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บทคัดย่อ
ระดับการให้บริการเป็ นการวัดคุณภาพและสมรรถนะของสิงอํานวย
ความสะดวกด้านการขนส่ง สําหรับทางเดินเท้า ระดับการให้บริการ
พิจารณาจากพื&นทีเฉลียต่ อคนเดินเท้าและอัตราการไหลเฉลีย พื&นทีที
มากกว่ าซึงเกิดในช่ ว งทีมีอ ัต ราการไหลน้ อ ยกว่ าจะให้ค่ า ระดับการ
ให้บริการทีดีกว่าเนืองจากคนเดินเท้ามีอิสระในการเคลือนทีมากกว่า
ตามคู่มอื ความจุและคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนระบุ
ว่าระดับการให้บริการของคนเดิน เท้ามัก จะวิเคราะห์โ ดยใช้ค่ าเฉลีย
ในช่วง 15 นาทีทหนาแน่
ี
นทีสุด อย่างไรก็ตาม ผลทีได้อาจจะคลุมเครือ
ไม่เห็น ปญั หาของคนเดิน เท้าจากค่ าระดับการให้บริก ารทีดีเกิน จริง
สํ า หรับ สถานี ใ นระบบขนส่ ง มวลชน รถไฟจะมาตามตารางเวลาที
กํ า หนดไว้ ผู้โ ดยสารทีลงทีสถานี จ ะมาเป็ น ขบวนทีหนาแน่ น แล้ ว
กระจายตัวออกไปจากสถานี สถานการณ์ เช่ นเดียวกัน นี&จะพบได้ใน
ทางเดินเท้าในบริเวณใกล้เคียง จากการเก็บข้อมูลทีทางเดินเชือมสถานี
รถไฟฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทีหนาแน่ นเพือศึกษาผลของช่วงเวลา
การวิเคราะห์ทีมีต่ อ ค่ า ระดับ การให้บ ริก าร ผลทีได้แ สดงให้เ ห็น ว่ า
ทางเดินเชือมดังกล่าวมีระดับการให้บริการ A แต่ในสภาพจริงมีคนเดิน
เท้าหนาแน่ นสูงมาก ค่าระดับการให้บริการทีบิดเบือนไปนี&เป็ นผลมา
จากการใช้ช่วงเวลาวิเคราะห์ 15 นาที การเลือกช่วงเวลาการวิเคราะห์
มีผลต่อความสอดคล้องของค่าระดับการให้บริการกับสภาพทีเป็ นจริง
ในการออกแบบสิงอํานวยความสะดวกในสถานีสําหรับโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนในอนาคต ควรมีการพิจารณาในเรืองนี&ดว้ ยเพือปรับปรุง
ระดับการให้บริการของคนเดินเท้าให้ดขี น&ึ
คําสําคัญ: ระดับการให้บริการ, คนเดินเท้า, ทางเดินเท้า, ขนส่งมวลชน

Abstract
The level of service (LOS) is a measure of quality and
performance of the transport facilities. For walkway, the LOS is
based on the average pedestrian space and average flow rate.

The larger space, which happens during the smaller flow rate,
shows the better LOS, as pedestrians are more independent to
move. According to the Transit Capacity and Quality of Service
Manual, the pedestrian LOS is typically analyzed based on the
average value over the busiest 15-min period. However, the
results may obscure pedestrian circulation problems, as it shows
too optimistic LOS. For transit station, the train is coming on the
scheduled headway. The alighting passengers come as a
platoon during a short period and then dissipate from the station.
The situation would be same at the adjacent walkway. The data
collection at the skywalk adjacent to the busy station is
conducted in order to study the effect of the analysis period on
the resulting pedestrian LOS. The results show that the
pedestrian LOS on the skywalk is “A” but the real situation shows
a very high density of pedestrian on the skywalk. This distorted
LOS is a result of the analysis across inappropriate analysis
period of 15 minutes. The selection of the analysis period affects
the consistency of the resulting LOS. This concern should be
raised to the design of the facilities in transit station for the future
projects in order to improve the pedestrian LOS.
Keywords: level of service, pedestrian, walkway, Transit

1. บทนํา
ในป จั จุ บ ั น การเดิ น ทางด้ ว ยระบบรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนใน
กรุ ง เทพมหานครได้ร ับ ความนิ ย มมากขึ&น ในแต่ ล ะวัน มีผู้โ ดยสาร
เดิน ทางด้ว ยรถไฟฟ้ ามากกว่ า หนึ งล้า นเทียว ดัง จะได้พ บปริม าณ
ผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูงในสถานีหลักหลายแห่ง ทัง& ภาครัฐและเอกชนต่าง
เล็ง เห็น ความสํ า คัญ ของระบบขนส่ ง มวลชนว่ า เป็ น ระบบขนส่ ง ทีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะในเขตเมืองซึง
มีประชากรหนาแน่ น ทัง& นี&ได้มกี ารดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
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มวลชนสายต่ าง ๆ ในพื&นทีกรุงเทพมหานครตามแผนแม่บททีวางไว้
อย่างต่อเนือง และจะการเปิดให้บริการเพิมเติมอีกหลายสายในช่วง 3-5
ปี ข ้างหน้ า การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าทีต่ อเชือมกัน นี& จะเพิมความ
สะดวกในการเดินทางให้กบั ผูโ้ ดยสารและสามารถดึงดูดผูโ้ ดยสารให้มา
ใช้ บ ริก ารรถไฟฟ้ าเพิมมากขึ&น ดัง เช่ น การเปิ ด ส่ ว นต่ อ ขยายของ
รถไฟฟ้าบีทเี อส ทําให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารในระบบเพิมขึน& มากโดยเฉพาะ
ในสถานีทเป็
ี นจุดเชือมต่อ การจัดเตรียมสิงอํานวยความสะดวกภายใน
สถานีให้เพียงพอจึงเป็ นสิงทีสําคัญเพือความปลอดภัยและสะดวกสบาย
ของผูโ้ ดยสารทีจะเข้ามาใช้ระบบ
การออกแบบสิงอํ า นวยความสะดวกภายในสถานี ข องระบบ
รถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนมัก จะทํ า ตามคู่ ม ือ ความจุ แ ละคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน (Transit Capacity and Quality of
Service Manual: TCQSM) โดยได้มกี ารกําหนดตัวชี&วดั ระดับการ
ให้บริการ (Level of Service: LOS) ของสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ไว้ เช่น ทางเดิน (Walkway) บันได (Stair) พื&นทีรอคอย (Waiting
Area) เป็ นต้น ในการออกแบบจะพิจารณาจากข้อมูลปริมาณผูโ้ ดยสาร
ทีคาดการณ์ไว้ โดยมักจะออกแบบให้รองรับได้ในระดับการให้บริการ C
หรือ ดีก ว่ า [1-2] โดยทัวไป ระดับการให้บริก ารสําหรับคนเดิน เท้า
(Pedestrian) จะพิจารณาจากความหนาแน่ น/แออัด ในรูปของพื&นที
เฉลียต่อคน หากมีพ&นื ทีเฉลียต่อคนมาก แสดงว่าคนเดินเท้ามีอสิ ระใน
การเคลือนทีสูง ระดับการให้บริการก็จะดีไปด้วย ในทางปฏิบตั มิ กั จะ
พิจารณาจากค่าอัตราการไหล (Flow) เนืองจากสามารถหาค่าได้จาก
ปริมาณผูโ้ ดยสารทีคาดการณ์ไว้ ซึงหากมีอตั ราการไหลมาก แสดงว่า
จะมีการแออัดของคนเดินเท้า นําไปสู่ระดับการให้บริการทีไม่ดี
การคํานวณหาค่าอัตราการไหลของคนเดินเท้านี&จะมีการเฉลียเป็ น
จํานวนคนต่อนาทีต่อความกว้าง (คน/เมตร/นาที) ช่วงระยะเวลาทีใช้ใน
การเฉลียจะมีผลต่อการคํานวณหาค่าอัตราการไหลอย่างมาก เนืองจาก
ลัก ษณะการไหลของผู้โ ดยสารบริเวณสถานี ร ถไฟฟ้ าจะเป็ น การมา
พร้อมกันเป็ นจํานวนมากตามช่วงเวลาทีรถไฟฟ้าเข้าสถานี และหายไป
ในช่ ว งทีไม่ ม ีร ถไฟฟ้ าเข้า สถานี การใช้ ช่ ว งระยะเวลาวิเ คราะห์ ที
ยาวนานเกินไปอาจทําให้ค่าระดับบริการทีได้ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
บทความนี&แสดงผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอัตราการไหล
เฉลียสูงสุดของทางเดินเท้าในสถานีรถไฟฟ้าเมือใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย
ทีต่ างกัน เพือแสดงให้เห็น ว่ าการเลือ กใช้ช่ ว งระยะเวลาวิเคราะห์ ที
เหมาะสม จะทําให้ผอู้ อกแบบสามารถจัดเตรียมสิงอํานวยความสะดวก
ภายในสถานีได้เพียงพอ

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1

ระดับการให้บริ การของทางเดิ นเท้ าในสถานี รถไฟฟ้ า

การประเมิน คุณภาพของการเดินเท้ามักจะแสดงในรูปของระดับ
การให้บ ริก ารเฉลียตลอดช่ ว งระยะเวลาหนึ ง โดยทัวไปมัก ใช้ช่ ว ง
ระยะเวลา 15 นาทีทเร่
ี งด่วนทีสุด สําหรับในบริเวณสถานทีทีการมา
ของคนเดิน เท้ า เป็ น แบบลู ก คลืนดัง เช่ น ในสถานี ร ถไฟฟ้ า การใช้
ค่าเฉลียในช่วงระยะเวลาทียาวนานเกินไปอาจจะไม่สามารถแสดงให้
เห็นสภาพปญั หาได้ อาจต้องวัดระดับการให้บริการจากประสบการณ์
ของผูใ้ ช้โดยตรง ซึงก็อาจได้รบั สภาพปญั หาเกินจริงได้เช่นกัน ดังนัน&
อาจต้องมีการแสดงค่าอืนประกอบด้วย เช่น อัตราส่วนปริมาณต่อความ

จุ เวลาในการเดินทาง ระยะเวลาการออกจากชานชาลา ความล่าช้า
จากแถวคอย เป็ นต้น [1] ระดับการให้บริก ารของการเดิน เท้าแบ่ ง
ออกเป็ น 6 ระดับ คือ A B C D E และ F โดย A เป็ นระดับการ
ให้บริก ารทีดีทสุี ด ลักษณะความแออัดของคนเดิน เท้าในแต่ ล ะระดับ
การให้บริการแสดงในรูปที 1

รูปที 1 ระดับการให้บริการของการเดินเท้า [1]

ระดับการให้บริการของการเดินเท้าจะแบ่งระดับตามค่าพื&นทีเฉลีย
ต่ อคนเดิน เท้าและอัตราการไหลเฉลียดังแสดงในรูปที 2 ความจุของ
ทางเดิน เท้าขึ&นอยู่ก บั หลายปจั จัย ได้แ ก่ ความเร็วในการเดิน ความ
หนาแน่ น ลักษณะของคนเดินเท้า และความกว้างประสิทธิผลซึงเป็ น
ความกว้างของทางเดินเท้าบริเวณทีแคบทีสุด ในการคํานวณค่าอัตรา
การไหลจะใช้ค่าความกว้างประสิทธิผล ค่ าความจุ ของทางเดินเท้าที
ระบุไว้ในคู่มอื ความจุและคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
มีค่า 82 คน/เมตร/นาที เทียบได้กบั ระดับการให้บริการ E

รูปที 2 ค่าทีใช้แบ่งระดับการให้บริการของทางเดินเท้าในสถานีรถไฟฟ้า [1]

2.2

งานวิ จยั ที เกียวข้อง

เนื องจากระดับการให้บริก ารของทางเดิน เท้าจะขึ&น อยู่ ก บั พื&น ที
เฉลียต่ อคนเดินเท้า ลักษณะทีแตกต่ างกันเช่น ขนาดร่างกาย การทิ&ง
ระยะห่างระหว่างการเดิน ความเร็วของการเดินของคนแต่ ละประเทศ
จะทําให้การนิยามค่าระดับการให้บริการทีกล่าวมาข้างต้นแตกต่างกัน
คู่ม ือ ทีกล่ า วถึง พัฒ นาขึ&น ในประเทศสหรัฐ อเมริก า การนํ า ไปใช้ใ น
ประเทศอืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในแถบเอเชีย ควรมีการปรับเทียบให้
เข้ากับลักษณะของท้องถิน ทัง& นี& มีการศึกษาระดับการให้บริการของ
ทางเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า พื&นทีทีต้องการเฉลียต่อคนเดิน
เท้ามีค่าน้ อยกว่าของสหรัฐอเมริกาในระดับการให้บริการทีเท่ากัน [3]
กล่าวคือ คนในกรุงเทพมหานคร มีความต้องการพื&นทีในการเดินน้อย
กว่ า ทัง& นี& อ าจเกิด จากขนาดร่ า งกายทีเล็ ก กว่ า ประกอบกับ ความ
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ต้องการความเป็ นส่วนตัวน้ อยกว่ า การศึกษาทีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ของเซียงไฮ้ ประเทศจีน ก็ได้ขอ้ สรุปในเรืองนี&ในทํานองเดีย วกัน [4]
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเดินบนทางเท้าทัวไปกับทางเดินในสถานี
รถไฟฟ้าจะมีความแตกต่ างกัน โดยการเดินบนทางเดินในสถานีจะมี
ลักษณะการเดินเป็ นกลุ่มทีไม่ได้เลือก (Involuntary Group) มากกว่า
เนืองจากพืน& ทีทีจํากัดและความเร่งรีบในการเดินทาง [5]
จากการศึกษาความจุและคุณภาพการบริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสอโศกเมือปี พ .ศ. 2558 มีก ารประเมิน ระดับ การให้ บ ริก ารของ
ทางเดินลอยฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยเก็บข้อมูลปริมาณ
คนเดินเท้าเป็ นระยะเวลา 13 นาทีแล้วคํานวณค่าอัตราการไหลเฉลีย
พบว่ า ทางเดิ น บริ เ วณสถานี ร ถไฟฟ้ าบีที เ อสอโศก มีร ะดับ การ
ให้บริการ A เป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นทีทางเดินฝงั
ตะวันออกมีระดับการให้บริการ B [6] ทัง& นี&ค่าระดับการให้บริการทีได้
อาจจะขัดกับความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้และภาพแสดงความแออัดทีแสดงในรูป
ที 1 สภาพทีพบจริง บนทางเดิน ดัง กล่ า วในช่ ว งเร่ ง ด่ ว นจะมีค วาม
หนาแน่ นสูงในระดับเต็มความจุ (LOS E) เป็ นช่วงเวลาสัน& ๆ แต่เมือ
คํานวณค่าเฉลียในช่วงระยะเวลา 13 นาทีทําให้ได้ค่าอัตราการไหล
เฉลียตําลง จนประเมินค่าระดับการให้บริการได้เป็ น A หรือ B หากทํา
การเฉลียทีระยะเวลาน้อยกว่านี& จะทําให้ได้ค่าทีสมจริงมากขึน&
ธรรมชาติข องระบบขนส่ งมวลชนทีจะมีค นจํานวนมากเข้ามาที
สถานีในเวลาเดียวกันในรถไฟฟ้าขบวนเดียวกัน ทําให้สงอํ
ิ านวยความ
สะดวกต่ าง ๆ บริเวณสถานีมกี ารเปลียนแปลงระดับการให้บริการเร็ว
มากเป็ นรายนาที กล่าวคือ ในช่วงรายนาทีทต่ี อเนืองกัน ค่าระดับการ
ให้บริการบนสิงอํานวยความสะดวกใด ๆ สามารถเปลียนจาก A เป็ น E
หรือกลับกันได้ ดังผลการศึกษาทีสถานีรถไฟฟ้าในสวิตเซอร์แลนด์ [7]
ดัง นั น& ในการออกแบบควรมีแ นวทางในการเลือ กใช้ร ะยะเวลาการ
วิเคราะห์ทเหมาะสม
ี

ระดับการให้บริการของคนเดินเท้าในการเดินทิศทางเดียวกันและสวน
ทางกันไม่มคี วามแตกต่างกัน ดังนัน& การหาพื&นทีเฉลียต่อคนเดินเท้าจึง
ไม่คํ านึ ง ถึงทิศ ทาง ทัง& นี& ห ากพิจารณาในแง่ ค วามจุใ นการออกแบบ
โดยทัวไป การเดินเท้าในทิศทางเดียวกันจะมีค่าความจุมากกว่าการ
เดินเท้าในสองทิศทาง [8]

3. วิธกี ารศึกษา

ค่าอัตราการไหลเฉลียต่อนาทีเมือใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย 4 นาที 5
นาทื 10 นาที และ 15 นาที แสดงในรูปที 4-7 ตามลําดับ โดยค่าอัตรา
การไหลเฉลียทีมากทีสุ ด จะถู ก นํ ามาใช้ใ นการประเมิน ค่ าอัต ราการ
ให้บริการของทางเดินเท้า โดยเมือเฉลียทุก 4 นาทีได้ค่า 56.5 คน/นาที
เฉลียทุก 5 นาทีได้ค่า 43.4 คน/นาที เฉลียทุก 10 นาทีได้ค่า 31.1 คน/
นาที และเฉลียทุก 15 นาทีได้ค่า 30.2 คน/นาที พบว่าค่าอัตราการไหล
เฉลียต่อนาทีสูงสุดมีค่าลดลงตามระยะเวลาเฉลียทีมากขึน& ดังแสดงใน
รูปที 8

3.1 การเก็บข้อมูล
การศึก ษานี& ได้ทําการเก็บข้อมูลปริมาณคนเดิน เท้าบนทางเดิน
เชือมไปยังทางออก 1 และ 2 บนถนนราชพฤกษ์ของสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสบางหว้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โดยได้เก็บข้อมูลในวันอังคารที 6
ธันวาคม 2560 เวลา 18:00-19:00 น. โดยนับปริมาณคนเดินเท้าแยก
ทิศทางและทําการบันทึกทุก ๆ หนึงนาที

4. ผลการศึกษา
จากการนั บ ปริ ม าณคนเดิ น เข้ า ออกบริ เ วณทางเดิน ในสถานี
รถไฟฟ้ า ได้ปริมาณคนเดิน เข้าออกในแต่ ล ะนาทีดงั แสดงในรูปที 3
พบว่าทีบริเวณนี&มปี ริมาณคนเดินออกจากสถานีมากกว่าเนืองจากเป็ น
ช่วงเร่งด่วนเย็น ผูโ้ ดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าเพือเดินทางออกนอกเมือง
เป็ นจํานวนมาก มีจาํ นวนคนเดินเข้ารวม 217 คน มีจาํ นวนคนเดินออก
รวม 1,493 คน รวม 2 ทิศทางเป็ นจํานวน 1,710 คน โดยมีคนเดินเข้า
มากทีสุด 27 คนในช่วงเวลา 18:07-18:08 น. คนเดินออกมากทีสุด 60
คนในช่วงเวลา 18:15-18:16 น. รวมคนเดินเข้าออกมากทีสุด 74 คน
ในช่วงเวลา 18:06-18:07 น.
80

ปริมาณคนเดินเท้า
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รูปที 3 ปริมาณคนเดินเข้าออกสถานีชว่ งเวลา 18:00-19:00 น.

3.2 การหาอัตราการไหลเฉลีย

60

อัตราการไหลเฉลีย (คน/นาที)

จากข้อมูลปริมาณคนเดินเท้าทีเก็บมา จะทําการคํานวณหาอัตรา
การไหลเฉลียต่อนาที โดยใช้ช่วงระยะวิเคราะห์ 4 นาที (เป็ นช่วงเวลา
ห่างเฉลียทีรถไฟฟ้าเข้าสู่สถานี) 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที (ตามที
มักจะใช้กนั โดยทัวไป) และทําการเปรียบเทียบกัน เพือวิเคราะห์ผลที
เกิดจากการใช้ระยะเวลาเฉลียทีแตกต่างกัน
ในการคํานวณค่าอัตราการไหลเฉลียต่ อนาที จะพิจารณาปริมาณ
คนเดินเท้าทัง& สองทิศทางรวมกัน เนืองจากเป็ นปริมาณการใช้งานบน
ทางเดิน เท้า ในสภาพจริง และทางเดิน เท้า ในบริเ วณนี& ม ีค วามกว้า ง
เพียงพอในการเดินสวนกันได้อย่างสะดวก โดยมีสมมติฐานว่าการเดิน
เท้าในทิศทางเข้าและออกจากสถานีมพี ฤติกรรมใกล้เคียงกัน การรับรู้

ทิศทางเข้า

70

50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

ช่วงที

9

10

11 12 13 14 15

รูปที 4 อัตราการไหลเฉลียต่อนาทีเมือใช้ชว่ งระยะเวลาเฉลีย 4 นาที

3

เมือทําการเฉลียด้วยช่วงระยะเวลาทียาวนานขึ&น ค่าเฉลียของแต่
ละช่วงจะใกล้เคียงกัน ต่ างกับกรณีทเฉลี
ี ยด้วยช่วงระยะเวลาทีสัน& ลง
เป็ น ลัก ษณะการกระจายตัว ของคนเดิน เท้า บริเ วณสถานี ร ถไฟฟ้ า
เพราะการมาพร้ อ มกัน ในช่ ว งระยะเวลาสัน& ๆ แล้ว หายไป อย่ า ง
สมําเสมอนี& ทําให้เมือดูภาพรวมแล้ว จํานวนคนในแต่ละช่วงระยะเวลา
ทียาวนานจะค่อนข้างสมําเสมอ แต่ แท้ทจริ
ี งจะมีค วามหนาแน่ นอยู่ที
ช่วงเวลาสัน& ๆ (Micropeak) ด้วย ซึงหากไม่พจิ ารณาถึงประเด็นนี&เลย
ในการออกแบบ จะทําให้การเตรียมสิงอํานวยความสะดวกต่ าง ๆ มี
ความจุไม่เพียงพอ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาทีใช้ในการเฉลียมีผลต่อ
ค่าอัต ราการไหลเฉลียทีคํานวณได้ สําหรับกรณีศ ึก ษานี& ห ากใช้ช่ ว ง
ระยะเวลาเฉลียที 15 นาทีจะได้ค่าอัตราการไหลเฉลียคิดเป็ น 0.53 ของ
ค่าทีได้เมือใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย 4 นาที และคิดเป็ น 0.70 ของค่าทีได้
เมือใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย 5 นาที ค่าทีได้น&ีเมือนํ าไปประเมินระดับการ
ให้บริการ ก็จะทําให้ได้ค่าระดับการให้บริการทีไม่เท่ากัน ดังนัน& หากใน
การออกแบบพิจารณาค่าเฉลียอัตราการไหลในช่วงเวลา 15 นาทีสูงสุด
ตามทีได้แนะนํ าไว้ในคู่มอื ความจุและคุณภาพการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน จะทําให้ได้ค่าความกว้างของทางเดินเท้าทีต้องการน้อย
กว่าความเป็ นจริง อันเป็ นผลให้พ บการติดขัด ความไม่สะดวกสบาย
และความไม่ปลอดภัยของคนเดินเท้า

อัตราการไหลเฉลีย (คน/นาที)
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รูปที 5 อัตราการไหลเฉลียต่อนาทีเมือใช้ชว่ งระยะเวลาเฉลีย 5 นาที

อัตราการไหลเฉลีย (คน/นาที)
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ

รูปที 6 อัตราการไหลเฉลียต่อนาทีเมือใช้ชว่ งระยะเวลาเฉลีย 10 นาที

อัตราการไหลเฉลีย (คน/นาที)
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รูปที 7 อัตราการไหลเฉลียต่อนาทีเมือใช้ชว่ งระยะเวลาเฉลีย 15 นาที

อัตราการไหลเฉลียสูงสุด (คน/นาที)
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รูปที 8 แนวโน้มค่าอัตราการไหลเฉลียต่อนาทีสูงสุดตามช่วงระยะเวลาทีเฉลีย

การศึกษานี&แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาในการวิเคราะห์มผี ลค่า
อัตราการไหลเฉลียและระดับการให้บริการของคนเดินเท้าบนทางเดิน
ในระบบขนส่งมวลชน โดยหากใช้ระยะเวลาเฉลียทีมากกว่า จะทําให้ได้
ค่าอัตราการไหลเฉลียทีน้อยกว่า ได้ค่าอัตราการให้บริการทีดีกว่า ซึง
การวิเคราะห์จะต้อ งพิจารณาถึงความแออัดในช่ ว งระยะเวลาสัน& ๆ
(Micropeak) ด้วย เพราะลักษณะการเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่ง
มวลชนจะมีล กั ษณะเฉพาะ คือ มีก ารใช้ท างเดิน เท้าอย่ างหนาแน่ น
ในช่วงระยะเวลาสัน& ๆ และเบาบางหรือไม่มคี นเดินเท้าในช่วงเวลาถัด
มา มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเลือ กใช้ ช่ ว งระยะเวลาการวิเ คราะห์ ค วรพิจ ารณาถึ ง ช่ ว ง
ระยะเวลาการปล่อยรถ (Headway) เพราะจะเป็ นช่วงเวลาทีรถไฟฟ้า
นําผูโ้ ดยสารจํานวนมากมาพร้อมกันทีสถานี ปกติรถไฟฟ้าบีทเี อสจะมี
ช่วงระยะเวลาปล่อยรถอยู่ในช่วง 4-5 นาทีต่อขบวน การวิเคราะห์ระดับ
การให้บริการในการใช้งานจริง (Operational LOS) ควรพิจารณาช่วง
ระยะเวลาตามค่ าช่ว งระยะเวลาการปล่ อยรถ ในการออกแบบหากมี
ข้อ จํากัดในด้านสถานที ทําให้ไ ม่สามารถจัดเตรีย มสิงอํ านวยความ
สะดวกให้เพียงพอกับความต้องการได้ ก็จะต้องพิจารณาการจัดการ
และจัดเตรียมพืน& ทีรอคอยเพือรองรับแถวคอยทีเกิดขึน& ให้เพียงพอด้วย
อย่างไรก็ตาม การใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย 15 นาทีไม่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ร ะดับการให้บริการในสถานีร ถไฟฟ้ า เพราะจะทําให้ได้ค่ า
ระดับการให้บริการทีดีเกินจริง
การศึกษานี&เป็ นการเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนของทางเดินเท้าเพียง
หนึงชัวโมง อาจได้ขอ้ มูลทีไม่สามารถแทนลักษณะทัง& หมดได้ แต่พอจะ
เห็น แนวโน้ มของผลทีเกิดขึ&น กับการใช้ช่ วงระยะเวลาเฉลียทีต่ างกัน
สําหรับสิงอํานวยความสะดวกอืนในสถานี เช่น บันได ชานชาลา พื&นที
4

รอคอย เป็ น ต้น ก็จ ะต้ อ งพิจารณาในลัก ษณะเดีย วกัน ด้ว ย ทัง& นี&ใ น
การศึกษานี&ทําการเก็บข้อมูลในสถานีบที เี อสบางหว้าเพียงสถานีเดียว
ซึงเป็ นสถานีปลายสาย อาจจะมีสภาพปญั หาไม่รุนแรงดังทีอาจจะพบ
ในสถานีเชือมต่อทีมีปริมาณผูโ้ ดยสารสูงกว่ามาก เช่น สถานีบที เี อสส
ยาม สถานี บที ีเอสอโศก สถานี บที เี อสหมอชิต สถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน
สุ ขุมวิท เป็ น ต้น ควรมีก ารเก็บข้อ มูล ในสถานี อืนด้ว ยเพือวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบกัน นําไปสู่ขอ้ สรุปทีชัดเจนมากขึน&
สําหรับการศึกษาในอนาคต อาจทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ช่วงระยะเวลาทีใช้เฉลียกับค่าอัตราการไหลเฉลียทีคํานวณได้ เพือให้
สามารถนําไปใช้แปลงค่าสําหรับการออกแบบในอนาคต กล่าวคือหากมี
ข้อมูลปริมาณผูโ้ ดยสารทีคาดการณ์ปีอนาคตในช่วง 15 นาทีสงู สุด ก็จะ
สามารถแปลงค่าเป็ นปริมาณผูโ้ ดยสารสูงสุดทีช่วงระยะเวลาสัน& กว่าได้
ทัง& นี&จะต้องมีการเก็บข้อมูลเพิมขึน& ให้หลากหลาย เพือให้เห็นแนวโน้มที
ชัดเจนจนได้แบบจําลองทีมีความน่ าเชือถือ
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