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(ประเทศไทย) จ  ากดั  

 

Building Sustainable On-Campus Cycling Culture: practical experience 

from Coca-Cola (Thailand)’s Active Campus program 
 

นายนันทิวตั ธรรมหทยั 

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

บทคดัยอ่: คนจ านวนมากอาจรูสึ้กราวกบัว่า เมื่อไม่นานมาน้ีเอง จกัรยานเป็นเพียงทางเลือกในการเดินทาง

ส าหรบัผูม้ีรายไดน้้อยซ่ึงไม่มีทางเลือก หรือคิดว่าการขี่จกัรยานเป็นเพียงกิจกรรมยามว่างของเด็กและเยาวชน

เท่าน้ัน แต่หลงัจากท่ีราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงขยบัสงูขึ้ นเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัเร่ิมมีความต่ืนตวัในเร่ือง

ของการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและการรกัษาสุขภาพ การใชจ้กัรยานก็ไดพ้ลิกโฉมกลายเป็นทางเลือกของการสญัจร

ในเมืองท่ีชนทุกชั้นหนัมาใหค้วามสนใจกนัทัว่โลก และหลายคนถึงกบัมองว่าการใชจ้กัรยานเป็นเร่ืองของความ

เท่หห์รือความทนัสมยัเสียดว้ยซ ้า 

ส าหรบัประเทศไทย การใชจ้กัรยานมีมานานมากแลว้ แต่อาจกล่าวไดว้่าคนทัว่ไปก็มิไดใ้หค้วามสนใจ

เท่าใดนัก จนกระทัง่เร่ิมมีการผลิตจกัรยานเสือภูเขาท่ีราคาไม่แพงและจกัรยานฟิกซ์เกียร์ท่ีออกแบบไดอ้ย่าง

สวยงามมาขาย การขี่จกัรยานจึงกลายมาเป็นกิจกรรมท่ีมีสีสันและเป็นท่ีนิยมมากขึ้ นเร่ือยๆ เมื่อยิ่งมีกระแส 

“Copenhagenization” หรือการพฒันาระบบคมนาคมภายในเมืองใหเ้อ้ือต่อการใชจ้กัรยานตามแบบอยา่งกรุง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค และแนวคิด “ปาฎิหาริยแ์ห่งโบโกตา้” หรือการพฒันาระบบจกัรยานท่ีช่วย

คล่ีคลายปัญหาสงัคมต่างๆ ในกรุงโบโกตา้ ประเทศโคลมัเบียดว้ยแลว้ ก็ยิ่งท าใหก้ารใชจ้กัรยานกลายเป็นวาระ

ทางดา้นนโยบายสาธารณะเต็มรปูแบบ  กลุ่มผูส้นับสนุนการใชจ้กัรยานในเขตเมืองเช่ือกนัวา่ การใชจ้กัรยานจะ

ช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคมหลายๆ อย่างท่ีมหานครอย่างกรุงเทพฯ ก าลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ

เส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอ้ม การจราจรติดขดั การมัว่สุมและความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน การ

ล่มสลายของธุรกิจและชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงวิถีชีวิตของผูค้นในเขตเมืองซ่ึงขาดการมีกิจกรรมทางกายท่ี

พอเพียง  เหล่าผูน้ าทางความคิด หรือแมแ้ต่ศิลปิน ดารา ก็ยงัออกมาสนับสนุนใหม้ีการวางโครงข่ายคมนาคม

ใหเ้อ้ือต่อการใชจ้กัรยานมากขึ้ นจนในท่ีสุดการส่งเสริมการใชจ้กัรยานไดก้ลายเป็นวาระหน่ึงในการประชุม

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5 เมื่อเดือนธนัวาคม 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึงนัน่หมายความวา่การใชจ้กัรยานไดร้บั

การยอมรบัแลว้วา่เป็นวาระเร่งด่วนทางดา้นสุขภาพของประชากรไทย 

 บทความช้ินน้ืน าเสนอวา่หวัใจของงานการส่งเสริมการใชจ้กัรยานคือการบริหารความเปล่ียนแปลง ยิ่ง

เปล่ียนแปลงมากเท่าไหร่ แรงต้านการเปล่ียนแปลงก็จะมากขึ้ นไปเท่าน้ัน  ซ่ึงมิได้หมายความว่าการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเร่ืองท่ีจะต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง การ

ปรบัเปล่ียนทางดา้นกายภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการลงทุนระดบัหน่ึง และนัน่อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงในดา้น

การจดัล าดับความส าคัญทางนโยบายและแนวทางการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด แต่การปรับเปล่ียนแต่

เฉพาะดา้นกายภาพอย่างเดียวเป็นเร่ืองท่ีไม่เพียงพอ การปรับความรูสึ้กนึกคิด ทัศนคติและบรรทัดฐานทาง

สงัคมก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และอาจเป็นเร่ืองท่ียาก

ท่ีสุดในการท างานเร่ืองน้ี หรืออาจกล่าวไดถึ้งกับว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนปัจจัยเหล่าน้ีก่อน ท่ีการ

ปรบัเปล่ียนและการลงทุนทางกายภาพต่างๆ จะสามารถเกิดข้ึนไดเ้สียดว้ยซ ้า 
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บทความช้ินน้ี มิใช่งานวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัในการหาค าตอบว่า  ปัจจยัใดเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ี

ส าคญัในการสรรคส์รา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยืนในประเทศไทย และมิไดเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม

หรือขอ้มูลต่างๆอย่างเป็นระบบ เพื่อน าเสนอว่าปัจจัยใดบา้งเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมการใชจ้ักรยานใน

มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  บทความช้ินน้ีเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ของผูเ้ขียนจากการไดม้ี

โอกาสร่วมงานกบัมหาวิทยาลยัสามแห่ง คือ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยั

ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง เพื่อส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัอย่างยัง่ยืน บทความน้ีเป็นการกล่าวถึงการ

บริหารจดัการความเปล่ียนแปลงในโครงการเหล่าน้ีและปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหค้วามเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเกิดขึ้ นได ้

และแม ้ณ ขณะน้ี ยงัเร็วเกินไปท่ีจะสรุปไดว้่าโครงการต่างๆ มีความยัง่ยืนมากน้อยเพียงใด แต่ผูเ้ขียนหวงัว่า

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินโครงการเหล่าน้ีจะมีแง่มุมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจงานดา้นน้ี

และจะเป็นประโยชน์ แมแ้ต่กบัผูท่ี้มุ่งมัน่และพากเพียรพยายามในการสรา้งความเปล่ียนแปลงเชิงบวกดา้นอ่ืนๆ 

ใหก้บัสงัคมเราในปัจจุบนั  
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1.  บทน า 

คนจ านวนมากอาจรู ้สึกราวกับว่า เมื่อไม่

นานมาน้ีเอง จักรยานเป็นเพียงทางเลือกในการ

เดินทางส าหรับผู ้มีรายได้น้อยซ่ึงไม่มีทางเลือก 

หรือคิดว่าการขี่จกัรยานเป็นเพียงกิจกรรมยามว่าง

ของเด็กและเยาวชนเท่าน้ัน  แต่หลังจากท่ีราคา

น ้ ามันเช้ือเพลิงขยับสูงขึ้ นเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับเ ร่ิมมีความต่ืนตัวในเร่ืองของการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการรักษาสุขภาพ การใช้

จกัรยานก็ไดพ้ลิกโฉมกลายเป็นทางเลือกของการ

สัญจรในเมืองท่ีชนทุกชั้นหันมาใหค้วามสนใจกัน

ทัว่โลก  

ท่ามกลางการเติบโตของกระแสการใช้

จกัรยาน ความเคล่ือนไหวประเด็นการส่งเสริมการ

ใชจ้กัรยานในแวดวงสถาบนัอุดมศึกษาก็เป็นอีกมุม

ของประเด็นน้ีท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะส าหรับ

ประเทศไทยแลว้สถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยั

ต่างๆ มีพลังในการช้ีน าสังคมได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน 

การศึกษาในระดบั อุดมศึกษายงัมีผลส าคญัในการ

หล่อหลอมตวัตน ความคิดและความเช่ือของเหล่า

นิสิต นักศึกษา ซ่ึงจะติดตัวเขาไปเมื่อเขาเติบโต

เป็นผูใ้หญ่ หรืออาจตลอดทั้งชีวิต  ฉะน้ัน การ

ส่งเสริมใหนิ้สิต นักศึกษา หนัมาใชจ้กัรยานในการ

สัญจรไปมาภายในเขตมหาวิทยาลัยและบริเวณ

ใกลเ้คียง ดว้ยตระหนักถึงประโยชน์ทั้งหลายท่ีจะ

เกิดขึ้ นตั้งแต่สุขภาพของตนเอง ไปจนถึงคุณภาพ

ของสงัคมรอบขา้งน้ัน จึงอาจส่งผลบวกต่อการสรา้ง

สังคมจักรยานในกรอบท่ีใหญ่ขึ้ นไปไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนใกล้เ คียง ครอบครัว หรือแม้แต่สังคม

โดยรวมในอนาคตได ้ นอกจากน้ี หากการส่งเสริม

การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยประสบ

ความส าเร็จ จะเป็นทางออกของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด

จากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยภายใตพ้ื้ นท่ีท่ีมี

จ ากดั เช่น การจราจร ท่ีจอดรถ และส่ิงแวดลอ้มได ้

ดว้ยเหตุน้ีเอง ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยั

ต่างๆ จึงเร่ิมหันมาสนใจส่งเสริมการใชจ้ักรยาน

ภายในมหาวิทยาลยักนัอยา่งจริงจงัมากขึ้ น 

 

 
 

 

 

2. วิธีการวิจยั  

บทความช้ินน้ีมิใช่งานวิจัยท่ีใชร้ะเบียบวิธี

วิ จัย ในการหาค าตอบว่า ปัจจัยใดเ ป็นปัจจัย

ความส าเร็จท่ีส าคัญในการสรรค์สรา้งวฒันธรรม

การใชจ้กัรยานท่ียัง่ยนืในประเทศไทย และมิไดเ้ป็น

การทบทวนวรรณกรรมหรือขอ้มลูต่างๆ อย่างเป็น

ระบบเพื่อน าเสนอว่าปัจจัยใดบา้งเป็นปัจจัยท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ บทความช้ินน้ีเป็นเพียงการแบ่งปัน

ประสบการณข์องผูเ้ขียนจากการไดม้ีโอกาสด าเนิน

โครงการ Active Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด กับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบึง ในการ

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลัย และ

ตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวของการบริหารจัดการ

ความเปล่ียนแปลงในโครงการเหล่าน้ี ตลอดจน

ปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

เกิดขึ้ นได ้เพื่อถอดบทเรียนใหก้ับผูท่ี้สนใจจัดท า

โครงการจักรยานในสถาบันอุดมศึกษาหรือใน

ระดบัชุมชนต่อไป 
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3. ผลการวิจยั  

 ผูเ้ขียนน าเสนอความคิดเห็นจากประสบ 

การณด์ าเนินโครงการวา่หวัใจของงานการส่งเสริม

การใชจ้กัรยานคือการบริหารความเปล่ียนแปลงท่ี

ไม่มีสตูรส าเร็จตายตวั แต่ผูด้ าเนินโครงการจะตอ้ง

เสริมสรา้งองคป์ระกอบท่ีส าคญัทั้งสาม คือ  

1. โครงสร้างพื้ นฐานและวัสดุอุปกรณ ์

(hardware)  

2. การจดัวางระบบและเสริมสรา้งทศันคติ 

ทักษะ ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ

ต่อการใชจ้กัรยาน (software)  

3. กลุ่มบุคลากรท่ีจะเป็นผู้ขับเคล่ือน 

บริหาร และใหบ้ริการงานดา้นจกัรยาน 

(people ware) 

ให้ท างานสอดรับกันอย่างเป็นระบบและ

สมดุลการท่ีองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงขาด

หายไป หรือไม่สมดุลสอดรบักบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

อาจท าใหเ้กิดปัญหาความติดขัด และท าใหก้าร

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานไม่เดินหน้าไปอย่างราบร่ืน 

ซ่ึงโดยส่วนตัว ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า peopleware 

หรือบุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด และ

น่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกโครงการส่งเสริมงาน

จกัรยาน 
 

4. สรุปและอภิปรายผล  

 

การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยืน 

ผูด้ าเนินการตอ้งส ารวจ ศึกษา หรือแมแ้ต่วิจยั โดย

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของ

ผู้ใช้งานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วจึงน าผล

การศึกษาท่ีไดม้าวางระบบท่ีสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช ้และจงูใจใหค้นหนั

มาใช้จักรยานให้มากขึ้ น ระบบใดๆ ก็ตามท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช ้

ย่อมไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน  นอกจากน้ี การ

จัดกิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆ ยังต้อง

ค านึงถึงสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างสีสันและสาระ 

(style vs substance) ผูเ้ขียนเห็นว่าการท างานเพื่อ

ความยัง่ยืนไม่จ าเป็นต้องปฏิเสธเร่ืองของสีสัน 

เพราะเราสามารถใชสี้สนัหรือแฟชัน่เป็นเคร่ืองมือ

หรือวิธีการในการสรา้งความสนใจและการทดลอง 

 

ใชจ้ักรยานได ้แต่สีสันไม่ใช่เร่ืองท่ียัง่ยืนทา้ยท่ีสุด

ผูเ้ขียนเห็นวา่ภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทเก้ือหนุน

โครงการส่งเสริมการใชจ้ักรยานไดม้ากกว่าเพียง

การใหทุ้นสนับสนุน เพราะแนวทางการท างาน

ขา้งตน้สอดคลอ้ง หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นหวัใจของ

การท างานในภาคธุรกิจท่ีมี “ลูกคา้” หรือ “ผูใ้ช ้

บริการ” เป็นศูนย์กลาง และต้องค านึงถึงความ

ยัง่ยืนทางการเงิน (financial sustainability) ของ

องคก์ร และแมง้านส่งเสริมการใชจ้กัรยานไม่น่าจะ

เป็นงานท่ีแสวงหาก าไรเหมือนงานในภาคธุรกิจ 

แต่หลายครั้งก็จ าเป็นตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ีอยูบ่า้ง 

เพื่อใหร้ะบบสามารถพึ่งตัวเองได ้และเป็นภาระ

ทางงบประมาณให้น้อยท่ีสุด ยิ่งระบบสามารถ

พึ่งพิงตัวเองไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสท่ีจะอยู่

รอดและพฒันาไดใ้นระยะยาวต่อไป 
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