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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

 

บทคดัย่อ: การใชร้ถจกัรยานยนตข์องนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สกลนคร ในการเดินทางท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ ส้ินเปลืองพลังงาน รวมทั้งสรา้งมลภาวะท่ี

เป็นพิษ ดงัน้ันการส่งเสริมใหนิ้สิตใชจ้กัรยานในการเดินทางทดแทนการใชร้ถจกัรยานยนตย์อ่มส่งผลดีในหลาย

ดา้น สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของวิทยาเขตฯ และรูปแบบการพกัอาศยัของนิสิตท่ีเหมาะสมส าหรบัการใช้

จกัรยานในการเดินทางสญัจร ดงัน้ันวทิยาเขตฯ จึงไดด้ าเนินโครงการจกัรยานสีขาวขึ้ น โดยก าหนดใหนิ้สิตขั้นท่ี

ปี 1 ซ่ึงพกัอาศยัในหอพกัของวทิยาเขตฯเดินทางสญัจรภายในดว้ยจกัรยาน โครงการไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2543 และปัจจุบันมีจ านวนนิสิตเขา้ร่วมโครงการจกัรยานสีขาวแลว้มากกว่า 16,000 คน ทั้งน้ีผล

ความส าเร็จของโครงการประเมินใน 3 ลกัษณะคือ 1) การประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงจากการใชจ้กัรยานแทน

การใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเดินทางคิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดท้ั้ งส้ิน 15,762 ลิตรต่อปี  2) 

จ านวนมลภาวะทางอากาศท่ีลดลงเน่ืองจากการใชจ้ักรยานแทนจักรยานยนต์ในรูปของการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ านวน 61,472 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี  3) อตัราการใชพ้ลงังานของนิสิตในรปู

ของการเผาผลาญแคลอร่ีซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของนิสิตซ่ึงนิสิตแต่ละคนสามารถเผาผลาญแคลอร่ีไดจ้ านวน  

600 กิโลแคลอร่ีต่อวนั ท าใหล้ดความเส่ียงต่อการภาวะเร้ือรงัต่างๆผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การ

ด าเนินโครงการจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนครส่งผล

ดีในหลายดา้นและสามารถส่งเสริมใหม้ีการใชจ้กัรยานเดินทางไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

ค าส าคญั: เสน้ทางจกัรยาน, ประหยดัเช้ือเพลิง, การใชจ้กัรยานเดินทางอยา่งยัง่ยนื 
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1.  บทน า 

 

การใชร้ถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ และ

ส้ินเปลืองพลังงาน รวมทั้งสรา้งมลภาวะท่ีเป็นพิษ ดว้ย

สภาพแวดลอ้มของวทิยาเขต และรปูแบบการพกัอาศยัท า

ใหเ้หมาะสมท่ีจะใชจ้กัรยานในการเดินทางสญัจร ดงัน้ัน

วิทยาเขตฯ จึงไดด้ าเนินโครงการจกัรยานสีขาวขึ้ น โดย

ก าหนดใหนิ้สิตขั้นท่ีปี 1 ของวิทยาเขตซ่ึงพักอาศัยใน

หอพกัของวิทยาเขต เดินทางสญัจรภายในวิทยาเขตดว้ย

จักรยาน โครงการไดเ้ร่ิมด าเนินมาตั้งแต่ปีการศึกษา  

2543 ในชว่งเริ่มตน้เป็นการใหบ้ริการจกัรยาน  โดยการ

เช่าเหมาจ่ายเป็นรายวนั  รายเดือน  และรายปี ในราคา

ประหยดั  เพื่อใหนิ้สิตและบุคลากร ไดใ้ชจ้ักรยานเป็น

พาหนะสัญจรภายในและโดยรอบวิทยาเขต  และเมื่อปี

การศึกษา 2554 ไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็นการใหบ้ริการ

จกัรยานแบบไมเ่ก็บค่าธรรมเนียมการเชา่เหมา 
 

 

 
 

รูปที ่1:  การใชจ้กัรยานของนิสิต 

โครงการจักรยานสีขาวในช่วงเ ร่ิมก่อตั้ งในปี

การศึกษา 2543 ไดร้ับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร 

ผู้ริ เ ร่ิมโครงการกองทุนจักรยานสีขาว คณาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร รวมถึงผูม้ีอุปการคุณในการบริจาคเงิน

สมทบเขา้กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัซ้ือและซ่อม

บ ารุง หลงัจากน้ันไดร้บัการบริจาคจกัรยานตามโครงการ 

KU.CSC. Green Campus Healthy Community จ านวน 

1,000 คนั รวมทั้งไดร้บัการสนับสนุนจากมลูนิธินิสิต

เก่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และไดร้ับความ

อนุเคราะหจ์ากวิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตบางเขน 

เพื่อรองรบัต่อการใหบ้ริการนิสิต ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น 
 

 

 
 

รูปที่ 2: การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

นอกจากการใหบ้ริการจกัรยานแก่นิสิตแลว้ วิทยา

เขตฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานท่ี

เกี่ยวขอ้ง โดยในปีการศึกษา 2547  ไดม้ีงบประมาณใน

การก่อสรา้งสถานท่ีบริการซ่อมบ ารุงรถจกัรยาน ตั้งอยู ่

ณ บริเวณโรงสูบน ้าหน้าเยื้ องหอพกันิสิตหญิง โดยมีการ

บริหารจัดการแบบให้บริการรวม โดยมีนิ สิตชมรม

จกัรยานมามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตรวจสอบการ

ท างานของช่างซ่อมบ ารุง และช่วยเหลือในการปฏิบติังาน

ของช่ า งซ่ อมบ า รุ งด้ว ย ซ่ึ ง เ ป็นส่ วนห น่ึ งตามแ ต่

ความสามารถของนิสิต และในปีการศึกษา 2552   ไดม้ี

งบประมาณก่อสรา้งทางจักรยานเพื่อสุขภาพ  บริเวณ

หนา้หอพกันิสิต  ผ่านเสน้ทางรอบสนามกีฬา (ฝัง่อาคาร

สถานพยาบาล) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโคมไฟ 

เพื่อความปลอดภยัและเป็นเสน้ทางสญัจรท่ีมีทศันียภาพ

ท่ีผ่อนคลาย จากน้ันปีการศึกษา 2553 ไดม้ีงบประมาณ

ในการก่อสรา้งโรงจอดจกัรยานแบบถาวรหนา้หอพกันิสิต

ชายอินทนิล  หอพกันิสิตหญิงนนทรี  และจดัการพื้ นท่ีใต้

ถุนอาคารหอพกันิสิตหญิงตาลฟ้าซ่ึงเป็นหอพกัใหม่ใหเ้ป็น

พื้ นท่ีจอดจักรยาน โดยสามารถจัดเก็บจักรยานได้

ประมาณหอพกัละ 500 คนั นอกจากน้ียงัไดม้ีการขยาย
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เสน้ทางจกัรยานบริเวณรอบอ่างสกลนคร เพื่อเป็น

เสน้ทางจกัรยานเพื่อสุขภาพดว้ย 

 การใหบ้ริการจกัรยานภายใตโ้ครงการจกัรยานสี

ขาว ปัจจุบันอยู่ภายในความรับผิดชอบของหน่วย

สวัสดิการนิสิต  งานบริการนิ สิต  ฝ่ายกิจการนิสิต

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

และใหอ้งคก์รนิสิตไดม้ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

ไดแ้ก่นิสิตชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพ ในดา้นการรณรงค์

ส่งเสริมและจดักิจกรรมเกี่ยวกับการใหบ้ริการจกัรยาน

และซ่อมบ ารุงจักรยานให้พร้อมใช้งาน พร้อมนิสิต

ชว่ยงานซ่อมจกัรยาน  จ านวน 4 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังาน

ประจ า รวมทั้งมีการประสานภารกิจกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานท่ี และฝ่าย

ทะเบียนและประมวลผล โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ี

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. วิธีการวิจยั 

 

การวิเคราะห์ด าเนินการโดยการศึกษารูปแบบ

การเดินทางของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเดินทางออกจากหอพกั

ของมหาวิทยาเขต ไปยงัอาคารเรียน โรงอาหาร หอ้งสมุด 

สนามกีฬา โดยการสอบถามรูปแบบการเดินทางของ

นิสิต จากน้ันท าการวิเคราะหก์ารกระจายช่วงระยะการ

เดินทาง (Trip length distribution)  เพื่อวิเคราะหห์า

ระยะทางการเดินทางเฉล่ียในแต่ละวนัของนิสิต จากน้ันจึง

น าขอ้มลูท่ีระยะทางการเดินทางเฉล่ียไดไ้ปใชว้เิคราะหก์าร

ใชเ้ชื้ อเพลิงในการเดินทาง การวิเคราะห์มลภาวะท่ี

เกิดขึ้ น เพื่อเปรียบเทียบในกรณีท่ีนิสิตใชจ้กัยานยนตใ์น

การเดินทาง นอกจากน้ียงัไดท้ าการวิเคราะห์ค่าพลงังาน

ต่อหน่ึงหน่วยเวลา (Metabolic Equivalent) เพื่อหา

พลงังานท่ีนิสิตใชใ้นแต่ละวนัในกรณีท่ีใชจ้กัรยานในการ

เดินทาง 

 

3. ผลการวิจยั 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในแต่ละวันนิสิตมีระยะ

ทางการเดินทางเฉล่ียคนละ 2,995 เมตร จากตัวเลข

ดงักล่าวสามารถน ามาประเมินในกรณีท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 1 ใช้

รถจกัรยานยนตใ์นการเดินทางแทนจกัรยาน โดยพบว่า 

ในแต่ละปีจะมีการใชเ้ชื้ อเพลิงในการเดินทางของนิสิตชั้น

ปีท่ี 1 ถึง 15,762 ลิตร ดงัน้ันการด าเนินโครงการ

จกัรยานสีขาวจึงชว่ยลดการใชเ้ชื้ อเพลิงลงไดปี้ละประมาณ  

16,000 ลิตร หากราคาน ้ามนัอยูท่ี่ลิตรละ 38 บาท จะ

คิดเป็นเงิน 598,961 บาทต่อปี ความประหยดัดงักล่าว

เป็นการประเมินเพียงการใชเ้ชื้ อเพลิงเท่าน้ัน ยังไม่ได้

รวมถึงการประหยดัท่ีเกิดจากการการใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืน 

ค่ายาง และค่าบ ารุงรักษาของรถจักรยานยนต์ ซ่ึงหาก

รวมตวัเลขดังกล่าวย่อมจะท าใหค้วามประหยดัมีค่าเพิ่ม

มากขึ้ น ส าหรบัการวิเคราะหม์ลภาวะท่ีลดลง จากการใช้

จกัรยาน ท าการวิเคราะหเ์ช่นเดียวกบัการวิเคราะหก์าร

ใชเ้ชื้ อเพลิง โดยวิเคราะหถึ์งปริมาณคารบ์อนไดออกไซค์

ท่ีเกิดขึ้ นหากนิสิตชั้นปีท่ี 1 เลือกใชจ้กัรยานยนตใ์นการ

เดินทาง โดยพบว่า ในแต่ละปีจะมีการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซค ์61,472 กิโลกรมั ซ่ึงเมื่อด าเนิน

โครงการจักรยานสีขาวจะท าให้ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซคล์งไดแ้ละจากการท่ีในแต่ละวนันิสิต

จะตอ้งป่ันจกัรยานระหวา่งหอพกันิสิต  ไปยงัอาคารเรียน  

อาคารโรงอาหาร หรือสนามกีฬา มีระยะทางโดยรวม

ประมาณ 3 กิโลเมตรต่อวนัและใชเ้วลาโดยรวมต่อวนั

มากกว่า 60 นาที ซ่ึงสามารถสะทอ้นประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การป่ันจกัรยานในมิติดา้นพฒันาสุขภาพ ไดแ้ก่   

1) เป็นวธีิออกก าลงัท่ีแสนงา่ย  

2) ท าใหร้ะบบไหลเวยีนของเลือด และการท างาน

ของหวัใจดีขึ้ น  

3) เพิ่มความแข็งแกร่งใหก้บัร่างกาย  

4) ชว่ยใหก้ลา้มเน้ือกระชบั  

5) เป็นพาหนะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

6) ชว่ยใหสุ้ขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้ น  

7) ชว่ยในการลดน ้าหนัก  

จากการประเมินโดยใชห้น่วยแสดงค่าพลงังานต่อ

หน่ึงหน่วยเวลาท่ีเรียกวา่ Metabolic Equivalent ยอ่ว่า 

ฝ่าย

กิจการ 

นิสิต 

ฝ่าย

บริหาร 

ฝ่าย

อาคาร 

สถานท่ี 

 

ฝ่ายทะเบียน 

และ

ประมวลผล 

ภารกิจ 

- รกัษาความปลอด 

ภยัและระมดัระวงั 

การสญูหาย 

- ควบคุมการจราจร 
- พฒันาทางกายภาพ  
เช่น เสน้ทางจกัรยาน  

โรงซ่อมจกัรยาน   

โรงจอดจกัรยาน 

 

ภารกิจ 

- บริหารจดัการ 
- ใหบ้ริการยมื-คืน 

- ตรวจเช็ค-ซ่อมแซม 

- ติดตามจกัรยานสญู 

หาย 

- ตรวจสอบหน้ีสิน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ก าหนดสิทธ์ิการลง 
ทะเบียนของ

ผูก้ระท าผิด 

วนัิยเก่ียวกบั

จกัรยาน 

- พิจารณาโทษทาง
วนัิย 

ภารกิจ 

- ควบคุมราย 

รบั-รายจา่ย 

- จดัซ้ือ จดัจา้ง 
 

 

ภารกิจ 

- ควบคุมระบบก าหนด
สิทธ์ิการลงทะเบียน

ของผูก้ระท าผิดวนัิย

เก่ียวกบัจกัรยาน 
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MET ซ่ึงเป็นหน่วยบอกจ านวนเท่าของการใชพ้ลงังานใน

กิจกรรมใดๆ เทียบกบัขณะนัง่พกั ซ่ึงเท่ากบั 1 MET 

พบว่าในแต่ละวันนิสิตท่ีป่ันจักรยานเพื่อไปประกอบ

กิจกรรมสามารถเผาพลาญแคลลอร่ีไดถึ้ง 600 กิโล

แคลลอร่ี ทั้งน้ีจากขอ้มูลทางการแพทยพ์บว่าการใช้

พลังงานในการเคล่ือนไหววันละอย่างน้อย 150 กิโล

แคลอรีต่อวัน หรือประมาณ 1,000 กิโลแคลอรีต่อ

สปัดาห ์จะช่วยป้องกนัภาวะเร้ือรงัต่างๆ เช่น เบาหวาน 

ความดนัเลือดสงู กระดกูบาง พลงังาน 150 กิโลแคลอรี 

จะมีผลท าใหสุ้ขภาพดี ดังน้ันจึงกล่าวไดว้่าการด าเนิน

โครงการจกัรยานสีขาวไดม้ีส่วนช่วยในการรกัษาสุขภาพ

ของนิสิต 
 

4. สรุปผล  

 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร เดินทางสัญจรภายในด้วยจักรยานภายใต้

โครงการจักรยานสีขาว ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2543 มีจ านวนนิสิตเขา้ร่วมโครงการจกัรยานสีขาว

แลว้จ านวนมากกว่า 16,000 คน มีขอ้ดีในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่  

1) การประหยัดพลังงานเชื้ อเพลิงจากการใช้

จกัรยานแทนการใชร้ถจักรยานยนต์ในการเดินทางคิด

เป็นปริมาณเชื้ อเพลิงท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน  15,762 ลิตร

ต่อปี 

2) จ านวนมลภาวะทางอากาศท่ีลดลงเน่ือง 

จากการใชจ้กัรยานแทนจกัรยานยนตใ์นรปูของการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 61,472 กิโลกรัม

คารบ์อนไดออกไซดต่์อปี  

3) อตัราการใชพ้ลงังานของนิสิตในรูปของการ

เผาผลาญแคลอร่ีซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของนิสิต ทั้งน้ี

นิสิตแต่ละคนสามารถเผาผลาญแคลอร่ีไดจ้ านวน 600 

กิโลแคลอร่ีต่อวนั ท าใหล้ดความเส่ียงต่อการภาวะเร้ือรงั

ต่างๆ ผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าการด าเนิน

โครงการจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครส่งผลดีใน

หลายด้านและสามารถส่งเสริมให้มีการใช้จักรยาน

เดินทางไดอ้ย่างยัง่ยืนอย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการ

ยงัครอบคลุมเพียงนิสิตชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงมีหอพกัอยู่ในวิทยา

เขต ในขณะท่ีหอพกัของนิสิตชั้นปีท่ี 2-4 ท่ีอยู่ภายนอก

มหาวิทยาลัย และไม่มีเส้นทางจักรยาน ท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการเดินทางสญัจรดว้ยจกัรยานของนิสิต ซ่ึง

หากได้มีการด าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยานให้

ครอบคลุมการเดินทางของนิสิตคาดว่าจะท าใหนิ้สิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร หนัมาใชจ้กัรยานในการเดินทางสญัจร

มากขึ้ น ซ่ึงจะผลใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังาน ประหยดั

ค่าใชจ้่าย และส่งผลดีต่อสุขภาพของนิสิตไดเ้ป็นอย่าง

มาก 
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