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--------------------------------บทคัดย่ อ
บทความนี้แสดงการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพการโดยสารด้านระดับการสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน
ช่วงท่าพระถึงหลักสองและรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูนโดยการคานวณค่าเวอร์ ตุงซาล (Wertungzahl)
(Wz) จากความเร่ งที่เกิ ดขึ้นภายในของขบวนรถไฟฟ้ าในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง ที่ เกิดจาการเคลื่อนที่ของ
รถไฟฟ้ าที่เคลื่อนตัวผ่านสถานีของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี
ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน ทั้ง 38 สถานี และ 18 สถานี ตามลาดับ และนามาเปรี ยบเทียบกับคุณภาพการโดยสาร
ตามมาตรฐาน ISO 2631 ผลการคานวณจากค่าความเร่ งในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง แสดงให้เห็นว่าโครงการ
รถไฟฟ้ าทั้งสองโครงการมีการให้บริ การขบวนรถไฟฟ้ ามีคุณภาพการโดยสารอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตามดัชนี ช้ ีวดั คุณภาพ
การโดยสารเทียบกับค่า Wz โดยโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง มีคุณภาพการโดยสารที่ดีกว่า
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน ในแนวยาว และแนวขวาง โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 19.40 23.72 และ
คุณภาพในแนวดิ่ ง โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่ วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูนมี คุณภาพการโดยสารที่ ดีกว่าโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.62 ซึ่ งผลจากศึกษาครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การออกแบบโครงการรถไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: คุณภาพการโดยสาร, โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน, โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง

ABSTRACT
This paper was a comparative study of ride quality on vibration levels between MRT Blue Line (Ta Phra
to Lak Song) and the MRT Purple Line (Klong Bang Pai to Tao Poon) using Wertungzahl (Wz) values derived
from accelerations in longitudinal, vertical, and lateral directions. The accelerations of the rail vehicles were
measured while traveling through the MRT Blue line (Ta Phra to Lake Song, totaling 38 stations) and the MRT
Purple line (Klong Bang Pai to Tao Poon, totaling 18 stations). The ride quality was calculated according to ISO.
The results indicated that both lines achieved acceptable ride quality in all three directions based on the above
measures, while there were notable differences, viz. the ride quality of the MRT Blue Line was 19.4% better in
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longitudinal direction and 23.72% better in lateral direction than those of the MRT Purple Line, while the ride
quality of the MRT Purple Line was 1.62% better in vertical direction than that of the MRT Blue Line. The major
findings of this study might be beneficial for designing the MRT projects in the future.
Keywords: Ride Quality, MRT Blue Line, MRT Purple Line
1. บทนา
ปั จจุ บนั ปั ญหาการจราจรที่ แออัดในเมื องใหญ่ เป็ นปั ญหาของหลายๆประเทศ ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งใน
ประเทศที่มีปัญหาการจราจรที่แออัดสู ง จึ งได้มีการคิดนาระบบขนส่ งมวลชนมาแก้ปัญหาการจราจร โดยเฉพาะใน
พื้นที่ กรุ งเทพมหานครที่ มี ความหนาแน่ นของประชากรสู ง รถไฟฟ้ าเป็ นหนึ่ งในระบบขนส่ ง มวลชนที่ ถูกนามา
แก้ปัญหานี้ ปั จจุบนั มีหลายโครงการที่เปิ ดให้บริ การเดินรถสาหรับประชาชนแล้ว และโครงการที่อยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มี 2 โครงการ
ด้วยกันคือ โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึง
เตาปูน โดยมี บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BEM) เป็ นผูร้ ับสัมปทานเดินรถทั้ง 2 โครงการ
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง เป็ นโครงการรถไฟฟ้ าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย
ก่อสร้ างตามวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น เปิ ด
ให้บริ การช่วงแรกคือ ช่วงหัวลาโพงถึงเตาปูน และต่อมาได้เปิ ดส่ วนต่อขยายช่วงหัวลาโพงถึงบางแค และช่วงเตาปูน
ถึงท่าพระ เพื่อให้การเดินทางต่อเนื่องเป็ นโครงข่ายเดียวกัน โดยโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง
มีระยะทางรวม 48 กิโลเมตร 38 สถานี ประกอบไปด้วย ช่วงหัวลาโพงถึงเตาปูน ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีสถานี
รถไฟฟ้ าจานวน 18 สถานี เป็ นโครงการรถไฟฟ้ าใต้ดินทั้งหมด ช่ วงหัวลาโพงถึงบางแค ระยะทางประมาณ 16
กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ าจานวน 11 สถานี เป็ นโครงสร้างทางแบบผสมโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างทางยกระดับ
ช่วงเตาปูนถึงท่าพระ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีสถานี รถไฟฟ้ าจานวน 9 สถานี เป็ นโครงสร้างทางยกระดับ
ทั้งหมด
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่ วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน เป็ นโครงการที่ ถูกสร้ างขึ้ นมาเพื่อแก้ไขปั ญหา
การจราจรในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี โดยตลอดทั้งโครงการเป็ นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมด มีความยาว 23
กิโลเมตร จานวนสถานี รถไฟฟ้ า 16 สถานี มีการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสองที่
สถานีรถไฟฟ้ าเตาปูน (บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน), 2564)
ทั้ง 2 โครงการนั้นแม้จะมี ความใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบของโครงสร้ างชานชาลานั้นมี ความแต่ต่างกัน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ า เงิ น ช่ ว งท่ า พระถึ ง หลัก สองนั้น จะมี โ ครงสร้ า งชานชาลาหลายรู ป แบบผสมกัน คื อ
โครงสร้างชานชาลาแบบ Center Platform เป็ นโครงสร้างแบบที่มีทางวิ่งอยูด่ า้ นข้างทั้งสองฝั่ง และมีจุดที่ใช้ข้ ึนลง
สาหรับผูโ้ ดยสารอยูต่ รงกลาง มีจุดเด่น เมื่อใดที่ผโู ้ ดยสารไม่มนั่ ใจว่ามีการขึ้นชานชาลาถูกฝั่งหรื อไม่ สามารถเดินย้าย
ไปยังจุดรออีกด้านได้โดยไม่ตอ้ งมีการเปลี่ยนชานชาลา เนื่ องจากชานชาลาอยูต่ รงกลางและมีรางอยูซ่ ้ายขวา ทาให้มี
ความกว้างของพื้นที่นอ้ ยกว่าชานชาลาแบบ Side Platform
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รู ปที่ 1 โครงสร้างชานชาลาแบบ Center Platform
โครงสร้างชานชาลาแบบ Side Platform จะเป็ นโครงสร้างแบบที่มีทางวิ่งอยูต่ รงกลางระหว่างจุดขึ้นลง
สาหรั บผูโ้ ดยสารทั้งสองข้าง จุ ดเด่นในเรื่ องการมี พ้ืนที่ ที่กว้าง สามารถทาให้การอพยพหรื อเคลื่ อนย้ายผูโ้ ดยสาร
สามารถทาได้ง่าย เนื่ องจากพื้นที่ท้ งั สองฝั่ งแยกออกจากกัน ทาให้จดั การเส้นทางการเคลื่อนย้ายคนได้ง่าย ชานชาลา
สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ง่าย

รู ปที่ 2 โครงสร้างชานชาลาแบบ Side Platform
โครงสร้างชานชาลาแบบ Split Platform เป็ นชานชาลาแบบลักษณะที่ชานชาลาซ้อนกันเนื่ องจากการจากัดของพื้นที่
(Ministry of Railways (Railway Board) Government of India, 2009)

รู ปที่ 3 โครงสร้างชานชาลาแบบ Split Platform
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าดัชนีคุณภาพการโดยสาร (Ride Quality Index) ของรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน และ รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง
ว่ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์หรื อไม่ ซึ่ งในปั จจุบนั การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จะยังไม่มีการใช้เกณฑ์คุณภาพ
การโดยสารด้านการสั่นสะเทือนในโครงการรถไฟฟ้ าโดยตรง
2. เพื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีคุณภาพการโดยสารของรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินและรถไฟฟ้ าสาย
สี ม่วงที่มีลกั ษณะทางวิ่งและสถานีที่แตกต่างกัน
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 มาตรฐานดัชนีช้ ีวดั ค่าความสะดวกสบายในการโดยสาร
ความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสาร ในการเดินทาง อย่างแรกเลยควรให้ผโู ้ ดยสารมีความสะดวกสบายในการ
ขึ้นและลงยานพาหนะได้อย่างสะดวก และต้องมี ความสะดวกในการขึ้นลงมากพอสาหรั บผูส้ ู งอายุละผูท้ ุพพลภาพ
ความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารไม่ได้มีเพียงความสะดวกสบายในการขึ้นและลงยานพาหนะเท่านั้น แต่ยงั มีดา้ นอื่น
คือ ความสบายของที่นงั่ และพื้นที่ระหว่างบุคคล อุณหภูมิ การระบายอากาศและแอร์ คอนดิชนั่ แสง การเปลี่ยนของ
ความดันภายในห้องโดยสาร เสี ยง และสุ ดท้ายคื อการเคลื่ อนที่ และการสั่ นสะเทื อ นของยานพาหนะที่ ส่ งผลแก่
ผูโ้ ดยสารมีความพยายามมากกว่า 50 ปี สาหรับการกาหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการขับขี่ของยานพานหะ
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกสบายแก่ผโู ้ ดยสาร ปั จจุ บนั มี มาตรฐานที่ เป็ นตัวกาหนดหลายมาตรฐานด้วยกัน ได้แก่ ISO
CEN UIC เป็ นต้น

รู ปที่ 4 แสดงการถ่วงน้ าหนักความถี่ของค่าความเร่ งตามมาตรฐาน ISO 2631
โดยทัว่ ไปการสารวจหรื อวัดผลค่าการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ จะวัดที่ค่าความถี่ 20 Hz แต่ในมาตรฐาน
ISO และ CEN ได้มีแก่แนะนาให้วดั ที่ค่าความถี่อย่างน้อย 80 Hz และพิจารณาค่าความถี่ที่ค่ากว่า 0.5 Hz ลงมา เพราะ
เป็ นความถี่ที่ส่งผลต่อความปวดป่ วยอ่อนล้าของร่ างกาย และมีผลต่ออาการเมารถ (Motion Sickness)
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การสั่นสะเทือนนั้นจะส่ งผลต่อความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสาร ซึ่ งยานพาหนะที่ไม่มีการสั่นสะเทือนหรื อ
มีการสั่นสะเทือนมี แรงกระทาต่อผูโ้ ดยสารมากเกินไป สามารถแสดงค่าคุณภาพการการขับขี่ได้จากค่าเวอร์ ตุงซาล
(Wertungzahl) Wz คานวนได้จากค่าเฉลี่ยกาลังสอง (RMS) ของความเร่ งในห้องโดยสารที่มีการปรับค่าถ่วงน้ าหนัก
ความถี่ (Frequency Weighted) awrms ตามสมการที่ 1
𝑎𝑤𝑟𝑚𝑠

𝑊𝑧
𝑎𝑤𝑟𝑚𝑠

[

𝑇

𝑇 ∫ [𝑎𝑤 𝑡 ] 𝑑𝑡]

(1)
(2)

โดยที่ 𝑎𝑤 (t) คือของความเร่ งถ่วงน้ าหนักความถี่ตามฟั งก์ชนั ของเวลา (t) มีหน่วยเป็ น เมตร/วินาที2 T คือ
ระยะเวลาของการวัดค่ามี หน่ วยเป็ นวินาที ซึ่ งให้ค่าความเร่ งตามแนวยาว (Longitudinal) และค่าความเร่ งตามแนว
ขวาง (Lateral) เป็ น wd และให้ค่าความเร่ งตามแรวดิ่ง (Vertical) เป็ น wk ตามรู ปที่ 6 (Andersson, Berg, & Stichel,
2014)
โดยที่ระดับคุณภาพการโดยสารที่เทียบได้กบั ค่า Wz เป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนี ช้ ีวดั คุณภาพการโดยสารเทียบกับค่า Wz (Andersson , Berg , & Stichel , 2014)
Wz
Vibration Level
Ride Quality
1
Just Noticeable
Very Good
2
Clearly Noticeable
Good
2.5
Pronounced But not Unpleasant
3
3.5

Strong But Tolerable
Very Strong and Unpleasant

Tolerable
-

4

Extremely Strong and Unpleasant

Not Tolerable

5

-

Dangerous

3.2 การวัดค่าและเก็บข้อมูลประมวลผล
อุปกรณ์ที่วดั ความเร่ งในห้องโดยสารที่ใช้ในการศึกษานี้ โทรศัพท์สมาร์ โฟนระบบปฏิบตั ิการ IOS IPhone
XR ที่มีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สาหรับการบันทึกข้อมูลจากตัววัดความเร่ งเป็ นไฟล์สเปรดชีต โปรแกรม Sensor
Play โดยบริ ษทั Philip Broder การวัดค่าความเร่ งนั้น จะทาการบันทึกค่าความเร่ งในแนวดิ่ง (Vertical) ความเร่ งตาม
แนวยาว (Longitudinal) และความเร่ งตามแนวขวาง (Lateral) ของรถไฟที่ ตอ้ งการบันทึ กค่า จะทาการบันทึ กค่าที่
เท่ากับความถี่ที่ 100 Hz จะทาการบันทึกค่าตลอดเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง และ
ตลอดเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน
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รู ปที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์วดั ความเร่ งที่พ้นื รถไฟฟ้ า บริ เวณใกล้หอ้ งควบคุมรถไฟฟ้ า
โดยการนาโทรศัพท์สมาร์ ตโฟนที่มีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สาหรับบันทึกข้อมูลจากตัววัดความเร่ งไว้
แล้ว มาติดตั้งบนพื้นรถไฟฟ้ า บริ เวณใกล้หอ้ งควบคุมรถไฟฟ้ า หลังจากได้ผลการบันทึกค่าความเร่ งแล้วจะนาข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลค่าความสั่นสะเทื อน Wz โดยใช้โปรแกรม MatlabTM เพื่อหาความแตกต่างการสั่นสะเทือนและ
คุณภาพการโดยสารระหว่างโครงการรถไฟฟ้ าสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสองและโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงคลอง
บางไผ่ถึงเตาปูน ที่มีลกั ษณะการวิง่ และโครงสร้างสถานีที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเปรี ยบเทียบคุณภาพการโดยสารว่าอยู่
ในระดับทั้งสองโครงการหรื อไม่
ปั จจุ บนั เซนเซอร์ ความเร่ งของสมาร์ ทโฟน มี การใช้งานต่างๆ อย่างแพร่ หลาย โดยมี ระดับความแม่นยาที่
ยอมรั บได้ เช่น Feng และคณะ ได้ทาการทดลองความแม่นยาของเซนเซอร์ ในสมาร์ ทโฟนเพื่อวัดความเร่ งจากการ
สั่นสะเทือนที่มีความถี่ในการสุ่ มตัวอย่างถึง 1,000 Hz พบว่ามีความผิดพลาดในการวัดความถี่ไม่เกิน +/- 1 % และมีความ
ผิดพลาดในการวัดแอมพลิจูดไม่เกิน +/- 4 % ที่ความถี่ในการเก็บข้อมูล 20 Hz (Feng , Fakada , Mizatu , & Ozer , 2015)
4. ผลการวิจัย
การจากการประมวลผลค่าความสั่นสะเทือน Wz โดยใช้โปรแกรม MatlabTM ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี
น้ าเงิ นช่ วงท่ าพระถึ งหลักสอง และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่ วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน ค่า Wz ของโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง ตามแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวางมีค่าเฉลี่ยที่ 1.5741 1.9051 และ
1.9575 ตามลาดับ และค่า Wz ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง ตามแนวยาว แนวดิ่ง และ
แนวขวางมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 1.7728 2.109 และ 2.1875 ตามลาดับ ทาให้เห็นว่ามีคุณภาพในการขับขี่โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ที่ดี (Good) ตามตารางที่ 1
ในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูนมี ค่า Wz ตามแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวางมี
ค่าเฉลี่ยที่ 1.8795 1.8747 และ 2.4220 ตามลาดับ และค่าWz ของโครงการ และค่าWz ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี
ม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน ตามแนวยาว แนวดิ่ ง และแนวขวางมี ค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 1.9484 2.0071 และ 2.6700
ตามลาดับ ทาให้เห็นว่ามีคุณภาพในการขับขี่โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่ดี ตามตารางที่ 1 แต่เห็นได้วา่ ค่าสู งสุ ดตามแนว
ขวางอยูใ่ นระดับที่ชดั เจนแต่ไม่แย่นกั (Pronounced but not unpleasant)
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รู ปที่ 6 แสดงค่า Wz ตามแนวยาว แนวขวาง และแนวดิ่ง ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสอง

รู ปที 7 แสดงค่า Wz ตามแนวยาว แนวขวาง และแนวดิ่ง ของโครงการรถไฟฟ้ าสายม่วงช่วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูน
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
แม้ว่าทั้งสองโครงการจะมี ความคล้ายคลึ งกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เดี ย วกัน มี โ ครงสร้ า งในส่ ว นที่ เ ป็ นทางยกระดับ เหมื อ นกัน มี ผูร้ ั บ สั ม ปทานในการด าเนิ นกิ จ กรรม
ให้บริ การเดินรถไฟฟ้ าเป็ นบริ ษทั เดียวกัน แต่ก็ยงั มีรูปแบบของโครงสร้างสถานี ในชั้นชานชาลาที่แตกต่างกัน ทาให้
รู ปแบบของทางวิ่งที่เข้าสู่ สถานี และออกสถานี น้ นั มีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่ งส่ งผลต่อตัวรถไฟฟ้ าที่ให้บริ การ
เกิดความเร่ งตามแนวต่างๆ คือ ตามแนวยาว ตามแนวดิ่ง และตามแนวขวาง ที่แตกต่างกัน
ในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่ วงช่ วงคลองบางไผ่ถึงเตาปูนที่ มี โครงสร้ างชั้นชานชาลาเป็ นรู ปแบบ Center
Platform และมีพ้นื ที่จากัดในการสร้างโครงสร้างสถานี ทาให้ส่งผลทางวิ่งที่แยกออกจากกันเพื่อวิ่งเข้าสู่ สถานี และทาง
วิ่งที่ ออกจากสถานี แล้วต้องวิ่งมาบรรจบกันกับทางวิ่งอี กด้านมี ระยะที่ จากัด เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยกับโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่าพระถึงหลักสองแล้ว จะเห็นได้วา่ มีค่าความเร่ งอยูใ่ นระดับที่สูงกว่า ค่า Wz ตามแนวยาว
แนวดิ่ง และแนวขวางมีค่าเฉลี่ยที่ 1.8795 1.8747 และ 2.4220 ตามลาดับ และในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินช่วงท่า
พระถึงหลักสอง มีค่า Wz ตามแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวางมีค่าเฉลี่ยที่ 1.5741 1.9051 และ 1.9575 ตามลาดับ ใน
โครงการนี้ มีโครงสร้างชั้นชานชาลาเป็ นแบบ Side – Platform เป็ นหลัก ทาให้ไม่มีการแยกออกของทางวิ่งเมื่อเข้า
สถานี และโค้งบรรจบกันเมื่อรถไฟฟ้ าวิง่ ออกจากสถานี
ท าให้ เ กิ ด ความเร่ ง ตามแนวขวางมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง กว่ า กัน ซึ่ งมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการโดยสารและความ
สะดวกสบายของผูโ้ ดยสารภายในตัวรถ ที่รับรู ้ได้ถึงการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน แต่ท้ งั สองโครงการยังมีค่าคุณภาพ
การโดยสารอยูใ่ นระดับที่ดี
ข้ อเสนอแนะ
ในอนาคตหากมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าสายต่างๆ ภายในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลหรื อ
พื้นที่ต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ การนาผลการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้กบั โครงการก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้ าสายต่างๆ ที่
อาจจะมีส่วนที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน ตามข้อจากัดทางกายรู ปของแต่ละพื้นที่ต้ งั ของโครงการ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
การโดยสารและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารที่ดี ผูท้ ี่สนใจควรวิเคราะห์ศึกษาในรายละเอียดปั จจัยอื่นของคุณภาพ
การขับขี่ เพิ่มเติ ม อี กทั้งผลการวิจัยนี้ ยงั ชี้ ให้เห็ นคุ ณภาพการโดยสารเพียงด้านการสั่นสะเทื อนที่ ส่งผลไปยังห้อง
โดยสารเท่านั้น ผูท้ ี่สนใจในประเด็นอื่นๆสามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปในประเด็นปั ญหาอื่นๆอย่างละเอียดได้
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