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บทคัดย่อ
งานวิจัยการสร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(มจธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการสร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ า กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็ นกาลังสาคัญที่จะ
ผลักดันและสนับสนุนการสร้ างสังคมการใช้ จักรยานและการเดินเท้ าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
รอบข้ าง โดยเริ่มสนับสนุนสร้ างโครงสร้ างพื้นฐาน การจัดทาแผนผัง และ Master Plan ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อ
รองรับการใช้ จักรยานและการเดินเท้ าภายใน มจธ. และได้ ประกาศนโยบายในการสร้ างสังคมการใช้ จักรยานและการ
เดินเท้ า ในปี พ.ศ.2555 และได้ จัดสร้ างอาคาร Green Society เพื่อให้ เป็ นศูนย์เรียนรู้จักรยานและศูนย์กจิ กรรมที่
สนับสนุ นการสร้ างการรับรู้/ส่งเสริมให้ เกิดการนาระบบไปสู่การปฏิบัติในหมู่นักศึกษา พร้ อมเป็ นศูนย์กลางของ
ระบบ Bike Share System รวมถึงเป็ นศูนย์ซ่อมบารุงซ่อมแซมจักรยานแบบครบวงจร และเป็ นศูนย์กจิ กรรมที่
นักศึกษาเป็ นผู้นากิจกรรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ าต่ างๆ จากผลการ
ดาเนินการในปี 2559 พบว่า มีการจัดกิจกรรม จานวน 137 ครั้ง มีผ้ ูเข้ าร่วมทั้งหมด 36,260 คน จากผลการ
จัดกิจกรรม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 10.43 ล้ าน kg CO2 และ ประหยัดนา้ มันได้ 3.56 ล้ านลิตร รวมทั้งยังมี
การร่วมมือกับภาคเอกชน มจธ. ในการพัฒนาระบบ Recycle to Cycle โดยสนับสนุนกิจกรรมการนาขวดนา้ ดื่มและ
กระป๋ องเครื่องดื่ม มาแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้ ในการยืมจักรยาน ทั้งนี้มจธ. มุ่งหวังที่จะให้ เกิดเป็ นระบบต้ นแบบ
ของการสร้ างสังคมจักรยานแบบมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้ างนักศึกษาเพื่อให้
เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: สังคมจักรยาน/ การเดินเท้ า/ ความยั่งยืน/ มหาวิทยาลัยสีเขียว

Abstract
This research aimed to study and analysis Walk & Bike Society Case study in King Mongkut’s
University of Technology Thonburi King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) is
committed to be a part of society that is a major force in promotion and implementation walk and bike
society within the university and communities surrounded. These have been done on built awareness of
energy and environment conservation, reduce global warming and greenhouse gas emissions, health
promotion and built green environment by using Green walkway within campus and surround communities.
KMUTT provide infrastructure in order to support Walk & Bike Society in campus since 2009. Walk &
Bike master plan has been designed and promoted to build environment within the campus. KMUTT Walk &
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Bike Society policy has been launched in the year 2012 and bike riding activities have been promoted along
with KMUTT Bike Share services at “Green Society Building” for Free of charge. In the year 2016,
KMUTT Walk & Bike Society policy has been implemented to all in KMUTT with 36,260 people
participate in 137 KMUTT Bicycle riding activities. From the results of 2016, our bicycle riding activities
can help to reduce carbon emission 10.43 million kg.CO2 and reduce Benzene Fuel 3.56 million liters.
Moreover, we add more green activity in the theme of Cycle to Recycle Campaign which promote the
students and staff to concern on recycle aluminum can and drinking water bottle. KMUTT Walk & Bike
society has been supported by all stakeholders including students &staff, alumni, surround communities and
private sectors to build Walk & Bike environment within campus and communities. From our experience,
KMUTT walk & bike society help to make KMUTT’s students to be Green Heart and Change Agent for
helping communities and society expand Green & Clean environment in the near future.
Keywords: Bike Society/ Walk/ Sustainability/ Green University

1. บทนา
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี (มจธ.) ที่มุ่งสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เกิดความยั่งยืนขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย [1] โดยได้ พัฒนาระบบการจัด
การพลังงาน สิ่งแวดล้ อมความปลอดภัยและใส่ใจต่ อ
สุข ภาพ พร้ อ มส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด การน าระบบไปสู่ก าร
ปฏิบัติให้ ครบทุกหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่ อ
เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ กบั นักศึกษาบุคลากรและชุมชนรอบ
ข้ างได้ ยึดถือและนาไปปฎิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
สัง คมประเทศชาติ และมีเ ป้ าหมายหลักในการสร้ า ง
ระบบการเรียนรู้ให้ กับนักศึกษาทุกระดับในการที่จะนา
ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยผ่านกิจกรรมที่
ต้ องมีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ เห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรม
รวมถึ ง ปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ านการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
สิ่ ง แวดล้ อมความปลอดภั ย ใส่ ใ จต่ อ สุ ข ภาพให้ กั บ
นักศึกษาของมจธ.เพื่อให้ มี Green Heart และเป็ น
Change Agent ในการที่จะนาความรู้ความเข้ าใจในด้ าน
การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้ อมความปลอดภัยและใส่
ใจต่อสุขภาพเหล่ านี้ไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชน
และสั ง คมในวงกว้ าง อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ
ประเทศชาติสบื ต่อไป
จากนโยบายที่ม่งุ สู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
มจธ.จึ ง ได้ ประกาศนโยบายที่ ส่ ง เสริ ม ในการเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว คือนโยบายการสร้ างสังคมจักรยาน
และการเดินเท้ าภายในมหาวิทยาลัย KMUTT Walk
& Bike Society ในปี 2010 หรือ พศ. 2553 โดยมี
ความมุ่งมั่นในการที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็ น
กาลังสาคัญในการที่จะผลักดันและสนับสนุนการสร้ าง

สังคมการใช้ จั กรยานและการเดิน เท้ าในการเดิน ทาง
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้ างเพื่อส่งเสริมและ
สร้ างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้ อม
ความปลอดภั ย และใส่ ใ จต่ อสุข ภาพ และการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้ อน จึงได้ สาน
ต่อนโยบายให้ เกิดการสร้ างสังคมการใช้ จักรยานและ
การเดินเท้ าภายในมจธ.แบบมีส่วนร่ วมของประชาคม
จากทุ ก ภาคส่ ว นและด าเนิ น กิ จ กรรมเรื่ อ ยมาจนถึ ง
ปัจจุบนั อย่างจริงจังเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการ
สร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ า ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

2. วัสดุและวิธีการ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง เป็ นขั้ น ตอน
การศึกษาเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ องและรวบรวมเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของการ
ดาเนิ น การ การสร้ า งสัง คมจั กรยานและการเดิน เท้ า
มจ ธ. 2 ) ส า รว จ โครง ข่ า ยการเ ดิ น ทา ง แล ะ
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ของเส้ น ทางการปั่ น
จั ก รยานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และเส้ นทางรอบ
มหาวิ ทยาลั ย 3) เก็บรวบรวมข้ อมู ล และวิ เ คราะห์
ข้ อมูลการดาเนินกิจกรรมจักรยานที่ดาเนินกิจกรรมโดย
จั ด ทาเป็ นฐานข้ อมู ล กิจ กรรมการใช้ จั กรยานภายใน
มจธ. ในปี พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน
2559) และสรุปผลการศึกษา
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3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(มจธ.) ได้ ประกาศนโยบายในการสร้ างสังคมการใช้
จักรยานและการเดินเท้ า โดยจัดทาแผนผัง และ Master
Plan ที่เอื้อต่อการเป็ น Walk& Bike Society ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552 [2] พร้ อมอนุมตั แิ ละสนับสนุนโครงสร้ าง
พื้นฐาน ดังนี้
1. การสร้ าง Green Covered Walkway ที่
เป็ นทางเดิน เชื่ อ มต่ อจากหน้ า มหาวิ ทยาลั ย ไปยั ง ทุ ก
อาคาร เพื่อสนับสนุนการเดินเท้ าภายในมหาวิทยาลัยซึ่ง
มีระยะทางการเดินโดยรอบประมาณ 2.0 กิโลเมตร
2. การสร้ างจุดจอดจักรยานปลอดภัยบริเวณ
หน้ ามหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้ อาคารเรียน
3. สร้ า ง Green Society โดยเน้ น พื้ นที่ท่ี
นักศึกษาเข้ าถึงได้ ง่าย เพื่อให้ เป็ นอาคารศูนย์การเรียนรู้
ด้ านGreen ซึ่งประกอบด้ วยการจัดการด้ านพลังงาน
สิ่ ง แวดล้ อม ความปลอดภั ย ที่ ดี และศู น ย์ เ รี ย นรู้
จั ก รยานและศู น ย์ กิจ กรรมที่ส นั บ สนุ น การสร้ า งการ
รับรู้/ส่งเสริมให้ เกิดการนาระบบไปสู่การปฏิบัติในหมู่
นักศึกษา พร้ อมเป็ นศูนย์กลางของระบบ Bike Share
Systemหรือ การให้ จั กรยานยื มฟรี รวมถึงศูน ย์ซ่อม

บารุงซ่อมแซมจักรยานแบบครบวงจร โดยในปี 2559
มีจักรยานในระบบให้ ยืม-คืน ทั้งหมดจานวน 600 คัน
และเป็ นศูนย์กจิ กรรมที่นักศึกษาเป็ นผู้นากิจกรรมและ
อาจารย์พนักงาน ของ มจธ.เป็ นพี่เลี้ยงเพื่อให้ เกิดการ
สร้ างสั ง คมการใช้ จั ก รยานอย่ า งปลอดภั ย และเพื่ อ
สุขภาพ
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมจั ก รยานสี เ ขี ย ว
มจธ. (KMUTT Green Bike Club) ในปี 2559 มี
สมาชิกรวมทั้งหมด 1,582 คน และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ าต่างๆ
จานวนกว่า 138 ครั้ง ประกอบไปด้ วย
ในปี 2559(ตุลาคม 2558–กันยายน 2559)
มีก ารจั ด กิจ กรรมจั ก รยานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น
Bike Friday , Saturday Ride Fever และ Eco Tours
จานวนรวมทั้งหมด 87 ครั้ง มีผ้ เู ข้ าร่วมการปั่นจักรยาน
ของนักศึกษา บุคลากร มจธ. และบุคคลภายนอก รวม
ทั้งสิ้น 4,522 คน ระยะทางรวม 6,796กิโลเมตร ช่วย
ลดปริมาณคาร์บอนได้ 7,498,488.93 kg CO2 เผา
ผลาญไขมันได้ 1,014,139,896.00 kcal ประหยัด
นา้ มันได้ 2,560,959.33 ลิตร

ภาพที่ 1 แผนผัง Master Plan Walk& Bike Society
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ภาพที่ 2 Green Cover way

ภาพที่ 3 กิจกรรมจักรยานภายในมหาวิทยาลัย (Bike Friday)
การจัดกิจกรรมจักรยานร่ วมกับชุมชน ชมรม
จักรยานฝั่งธนบุรี และเครือข่ายภายนอก เช่น จักรยาน
ประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน จักรยานประเพณี
กรุงเทพ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ วัน Car free day
จ านวน รวมทั้ ง หมด 10 ครั้ ง มี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มการปั่ น
จั ก รยานของนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร มจธ. และบุ ค คล
ภายนอก รวมทั้ง สิ้น 11,388 คน ในระยะทางรวม
6 0 2 กิ โ ล เ ม ต ร ช่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ ค า ร์ บ อ น ไ ด้
1,672,760.54 kg
CO2 เผาผลาญไขมั น ได้
226,234,008.00 kcal ประหยัดนา้ มันได้ 571,298
ลิตร

การจั ด กิจ กรรมจั กรยานโดยการบู ร ณาการ
กิ จ กรรมจั ก รยานเข้ ากั บ การเรี ย นการสอนในวิ ช า
การศึกษาทั่วไป General Education จานวน 4 รายวิชา
และการท ากิจ กรรมนั ก ศึ ก ษา จ านวน 41 ครั้ ง
ผู้เข้ าร่วม 2,220 คน ระยะทางรวม 2,330 กิโลเมตร
ช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 1,262,114.40 kg CO2
เผาผลาญไขมันได้ 170,695,800.00 kcal ประหยัด
นา้ มันได้ 431,050.00 ลิตร
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ภาพที่ 4 กิจกรรมจักรยานร่วมกับชุมชน (จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน)

ภาพที่ 5 กิจกรรมจักรยานในรายวิชา Gen Ed 441
การร่วมมือกับภาคเอกชน มจธ.ได้ ร่วมมือกับ
บริ ษั ทโคคา โคล่ า ประเทศไทย จ ากัด ในการพั ฒ นา
ระบบ Recycle to Cycle โดยสนับสนุนกิจกรรมการนา
ขวดนา้ ดื่มและกระป๋ องเครื่องดื่ม มาแลกคะแนนสะสม
เพื่ อ ใช้ ใ นการยื ม จั ก รยานไปปั่ น หรื อ ท ากิจ กรรมฟรี
ภายในมหาวิทยาลัย ในปี 2559 สามารถนาขวดและ
กระป๋ องอลูมิเนียม จานวน 556 กิโลกรัม พร้ อมจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การใช้ จั ก รยานภายใน
มหาวิทยาลัยและในชุมชนรอบข้ างอย่างต่อเนื่อง ทาให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีได้ ถูกขนาน
นามจากสื่อให้ เป็ น มหาวิทยาลัยจักรยาน เพราะมีการ

ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ างสั ง คมจั ก รยานทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัยและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558
มจธ.ได้ รับตาแหน่ งสุดยอดมหาวิทยาลัยจักรยานจาก
โครงการ Active Campus Network โดยได้ คะแนน
สูงสุดจากการจัดกิจกรรมจักรยานในทุกๆด้ าน
กิจกรรม Zom Bike ฟื้ นคืนชีพจักรยานเก่า
เป็ นกิจกรรมการนาจักรยานเก่าของนักศึกษารุ่นพี่ท่จี บ
การศึกษาแล้ ว มาซ่ อมบารุงและให้ นักศึกษายืมใช้ ฟรี
โดยการจัดกิจกรรม Zom Bike Day สอนซ่อมจักรยาน
ผ่าน Zom Bike โดยในปี 2559 สามารถจัดกิจกรรม
ซ่อมจักรยาน ได้ ท้งั สิ้น 47 คัน
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ภาพที่ 6 กิจกรรม Recycle to Cycle
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การสร้ างสั ง คม
จักรยานและการเดินเท้ า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุ รี มี ค วามพร้ อมของโครงสร้ า ง
พื้ นฐาน การจั ดกิจกรรมอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อเนื่อง
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ มแข็ง จนเป็ นวั ฒ นธรรมการใช้
จักรยานและการเดินเท้ าในมหาวิทยาลัยและมีการขยาย
ผลการทางานร่ ว มชุ มชนสัง คมรอบข้ า ง เป็ นระบบ
ต้ นแบบของการสร้ างสังคมจักรยานแบบมีส่วนร่วมโดย
มีปัจจัยต่ างๆจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วนที่
สนับสนุ นการสร้ างสังคมจักรยานและการเดินเท้ า ให้
เกิดความยั่งยืน ประกอบไปด้ วย
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บริ ห ารในการให้
นโยบายและสนับสนุ นในการจัดทาโครงสร้ างพื้ นฐาน
เพื่ อรองรับระบบการเดินทางโดยใช้ จักรยานและการ
เดินเท้ า
2. การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาและบุคลากร
มจธ. ในการจัดตั้งชมรมจักรยาน KMUTT Green
Bike Club พร้ อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้ า ง
สังคมการใช้ จักรยาน
3. การมีส่ วนร่ ว มของศิษ ย์เ ก่า มจธ. ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้ างสังคมการใช้ จักรยานและการ
เดินเท้ าภายในมหาวิทยาลัย
4. การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ ากับการ
ใช้ จั ก รยานอย่ า งปลอดภั ย และสร้ างนวั ต กรรมที่
เกี่ยวข้ องกับจักรยาน
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
โดยผู้ น าชุ มชน สมาชิ กชมรมจักรยานจากชุ มชนและ

ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย ในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ส่ง เสริมสนั บสนุ น การใช้ จักรยานในชุ มชนและสัง คม
รอบข้ าง อย่างยั่งยืนและ
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนในการ
ส่งเสริม สนับสนุ นและร่ วมกิจกรรมการใช้ จักรยานให้
เกิดการสร้ า งวั ฒนธรรมและสัง คมการใช้ จักรยานใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนสังคมรอบข้ าง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณข้ อมูลจากศูนย์การจัดการด้ าน
พลังงานสิ่งแวดล้ อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การสนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่างๆในการจัดทาครั้งนี้
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่ วมในการสร้ างสังคม
จักรยานและการเดินเท้ าภายในมหาวิทยาลัย
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