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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
	 มลูนิธิสถาบนัการเดินและการจกัรยานไทย	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
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	 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.
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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
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	 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



      

25

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



30      

	 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

บทเรียนรู้แกนนำาชุมชน
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	 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างชุมชนจักรยาน	เพ่ือค้นหาองค์ประกอบ 
และกระบวนการเปลีย่นแปลงสูช่มุชนจกัรยาน	จาก	7	ชมุชนท่ัวประเทศท่ีใช้จกัรยาน
เป็นเครือ่งมอืพัฒนาให้เกิดพ้ืนทีป่ลอดภยัในการใช้จกัรยาน	และมเีป้าหมายให้ผูค้น
มีสุขภาวะทั้งร่างกาย	จิตใจ	และสังคม

• ชุมชนคลองจิก	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา
• ชุมชนสุขสบายใจ	อ.เมืองกาฬสินธุ์	จ.กาฬสินธุ์
• ชุมชนบ้านม้าร้อง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ชุมชนมาตอรูซอ	อ.พร่อน	จ.ยะลา
• วัดหนองไม้แก่น	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบุรี
• ชุมชนดงกลาง	อ.เมืองพิจิตร	จ.พิจิตร
• บ้านวังจระเข้	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง

7  ชุมชนที่ใช้
จักรยานเป็น

เครื่องมือพัฒนา
ให้เกิดพื้นที่
ปลอดภัย
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10 บทเรียนกระบวนการสู่ชุมชนจักรยาน 

	 บทเรียนในการขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน	ประกอบด้วย	10	กระบวนการอันเป็น
องค์ประกอบส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่ชุมชนจักรยานที่ยั่งยืน

 บทเรียนที่ 1 เป้าหมาย ภาพชุมชนที่อยากเห็น = ความสำาเร็จที่เกิดขึ้น

 บทเรียนที่ 2 พัฒนากลไก หาเจ้าภาพขับเคลื่อนให้เป็นจริง

 บทเรียนที่ 3 สำารวจข้อมูล รู้จักชุมชน ตอบโจทย์การขับเคลื่อน

 บทเรียนที่ 4 พัฒนากิจกรรม กระตุ้นความสนใจ ขยายแนวคิด สร้างความต่อเนื่อง

 บทเรียนที่ 5 สื่อสารสร้างกระแสพร้อมกับการเรียนรู้

 บทเรียนที่ 6 สนับสนุน พัฒนา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับการปั่น

 บทเรียนที่ 7 เชื่อมภาคีเครือข่าย อุดรอยรั่วในตัวเรา

 บทเรียนที่ 8 ขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความยั่งยืน

 บทเรียนที่ 9 สร้างข้อตกลงร่วม สู่วิถีชุมชนจักรยาน

 บทเรียนที่ 10 งบประมาณไม่ใช่ปัญหา
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เป้าหมาย ภาพชุมชนที่อยากเห็น = ความสำาเร็จที่เกิดขึ้น

	 เป้าหมายท่ีชัดเจนสะท้อนมุมมองต่อความเข้าใจ	“ชุมชนจักรยำน”  
ของผู้ขับเคลื่อน	ซึ่งจะส่งผลต่อการทิศทางการขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ

 เป้าหมายชัด

	 ต้องการผลักดันการใช้จักรยานเข้าสู่วิถีชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้การใช้
จักรยานเป็นเรื่องง่าย	ปลอดภัย	ใช้เดินทางสัญจรภายในชุมชนได้จริง 
เป็นเครือ่งมอืในการสร้างสขุภาวะของคนในชมุชน	ท้ังการพัฒนาสุขภาพ
ให้แข็งแรง	มีสุขภาพจิตที่ดี	อยู่ร ่วมกันอย่างมีความสุข	ท่ามกลาง 
สภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัย	

 ภำพชุมชนที่อยำกเห็น = ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
 
 ภาพของชุมชนจักรยานที่อยากให้เกิดขึ้นส�าคัญต่อผลความส�าเร็จที่
จะเกิดขึ้น	จากการถอดบทเรียนภาพของชุมชนจักรยานท่ีคนในชุมชน
อยากเห็นร่วมกันมีดังนี้

• วิถีที่ยั่งยืน ต้องการขับเคลื่อนเรื่องจักรยานให้เป็นเรื่องของสุขภาพ
และความสุขใจ	มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้	และเป็นเครื่องมือ
ท�าให้เกิดชีวิตที่ยั่งยืน	
• คนทุกวัยสุขภำพแข็งแรง ต้องการให้เด็กในชุมชนปั่นจักรยานไป
เรยีน	ผูส้งูอายุใช้จกัรยานในชวีติจรงิ	ซึง่จะท�าให้สขุภาพแขง็แรง	ลดอตัรา
การป่วยด้วยความดัน	เบาหวาน	ไขมันสูง
• ชุมชนเลือกใช้จักรยำนเดินทำงในชุมชน	คนในชุมชนหันกลับมา
ใช้จกัรยานในชวิีตประจ�าวัน	ในการเดนิทางไปในชมุชน	และมวีนัิยจราจร
ในการใช้ถนนร่วมกัน
• ห่ำงไกลจำกควำมเสี่ยง	ในการใช้รถใช้ถนนเช่นในปัจจุบันท่ีการใช้
มอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยงในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุ	การท่ีคนเดินถนน 
มีความเสี่ยงจากการขับขี่อย่างไม่ระวัง

บทเรียนที่ 
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• พื้นท่ีสร้ำงสรรค์	ท�าให้ชุมชนมีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ของตนเองท่ีทุกคน 
ออกมาท�ากิจกรรมร่วมกัน	และมีกิจกรรมท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยง 
ในการใช้ชีวิต	เช่น	การลดใช้โทรศัพท์มือถือ	
• ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ท�าให้เดก็	เยาวชน	และคนในสังคมเข้าใจ
ถึงหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบน้ี	โดยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ	 
แค่การเดินทางอย่างเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม	ใช้จกัรยานในชวิีตประจ�าวัน
ให้มากขึ้นก็สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมของชุมชนและโลกดีขึ้นได้
 

พัฒนากลไก หาเจ้าภาพขับเคลื่อนให้เป็นจริง

	 กระบวนการพัฒนากลไกในการขบัเคลือ่นมส่ีวนส�าคญัต่อความส�าเรจ็	
โดยควรเริ่มจากการหาเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบกระบวนการ 
ขับเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนทุกบทเรียนในการพัฒนากลไกจากประสบการณ์
ขับเคลื่อนงานของแต่ละชุมชนมีดังนี้

คุณสมบัติของแกนนำาขับเคลื่อน 

 กลไกหลักนี้อาจเป็นบุคคลคนเดียว	หรือกลุ ่มคนท่ีมีความสนใจ 
ในประเด็นเรื่องจักรยาน

• มีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกัน	และมีความปรารถนาแรงกล้าท่ีอยากเห็นความส�าเร็จ 
สู่การเป็นชุมชนจักรยาน
• เป็นทีเ่คำรพ	คนในชมุชนให้ความเชือ่ถือ	เป็นผูท่ี้มอีทิธิพลทางความคดิ 
กับคนในชมุชน	สามารถสร้างความสนใจ	โน้มน้าวคนในชมุชนให้มองเหน็
ความส�าคัญของการใช้จักรยานในวิถีชีวิต
• มีเครือข่ำย	สามารถเชื่อมโยงฐานทุนท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อน	 
ทัง้เครอืข่ายคนในชมุชน	เครอืข่ายหน่วยงานต่างๆ	เช่น	หน่วยงานท้องถ่ิน	 
หรอืหน่วยงานราชการ	เพ่ือมาเตมิเตม็การด�าเนินงานให้เป็นจรงิมากย่ิงขึน้

บทเรียนที่ 
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รูปแบบในการขับเคลื่อน 

	 รปูแบบในการขบัเคลือ่นแตกต่างกันไปตามบรบิทของแต่ละพ้ืนท่ี	และ
บุคลิกลักษณะของคนในพื้นที่	

• เริม่จำกกลุม่ท่ีสนใจเป็นแกนน�ำหลกั	เริม่ต้นจากคนท่ีมคีวามสนใจ	
มุ่งมั่นอยากให้เกิดชุมชนจักรยานมารวมตัวกัน	กลุ่มน้ีไม่จ�าเป็นต้อง 
เริ่มต้นจากผู้น�าชุมชน	แต่เป็นใครก็ได้ที่มีความสนใจ	มีพลังมุ ่งมั่น 
อยากขับเคลื่อนแล้วมารวมตัวกัน	
	 ดังเช่น	ชุมชนมาตอรูซอ	อ.พร่อน	จ.ยะลา	ได้รวมกลุ ่มวัยรุ ่นที่ม ี
ความสนใจอยากท�าสิ่งดีๆ	เพ่ือชุมชน	ซึ่งโครงการชุมชนจักรยานเข้าไป
ตอบสนองความฝันของกลุ่มที่อยากมีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
เยาวชน	กลุ่มเยาวชนเคลื่อนไหวจนได้รับการยอมรับ	และต่อมาได้รับ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบลให้งบ
ประมาณสนับสนุน	ผู้ใหญ่บ้านอ�านวยความสะดวกเรื่องสถานท่ีและ
ส่ิงของทีใ่ช้ในการจดักิจกรรม	โดยมทีีมเยาวชนเป็นตวัหลักในการท�างาน	
ซึ่งกลุ่มเยาวชนสามารถไปดึงเยาวชนอื่นๆ	เช่น	เยาวชนกลุ่มเส่ียงให้เข้า
มาร่วมได้	แม้แต่กลุ่มเยาวชนที่เสพยาเสพติดก็สามารถเข้ามาร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้ชุมชนโดยไม่ปิดก้ัน	ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนเห็น
ศักยภาพด้านดีของตนเอง	และห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ	ได้ในที่สุด	
• จัดตั้งคณะท�ำงำนจำกหลำยภำคส่วน	ส�าหรับบางชุมชนการ 
ขับเคลื่อนเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคณะท�างานชุมชน	โดยมีองค์ประกอบ 
จากหลายภาคส่วนท่ีสนใจพร้อมขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี	 เช่น	 โรงเรียน	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	หรือเทศบาล	โดยมีโครงสร้าง	และ
บทบาทในการขับเคลือ่น	ชมุชนคลองจกิ	อ.บางปะอนิ	จ.พระนครศรีอยุธยา	
ขบัเคลือ่นด้วยรปูแบบนีอ้ย่างชดัเจน	โดยได้จดัตัง้คณะท�างานมกีรรมการ
จ�านวน	15	คน	ขับเคลื่อนจนสามารถท�าข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	
กับ	9	องค์กรในพื้นที่ได้ส�าเร็จ
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สำารวจข้อมูล รู้จักชุมชน ตอบโจทย์การขับเคลื่อน

	 ส�ารวจข้อมลูชมุชนเพ่ือให้แกนน�าหลักมองเห็นชมุชนในมติต่ิางๆ	ท�าให้
ผู ้ขับเคลื่อนเข้าใจแนวโน้ม	ข้อจ�ากัด	ความชอบของคนในชุมชน	 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชมุชนได้ตรงจดุ	และออกแบบการด�าเนนิ
งานเพื่อให้การใช้จักรยานสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างแท้จริง

การออกแบบกระบวนการทำางานข้อมูล

	 การส�ารวจและเก็บข้อมลูน้ีจะต้องเป็นกระบวนการท่ีผู้ขบัเคล่ือนจะต้อง 
ออกแบบการท�างาน	การเก็บข้อมลูเพ่ือรองรบักับการใช้ฐานข้อมลูเหล่าน้ี 
ในการขับเคลือ่นเพ่ือท�าให้เห็นข้อมลูส�าคญัเป็นรปูธรรมและสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ	ความตระหนักในการเปลี่ยนวิถีของตนเองได้

• การออกแบบให้เหน็ถึงเป้าหมายของการใช้ข้อมลูว่าต้องการใช้ข้อมลู
ในแต่ละเรื่องไปเพื่อการใดบ้างในการขับเคลื่อน	เช่น	ต้องการข้อมูลจาก
แต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือไปท�าอะไร	ขับเคล่ือนอะไร	ซึ่งจะท�าให้เห็นว่า 
จะใช้ข้อมูลอย่างไร	และต้องออกแบบเครื่องมือ	และวิธีการเก็บอย่างไร
• กระบวนการเก็บข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน	
หลังเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมากในการเห็นผลเชิงประจักษ์	และท�าให ้
คนในชุมชนเชื่อมั่น	พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองสู ่วิถีการใช้จักรยาน 
ในชมุชนได้

กระบวนการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง

	 การเก็บข้อมลูก่อนเข้าร่วมโครงการ	หลงัเข้าร่วมโครงการ	โดยเก็บเป็น
ระยะเพ่ือมองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นระหว่างทาง	ซึ่งสามารถ 
ใช้ผลที่เกิดขึ้นกลับไปกระตุ้นความต้องการของคนในชุมชนให้เพ่ิมข้ึน	
และท�าให้มีการด�าเนินงานต่อเนื่องจนเป็นวิถี

บทเรียนที่ 
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วิธีการเก็บข้อมูล 

	 ท�าได้ต้ังแต่การสังเกตและบันทึกข้อมูล	การท�าแบบส�ารวจ	การ
สอบถาม	การให้ครอบครัวบันทึกด้วยตนเอง	หรือการสัมภาษณ์	ซึ่ง
สามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมลูทีเ่หมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมลู

ประเด็นของข้อมูล

	 เก็บข้อมูลประเด็นที่ต้องการรู ้	 เพ่ือน�าไปออกแบบการท�างานท่ี 
ตอบโจทย์	เก็บข้อมูลส�าคัญที่ท�าให้เห็นพฤติกรรมการสัญจรในชุมชน	
ท�าให้มองเห็นโอกาสการขับเคลื่อนชุมชนสู ่การเป็นชุมชนจักรยาน 
ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	และน�าข้อมูลไปออกแบบการ 
ด�าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการสร้างชุมชนจักรยาน 
ได้ดีที่สุด

• ข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน	ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับข้อมูลของ
สาธารณสุข	เพ่ือมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองสุขภาพก่อน-หลัง 
เข้าร่วมโครงการ
• ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้จักรยาน	เช่น	จ�านวนคนท่ีเป็นเจ้าของ
จักรยานในแต่ละครอบครัว	คนที่ขี่จักรยานเป็นประจ�า	หรือใช้จักรยาน 
ในวิถีประจ�าวัน	มีจ�านวนสัดส่วนเท่าใดเทียบกับคนในชุมชนทั้งหมด
• ค่าใช้จ่ายการเดินทางในครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องจ่าย 
ต่อการเดินทางในแต่ละวัน	 เก็บข้อมูลก่อนการขับเคล่ือน	และหลัง 
การขับเคล่ือน	เพ่ือเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายทีส่ามารถประหยดัได้เมือ่หนัมา
ใช้จักรยาน
• ข้อมลูเส้นทางการขีจ่กัรยาน	เพ่ือประเมนิความปลอดภัยในการใช้ถนน	
น�าข้อมลูไปพัฒนาเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับผูป่ั้น	ท�าให้เกิดความสะดวก
ในการเดินทางเชื่อมเส้นทางต่างๆ	ในพ้ืนที่	หรือการเชื่อมกับระบบขนส่ง
มวลชนอื่นๆ	
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• ข้อมูลความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ
อบายมุข	โดยในการเก็บข้อมูลอาจใช้การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ	 
เพื่อสามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
• ข้อมูลภาคีเครือข่าย	ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขับเคล่ือน 
ชมุชนจกัรยาน	เช่น	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยของคนในชุมชน	 
ภาคประชาชนที่ท�างานเคลื่อนไหวด้านสุขภาพ	กลุ่มเยาวชน	หรือกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

ผู้เก็บข้อมูล 

	 ผู้เก็บข้อมูลควรเป็นคนในชุมชน	เพ่ือให้มองเห็นความต้องการ	และ
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชัดเจนขึ้น	ซึ่งจะสามารถมองเห็น 
และออกแบบชุมชนจักรยานที่เหมาะสมกับบริบท	และวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชนได้	โดยบทบาทของผู้ขับเคลื่อนชุมชนจักรยานคือ	การกระตุ้น	 
เสริมแรง	สร้างความตระหนักให้มองเห็นความส�าคัญของการเก็บข้อมูล	
จนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

พัฒนากิจกรรม กระตุ้นความสนใจ ขยายแนวคิด 

สร้างความต่อเนื่อง

	 หวัใจของการขับเคลือ่นวิถีจกัรยานคอื	การพัฒนากิจกรรมหลากหลาย
ตามความต้องการของแต่ละบรบิท	และฐานทุนของแต่ละพ้ืนท่ี	ท�าอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพ่ือกระตุน้ความสนใจ	และสร้างกระแสการขีจ่กัรยานในชมุชน	
จนเกิดการใช้จักรยานในวิถีชีวิต	

บทเรียนที่ 
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โดยรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในชุมชนต้นแบบมีดังนี้

• กิจกรรมกระตุน้ให้เกิดการป่ัน	เชญิชวนให้คนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมป่ัน	
เพ่ือให้สร้างประสบการณ์ท่ีดีในการปั่น	และเกิดความรู้สึกสนุกที่จะปั่น	 
การออกแบบกิจกรรมท�าได้หลากหลาย	อาจเป็นการเชื่อมกับการท่องเที่ยว
จดัท�ากิจกรรมการป่ันทกุสปัดาห์	เพ่ือให้คนในชมุชนเกิดความเคยชนิในการ
ใช้จักรยาน	หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้ในภารกิจที่ท�าอยู่แล้ว	เช่น	กลุ่ม	อสม.	
ใช้จกัรยานแทนการใช้จกัรยานยนต์ในการเข้าเย่ียมชมุชน	โดยหวัใจของการ
ท�ากิจกรรมกระตุ้นคือ	การสร้างประสบการณ์ในการใช้จักรยาน	และการ
สร้างความต่อเน่ืองสม�่าเสมอจนท�าให้เกิดความเคยชิน	เพ่ือสร้างวิถีสัญจร
ด้วยจักรยานให้เกิดขึ้นจริง
• กิจกรรมให้ความรูส้ร้างจติส�านกึ	การให้ความรู้เพ่ือสร้างวินัยของการใช้ 
ถนนร่วมกัน	เรียนรู้เรื่องกฎ	กติกา	การสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนน
ร่วมกันของทุกยานพาหนะ	และสร้างจิตส�านึกให้ตระหนักถึงการมีวินัย 
ในการใช้ถนนร่วมกันของคนในชุมชน
• กิจกรรมปลุกกระแสเป็นระยะๆ	เป็นกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน	รวมถึงภาคส่วนต่างๆ	จนท�าให้เกิดความตระหนัก	สร้างความสนใจ	
หรือมองเห็นคุณค่าของการใช้จักรยานในวิถีชีวิต	โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
การชวนกันมาปั ่น	 เช ่น	 กิจกรรมชวนกันมาท�าความสะอาดชุมชน	 
หรอืกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ	โดยระหว่างท�ากิจกรรมอาจเชญิกลุม่จกัรยาน
มาช่วยสร้างสีสัน	ช่วยรณรงค์ด้วยการน�าจักรยานเข้ามาร่วม	เป็นต้น

	 นอกจากนีกิ้จกรรมทีด่�าเนนิการจะต้องเป็นกิจกรรมทีส่ามารถบรูณาการ
ไปกับกิจกรรมอื่นๆ	ของชุมชนซึ่งมีอยู่เดิม	เช่น	การน�าเอาเรื่องจักรยานเป็น
เคร่ืองมอืส�าคญัในการท�ากิจกรรมของชมุชน	เช่น	กิจกรรมร่วมพัฒนาชมุชน	
อาจจะรณรงค์ให้เกิดการปั่นเพื่อไปยังจุดที่ต้องพัฒนาร่วมกัน	หรือสามารถ
ออกแบบให้จกัรยานเป็นกิจกรรมหลกั	และเรือ่งอืน่เป็นเร่ืองรองได้	เช่น	การ
พัฒนาชุมชนเป็นเรื่องรอง	แต่เรื่องหลักคือ	การได้ขี่จักรยานร่วมกัน
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สื่อสารสร้างกระแสพร้อมกับการเรียนรู้
 
 หล่อเลี้ยงกระแสการปั่นจักรยานให้อยู่รอบตัวคนในชุมชนเสมอ	 
โดยมีการสื่อสารให้คนในชุมชนได้รับทราบเก่ียวกับการขับเคลื่อน 
ชุมชนจักรยาน	

• สื่อสารการท�ากิจกรรมต่างๆ	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น	หรือ 
	เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
• สื่อสารผลการเปลี่ยนแปลงแง่บวก	การเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็น
ความส�าคัญ	รับรู้ถึงผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น	เช่น	สื่อสารให้เห็นว่า 
การขี่จักรยานได้เปลี่ยนสุขภาพของคนสูงวัยหลายคนให้กลับมาใช้ชีวิต
ได้ตามต้องการ	หรอืการช่วยประหยัดรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นของการเดนิทาง	
เนื้อหาที่สื่อสารออกไปในช่องทางต่างๆ	สร้างกระแสให้มองเห็นแง่บวก
ของการขี่จักรยาน	
• ใช้สื่อหลากหลายช่องทาง	ผสมผสานการใช้สื่อหลากหลายชนิด	 
ทัง้สือ่โซเชยีลมเีดยี	เฟซบุก๊	ไลน์	ทวิตเตอร์	เสียงตามสาย	หอกระจายข่าว	
การประชุมวาระประจ�าของชุมชน	หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ต่างๆ	ภายในชุมชน

บทเรียนที่ 
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สนับสนุน พัฒนา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับการปั่น

	 การสร้างสรรค์หรอืจดัการสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเป็นอกีหน่ึงงาน
ที่ส�าคัญ	เนื่องจากปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้คนตัดสินใจเปลี่ยนวิถีมาใช้
จกัรยานคอื	ความมัน่ใจในความปลอดภัย	นอกเหนือจากการพัฒนาถนน
หนทางให้ปลอดภัย	 การสนับสนุนพัฒนายังหมายถึงสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกอื่นๆ	ในการใช้จักรยานในชุมชนอีกด้วย	

สภาพแวดล้อมปลอดภัย 

	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอาจไม่จ�าเป็นต้องสร้างทาง
จักรยานโดยเฉพาะ	 เน่ืองจากการพัฒนาทางจักรยานเก่ียวข้องกับ 
งบประมาณซึ่งขับเคล่ือนได้ยาก	แต่หากชุมชนใดมีศักยภาพขับเคล่ือน
เพ่ือเกิดทางจักรยานก็จะเป็นประโยชน์	และเป็นความมั่นใจของ 
ชุมชนได้	
	 การสร้างสภาพแวดล้อมอาจไม่ใช่เรื่องของการขับเคลื่อนเพ่ือท�า
โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่	แต่เป็นเรื่องของการเพ่ิมสัญลักษณ์บางอย่าง 
เพ่ือเตือนในการใช้รถใช้ถนน	เช่น	การมีป้ายจ�ากัดความเร็วไม่เกิน	 
30	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	หรือป้ายบอกให้ทราบว่าเป็นพ้ืนท่ีใช้จักรยาน 
ในการสัญจร	เพื่อให้ผู้ขับขี่พาหนะอื่นๆ	ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
	 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยน้ันอาจเป็นเรื่องของการสร้าง
ความมั่นใจในทรัพย์สิน	คือ	จักรยานในการน�าออกมาใช้	 เช่น	การม ี
จุดจอดที่เหมาะสม	ปลอดภัยว่าจักรยานจะไม่หาย	สามารถสร้าง 
ความมั่นใจให้กับผู้ขี่จักรยานได้

บทเรียนที่ 
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• ร้ำนซ่อมจักรยำน 
	 รา้นซ่อมจักรยานในชุมชนชว่ยอ�านวยความสะดวกในการใช้จักรยาน	
ดงัเช่นบทเรยีนจากชมุชนหนองไม้แก่น	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบรุ	ีซึง่พระครู 
กาญจนธรรมชัย	เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่นได้น�าโครงการธนาคารขยะ
ของวัดมาส่งเสริมเรื่องจักรยาน	โดยวัดมีรายได้จากการคัดแยกขยะ 
ที่คนในชุมชนน�ามาบริจาค	รวมถึงจักรยานเก่าด้วย	แล้วน�าเงินจาก 
การขายขยะมาลงทุนซื้ออุปกรณ์ก่อตั้งเป็นคลินิกจักรยาน	สอนการซ่อม
จักรยาน	และรับซ่อมจักรยานเก่าให้ใช้การได้	จากนั้นต้ังเป็นธนาคาร
จักรยานแจกจ่ายให้คนท่ีอยากใช้มายืมใช้	โดยเชิญชวนให้ช่างท่ีเลิก
กิจการซ่อมรถจักรยานไปแล้วกลับมาเป็นวิทยากรให้กับคลินิกจักรยาน	
	 นอกจากนี้การก่อตั้งร้านซ่อมจักรยานในชุมชนอาจใช้ทรัพยากร 
ที่มีในชุมชน	เช่น	ร้านจักรยานท่ีเคยขายไม่ได้เกือบต้องปิดกิจการ	 
การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างชุมชนจักรยานท�าให้ร้านเหล่านี้กลับมามีชีวิต 
อีกครั้งได้	ในบางชุมชนกระตุ้นการใช้จักรยานจนร้านขายจักรยานฟื้นฟู
กิจการขึ้นมา	และร้านยังได้เปิดบริการซ่อมจักรยานฟรีให้กับชาวบ้าน
ท�าให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

• กองทุนสนับสนุน 
	 ระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือคนท่ีอยากมีจักรยานแต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ให้เข ้าถึงจักรยานได้ทุกคน	 โดยอาจตั้งเป็นกองทุนกู ้ยืม 
เพ่ือซื้อจักรยานปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยราคาถูก	หรือท�าในรูปแบบ
กองทุนเพื่อการบริจาคสนับสนุนจักรยานให้เด็กยากจน
	 การได้มาซึ่งกองทุนน้ัน	การก�าหนดจากนโยบายเป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะ
ช่วยให้เกิดกองทุนสนับสนุนได้ง่ายดายขึ้น	 เน่ืองจากหากสามารถ 
ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายในท้องถ่ิน	จะสามารถช่วยให้เกิดงบประมาณ
ในการด�าเนินงาน	ในขณะเดียวกันก็ยังมีองค์กรอีกหลายแห่งท่ีสามารถ
สนับสนุนงบประมาณเหล่านี้ให้ได้	เช่น	วัด	หรือการจัดการในชุมชน	เช่น
การท�าผ้าป่า	หรือวงแชร์จักรยาน	เป็นต้น
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เชื่อมภาคีเครือข่าย อุดรอยรั่วในตัวเรา

	 การขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ	สร้างวินัยของการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน	การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้จักรยาน	 
หรือแม้แต่การท�าให้การใช้จักรยานเป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ในชุมชน	ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้งานส่วนต่างๆ	เกิดข้ึนได้จริง	เช่น	การปรับสภาพแวดล้อมให้ 
เอื้อต่อการขี่อย่างปลอดภัยอาจต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เข้ามามีส่วนร่วม	การท�างานเรื่องข้อมูล	งานวิจัย	หรืองานวิชาการ 
ต้องการความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้องการความร่วมมือจากสถาบัน 
การศึกษา	เป็นต้น

การทำา MOU ที่มีความหมาย

	 การเชื่อมเครือข่ายต้องมองเห็นภาพการขับเคล่ือนในทุกส่วนท่ี 
เชื่อมโยงกัน	โดยมีเครื่องมือส�าคัญคือ	การท�าข้อตกลงร่วมระหว่าง 
หน่วยงาน	หรอื	MOU	ทีช่่วยให้ทุกหน่วยงานท่ีมาเข้าร่วมในการขบัเคล่ือน
มองเห็นและตระหนักในบทบาทภารกิจของตนเอง	ซึ่งการท�า	MOU	 
เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถผลักดันให้เกิดการท�างานจริง	บทเรียน
จากชุมชนคลองจิกท�าให้มองเห็นว่าต้องมีกระบวนการในการประชุม 
เพ่ือวางแผนร่วม	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งสื่อสารความคืบหน้า 
เป็นระยะ	การท�า	MOU	นั้นจึงจะมีความหมายน�าไปสู่ปลายทางสร้าง
ชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นจริงได้
	 นอกจากน้ีการสร้างธรรมนูญของชมุชนก็เป็นอกีเครือ่งมอืหนึง่ในระบบ
สนับสนุนที่เปิดพ้ืนที่ของการร่วมสร้างข้อก�าหนดด้วยชุมชนในการจะ
ออกแบบชุมชนจักรยานที่เหมาะสม	สร้างความปลอดภัย	และแรงจูงใจ
ในการเปลี่ยนวิถีสู่การใช้จักรยาน	ท่ีส�าคัญคือ	ชุมชนเป็นผู้ออกแบบ	 
และก�าหนดกันเองว่าข้อตกลงในเรื่องใดท่ีเหมาะสม	และคนในชุมชน
สามารถดูแลจัดการกันได้ด้วยตนเอง	ก็จะสามารถสร้างความย่ังยืน 
ในการขับเคลื่อนต่อไป

บทเรียนที่ 
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	 ตัวอย่างการขับเคลื่อนเพื่อสร้างธรรมนูญชุมชนคือ	ชุมชนบ้านม้าร้อง	
อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	ท่ีขับเคล่ือนจนสามารถสร้างธรรมนูญ
ชุมชนที่เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน	พร้อมเคารพและด�าเนินการตาม	 
โดยในการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนของบ้านม้าร้องน้ีไม่ได้เป็นเรื่อง 
ของจักรยานโดยเฉพาะ	แต่เป็นทุกเรื่องในการอยู่ร่วมกันของชุมชน	 
และประเด็นจักรยานเป็นหนึ่งในธรรมนูญชุมชน	เริ่มต้นจากการให้ทุก 
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดธรรมนูญชุมชน	จากน้ันจึงหา 
ข้อสรุปท่ีทุกคนตกลงร่วมกัน	และจัดท�าเป็นรูปเล่มเพ่ือให้ทุกครัวเรือน 
ได้เข้าใจ	พร้อมปฏิบัติตาม

ขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความยั่งยืน

	 เครื่องมือในการสร้างความย่ังยืนด้วยการขับเคลื่อนผ่านนโยบาย 
ท้องถ่ินอย่างจริงจัง	และเป็นทางการ	มีการก�ากับการท�างานจากระดับ
นโยบายท้องถิ่น	เพ่ือให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้ความส�าคัญกับ 
การขับเคลื่อนชุมชนจักรยานในบทบาทภารกิจของตนเอง	
	 บทเรียนจากชุมชนสุขสบายใจ	จ.กาฬสินธุ์	 ท่ีด�าเนินการผลักดัน 
ให้การขับเคลื่อนเรื่องจักรยานเข้าไปอยู่ในนโยบายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	พยายามสร้างกระแสรักบ้านเกิดโดยการท�าความดี	ชูเรื่อง
จกัรยานมาเป็นจดุหลกัและสร้างให้เกิดการมส่ีวนร่วม	จนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเห็นความส�าคญัขยบัเข้ามาสนับสนุนชมุชนในการจดักิจกรรม
เรื่อยมา

บทเรียนที่ 
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สร้างข้อตกลงร่วม สู่วิถีชุมชนจักรยาน

	 เครือ่งมอืส�าคญัต่อการสร้างวิถีชมุชนจกัรยานท่ีย่ังยืนคอื	การสร้างข้อ
ตกลงร่วม	หรอืกตกิาชมุชน	เพ่ือเป็นข้อก�าหนดในวิถปีฏิบตัทิีค่นในชมุชน
ยึดถือ	และสร้างวิถีเหล่านี้ร่วมกัน

กระบวนการกำาหนดกติกาแบบมีส่วนร่วม

	 กติกามาจากความต้องการของคนในชุมชน	เกิดจากการร่วมพูดคุย	
ตกผลึกจนเป็นข้อตกลงในการก�าหนดวิธีปฏิบัติร่วมกัน	และผลักดัน 
จนเป็นกติกาในชุมชนท่ีผ่านความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ท่ีต้องการ 
ขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน	ท�าให้ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติตามข้อตกลงน้ี	
เพราะเป็นผู้ก�าหนดข้อตกลงน้ันด้วยตนเอง	การใช้ชีวิตภายใต้กติกา 
ที่เห็นพ้องนี้จะกลายเป็นวิถีปฏิบัติท�าให้ชุมชนจักรยานเกิดขึ้นได้จริง

กำาหนดกติกาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

	 บางชุมชนมีข้อตกลงว่าทุกครั้งที่จัดกิจกรรมรณรงค์ทีมงานทุกคน 
ต้องใช้จักรยานเดินทางมาร่วมงาน	เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน	
บางชมุชนก�าหนดนัดกันป่ันจกัรยานเพ่ือออกก�าลังกายทุกวนัพุธ	วันเสาร์	
หรือวันอาทิตย์	และทุกวันพระสุดท้ายของเดือนนัดกันหิ้วปิ ่นโตปั่น
จักรยานไปวัด	นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดความเร็วของถนนสายหลัก 
ในหมู่บ้านไม่เกิน	30	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	มีเส้นทางจักรยานของชุมชน 
ที่พัฒนาเพ่ือรถจักรยานโดยเฉพาะ	แต่อนุญาตให้รถประเภทอื่นใช้ได ้
แต่มข้ีอตกลงให้จ�ากัดความเรว็ไม่เกินเท่าไหร่	และมข้ีอตกลงกับผู้ท่ีเล้ียง
วัวที่ต้องมีการต้อนวัวบนถนนในเรื่องการใช้ทางร่วมกับรถจักรยาน 
ให้ปลอดภัย	เป็นต้น

บทเรียนที่ 
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• ข้อตกลงร่วมของกำรใช้จักรยำนเป็นพำหนะในกำรท�ำงำน 
	 ตัวอย่างข้อตกลงของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองกระด่ิง	จ.สุโขทัย	ที่จะต้องใช้
จักรยานในการปฏิบัติหน้าท่ีในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเย่ียมผู ้ป่วยติดเตียง	 
ผู้สูงอายุ	หรือการลงคัดกรองสุขภาพในชุมชน	รวมถึงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ	ต้องใช้จักรยานในการรวมตัวกันก่อนจะลงชุมชนทุกครั้ง	
เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็น	เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสในชุมชน 
อีกทางหนึ่ง

• กำรสร้ำงข้อตกลงในกำรใช้ถนนร่วมกัน 
	 มีการประชุมร่วมกับเจ้าของรถ	โดยเฉพาะรถบรรทุกที่จะต้องขนส่ง
สินค ้าภาคการเกษตรท่ีต ้องใช ้ถนนร ่วมกันกับจักรยานในชุมชน	 
โดยท�าความเข้าใจถึงการใช้ถนนอย่างระมัดระวัง	ตัวอย่างการสร้าง 
ข้อตกลงในการใช้ถนนร่วมกันที่บ้านหนองกระดิ่ง	จ.สุโขทัย	มีข้อตกลง 
ในการใช้ถนนอย่างระมัดระวังมากข้ึน	โดยผู้ใหญ่บ้านประชุมท�าความ
เข้าใจถึงการเป็นชุมชนที่คนส่วนใหญ่ใช้จักรยาน	โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ทีใ่ช้จกัรยานเป็นหลกัในการเดนิทางมาโรงเรยีน	ขอความร่วมมอืรถบรรทกุ
ให้ระมัดระวังในการขับข่ี	และชุมชนได้น�าป้ายเตือนมาตั้งท่ีหน้าโรงเรียน
ให้เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันว่ารถใหญ่ต้องท�ากติกาอย่างเคร่งครัด	รวมถึง 
มีการประชุมร่วมระหว่างผู ้ประกอบการกับต�ารวจสร้างมาตรการให้ 
ผู้ประกอบการท่ีมีรถยนต์	รถบรรทุกรู้ว่าชุมชนหนองกระดิ่งเป็นชุมชน
จกัรยาน	ขอความร่วมมอืก�ากับดูแลช่วยกันสร้างความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนนร่วมกัน
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• ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกำรเคำรพกติกำที่ตกลงร่วมกัน 
	 ปัญหาการไม่เคารพข้อตกลงท่ีตัง้ไว้ถือเป็นเรือ่งส�าคญั	โดยมตีวัอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จ.ศรีสะเกษ	สามารถแก้ไขปัญหา 
ที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติตามป้ายให้ใช้ความเร็ว	30	 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง	โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้านช่วยกันด ู
และจดชื่อผู้ฝ่าฝืนขับรถเร็ว	เมื่อมีการประชุมประจ�าเดือนน�ามาแจ้ง 
ในท่ีประชุมว่ามีใครที่ฝ่าฝืนกติกา	มีการพูดคุยตักเตือนในที่ประชุม	 
รวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับวินัยจราจร	สื่อสารให้เข้าใจวิถีการ 
อยู่ร ่วมกันในสังคมท่ีต้องห่วงใยดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน	 
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี	 ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ฝ่าฝืนกฎกติกา 
การใช้ถนนของชุมชน



50      

การขอติดตั้งป้ายจราจร

	 การติดตั้งป้ายจราจรเป็นการด�าเนินงานโดยแขวงการทางของแต่ละ
จงัหวดั	โดยหน่วยงาน	หรอืองค์กรสามารถท�าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการติดตั้งป้ายจราจรในพ้ืนท่ี	ซึ่งจะต้องบอกถึงความจ�าเป็นในด้านความ
ปลอดภัย	รวมถึงมีข้อมูลสนับสนุนถึงความจ�าเป็นในการติดตั้งป้ายดังกล่าว	
เช่น	พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนท่ีเป็นความเส่ียง	เช่น	การเคารพกฎจราจร	
ปริมาณของผู้ใช้รถและใช้ถนน	จ�านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น	พร้อมท้ังบอกราย
ละเอียดของสถานที่ซึ่งต้องการให้ติดตั้งป้ายโดยละเอียด

	 ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะด�าเนินการส�ารวจข้อมูลอีกครั้งหน่ึง	และ
พิจารณาถึงความจ�าเป็นที่เหมาะสมในการติดตั้งป้ายจราจร	และก�าหนด
ลักษณะของป้ายในการติดตั้ง	ซึ่งบางป้ายจะมีผลในการบังคับใช้ตาม
กฎหมาย	 ในขณะท่ีบางป้ายเป็นป้ายเตือน	หรือป้ายประชาสัมพันธ์	 
โดยลักษณะของป้ายจะมี	3	ประเภทตามหน้าที่	คือ	

ป้ายบังคับ 
1

เป็นป้ายจราจรท่ีแสดงกฎจราจรเฉพาะท่ีนัน้ๆ	เพ่ือบงัคบั
ให้ผู ้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเคร่ืองหมาย
จราจรท่ีปรากฏอยู่บนป้ายจราจรนั้น	ซึ่งมีผลบังคับตาม
กฎหมาย	โดยผู้ใช้ทางจะต้องกระท�า	งดเว้นกระท�า	หรือ
จ�ากัดการกระท�าในบางประการ	หรือบางลักษณะตาม
ป้ายจราจรนั้นๆ
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เป ็นป้ายจราจรท่ีแนะน�าให้ผู ้ใช ้ทางทราบข้อมูล 
อันเก่ียวกับการเดินทาง	การจราจร	และการน�าไปสู่ 
จุดหมายปลายทาง	เช่น	เส้นทางที่จะใช้	ทิศทาง	ระยะ
ทาง	สถานที่	รวมถึงข้อมูลอื่น	ๆ	เป็นต้น	เพื่อประโยชน์
ในการเดินทางได้ถูกต้อง	สะดวก	ปลอดภัย

เป็นป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู ้ใช้ทางทราบล่วงหน้าถึง
ลักษณะ	สภาพทาง	หรือทางข้างหน้าก�าลังจะมีการ
บังคับควบคุมการจราจรบางอย่างท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้	เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

ป้ายเตือน

2

ป้ายแนะนำา 
3
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บทเรียนที่ 

10

งบประมาณไม่ใช่ปัญหา

	 หนึ่งในอุปสรรคส�าคัญที่พบอยู่เสมอคือ	การขาดงบประมาณ 
ในการด�าเนินงาน	หลายชุมชนได้พยายามพ่ึงตนเองในการสรรหา 
งบประมาณ	บทเรียนจากวัดหนองไม้แก่น	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบุรี	 
มีวิธีคิดไม่ยอมจนต่อปัญหา	น�าประสบการณ์ท่ีด�าเนินการเร่ือง 
การจัดการขยะมาก่อน	ท�าให้มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา	น�าฐาน
ทนุการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในชมุชนแปลงขยะมาเป็นงบประมาณ	
ต่อยอดสู่การจัดต้ังคลินิกจักรยาน	ซ่อมจักรยานเสียท่ีเกือบกลาย 
เป็นขยะไปแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง	จนกระทั่งงบประมาณ 
ไม่ใช่อุปสรรคในการท�างานขับเคลื่อนชุมชนจักรยานอีกต่อไป
	 อีกบทเรียนส�าคัญซึ่งท�าให้เห็นว่าเร่ืองงบประมาณอาจเป็น 
ปัจจัยรองในการท�างานคือ	ชุมชนคลองจิก	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ทีเ่ริม่ต้นจากการเฟ้นหาบคุลากรท่ีความมุง่มัน่	ปรารถนาอย่างแรงกล้า
ต่อการขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน	ใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ	การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน
เป็นหลัก	ด ้วยจุดเริ่มต้นเช ่นนี้ท�าให้แหล่งทุนเข ้ามาหาชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการเอง
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ปัจจัยความสำาเร็จ
 
 ปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนจักรยาน

• กำรเข้ำใจและมองเห็นเป้ำหมำยเดียวกันในกำรขับเคลื่อน
	 เป้าหมายของชุมชนจักรยานคือ	การท�าให้จักรยานเป็นพาหนะ 
หลักของการสัญจรในวิถีของชุมชน	ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
จากวิถีเดิมต้องใช้เวลาและการท�าซ�้าจนเกิดความเคยชินใหม่	ดังน้ัน 
การขับเคล่ือนเพ่ือก้าวสู่ชุมชนจักรยานต้องมีความต่อเน่ือง	มีกิจกรรม
กระตุ้นความสนใจ	หรือเปิดพื้นที่ของการใช้จักรยานอย่างสม�่าเสมอ

• สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
	 เปิดโอกาสให้คนในชมุชนได้เข้าร่วมในการขบัเคลือ่น	สร้างความรูส้กึ
ของการเป็นเจ้าของการขับเคลื่อนนั้นด้วย	เช่น	การให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกระตุ ้น	รับฟังข้อเสนอแนะใน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย	หรือการร่วมสร้างกติกา 
ในการเป็นชุมชนจักรยาน

• กำรท�ำงำนกับข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง 
	 การเก็บผลเชิงประจักษ์ของการเปลี่ยนแปลง	การท�าให้คนเชื่อ 
ในประโยชน์ของการข่ีจักรยานเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้คนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได้

• กำรเชื่อมโยงกับวิถีของชุมชน 
	 กิจกรรมรณรงค์	กระตุ ้น	หรือให้ความรู ้ควรเชื่อมโยงสู ่วิถีชุมชน	 
ไม่ให้เกิดความรู ้สึกแปลกแยก	ไม่ท�าให้คนในชุมชนต้องออกจาก 
ความเคยชินเดิมมากนัก	เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
มากขึ้น
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• กำรท�ำทั้งระบบ 
	 เชื่อมประสานภาคีภาคส่วนต่างๆ	เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนจักรยานไป
พร้อมกัน	อ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วม	และสนับสนุนการเปล่ียน 
สู่การใช้จักรยานเป็นวิถีในการเดินทาง	เช่น	ท�ากิจกรรมเพ่ือกระตุ้น 
ให้เปลี่ยนมาใช้จักรยานในการท�าภารกิจของกลุ่ม	อสม.	การพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรอืการชวนโรงเรยีนเข้ามาเป็นภาคส่ีงเสรมิ 
การใช้จักรยานในกลุ่มเด็กนักเรียน

• ขับเคลื่อนด้วยใจ 
	 มองเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น	เพ่ือเสริมแรงใจในการก้าวข้าม
อุปสรรค	และมีพลังในการขับเคล่ือนต่อเน่ือง	จนสามารถเปลี่ยนวิถี 
ของคนในชุมชนได้ในท้ายที่สุด
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บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนจักรยานสำาหรับแกนนำาชุมชน

จัดตั้งคณะท�ำงำน

ส�ำรวจข้อมูล

ท�ำกิจกรรม

สร้ำง Facilities  
เพื่อรองรับกำรปั่น

• เชื่อมภาคีเครือข่าย

• ขับเคลื่อนนโยบาย

•	 ข้อตกลงในกลุ่ม

ติดตำม หนุนเสริม

กำรสื่อสำร
สร้ำงกำรรับรู้

+

เป้าหมายการขับเคลื่อน

1.	
คนทุกกลุ่มในชุมชน
หันกลับมาใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�าวัน

2.		
คนในชุมชน
เกิดสุขภาวะ
จากการปั่น

3.	
เกิดพื้นที่
สร้างสรรค์
ในชุมชน
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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
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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 
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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 
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 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


