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การศึกษารูปแบบการเดินทางด้ วยระบบขนส่ งเสริมสาหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
วเรศรา วีระวัฒน์* และ ทักษพร ทองบุญเพียร

บทคัดย่อ
ในปี 2016 เส้นทางการเดินรถไฟฟ้ าช่วงสถานี เตาปูน (สายสี ม่วง) – บางซื่ อ (สายสี น้ าเงิน) ยังไม่สามารถ
เปิ ดให้บริ การได้ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) จึงจัดให้บริ การระบบขนส่ งเสริ มเพื่อใช้ในการ
เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ าทั้งสองสายโดยมีทางเลือก คือ รถไฟชานเมืองและรถโดยสารปรับอากาศ งานวิจยั นี้
ได้ทาการศึ กษาผลกระทบจากการเดิ นทางเชื่ อมต่อด้วยระบบขนส่ งเสริ ม และคาดการณ์ผลกระทบกรณี ที่มีจานวน
ผูโ้ ดยสารมาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาด้วยแบบจาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk
พบว่าในช่วงการเชื่ อมต่อด้วยรถไฟฟ้ าที่ ยงั ไม่เปิ ดให้บริ การนั้น ผูโ้ ดยสารต้องมีการเดิ นทางระหว่างชานชาลาของ
สถานี ที่ให้บริ การสาหรับรถแต่ละประเภท และต้องมีการรอรถที่ ให้บริ การ ประกอบกับการเดิ นทางที่ ตอ้ งเจอกับ
ปั ญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน ส่ งผลให้การเดิ นทางเชื่ อมต่อด้วยระบบขนส่ งเสริ มนั้นเกิ ดความล่าช้า
อย่างมาก แม้วา่ จะมีระยะห่ างระหว่างสถานี เพียงแค่ประมาณหนึ่ งกิโลเมตร โดยเฉพาะกรณี รถโดยสารปรับอากาศที่
แม้วา่ จะมีการให้บริ การอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรถไฟชานเมืองที่มีให้บริ การเพียงบางช่วงเวลา
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Pedestrian Transit Simulation of Feeder System
Case Study of Tao Poon Station
Waressara Weerawat* and Taksaporn Thongboonpian

Abstract
In 2016, the Mass Rapid Transit (MRT) metro lines service between Tao Poon (Purple Line) and Bang
Sue (Blue Line) stations have not yet begun operations. The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)
provides a free shuttle bus and conventional train services to connect the MRT Purple Line and Blue Lines. The
shuttle bus and conventional train feeding systems were used as alternatives to the Tao Poon interchange station.
This project presents the application of simulation modeling to study the impact of the two interconnected routes
under different scenarios. The impact of increasing the passengers using the Purple Line to the planned level has
also been investigated. By using the PTV Vissim/Viswalk in simulation modeling, the delay during the
interconnection journey has been discovered. To complete the entire journey, passengers need to walk between
different station platforms when switching modes of travel. In addition, there is also the waiting time for the new
service during the connections. During the rush hour, the road traffic is very heavy. This results in a very long
journey time when using the bus despite the fact that the bus comes more often than train and the location of the
connected stations are only about one kilometer apart.
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1. บทนา

งานวิจัย นี้ ได้นาเสนอการประยุกต์ใ ช้แ บบจ าลอง
ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูโ้ ดยสาร จากการใช้
บริ การระบบขนส่งเสริ มในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง
รถไฟฟ้ าทั้งสองสาย โดยใช้โปรแกรม PTV Vissim/
Viswalk ในการจาลองสถานการณ์ เพื่อให้เห็ นถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นกับผูโ้ ดยสารตลอด
การเดินทาง

โครงการรถไฟฟ้ าสายฉลองรั ชธรรม (สายสี ม่วง)
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดใน
พื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวัน ตกของกรุ ง เทพมหานคร ช่ ว งรอยต่ อ
จัง หวัด นนทบุ รี แ ละกรุ ง เทพมหานคร โดยเปิ ดให้ใ ช้
บริ การอย่างเป็ นทางการในปี 2559 มีท้ งั หมด 16 สถานี
เริ่ มจากสถานี ค ลองบางไผ่ ไ ปจนถึ ง สถานี เ ตาปู น
ซึ่ งสถานี เ ตาปู น ถู ก ออกแบบให้ เ ป็ นสถานี เ ชื่ อ มต่ อ
ระหว่างรถไฟฟ้ าสายฉลองรั ชธรรม (สายสี ม่วง) และ
รถไฟฟ้ าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสี น้ าเงิน) อย่างไรก็ตาม
การเดินรถเชื่อมต่อช่วงสถานีเตาปูน – บางซื่ อ (ดังแสดง
ในรู ปที่ 1) ยังไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ตามกาหนด
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค วามไ ม่ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น การ เ ดิ น ท าง
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยจึ งจัดให้มี
ระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ าทั้งสองสาย
เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางและไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายโดยมีทางเลือก ดังต่อไปนี้
1. รถโดยสารปรับอากาศให้บริ การรั บส่ งระหว่าง
สถานีรถไฟฟ้ าเตาปูน – บางซื่อ
2. รถไฟชานเมื อ งให้บ ริ การรั บ ส่ ง ระหว่า งสถานี
รถไฟรถไฟบางซ่อน – บางซื่อ
V

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
2.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมและศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องที่ มี
ความส าคั ญ และจ าเป็ นต่ อ การพัฒ นาแบบจ าลอง
มีดงั ต่อไปนี้
2.1.1 ระบบขนส่ งสาธารณะ [1]
เป็ นระบบขนส่ งที่ มีกาหนดเส้นทางและตารางเวลา
ที่ แ น่ น อน มี รู ปแบบการเดิ น ทางหลายแบบ เช่ น
รถโดยสาร รถไฟ และอื่นๆ ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
รู ปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่
 ความพร้อมในการให้บริ การ (Availability)
 ความตรงต่อเวลา (Punctuality)
 เวลาในการเดินทาง (Travel time)
 ค่าใช้จ่าย (User cost)
 ความสบาย (Comfort)
 ความสะดวก (Convenience)
 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety
and Security)

Yสถานีรถไฟบางซ่อน

สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน

W

สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน

Z

สถานีรถไฟบางซื่อ
สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

X
เส้นทางเดินรถจากสถานีเตาปูน – บางซื่อ
เส้นทางเดินรถจากสถานีบางซื่อ – เตาปูน
เส้นทางเดินรถจากสถานีบางซื่อ – เตาปูน
ในช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น.

เส้นทางรถไฟฟ้า
เส้นทางรถโดยสารปรับอากาศ
เส้นทางรถไฟชานเมือง

รู ปที่ 1 รู ปแบบการเดินทางเชื่อมต่อ
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2.1.2 การจาลองสถานการณ์ (Simulation)
การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นการจาลอง
เหตุ ก ารณ์ วิธีก ารหรื อ ระบบงานต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
ประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล
และทาการวิเคราะห์หารู ปแบบที่ เหมาะสมเนื่ องจากใน
การปฏิ บตั ิ งานจริ งไม่สามารถที่ จะทาการทดลองหรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างานได้ [2] การจ าลอง
สถานการณ์ เป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญในการศึ กษางานเชิ ง
ระบบเนื่ องจากสามารถวัดค่าผลกระทบเชิ งปริ มาณได้
หลากหลายมิ ติ ท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด คับ คั่ง ของงาน
(Bottle neck) สามารถใช้เพื่อศึกษาปั จจัยหรื อผลกระทบ
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในระบบได้ [3] สามารถใช้ใ นการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จ จุ บัน ของระบบ และ
ช่วยหาแนวทางหรื อทางเลือก (Scenario) ที่ เหมาะสม
ที่เป็ นไปได้
2.1.3 โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk
โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk เป็ นโปรแกรม
จาลองสถานการณ์ระดับจุลภาค โดย Vissim ใช้สาหรับ
จาลองสภาพจราจรในเมืองและการให้บริ การของระบบ
ขนส่ งมวลชน สามารถแสดงผลการจาลองในมุมมอง
3 มิ ติ และสามารถรายงานค่ า สถิ ติ ต่ า งๆ ได้ เช่ น
รายละเอียดเวลาที่ใช้เดินทางและสถิติความยาวแถวคอย
เป็ นต้น [4] และ Viswalk ใช้ในการจาลองพฤติกรรมคน
เดิ นเท้า สามารถจาลองลักษณะการเดิ นเท้าที่ ให้ ความ
สมจริ งและมี ก ารวั ด ประสิ ทธิ ภาพการท างาน ที่
ถู ก ต้อ ง [5] นอกจากนี้ Viswalk ยัง ใช้ป ระเมิ น
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การของพื้นที่ต่างๆ ในสถานี
รถไฟฟ้ า ตลอดจนประเมินความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ ดยสารในกรณี ที่มีผูโ้ ดยสารมาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
[6]

2.2 การกาหนดขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาต้องมีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจนเพื่อ
ประเมินความพร้อม ความสามารถของแบบจาลองก่อน
การสร้างแบบจาลองที่ตอ้ งนาไปใช้จริ ง เช่น กาหนดวิธี
ที่ จะต้องใช้ในการสร้ างแบบจาลอง ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และเครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1) ใช้โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk ในการจาลอง
2) เส้นทางการเดินทางที่ศึกษา ประกอบด้วย สถานี
บางซ่อน เตาปูนและบางซื่อ
3) ระบบขนส่ งเสริ มที่ พิจารณา ได้แก่ รถโดยสาร
ปรับอากาศและรถไฟชานเมืองที่ รฟม. จัดไว้ให้บริ การ
แก่ผโู ้ ดยสาร
2.3 การสารวจและรวบรวมข้ อมูล
คณะผู ้วิ จั ย ได้ ท าการส ารวจข้อ มู ล ลัก ษณะทาง
กายภาพภายในพื้ น ที่ ข องสถานี ร ถไฟฟ้ าทั้ง 3 สถานี
ได้แก่ สถานี รถไฟฟ้ าบางซ่ อน สถานี รถไฟฟ้ าเตาปู น
และสถานี ร ถไฟฟ้ าบางซื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะและเส้นทางการเดิ นของผูโ้ ดยสารภายใน
สถานี ร ถไฟฟ้ า สารวจความถี่ ใ นการเดิ น รถไฟฟ้ าทั้ง
สองสายและระบบขนส่ ง เสริ ม ตลอดจนการส ารวจ
สภาพการจราจรเบื้องต้นในเส้นทางการเดินทางของรถ
โดยสารปรับอากาศ นอกจากนี้ ได้สารวจและรวบรวม
ข้อมูลจานวนผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
(สถานี บ างซ่ อ นและเตาปู น ) รถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น
(สถานี บ างซื่ อ ) รถไฟชานเมื อ ง (สถานี บ างซ่ อนและ
บางซื่ อ) และรถโดยสารปรับอากาศ (สถานี เตาปูนและ
บางซื่อ) เป็ นต้น
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รถไฟฟ้ าเตาปูนทางออกที่ 1 และ 4 เพื่อไปรอรถโดยสาร
ปรับอากาศที่จุดให้บริ การ ณ สถานี รถไฟฟ้ าเตาปูน และ
เดินทางไปยังรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน (สถานี รถไฟฟ้ าบาง
ซื่ อ) โดยในช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้าและเย็นของการเดินรถ
โดยสารปรั บ อากาศจากเตาปู น – บางซื่ อ มี ร ะยะทาง
1.2 กิโลเมตร (ดังแสดงในรู ปที่ 3) ส่ วนการเดินทางจาก
บางซื่ อ – บางซ่ อ น ผูโ้ ดยสารต้อ งเดิ น ออกจากสถานี
รถไฟฟ้ าบางซื่อทางออกที่ 2 แล้วเดินไปยังจุดให้บริ การ
รถโดยสารปรั บอากาศ ณ สถานี รถไฟฟ้ าบางซื่ อ และ
เดิ น ทางไปยัง รถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว ง (สถานี เ ตาปู น ) ซึ่ ง
เส้น ทางการเดิ น รถจากบางซื่ อ – เตาปู น ในช่ ว งเวลา
เร่ ง ด่ ว นเช้า ระยะทางการเดิ น รถของรถโดยสารปรั บ
อากาศ คื อ 3.3 กิ โ ลเมตร (ดังแสดงในรู ป ที่ 4) และ
ช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว นเย็น คื อ 1.5 กิ โ ลเมตร (ดัง แสดงใน
รู ปที่ 5) เนื่ องจากการเดิ นรถขากลับใช้เส้นทางในการ
เดินรถต่างกัน (ดังแสดงในรู ปที่ 1) เมื่อผูโ้ ดยสารมาถึง
สถานี รถไฟฟ้ าเตาปู น จึ ง เดิ น ไปซื้ อ ตัว๋ แล้วเดิ น ไปรอ
รถไฟฟ้ า เพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้ าบางซ่อน

2.4 การพัฒนาแบบจาลอง
คณะผู ้วิ จัย ได้จัด ท าแบบจ าลองการเดิ น ทางด้ ว ย
โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk และข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์รูปแบบการเดินทาง แสดงในรู ปที่ 2
ข้ อมูลนาเข้ า (input)
1. โครงสร้างสถานี
2. เส้นทางคนเดินภายในสถานี
3. เส้นทางการเดินรถโดยสารปรับอากาศ รถไฟชานเมือง
4. ความเร็ วและความถี่การเดินรถไฟฟ้ า รถโดยสาร
ปรับอากาศและรถไฟชานเมือง
5. จานวนผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
และสายสี น้ าเงิน และระบบขนส่ งเสริ ม

ข้ อมูลจากการประมวลผล (output)
1. เวลารอใช้บริ การระบบขนส่งเสริ ม
2. เวลาการเดินเท้า
3. เวลาการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ า และระบบขนส่งเสริ ม
4. เวลาการเดินทางทั้งหมด

รู ปที่ 2 องค์ประกอบของระบบวิเคราะห์รูปแบบการ
เดินทาง
2.4.1 ขั้นตอนการเดินทางเชื่อมต่ อระหว่ างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงและสายสีนา้ เงิน
การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงและ
สายสี น้ าเงิ นทั้ง 2 รู ปแบบ มีข้ นั ตอนในการเดิ นทางที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสาร
มีรายละเอียดดังนี้
1) การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ
การเดินทางจากบางซ่อน – บางซื่อ ผูโ้ ดยสารต้องนัง่
รถไฟฟ้ าสายสี ม่วงจากสถานี รถไฟฟ้ าบางซ่ อนมาลงที่
สถานี ร ถไฟฟ้ าเตาปู น จากนั้ นเดิ น ออกจากสถานี

รู ปที่ 3 การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศเตาปูน –
บางซื่อ (เช้าและเย็น)

รู ปที่ 4 การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศบางซื่ อ –
เตาปูน (เช้า)
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2.4.2 เส้ นทางการเดินของผู้โดยสารภายในแบบจาลอง
สถานีรถไฟฟ้า
เป็ นการจาลองเส้นทางที่ผโู ้ ดยสารเดินภายในสถานี
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก ารที่ จุด ต่ า งๆ เช่ น ตู ้ข ายตั๋ว
อัตโนมัติ หรื อห้องขายตัว๋ บันได หรื อบันไดเลื่อน และ
เกท เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 5 การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศบางซื่ อ –
เตาปูน (เย็น)
2) การเดินทางด้วยรถไฟชานเมือง
การเดินทางจากบางซ่อน – บางซื่อ ผูโ้ ดยสารต้องลง
จากรถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว งที่ ส ถานี ร ถไฟฟ้ าบางซ่ อ น
จากนั้นเดินไปทาง skywalk (ทางออกที่ 5) เพื่อลงไปรอ
รถไฟชานเมืองที่ สถานี รถไฟบางซ่ อน และเดิ นทางไป
ยังรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น (สถานี รถไฟบางซื่ อ) แล้วเดิ น
เข้าสถานีรถไฟฟ้ าบางซื่ อ (ดังแสดงในรู ปที่ 6) ส่ วนการ
เดิ นทางจากบางซื่ อ – บางซ่อน ผูโ้ ดยสารต้องเดิ นออก
จากสถานี รถไฟฟ้ าบางซื่ อทางออกที่ 2 เพื่อเดิ น ไปรอ
รถไฟชานเมืองที่ สถานี รถไฟบางซ่ อน และเดิ นทางไป
ยังรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง (สถานี รถไฟบางซ่ อน) แล้วเดิ น
เข้าสถานีรถไฟฟ้ าบางซ่อน (ดังแสดงในรู ปที่ 7)

รู ปที่ 8 เส้นทางการเดินเข้าสถานีของผูโ้ ดยสาร
เมื่ อผูโ้ ดยสารเดิ นเข้ามาในสถานี (E01) จะต้อ ง
ตัดสิ นใจ (D01) ว่าจะเดินไปซื้ อตัว๋ ที่ห้องขายตัว๋ หรื อไม่
ถ้าใช่ก็จะเดินไปยังห้องขายตัว๋ (S01) แต่ถา้ ไม่จะเดินไป
ที่เครื่ องขายตัว๋ อัตโนมัติ (S02) เมื่อผูโ้ ดยสารซื้ อตัว๋ เสร็ จ
แล้วก็จะต้องตัดสิ นใจ (D02) ว่าจะเดินไปเครื่ องตรวจตัว๋
อัตโนมัติที่ 1 (G01) หรื อเครื่ องตรวจตัว๋ อัตโนมัติที่ 2
(G02) หรื อเครื่ องตรวจตัว๋ อัตโนมัติที่ 3 (G03) เมื่อเดิน
ผ่านตรวจตัว๋ เข้ามาแล้ว ผูโ้ ดยสารจะตัดสิ นใจ (D03) ว่า
จะเดิ นขึ้นบันได (B01) หรื อบันไดเลื่อน (B02) หรื อ
ลิ ฟ ต์ (B03) จากนั้น ผู ้โ ดยสารก็ จ ะเดิ น ไปยัง จุ ด รอ
รถไฟฟ้ าที่ ช้ นั สาหรั บรถไฟฟ้ าจอดรั บ – ส่ งผูโ้ ดยสาร
(W01)

รู ป ที่ 6 การเดิ น ทางด้วยรถไฟชานเมื อ งบางซ่ อ น –
บางซื่อ (เช้าและเย็น)

รู ป ที่ 7 การเดิ น ทางด้ว ยรถไฟชานเมื อ งบางซื่ อ –
บางซ่อน (เช้าและเย็น)

รู ปที่ 9 เส้นทางการเดินออกจากสถานีของผูโ้ ดยสาร
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เมื่อผูโ้ ดยสารลงจากรถไฟฟ้ า (A01) ต้องตัดสิ นใจ
(D01) ว่าเลื อกจะลงบันได (B01) หรื อลงบันไดเลื่ อน
(B02) หรื อลงลิฟต์ (B03) จากนั้นผูโ้ ดยสารจะตัดสิ นใจ
(D02) เลื อกว่า จะออกจากสถานี ที่ ทางออกที่ 1 (E01)
หรื อทางออกที่ 2 (E02) หรื อทางออกที่ 3 (E03) หรื อ
ทางออกที่ 4 (E04) เมื่อผูโ้ ดยสารตัดสิ นใจได้แล้วจึงเดิน
ไปยังฝั่งที่จะออก แล้วจึงตัดสิ นใจ (D03) เลือกว่าจะแลก
ตัว๋ ที่ เครื่ องตรวจตัว๋ ที่ 1 (G01) หรื อเครื่ องตรวจตัว๋ ที่ 2
(G02) หรื อเครื่ องตรวจตัว๋ ที่ 3 (G03) เมื่อแลกตัว๋ เสร็ จ
แล้ว ผู ้โ ดยสารจึ ง เดิ น ไปยัง ทางออกที่ ต ้อ งการ และ
จะต้องตัดสิ นใจ (D04) ว่าจะลงบันได (B01) ใช่หรื อไม่
ถ้าใช่ก็จะเดิ นลงบันได แต่ถา้ ไม่ก็จะเดินลงบันได้เลื่อน
(B02) แล้วจึงออกจากสถานี (E01)
2.4.3 การกาหนดค่ าพารามิเตอร์ ต่างๆ ในโปรแกรม
 ความเร็ วของยานพาหนะในช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว น
ประมาณจากระยะทางและเวลาที่ให้บริ การ ดังนี้
1. รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
30 กม./ชม.
2. รถโดยสารปรับอากาศ 12 กม./ชม.
3. รถไฟชานเมือง
20 กม./ชม.
 ความถี่การเดินรถในช่วงเวลาเร่ งด่วน ดังนี้
1. รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
6 นาที
2. รถโดยสารปรับอากาศ 3 นาที
3. รถไฟชานเมือง
15 นาที
 อัตราการมาใช้บริ การของผูโ้ ดยสาร ดังนี้
รถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว ง ในช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว นเช้ า
1 ,5 0 0 ค น / ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า เ ร่ ง ด่ ว น เ ย็ น
235 คน/ชัว่ โมง
รถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น ในช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว นเช้ า
1 ,5 8 1 ค น / ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า เ ร่ ง ด่ ว น เ ย็ น
1,492 คน/ชัว่ โมง

รถโดยสารปรับอากาศที่ สถานี เตาปู น ในช่ วงเวลา
เร่ งด่วนเช้า 1,210 คน/ชัว่ โมง และช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็น
197 คน/ชัว่ โมง รถโดยสารปรับอากาศที่ สถานี บางซื่ อ
ในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้า 105 คน/ชั่วโมง และช่ วงเวลา
เร่ งด่วนเย็น 820 คน/ชัว่ โมง
รถไฟชานเมืองที่สถานีบางซ่อน ในช่วงเวลาเร่ งด่วน
เช้ า 222 คน/ชั่ ว โมง และช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว นเย็ น
25 คน/ ชัว่ โมง รถไฟชานเมืองที่ สถานี บางซื่ อ ในช่วง
เวลาเร่ งด่วนเช้า 48 คน/ชัว่ โมง และช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็น
220 คน/ชัว่ โมง
จานวนรอบในการรันโปรแกรมใช้ 30 รอบ แต่ละ
รอบใช้เวลาในการรัน 1 ชัว่ โมง เนื่องจากทาให้ได้ค่าที่มี
ความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้
2.4.4 ตรวจสอบความถู กต้ องของแบบจาลอง (Model
Validation)
การตรวจสอบแบบจาลองจะใช้เวลาการเดินเท้าของ
คนที่ จุดต่างๆ ในช่ วงเวลาเร่ งด่วนเช้าและเร่ งด่ วนเย็น
จากการเก็บข้อมูลในสถานการณ์จริ งมาเทียบกับผลที่ได้
จากการประมวลของโปรแกรม โดยใช้ก ารทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติ t – test และใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ในการคานวณ ยกตัวอย่างเช่ น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาการเดินเท้าของคนที่จุด
คนลงรถไฟฟ้ าเตาปูนไปยังจุดรอรถโดยสารปรับอากาศ
ซึ่งในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติ t – test นี้
ได้กาหนดค่าความผิดพลาดในการทดสอบสมมติ ฐาน
α เท่ากับ 0.05 และพบว่า ค่า p – value มีค่ามากกว่า
0.05 (ดัง แสดงในรู ป ที่ 10) จึ ง สรุ ป ได้ว่า สามารถน า
แบบจาลองไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์จริ งได้
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จากการเปรี ยบเที ย บเวลาในการเดิ น ทาง จะเห็ น ว่ า
โดยรวมแล้วทางเลือกที่ 2 รถไฟชานเมืองใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ แต่
จะมีเพียงแค่ 1 กรณี คือเร่ งด่วนเช้า (บางซ่อน – บางซื่ อ)
เดิ น ทางด้ว ยรถโดยสารปรั บ อากาศที่ ใ ช้เ วลาในการ
เดิ นทางน้อ ยกว่า รถไฟชานเมื อง โดยรายละเอี ย ดการ
เดินทางในแต่ละรู ปแบบสรุ ปผลได้ดงั นี้
กรณี ที่ 1 เร่ งด่วนเช้า (บางซ่อน – บางซื่อ)
การเดินทางด้วยทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ
ใ ช้ เ วลาใ น การ เ ดิ น ท าง น้ อ ย กว่ า ท าง เ ลื อ กที่ 2
รถไฟชานเมื อ ง ถึ ง แม้ว่า ผู ้โ ดยสารจะใช้เ วลาอยู่บ น
รถโดยสารปรั บ อากาศมากกว่า รถไฟชานเมื อ ง แต่จ ะ
เห็ น ว่า เวลาในการรอรถโดยสารปรั บ อากาศน้อยกว่า
รถไฟชานเมื อง จึ งส่ งผลให้โดยรวมแล้วทางเลือกที่ 1
ใช้เวลาน้อยกว่าทางเลือกที่ 2
กรณี ที่ 2 เร่ งด่วนเช้า (บางซื่อ – บางซ่อน)
การเดินทางด้วยทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าทางเลือกที่ 2 รถไฟชานเมือง เนื่องจากว่าระยะทางที่ผโู ้ ดยสารอยูบ่ นรถโดยสาร
ปรับอากาศมีมากถึง 3.3 กิโลเมตร และยังต้องเผชิญกับ
ปั ญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน นอกจากนี้
ผูโ้ ดยสารต้องใช้เวลาในการรอ 2 จุด คือ รอรถโดยสาร
ปรับอากาศที่ สถานี บางซื่ อและรอรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงที่
สถานี เตาปู น จึ งส่ งผลให้เวลาในการเดิ นทางรวมของ
ทางเลือกที่ 1 มากกว่าทางเลือกที่ 2
กรณี ที่ 3 เร่ งด่วนเย็น (บางซ่อน – บางซื่อ)
การเดินทางด้วยทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าทางเลือกที่ 2 รถไฟชานเมื อง ถึ งแม้ว่าเวลาที่ ผูโ้ ดยสารใช้ในการรอรถไฟชาน
เมืองจะมากกว่ารถโดยสารปรับอากาศถึง 5 เท่า อีกทั้ง

รู ปที่ 10 ตัวอย่างผลจากการทดสอบสมมติฐาน

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ผ ลคณะผู ้วิ จั ย ได้แ บ่ ง เวลาในการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เวลาในการรอใช้บริ การที่จุดต่างๆ
2. เวลาการเดินเท้าของผูโ้ ดยสาร
3. เวลาโดยสารบนพาหนะ
เวลาทั้ง 3 ส่ วนได้นามารวมกันเป็ นเวลาทั้งหมดในการ
เดิ น ทางแต่ ล ะเส้ น ทางในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว นเช้า และ
เร่ งด่วนเย็น แสดงได้ดงั รู ปที่ 11

รู ปที่ 11 เวลาการเดินทางเฉลี่ยของแต่ละเส้นทาง
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ระยะทางที่ ผโู ้ ดยสารอยูบ่ นรถโดยสารปรั บอากาศน้อย
กว่ารถไฟชานเมื อง แต่รถโดยสารปรั บอากาศกลับใช้
เวลาในการเดินทางมากกว่ารถไฟชานเมือง จึงส่ งผลให้
เวลาในการเดิ นทางรวมของทางเลื อก ที่ 1 มากกว่า
ทางเลือกที่ 2
กรณี ที่ 4 เร่ งด่วนเย็น (บางซื่อ – บางซ่อน)
การเดินทางด้วยทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ
ใ ช้ เ วล า ใ น กา ร เ ดิ น ท าง ม าก กว่ า ท า ง เ ลื อ ก ที่ 2
รถไฟชานเมื อ ง เนื่ อ งจากการเดิ นทางด้วยรถโดยสาร
ปรั บ อากาศต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด ใน
ช่วงเวลาเร่ งด่วนทาให้เวลาที่ผโู ้ ดยสารอยูบ่ นรถโดยสาร
ปรับอากาศมากกว่ารถไฟชานเมือง อีกทั้งผูโ้ ดยสารต้อง
ใช้เวลาในการรอถึง 2 จุด คือ รอรถโดยสารปรับอากาศ
ที่สถานีบางซื่อและรอรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงที่สถานี เตาปูน
ส่ ง ผลให้ เ วลาในการเดิ น ทางรวมของทางเลื อ กที่ 1
มากกว่าทางเลือกที่ 2
เมื่ อทาการปรับค่าพารามิ เตอร์ โดยการเพิ่มจานวน
ผูโ้ ดยสารที่ ม าใช้บริ การรถไฟฟ้ าสายสี ม่ วงให้เท่ ากับ
จ านวนผู ้โ ดยสารที่ รฟม. คาดการณ์ ไ ว้ คื อ 10 เท่ า
ของจานวนผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การในปั จจุบนั ทาให้ได้
เวลาในการเดินทางทั้งหมดของแต่ละเส้นทาง (ดังแสดง
ในรู ปที่ 12) ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่า เมื่ อ มี ผูโ้ ดยสารมาใช้
บริ การรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เวลาในการ
เดิ นทางของทางเลือกที่ 1 รถโดยสารปรับอากาศ และ
ทางเลื อก ที่ 2 รถไฟชานเมื องเพิ่มขึ้ น ในภาพรวม
ผลกระทบจากปริ มาณผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถไฟฟ้ า
สายสี ม่วงมากขึ้ นยัง ส่ งผลกระทบต่อเวลารวมในการ
เดิ นทางค่อนข้างน้อยเมื่อเที ยบกับผลกระทบจากความ
ติดขัดของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน

รู ปที่ 12 เปรี ยบเทียบเวลาการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารใน
ปั จจุบนั เทียบกับกรณี เพิ่มจานวนผูโ้ ดยสาร

4. สรุ ปผล
จากการจ าลองสถานการณ์ พบว่ า การเดิ น ทาง
ระหว่า งสถานี บ างซ่ อ น – บางซื่ อ ด้ว ยทางเลื อ กที่ 2
รถไฟชานเมืองใช้เวลาการเดินทางในภาพรวมน้อยกว่า
ทางเลื อ กที่ 1 รถโดยสารปรั บอากาศ ยกเว้น ช่ วงเวลา
เร่ งด่ ว นเช้ า ที่ เดิ นทางจากบางซ่ อน– บางซื่ อใน
สถานการณ์ จ ริ ง พบว่ า ผู ้โ ดยสารส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กใช้
บริ การระบบขนส่ ง เสริ มทางเลื อ กที่ 1 รถโดยสาร
ปรั บอากาศมากว่าทางเลื อกที่ 2 รถไฟชานเมื อง แม้ว่า
โดยรวมแล้ว เวลาในการเดิ น ทางมากกว่ า ซึ่ งอาจ
เนื่ องมาจากการที่ ทางเลือกรถโดยสารปรับอากาศมีการ
ให้บริ การต่อเนื่องด้วยความถี่มากกว่า มีให้บริ การทั้งวัน
และมี ร ะยะเดิ น เท้า โดยรวมน้อ ยกว่า แม้ว่า เวลาการ
เดิ น ทางในภาพรวมจะมากกว่ า ก็ ต าม โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่ใช้บนรถโดยสาร แต่การให้บริ การของรถไฟ
ชานเมืองที่ ไม่ได้ให้บริ การต่อเนื่ องทั้งวัน อีกทั้งระยะ
เดิ นเท้าที่ ค่อนข้างสู งกว่า ส่ งผลให้ความน่ าสนใจของ
การใช้ร ถไฟชานเมื อ งลดลง นอกจากนี้ แม้ว่ า ระยะ
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“Missing Link” ของเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงและ
สายสี น้ าเงิ นมี เพี ยงแค่ 1.2 กิ โลเมตร แต่ส่ งผลต่ อการ
เดิ น ทางในเรื่ อ งของความไม่ ส ะดวกในการเดิ น ทาง
เนื่ อ งจากการใช้บ ริ ก ารระบบขนส่ ง เสริ ม ต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนโหมดในการเดินทางหลายขั้นตอน ถึงแม้วา่ การ
เดิ น ทางด้ว ยระบบขนส่ ง เสริ ม ผู ้โ ดยสารไม่ ต ้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
ปั จจุบนั แผนพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนทางรางใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีจุดเชื่ อมต่อสถานี
รถไฟฟ้ าในหลายจุดด้วยกัน กรณี ศึกษานี้สามารถใช้เป็ น
ตัวอย่างแนวทางการประเมิ นผลกระทบเรื่ องของการ
เชื่ อ มต่ อ ระหว่า งสถานี มุ ม มองผูโ้ ดยสารเพิ่ ม เติ ม จาก
มุม มองของผูใ้ ห้บ ริ การ ดัง เห็ นได้จ ากกรณี ศึก ษานี้ ที่
แม้ว่าจะมีการให้บริ การระบบขนส่ งเสริ มเพื่อเชื่ อมต่อ
สถานี ที่ห่างกันไม่มากแต่ก็ส่งผลกระทบสู งในมุมมอง
ผูใ้ ช้บริ การทั้งในส่ วนของเวลาที่ใช้ ความไม่สะดวกใน
การเดิ นทาง นอกจากนี้ ยงั ทาให้ขอ้ ได้เปรี ยบในการใช้
รถไฟฟ้ าลดลง เนื่ อ งจากผูโ้ ดยสารสามารถประมาณ
การณ์เวลาการเดินทางตลอดเส้นทางได้ยากขึ้นเมื่อต้อง
ใช้ถนนในการเชื่อมต่อการเดินทางในช่วงเวลาเร่ งด่วน

6. เอกสารอ้างอิง
[1] P. Phatipantakan, “Mass Transit System
Preference For Chiang Mai City”, Urban and
regional planning, Chiang Mai University, 2007.
(in Thai)
[2] W.D. Kelton, R.P. Sadowski and D.T. Sturrock,
Simulation with Arena, (4th Eds.), New York :
McGraw-Hill, , 2007.
[3] N. Lakhuwattana and S. Sirithon “Development
of Travel Mode Choice Model between School
Bus and Passenger Car”, Transportation
Engineering, Suranaree University, 2014. (in
Thai)
[4] Ch. Yaibok, “Improving Traffic Flow at Four
Intersections on Karnjanavanich Road in Hat
Yai”, Prince of songkla University, 2015. (in
Thai)
[5] Mass Rapid Transit Authority of Thailand,
“Developing Pedestrian Traffic Simulation Model
of Subway Station: A Case study of Sukhumvit
Station of Mass Rapid Transit Authority”, 2015.
(in Thai)
[6] V. Phumsiriphukdee and S. Punjathana,
“Pedestrian Simulation in Mass Transit Station”,
Industrial Engineering, Mahidol University,
2015. (in Thai)

5. กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณในความร่ วมมือจากการ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย สาหรับข้อมูล
ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาและการวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
โครงการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาและวิ จัย ร่ ว มระบบราง
สาหรับเงินทุนอุดหนุนการทาวิจยั

49

