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School Bike คืออะไร

ภาพรวมของ School Bike

 กิจกรรม School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการส่ง
เสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองสุขภาวะ โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมือง
เพชรบุรีให้เป็นเมืองแห่งการเดินและการใช้จักรยาน 

 SchoolกBikeกเป็นกิจกรรมเยาวชนที่จัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่า 
เกิดความรัก แรงจูงใจ และมีนิสัยในการออกกําลังกายด้วยการใช้จักรยาน รูปแบบของ
กิจกรรมมีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่าน
การลงมือทํา เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดช่วงของการ
อบรมพี่เลี้ยงที่จะให้การดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดกทําหน้าที่ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของเยาวชนหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆในแต่ละขั้นตอน 

 กิจกรรม School Bike ดําเนินกิจกรรมมาแล้ว 2 ปี แต่ละปีจะมีเป้าหมายหลัก
เหมือนกัน คือส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่า มีความสนใจ มีแรงจูงใจที่จะใช้จักรยาน 
และเปิดโอกาสให้ได้ใช้จักรยานภายในเมือง แต่จะมีเป้าหมายรองที่แตกต่างกัน School 
Bike ปีที่ 1 ต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร โดยคาดหวังให้เยาวชน
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ หรือแนวคิดที่มีต่อการใช้จักรยานในเมือง ให้สาธารณชน
ได้รับรู้ ส่วนใน School Bike ปีที่ 2 จะเน้นไปที่การใช้จักรยานเป็นพาหนะที่พาเยาวชน
เข้าไปเรียนรู้เมือง อาคารสถานที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนย่านเมืองเก่า 
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คิดชื่อ

 ทีมงานต้องการชื่อเรียกกิจกรรมที่ติดปาก ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เมื่อฟังแล้ว
เห็นภาพทันทีว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ชื่อที่ดีจะส่งผลให้เป็นที่รับรู้และสนใจ
ของเยาวชน ชุมชน บุคคลทั่วไป
 

“ทีมงานลงความเห็นว่า 
ชื่อโครงการควรยาวไม่เกิน 3 พยางค์ 

เพื่อให้จดจ�าได้ง่าย”

 ทีมงานช่วยกันคิดชื่ออยู่เป็นชั่วโมง ระดมคิดชื่อออกมาเป็นจํานวนมาก แต่ก็ยัง
ไม่ได้ชื่อที่ถูกใจ จนกระทั่งทีมงานคนหนึ่งเสนอชื่อ “School Bike” ขึ้นมา ทุกคนลองพูด
ชื่อ School Bike ติดกันหลายๆที สังเกตว่าเวลาออกเสียงชื่อนี้ คล่องปาก หรือติดปากดี
หรือไม่ จนท้ายที่สุดก็ได้ผลที่ดี ทุกคนเลยตกลงกันว่าจะใช้ชื่อนี้ เรียกง่าย ไม่ยาวเกินไป 
ติดปาก และสื่อถึงรูปแบบกิจกรรมของโครงการได้ชัดเจน แต่ควรจะมีชื่อวลีที่เป็นภาษา
ไทยต่อท้ายด้วย เพื่อเป็นชื่อที่สมบูรณ์

 และเพื่อให้ดูต่อเนื่องกันกับกิจกรรมเดิมที่เคยจัดมาคือ เด็กเพชรอ่านเมือง ชื่อ
วลีต่อท้ายจึงออกมาเป็น เด็กเพชร ปั่น เมือง ด้วยเหตุนี้กิจกรรมปั่นจักรยานสําหรับ
เยาวชนในปี 2560 จึงมีชื่อว่า “School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง” 
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ชื่อโครงการควรยาว
ไม่เกิน 3 พยางค์ 

เพื่อให้จดจ�าได้ง่าย



ออกแบบโลโก้

 โลโก้เป็นการส่ือสารถึงกิจกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งกการมองเห็นภาพกราฟฟิก
จากโลโก้กทําให้คนนึกถึงกิจกรรมกโดยการใช้เป็นภาพเชิงสัญลักษณกในการเผยแพร่
กิจกรรม School Bike ไปสู่เยาวชน โรงเรียน และสาธารณะ ทีมงานจึงมีความเห็นว่า

“ต้องการทดลองให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้โลโก้ที่ตรงใจกับเยาวชนให้มากที่สุด”

 

 ทีมงานได้ทดลองออกแบบโลโก้ของกิจกรรมกSchoolกBikeกขึ้นมาหลายแบบ 
และลองนําไปให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนต่างๆดูกเพื่อสอบถามความคิด
เห็นและคัดเลือกโลโก้ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดกนํามาใช้เป็นโลโก้ประจํากิจกรรม 
School Bike 

 จากกระบวนการออกแบบโลโก้ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน จึงได้ข้อสรุปว่า 
โลโก้กิจกรรม School Bike จะประกอบด้วยตัวอักษร S (พิมพ์ใหญ่) และ b (พิมพ์
เล็ก) เรียงซ้อนกันให้เป็นรูปคนขี่จักรยาน สลักชื่อเต็มด้านล่างว่า School Bike เป็นสีส้ม
เหลืองพื้นหลังสีฟ้า สลักชื่อ School Bike ด้านล่างโลโก้ด้วยตัวอักษรสีขาว

12

โลโก้ School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง

01 สัญลักษณ์ตัว S พิมพ์ใหญ่ ย่อมาจาก School      02 สัญลักษณ์ตัว b พิมพ์เล็ก ย่อมาจาก bike

                   03 สัญลักษณ์ตัวจักรยาน                                      04 ชื่อกิจกรรม
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ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�ร

กิจกรรม School Bike ต้องการช่องทางในการติดต่อสื่อสารจาก 2 เป้าหมาย 

01กทีมงานต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างกทั้งมุมของ
ประโยชน์จากการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจําวัน หรือการใช้จักรยานภายในเมือง 

02กเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่าง
มากสําหรับการทํางานร่วมกับเยาวชนที่มาจากหลายโรงเรียน 

ช่องทางสําหรับติดต่อสื่อสารของกิจกรรม School Bike จะมี 2 ระดับ คือ

การสื่อสารภายใน
 
เป็นการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเยาวชนกแบ่งออกเป็นการติดต่อสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการกโดยมากการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมักเป็นการ
สื่อสารตรงไปถึงเยาวชนผ่านโซเชียลมีเดียกที่น่าจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้
ง่ายที่สุด โดยมีช่องทางสื่อสารดังต่อไปนี้

01 Facebook Account 

เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ นก า รพู ด คุ ย กั บ
เยาวชน ผ่านทาง Massage หรือ 
FacebookกCallกหรือแสดงความ
คิดเห็นจากการโพสต์ 

02 Facebook Group 

เ ป็นช่องทางที่ ใช้พูดคุย กับกลุ่ม
เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวหรือกึ่งส่วนตัวกไว้
ใช้สําหรับคุยแผนงาน แผนกิจกรรม 
การนัดหมายกการแชร์เรื่องต่างกๆ 
หรือเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งช่องทางนี้เป็นช่อง
ทางที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ 
ความสนิทสนมกการเข้าใจกลุ่ม
เยาวชนได้มากที่สุดช่องทางหนึ่ง

14 15

03 การติดต่อสื่อสารทาง 
LINEกและ Group Line

เป็นช่องทางสื่อสารที่นิยมในกลุ่ม
คนปัจจุบัน

04 ทางโทรศัพท์มือถือ

เป็นช่องทางท่ีไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน
เช่นกต้องการให้เยาวชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเร่งด่วนกหรือสอบถาม
ข้อมูลบางอย่างจากเยาวชนกแต่มัก
มีข้อจํากัดจากการท่ีเยาวชนมักจะ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ
หรือในบางคนหมายเลขติดต่อที่ให้มา
เป็นหมายเลขของผู้ปกครอง

การสื่อสารภายนอก 

เป็นการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หรือสื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลงานของเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกโดยต้องการให้ช่องทางการนี้นําผลที่ได้จากการทํากิจกรรมร่วมกับ
เยาวชนส่งต่อให้สาธารณชนได้รับรู้ เข้าใจในวงกว้าง โดยมีช่องทางสื่อสารดังต่อไปนี้

02 Youtube

เป็นช่องทางที่เน้นในการเผยแพร่ผล
งานการทําหนังส้ันของเยาวชนออก
สู่สาธารณะกการทําช่องยูทูปที่ทํา
หน้าท่ีรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
ของเยาวชนอย่างเป็นทางการ ทําให้
ง่ายต่อผู้สนใจที่จะติดตาม

01 Facebook Page

เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารภายนอก 
มีไว้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรม 
หรือเผยแพร่ผลงานของเยาวชน
ออกไปสู่สาธารณะ 
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ภาพบน : ลักษณะช่องทางการสื่อสารภายนอก บน Youtue 
ภาพล่าง : สื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการขี่จักรยานของเยาวชน



ประส�นง�นกับเครือข่�ย

เป็นการสร้างเครือข่ายการท�างานกับหน่วยงานหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม School Bike เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้หน่วย
งานหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เห็นความส�าคัญของการให้เยาวชนใช้จักรยานในวิถีชีวิต
ประจ�าวัน โดยอาจน�าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพหรือนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต โดยมีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม School Bike ดังนี้
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ตำ�รวจ

ตํารวจในท่ีนี้คือกต�ารวจจราจรกเพราะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสัญจรบนถนนสาธารณะ 
กิจกรรมใดๆที่ส่งผลต่อการใช้สอยทางสัญจรสาธารณะจําเป็นต้องประสานเพื่อสร้างการ
ยอมรับจากตํารวจจราจรก่อนกนอกจากนี้บทบาทของตํารวจในกิจกรรมกSchoolกBike 
ยังเป็นผู้ให้ความรู้กับเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎจราจรกไปจนถึงการใช้จักรยานบน
ถนนสาธารณะให้ปลอดภัยอีกด้วยกการประสานกับตํารวจจราจรกอาจเริ่มต้นด้วยการ
เข้าหาผู้รับผิดชอบสูงสุดเพื่อช้ีแจงถึงเป้าหมายโครงการกเมื่อมีความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมที่ตรงกันแล้วกค่อยร่างจดหมายอย่างเป็นทางการกระบุเง่ือนไขการดําเนินงาน
ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน
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กลุ่มนักปั่นจักรย�น

หมายถึงกลุ่มคนที่สนใจกิจกรรมการปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวันกเพ่ือการออกกําลัง
กาย เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อการแข่งขัน กลุ่มนักปั่นจักรยานในแต่ละพื้นที่ มักจะเป็นผู้ที่
ให้ความสําคัญกับการใช้จักรยานกจึงค่อนข้างยินดีที่จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือใน
กิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานด้วยความเต็มใจกกลุ่มจักรยานสามารถมีบทบาทเป็นผู้ให้คํา
แนะนําเยาวชนในการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันอย่างปลอดภัยกการใช้อุปกรณ์ในการ
ดูแลรักษาจักรยาน รวมถึงส่งต่อประสบการณ์การใช้จักรยานทั้งทางใกล้ และทางไกล
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชน รวมไปถึงในท้ายที่สุด ในกลุ่มที่มีความตั้งใจและแรง
ขับเคลื่อนมากเพียงพอ อาจสามารถเป็นแกนนําผลักดันกิจกรรมการใช้จักรยานในพื้นที่
นั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต

ชุมชน

สําหรับโครงการนี้ทีด่�าเนินกิจกรรมในพื้นที่เมืองเก่า การทํากิจกรรมเยาวชนส่วนใหญ่จึง
มักมีกระบวนการที่พาให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนใน
ย่านเมืองเก่า เป็นการส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมไปยังคนรุ่นใหม่ ชุมชนจึงมีบทบาท
เป็นวิทยากรพาเยาวชนเรียนรู้ไปตามสถานที่ต่างๆกซึ่งการใช้จักรยานมีความเหมาะสม
ต่อการเดินทางเข้าไปเรียนรู้ในย่านเก่ากที่มีถนนแคบเล็กกหรือเป็นตรอกซอกซอยเป็น
อย่างย่ิงกขณะเดียวกันกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือจากชุมชนได้กก็อาจทําให้ชุมชนเห็น
ประโยชน์ของการใช้จักรยานในเมืองเก่ากทั้งในการท่องเที่ยวและการใช้ในวิถีชีวิตประจํา
วัน จนลุกขึ้นมาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน
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ก�รของบประม�ณในก�รสนับสนุน

ในกิจกรรมกSchoolกBikeกทีมงานได้วางแผนไว้ว่าจะต้องหาจักรยานให้กับเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการท้ังในช่วงเวลาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและในช่วงที่ใช้จักรยานไป
กลับโรงเรียนตลอด 1 เดือนหลังจากอบรม เนื่องจากเราต้องการจักรยานที่มีคุณภาพ
พอที่จะรับรองความปลอดภัยให้กับเยาวชนได้กจึงไม่ควรใช้จักรยานที่มีราคาถูกจน
เกินไป และเมื่อต้องซื้อในจ�านวนเท่ากับเยาวชนที่เข้าอบรม จึงเป็นเงินที่มากเกินกว่า
โครงการจะจ่ายได้กจ�าเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่กและ
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างบทบาทกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

 โดยการของบประมาณสนับสนุนกทีมงานได้ประเมินร่วมกันว่าควรจะของบ
ประมาณสนับสนุนกับหน่วยงานในพื้นที่ใดกจนเห็นพ้องต้องกันว่าจะของบประมาณ
สนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัด เนื่องจากเป็นเครือข่ายเดิมของโครงการที่เคยร่วมงาน
กันมาก่อน มีความคุ้นเคย เข้าใจว่าโครงการมีแนวทางในการทํางานอย่างไร และเคยเห็น
ผลงานกันมาก่อน การติดต่อหน่วยงานที่เคยทํางานร่วมกัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการ
สร้างความเข้าใจ

 ทีมงานเริ่มต้นจากการติดต่อไปยังบุคลากรของหอการค้าจังหวัดที่รู้จักมักคุ้น
กันอยู่แล้ว นําเสนอกิจกรรม School Bike ให้ได้รับทราบ ทั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม และสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน แล้วขอคําแนะนําจากบุคลากรท่านนั้นว่ากิจกรรมลักษณะนี้ พอจะขอรับงบ
ประมาณสนับสนุนได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขอรับงบประมาณสนับสนุน ในขั้นตอนนี้การเตรียมโครงการไว้ให้ละเอียด เพื่อนําเสนอ
แนวความคิดให้ชัดเจน ต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลืออะไร มีมูลค่าเป็นอย่างไร ติดต่อ
ไว้จากร้านไหน และเหตุผลที่เลือกสินค้ายี่ห้อนี้ รุ่นนี้ ตอบโจทย์อะไรของกิจกรรมบ้าง 
การเตรียมข้อมูลที่ละเอียดไว้ล่วงหน้าทําให้การพูดคุยเป็นไปอย่างราบร่ืนกไม่ต้องเสีย
เวลาไปกับการหาข้อมูลระหว่างการพูดคุยกและแสดงออกถึงความพร้อมในการทํางาน
ของทีมงานด้วย
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ห�รือกับเครือข่�ย

ที่เคยร่วมง�น

นำ�เสนอ

แผนกิจกรรม

1 2

 ขั้นตอนหลังจากพูดคุยกันในเบื้องต้นกับบุคลากรของหน่วยงาน อาจจําเป็นต้อง
เว้นช่วงให้บุคลากรท่านนั้นไปพูดคุยกันหน่วยงานต้นสังกัดก่อนซักระยะหนึ่งกหน่วยงาน
อาจมีคําถามบางอย่างกลับมากที่นอกเหนือจากที่เคยพูดคุยกันไว้กเช่นกมีการขอต่อรอง
ในเรื่องของมูลค่าสินค้ากหรือให้ตัวเลขราคาสูงสุดที่หน่วยงานสามารถให้การสนับสนุน
ได้ ทีมงานต้องทําหน้าที่ประเมินดูว่าในท้ายที่สุดแล้ว หน่วยงานเดียวสามารถสนับสนุน
งบประมาณได้ครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ หรือหากไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะ
สามารถติดต่อหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้หรือไม่

ภาพพิธีมอบจักรยานจํานวน 25 คัน โดยเครือข่ายหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
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สร้�งทีมง�น

การมีทีมงาน เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ต้องมีการพูด
คุย ประสานงาน สร้างความเข้าใจของกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน และยังต้องมีเป้าหมาย
ร่วมกัน เพื่อให้การวางแผนด�าเนินไปได้ ลดความขัดแย้งให้มากที่สุด 

หัวหน้�ทีม

 หัวหน้าทีม คือ ผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมเยาวชน ทําหน้าที่กําหนดเป้า
หมายในการดําเนินการ ออกแบบกิจกรรม มอบหมายงานแก่สมาชิกในทีม ช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถดําเนินงานได้อย่างสะดวก

 หัวหน้าทีมเป็นคนท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้จัดกิจกรรมกอาจเป็น
คุณครูกหรือบุคลากรของโรงเรียนที่เห็นความสําคัญของการใช้จักรยานกและต้องการให้
เยาวชนได้เรียนรู้จากกิจกรรม School Bike 

ทีมงาน
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ทีมง�น

 ทีมงาน คือ คนที่ทําหน้าที่คอยประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ 
กับกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบทบาทของพี่เลี้ยง ที่คอยดูแลเยาวชนในการทํากิจกรรม 

 ทีมงานอาจเป็นครู บุคลการ หรือศิษย์เก่าที่สนใจในกิจกรรม มีความเข้าใจใน
เป้าหมายของกิจกรรมอย่างชัดเจน ต้องมีเวลาและความสามารถมากพอที่จะดําเนินงาน
ให้ลุล่วงได้ และต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาหรือเป็นคนที่เข้าใจเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากต้อง
เป็นผู้นําในการพาเยาวชนใช้จักรยานเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในเมืองและนอก
เมืองกทีมพี่เลี้ยงจึงจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างเสริมพละกําลังกและขณะ
เดียวกันต้องสร้างความคุ้นเคยกับจักรยาน จนเพียงพอที่จะใช้จักรยานได้โดยปลอดภัย

ทีมสื่อส�ร

 ทีมสื่อสาร คือ คนที่ทําหน้าที่สื่อสารกิจกรรม School Bike ไปสู่คนในวางกว้าง 
รวมถึงสื่อสารไปถึงผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 

 อย่างน้อยที่สุดควรเลือกคนที่มีทักษะการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือใน
ระดับที่สูงขึ้นไป คือเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารในแบบอื่นๆ เช่น ทําหนังสั้น หรือ ทํา
ภาพกราฟฟิก เป็นคนที่มีความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรม เข้าใจเป้าหมาย และที่สําคัญ
ต้องมองเห็นประเด็นสําคัญที่ควรจะสื่อสาร

 ทีมสื่อสารอาจเป็นครู บุคลการ ศิษย์เก่า หรือนักเรียน ที่เห็นความสําคัญของ
กิจกรรม และอาสาเข้ามาทํางานของโรงเรียน



ก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรม

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกับโรงเรียนและนักเรียนกเป็นขั้นตอนส�าคัญมากอีกขั้น
ตอนหนึ่งกเนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่กและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจ�า
วันก็ไม่ได้เป็นกระแสมากนักกค�าถามถึงเป้าหมายกความปลอดภัยกความเหมาะสมก
หรือประโยชน์ที่จะเกิดจากกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทีมงานต้องตอบกและต้องสร้างความ
ไว้วางใจกับโรงเรียนและเยาวชนให้ดีที่สุด ในขั้นตอนนี้แบ่งออกได้เป็นสองส่วน

ก�รเลือกโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม School Bike สามารถทําได้ทั้งการจัดภายใน 1 โรงเรียน หรือการจัดร่วมกัน
มากกว่า 1 โรงเรียนขึ้นไป ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นคือ การ
จัดกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นจะนําไปสู่การสร้างผลกระเทือนและความสนใจในวงกว้างได้
มากกว่า นอกจากนี้ การได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน จะเป็นการกระตุ้นความตั้งใจในการ
เรียนรู้ของเยาวชนให้สูงขึ้น 

ถ้าจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นกการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ก็จะเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทันที เราควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ 

1 

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันทุกโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย

2 

เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมปลาย – ระดับชั้นมัธยมต้น 
เยาวชนในวัยนี้ เป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี 

มีพลังขับเคลื่อนในการทํากิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน

3 

เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหาร หรือครู อาจารย์เห็นความส�าคัญ 
ให้การสนับสนุนนักเรียนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจําวัน 

แรงผลักดันจากครู หรือโรงเรียนจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรม
มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น
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 เมื่อได้โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมครบที่ต้องการแล้วกจึงเริ่มต้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้

1กน�าเสนอกิจกรรมกSchoolกBikeกกับผู้บริหารโรงเรียนกในกรณีที่ผู้ริเริ่มโครงการ 
ไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียน นี่จะเป็นด่านแรกที่สําคัญอย่างมาก ถ้าผู้บริหารโรงเรียนเห็นชอบ 
กิจกรรมจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง  

2กน�าเสนอกิจกรรมกSchoolกBikeกกับเพื่อนร่วมงานกเมื่อผู้บริหารเปิดไฟเขียวให้
สามารถจัดกิจกรรมได้กขั้นถัดไปคือการส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนกตั้งแต่ครู 
บุคลากร เพื่อมองหาแนวร่วมจัดกิจกรรม เพื่อนร่วมทีม หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมในด้าน
ต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

3กน�าเสนอกิจกรรม School Bike กับนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารให้เยาวชนที่เข้าร่วมรับฟังได้เข้าใจกิจกรรม เครื่องมือและ
วิธีการที่สําคัญในการสื่อสารกับเยาวชนคือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ แสดงให้
เห็นถึงกิจกรรมน่าสนใจ ที่น้องๆจะได้เข้าร่วม การตั้งคําถามชวนคิดชวนคุย บนท่าทีที่
เป็นกันเองและสนุกสนาน และการบอกเล่าถึงข้อมูลว่ามีโรงเรียนใดที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็
เป็นการดึงความสนใจกับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

1

2

3

นำ�เสนอแผนต่อผู้บริห�ร

ว�งแผนร่วมกับทีมง�น

ประช�สัมพันธ์กิจกรรมกับนักเรียน
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ภ�พก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมกับนักเรียน

ภาพการประชาสัมพันธ์กับนักเรียน โดยมีการนําเสนอ Presentation ในห้องประชุม 
โดยมีการเปิดประเด็นคําถามกับนักเรียน เช่น “จักรยานหายไปจากใจเราตอนไหน” 

27

ภาพการประชาสัมพันธ์กับนักเรียน โดยมีการนําเสนอ Presentation ในห้องประชุม
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ก�รว�งแผนกิจกรรม

เป็นขั้นตอนส�าคัญกในการก�าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้ากเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ส�าหรับกิจกรรม School Bike มีการก�าหนดแผนงานล่วงหน้าใน
ประเด็นต่างๆดังนี้

กำ�หนดก�รจัดกิจกรรม

 กําหนดการกิจกรรมกSchoolกBikeกเป็นการกําหนดภาพรวมของกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นกทําให้ทีมงานเห็นภาพตรงกันและสามารถดําเนินงานต่อได้อย่างถูกต้องกโดยมี
รายละเอียดที่ต้องคํานึงเพื่อร่างกําหนดการของกิจกรรม School Bike ดังต่อไปนี้

1 2

3 4

กำ�หนดก�ร
กิจกรรม

คว
รจ

ัดเ
มื่อ

ใด

ต�ร�งกิจกรรม

สร
ุปกำ�ห

นดก�ร

ระยะเวล�ทั้งหมด

ของกิจกรรม
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1กควรจัดเมื่อใด

    1.1 การกําหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
    1.2 ควรเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนไม่มีภาระทางการเรียนมากเกินไป 
    1.3 เป็นช่วงเวลาที่ทุกโรงเรียนว่างพร้อมกัน

2กระยะเวล�ทั้งหมดของกิจกรรม

    2.1 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความพร้อมของผู้เข้าร่วมเป็นสําคัญ 
    2.2 จัดกิจกรรมโดยไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนปกติ 
    2.3 จัดในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แต่การที่นักเรียนไม่มีวันหยุดนานเกินไป 
        อาจส่งผลให้เกิดความเครียด 
    2.4 ไม่ควรจัดกิจกรรมติดต่อกันเกินสองสัปดาห์ 

3กต�ร�งกิจกรรมในแต่ละวัน

    3.1 โดยมากมักเริ่มต้นกิจกรรมในช่วงเช้าเวลาเดียวกับเวลาเข้าเรียนปกติ 
    3.2 ถ้ากิจกรรมไม่ได้พักค้างแรม ต้องเลิกในเวลาใกล้เคียงกับเวลาเลิกเรียนปกติ 
เช่นกัน  เพื่อสะดวกกับการรับ-ส่งของผู้ปกครอง หรือรถนักเรียน 
    3.3 ถ้าเป็นกิจกรรมที่กําหนดให้พักค้างแรม กิจกรรมในแต่ละวันสามารถขยาย
        ออกไปได้จนถึงช่วงกลางคืน
    3.4 กิจกรรมที่จัดในช่วงกลางคืน ควรเป็นกิจกรรมประเภทนันทนาการ หรือ
        กิจกรรมส่งเสริมความเป็นกลุ่ม ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองหรือพละ
        กําลังมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ร่างกายตื่นตัวจนนอนไม่หลับ

4กสรุปกำ�หนดก�ร 

    4.1 สรุปกําหนดการกิจกรรมทั้งหมดตามที่วางแผนไว้
    4.2 ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผน 
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ก�รว�งแผนกิจกรรม

ก�รออกแบบกิจกรรม

ในกิจกรรมท่ีมีความคาดหวังสูงกและมีระยะเวลาในการจัดหลายวันกต้องมีการ
ออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นระบบกเพื่อให้ผลของกิจกรรมส�าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 กำ�หนดเป้�หม�ยก�รเรียนรู้ 

 เป้าหมายการเรียนรู้กคือส่ิงท่ีระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับเยาวชนภายหลังการเข้าอบรม โดยในกิจกรรม School Bike มีเป้า
หมายการเรียนรู้ที่ต้องการคือ เยาวชนเห็นประโยชน์ และมีทักษะในการใช้จักรยาน รวม
ไปถึงมีความเข้าใจเมือง ถิ่นฐานบ้านเรือน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

2  ออกแบบกิจกรรม 

 จากเป้าหมายการเรียนรู้ที่กําหนดไว้กนําไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียน
รู้ของเยาวชนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในตอนแรกกโดยการออกแบบ
กิจกรรมต้องคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

    2.1   จัดกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับเกม ให้เยาวชนเรียนรู้ด้วยความสนุก

    2.2   เรียนรู้ผ่านการทํางาน มีโจทย์ที่ท้าทาย และมีการสรุปความรู้

    2.3   กิจกรรมต้องเน้นการเคลื่อนไหว มากกว่าการบรรยาย (สัดส่วน 80:20)

    2.4   ประเภทของกิจกรรม – กิจกรรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน นันทนาการ  
           กิจกรรมระดมความคิด การทํางานกลุ่ม เป็นต้น

    2.5   แต่ละกิจกรรมไม่ควรใช้เวลาไม่นานเกินไป แม้จะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานาน
          ที่สุด ตัวอย่างเช่น การทํางานร่วมกัน ก็ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 3 ชั่วโมง
          ต้องมีการพักเบรกทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือเข้าห้องนํ้า  
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ก�รติดต่อประส�นง�น

นอกจากการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกเครือข่ายกและสถานที่จัดกิจกรรมที่จะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไปแล้ว กิจกรรม School Bike มีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่
ทีมงานต้องท�าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อนวันจัดกิจกรรม 
แบ่งเป็นหมวดดังนี้

1 อ�ห�ร 

 อาหารสําหรับเยาวชนและทีมงานกถือเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่ห้ามตกหล่น 
เนื่องจากเยาวชนในวัยนี้เป็นวัยที่ทํากิจกรรมกเล่นกหรือคิดงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 
อาหารที่ทําหน้าที่ฟื้นฟูพลังงานจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กในหลายครั้งที่จัดกิจกรรมเยาวชน 
อาหารที่จัดในกิจกรรม นอกจากอาหารประจําวันครบทั้งสามมื้อแล้ว ควรรวมอาหารว่าง
เข้าไปด้วย
 

2 วิทย�กร 

 แม้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเยาวชนจะเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้
ความรู้ติดตัวเยาวชนไปตลอด แต่อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจํากัดของระยะเวลา ทําให้ทีมงานไม่
สามารถสร้างประสบการณ์ตรงในทุกเรื่องให้กับเยาวชนได้อย่างครบถ้วน การให้เยาวชน
ได้เรียนรู้จากวิทยากรรับเชิญ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะถูกนํามาแทรกในกระบวนการ
อยู่บ่อยครั้งกแม้ว่านั่นจะเป็นความรู้มือสองที่ได้จากการรับฟังกมากกว่าได้จากการเผชิญ
ด้วยตนเองก็ตาม การคัดเลือกวิทยากรจะสอดคล้องกับประเด็นการเรียนรู้ที่เราออกแบบ
ไว้ตั้งแต่แรก โดยคัดเลือกจาก

    2.1กกกมีประสบการณ์ความรู้
 
    2.2กกกวิธีการสื่อสาร นักเรียนไม่ชอบการบรรยายที่ดูแห้งแล้ง ไม่สนุก และเต็ม
             ไปด้วยเนื้อหาสาระ 
      
    2.3    มองหาคนที่สื่อสารเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ แทรกไปด้วยเกร็ดเล็กเกร็ด
             น้อย และมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นมาแลกเปลี่ยน 

    2.4กกกเมื่อสนใจโปรไฟล์แล้ว การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ
             ทําให้มองเห็นได้ในเบื้องต้นว่าควรจะเชิญคนๆนั้นเป็นวิทยากรหรือไม ่  
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ก�รเตรียมสถ�นที่จัดกิจกรรม

การเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมกเป็นขั้นตอนท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งกเน่ืองจาก
พื้นที่จัดการเรียนรู้ที่ดกีเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับเยาวชนกทีมงานจึงต้องพิถีพิถันกับเลือกและจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับการวิธี
การและขั้นตอนในการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้

1 เลือกสถ�นที่จัดกิจกรรม

 สถานที่ต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีดีที่เยาวชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกกมีพื้นที่
กว้างขวางกมีห้องประชุมท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวางและเป็นที่โล่งกมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยน
ได้ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และมีพื้นที่สําหรับนอน ห้องอาบนํ้า และห้องนํ้าที่สะดวก
ครบครัน ซึ่งในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็มีองค์ประกอบแบบนี้อยู่แล้ว

2  เตรียมสถ�นที่จัดอบรม

 การจัดเตรียมสถานท่ีอบรมกคือกการเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนวัน
กิจกรรมจริง ซึ่งข้อควรคํานึงของการจัดเตรียมสถานที่มีรายละเอียดดังนี้

2.1 พื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมหลัก ทั้งจัดงานพิธีการ การท�างานปฏิบัติการทั้งกลุ่มใหญ่
และกลุ่มย่อย การฟังเสวนา และกิจกรรมนันทนาการ 

 ควรเป็นพื้นที่ในร่มที่มีขนาดใหญ่ เช่น ห้องประชุม หรือห้องโถง ควรจัดเตรียม
สภาพห้องให้โล่งที่สุดกทําความสะอาดพื้นให้สะอาดกถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องกเพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้หลายรูปแบบ และนั่งคุยหรือทํางานบนพื้นได้ 

2.2 พื้นที่พักค้างแรม ส�าหรับในกรณีที่ให้เยาวชนพักค้างคืนในสถานที่จัดอบรม 
 
 ทีมงานต้องมีความพร้อมในการดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดกห้องพักของเยาวชนจะ
เป็นห้องพักย่อยๆกแบบห้องเรียนแยกชายหญิงออกจากกันกหรือจะใช้พื้นที่ทํากิจกรรม
หลัก แยกชายหญิงนอนกันคนละฝั่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ ทีมงาน
ต้องจัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่มให้ครบจํานวนทั้งเยาวชนและทีมงาน ห้องพักค้างคืน
ที่ดี ต้องอยู่ไม่ห่างจากห้องนํ้าและห้องอาบนํ้ามากนัก 
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2.3 สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง ส�าหรับท�ากิจกรรมที่จ�าเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
นอกห้อง เช่น การถ่ายหนังสั้น การวาดภาพ หรือการฝึกใช้จักรยานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

อาจเป็นพื้นที่ลานโล่งกว้างกกลางแจ้งกหรือสนามกีฬากสวนหย่อมกหรือสนามฟุตบอล

2.4 สถานที่จัดแสดงผลงานเยาวชน
 
 จะอยู่ในบริเวณเดียวกับสถานที่จัดอบรมหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการ
จัดงาน แต่โดยมากมักอยู่ใกล้ใจกลางเมือง เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ มีที่จอดรถ เพื่อ
ง่ายต่อการมาร่วมงานของกลุ่มเครือข่าย ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ ต้องการพื้นที่ที่กว้าง
ขวาง อาจเป็นพื้นที่กลางแจ้ง หรือภายในหอประชุมขนาดใหญ่ 

1 2

3 4
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SCHOOL BIKE 
เด็กเพชรปั่นเมือง

WORKSHOP 
ปีที่ 1
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WORKSHOP ปีที่ 1
 กิจกรรมเวิร์คช็อปปีก1กจัดในปลายเดือนพฤษภาคมก–กต้นเดือนมิถุนายนกปี 
2560 เป็นระยะเวลาจัด 5 วัน โดยจะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ 
วัดใหญ่สุวรรณาราม มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนมาอบรม 4 โรงเรียน มีราย
ชื่อดังนี้

 1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ
 2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา
 3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
 4 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก

 
รวมเป็นเยาวชนจํานวนทั้งสิ้นประมาณก30กคนกกิจกรรมแบ่งออกเป็นก2 สัปดาห์ 
 
สัปดาห์แรก (ใช้เวลา 3 วัน) 

 เป็นกิจกรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลากับการขี่จักรยานกทํางานร่วมกับเพื่อนกและ
แบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลหนังสั้นในสัปดาห์ถัดไป 

สัปดาห์ที่ 2 (ใช้เวลา 2 วัน) 

 เป็นงานเทศกาลหนังสั้น และถอดบทเรียนร่วมกัน หลังจากนั้นจึงให้เยาวชนได้
ใช้จักรยานปั่นจากบ้านไปโรงเรียนตลอดระยะเวลาก1กเดือนกและร่วมกันถอดบทเรียน 
สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
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เป้าหมายของกิจกรรมปีที่ 1

ในกิจกรรม School Bike ปีที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันกและให้เยาวชนได้ท�าสื่อเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์
และแนวคิดของตนต่อการใช้จักรยานในช่วงที่จัดอบรม โดยกระบวนการแบ่งออกเป็น
สองช่วงดังนี้

 กิจกรรม School Bike เป็นค่ายเยาวชน ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วัน สัปดาห์แรก 
3 วัน และสัปดาห์ที่สอง 2 วัน จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เยาวชนที่เข้าร่วม
จะค้างคืนในสัปดาห์แรก 2 คืน และในสัปดาห์ที่สอง 1 คืน กิจกรรมมีหลายประเภท 
ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมปั่นจักรยานไปในสถานที่ต่างๆของเมือง กิจกรรมระดม
ความคิดเห็น กิจกรรมทํางานกลุ่ม และกิจกรรมทําสื่อ เป็นต้น

 โดยขอนําเสนอตัวอย่างกําหนดการของกิจกรรมกSchoolกBikeกปีที่ก1กใน
สัปดาห์แรก ให้เห็นภาพว่า มีอะไรเกิดขึ้นในกิจกรรมบ้าง

ช่วงแรก 

 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ School Bike” ใช้เวลา 5 วัน ทําหน้าที่เพื่อส่งเสริม
เยาวชนกให้มีแรงจูงใจในการใช้จักรยานกมีทักษะความชํานาญในการใช้จักรยานภายใน
เมืองกเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองปั่นจักรยานภายในเมืองอย่างต่อเนื่องกและถ่ายทอด
ประสบการณ์รวมถึงแง่คิดต่างๆที่ตนเองได้รับจากการปั่นจักรยานสื่อสารสู่สาธารณะ

ช่วงที่สอง 

 หลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการรับสมัครเยาวชนที่สมัครใจ ทดลอง
ใช้จักรยานจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 เดือน โครงการต้องการเห็นว่า
เยาวชนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องกจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างกเกิดปัญหา
อุปสรรคอะไรจากการใช้จักรยานหรือไม่กแล้วนําผลทั้งหมดจัดทําเป็นสื่อเผยแพร่ให้
คนในเมืองได้รับรู้กและนําสู่การแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานภายในเมือง
ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรม School Bike ปีที่ 1
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กิจกรรมเวิร์คชอป สัปดาห์ที่ 1

สัปด�ห์ที่ 1 - วันที่ 1

เวลา

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

17.30 - 18.30 น.

19.00 - 21.00 น.

21.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.

14.00 - 14.30 น.

14.30 - 16.30 น.

16.30 - 17.00 น.

17.00 - 17.30 น.

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Bike

ทำาความเข้าใจโครงการ แนะนำาทีมงาน และทำาพิธีมอบจักรยาน

กิจกรรมละลายพฤติกรรม + ทำาความรู้จักกัน 

พักเบรค

กิจกรรมทำาความรู้จักจักรยาน และการขับขี่ปลอดภัย

พักทานอาหารเย็น

กิจกรรมสื่อ

เข้าที่พัก

พักทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมนันทนาการ

แบ่งกลุ่ม คิดชื่อกลุ่ม สัญลักษณ์ 

และตกแต่งจักรยานอย่างสร้างสรรค์

คุยกับพี่กลุ่ม ให้โจทย์ การปั่นจักรยานสุดประทับใจ

ในเมืองเพชร และระบุเส้นทางการปั่นในแผนที่ 

ออกปั่นเป็นกลุ่มตามเส้นทางที่เลือก 

ถ่ายภาพที่คิดว่าสะท้อนความประทับใจของแต่ละคน

แต่ละกลุ่มคัดเลือกรูปภาพจากภาพที่สมาชิกทุกคนถ่าย 4 รูป 

พร้อมเตรียมประเด็นเพื่อสะท้อนความประทับใจให้ดีที่สุด

นำาเสนอภาพ และเรื่องราวความประทับใจ

กรรมการสะท้อนความคิดเห็น

กิจกรรม
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กิจกรรมเวิร์คชอป สัปดาห์ที่ 1

สัปด�ห์ที่ 1 - วันที่ 2

เวลา

07.30 – 08.30 น.

08.30 - 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

11.30 - 12.00 น.

13.30 – 13.45 น.

13.45 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 13.30 น.

ทานอาหารเช้า

ลงทะเบียน

กิจกรรมนันทนาการ

ให้โจทย์การทำาสื่อ

แบ่งกลุ่มทำางาน

นำาเสนอผลงาน + กรรมการนำาเสนอความคิดเห็น

ให้โจทย์การบ้าน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

กลับมาสรุปกับพี่กลุ่ม แบ่งงาน

เดินทางกลับบ้าน

พักทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรม



นันทน�ก�ร สื่อส�รแลกเปลี่ยนไอเดีย

 กิจกรรมนันทนาการกเป็นกิจกรรมที่ถูกนํามาใช้ประจําในเวลาที่จัดกิจกรรม
เยาวชนกนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างพัฒนาการเติบโตทางสมรรถนะทาง
กาย จิตใจ อารมณ์ การกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของเยาวชน 
โดยอาศัยกิจกรรมหรือเกมต่างๆ เป็นสื่อกลาง 

 โดยมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากต่าง
มาจากคนละโรงเรียน ทีมงานต้องการเร่งกระบวนการในการสนิทสนมสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างกัน ถัดจากนั้นมีทั้งกิจกรรมที่สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมหลัก สร้างการ
ทํางานเป็นทีม ฯลฯ

 เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้มีทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆกการสื่อสารเป็น
ทักษะที่สําคัญมากกที่ถูกบรรจุอยู่ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ก21กไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนหรือการทํางานกล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะในการส่ือสารทั้งส้ินกผู้ที่มีต้นทุนด้านนี้จะ
ได้เปรียบคนอื่นอย่างมาก 

 ส�าหรับเวิร์คช็อปในปีที่ 1 ทีมงานต้องการให้เยาวชนได้นําทักษะด้านการสื่อสาร
ไปใช้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการขี่จักรยานออกมาในรูปแบบสื่อวิดีโอกจึงออกแบบ
กระบวนการที่ค่อยๆปูพื้นฐานของเยาวชนไปทีละขั้นตอน

40 41

SCAN เพื่ออ่านรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
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ลำ�ดับก�รปั่นจักรย�นสำ�หรับเย�วชน

01

02

03

04

05

06 - 07

08

ในกิจกรรมการปั่นจักรยานส�าหรับเยาวชนกจะมีล�าดับขั้นตอนการเรียนรู้ในการป่ัน
จักรยานกในแต่ละล�าดับเป็นการเรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีกและภาคปฏิบัติที่จะเป็น
ทักษะ ความรู้ติดตัวเยาวชนต่อไป

เรียนรู้ทักษะการปั่นจักรยาน
จากตํารวจจราจร และ วิทยากรนักปั่นจักรยาน

ซ้อมปั่นจักรยาน
ให้เยาวชนได้ซ้อมปั่นจักรยานก่อนออกไปปั่นในเมือง

ปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชนเมืองเก่า
ให้เยาวชนได้ปั่นจักรยานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่า

ปั่นจักรยานท�าสื่อ
ให้เยาวชนได้ปั่นจักรยานในเมือง และทําสื่อหนังสั้นด้วยมือถือ

ปั่นจักรยานทางไกล
ให้เยาวชนได้ใช้ทักษะการปั่นจักรยาน ในระยะทางมากว่า 20 กม. 

ปั่นจักรยานไปโรงเรียน 1 เดือน
ให้เยาวชนได้ใช้จักรยานกเป็นพาหนะในการปั่นจากบ้านไป
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นๆในเมือง

ถอดบทเรียน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยานกจึงชักชวนเยาวชนมาเล่า
ประสบการณ์ที่ได้จากการปั่นจักรยานร่วมกัน
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ปั่นๆจักรย�น

แรกลองปั่น

 เป็นกิจกรรมให้เยาวชนช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้จักรยานในเมืองเก่าอย่างเมือง
เพชรบุรี ก่อนที่เยาวชนจะต้องใช้จักรยานไปกลับโรงเรียนตลอด 1 เดือน เมื่อจบกิจกรรม
เวิร์คช็อปกเป็นการสร้างประสบการณ์ในการใช้จักรยานในเมืองกเยาวชนจะเห็นทั้งข้อดี 
ข้อเสียของการใช้จักรยานกแล้วนําประสบการณ์นั้นมาสื่อสารทางโซเชียลมีเดียกรวมถึง
การใช้จักรยานเป็นพาหนะกพาเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนย่านเมืองเก่ากเรียนรู้
สถานที่สําคัญต่างๆในเมือง 

 กิจกรรมนี้กทีมงานจะให้ความสําคัญที่ความปลอดภัยกมีทั้งทีมงานพี่เลี้ยง 
กลุ่มนักปั่นจักรยานมาช่วยดูแลในเวลาปั่นจักรยานกเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุกับ
เยาวชนที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป การออกไปปั่นจักรยานในเวิร์คช็อปปีที่ 1 มีกระบวนการดังนี้

 ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานมากน้อยเพียงใด แต่
ความรู้ในการใช้จักรยานที่ถูกต้องบนท้องถนนก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ทีมงานได้เชิญ
วิทยากรพิเศษคือ ตํารวจจราจรจาก สภอ.เพชรบุรี มาให้ความรู้เรื่องการขี่จักรยานอย่าง
ปลอดภัย พี่ๆตํารวจจราจรได้สอน

 01  สัญญาณมือสําหรับการขี่จักรยานบนท้องถนน 

 02  ให้เยาวชนทดลองใช้สัญญาณมือสําหรับสถานการณ์ต่างๆ 

 03  สาธิตการขี่จักรยานที่ถูกวิธี 
 04  แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้พบเห็นการใช้จักรยานบนท้องถนนให้เยาวชนฟัง 

 หลังจากที่อบรมทฤษฎีกับตํารวจจราจรเรียบร้อยแล้วกจึงพักเบรกกให้เด็กๆทุก
คนรับประทานอาหารกลางวันกและพักผ่อนตามอัธยาศัยกเยาวชนจึงนําจักรยานไปปั่น
บริเวณลานวัดใหญ่กันอย่างสนุกสนาน 

 จากการลองออกไปปั่นจักรยานในครั้งนี้ ทีมพี่เลี้ยงเห็นว่าถนนที่ปั่นออกไปค่อน
ข้างกว้างกมีรถยนต์สวนกันไปมาทั้งสองเลนกแต่เยาวชนสามารถปั่นจักรยานกลับมาได้
อย่างปลอดภัย ไม่มีใครบาดเจ็บ และการที่เยาวชนเลือกไปถ่ายภาพที่พวกเขาชอบ ทําให้
เห็นการมองเมืองของเด็กๆ 
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 การรู้จักสถานที่สําคัญต่างๆในเมืองว่าพวกเขาเข้าใจเมือง เข้าใจคุณค่าของสถาน
ที่ย่านสําคัญต่างๆในเมือง และยังเป็นการละลายพฤติกรรมของเด็ก ให้มีการกล้าพูดกล้า
สื่อสารกับเพื่อนโรงเรียนเดียวกันและเพื่อนต่างโรงเรียนฟังกส่วนเพื่อนที่นั่งฟังก็ทําให้ได้
เรียนรู้จักการรับฟังผู้อื่นมากขึ้น

ภาพการอบรมการขี่จักรยานที่ถูกวิธี จากตํารจจราจร
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ปั่นเที่ยวตล�ด

 เช้าวันรุ่งขึ้นกเยาวชนและทีมพี่เลี้ยงทุกคนต่ืนมาทําภารกิจส่วนตัวต้ังแต่หกโมง
เช้ากแล้วนําจักรยานของตนเองที่จอดอยู่ด้านหน้าห้องประชุมออกมาเพื่อเตรียมออกไป
ปั่นจักรยานในเมือง ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเจ็ดโมงเช้า ทุกๆคนปั่นจักรยานออกโดยมีเป้า
หมายอยู่ท่ีตลาดริมนํ้ากเพ่ือไปรับประทานอาหารเช้าร่วมกันกโดยจะแบ่งไปกินตามร้าน
ต่าง ๆเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงมารวมตัวกันตรงลานด้านหลังของตลาดริมนํ้า เพื่อรับโจทย์ข้อ
ต่อไป  

 บรรยากาศของตลาดเช้านั้นคึกคักกเต็มไปด้วยแม่ค้าพ่อค้ามาขายของตามถนน
มากมายกจนไม่สามารถให้รถยนต์ผ่านไปไดก้นอกจากมอเตอร์ไซต์และจักรยานเท่านั้น 
ของกินที่เราเห็นตามข้างทางนั้นบางอย่างไม่สามารถหาได้ในปัจจุบันกเป็นขนมโบราณ
หลากหลายชนิด ทําให้เด็กๆหลายคนสนใจอย่างมาก ต้องแวะซื้อกันทุกคน แล้วจึงแวะ
กินอาหารเช้าตามร้านที่ตนสนใจ 

 จากนั้นจึงเดินชมตลาดและบรรยากาศของตลาดในตอนเช้ากด้วยอาคารบ้าน
เรือนที่เป็นตึกแถวและอาคารเรือนไม้โบราณของย่านตลาดกทําให้กลิ่นอายของยุคเก่า 
ความคลาสสิคของเมือง จึงอดไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องแวะชมและถ่ายรูปเก็บไว้ เมื่อถึงเวลา
นัดหมายทุกคนจึงไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบเพื่อรับฟังภารกิจถัดไปนั่นคือ 

ให้แต่ละกลุ่มถ่ายหนังสั้นในหัวข้อ

 “ของประหลาด ตลาดเช้า” 

หลังถ่ายทําเสร็จให้กลับมาตัดต่อแล้วนําเสนอกันที่ห้องประชุมวัดใหญ่ 
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หนังสั้น “ของประหล�ด ตล�ดเช้�”

 พี่เลี้ยงให้โจทยก์คือให้เยาวชนได้สังเกตรายละเอียดต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเช้า ทั้ง
พฤติกรรมของคน สิ่งของที่น่าสนใจ แล้วบันทึกออกมาในรูปแบบของหนังสั้น ตามที่ได้
ฝึกฝน 

 เด็กๆทุกคนดูจะสนุกสนานและอินกับภารกิจครั้งนี้กเพราะนอกจากจะถ่ายทํา
วิดีโอแล้วกยังถ่ายรูปความสวยงามของสถานที่ในตลาดอีกด้วยกทีมพี่เลี้ยงลองไปเดินดู
เด็กๆแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มเลือกรีวิวทัศนียภาพของตลาดริมนํ้ากบางกลุ่มรีวิวสินค้าที่ขาย
ในตลาด บางกลุ่มรีวิวร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

 ทุกคนได้ปั่นจักรยานพร้อมขนมท่ีซื้อมาจากตลาดเช้าลงในตะกร้าหน้ารถเพื่อ
กลับมาตัดต่อและนําคลิปขึ้นฉายกับโปรเจคเตอร์กและดูคลิปของเพื่อนๆทุกคนกพร้อม
ช่วยกันแชร์ในโซเชียลมีเดียในผลงานของตนเองกเยาวชนสะท้อนการเรียนรู้ว่ารู้สึกภาค
ภูมิใจในผลงานตนเอง และมีความมั่นใจในการการสื่อสารมากขึ้น

ปั่นตะลอนเมืองเก่�

 ในภาคบ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ทีมพี่เลี้ยงได้ชักชวนให้เยาวชน
ทุกคนออกไปปั่นจักรยานไปเรียนรู้ในชุมชนกเยาวชนทุกคนได้รับฟังและร่วมกิจกรรม
ที่ทางชุมชนนําเสนอ 

 ในตอนนั้นบรรยากาศเริ่มครึ้มๆและมีฝนตกลงมาปรอยๆบ้างกพี่เลี้ยงแต่ละ
กลุ่มค่อยๆพาเด็กในกลุ่มของตนเองไปตามสถานท่ีสําคัญต่างๆในชุมชนกตั้งแต่วัดเก่าแก่ 
ศาลเจ้า ร้านขนมไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่หาได้
ยากแล้วกชุมชนยังเล่าเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ ที่มา วิถีชีวิตสมัยก่อน รวมไปถึงความ
สําคัญของสถานที่แต่ละแห่งให้น้องๆได้รับรู้กนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสลองทําขนมตาม
วิธีการดั้งเดิมของชุมชน



ภาพกิจกรรมปั่นๆจักรยานไปตลาดเช้า และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่า ภาพกิจกรรมปั่นๆจักรยานไปตลาดเช้า และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่า
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ปั่นแล้วดี ปั่นแล้วเศร้� ในมุมของเร�

ในช่วงบ่าย พี่เลี้ยงมีโจทย์ให้ทุกกลุ่มท�าคือ “ข้อดี-ข้อเสียของการขี่จักรยาน” สิ่งที่
บอกกับน้องๆก็คือว่า ต้องการข้อดี-ข้อเสีย ที่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อที่เรารับฟังตาม
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆกแต่ต้องการข้อดี-ข้อเสียกที่เป็นความคิดเห็นของน้องๆหลัง
จากที่ได้มีโอกาสปั่นจักรยานมาแล้วก1กวันกแล้วสื่อสารความคิดเห็นนั้นออกมาเป็น
หนังสั้น กลุ่มละสองเรื่อง ข้อดี หนึ่งเรื่อง และข้อเสีย หนึ่งเรื่อง 

หนังสั้น “ข้อดี-ข้อเสียของก�รปั่นจักรย�น”

 ทีมพี่เลี้ยงมีโจทย์ให้ทุกกลุ ่มทําคือก“ข้อดี-ข้อเสียของการขี่จักรยาน”กให้
ทุกคนทําคลิปหนังสั้นที่นําเสนอข้อดีข้อเสียในการข่ีจักรยานกเพื่อมานําเสนอบนจอ
โปรเจคเตอร์ที่ห้องประชุมให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ชมด้วยกัน เยาวชนทุกกลุ่มจึงช่วยกันคิด
ว่าข้อดีข้อเสียของการขี่จักรยานตามความคิดและจินตนาการของพวกเขา 

 น้องๆทุกกลุ่มเริ่มต้นจากการระดมสมองว่า ข้อดี และข้อเสียของการใช้จักรยาน
ในมุมมองของตนมีอะไรบ้าง จากนั้นช่วยกันเลือกข้อดี และข้อเสียที่น่าสนใจ นํามาคิด 
Story Board เพื่อทําเป็นหนังสั้น บางกลุ่มเดินทางออกไปถ่ายสถานที่สําคัญในเมือง บาง
กลุ่มคิดออกมาเป็นละครกบางกลุ่มทําอนิเมช่ันแบบง่ายๆด้วยกระดาษตัดแปะกต่างคน
ต่างลงมือทําด้วยความคิดและเทคนิคที่มี 

 จากผลงานคลิปวิดีโอของเยาวชนทั้งสี่กลุ่มกเยาวชนแต่ละกลุ่มต่างมีมุมมอง
เกี่ยวกับการขี่จักรยานว่าข้อดีที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกหรือ
สมาธิท่ีดีข้ึนกหรือเป็นเรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการขี่จักรยานกการได้เห็นมุมมอง
ใหม่ๆของเมืองเพชรกส่วนข้อเสียของการข่ีจักรยานส่วนใหญ่มีมุมมองที่คล้ายๆกันกคือ 
เรื่องปัญหาจราจรบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนที่แฉะ เปียก ปัญหารถติด ถนน
ขรุขระทําให้ขี่จักรยานลําบาก 

 จากผลงานทั้งหมดกเยาวชนมีพัฒนาการในด้านการสื่อสารเร่ืองราวในแต่ละ
ประเด็นได้ดี ในแง่ของมิตรภาพและการทํางานร่วมกัน เริ่มเห็นว่ามีการทํางานเป็นทีมที่
ดีขึ้น รุ่นพี่เริ่มสนิทกับรุ่นน้อง แต่ละคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าชมวิดีโอคลิปหนังสั้นเพิ่มเติมที่ Facebook : School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง

ภาพหนังสั้น “ข้อดี-ข้อเสียของการปั่นจักรยาน” ของเยาวชน
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ง�นเทศก�ลหนังสั้น

เทศกาลหนังสั้นกเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนทุกคนได้ร่วมกันจัดงานแสดงผลงานหนัง
สั้นที่มาจากแนวคิดในการใช้จักรยานของน้องๆที่เข้าอบรม การตั้งชื่อว่าเทศกาลหนัง
สั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานของน้องๆที่พยายามสร้างสรรค์ข้ึนมา
ด้วยความตั้งใจ งานเทศกาลหนังสั้นนี้นับเป็นงานของพวกน้องๆเยาวชนเต็มตัว 

 น้องๆต้องทําหน้าที่คิด วางแผน และร่วมกันทํางานให้สําเร็จ เป็นการให้เยาวชน
ได้รู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรู้จักกันทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

งานที่เยาวชนต้องทํามีอยู่ 2 อย่าง คือ

งานชิ้นแรก

ผลิตหนังสั้นขึ้นมากลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้โจทย์ 

“การท�าสื่อรณรงค์ใช้จักรยาน” 

 เยาวชนมีเวลาเตรียมงาน 1 สัปดาห์ มีทีมพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนํา
แก่เยาวชนในการทําหนังสั้น 

งานชิ้นที่สอง

เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลหนังสั้น ที่ทุกคนล้วนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
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เปิดกล้องหนังสั้น “สื่อรณรงค์ก�รใช้จักรย�น”

หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกผ่านไปกพี่เลี้ยงจะให้โจทย์ท�าหนังสื่อ
รณรงค์การใช้จักรยานในแบบของตนเองกเยาวชนต้องคิดทบทวนกจากประสบการณ์
การใช้จักรยานออกนอกสถานที่ก2กวันที่ผ่านมากท�าให้เยาวชนรู้สึกอย่างไรกทั้งด้าน
บวกและด้านลบกแล้วคัดเลือกประเด็นที่ในกลุ่มสนใจมากที่สุดกน�าออกมาถ่ายทอด
เป็นหนังสั้น 

 ด้วยความรู้และทักษะที่ได้ฝึกทําสื่อตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมา การทําหนังสั้นครั้ง
นี้ จึงเป็นการขมวดความรู้ ความชํานาญทั้งหมดที่เยาวชนได้ฝึกฝนมา สร้างเป็นผลงาน
ที่ทั้งกลุ่มจะร่วมมือกันทําด้วยความตั้งใจ ถ่ายทอดความคิดเห็นต่อการใช้จักรยานในแบบ
ของเยาวชนผู้เข้าอบรมเพื่อเชื้อเชิญให้คนในเมืองได้เข้าใจในสิ่งที่น้องๆต้องการสื่อสาร

 เมื่อเปิดเรียนในต้นสัปดาห์กเยาวชนทุกคนไปเรียนหนังสือตามปกติกและใช้
เวลาหลังเลิกเรียนมานัดรวมตัวกันที่บ้านของเพ่ือนคนใดคนหนึ่งกเพ่ือทําหนังส้ันร่วมกัน
ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันกจะปั่นจักรยานไปรวมตัวกันกหรือนักเรียนที่เป็น
นักเรียนประจําจะทําหนังสั้นภายในพื้นที่โรงเรียน หรือสถานที่ใกล้ๆโรงเรียน เยาวชนจะ
คอยถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอให้พี่เลี้ยงดูในกลุ่มว่าพวกเขาทํางานกันอย่างไรบ้าง นอกจากนี้
ยังได้พูดคุยในเรื่องอื่น ๆด้วย

 จากเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันกไปสู่มิตรภาพเพื่อนต่างโรงเรียนที่เกิดจากการ
ทํางานร่วมกันกนอกจากจะนัดการทํางานแล้วกพวกเขายังนัดไปกินข้าวด้วยกันหลังเลิก
เรียน หรือไปปั่นจักรยานด้วยกัน จนกระทั่งเย็นวันศุกร์ เป็นคืนสุดท้าย เด็กๆทุกคนถ่าย
ฉากต่างๆในหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วกเหลือนําฉากของทุกๆคนมาตัดต่อให้เรียบร้อยกซึ่ง
ทีมพี่เลี้ยงได้บอกเยาวชนในกลุ่มว่า ยังมีเวลามาตัดต่อและช่วยกันจัดงานในช่วงเช้า



เนรมิตง�น

วันเสาร์ของสัปดาห์ท่ีสองกเยาวชนทุกคนปั่นจักรยานกลับมายังสถานที่จัดอบรมอีก
ครั้ง ทุกคนมากันตั้งแต่แปดโมงครึ่ง มาลงทะเบียน และเก็บสัมภาระของตัวเอง จาก
นั้นให้เด็กๆทุกคนเริ่มท�างานท่ีค้างจากเมื่อวานกโดยแบ่งหน้าที่การท�างานกันตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 

 เยาวชนทุกคนแบ่งหน้าที่การทํางานกคนที่มีความสามารถเรื่องการตัดต่อกนํา
หนังของเพื่อนๆจากมือถือแต่ละคนมาตัดต่อให้กบ้างก็ทําหน้าที่จัดตกแต่งสถานที่กติด
ธงราว แขวนป้ายไวนิล จัดเก้าอี้ ส่วนรุ่นน้องในวัยประถมปลาย มีหน้าที่ช่วยจัดอาหาร 
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก และโต๊ะลงทะเบียน และคอยทําหน้าที่เป็นพิธีกรของงานเทศกาล
หนังสั้นด้วย เยาวชนช่วยกันทํางานตั้งเช้าจนถึงช่วงเย็น 

 ทุกคนใส่เสื้อยืด School Bike และกางเกงขายาว ผู้หญิงทาแป้ง ทําผม ผูกเปีย
สวยงาม ส่วนผู้ชายง่วงอยู่กับการทํางานเบื้อหลัง การตัดต่อวิดีโอ เช็คลําโพงเครื่องเสียง 
ทดลองฉายหนังกลําดับการฉายวิดีโอกซ่ึงทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําอยู่
ตลอด แต่ในครั้งนี้เยาวชนทุกคนคือเจ้าภาพและเจ้าของงาน 

 ดังนั้นทีมพี่ เลี้ยงจึงให ้เยาวชนได้มีส ่วนร ่วมในการทํางานทุกส่วนต้ังแต่
กระบวนการคิดวางแผน จนกระทั่งจบงาน
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ตัดริบบิ้นเปิดง�น

 งานเทศกาลหนังสั้นเริ่มลงทะเบียนในเวลาหกโมงเย็นกหนังจะเริ่มฉายหนังช่วง
หนึ่งทุ่ม แขกที่มาร่วมงานเริ่มมากันตั้งแต่หกโมงครึ่ง มาลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก
ซึ่งเป็นเสื้อยืด School Bike ให้กับแขกที่มาร่วมงานคนละตัว พร้อมของว่างและนํ้าดื่ม 
จากนั้นเยาวชนเชิญแขกให้ไปนั่งในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ให้กแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองของเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย 

 งานเริ่มต้นโดยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกและพิธีกรรุ่นเยาว์กล่าวลําดับการ
ของงานกจากนั้นเยาวชนจึงเริ่มฉายหนังที่เล่าเรื่องภาพรวมของโครงการกจากนั้นจึงเข้า
ฉายหนังจักรยานของเยาวชน

 หนังสั้นของเยาวชน มีจํานวนทั้งหมด 4 เรื่อง เนื้อหาของหนังจะเล่าถึงประโยชน์
ของการขี่จักรยานในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของสมาธิ เรื่องของ
การเป็นที่ยอมรับของเพื่อน หรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบจักรยานกับมอเตอร์ไซต์ ใช้
เวลาในการฉายหนังทั้งหมดประมาณ 12 นาที



ภาพผลงานหนังสั้น “รณรงค์ให้ใช้จักรยาน” ในงานนิทรรศการ

01   

เรื่อง “อแมนด้� ค�ร์ นักกีฬ�จักรย�น BMX เอเชียนเกมส์

เนื้อหาเล่าเร่ืองเกี่ยวกับไอดอลหญิงในโรงเรียนแห่งหน่ึงกมีความสามาถในการข่ีจักรยาน 
ทําให้เด็กนักเรียนคนอื่นๆรู้สึกชื่นชม “อแมนด้า” เป็นนักกีฬาขี่จักรยานของโรงเรียน เด็ก
นักเรียนคนอื่นๆจึงถาม อแมนด้า ว่ามีเคล็ดลับอย่างไรในการขี่จักรยานให้เก่ง อแมนด้าจึง
ชี้ไปให้ดูเคล็ดลับ นั่นคือ การขี่จักรยานหลบขี้หมาบ่อยๆนั่นเอง

02
เรื่อง “ก�รลดนำ้�หนักที่ถูกวิธี” 

เนื้อหาเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกพยายามจะลดน้ําหนักด้วยการอดอาหารกทําให้
ร่างกายซีดเซียวจนเพ่ือนๆทักกมีอยู่วันหนึ่งเด็กหญิงนั่งเล่นคนเดียวกแล้วเห็นผู้หญิงขี่
จักรยานผ่านมา ดูดี ทําให้เด็กหญิงอยากดูดีแบบนั้นบ้าง หลังจากนั้น เด็กหญิงจึงหันมา
ปั่นจักรยานทุกวัน จนมีความมั่นใจในรูปร่างของตนเอง และเพื่อนๆทักว่าเด็กหญิงดูดีขึ้น
มาก ไปทําอะไรมา และนั่นทําให้เด็กหญิงเห็นข้อดีในการปั่นจักรยาน ที่สามารถลดนํ้า
หนักได้ และสุขภาพดีด้วย

สามารถเข้าชมวิดีโอคลิปหนังสั้นเพิ่มเติมที่ Facebook : School Bike เด็กเพชรปั่นเมืองสามารถเข้าชมวิดีโอคลิปหนังสั้นเพิ่มเติมที่ Facebook : School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง



ภาพผลงานหนังสั้น “รณรงค์ให้ใช้จักรยาน” ในงานนิทรรศการ

03  

เรื่อง “ขี่จักรย�นไปโรงเรียน” 

04  

เรื่อง “ขี่จักรย�นดีกว่�มอเตอร์ไซต์” 

เนื้อหาเป็นเรื่องราวของเด็กหญิง 3 คน ตื่นนอน และรีบเร่งอาบนํ้าแต่งตัวเพื่อไป
โรงเรียน เด็กหญิงทั้ง 3 คนปั่นจักรยานไปโรงเรียนพร้อมกัน แต่พวกเขามาโรงเรียน
สายกจึงโดนครูเรียกมาอบรมกทําให้วันต่อมาพวกเขาตื่นนอนแต่เช้ามากกว่าเดิม 
และปั่นจักรยานมาโรงเรียนอย่างมีความสุขกและมองว่าการปั่นจักรยานทําให้พวก
เขาสามารถเข้านอนเร็วขึ้น และไปโรงเรียนแต่เช้า และสุขภาพแข็งแรง

เนื้อหาเริ่มต้นมีเด็กชายสองคนกําลังขี่มอเตอร์ไซต์กเกิดเสียกลางทางกจึงช่วยกันไถรถ
ไปที่อู่ซ่อมรถใกล้ๆ เมื่อช่างซ่อมเสร็จ คิดราคาค่าซ่อมเกือบสามร้อยด้วยความจําใจ สัก
ครู่มีเด็กชายคนหนึ่ง กําลังขี่จักรยานมา แล้วเกิดยางแตก จึงลากจักรยานไปที่อู่ ช่างมา
เติมลมยางให้ พร้อมคิดราคาเพียง 30 บาท เมื่อเด็กชาย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซต์มาเห็น 
จึงรู้สึกว่าขี่จักรยานดีกว่า ดูประหยัดค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงเดินไปเลือกจักรยาน และหัน
มาปั่นจักรยานแทน

สามารถเข้าชมวิดีโอคลิปหนังสั้นเพิ่มเติมที่ Facebook : School Bike เด็กเพชรปั่นเมืองสามารถเข้าชมวิดีโอคลิปหนังสั้นเพิ่มเติมที่ Facebook : School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง
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สะท้อนก�รเรียนรู้

เป็นกิจกรรมช่วงสุดท้าย ที่ให้เยาวชนได้สะท้อนผลการเข้าร่วมเรียนรู้จากเวิร์คช็อปที่
ผ่านมาทั้งสองสัปดาห์ เป็นการสะท้อนความรู้สึก ความคิด และปัญหาที่เยาวชนได้
เจอจากการท�ากิจกรรม บทบาทการท�างาน ความรับผิดชอบของแต่ละคน 

พี่เลี้ยงจะพาเยาวชนในกลุ่มย่อยนั่งล้อมกันเป็นวง ตั้งคําถามสี่คําถาม ดังนี้
 

ค�าถามท่ี 1
เป็นเรื่องของความรู้สึกจากที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป

ตลอดทั้งสองสัปดาห์ 

ค�าถามที่ 2 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ค�าถามที่ 3
คือปัญหาที่เกิดขึ้น 

ค�าถามที่ 4 

บทบาทหน้าที่ 

 
 โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้นจึงล้อมวงกลุ่มใหญ่เพื่อ
สรุปประเด็นทั้งสี่ข้อร่วมกัน เมื่อครบหนึ่งชั่วโมง ทุกกลุ่มจะต้องออกมานําเสนอประเด็น
ของพวกเขาให้เพื่อนๆฟัง โดยมีประเด็นดังนี้
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คว�มรู้สึก 

สิ่งที่ได้เรียนรู้  

ปัญห�

บทบ�ทหน้�ที่

 เยาวชนต่างสะท้อนความรู้สึกว่ากรู้สึกสนุกกับการทํากิจกรรมครั้งนี้กเพราะได้
ทํางานกับเพื่อน มีอิสระในการทํางานทดลองหนังสั้น รู้สึกว่าคนดูชอบหนังที่นํามาฉาย ดู
จากการที่หัวเราะ และยิ้มออกมา นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกถึงความกดดันตัวเอง แต่บาง
คนก็บอกว่า ไม่ได้รู้สึกอะไร เนื่องจากตนมีประสบการณ์การทําหนังมาบ้างแล้ว

 เยาวชนส่วนใหญ่ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากได้เรียนรู้เรื่องการตัดต่อหนังสั้น 
มีบ้างที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้อุปกรณ์การทําหนังอื่นๆเพ่ิมเติมกและได้เรียนรู้การปั่น
จักรยานในเมือง ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด

 เทศกาลหนังสั้นจัดในพ้ืนที่กลางแจ้งเป็นพ้ืนที่โล่งกทําให้เด็กสะท้อนเป็นปัญหา
ส่วนใหญ่เป็นด้านกายภาพ เช่น อากาศร้อน ยุงเยอะ หรือด้านทางเทคนิคต่าง ๆ ที่พวก
เขาเจอกับตนเอง เช่น ไฟดับกลางครัน หรือฉายหนังบางครั้งหนังเสียงเบา หรือหนังที่นํา
มาฉายมีจํานวนน้อยเกินไป เป็นต้น

 เยาวชนบอกว่ากในเวลาทํางานบ้างครั้งติดเล่นไปบ้างกจนลืมหน้าที่ของตนเอง 
ต้องรู้จักควบคุมตัวเองกนอกจากนี้เด็กๆได้บอกว่ากตนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่สุด

 จากการเรียนรู้ร่วมกันกทีมงานมองเห็นว่าเยาวชนสามารถเข้าใจตนเองรู้ว่า
ตนเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกแก้ไขปัญหาบนสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรกอีกทั้งยัง
เข้าใจกระบวนการทํางานและมีการทํางานเป็นทีมที่ดีขึ้น
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จักรย�นกับก�รตัดสินใจ

 หลังจากที่ได้ถอดบทเรียนกับเด็ก ๆทุกคน จึงได้พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน แล้วเล่นกิจกรรมนันทนาการกันก่อน จากนั้นพี่เลี้ยงจึงได้ชวนเยาวชนพูดคุยกัน
ต่อเพื่อทําข้อตกลงร่วมกันว่ากใครจะเข้าร่วมทดลองปั่นจักรยานไปโรงเรียนตลอดระยะ
เวลา 1 เดือน โดยจะแบ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

            

กลุ่มที่ 1 – ขอลองลุย

กลุ่มที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียน 

มีด้วยกันทั้งหมด 12 คน จากทั้งหมด 3 โรงเรียน 
โดยให้เหตุผลว่า หลังจากที่ได้ร่วมปั่นจักรยานในช่วงเวิร์คช็อป 

รู้สึกว่าปั่นจักรยานไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิด รู้สึกสนุก 
โดยเฉพาะเมื่อได้ปั่นไปเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ 

กลุ่มที่ 2 - ไม่พร้อมลุย

กลุ่มที่ไม่ขอปั่นจักรยานต่อ 

คือ กลุ่มเยาวชนที่ไม่ขอปั่นจักรยานไปโรงเรียน 1 เดือน 
แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของ School Bike ได้ 

บางส่วนมีความกลัวที่จะปั่นจักรยานในเมือง และอีกประการคือ 
บ้านอยู่นอกเมืองไกลกว่า 5 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น

 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อกSchoolกBikeกและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจําวันกโดยกลุ่มที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนต่อกจะได้รับจักรยานไปใช้เลยกส่วน
เยาวชนที่ไม่ขอปั่นจักรยานต่อจะไม่ได้รับจักรยานกลับไปบ้าน
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ภาพบรรยากาศการถอดความรู้เยาวชนหลังจบกิจกกรรมเวิร์คชอป



ปั่นจักรย�นไปโรงเรียน
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ปั่นจักรย�นไปโรงเรียน

เยาวชน 12 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น ทดลอง
ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนในทุกๆวัน ตลอดระยะเวลา 
1 เดือน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 โดยมากเยาวชนที่ร่วมทดลองปั่นจักรยานไปโรงเรียนกจะเดินทางพร้อมกันกับ
เพื่อนๆกมักมีการนัดหมายสถานที่และเวลากเพื่อพาไปโรงเรียนพร้อมกันกน้องๆต้อง
ปรับตัวพอสมควรเพื่อทําให้การไปโรงเรียนด้วยจักรยานง่ายและปลอดภัยที่สุดกเช่นกมี
เยาวชนบางกลุ่มที่เล่าให้ฟังว่าต้องตื่นแต่เช้าตรู่กว่าที่เคย เพื่อเลี่ยงการจราจรหนาแน่นใน
เวลาใกล้เข้าเรียน ไปถึงโรงเรียนแต่เช้า เล่นกีฬาต่อ จนกว่าจะถึงเวลาเข้าเรียน 

 น้องๆบางกลุ่มรู้เส้นทางใหม่ๆ โดยเฉพาะตรอกซอยที่ทําให้ไม่ต้องเผชิญกับรถที่
หนาแน่นกน้องๆบางคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเล่นเกมดึกๆแล้วไปหลับในห้องเรียน 
กลายเป็นคนที่นอนหัวคํ่า ตื่นแต่เช้า แล้วสดใสในห้อง น้องบางคนพูดถึงวิวพระอาทิตย์
ตกที่มองเห็นระหว่างปั่นจักรยานกลับบ้านกบางคนพูดถึงสุขภาพที่ดีขึ้นกบางคนพูดถึง
สภาพถนนที่เป็นหลุมบ่อ หรือเวลาฝนตกที่สร้างความลําบากกับนักปั่น 

 บางคนพูดถึงคนขับรถเก๋งใจดีที่ให้ทางกล้วนแล้วแต่น่าสนใจกและช่างเป็น
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าความหมายกน้องๆทุกคนพูดถึงจักรยานได้อย่างลึกซึ้งกเพราะใช้
ชีวิตกับมันมาร่วมเดือนกแม้จะจบก1กเดือนตามข้อตกลงแล้วกแต่บางคนยังยืนยันว่ายัง
อยากใช้จักรยานอยู่ 

การเรียนรู้ของน้องๆเยาวชนทั้ง 12 คน โดยสรุปแล้วมีประเด็นดังต่อไปนี้
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ด้�นสุขภ�พ

ด้�นก�ยภ�พของเมือง

ด้�นก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

 เยาวชนบอกว่ากหลังจากที่ป่ันจักรยานตลอดระยะเวลาก1กเดือนกว่าตอนปั่น
จักรยานในช่วงแรกรู้สึกเหนื่อย แต่ระยะหลังไม่ได้รู้สึกเหนื่อย ปั่นจักรยานได้ไกลมากขึ้น 
และสามารถเล่นกีฬาอื่นๆได้ดีขึ้นกที่สําคัญเยาวชนยังบอกว่าปั่นจักรยานแล้วกล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

 เยาวชนบอกว่ากตั้งแต่ปั ่นจักรยานทําให้มองเห็นความสวยงามของทิวทัศน์
ในเมืองเพชรชัดขึ้นกว่านั่งรถยนต์กโดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณสะพานจอมเกล้าในช่วง
พระอาทิตย์ตกดินกเห็นความสวยงามของแม่นํ้าเพชรบุรกี

 นอกจากนี้เยาวชนยังบอกว่า เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีตรอกซอกซอยเล็กๆเป็น
จํานวนมากกเป็นข้อดีของจักรยานที่ทําให้สามารถขี่เข้าไปในตรอกได้ โดยไม่มีรถยนต์มา
เฉี่ยวชน

 เยาวชนบอกว่ากที่โรงเรียนมีการจัดสรรพื้นท่ีกโดยแบ่งพื้นท่ีให้มีพื้นท่ีจอด
จักรยานสําหรับนักเรียนกและคุณครูจะให้เด็กนักเรียนหญิงที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียน
สามารถใส่กางเกงและรองเท้าผ้าใบมาโรงเรียนได้ 

 ที่สําคัญทางโรงเรียนยังให ้ เยาวชนที่ป ั ่นจักรยานมาโรงเรียนได ้มาพูด
ประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆ



70

ด้�นมิตรภ�พ

ด้�นปัญห�

แผนที่เส้นท�งจักรย�น

 เยาวชนบอกว่า การได้ขี่จักรยานกับเพื่อนๆ สนุกกว่าการขี่จักรยานคนเดียว ได้
คุยกับเพื่อนๆ เป็นการสร้างงานอดิเรกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คือ การปั่นจักรยาน
ออกกําลังกายด้วยกันกับเพื่อนๆ

 เยาวชนบอกว่าปัญหาที่พบเจอ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศและสภาพ
ถนนที่พบเจอมากว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฝนตก ถนนลื่น เปียก แฉะ ถนนเป็นหลุม
บ่อ หรือการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่บางครั้งล้อมักจะไปติดตัวรางรถไฟ เป็นต้น

นอกจากนี้จากการปั่นจักรยาน 1 เดือน ยังมีผลพลอยได้น่าสนใจที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

 จากการปั่นจักรยานไปโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือน แล้วได้พูดคุยกับเด็กเป็นระ
ยะๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ข้อมูลแผนที่เส้นทางจักรยานในเมืองเพชรบุรี เป็นข้อมูลที่เยาวชน
ท่ีปั่นจักรยานร่วมกันขีดลงบนแผนที่กแล้วเล่าถึงประสบการณ์จริงที่พวกเขาได้สัมผัสไม่
ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เจอบนท้องถนน ความสวยงาม ข้อดีในการจักรยาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นที่สําคัญที่นํามันมาพัฒนาเป็นผังเส้นทางเดินและเส้นทางจักรยานในเมือง
เพชรบุรี
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ก�รรวมกลุ่มเย�วชน

โรงเรียนสนับสนุน

คว�มผูกพัน

 การรวมกลุ่มเยาวชนกเกิดขึ้นจากการมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกเพื่อให้พวกเขา
รู้สึกว่าพวกเขาคือส่วนที่ทําให้ School Bike เดินหน้าต่อไปได้ และมีความรักใน School 
Bikeกทําให้มีเยาวชนจํานวนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมต่อไปของโครงการกเป็นเหมือนผู้
นําและสมาชิกของกลุ่มที่คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนๆ 

 การจัดกิจกรรมของโครงการ School Bike ทําให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของโครงการ ทําให้โรงเรียนสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆในโครงการ อีกทั้งยังจัดสรรพื้นที่สําหรับจอดจักรยานให้นักเรียน และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 ความผูกพัน คือ ผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรม เป็นความรู้สึก เป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้
เวลาอยู่ร่วมกันกเราเห็นว่าเด็กๆมีความรู้สึกสนิทสนมกันมากข้ึนกและมีความรับผิดชอบ
ในการทํากิจกรรมกันมากขึ้น เสมือนกิจกรรมทําให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้ง

ภาพบน: โรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ภายในโรงเรียน ให้มีที่จอดจักรยานสําหรับนักเรียน
ภาพล่าง . เยาวชนกําลังอธิบายถึงการจัดตั้งชมรมจักรยาน School Bike



SCHOOL BIKE 
เด็กเพชรปั่นเมือง

WORKSHOP 
ปีที่ 2
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WORKSHOP ปีที่ 2
 กิจกรรมเวิร์คช็อปปกี2กจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2561 เป็นระยะเวลา 4 วัน 
โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนมาอบรม 5 โรงเรียน มีรายชื่อดังนี้

 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
 2 โรงเรียนอรุณประดิษฐ
 3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา
 4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
 5 โรงเรียนคงคาราม

 
รวมเป็นเยาวชนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 32 คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน 

สัปดาห์ที่ 1

 เน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ใช้เวลากับการปั่นจักรยานกทํางานร่วมกับเพื่อน 
และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและกายภาพของเมือง 

สัปดาห์ที่ 2 

 เป็นโจทย์งานสํารวจและค้นหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในชุมชน 
แล้วนําเสนอผลงานของน้องๆภายในกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน ปิดท้ายด้วยการถอด
บทเรียนร่วมกัน 

 หลังจากจบเวิร์คช็อป เป็นการสร้างกลุ่มเยาวชน School Bike รวมตัวกันทํา
กิจกรรมท่ีเกียวข้องกับการใช้จักรยานในเมืองกและสนับสนุนการทํางานด้านวัฒนธรรม
ชุมชนต่อไป

โดยเวิร์คช็อปทั้งสองสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้
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เป้าหมายของกิจกรรมปีที่ 2

ในกิจกรรม School Bike ปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความส�าคัญ
ของการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันกและให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและ
กายภาพของเมือง โดยกระบวนการแบ่งออกเป็นสองช่วง

 กิจกรรม School Bike เป็นค่ายเยาวชน ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน จัดขึ้นในวันเสาร์- 
อาทิตย์สองสัปดาห์ติดต่อกันกเยาวชนที่เข้าร่วมจะค้างคืนสัปดาห์ละก1กคืนกกิจกรรมมี
หลายประเภทกทั้งกิจกรรมนันทนาการกกิจกรรมปั่นจักรยานไปในสถานที่ต่างๆของเมือง 
กิจกรรมระดมความคิดเห็น กิจกรรมการเรียนรู้กับชุมชน กิจกรรมทํางานกลุ่ม เป็นต้น

 โดยจะขอนําเสนอตัวอย่างกําหนดการของกิจกรรมกSchoolกBikeกปีที่ก2กใน
สัปดาห์แรก ให้เห็นภาพว่า มีอะไรเกิดขึ้นในกิจกรรมบ้าง 

ช่วงแรก 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการกSchoolกBike ใช้เวลาก4กวันกทําหน้าที่เพื่อส่งเสริม
เยาวชนกให้มีแรงจูงใจในการใช้จักรยานกมีทักษะความชํานาญในการใช้จักรยานภายใน
เมืองกเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองปั่นจักรยานภายในเมืองอย่างต่อเนื่องกและเรียนรู้
วัฒนธรรมกวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่ากได้รับรู้สถานการณ์กปัญหากและได้ทดลองหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ช่วงที่สอง 

 หลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะชวนให้เยาวชนที่สนใจและมีความพร้อม 
เข้าร่วมในกลุ่มเยาวชน School Bike ทํากิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยานในเมือง 
ในประเด็นต่างๆที่เยาวชนให้ความสําคัญ เพื่อสร้างความเป็นกลุ่ม ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรม School Bike ปีที่ 2
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กิจกรรมเวิร์คชอป สัปดาห์ที่ 1

สัปด�ห์ที่ 1 - วันที่ 1

เวลา

08.30 - 09.00 น.

09.00 – 09.15 น.

09.15 – 09.45 น.

09.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.45 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.45 – 13.00 น.

13.00 – 13.30 น.

13.30 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

17.30 – 19.00 น.

21.00 น.

19.00 – 21.00 น.

10.30 - 10.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Bike

กิจกรรมแนะนำาตัวและทำาความรู้จักผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเรียนรู้แผนที่ด้วยเกม

พักรับประทานของว่าง

เวทีเสวนาฟังเปิดโลก

พักเที่ยง ทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมนันทนาการ

แบ่งกลุ่มย่อยสะท้อนความรู้สึกจากการฟังเสวนา

กิจกรรมให้ความรู้การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย 

เสริมทักษะการปั่นจักรยาน 

ออกปั่นจักรยาน ถ่ายรูป และสัมภาษณ์คนในเมือง

แต่ละกลุ่มนำาเสนอภาพประเด็นที่ได้จากการลงพื้นที่

ทานอาหารเย็นและอาบนำ้า

เข้านอน

กิจกรรมนันทนาการ

และ ฉายหนังสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับจักรยาน 

จับคู่พูดคุยกัน เรื่องผู้คน โดยมีโจทย์ว่า ประสบการณ์

และความประทับใจการขี่จักรยานในเมืองเพชร  

กิจกรรม
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กิจกรรมเวิร์คชอป สัปดาห์ที่ 1

สัปด�ห์ที่ 1 - วันที่ 2

เวลา

07.30 – 08.30 น.

08.30 - 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

11.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 13.30 น.

ทานอาหารเช้า

กิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่า

พักทานอาหารกลางวัน

สรุปสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่

แบ่งกลุ่มทำางาน

ให้โจทย์ วิเคราะห์เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเมืองเก่าเพชรบุรี

ลงพื้นที่หาประเด็นที่ประทับใจ

นำาเสนอสถานที่ที่น่าสนใจให้วงใหญ่

กิจกรรม
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นันทน�ก�ร

ฟังเปิดโลก

 ทุกเวิร์คช็อปกกิจกรรมนันทนาการกเป็นกิจกรรมท่ีถูกนํามาใช้ประจําในเวลา
ที่จัดกิจกรรมเยาวชนกนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างกพัฒนาการเติบโตทาง
สมรรถนะทางกาย จิตใจ อารมณ์ การกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีของเยาวชน โดยอาศัยกิจกรรมหรือเกมต่างๆ เป็นสื่อกลาง 

 รายละเอียดของกิจกรรมนันทนาการจะมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละปกีโดยใน
คู่มือเล่มนี้จะรวบรวมกิจกรรมนันทนาการที่เคยจัดมารวมไว้ในที่เดียวกันกเพื่อให้ผู้สนใจ
ใช้เป็นทางเลือกในการนําไปจัดกิจกรรมในลักษณะนี้  (SCAN QR Code หน้า 38)

 เป็นกิจกรรมเสวนากที่อาศัยการฟังและการสื่อสารระหว่างบุคคลกเปิดมุมมอง
เก่ียวกับจักรยานกโดยมีวิทยากรรับเชิญท่ีมีประสบการณ์ทางด้านจักรยานหลากหลาย 
มาเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจเก่ียวกับจักรยานกให้น้องๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
น้องๆเยาวชนต้องอาศัยความสามารถในการฟังอย่างครุ่นคิดพิจารณาเพื่อทําความเข้าใจ
ในความหมายที่วิทยากรต้องการสื่อออกมา

 ในกิจกรรมจะมีผู้ดําเนินรายการกคอยต้ังประเด็นพูดคุยกับวิทยากรนักป่ัน
จักรยาน ที่มีประสบการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจักรยานที่แตกต่างกันไป
 
 คนแรก
 เป็นนักปั่นจักรยานที่นําความชอบมาทําเป็นอาชีพ โดยเปิดร้านขายจักรยาน 

 คนที่สอง
 เป็นนักปั่นจักรยานที่เป็นครูระดับมัธยมในโรงเรียน

 คนที่สาม 
 เป็นนกัธุรกิจสาวสวยที่เริ่มปั่นจักรยานเพราะต้องการให้สุขภาพดีขึ้น 
 และพัฒนาตนเองไปจนถึงการเข้าแข่งขันการปั่นจักรยานทางไกล
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 ผู้ดําเนินรายการสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เป็นกันเองกเต็มไปด้วยเสียงหัว
เราะกเปิดโอกาสให้วิทยากรได้เล่าเร่ืองราวของตนเองกตามที่มีการตกลงกันมาก่อนล่วง
หน้า แล้วค่อยถามคําถามเจาะลึกในประเด็นสําคัญที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเยาวชน
ที่รับฟัง

เสียงสะท้อนภ�ยหลังก�รฟังเสวน�

 เยาวชนได้รับรู้ว่าการปั่นจักรยานทําให้ได้สังคม ได้เพื่อน เพราะการปั่นจักรยาน
เป็นกิจกรรมที่ไม่จํากัด เพศ อายุ และชนชั้น ทุกคนมีความเสมอภาค และสามารถทํา
ประโยชน์ต่างๆให้สังคมได้

 นอกจากนี้หลายคนยังพูดถึงการท้าทายขีดจํากัดของตนเอง และการมีเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 สิ่งที่วิทยากรทั้งสามคนเล่าทําให้เยาวชนทุกคนที่ได้รับฟังรู้สึกประทับใจ ตื่นเต้น
กับการปั่นจักรยานทางไกล และเห็นว่าการปั่นจักรยานสามารถทําประโยชน์ได้มากมาย
นอกจากการออกกําลังกาย ทําให้เยาวชนเริ่มมีกําลังใจและรู้สึกมีความกล้าในใจในการที่
จะปั่นจักรยานมากขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการขี่จักรยาน
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ปั่นๆจักรย�น

แรกลองปั่น

กิจกรรมนี้ก็มีความต้องการให้เยาวชนเพิ่มพูนทักษะการใช้จักรยานกและเป็นการ
สร้างประสบการณ์ในการใช้จักรยานในย่านเมืองเก่าเพชรบุรีกให้ได้สัมผัสว่าการใช้
จักรยานเพ่ือเข้าถึงย่านชุมชนตามตรอกซอกซอยเล็กๆกพาเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชุมชนย่านเมืองเก่ากเรียนรู้สถานที่ส�าคัญต่างๆในเมืองกมีความแตกต่างจากการ
นั่งรถยนต์หรือไม่ 

 ทีมงานจะเน้นไปที่ความปลอดภัย จะมีทั้งทีมงานพี่เลี้ยง กลุ่มจักรยานที่มาช่วย
ดูแลในเวลาปั่นจักรยานกเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับเยาวชนที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปการ
ออกไปปั่นจักรยานในเวิร์คช็อปปีที่ 2 มีกระบวนการดังนี ้

 เป็นกิจกรรมทดลองขี่จักรยานกให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการขี่จักรยานให้ถูก
ต้องและปลอดภัยบนท้องถนน วิทยากรที่มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ คือ กลุ่มตํารวจจราจร 
และกลุ่มนักปั่นจักรยานมาร่วมสอนเยาวชนในการเรียนรู้ทักษะการปั่นจักรยานมือ 
สัญญาณมือ การจราจรบนท้องถนนก่อนที่จะออกไปปั่นจักรยานในเมือง รวมไปถึงทักษะ
การซ่อมจักรยานขั้นพื้นฐานให้เด็กๆทุกคนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
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ปั่นจักรย�นห�เรื่อง

 หลังจากที่ซ้อมปั่นจักรยานกันภายในบริเวณที่จัดอบรมแล้วกทีมพ่ีเลี้ยงจึงให้
โจทย์กับเยาวชน เป็นการปั่นจักรยานหาเรื่อง คือให้เยาวชนเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ 
แล้วหาเรื่องพูดคุยกับคนในละแวกน้ันกโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปถึงความรู้สึก
ต่อการขี่จักรยานกและแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมืองกให้เวลาสําหรับ
กิจกรรมนี้ประมาณสองชั่วโมง 

 กิจกรรมนี้นอกจากจะทําให้เยาวชนได้สร้างความคุ้นเคยจากการใช้จักรยานใน
เมือง เพิ่มเติมทักษะให้แน่นขึ้น ยังทําให้เด็กๆได้มีทักษะในการสื่อสารพูดคุยเบื้องต้น ใน
การรับฟังความคิดเห็นของคนในเมืองที่มีต่อการใช้จักรยานด้วย

 แต่ละกลุ่มป่ันจักรยานไปตามสถานที่ที่เลือกไว้กช่วยกันสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
คนในละแวกนั้น จนครบเวลาสองชั่วโมง พวกเขาจึงปั่นจักรยานกลับมายังห้องประชุมอีก
ครั้ง

 ในห้องประชุม เยาวชนแต่ละสีนั่งล้อมเป็นวง สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
โดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษากโดยให้เวลาทุกสีหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมานําเสนอทีละกลุ่ม
ให้เพ่ือนๆฟังกซึ่งทีมพ่ีเลี้ยงแต่ละคนจะต้องทําหน้าที่เป็นคนพาสนทนากเจาะลึกในบาง
ประเด็นที่น่าสนใจ และคอยถามถึงความรู้สึกของน้องๆที่มีต่อประเด็นนั้นๆ
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ปั่นจักรย�นห�เรื่อง

เสียงสะท้อนที่มีต่อการใช้จักรยานพบว่า 

ข้อดี
 ด้วยความสวยงามของเมืองเก่า และความที่เมืองมีขนาดเล็ก จึงน่าจะทําให้เมือง
เก่ามีความเหมาะสมต่อการใช้จักรยาน 

ข้อเสีย
 กายภาพของเมืองยังไม่เอื้อต่อการใช้จักรยานมากนัก เช่น ยังขาดเลนจักรยาน 
สภาพถนนไม่เรียบกแม้ว่าจะมีบางช่วงของเมืองที่ถนนกว้างกฟุตบาธกว้างกมีร่มเงาจาก
ต้นไม้ ทําให้ถนนเส้นนั้นน่าปั่นกว่าที่อื่นๆในเมือง 

จากการสะท้อนข้อดีข้อเสียก
และแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยานเมืองเพชรของเยาวชนเห็นว่า 

เยาวชนมองเรื่องการปั่นจักรยานในประเด็น

ด้านกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน 
มากกว่าเรื่องปัจจัยภายในอย่าง ความคิดหรือทัศนคติในแง่ต่างๆ  

สิ่งที่พวกเขายังมองว่าเป็นปัญหา คือ
 

เรื่องถนนหนทางต่างๆในเมืองมากกว่า 
สิ่งที่พูดคุยกันทั้งทีมพี่เลี้ยงและเยาวชน

ทําให้เยาวชนมองเห็นภาพรวมของเมืองได้มากขึ้น
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ปั่นท่องชุมชน

 เช้าวันรุ่งขึ้นกทุกคนตื่นแต่เช้ากทําภารกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้ากัน
เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากบรรยากาศมีฝนตกปรอยๆกเด็กผู้ชายที่รู้สึกยังสนุกกับ
การปั่นจักรยานกพวกเขาตื่นมาแล้วหยิบจักรยานของตนเองออกมาปั่นรอบอาชีวะกจน
เวลาแปดโมงครึ่งทุกคนจะต้องปั่นจักรยานเพ่ือไปเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่า 
เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจต้นทุนทางวัฒนธรรมของที่อาศัยตนเองมากขึ้น 

 บรรยากาศในช่วงแปดโมงกฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องกทําให้ทีมพ่ีเลี้ยงทุกคน
ต้องสร้างกิจกรรมคั่นเวลาและไม่ให้มีช่องว่างเกิดขึ้น 

 ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงชวนเยาวชนทุกคนมาทบทวนความรู้กันกทุกคนนําจักรยานของ
ตนเองมารวมตัวกันที่ลานเวทีประชุมท่ีอยู่ข้างๆห้องประชุมกลานเวทีเป็นพื้นที่ที่มีโครง
หลังคาเหล็กคลุมไว้บังแดดบังฝนกทุกๆคนมาเรียนรู้สัญญาณมือกการจราจรกการปั่น
จักรยานเรียงแถวตามกลุ่มสีต่างๆกในระหว่างนั้นทีมพ่ีเลี้ยงบางส่วนจึงได้ออกไปซื้อเสื้อ
กันฝนมาให้ทุกคนกเพ่ือไว้ให้ทุกคนใส่ปั่นไปชุมชนในวันนี้กเมื่อเวลาเก้าโมงฝนที่ตกเริ่ม
เบาลงกทีมพี่เลี้ยงจึงแจกเสื้อกันฝนให้ทุกคนกเพื่อเตรียมตัวปั่นจักรยานไปชุมชน

ภาพบรรยากาศการซ้อมขี่จักรยานภายในสถานที่จัดอบรม ก่อนออกไปปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชนเมืองเก่า
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ปั่นท่องชุมชน

 ทุกกลุ่มป่ันจักรยานออกไปเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบกไปยังชุมชนย่านเมือง
เก่า ซึ่งวิทยากรในชุมชนได้รอต้อนรับเยาวชนทุกคนและพร้อมให้ความรู้ต่างๆ แบ่งกลุ่ม
ให้เยาวชนไปเรียนรู้ฐานชุมชน ฐานละไม่เกิน 20 นาทีจนครบทุกฐาน แล้วกับมารวม
ตัวกันที่ลานกว้าง เพื่อร่วมรับฟังประสบการณ์การทํางานของชุมชนจนเกิดเป็นแหล่งท่อง
เท่ียวชุมชนย่านเมืองเก่ากตัวแทนชุมชนได้เล่าเป้าหมายในการก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยว
ชุมชนขึ้นมากเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกเป็นการเผยแพร่ต้นทุนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาในชุมชนให้ออกสู่ภายนอก 

 หลังจากที่เยาวชนได้ร่วมรับฟังตัวแทนชุมชนได้เล่าการพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้น 
ทุกคนจึงกล่าวอําลาและขอบคุณชุมชนกแล้วป่ันแวะปันจักรยานไปรับประทานอาหาร
กลางวันและของว่างร่วมกันในย่านเมืองเก่า แล้วจึงปั่นจักรยานกลับไปยังห้องประชุม

 ที่ห้องประชุมกทีมพี่เล้ียงและเยาวชนได้พูดคุยและถกประเด็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การไปปั่นจักรยานในชุมชนย่านเมืองเก่ากซึ่งเยาวชนรู้สึกประทับใจความงดงามของศิลป
วัฒนธรรม ของและภาพถ่ายเก่าแก่ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของเมือง และยังประทับใจใน
สตรีทอาร์ตของชุมชนกเป็นตัวกระตุ้นทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมกถ่ายรูปกและช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น
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ปั่นให้ทนหนท�งไกล

เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานที่ส�าคัญมากกทีมงานต้องการให้เยาวชนได้ทดลองปั่น
จักรยานทางไกล ซึ่งจะท�าให้น้องๆได้เห็น

   ภูมิประเทศ สถานที่ต่างๆทั้งในและนอกเมืองเพชรบุรี 
    เยาวชนจะได้ใช้ทักษะทุกอย่างที่ได้เรียนมาตั้งแต่วันแรก 
   ปั่นในเส้นทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมมาก 

 ถ้าคํานึงถึงความปลอดภัยของน้องๆเป็นสําคัญก็ควรจะเลือกปั่นในช่วงเช้ามืด
หรือช่วงหัวคํ่า เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรเบาบาง รถไม่มากนัก 

การขี่จักรยานครั้งนีก้มีผู้ร่วมจัดคือเครือข่ายกลุ่มนักปั่นจักรยานกโดยมีเป้าหมายแฝงคือ

เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานของเมือง

ที่สามารถนําไปใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 

 การปั ่นจักรยานทางไกลนี้กมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับการปั ่น
จักรยานภายในเมืองกความเหมือนคือตลอดระยะทางที่ปั่นกเยาวชนจะได้พบกับวิถีชีวิต
ของผู้คนกศิลปวัฒนธรรมที่แสดงตัวอยู่ตลอดทั้งสองข้างทางกแต่เนื่องจากเป็นการปั่น
ระยะไกล จึงไม่มีเวลาที่จะให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้มากเท่าไหร่ 

 ส่วนที่แตกต่างคือ การปั่นทางไกลต้องอาศัยพละกําลังที่มากกว่าการปั่นในเมือง 
ต้องทําเวลาให้เร็วขึ้น แม้ว่ารถราจะน้อย แต่ด้วยการจราจรที่โล่งรถยนต์จึงใช้ความเร็วได้
มากกว่าในเมือง ขบวนนักปั่นจึงต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกัน 

 พี่เลี้ยงต้องคอยกําชับกติกาการปั่นกับน้องๆอยู่โดยตลอดเส้นทาง นับเป็นทั้งช่วง
เวลาที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากๆของน้องๆเยาวชน

ภาพบรรยากาศการการปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชนเมืองเก่า
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ภาพบรรยากาศการปั่นจักรยานทางไกลภาพบรรยากาศการปั่นจักรยานทางไกล
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ออกแบบเมือง

กิจกรรมออกแบบเมืองกเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ใช้ความเข้าใจในวิถีชุมชนมา
ออกแบบและน�าเสนอแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมืองเพชรบุรี 

เป้�หม�ยของกิจกรรมนี้
 
 คือการให้เยาวชนทําความเข้าใจสภาพทางกายภาพในชุมชนเมืองกรู้จัก
พฤติกรรมการใช้ถนนสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ การใช้รถยนต์ การปั่นจักรยาน การ
เดินกมองให้เห็นถึงปัญหากแล้วหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเส้นทางให้สะดวก 
หรือเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานบนพื้นที่นั้นได้ดีขึ้น

เยาวชนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่สนใจจะพัฒนา
บนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในย่านชุมชนเมือง

ระบุปัญหา

ส�ารวจกายภาพและพฤติกรรมการใช้พื้นที่

ออกแบบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่

น�าเสนอกับชุมชน 
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 เยาวชนต้องใช้เคร่ืองมือต่างๆในการทําความเข้าใจประเด็นนั้นในเชิงลึกกเช่น
กการใช้แผนที่ในการสํารวจและบันทึกข้อมูลกการสัมภาษณ์ การวัดระยะ เป็นต้น 

 จากข้อมูลเหล่านั้นพ่ีเลี้ยงจะพาให้เยาวชนได้มีความเข้าใจในภาพรวมของ
ประเด็นที่สนใจ และคิดหาวิธีในการปรับปรุง หรือพัฒนากายภาพของเมือง ให้ตอบโจทย์
ปัญหา หรือความต้องการที่มีอยู่จริง ไม่ใช่การคิดไปเอง ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การ
สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนที่พาน้องๆให้เกิดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

สำ�รวจย่�นผ่�นแผนที่

 เริ่มต้นด้วยการให้น้องๆสํารวจเพื่อทําความเข้าใจชุมชนในย่านเมืองเก่ากโดยจะ
ฝึกการใช้แผนที่กซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนได้เข้าใจกายภาพของเมืองกและทําให้
สามารถนําแผนที่ไปใช้ในการสํารวจกเก็บข้อมูลกทั้งสภาพพื้นที่กพฤติกรรมของผู้คนใน
เมืองได้ 

 ในกิจกรรมทีมพี่เลี้ยงจะแจกแผนที่เมืองเพชรบุรีให้กับเยาวชนคนละแผ่นแล้ว
อธิบายถึงวิธีการอ่านแผนที่ ทิศทาง ถนน สถานที่สําคัญต่างๆในแผนที่ พี่เลี้ยงจะอาศัย
แผนที่ในบริเวณที่น้องๆคุ้นเคยกเพื่ออธิบายประโยชน์และการใช้งานได้ง่ายขึ้นกเช่น 
บริเวณย่านโรงเรียน หรือใจกลางเมืองเก่า จนเมื่อน้องๆมีความคุ้นเคยกับแผนที่ จึงเข้าสู่
ขั้นตอนถัดไป

 น้องๆจะใช้ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในเมืองกและการปั่นจักรยานในเวิร์คช็อป 
สรุปร่วมกันว่าในกลุ่มสนใจที่จะหยิบประเด็นไหนมาแก้ไขปรับปรุงกพ่ีเลี้ยงทําหน้าที่ช่วย
นําประเด็นที่น้องๆระดมความคิดเห็นมาจัดหมวดหมู่ขึ้นกระดานกชวนพูดคุยไปทีละ
ประเด็น จนได้ประเด็นที่ในกลุ่มให้ความสนใจจริงๆ มีเหตุผลรองรับที่สามารถอธิบายได้ 

 ทุกกลุ่มช่วยกันวางแผนว่าในประเด็นที่กลุ่มสนใจ ควรจะเลือกนําไปพัฒนาพื้นที่
บริเวณใดกจากนั้นจึงแยกย้ายไปปั่นจักรยานเพื่อไปเก็บข้อมูลกันก่อนกโดยให้เด็กๆทุก
กลุ่มลงไปสํารวจพื้นที่กทั้งสภาพแวดล้อมของพื้นที่กพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ของคนใน
ย่านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจกพี่เลี้ยงทําหน้าที่ให้คําแนะนํากจนกว่าจะได้ประเด็นที่
ครบถ้วนอย่างที่น้องๆต้องการ
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ดีไซน์ห�คำ�ตอบ

 หลังจากที่ทุกกลุ่มลงไปข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วกทุกกลุ่มจะมีเวลาสร้างสรรค์ผล
งาน 6 ชั่วโมง ทีมพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยให้คําแนะนํา เนื่องจากมีเวลาไม่มากนัก ทีมพี่เลี้ยง
ต้องพยายามจํากัดเวลาในการคิดของน้องๆไม่ให้คิดมากจนเกินไปกจนทําให้ไม่มีเวลาทํา
ผลงาน การคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก 

 พี่เลี้ยงจะเริ่มตั้งแต่ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในทุกๆด้านกทั้งสภาพ
แวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ จนมาถึงการนําประเด็นพัฒนาที่สนใจมาลองออกแบบในพื้นที่

 ในข้ันตอนน้ีทุกกลุ่มจะคิดร่วมกันบนกระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่กระดมไอเดีย
ของแต่ละคน พี่เลี้ยงช่วยสรุปจนกลายเป็นไอเดียร่วมของทุกฝ่าย 

 จากนั้นคือการแบ่งบทบาทหน้าที่ หากในส่วนของข้อมูลยังขาดอะไร ก็จะมีการ
แบ่งน้องๆในกลุ่มไปเก็บข้อมูลเพิ่ม เช่น ทําแผนที่ หรือถ่ายภาพ เพื่อนํามาใช้ในการนํา
เสนอผลงาน ส่วนคนที่เหลือก็จัดการกับงานตรงหน้า เช่น เขียนอธิบาย แนวคิด ทํา
โมเดล เป็นต้น น้องๆแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในการทํางานดังนี้
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กลุ่มสีฟ้�

ออกแบบเส้นทางจักรยานในชุมชนกบนถนนเล็กๆกและแนวทางการสร้างทางจักรยานใน
ชุมชนกโดยนําเสนอสภาพถนนกและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกเพื่อเปรียบเทียบก่อน-
หลังในการออกแบบ

กลุ่มสีชมพู

ออกแบบจุดพักจักรยานตรงถนนบริเวณหลังจวนผู้ว่าฯกในการให้เป็นจุดพักจักรยาน 
พร้อมทําโมเดลจําลองและบอร์ดนําเสนอในการทําจุดพักจักรยานในเมือง

กลุ่มสีเหลือง

ออกแบบป้ายสัญญาณแบบต่างๆสําหรับการใช้จักรยานกและออกแบบตกแต่งจักรยาน 
น้องๆใช้จักรยานของพวกเขาเองในการเป็นโมเดลสําหรับงานออกแบบครั้งนี้ 

กลุ่มสีม่วง

ออกแบบป้ายสัญญาณแบบต่างๆสําหรับการใช้จักรยานกและออกแบบตกแต่งจักรยาน 
น้องๆใช้จักรยานของพวกเขาเองในการเป็นโมเดลสําหรับงานออกแบบครั้งนี้ 

 ในเวลาส่ีโมงเย็นกทุกๆคนเตรียมตัวจัดงานนิทรรศการกใช้พ้ืนที่ลานกว้างในชุม
ชนกโดยจัดร่วมกับงานถนนสายวัฒนธรรมของชุมชนกที่ภายในงานมีการจัดแสดงละคร
ชาตรีกและจัดเตรียมอาหารพ้ืนบ้านขันโตกไว้สําหรับต้อนรับผู้ที่มาเข้าร่วมงานและชม
การแสดง มีการตกแต่งสถานที่ ติดไฟราวไว้อย่างสวยงาม 

 ทีมงานคาดหวังว่าผู้ที่มาเที่ยวงานจะได้ร่วมรับชม และแสดงความคิดเห็นต่อผล
งานของน้องๆเยาวชนด้วยกเด็กๆแบ่งบทบาทหน้าที่ในส่วนต่างๆกเช่นกเป็นผู้ดูแลจุดลง
ทะเบียนให้กับแขกที่มาร่วมงาน เตรียมตัวจัดงานถนนสายวัฒนธรรมบริเวณลานสุนทรภู่ 
เป็นคนทําหน้าที่นําเสนอผลงาน ฯลฯ
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ถึงเวล�แสดงผลง�น

 งานเริ่มต้นในเวลาหนึ่งทุ่มกหลังจากการแสดงโขนและละครชาตรีจบลงกพร้อม
เสียงปรบมือกจึงเข้าสู่กิจกรรมการนําเสนอผลงานของเยาวชนแต่ละกลุ่มกเนื่องจากเป็น
งานที่จัดร่วมกับเทศกาลของชุมชน จึงไม่มีพิธีเปิด หรือการกล่าวเปิดงานเหมือนตอนจัด
เทศกาลหนังในเวิร์คช็อปปีที่ 1 

 แต่งานทั้งหมดจะถือว่าเป็นงานร่วมจัดของชุมชนกกลุ่มคนที่มาร่วมงามกก็จะมี
ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวกในแง่ของความตั้งใจมารับชมผลงานของเยาวชนกจะมี
น้อยกว่าตอนจัดเทศกาลหนัง แต่เยาวชนต่างก็ตั้งใจนําเสนอ พยายามอธิบายผลงานของ
ตนเองอย่างดีที่สุดที่จะทําได้ 

 เยาวชนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีเวลานําเสนอผลงานราวๆ 10 นาที 
เม่ือจบการนําเสนอกจะเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้ซักถามหรือแสดงความคิด
เห็น จากการนําเสนอผลงานของเยาวชนทั้ง 4 กลุ่ม เยาวชนมองเห็นปัญหาของการปั่น
จักรยานในเมืองเพชรคล้ายกันกแต่แนวทางการออกแบบและการแก้ปัญหามีความแตก
ต่างกันออกไป และค่อนข้างหลากหลาย 

 แม้ในวันงานจะมีคนมาร่วมชมไม่มากกแต่ทําให้เยาวชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ทุกคนดูสนุกสนานเป็นอย่างมาก จากนั้นตัวแทนชุมชนจึงได้มากล่าวปิดงานหลังจากที่ได้
ชมผลงานว่ากการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ชุมชนอยากให้เกิดข้ึนจริงเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริง

 หลังงานถนนสายวัฒนธรรมสิ้นสุดลงกทุกคนปั่นจักรยานออกจากลานสุนทรภู่ 
เพื่อไปยังพื้นที่พักและที่จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปกโดยกระเป๋าสัมภาระของทุกคนถูกนําไป
รวมกันที่รถตู้ เพื่อไปยังวิทยาลัยอาชีวะ หลังจากที่ปั่นจักรยานมายังที่พักกันครบแล้ว พี่
เลี้ยงจึงให้เยาวชนทุกคนแยกย้ายกันไปอาบนํ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในพื้นท่ีของ
อาชีวะ ก่อนที่จะเข้านอนในเวลาห้าทุ่ม

ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานการออกแบบเส้นทางจักรยานของกลุ่มเยาวชน
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สะท้อนก�รเรียนรู้

วันสุดท้ายของกิจกรรมเวิร์คช็อปกเป็นวันที่เยาวชนจะต้องมาถอดบทเรียนร่วมกัน  
และเพ่ือให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีกจึงใช้วิธีสะท้อน
การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย 

 พี่ ๆ  ทีมงานให้ได้ตั้งคําถามมา 3 คําถาม เป็นคําถามชวนย้อนคิดถึงประสบการณ์
ในการทํากิจกรรมสําคัญร่วมกันเมื่อวาน มีรายละเอียดของคําถามคือ

 หลังจากผ่านเวลาก1กชั่วโมงสําหรับการสะท้อนการเรียนรู้กเยาวชนทุกคนได้
โอกาสสะท้อนการเรียนรู้อย่างเต็มที่กหลังจากนั้นจึงให้ตัวแทนของกลุ่มได้ออกมาเล่าให้
เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟัง โดยสรุปแล้วมีประเด็นการเรียนรู้ของเยาวชนดังนี้

01 
ความรู้สึกจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อปนี้

02 
ระหว่างเข้าร่วมในเวิร์คช็อปนี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

03 
สิ่งที่อยากท�าต่อหลังจบเวิร์คช็อป

คว�มรู้สึก

 น้องๆรู้สึกสนุกกได้เจอเพื่อนต่างโรงเรียนกแม้ในช่วงแรกจะระแวงเพราะไม่รู้จัก
ใครเลยกแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกมีความสุขข้ึนกรู้สึกชอบที่ได้ทํางานกทําโปรเจคร่วมกันกับ
เพื่อน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้สึกภูมิใจในผลงาน 

 รู้สึกแปลกที่ได้ปั ่นจักรยานตอนกลางคืนซึ่งปั่นหลายกิโลกแม้จะเหนื่อยแต่ก็
พยายามปั่นต่อไป ในช่วงก่อนจัดงานมีความรู้สึกกดดันและกังวล เนื่องจากว่าฝนตก กลัว
คนจะไม่มางานกในงานนิทรรศการรู้สึกประทับใจที่ได้ทําหน้าที่พิธีกรในงานนิทรรศการ 
รู้สึกดีที่ได้นําเสนอผลงานให้เพื่อนๆให้เห็น

ก�รเรียนรู้

 ส่วนในด้านการเรียนรู้ เยาวชนบอกว่า ได้รู้นิสัยของเพื่อนแต่ละคน เรียนรู้การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางานเป็นทีม การแบ่งบทบาทหน้าที่ทํางาน กล้าแสดงออก 
กล้าพูดกและได้ฝึกความอดทนกได้เรียนรู้ในการคุยกับคนในชุมชนและการพูดคุยกันใน
กลุ่ม มีความพยายามที่จะฝึกฝนตนเอง เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ยังได้แรงบันดาลใจในการใช้จักรยานจากวิทยากรที่มาเล่าเรื่อง
ราวต่างๆให้ฟังด้วย

อย�กทำ�อะไรต่อ

 จากการพูดคุยกับเยาวชนกันอย่างลึกซึ้งกทําให้เห็นกิจกรรมที่เยาวชนสนใจ 
อยากให้เกิดขึ้นหลังจากที่จบเวิร์คช็อปในครั้งนี้ไปแล้ว มีอยู่ 4 กิจกรรม ก็คือ
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กิจกรรมปั่นจักรย�น

กิจกรรมด้�นสื่อ

กิจกรรมก�รออกแบบพัฒน�เมือง

กิจกรรมชมรมจักรย�น

 กิจกรรมปั่นจักรยานกส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชายที่สนใจกได้แรงบันดาลใจจาก
กิจกรรม Audax ที่วิทยากรได้เล่าให้ฟังตั้งแต่สัปดาห์แรก น้องๆประทับใจในการฝึกฝน
และพัฒนาตัวเอง โดยเสนอว่าอยากปั่นจักรยานรวมกลุ่มกันไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆกทั้ง
การปั่นจักรยานทางไกล และปั่นท่องเที่ยว 

 กิจกรรมด้านสื่อกส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่สนใจทํากน้องๆสนใจทําสื่อประชา
สัมพันธ์ต่างกๆกเกี่ยวกับกิจกรรมกSchoolกBikeกเช่นกทําสื่อเชิญชวนให้คนปั่นจักรยาน 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสั้นกการทําใบปลิวกโปสเตอร์แจกตามสถานที่ต่างกๆกเช่นกโรงเรียน 
ตลาด สถานที่ที่มีคนเยอะ ๆ หรือเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เป็นต้น

 กิจกรรมการออกแบบพัฒนาเมืองกเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด 
เยาวชนรู้สึกสนุกและสนใจที่จะมีส่วนในการพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้ปั่นจักรยานได้กไม่ว่า
จะเป็นการทํา Street Art ทาสีเลนจักรยานบนถนน ทําจุดพักจักรยาน ทําป้ายสัญญาณ
สําหรับจักรยาน และการออกแบบไฟส่องสว่าง ให้ปลอดภัยมากขึ้นในยามคํ่าคืน 

 กิจกรรมชมรมจักรยานกเป็นกิจกรรมที่เยาวชนทุกคนต่างเลือกให้เป็นเรื่องท่ี
อยากทํา เพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มเยาวชนทุกคน ทําให้เยาวชนได้มีมิตรภาพจากหลาก
หลายโรงเรียนกและทําให้พวกเขายังสามารถได้พบปะพูดคุยกทํางานด้วยกันเหมือนช่วง
เวิร์คช็อป

 

ภาพบรรยากาศการสะท้อนความรู้ร่วมกันหลังจบกิจกรรมเวิร์คชอป



AFTER WORKSHOP
กิจกรรมหลังเวิร์คชอป



กิจกรรมหลังเวิร์คช็อป กิจกรรมปั่นจักรย�น

กิจกรรมหลังเวิร์คชอป เกิดขึ้นจากข้อเสนอของน้องๆหลังจบเวิร์คช็อป School Bike 
ปีที่ก2กเป็นกิจกรรมนอกเวลาที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของ
การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้น ส่งเสริมทักษะที่ส�าคัญบางอย่าง เช่น การ
สื่อสาร เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่อง
ของการปั่นจักรยาน และให้บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
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1 กิจกรรมปั่นจักรย�น

เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ 
ในการรวมตัวกันปั่นจักรยานในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยว 

2 กิจกรรมด้�นก�รสื่อส�ร

เป็นกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ 
และทักษะการทําสื่อในรูปแบบต่างๆ

3 กิจกรรมออกแบบเมือง

เป็นกิจกรรมที่ให้เยาชนได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่ 
ในการแสดงความคิดและร่วมกันปฏิบัติ ลงมือทําให้เมือง

เอื้อต่อการใช้จักรยานอย่างแท้จริง

ปั่นพ�เที่ยว

 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในงานก“เพชรบุรีดีจัง”กที่เป็น
เทศกาลประจําปีทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรกีให้น้องๆทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศกก์โดย
ใช้จักรยานพานักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมสถานที่สําคัญต่างๆกและถ่ายทอดบอกเล่า
เรื่องราวของสถานที่นั้นๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ

 เยาวชนที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจกรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกที่สําคัญเยาวชนมีความ
กล้าในการปั่นจักรยานในเมืองมากขึ้นกกล้าแสดงออกสามารถสื่อสารบอกเล่าเรื่องราว
สถานที่ต่าง ๆในชุมชน 
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กิจกรรมปั่นจักรย�นกิจกรรมปั่นจักรย�น

ปั่นเล�ะริมนำ้� ต�มเส้นท�งท่องเที่ยว

 

 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นโดยเชิญชวนนักปั่นจักรยานที่สนใจ เข้าร่วมปั่นตาม
เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเพชรบุรี เพื่อทดลองปั่นและแสดงความคิดเห็นในการออกแบบ
เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว กิจกรรมนี้ไฮไลต์อยู่ที่การชม และได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาด้วย
ตัวเองอย่างใกล้ชิด น้องๆ School Bike เองก็ได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสนุกสนาน 
ซึ่งน้องๆก็ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ เช่น ต้องการให้เกิดจุดพักสําหรับนักปั่น 
และมีป้ายบอกทางหรือแผนที่สําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง เป็นต้น  

ปั่นจักรย�น Night Bike

 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานหลังอาทิตย์ตกดินกที่เครือข่ายชุมชนและกลุ่มนักปั่น
จักรยานในเพชรบุรีกร่วมกันออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี
ยามค่ําคืนกโดยเชิญผู้สนใจและเยาวชนเข้าร่วมทดลองปั่นตามเส้นทางดังกล่าวกบนเส้น
ทางท่องเที่ยวทางจักรยานบนแนวคิดว่าเมืองเพชรบุรีช่วงกลางวันมีรถราหนาแน่นกแต่ถ้า
เป็นยามคํ่าคืนแล้ว ถนนจะโล่งว่าง น่าปั่นจักรยานเป็นอย่างยิ่ง 

 เยาวชนทุกคนได้นําจักรยานมาปั่นร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่กภายในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรีกไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองจนจบทริปกในช่วงสุดท้ายได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรม Night Bike ครั้งนี้ ตลอดจนเรื่องของเส้นทาง สถานที่ที่แวะชม 
และให้ขอเสนอแนะต่อการปรับปรุงกิจกรรม

 เยาวชนทุกคนชอบกิจกรรมนี้มาก ได้ปั่นจักรยานบนถนนเมืองเพชรบุรีที่รถยนต์
ไม่มาก ไม่อันตราย และยังได้แวะชมสถานที่สําคัญต่างๆที่ผู้จัดเตรียมการไว้
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กิจกรรมด้�นก�รสื่อส�ร

การท�าหนังสั้นเพื่อโปรโมตการใช้จักรยานกเป็นไอเดียที่น้องๆเสนอกันออกมาและได้
รับการตอบรับที่ดีมาก หลังจบเวิร์คช็อปทีมงานจึงได้นัดหมายชวนน้องๆมาเพื่อเรียนรู้
การท�าหนังสั้น โดยพยายามให้ในเรื่องของวิธีคิดและทักษะในการสื่อสาร มากกว่าใน
เรื่องของเทคนิค เพราะเรื่องเทคนิคเป็นสิ่งที่น้องๆสามารถไปฝึกฝนด้วยตัวเองได้หลัง
จากนี้

เวิร์คช็อปหนังสั้น “เด็ก สร้�ง สื่อ”

 เป ็นกิจกรรมที่ต ้องการให้เยาวชนได้เรียนรู ้ทักษะการสื่อสารด้วยภาพ
เคลื่อนไหว ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน เขียนบท การถ่ายทํา และการตัดต่อ 
เวิร์คช็อปนี้จะเน้นให้น้องๆสามารถสื่อสารข้อความต่างๆออกมาผ่านหนังสั้นกให้ผู ้ดู
สามารถรับรู้ หรือเข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อให้ได้ 

 น้องๆจะค่อยๆเรียนรู้วิธีการทําหนังสั้นไปทีละขั้นตอนกจากง่ายไปยากกโดยมี
งานชิ้นหลักคือการทําหนังสั้นในหัวข้อ “เมืองเพชรกับจักรยาน” น้องๆแต่ตระเวนไป
ตามสถานท่ีต่างๆในเมืองด้วยจักรยานและถ่ายทําผลงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุด 

 กิจกรรมตลอด 2 วันที่ผ่านมา เยาวชนต่างบอกว่า ได้เรียนรู้ว่าการจะทําหนัง
ส้ันต้องทําอย่างไร รวมถึงการใช้อุปกรณ์สําหรับตัดต่อ เครื่องมือในการทําสตอรี่บอร์ด 
และถ่ายทําหนังกและจากโจทย์หลักที่ให้ทําหนังสั้นเรื่องก“เมืองเพชรกับจักรยาน”กก็
ทําให้น้องๆได้รู้จักเส้นทางต่างๆของเมืองมากขึ้น 

 นอกจากนี้ตัวกิจกรรมยังต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมกเวิร์คช็อปนี้จึงสร้าง
ความสนิทสนม ทีมเวิร์ค ความสามัคคีขึ้นในหมู่น้องๆด้วย
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กิจกรรมออกแบบเมือง

เป็นกิจกรรมท่ีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้เป็นเมืองท่ีเอื้อ
ต่อการเดินและการใช้จักรยานกท�าให้เยาวชนเกิดการรู้จักและเข้าใจกายภาพของ
เมืองเพชรบุรีมากขึ้นกและท�าให้พวกเขามีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้มีส่วนในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมืองกท�าให้น้องๆได้รู้จักกับพ่ีๆที่เป็นเครือข่ายพัฒนาชุมชนกได้เรียนรู้
การท�างานร่วมกับผู้ใหญ่ 

ขณะเดียวกันในแง่ของการพัฒนาเมือง น้องๆเองก็เป็นผลผลิตของชุมชน ที่จะเติบโต
ขึ้นมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ สานต่องานในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

Street Art ตล�ดริมนำ้�

 เป็นกิจกรรมของชุมชนตลาดริมน้ํากเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีตลาดด้วยงานศิลปะ 
กลุ่มศิลปินเมืองเพชรเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ตลาดมีสีสัน มีชีวิตชีวามากขึ้น จึงเป็น
โอกาสอันดีที่จะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการทํากิจกรรมกเนื่องจาก
การทํางานศิลปะ Street Art เป็นงานที่ทําให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ในเวลารวดเร็ว และ
เมื่อทําเสร็จก็เกิดผลในแง่ของการสร้างความสวยงามกสร้างแรงดึงดูดใจให้ผู้คนได้มา
ชื่นชมถ่ายรูป ได้โดยทันที จึงเป็นการทํากิจกรรมออกแบบเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับน้องๆ School Bike ได้เป็นอย่างดี

ร่วมสร้�งพื้นที่ต้นแบบสำ�หรับคนเดินและจักรย�นในชุมชน

 ทีมงานของโครงการได้จัดกิจกรรมก“ปั่นไปเดินไปกในเมืองเพชรก2”กเป็น
กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยานในเมืองเพชรบุรีกจัดข้ึนภายในชุมชน
ถนนคลองกระแชงกกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชิญกลุ่มภาคีเครือข่ายการทํางานทั้งหมดใน
เมืองเพชรบุรีมาร่วมพูดคุยเสวนากัน

 ภายในงานนอกจากการเสวนาแล้วกโครงการได้ทําการออกแบบพื้นที่ต้นแบบ
สําหรับคนเดินและการใช้จักรยานของชุมชนถนนคลองกระแชงขึ้นจากข้อมูลความ
ต้องการของชุมชนกและด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกแล้วจึงเลือกสิ่งที่ชุมชนพอสามารถ
ดําเนินการด้วยตัวเองได้จากในแบบนั้นมาทําให้เกิดขึ้นจริงกเยาวชนกSchoolกBikeกเข้า
มามีส่วนร่วม โดยน้องๆมีบทบาทในการเพ้นท์ถนนเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คน
เดินและผู้ใช้งานจักรยานได้รับความสําคัญ และเตือนผู้ใช้รถยนต์ให้รับรู้ว่ามียานพาหนะ
แบบอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันอยู่ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกันมากขึ้น
 



SCHOOL BIKE 
บทสรุปทั้งสองปี
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บทสรุป School Bike ทั้งสองปี

จากการท�างานและการด�าเนินกิจกรรมของ School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง ทั้งปีที่ 
1 และปีที่ 2 เกิดผลลัพธ์จากกิจกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันส�าหรับเยาวชน
ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมกที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งกับตัว
เยาวชน โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายในพื้นที่ หรือกายภาพในระดับเมือง สามารถสรุป
เป็นประเด็นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

เย�วชน

ด้�นทัศนคติ

 ในด้านทัศนคติของเยาวชนกจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งก่อนและหลังข่ี
จักรยานกในช่วงก่อนขี่จักรยานกเยาวชนส่วนใหญ่จะมีความกลัวกรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่
เม่ือผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จักรยานกSchoolกBikeกทําให้น้องๆมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้จักรยานที่ถูกต้องกมีแรงบันดาลใจและกําลังใจที่ดีกมีเพื่อนมาร่วมข่ี
จักรยานด้วยกันกทําให้เกิดความสนุกสนานกจนรู้สึกว่าการใช้จักรยานในเมืองกไม่ได้น่า
กลัวอย่างที่คิด และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลาย ๆ ด้านด้วย

ด้�นสุขภ�พ

 จากการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องกน้องๆสะท้อนว่าสามารถข่ีจักรยานได้นานข้ึน 
ไม่หอบเหมือนช่วงแรก บางคนบอกว่ามีกล้ามเนื้อมากขึ้น มีส่วนช่วยให้เล่นกีฬาและออก
กําลังกายได้ดี 

ด้�นสม�ธิ

 ในด้านสมาธิของเยาวชน เห็นได้ชัดว่า พวกเขามีสมาธิในการตั้งใจเรียนมากขึ้น 
มีพฤติกรรมเนือยนิ่งน้อยลงกจากเสียงสะท้อนของผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนต่าง
บอกว่า เยาวชนตั้งใจเรียนมากขึ้น ไม่หลับในห้องเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
ทําการบ้าน และทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น
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 งานวิจัย “Cycling and Health : What’s the evidence?” ของประเทศ
อังกฤษบอกว่ากการขี่จักรยานจะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพของสมองกเพราะไปช่วย
กระตุ้นเซลล์สมองส่วนกHippocampusกซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้บันทึกความทรงจํากและช่วยลด
ความเครียดได้ดีกทําให้นักเรียนที่ขี่จักรยานมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องกจะมีสมาธิจดจ่อ
กับการเรียนได้มากกว่า และมีความจําที่ดีมากขึ้น

ด้�นมิตรภ�พ

 จากการทํากิจกรรมและทํางานร่วมกันกทําให้เยาวชนได้รู้จักการเข้าสังคมกได้
เรียนรู้ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักเปิดใจ ได้เห็นสังคมที่ต่างจากตนเอง ทําให้
เยาวชนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น จนเกิดความสนิทสนมกัน 
และรู้สึกสนุกที่ได้มาทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ 

 แม้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดลง แต่เยาวชนทุกคนยังคงเป็นเพื่อนกัน พูดคุยกัน หาก
มีกิจกรรมใดๆก็จะนัดเจอกัน เพื่อมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ทําให้เยาวชนมีสังคม เครือ
ข่ายต่างๆที่เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกเป็นการเปิดโอกาสและโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับ
เยาวชนได้อีกด้วย

โรงเรียน

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน คือ การที่โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริม
เยาวชนให้ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันกเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมการใช้
จักรยานอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมองว่ากการขี่จักรยานของนักเรียนเป็นข้อดีกับตัว
นักเรียนเองกและยังสนับสนุนด้วยการให้เยาวชนรุ่นพี่ที่ขี่จักรยานมาโรงเรียนได้มาเล่า
เรื่องประสบการณ์ของตนเองให้รุ่นน้องฟังหน้าเสาธง เพื่อให้รุ่นน้องได้มองเป็นแบบอย่าง
ที่ดีกเพราะการปั่นจักรยานมาโรงเรียนทําให้เยาวชนได้รู้จักการพ่ึงพาตนเองกมีความรับ
ผิดชอบกและทําให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองกสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 บางโรงเรียนก็เริ่มมีแนวคิดกที่จะจัดสรรพ้ืนท่ีและระเบียบของโรงเรียนให้เอื้อกับ
การใช้จักรยานมากขึ้น เช่น การเพิ่มที่จอดรถ หรืออนุญาตให้นักเรียนหญิงที่ใช้จักรยาน
มาโรงเรียนสามารถใส่กางเกงพละ และรองเท้าผ้าใบมาโรงเรียนได้ 
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กลุ่มภ�คีเครือข่�ยที่สนับสนุนโครงก�ร School Bike

โครงการ School Bike เด็กเพชรปั่นเมือง
เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีที่ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
ในการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา 

โรงเรียนอรุณประดิษฐ 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 

โรงเรียนคงคาราม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนในการมอบจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆ

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

ร้านจักรยาน คิงคองไบค์ จังหวัดเพชรบุรี

ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายด้วยการใช้จักรยานในเมือง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์

กลุ่มนักปั่นจักรยานเมืองเพชรบุรี TTC

กลุ่มตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี

นิตยสาร Let’s Check in

กลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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กลุ่มเยาวชน School Bike 
ที่เป็นผู้กล้าและผู้นํา ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยาน

ทิพยาภรณ์ นิสสัยพันธุ์ (ฟิลม์)

ชยณัฐ ดีบุกคํา (นัท)

กุลนันทน์ ดีบุกคํา (นันนัน)

ปัณณทัต อุมาบล (จูเนียร์)

พันทวี แสงอุทัย (เตอร์)

ศิริลักษณ์ พรายแก้ว (เนย)

ปิยะณัติ รัตนพร (สกาย)

พรรวินทร์ เสือเหลือง (วุ้น)

พีรนัฐ ทวีรัตน์ (เต้ย)

บัณฑิตา เพียรประเสริฐ (บิ๊ว)

สสิตา บุญมา (บิ๊ง)

ขวัญตา คํากาหลง (เมย์)

นิสารัตน์ วงศ์ดอกไม้ (ฟ้า)

สิริพงศ์ วงษ์สวาท (โมชิ)

มิ่งกมล จิระราชวโร (อุ๋ม)

วรณิชา ศิรธรานนท์ (โฟกัส)

ปิ่นสุภา ทั่งทอง (ส้ม)

วรรณรัตน์ เนียเติม (ปลาย)

วสันต์ ช้างนะ (หนุ่ม)

จักกฤษณ์ จุ่นอยู่ (บอล)

ธนพงษ์ หาญตระกูล (บาส)

บัณฑิต จันทร์นาค (ฟลุค)

และเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี ที่ร่วมกิจกรรมการใช้จักรยานให้เกิดขึ้นในเมืองเพชรบุรี

 




