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บ ท คั ด ย่ อ

การนิยมขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด
บริเวณโรงเรียนขึ้นได้ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า การศึกษานี้จึงได้จ�ำลอง
สภาพการจราจรโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย และโปรแกรม VISSIM เพื่อตรวจสอบผล
ของการแก้ปญ
ั หาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนโดยการใช้รถรับส่งนักเรียนมาให้
บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า การใช้รถรับส่งนักเรียนจ�ำนวน 8 คัน เพื่อใช้รับ
ส่งนักเรียน 121 คน สามารถทดแทนการขับรถยนต์สว่ นตัวไปส่งบุตรหลานทีโ่ รงเรียน
ค�ำส�ำคัญ :
ได้ 68 คัน จากการวิเคราะห์สภาพแถวคอยของรถยนต์ในโรงเรียนด้วยทฤษฎี
การจราจรติดขัด / รถรับส่งนักเรียน แถวคอย M/M/1 พบว่า ผูป้ กครองทีย่ งั คงขับรถยนต์ไปส่งบุตรหลานใช้เวลารอคอย
/ แบบจ�ำลองจราจร
บนเส้นทางด้านในโรงเรียนลดลงเหลือเพียง 3 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลามากกว่า
15 นาที จึงจะเดินทางออกสูเ่ ส้นทางหลักภายนอกโรงเรียนได้ และเมือ่ น�ำแบบจ�ำลอง
การจราจร VISSIM ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ตรวจสอบสภาพการจราจรภายนอกโรงเรียน
พบว่า การจราจรบนโครงข่ายนอกโรงเรียนมีความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 10.7 11.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 14.0 - 15.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 - 38 และมีความล่าช้าลดลงจากเดิม 2.67 - 2.87 นาที เป็น 1.94 - 2.24
นาที หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 22 - 27
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Driving children to school can cause traffic congestion around school,
especially during the morning peak hours. The present study therefore
applied the queuing theory and traffic simulation software VISSIM to
investigate impacts on traffic when school buses were used as a substitute for driving children to school in the morning peak hours. After
arranging 8 school buses for 121 students, 68 cars were reduced from
the system. As a result of estimation based on the M/M/1 queuing
theory, the average waiting time to get off from the inner school road
to the outer main road decreased from longer than 15 minutes to 3
minutes. VISSIM simulation results also showed that the average traffic
speed around the school increased 30 – 38 percent, from 10.7 – 11.4
kph to 14.0 – 15.5 kph; the delay decreased 22 – 27 percent, from
2.67 – 2.87 minutes to 1.94 – 2.24 minutes.
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1. บทน�ำ

รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรูปแบบการเดินทางหนึ่งที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการเดินทางไปโรงเรียนของ
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางแห่งที่ตั้งอยู่นอก
พื้นที่ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ผู้ปกครองนิยมขับ
รถยนต์ไปส่งนักเรียนถึงร้อยละ 90 [1] ถึงแม้ว่านักเรียน
จ�ำนวนไม่น้อยมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนในระยะทางที่สามารถ
เดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนเองได้ก็ตาม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักเลือกขับรถยนต์ไปส่งบุตร
หลานทีโ่ รงเรียนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับนักเรียนที่
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา และไม่เพียง
แต่ผู้ปกครองในประเทศไทยเท่านั้นที่นิยมขับรถยนต์ไปส่ง
บุตรหลานที่โรงเรียน ผู้ปกครองในประเทศเอเชียส่วนใหญ่ก็
มีพฤติกรรมขับรถยนต์ไปส่งนักเรียนด้วยตนเองเช่นกัน จาก
การศึกษาทางเลือกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
ในปักกิ่ง ประเทศจีน พบว่า การมีรถยนต์ในครอบครอง
ระยะทางไกล สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยแก่การเดินหรือ
ใช้จักรยาน รวมทั้งความสะดวกสบายของผู้ปกครองเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้ขับรถยนต์มาส่งนักเรียนที่โรงเรียน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในครอบครัวทีม่ คี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี และยังมีแนว
โน้มเดินทางด้วยรถยนต์มากขึ้นหากออกเดินทางในชั่วโมง
เร่งด่วน [2] นอกจากนี้ การศึกษาในสหรัฐอเมริกา ยังพบว่า
การตัดสินใจขับรถยนต์ไปท�ำงานของผู้ปกครองเพิ่มโอกาส
ในการเดินทางไปส่งนักเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งระยะทาง
ระหว่างบ้านและโรงเรียน อายุและเพศของนักเรียน นโยบาย
ของโรงเรียน รายได้ครอบครัว ประเภทของทีพ่ กั อาศัย ขนาด
ของเมือง รวมถึงทัศนคติของผู้ปกครองส่งผลต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน [3]
การขับรถยนต์มาส่งนักเรียนทีโ่ รงเรียน ถึงแม้ผเู้ ดิน
ทางจะได้รบั ประโยชน์จากความคล่องตัว ความสะดวกสบาย
อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถก�ำหนดช่วงเวลาการเดินทางได้
อย่างยืดหยุ่น แต่การเดินทางในรูปแบบนี้ยังคงส่งผลเสียใน
มุมกว้างอีกมาก เช่น ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโรงเรียนที่มีการเดินทางเข้าและออกของรถยนต์
ในจ�ำนวนมากเกินกว่าทีถ่ นนสามารถรองรับได้ จากการศึกษา
การเดินทางในปักกิ่งพบว่า ร้อยละ 15 ของการสัญจรในช่วง
เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเป็นการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กนักเรียน
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โดยพบว่า สภาพการจราจรในวันท�ำงานในช่วงที่โรงเรียน
ปิดเทอมจะติดขัดน้อยลงถึงร้อยละ 20 [4] นอกจากนี้ การ
ใช้รถยนต์เป็นจ�ำนวนมากยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
จากควันท่อไอเสีย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ของเครือ่ งยนต์ทไี่ ม่สมบูรณ์และปล่อยแก๊สออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกเหล่านี้
เป็นสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาโลกร้อน
ท�ำให้สภาพอากาศเลวร้ายขึน้ ภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง ปัญหา
ดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเพียงแต่พื้นที่ที่มีการปล่อย
มลพิษเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบกระจายไปทั่วโลก [5]
ในอดีตที่ผ่านมา หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้พยายามร่วมมือกันในการจัดการจราจรเพื่อ
บรรเทาปัญหารถติดบริเวณโดยรอบโรงเรียนมาโดยตลอด
ทั้งการกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน การเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ส�ำหรับให้สัญญาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้ง
จากต�ำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียน หรือแม้กระทั่งการให้นักเรียนและครูอาสาออกมา
รับนักเรียนลงจากรถยนต์ของผู้ปกครองที่จอดส่งเลียบถนน
ด้านหน้าโรงเรียน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถึงแม้จะมีการด�ำเนินการ
จัดการตามแนวทางดังกล่าว แต่หากไม่ลดจ�ำนวนรถยนต์ของ
ผู้ปกครองในระบบลง ปัญหารถติดก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะ
ด�ำเนินต่อไป ทัง้ ยังอาจเป็นปัญหาทีห่ นักหนาขึน้ ในอนาคตได้
จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเดินทางมาโรงเรียนที่ความ
เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดต่อไป
แบบจ�ำลองจราจรถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีค่ วรน�ำ
มาประยุกต์ใช้เพือ่ ตรวจสอบความคล่องตัวบนกระแสจราจร
เมื่อปริมาณรถยนต์ในระบบเปลี่ยนแปลงไป ในการศึกษาที่
ผ่านมามีใช้แบบจ�ำลองการจราจรเพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการจราจรอย่างแพร่หลาย โดย VerkehrIn Stadten SIMulations modell (VISSIM) เป็นโปรแกรมส�ำหรับ
วางแผนการขนส่ง งานวิศวกรรมจราจร และถูกใช้ในการ
จ�ำลองการจราจรระดับจุลภาค (Micro Traffic Simulation)
เนื่ อ งจากสามารถจ� ำ ลองการเคลื่ อ นที่ ข องรถยนต์ จั บ
พฤติกรรมการขับขี่ และแสดงผลในรูปแบบสามมิติได้ อีก
ทั้งยังสามารถจ�ำลองการจราจรในหลากหลายรูปแบบ เช่น
วงเวียน ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ทางแยกต่างระดับ
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เป็นต้น และสามารถน�ำปริมาณจราจร ความยาวแถวคอย
ระยะเวลาและความเร็วในการเดินทางจากการวิเคราะห์โดย
แบบจ�ำลองมาใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความถูกต้อง
และแม่นย�ำของแบบจ�ำลองได้ [16] ผลการจ�ำลองจึงเป็น
ส่วนส�ำคัญที่จะช่วยประเมินถึงความคุ้มค่าของโครงการและ
ตัดสินใจในการด�ำเนินการเพื่อน�ำไปใช้จริง
รถรับส่งนักเรียนเป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจใน
การน�ำมาแก้ไขปัญหารถติด จากการศึกษาเบือ้ งต้น ผูป้ กครอง
ร้อยละ 51 เลือกแนวทางแก้ไขปัญหารถติดบริเวณรอบ
โรงเรียนโดยให้นักเรียนเปลี่ยนไปโดยสารรถรับส่งนักเรียน
แทนการขับรถยนต์ไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนด้วยตัวเอง [1]
การที่นักเรียนหันไปใช้บริการรถรับส่งนักเรียนนั้นจะช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกวินัยส�ำหรับการเดินทางที่มีตารางเวลาชัดเจน
และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเดิม ผู้ปกครองประหยัดเวลา
และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาส่งนักเรียน อีกทัง้ การเดินทาง
เป็นกลุ่มของนักเรียนด้วยรถรับส่งขนาดใหญ่เพียงไม่กี่คัน
ในช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถลดจ�ำนวนรถยนต์ของผู้ปกครอง
ที่เดินทางเข้ามาส่งนักเรียนโดยฉพาะได้เป็นจ�ำนวนมาก
เมื่อปริมาณรถยนต์ในระบบลดลง ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทาง
ดังกล่าวก็จะสามารถเดินทางได้คล่องตัวขึ้น ถึงแม้ว่าการให้
บริการรถรับส่งนักเรียนดูมีแนวโน้มที่ส่งผลดีในการบรรเทา
ปัญหาการจราจรแต่การให้บริการในลักษณะนีย้ งั คงมีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถรับส่งจึงมีความจ�ำเป็นในการจ�ำลอง
สภาพการจ�ำลองเพื่อศึกษาความคล่องตัวของกระแสจราจร
และประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการต่อไป

2. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาสภาพการจราจรเมือ่ น�ำรถรับส่งนักเรียน
มาให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าบนโครงข่ายจราจร
บริเวณโดยรอบโรงเรียนรุง่ อรุณ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนศึกษาดังกล่าว ผู้ปกครองโดย
ส่วนมากร้อยละ 90 มีพฤติกรรมขับรถยนต์มาส่งนักเรียนที่
โรงเรียนด้วยตัวเอง

3. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจร
ติดขัดโดยจ�ำลองสภาพการจราจรก่อนและหลังการน�ำรถ

รับส่งนักเรียนเข้ามาให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า
7:00 - 8:30 น. บนเส้นทางโดยรอบบริเวณโรงเรียนศึกษา

4. วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยท�ำการส�ำรวจที่ตั้งบ้าน รูปแบบการเดินทาง
เส้นทาง และช่วงเวลาในการเดินทางเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการ
เดินทางและระบุกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมในการเปลีย่ นมาใช้
บริการรถรับส่งนักเรียน ส�ำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพจราจรหลังปรับปรุงแนวทางการเดินทางของนักเรียน
ด้วยรถรับส่งนักเรียนนั้น ผู้วิจัยใช้แบบจ�ำลองจราจรเป็น
เครือ่ งมือในการประเมินประสิทธิภาพของแนวทางโดยตรวจ
สอบความล่าช้าและความเร็วในการเดินทาง ท�ำการส�ำรวจ
สภาพจราจรทัง้ ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายสัญจรและ
ปริมาณการเดินทางในช่วงเวลาศึกษาเพื่อน�ำมาสร้างแบบ
จ�ำลองฐาน มีขั้นตอนการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1
4.1 ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมเส้นทางการเดินทางมายัง
โรงเรียนศึกษา ประกอบด้วย 4 เส้นทาง คือ เส้นทางอนามัย
งามเจริญ (ถนนท่าข้าม), เส้นทางวัดยายร่ม, เส้นทางถนน
พระรามที่ 2 และเส้นทางถนนพุทธบูชา มีการเดินทางผ่าน
ทางแยกที่ไม่มีสัญญาณจราจรทั้งหมด 3 ทางแยก ได้แก่ ทาง
แยกมะขามเฒ่า ทางแยกบ้านแขกและทางแยกด้านหน้า
โรงเรียน แสดงดังรูปที่ 2 ถนนบริเวณโดยรอบโรงเรียนศึกษา
เป็นถนนคอนกรีตที่มีลักษณะทางคดเคี้ยวและมีสะพานข้าม
คลองขนาดเล็ก โดยเส้นทางท่าข้ามและเส้นทางวัดยายร่มมี
ความกว้างของช่องการจราจร 3.5 เมตร และมีช่องทางการ
จราจรเพียง 1 ช่องทางทั้งสองทิศทาง ส่วนเส้นทางถนน
พระรามที่ 2 และเส้นทางถนนพุทธบูชามีช่องทางการจราจร
2 ช่องทางทั้งสองทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน มีความกว้าง
ของช่องการจราจร 3.2 เมตร
4.2 การส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียน
ผู้วิจัยส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลการเดินทางของ
นักเรียนโรงเรียนศึกษาจากผู้ปกครองผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ Google Forms ผู้วิจัยได้
ท�ำการแจกลิงก์และ QR Code ส�ำหรับเข้าถึงแบบสอบถาม
ในวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 มีประเด็นสอบถามถึงข้อมูลในการเดินทางโดยทัว่ ไป
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สํารวจพฤติกรรม
การเดินทางของนักเรียน
 ตําแหนงบาน
 รูปแบบการเดินทาง
 ชวงเวลา
 เสนทาง

251

สํารวจสภาพจราจร
โดยรอบบริเวณนักเรียน
 ลักษณะทางกายภาพ
- จํานวนชองจราจร
- ความกวางของชองจราจร
- เสนทางการสัญจร
 ปริมาณจราจร
ระบุปญหา

กําหนดแนวทางพัฒนารูปแบบการเดินทาง
รถรับสงนักเรียน
สรางแบบจําลองฐาน
- Calibration
- Validation
จําลองสถานการณ
หลังใหบริการรถสงนักเรียน
ประเมินผล
- เวลา
- ความเร็ว
สรุปผลการศึกษา

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
เช่น ผู้ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน รูปแบบการ
เดินทางมาโรงเรียน หากผู้ปกครองขับรถยนต์ส่วนบุคคลมา
ส่งนักเรียน ผูว้ จิ ยั มีการสอบถามถึงเส้นทางในการเดินทางเข้า
และออกจากโรงเรียน เวลาที่เดินทางออกจากบ้าน มาถึง
โรงเรียน และออกจากโรงเรียน และพฤติกรรมการเดินทาง
ออกจากโรงเรียนของผู้ปกครองว่าเดินทางออกจากโรงเรียน
ทันที หรือรออยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งการจราจรติดขัดลดลง
แล้วจึงเดินทางออกจากโรงเรียน ข้อมูลการเดินทางนีจ้ ะถูกน�ำ
ไปใช้ส�ำหรับจัดระบบรถรับส่งนักเรียนในการให้บริการบน

รูปที่ 2 เส้นทางการเดินทางมายังโรงเรียนที่ศึกษา
แบบจ�ำลองตามพฤติกรรมการเดินทางมาโรงเรียนในชั่วโมง
เร่งด่วนช่วงเช้า
4.3 การส�ำรวจสภาพการจราจรภาคสนาม
ในการศึ ก ษาได้ ท� ำ การส� ำ รวจโครงข่ า ยจราจร
บริเวณโดยรอบโรงเรียน ความกว้างและจ�ำนวนช่องจราจร
รวมทั้ ง ปริ ม าณรถยนต์ แ ละความเร็ ว รถยนต์ ที่ สั ญ จรบน
เส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า 7:00 - 8:30 น. แบ่งตาม
ประเภทของยานพาหนะและระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง
ระหว่างทางแยก
4.4 แบบจ�ำลองสภาพการจราจรพื้นฐาน (Base
Model)
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม VISSIM ในการจ�ำลองการ
จราจรระดับจุลภาค (Micro Traffic Simulation) เพือ่ ศึกษา
ความเร็วและความล่าช้า (Delay) ในการเดินทางบนโครงข่าย
ภายนอกโรงเรียน โดยโปรแกรมดังกล่าวถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่
หลายในการศึกษาแนวทางการจัดการจราจรเพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจรติดขัด [12] และตรวจสอบความล่าช้า
ในการเดินทางหลังจากปรับปรุงการจัดการจราจรใหม่ [13]
โปรแกรมที่น�ำมาใช้ในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับการศึกษา
เนื่องจากผู้ใช้โปรแกรมสามารถน�ำเข้าข้อมูลปริมาณจราจร
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ตามทิศทางการเดินรถยนต์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และ
สามารถก�ำหนดความเร็วรถยนต์บนโครงข่ายให้สอดคล้องกับ
ความเร็วทีส่ ำ� รวจในภาคสนาม อีกทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นสิทธิ
ในการใช้ทาง ณ ทางแยกให้มคี วามใกล้เคียงกับพฤติกรรมการ
ขับขี่จริง
แบบจ�ำลองจราจรมีความส�ำคัญในการจ�ำลองสถานการณ์ที่พฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบจ�ำลองจราจรและศึกษาระยะเวลาในการเดิน
ทางระหว่างต�ำแหน่งโดยท�ำการปรับเทียบ (Calibration)
และตรวจสอบ (Validation) แบบจ�ำลองให้มสี ภาพใกล้เคียง
กับสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษา
สถานการณ์ในอนาคตต่อไป โดยท�ำการปรับเทียบและตรวจ
สอบความแม่นย�ำของแบบจ�ำลองจราจรโดยการเปรียบเทียบ
กับปริมาณจราจรจากการส�ำรวจภาคสนามโดยใช้หลักการ
ทดสอบทางสถิติ โดยปริมาณจราจรในแบบจ�ำลองต้องมี
ค่าทางสถิติ GEH (Geoffrey E. Havers) น้อยกว่า 5 จึงจะ
ถือว่าเป็นแบบจ�ำลองที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ
Department for Transport UK Highways Agency’s
Design Manual for Roads & Bridges (DMRB) ของ
ประเทศอังกฤษ [6] ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายส�ำหรับการปรับเทียบแบบจ�ำลองระดับจุลภาค
มีหลักการในการค�ำนวณดังแสดงในสมการที่ 1
GEH =

2(M-C)2

M+C

(1)

เมื่อ M คือ ปริมาณการจราจรจากการประมาณ
การจากแบบจ�ำลอง และ
		 C คือ ปริมาณการจราจรจากการส�ำรวจ
การจราจรภาคสนาม
4.5 ก�ำหนดขอบเขตผู้รับบริการรถรับส่งนักเรียน
ผู้วิจัยจัดระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียนตาม
พฤติกรรมการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทีพ่ บจากการ
ส�ำรวจรูปแบบการเดินทาง ช่วงเวลา และเส้นทางการเดินทาง
ควบคู่กับต�ำแหน่งบ้านของนักเรียน จะเห็นว่ามีนักเรียนที่

ผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่งเดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเวลา
7:15 - 7:30 น. เป็นจ�ำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสภาพการ
จราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวและส่งผลกระทบต่อ
ช่วงเวลาถัดไป จึงตั้งสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ
รถรับส่งนักเรียนโดยก�ำหนดเงื่อนไขดังนี้
1) เป็นนักเรียนที่แต่เดิมผู้ปกครองขับรถยนต์
มาส่งที่โรงเรียนในช่วงเวลา 7:15 - 7:30 น.
2) ไม่ มี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าลเดิ น ทางมา
โรงเรียนร่วมกันบนรถยนต์
3) ผูป้ กครองไม่ได้ทำ� งานอยูใ่ นโรงเรียนหรือไม่ได้
ขับรถยนต์มาส่งนักเรียนที่โรงเรียนเนื่องจาก
เป็นทางผ่านของที่ท�ำงานหรือการเดินทางไป
ท�ำกิจกรรมอื่น
ก�ำหนดจุดจอดส�ำหรับรับส่งนักเรียนที่เหมาะสม
ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางโดยรอบโรงเรียน พิจารณาน�ำ
รถมินิบัสเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 20 ที่นั่ง มาให้บริการรับส่ง
นักเรียนส�ำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ารถประเภทดัง
กล่าวมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการให้บริการ เนื่องจากเส้น
ทางถนนบนโครงข่ายโดยรอบโรงเรียนที่ศึกษาเป็นถนนซอย
มีช่องจราจรแคบ อีกทั้งมีเส้นทางคดเคี้ยวและมีสะพานข้าม
คลองขนาดเล็กจ�ำนวนมากและมีความลาดชัน
ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดระยะเวลารอในแถวคอยภายใน
โรงเรียนไว้ที่ 3 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ปกครองสามารถ
รออยู ่ ใ นแถวคอยได้ โ ดยไม่ รู ้ สึ ก นานจนเกิ น ไปก่ อ นเดิ น
ทางออกสู่เส้นทางหลักภายนอกโรงเรียน และใช้อัตราที่
รถยนต์สามารถออกจากโรงเรียนได้สูงสุด 7.73 คันต่อนาที
ในช่วงเวลา 7:15 - 7:30 น. เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาจ�ำนวน
รถยนต์ทเี่ ดินทางเข้าโรงเรียนทีค่ วรจะลดลงจากระบบเพือ่ ให้
มีระยะเวลารอคอยภายในโรงเรียนลดลงตามข้อก�ำหนด จาก
การค�ำนวณด้วยทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) แบบ
M/M/1 [7] มีหลักการในการค�ำนวณระยะเวลาเฉลี่ยที่
รถยนต์อยู่ในระบบแถวคอยโดยนับรวมเวลารอในแถวคอย
และเวลารับบริการดังแสดงในสมการที่ 2
W= λ
(2)
μ(μ-λ)
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เมื่อ W คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ลูกค้ารอคอยเพื่อ
		
จะรับบริการ
		 λ คือ อัตราเฉลี่ยของการมาใช้บริการของ
				 ลูกค้า
		 μ คือ อั ต ราเฉลี่ ย ของการให้ บ ริ ก ารของ
				 ลูกค้า

บริโภคเชือ้ เพลิงของยานพาหนะแต่ละประเภทได้แก่ เชือ้ เพลิง
เบนซิน ดีเซล LPG และ CNG ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
และเชือ้ เพลิงดีเซลส�ำหรับรถมินบิ สั ทีน่ ำ� มาให้บริการ [9] และ
ค�ำนวณค่าเชื้อเพลิงตามราคาน�้ำมันค้าปลีกในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑลประจ�ำเดือนมีนาคม 2563 [10, 11]

4.6 การประเมินสภาพจราจรหลังการให้บริการรถ
รับส่งนักเรียน
การศึกษาในครั้งนี้ท�ำการเปรียบเทียบสภาพการ
จราจรในส่วนของความล่าช้าและความเร็วทีร่ ถยนต์สามารถ
เดินทางได้ในโครงข่ายบริเวณโรงเรียน ซึ่งได้จากผลการ
วิเคราะห์จากแบบจ�ำลองการจราจรทั้งก่อนและหลังการให้
บริการรถรับส่งนักเรียน
ส่วนการเปรียบเทียบความความแตกต่างการสิ้น
เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงระหว่างรถยนต์ของผูป้ กครองและการ
เดินรถรับส่งนักเรียนตามปริมาณรถยนต์และระยะทางในการ
เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาจากสัดส่วนของยาน
พาหนะบนท้องถนนตามประเภทเชื้อเพลิงที่บริโภคส�ำหรับ
รถยนต์ส่วนบุคคลตามข้อมูลสถิติจ�ำนวนรถยนต์จ�ำแนกตาม
ชนิดเชือ้ เพลิงจากกรมการขนส่งทางบก [8] รวมถึงอัตราการ

5.1 ผลการสร้ า งแบบจ� ำ ลองพื้ น ฐาน (Base

5. ผลการศึกษา
Model)

จากการส�ำรวจข้อมูลภาคสนามในช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเช้า 7:00 - 8:30 น. บนเส้นทางสัญจรบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ศึกษา ท�ำการประมวลผลแบบจ�ำลองสภาพจราจร
ในวินาทีที่ 900 - 5,400 โดยให้วินาทีที่ 0 - 900 หรือใน
ช่วงเวลา 15 นาทีแรกตั้งแต่รถยนต์คันแรกวิ่งเข้าสู่ระบบถือ
เป็นช่วง Warm up Time ท�ำการประมวลผลทั้งหมด 20
ครั้งและบันทึกค่าเฉลี่ยของปริมาณการจราจรที่ได้จากการ
ประมาณจากแบบจ�ำลองช่วงเวลา 7:15 - 8:30 น. ได้ผลการ
วิเคราะห์สภาพจราจรแสดงดังตารางที่ 1
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การก�ำหนดความเร็วของรถยนต์ในแบบ
จ�ำลองเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่จริงตามการ
ส�ำรวจด้วยการขับรถยนต์เข้าไปในกระแสจราจร (Car Fol-

ตารางที่ 1 ปริมาณจราจรในแต่ละทิศทางเปรียบเทียบระหว่างแบบจ�ำลองและจากการส�ำรวจ
ทางแยก

ต้นทาง

หน้าโรงเรียน

ถ.ท่าข้าม
แยกบ้านแขก
ทางออกโรงเรียน
โรงเรียน
วัดยายร่ม
แยกมะขามเฒ่า
แยกบ้านแขก
วัดพุทธบูชา
ถ.พระรามที่ 2

บ้านแขก

มะขามเฒ่า

ปริมาณรถยนต์ (คัน)
ส�ำรวจ
จ�ำลอง
517
635
384
758
707
492
678
984
466

542
631
387
787
715
475
660
982
471

GEH
1.0864
0.1590
0.1528
1.0434
0.3000
0.7731
0.6959
0.0638
0.2310
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lowing) โดยความเร็ ว รถยนต์ สู ง สุ ด อยู ่ ใ นช่ ว ง 20-35
กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการลดความเร็วในขณะเข้าโค้งก่อน
ถึงทางแยกเหลือเพียง 5-10 กิโลเมตร/ชัว่ โมง นอกจากนีแ้ ล้ว
ผู้วิจัยยังได้จัดล�ำดับสิทธิในการใช้ทาง ณ ทางแยกที่ไม่มี
สัญญาณจราจร ตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไว้ในแบบจ�ำลอง
อีกด้วย
จากการเปรียบเทียบปริมาณการจราจรระหว่าง
แบบจ�ำลองและสภาพจราจรจากการส�ำรวจภาคสนามใน
แต่ละทิศทาง พบว่า ปริมาณจราจรทัง้ 2 ชุดมีคา่ ใกล้เคียงกัน
มีค่า GEH สูงสุดเท่ากับ 1.09 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ตั้งไว้ (GEH ≤ 5) ค่าสถิติที่ได้จากการค�ำนวณ GEH เป็นไป
ตามเกณฑ์การชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง จึงสรุปได้
ว่าแบบจ�ำลองนีม้ คี วามเหมาะสมในการใช้เป็นแบบจ�ำลองฐาน
สามารถน�ำไปใช้เป็นตัวแทนในการจ�ำลองสภาพการจราจร
ในสถานการณ์เมื่อมีการให้บริการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่
ศึกษาได้
5.2 ผลจากการให้บริการรถรับส่งนักเรียน
จากการส� ำ รวจพฤติ ก รรมการเดิ น ทางมี ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามจ�ำนวนทัง้ หมด 223 ตัวอย่าง พบว่า ผูป้ กครอง
ร้อยละ 90 ขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาส่งนักเรียนที่โรงเรียน
ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า เดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเวลา
7:15 - 7:30 น. เป็นส่วนใหญ่ จากผูป้ กครองทีข่ บั รถยนต์สว่ น
บุคคลมาส่งนักเรียน ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางซอยวัดยายร่ม
เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียน
โดยคิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 62 ของการเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคลของนักเรียน แสดงดังรูปที่ 3
จากสภาพการจราจรด้านในโรงเรียนในก่อนให้
บริการรถรับส่ง ผู้ปกครองที่ขับรถยนต์มาส่งนักเรียนต้องใช้
เวลารอคอยบนเส้นทางภายในโรงเรียนอย่างน้อย 15 นาที
ก่ อ นที่ จ ะสามารถเดิ น ทางออกสู ่ เ ส้ น ทางหลั ก ภายนอก
โรงเรียนได้ ซึ่งผลจากทฤษฎีแถวคอยพบว่า หากลดปริมาณ
รถยนต์เข้าโรงเรียนลง 68 คันในช่วงเวลา 7:15 - 7:30 น.
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณรถยนต์ทั้งหมด
656 คัน ที่เดินทางเข้าโรงเรียน ระยะเวลารอคอยในเส้นทาง
ภายในโรงเรียนของผูป้ กครองทีย่ งั คงขับรถยนต์มาส่งนักเรียน
ที่โรงเรียนเหลือเพียง 3 นาที แสดงผลการค�ำนวณในตาราง

เดินทางเข้าโรงเรียน

เดินทางออกจากโรงเรียน
รูปที่ 3 เส้นทางการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
ในช่วงเวลาช่วงเช้า
ที่ 2 และน�ำรถมินิบัสขนาด 20 ที่นั่ง จ�ำนวน 8 คัน มาให้
บริการเพื่อใช้รับส่งนักเรียนจ�ำนวน 121 คน (นักเรียนที่นั่ง
รถยนต์มาพร้อมกับผูป้ กครองเฉลีย่ คันละ 1.76 คน) แทนการ
ให้ผปู้ กครองขับรถยนต์เข้าไปส่งทีโ่ รงเรียนเอง รถยนต์จำ� นวน
68 คันที่ลดลงจากระบบนี้เป็นรถยนต์ของผู้ปกครองที่เดิน
ทางเข้าโรงเรียนด้วยเส้นทางถนนพระรามที่ 2 วัดพุทธบูชา
ถนนท่าข้าม และวัดยายร่ม จ�ำนวน 13 คัน 10 คัน 13 คัน
และ 32 คัน ตามล�ำดับ ในส่วนของการเดินทางออกจาก
โรงเรียนมีการกระจายของปริมาณรถยนต์ทหี่ ายไปจากระบบ
ทั้งหมด 67 คัน โดยทยอยออกจากโรงเรียนในระหว่างช่วง
เวลา 7:15 - 8:30 น. เนือ่ งจากผูป้ กครองบางส่วนเดินทางออก
จากโรงเรียนหลัง 8:30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลานอกเหนือการ
พิจารณา จึงท�ำให้ปริมาณรถยนต์ทลี่ ดลงจากระบบในการเดิน
ทางเข้าและออกจากโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เท่ากัน
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ตารางที่ 2 ลักษณะแถวคอยเมื่อปริมาณรถยนต์เดินทางเข้าโรงเรียนลดลง
ปริมาณรถยนต์
เข้าโรงเรียน
ลดลง
(คัน)
ก่อน*

ปริมาณรถยนต์
อัตราเข้า-ออก
(คัน)
(คัน/นาที)
เข้า ออกจาก
λ
μ
โรงเรียน โรงเรียน
179
116 11.93 7.73

ρ

L
(คัน)

Lq
(คัน)

W
Wq
(นาที) (นาที)

λ>μ

1.5431

63

116

116

7.73

7.73

1.0000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

64

115

116

7.67

7.73

0.9914

115.0

114.0 15.00 14.87

65

114

116

7.60

7.73

0.9828

57.0

56.0

7.50

7.37

66

113

116

7.53

7.73

0.9741

37.7

36.7

5.00

4.87

67

112

116

7.47

7.73

0.9655

28.0

27.0

3.75

3.62

68

111

116

7.40

7.73

0.9569

22.2

21.2

3.00

2.87

หมายเหตุ : ก่อน* แทนสถานการณ์การเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียน ณ ทางแยกด้านหน้าโรงเรียนก่อนการลดปริมาณ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้าโรงเรียนในปัจจุบัน
โดยทั้งหมด 4 เส้นทาง มีปริมาณรถยนต์ของผู้ปกครองลดลง
5 คัน 10 คัน 13 คัน และ 39 คัน แสดงดังตารางที่ 3
จากการจ�ำลองสภาพการจราจรตามสมมติฐานนี้
พบว่า การเดินทางระหว่างทางแยกที่พิจารณามีความล่าช้า
เฉลี่ยลดลงจาก 2.87 นาที เป็น 2.24 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ
22 บนเส้นทางที่ 1 และลดลงจาก 2.67 นาที เป็น 1.94 นาที

หรือคิดเป็นร้อยละ 27 บนเส้นทางที่ 2 และสามารถใช้
ความเร็ ว เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น โดยความเร็ ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 14.0
กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 15.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากเดิมที่
สามารถใช้ความเร็วได้เพียง 10.7 กิโลเมตร/ชัว่ โมง และ 11.4
กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือคิดเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
และ ร้อยละ 38 บนเส้นทางที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ แสดงผล

ตารางที่ 3 ปริมาณรถยนต์ของผู้ปกครองที่ลดลงจากระบบเมื่อนักเรียนหันไปใช้บริการรถรับส่งนักเรียน
เส้นทางที่

ชื่อเส้นทาง

1
2
3
4

ถนนพระรามที่ 2
วัดพุทธบูชา
ถนนท่าข้าม
วัดยายร่ม
ทั้งหมด

เดินทางเข้าโรงเรียน
ปริมาณรถยนต์
ร้อยละ
(คัน)
13
19
10
15
13
19
32
47
68
100

เดินทางออกจากโรงเรียน
ปริมาณรถยนต์
ร้อยละ
(คัน)
5
7
10
15
13
19
39
58
67
100
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ตารางที่ 4 ความล่าช้าในการเดินทางระหว่างทางแยกเมื่อมีการให้บริการรถรับส่งนักเรียน

ทิศทาง

เวลา
7:15-7:30 น.
7:30-7:45 น.
7:45-8:00 น.
8:00-8:15 น.
8:15-8:30 น.
ค่าเฉลี่ย

(1) ถนนท่าข้าม - ถนนพระรามที่ 2
ความล่าช้า (นาที)
ความแตกต่าง
ก่อน
หลัง
(นาที)
ร้อยละ
3.58
2.94
0.64
18
3.34
2.66
0.68
20
2.83
2.22
0.61
22
2.42
1.76
0.66
27
2.18
1.64
0.54
25
2.87
2.24
0.63
22

การจ�ำลองสภาพการจราจรเมื่อน�ำรถรับส่งนักเรียนมาให้
บริการดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5
การลดจ�ำนวนรถยนต์ทเี่ ดินทางเข้าโรงเรียนลงจาก
ระบบนอกจากช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้นแล้วยังส่งผลดี
ในแง่การประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงอีกด้วย แต่เดิมผูป้ กครอง
ที่ขับรถยนต์มาส่งนักเรียนที่โรงเรียนทั้ง 68 คันนี้มีการเดิน
ทางในระยะทางรวม 1,165.47 คัน-กิโลเมตร สิน้ เปลืองน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงไปทัง้ หมด 104.78 ลิตร หรือคิดเป็นเงิน 1,950 บาท
แต่หากผู้ปกครองส่งนักเรียน ณ จุดรับส่งที่ก�ำหนดไว้และ
ให้นักเรียนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนด้วยรถรับส่งจะช่วย
ย่นระยะทางในการเดินทางลงถึง 929.59 คัน-กิโลเมตร
มีการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงเหลือเพียง 21.21 ลิตร หรือกล่าวได้วา่
ผูป้ กครองมีคา่ เชือ้ เพลิงทีย่ งั คงต้องจ่าย 395 บาท ในส่วนของ

(2) วัดพุทธบูชา - ถนนท่าข้าม
ความล่าช้า (นาที)
ความแตกต่าง
ก่อน
หลัง
(นาที)
ร้อยละ
2.99
2.35
0.64
21
3.09
2.10
0.99
32
2.67
1.90
0.77
29
2.73
1.86
0.87
32
1.88
1.50
0.38
20
2.67
1.94
0.73
27

รถรับส่งนักเรียน 8 คันที่น�ำมาให้บริการจะมีการเดินทาง
ในระยะทางรวม 163.28 คัน-กิโลเมตร บริโภคน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ทั้งหมด 40.53 ลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 843 บาท
ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7

6. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาสภาพการจราจรบนโครงข่ายครอบคลุม
เส้นทางบริเวณโดยรอบโรงเรียน โดยใช้แบบจ�ำลองสภาพ
การจราจร ระดับจุลภาคด้วยโปรแกรม VISSIM พบว่า แบบ
จ�ำลองพื้นฐาน (Base Model) ที่น�ำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สภาพการจราจรเมื่อพฤติกรรมการเดินทางของ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีความเหมาะสม สามารถใช้
จ�ำลองสภาพการจราจรหลังเปิดให้มีการบริการรถรับส่ง
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ตารางที่ 5 ความเร็วในการเดินทางระหว่างทางแยกเมื่อมีการให้บริการรถรับส่งนักเรียน

ทิศทาง

เวลา
7:15-7:30 น.
7:30-7:45 น.
7:45-8:00 น.
8:00-8:15 น.
8:15-8:30 น.
ค่าเฉลี่ย

(1) ถนนท่าข้าม - ถนนพระรามที่ 2
ความเร็ว (กม./ชม.)
ความแตกต่าง
ก่อน
หลัง (กม./ชม.) ร้อยละ
8.3
10.2
1.9
23
8.9
11.2
2.3
26
10.5
13.5
3.0
29
12.3
17.0
4.7
38
13.7
18.2
4.5
33
10.7
14.0
3.3
30

(2) วัดพุทธบูชา - ถนนท่าข้าม
ความเร็ว (กม./ชม.)
ความแตกต่าง
ก่อน
หลัง (กม./ชม.) ร้อยละ
9.9
12.6
2.7
27
9.5
14.1
4.6
48
11.0
15.5
4.5
41
10.8
15.9
5.1
47
15.6
19.6
4.0
26
11.4
15.5
4.2
38

ตารางที่ 6 ความเปลี่ยนแปลงของการเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหลังมีการให้บริการรถรับส่งนักเรียน
เส้นทาง

ปริมาณ
รถยนต์
(คัน)

ถนนพระรามที่ 2
วัดพุทธบูชา
ถนนท่าข้าม
วัดยายร่ม
ทั้งหมด

13
10
8
37
68

ระยะทางเฉลี่ยขาไป-ขากลับ
การบริโภค
(กิโลเมตร)
ระยะทางลดลง เชื้อเพลิง (ลิตร)
ความ (คัน-กิโลเมตร)
ก่อน หลัง
ก่อน
หลัง
แตกต่าง
7.138 1.578 5.560
72.280
8.34 1.84
7.867 0.086 7.781
77.810
7.07 0.08
30.040 20.940 9.100
72.800
21.61 15.06
20.370 1.270 19.100
706.700
67.76 4.22
65.415 23.874 41.541
929.590
104.78 21.21

ค่าเชื้อเพลิง
(บาท)
ก่อน

หลัง

155
132
402
1261
1950

34
2
280
79
395
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ตารางที่ 7 การสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณรถยนต์และระยะทางในการเดินรถรับส่งนักเรียน
เส้นทาง
ถนนพระรามที่ 2
วัดพุทธบูชา
ถนนท่าข้าม
วัดยายร่ม
ทั้งหมด

ปริมาณ
รถยนต์ (คัน)
2
1
1
4
8

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
14.160
9.260
21.460
26.060
70.94

นักเรียนได้ เมือ่ น�ำรถรับส่งนักเรียนจ�ำนวน 8 คัน มาให้บริการ
รับส่งนักเรียนจ�ำนวน 121 คน ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า
7:15 - 7:30 น. สามารถลดจ�ำนวนรถยนต์ของผู้ปกครองที่
เดินทางมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนลงได้ 68 คัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของรถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางเข้าโรงเรียน
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผลจากการจ�ำลองสถานการณ์ พบว่าการ
เดินทางบนโครงข่ายบริเวณโรงเรียนที่ศึกษามีความล่าช้า
ลดลงและสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นทั้งเส้นทางขาเข้าและ
เส้นทางขาออกจากโรงเรียน อีกทั้งการส่งนักเรียน ณ จุดรับ
ส่งยังช่วยย่นระยะทางในการเดินทางของผู้ปกครองส่งผล
ให้การสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงสุทธิ 712 บาท

7. ข้อเสนอแนะ

การใช้รถรับส่งนักเรียนแทนการขับรถยนต์มาส่ง
บุตรหลานที่โรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเวลาและค่าใช้
จ่ายต่อผู้ใช้รถยนต์ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ประโยชน์โดยตรงต่อ
ผู้ปกครองที่ให้บุตรหลานขึ้นรถรับส่ง นอกจากผู้ปกครอง
สามารถประหยัดเวลาในการขับรถยนต์มาส่งที่โรงเรียนเอง
แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขับรถยนต์มาส่งที่
โรงเรียนอีกด้วย 2) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ปกครองที่ยังคง
ขับรถยนต์มาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน คือจะช่วยลดความ
ล่าช้าในการรอคอยในแถวคอยขณะที่ขับรถยนต์ออกจาก
โรงเรียน เพราะรถยนต์ที่เข้ามาในโรงเรียนมีจ�ำนวนลดลง
และ 3) ประชาชนที่ขับรถยนต์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนก็ได้
ประโยชน์เพราะมีรถยนต์ในกระแสจราจรลดลง ช่วยลด
ความล่าช้าในการเดินทางลงได้

ระยะทาง
(คัน-กิโลเมตร)
28.32
9.26
21.46
104.24
163.28

การบริโภค
เชื้อเพลิง (ลิตร)
9.31
3.04
7.06
21.12
40.53

ค่าเชื้อเพลิง
(บาท)
194
63
147
439
843

ผูป้ กครองทีใ่ ห้บตุ รหลานใช้รถรับส่งนักเรียนจ�ำนวน
68 คัน สามารถย่นระยะทางในการเดินทางได้ 929.59 คันกิโลเมตร (จากตารางที่ 6) คิดเป็นเฉลีย่ คันละ 13.67 กิโลเมตร
หากใช้ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
[17] คิดเป็นเวลาที่ประหยัดได้เฉลี่ยคันละ 32.81 นาที หาก
คิดเทียบเวลาที่ประหยัดได้ตามมูลค่าเวลานาทีละ 2 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่รถแท็กซี่ใช้คิดค่าโดยสารในกรณีที่
รถยนต์เคลือ่ นตัวช้า ผูป้ กครองสามารถประหยัดเวลาได้ 65.62
บาท และหากคิดค่าเชือ้ เพลิงและค่าสึกหรอของรถยนต์ 5 บาท
ต่อกิโลเมตร [14, 15] จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ 68.35 บาท
รวมเวลาและค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้เฉลี่ยคันละ 133.97 บาท
หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 133.97 × 68 = 9,110 บาท (ประโยชน์
ส่วนที่ 1)
ส่วนผู้ปกครองที่ยังคงขับรถยนต์มาส่งบุตรหลานที่
โรงเรียนในช่วงเวลา 7:15-7:30 น. เดิมมีจ�ำนวน 179 คัน
ใช้เวลาในการรอคอยเฉลี่ยในแถวคอยขณะขับรถยนต์ออก
จากโรงเรียนไม่น้อยกว่า 15 นาที (จากตารางที่ 2) หลังจาก
ผู้ปกครองจ�ำนวน 68 คน ให้บุตรหลานเปลี่ยนไปใช้รถรับส่ง
นักเรียน มีผลให้ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในแถวคอยลดลงเหลือ
3 นาที หากคิดเทียบเวลาทีป่ ระหยัดได้ตามมูลค่าเวลานาทีละ
2 บาท เวลาที่ประหยัดได้คิดเป็นไม่น้อยกว่า (179 × 15 ×
2) - (111 × 3 × 2) = 4,704 บาท (ประโยชน์ส่วนที่ 2)
นอกจากนี้ แล้ ว ประชาชนที่ ขั บรถยนต์ บริ เ วณ
รอบ ๆ โรงเรียน ในช่วงเวลา 7:15 - 8:30 น. มีทั้งสิ้น 1,889 คัน
จากแบบจ�ำลองการจราจรพบว่าเมือ่ ผูป้ กครองจ�ำนวน 68 คน
ให้บุตรหลานเปลี่ยนไปใช้รถรับส่งนักเรียนแล้ว มีผลท�ำให้
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ความล่าช้าในการเดินทางลดลงเฉลี่ย 0.68 นาที (จากตาราง
ที่ 4) หากคิดเทียบเวลาที่ประหยัดได้ตามมูลค่าเวลานาทีละ
2 บาท เวลาทีป่ ระหยัดได้คดิ เป็น 1,889 × 0.68 × 2 = 2,569
บาท (ประโยชน์ส่วนที่ 3) รวมประโยชน์ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3 (9,110 + 4,704 + 2,569) เท่ากับ 16,383 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการจัดหารถรับส่งมาให้บริการปัจจุบนั
มีต้นทุนประมาณคันละ 2,000 บาทต่อวัน จากการศึกษานี้
จะใช้รถรับส่งนักเรียน จ�ำนวน 8 คัน ดังนัน้ จะมีคา่ ใช้จา่ ยรวม
วันละ 16,000 บาท โดยปรกติแล้วผูไ้ ด้ประโยชน์จะยินดีทจี่ ะ
จ่าย (Willingness to pay) เมื่อผู้จ่ายเงินได้รับผลประโยชน์
มากกว่าเงินที่จะจ่าย หากทางโรงเรียนเก็บค่าโดยสารรถรับ
ส่งนักเรียนจากผูป้ กครองเพือ่ มาใช้จา่ ยในการให้บริการรับส่ง
นักเรียนเฉพาะในช่วงเช้าจะเป็นไปได้คอ่ นข้างยาก เนือ่ งจาก
มีตน้ ทุนในการจัดหารถรับส่งมาให้บริการยังสูงกว่าประโยชน์
ส่วนที่ 1 มาก อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนควรพิจารณาจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ปกครองที่ยังคงขับรถยนต์มาส่งบุตร
หลานที่ โ รงเรี ย นด้ว ย เพราะผู้ป กครองกลุ่ม นี้ก็ไ ด้รั บผล
ประโยชน์ส่วนที่ 2 ด้วยเช่นกัน ส่วนผลประโยชน์ส่วนที่ 3
เป็นผลประโยชน์ภายนอกโรงเรียน ทางโรงเรียนอาจพิจารณา
ใช้เป็นเหตุผลเพื่อของบอุดหนุนจากภาครัฐได้
อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ของการจัดรถรับส่ง
นักเรียนนั้นขึ้นกับการบริหารจัดการต้นทุนของรถรับส่งที่
จัดหามา หากใช้รถรับส่งเพื่อรับส่งนักเรียนเฉพาะในช่วงเช้า
ก่อนเข้าเรียนก็จะไม่คุ้มทุน แต่หากทางโรงเรียนสามารถ
แชร์รถรับส่งเพื่อไปใช้ประโยชน์ส�ำหรับกิจกรรมอื่นด้วย เช่น
รับส่งบุคลากรของหน่วยงานอื่นในละแวกใกล้เคียง รับส่ง
ผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียงไปสถานพยาบาล ซึ่งมีการใช้รถ
รับส่งในช่วงหลังเวลา 8:00 น. ไปแล้ว หรือทางโรงเรียนอาจ
พิจารณาจัดบริการรับส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนเพิม่ ด้วย ก็จะ
ท�ำให้เกิดการแชร์ต้นทุนรถรับส่งที่เช่ามาให้ถูกลงได้
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