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บทคดัย่อ 

ระดบัการใหบ้รกิารเป็นการวดัคณุภาพและสมรรถนะของสิง่อ านวย
ความสะดวกด้านการขนส่ง ส าหรบัทางเดนิเท้า ระดบัการให้บริการ
พิจารณาจากพื้นที่เฉลี่ยต่อคนเดนิเท้าและอตัราการไหลเฉลี่ย พื้นที่ที่
มากกว่าซึ่งเกิดในช่วงที่มีอัตราการไหลน้อยกว่าจะให้ค่าระดบัการ
ให้บริการที่ดกีว่าเน่ืองจากคนเดนิเท้ามีอิสระในการเคลื่อนที่มากกว่า 
ตามคู่มอืความจุและคุณภาพการใหบ้รกิารของระบบขนส่งมวลชนระบุ
ว่าระดบัการให้บริการของคนเดนิเท้ามกัจะวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ในช่วง 15 นาททีี่หนาแน่นที่สดุ อยา่งไรกต็าม ผลที่ไดอ้าจจะคลุมเครือ
ไม่เห็นปัญหาของคนเดินเท้าจากค่าระดบัการให้บริการที่ดีเกินจริง 
ส าหรับสถานีในระบบขนส่งมวลชน รถไฟจะมาตามตารางเวลาที่
ก าหนดไว้ ผู้โดยสารที่ลงที่สถานีจะมาเป็นขบวนที่หนาแน่นแล้ว
กระจายตัวออกไปจากสถานี สถานการณ์เช่นเดียวกนัน้ีจะพบไดใ้น
ทางเดนิเทา้ในบริเวณใกลเ้คยีง จากการเกบ็ขอ้มลูที่ทางเดนิเชื่อมสถานี
รถไฟฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่หนาแน่นเพื่อศึกษาผลของช่วงเวลา
การวิเคราะห์ที่มีต่อค่าระดบัการให้บริการ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า
ทางเดนิเชื่อมดงักลา่วมรีะดบัการใหบ้รกิาร A แต่ในสภาพจรงิมคีนเดนิ
เท้าหนาแน่นสูงมาก ค่าระดบัการให้บริการที่บิดเบือนไปน้ีเป็นผลมา
จากการใช้ช่วงเวลาวิเคราะห์ 15 นาท ีการเลอืกช่วงเวลาการวเิคราะห์
มผีลต่อความสอดคลอ้งของค่าระดบัการใหบ้ริการกบัสภาพที่เป็นจริง 
ในการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกในสถานีส าหรบัโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนในอนาคต ควรมกีารพจิารณาในเรื่องน้ีดว้ยเพื่อปรบัปรุง
ระดบัการใหบ้รกิารของคนเดนิเทา้ใหด้ขีึน้ 

ค าส าคญั: ระดบัการใหบ้รกิาร, คนเดนิเทา้, ทางเดนิเทา้, ขนสง่มวลชน 

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. บทน า 

ในปัจจุบันการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครได้ร ับความนิยมมากขึ้น ในแต่ละวันมีผู้โดยสาร
เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากกว่าหน่ึงล้านเที่ยว ดังจะได้พบปริมาณ
ผูโ้ดยสารหนาแน่นสงูในสถานีหลกัหลายแห่ง ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่าง
เล็งเห็นความส าคัญของระบบขนส่งมวลชนว่าเป็นระบบขนส่งที่มี
ประสทิธภิาพสูงกว่าการใชร้ถยนต์สว่นบุคคลโดยเฉพาะในเขตเมอืงซึ่ง
มปีระชากรหนาแน่น ทัง้น้ีไดม้กีารด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
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มวลชนสายต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทที่วางไว้
อยา่งต่อเน่ือง และจะการเปิดใหบ้รกิารเพิ่มเตมิอกีหลายสายในช่วง 3-5 
ปีขา้งหน้า การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกันน้ีจะเพิ่มความ
สะดวกในการเดนิทางใหก้บัผูโ้ดยสารและสามารถดงึดดูผูโ้ดยสารใหม้า
ใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ดังเช่นการเปิดส่วนต่อขยายของ
รถไฟฟ้าบีทเีอส ท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสารในระบบเพิ่มขึน้มากโดยเฉพาะ
ในสถานีที่เป็นจดุเชื่อมต่อ การจดัเตรียมสิง่อ านวยความสะดวกภายใน
สถานีใหเ้พยีงพอจงึเป็นสิง่ที่ส าคญัเพื่อความปลอดภยัและสะดวกสบาย
ของผูโ้ดยสารที่จะเขา้มาใชร้ะบบ 

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมักจะท าตามคู่มือความจุและคุณภาพการ
ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน (Transit Capacity and Quality of 
Service Manual: TCQSM) โดยได้มีการก าหนดตัวชี้ว ัดระดับการ
ใหบ้ริการ (Level of Service: LOS) ของสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ไว้ เช่น ทางเดิน (Walkway) บันได (Stair) พื้นที่ รอคอย (Waiting 
Area) เป็นตน้ ในการออกแบบจะพิจารณาจากขอ้มลูปรมิาณผู้โดยสาร
ที่คาดการณ์ไว ้โดยมกัจะออกแบบใหร้องรบัไดใ้นระดบัการใหบ้รกิาร C 
หรือดีกว่า [1-2] โดยทัว่ไป ระดับการให้บริการส าหรับคนเดินเท้า 
(Pedestrian) จะพิจารณาจากความหนาแน่น/แออดั ในรูปของพื้นที่
เฉลีย่ต่อคน หากมพีื้นที่เฉลี่ยต่อคนมาก แสดงว่าคนเดนิเท้ามอีสิระใน
การเคลื่อนที่สูง ระดบัการใหบ้ริการก็จะดไีปดว้ย ในทางปฏิบตัิมกัจะ
พิจารณาจากค่าอตัราการไหล (Flow) เน่ืองจากสามารถหาค่าไดจ้าก
ปริมาณผู้โดยสารที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากมอีตัราการไหลมาก แสดงว่า
จะมกีารแออดัของคนเดนิเทา้ น าไปสูร่ะดบัการใหบ้รกิารที่ไมด่ ี

การค านวณหาค่าอตัราการไหลของคนเดนิเท้าน้ีจะมกีารเฉลี่ยเป็น
จ านวนคนต่อนาทตี่อความกวา้ง (คน/เมตร/นาท)ี ช่วงระยะเวลาที่ใชใ้น
การเฉลีย่จะมผีลต่อการค านวณหาค่าอตัราการไหลอยา่งมาก เน่ืองจาก
ลกัษณะการไหลของผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจะเป็นการมา
พรอ้มกนัเป็นจ านวนมากตามช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าเขา้สถานี และหายไป
ในช่วงที่ ไม่มีรถไฟฟ้าเข้าสถานี การใช้ช่วงระยะเวลาวิเคราะห์ที่
ยาวนานเกนิไปอาจท าใหค้า่ระดบับรกิารที่ไดไ้มส่อดคลอ้งกบัสภาพจริง 
บทความน้ีแสดงผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอตัราการไหล
เฉลีย่สงูสุดของทางเดนิเทา้ในสถานีรถไฟฟ้าเมื่อใช้ช่วงระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ช่วงระยะเวลาวิเคราะห์ที่
เหมาะสม จะท าใหผู้อ้อกแบบสามารถจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในสถานีไดเ้พยีงพอ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ระดบัการให้บริการของทางเดินเท้าในสถานีรถไฟฟ้า 

การประเมนิคุณภาพของการเดินเท้ามกัจะแสดงในรูปของระดบั
การให้บริการเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปมักใช้ช่วง
ระยะเวลา 15 นาทีที่เร่งด่วนที่สุด ส าหรบัในบริเวณสถานที่ที่การมา
ของคนเดินเท้าเป็นแบบลูกคลื่นดังเช่นในสถานีรถไฟฟ้า การใช้
ค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปอาจจะไม่สามารถแสดงให้
เหน็สภาพปัญหาได ้อาจต้องวดัระดบัการใหบ้ริการจากประสบการณ์
ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งก็อาจไดร้บัสภาพปัญหาเกินจริงไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ 
อาจตอ้งมกีารแสดงคา่อื่นประกอบดว้ย เช่น อตัราสว่นปรมิาณต่อความ

จุ เวลาในการเดินทาง ระยะเวลาการออกจากชานชาลา ความล่าช้า
จากแถวคอย เป็นต้น [1] ระดบัการให้บริการของการเดินเท้าแบ่ง
ออกเป็น 6 ระดับ คือ  A B C D E และ F โดย A เป็นระดับการ
ให้บริการที่ดีที่สุด ลกัษณะความแออัดของคนเดนิเท้าในแต่ละระดบั
การใหบ้รกิารแสดงในรูปที่ 1 

 
รปูท่ี 1 ระดบัการใหบ้รกิารของการเดนิเทา้ [1] 

ระดบัการใหบ้รกิารของการเดนิเท้าจะแบ่งระดบัตามค่าพื้นที่เฉลี่ย
ต่อคนเดินเท้าและอตัราการไหลเฉลี่ยดงัแสดงในรูปที่ 2 ความจุของ
ทางเดินเท้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจยั ได้แก่ ความเร็วในการเดิน ความ
หนาแน่น ลกัษณะของคนเดนิเท้า และความกว้างประสิทธผิลซึ่งเป็น
ความกว้างของทางเดนิเท้าบริเวณที่แคบที่สุด ในการค านวณค่าอตัรา
การไหลจะใช้ค่าความกว้างประสทิธผิล ค่าความจุของทางเดนิเท้าที่
ระบุไว้ในคูม่อืความจแุละคณุภาพการใหบ้รกิารของระบบขนสง่มวลชน
มคีา่ 82 คน/เมตร/นาท ีเทยีบไดก้บัระดบัการใหบ้รกิาร E  

 
รปูท่ี 2 ค่าทีใ่ชแ้บ่งระดบัการใหบ้รกิารของทางเดนิเทา้ในสถานีรถไฟฟ้า [1] 

2.2 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

เน่ืองจากระดบัการให้บริการของทางเดินเท้าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่
เฉลี่ยต่อคนเดนิเท้า ลกัษณะที่แตกต่างกนัเช่น ขนาดร่างกาย การทิ้ง
ระยะห่างระหว่างการเดนิ ความเร็วของการเดนิของคนแต่ละประเทศ 
จะท าใหก้ารนิยามค่าระดบัการใหบ้ริการที่กล่าวมาขา้งต้นแตกต่างกนั 
คู่มือที่กล่าวถึงพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา การน าไปใช้ใน
ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบเอเชีย ควรมกีารปรบัเทียบให้
เขา้กับลกัษณะของท้องถิ่น ทัง้น้ี มกีารศึกษาระดบัการให้บริการของ
ทางเดนิเท้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่ที่ตอ้งการเฉลีย่ต่อคนเดนิ
เท้ามคี่าน้อยกว่าของสหรฐัอเมรกิาในระดบัการใหบ้ริการที่เท่ากนั [3] 
กล่าวคอื คนในกรุงเทพมหานคร มคีวามต้องการพื้นที่ในการเดนิน้อย
กว่า ทัง้น้ีอาจเกิดจากขนาดร่างกายที่ เล็กกว่า ประกอบกับความ
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ต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยกว่า การศึกษาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ของเซี่ยงไฮ้ ประเทศจนี ก็ได้ข้อสรุปในเรื่องน้ีในท านองเดยีวกัน [4] 
อย่างไรก็ตาม ลกัษณะการเดนิบนทางเท้าทัว่ไปกบัทางเดนิ ในสถานี
รถไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกนั โดยการเดนิบนทางเดินในสถานีจะมี
ลกัษณะการเดนิเป็นกลุ่มที่ไม่ไดเ้ลอืก (Involuntary Group) มากกว่า 
เน่ืองจากพื้นที่ที่จ ากดัและความเร่งรบีในการเดนิทาง [5] 

จากการศกึษาความจแุละคณุภาพการบรกิารบนสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสอโศกเมื่อปีพ.ศ. 2558 มีการประเมินระดับการให้บริการของ
ทางเดนิลอยฟ้าในช่วงเวลาเร่งดว่นเช้าและเยน็ โดยเกบ็ขอ้มูลปรมิาณ
คนเดนิเท้าเป็นระยะเวลา 13 นาทีแลว้ค านวณค่าอัตราการไหลเฉลี่ย 
พบว่า ทางเดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก มีระดับการ
ใหบ้ริการ A เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ที่ทางเดนิฝัง่
ตะวนัออกมรีะดบัการใหบ้ริการ B [6] ทัง้น้ีคา่ระดบัการใหบ้รกิารที่ได ้
อาจจะขดักบัความรูส้กึของผู้ใชแ้ละภาพแสดงความแออดัที่แสดงในรูป
ที่  1 สภาพที่พบจริงบนทางเดินดังกล่าวในช่วงเร่งด่วนจะมีความ
หนาแน่นสูงในระดบัเต็มความจุ (LOS E) เป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่เมื่อ
ค านวณค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 13 นาทีท าให้ได้ค่าอัตราการไหล
เฉลี่ยต ่าลง จนประเมนิคา่ระดบัการใหบ้รกิารไดเ้ป็น A หรอื B หากท า
การเฉลีย่ที่ระยะเวลาน้อยกว่าน้ี จะท าใหไ้ดค้า่ที่สมจรงิมากขึน้ 

ธรรมชาติของระบบขนส่งมวลชนที่จะมีคนจ านวนมากเข้ามาที่
สถานีในเวลาเดยีวกนัในรถไฟฟ้าขบวนเดยีวกนั ท าใหส้ิง่อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ บริเวณสถานีมกีารเปลี่ยนแปลงระดบัการใหบ้ริการเร็ว
มากเป็นรายนาที กล่าวคอื ในช่วงรายนาทีที่ต่อเน่ืองกนั ค่าระดบัการ
ใหบ้รกิารบนสิง่อ านวยความสะดวกใด ๆ สามารถเปลีย่นจาก A เป็น E 
หรอืกลบักนัได ้ดงัผลการศึกษาที่สถานีรถไฟฟ้าในสวติเซอร์แลนด ์[7] 
ดงันั ้นในการออกแบบควรมีแนวทางในการเลือกใช้ระยะเวลาการ
วเิคราะหท์ี่เหมาะสม 

3. วธิกีารศกึษา 

3.1 การเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาน้ี ได้ท าการเก็บข้อมูลปริมาณคนเดนิเท้าบนทางเดิน
เชื่อมไปยงัทางออก 1 และ 2 บนถนนราชพฤกษ์ของสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสบางหว้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ โดยไดเ้ก็บขอ้มูลในวนัองัคารที่ 6 
ธนัวาคม 2560 เวลา 18:00-19:00 น. โดยนับปรมิาณคนเดนิเท้าแยก
ทศิทางและท าการบนัทกึทุก ๆ หน่ึงนาท ี 

3.2 การหาอตัราการไหลเฉลีย่ 

จากขอ้มูลปริมาณคนเดนิเท้าที่เก็บมา จะท าการค านวณหาอตัรา
การไหลเฉลี่ยต่อนาที โดยใช้ช่วงระยะวิเคราะห ์4 นาที (เป็นช่วงเวลา
หา่งเฉลีย่ที่รถไฟฟ้าเขา้สูส่ถานี) 5 นาท ี10 นาท ีและ 15 นาท ี(ตามที่
มกัจะใช้กนัโดยทัว่ไป) และท าการเปรยีบเทียบกนั เพื่อวเิคราะห์ผลที่
เกดิจากการใชร้ะยะเวลาเฉลีย่ที่แตกต่างกนั 

ในการค านวณค่าอตัราการไหลเฉลี่ยต่อนาที จะพิจารณาปริมาณ
คนเดนิเท้าทัง้สองทิศทางรวมกนั เน่ืองจากเป็นปริมาณการใช้งานบน
ทางเดินเท้าในสภาพจริงและทางเดินเท้าในบริเวณน้ีมีความกว้าง
เพยีงพอในการเดนิสวนกนัไดอ้ย่างสะดวก โดยมสีมมติฐานว่าการเดนิ
เท้าในทิศทางเขา้และออกจากสถานีมพีฤตกิรรมใกลเ้คยีงกนั การรบัรู้

ระดบัการใหบ้รกิารของคนเดนิเท้าในการเดนิทิศทางเดยีวกนัและสวน
ทางกนัไมม่คีวามแตกต่างกนั ดงันัน้การหาพื้นที่เฉลี่ยต่อคนเดนิเท้าจงึ
ไม่ค านึงถึงทิศทาง ทัง้น้ีหากพิจารณาในแง่ความจุในการออกแบบ
โดยทัว่ไป การเดนิเท้าในทิศทางเดยีวกนัจะมคี่าความจุมากกว่าการ
เดนิเทา้ในสองทศิทาง [8] 

4. ผลการศกึษา 

จากการนับปริมาณคนเดินเข้าออกบริเวณทางเดินในสถานี
รถไฟฟ้า ได้ปริมาณคนเดินเข้าออกในแต่ละนาทีดงัแสดงในรูปที่ 3 
พบว่าที่บรเิวณน้ีมปีรมิาณคนเดนิออกจากสถานีมากกว่าเน่ืองจากเป็น
ช่วงเร่งดว่นเยน็ ผูโ้ดยสารใชบ้รกิารรถไฟฟ้าเพื่อเดนิทางออกนอกเมอืง
เป็นจ านวนมาก มจี านวนคนเดนิเขา้รวม 217 คน มจี านวนคนเดนิออก
รวม 1,493 คน รวม 2 ทิศทางเป็นจ านวน 1,710 คน โดยมคีนเดนิเขา้
มากที่สุด 27 คนในช่วงเวลา 18:07-18:08 น. คนเดนิออกมากที่สุด 60 
คนในช่วงเวลา 18:15-18:16 น. รวมคนเดนิเขา้ออกมากที่สุด 74 คน
ในช่วงเวลา 18:06-18:07 น.  
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รปูท่ี 3 ปรมิาณคนเดนิเขา้ออกสถานีช่วงเวลา 18:00-19:00 น. 

คา่อตัราการไหลเฉลี่ยต่อนาทีเมือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลี่ย 4 นาที 5 
นาท ื10 นาที และ 15 นาที แสดงในรูปที่ 4-7 ตามล าดบั โดยคา่อตัรา
การไหลเฉลี่ยที่มากที่สุดจะถูกน ามาใช้ในการประเมินค่าอัตราการ
ใหบ้รกิารของทางเดนิเทา้ โดยเมือ่เฉลีย่ทุก 4 นาทไีดค้า่ 56.5 คน/นาท ี
เฉลีย่ทุก 5 นาทไีดค้า่ 43.4 คน/นาที เฉลี่ยทุก 10 นาทไีดค้า่ 31.1 คน/
นาท ีและเฉลีย่ทุก 15 นาทีไดค้า่ 30.2 คน/นาที พบว่าคา่อตัราการไหล
เฉลีย่ต่อนาทสีูงสุดมคี่าลดลงตามระยะเวลาเฉลีย่ที่มากขึน้ ดงัแสดงใน
รูปที่ 8 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

อตั
รา

กา
ร 

หล
เ 

ลี่ย
  ค

น 
นา

ที 

ช่วงท่ี  
รปูท่ี 4 อตัราการไหลเฉลีย่ต่อนาทเีมือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลีย่ 4 นาที 
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ช่วงท่ี  
รปูท่ี 5 อตัราการไหลเฉลีย่ต่อนาทเีมือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลีย่ 5 นาท ี
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ช่วงท่ี  
รปูท่ี 6 อตัราการไหลเฉลีย่ต่อนาทเีมือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลีย่ 10 นาท ี
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ช่วงท่ี  
รปูท่ี 7 อตัราการไหลเฉลีย่ต่อนาทเีมือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลีย่ 15 นาท ี
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ช่วงระยะเวลาท่ีใช้เ ล่ีย  นาที  
รปูท่ี 8 แนวโน้มค่าอตัราการไหลเฉลีย่ต่อนาทสีงูสุดตามช่วงระยะเวลาทีเ่ฉลีย่ 

เมื่อท าการเฉลี่ยดว้ยช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ค่าเฉลี่ยของแต่
ละช่วงจะใกลเ้คยีงกนั ต่างกับกรณีที่เฉลี่ยด้วยช่วงระยะเวลาที่ส ัน้ลง 
เป็นลักษณะการกระจายตัวของคนเดิน เท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
เพราะการมาพร้อมกันในช่วงระยะเวลาสัน้  ๆ แล้วหายไป อย่าง
สม ่าเสมอน้ี ท าใหเ้มือ่ดูภาพรวมแลว้ จ านวนคนในแต่ละช่วงระยะเวลา
ที่ยาวนานจะค่อนข้างสม ่าเสมอ แต่แท้ที่จริงจะมคีวามหนาแน่นอยู่ที่
ช่วงเวลาสัน้ ๆ (Micropeak) ดว้ย ซึ่งหากไม่พิจารณาถงึประเดน็น้ีเลย
ในการออกแบบ จะท าใหก้ารเตรียมสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มี
ความจไุมเ่พยีงพอ 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าช่วงระยะเวลาที่ใชใ้นการเฉลีย่มผีลต่อ
ค่าอัตราการไหลเฉลี่ยที่ค านวณได้ ส าหรบักรณีศึกษาน้ีหากใช้ช่วง
ระยะเวลาเฉลีย่ที่ 15 นาทจีะไดค้า่อตัราการไหลเฉลีย่คดิเป็น 0.53 ของ
คา่ที่ไดเ้มือ่ใชช้่วงระยะเวลาเฉลี่ย 4 นาที และคดิเป็น 0.70 ของคา่ที่ได้
เมือ่ใช้ช่วงระยะเวลาเฉลีย่ 5 นาที คา่ที่ไดน้ี้เมือ่น าไปประเมนิระดบัการ
ใหบ้รกิาร ก็จะท าใหไ้ดค้่าระดบัการใหบ้รกิารที่ไมเ่ท่ากนั ดงันัน้หากใน
การออกแบบพิจารณาค่าเฉลี่ยอตัราการไหลในช่วงเวลา 15 นาทีสงูสุด
ตามที่ไดแ้นะน าไวใ้นคู่มอืความจุและคุณภาพการใหบ้ริการของระบบ
ขนสง่มวลชน จะท าใหไ้ดค้า่ความกว้างของทางเดนิเท้าที่ตอ้งการน้อย
กว่าความเป็นจริง อนัเป็นผลให้พบการติดขดั ความไม่สะดวกสบาย 
และความไมป่ลอดภยัของคนเดนิเทา้ 

5. สรุปและขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาน้ีแสดงให้เหน็ว่าช่วงระยะเวลาในการวิเคราะห์มผีลค่า
อตัราการไหลเฉลี่ยและระดบัการใหบ้ริการของคนเดนิเท้าบนทางเดนิ
ในระบบขนสง่มวลชน โดยหากใชร้ะยะเวลาเฉลี่ยที่มากกว่า จะท าใหไ้ด้
คา่อตัราการไหลเฉลี่ยที่น้อยกว่า ไดค้่าอตัราการใหบ้ริการที่ดกีว่า ซึ่ง
การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงความแออัดในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ  
(Micropeak) ดว้ย เพราะลกัษณะการเดนิเทา้บนทางเดนิในระบบขนส่ง
มวลชนจะมีลกัษณะเฉพาะ คือ มีการใช้ทางเดินเท้าอย่างหนาแน่น
ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ และเบาบางหรอืไม่มคีนเดนิเท้าในช่วงเวลาถดั
มา มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

การเลือกใช้ช่วงระยะเวลาการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงช่วง
ระยะเวลาการปล่อยรถ (Headway) เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่รถไฟฟ้า
น าผู้โดยสารจ านวนมากมาพร้อมกนัที่สถานี ปกติรถไฟฟ้าบทีีเอสจะมี
ช่วงระยะเวลาปลอ่ยรถอยูใ่นช่วง 4-5 นาทตี่อขบวน การวเิคราะหร์ะดบั
การใหบ้รกิารในการใช้งานจริง (Operational LOS) ควรพิจารณาช่วง
ระยะเวลาตามค่าช่วงระยะเวลาการปล่อยรถ ในการออกแบบหากมี
ขอ้จ ากัดในด้านสถานที่ ท าให้ไม่สามารถจดัเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกใหเ้พียงพอกับความต้องการได ้ก็จะต้องพิจารณาการจดัการ
และจดัเตรียมพื้นที่รอคอยเพื่อรองรบัแถวคอยที่เกิดขึน้ใหเ้พียงพอดว้ย 
อย่างไรก็ตาม การใช้ช่วงระยะเวลาเฉลี่ย 15 นาทีไม่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ระดบัการให้บริการในสถานีรถไฟฟ้า เพราะจะท าให้ได้ค่า
ระดบัการใหบ้รกิารที่ดเีกนิจรงิ 

การศึกษาน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลเฉพาะในสว่นของทางเดนิเท้าเพียง
หน่ึงชัว่โมง อาจไดข้อ้มูลที่ไมส่ามารถแทนลกัษณะทัง้หมดได ้แต่พอจะ
เห็นแนวโน้มของผลที่เกิดขึ้นกับการใช้ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยที่ต่างกัน  
ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกอื่นในสถานี เช่น บนัได ชานชาลา พื้นที่
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รอคอย เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาในลกัษณะเดียวกันด้วย ทัง้น้ีใน
การศึกษาน้ีท าการเก็บขอ้มูลในสถานีบทีีเอสบางหว้าเพียงสถานีเดยีว 
ซึ่งเป็นสถานีปลายสาย อาจจะมสีภาพปัญหาไม่รุนแรงดงัที่อาจจะพบ
ในสถานีเชื่อมต่อที่มปีรมิาณผูโ้ดยสารสงูกว่ามาก เช่น สถานีบีทีเอสส
ยาม สถานีบีทีเอสอโศก สถานีบีทีเอสหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สุขุมวิท เป็นต้น ควรมีการเก็บข้อมูลในสถานีอื่นด้วยเพื่อวิเคราะห์
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกนั น าไปสูข่อ้สรุปที่ชดัเจนมากขึน้ 

ส าหรบัการศกึษาในอนาคต อาจท าการศกึษาถงึความสมัพนัธข์อง
ช่วงระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ยกบัค่าอตัราการไหลเฉลี่ยที่ค านวณได ้เพื่อให้
สามารถน าไปใชแ้ปลงคา่ส าหรบัการออกแบบในอนาคต กลา่วคอืหากมี
ขอ้มลูปรมิาณผูโ้ดยสารที่คาดการณ์ปีอนาคตในช่วง 15 นาทสีงูสดุ กจ็ะ
สามารถแปลงคา่เป็นปริมาณผู้โดยสารสูงสุดที่ช่วงระยะเวลาสัน้กว่าได ้
ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่ขึน้ใหห้ลากหลาย เพื่อใหเ้หน็แนวโน้มที่
ชดัเจนจนไดแ้บบจ าลองที่มคีวามน่าเชื่อถอื 
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