5 
มาตรการสร้าง

แรงจูงใจ
ใช้จักรยาน
ในชุมชน

	 ผูบ้รหิารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าเรือ่งจกัรยานเข้าสูน่โยบาย 
ของท้องถ่ิน	และมมีาตรการต่างๆ	เพ่ือจงูใจให้ประชาชนหันมาใช้จกัรยาน 
ตัวอย่างมาตรการสร้างแรงจูงใจครบวงจรเกิดขึ้นท่ีชุมชนต�ำบล 
คลองจกิ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ	ท่ีได้สร้างระบบส่งเสริม 
ทุกภาคส่วนเต็มรูปแบบ	โดยท�าความร่วมมือบันทึกข้อตกลง	(MOU)	
ส่งเสริมการใช้จักรยานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	

	 การท�าความร่วมมอืบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ท�าให้แต่ละหน่วยงาน
เริม่ส่งเสรมิจกัรยานในบทบาทของตนเอง	เริม่ตัง้แต่โรงเรยีนท�างานกับ 

	 ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนใช้จักรยานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ	
สอดคล้องกับการก้าวสู่สังคมผูสู้งวัยในยุคปัจจบุนั	ชมุชนจ�านวนมาก
ในประเทศไทยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกมาใช้จักรยานเพ่ือให้สุขภาพ
แข็งแรง	อาทิ	ชมุชนบ้ำนโฮ่งหลวง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล�ำพนู	สร้างแกนน�า
ผูส้งูอายุออกมาจดักจิกรรมป่ันรถถีบพากันไปท�ากิจกรรมตามสถานท่ี 
ต่างๆ	เช่น	ไปวัด	ไปตลาด	ไปออกก�าลังกาย	รวมกลุ่มปั่นจักรยาน 
กับกลุ่ม	อสม.	ออกไปเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง	เป็นต้น	ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
สุขภาพดีขึ้นจนบางคนไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเหมือนที่เคย

 ชมุชนบ้ำนบำงมัญ-บำงตำเพชร อ.เมือง จ.สงิห์บรีุ ใช้แนวคดิ	 
“ซ่อมจกัรยานแบบแบ่งปัน”	รวมพลงัคนวัยเกษยีณออกมาเป็นแกนน�า
จนเกิดศูนย์ซ่อมจักรยานโดยช่างวัยเก๋า	มีการชักชวนให้ผู้สูงอายุใน
หมูบ้่านน�าจกัรยานออกมาซ่อมแซมจนใช้งานได้ด	ีและยังมอีกีหลาย
ชุมชนท่ัวประเทศท่ีมีกระบวนการท�างานกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	
โดยบรูณาการงานด้านต่างๆ	ของชมุชนกับการส่งเสรมิการใช้จกัรยาน
ในผู้สูงอายุ	เสริมพลังจนท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุลุกขึ้นมาปั่นจักรยาน	 
เดินทางอย่างกระฉับกระเฉง	และท�ากิจกรรมต่างๆ	ร่วมกันมากขึ้น

รูปแบบที่ 4 
สร้างสุขสังคม
ผู้สูงวัยด้วย
จักรยาน
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รูปแบบที่ 6 
จักรยานจัดการ
การท่องเที่ยว

ชุมชน

	 ชมุชนทีม่ต้ีนทนุด้านสถานทีท่่องเทีย่วเชงิธรรมชาตหิรอืวัฒนธรรม
ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวของ
ชุมชนให้มีจุดขายที่น่าสนใจย่ิงขึ้น	ตัวอย่างชุมชนท่องเท่ียวด้วย
จักรยานท่ีก�าลังท�างานอย่างแข็งขันคือ	ชุมชนต�ำบลคลองจิก 
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ	ด้วยต้นทุนด้านการท่องเท่ียว
ของชมุชนทีแ่วดล้อมด้วยสถานทีท่่องเท่ียวทีม่ชีือ่เสยีงใน	อ.บางปะอนิ	
ชุมชนต�าบลคลองจิกได้จัดการท่องเท่ียววิถีชาวนา	พัฒนาเส้นทาง 
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานภายในชุมชนเชื่อมโยงสู่สถานที่ท่องเที่ยว 
ส�าคัญในพ้ืนที่	เริ่มจากสถานีรถไฟบางปะอินไปสิ้นสุดที่พระราชวัง
บางปะอนิ	ผ่านเข้าไปในชมุชนคลองจกิ	เรยีนรูว้ถีิชาวนา	ชมบรรยากาศ
ท้องทุ่งนาแห่งภาคกลาง	และวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองจิก	

	 เส้นทางท่องเท่ียวสายนี้เหมาะมาท่องเที่ยวปั่นจักรยาน	สามารถ
นัง่รถไฟมาลงสถานบีางปะอนิแล้วเริม่ป่ันหรอืจะป่ันยาวจากกรงุเทพฯ	
มาถึงชุมชนก็ได้	 โดยทางกลุ ่มท่องเที่ยวภายในชุมชนได้เตรียม 
สิ่งอ�านวยความสะดวกไว้รองรับกลุ่มนักปั่น	และจัดระบบภายใน
ชุมชนไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นักเรียนที่ข่ีจักรยานไปโรงเรียน	จัดกิจกรรมเยาวชนขี่จักรยานเรียนรู้
ชุมชน	ประสานกับเครือข่ายกลุ่มผู้เก่ียวข้องในชุมชนพูดคุยปัญหาที่
ไม่เอื้อให้ใช้จักรยาน	ก�าหนดความปลอดภัยการใช้จักรยานของกลุ่ม
นกัเรยีน	การจดัเส้นทางท่ีมกีารใช้จกัรยานเพ่ือเชือ่มชมุชนกับโรงเรยีน	
ส่งเสริมการใช้ถนนที่ปลอดภัยร่วมกับยานยนต์อื่นๆ	และปรับปรุงกฎ
เกณฑ์กติกาการใช้ถนนร่วมกัน	ปรับปรุงสภาพถนน	เส้นทางจักรยาน
ท่ีใช้เดินทางในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงยกระดับการท่องเท่ียวชุมชน 
ด้วยรถไฟเชื่อมต่อจักรยาน	จากสถานีรถไฟบางปะอินสู่ชุมชน
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	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้บูรณาการเรื่องการส่งเสริมการใช้
จักรยานเข้าสู่งานพัฒนาท้องถ่ินด้านต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	อาทิ	
ชุมชนบ้ำนม้ำร้อง อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้สร้าง 
แรงกระตุ้นให้ปั่นจักรยานท้ังชุมชน	ใช้จักรยานเข้าไปเสริมในงาน
พัฒนาท้องถ่ินยกระดบังานให้ดีขึน้	สร้างแรงจงูใจให้คนทกุเพศวัยมา
ใช้จักรยานเป็นประจ�าในภารกิจชีวิตประจ�าวัน	มีกิจกรรมสมุดบันทึก
ความดี	สะสมแต้มคุณค่าเมื่อท�าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชน	จักรยาน 
ก็เป็นหน่ึงในความด	ีกิจกรรมเหน่ือยละสิบบาท	ใครมายืมใช้จกัรยาน
ของชุมชน	สมทบทุนคร้ังละ	10	บาท	ส่งเสริมการปั่นจักรยานเท่ียว
ชมุชนและการออกก�าลังเชงินันทนาการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต�าบลบ้านทุ่งขีต่้าย	และ	อสม.	ใช้จกัรยานท�ากิจกรรมเย่ียมผูป่้วยและ
ผูส้งูอายุเป็นประจ�า	ในวันหยุดรวมตัวใช้จกัรยานท�าภารกิจอาสาต่างๆ	
ที่สนุกสร้างคุณค่าต่อชุมชน
	 อีกหนึ่งชุมชนท่ีใช้จักรยานเป็นเครื่องมือบูรณาการงานพัฒนา 
ท้องถ่ินคือ	ชุมชนโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เทศบาลต�าบล
โพธ์ิชัยได้บรรจุแผน	“การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน”	 
ไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล	มีความตั้งใจน�าจักรยานมาเป็น 
เครื่องมือบูรณาการในงานของท้องถิ่น	มีแผนงานในแต่ละกองที่ต้อง
ท�าเพ่ือพัฒนาชมุชน	ใช้จกัรยานเป็นตวัชโูรงเพ่ือลดปัญหาด้านสขุภาพ	
ลดปัญหาอุบัติเหตุ	ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	สร้างชุมชนน่าอยู่	 
และยังได้ประสานกับคณะท�างาน	4	ฝ่ายหลัก	ท้องถ่ิน	โรงพยาบาล	
ต�ารวจ	และแกนน�าชุมชน	เพ่ือมาร่วมกันด�าเนินการ	โดยมีแผน 
ท�าที่จอดจักรยานให้ท่ัวถึงมากขึ้น	ปลูกต้นไม้ภายในชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวให้เกิดความร่มร่ืน	ปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะกับการเดิน 
และใช้จักรยาน	เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น

รูปแบบที่ 7 
 จักรยานเครื่องมือ

บูรณาการงาน
พัฒนาท้องถิ่น
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Model การขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชน เมืองจักรยาน

ท�ำควำมเข้ำใจ
สร้ำงทัศนคติ

3

1

สร้ำงกลไกใน
กำรขับเคลื่อน

2

ติดตำม
หนุนเสริม

4

จัดกำร
องค์ควำมรู้

5

ศึกษำข้อมูล 
• ข้อมูลการใช้จักรยานในพื้นที่จริง
• มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
	 :	คนเห็นความส�าคัญ	(ผู้น�า	และคนในชุมชน)
	 :	พื้นที่มีความพร้อม
	 :	สามารถสร้างรูปธรรมให้เกิดได้
• ประเมินความเป็นไปได้

• ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด
• ผู้ที่มีใจอยากขับเคลื่อน	 	 	
• ผู้ที่มีมุมมองต่อชุมชน	เมืองจักรยาน

• สร้างความเข้าใจต่อความหมายของชุมชน
	 จักรยาน	(ที่ใช้จักรยานในวิถี)
• เห็นภาพของเมืองจักรยานที่ตรงกัน

• พัฒนาศักยภาพ
• ติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด
• เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
• สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ
• ร่วมหาภาคีขับเคลื่อน

• แลกเปลี่ยนบทเรียนคนท�างาน
• Forum	งานวิชาการ
• เวทีคืนข้อมูลงานวิจัย
• มหกรรมชุมชน

กำรคัดเลือก
พื้นที่
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บทที่ 3

บทเรียนรู้ครู และผู้ปฏิบัติการในโรงเรียน
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การขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในโรงเรียน 

	 ปัจจุบันการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กๆ	เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	เด็กส่วน
หนึ่งบ้านไกลเกินกว่าจะเดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเองก็นั่งรถรับส่งนักเรียน 
ทีไ่ปรับถึงหมูบ้่าน	เดก็ส่วนใหญ่นัง่รถจกัรยานยนต์ท่ีผูป้กครองมาส่ง	แม้ว่าโรงเรยีน
และบ้านอยู่ห่างในระยะเดินถึง	หรือปั่นจักรยานมาได้อย่างง่ายๆ	แต่ผู้ปกครอง 
ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการปล่อยให้เด็กเดินทางไปโรงเรียนเอง	 
ภาพการใช้จักรยานของเด็กๆ	ในชุมชนที่เคยมีในอดีตจึงเลือนหายไปพร้อม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 โรงเรียนมีส่วนส�าคัญในการปลูกฝังความคิด	มุมมอง	สร้างนิสัยต่างๆ	 
ในการใช้ชีวิตของเด็ก	โรงเรียนจึงเป็นอีกพ้ืนท่ีส�าคัญของการท�างานสร้างชุมชน
จักรยาน	เพ่ือเป็นพ้ืนที่ของการเรียนรู ้	 พ้ืนที่ของการปลูกฝังการใช้จักรยาน 
เป็นพาหนะในการเดินทางให้กับเด็กๆ	การปลูกฝังการใช้จักรยานตั้งแต่เล็กน้ี 
เป็นโจทย์ส�าคัญท่ีจะช่วยให้การสร้างชุมชนหรือเมืองจักรยานในอนาคตไม่ใช่ 
เรื่องยาก	และสามารถเกิดขึ้นได้จริง	

	 บทเรียนของการขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในโรงเรียนเกิดขึ้นจากวงพูดคุย 
กับตัวแทนของโรงเรียน	ศูนย์เด็กเล็ก	รวมถึงชุมชน	ที่สามารถขับเคลื่อนชุมชน
จักรยานให้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นของครูแกนน�า
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 1. โรงเรียนบ้านป่าแซง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่ จ.กาฬสินธุ์

 3. โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

 5. ชุมชนบ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 6. สมาพันธ์ผู้ ใช้จักรยานและการเดิน ภาคใต้ตอนบน
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กลุ่มเป้าหมาย 

	 มุง่ไปทีก่ารปลกูฝังลกัษณะนสิยัการใช้จกัรยานในชวิีตประจ�าวันให้กับ
เด็ก	และการหนุนเสริมทุกด้านเพ่ือให้เกิดวิถีจักรยานแวดล้อมตัวเด็ก	 
การเปิดโอกาสให้พ่อแม่	ผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้อง	และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนิสัยขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัย 
ให้กับเด็กๆ

• เด็กเกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน	ปรับเปลี่ยนจากการใช  ้
รถจักรยานยนต์	ซึ่งมีท้ังความเร็ว	และความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย	 
มาเป็นการใช้จักรยานในการสัญจรแทน
• เด็กสามารถพ่ึงตนเอง	 เดินทางมาโรงเรียนเองได้	และจักรยาน 
เป็นทางออกของการพึ่งตนเองในเรื่องนี้
• ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง	มีความมั่นใจในความปลอดภัยท่ีจะให้เด็ก 
ขี่จักรยานมาโรงเรียน
• ผู้ปกครองและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง	เกิดความร่วมมือกับโรงเรียน 
ในการสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน	เคารพกฎจราจร	และร่วมสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กนักเรียน
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เป้าหมายสร้างทัศนคติ & ปลูกฝังพฤติกรรม 

	 ไม่เน้นจดักิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส	แต่มุง่ไปทีก่ารสร้างวนัิยจราจร
ของผูท้ีเ่กีย่วข้องเพ่ือร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับเดก็	และการสร้างวิถี
การเดินทางด้วยจักรยานให้กับนักเรียน	เป็นการสร้างการเปล่ียนแปลง
ภายในตวัตนของแต่ละคน	ท�าให้เดก็มองเห็นคณุค่าของจกัรยาน	สามารถ
น�ามาใช้ในวิถีชวิีตจรงิ	พร้อมกับการสร้างวินยัให้เกิดขึน้ท้ังในตวัเดก็และ
สังคมรอบข้าง	นอกจากน้ียังมองว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ
พัฒนาสู่เมืองหรือชุมชนจักรยานต่อไป

 1. สร้ำงทัศนคติเรื่องจักรยำนตั้งแต่วัยเด็ก	การท�างานกับเด็กเป็น 
กลุ่มท่ีท�างานด้วยง่ายท่ีสุด	ท้ังในเรื่องการปลูกฝังแนวคิด	พฤติกรรม 
ที่สามารถก�าหนดให้เป็นวิถีชีวิตของเด็กต่อไป	และการท�างานกับเด็ก 
ยังสามารถช่วยจุดประกายให้กับชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้
จกัรยานเป็นวิถี	จากการตืน่ตวัของเดก็	และการท่ีผูใ้หญ่ต้องเป็นต้นแบบ
ที่ดีให้กับเด็กด้วย
 2. สร้ำงควำมร่วมมือเรื่องควำมปลอดภัยภำยในชุมชน ต้องการ
เห็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเด็ก	โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรอบ
โรงเรียน	ซึ่งเกิดข้ึนจากการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง	
โรงเรียน	และชุมชนในการขับเคลื่อนร่วมกัน
 3. โรงเรยีนเป็นจดุเริม่ต้นพฒันำชมุชนแห่งกำรเดนิและจกัรยำน 
การพัฒนาจากความปลอดภัยของบริเวณรอบโรงเรียนจะเป็นฐานของ
การพัฒนาเมืองจักรยานต่อไป	โดยต้นแบบชุมชนการเดินและจักรยาน
คือ	การรณรงค์กระตุ้น	ผลักดัน	และสนับสนุน	ให้เด็กนักเรียนเกิดการใช้
การเดิน	หรือจักรยานในระยะทางไม่เกิน	1	กิโลเมตร	ในการมาเรียน	 
ซึ่งจะเป็นระยะทางที่เป็นจริงในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสามารถสร้าง
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6 บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
 
 บทเรยีนการขบัเคลือ่นชมุชนจกัรยานในโรงเรียนมกีระบวนการขับเคล่ือนส�าคญั	
6	เรื่อง

บทเรียนที่ 1 สร้างความเข้าใจให้ผู้นำา เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความยั่งยืน

บทเรียนที่ 2  การสำารวจข้อมูลเพื่อมองเห็นตัวเราให้ชัด

บทเรียนที่ 3  ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างแนวร่วมสำาคัญ

บทเรียนที่ 4  สร้างแกนนำาขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ

บทเรียนที่ 5  ชวนเด็กทำากิจกรรม

บทเรียนที่ 6  หนุนเสริม เอื้ออำานวย เพื่อส่งเสริมการปั่น

ความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กนักเรียน
ในการเดินทางมาเรียน
 4. เด็กมีสุขภำพดีและลดพฤติกรรมเสี่ยง	ต้องการให้เด็กและ 
ทกุกลุ่มในชมุชนมสีขุภาพด	ีโดยมจีกัรยานเป็นเครือ่งมอืปรับเปล่ียนจาก
พฤติกรรมเนือยนิ่ง	การติดสมาร์ทโฟนมาสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น	
หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น
 5. ลดควำมเหลื่อมล�้ำ จากการตีตราว่าจักรยานเป็นของกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย	ยากจน	มาสู่การเป็นสังคมที่เอื้ออาทรกันมากขึ้น
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บทเรียนที่ 

1
สร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้น�ำ

 การท�าให้ผู้บริหารโรงเรียนมองเห็นความส�าคัญเป็นตัวช่วยให้การ 
ขับเคลื่อนเป็นไปได้ง่ายขึ้น	โดยเชื่อมโยงกับหลักการส�าคัญของโรงเรียน
คอืการพัฒนาเดก็ให้มคีวามสุขในการมาเรียน	ดงัน้ันแนวทางการโน้มน้าว
เพ่ือให้ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเข้าใจความส�าคัญของการขับเคลื่อน 
จึงเน้นให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในทุกมิติ

• ส่งผลดต่ีอเดก็นักเรยีน	การสร้างชมุชนการเดนิหรอืจกัรยานมคีวาม
ส�าคัญต่อการเรียนรู้	หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน
• เชื่อมโยงให้เห็นผลดีที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นองค์รวม	เชื่อมโยงให้เห็น
ว่าชุมชนการเดินหรือจักรยาน	ไม่เพียงเด็กจะได้สุขภาพที่ดี	ประหยัดเงิน
ค่าเดนิทาง	แต่ยังเป็นการปลกูฝังวนัิย	ลดความเหลือ่มล�า้ของเดก็ทีย่ากจน	
มีผลดีทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ	จิตใจ	สังคมความเป็นอยู	่
พร้อมทั้งการสร้างปัญญาช่วยให้เกิดสุขภาวะทั้ง	4	ด้านที่จะท�าให้เด็กได้
ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
• ไม่ได้เป็นภำระเพิม่เตมิกับครใูนโรงเรยีน	บรูณาการกับการเรยีนรู้
ในโรงเรียนโดยไม่ต้องสร้างภาระงานใหม่มากจนเกินไป	หรือถ้าจ�าเป็น
ต้องมีภาระเพิ่มเติมต้องชี้แจงให้เห็นว่าภาระนั้นคุ้มค่ามากเพียงใด
• เพ่ือสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยให้กับเด็ก	การขับเคลื่อนใน 
เรื่องน้ีเป็นการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยส�าหรับเด็ก
นักเรียน

สร้างความเข้าใจให้ผู้นำา เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่ความยั่งยืน 
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	 นอกจากผูบ้รหิารโรงเรยีนแล้ว	ยังมคีณะกรรมการสถานศึกษาทีจ่ะต้อง
ท�าความเข้าใจ	และมองเห็นความส�าคัญของการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด
ชุมชนการเดิน	หรือการใช้จักรยานในวิถีชีวิต	ซึ่งการสร้างความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส�าคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกลุ่มส�าคัญ
ทีช่่วยท�าให้ชมุชนทัง้ครอบครวั	และเดก็มคีวามส�าคญัและพร้อมจะเปลีย่น
วิถีในการท�างานเชงิพ้ืนที	่เพ่ือเชือ่มต่อกับนโยบายของโรงเรียน	และท�าให้
เกิดชุมชนการเดิน	หรือจักรยานได้จริง

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์โรงเรียนและจังหวัด

 การเชือ่มโยงวิสยัทัศน์มคีวามส�าคญัอย่างย่ิง	ทัง้วิสยัทัศน์ของโรงเรยีน	
และวิสัยทัศน์ของจังหวัด	เน่ืองจากวิสัยทัศน์เป็นตัวก�ากับทิศทางการ 
ขับเคลื่อนของโรงเรียนอยู่แล้ว	การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์	และผลักดัน 
เร่ืองชุมชนจักรยานเข้าสู ่นโยบายของโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ที่ช ่วยให้เกิดความยั่งยืน	นโยบายของโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนจึงต ้องม ี
ความชัดเจน	และจริงจังในการน�าไปใช้จริงเมื่อเข้าสู่นโยบายหรือแผน 
ของโรงเรียนแล้วจะถือเป็นแผนปฏิบัติท่ีแม้ว่าผู้บริหารจะย้ายไปโรงเรียน
อื่นแล้ว	แต่แผนปฏิบัติในการขับเคลื่อนเรื่องจักรยานก็ยังคงอยู่ในแผน
ประจ�าปีของโรงเรียน

 การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของจังหวัดเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงท่ีช่วยให ้
การขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในโรงเรียนเข้มแข็งย่ิงขึ้น	 วิสัยทัศน์ของ 
จังหวัดเป็นร่มใหญ่ของการพัฒนาในแต่ละจังหวัด	ซึ่งโรงเรียนต้อง 
พัฒนาเด็กภายใต้ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด	ดังน้ันการประสานกับ
โรงเรียนโดยน�าวิสัยทัศน์ของจังหวัดเข้ามาเชื่อมโยงช่วยให้โรงเรียน 
เห็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีหลากหลายย่ิงขึ้น	ท�าให้เห็น 
ความส�าคัญพร้อมจะขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในโรงเรียนได้ง่ายขึ้น
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บูรณำกำรทุกภำคส่วน

 การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความย่ังยืนน้ัน	ไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้โดยโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว	แต่จะต้องมีการเชื่อมโยง 
บรูณาการกับทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้โรงเรยีน	ชมุชน	ผ่านคณะกรรมการ 
สถานศึกษาหรือประสานงานร่วมกับชุมชนโดยตรง	รวมถึงหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และการเชื่อมประสานงานกับส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาโดยอาจเป็นการร่วมขับเคลื่อนระหว่างโรงเรียน	ชุมชน	 
หน่วยงานอื่นในพ้ืนท่ี	 และน�าเสนอเรื่องเข ้าส�านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือสร้างการสนับสนุนการท�างานของโรงเรียน	ตัวอย่างท่ี 
เห็นชัดคือ	โรงเรียนบ้านป่าแซง	ซึ่งเร่ิมต้นด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ร่วมระหว่างโรงเรียน	กรรมการสถานศึกษา	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต�าบล	และนักเรียนในโรงเรียนถึงกระบวนการในการขับเคลื่อน	 
แล้วจึงน�าเสนอแผนให้กับส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	จึงท�าให้เป็น 
ไปได้จริง	 เกิดการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
เพื่อให้เกิดการเดิน	และการใช้จักรยานในการมาเรียน
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2 	 การท�างานบนฐานข้อมูลเป็นเรื่องส�าคัญท�าให้มองเห็นทิศทางของ 
การขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี น้ันว ่าจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการเ ร่ืองใด	 
และเรื่องใดจะเป็นแรงส่งให้เกิดความส�าเร็จ	การส�ารวจข้อมูลเป็น 
เรื่องที่ต้องด�าเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการ	โดยข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นฐาน
การท�างานที่ส�าคัญมีดังนี้

การสำารวจข้อมูลเพื่อมองเห็นตัวเราให้ชัด

1. ข้อมูลกำรเดินและกำรใช้จักรยำนของนักเรียนทุกแง่มุม
2. สภำพแวดล้อมของกำรเดินหรือกำรขี่จักรยำนมำเรียน
3. กำรสนับสนุนของผู้ปกครอง
4. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินหรือกำรใช้จักรยำน
 อย่ำงปลอดภัย
5. พฤติกรรมในกำรใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชน
6. พฤติกรรมกำรใช้จักรยำนของเด็ก
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1. ข้อมูลกำรเดินและกำรใช้จักรยำนของนักเรียนทุกแง่มุม

• ระยะทำงระหว่ำงบ้ำนและโรงเรยีน หากนักเรยีนส่วนใหญ่มากกว่า	
80%	บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนเกินกว่า	2	กิโลเมตร	การขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดชุมชนจักรยานในโรงเรียนอาจท�าได้กับนักเรียนจ�านวนน้อยจนไม่มี
พลังมากพอจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
• กำรเป็นเจ้ำของจักรยำน เพ่ือให้รู ้ว่านักเรียนมีจักรยานพร้อม 
ป่ันจกัรยานมาโรงเรยีนก่ีคน	และนักเรยีนท่ีต้องการความช่วยเหลือมก่ีีคน
• ทัศนคติของนักเรียนต่อกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในการขับขี	่
เพ่ือใช้ในการออกแบบกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมทัศนคติท่ีดีในการใช้
จักรยาน	และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

2. สภำพแวดล้อมของกำรเดินหรือกำรขี่จักรยำนมำเรียน 

	 ความเสีย่งต่อความปลอดภยัของนักเรยีนในการเดนิหรอืการข่ีจกัรยาน
มาโรงเรียนมีเรื่องใดบ้าง	เช่น	ในช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนมาเรียนและกลับ
บ้านมีรถประเภทใดที่ต้องใช้ถนนร่วมกัน	มีจ�านวนมากน้อยเพียงใด	หรือ
เส้นทางในการเดนิหรอืการข่ีจกัรยานมคีวามเสีย่งหรอืไม่	คบัแคบเป็นหลมุ
บ่อ	หรือต้องใช้ร่วมกันกับถนนสายหลัก	เพ่ือน�าข้อมูลไปก�าหนดกติกา 
การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก

3. กำรสนับสนุนของผู้ปกครอง 

	 ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองว่ามีแรงหนุนมากน้อยเพียงใด	 
ความกังวลใจของผู้ปกครองมากทีสุ่ดคือเรื่องใด	เพือ่ประเมินว่าโครงการ
สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้หรือไม่	 ท้ังการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	หรือเชื่อมประสานภาคีที่มีศักยภาพมาช่วยแก้ปัญหาให้
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4. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินหรือกำรใช้จักรยำน
 อย่ำงปลอดภัย 

	 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ที่จะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัย	 เช่น	 
ร้านซ่อมจักรยานที่จะช่วยให้ใช้จักรยานได้อย่างมั่นใจ	ป้ายเตือนจ�ากัด
ความเร็วได้ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

5. พฤติกรรมในกำรใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชน 

	 ส�ารวจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนท่ัวไป	เพ่ือแก้ไขเรื่องวินัย 
การใช้ถนนร่วมกันให้ปลอดภัยยิ่งข้ึน	การส�ารวจข้อมูลจ�าเป็นเพ่ือ 
การออกแบบการขับเคลื่อน	ทั้งกิจกรรมหลักท่ีต้องด�าเนินการ	รวมถึง 
ภาคีส�าคัญที่จะต้องเชื่อมประสานความร่วมมือเข้ามาช่วยขับเคลื่อน 
ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	ข้อมูลที่ละเอียดยังช่วย 
ประเมนิศกัยภาพการขบัเคลือ่นงาน	การวางเป้าหมาย	การวางแผนจงัหวะ
แผนงานแต่ละระยะให้ประสบผล	และมีพลังในการขับเคลื่อนต่อไป

6. พฤติกรรมกำรใช้จักรยำนของเด็ก 

	 โดยส�ารวจข้อมูลการเดิน	หรือการใช้จักรยานในวิถีชีวิตของเด็ก	เช่น
กิจกรรมใดบ้าง	หรือช่วงเวลาใดบ้างท่ีเด็กมีการใช้จักรยาน	หรือการเดิน
ในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งจะท�าให้มองเห็นว่า	พฤติกรรมหรือลักษณะ 
การใช้จักรยานเดิมของเด็กเป็นอย่างไร	และมองเห็นว่าถ้าจะส่งเสริม 
การใช้จักรยาน	หรือส ่งเสริมให้เกิดการเดินในวิถีประจ�าวันจะม ี
ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	และจะต้องมีกิจกรรมเสริมในเรื่องใด 
เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นจริงได้
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บทเรียนที่ 

3 	 การท�างานเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ	และปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้
จักรยานต้ังแต่เด็ก	ผู ้ปกครองมีความเก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ 
การประชุมผู ้ปกครองเพ่ือบอกกล่าวสิ่งท่ีก�าลังด�าเนินการ	แผนการ 
ขับเคลื่อนที่โรงเรียนก�าลังด�าเนินการเก่ียวเน่ืองกับนักเรียนอย่างไร	 
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับโครงการเพ่ือช่วยคล่ีคลายความกังวลใจ 
ของผู ้ปกครอง	และเชิญชวนผู ้ปกครองเข้ามาเป็นแนวร่วมในการ 
ขบัเคลือ่นงาน	โดยมบีทบาทเป็นคนสนบัสนนุให้ลกูหลานเข้าร่วมกิจกรรม	
ส่งเสริมให้เด็กใช้จักรยานเดินทางมาเรียนจนเป็นวิถีการใช้จักรยาน 
ในชีวิตประจ�าวัน

	 นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนทัศนคติยังต้องมีความต่อเน่ือง	การสร้าง
ความเข้าใจโดยการประชุมเพียงครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอ	ดังน้ันจึง 
ต้องมีกระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง	เช่น	การร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเน่ือง	 
และเชิญชวนผู ้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	ตัวอย่าง 
เช่น	การร่วมกับสาธารณสุขอ�าเภอในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นรอบ 
ชมุชน	โดยมผีูป้กครอง	และเดก็เข้าร่วมด้วย	ซึง่หัวใจหลกัคอื	ให้ผูป้กครอง
ได้เข้ามามีส่วนร่วม	และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกิจกรรมท้ังในแง่ของ 
การดแูลจากทมีงานท่ีจะสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยของการขบัขี	่
ความรู ้สึกสนุก	ได้ถ่ายรูปลง	Social	Media	จะสร้างความรู ้สึกท่ีด	ี 
ความชื่นชม	และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน	ซึ่งจะช่วยให้เกิด 
การใช้ในวิถีชีวิตได้ง่ายขึ้น	

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างแนวร่วมสำาคัญ
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4 	 แกนน�าในการขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในโรงเรียนมี	2	ส่วนหลัก 
ที่ส�าคัญ	ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนงานแตกต่างกัน	

แกนน�ำเด็ก
	 แกนน�าเด็กเป็นกลุ่มท่ีจะช่วยให้เกิดความส�าเร็จเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น	 
โดยต้องดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมท�ากิจกรรม	ให้เด็กได้ลองออกแบบ 
และรบัผดิชอบการท�างาน	ท�าให้เดก็รูส้กึเป็นเจ้าของงาน	เหน็ความส�าคญั
ของการขับเคลื่อน	และสามารถไปขยายต่อในกลุ่มเด็กด้วยกันเองได	้
เพราะแกนน�าเด็กเป็นตัวแทนในการเชื่อมประสานกับเด็กด้วยกันเอง 
ง่ายกว่าผู ้ใหญ่	แกนน�าเด็กยังมีบทบาทเป็นต้นแบบเพ่ือให้เกิดการ 
เลียนแบบกัน	การสร้างเด็กแกนน�าถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นช่วยให้เกิด 
ความย่ังยืนในการสร้างชุมชนจักรยาน	ท�าให้เร่ืองน้ียังคงอยู่ในโรงเรียน 
ได้ต่อไป	แม้จะเปลี่ยนผู้บริหารไปแล้วก็ตาม

สร้างแกนนำาขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ



46      

คณะท�ำงำน
	 การขบัเคลือ่นไม่ใช่การสร้างกิจกรรมเพ่ือให้นักเรยีนออกมาป่ัน
จักรยานเท่าน้ัน	แต่ต้องการความร่วมมือในการขับเคลื่อนจาก
หลายภาคส่วน	ท้ังในส่วนสาธารณสุข	องค์กรปกครองท้องถ่ิน	 
กรมทางหลวง	เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดรูปธรรมความส�าเร็จ 
จึงต้องมีคณะท�างานจากหลากหลายภาคส่วน	แต่ละหน่วยงาน
ให้ความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน	มีการติดตามความคืบหน้า 
ของการท�างานผ่านวงประชุมต่อเน่ืองเป็นระบบ	ซึ่งจะช่วยให้ 
การขับเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในโรงเรียน

	 ดังเช่นคณะท�างานจังหวัดระนองได้บูรณาการนโยบายจาก
ส่วนกลาง	จากกระทรวงสู่จังหวัด	จากจังหวัดสู่เทศบาล	และจาก
เทศบาลเข้าสู่โรงเรียน	ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของกระทรวงใน
โครงการถนนปลอดภัย	ทางจังหวัดต้องตอบสนองโครงการใหญ่	
และขยายผลสูโ่รงเรยีน	เช่น	ต้องสร้างความปลอดภัยหน้าโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล	โดยเทศบาลเข้ามาร่วมเป็นคณะท�างานร่วมกับ
ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจเก่ียวกับความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม	ทั้งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	หอการค้า	สมาคมโรงแรม	 
ผู้ปกครอง	โรงเรียน	และเด็กในโรงเรียน

กระทรวง

จังหวัด

เทศบาล

โรงเรียน
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5 	 จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้และรักในการเดินและการปั่นจักรยาน	
สร้างโอกาสในการสัมผัสการเดินทางโดยการเดินและการใช้จักรยาน	 
และสร้างประสบการณ์ความสุขให้เกิดขึ้น	 เติมความสนใจในการใช้ 
การเดินและการใช้จักรยานให้เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอผ่านกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบตามบริบทของพ้ืนที่	และความถนัดของผู้ขับเคลื่อนโครงการ	 
ซึ่งมีหัวใจอยู่ที่ความต่อเนื่อง	และความสุขท่ีเด็กได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

ตัวอย่ำงกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ

• หน่วยกล้ำเดนิ และอำสำจรำจร  จ.ระนอง	ซึง่ท�าโครงการท่ีต้องการ 
ส่งเสริมเรื่องการเดิน	เน่ืองจากการใช้จักรยานยังเป็นระยะทางท่ีไกล 
เกินกว่าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนได้	ดังนั้นจึงม ี
การคิดโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการเดิน	ภายใต้ชื่อโครงการหน่วย 
กล้าเดิน	โดยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ท่ีมาส่งลูกท่ีโรงเรียน	จอดรถส่งลูก
ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทาง	200-300	เมตร	และให้เด็กนักเรียนท่ีมา
ช่วงเวลาเดยีวกันได้รวมกลุ่มเดนิเข้าโรงเรยีนพร้อมกัน	เป็นหน่วยกล้าเดนิ	 
ในขณะเดียวกันก็รับสมัครอาสาจราจรจากเด็กนักเรียนกลุ่มหน่ึงเป็น 

ชวนเด็กทำากิจกรรม
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พ่ีเลี้ยงจราจร	 โดยการไปฝึกกับต�ารวจจราจร	และกลับมาอ�านวย 
ความสะดวกในเรื่องจราจรให้กับน้องๆ	ท่ีมาโรงเรียน	โดยมีต�ารวจจราจร
เป็นพ่ีเลี้ยง	นอกจากนี้ยังมีชมรมผู้ปกครองเข้ามาร่วมเป็นอาสา	ผลัดเวร
กันพาเด็กๆ	ข้ามถนน
• กิจกรรมกำรปั่นจักรยำนแรลลี่เรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้ำนโคน 
จ.อุตรดิตถ์	จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือเรียนรู้ในชุมชน	ประกอบด้วย 
ฐานดนตรี	 เสียงจากธรรมชาติ	ฐานภาษาอังกฤษ	 I	 like	 to	bike	 
ฐานคณิตศาสตร์	 เรียนรู ้คณิตจากสื่อธรรมชาติ	ฐานวิชาชาวค่าย 
และฐานวิชาวิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตรอบบึงเบิก	โดยให้เด็กปั่นจักรยานไป
เรียนรู้ในฐานกิจกรรม	เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในท้องถิ่นของตนเอง
• กิจกรรมหนูนำชวนป่ันสร้ำงสขุ ศนูย์พฒันำเดก็เลก็บ้ำนเหมอืดแอ่ 
จ.กำฬสินธุ์	จัดกิจกรรมร่วมกันปั่นทุกเสาร์	โดยชวนเด็กปั่นจักรยาน 
เพ่ือไปท�ากิจกรรมในชุมชน	 เช่น	ท�าความสะอาดรอบหมู ่บ ้าน	ซึ่ง 
กิจกรรมนี้ท�าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น	และห่างจาก 
โทรศัพท์มือถือได้
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• ปั่นจักรยำนได้เงิน โรงเรียนบ้ำนป่ำแซง จ.พิจิตร	มีกิจกรรม 
เถ้าแก่น้อยท่ีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการเพาะเห็ด	จูงใจเด็กว่า 
ถ้าอยากได้เงินต้องมีจักรยาน	โดยทางโรงเรียนน�าเห็ดใส่ถุงขายถุงละ	 
20	บาท	ถ้าเด็กปั่นจักรยานไปขายจะได้ถุงละ	5	บาท	โดยให้เด็กปั่น 
ไปขายช่วงเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน	และตอนเช้าเด็กจะน�าเงินที่ขาย 
ได้มาแจ้งครู	พร้อมรับเงินตอบแทนตามจ�านวนที่ตนเองขายได้
• ปั่นออกก�ำลังทุกเย็น ชุมชนบ้ำนโคน จ.อุตรดิตถ์ นัดหมายเด็ก
นักเรียน	ผู้ปกครอง	ผู้สูงอายุเข้าร่วมปั่นออกก�าลังกายทุกเย็น	โดยเริ่มต้น
ปั ่นในบริเวณโรงเรียนออกไปในชุมชน	เมื่อชุมชนเห็นเป็นตัวอย่าง 
จึงน�าเอากิจกรรมปั ่นจักรยานเป็นกิจกรรมรวมตัวของเด็กในชุมชน 
เพิ่มขึ้นด้วย

	 ไม่เพียงแต่การจัดกิจกรรมเท่านั้น	แต่การเสริมแรงในการเข้าร่วม
กิจกรรมก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้การขับเคลื่อนสู่วิถีการเดินหรือการใช้
จักรยานสามารถเกิดขึ้นได้จริง	เช่น	การจัดกิจกรรมประชุมท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ	เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนมองเห็นความส�าคัญ 
ของการเดินและการใช้จักรยาน	ในขณะเดียวกันจะต้องมีกิจกรรม 
เพ่ือเสริมแรง	หรือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม	เช่น	การมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้รางวัล	หรือชมเชย
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บทเรียนที่ 

6

หนุนเสริม เอื้ออำานวย เพื่อส่งเสริมการเดินและการปั่น

	 กระบวนการหนุนเสริม	เอื้ออ�านวยเพ่ือส่งเสริมการปั่นอย่างรอบด้าน	
เพ่ือให้เด็กสามารถเดินหรือขี่จักรยานโดยมีข้อจ�ากัดน้อยที่สุด	การหนุน
เสริมไม่ได ้มีแค่เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น	 
แต่เป็นการท�างานกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	โดยมีระบบการหนุนเสริม
ดังนี้

• กำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกันของชมุชน	ประชมุเพ่ือก�าหนดเส้นทางการ
เดินและการปั่นจักรยานตีกรอบพ้ืนท่ีให้ชัดเจน	ทุกคนในชุมชนยอมรับ
กติกาในการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน	เช่น	การจ�ากัดความเร็ว	การเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการใช้รถ	พร้อมทั้งท�าป้ายสัญลักษณ์ในการใช้จักรยาน	 
และป้ายลดความเร็ว	20	กิโลเมตรต่อชั่วโมง
• กำรปรับสภำพแวดล้อม ประกาศให้ทราบว่าเป็นพื้นที่การเดินและ
การใช้จกัรยาน	ให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมพัฒนาพ้ืนท่ี	เช่น	บ้านเหมอืดแอ่	
จ.กาฬสินธุ์	น�าถาดข้าวที่ไม่ใช้แล้ว	หรือวัสดุอื่นมาท�าป้าย	โดยให้คนใน
ชมุชนมาร่วมท�าป้ายจ�ากดัความเร็ว	และตดิท่ัวหมูบ้่าน	ท�าให้ผูข้บัข่ีสนใจ
มองป้ายทีส่ร้างสรรค์แปลกใหม่นี	้และรูว่้าชมุชนนีเ้ป็นชมุชนจกัรยานต้อง
จ�ากัดความเร็ว
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• กำรรณรงค์สร้ำงวินัยจรำจร สอนเด็กเคำรพวินัยจรำจร ท้ังใน 
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน	ในขณะท�ากิจกรรมการปั่นสอดแทรกให้เด็ก
เรียนรู ้การเคารพกฎ	การมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน	พร้อมกันน้ี 
มีการรณรงค์กับผู ้ปกครองในการสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานด้วย
• จัดหำจักรยำนส�ำหรับเด็กนักเรียนท่ีไม่มีจักรยำน	เช่น	ชุมชน 
บ้านโคน	จ.อุตรดิตถ์	มีการติดต่อหาจักรยานเก่า	หรือขอรับบริจาค 
น�ามาซ่อม	โดยให้เด็กๆ	มาช่วยกันซ่อมจนสามารถใช้การได้
• คลินิกจักรยำนอ�ำนวยควำมสะดวก	ตัวอย่างจากชุมชนเหมือดแอ่	
จ.กาฬสินธุ์	มีคลินิกจักรยานที่เป็นการสร้างอาชีพให้คุณตาท่ีเดิมไม่มี
อาชีพแต่มีความรู้เรื่องการซ่อมจักรยาน	โดยเป็นจิตอาสาซ่อมจักรยาน 
ให้เด็ก	หรือคนในชุมชน	ท�าให้คุณตามองเห็นคุณค่าของตนเอง	มีตัวตน	
และได้รับยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น
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ปัจจัยความสำาเร็จ
 
1. กำรขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
	 เชือ่มโยงภาคทีกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมาเคลือ่นงานร่วมกัน	โดยมองเหน็เป้าหมาย
เดยีวกัน	เกิดภาคท่ีีช่วยหนนุเสรมิการท�างานให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเดินและการขี่จักรยานที่ต่างช่วยเอื้อและสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ปลอดภัยในการเดินและการใช้จักรยานเป็นพาหนะของเด็กนักเรียน

2. ควำมเป็นต้นแบบ 
	 การท�าเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็น	ส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของ 
การเดินและข่ีจักรยานจากการท่ีครูได้ท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง	นอกจากน้ีโรงเรียน 
ยังสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนให้กับชุมชน	ขยายผลจนสามารถ 
สร้างพฤติกรรมการใช้จักรยานอย่างแพร่หลายในระดับชุมชนตามมา	โดยในการ 
ขบัเคลือ่นสร้างความเป็นต้นแบบน้ันจะต้องท�าอย่างเป็นองค์รวม	โดยทุกองคาพยพ
ของสังคมที่แวดล้อมตัวเด็ก	ทั้งครู	ผู้บริหารโรงเรียน	คนในชุมชน	ครอบครัว	จะต้อง
เข้ามาร่วมกันสร้างความเป็นต้นแบบของการเดนิและการขีจ่กัรยานในวถีิประจ�าวัน

3. วิสัยทัศน์ของผู้น�ำ 
	 การบริหารงานของผู้อ�านวยการท่ีเห็นด้วยในเรื่องชุมชนจักรยาน	สามารถ 
ขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทั่วถึงทั้งโรงเรียน

4. กำรเชื่อมโยงภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน 
	 การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ	ให้เข้าร่วมพัฒนาในบทบาทภารกิจเพ่ือสร้างพ้ืนท่ี
ปลอดภัยให้เด็กสามารถเดินและขี่จักรยานในการสัญจรได้อย่างมั่นใจ	การปรับ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจนผู้ปกครองเกิดความวางใจที่จะให้ลูกหลานเดินหรือ
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ขี่จักรยานมาเรียนได้	โดยอาจขับเคลื่อนในรูปแบบคณะท�างานเพ่ือเป็นพันธกิจ 
ร่วมในการสร้างชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นจริง

5. ควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำน
	 ต้องท�าความเข้าใจบริบทของการขับเคลื่อนในแต่ละพ้ืนท่ี	และยืดหยุ่นปรับ
เปลี่ยนไปตามความต้องการ	หรือความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	

6. กำรพัฒนำแกนน�ำนักเรียน
	 ควรจะต้องมีการส่งต่อระหว่างรุ่น	และไม่ควรคัดเลือกแกนน�าในชั้นเรียนสูงสุด
ของโรงเรียน	เนื่องจากจะต้องมีภารกิจในการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อ	และอีกเหตุผล
หนึ่งคือหากนักเรียนจบจากโรงเรียนจะต้องเริ่มพัฒนาแกนน�าใหม่ซึ่งต้องใช้เวลา 
ในการพัฒนา	ท�าให้ความต่อเนื่องในการด�าเนินงานเกิดขึ้นได้ยาก	ดังน้ัน 
การขับเคล่ือนจึงควรเป็นนักเรียนชั้นโต	แต่ไม่เป็นชั้นสูงสุด	และมีกระบวนการ
ถ่ายทอดระหว่างรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างความต่อเนื่องของการด�าเนินงาน

7. กำรจัดกำรควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำนจริง 
	 ในการด�าเนินงานน้ันจะต้องมีการสรุปบทเรียนของการด�าเนินงานทุกครั้ง	 
เพ่ือมองเห็นทิศทางการพัฒนา	ขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่อไป	และน�ามาปรับใช้
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่สามารถสร้างความยั่งยืนในเกิดขึ้นในพื้นที่ได้

8. มีพื้นที่ของกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน 
	 ยกตัวอย่างการสร้าง	Safety	Zone	ในการขับเคลื่อน	หรือการสร้างหลักสูตร 
การเดินหรือการขี่จักรยานในโรงเรียน	เพ่ือเป็นพ้ืนที่ของการสร้างการเรียนรู้	และ
สร้างความตระหนักให้กับเด็กในโรงเรียน	และเป็นการสร้างความย่ังยืนของ 
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน
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บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนจักรยานสำาหรับครู 
และผู้ปฏิบัติการในโรงเรียน

เป้าหมายการขับเคลื่อน

1.
เด็กนักเรียน
ใช้จักรยาน

ในชีวิตประจ�าวัน	
พึ่งพาตนเองได้	
มาเรียนเองได้

2.
ผู้ปกครองมั่นใจ
ในความปลอดภัย

ของเด็กในการขี่จักรยาน
มาเรียน

3.
ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมกับโรงเรียน
ในการเคารพกฎ	

เพื่อสร้างความปลอดภัย

4.
สร้างพื้นที่ปลอดภัย
ในการเดินทาง
มาเรียนของเด็ก

30
กม.
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กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์

ส�ำรวจข้อมูล

ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน

สร้ำง Facilities  
เอื้อต่อเด็กในกำรปั่นมำเรียน

• สร้างข้อตกลงร่วมกัน

• ปรับสภาพแวดล้อม

•	 รณรงค์สร้างวินัยจราจร

สร้ำงแกนน�ำเด็ก
ในโรงเรียน

ตั้งคณะท�ำงำน
ขับเคลื่อน

ชวนเด็กท�ำกิจกรรม

จัดหาจักรยานส�าหรับเด็กที่ไม่มี		•

คลินิกจักรยานอ�านวยความสะดวก		•
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บทที่ 4

บทบาทของผู้หนุนเสริม
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กระบวนการขับเคลื่อน 3 ด้าน

 กระบวนการท�างานเพ่ือขับเคลื่อนสร้างเมืองจักรยานหรือชุมชนจักรยานเกิดจาก
ความร่วมมือของหลายภาคส่วน	เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด	การกระท�าจนกลายเป็น 
วิถีวัฒนธรรมการเดินและจักรยาน	พร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่าง 
ทางกายภาพของเมอืงให้สอดคล้องกับวิถีชวิีตของคนในพ้ืนท่ี	โดยมลูนิธิสถาบนัการเดนิ
และการจกัรยานไทยเป็นอกีหนึง่ภาคส่วนในการขบัเคลือ่น	โดยมบีทบาทเป็นผู้หนุนเสริม 
ให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน	3	ด้าน	ได้แก่	

กระบวนการ

ขับเคลื่อนทางวิชาการ 

การท�างานวิจัยเพื่อจัดการความรู้ให้มี

ข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ	จนสามารถ

น�าข้อมูลนั้นไปจูงใจให้ภาคีเครือข่าย

ต่างๆ	เข้ามาร่วมกันด�าเนินงาน	 

และยังใช้เป็นข้อมูลก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินงานร่วมกันเพื่อต่อยอด

จากความรู้ที่มีต่อไป

กระบวนการ

ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 

สร้างกลไกการท�างาน 

ในพื้นที่เมืองหรือชุมชน

กระบวนการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ผลักดันนโยบายระดับ

ชาติของส่วนกลาง	และ

นโยบายของท้องถิ่น
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กระบวนการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่

	 การขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ท�าให้การขยายแนวคิดเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริง	
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยด�าเนินการหนุนเสริมในพ้ืนท่ี
จนประสบความส�าเร็จในการสร้างวิถีจักรยาน	โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มี
ศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงสูก่ารเป็นเมอืงหรอืชมุชนจกัรยาน	แล้วเข้าไป
พัฒนากลไกในการขบัเคลือ่นภายในชมุชนให้มเีจ้าภาพหลกัในด�าเนินงาน
จนเกิดกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจต่อคนในชุมชนในการหันกลับมาใช้
จักรยาน	โดยการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่มีกระบวนการหนุนเสริมดังนี้

สร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

	 การสร้างกลไกส�าคัญเร่ิมต้นตั้งแต่การสร้างผู้น�าการเปล่ียนแปลง 
ให้เกิดข้ึน	ผู ้น�าในที่น้ีเป็นได้ท้ังบุคคล	หรือกลุ่มคนซึ่งมูลนิธิสถาบัน 
การเดินและการจักรยานไทยเข้าไปค้นหาผู้น�าท่ีมีคุณสมบัติพร้อมแล้ว
ชกัชวนให้มาร่วมกันขบัเคลือ่น	โดยผูน้�าการเปล่ียนแปลงมคีณุสมบตัดิงัน้ี

• เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทำงควำมคิดต่อคนในชุมชน คนในชุมชนพร้อม
ให้ความร่วมมือ	อาจเป็นผู้น�าท่ีเป็นทางการ	หรือเป็นผู้น�าตามธรรมชาติ	
เช่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้น�าทางศาสนา	

• ผู้ท่ีอยำกขับเคลื่อนเมืองหรือชุมชนจักรยำน	มีความปรารถนา
อย่างมาก	(Passion)	ในการเปลี่ยนสู่วถิีจักรยานในชีวิตประจ�าวนั	คนทีม่ี
ความเชื่อจะมีพลังท�าให้ผู้คนในชุมชนเห็นคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน

• เป็นผู้ท่ีมีมุมมองต่อกำรขบัเคลือ่นจกัรยำนสูว่ถีิกำรใช้ชวีติประจ�ำ
วันของคนในชุมชน	ไม่ใช่การรณรงค์ขี่จักรยานไปเที่ยว	หรือชวนกันปั่น
เพื่อการออกก�าลังกายเท่านั้น
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 เสริมศักยภาพแกนนำา

	 กระบวนการหนุนเสริมเพ่ือเสริมศักยภาพการขับเคล่ือนงานให้กับ 
แกนน�าในพ้ืนท่ีเป็นอีกบทบาทท่ีส�าคญัอย่างย่ิงในการขบัเคลือ่นเพ่ือสรา้ง 
ต้นแบบชุมชนหรือเมืองจักรยาน	บทบาทท่ีส�าคัญอย่างยิ่งของมูลนิธิ 
สถาบันการเดินและการจักรยานไทยคือ	การเสริมสร้างศักยภาพ 
และติดตามหนุนเสริมในกระบวนการขับเคลื่อน

• กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มแกนน�ำท่ีสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลง	รวมถึง
กลุ ่มท่ีสนใจมาร่วมด�าเนินงานและกลุ ่มท่ีมีศักยภาพสามารถสร้าง 
การเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้	โดยองค์ความรูส้�าคญัท่ีต้องสร้างให้เกดิขึน้
กับกลุ่มแกนน�าคือ	ทัศนคติเรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันไม่ใช่ 
การปั่นเพ่ือท่องเท่ียว	หรือออกก�าลังในระยะไกล	มกีารเติมความรูท่ี้ถูกต้อง
ในการใช้จกัรยานในชวิีตประจ�าวัน	รวมท้ังหนุนเสริมให้แกนน�าก�าหนด 
แผนงานตามศักยภาพ	และความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนของชุมชน	
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม	ก�าหนดระยะเวลาชัดเจน 
ทัง้แผนในการเปลีย่นทัศนคติเพ่ือสร้างความร่วมมอืจากคนในชมุชน	และ
การจดัการสภาพแวดล้อมในชมุชนให้เอือ้ต่อการสร้างวิถีเดินและจกัรยาน

• กำรติดตำมกระบวนกำรท�ำงำนของพื้นท่ีอย่ำงใกล้ชิด	พร้อม
สนับสนุนช่วยเหลือในส่วนที่แกนน�าเกิดความติดขัด	ช่วยประเมินปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน
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• กระบวนกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงกัน เปิดพ้ืนท่ีให้แต่ละชมุชน
ได้มีโอกาสบอกเล่าสิ่งท่ีตนเองได้ท�า	ความส�าเร็จ	ปัญหา	อุปสรรค 
ในการท�างานท่ีพบเจอ	การแลกเปล่ียนบทเรียนการท�างานท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงท่ีแต่ละพ้ืนท่ีสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้
ให้เหมาะกับบรบิท	ท�าให้มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ	จากวงแลกเปลีย่น
เรียนรู้และยังเป็นพ้ืนท่ีของการเติมพลังใจในการท�างาน	สร้างความเป็น
เครือข่ายให้เกิดขึ้น	พร้อมท่ีจะเป็นพลังในการร่วมขับเคลื่อนชุมชนหรือ
เมืองจักรยานให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง
 
การสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ 

	 ในบทบาทการหนนุเสรมิท่ีมลูนิธิสถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองคือ	การสร้างการรับรู้สู่สาธารณะเป็น 
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยสร้างตัวตนของชุมชนหรือพ้ืนที่ให้เป็นท่ีรู ้จัก	 
เพ่ือให้ผู้คนในสังคมมองเห็นความส�าคัญของงานการขับเคลื่อนชุมชน
จักรยาน	เป็นการสร้างพลังใจให้กับคนท�างานเมื่อได้เห็นการส่ือสาร 
เรื่องราวของชุมชนตนเองออกสู ่สาธารณะ	ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึง 
ในการสร้างความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน

การร่วมหาภาคีการขับเคลื่อนในพื้นที่

	 บทบาทของมลูนธิิสถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทยอกีประการหน่ึง
คือ	การช่วยเชื่อมประสานให้เกิดภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อน	 
เพื่อให้การท�างานราบรื่นเอื้อให้เกิดผลงานที่เป็นจริง	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
หลายอย่างล้วนต้องอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเกีย่วข้อง	
เช่น	 เทศบาล	หรือ	อบต.	ในการปรับสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อ 
การข่ีจักรยาน	มีป้ายจ�ากัดความเร็ว	หรือมีเลนจักรยาน	นอกจากน้ียังมี
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การเชื่อมเครือข่ายนักวิชาการในพ้ืนที่เข้ามาท�างานเพ่ือให้ประเด็นเรื่อง 
วิถีจักรยานมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน	การช่วยจัดเวทีเพ่ือขยายแนวคิด	
สร้างความเข้าใจ	และท�าให้เห็นว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินมีความหมายส�าคัญท่ีจะท�าให้การขับเคล่ือนได้รับความร่วมมือ	 
และผลักดันไปสู ่ความย่ังยืนได้	การเชื่อมภาคีจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ทีเ่ก้ือหนนุให้แกนน�าสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดในการขบัเคลือ่นงานไปได้

	 โดยองค์ประกอบส�าคัญของภาคีเครือข่ายประกอบด้วย	4	ส่วน 
	ที่ควรสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น	ได้แก่

 

ภาคประชาชน
ที่เป็นกลุ่มองค์กรต่างๆ  
ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน
ในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัย 

ชมรมจักรยานต่างๆ

ฝ่ายท้องถิ่น 
เช่น หน่วยงาน

เทศบาล องค์การ
บริหารงานส่วน
ตำาบล (อบต.)

ฝ่ายท้องที่ 
เช่น กำานัน
ผู้ ใหญ่บ้าน 

ประธานชุมชน 

หน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ เช่น 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจำาตำาบล 
(รพ.สต.)
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การจัดการความรู้ ในโครงการ

	 มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้ด�าเนินการจัดกระบวนการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์เพ่ือถอดบทเรยีนของการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	ซึง่เป็น
บทเรยีนในการพัฒนาการด�าเนนิงานและยังสามารถเป็นบทเรยีนส�าคญัในการ
ขยายพ้ืนท่ีสร้างเมืองหรือชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นอย่างย่ังยืนต่อไป	โดย 
ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้จากการท�างานมาอย่างต่อเนื่อง

	 โดยรูปแบบในการด�าเนินงานเพื่อจัดการความรู้มีหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	

มหกรรมชุมชน 
เพื่อแสดงผลงานของ

ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
และเป็นเครื่องมือสำาคัญ

ในการขับเคลื่อน
เชื่อมสู่นโยบาย

ต่อไป

เวทีเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนระหว่าง

คนทำางาน เพื่อสร้างพื้นที่
ของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสรุปบทเรียน
ระหว่างกัน

Forum 
งานวิชาการ

เรื่องการเดินและจักรยาน 
เพื่อเป็นพื้นที่

ของการเพิ่มเติมความรู้
จากผลการศึกษาวิจัย

ให้กับคนทำางานการคืนข้อมูล
ส่งมอบข้อมูล

ผลการศึกษาวิจัยให้กับพื้นที่ 
เพื่อให้พื้นที่ได้มองเห็นประเด็นสำาคัญ 
ฐานทุนที่ดี และสร้างความตระหนักถึง

ความสำาคัญในการขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนวิถีสู่การเดินและการใช้

จักรยานในชีวิตประจำาวัน
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• กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับชำติ	ผลส�าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายระดับชาตทิีม่ลูนธิิสถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย	ได้ด�าเนิน
การมาจนถึงปัจจบัุนคอื	การสามารถผลกัให้เรือ่งการใช้จกัรยานในวิถชีวิีต
ประจ�าวันถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	
ส่งผลให้การเดินและจักรยานเป็นเรื่องท่ีทุกกระทรวงจะต้องด�าเนินการ 
ขับเคลื่อน	นอกจากน้ียังได้ด�าเนินการให้เร่ืองเดินและเรื่องจักรยานเข้าสู่
การพิจารณาของ	พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	

	 โดยการขับเคลื่อนนโยบายในระดับชาตินั้นมีปัจจัยส�าคัญ	3	เรื่อง	คือ	
 
 1. สำยสัมพันธ์ที่ดี	มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ตัดสินใจเรื่องนโยบาย	
สามารถน�าเรื่องการเดินและจักรยานเข้าสู ่การพิจารณาจนเกิดการ 
ผลักดันสู่นโยบายระดับชาติได้
 2. ข้อมูลแน่น การมงีานวิจยัสนับสนุนข้อมลูและแนวคดิท่ีน่าเชือ่ถือ 
 ทั้งในแง่ของประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น	ผลการด�าเนินงานท่ีสามารถสร้าง 

กระบวนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อใช้จักรยานคือ	ปัจจัยหลักที่ส�าคัญที่สุด
ที่ท�าให้คนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต	์ 
รองลงมาคือเรื่องความสะดวกในการเดินทาง	ซึ่งการพัฒนาสภาพแวดล้อม	หรือ
ระบบต่างๆ	การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	การมรีะบบขนส่งมวลชนท่ีรองรับ	
การมีที่จอดจักรยานได้อย่างมั่นใจ	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่าน้ี	ชุมชน 
ไม่สามารถด�าเนินการได้เอง	การขับเคลื่อนเชิงนโยบายจึงมีความส�าคัญในการท�า 
ให้ปัจจัยเอื้อเหล่าน้ีเป็นจริงข้ึนมาได้	มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยมี
บทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย	2	ระดับคือ	การขับเคลื่อนนโยบายระดับ
ชาติ	และการร่วมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น
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ความจริงเชิงประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลง	และปัจจัยส�าคัญในความเป็น
ไปได้ของการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง
 3. รู้เรื่องช่องทำงกฎหมำย ความรู้เรื่องข้ันตอนกฎหมายในเรื่อง 
การรองรับการผลักดันเชิงนโยบายจากภาคประชาชน	เช่น	การผลักดัน 
นโยบายผ่าน	พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	ซึ่งเป็นช่องทางท่ีทุกคนสามารถ 
เสนอนโยบายสาธารณะผ่านสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด	ระดับภาค	 
จนกระทั่งถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาต	ิกระบวนการเช่นน้ีท�าให้ประเด็นได้
รับการรับรองว่าเป็นความต้องการจากคนท้ังประเทศจนสามารถผลักดัน
สู่การเป็นพระราชบัญญัติต่อไปได้
 

•  กำรสนับสนุนให้เกิดกำรผลักดันนโยบำยในพื้นที่

	 การขับเคลื่อนเพ่ือผลักดันนโยบายในพ้ืนท่ีมีความส�าคัญเช่นกัน	 
โดยกระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างนโยบายมี	3	องค์ประกอบส�าคัญคือ	
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้น�าจนสามารถท�าให้ผู้น�ามีความตระหนักใน
เรื่องนี้	การมีงานวิจัยเพ่ือรองรับและสร้างความน่าเชื่อถือ	และการเข้าใจ
กฎหมายทีเ่ป็นช่องทางในการขบัเคลือ่นเพ่ือสร้างนโยบาย	เช่น	เทศบญัญตัิ
ที่สามารถผลักดันให้มีงบประมาณในการด�าเนินงานในพื้นที่ได้	

	 บทบาทมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยเน้นสนับสนุนให้
เกิดการผลักดันนโยบายในพ้ืนท่ีให้มากขึ้น	โดยการเข้าไปเชื่อมประสาน
กับหน่วยงานท้องถ่ิน	ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและตระหนกัในความส�าคญัของการเดนิหรอืใช้จกัรยาน
ให้กับผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และพร้อมกันนัน้ยังได้เชือ่มประสาน
สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินในการสร้างงานวิจัยในหัวข้อที่สัมพันธ์กับ
ความสนใจของผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
ให้เห็นประโยชน์จนสามารถผลักดันให้การเดินและจักรยานเข้าไปอยู่ใน
นโยบายของท้องถิ่นได้จริง	
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กระบวนการทำางานวิจัยเพ่ือจัดการความรู้

	 การท�างานวิจัยเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ช่วยให้การขับเคลื่อนชุมชน 
หรือเมืองจักรยานเป็นจริงขึ้นมาได้	โดยมีเป้าหมายในการจัดการ
ความรู ้เพ่ือท�าให้ข้อมูล	หรือความต้องการในการด�าเนินงานม ี
ความน่าเชื่อถือ	แล้วน�าเสนอข้อมูลให้เข้าถึงผู้คน	เพื่อให้ง่ายต่อการ
โน้มน้าวใจจนผู้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติ	ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในการเปลี่ยนวิถีมาสู่การเดินหรือการใช้จักรยานให้เป็นทางเลือก 
ในการสัญจรภายในชุมชน

	 บทบาทของมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย	ในการ
สร้างองค์ความรู้ของเมืองหรือชุมชนจักรยาน	มูลนิธิสถาบันการเดิน
และการจกัรยานไทย	ได้ท�าหน้าท่ีเชือ่มประสานหน่วยงานการศกึษา 
ในท้องถ่ิน	 เพ่ือร่วมกันท�างานวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของแต่ละพ้ืนท่ี	ยกตัวอย่าง	7	 พ้ืนที่ที่มีการท�างานวิจัยโดยภาคี 
นักวิจัยลงไปท�างานเรื่องข้อมูลของพ้ืนท่ีศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนรวมถึงเสนอการออกแบบโครงสร้างทางกายภาพต่างๆ	 
ทีนั่กวิจยัคดิว่าจะเกิดประโยชน์กับพ้ืนที	่ซึง่ท้องถ่ินยินดแีละเห็นด้วย
กับงานวิจัยที่น�าเสนอ	ข้อมูลผลการศึกษาท�าให้ท้องถ่ินสามารถ
ท�างานได้เต็มท่ีมากขึ้น	 เพราะมีข้อมูลเชิงวิชาการมาสนับสนุน 
การด�าเนินการเปลี่ยนแปลง	ส่วนมูลนิธิสถาบันการเดินและการ
จักรยานไทยก็สามารถน�าผลการวิจัยท่ีสังคมเชื่อถือไปขยายผล 
ในภาพกว้าง	เพื่อท�างานผลักดันเชิงนโยบายในระดับต่างๆ	ต่อไป
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บทที่ 5

ใครคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

 หลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงของโลก มักจะเร่ิมจาก 

ความคิดของคนตัวเล็กๆ ท่ีลุกขึ้นมาลงมือทำากันเองด้วย

พลังบริสุทธิ์ ท่ีเห็นได้ถึงความต้ังใจ ส่งต่อความคิด ส่งต่อ

แรงบันดาลใจไปสู่คนอื่น และส่งเสียงไปได้ไกลทั่วโลก เป็นสิ่ง

บอกเราทุกคนว่า ขอแค่คิดจะเปลี่ยนแปลง และเริ่มลงมือทำา 

“เรา” ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
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ยืนหยัดสู้เพื่อบ้าน

 Máxima Acuña เป็นเกษตรกรชาวเปรู	 ท่ีมีท่ีดินท�ากินไว้ปลูก 
มันฝร่ัง	และผักต่างๆ	แล้วเลี้ยงวัวและแกะส�าหรับนม	และขนแกะไว้
ถักทอ	แต่ความสงบสขุเรยีบง่ายของครอบครวัเลก็ๆ	นีก้�าลงัจะหายไป	 
จากการเข้ามาของบริษัทเหมืองทอง	ที่ต้องการเข้ามายึดที่ดินของเธอ
เพ่ือไปท�าเหมือง	ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในแถบนั้น	 
ทั้งป่าและน�้า	

	 มาซิมาซึ่งไม่รู ้หนังสือ	อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	 ยืนหยัดต่อสู ้ 
ทางกฎหมายเพ่ือยืนยันความเป็นเจ้าของท่ีดิน	ป้องกันไม่ให้บริษัท
เหมืองเข้ามาด�าเนินการได้	ต้ังแต่ปี	2011-2014	และตลอดช่วงเวลา
การต่อสู ้	 เธอและครอบครัวถูกกดดันจากบริษัทเหมืองทองต่างๆ	 
ตลอดระยะเวลา	ท้ังเข้ามาข่มขู่	ท�าลายพืชผลท่ีปลูกไว้	ท�าลายบ้าน	
และยังท�าร้ายร่างกายอีกด้วย	จนปี	2014	ศาลได้ตัดสินเป็นประโยชน์
ต่อมาซิมา	

	 ชือ่เสยีงการยืดหยัดต่อสูข้องมาซมิากับบรษิทัเหมอืงทองข้ามชาติ	
ได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชน	และแพร่กระจายไปท่ัวลาตินอเมริกา	
เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนตัวเล็กๆ	คนอื่นต่อไปอีกมากมาย

ข้อมูลอ้ำงอิง : goldmanprize.org
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จาก “ขยะ” สู่ “ปุ๋ยหมัก” 

	 คงจะดีถ้าสามารถเปลี่ยนเศษอาหารที่เราต้องทิ้งทุกวันให้กลาย
เป็นสิ่งมีประโยชน์อย่างปุ๋ยหมักได้	ถ้าใครอยากจะส่งต่อเศษอาหาร
ของตวัเองละก็	ต้องโทร.เรยีก	“แท็กซีปุ่ย๋หมกั”	(Compost	Cab)	ธุรกิจ
เล็กๆ	ที่เจเรมี โบรซอว์สก้ี (Jeremy	Brosowsky)	ก่อต้ังขึ้นมาใน
วอชิงตัน	ดี.ซี.	 เป็นตัวกลางในการรับจัดเก็บรวบรวมเศษอาหาร	 
จากบ้านพักของกลุ่มชาวเมือง	และจากภาคเอกชนอื่นๆ	เช่น	โรงแรม	 
ร้านอาหาร	ซเูปอร์มาร์เก็ต	ธุรกิจจดัเลีย้ง	ฯลฯ	เพ่ือไปส่งให้ฟาร์มต่างๆ	
ในบริเวณใกล้เคียง	

	 ธุรกิจอาหารหลายรายสนับสนนุการน�าเศษอาหารไปท�าประโยชน์
อื่นๆ	ได้มากกว่าการทิ้งไปเฉยๆ	อย่างปุ๋ยหมัก	แต่มักจะติดกับการ
จัดการที่ยุ่งยาก	ซึ่งเจเรมีเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดี		

	 เจเรมีมองว่า	สิ่งท่ีเขาก�าลังท�าอยู่น้ี	ไม่ใช่แค่การช่วยเก็บขยะ	 
แต่เป็นการต่อยอดไปสู่การช่วยผลิตอาหาร	การให้ความรู้	การสร้าง
งาน	ทัง้ยงัก่อประโยชน์ต่อชมุชนมากมาย	มากกว่าจะค�านึงถงึผลบวก
ทางสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียว

	 ปัจจุบันธุรกิจ	“แท็กซี่ปุ๋ยหมัก”	(Compost	Cab)	มีสมาชิกมากขึ้น	
และเจเรมีหวังว่า	จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความเป็นไปได้ของโมเดล
ธุรกิจนี้	ที่ท�าให้ผู้สนใจรายอื่นๆ	เดินตามเขาบ้าง	ย่ิงหากมีการขยาย
ต่อไปในอีกหลายเมืองย่ิงดี	หรือหากภาครัฐอยากเข้ามาเป็นตัวต้ัง 
ตัวตีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

ข้อมูลอ้ำงอิง: npr.org, greenworld.or.th



      

69

ธุรกิจสองล้อ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 เดฟ มิลเลอร์	(Dave	Miller)	กับ	จิม เบลกมอร์ (Jim	Blakemore)	
รูจ้กักันด้วยการแนะน�าของเพ่ือน	แต่ด้วยความคยุกันถูกคอ	ก็แปรสภาพ
จากเพ่ือนมาเป็นคูห่ธุูรกจิด้วย	ซึง่ธุรกิจของพวกเขา	ไม่ใช่มองแค่ผลก�าไร	
หากแต่มองไปถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วย

	 Bikeworks	บริษัทของท้ังคู่เปิดร้านจักรยาน	ท่ีไม่ได้ขายแค่จักรยาน	
แต่ยังมีภารกิจในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนมาขี่จักรยาน	โดยมีการจัด
อบรมสอนขีจ่กัรยานฟรใีห้กับผู้สนใจทุกเพศ	ทุกวยั	และทุกสภาพร่างกาย	

	 มีเด็กผู ้หญิงท่ีเป็นอัมพาตและไม่สามารถวางเท้าท่ีแป้นได้เลย	 
แต่เมื่อค่อยๆ	ฝึกไป	เธอก็สามารถปั่นจักรยานไปโรงเรียนเองได้	ซึ่งแม่
ของเธอบอกว่ามันเปลี่ยนโลกของเธอมาก	และท�าให้เธอมีความมั่นใจ
มากขึ้น	

	 นอกจากนี้			Bikeworks	ยังพยายามลดขยะจากจักรยานด้วยการน�า
จักรยานเก่ามาซ่อมใหม่	และปีๆ	หน่ึงก็ชุบชีวิตจักรยานเก่าข้ึนมาได้
มากมาย	แต่ยังเปิดอบรมการซ่อมจกัรยานฟรใีห้กับคนในชมุชน	ไม่ใช่แค่
ช่วยให้คนได้รู้จักดูแลจักรยานของตัวเอง	แต่ยังช่วยสร้างงานให้กับคน 
ไร้บ้านให้ได้มีทักษะ	และไปประกอบอาชีพต่อไปอีกด้วย	

 ปัจจุบัน	Bikeworks	ด�าเนินงานมา	14	ปี	และยังมีความตั้งใจ 
ที่ต้องการผลักดันการขี่จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทาง 
อยู่ตลอด	ดังที่		จิม	เบลกมอร์	หน่ึงในผู้ก่อตั้งกล่าวไว้	“เครื่องมือง่ายๆ	
อย่างจักรยานสามารถสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ได้”

ข้อมูลอ้ำงอิง: Bikeworks.org.uk, greenworld.or.th
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Bye Bye Plastic

 เมำลำตี และอิซำเบล วิจเซน (Melati	and	Isabel	Wijsen)	 
สองสาวพ่ีน้องแห่งเกาะบาหลี	ท่ีเติบโตและเห็นสภาพขยะพลาสติก 
ที่พบได้ทั่วเกาะ	และ	95%	ของขยะพลาสติกในบาหลีถูกทิ้งหลังจาก
ใช้เพียงครั้งเดียว	

	 อิซาเบลเล่าว่า	“เมื่อเราลงเล่นน�้า	ก็จะรู้สึกถึงถุงพลาสติกที่มักจะ
มาพันอยู่รอบขา	หรอืเวลาเราไปท่ีชายหาดก็จะเจอขยะท่ีถูกน�า้พัดมา
เตม็หาดไปหมด	โดยเฉพาะขยะพลาสติกมากมาย	แล้วเราก็มกัจะบ่น
กันว่า	เมือ่ไหร่จะมใีครท�าอะไรบ้าง	แต่เราก็พบว่าไม่ต้องรอใคร	แต่เรา
ท�าเองได้เลย”
 
	 จากจุดนั้น	สองพี่น้องที่มีอายุ	12	และ	10	ปี	ก็ริเริ่มแคมเปญที่จะ
ก�าจัดขยะพลาสติกออกจากบาหลี	และเดินสายรณรงค์ท่ีโรงเรียน	
ตลาด	และงานเฟสติวัล	และจัดงานในการเก็บขยะที่ชายหาด	 
พวกเธอไปไกลถึงอดอาหารประท้วงการแบนพลาสติก	จนนายก
เทศมนตรียอมให้พวกเธอเข้าพบและสานต่อในการแบนการใช้
พลาสติกในบาหล	ีปัจจบุนับาหลมีกีารรณรงค์แบนการใช้ถุงพลาสตกิ 
อย่างกว้างขวาง		

	 มาลาติและอิซาเบล	ก่อต้ังองค์กร	Bye	Bye	Plastic	ได้ขยาย 
แนวความคิดไปทั่วโลก	และส่ิงส�าคัญอิซาเบลบอกว่า	 “ฉันเริ่ม 
ความคิดน้ีตอนอายุ	10	ปี	ท�าให้เห็นว่าพลังของเด็กไม่ใช่สิ่งท่ีจะมอง
ข้าม	และเด็กๆ	คนอื่นก็ท�าให้เหมือนกัน	ขอเพียงมีความมุ่งมั่นแล้ว 
ลุกมาลงมือท�า”

ข้อมูลอ้ำงอิง: cnn.com, World Economic Forum 



      

71

ตามเก็บขยะในมหาสมุทร

	 ชีวิตของเด็กหนุ่มวัย	16	ปี	เปล่ียนไปเมื่อเขาลงไปด�าน�้าในประเทศ
กรซี	และพบขยะพลาสตกิจ�านวนมาก	ท�าให้เขามคีวามตัง้ใจจะต้องก�าจดั
ขยะเหล่านี้ให้หมดไป	

 Boyan Slat	เร่ิมศึกษาเรื่องขยะในท้องทะเลด้วยตนเอง	แล้วพบว่า
ความจริงขยะมีอยู่ในท้องทะเลท่ัวโลก	แต่ท�าไมจึงมีแพขยะใหญ่มาก 
ที่มหาสมุทรแปซิฟิก	เพราะการไหลของกระแสน�้าที่จะมารวมกัน

	 เขาได้น�าเสนอไอเดียในการก�าจัดแพขยะขนาดใหญ่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก	ด้วยการเก็บขยะตามการไหลของกระแสน�้าทะเลแทนการตาม
ไปเก็บขยะไปเรื่อยๆ	ในงาน	TEDxTalk	ประเทศเนเธอร์แลนด์		ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างมากและได้ก่อต้ัง	บริษัท	The	Ocean	Cleanup	และ
เปิดตัวนวัตกรรมการเก็บขยะในมหาสมุทร	และสามารถระดมทุนได้ถึง	
2	ล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 เขาเร่ิมออกแบบทุ่นลอยน�้าอยู่กับท่ี	ท่ีใช้กระแสน�้าและก�าลังลมพัด
พาขยะพลาสติกเข้าสู่แขนรูปตัว	V	ยาว	100	กิโลเมตร	ท�าให้สามารถดัก
จับขยะได้ถึง	3	เมตรจากระดับผิวน�้า	โดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลย	และ
ไม่สร้างความเสียหายต่อชีวิตในผืนน�้าอีกด้วย	และจากนี้พร้อมจะติดตั้ง
เครือ่งดกัจับขยะทีม่ใีหญ่ขึน้ถึง	2	กิโลเมตรทีป่ระเทศญ่ีปุน่	โดยจะท�าสถิติ
เป็นโครงสร้างลอยน�้าจากฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก

	 นอกจากนี้เขายังมีความคิดในการเก็บขยะท่ีอยู่ท่ีก้นทะเลอีกด้วย	 
แต่ยังต้องมีการพัฒนาวิธีการเน่ืองจากความกังวลในเรื่องผลกระทบ 
ต่อระบบนิเวศใต้ทะเล		

	 สิ่งท่ี		Boyan	ย�้ากับพวกเราคือ	“การแก้ท่ีดีท่ีสุดคือการแก้ท่ีต้นทาง	
แก้ทีเ่รา	แก้ทีก่ารเลกิท้ิงต้ังแต่แรก”	เพราะการตามเก็บน้ันมกัยากและใช้
เวลานานมาก	

ข้อมูลอ้ำงอิง: iurban.in.th, sdthailand.com 



72      

 ตวัอยา่งบคุคลเหลา่นี ้ลว้นเปน็คนตวัเลก็ทีส่รา้งเรือ่งยิง่ใหญ่ใหป้รากฏในสงัคมโลกแลว้ 

ทั้งนั้น คือแรงบันดาลใจ คือตัวอย่างผู้คนที่กำาลังบอกเราว่า เราไม่ได้สร้างบ้านแปงเมือง

ไปเพียงลำาพัง ลงมือช่วยกันวันนี้ ด้วยความเชื่อที่ว่า 

 ประเทศไทยของเรา “สร้างเมืองจักรยาน” ได้

ปลูกต้นไม้ให้ทั่วโลก

 Felix Finkbeiner	เด็กชายวัย	9	ปี	น�าเสนอเรื่อง	Climate	Change	 
หน้าห้องจากการบ้านท่ีครูให้	ท�าให้เขาพบว่า	หมีขั้วโลกท่ีเป็นสัตว์ท่ีเขา
ชอบก�าลังจะสูญพันธุ์	และได้แรงบันดาลใจจาก	Wangari	Maathai	 
นกัต่อสูด้้านสิง่แวดล้อมชาวเคนยา	ทีจ่ดัตัง้กลุม่	“Green	Belt	Movement”	
ด้วยการปลกูต้นไม้ในแอฟรกิา	เพราะเธอตระหนักว่า	ต้นไม้จะมาช่วยแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ยากแร้นแค้นที่ชาวแอฟริกาประสบอยู่

	 เด็กชาย	Felix	จบการพรีเซนต์ว่า	 เราต้องท�าตามเจตนารมณ์ของ	 
Wangari	และปลูกต้นไม้	1	ล้านต้นในทุกประเทศบนโลก	

	 หลังจากนั้นชั้นเรียนของ	Felix		เริ่มต้นปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน	ก่อนมี
โรงเรียนอื่นปลูกตาม	และได้เปิดเว็บไซต์ท่ีรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม	 
ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมาย	จนปี	2011	Felix	จึงก่อตั้ง	 
Plant-for-the-Planet	และท�าให้เกิดการปลูกต้นไม้กว่า	12	พันล้านต้น 
ทั่วโลก	โดยการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล	ภาคธุรกิจ	และชุมชน	

	 ปัจจุบัน	Plant-for-the-Planet	มีเครือข่ายท่ัวโลก	และได้ปลูกต้นไม ้
ไปแล้วกว่า	15.2	พันล้านต้นใน	193	ประเทศ

	 Felix	ในวัย	20	ปี	กล่าวว่า	“เมื่อก่อนวัตถุประสงค์ของเราคือการช่วย
ให้หมีข้ัวโลกยังอยู่	แต่หลังจากนั้นเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การช่วย 
หมีขั้วโลก	แต่เป็นการช่วยรักษาอนาคตของเราเอง”		

ข้อมูลอ้ำงอิง: believe.earth, plant-for-the-planet.org


