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การสํารวจการใหบริการของระบบรถขนสงมวลชนของมหาวทิยาลัยในประเทศไทย
 An Investigation of Service of Shuttle Bus System of Universities in Thailand



บทนํา
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยตางๆในเมืองไทย มีประชากรซึ่งเปนทั้งบุคลากร

 และนักศึกษา เปนจํานวนมากมาย โดยในแตละวันประชากรเหลานี้กอใหเกิดการ
 เดินทางภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจุดประสงคตางๆ เปนจํานวนมาก ทําใหมีปริมาณ
 จราจรบนโครงขายถนนภายในมหาวิทยาลัยตางๆนั้นมีจํานวนมาก สงผลทําใหเกิด
 ปญหาตางๆตามมา เชน 

ปญหาการจราจรติดขัด

อุบัติเหตุจราจร

มลพิษทางเสียงและทางอากาศ เปนตน 

มหาวิทยาลัยตางๆ จึงมีมาตรการในการลดปญหาทางดานจราจรติดขัด โดย
 ไดมีการนํารถขนสงมวลชนมาใหบริการ  แก  นักศึกษาและบุคลากร  ภายใน
 มหาวิทยาลัย เพื่อลดจํานวนยวดยานพาหนะสวนบุคคลบนทองถนน 



บทนํา (ตอ)

สําหรับงานวิจัยนี้จะทําการสํารวจใหบริการของรถขนสงมวลชนของ
 มห า วิ ท ย า ลั ย ต า ง ๆ ซึ่ ง ป ร ะ ก อบ ไ ป ด ว ย จุ ฬ า ล ง ก รณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

 
, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปรียบเทียบรถขนสงมวลชนของแตละมหาวิทยาลัยถึง
 ลักษณะการใหบริการที่เปนจุดเดนและจุดดอยของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปน
 แนวทางในการวางแผนสําหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จะจัดใหมีรถขนสงมวลชน
 ใหบริการในอนาคต 



วิธีการสํารวจ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใหบริการ โดยการออกสํารวจภาคสนาม พรอมแบบฟอรม

 สํารวจ โดยสอบถามและนั่งสัญจรไปกับรถขนสงมวลชน ซึ่งจะทําการสํารวจขอมูลดานการบริการ 
ไดแก

ระยะเวลาในการใหบริการ

ความถี่ในการใหบริการ

ประเภทของรถที่ใหบริการ

คาโดยสาร

จํานวนผูโดยสาร

ระบบการจัดเก็บคาโดยสาร

การเชื่อมตอกับระบบขนสงภายนอกและรถรวมภายใน

ระบบความปลอดภัย

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

คา Load Factor

ฯลฯ



ผลการสํารวจภาคสนาม
การใหบรกิารของระบบรถขนสงมวลชนของแตละมหาวิทยาลัย



1.ระบบรถขนสงมวลชนภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (20 ต.ค.

 
2551)

รถขนสงมวลชนเปนรถพลังงานไฟฟาปรับอากาศ ซึ่งจะเก็บคาโดยสารโดยใชสมารทการด 

และตั๋ว มีระบบความปลอดภัยโดยจะมีถังดับเพลิงประจํารถ และเสนทางที่ใหบริการครอบคลุมพื้นท

 
ี่

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ลักษณะทางกายภาพของรถใหบรกิารรถใหบรกิาร 4 เสนทาง



สภาพการใหบริการระบบขนสงมวลชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



2.ระบบรถขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (21 ต.ค.

 
2551)

รถขนสงมวลชนเปนรถบัสขนาดใหญ ติดตั้งพัดลมใชพลังงาน NGV และน้ํามันดีเซล 

เสนทางการใหบริการครอบคลุมพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหบริการฟรีแกประชากรที่เดินทาง

 ภายในมหาวิทยาลัย

ลักษณะทางกายภาพของรถใหบรกิาร

รถใหบริการ 3 เสนทาง



สภาพการใหบริการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



3.ระบบรถขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (29 มิ.ย.

 
2551)

รถขนสงมวลชนเปนรถพลังงานไฟฟา มีระบบทางเดินเทามีหลังคา (Cover Way) เชื่อมตอ

 กับศาลาที่พักผูโดยสาร

ลักษณะทางกายภาพของรถใหบรกิาร
รถใหบรกิาร 2 เสนทาง



สภาพการใหบริการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยเชยีงใหม



4.ระบบรถขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (1 ก.ค.

 
2551)

รถขนสงมวลชนเปนรถพลังงานไฟฟา มีระบบทางเดินเทามีหลังคา (Cover Way) เชื่อมตอ

 กับศาลาที่พักผูโดยสาร มีระบบจอดแลวจร (Park and Ride)

ลักษณะทางกายภาพของรถใหบรกิาร

รถใหบรกิาร 2 เสนทาง



สภาพการใหบริการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร



5.ระบบรถขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (16 ก.ค.

 
2552)

รถขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปดใหบริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.

 
2552 ใน

 ปจจุบันเปดเสนทางการใหบริการจํานวน 2 เสนทาง ซึ่งเสนทางการใหบริการในปจจุบัน ยังไม

 


ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย รถที่ใชเปนรถบัสขนาดใหญติดตั้งพัดลม ใชพลังงาน NGV

ลักษณะทางกายภาพของรถใหบรกิารรถใหบรกิาร 2 เสนทาง



ลักษณะการ
 ใหบริการ

จุฬาฯ มก. มช. มน. มข.

จํานวนเสนทางการใหบริการ 4 3 2 2 2

 ระยะเวลาในการใหบริการ วนัธรรมดา

06.30น. - 18.30น.

วนัหยุดราชการ

07.00น. - 17.30น.

วนัธรรมดา

06.30น. - 21.00น.

วนัหยุดราชการ

07.00น. - 17.30น.

จันทร - อาทติย

07.00น. - 22.00น.

จันทร - อาทติย

06.30น. - 24.00น.

จันทร - อาทติย

07.00น. - 21.00น.

 ความถี่ในการใหบริการ ชวงชั่วโมงเรงดวน

3-5 นาทตีอคัน

ชั่วโมงไมเรงดวน

6-10 นาทีตอคัน

15 นาทตีอคัน จ.- ศ. มีความถี่

5

 

นาทตีอคัน

ส.-อ.มีความถี่

10

 

นาทีตอคัน

ชวงชั่วโมงเรงดวน

จะไมกาํหนด

ชั่วโมงไมเรงดวน

2 นาทีตอคัน

5 นาทีตอคัน

 ประเภทของรถที่ใหบริการ

 และพลังงานที่ใช

รถไฟฟา

(ติดแอร)

รถบัสใชพลังงาน

NGV และดีเซล

(ติดพัดลม)

รถไฟฟา

(ไมไดติดแอร

และพัดลม)

รถไฟฟา

(ไมไดติดแอร

และพัดลม)

รถบัสใชพลังงาน

NGV

(ติดพัดลม)

 คาโดยสารตอเที่ยว ตั๋ว 2 บาท

สมารทการด 1 บาท

ไมเสียคาใชจาย

ในการเดินทาง

ไมเสียคาใชจาย

ในการเดินทาง*

ไมเสียคาใชจาย

ในการเดินทาง

ไมเสียคาใชจาย

ในการเดินทาง

ระบบการจัดเก็บคาโดยสาร ตั๋วและสมารทการด ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

 ปายบอกเสนทาง มี มี มี มี มี

 ศาลาที่พกัผูโดยสาร 

(มีหลังคาบังแดด ฝนหรือไม)

มี มี มี มี มี

 ตัวรถนั้นกันฝนไดหรือไม ได ได ได ได ได

 ระบบจอดแลวจร ไมมี ไมมี ไมมี มี ไมมี

หมายเหตุ   * จะทําการจัดเก็บคาบริการในสวนนี้รวมไปกับคาเทอมเทอมปกติ 400 บาทเทอมภาคฤดูรอน 200 บาท 



ลักษณะการ
 ใหบริการ

จุฬาฯ มก. มช. มน. มข.

การเชื่อมตอกบัระบบขนสง

 มวลชนภายนอก

รถเมลและรถแท็กซี่ รถเมลและรถแท็กซี่ รถเมลและรถสองแถว รถเมล รถสองแถว

 รถรวมบรกิารภายใน

 มหาวิทยาลัย

รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ รถเมลและรถสองแถว รถเมลและรถบริการ

 บุคลากร

รถสองแถว

 แสงสวางในเวลากลางคืน

 บริเวณศาลาที่พักผูโดยสาร

มีความชัดเจน

และแสงสวาง

 เพยีงพอ

มีความชัดเจน

และแสงสวางเพยีงพอ

มีความชัดเจน

และแสงสวางเพยีงพอ

มีความชัดเจน

และแสงสวางเพยีงพอ

มีความชัดเจน

และแสงสวาง

 เพยีงพอ

 ระบบความปลอดภัย 

(เชน ถังดับเพลิงประจํารถ)

มี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

 ระบบทางเดินทางเทามี

 หลังคา (cover way) เชื่อมตอ

 กับศาลาที่พักผูโดยสาร

ไมมี ไมมี มี มี ไมมี

 สิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรบั

คนพิการ

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

 ความจุ (ที่นั่ง) 22 21 12 15 25

 คา Load Factor

 

สูงสุด

- ชั่วโมงเรงดวนเชา

- ชั่วโมงไมเรงดวนเที่ยง

- ชั่วโมงเรงดวนเย็น

2.05

1.73

2.05

1.48

1.10

1.48

0.83

0.67

0.75

1.87

0.67

1.67

0.44

1.60

1.56



สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษานั้นจะพบวาแตละมหาวิทยาลัยนั้นมีการจัดการทางดาน
 การบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเปนอยางดี แตยังยังขาดสิ่ง
 อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการอยู ซึ่งเปนแนวทางในการจัดการระบบ
 รถขนสงมวลชนใหบริการแกมหาวิทยาลัยอื่นๆ



ขอบคุณครับ  
นายณัฐพงศ เนตรวงศอินทร
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