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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมแถวคอยของผูใ้ ช้บริการ ณ จุดให้บริการ และวิเคราะห์
ปั ญหาของระบบการให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพานตากสิน ด้วยวิธกี ารสร้างแบบจาลอง
สถานการณ์ ในโปรแกรม PTV Viswalk จากกรณีศกึ ษาดังกล่าว จุดวิกฤตของการให้บริการ คือ
ห้องจาหน่ ายตั ๋วโดยสารและแลกเหรียญ (Ticket Office) และเครื่องจาหน่ายตัวอัตโนมัตชิ นิดไม่รบั
ธนบัตร (Ticket Issuing Machine: TIM) ด้วยข้อจากัดด้านพืน้ ทีข่ องสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพาน
ตากสินที่มลี กั ษณะโครงสร้างอาคารแตกต่างจากสถานีทวไป
ั ่ การวิจยั จึงได้จาลองสถานการณ์
2 รูปแบบ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยงานวิจยั ได้ทาการเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์จากแบบจาลองสถานการณ์รูปแบบปั จจุบนั เปรียบเทียบกับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
และทาการวัดผลโดยใช้ตวั ชีว้ ดั คือ ผลรวมของเวลาในแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการ และผลรวม
บทความวิจัย
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ความยาวของแถวคอยเฉลี่ย ณ จุดให้บริการ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า แบบจาลอง
สถานการณ์รปู แบบที่ 1 ซึง่ มีแนวทางการปรุบปรุง คือ การเพิม่ จุดให้บริการห้องจาหน่ายตั ๋วโดยสาร
และแลกเหรียญ (Ticket Office) จ านวน 1 ห้อง และเพิ่มตู้จ าหน่ ายตั ๋วอัตโนมัติชนิ ดรับธนบัตร
(TVM) จานวน 2 เครื่อง ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก 1-2 และทางเข้าและออก 3-4 มีประสิทธิภาพ
สูงสุ ดสาหรับการปรับปรุ งระบบแถวคอยบนสถานี รถไฟฟ้ า บีทีเอสสะพานตากสิน ซึ่งมีเวลาใน
แถวคอยเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 25.54 วินาที และความยาวของแถวคอยเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่า
เท่ากับ 0.53 คน
คาสาคัญ: คนเดินเท้า, แถวคอย, แบบจาลองสถานการณ์, โปรแกรม PTV Viswalk
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate service user queuing behavior of customers at
service points and problem analysis of service system at SAPHAN-TAKSIN BTS station by
study of simulation for queuing system using PTV VIiswalk. Case study, the critical point of
service is the ticket office and Ticket Issuing Machine (TIM). With station space restrictions
which has a different building structure from the general station. The research therefore
simulated 2 scenarios in order to find suitable solutions. This research compared the original
scenario with scenario 1 and scenario 2. According to PTV Viswalk, there is indicators consist
of aggregated total average time in queue of each model and total average queue length of
each model. All parameters indicate that the model 1 is the most efficient model. It has been
renovated by adding 1 ticket office and 2 ticket vending machines (TVM) at Exit 1-2 and Exit
3-4. Which had the minimum average queuing time was 25.54 seconds and the minimum
average queuing length was 0.53 people.
KEYWORDS: Pedestrian, PTV Viswalk, Queuing, Simulation
1. บทนา
ปั จจุบนั การเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ ของประเทศไทย ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครนับว่ามี
อุปสรรคเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสภาพปั ญหาด้านสภาพการจราจรที่แออัด อันเกิดจากหลายๆ
สาเหตุดว้ ยกัน เช่น การใช้ถนนของประชาชนเพื่อออกไปทากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
เป็ นผลให้ความจุของถนนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เ ข้า มา
บทบาทสาคัญอย่างมากสาหรับการเดินทางในชีวิตประจาวันของคนกรุงเทพมหนานคร คือ ระบบ
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ขนส่ง ทางราง ซึ่ง ได้แ ก่ รถไฟฟ้ าบีทีเ อส รถไฟฟ้ ามหานคร และรถไฟฟ้ าเชื่อ มท่ าอากาศยาน
เนื่องจากมีความสะดวก รวเร็ว และปลอดภัย
ด้วยรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่เป็ นทางเลือกที่สาคัญของประชาชนในการตั ดสิน ใจเลือ กใช้ในการ
เดินทางชัวโมงเร่
่
งด่วน อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องที่มรี ะบบขนส่งมวลชน
สาธารณะครอบคลุ ม ถึง นั น้ ยัง มีปั ญ หาการในให้บ ริก ารอยู่ ซึ่ง จ าเป็ นต้ อ งมีก ารพัฒ นาให้มี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ อาทิเช่น ระบบแถวคอยในการเข้ารับบริการทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน และขาดความ
ต่อเนื่อง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาระบบแถวคอยในการเข้ารับบริการของสถานีรถไฟฟ้ า
บีทเี อส สะพานตากสิน เพือ่ หาแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม เนื่องด้วยตัวสถานีเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ของระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ ทัง้ รถเมล์ และทางเรือ ซึง่ มี ผมู้ าใช้บริการจานวนมากและ
มักเกิดปั ญหาในชัวโมงเร่
่
งด่วนของวันทางาน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้นาเสนอทฤษฎีทใ่ี ช้ในงานวิจยั รวมไปถึงศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีแบบจำลอง
การจ าลอง (Simulation) เป็ นวิธีก ารหาค าตอบที่แ พร่ ห ลายมากที่สุ ด วิธีห นึ่ ง ในปั จ จุ บ ัน
เนื่องจากเทคนิคการจาลองสถานการณ์มคี วามยืดหยุ่นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับกับเทคนิคในการ
หาคาตอบอื่น ๆ [1]
การจาลองระบบ หมายถึง กระบวนการออกแบบตัวแบบจาลอง (Model) ของระบบงานจริง
แล้วทาการทดลองใช้ตวั แบบจาลองนัน้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบภายใต้ขอ้ กาหนดทีว่ างไว้
โดยมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างระบบงานจริงกับแบบจาลอง [2] ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กำรทดลองด้วยกำรจำลอง [2]
2.2 แนวคิ ดและพฤติ กรรมแบบจำลอง
การเคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าเป็ นพฤติกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้แรงกระทารอบข้าง (Social Force) โดย
ทีแ่ รงกระทารอบข้างเกีย่ วข้องกับควบคุมพฤติกรรมการเดินของคนเดินเท้าซึง่ ไม่สามารถคาดเดา
บทความวิจัย
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ได้มลี กั ษณะเป็ นปั จเจกต่อกันหรืออิสระต่อกัน คนเดินเท้าในระบบต่างมีอทิ ธิพลต่อกัน และปั จจัยที่
ใช้ในการพิจารณา โดยแรงกระทารอบข้างนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแรงอั น
เนื่องมาจากปั จจัยแวดล้อมของคนเดินเท้า ณ ขณะนัน้ เช่น ระยะห่างกับคนรอบข้าง ระยะห่าง
ระหว่างอุปสรรคสิง่ กีดขวาง หรือแรงดึงดูดจากคนรอบข้างในระบบ รวมไปถึงเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
เดินทางคนของเดินเท้าด้วย ซึง่ พารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการอธิบายพฤติกรรมการเดินของคนเดินเท้านัน้
ประกอบด้วย ความเร็วของคนเดินเท้า (Velocity) แรงกระทารอบข้าง (Social Force) เวลาผ่อนคลาย
(Relaxation Time) ผลจากการดึงดูด (Attraction Effect) เป็ นต้น [3]
สาหรับสมการทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์แบบจาลองของแรงกระทารอบข้าง สามารถกล่าวได้ว่า เมือ่
คนเดินเท้ามีความต้องการเดินทางไปยังเป้ าหมาย โดยเดินทางจากตาแหน่ง 𝑟⃗𝛼0 (𝑡) ไปยังตาแหน่ง
𝑟⃗𝛼𝑘 และ 𝑒⃗𝛼 (𝑡) คือ ทิศทางการเดินของคนเดินเท้า
𝑒⃗𝛼 (𝑡) ∶=

𝑟⃗𝛼𝑘 −𝑟⃗𝛼 (𝑡)
‖𝑟⃗𝛼𝑘 −𝑟⃗𝛼 (𝑡)‖

(1)

ตามสมการไม่คานึงถึงอุปสรรคและสิง่ กีดขวางต่าง ๆ ถัดมาให้ 𝑣⃗𝛼 (𝑡) เป็ นความเร็วจริงของ
คนเดินเท้า ณ เวลาใด ๆ 𝑣⃗𝛼0 (𝑡) ∶= 𝑣⃗𝛼0 𝑒⃗𝛼 ทาให้ได้ความเร่งอันเนื่องมาจากความต้องการของคน
เดินเท้าในรูปดังนี้
𝐹⃗𝛼0 (𝑣⃗𝛼 , 𝑣⃗𝛼0 𝑒⃗𝛼 ) ∶=

𝑟⃗𝛼𝑘 −𝑟⃗𝛼 (𝑡)
‖𝑟⃗𝛼𝑘 −𝑟⃗𝛼 (𝑡)‖

(2)

กรณีถดั ไปการเคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าอื่น โดยปั จจัยแรกทีพ่ จิ ารณา คือ การรักษาระยะห่าง
ระหว่างคนรอบข้าง ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ความหนาแน่ นของคนเดินเท้าและความเร็วทีต่ อ้ งการของคนเดิน
เท้า โดยทัวไปคนเดิ
่
นเท้าจะรูส้ กึ อึดอัด เมือ่ มีการเข้าใกล้บุคคลอื่นมากเกินไป ทาให้เกิดผลลัพธ์เป็ น
การผลักกันของคนเดินเท้า β ซึง่ สามารถแสดงออกมาในรูปของปริมาณเชิงเวกเตอร์
⃗⃗𝛼𝛽 [𝑏(𝑟⃗𝛼𝛽 )]
𝐹⃗𝛼𝛽 (𝑟⃗𝛼𝛽 ) ∶= −∇𝑟⃗𝛼𝛽 𝑉

(3)

โดยอนุ มานศั ก ย์ ก ารผลั ก 𝑉𝛼𝛽 (𝑏) เป็ นฟั งก์ ช ั น ที่ มี ก ารลดลงทางเดี ย ว ( Monotonic
Decreasing Function) ของแกนโทของวงรี b กับเส้นสมศักย์ซ่งึ เป็ นลักษณะของวงรีมที ศิ ทางไป
สูท่ ศิ ทางของการเคลื่อนทีเ่ งือ่ นไขทีท่ าให้คนเดินเท้าต้องการทีว่ ่างสาหรับก้าวต่อไป
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(4)

โดย 𝑟⃗𝛼𝛽 ∶= 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝛽 , 𝑠⃗𝛽 = 𝑉𝛽 ∆𝑡 โดย 𝑆𝛽 โดยเป็ นความยาวของระยะก้าวของคนเดินเท้า
ถัดมาเป็ นปั จจัยจากการรัก ษาระยะจากขอบเขตของสิง่ กีดขวางต่าง ๆ อาทิเช่น สิง่ ปลูกสร้าง
กาแพง ถนน อุปสรรค เป็ นต้น คนเดินเท้ามักรูส้ กึ อึดอัดและไม่สะดวกสบายเมื่ออยู่ใกล้สงิ่ กีดขวาง
มากเกินไป รวมไปถึงการหลบสิง่ กีดขวางเพือ่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บ เนื่องจากการชนอุปสรรค เช่น
การเดินชนผนัง การเดินสะดุดสิง่ กีดขวางทีม่ องไม่เห็น เป็ นต้น กาหนดให้ขอบเขต B สร้างผลการ
ผลักต่อคนเดินเท้า โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามสมการดังนี้
⃗⃗𝛼𝛽 (‖𝑟⃗𝛼𝛽 ‖)
𝐹⃗𝛼𝛽 (𝑟⃗𝛼𝛽 ) ∶= −∇𝑟⃗𝛼𝛽 𝑈

(5)

กาหนดให้ 𝑈⃗⃗𝛼𝛽 (‖𝑟⃗𝛼𝛽 ‖) 𝑟⃗𝛼𝛽 ∶= 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝛽𝛼 เป็ นศักย์การลดทางเดียว 𝑟⃗𝛽𝛼 แสดงถึงตาแหน่ง
ของส่วนขอบเขตของสิง่ กีดขวางที่ใกล้คนเดินเท้ามากที่สุด คนเดินเท้าในบางครัง้ ถึงดึงดูดโดย
บุคคลทีต่ นรูจ้ กั หรือวัตถุทส่ี นใจ อาทิเช่น ญาติ ป้ าย เป็ นต้น ผลของการดึงดูด 𝑓⃗𝛼𝑖 ณ จุด 𝑟⃗𝑖 ในการ
⃗⃗⃗⃗𝛼𝑖 (‖𝑟⃗𝛼𝑖 ‖, 𝑡) เป็ นศักย์เพิม่ ขึน
จาลองด้วยแรงดึงดูด กาหนดให้ 𝑊
้ ทางเดียว
𝑓⃗𝛼𝑖 (‖𝑟⃗𝛼𝑖 ‖, 𝑡) ∶= ∇𝑟⃗𝛼𝑖 𝑊𝛼𝑖 (‖𝑟⃗𝛼𝛽 ‖, 𝑡)

(6)

กาหนดให้ 𝑟⃗𝛼𝑖 ∶= 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝑖 โดยปกติแล้วการดึงดูดมักน้อยลงเมื่อเวลามากขึน้ อย่างไรก็ตาม
สมการข้างต้นผลการดึงดูดและผลการผลัก สามารถหาได้กต็ ่อเมื่อทราบทิศทางของความต้องการ
เคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าเท่านัน้ 𝑒⃗𝛼 (𝑡) ในการขับเคลื่อนพฤติกรรมการเคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าจะมี
การขับเคลื่อนอย่างอ่อน (Weaker Influence, C) โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เพื่อทีจ่ ะหาผลอัน
เนื่องมาจากการรับรูข้ องคนเดินเท้า จึงจาเป็ นต้องคานึงถึงมุมประสิทธิผลในการมองเห็นของคน
เดินเท้า (Effect Angle of Sight, 2𝛿) นาข้อจากัดมาพิจารณาในรูปของน้ าหนักที่ข้นึ กับทิศทาง
(Direction Dependent Weights)
⃗
⃗
𝜔(𝑒⃗, 𝑓⃗) ∶= {1 𝑖𝑓 𝑒⃗ ∙ 𝑓 ≥ ‖𝑓‖ cos 𝛿
𝐶 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(7)

น ามาสู่ ข้อ สรุ ป ของผลกระทบของผลการดึง ดู ด (Attractive Effect) และผลจากการผลัก
(Repulsive Effect) ในรูปของสมการดังนี้
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

30

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.3 September-December 2020
0
𝐹⃗𝛼𝛽
(𝑒⃗𝛼 , 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝛽 ) ∶= 𝜔(𝑒⃗𝛼 , −𝑓⃗𝛼𝛽 )𝑓⃗𝛼𝛽 (𝑟⃗𝛼 , −𝑟⃗𝛽 )

(8)

0
(𝑒⃗𝛼 , 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝑖 , 𝑡) ∶= 𝜔(𝑒⃗𝛼 , −𝑓⃗𝛼𝑖 )𝑓⃗𝛼𝛽 (𝑟⃗𝛼 , −𝑟⃗𝑖 , 𝑡)
𝐹⃗𝛼𝛽

(9)

เราสามารถสร้างสมการเพื่ออธิบายพฤติกรรมของคนเดินเท้า อันเนื่องมาจากการขับเคลื่อน
จากปั จจัยต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ จึงสามารถอนุ มานผลทีเ่ กิดจากปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ผลของการผลักดัน (Repulsive Effect) ผลของการดึงดูด (Attraction Effect) ความต้องการในการ
เดินทาง และอิทธิผลอันเนื่องมาจากสิง่ กีดขวาง ทาให้ได้สมการทีใ่ ช้อธิบายพฤติกรรมคนเดินเท้า
ดังนี้
𝐹⃗𝛼 (𝑡) ∶= 𝐹⃗𝛼0 (𝑣⃗𝛼 , −𝑣⃗𝛼0 𝑒⃗𝛼 ) + ∑ 𝑖 𝐹⃗𝛼0 (𝑒⃗𝛼 , 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝑖 ) +
0
∑ 𝛽 𝐹⃗𝛼𝛽
(𝑒⃗𝛼 , 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝛽 , 𝑡) + ∑ 𝐵 𝐹⃗𝛼0 (𝑒⃗𝛼 , 𝑟⃗𝛼 − 𝑟⃗𝐵 , 𝑡)

(10)

แรงกระทารอบข้างถูกนิยามด้วย
⃗⃗⃗⃗𝛼
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑣⃗𝛼 (𝑡) + 𝑓𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

(11)

พจน์ Fluctuations ถูกบวกเข้าแรงกระทารอบข้าง เนื่องจากมีพฤติกรรมอื่น ๆ เข้ามาเกีย่ วข้อง
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ตัวแปรสุ่ม (Random Variables) อาทิเช่น ทิศทางการหลบสิง่ กีดขวางของคนเดินเท้า
อีกทางหนึ่ง Fluctuation เป็ นความแปรปรวนของกฎของการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้า และ 𝜔⃗⃗𝛼 (t)
คือ ความเร็วปรารถนา ซึง่ มีพฤติกรรมเป็ นพลวัต (Dynamic) โดยมีคา่ ความเร็วสูงสุด 𝑣𝛼𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑟⃗𝛼
𝑑𝑡

𝑚𝑎𝑥
𝑣𝛼
𝑔 ‖𝜔
⃗⃗⃗⃗𝛼 ‖

𝑣 𝑚𝑎𝑥
𝛼‖

𝛼
= 𝑣⃗𝛼 (𝑡) ∶= 𝜔
⃗⃗𝛼 (𝑡) 𝑔 ‖𝜔
⃗⃗⃗⃗

1, 𝑖𝑓 ‖𝜔
⃗⃗𝛼 ‖ ≤ 𝑣𝛼𝑚𝑎𝑥

∶= {𝑣𝛼𝑚𝑎𝑥
‖𝜔
⃗⃗⃗⃗𝛼

, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
‖

(12)
(13)

สาหรับงานวิจยั นี้ ได้ทาการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม PTV Viswalk ทีพ่ น้ื ฐานของโปรแกรม
ได้ถูกออกแบบและพัฒนาตามหลักแนวคิดพฤติกรรมการเคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้า ตามแบบจาลอง
ของ Helbing และ Molnar [3] ซึ่งกล่าวคือ การเคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าเป็ นพฤติกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้
แรงกระทารอบข้าง (Social Force) โดยที่แรงกระทารอบข้างเกี่ยวข้องกับควบคุมพฤติกรรมการ
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เดินของคนเดินเท้าซึง่ ไม่สามารถคาดเดาได้ กล่าวอีกนัย คือ มีลกั ษณะเป็ นปั จเจกต่อกันหรืออิสระ
ต่อกัน ต่างมีอทิ ธิพลต่อกัน และปั จจัยทีใ่ ช้ในการพิจารณา โดยแรงกระทารอบข้างนัน้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ซึง่ เป็ นแรงอันเนื่องมาจากปั จจัยแวดล้อมของคนเดินเท้า ณ ขณะนัน้ ดังสมการ
ที่ (1)-(3)
2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีแ วคอย
การเกิดคิว (Queuing) หรือแถวคอย (Waiting Lines) เป็ นสิง่ ที่พบเห็นได้เสมอในระบบงาน
ต่าง ๆ และในชีวติ ประจาวัน เช่น ต่อแถวเพือ่ ซือ้ บัตรชมภาพยนตร์ การทาธุรกรรมทางด้านการเงิน
กับธนาคาร เป็ นต้น ซึง่ ล้วนเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนมีความเคยชินและตอบรับสภาพการรอในแถวคอยเสมอ
ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกเกิดขึน้ สาหรับการรอคอยทีใ่ ช้เวลานาน [4]
ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) เป็ นการศึกษาการรอคอยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
หรือ ระบบงานที่ส นใจโดยด าเนิ น การสร้า งตัว แบบแถวคอยที่เ หมาะสมเป็ น ตัว แทนของระบบ
แถวคอยต่าง ๆ ทีม่ คี วามเป็ นไปได้ โดยทีส่ ตู รทีใ่ ช้ในการศึกษาประสิทธิภาพในแต่ละตัวแบบจะเป็ น
ตัว ก าหนดรู ป แบบของแถวคอยที่เ หมาะสมที่สุ ด ภายใต้ ส ถานการณ์ นั น้ ๆ ซึ่ง ผู้คิด ค้น ทฤษฎี
แถวคอย คือ นักคณิตศาสตร์ ชาวเดนมาร์ก ชือ่ ว่า เอ.เค.เออร์แลง (A.K.Erlang)
กระบวนการรอคอยจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างรวมกัน เช่น การมาถึง (Arrivals)
ของผู้เ ข้า มาใช้บ ริก าร การเข้า แถวเพื่อ รอรับ บริก าร การเข้า รับ บริก ารและกา รจากไป โดยที่
กระบวนการจะเริม่ ต้นจากการทีม่ ผี เู้ ข้ามาใช้บริการ (Call Population) หรือทีเ่ รียกว่า “ลูกค้า” เข้า
มาในระบบแถวคอยเพื่อมารอรับบริการ ซึ่งถ้าหน่ วยให้บริการ (Service Mechanism) ว่าง ผูท้ ม่ี า
รอรับบริการก็จะได้รบั บริการทันทีจนเสร็จแล้วจึงออกไปจากระบบแถวคอย แต่ถา้ หน่ วยให้บริการ
กาลังให้บริการลูกค้าคนอื่นอยู่ ผูเ้ ข้ามาใช้บริการทีเ่ ข้ามาใหม่กจ็ ะต้องเข้าแถวคอย (Queue) เพื่อรอ
รับบริการตามลาดับ สาหรับพวกทีอ่ ยู่ในแถวคอยจะได้รบั บริการตามกฎระเบียบของการให้บริการ
แถวคอย (Queue Discipline) นัน้ ๆ [5] ซึง่ ระบบแถวคอยโดยทัว่ ๆ ไปจะประกอบด้วยประกอบที่
สาคัญ 3 ส่วน คือ ลูกค้าหรือผูเ้ ข้ามาใช้บริการ แถวคอย หน่ วยให้บริการหรือผูใ้ ห้บริการ เมื่อนา
ปั จจัยทัง้ 3 ส่วนมารวมกัน สามารถเขียนเป็ นโครงสร้างของระบบแถวคอยได้ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
บทความวิจัย
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1) ลูกค้าหรือผูเ้ ข้ามาใช้บริการ ลักษณะสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า คือ จานวนประชากร และ
ลักษณะการเข้ามารับบริการ
ส าหรับ งานวิจ ัย นี้ จ านวนประชากรเป็ นแบบมากรายหรือ ประชากรไม่ จ ากัด ( Infinite
Population) เนื่องจากสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพานตากสิน ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถเข้ามาใช้
บริก ารได้ต ลอดช่ ว งเวลาเปิ ด -ปิ ด การให้บ ริก าร และลัก ษณะเข้า มารับ บริก ารจะเป็ น แบบสุ่ม
(Random) เนื่ อ งจากการเข้า มารับ บริก ารของผู้ ใ ช้ บ ริก ารมีล ัก ษณะที่ไ ม่ แ น่ น อน ขึ้น อยู่ ก ับ
จุดประสงค์ของการเดินทางของผูเ้ ข้ามาใช้บริการแต่ละบุคคล
2) แถวคอย ลักษณะสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับแถวคอย คือ ความยาวของแถวคอย และรูปแบบ
การจัดระบบแถวคอย
สาหรับงานวิจยั นี้ความยาวของแถวคอยมีลกั ษณะแบบมากรายหรือไม่จากัด (Infinite Queue
Length) เนื่องจากผูเ้ ข้ามาใช้บริการทีต่ อ้ งการเข้ามารับบริการนัน้ สามารถเข้าสูร่ ะบบบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาเปิ ดการให้บริการ
3) หน่วยให้บริการ ลักษณะสาคัญทีเ่ กีย่ วกับหน่วยให้บริการ ได้แก่ ระเบียบการให้บริการและ
ลักษณะการให้บริการ
สาหรับงานวิจยั นี้มลี กั ษณะระเบียบการให้บริการ (Service Discipline) เป็ นแบบมาก่อนได้รบั
บริการก่อน (First Come First Served: FCFS หรือ First In First Out: FIFO) โดยทีเ่ มือ่ ผูเ้ ข้ามาใช้
บริการมีบตั รโดยสารแล้วจะสามารถผ่านประตูอตั โนมัตไิ ด้ก่อน สาหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริการทีย่ งั ไม่มี
บัตรโดยสารจาเป็ นทีจ่ ะต้องรับบริการผ่านหน่ วยให้บริการบนสถานีก่อนตามลาดับ จึงจะสามารถ
ผ่านประตูอตั โนมัตไิ ด้ ซึง่ ถือว่าเข้ามาทีหลังผูท้ ม่ี บี ตั รอยู่แล้ว และลักษณะการให้บริการผูเ้ ป็ นแบบ
สุ่ม (Random) เนื่องจากการให้บริการในแต่ละหน่ วยให้บริการจะใช้เวลาไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ความ
ชานาญของพนักงาน และประสิทธิภาพของเครื่องจาหน่ายตั ๋วโดยสารอัตโนมัติ รวมถึงลักษณะของ
ผู้เข้ามาใช้บริการแต่ละคนที่มคี วามเข้าใจในระบบการให้บริการของแต่ละหน่ วยให้บริการด้วย
เช่นกัน
3. วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นการพัฒ นาแบบจ าลองสถานการณ์ ด้ ว ยโปรแกรม PTV Viswalk ส าหรับ
การศึกษาระบบแถวคอย ณ จุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพานตากสิน มีวธิ ดี าเนินงาน
วิจยั รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และลาดับขัน้ ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
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3.1 จัดเตรียมข้อมูล
1) การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบแถวคอยทีห่ อ้ งจาหน่ ายตั ๋วและแลกเหรียญ เครื่องจาหน่ าย
ตั ๋วอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อส ด้วยโปรแกรม PTV Viswalk โดยกาหนดพื้นที่กรณีศกึ ษา
สาหรับงานวิจยั นี้ ณ สถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพานตากสิน ในช่วงวันทางาน (วันจันทร์-ศุกร์) ใน
ชัวโมงเร่
่
งด่วน เวลา 18.00-19.00 น. จากนัน้ ทาการศึกษาการสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรม PTV
Viswalk เพื่อทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจากัดของโปรแกรม รวมถึงวิธกี ารเข้าพืน้ ทีเ่ พื่อเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

รูปที่ 3 ลาดับขันตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
บทความวิจัย
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2) ทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้วิจ ัย ท าการทบทวนแนวคิด แบบจ าลอง ทฤษฎี ร ะบบแถวคอย และทฤษฎีก ารจ าลองที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของคนเดินเท้าภายใต้แรงทางสังคม (Social Force Model) เพือ่ ทาวิเคราะห์
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ณ จุดให้บริการบนสถานี รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั นี้
3) การสร้างแบบจาลองสถานการณ์
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม PTV Viswalk สาหรับการสร้างแบบจาลองสถานการณ์คนเดินเท้า โดยการ
เคลื่อนทีข่ องคนเดินเท้าเป็ นพฤติกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้แรงทางสังคม (Social Force) คนเดินเท้าภายใน
ระบบต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น จากแรงทางด้ า นสัง คม (Social Force) แรงทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
(Psychological Force) และแรงทางด้านกายภาพ (Physical force) รวมกันเป็ นพลังงานรวม (Total
Force) เรีย กว่ า แบบจาลองทางสัง คม (Social Force Model) ซึ่ง เป็ น แนวคิดของ Prof.Dr.Dirk
Helbing และด้วยความสามารถของโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพค่อนข้างสูง จึงง่ายต่อการจาลองและ
การวิเคราะห์คนเดินในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทัง้ นี้ โปรแกรม PTV Viswalk ยังสามารถจาลองสถานการณ์ทม่ี คี นเดินเท้า และยานพาหนะ
ร่วมกันในระบบได้อกี ด้วย
3.2 พัฒนาแบบจาลอง
1) ตัวแบบจาลอง
การพัฒนาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาของระบบแถวคอย ขัน้ ตอนการสร้าง
แบบจาลองจึงมีความสาคัญ ตัวแบบจาลองจะต้องสามารถวัดผลได้จริง เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผลได้
การสร้างแบบจาลองจึงมีหลักพื้นฐานมาจากแบบจาลองทางความคิด (Conceptual Model)
ซึง่ มีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาแบบจาลอง เนื่ องจากจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในแบบจาลองกับสภาพสถานการณ์จริง รวมไปถึงปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ระบบ
2) การสอบเทียบแบบจาลอง
การสอบเทียบแบบจาลอง (Calibration) เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง
ความมันใจว่
่ าแบบจาลองที่ได้สร้างมานัน้ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ จริง
สามารถนาไปใช้งานในกระบวนการทดลองเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่าง ๆ ได้ สาหรับแบบจาลอง
สถานการณ์ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ความยาวแถวคอยเฉลีย่ ของ ณ จุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้ า
บีทเี อสสะพานตามสิน เป็ นค่าในการสอบเทียบ
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11

รูปที่ 4 แบบจาลองทางความคิ ดการเข้าใช้บริ การบนส านี ร ไฟฟ้ าบีทีเอสสะพานตากสิ น
3.3 วิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาในชัวโมงเร่
่
งด่วนของวันทางาน (วันจันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 18.00-19.00 น.
การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจาลอง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการให้บริการใน
ปั จจุบนั และรูปแบบหลังจากได้รบั การปรับปรุง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบทางเลือกการปรับปรุงไว้ 2
รูปแบบ คือ
1) แบบจาลองรูปแบบที่ 1 ทาการเพิม่ จุดให้บริการห้องจาหน่ ายตั ๋วโดยสารและแลกเหรียญ
จานวน 1 ห้อง และเพิม่ ตูจ้ าหน่ ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิดรับธนบัตร (TVM) จานวน 2 เครื่อง ฝั ง่ ทางเข้า
และออก 1-2 และทางเข้าและออก 3-4 ซึง่ ผังแสดงตาแหน่ง ณ จุดให้บริการบนสถานีฯ รายละเอียด
แสดงดังรูปที่ 7
2) แบบจาลองรูปแบบที่ 2 ทาการปรับเปลี่ยนจุดให้บริการจากเดิมตู้จาหน่ ายตั ๋วอัตโนมัติ
ชนิดไม่รบั ธนบัตร (TIM) จานวน 7 เครื่อง เป็ นเครื่องจาหน่ ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิดรับธนบัตร (TVM)
ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก 1-2 และทางเข้าและออก 3-4 ซึ่งผังแสดงตาแหน่ ง ณ จุดให้บริการบน
สถานีฯ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 8
โดยทีต่ วั แบบจาลองสถานการณ์ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกาหนดค่าพารามิเตอร์ความเร็วในการเดินของ
คน โดยอ้างอิงงานวิจยั ของ Tanaboriboon และ Guyano [6] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาความเร็วของคนเดิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทาการวัดผลโดยใช้ตวั ชี้วดั คือ ผลรวมของเวลาในแถวคอยเฉลี่ย
และผลรวมความยาวของแถวคอยเฉลี่ย ของทัง้ ระบบจุดบริการ จากนัน้ จึงทาการสรุปผลเพื่อหา
แบบลาลองทีใ่ ห้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดต่อไป
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รูปที่ 5 ตัว อย่ า งตัว แบบจ าลองการศึ ก ษาแ วคอยบนส านี ร ไฟฟฟ้ าบี ที เ อสสะพาน
ตากสิ น
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการแสดงรายละเอียดตาแหน่ ง ณ จุดให้บริการต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้ า
บีทเี อส สะพานตากสิน ของแต่ละรูปแบบจาลองสถานการณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังรูปที่ 6-8

1
2
3
4
Legend:
Ticket Office
TIM
TVM

1
2
2

1

(ก) ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
รูปที่ 6

2
3

1

Legend:
Ticket Office
TIM
TVM

(ข) ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4

งั แสดงตาแหน่ ง ณ จุดให้บริ การต่างๆ บนส านี ฯ ของแบบจาลองรูปแบบปัจจุบนั
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Legend:
Ticket Office
TIM
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(ก) ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
รูปที่ 7

3
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2
3

(ข) ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4

งั แสดงตาแหน่ ง ณ จุดให้บริ การต่าง ๆ บนส านี ฯ ของแบบจาลองรูปแบบที่ 1
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Legend:
Ticket Office
TIM
TVM
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1

(ก) ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
รูปที่ 8

3

1
2
2

1
3

Legend:
Ticket Office
TIM
TVM

(ข) ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4

งั แสดงตาแหน่ ง ณ จุดให้บริ การต่างๆ บนส านี ฯ ของแบบจาลองรูปแบบที่ 2

4.

ลการวิ จยั
หลังจากได้ดาเนิน การวิเคราะห์ผลจากแบบจาลองสถานการณ์ รูปแบบปั จจุบนั รูปแบบที่ 1
และรูปแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์ แสดงดังต่อไปนี้
4.1 การสอบเทียบแบบจาลอง
จากการรันผลด้วยโปรแกรมสร้างแบบจาลองสถานการณ์รปู แบบปั จจุบนั จานวน 30 ครัง้ และ
นาข้อมูลที่ได้จากแบบจาลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากภาคสนาม โดยผู้วจิ ยั ได้ใช้ความยาว
แถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการห้องจาหน่ายตั ๋วและแลกเหรียญ และเครือ่ งจาหน่ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิด
ไม่รบั ธนบัตร (TIM) เป็ นค่าในการสอบเทียบแบบจาลอง ดังแสดงในตารางที่ 1

บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

38
ตารางที่ 1

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.3 September-December 2020

ลการสอบเทียบแบบจาลอง
ชนิ ดของข้อมูล

ภาคสนาม
แบบจาลอง
ค่าความคลาดเคล่อน (ร้อยละ)

ความยาวแ วคอยเฉลี่ย (คน)
TIM
Ticket Office
0.82
2.41
0.94
3.09
14.63
28.22

ผลจากการสอบเทียบแบบจาลอง สามารถสรุปได้ว่า แบบจาลองมีความใกล้เคียงกับระบบจริง
เนื่องจากมีค่าคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 โดยมีค่าความยาว
แถวคอยเฉลีย่ ในช่วงเวลาทดสอบโปรแกรมของแถวคอย ณ จุด ให้บริการห้องจาหน่ ายตั ๋วโดยสาร
และแลกเหรียญ และเครื่องจาหน่ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิดไม่รบั ธนบัตร (TIM) คิดเป็ นร้อยละ 28.22 และ
14.63 ตามลาดับ
4.2 เวลาในแ วคอย
ผลจากการวิเคราะห์และรันผลจากแบบจาลองสถานการณ์รปู แบบปั จจุบนั และได้เปรียบเทียบ
กับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยมีผลรวมเวลาในแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการต่าง ๆ บนสถานี
ดังแสดงในตารางที่ 2 – ตารางที่ 4
ตารางที่ 2 เวลาในแ วคอยเฉลี่ ย ณ จุด ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ บนส านี ฯ ของแบบจ าลอง
รูปแบบปัจจุบนั
เวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
จุดให้บริ การ ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
จุดให้บริ การ ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4
TIM 1
TIM 1
23.48
39.21
TIM 2
TIM 2
22.71
41.40
TIM 3
TIM 3
22.88
37.16
TIM 4
Ticket Office 1
23.19
60.95
Ticket Office 1
Ticket Office 2
55.20
55.76
Ticket Office 2
59.58
40.14
รวมเวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
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จากตารางที่ 2 พบว่า เวลาในแถวคอย ณ จุดให้บริการห้องจาหน่ ายตั ๋วโดยสารและแลก
เหรียญ (Ticket Office) ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก มีเวลาในแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด โดยที่ ฝั ง่ ทางเข้า
และออก 1-2 มีค่าเท่ากับ 59.58 วินาที และฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีค่าเท่ากับ 60.95 วินาที ซึ่ง
หากรวมเวลาในแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการต่าง ๆ บนสถานีฯ ของแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั มี
ค่าเท่ากับ 40.14 วินาที
ตารางที่ 3 เวลาในแ วคอยเฉลี่ ย ณ จุด ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ บนส านี ฯ ของแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 1
เวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
จุดให้บริ การ ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
จุดให้บริ การ ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4
TIM 1
TIM 1
24.44
23.98
TIM 2
TIM 2
25.45
23.26
TIM 3
TIM 3
23.31
23.50
TIM 4
TVM 1
23.43
52.85
TVM 1
TVM 2
30.60
46.06
TVM 2
Ticket Office 1
30.96
16.84
Ticket Office 1
Ticket Office 2
19.93
16.57
Ticket Office 2
Ticket Office 3
16.25
18.83
Ticket Office 3
19.58
รวมเวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
25.64
จากตารางที่ 3 พบว่า เวลาในแถวคอย ณ จุดให้บริการเครื่องจาหน่ ายตั ๋วโดยสารอัตโนมัติ
ชนิดรับธนบัตร (TVM) ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก มีเวลาในแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด โดยที่ ฝั ง่ ทางเข้า
และออก 1-2 มีค่าเท่ากับ 30.96 วินาที และฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีค่าเท่ากับ 52.85 วินาที ซึ่ง
หากรวมเวลาในแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดบริการต่าง ๆ บนสถานีฯ ของแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั มีคา่
เท่ากับ 25.64 วินาที
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ตารางที่ 4 เวลาในแ วคอยเฉลี่ ย ณ จุด ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ บนส านีฯ ของแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 2
เวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
จุดให้บริ การ ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
จุดบริ การ ฝัง่ ให้ทางเข้าและออก 3-4
TVM 1
TVM 1
24.48
54.82
TVM 2
TVM 2
23.11
39.29
TVM 3
TVM 3
22.62
38.14
TVM 4
Ticket Office 1
22.47
18.41
Ticket Office 1
Ticket Office 2
21.15
17.31
Ticket Office 2
22.09
รวมเวลาในแ วคอยเฉลี่ย (วิ นาที)
27.63
จากตารางที่ 4 พบว่า เวลาในแถวคอย ณ จุดให้บริการเครื่องจาหน่ ายตั ๋วโดยสารอัตโิ นมัติ
ชนิดรับธนบัตร (TVM) ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก มีเวลาในแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด โดยที่ ฝั ง่ ทางเข้า
และออก 1-2 มีค่าเท่ากับ 24.48 วินาที และ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีค่าเท่ากับ 54.82 วินาที ซึง่
หากรวมเวลาในแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการต่างๆ บนสถานีฯ ของแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั มี
ค่าเท่ากับ 27.63 วินาที
อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการพิจารณาผลรวมเวลาในแถวคอยเฉลี่ย ณ จุดให้บริการบนสถานีฯ
พบว่า รูปแบบจาลองสถานการณ์ ท่สี ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของจุดให้บ ริการบนสถานีฯ ได้แก่
แบบจาลองรูปแบบที่ 1 แบบจาลองรูปแบบที่ 2 และแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั โดยมีเวลาใน
แถวคอยเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด มีคา่ เท่ากับ 25.54, 27.63 และ 40.10 วินาที ตามลาดับ และเมือ่ นาผลลัพธ์
ของแบบจาลองรูปแบบที่ 1 เปรียบเทียบกับแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั พบว่า สามารถลดเวลาใน
แถวคอยเฉลีย่ ได้ คิดเป็ นร้อยละ 36.12
4.3 ความยาวของแ วคอย
ผลจากการวิเคราะห์และรันผลจากแบบจาลองสถานการณ์รปู แบบปั จจุบนั และได้เปรียบเทียบ
กับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยมีผลรวมความยาวแถวคอยเฉลีย่ ณ จุด ให้บริการต่าง ๆ บน
สถานี ดังแสดงในตารางที่ 5 - ตารางที่ 7
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ตารางที่ 5 ความยาวของแ วคอยเฉลี่ย ณ จุดให้บริ การต่าง ๆ บนส านี ฯ ของแบบจาลอง
รูปแบบปัจจุบนั
ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
จุดให้
ความยาว
ความ
บริ การ ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
TIM 1
0.36
0.80
TIM 2
0.35
0.79
TIM 3
0.35
0.85
TIM 4
0.44
1.16

ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4
จุดให้
ความยาว
ความ
บริ การ ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
TIM 1
1.62
4.32
TIM 2
1.88
4.68
TIM 3
1.53
4.23
Ticket
3.35
4.29
Office 1
Ticket
2.95
4.10
Office 2

Ticket
2.88
5.84
Office 1
Ticket
3.17
5.48
Office 2
รวมความยาวของแ วคอยเฉลี่ย (คน)

1.72

จากตารางที่ 5 พบว่า ความยาวของแถวคอย ณ จุดให้บริการห้องจาหน่ายตั ๋วโดยสารและแลก
เหรียญ (Ticket Office) ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก มีความยาวของแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด โดยที่ ฝั ง่
ทางเข้าและออก 1-2 มีค่าเท่ากับ 3.17 คน และ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีค่าเท่ากับ 3.35 คน ซึ่ง
หากรวมความยาวของแถวคอยเฉลี่ย ณ จุด ให้บริการต่าง ๆ บนสถานีฯ ของแบบจาลองรูปแบบ
ปั จจุบนั มีคา่ เท่ากับ 1.72 คน
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ตารางที่ 6 ความยาวของแ วคอยเฉลี่ย ณ จุดให้บริ การต่าง ๆ บนส านี ฯ ของแบบจาลอง
รูปแบบที่ 1
ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
จุดให้
ความยาว
ความ
บริ การ ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
TIM 1
1.47
0.35
TIM 2
0.84
0.20
TIM 3
0.96
0.21
TIM 4
1.77
0.31
TVM 1
2.87
0.74
TVM 2
0.82
3.27
Ticket
Office 1
Ticket
Office 2
Ticket
Office 3

0.26

1.52

0.35

1.93

0.43

2.39

ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4
จุดให้
ความยาว
ความ
บริ การ ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
0.47
2.43
TIM 1
0.27
1.40
TIM 2
0.18
0.93
TIM 3
2.18
5.12
TVM 1
1.74
4.44
TVM 2
Ticket
0.31
1.34
Office 1
Ticket
0.13
0.60
Office 2
Ticket
0.07
0.32
Office 3

รวมความยาวของแ วคอยเฉลี่ย (คน)

0.53

จากตารางที่ 6 พบว่า ความยาวของแถวคอย ณ จุดให้บริการเครื่องจ าหน่ ายตั ๋วโดยสาร
อัตโนมัตชิ นิดรับธนบัตร (TVM) ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก มีความยาวของแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด โดย
ที่ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 1-2 มีค่าเท่ากับ 0.82 คน และ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีค่าเท่ากับ 2.18 คน
ซึง่ หากรวมความยาวของแถวคอยเฉลีย่ ณ จุดให้บริการต่างๆ บนสถานีฯ ของแบบจาลองรูปแบบที่
1 มีคา่ เท่ากับ 0.53 คน
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ตารางที่ 7 ความยาวของแ วคอยเฉลี่ ย ณ จุ ด ให้ บ ริการต่ า ง ๆ บนส านี ฯ ของ
แบบจาลองรูปแบบที่ 2
จุดให้
บริ การ
TVM 1
TVM 2
TVM 3
TVM 4

ฝัง่ ทางเข้าและออก 1-2
ความยาว
ความ
ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
0.52
1.12
0.40
0.87
0.41
0.93
0.49
1.23

Ticket
Office 1
Ticket
Office 2

0.51

2.72

0.66

3.12

ฝัง่ ทางเข้าและออก 3-4
จุดให้
ความยาว
ความ
บริ การ ของแ วคอย
หนาแน่ น
เฉลี่ย (คน) เฉลี่ย (คน/ม.2)
TVM 1
2.33
5.02
TVM 2
1.75
4.43
TVM 3
1.34
4.14
Ticket
0.40
1.65
Office 1
Ticket
0.21
0.89
Office 2

รวมความยาวของแ วคอยเฉลี่ย (คน)

0.82

จากตารางที่ 7 พบว่า ความยาวของแถวคอย ณ จุดให้บริการห้องจาหน่ายตั ๋วโดยสารและแลก
เหรียญ (Ticket Office) ณ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 1-2 และเครื่องจาหน่ ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิดรับธนบัตร
(TVM) ณ ฝั ง่ ทางเข้าและออก 3-4 มีความยาวของแถวคอยเฉลีย่ สูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.66 และ 2.33
คน ตามลาดับ ซึ่งหากรวมความยาวของแถวคอยเฉลี่ย ณ จุด ให้บริการต่าง ๆ บนสถานีฯ ของ
แบบจาลองรูปแบบที่ 2 มีคา่ เท่ากับ 0.82 คน
อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการพิจารณาผลรวมความยาวของแถวคอยเฉลี่ย ณ จุดให้บริการบน
สถานีฯ พบว่า รูปแบบจาลองสถานการณ์ทส่ี ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของจุดให้บริการบนสถานีฯ
ได้แก่ แบบจาลองรูปแบบที่ 2 แบบจาลองรูปแบบที่ 3 และแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั โดยมีความ
ยาวของแถวคอยเฉลี่ย น้ อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.53, 0.82 และ 1.72 คน ตามลาดับ และเมื่อน า
ผลลัพธ์ของแบบจาลองรูปแบบที่ 1 เปรียบเทียบกับแบบจาลองรูปแบบปั จจุบนั พบว่า สามารถลด
ความยาวของแถวคอยเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 69.19
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5. สรุป ลการวิ จยั
จากผลลัพธ์ของแบบจาลองสถานการณ์ ทงั ้ 3 รูปแบบ (รวมรูปแบบปั จจุบนั ) ผลจากการวิจยั
สามารถสรุปได้ว่า ทางเลือกการปรับปรุงที่เหมาะสมที่ดที ่สี ุด สาหรับการปรับปรุงระบบแถวคอย
ณ จุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสสะพานตากสิน คือ แบบจาลองรูปแบบที่ 1 ซึ่งมีรูปแบบ
การปรับปรุงระบบแถวคอยและเพิม่ ประสิทธิภาพของจุ ดให้บริการ ด้วยการเพิม่ จุดให้บริการห้อง
จาหน่ ายตั ๋วและแลกเหรียญ จานวน 1 ห้อง และเพิม่ ตู้จาหน่ ายตั ๋วอัตโนมัตชิ นิดรับธนบัตร (TVM)
จานวน 2 เครื่อง ทัง้ 2 ฝั ง่ ทางเข้าและออก 1-2 และ ทางเข้าและออก 3-4 โดยที่ทางเลือกการ
ปรับปรุงดังกล่าว มีเวลาในแถวคอยเฉลี่ย น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 25.54 วินาที และความยาวของ
แถวคอยเฉลี่ย น้ อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.53 คน เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจาลองรูปแบบปั จ จุ บ นั
สามารถกล่าวได้ว่า ด้วยข้อจากัดของตัวสถานีทม่ี พี น้ื ทีบ่ ริเวณจุดให้บริการค่อนข้างจากัด ผูเ้ ข้ามา
ใช้บริการมีการกระจายตัวดีขน้ึ และสามารถลดปั ญหาความยาวของแถวคอยทีก่ ดี ขวางเส้นทางการ
เดินได้ และยังลดความซับซ้อนของขัน้ ตอนการให้บริการลงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงจานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการในอนาคต ในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ
10-20 ของจานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการในปั จจุบนั ซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมคนเดินเท้าและความยาวของ
แถวคอยที่เ พิ่ม ขึ้น รวมถึง การตัด สิน ใจในการเลือ กใช้เ ส้น ทางเพื่อ ไปยัง จุ ด หมายนั น้ เปลี่ย น
จาเป็ นต้องพิจารณาเพิม่ เติมในประเด็นของพื้นที่รองรับ ณ จุดให้บริการร่วมด้วย ดังข้อจากัดที่
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมักมีปัญหาเมื่อเกิดแถวคอย ณ จุดให้บริการและส่งผลให้ กดี ขวางเส้นทางการ
เดิน แต่หากอนาคตมีการปรับปรุงตัวสถานีเป็ นแบบชานชาลา 2 ข้าง จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้ระบบแถวคอยดียงิ่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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