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บทที่ 1
บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญ
จากการพัฒนาประเทศไทยที่ผา่ นมาได้ เน้ นการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นหลัก ทาให้
เกิดความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองศูนย์กลางในทุกๆด้ าน จน
ก่อให้ เกิดการอพยพย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาสูก่ รุงเทพเพิ่มมากขึ ้นก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆตามมา ปั ญหา
จราจรถือเป็ นปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ ้นมานานซึง่ เกิดผลเสียทางด้ านเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียพลังงาน
จากการเผาผลาญน ้ามัน สิ ้นเป ลืองเวลาในการเดินทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพยายามแก้ ไข
ปั ญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรแต่ก็ไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ ้นของรถยนต์ ได้ จึงทา
ได้ เพียงการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านัน้ การขนส่งมวลชนจึงเป็ นทางออกที่ชว่ ยบรรเทาปั ญหา
จราจรได้ ในระดับหนึง่ โดยมีเป้าหมายเ พื่อรองรับกิจกรรมการเดินทางที่เกิดขึ ้นโดยการขนส่งคน
จานวนมากจากที่หนึง่ ไปสูอ่ ีกที่หนึง่ แต่ก็ไม่สามารถรองรับได้ เพียงพอกับความต้ องการ ทาให้
ปั จจุบนั นี ้การขนส่งมวลชน มีความหลากหลายมากขึ ้นซึง่ นอกจากรถโดยสารประจาทางแล้ ว ยังมี
รถตู้โดยสาร เรื อโดยสาร รถไฟฟ้า และรถไฟ ใต้ ดนิ มหานคร ที่เป็ น ทางเลือกในการเดินทางโดย
อานวยความสะดวกและรวดเร็วให้ กบั ผู้ใช้ บริการ
การเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นทางเลือกหนึง่ ของระบบขนส่งมวลชนที่ชว่ ยลด
ปั ญหาการจราจรจากการเดินทางด้ วยรถยนต์ เนื่องจากมีความรวดเร็ว สะดวก คล่องตัวและตรง
ต่อเวลา มีเ ส้ นทางการเดินทาง ตามแม่น ้าเจ้ าพระยา เริ่มต้ นจากอาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ถึงเขตราษฎร์ บรู ณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั มีจานวนผู้ใช้ บริการประมาณ 80,000 คน
ต่อวัน (กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวี , 2552) ซึง่ มีแนวโน้ มลดลงจากเดิม แต่ละท่าเรื อมีการ
เดินทางเชื่อมต่อด้ วยรถโดยสารประจาทางและการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะอื่นๆ โดยหน่วยงาน
ของรัฐได้ มีโครงการให้ การสนับสนุนการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะด้ วยเช่นกัน
ในขณะที่ การขนส่งระบบรางเริ่มเข้ ามามีบทบาทกับการเดินทาง โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS และ
รถไฟใต้ ดนิ มหานคร MRT มีโครงการขยายเส้ นทางรถไฟฟ้าเพื่อทาให้ การเดินทางสะดวกและเป็ น
โครงข่าย
ซึง่ การขยายเส้ นทางของรถไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นได้ มีจดุ เชื่อมต่อกับการเดินทางด้ วยเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาบริเวณริมแม่น ้าเจ้ าพระยา ทาให้ เรื อด่วน เจ้ า พระยามีบทบาทกับการ เดินทางที่

2
กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคตและสามารถพัฒนาการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ
ต่างๆได้ จากโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางที่กาลังเกิดขึ ้นพบว่ามีพื ้นที่ที่เชื่อมโยงกับ ระบบการ
ขนส่งทางน ้าได้ แก่ พื ้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี พื ้นที่เขตดุสิต พื ้นที่เขตพระนคร พื ้นที่เขตบางกอก
น้ อย พื ้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และพื ้นที่เขตสาทร
การเชื่อมประสานการเดินทางระหว่างระบบขนส่งทัง้
สอง ที่มีรูปแบบการเดินทางที่
แตกต่างกันในด้ านโครงข่ายการเดินทางและลักษณะการเดินทาง ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวกที่
เกิด จากการจราจรติดขัดได้ เนื่องจาก ระบบขนส่งทังสองมี
้
ลกั ษณะเป็ นเส้ นทาง เดี่ยว มีโครงข่าย
และเส้ นทางที่แน่นอนในการเดินทาง ทาให้ สามารถเดินทางได้ อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ ใช้ บริการได้ หากแต่ ผ้ ใู ช้ บริการระบบขนส่งทังสองร่
้
วมกันมีจานวนไม่มากเ พราะ
เส้ นทางการเดินทางในปั จจุบนั ที่มีอย่างจากัด ทาให้ ต้องศึกษาปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทาง
เพื่อทาให้ ทราบถึงเหตุผลและความต้ องการ โดยปั จจัยในการ ส่งเสริม การเดินทางของผู้ใช้ บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะประกอบด้ วย ตัวแปรต้ น ปั จจัยที่สง่ เสริมการเชื่อมประสาน ต่างๆ เช่น การ
ประสานทางด้ านองค์กร การประสานทางด้ านการดาเนินการ และการประสานทางด้ านกายภาพ
ส่วนตัวแปรตามได้ แก่ พฤติกรรมการเดินทางโดย การเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ขนส่งมวลชนระบบราง ดังนันการศึ
้
กษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา เชื่อมต่อ
โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางจะสามารถบอกถึงปั จจัยในการเลือกรูปแบบของการเดินทาง
ปั จจัยของการขนส่งที่เกิดจากเรื อด่วนเจ้ าพระยา พฤติกรรมการเดินทางที่เชื่อมต่อระหว่างเรื อและ
รถไฟฟ้าที่กาลังจะเกิด เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของการเดินทางที่เกิดขึ ้น สามารถใช้ ในการ
วางแผนกาหนดลักษณะการเดินทาง พัฒนาระบบขนส่งทางเรื อ อีกทังอ
้ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้ บริการ จะเป็ นการลดปั ญหาการจราจรที่เกิดขึ ้นได้ ตอ่ ไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1) ศึกษา โครงข่ายเส้ นทางการเดินทาง รูปแบบการเข้ าถึงของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
ความสามารถในการเชื่อมต่อการเดินทางของเรื อด่วนเจ้ าพระยากับโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง
2) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อม ต่อการเดินทางด้ วย
ระบบรางในพื ้นที่ศกึ ษา
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3) ศึกษาปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยา เชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตทางพืน้ ที่ โดยพื ้นที่ศกึ ษาจะศึกษาท่าเรื อเรื อด่วนเจ้ าพระยาที่มีการเชื่อมต่อ
กับสถานีรถไฟฟ้า ได้ แก่ ท่าเรื อสาทร (ตากสิน ) ท่าเรื อที่มีการเชื่อมต่อกับสถานี
รถไฟฟ้า ในแผนการดาเนินการสร้ างสถานี ได้ แก่ ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ท่าเรื อ
เกียกกาย ท่าเรื อ ราชวงศ์ ท่าเรื อพระอาทิตย์ ท่าเรื อปากคลองตลาด และท่าเรื อที่
ใกล้ เคียงบริเวณ สถานี รถไฟฟ้าที่สาคัญ ได้ แก่ ท่าเรื อ เทเวศร์ และท่า เรื อพรานนก ซึง่
ในแต่ละท่าเรื อ อยูใ่ นโครงการการดาเนินการแผนรถไฟฟ้าปี 2551 นอกจากนี ้ยังมี
ปั จจัยในด้ านของปริมาณผู้ใช้ บริการ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่ ความสาคัญของ
สถานที่ เป็ นต้ น
2) ขอบเขตทางเนือ้ หา การศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษาปั จจัยที่สง่ ผ ลทังลั
้ กษณะโครงข่ายการ
เดินทาง การเข้ าถึงพื ้นที่ ปริมาณผู้ใช้ บริการ ประเมินความต้ องการ ลักษณะการใช้
ยานพาหนะในการเดินทาง รูปแบบวิธีการเดินทาง การเชื่อมต่อการเดินทาง จุดต้ น
ทางและจุดปลายทางในการเดินทาง ปั จจัยที่เกิดจากระบบขนส่งสาธารณะ ปั จจัยใน
การเดินทางที่เกิดจากเส้ นทางการเดินทางและระบบเมือง เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาจุด
เชื่อมต่อของการขนส่งระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยากับโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
1.4 ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษาเพื่อหาปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง มีดงั นี ้
1) ศึกษาแนวคิด งานวิจยั และโครงการศึกษา ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อมาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน ใน
การดาเนินการวิจยั
2) รวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ที่เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการศึกษาจากหน่วยงานราชการและ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
3) เก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจภาคสนามและทาการคัดเลือกท่าเรื อ
กรณีศกึ ษาจากเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้ ใน การเก็บข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่
ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจประกอบด้ วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
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- สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา โดยแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด แบ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่
ตัวอย่าง พฤติกรรมการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง และความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง
- การสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานราชการ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ในประเด็นของ
นโยบายหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน และการนานโยบายไปปฏิบตั ริ วมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
- สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในประเด็นของการให้ บริการ ปั ญหา
และอุปสรรคในการดาเนินการ การเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นๆ
- สัมภาษณ์ผ้ อู ยูอ่ าศัยบริเวณท่าเรื อสาทรในประเด็นของประโยชน์และผลกระทบจาก
การเกิดจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า
- สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมโดยผู้วิจยั ไปยังพื ้นที่บริเวณศึกษา
เพื่ อเก็บข้ อมูล
ลักษณะทางกายภาพบริเวณ ริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยา การให้ บริการและอุปสรรคที่เกิด
จากการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับโครงข่ายขนส่งระบบราง
4) การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ โดยใช้ สถิตพิ รรณนา และการคานวณโดยใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel ผลการศึกษาที่ได้ อยูใ่ นรูปอัตราส่วนร้ อยละ
5) สรุปผลการศึกษาปั จจัยที่ ส่งเสริ มการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
ระบบรางพร้ อมข้ อเสนอแนะแนวการพัฒนาให้ เป็ นระบบที่มีสว่ นช่วยแก้ ไขปั ญหา
การจราจรของเมือง ให้ เกิดความต่อเนื่องและอานวยความสะดวกการเดินทางให้ กบั
ประชาชน
1.5 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1) ข้ อตกลงในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การเก็บข้ อมูลภาคสนามเป็ นการเก็บข้ อมูลตัวอย่างในลักษณะการสัมภาษณ์ ระหว่างรอ
พาหนะในการเดินทาง ทาให้ เกิดข้ อจากัดในเรื่ องของเวลาการเดินทางเป็ นบางครัง้ โดยช่วงเวลา
ที่ทาการเก็บข้ อมูลจะอยูใ่ นช่วงเร่งด่วนในตอนเย็นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ ครบถ้ วน และถือว่ากลุม่ ข้ อมูล
จากตัวอย่างเป็ นตัวแทนของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเดินทางตลอดทังวั
้ น เนื่องด้ วยงบประมาณ
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และเวลาในการดาเนินงานวิจยั มีจากัด จึงไม่สามารถ ดาเนินการศึกษาได้ ครบทุกท่าเรื อ ผู้วิจยั จึง
ได้ กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่าเรื อตัวแทนขึ ้นมาเพื่อเป็ นท่าเรื อกรณีศกึ ษา
2) ข้ อตกลงในส่ วนของเนือ้ หา
เนื่องจาก งานวิจยั และรายงานการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้มีอย่าง
จากัด ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งต่างๆมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับงานวิจยั
นี ้ให้ มากที่สดุ
1.6 คาจากัดความ
เรื อด่วนเจ้ าพระยา หมายถึง เรื อโดยสารขนส่งมวลชนที่เส้ นทางอยูใ่ นแม่น ้าเจ้ าพระยา โดยมี
เส้ นทางการเดินทางจากท่าน ้าจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงท่าน ้าวัดราชสิงขร
ปั จจัยในการเดินทาง หมายถึง องค์ประกอบที่ใช้ เลือกสาหรับตัดสินใจการเดินทาง เช่น เวลา
ความเชื่อถือ เวล านอกยานพาหนะ ค่าใช้ จา่ ย ความสะดวกสบาย ความรู้สกึ ปลอดภัย และ
รายได้ ของผู้ใช้ บริการ เป็ นต้ น
รูปแบบที่ใช้ ในการเดินทาง หมายถึง ระบบขนส่งมวลชนที่ผ้ โู ดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยาใช้ ในการ
เดินทาง โดยเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้โดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยา
การเชื่อมประสานการเดินทาง หมายถึง ระบบขนส่งสาธารณะสองระบบที่มีการเชื่อมประสานกัน
ทางองค์กร การดาเนินการ และกายภาพ
1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางของ ผู้ใช้ บริการ เรื อด่วนเจ้ าพระยา เพื่อ นาไปปรับปรุง
รูปแบบการให้ บริการและเส้ นทางให้ สอดคล้ องกับลักษณะการเดินทางของผู้ใช้ บริการเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยา
2) ทราบถึง ปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทาง ด้ วย เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครง ข่าย ขนส่ง
มวลชนระบบราง เพื่อใช้ ในการวางแผนและพัฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งระบบราง

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่ง
มวลชนระบบราง ผู้ ศึกษาได้ ทาการแยกประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องออกเป็ น 4
ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรก แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขนส่งและแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยในการเดินทาง
ส่วนที่สองแนวคิดเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนที่สาม การพัฒนาการเชื่อมต่อประสาน
ระบบขนส่งสาธารณะ และ ส่วนที่สี่ งานวิจยั และโครงการที่เกี่ยวข้ อง เนื ้อหาจากส่วนต่างๆนี ้จะ
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่จะกล่าวต่อไป

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขนส่ งและแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยในการเดินทาง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขนส่ ง
การเดินทางเป็ นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมความเป็ นอยูท่ ี่มีความหลากหลายของมนุษย์
ในสังคมจนเกิดเป็ นกิจกรรมที่ต้องกระทาต่างๆกัน ทังนี
้ ้การเดินทางของมนุษย์เกิดขึ ้นจาก
องค์ประกอบต่างๆ จากแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขนส่ง ได้ พดู ถึง รูปแบบการเคลื่อนที่ในเมือง
ประกอบด้ วย 2 รูปแบบ คือ
1) การเดินทางในช่วงเวลาสันๆหรื
้ อการเดินทางประจาวันเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น ใน
การทางาน ซื ้อของ หรื อพักผ่อน ลักษณะการเคลื่อนที่เช่นนี ้แบ่งเป็ น
3 ชนิด
(Cadwallador, 1985: 101-113) ได้ แก่
- การเดินทางไปทางานสูใ่ จกลางเมือง ( Downtown Journey to work ) มี
จุดเริ่มต้ นในเขตชานเมืองและจุดปลายอยูใ่ นย่านศูนย์กลางเมือง โดยระบบ
การขนส่งมวลชนเสริมการเดินทางสูย่ า่ นนี ้
- การเดินทางของคนเมืองออกไปทางานเขตชานเมือง
(Reverse
Commuting ) มีทิศทางการเดินทางตรงกันข้ ามกับการเดินทางชนิดแรก
การเดินทางชนิดนี ้มีความไม่สะดวกในเรื่ องของเส้ นทางและตารางการขนส่ง
- การเดินทางภายในเขตพื ้นที่ ( Lateral Commuting ) เป็ นการเดินทาง
ภายในเมืองหรื อชานเมือง มีระยะการเดินทางสันและยาว
้
มีจดุ หมาย
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ปลายทางกระจายอยูท่ วั่ ไป การคมนาคมขนส่งสาธารณะยังไม่อานวยต่อ
การเดินทางประเภทนี ้มากนัก เช่นเดียวกับการเดินทางแบบที่ 2
2) การเคลื่อนที่ระยะยาวและเป็ นการเคลื่อนที่แบบถาวร เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
อาศัย การเปลี่ยนที่ทางาน เป็ นต้ น
การขนส่งภายในเมืองเป็ นการเคลื่อนย้ ายสินค้ าและคนจากจุดต้ นทางไปยัง
ปลายทางภายในเมือง การเคลื่อนย้ ายจะบรรลุผลสาเร็ จโดยใช้ รูปแบบการเดินทางต่างๆ
ที่ให้ บริการแตกต่างกันออกไปตามความต้ องการ การเดินทางจากต้ นทางไปยังปลายทาง
เพื่อทากิจกรรมในปลายทางทุกๆวันจะเกิดการเดินทางนับล้ านเที่ยวในพื ้นที่เมืองตาม
ความต้ องการของแต่ละบุคคลและมีวิธีการเดินทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทาง
ของคนส่วนมากมักมีจดุ เริ่มต้ นหรื อจุดหมายปลายทางที่บ้าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80 –
90 ของการเดินทางทังหมด
้
(Bruton,1975: 169 – 175) ดังนันหากแบ่
้
งการเดินทาง
ออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ สามารถจัดได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่การเดินทางมีจดุ เริ่มต้ นหรื อ
ปลายทางอยูท่ ี่ พัก (Home Based) และกลุม่ ที่การเดินทางนันมี
้ จดุ เริ่มต้ นหรื อจุด
ปลายทางนอกเหนือจากที่พกั (None Home Based) โดยการเดินทางที่มีจดุ เริ่มต้ นที่บ้าน
ได้ แยกย่อยการเดินทางออกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง (Mayer, 2000) ดังนี ้
- การเดินทางไปทางาน เป็ นการเดินทางไปยังสถ านที่ที่ผ้ นู นท
ั ้ างานอยู่ เช่น
โรงงาน ร้ านค้ า และสานักงาน
- การเดินทางเพื่อซื ้อสินค้ า การเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ค้าปลีกสินค้ า โดย
ไม่คานึงถึงขนาดหรื อประเภทการซื ้อ การเดินทางไปยังร้ านค้ าเพื่อเดินดู
สินค้ าก็เป็ นการเดินทางเพื่อซื ้อสินค้ าแม้ วา่ จะไม่ซื ้อสินค้ า
- การเดินทางเพื่อพักผ่อน การเดินทางทางวัฒนธรรมเพื่อพักผ่อนหรื อให้ ความ
บันเทิง เช่น โบสถ์ การประชุมประชาชน คอนเสิร์ต ไปเล่นกีฬา หรื อการ
เดินทางเพื่อกิจการทางสังคม เช่น ไปงานเลี ้ยง ไปเยี่ยมเพื่อน
- การเดินทางเพื่อธุรกิจ การเดินทางเป็ นสาเหตุจากการติดต่องานในการ
ทางานในวันปกติ จุดปลายทางคือสถานที่ทางาน
- การเดินทางไปโรงเรี ยน เป็ นการเดินทางโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
การเดินทางของคนเป็ นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมความเ ป็ นอยูข่ องคน การวิเคราะห์
การเดินทางจึงอยูใ่ นรูปของการเกิดการเดินทาง (Trip Generation) โดยมีผลจากการวิเคราะห์
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สามารถแสดงออกมาในรูปของจานวนเที่ยวการเดินทาง การใช้ ที่ดนิ และวัตถุประสงค์ของการ
เดินทาง ซึง่ ทังหมดแสดงศั
้
กยภาพของผู้เดินทางเพื่อใช้ ในการวางแผนพั ฒนาเมืองและการขนส่ง
อย่างเหมาะสมต่อไป
2.1.2 การพยากรณ์ ความต้ องการการเดินทาง
ในการวางแผนเพื่อแก้ ปัญหาการเดินทางและการขนส่งทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จาเป็ นต้ องเข้ าใจพฤติกรรมและความต้ องการเดินทางทังปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยสามารถ
พยากรณ์ความต้ องการเดินทางได้ จากแบบจา ลองต่อเนื่อง (Sequencial Models) ประกอบด้ วย
4 แบบจาลองย่อย คือ
- แบบจาลองการเกิดการเดินทาง (Trip Generation Model) ใช้ อธิบายการเดินทาง
ของคน ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองนี ้ออกมาในรูปการเดินทางที่ ต้ นทาง
และปลายทางของแต่ละพื ้นที่ยอ่ ย ซึง่ แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
- แบบจาลองการกระจายการเดินทาง (Trip Distribution Model) ใช้ เพื่อกระจายการ
เดินทางที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ยอ่ ยใดๆ ไปยังพื ้นที่ยอ่ ยอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง (Trip Purpose) และการดึงดูดการเดินทาง (Trip Altraction) ที่
แตกต่างกัน โดยจัดให้ อยูใ่ นรูปของตัวแปรต่างๆที่สมั พันธ์ตอ่ การเกิดการเดินทางและ
การใช้ ที่ดนิ ในปั จจุบนั
- แบบจาลองรูปแบบการเดินทาง (Modal Split Model) ใช้ อธิบายการเลือกรูปแบบ
ของการเดินทาง ทาให้ ทราบจานวนการเดินทางโดยรูปแบบต่างๆทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคต
- แบบจาลองการจัดเส้ นทางการเดินทาง (Traffic Assignment Model) แบบจาลองนี ้
จัดเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการพยากรณ์การเดินทาง โดยเป็ นขบวนการจัดจานวน
การเดินทางระหว่างพื ้นที่ยอ่ ย ที่เกิดขึ ้นลงบนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทังนี
้ ้เพื่อให้
ทราบว่าผู้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนัน่ เอง

2.1.3

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกรู ปแบบการเดินทาง

Barry J.Simpson (1996) ได้ แสดงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายระบบขนส่งมวลชน
ไว้ ได้ แก่ ความสนใจของชุมชน (Local Interest) ผู้มีอานาจในการตัดสินใจ (Power of Local
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Politicians) พื ้นฐานในการเก็บภาษีหรื อกฏหมายในการเก็บภาษี (Tax Base/Taxation Laws)
การวางแผนและนโยบายในการใช้ ที่ดนิ (Land Use Planning Policy) ขนาดของเมืองและ
ปริมาณประชากร (City Size and Population) ความหนาแน่นของการใช้ พื ้นที่ ( Intensity of
Land Use) การมีรถยนต์สว่ นบุคคลของประชาชน (Private Car Ownership) ข้ อจากัดทางด้ าน
การจราจรบนถนน (Road Traffic Restriction) โครงสร้ างของประชากร (Population Structure)
และความต้ องการระบบขนส่งมวลชน (Demand for Public Transport) ซึง่ ความสัมพันธ์สามารถ
แสดงได้ ตามรูปที่ 2.1

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายระบบขนส่งมวลชน ที่มา : Barry,1996

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ ระบบขนส่งมวลชนมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณความต้ องการ
ในการใช้ ระบบขนส่งมวลชน เพราะเมื่อทราบถึงปั จจัยในการใช้ ระบบขนส่งมวลชนจะทาให้
สามารถปรับปรุงแก้ ไข พัฒนาระบบขนส่งมวลชน และส่งเสริมให้ ประชาชนเปลี่ยนค่านิยมหันมา
เลือกใช้ ระบบขนส่งมวลชนได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นนโยบายของทางภาครัฐในการแก้ ไขปั ญหาจราจรที่
เป็ นอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั
จตุพร นนทศิริ (2546) กล่าวถึงรูปแบบการเดินทาง หมายถึง ระบบขนส่งต่างๆที่ผ้ ู
เดินทางเป็ นคนตัดสินใจเลือกใช้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวก และความเหมาะสมต่อการเดินทาง
แต่ละครัง้
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะขึ ้นกับปั จจัยดังต่อไปนี ้ (Bruton,1975: 196 – 175)
1) ลักษณะของการเดินทาง ได้ แก่ ระยะทาง และวัตถุประสงค์ของการเดินทางโดย
ระยะทางสามารถวัดออกมาในรูปของระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง การเดินทางใกล้ ๆจะ
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มีความแตกต่างของเวลาที่ใช้ ไม่มากนัก หากเดินทางระยะไกลย่อมมีผลต่อเวลาที่ใช้ ใน
การเดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดิน ทาง ส่วนวัตถุประสงค์ของการเดินทางพบว่า
การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางที่บ้าน โดยทัว่ ไปจะใช้ การเดินทางด้ วยรถยนต์มากกว่าการ
เดินทางที่ไม่มีจดุ เริ่มต้ นที่บ้าน ขณะที่การเดินทางจากบ้ านไปโรงเรี ยนและที่ทางานมี
อัตราการใช้ รถสาธารณะสูงกว่าการเดินทางไปซื ้อของ
2) ลักษณะของผู้เดินทาง หมายถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่เดินทางโดยตัวแปรที่
เกี่ยวข้ อง คือ รายได้ การถือครองรถยนต์ ขนาด และโครงสร้ างชองครัวเรื อน ความ
หนาแน่นของที่พกั ประเภทของงาน และสถานที่ตงของแหล่
ั้
งงาน โดยรายได้ จะเป็ นตัว
กาหนดการเลือกรูปแบบ ส่วนความหนาแน่ นของที่ พักอาศัย พบว่าพื ้นที่มีความ
หนาแน่นน้ อย มีแนวโน้ มเป็ นเขตที่พกั อาศัยของคนรายได้ สงู ซึง่ สัมพันธ์กบั ระดับการ
ครอบครองรถยนต์สงู เช่นกันทาให้ ระดับความต้ องการระบบขนส่งสาธารณะมีน้อย
ในทางกลับกัน พื ้นที่พกั อาศัยที่มีความหนาแน่นสู ง ความต้ องการใช้ บริการขอ งระบบ
ขนส่งสาธารณะจะมีสงู ประกอบกับผู้ที่พกั อาศัยมีรายได้ ไม่สงู ทาให้ อตั ราการ
ครอบครองรถยนต์ต่า
3) ลักษณะของระบบขนส่ง ได้ แก่ เวลาที่ใช้ ในการเดินทาง ค่าใช้ จา่ ย การเข้ าถึง ความ
สะดวกสบาย โดยจากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ
ต่อเวลาที่ใช้ ในการเดินทางด้ วยรถยนต์ พบว่าถ้ าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้น แสดงว่า
เวลาที่ใช้ ในการเดินทางด้ วยการขนส่งสาธารณะมีสงู กว่า สาหรับค่าใช้ จา่ ย จากการ
ศึกษาอัตราค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะสูงกว่ารถยนต์ และจาก
การเปรี ยบเทียบปั จจัยค่าใช้ จา่ ย และเวลา พบว่าการลดระยะเวลามีผลต่อจานวนผู้ มา
ใช้ บริการมากกว่าการลดอัตราค่า โดยสาร สาหรับปั จจัยทางด้ านความสะดวกสบาย
ได้ แก่ การมีที่นงั่ และการมีระบบปรับอากาศจะมีผลต่อ การเลือกรูปแบบการเดินทาง
เช่นกัน
นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางของผู้โดยสาร
ระหว่างเมืองและชานเมือง (Parida, 1992: 15-22) โดยแบ่งเป็ นปั จจัยลักษณะของประชากร
ปั จจัยทางด้ านสังคมและจิตวิทยาและปั จจัยด้ านระบบขนส่ง สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดดังกล่าวได้ แบ่ง
ออกเป็ นดังนี ้
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ปั จจัยทางลักษณะประชากร
1)
2)
3)
4)
5)
6)

อายุ เพศ เผ่าพันธุ์ และระดับการศึกษาของแต่ละคน
ความเป็ นเจ้ าของรถยนต์ รายได้ และขนาดครอบครัว
จุดประสงค์และการเดินทาง ความถี่และความเร็วของระบบขนส่ง
เวลาในการเดินทาง ความถี่และความเร็วของระบบขนส่ง
การใช้ ที่ดนิ และการกระจายตัวของประชากร
ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม เช่น สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ

ปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยา
1) ความต้ องการ ทัศนคติ ความรู้สกึ และบทบาทของแต่ละบุคคล
2) ความต้ องการ ทรัพย์สิน กิจกรรม ลาดับศักย์และวิถีชีวิตครัวเรื อน
3) ความสบาย ความสะดวก และความเชื่อมัน่ ในระบบขนส่ง
ปั จจัยระบบการขนส่ ง
ความจุ ความเร็ว และเส้ นทาง ซึง่ เป็ นคุณสมบัตขิ องระบบขนส่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเดินทางแต่ละประเภท โดยการประเมินคุณภาพของระบบขนส่งว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด (Black, 1998: 356) สามารถวัดจากคุณสมบัติ
1) เวลา ซึง่ เป็ นต้ นทุนหรื อค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถตีเป็ นจานวนเงินได้
2) การตรงต่อเวลา เป็ นสิ่งที่สาคัญ มากของคนเดินทาง โดยเฉพาะผู้เดินทางจากนอก
เมืองมายังในเมือง ซึง่ ต้ องการที่จะไปให้ ถึงที่หมายได้ ตรงเวลา
3) เวลานอกยานพาหนะ (Out-of-Vehicle Time) เช่น เวลาที่ใช้ ในการเดินเท้ า
ระยะเวลาในการรอพาหนะ การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ซึง่ บ่อยครัง้ จะมากกว่าเวลา
ในยานพาหนะ โดยเวลาของการเดินทางเป็ น 2 ใน 3 ของเวลาในยานพาหนะ ซึง่
รถยนต์สว่ นตัวมีข้อได้ เปรี ยบเนื่องจากเวลานอกยานพาหนะน้ อยและไม่ต้องรอรถบ่อย
4) ค่าใช้ จ่าย (Out-of-Pocket Costs) เช่น ค่าใช้ จา่ ยของรถยนต์สว่ นตัว คือ ค่าทาง
ด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าจอดรถราคาแพงอาจเป็ นการจูงใจให้ คนเลิกใช้ รถยนต์สว่ นตัว
นอกจากนี ้ยังมีคา่ เสื่อมราคา ค่าประกันและค่าบารุงรักษา
5) ความสะดวกสบาย เช่น การรับประกันที่นงั่ ของผู้โดยสาร ระบบปรับอากาศ
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6) ความรู้สกึ ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุและอาชญากรรม
7) รายได้ ผู้ที่มีรายได้ สงู ย่ อมต้ องการประหยัดเวลา และต้ องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ขณะที่ผ้ ทู ี่มีรายได้ น้อยจะให้ ความสาคัญเรื่ องค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
มากกว่า
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบขนส่ งสาธารณะ
จากความต้ องการพาหนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้ ว การใช้ ยานพาหนะ
ขนส่งคนที่มีจานวนมาก จาเป็ นต้ องมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริการอย่างเพียงพอ ดังนันระบบขนส่
้
งมวลชนจึงเข้ ามามีความสาคัญต่อการเดินทาง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเดินทางดังกล่าว (เอกรินทร์ อนุกลุ ยุทธธน, 2546 อ้ างถึงใน
สุนนั ทา อ่อนรัศมี , 2548: 28-29) กล่าวว่า ระบบขนส่งมวลชนเป็ นระบบบริการมวลชนที่รัฐ
จัดเตรี ยมไว้ เพื่อจะให้ บริการประชาชนในเมือง โดยเน้ นการเคลื่อนย้ ายประชากรจานวนมาก
โดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ มีรูปแบบการเดินทางตามสภาพความพร้ อมและความเหมาะสมของ
พื ้นที่ ได้ แก่ ระบบรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ระบบรถไฟลอยฟ้า ระบบรถราง ระบบขนส่งมวลชน
รวมทังระบบการสั
้
ญจรทางน ้า โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริการ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ใช้ บริการเป็ นตัวแปรซึง่ อธิ บายถึงผู้โดยสารหรื อผู้
ก่อให้ เกิดการเดินทางที่สะท้ อนถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกาย ภาพ ตัวแปรเหล่านี ้
ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ความเป็ นเจ้ าของรถยนต์สว่ นบุคคล เป็ นต้ น
2) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง
ลักษณะของการเดินทางมักถูกอ้ างถึงมากที่สดุ ในรูปแบบการจาลองการเดินทาง ซึง่
แบ่งได้ 4
รูปแบบตามลักษณะของการเดินทาง ซึง่ จะช่วยให้ สามาร ถจัดกลุม่
วัตถุประสงค์ของการเดินทางแต่ละประเภทให้ ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบการเดินทางได้ ดียิ่งขึ ้น
3) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับระบบขนส่ง
ตัวแปรต่างๆที่อยูใ่ นกลุม่ ของตัวแปรที่ เกี่ยวข้ องกับ ระบบขนส่งนี ้เป็ นตัวสาคัญมากใน
การศึกษารูปแบบการเดินทาง ตัวแปรเหล่านี ้ได้ แก่ เวลา ในการรอคอย ค่าโดยสาร เป็ น
ต้ น
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 3 ข้ างต้ น เป็ นปั จจัยที่กาหนดลักษณะของการเดินทาง
ด้ วยระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ ตัวแปรหลักๆที่จะทาการวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ
ก็จะเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบ พื ้นฐาน นอกจากนันการให้
้
บริการระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพจะต้ องสอดคล้ องกับระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้ วย
Vuchic (1979: 260-262) ได้ ศกึ ษาถึงระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพว่าพิจารณาถึง
ความต้ องการและการตอบสนองของผู้โดยสาร ผู้ให้ บริการ และชุมชนสังคม
ด้ านผู้โดยสาร ประกอบด้ วย
1) ความสามารถในการเดินทาง (Availability) ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ าถึงได้
ง่ายของสถานีขนส่ง รวมทังต้
้ องพิจารณาตามสถานะของกลุม่ ผู้ใช้ บริการ ได้ แก่ เด็ก
คนชรา คนพิการ และผู้ไม่มีรถยนต์สว่ นตัว
2) ความตรงต่อเวลา (Punctually) ระบบขนส่งต้ องมีความตรงต่อเวลา มีตาราง
กาหนดเวลาที่แน่นอน ความถี่ในการให้ บริการ ความเที่ยงตรงของการบริการ ซึง่
ความล่าช้ าของการให้ บริการทาให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ มี
ผลจากหลายสาเหตุ เช่น การจราจรติดขัด รถเสีย สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย
โดยเฉพาะปั ญหาการจราจรติดขัดอาจจะแก้ ไขโดยให้ สิทธิ์พิเศษหรื อแยกเส้ นทาง
ยวดยานให้ ออกจากระบบจราจรในท้ องถนน
3) เปลี่ยนถ่ายพาหนะ และเวลาออกเดินทาง ระบบขนส่งต้ องมีความรวดเร็ว และต้ อง
ร่นระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายหรื อขนถ่ายรูปแบบการเดินทาง เช่น จากรถโดยสาร
ประจาทางไปยังรถไฟฟ้า
4) ความสะดวกสบายของยานพาหนะ ซึง่ หมายถึงมีที่นงั่ มีเครื่ องปรับอากาศ สะอาด
มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม มีการบารุงรักษาที่ดีทงของสภาพรถและสถานี
ั้
ผ้ โู ดยสาร
รวมถึงต้ องมีสภาพที่ไม่แออัดใกล้ ที่จอดรถ
ด้ านผู้ให้ บริการ ประกอบด้ วย
1) ครอบคลุมพื ้นที่ พื ้นที่ ให้ บริการด้ วยระบบขนส่งควรมีระยะเดินถึงภายใน 5 – 10
นาทีจากสถานีขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง
2) ความถี่ แสดงออกในรูปของจานวนยานพาหนะที่ออกจากสถานีตอ่ หน่วยเวลา
(ชัว่ โมง)
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3) ความเร็ว ผู้ให้ บริการจะคานึงถึงความเร็วบนเส้ นทาง ซึง่ มีผลต่อค่าแรง พลังงาน
การบารุงรักษา และดึงดูดผู้โดยสาร
4) ค่าใช้ จา่ ย เป็ นสิ่งสาคัญในปั จจัยของผู้ให้ บริการ ได้ แก่ เงินลงทุน และค่าใช้ จา่ ย
ปฏิบตั กิ าร โดยค่าใช้ จา่ ยจะต้ องอยูใ่ นระดับต่าที่สดุ เท่าที่จะทาได้
5) ความจุ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ความจุของเส้ นทางและความจุของสถานีรถ
6) ความปลอดภัย ผู้ใ ห้ บริการต้ องคานึงถึงความปลอดภัย หากเกิดอุบตั เิ หตุต้อง
รับผิดชอบ ค่ารักษาพยาบาล รวมทังควรมี
้
รูปแบบระบบปฏิบตั กิ ารที่ทาให้ การ
เดินทางปลอดภัย เช่น การแยกเส้ นทาง เครื่ อง นาทางและระบบสัญญาณ ที่
ปลอดภัย
7) ผลกระทบข้ างเคี ยง ระบบขนส่งย่อมมีผลกระทบต่อ ผู้ไม่ใช้ ระบบขนส่งและ
สิ่งแวดล้ อมซึง่ ผู้ให้ บริการควรรับผิดชอบ ผลกระทบทางกายภาพ เช่น มลภาวะด้ าน
สุนทรี ยภาพ เสียง และอากาศ
8) การดึงดูดผู้โดยสาร จานวนผู้โดยสารในเส้ นทางเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงความสาเร็จและ
บทบาทการขนส่งของเมือง การดึงดูดผู้โดยสารเกิดจากระดับการให้ บ ริการ แต่มี
ปั จจัยอื่นเพิ่มเข้ ามาด้ วย ได้ แก่ ความง่ายของระบบ ความเชื่อถือของการบริการ
คามถี่ และความเที่ยงตรง
ด้ านของชุมชนและสังคม ประกอบด้ วย
1) เพิ่มความสามารถในการเข้ าถึงพื ้นที่ โดยหลักการแล้ วการคมนาคมขนส่งต้ อง
สามารถให้ บริการสูช่ มุ ชนต่างๆให้ ได้ มากที่สดุ
2) ลดมลภาวะต่างๆ ระบบขนส่งต้ องไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะทางเสียงและสิ่งปฏิกลู ต่างๆ
เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
3) กระตุ้นให้ เกิดการจัดรูปแบบการใช้ ที่ดนิ ที่ถกู ต้ อง โดยระบบการคมนาคมขนส่งจึง
ต้ องคานึงถึงความเป็ นไปได้ ในการจัดรูปแบบที่อยูอ่ าศัย และกิจกรรมทางสังคมให้
ถูกต้ องสอดคล้ องกัน
ความต้ องการของกลุม่ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกันนี ้จะเป็ นตัวกาหนดประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่งมวลชนและแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพในการให้ บริการสาธารณะที่ควรเป็ น มาตรฐานของ
บริการระบบขนส่งมวลชน (พนิต ภู่จินดา, 2549: 20) ก็เป็ น อีกสิ่งหนึง่ ที่ไม่ควรมองข้ ามเนื่องจาก
ระบบขนส่งมวลชนเป็ นบริการสาธารณะพื ้นฐานของชุมชน มาตรฐานของระบบขนส่งมวลชน
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กาหนดไว้ วา่ ในพื ้นที่ที่มีประชากรตังแต่
้
200 คนขึ ้นไป จะต้ องมีระบบขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพมารองรับความต้ องการในการเดินทาง และจุดเข้ าถึงระบบขนส่ งมวลชน เช่น ป้าย
รถเมล์หรื อสถานีรถไฟต้ องอยูใ่ นระยะเดินเท้ าของประชากรในพื ้นที่หรื อผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในการใช้
ที่ดนิ ประเภทต่างๆในพื ้นที่ได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ซึง่ ระยะเดินเท้ าเข้ าสูร่ ะบบขนส่งมวลชนมี
มาตรฐานแตกต่างกันตามพื ้นที่และประเภทของยานพาหนะ (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานระยะทางการเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชน
พื ้นที่

ศูนย์กลางเมืองหลัก
ศูนย์กลางลาดับรองของเมือง
ศูนย์กลางย่อย
พื ้นที่ในเขตเมือง
พื ้นที่นอกเขตเมือง

รถเมล์หรือรถรางบนพื ้นที่ผิวถนน
(เมตร)

รถไฟฟ้าทังบนดิ
้ นและใต้ ดิน
(เมตร)

300 – 400
600
400
600
1,000

400 – 600
800
500
800
1,200

นอกจากนี ้ข้ อกาหนดระยะทางสูงสุดในการเข้ าถึงสถานีขนส่งมวลชนจากจุดเริ่มต้ นการ
เดินทางยังสถานีหรื อจุดหยุดด้ วยการเดินทางรูปแบบต่างๆ (ตารางที่ 2.2) เมื่อพิจารณาระยะทาง
ด้ วยการเดินพบว่า ระยะการเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชนพื ้นที่ในเขตเ มืองอยูท่ ี่ระหว่าง 600 เมตร
จนถึง 1,600 เมตร สาหรับระยะในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆจะมีคา่ ระยะทางที่
ไกลขึ ้น หากจะทาการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่จะต้ องอาศัยการเดินเท้ าประกอบนันจึ
้ ง
จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาหรื อปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเดิน เช่น ทางเดินเ ท้ าที่
รองรับความสะดวกสบายสาหรับผู้ที่สญ
ั จร รวมทังมี
้ ความปลอดภัยและน่าเดินมากที่สดุ
ตารางที่ 2.2 มาตรฐานระยะทางการเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชน
รูปแบบการเดินทาง

เดินเท้ า
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถแท็กซี่
รถยนต์สว่ นบุคคล

ระยะทางที่ผ้ ใู ช้ บริการเดินทางมายังสถานี
ระยะเฉลี่ย (เมตร)
ระยะทางสูงสุด (เมตร)

600 – 1,000
1,600 – 3,200
3,200 – 6,400
4,800 – 6,400
6,400 – 9,700

1,000 – 1,600
3,200 – 4,800
6,400 – 13,000
6,400 – 9,700
9,700 – 16,000
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและเชื่อมประสานระบบขนส่ ง
2.3.1 หลักการเชื่อมประสาน
การเชื่อมประสานภายในเมืองมีอยูห่ ลายรูปแบบและมีลกั ษณะเป็ นระบบโครงข่ายของ
ตนเอง โดยบางระบบอาจให้ บริการเพียงบางส่วนของเมืองหรื อทัว่ ทังเมื
้ อง ในบางกรณีระบบ
ขนส่งแบบหนึง่ จะช่วยเสริมอีกระบบหนึง่ ได้ ในขณะที่บางเมืองระบบทังสองอาจแข่
้
งกัน ปั จจุบนั
ตามเมืองใหญ่ทวั่ ไปมักจัดระบบขนส่งให้ ประสานต่อเนื่องซึง่ กันและกัน ในเมืองใหญ่จะมีระบบ
ขนส่งหลายแบบ ส่วนในเมืองเล็กอาจมีไม่มากแบบ ดังนัน้ ข้ อแตกต่างระหว่างระบบขนส่งอาจ
ขึ ้นอยูก่ บั การเป็ นเจ้ าของการจัดการบริการ หรื อวิธีการขนส่ง
แบบแผนของการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง จะต้ องเริ่มต้ นจากความต้ องการ
ในการเคลื่อนที่ระหว่างจุดต้ นทางและจุดปลายทางที่มีความแตกต่างเฉพาะหรื อระหว่างบริเวณที่มี
การเกื ้อหนุนค ้าจุนกันและกัน (Lowe and Moryadas,1963 อ้ างถึงใน Hagget and Richard,
1969) ความต้ องการในการแลกเปลี่ยนระหว่างพื ้นที่จะทาให้ เกิดการพัฒนาของโครงข่ายการ
ขนส่งขึ ้น ซึง่ Homburger (1969) ได้ กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า การเพิ่มความร่วมมือกัน
ระหว่างระบบการคมนาคมขนส่งทุกอย่างรวมทังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกต้ องมีการวางแผนอย่าง
เป็ นระบบเพื่อให้ การเดินทางในรูปแบบต่างๆสามารถเชื่อมต่อกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
Chapman(1980: 201) กล่าวว่า โครงข่ายการขนส่ งเป็ นความต้ องการในการแลกเปลี่ยนด้ านอุป
สงค์และอุปทาน ขันตอนต่
้
อมาจึงเกิดการเลือกเส้ นทาง (route) ที่ทาให้ เกิดการเดินทางที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างพื ้นที่จดุ ต้ นทางและจุดปลายทางทาให้ เกิดเป็ นเส้ นทางตัด
กันเชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่ายคลุมพื ้นที่ จุดตัดกันนี ้เรี ยกว่า จุดเชื่อม (node) ซึง่ จะเป็ นจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณหรื อทิศทางการเคลื่อนที่ และจุดเชื่อมต่างๆภายในพื ้นที่เหล่านี ้ จะมีลาดับ
ศักย์ที่ตา่ งกันตามลักษณะของกิจกรรมในพื ้นที่ การสับเปลี่ยนและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อเป็ นทาง
หนึง่ ที่ชว่ ยอานวยความสะดวกให้ กบั การเดินทางได้
โครงข่ายของการขนส่งในพื ้นที่พฒ
ั นามาจากการเชื่อมต่อกันระหว่างบริเวณที่ต้องการการ
เดินทาง เช่น บริเวณที่พกั อาศัยกับย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม Murphy(1968) กล่าวถึงการ
เกิดรูปแบบใหม่ของการขนส่งว่าจะทาให้ เกิดการพัฒนาการเติบโตหรื อก ารขยายขนาดของเมือง
ออกไป เขตชานเมืองจะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนที่ทางานในเขตใจกลางเมืองซึง่ เป็ นย่านธุรกิจ
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สานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (2542) ได้ ให้ แนวคิดในการเชื่อมต่อ
ประสานระบบขนส่งและผนวกรวมองค์ประกอบต่างๆของการเดินทางขนส่งให้ มีการประสานเข้ า
กันได้ ทงด้
ั ้ านการวางแผนและการให้ บริการ เพื่อที่กลุม่ ผู้ประกอบการสามารถใช้ ทรัพยากรด้ าน
การขนส่งที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ใช้ บริการสามารถได้ รับบริการที่ดีขึ ้นจากการ
เลือกใช้ รูปแบบการเดินทางที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1) เพื่อให้ เกิดบูรณาการในการให้ บริการขนส่งสาธารณะทังที
้ ่ดาเนินการโดยภาครัฐ
และโดยเอกชน
2) เพื่อขจัดบริการที่ซ ้าซ้ อนซึง่ ก่อให้ เกิดความสิ ้นเปลืองสูญเปล่าทรัพยากรแล้ วส่งเสริม
การให้ บริการในส่วนที่ยงั ขาด
3) เพื่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดจากการวางแผน การลงทุน การทาการตลาด และ
การใช้ สิ่งอานวยความสะดวกร่วมกัน
4) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ รับความสะดวกสบายจากการไ ปสถานีใดก็ได้ ในระบบด้ วยการ
จ่ายค่าโดยสารเพียงครัง้ เดียว สามารถเปลี่ยนการเดินทางได้ อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
ปั จจัยการเชื่อมประสานบริการขนส่งมวลชนประกอบด้ วยการดาเนินการ 3 ด้ าน ดังนี ้
1) การเชื่อมประสานทางองค์กร (Institutional Integration)
เพื่อจัดโครงสร้ างองค์กรของกลุม่ ผู้ประกอบการให้ สามารถประสานงานกันได้
เพื่อเกิดเอกภาพในการวางแผนและการดาเนินการ โดยรูปแบบของการจัดตังองค์
้ กร
เพื่อเชื่อมประสานหน่วยงานผู้ใช้ บริการขนส่ง สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 รูปแบบ
คือ การจัดเก็บค่าโดยสารร่วม การจัดตังกลุ
้ ม่ ผู้ให้ บริการขนส่งสาธารณะ การจัดตัง้
องค์กรกลางเพื่อการขนส่งสาธารณะ และการควบรวมบริษัท
2) การเชื่อมประสานการดาเนินการ (Operational Integration)
เป็ นการจัดการเพื่อให้ สามารถประสานการให้ บริการขนส่งได้ อย่างสอดคล้ องและ
เกื ้อหนุนกันและกัน และสามารถจัดสรรการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าสูงสุด โดยแนวทาง
การเชื่อมประสานประกอบด้ วย การจัดการบริการส่วนเกิน การจัดการรูปแบบการ
ให้ บริการให้ ตรงกับความต้ องการ การเก็บค่าโดยสารร่วม การลดค่าโดยสาร ระบบ
ไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
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3) การเชื่อมประสานทางกายภาพ (Physical Integration)
เป็ นการจัดการใช้ ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น
สถานีร่วมและป้ายสัญลักษณ์ตา่ งๆเป็ นต้ น โดยมักครอบคลุมถึงมาตรฐานของ
ยานพาหนะ อุปกรณ์เก็บค่าโดยสาร สัญลักษณ์ของระบบ การใช้ รางร่วมกัน และ
การก่อสร้ างสถ านีร่วม เป็ นต้ น ในทางปฏิบตั กิ ารเชื่อมประสานทางกายภาพมัก
ดาเนินการพร้ อมกับการประสานการดาเนินการ เช่น สถานีที่มีบริการจอดแล้ วจร
หรื อ สถานีเชื่อมต่อ (Terminal Interchange) มักใช้ ระบบเก็บค่าโดยสารแบบไว้ เนื ้อ
เชื่อใจ การเชื่อมประสานทางกายภาพของระบบขนส่งมว
ลชนจะต้ องคานึงถึง
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้ สถานีร่วม (Intermodal Terminal) ที่พกั ผู้โดยสาร
(Transit Shelters) การแสดงเส้ นทางตารางเวลาเดินรถและยานพาหนะ (Route,
Schedule and Vehicle Identification) ที่จอดรถสาหรับจอดและจร (Park-andRide Facility) ที่จอดรถและส่ง (Kiss-and-Ride) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน
เดินเท้ า (Pedestrian Facility) เป็ นต้ น
2.3.2 การเชื่อมต่ อประสานระบบขนส่ งมวลชนในประเทศไทย
ประเทศไทยมีโครงการศึกษาการเชื่อมประสานรูปแบบการเดินทางที่สาคัญ 3 โครงการ

(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2552) คือ
1) รายงานการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(พ.ศ.2534) กล่าวถึงการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนใน 2 พื ้นที่คือ พื ้นที่ริม
ฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยา และพื ้นที่บริเวณถนนรามคาแหง
2) โครงการศึกษาระบบบริหาร/บริการร่วมของระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1 (พ.ศ.2539)
ศึกษาแนวทางในการประสานระบบจัดเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนใน
อนาคต
3) โครงการศึกษาระบบบริหาร/บริการร่วมของระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 2 (พ.ศ.2541)
เป็ นโครงการศึกษาปรับปรุงโครงข่ายรถโดยสารประจาทาง
แต่ที่ผา่ นมาโครงการศึกษาการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนยังไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
เท่าที่ควร พบว่ามีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันที
้ ่มีการศึกษาเป็ นรูปร่าง แต่ยงั ไม่มีการนา
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ผลไปปฏิบตั จิ ริงจัง อย่างไรก็ตามหน่วยงานและองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ตระหนักถึงความสา คัญ
ดังนัน้ การเชื่อมประสานถูกนาเข้ ามาพิจารณาเป็ นแนวทางหนึง่ ในการแก้ ไขปั ญหาจราจรใน
กรุงเทพฯ ตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
7 (พ.ศ. 2535 – 2539 )
โดยเฉพาะเพื่อโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกคือ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร เริ่มเปิ ดให้ บริการในปลายปี 2542 จึงเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึง
ความสาคัญของการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ ้น
2.3.3 การเชื่อมต่ อประสานระบบขนส่ งมวลชนในต่ างประเทศ
การเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนในยุโรปเริ่มมีขึ ้นมาประมาณ 60 - 70 ปี ส่วนการ
เชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 20 กว่าปี
ที่ผา่ นมานี ้ โดยการเชื่อมประสานของประเทศอเมริกานันได้
้ ศกึ ษาแบบแผนการเชื่อมประสานที่
ปฏิบตั ใิ นยุโรปเป็ นแนวทางในการดาเนินการ
1) การเชื่อมต่ อประสานระบบขนส่ งมวลชนในยุโรป
เริ่มต้ นจากการเชื่อมประสานด้ านองค์กรในลอนดอนตังแต่
้ ปี คศ . 1933 ในปารี สปี 1949
ในฮัมบูร์กปี 1965 ในมิวนิคปี 1971 และนอกจาก 4 เมืองนี ้แล้ วยังมีหลายเมืองที่มีการเชื่อม
ประสานระบบขนส่งมวลชนที่ดี เช่น นิวคาสเซิล ออสโล สต๊ อกโฮล์ม โกเตเบิร์ก โคเปนเฮเก น
และเอดินเบิร์ก ซึง่ ลักษณะของการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนทังทางด้
้
านองค์กร การ
ดาเนินการและทางกายภาพที่เกิดขึ ้นใน 10 เมืองในยุโรป โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่
เมืองที่อยูใ่ นข่ายที่มีการใช้ ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ มิวนิค ฮัมบูร์ก และ สต๊ อกโฮล์ม
กลุม่ เมืองที่มีการใช้ ระบบขนส่งมวลชนคงตัว ได้ แก่ ปารี ส โคเปนเฮเกน และออสโล และกลุม่
เมืองที่มีแนวโน้ มการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะลดลง ได้ แก่ โกเตเบิร์ก ลอนดอน นิวคาสเซิล และ
เอดินเบิร์ก
ปั จจัยหลักที่ทาให้ ระบบขนส่งมวลชนของทัง้
10 เมืองในยุโร ปดังกล่าวประสบ
ความสาเร็จในการให้ บริการ ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย คือ
-

รัฐมีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของในระบบขนส่งมวลชน
การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐอย่างเพียงพอ
การเริ่มต้ นด้ วยการเชื่อมประสานทางองค์กร

20
- มีความต้ องการใช้ ระบบขนส่งมวลชนอย่างสม่าเสมอ
2) การเชื่อมต่ อประสานระบบขนส่ งมวลชนในสหรัฐอเมริกา
การเชื่อมต่อประสานระบบขนส่งมวลชนใน สหรัฐ อเมริกายังไม่พฒ
ั นาเทียบเท่ายุโรปแต่
หน่วยงานต่างๆได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนและได้ มีการ
พัฒนาการเชื่อมประสานระบบขนส่งไปบ้ างแล้ วในบางเมือง โดยมีนโยบายของรัฐที่ชว่ ยสนับสนุ น
การเชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชน ดังนี ้
- การเป็ นเจ้ าของระบบขนส่งมวลชนโ ดยรัฐ (Public Ownership of Transit
Services) ตังแต่
้ ปี 1964 – 1974 Urban Mass Transportation Act ของอเมริกาได้
เปลี่ยนนโยบายใหม่ คือ ให้ ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษสาหรับการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนที่ รัฐเป็ นเจ้ าของ ในช่วงนี ้รัฐบาลท้ องถิ่นได้ รับแรงกดดันจากผู้ให้ บริการ
ที่เป็ นเอกชนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง จึงเริ่มเกิดการเชื่อมประสาน
ทางองค์กรของผู้ให้ บริการขนส่งมวลชนอิสระต่างๆขึ ้นในหลายเมือง กล่าวคือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของบริการขนส่งมวลชนต่างๆให้ อยูภ่ ายใต้ ความควบคุมของ
หน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียว
- การวางแผนขนส่งระดับท้ องถิ่น (Regional Transportation Planning) ต่อมาเพื่อให้
ได้ รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน รัฐบาล
ท้ องถิ่นจะต้ องทาการวางแผนการขนส่งระยะยาว ซึง่ ต้ องคานึงถึงสิ่งอานวยคว าม
สะดวกในบริการขนส่งด้ านต่างๆ ทังระบบถนน
้
สนามบิน ท่าเรื อ การขนส่งทางท่อ
ทางจักรยาน และทางเดินเท้ า เป็ นผลให้ รัฐบาลท้ องถิ่นเริ่มมองความเกี่ยวพันกันใน
ระบบขนส่งต่างๆ และเกิดความต้ องการเชื่อมประสานระบบต่างๆเหล่านี ้ขึ ้นทังใน
้
พื ้นที่เมืองและชานเมือง
- โครงการจัดและปรับปรุงระบบจราจร (System Management and Transportation
Improvement Programs) ในปี 1975 รัฐบาลกลางสัง่ ให้ เทศบาลนครต่างๆตรวจสอบ
ความต้ องการใช้ ทรัพยากรด้ านการขนส่งที่มีอยู่ รวมทังให้
้ ร่างแผนระยะสันส
้ าหรับใช้
เทคนิคการบริหารจัดการจราจรที่ใช้ เงินลงทุนต่า เพื่อปรับปรุงการบริการของระบบ
ขนส่งโดยรวมให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และในการนี ้องค์กรวางแผนแห่งเทศบาลนคร
(Metropolitan Planning organization ; MPO) มักเห็นว่าการเชื่อมประสานระบบ
ขนส่งมวลชนเป็ นวิธีหนึง่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
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Urban Mass Transportation Administration (UMTA) ได้ มีโครงการศึกษาแนวทางการ
เชื่อมประสานระบบขนส่งมวลชนในยุโรปในปี 1973 แล้ วได้ นาเอาผลที่รวบรวมได้ มาทดลองใช้ ใน
เมืองต่างๆที่มีความพร้ อม แนวทางการเชื่อมประสานในยุโรปที่ได้ ถกู เลือกนามาใช้ เป็ นตัวอย่างใน
การเชื่อมประสานในสหรัฐอเมริกา มี 3 แนวทาง คือ
1) แนวทางการเชื่อมประสานด้ านการดาเนินการให้ บริการ และการเชื่อมประสานด้ าน
กายภาพอย่างต่อเนื่องภายในเมืองได้ มีการเชื่อมประสานด้ านองค์กรในระดับที่
เหมาะสมมาก่อนแล้ ว
2) แนวทางการเชื่อมประสานด้ านองค์กรที่ใช้ ในฮัมบูร์กและมิวนิ ค ซึง่ เป็ นการจัดตัง้
องค์กรกลาง จะนามาใช้ เป็ นแบบการเชื่อมประสานทัว่ ทังรั้ ฐ (Statewide) ไม่เฉพาะ
แต่ในเมือง
3) แนวทางการเชื่อมประสานทางองค์กรตามแบบในลอนดอนและปารี ส ซึง่ เป็ นการควบ
รวมกิจการจากบริษัทที่ให้ บริการขนส่งมวลชนต่างๆ ให้ เป็ นกิจการเดียว

2.4 งานวิจัยและแผนโครงการที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธงชัย พงษ์วิชยั ( 2544 ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องโครงข่ายระบบการขนส่งโดยสารทางเรื อใน
แม่น ้าเจ้ าพระยาสาหรับกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพโครงข่ายระบบการ
ขนส่งโดยสารทางเรื อ ภายใต้ สภาพจราจรในปี ที่ทาการศึกษา และเพื่อศึกษาระยะเวลาในการ
เดินทางของระบบเรื อบรรทุกคนโดยสารโดยเก็บข้ อมูลจากสถานการณ์จริงแล้ วนาไปเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานระดั บการบริการ ด้ วยวิธีเมตริกแอลในการคานวณหาและได้ ใช้ โปรแกรมที่
เขียนมาเฉพาะด้ วยภาษา Visual Basic จากการศึกษาพบว่าดัชนีการเข้ าถึงที่ดีที่สดุ อยูบ่ ริเวณ
ท่าเรื อบางลาพูและพื ้นที่ใกล้ เคียง การวัดเวลาในการเดินทางเปรี ยบเทียบระหว่างการโดยสารทาง
เรื อกับการโดยสารทางรถจากท่าเรื อนนทบุรีถึงวัดราชสิงขร ในวันทาการและวันหยุดราชการพบว่า
เรื อใช้ เวลาเดินทางเร็วกว่ารถมากกว่าร้ อยละ 11 โดยประมาณ การวัดความถี่ในการให้ บริการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการให้ บริการพบว่าในชัว่ โมงเร่งด่วนนันไม่
้ ผา่ นเกณฑ์ขนั ้
ต่า ซึง่ ควรจะมีความถี่ในการให้ บริการไม่เกิน 18 นาทีตอ่ ลา สาหรับช่วงที่ไม่ใช่ชวั่ โมงเร่งด่วนจัด
อยูใ่ นระดับการให้ บริการที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขซึง่ ความถี่ในการให้ บริการอยูใ่ นช่วง 15 - 33 นาที
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ต่อลา นอกจากนี ้ยังได้ แสดงถึงปั ญหาสาคัญของระบบโครงข่ายที่ควรปรับปรุงแก้ ไขคือ การวัด
การเข้ าถึงระบบเรื อด้ วยการเดินเท้ าพบว่ามีทา่ เรื อที่มีระยะทางการเข้ าถึงมากกว่า
800 เมตร
โดยทาการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ระดับการของการวิจยั จัดอยูใ่ นระดับการให้ บริการไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั ้
ต่าและพบว่ามีทา่ เรื อที่มีทางเดินเท้ าตังแต่
้
400 – 800 เมตรจัดอยูใ่ นระดับที่ควรปรั บปรุงแก้ ไข
โดยควรกาหนดจุดจอดรถโดยสารประจาทางให้ ใกล้ ทา่ เรื อมากที่สดุ อยูใ่ นช่วงระยะไม่เกิน 400
เมตร
กรรณิการ์ แสงสุริศรี ( 2546 ) ได้ ทาการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการรถตู้
โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( ขสมก . ) กรณีศกึ ษาบริเวณอนุส าวรี ย์ชยั
สมรภูมิโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการรถตู้โดยสารร่วมบริการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือผู้ที่ใช้ บริการบริเวณอนุสาวรี ย์ชยั
สมรภูมิจานวน 424 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบร วมข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดย
ใช้ คา่ T การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างแบบไคร์ สแควร์ ใช้ ความแตกต่างนัยสาคัญน้ อยที่ สุด และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ใช้ บริการเป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ขึ ้นไป รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 6,500 – 10,999 บาท เหตุผลสาคัญที่ตดั สินใจ
เลือกใช้ บริการรถตู้มากที่สดุ คือ ระยะเวลาในการเดินทาง ส่วนใหญ่มีจดุ มุง่ หมายในการเดินทาง
เพื่อไปทางาน ช่วงเวลาที่ใช้ บริการมากที่สดุ คือ 6.00 น. – 8.59 น. ระยะเวลาที่รอคอยรถตู้
โดยสารประมาณ 13 นาที ความถี่ในการใช้ บริการเท่ากับ 4 วันต่อสัปดาห์ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการ
ใช้ บริการเฉลี่ยเท่ากับ 34 บาทต่อวัน

2.4.2 แผนพัฒนาด้ านการคมนาคมและขนส่ งที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒนาด้ านคมนาคมและขนส่งของกรุงเทพมหานครได้ ถกู บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาหลาย
ฉบับ วาระแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Agenda) พ.ศ. 2545 – 2564 (คณะทางาน
แผนปฏิบตั กิ ารสิ่งแวดล้ อม 21 ของกรุงเทพมหานคร , 2545) เป็ นการพัฒนาในระยะยาวของ
กรุงเทพมหานครซึง่ ใช้ เป็ นกรอบการดาเนินงานที่สาคัญโดยการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ สาหรับการพัฒนาระบบจราจรของกรุงเทพฯ ในอนาคต โดยเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภ าพการใช้ ถนน การจัดทาแผนเพื่อประสานระบบบริการขนส่งมวลชน การปรับปรุงรถ
ประจาทาง การกาหนดเขตจากัดการจราจรพิเศษ การจัดการยวดยานเพื่อลดมลพิษ การ
เข้ มงวดในการดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพยานพาหนะ ประกอบกับการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ การจัดทาแผนเส้ นทางการขนส่ง กา รพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดตัง้
องค์การบริหารจัดการระบบจราจรและขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ทางด้ านผังเมืองเมื่อมีการวางแผนและจัดทาผังเมือ งรวมกรุงเทพมหานคร ( ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 )
(กรุงเทพมหานคร , 2549 ) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯก็ได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์
ทางด้ านการคมนาคมและขนส่ง คือ วิสยั ทัศน์ที่
5 มหานครที่มีความคล่องตัวและความ
สะดวกสบายด้ วยโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เป็ นระบบสมบูรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสะดวกสบายใน การคมนาคมขนส่ง โดยก ารพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งให้ เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น มาตรการในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง คือ การพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งมวลชนกับการ
คมนาคมทางรถยนต์ ซึง่ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการปรับปรุงระบบขนส่งสาธ ารณะที่ผา่ นมา
ได้ แก่ การมุง่ เน้ นการส่งเสริมการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการใช้ รถยนต์สว่ น
บุคคล การก่อสร้ างขนส่งขนาดใหญ่ การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยูเ่ ดิมให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น
กรุงเทพมหานครได้ ดาเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่องโดยข ยายระบบ
ขนส่งมวลชนพร้ อมเชื่อมโยงโครงข่ายให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทังระบบโครงข่
้
าย
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบการคมนาคมขนส่งทังระบบโครงข่
้
ายถนน ระบบเส้ นทางขนส่ง
มวลชนและรวมทังระบบเรื
้
อโดยสาร เพื่อแก้ ปัญหาจราจร การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการของ
ระบบขนส่ งมวลชน และประสานการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานให้ สอดคล้ องกัน โดย
ได้ จดั เตรี ยมแผนการขยายเส้ นทางและเร่งผลักดันให้ โครงการต่างๆแล้ วเสร็จ เพื่อสร้ าง
กรุงเทพมหานครให้ เป็ นเมืองแห่งความสะดวกสบาย ปลอดภัย โดยตังเป
้ ้ าหมายที่จะทาให้ ระบบ
ขนส่งมวลชนกลายเป็ นหัวใจหลักในการสัญจรของประชาชน ซึง่ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนี ้
จะเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและการผังเมือง ในขณะนี ้
กรุงเทพมหานครได้ ดาเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทังทางบกและทางน
้
้าหลายโครงการ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่
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1) แผนพัฒนาการสัญจรทางนา้ ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงคลองในพื ้นที่กรุงเทพฯ (สานักงานการจราจรและ
ขนส่งกรุงเทพมหานคร , อัดสาเนา) เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางน ้า เชื่อมต่อการ
เดินทางในระบบขนส่งมวลชนเข้ าด้ วยกัน และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ กบั ประชาชนให้
สามารถใช้ ระบบขนส่งมวลชนได้ ตามความต้ องการ อีกทังเป็
้ นการรองรับการขยายตัวของชุมชน
และการคมนาคมในพื ้นที่ตา่ งๆ องค์ประกอบที่สา คัญที่ก่อให้ เกิดการเดินทาง เช่น ท่าเทียบเรื อ
ทางเข้ า – ออก รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการเดินเรื อ ซึง่ ในปั จจุบนั ยังมีไม่เพียงพอที่จะ
อานวยความสะดวกในการเดินทาง กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายพัฒนาการสัญจรทางน ้าให้
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีการประสานเข้ ากับการเดิ นทางในลักษณะต่างๆ สานักการจรา จรและ
ขนส่งกรุงเทพมหานครได้ จดั ทาโครงการพัฒนาการสัญจรทางน ้าโดยได้ รับงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการสารวจเส้ นทางที่จะเป็ นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ และมีการปรับปรุงและก่อสร้ าง
ท่าเทียบเรื อเพิ่มเพื่อความปลอดภัย
2) โครงการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพืน้ ที่ต่อเนื่อง
ในการพัฒน าประเทศให้ ก้าวหน้ าและทันสมัย แนวทางหนึง่ ที่รัฐจาเป็ นต้ องทาคือจัดให้ มี
การลงทุนพิเศษขนาดใหญ่ (Mega Project) เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนโครงสร้ างพื ้นฐาน
อานวยความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตแ ก่ประชาชน เสริมสร้ างความ เข้ มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจและเสริมสมรรถนะในการแข่งขันกับต่างประเทศ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็ นหนึง่ ใน
โครงการลงทุนพิเศษฯ และเป็ นโครงการระยะยาวที่ใช้ ในการแก้ ไขวิกฤตจราจรในกรุงเทพฯ
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ มีการศึกษาวางแผนพัฒนาโคร งข่ายการขนส่ง
มวลชนระบบรางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่เกิดขึ ้นได้ อย่าง
เพียงพอต่อไป โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯและพื ้นที่ตอ่ เนื่องที่มีการศึกษา
และดาเนินการอยู่ ในปั จจุบนั และอนาคต มีจานวน 10 เส้ นทาง (รูปที่ 2.1) มีรายละเอียดดังนี ้

(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, เอกสารประชาสัมพันธ์)
- สายสีเขียว อ่อน ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 9
สถานี รูปแบบโครงสร้ างยกระดับ ช่วงสมุทรปราการ (บางปิ ง้ ) - บางปู ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
ประกอบด้ วย 4 สถานี รูปแบบโครงสร้ างยกระดับ
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- สายสีเขียวเข้ ม จากหมอชิต - สะพานใหม่ ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 12
สถานี เป็ นโครงสร้ างยกระดับ ช่วงสะพานใหม่ –
ลาลูกกา ระยะทาง 13 กิโลเมตร
ประกอบด้ วย 7 สถานี รูปแบบโครงสร้ างยกระดับ
- สายสี น ้าเงิน บางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 10 สถานี
รูปแบบโครงสร้ างยกระดับ ช่วงหัวลาโพง - บางแค ระยะทาง 14 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 11
สถานี รูปแบบโครงสร้ างเป็ นทางวิ่งใต้ ดนิ ช่วงหัวลาโพง - ท่าพระ และยกระดับช่วงท่าพระ - บาง
แค
- สายสีส้ม บางกะปิ - บางบาหรุ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 17 สถานี
รูปแบบโครงสร้ างยกระดับช่วงบางกะปิ ถึงแยกลาสาลีและบริเวณปลายทางที่บางบาหรุ และเป็ น
ทางใต้ ดนิ ตังแต่
้ บริเวณแยกลาสาลีไปจนถึงถนนสิรินธร ช่วงก่อนถึงบางบาหรุ ช่วงบางกะปิ -มีนบุรี
ประกอบด้ วยสถานี 6 สถานี มีระยะทาง 11 กิโลเมตร รูปแบบโครงสร้ างยกระดับ
- สายสีแดงเข้ ม ช่วงบางซื่อ- ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ระยะทาง 36 กิโลเมตร 11 สถานี
รูปแบบโครงสร้ างยกระดับจากสถานีบางซื่อ- สถานีดอนเมือง และบริเวณสถานีรังสิต และเป็ น
ทางระดับดินเมื่อพ้ นช่วงสถ านีดอนเมืองไปจนถึงสถานีรังสิต ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน ระยะทาง 15
กิโลเมตร ประกอบด้ วย 3 สถานี ช่วงบางซื่อ- พญาไท- หัวหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร
ประกอบด้ วย 5 สถานี ช่วงหัวลาโพง- มหาชัย ระยะทาง 37 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 18
สถานี เป็ นโครงสร้ างยกระดับสลับใต้ ดนิ ในบางพื ้นที่
- สายชมพู สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ระยะทาง 49 กิโลเมตร รูปแบบโครงสร้ างเป็ นทางวิ่ง
ระดับใต้ ดนิ บริเวณเขตกรุงเทพฯชันในและเป็
้
นทางวิ่งยกระดับช่วงสามเสน-ดอนเมือง
- สายสีมว่ ง ช่วงบางซื่อ- บางใหญ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ประกอบด้ วย 16 สถานี
รูปแบบเป็ นโครงสร้ างยกระดับ ช่วงบางซื่อ-ป้อมพระจุล ระยะทาง 34 กิโลเมตร
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รูปที่ 2.1 แสดงเส้ นทางของโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางเต็มรูปแบบในกรุงเทพมหานครและพื ้นที่ตอ่ เนื่องตามแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบราง
ใน กรุงเทพมหานครและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง
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3) การประสานการสัญจรระบบขนส่ งทางนา้ และระบบรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร
กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวีภายใต้ กระทรวงคมนาคมได้ จดั ทาโครงการ “เรื อต่อ
รถ รถต่อเรื อ ช่วยเหลือชาติ ” ขึ ้น ซึง่ เป็ นโครงการที่นาเอาแนวความคิดการประสานเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้ กบั ประชาชน และ
ส่งเสริมให้ มีการใช้ บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ ้นเพื่อลดปั ญหาจราจรติดขัด ปั จจุบนั มีการ
เชื่อมต่อการสัญจรทางน ้ากับทางบก บริเวณท่าเรื อโดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยากับระบบรถโดยสาร
ประจาทาง และระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ทา่ เรื อสาทร – สถานีรถไฟฟ้าตากสิน เช่นมีการเชื่อมต่อ
การเดินทางในบางท่าเรื อของเส้ นทางการให้ บริการเรื อโดยสารคลองแสนแสบ และท่าเรื อโดยสาร
คลองพระโขนงกับรถไฟฟ้าบีทีเอส หรื อ รถไฟฟ้ามหานคร และระบบรถโดยสารประจาทาง และ
ท่าเรื ออโศกเพชรบุรีกบั รถไฟฟ้าใต้ ดนิ สถานีเพชรบุรี เป็ นต้ น การประชาสัมพันธ์การใช้

บริการ

เชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตดิ ตังบนท่
้ าเรื อด่วนเจ้ าพระยาเพื่อบอกตาแหน่งของการเชื่อมต่อเรื อด่ วน
เจ้ าพระยากับป้ายรถโดยสารประจาทางและสถานีรถไฟฟ้าที่อยูใ่ กล้ เคียง

2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปั จจัย ในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบรางส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ เนื่องจากปั จจัยเหล่านี ้เกี่ยวเนื่องกับปั จจัยในการ
ตัดสินใจเลือกการเดินทาง ของผู้ใช้ บริการ เช่น ความสะดวกสบาย ประหยัดค่ าใช้ จา่ ย มีการ
เชื่อมต่อทางโครงข่าย สามารถเข้ าถึง ระบบขนส่ง ได้ ง่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมี
ความถี่ในการให้ บริการ เป็ นต้ น
การศึกษาปั จจัยในการส่งเสริมการการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ขนส่งมวลชนระบบราง สามารถแบ่งประเภทของปั จจัยการเชื่อมประสาน ดังนี ้

29
1) ปั จจัยเกี่ยวกับการเชื่อมประสานทางองค์ กร
การเชื่อมประสานทางองค์กร เป็ นการเชื่อมประสานระหว่างองค์กรต่างๆเข้ าด้ วยกัน การ
เชื่อมประสานทางองค์กร ประกอบด้ วย 4 ปั จจัย คือ การจัดเก็บค่าโดยสารร่วม การจัดตัง้
กลุม่ ผู้ให้ บริการขนส่งสาธารณะ การจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อการขนส่งสาธารณะ และการควบ
รวมบริษัท แต่มีเพียงปั จจัยทางด้ านการจัดเก็บค่าโดยสารร่วมเพียงประเด็นเดียวที่สามารถ
ดาเนินการได้ จริงในปั จจุบนั เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ใน แต่ละ
ระดับการบริหารที่แตกต่างกัน ทาให้ การเชื่อมประสานเป็ นไปได้ ยาก
การจัดเก็บค่าโดยสารร่วมสามารถทาได้ หลายลักษณะ เช่น การใช้ ตวั๋ โดยสารร่วมทุก
รูปแบบการเดินทางที่เป็ นระบบขนส่งสาธารณะในลักษณะแบบเติมเงิน การใช้ ตวั๋ ร่วมโดยการ
ลดราคาค่าโดยสารในกรณีที่เดินทางร่ว มกันระหว่างระบบขนส่ง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นการ อานวย
ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ บริการ และลดเวลาในการซื ้อตัว๋ โดยสารในการเดินทางในบริเวณ
ท่าเรื อหรื อสถานีที่ให้ บริการด้ วย
2) ปั จจัยเกี่ยวกับการเชื่อมประสานการดาเนินการ
การเชื่อมประสานการดาเนินการ เป็ นการเชื่อมประสานทางแนวความคิดและนโยบาย
ต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วย 6 ปั จจัย ดังนี ้ การจัดการบริการส่วนเกิน การจัดการรูปแบบการ
ให้ บริการให้ ตรงกับความต้ องการ การเก็บค่าโดยสารร่วม การลดค่าโดยสาร ระบบไว้ เนื ้อ
เชื่อใจ และการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง ในประเทศไทยการเชื่อมประสานการดาเนิน
มีความเป็ นไปได้ สงู กว่าการเชื่อมประสานทางองค์กร ซึง่ ปั จจัยทางด้ านการลดค่าโดยสารและ
การจัดประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆในบริเวณที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางสามารถดาเนินการได้
เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ ในขณะที่ปัจจัยด้ านอื่นๆจะต้ องอา ศัยการประสานจากองค์กรเข้ ามามี
บทบาทร่วมกันระหว่างองค์กรเพื่อให้ สามารถดาเนินการไปได้
3) ปั จจัยเกี่ยวกับการเชื่อมประสานทางกายภาพ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเชื่อมประสานทางกายภาพเป็ นการเชื่อมประสานที่ทาให้
ผู้ใช้ บริการได้ รับความสะดวกสบายมากที่สดุ ซึง่ หากมีการประสา นทางกายภาพจาเป็ นต้ องมี
การประสานทางด้ านองค์กรและด้ านการดาเนินการด้ วย การเชื่อมประสานทางกายภาพเป็ น
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การปรับปรุงองค์ประกอบพื ้นฐานที่จาเป็ นในการเดินทาง ประกอบด้ วย

สถานีร่วม ที่พกั

ผู้โดยสาร การแสดงเส้ นทางตารางเวลาเดินรถและยานพาหนะ ที่จอดรถสาหรับจอดและจร
ที่จอดรถและส่ง สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนเดินเท้ า
ปั จจุบนั การเชื่อมประสานทางกายภาพที่สามารถดาเนินการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมใน
การเลือกใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบราง ได้ แก่

จัดโครงข่ายขนส่ง

มวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการ
เดินทาง การปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ นอกจากนี ้ยังมีประเด็นอื่นๆ
เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร การจัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ และระบบขนส่งสารองที่
จาเป็ น ถือเป็ นปั จจัยในส่วนที่สง่ เสริมให้ เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเช่นกัน ปั จจัยในการ
ส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบ- รางจาไม่สามารถ
เกิดการส่งเสริมการเชื่อมต่อได้ จากปั จจัยต่างๆจะต้ องดาเนินการเชื่อมประสานทัง้ 3 ประเภท
เข้ าด้ วยกัน จะส่งผลให้ การเชื่อมต่อเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
สาหรับแนวทางของการพัฒนาระบบขนส่งให้ เกิดการประสานกันจะต้ องนาเอาเครื่ องมือ
ในการเชื่อมประสานระบบขนส่งที่มีความเหมาะสมมาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการเชื่อมประสานทางองค์กร
การเชื่อมประสานการดาเนินการ หรื อการเชื่อมประสานทางกายภาพ การเชื่อมประสานระบบ
ขนส่งเป็ นวิธีหนึง่ ที่สามารถบรรเทาหรื อแก้ ปัญหาจราจรได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพใน
การเข้ าถึงพื ้นที่เมืองส่วนต่างๆได้ เช่นเดียวกับระบบขนส่ งส่วนบุคคล ซึง่ แนวคิดในการประสาน
ระบบขนส่งรูปแบบต่างๆเข้ าด้ วยกันจะต้ องให้ มีความสมดุลระหว่างการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ น
บุคคลและการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะรวมทังรองรั
้
บความต้ องการในการเดินทางได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั
และอนาคตได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักการที่ควรเป็ น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดใน
ดังกล่าวมาใช้ เป็ นแนวศึกษาปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อ
โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง เพื่อให้ เกิดการเดินทางเกิดความต่อเนื่องและความสะดวกสบาย
มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาในบทต่อไป

ซึง่ จะอธิบายถึง สภาพการสัญจรของ

กรุงเทพมหานครและพื ้นที่ศกึ ษา และข้ อมูลดังกล่าวจะนาไปสูก่ ารวิเคราะห์สภาพของการสัญจร
ในพื ้นที่ศกึ ษาเพื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาพของการเชื่

อมต่อการเดินทางที่ชดั เจนมากขึ ้น
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แผนภูมิท่ ี 2.2 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

ปั จจัยในการส่ งเสริมการเชื่อมต่ อการ
การประสานทางองค์
ร
เดินกทาง
- จัดเก็บค่าโดยสารร่วม

การประสานการดาเนินการ
- การลดค่าโดยสาร
- ประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
การประสานทางกายภาพ
- จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้
สัมพันธ์กนั
- จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสาน
ระบบข้ อมูลการเดินทาง
- ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ น
ระยะที่เดินได้

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ
ด้ วยเรือด่ วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ ง
มวลชนระบบราง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย

บทนี ้เป็ นการนาเสนอการกาหนดพื ้นที่ศกึ ษา วิธีการเลือกตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสูก่ ารเก็บข้ อมูลได้ อย่าง
ถูกต้ องตามกรอบการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1 พืน้ ที่ศึกษา
การศึกษาสภาพของการสัญจรในกรุงเทพมหานคร สภาพการสัญจรทางน ้าและพื ้นที่
ศึกษาเป็ นการสารวจข้ อมูลภาคสนามและข้ อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ข้ อมูลในภาพรวมของการสัญจรและข้ อมูลเฉพาะพื ้นที่ศกึ ษา

แต่เนื่องด้ วยงบประมาณที่มี อยู่

อย่างจากัด ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลดังกล่าวมากาหนดเพื่อคัดเลือกพื ้นที่ทา่ เรื อกรณีศกึ ษา โดยผู้วิจยั ได้
เน้ นพิจารณาคัดเลือกท่าเรื อที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวของระบบรางในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ ครอบคลุม
กลุม่ ตัวอย่างที่อาจมีการเดินทางโดยใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไ

ฟฟ้าในเที่ยวของการ

เดินทาง สาหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกท่าเรื อที่กาหนดขึ ้นนี ้เพื่อให้ ผลการศึกษาสามารถ
ใช้ วางนัยและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ตอ่ ไป (ตารางที่ 3.1) มีรายละเอียด ดังนี ้
1) เป็ นท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและโครงข่

ายขนส่ง

มวลชนระบบรางในปั จจุบนั
2) เป็ นท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและโครงข่ายขนส่ง
มวลชนระบบรางในอนาคต
3) เป็ นท่าเรื อที่มีความสาคัญ เช่น มีปริมาณผู้ใช้ มาก เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม
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ท่าน ้านนทบุรี

ท่าน ้าเกียกกาย

ท่าน ้าเทเวศร์
ท่าน ้าท่าพระอาทิตย์
ท่าน ้าพรานนก
ท่าน ้าปากคลองตลาด
ท่าน ้าราชวงศ์

ท่าน ้าสาทร
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รูปที่ 3.1 แสดงเส้ นทางการให้ บริ การของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและท่าเรื อที่เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกท่ าเรือในพืน้ ที่ศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
ท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางในปั จจุบนั
ท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางในอนาคต

เป็ นท่าเรื อที่มีความสาคัญ เช่น มีปริ มาณผู้ใช้ มาก เป็ นแหล่ง
พาณิชยกรรม

ท่าเรื อ
ท่าเรื อสาทร
ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี
ท่าเรื อเกียกกาย
ท่าเรื อพระอาทิตย์
ท่าเรื อพรานนก
ท่าเรื อปากคลองตลาด
ท่าเรื อเทเวศร์
ท่าเรื อราชวงศ์

3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
3.2.1 การสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ผู้เดินทางที่ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาในพื ้นที่ศกึ ษาเนื่องจาก
ไม่สามารถทราบค่าที่แท้ จริงของผู้โดยสารร่วมของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าได้ เพราะยังไม่
เคยมีการสารวจหรื อศึกษาการเดินทางในลักษณะนี ้มาก่อน ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถดาเนิน
การศึกษาต่อไปได้ จึงได้ ทาการเลือกจานวนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นตัวแทนประชากรใน
การศึกษา โดยกลุม่ ผู้ใช้ บริการ เป็ นกลุม่ ที่กาลังขึ ้นเรื อเพื่อเดินทาง การสุม่ ตัวอย่างเป็ นแบบ ที่ไม่
ทราบโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ นตัวอย่าง
เป็ นการสุม่ แบบบังเอิ ญ
(Accidental Sampling)
3.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) โดยการ
ประมาณค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่างประชากรที่
ระดับ 0.05 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างประมาณจากสถิ ติจานวนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในปี
พ.ศ. 2551 (กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี, 2551)
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สูตรการคานวณหาตัวอย่างของประชากร

𝑛=

N
( 1+𝑁𝑒 2 )

โดย

𝑛 = กลุม่ ตัวอย่าง
N = กลุม่ ประชากร
e = ความคลาดเคลื่อน
จากสถิตจิ านวนผู้โดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยาในปี พ .ศ. 2551 เฉลี่ยต่อวันราชการและ
วันหยุดทังขาขึ
้ ้นและขาล่อง มีผ้ ใู ช้ บริการรวม 45,354 คน ดังนันค่
้ าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ
0.05 ทาให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
𝑛=

45,354
( 1+45,354 𝑥 0.05 2 )

= 399.84 ~ 400 ตัวอย่าง

แบ่งเป็ นแบบสอบถามที่ได้ จากผู้โดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยา จานวนทังสิ
้ ้น
ตัวอย่าง (ตารางที่ 3.2)

400

ตารางที่ 3.2 จานวนแบบสอบถาม
พื ้นที่ที่เก็บข้ อมูล

จานวนเฉลีย่ ผู้ใช้ บริ การรวมขาขึ ้น
– ขาล่อง
ปี 2551 (คน)

สัดส่วน
โดยประมาณ
(ร้ อยละ)

กลุม่ ตัวอย่าง (ชุด)

ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี

11,260

22.73

90

ท่าเรื อเกียกกาย

1,248

2.51

10

ท่าเรื อเทเวศร์

3,689

7.80

32

ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์

3,261

6.58

26

ท่าเรื อพรานนก

9,036

20.26

82

ท่าเรื อปากคลองตลาด

1,054

4.14

16

ท่าเรื อราชวงศ์

3,418

8.91

36

ท่าเรื อสาทร

12,388

27.02

108

รวม

45,354

100

400
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายทางน ้า โครงข่ายทางบก โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้ อง แผนแม่บทต่างๆ แผนพัฒนาของหน่วยงานรัฐ ข้ อมูลพื ้นฐานของพื ้นที่
ศึกษา การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ เก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กรมผังเมืองกรุงเทพมหานคร สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี และบริษัทเรื อด่วนเจ้ าพระยา จากัด เป็ นต้ น
3.3.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ
ได้ แก่ ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตและข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ดังนี ้
1) การสังเกตพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อศึกษาสภาพพื ้นที่ศกึ ษา
การสังเกตเพื่อทราบถึงสภาพพื ้นที่ศกึ ษา การใช้ พื ้นที่และสภาพปั ญหาใน
พื ้นที่ในปั จจุบนั เพื่อนามาทาการสร้ างแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่ศกึ ษาและ
จุดประสงค์ในการดาเนินการวิจยั
2) แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ แบบสอบถาม สาหรับผู้ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยา และแบบสอบถามสาหรับเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานรัฐกับ
ผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยา โดยใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่
11
สิงหาคม พ .ศ. 2552 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ .ศ. 2552 โดยทาการเก็บข้ อมูลใน
ช่วงเวลาเย็นของวันทางาน ( จันทร์ – ศุกร์ ) คือ ช่วงเวลาระหว่าง 16.00 – 19.00 น.
ซึง่ เป็ นช่วงเวลาการเดินทางหนาแน่นสูงและสามารถเก็บข้ อมูลได้ สะดวกเนื่องจาก
เป็ นเวลาที่ผ้ เู ดินทางเสร็จจากภารกิจประจาวัน แล้ วทาให้ ไม่จาเป็ นต้ องรี บเร่งในการ
เดินทางเท่ากับช่วงเช้ า (พนิต ภู่จินดา, 2549: 21)
แบบสอบถามสาหรับผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
- ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การครอบครองพาหนะ
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- ข้ อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ได้ แก่ ที่พกั
อาศัย จุดประสงค์การเดินทาง สถานที่ต้นทางและปลายทางในการเดินทาง
ท่าเรื อต้ นทางและปลายทาง ความถี่ในการใช้ บริการ ช่วงเวลาในการ
เดินทาง จานวนครัง้ ในการต่อพาหนะ รูปแบบการต่อพาหนะ ระยะเวลาที่
ใช้ ในการเดินทาง และค่าโดยสารทังหมดที
้
่ใช้ ในการเดินทาง
- ข้ อมู ลปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทาง ได้ แก่ เหตุผลในการเลือกใช้ เรื อ
ด่วนเจ้ าพระยา เหตุผลในการเลือกใช้ รถไฟฟ้า ปั ญหาที่เกิดจากการใช้
บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ปั ญหาที่เกิดจากการใช้ บริการรถไฟฟ้า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยในการสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อในการเดิ นทาง
ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ บริการร่วมการเดินทาง ความเห็นเกี่ยวกับ
ค่าโดยสารร่วมในการเดินทาง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบราง
แบบสอบถามสาหรับเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
- แบบสอบถามสาหรับเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานของรัฐ สอบถามในประเด็นด้ าน
นโยบายหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน และการนานโยบายไปปฏิบตั ริ วมทังปั
้ ญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินการ
- แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยา สอบถามปั ญหาและ
อุปสรรคในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยากับระบบราง
- แบบสอบถามสาหรับผู้อยูอ่ าศัยบริเวณท่าเรื อสาทร สอบถามในประเด็นของ
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและสถานีรถไฟฟ้า

3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั โดยการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื ้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของ
แบบสอบถาม เพื่อสามารถนาแบบทดสอบมาใช้ ได้ จริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1) การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity Test)
งานวิจยั นี ้จะนาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็จแล้ วมอบให้ กบั ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ความชัดเจน ความถูกต้ อง และความเหมาะสมของการใช้
คาแล้ วทาการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
2) การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test)
เมื่อได้ แก้ ไขแบบสอบถามแล้ ว นาแบบทดสอบนี ้มาทาการทดสอบความน่าเชื่อถือ โดย
ทาการแจกกลุม่ ตัวอย่าง ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาบริเวณท่าเรื อสาทรจานวน 20 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบคาถามที่ตงขึ
ั ้ ้นนี ้ว่าข้ อมูลที่ต้องการนันได้
้ ครบแ ละสมบูรณ์หรื อไม่ หลังจากนันจึ
้ งนามา
แก้ ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ เกิดความเหมาะสม
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสังเกตพื ้นที่ศกึ ษาและตอบแบบสอบถามทังหมด
้
นาข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาตอบ ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะทาการ
คานวณค่าทางสถิตเิ ชิงพรรณนา ซึง่ ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) เพื่อ
ให้ บรรรลุวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ซึง่ ได้ ทาการนาเสนอข้ อมูลโดยแบ่งออกเป็ น
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
2) ข้ อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
3) ข้ อมูลปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบราง
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
3.6 สรุป
เพื่อให้ ได้ ผลตามวิธีการวิจยั จะต้ องเลือกพื ้นที่ศกึ ษาให้ สอดคล้ องกับกลุม่ ประชากรและ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการวิจยั โดยการแบ่งเกณฑ์คดั เลือกพื ้นที่ศกึ ษาออกเป็ นทังหมด
้
ลักษณะ ได้ แก่ ท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและโครงข่ายขนส่ง
มวล ชนระบบรางในปั จจุบนั ท่าเรื อที่มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
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โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางในอนาคต และเป็ นท่าเรื อที่มีความสาคัญหรื อมีจานวนผู้ใช้ บริการ
เป็ นจานวนมาก ซึง่ ทาให้ ได้ จานวนท่าเรื อที่เป็ นพื ้นที่ศกึ ษาทังสิ
้ ้น

8 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเรื อ

สาทร ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ท่าเรื อเกียกกาย ท่าเรื อพระอาทิตย์ ท่าเรื อพรานนก ท่าเรื อ
ปากคลองตลาด ท่าเรื อราชวงศ์ และท่าเรื อเทเวศร์
กลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ผู้เดินทางที่ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาในพื ้นที่ศกึ ษา โดย
กลุม่ ผู้ใช้ บริการ เป็ นกลุม่ ที่กาลั งขึ ้นเรื อเพื่อเดิ นทาง ในลักษณะการสุม่ ตัวอย่าง เป็ นแบบชนิดที่ไม่
ทราบโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ นตัวอย่าง และเป็ นการสุม่ แบบบังเอิญโดยมี
จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 ตัวอย่าง สาหรับการเก็บข้ อมูลได้ แบ่งออกเป็ นข้ อมูลทุตยิ ภูมิและ
ข้ อมูลปฐมภูมิโดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล นอกจากนี ้ยังได้ สอบถามเจ้ าหน้ าที่หน่วยงาน
ของรัฐและผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยา เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้ วย
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ ทาการนาเสนอข้ อมูลโดยแบ่งออกเป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่
ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเ จ้ าพระยา ข้ อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
และข้ อมูลปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบราง ใน
ลักษณะเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์ข้อมูลให้ ครอบคลุมและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อให้

เข้ าใจสภาพพื ้นที่ศกึ ษามากขึ ้น ในบทต่อไปจะเป็ นการแสดงถึงสภาพทัว่ ไป ปั ญหาและสภาพทาง
กายภาพของพื ้นที่ศกึ ษา

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
บทที่ 4 เป็ นการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งคมนาคมในพื ้นที่ศกึ ษาซึง่ เป็ นเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้ วย สภาพการจราจรในพื ้นที่ศกึ ษา ระบบคมนาคมขนส่งใน
พื ้นที่ศกึ ษา และการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพบริเวณท่าเรื อของเรื อด่วนเจ้ าพระยาที่เป็ นพื ้นที่
ศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

4.1 สภาพการจราจรในพืน้ ที่ศึกษา
4.1.1 ความต้ องการการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
จากข้ อมูลแบบจําลองโครงการศึกษาด้ านการขนส่งของสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรได้ ศกึ ษาถึงสัดส่วนการเดินทางแบบส่วนบุคคลและสาธารณะ
(สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2552) โดยสัดส่วนการเดินทางส่วนบุคคลพบว่าในปี พ .ศ.
2552 มีสดั ส่วนร้ อยละ 55.2 และการคาดการณ์ในอีก 10 ปี และ 20 ปี ข้ างหน้ า คือในปี พ .ศ.
2565 และ พ.ศ. 2575 จะมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 55.7 และ 56.9 ตามลําดับ ในขณะที่
ระบบขนส่งสาธารณะ ในปี พ .ศ. 2552 มีสดั ส่วนร้ อยละ 44.8 และการคาดการณ์ในอีก 10 ปี
และ 20 ปี ข้ างหน้ า คือในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2575 จะมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 44.3
และ 43.1 ตามลําดับ จากข้ อมูลการเดินทางทังสองมี
้
สดั ส่วนที่สมั พันธ์กนั โดยที่หากมีการ
เดินทางส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ ้นจะทําให้ สดั ส่วนการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะลดลง
(ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 สัดส่วนของการเดินทางแบบส่วนบุคคลและแบบสาธารณะ
ปี
2552
การเดินทางส่วนบุคคล
55.2.%
การเดินทางสาธารณะ
44.8%
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2552

2565
55.7%
44.3%

2575
56.9%
43.1%
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ข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าจํานวนการเดินทางด้ วยระบบขนส่งส่วนบุคคลมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับสถิตจิ ํานวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ .ศ. 2548 –
2552 ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้นทุกปี (ตารางที่ 4.2) ทําให้ เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดในปั จจุบนั
ด้ วย จากสภาพความต้ องการในปั จจุบนั สรุปได้ วา่ การเดินทางด้ วยพาหนะส่วนบุคคลจะเป็ นที่
นิยมมากกว่าการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ
ตารางที่ 4.2 จํานวนรถยนต์สว่ นบุคคลและจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครปี พ .ศ.
2548 - 2552
ประเภทรถ

2548

2549

2550

รถยนต์สว่ นบุคคล
1,691,544
1,867,902
1,974,751
รถจักรยานยนต์
1,917,577
2,229,285
2,261,545
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2552

2551

2552

2,074,491
2,339,308

2,190,150
2,390,366

4.1.2 ระบบสัญจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระบบคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้ วย
3 รูปแบบ คือ
ระบบขนส่งทางบก ระบบขนส่งทางนํ ้า และระบบขนส่งทางราง ซึง่ ลักษณะโครงข่ายมีหลาย
รูปแบบและกระจายตัวไปในพื ้นที่เมือ งรวมทังพื
้ ้นที่แนวชานเมืองและรอบภาคมหานครในทิศทาง
ต่างๆโดยแต่ละรูปแบบมีลกั ษณะโครงข่ายที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1) ระบบคมนาคมขนส่ งทางบก
- โครงข่ายถนน โครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานครเป็ นโครงข่ายหลักที่สําคัญของ
การคมนาคมขนส่ง มีความยาวประมาณ
4,700 กิโลเมตร เนื่องจากพื ้นที่
กรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางด้ านธุรกิจและพาณิชยกรรมที่สําคัญของประเทศ
โดยมีเส้ นทางเข้ าและออกตามทิศต่างๆซึง่ ช่วยให้ การเดินทางคล่องตัวขึ ้น
- โครงข่ายระบบทางด่วน แผนแม่บทของระบบการทางพิเศษยกระดับในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระบบทางพิเศษระหว่า
งเมือง ได้
ประกอบด้ วยโครงการต่างๆที่เปิ ดให้ บริการแล้ ว 6 เส้ นทาง รวมระยะทังสิ
้ ้น
175.9 กิโลเมตร
- โครงข่ายระบบรถโดยสารขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครมีการให้ บริการระบบ
ขนส่งมวลชนทางบกบน ถนน 2
รูปแบบหลัก คือ รถโดยสารประจําทาง
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ประกอบด้ วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบริษัทเอกชนที่วิ่งร่วมเส้ นทางของ
ขสมก. โครงข่ายการเดินรถโดยสารประจําทางส่วนใหญ่มีมากทางตอนเหนือ
โดยมีความหนาแน่นในเขตเมืองชันใน
้
เนื่องจากพื ้นที่ชนในเป็
ั้
นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ การศึกษา ที่ตงของแหล่
ั้
งงาน ทําให้ เกิดย่านศูนย์การเมืองและศูนย์กลาง
ชุมชนในบ ริเวณที่มีผ้ โู ดยสารมากเป็ นจุดเชื่อมต่อของการเดินทาง ได้ แก่
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ หมอชิต จตุจกั ร และวงเวียนใหญ่ และรถตู้โดยสารปรับ
อากาศร่วมบริการ โดยให้ บริการเส้ นทางขนส่งที่แน่นอนและจอดรับส่งตามป้าย
รถโดยสารประจําทาง ระยะทางการวิ่งอยูใ่ นระยะกลางถึงระยะ ไกลระหว่างเขต
เมืองชันใน
้ กลาง และชันนอก
้
อัตราค่าโดยสารขึ ้นอยูก่ บั ระยะทาง
- โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง เป็ นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ สามารถ
ขนส่งได้ ทีละจํานวนมากๆ มีเวลาเดินรถที่แน่นอน ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด
เพราะมีเส้ นทางเป็ นของตัวเองโดยมีรูปแบบ ดังนี ้
รถไฟชานเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รถไฟชานเมืองเป็ น
รถไฟดีเซลรางที่เน้ นรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารที่พกั อาศัยอยูเ่ ขตเมืองชันนอก
้
เข้ ามาสูแ่ หล่งงานในเขตเมืองชันในและชั
้
นกลาง
้
มีการให้ บริการ 6 เส้ นทาง
ได้ แก่ สายเหนือ สถานีกรุงเทพฯ -ลพบุรี สายตะวันออก สถานีกรุงเทพฯ ปราจีนบุรี สายตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีกรุงเทพฯ -ชุมทางแก่งคอย สายใต้
สถานีกรุงเทพฯ -ราชบุรี สายใต้ สถานีกรุงเทพฯ -สุพรรณบุรี รถไฟสายวงเวียน
ใหญ่-มหาชัย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (BTS) กรุงเทพมหานครมีระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมว ลชนให้ บริการจํานวน 2 เส้ นทางได้ แก่รถไฟฟ้า บีทีเอส สาย
สุขมุ วิท จากสถานีหมอชิต – สถานีออ่ นนุช รถไฟฟ้า บีทีเอส สายสีลม จาก
สถานีสนามกีฬา่ แห่งชาติ – สถานีวงเวียนใหญ่
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRTA) เป็ นรถไฟฟ้าใต้ ดนิ
มีเส้ นทางการให้ บริการจากสถานีหวั ลําโพง – สถานีบางซื่อ
- ระบบขนส่งแบบไม่ประจําทางหรื อการขนส่งกึ่งสาธารณะบนโครงข่ายถนน มี
การให้ บริการที่หลากหลาย ทังในเขตกรุ
้
งเทพมหานครและปริมณฑล ได้ แก่
รถแท็กซี่ มีการให้ บริการที่สะดวกสบาย การเข้ าถึงพื ้นที่สงู ตอบสนอง
ความต้ องการในการเดินทางของผู้โ ดยสาร การคิดค่าโดยสารจะใช้ ในลักษณ ะ
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ระยะทางการเดินทางตามมิเตอร์ รูปแบบการขนส่งแท็กซี่จะมีราคาสูงกว่าการ
เดินทางชนิดอื่นๆ
รถสามล้ อเครื่ อง การให้ บริการคล้ ายกับรถแท็กซี่ อัตราค่าโดยสาร
ขึ ้นอยูก่ บั การตกลงระหว่างผู้ใช้ บริการและผู้รับบริการ การวิ่งจะอยูใ่ นเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร และการเดินทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนัก
รถสองแถวรับจ้ าง มีการให้ บริการอยูใ่ นบางพื ้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ทังถนนสายหลั
้
ก สายรอง และถนนซอย มีเส้ นทางที่แน่นอน สามารถขนส่งได้
ทีละ 6 – 8 คน
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง มีให้ บริการในหลายจุดของกรุงเทพมหานคร ค่า
โดยสารขึ ้นอยูก่ บั การตกลงระหว่างผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ รวมทังระยะทางที
้
่
เดินทาง ลักษณะของรถจักรยานยนต์รับจ้ างจะมีความรวดเร็วเนื่องจากมีความ
คล่องตัวและความสามารถในการเข้ าถึงพื ้นที่บริการสูง ข้ อเสียคือ ค่อนข้ าง
อันตรายและการขนส่งสามารถขนส่งได้ จํานวนน้ อย
2) ระบบคมนาคมขนส่ งทางนา้
ระบบขนส่งมวลชนทางนํ ้าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.3 ของโครงข่ายการเดินทางทังหมด
้
แม้ จะเป็ นรองการขนส่งทางบก แต่เป็ นส่วนสําคัญในการเดินทางของพื ้นที่เมืองบริเวณแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาทัง้ 2 ฝั่ งและตามแนวคลองหลายสายที่ เชื่อมต่อกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โครงข่ายขนส่ง
ทางนํ ้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ
- เรื อด่วนเจ้ าพระยา ดําเนินการโดยบริษัทเรื อด่วนเจ้ าพระยา จํากัด มีทา่ เรื อ
ทังหมด
้
38 ท่า ตังแต่
้ ทา่ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึง ท่าวัดราษฎร์ บรู ณะ
ท่าเทียบเรื อเป็ นของเอกชนและกรมการขนส่งทางนํ ้าและพาณิชย์นาวี
- เรื อโดยสารข้ ามฟากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ดําเนินการโดยบริษัทเรื อด่วน เจ้ าพระยา
จํากัด โดยท่าเรื อจะอยูก่ ระจายตลอดแนวแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัตราค่าโดยสารไม่เท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั เส้ นทางการ
ให้ บริการ โดยมีจํานวนท่าเรื อทังหมด
้
57 ท่า ให้ บริการ 32 เส้ นทาง
- เรื อยนต์เพลาใบจักรยาว ให้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อม
ระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยากับคลองต่างๆ มีเส้ นทางการให้ บริการ ประกอบด้ วย
17 เส้ นทาง ท่าเรื อส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
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- เรื อโดยสารในคลอง ดําเนินการโดยบริษัท ครอบครัวขนส่ง จํากัด อัตราค่า
โดยสารขึ ้นอยูก่ บั ระยะทาง โดยมีเส้ นทาง ให้ บริการ 2 เส้ นทางได้ แก่ เรื อ
โดยสารในคลองแสนแสบ และเรื อโดยสารคลองพระโขนง การให้ บริการใน
คลองแสนแสบจะเริ่มตังแต่
้ ทา่ วัดศรี บญ
ุ เรื อง เขตบางกะปิ จนถึงท่าเรื อผ่านฟ้า
ลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย มีจํานวน 27 ท่า และวิ่ งให้ บริการในคลองพระ
โขนงเริ่มตังแต่
้ ทา่ ตลาดเอี่ยมสมบัตจิ นถึงท่าสะพานพระโขนง จํานวน 12 ท่า

4.2 ระบบคมนาคมในพืน้ ที่ศึกษา
ในพื ้นที่ที่ได้ ทําการศึกษาจะแบ่งลักษณะรูปแบบขนส่งมวลชนออกเป็ น 2 ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
โดยส่วนแรกได้ แก่ ระบบเรื อด่วนโดยสารในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และส่วนที่สองได้ แก่ ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครทังที
้ ่เกิดขึ ้นแล้ วและโครงการที่กําลังเกิดขึ ้นในอนาคต
โดยต้ องการเห็นถึงสภาพความเชื่อมโยงของระบบขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
4.2.1

ระบบเรือด่ วนโดยสารในแม่ นา้ เจ้ าพระยา
1) เส้ นทางและการให้ บริการเรื อด่วนโดยสารในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ดําเนินการโดยบริษัท
เรื อด่วนเจ้ าพระยา จํากัด วิ่งให้ บริการตังแต่
้ ทา่ นํ ้าปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึง
ท่าราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 3.1) โดยมีระยะทางรวม
40 กิโลเมตร ใช้ เวลาการเดินทางตลอดเส้ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที เปิ ด
ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 06.20 น. – 20.20 น. ความถี่ในการให้ บริการประมาณ 10 – 15
นาทีตอ่ เที่ยว มีทา่ เรื อจํานวน 39 ท่า เรื อด่วนเจ้ าพระยาจะแบ่งออกเป็ นทังหมด
้
5
ประเภท โดยแต่ละประเภ ทจะมีธงแสดงสัญลักษณ์บอกให้ ทราบว่าเป็ นเรื อประเภท
ใด ได้ แก่ ซึง่ ท่าเรื อที่จอดของเรื อแต่ละประเภทจะมีความแตกต่าง
2) ลักษณะเรื อโดยสาร เรื อโดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยามีลกั ษณะแตกต่างกันตาม
ประเภทของเรื อซึง่ ลักษณะสําคัญของเรื อคือจะเป็ นเรื อชันเดี
้ ยว ตัวเรื อทาสีขาวเขียน
ว่าเรื อด่วนเจ้ าพระยา โดยปั กธงบอกประเภทของเรื อไว้ ด้านบนของเรื อ โดยเรื อด่วน
เจ้ าพระยามีเรื อให้ บริการทังสิ
้ ้น 65 ลํา
3) ลักษณะท่าเรื อโดยสาร ท่าเรื อโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยามีลกั ษณะเป็ นท่าเรื อที่มี
โครงสร้ างโป๊ ะเหล็ก มีราวเหล็กกันกั
้ นตก บริเวณหน้ าท่าเรื อมีล้อยางกันกระแทกขณะ
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เรื อเข้ าจอดเทียบท่า มีสะพานทางเดินเหล็กปรับระดับได้ ท่าเรื อเป็ นท่าเรื อของ
เอกชนและท่าเรื อของกรมการขนส่งทางนํ ้า มีขนาดของท่าที่แตกต่างกันตามสภาพ
ขนาดของท่าเรื อ
4) อัตราค่าโดยสาร ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของเรื อและระยะทาง ซึง่ ลักษณะการขายตัว๋ จะมี
ทังขายที
้
่ ทา่ เรื อ ตังแต่
้ เวลา 6.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน และภายในเรื อโดยมี
พนักงานเก็บค่าโดยสารด้ วยเช่นกัน
การเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมและขนส่ง และโครงข่ายถนน ระบบขนส่งของเรื อด่วน
เจ้ าพระยาที่เชื่อมต่อได้ ดีที่สดุ ได้ แก่โครงข่ายถนนสายหลักเป็ นส่วนใหญ่ เช่น รถโดยสารประจํา
ทาง รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถแท็กซี่ รถตู้โดยสารปรับอากาศ ในส่วนของระบบรางปั จจุบนั นี ้
ท่าเรื อ จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีรถไฟฟ้าสาทร และยังมีโครงการเพิ่มการเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบรางในอนาคตและเรื อด่วนเจ้ าพระยาอีก 5 สถานีได้ แก่ สถานีพระนัง่ เกล้ า สถานี
เกียกกาย สถานีบางขุนพรหม สถานีมหาไชยและสถานีวดั มังกร
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รูปที่ 4.1 แสดงเส้ นทางการให้ บริการของเรื อด่วนเจ้ าพระยา
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5) จํานวนผู้ใช้ บริการเรื อโดยสาร สถิตผิ ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาระหว่างปี 2542 –
2552 มีจํานวนไม่แน่นอนแต่มีแนวโน้ มที่ลดลง โดยในวันราชการจะมีจํานวน
ผู้โดยสารมากกว่าวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็ นวันที่มีความต้ องการในการเดินทางที่
เกิดจากการประกอบอาชีพมากกว่า ภาพรวมของการเดินทางในปี 2551 พบว่าการ
เดินทางขาล่องมีจํานวนคนมากกว่าขาขึ ้น โดยเฉพาะบริเ วณท่าเรื อตากสินซึง่ เป็ นจุด
เชื่อมต่อการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนอื่นๆและเป็ นแหล่งธุรกิจแหล่งงานที่
สําคัญ
6) อุปสรรคการเดินเรื อ เนื่องจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นเส้ นทางสัญจรหลักทางนํ ้า ทํา
ให้ มีเรื อผ่านเป็ นจํานวนมาก เรื อด่วนเจ้ าพระยาซึง่ ใช้ ความเร็วในการเดินทางจึงต้ อง
ลดความเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ ้นทําให้ อาจจะเกิดการล่าช้ าในการเดินทาง
4.2.2 ระบบรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
รถไฟฟ้าเป็ นระบบขนส่งมวลชนที่ทนั สมัยที่สดุ ในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ บริการกับผู้โดยสารที่อยูใ่ นพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณที่เกิด
การจราจรติดขัดเป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั รถไฟฟ้าให้ บริการ 2 ระบบ ได้ แก่
1) รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS)
เป็ นระบบขนส่งมวลชนสายแรกในเมืองที่ให้ บริการในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร เปิ ดให้ บริการเมื่อปี พ .ศ. 2542 ทําหน้ าที่เป็ น Feeder/Distributor
(F/D) ในเขตเมือง โดยทัว่ ไประบบนี ้จะมีระยะห่างระหว่างสถานีที่เหมาะกับระยะ
ทางเดินเท้ า (Walking Distance) ซึง่ เมื่อเดินทางออกจากสถานีด้วยเท้ าแล้ วไม่เกิน
400 – 500 เมตร ก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีระยะห่างระหว่างสถานี 800 –
1,000 เมตร รถไฟฟ้าทําหน้ าที่เป็ นศู นย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ กบั ประชาชน อีกทังยั
้ งมีความ
รวดเร็ว ตรงต่อเวลาเพราะการเดินทางไม่มีเส้ นทางปะปนกับยานพาหนะอื่นๆ
- ลักษณะรถไฟฟ้าและเส้ นทางการให้ บริการ มีลกั ษณะเป็ นขบวนวิ่งบนทาง
ยกระดับลอยฟ้า เป็ นราง คูย่ กระดับแยกทิศทางไปและกลับ มีกระแสไฟฟ้าอยู่
บริเวณด้ านข้ างของราง เปิ ดบริการเวลา 06.00 น. – 24.00 น. ให้ บริการ
ครอบคลุมพื ้นที่บริเวณใจกลางของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านธุรกิจการค้ า
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ชื่อดัง ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริการใน 2 เส้ นทาง โดยสถานีสยามเป็ นสถานีที่เชื่ อมต่อ
เส้ นทางระหว่าง 2 เส้ นทางเข้ าด้ วยกัน ( รูปที่ 4.2 ) ดังนี ้
สายสีเขียวอ่อน (สายสุขมุ วิท ) เริ่มจากบริเวณซอยสุขมุ วิท 81 ผ่านตาม
แนวถนนสุขมุ วิท – ถนนเพลินจิต – ถนนพระรามที่ 1 – ถนนพญาไท – ถนน
พหลโยธิน ไปสิ ้นสุดบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ระยะทางทังหมด
้
16.8
กิโลเมตร มีสถานี 17 สถานี
สายสีเขียวเข้ ม (สายสีลม) เริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี ผ่าน
สะพานสมเด็จพระเจ้ าตากสิน (สะพานสาทร) ฝั่ งพระนคร ผ่านทางด่วนขันที
้ ่
2 – ถนนสาทร – ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี ) – ถนน
สีลม – ถนนราชดําริ – ถนนพระรามที่ 1 ไปสิ ้นสุดบริเวณหน้ าสนามกีฬาแห่งชาติ
รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร มีสถานี 9 สถานี
- ประสิทธิภาพการให้ บริการ
ขบวนรถ 1 ขบวน ประกอบด้ วยตู้โดยสาร 3 ตู้ หรื อ 3 ตู้พว่ งติดต่อกัน
2 ขบวน รถที่ใช้ ประกอบด้ วยกัน 2 ประเภทหลัก คือ รถชนิดที่มีห้องคนขับและ
มีระบบขับเคลื่อน รถแต่ละขบวนกว้ างประมาณ 3.2 เมตร ยาวประมาณ 21.8
เมตร จุผ้ โู ดยสารได้ มากกว่า 1,000 คน / ขบวน ในขณะที่การเดินทางโดย
รถยนต์โดยสารต้ องใช้ มากถึง 800 คน เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ในจํานวนที่เท่ากัน
ปั จจุบนั มีขบวนรถอยูใ่ นระบบทังหมด
้
35 ขบวน
ความจุคน / ชัว่ โมง / ทิศทาง ประมาณ 4,000 คน และมีความถี่ในการ
เดินทางประมาณ 2.33 – 5.55 นาที / ขบวน
- ลักษณะของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรับ – ส่งผู้โดยสารออกแบบให้ หลีกเลี่ยง
สาธารณูปโภคใต้ ดนิ และบ นดินและรักษาผิวจราจรให้ มากที่สดุ โดยทัว่ ไป
ออกแบบให้ มีโครงสร้ างแบบเสาเดี่ยวตังอยู
้ บ่ นเกาะกลางถนนเช่นเดียวกับ
โครงสร้ างวิ่งโดยทัว่ ไปมีความยาวประมาณ 150 เมตร ประกอบด้ วยชันพื
้ ้นที่
ถนน ชันจํ
้ าหน่ายบัตรโดยสาร และชันชานขาลา
้
รูปแบบสถานีมี 2 ลักษณะ
ด้ วยกัน คือ
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สถานีประเภทมีชานชาลาอยูส่ องข้ าง โดยรถไฟวิ่งอยูต่ รงกลางสถานี
สถานีทวั่ ไปได้ ออกแบบให้ มีลกั ษณะแบบนี ้ เนื่องจากสร้ างได้ รวดเร็วและใช้ เนื ้อที่
น้ อย
สถานีประเภทมีชานชาลาอยูต่ รงกลาง รถไฟจะวิ่งอยูส่ องข้ างสถานี
สถานีประเภทนี ้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแรก
เพราะสามารถรับปริมาณ
ผู้โดยสารเป็ นจํานวนมากได้ ดีกว่า
- อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารเริ่มต้ นที่ 15 บาทในสถานีแรก ส่วนอัตราค่า
โดยสารสูงสุดคือ 40 บาท มีระยะทางในการโดยสารตังแต่
้ ต้นทางไปจนถึง
ปลายทางทังสองเส้
้
นทางเฉลี่ยสถานีละไม่เกิน 2 นาที รวมเวลาตลอดเส้ น ทาง
การเดินทางประมาณ 23 นาที
- ประเภทบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
ชนิดสมาร์ ทพลัส ได้ แก่ บัตรประเภทเติมเงิน บัตรประเภท 30 วัน
สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา และสําหรับบุคคลทัว่ ไป
ชนิดแถบแม่เหล็ก ได้ แก่ บัตรประเภท 1 วันและบัตรประเภทเที่ยวเดียว
- การเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งและโครงข่ายถนน เส้ นทางการให้ บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็ นทางยกระดับอยูเ่ กาะกลางบนถนนสายหลักสามารถให้ การ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนสายหลักซึง่ มีปัญหาการจราจรติดขัด ซึง่ ได้ แก่ ถนน
พหลโยธิน พญาไท พระราม 1 สุขมุ วิท ราชดํา ริ สีลม และถนนสาทรได้ ส่วน
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้ แก่ รถโดยสารประจําทาง รถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้ าง เรื อโดยสารในคลองแสนแสบ เรื อ
โดยสารในคลองพระโขนง รวมทังเรื
้ อด่วนเจ้ าพระยา
- จํานวนผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จากข้ อมูลผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าโดยสารบีทีเอ
สระหว่างปี 2546 – 2550 พบว่าในแต่ละเดือนมีปริมาณเพิ่ม- ลดไม่แตกต่างกัน
มากนัก เมื่อพิจารณาจํานวนผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยรวมทังปี
้ พบว่ามี
ปริมาณผู้ใช้ บริการเพิ่มมากขึ ้นทุกปี ซึ่งอาจคาดการณ์แนวโน้ มของความต้ องการ
การใช้ บริการว่าจะมีเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต
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2) รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BMRT)
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เปิ ดให้ บริการครัง้ แรกเมื่อปี พ .ศ. 2547
ซึง่ เป็ นรถไฟฟ้าใต้ ดนิ สายแรกของประเทศไทย ดําเนินการโดย บริษัท รถไ
ฟฟ้า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรื อ BMCL ภายใต้ การกํากับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและสัมปทานการ
เดินรถเป็ นระยะเวลา 25 ปี แนวเส้ นทางเดินรถไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะทอดไปตาม
ถนนสายหลักที่มีกิจกรรมการใช้ ที่ดนิ ที่หลากหลายแ ละหนาแน่น เช่น กิจกรรมเพื่อ
การพาณิชยกรรม อาคารสูงขนาดใหญ่ อาคารสํานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และที่พกั อาศัยประเภทอาคารชุด
- ลักษณะรถไฟฟ้าและเส้ นทางการให้ บริการ ระบบรถไฟฟ้าใต้ ดนิ เป็ นรถไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ วิ่งให้ บริการในอุโมงค์ครู่ างเดี่ยว คือ อุโมงค์ 2 อุโมงค์ขนานกันและ
แต่ละอุโมงค์จะเดินรถไปทางเดียวในช่วงระยะเวลาปกติ โดยใช้ ล้อเหล็กวิ่งบน
รางเหล็กภายในอุโมงค์ใต้ ดนิ ตลอดสายระยะทาง 20 กิโลเมตร ให้ บริการทุกวัน
ตังแต่
้ เวลา 06.00 – 24.00 น. มีเส้ นทางเริ่มต้ นจากสถานีหวั ลําโพง ผ่านถนน
พระราม 4 เลี ้ยวเข้ าถนนรัชดาภิเษก ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนอโศก
สี่แยกพระราม 9 สี่แยกสุทธิสาร เลี ้ยวเข้ าถนนลาดพร้ าว สวนจตุจกั ร สถานี
ขนส่งหมอชิต ถนนกําแพงเพชร และสิ ้นสุดที่สถานีบางซื่อ (รูปที่ 4.2 ) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วง คือ
เส้ นทางสายสีนํ ้าเงิน ทางด้ านใต้ เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลําโพงถึงโร
ซ่อมบํารุงที่ห้วยขวาง ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร เป็ นระบบใต้ ดนิ ตลอดสาย
เส้ นทางสายสีนํ ้าเงิน ทางด้ านเหนือ ต่อไปทางเหนือตังแต่
้ โรงซ่อมบํารุง
ที่ห้วยขวางถึงสถานีบางซื่อ ระยะทางรวม 11.1 กิโลเมตร เป็ นระบบใต้ ดนิ ตลอด
สายมีสถานีจํานวน 18 สถานี ระยะห่างระหว่างสถานีโดยเฉลี่ย 1 กิโลเมตร
- ประสิทธิภาพการให้ บริการ
ขบวนรถสามารถจุผ้ โู ดยสารได้ สงู สุดประมาณ 900 คน มีที่นงั่ 42 ที่นงั่
โดยแต่ละขบวนจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบขบวนละ 3 ตู้โดยสารและแบบขบวนละ
6 ตู้โดยสาร
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ความจุคนต่อชัว่ โมงในแต่ละทิศทางประมาณ

50,000 คน / ชัว่ โมง /

ทิศทาง
ความถี่ในการเดินรถ ชัว่ โมงเร่งด่วน 06.00 – 09.00 น. และ 16.30 –
19.30 น. ไม่เกิน 5 นาที / ขบวน และชัว่ โมงปกติไม่เกิน 10 นาที / ขบวน
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 35 กิโลเมตร / ชัว่ โมง มีความเร็วสูงสุด 80
กิโลเมตร / ชัว่ โมง และมี จานวนรถไฟฟ้าวิ่งบริการสูงสุด 18 ขบวน สารอง 1
ขบวน
- ลักษณะสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ
สถานีของรถไฟฟ้าออกแบบให้ หลีกเลี่ยง
สาธารณูปโภคใต้ ดนิ และบนดิน รักษาผิวจราจรบนถนนมากที่สดุ ด้ านล่างของ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ประกอ บด้ วย 2 ชัน้ ได้ แก่ ชันแรกเป็
้
นบริเวณขายตัว๋
โดยสาร และชันที
้ ่สองเป็ นบริเวณของทางขึ ้นลงรถไฟฟ้า
- อัตราค่าโดยสาร สาหรับค่าโดยสารมี 2 ลักษณะ
อัตราค่าโดยสารสาหรับบัตรโดยสารแบบเติมเงิน บุคคลทัว่ ไป เริ่มต้ นที่
14 บาท สูงสุด 35 บาท นักเรี ยน / นักศึกษา เริ่มต้ นที่ 12 บาท สูงสุด 31
บาท และเด็ก / ผู้สงู อายุ เริ่มต้ นที่ 8 บาท สูงสุด 21 บาท
อัตราค่าโดยสารสาหรับเหรี ยญโดยสาร บุคคลทัว่ ไป เริ่มต้ นที่ 15 บาท
สูงสุด 39 บาท และเด็ก / ผู้สงู อายุ เริ่มต้ นที่ 8 บาท สูงสุด 21 บาท
- ประเภทบัตรโดยสารรถไฟฟ้าใต้ ดนิ บัตรรถโดยสารรถไฟฟ้าใต้ ดนิ หรื อเรี ยกว่า
บัตรโดยสารอัจฉริยะไร้ สมั ผัส มีใช้ อยูใ่ นระบบ 2 ชนิด ได้ แก่
บัตรโดยสารชนิดเหรี ยญโดยสาร มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล
ทัว่ ไปและประเภทเด็ก ผู้สงู อายุ
บัตรโดยสารชนิดบัตรเติมเงินหรื อสมาร์ ทกา ร์ ด มี 2 กลุม่ รวม 7
ประเภท ได้ แก่ กลุม่ ที่เติมมูลค่าได้ และกลุม่ ที่เติมมูลค่าไม่ได้ เช่น บัตรเติม
เงินประเภทบุคคลทัว่ ไป ประเภทเด็ก ผู้สงู อายุ ประเภทนักเรี ยน / นักศึกษา
ประเภทบัตรโดยสารธุรกิจ บัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน และ 30 วัน
- การเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งและโครงข่ายถนน การใช้ บริการรถไฟฟ้าใต้
ดินสามารถให้ บริการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆได้ เช่น รถ

52
โดยสารประจาทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส และเรื อโดยสารในคลองแสนแสบที่สถานี
เพชรบุรี ส่วนการเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนก็มีความสะดวกเ นื่องจากเส้ นทาง
รถไฟฟ้าใต้ ดนิ ให้ บริการผ่านในถนนสายหลักที่เป็ นแหล่งงานและมีปัญหา
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนในวันราชการ ได้ แก่ ถนน
รัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนพระรามที่ 4 เป็ นต้ น
- พื ้นที่จอดแล้ วจร (Park & Ride) เป็ นบริการของระบบรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ที่จดั ขึ ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกสบายให้ กบั ผู้ใช้ บริการในการเดินทางและเพื่อการเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งอื่นๆบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า สําหรับผู้ที่ใช้ บริการที่จอดรถ
จะต้ องเสียค่าจอดรถโดยคิดค่าบริการ 2 ชัว่ โมง 10 บาท และผู้ที่ไม่ได้ ใช้ บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร ค่าบริการชัว่ โมงละ 30 บาท ยกเว้ นลานจอดรถสถานีเพชรบุรี
และลานจอดรถสถานีสขุ มุ วิท ชัว่ โมงละ 40 บาท
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รูปที่ 4.2 แผนที่แสดงเส้ นทางการเชื่อมต่อในการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางในปั จจุบนั
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4.3 การวิเคราะห์ สภาพทางกายภาพของท่ าเรือกรณีศึกษาทัง้ 8 ท่ า
หลังจากได้ เกณฑ์การคัดเลือกท่าเรื อในพื ้นที่ศกึ ษาในบทที่ 3 เพื่อนํามาใช้ ในการกําหนด
ตําแหน่งการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลระบบการสัญจรของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และระบบการสัญจรในพื ้นที่ ศึกษามาทําการวิเคราะห์ถึงสภาพทางกายภาพ
บริเวณท่าเรื อกรณีศกึ ษาที่เป็ นท่าเรื อที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวเส้ นทางเดินระบบรางในปั จจุบนั และอนาคตซึง่
อยูใ่ นพื ้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี ดุสิต พระนคร บางกอกน้ อย สัมพันธวงศ์ และสาทร เพื่อแสดง
ให้ เห็นถึงสภาพของการใช้ ที่ดนิ ที่เป็ น ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความต้ องการการเดินทางเข้ าและออกจาก
พื ้นที่ด้วยวัตถุประสงค์หรื อกิจกรรมที่แตกต่างกันรวมทังโครงข่
้
ายถนน เพื่อให้ เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของท่าเรื อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและสถานีรถไฟฟ้าที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น และทราบถึงปั ญหา
บริเวณท่าเรื อกรณีศกึ ษาที่มีผลต่อการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งดังกล่าวด้ วย
การวิเคราะห์ถึงความเชื่อมต่อทางกายภาพผู้วิจยั ยังทําการวัดระยะทางด้ วยเครื่ องมือวัด
ระยะทางจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซงึ่ จะต้ องคํานึงถึงที่ตงของท่
ั้
าเรื อโดยสาร ที่ตงั ้
ของสถานีรถไฟฟ้า และโครงข่าย ถนนบริเวณโดยรอบ เพื่อทราบถึงระยะทางในการเข้ าถึงท่าเรื อ
เรื อด่วนเจ้ าพระยากับสถานีรถไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นบนโครงข่ายถนนหลัก รวมถึงรูปแบบของระบบขนส่ง
ที่ให้ บริการในบริเวณพื ้นที่ดงั กล่าว ผลของการวิเคราะห์ความเชื่อมต่อทางกายภาพเป็ นเพียง
ข้ อมูลการศึกษาเบื ้องต้ นเท่านัน้ การประมวลผลว่าเกิดการเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วนกับรถไฟฟ้า
หรื อไม่นนต้
ั ้ องนําข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ประกอบร่วมกันด้ วย
สําหรับท่าเรื อกรณีศกึ ษาครัง้ นี ้มีจํานวน 8 ท่า มีรายละเอียด ดังนี ้

55
1) ท่ าเรือท่ านา้ นนทบุรี

สภาพโดยทัว่ ไปบริเวณท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรี

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรม

บริเวณท่าเรื อโดยสารที่มีผ้ คู นพลุกพล่าน โดยมีทา่ เรื อ
ข้ ามฟากอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน
รูปที่ 4.3 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรี

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
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รูปที่ 4.4 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อท่านํ ้านนทบุรี
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การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรีมีลกั ษณะผสมผสานกันระหว่างที่ดนิ
ประเภทพาณิชยกรรม ได้ แก่ บริเวณตลาดท่านํ ้านนทบุรีที่มีการตังแผงขายสิ
้
นค้ าและตึกแถวตาม
แนวถนน ลักษณะเป็ นอาคารตึกแถวใหม่และเก่าปะปน มีปริมาณร้ านค้ าโดยรอบเป็ นจํานวนมาก
บริเวณตลาดบาง ศรี เมืองฝั่ งตรงข้ ามกับท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรีมีการสร้ างอาคารและสิ่งก่อสร้ างใหม่
เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้อยูอ่ าศัย มีสถานศึกษา ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรี ยน
สตรี นนทบุรี ตังอยู
้ บ่ นถนนพิบลู สงคราม พื ้นที่ใกล้ เคียงจะล้ อมรอบด้ วยที่อยูอ่ าศัยเป็ นจํานว น
มาก การคมนาคมประกอบด้ วยรถโดยสารประจําทาง รถตู้โดยสาร เรื อข้ ามฟาก และ
รถจักรยานยนต์ โครงข่ายถนนประกอบด้ วย 2 เส้ นทาง คือ ถนนพิบลู สงครามวิ่งไปสูส่ ะพาน
พระราม 7 และถนนประชาราษฎร์ ไปเส้ นทางถนนเลียบเมืองนนทบุรี
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในการใช้ ประโยชน์ที่ ดินมีความคล้ ายคลึงกันโดยเป็ นพื ้นที่
พาณิชย- กรรม ซึง่ มีร้านค้ าลักษณะเป็ นตึกแถวเปิ ดร้ านตลอดแนวถนนประชาราษฎร์ รวมถึง
บริเวณทางเท้ าที่มงุ่ สูท่ า่ เรื อจะมีแผงลอยขายสินค้ าต่างๆอยูต่ ลอดเส้ นทาง ทําให้ การสัญจรเป็ นไป
อย่างยากลําบาก
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2) ท่ าเรือเกียกกาย

สภาพบริเวณท่าเรื อเกียกกาย มีการจัดระเบียบบริเวณท่าเรื อสะอาดและเรี ยบร้ อย
โดยมีบริเวณทางเข้ าไปสูท่ า่ เรื อ มีลกั ษณะเป็ นถนน 2 เลน ไม่มีระบบขนส่งประจําทางผ่าน
รูปที่ 4.5 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อเกียกกาย

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 4.6 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อท่าเรื อเกียกกาย

60
บริเวณท่าเรื อเกียกกายมีลกั ษณะเป็ นท่าเรื อที่มีการรองรับผู้โดยสารที่ใช้ ประโยชน์ได้ เป็ น
จํานวนมาก แต่สดั ส่วนปริมาณผู้ใช้ บริการกลับมีจํานวนน้ อย ทําให้ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์
บริเวณท่าเรื อได้ อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้ผลจากการที่มีจํานวนผู้ใช้ บริการน้ อยอาจจะประกอบด้ วยหลาย
สาเหตุ เช่น การเข้ าถึงในการเดินทาง การเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นๆ และการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
โดยรอบ เป็ นต้ น
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณท่าเรื อเกียกกายมีสถานที่ราชการเขตทหา ร สถานศึกษา เช่น
โรงเรี ยนโยธิน บูรณะ โรงเรี ยนขนส่งทหารบก มีรถโดยสารประจําทางเป็ นพาหนะหลักในการ
เดินทาง การเข้ าถึงพื ้นที่ที่เชื่อมต่อมีระยะห่างพอสมควร มีจดุ จอดรถจักรยานยานยนต์รับจ้ าง อยู่
ใกล้ เคียง ถึงแม้ จะมีไฟส่องสว่างอยูต่ ลอดเส้ นทางเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นในขณะเดินทาง
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเดินทางในช่วงระยะเวลาตอนกลางคืน นอกจากนี ้ยังไม่มีกิจกรรมบน
เส้ นทางการเดินทางทําให้ สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกสบาย
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3) ท่ าเรือเทเวศร์

สภาพทางเข้ าบริเวณท่าเรื อค่อนข้ างคับแคบ

สภาพทางเท้ าบริเวณท่าเรื อที่มีลกั ษณะแคบ
และไม่เหมาะสม
รูปที่ 4.7 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อเทเวศร์

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

มีรถจักรยานยนต์รับจ้ างเชื่อมต่อการเดินทาง

สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณ
ท่าเรื อเทเวศร์
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รูปที่ 4.8 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อท่าเรื อเทเวศร์

63
ท่าเรื อเทเวศร์ อยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ กบั ตลาดเทเวศร์ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ
ประเภทพาณิชยกรรม มีสถานที่ราชการและสถานศึกษาอยูบ่ ริเวณใกล้ เคียง ได้ แก่ คุรุสภา
สมาคมทหารบก กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
สถาบันเทคโนโชยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวท หอสมุดแห่งชาติ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีวดั ต่างๆ
ได้ แก่ วัดเทวราชกุญชร วัดอินทรวรวิหารและวัดนรนาถสุทธิการาม การคมนาคมมีระยะห่าง
ระหว่างท่าเรื อและถนนสามเสน ประมาณ 500 เมตร มีการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วย
รถจักรยานยนต์ รถสามล้ อและการเดินทางด้ วยเท้ า โครงข่ายถนนเป็ นเส้ นทางการเดินรถทาง
เดียวตลอดถนนสามเสน มีรถประจําทางผ่านหลายสาย มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางสู่ ถนนราช
ดําเนินและแหล่งพาณิชยกรรมใกล้ เคียงด้ วย การเดินทางใ นช่วงเวลากลางคืนมีไฟส่องสว่าง
รวมถึงร้ านค้ าเปิ ดเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ้ระบบขนส่งกึ่งสาธารณะมีการบริการตลอดจนกว่า
ร้ านค้ าภายในพื ้นที่บริเวณท่าเรื อจะปิ ดทําการ
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณท่าเรื อในตอนกลางวันและกลางคืนมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน โดย
ตอนกลางวันพื ้นที่และทา งเข้ าบริเวณท่าเรื อเทเวศร์ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ขายต้ นไม้ ตลอดแนวถนน
ส่วนตอนกลางคืนจะมีร้านอาหารจํานวนมากเปิ ดในบริเวณใกล้ เคียงท่าเรื อ ความสะดวกสบาย
และการเข้ าถึงในการเดินทางค่อนข้ างลําบากและไม่ปลอดภัยเนื่องจากพื ้นที่ทงสองข้
ั้
างทางมี
กิจกรรมทางพาณิชยกรรมกีดขวางอยู่ ตลอดทางเดินเท้ า ผู้ที่เดินทางจะต้ องเดินบนถนนแทนซึง่
ขาดความปลอดภัย ระยะห่างจากเส้ นทางถนนใหญ่ไปจนถึงท่าเรื อมีระยะห่างมาก จําเป็ นต้ อง
พึง่ พาการใช้ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้ างเพื่อช่วยให้ การเดินทางรวดเร็วขึ ้นซึง่ ถือเ ป็ นปั ญหาใน
ด้ านการเชื่อมต่อด้ วย
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4) ท่ าเรือพระอาทิตย์

สภาพท่าเรื อพระอาทิตย์มีเส้ นทางเดินเรี ยบ
สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณ
ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตลอดทังแนวมี
้
การจราจร ท่าเรื อพระอาทิตย์สว่ นใหญ่เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรม
ที่ไม่หนาแน่น

มีอาคารเก่าตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เป็ นเอกลักษณ์ที่สําคัญของเมือง

รูปที่ 4.9 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อพระอาทิตย์

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 4.10 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อพระอาทิตย์

66
ท่าเรื อพระอาทิตย์ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่แหล่งพาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัย มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวสลับ
กับบ้ านเดี่ยวเป็ นระยะ มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สําคัญใน
บริเวณใกล้ เคียง เช่น ถนนข้ าวสาร วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ศาลหลักเมือง และสนามหลวง สถานที่ราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมแผนที่ทหารบก ระยะห่างระหว่างท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
ถนนใหญ่ประมาณ 100 เมตร
กลุม่ ที่ใช้ กิจกรรมในบริเวณท่าเรื อพระอาทิตย์เป็ นคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่รวมถึง
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ การเดินทางในพื ้นที่นี ้ส่วนใหญ่ใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ
เป็ นหลัก เช่น รถโดยสารประจําทาง รถสามล้ อ รถแท็กซี่ ลักษณะการคมนาคมประกอบด้ วย
ถนนสายหลัก 4 ช่องวิ่งเข้ าสูถ่ นนราชดําเนินได้ 2 เส้ นทางคือ ถนนพระอาทิตย์และถนนจักร
พงษ์ เนื่องจากโครงข่ายถนนอยูเ่ ลียบแม่นํ ้าเจ้ าพระยาทําให้ เข้ าถึงได้ ง่าย รวดเร็ว ซึง่ ส่งผลต่อ
การเชื่อมต่อในการเดินทาง รวมทังความปลอดภั
้
ยบริเวณท่าเรื อและเส้ นทางการเดินทาง ทําให้
ผู้ใช้ บริการสามารถกําหนดเวลาในการเดินทางได้ ง่าย
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในพื ้นที่บริเว ณท่าเรื อมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันจึงไม่มีความ
แตกต่างทางด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ มากนัก ปั ญหาที่เกิดจากการเดินทางเพื่อใช้ บริการเรื อด่วน
เจ้ าพระยาได้ รับการแก้ ไขเนื่องจากการเข้ าถึงที่สะดวกสบาย
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5) ท่ าเรือพรานนก

บริเวณท่าเรื อมีจํานวนผู้ใช้ บริการเป็ นจํานวนมาก

บริเวณทางเข้ าท่าเรื อที่เข้ าถึงได้ ยาก มี
ร้ านค้ าตังอยู
้ ม่ ากมาย

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณโดยรอบมีลกั ษณะเป็ น
ย่านพาณิชยกรรม มีจํานวนคนใช้ กิจกรรมในพื ้นที่
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก

รูปที่ 4.11 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อพรานนก(วังหลัง)

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 4.12 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อพรานนก

69
ท่าเรื อพรานนกตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่พาณิชยกรรม สถานที่ทอ่ งเที่ยว สถานศึกษา สถานที่สําคัญ
ได้ แก่ ตลาดวังหลัง วัดระฆัง โรงพยาบาลศิริราช เป็ นต้ น ลักษณะอาคารโดยรอบเป็ นอาคาร
ใหม่ มีบางพื ้นที่ที่เป็ นตึกทรุดโทรมบ้ าง ในเขตพื ้นที่อยูอ่ าศัยบางพื ้นที่อยูต่ ดิ แม่นํ ้า เจ้ าพระยา
ทางเดินเข้ าสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆค่อนข้ างแคบ แออัด เส้ นทางคมนาคมระหว่างถนนอรุณอัมรินทร์ และ
ท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยามีระยะทางประมาณ 500 เมตร มีการเดินทางเชื่อมต่อหลากหลาย ทังเรื
้ อ
ข้ ามฟากเพื่อไปยังฝั่ งพระนคร ท่าพระจันทร์ ท่าช้ าง ท่าเตียน รถโด ยสารประจําทาง รถสี่
ล้ อประจําทางที่มีเส้ นทางสัญจรไปสูค่ ลองสาน วงเวียนใหญ่ ท่าดินแดน และรถจักรยานยนต์ที่มี
อยูโ่ ดยรอบ จากการเดินทางที่สะดวก เป็ นแหล่งพาณิชยกรรมและใกล้ เคียงสถานที่ตา่ งๆทําให้
ปริมาณคนในพื ้นที่บริเวณท่าเรื อพรานนกมีเป็ นจํานวนมาก
ความสะดวกสบายใ นการเข้ าถึง บริเวณทางเดินเท้ าทังสองฝั
้
่ งมีร้านค้ าเป็ นจํานวนมาก
ทําให้ เดินทางได้ ลําบากไม่สะดวกสบาย การเชื่อมต่อระบบขนส่งอยูใ่ นระยะไม่ไกลมากนัก หาก
ไม่นบั โครงข่ายถนนหลักแล้ วจะมีเส้ นทางที่รถขนส่งสาธารณะวิ่งเข้ ามาในพื ้นที่ใกล้ เคียงท่าเรื ออยู่
เป็ นจํานวนมาก
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันตามพื ้นที่
กล่าวคือบริเวณริมถนนที่มงุ่ สูโ่ รงพยาบาลศิริราชและท่าเรื อข้ ามฟากมีร้านค้ าขายสินค้ าหมุนเวียน
ตลอดเวลา ในขณะที่พื ้นที่บริเวณตลาดชุมชนวังหลังมีการขายสินค้ าในช่วงเวลากลางวันอย่าง
เดียวเนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นร้ านค้ า ตึกแถว และห้ องเช่า ทําให้ การเดินทางเพื่อเข้ าถึงท่าเรื อโดย
ใช้ เส้ นทางตลาดชุมชนวังหลังในช่วงกลางคืนค่อนข้ างอันตรายและไม่เหมาะสม
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6) ท่ าเรือปากคลองตลาด

สภาพบริเวณท่าเรื อมีการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วย
รถโดยสารประจําทาง

การเข้ าถึงพื ้นที่บริเวณท่าเรื อเป็ นไปได้
อย่างไม่ลําบาก

การใช้ ที่ดนิ ในช่วงเวลากลางคืนเป็ นแหล่งพาณิช
ยกรรมที่สําคัญ
รูปที่ 4.13 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อปากคลองตลาด

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 4.14 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อปากคลองตลาด

72
ท่าเรื อปากคลองตลาดตังอยู
้ บ่ นถนนตรี เพชร บริเวณท่ารถโดยสารประจําทางสาย 8 มี
ระยะทางระหว่างจุดเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและป้ายรถโดยสารประจําทางใกล้ ที่สดุ ประมาณ
26 เมตร พื ้นที่โดยรอบเป็ นแหล่งพาณิชยกรรมหนาแน่นเนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของการค้ าขาย
ดอกไม้ และในตอนกลางคืนจะมีตลาดสะพานพุทธ ทําให้ การใช้ พื ้นที่บริเวณโดยรอบมีกิจกรรม
ทังวั
้ นอยูเ่ สมอ จึงไม่มีปัญหาทางด้ านไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมโดยรอบประกอบด้ วยรถ
โดยสารประจําทางเป็ นหลัก และมีระบบขนส่งกึ่งสาธารณะคอยให้ บริการกับผู้ซื ้อสินค้ าจากตลาด
ชายดอกไม้ หรื อปากคลองตลาด การเข้ าถึงพื ้นที่คอ่ นข้ างสะดวกสบายเนื่องจากท่าเรื ออยูร่ ิมถนน
มีการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ความปลอดภัยบริเวณท่าเรื อยังต้ องปรับปรุง
เพราะไม่มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลบริเวณท่าเรื อ
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7) ท่ าเรือราชวงศ์

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบเป็ นแหล่งพาณิชยกรรมที่
สําคัญมีปริมาณการจราจรที่คบั คัง่

ทางเดินสูท่ า่ เรื อที่มีร้านค้ าอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีสิ่ง
กีดขวางบริเวณทางเท้ าตลอดแนว

รูปที่ 4.15 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อราชวงศ์

ที่มา : สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 4.16 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อราชวงศ์
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ท่าเรื อราชวงศ์ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนราชวงศ์และตัดผ่านถนนเยาวราช มีระยะห่างระหว่างท่าเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาและจุดเชื่อมต่อการเดินทางประมาณ 96 เมตร พื ้นที่โดยรอบมีการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ เป็ นแหล่งพาณิชยกรรมหนาแน่น อาคารทังหมดเป็
้
นตึกแถวที่คอ่ นข้ างทรุดโทรม มีการ
ค้ าขายอยูบ่ นทางเท้ า การใช้ พื ้นที่มีอยูต่ ลอดเกือบทังวั
้ น การคมนาค มหลักคือรถโดยสารประจํา
ทาง นอกจากนี ้ยังมีบริการรถจักยาน-ยนต์รับจ้ างด้ วย
ลักษณะท่าเรื อราชวงศ์มีลกั ษณะรองรับผู้โดยสารได้ เป็ นจํานวนมากซึง่ สอดคล้ องกับ
จํานวนผู้ใช้ บริการมีจดุ เชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ได้ แก่ทา่ รถโดยสาร
ประจําทาง การเข้ าถึงพื ้นที่บริเ วณทังสองข้
้
างมีร้านค้ าทําให้ การเดินทางค่อนข้ างลําบากและขาด
ความปลอดภัย บริเวณท่าเรื อมีลกั ษณะรองรับความต้ องการปริมาณของผู้ใช้ บริการได้ อย่าง
เหมาะสม มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลและให้ คําแนะนําตลอดเวลา ช่วงเวลาวันและกลางคืนบริเวณท่าเรื อมี
ความแตกต่างกันมาก เนื่องจากเวลากลางคืนร้ านค้ าต่างๆจะปิ ดทําให้ ทางเข้ าไปสูบ่ ริเวณท่าเรื อมี
แสงสว่างไม่เพียงพอซึง่ อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้เดินทางได้
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8) ท่ าเรือสาทร

สภาพบริเวณท่าเรื อมีพนักงานให้ คําแนะนําแก่ มีการเชื่อมต่อโดยเรื อข้ ามฟากและสถานี รถไฟฟ้า
ผู้เดินทางเป็ นอย่างดี

บริเวณทางเท้ าที่มงุ่ สูท่ า่ เรื อ อยูใ่ ต้ สถานีรถไฟฟ้า
ซึง่ มีความสะดวกสบาย
รูปที่ 4.17 แสดงสภาพบริเวณท่าเรื อสาทร(ตากสิน)

ที่มา : สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบเป็ นแหล่ง
พาณิชยกรรมและแ หล่งงานที่สําคัญ
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รูปที่ 4.18 แสดงเส้ นทางการคมนาคมในเขตพื ้นที่ทา่ เรื อสาทร
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พื ้นที่โดยรอบบริเวณท่าเรื อสาทรเป็ นพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ แบบ ผสม (Mixed-use)
ประกอบด้ วยพื ้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน ธุรกิจ และสถานศึกษา มีถนนสาทรตัดผ่านไปยัง
ถนนเจริญกรุงและถนนบางรัก ท่าเรื อสาทรจัดเป็ นศูนย์กลางของจุดเชื่อมต่อในการเดินทางด้ วย
เรื อด่วนเจ้ าพระยากับการขนส่งมวลชนระบบรางและยังเป็ นตัวอย่างในการพัฒนาการเชื่อมต่อ
โครงข่าย ทังสองร่
้
วมกัน การคมนาคมโดยรอบประกอบด้ วยรถโดยสารประจําทาง รถสองแถว
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง และเรื อข้ ามฟาก
บริเวณท่าเรื อสาทรมีการรองรับการใช้ บริการของผู้โดยสารได้ เป็ นจํานวนมาก เนื่องจาก
เป็ นพื ้นที่ที่มีการเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางหลายประเภทเข้ าด้ วยกัน มีความ สะดวกสบายใน
การเข้ าถึง พื ้นที่ทงสองข้
ั้
างของทางเดินไม่มีสิ่งกีดขวาง มีความปลอดภัยในเส้ นทางการเดินทาง
มีแสงส่องสว่างตลอดแนวเส้ นทาง บริเวณท่าเรื อมีเจ้ าหน้ าที่ให้ คําแนะนําและดูแลการขึ ้นเรื ออยู่
ตลอดเวลา ในช่วงเวลากลางคืนพบว่าพื ้นที่บริเวณเขตสาทรและบางรักมีกิ จกรรมอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ ้น โดยในช่วงเวลากลางวันจะมีทงร้
ั ้ านค้ าและแผงลอยอยูต่ ลอดแนวทาง
เท้ า ในขณะที่ตอนกลางคืนการเดินทางจะเป็ นไปอย่างสะดวกสบาย
หลังจากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดนิ โครงข่ายถนน และระบบขนส่งใน
บริเวณท่าเรื อกรณีศกึ ษาข้ างต้ นแล้ ว ส่วนต่อไปนี ้จะเป็ นการนําข้ อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์เพื่อ
หาความเชื่อมต่อในเรื่ องของระยะห่างระหว่างท่าเรื อกรณีศกึ ษากับสถานีรถไฟฟ้าทังในปั
้ จจุบนั
และในอนาคต เนื่องจากระยะทางระหว่างระบบขนส่งมีผลต่อเวลาที่ใช้ ในการเดินทางที่มากและ
น้ อยไม่เท่ากัน ร วมถึงความสะดวกสบายของการเข้ าถึงเพื่อใช้ บริการระบบขนส่งนันๆ
้ การ
วิเคราะห์ความเชื่อมต่อในเรื่ องของระยะห่างของระบบขนส่งบริเวณแนวเส้ นทางเรื อด่วนเจ้ าพระยา
และระบบรางมีรายละเอียดดังนี ้ (ตารางที่ 4.3)

79
ตารางที่ 4.3 จุดเชื่อมต่อและระยะทางระหว่างท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยากับโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบรางในปั จจุบนั และอนาคต
ระยะห่าง
(เมตร)
ท่านํ ้านนทบุรี
ถนนนนทบุรี 1
450
เกียกกาย
ถนนทหาร
450
เทเวศร์
ถนนกรุงเกษม
บางขุนพรหม
800
พระอาทิตย์
ถนนพระอาทิตย์
บางขุนพรหม
1.200
พรานนก
ถนนพรานนก
อิสระภาพ
1.200
ปากคลองตลาด
ถนนมหาราช-จักรเพชร
สนามไชย
950
ราชวงศ์
ถนนราชวงศ์-เยาวราช
วัดมังกร
850
สาทร
ถนนเจริ ญกรุง 52
ตากสิน
100
หมายเหตุ : * เป็ นการวัดระยะห่างของท่าเรื อกรณีศกึ ษากับสถานีรถไฟฟ้ าโดยใช้ เครื่ องมือวัดระยะทางจาก
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มา : จากการสารวจประกอบกับข้ อมูลแผนแม่บทการขนส่งระบบราง, 2547
ท่าเรื อ

ถนน/ซอยที่เชื่อมต่อ

สถานีรถไฟฟ้ า
บีทีเอส
นนทบุรี 1
เกียกกาย

สถานีรถไฟฟ้ า
ใต้ ดิน

การสํารวจท่าเรื อกรณีศกึ ษาจํานวน 8 ท่า ซึง่ ได้ แก่ ท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรี ท่าเรื อ
เกียกกาย ท่าเรื อเทเวศร์ ท่าเรื อพระอาทิตย์ ท่าเรื อพรานนก ท่าเรื อปากคลองตลาด ท่าเรื อ
ราชวงศ์ และท่าเรื อสาทร พบว่า ที่ตงของท่
ั้
าเรื อด่วนเจ้ าพระยาอยูใ่ นแนวที่เกือบจะขนานกับ
เส้ นทางการให้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ ดนิ แต่จะมีระยะห่างของที่ตงท่
ั ้ าเรื อและที่ตงั ้
ของสถานีรถไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยจะมีลกั ษณะของระยะห่างที่หา่ งกันมากและไม่หา่ งกันมากนัก
แล้ วแต่ในพื ้นที่ที่ตงของสถานี
ั้
รถไฟฟ้า สําหรับจุดเชื่อมต่อที่สะดวกและมีระยะห่างที่ใ กล้ ที่สดุ ใน
การใช้ บริการเชื่อมต่อการเดินทาง คือ ท่าเรื อสาทรและสถานีรถไฟฟ้าตากสิน โดยมีระยะห่างกัน
ประมาณ 100 เมตร ในจุดที่มีการเชื่อมต่อระยะใกล้ รองลงมาคือ ท่าเรื อท่านํ ้านนทบุรีและท่านํ ้า
เกียกกาย มีระยะห่าง 450 เมตร ขณะการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างท่าเรื อกับสถานีรถไฟฟ้าใน
จุดอื่นๆ มีระยะห่าง 500 เมตรขึ ้นไปซึง่ เกินระยะการเดินเท้ าที่สามารถทําได้ ระยะห่างในการ
เชื่อมต่อของระบบขนส่งทังสองบนโครงข่
้
ายถนนมีระยะทางไม่เท่ากันเนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพ ทําให้ ผ้ เู ดินทางจะต้ องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพื่อเดินทางไปยั งจุดเชื่อมต่อ
เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถสองแถว เป็ นต้ น
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จากผลการศึกษาพบว่าแม้ การเดินทางเพื่อให้ บริการระบบทังสองร่
้
วมกันจะทําได้ ไม่คอ่ ยดี
นักในท่าเรื อบางตําแหน่ง เนื่องจากระยะห่างที่ไกลเกินระยะของการเดินเท้ า รวมถึงมาตรฐาน
ระยะทางเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชนพื ้ นที่ในเขตเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้อาจต้ องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆที่
เหมาะสมและเอื ้อให้ สามารถใช้ การเดินมาเป็ นส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ เช่น
สภาพอากาศขณะเดินทาง สภาพแวดล้ อมที่นา่ เดิน ความปลอดภัยบริเวณเส้ นทางการเดินทาง
เป็ นต้ น แต่หากพิจารณาจากสภาพการ จราจรติดขัดบนถนนที่เกิดขึ ้นในสภาพปั จจุบนั โดยเฉพาะ
ในชัว่ โมงเร่งด่วนเช้ าและเย็น การเดินทางและการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่ง
มวลชนระบบรางเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการเดินทางที่ดี
การสํารวจพื ้นที่ภาคสนามถึงสภาพทางกายภาพในเรื่ องการใช้ ที่ดนิ และโครงข่า ยถนนที่
ผ่านมาพบว่าในแต่ละท่าเรื อมีสภาพที่ก่อให้ เกิดปั ญหาในการสัญจรของผู้เดินทางที่คล้ ายคลึงกัน
จากลักษณะการใช้ ที่ดนิ ที่มีความหนาแน่น ทังจากการสั
้
ญจรของผู้คน การสัญจรของยวดยาน
พาหนะ และจากกิจกรรมต่างๆที่มีในพื ้นที่ สามารถสรุปปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้
1) ปั ญหาท่าเรื อแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
การมีผ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในชัว่ โมงเร่งด่วน เป็ นปั ญหาที่เกิดจากขีด
ความสามารถในการรองรับไม่เพียงพอ จากการสํารวจ ปั ญหานี ้เกิดขึ ้นในเกือบทุกท่าเรื อ
ที่เป็ นท่าเรื อกรณีศกึ ษาและรวมถึงท่าเรื ออื่นๆด้ วยเช่นกัน เมื่อนํา ข้ อมูลจํานวนผู้ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยาจําแนกตามท่าเทียบเรื อ ปี พ .ศ. 2551 มาวิเคราะห์ด้วยจะพบว่า
ท่าเรื อที่มีสภาพความแออัดนี ้จะเกิดขึ ้นกับท่าเรื อที่อยูใ่ นเขตแหล่งที่พกั อาศัย ย่านพาณิช
ยกรรม แหล่งงาน และเป็ นท่าต้ นทางปลายทางในการให้ บริการด้ วย
2) ปั ญหาความหนาแน่นและความไม่เป็ นระเบียบบริเวณท่าเรื อ
เป็ นปั ญหาทางกายภาพที่มีผลต่อการเดินทางเพื่อเข้ าถึงหรื อเชื่อมต่อในการ
เดินทางระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ทังนี
้ ้ปั ญหาดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมต่างๆที่อยู่
ในบริเวณทางเข้ าออกท่าเรื อ เช่น การสัญจรของรถ การตังหาบเร่
้
แผงลอยบริเวณท่าเรื อ
หรื อบริเวณทางเท้ า รวมถึงสภาพการเดินทางเท้ าที่แคบ มีนํ ้าขัง ปั ญหาต่างๆเหล่านี ้จะ
เป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาขาดความคล่องตัวในการเดินทาง ท่าเรื อ
กรณีศกึ ษาพบว่ามีปัญหานี ้ได้ แก่ ท่าเรื อเทเวศร์ ท่าเรื อพรานนก และท่าเรื อราชวงศ์
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3) ปั ญหาการเข้ าถึงท่าเรื อ
ท่าเรื อโดยสารที่เป็ นกรณีศกึ ษามีปัญหาการเข้ าถึงพื ้นที่เนื่องจากถูกจํากัดด้ วย
โครงข่ายถนน ปั ญหาในเรื่ องของระยะห่างระหว่างระบบขนส่งหรื อแม้ แต่ระบบขนส่ง
สาธารณะแบบประจําทางที่มีของเขตการให้ บริการของเส้ นทางที่จํากัด
ทําให้ ต้องใช้
ระบบขนส่งแบบไม่ประจําทางประเภทรถจักรยานยนต์รับข้ าง รถแท็กซี่ เป็ นต้ น เป็ น
ระบบขนส่งที่มีอตั ราตํ่าโดยสารที่แพงกว่าเป็ นระบบขนส่งเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยัง
พื ้นที่อื่น
4) ปั ญหาความไม่ปลอดภัย
ปั ญหาความไม่ปลอดภัยเกิดจากตําแหน่งของที่ตงบริ
ั ้ เวณท่าเรื อมี ระยะห่างจาก
ระบบการสัญจรทางบกที่ไกล นอกจากนี ้เส้ นทางยังอยูใ่ นตําแหน่งที่ไกลจากชุมชนที่พกั
อาศัยทําให้ มีความพลุกพล่านของคนน้ อยจึงเป็ นจุดที่คอ่ นข้ างลับตาคนและแม้ วา่ ท่าเรื อ
จะอยูใ่ กล้ กบั ถนนสายหลักที่มีการสัญจรของยวดยานพาหนะอย่างต่อเนื่องแต่ก็อาจจะ
ก่อให้ เกิดปั ญหาอาชญากรรมกับผู้ใช้ บริการได้
5) ปั ญหานํ ้าท่วม
ปั ญหานํ ้าท่วมเกิดขึ ้นได้ หลายสาเหตุพบมากในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่ปัญหานี ้
เกิดจากการที่มีปริมาณนํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยามีจํานวนมาก นํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไม่
สามารถระบายลงสูอ่ า่ วไทยได้ ทําให้ เกิดการเอ่อล้ นบริเวณริมสองฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
เกิดนํ ้าท่วมตามจุดต่างๆ ปั ญหาส่ว นใหญ่ที่พบ ได้ แก่ บริเวณทางเข้ าสูท่ า่ เรื อมีนํ ้าขังไม่
สะดวกในการเดินทาง การขึ ้นเรื อเป็ นไปอย่างลําบากซึง่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยาได้ ง่าย เป็ นต้ น
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ท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยา
จุดที่เกิดนํ ้าท่วม
แนวป้องกันนํ ้าท่วม
แนวป้องกันนํ ้าท่วมที่สร้ างไม่เสร็ จ
รูปที่ 4.19 แสดงจุดที่มีปัญหานํ ้าท่วมบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากรูปที่ 4.19 แสดงให้ เห็นจุดที่เป็ นปั ญหาเมื่อเกิดนํ ้าท่วมบริเวณริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการเดินทางสําหรับผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา โดยจุดที่เกิดนํ ้าท่วมเป็ นแนว
ติดกันตลอดริมฝั่ งแม่นํ ้า ได้ แก่ บริเวณท่าเรื อพรานนก ท่าเรื อท่าช้ าง ท่าเรื อท่าเตียน นอกจากนี ้
แนวป้องกันนํ ้าท่วมบางส่วนยังสร้ างไม่เสร็จสมบูรณ์ทําให้ เกิดปั ญหานํ ้าท่วมแหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่
ริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาด้ วย
จากผลที่ได้ จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ปั ญหาที่มี
ผลต่อการเดินทางในบริเวณพื ้นที่ทา่ เรื อกรณีศกึ ษาและพื ้นที่ที่เชื่ อมต่อการเดินทางเป็ นปั ญหาใน
เรื่ องของการบริหารจัดการให้ เกิดความสะดวกในการเข้ าถึงและการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ปั ญหาต่างๆเหล่านี ้เป็ นปั ญหาเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื ้องต้ นเท่านันและสามารถสรุ
้
ปสิ่งที่
ท่าเรื อจําเป็ นต้ องปรับปรุงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางได้ (ตารางที่ 4.4)
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•

•

ท่ าเรือสาทร

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

การปรับปรุ งบริเวณ
ท่ าเรือ
การป้องกันปั ญหานา้
ท่ วม

•

•

การเข้ าถึงพืน้ ที่ท่าเรือ
การจัดการและการ
ให้ บริการบริเวณ
ท่ าเรือ
การรองรับรถยนต์ ส่วน
บุคคลเพื่อการ
เชื่อมต่ อการเดินทาง
การปรับปรุ งบริเวณ
ทางสัญจรสู่ท่าเรือ

ท่ าเรือพราน
นก

ท่ าเรือปาก
คลอง
ตลาด
ท่ าเรือ
ราชวงศ์

ท่ าเรือท่ าพระ
อาทิตย์

•

ท่ าเรือ
เทเวศร์

ระยะทางระหว่ างจุด
เชื่อมต่ อท่ าเรือและ
ระบบราง
ระบบขนส่ งสาธารณะ
ที่รองรับ

ท่ าเรือ
เกียกกาย

สิ่งที่ต้องปรับปรุ ง

ท่ าเรือ
ท่ านา้ นนทบุรี

ตารางที่ 4.4 สรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงบริเวณท่าเรื อกรณีศกึ ษาทัง้ 8 ท่า

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

ที่มา : จากการสํารวจ

4.4 สรุป
ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครใช้ ระบบคมนาคมขนส่งทางบกเป็ นหลักและได้ ให้ ความสําคัญกับ
การขนส่งทางถนนมากที่สดุ และระบบการขนส่งสาธารณะที่มีปริมาณผู้โดยสารใช้ บริการมาก
ได้ แก่ รถโดยสารประจําทางซึง่ มีโครงข่ายเส้ นทางกระจายทัว่ กรุงเทพมหานครและต่อเนื่องไปยัง
จังหวัดปริมณฑล ในขณะที่รูปแบบการเดินทางสาธารณะอื่นๆก็เริ่มได้ รับการพัฒนาให้ สอดคล้ อง
กับโครงข่ายของการเดินทางเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆเช่นกัน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯหรื อ
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรื อรถไฟฟ้าใต้ ดนิ นอกจากนี ้ระบบ
ขนส่งทางนํ ้าที่ในอดีตถือว่า เป็ นหัวใจหลักในการเดินทางก็มีสว่ นสนับสนุนและรองรับการเดินทาง
ในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี แต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่ องของเส้ นทางการเดินทางและการเข้ าถึงที่
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ยากลําบาก แต่หากมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ เชื่อมต่อกันได้ อย่างเป็ นระบบ มีการ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้ บริการแล้ ว ปั ญหาด้ านการจราจรที่ตดิ ขัดก็จะลดลงได้
การสัญจรทางนํ ้าในปั จจุบนั เป็ นการขนส่งผู้โดยสารเป็ นหลัก โดยการศึกษาระบบการ
สัญจรทางนํ ้าในครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาถึงการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับโครงข่ายขนส่
ง
มวลชนระบบราง เนื่องจากคุณสมบัตขิ องระบบขนส่งทังสองมี
้
เส้ นทางเฉพาะของตัวเอง จึงไม่ถกู
รบกวนจากสภาพการจราจรทางบกที่มีปัญหาในการติดขัด จึงถูกนํามาเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการ
เดินทาง นอกจากนี ้การศึกษาถึงสภาพปั ญหาและข้ อจํากัดในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อ
ด่วนเจ้ า พระยากับโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางทําให้ ทราบถึงข้ อมูลที่จะนํามาใช้ ในการแก้ ไข
ปั ญหาและการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งในพื ้นที่ศกึ ษาต่อไป
การศึกษาการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ลักษณะการให้ บริการขนส่งผู้โดยสารในพื ้นที่
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาให้ บริการระหว่างพื ้นที่เขตเมืองชันใ
้ นเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นย่านที่พกั อาศัย แหล่ง
พาณิชยกรรม แหล่งงาน สถานศึกษาและสถานที่ราชการ จึงทําให้ มีความหนาแน่นในการใช้
พื ้นที่และประกอบกิจกรรมที่หลากหลายกว่า ลักษณะการใช้ ที่ดนิ ดังกล่าวก่อให้ เกิดความต้ องการ
ในการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อ มต่อระบบการสัญจรรูปแบบอื่นๆได้ จะต้ องมี
โครงข่ายถนนสายหลักและสายรองเส้ นทางต่างๆที่มาตัดผ่านหรื อขนานไปตามแนวเส้ นทางเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยา การเชื่อมต่อจะเกิดขึ ้นได้ ณ บริเวณจุดการเชื่อมต่อทางบกกับทางนํ ้า คือ
ท่าเรื อ โดยความสามารถในการรองรับจํานวนผู้โดยสารของท่ าเรื อต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กบั
ขนาดและลักษณะท่าเรื อ นอกจากนี ้ขนาดของท่าเรื อในตําแหน่งต่างๆตามลักษณะการใช้ ที่ดนิ ยัง
แสดงถึงกลุม่ และจํานวนของผู้ที่จะมาใช้ บริการที่แตกต่างกันด้ วย อุปสรรคในการให้ บริการเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาและอุปสรรคของการเชื่อมต่อกับระบบการสัญจรรูป แบบอื่นๆมีลกั ษณะคล้ ายคลึง
ในเรื่ องการให้ บริการจะเกิดจากลักษณะทางกายภาพที่บางช่วงมีพื ้นที่หา่ งระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและโครงข่ายทางบกมากจนเกินไป
การศึกษาข้ อมูลในส่วนของระบบรถไฟฟ้าในการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อทราบถึงลักษณะการ
ให้ บริการในเรื่ องของโครงข่าย เส้ นทางและระบบการให้ บริการเพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับ
การให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในพื ้นที่ศกึ ษา ระบบรถไฟฟ้าที่ให้ บริการในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
นับได้ วา่ เป็ นระบบขนส่งมวลชนที่ทนั สมัยที่สดุ โดยปั จจุบนั มีการให้ บริการ 2 ระบบ ได้ แก่ ระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอส แ ละรถไฟฟ้ามหานคร การให้ บริการรถไฟฟ้าในปั จจุบนั จะมีเฉพาะในพื ้นที่เมือง
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เท่านัน้ โดยมีโครงข่ายของการเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าด้ วยกันในลักษณะที่อยูเ่ หนือพื ้นที่
ผิวถนนหรื ออยูใ่ ต้ ดนิ ในเส้ นทางถนนสายหลักที่มีปัญหาการจราจรที่ตดิ ขัด ลักษณะของการ
เชื่อมต่อของระบบไ ฟฟ้ากับระบบการสัญจรทางบกรูปแบบอื่นๆจะเกิดขึ ้นบนโครงข่ายถนนสาย
หลัก ส่วนการเชื่อมต่อระบบการสัญจรทางนํ ้าจะเกิดขึ ้นในเขตสาทรเพียงพื ้นที่เดียว และโครงข่าย
ขนส่งมวลชนในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการสัญจรทางนํ ้าที่เพิ่มขึ ้นได้ แก่ สถานีนนทบุรี 1 สถานี
เกียกกาย สถานีทา่ พระอาทิตย์ สถานีปากคลองตลาด และสถานีพรานนก
เมื่อทําการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมต่อระหว่างท่าเรื อกรณีศกึ ษาและระบบรถไฟฟ้าที่
ให้ บริการในปั จจุบนั และอนาคต พบว่ามีถนนหลายเส้ นทางที่ชว่ ยให้ เกิดการเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งรูปแบบต่างๆได้ แต่ในเรื่ องของระยะทางจากท่าเรื อถึงสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละตําแหน่งที่
ทําการศึกษาจะมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันเนื่องจากลักษณะของแนวเส้ นทางรถไฟฟ้าที่คอ่ นข้ างขนาน
ทําให้ ไม่เกิดจุดตัดของระบบขนส่งทังสองรู
้
ปแบบ ทังนี
้ ้พบว่าจุดที่มีระยะห่างระหว่างท่าเรื อและ
รถไฟฟ้าได้ แก่ ท่า เรื อสาทรและสถานีรถไฟฟ้าตากสิน ข้ อจํากัดของจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ และมีความ
สะดวกที่สดุ จึงอยูท่ ี่ระยะห่างระหว่างท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้า สามารถสรุปถึงเรื่ องความเชื่อมต่อ
ของระบบขนส่งทางนํ ้าและระบบรถไฟฟ้าได้ วา่ ในทางกายภาพเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเ อสและสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ได้ หากมีประสิทธิภาพของเชื่อมต่อในระยะห่างของตัว
ระบบขนส่งที่ไม่เท่ากัน โดยการเชื่อมต่อทางกายภาพจะเกิดจากการมีโครงข่ายถนนสายหลักและ
สายรองกับระบบขนส่งหลายรูปแบบและโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบขนส่งมารองรับการให้ บริการ
ในการขนส่งผู้โดยสาร
นอกจากปั ญหาในเรื่ องของระยะห่างของระบบขนส่งแล้ วยังพบปั ญหาที่บริเวณท่าเรื อ
โดยสารที่เป็ นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังพื ้นที่อื่นๆอีกหลายประการและเป็ นปั ญหาที่
ก่อให้ เกิดความไม่สะดวกกับการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ปั ญหาเหล่านี ้มีผลให้ ผ้ เู ดินทางไม่
สามารถเปลี่ยนไปใช้ บริการขนส่งประเภทต่างๆได้ อย่างสะดวกและเกิดความไม่ตอ่ เนื่องขึ ้น
การศึกษาจึงต้ องหาแนวทางหรื อวิธีการใดก็ตามที่ทําให้ เกิดโครงข่ายการขนส่งสาธารณะที่มีความ
สมบูรณ์และเกิดการประสานเชื่อมต่อในการบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการในการเดินทาง
ของประชาชนได้ การศึกษาในบทนี ผ้ ้ วู ิจยั ได้ นําไปประมวลเข้ ากับผลการศึกษาในบทที่ 5 ซึง่ เป็ น
การวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมในการเดินทาง และปั จจัยต่างๆที่มีผลในการเดินทาง การเลือกใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะ และปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อ
โครงข่ายส่งมวลชนระบบรางได้

บทที่ 5
ปั จจัยในการส่ งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่ วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ งมวลชนระบบราง
ในบทนี ้จะเป็ นการนาเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั
เกี่ยวกับปั จจัยการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง ทังนี
้ ้
ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นการศึกษาในเชิงปริมาณเป็ นหลัก รวมทังข้
้ อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาการ
ปรับปรุงระบบขนส่งจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา และจะทาการ
วิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา ผลของการศึกษาจะทาให้ ทราบแนวทางหรื อวิธีการในการพัฒนา
เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งทางน ้าและทางบกไปในทิศทางเดียวกัน

5.1 การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างในพืน้ ที่ศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เดินทางเป็ นตัวแปรแสดงถึงคุณลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุม่ ตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และการมีพาหนะครอบครอง ซึง่ สามารถ
ประมวลผลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี่ยวข้ องในการเลือกใช้ ระบบขนส่งที่
แตกต่างกันของการเดินทาง โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 400 ตัวอย่าง และสรุปได้ ดังนี ้ (ตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะ
เพศ
อายุ

ข้ อมูล
ชาย
หญิง
น้ อยกว่า 15 ปี
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
168
232
10
79
150
92
39

ร้ อยละ
42.00
58.00
2.50
19.75
37.50
23.00
9.75

รวม
100.00
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ลักษณะ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ (บาท/เดือน)

การครอบครอง
พาหนะส่วนบุคคล

ข้ อมูล
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ไม่ตอบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ไม่ตอบ
นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัท
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ าง
แม่บ้าน พ่อบ้ าน
ไม่ได้ ทางาน
ไม่ตอบ
น้ อยกว่า 3,000 บาท
3,001 – 8,000 บาท
8,001 –11,000 บาท
11,001 – 14,000 บาท
14,001 – 17,000 บาท
17,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท
ไม่มีรายได้
ไม่ตอบ
มี
ไม่มี

จานวนชุดของ
แบบสอบถาม (ชุด)
23
7
0
8
17
70
15
245
47
0
108
34
13
115
46
37
13
6
28
17
45
54
80
43
23
57
75
5
100
300

ร้ อยละ
5.75
1.75
0.00
2.00
4.25
17.50
3.75
61.25
11.75
0.00
27.00
8.50
3.25
28.75
11.50
9.25
3.25
1.50
7.00
4.25
11.25
13.50
20.00
10.75
5.75
14.25
18.75
1.25
25.00
75.00

รวม

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
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การเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 58 และเพศชายร้ อยละ 42
และแบ่งตามข้ อมูลได้ ดังนี ้
อายุของผู้เดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่ทาการเก็บข้ อมูล มีอายุอยูใ่ นช่วงตังแต่
้ น้อยกว่า 15
ปี จนถึงอายุมากกว่า 60 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31
– 40 ปี และช่วงอายุ 15 – 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 , 23.00 และ 19.75 ตามลาดับ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 40 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ อาชีพนักเรี ยน นักศึกษาและวัย
ทางาน ทาให้ มีความจาเป็ นในการเดินทางเพื่อไปทาภาระหน้ าที่ของตนในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
ช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็ นกลุม่ ที่ไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยตนเองทาให้ ต้องมีการเลือกใช้ ระบบ
ขนส่งส่วนบุคคลมากกว่า รวมถึง อาจจะไม่ใช้ การเดินทางระหว่างบ้ านและสถานศึกษาใน
ระยะไกลจากที่พกั มากนัก
ระดับการศึกษาของผู้ที่เดินทางพบว่า ร้ อยละ 73.00 จบการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริญญา
ตรี ขึ ้นไป โดยในจานวนนี ้เป็ นผู้ที่กาลังศึกษาหรื อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงร้ อยละ 61.25
รองลงมาเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 และผู้ที่จบ
ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.75 ระดับการศึกษาจะมีผลกับการประกอบ
อาชีพและรายได้ ที่ได้ รับ นอกจากนี ้ยังแสดงความสามารถในการเลือกใช้ บริการระบบขนส่ง
ลักษณะการประกอบอาชีพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็ นกลุม่
พนักงานบริษัทมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และกลุม่ ที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 28.75 , 27.00 และ 11.50 ตามลาดับ กลุม่ ตัวอย่าง 2 ลาดับ
แรกมี จานวนการใช้ บริการขนส่งมวลชนที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจเป็ นเพราะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ใน
บริเวณพื ้นที่เก็บข้ อมูล ซึง่ ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ยา่ นพาณิชยกรรมได้ แก่ อาคาร สานักงาน
สถานที่ทางาน สถานที่ราชการ แหล่งธุรกิจและสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายระดับ ส่วนอาชีพ
ธุรกิจหรื อประกอบกิจการส่วนตัว และอาชีพรับจ้ าง เป็ นกลุม่ อาชีพที่มีลกั ษณะการใช้ พื ้นที่แบบไม่
ถาวรการใช้ พื ้นที่จะเกิดการติดต่อธุระกับสถานที่ที่อยูบ่ ริเวณใกล้ ๆ ได้ แก่ สถาบันการเงิน บริษัท
หรื อห้ างร้ านต่างๆ
ปั จจัยในด้ านรายได้ เป็ นตัวแปรที่มีผลในการเลือกใช้ บริกา รขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ
โดยการเก็บข้ อมูลพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ อยูใ่ นช่วง 11,001 – 14,000 บาท/เดือนมากที่สดุ
ร้ อยละ 20 รองลงมาได้ แก่ ช่วง มากกว่า 20,000 บาท/เดือน ขึ ้นไป และช่วง 8,001 – 10,000
บาท/เดือน มีถึงร้ อยละ 14.25 และ 13.50 ตามลาดับ
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การครอบครองพาหนะส่วนบุคคลพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มีพาหนะส่วนบุคคล มีจานวน
มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 75.00 และกลุม่ ตัวอย่างที่มีพาหนะส่วนบุคคล มีจานวนร้ อยละ 25.00 ซึง่
ปั จจัยทางด้ านรายได้ และการครอบครองพาหนะมีผลต่อรูปแบบลักษณะการเดินทาง โดยกลุม่
ผู้ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาในบริเวณท่าเรื อกรณีศกึ ษามีข้อจากัดของจานวนที่จอดรถบริเวณพื ้นที่ที่ทา
การเก็บข้ อมูลทาให้ สว่ นใหญ่กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆซึง่ หาได้ ง่าย
และสะดวกมากกว่า เมื่อสรุปรวมข้ อมูลทังหมดพบว่
้
า กลุม่ ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษัท และนักเรี ยน /นักศึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง ที่ 11,000 – 14,000
บาท และกลุม่ ที่ไม่มีรายได้ ถือเป็ นสัดส่วนใกล้ เคียงกัน แสดงให้ เห็นว่าจานวนรายได้ ของก ลุม่
ตัวอย่างมีผลต่อการครอบครองพาหนะ เนื่องจากผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาส่วนใหญ่ ไม่มี
พาหนะเป็ นของตนเอง นอกจากนี ้ข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับตัวอย่างมีผลต่อลักษณะการเดินทาง
และจุดประสงค์การเดินทางด้ วย
5.1.2 ลักษณะการเดินทางของกลุ่มตัวอย่ างในพืน้ ที่ศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างจะทาให้ ทราบถึงที่ตงั ้
ของบ้ านหรื อที่พกั อาศัย สถานที่ต้นทางและปลายทางของการเดินทาง จุดประสงค์ในการ
เดินทาง จานวนการต่อยานพาหนะ ท่าเรื อต้ นทาง – ปลายทาง ความถี่ในการใช้ บริการ เวลา
และค่าใช้ จา่ ยในกา รเดินทาง โดยเป็ นคาถามที่ถามถึงการเดินทางเฉพาะเที่ยวเดียวเท่านัน้ คือ
เที่ยวไปหรื อเที่ยวกลับ และเมื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆจะได้ ผล ดังนี ้ (ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 แสดงเขตที่ตงของบ้
ั้
านหรื อที่พกั อาศัยในปั จจุบนั ของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ตงของบ้
ั้
าน/ที่พกั อาศัย
เขตชันใน
้
เขตชันกลาง
้
เขตชันนอก
้
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ไม่ระบุเขต)
นอกเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
141
98
50
7
101
3
400

ร้ อยละ
35.25
24.50
12.50
1.75
25.25
0.75
100.00
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กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตชันในของกรุ
้
งเทพมหานครเนื่องจากท่าเรื อด่วน
เจ้ าพระยาอยูใ่ นเส้ นทางที่การให้ บริการที่ครอบคลุมพื ้นที่ชนใน
ั ้ จึงมีการใช้ บริการเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเป็ นจานวนมากที่สดุ (แผนภูมิที่ 5.1) โดยที่ตงของบ้
ั้
านพักชันใน
้ เช่น เขตพระนคร เขต
ป้อมปราบฯ เขตสาทร มี จานวนร้ อยละ
35.25 รองลงมาได้ แก่ที่ตงบ้
ั ้ านพักชันนอกเขต
้
กรุงเทพมหานคร เช่น เขตอาเภอเมืองนนทบุรี เขตปากเกร็ด เขตบางบัวทอง รวมทังบริ
้ เวณพื ้นที่
เขตปริมณฑล มีจานวนร้ อยละ 25.25 และเขตพื ้นที่ชนกลาง
ั้
เช่น เขตบางพลัด เขตราษฎร์
บูรณะ เขตทุง่ ครุ มีจานวนร้ อยละ 24.50 การแบ่งพื ้นที่เมืองนี ้ใช้ เกณฑ์ในการแบ่งตามสานักผัง
เมืองกรุงเทพมหานครกาหนดไว้
1.75%
12.5%
24.5%

เขตชั ้นใน

0.75%
35.25%
25.25%

นอกเขตกรุงเทพมหานคร
เขตชั ้นกลาง
เขตชั ้นนอก

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงเขตที่ตงของบ้
ั้
านหรื อที่พกั อาศัยในปั จจุบนั ของกลุม่ ตัวอย่าง

การวิเคราะห์จดุ ประสงค์ของการเดินทางจะเป็ นการสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงความต้ องการ
ในการเดินทาง ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณจุดเริ่มต้ นและจุดปลายทางที่เป็ น
องค์ประกอบสาคัญกับการเดินทางในลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในเมืองและแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของกลุม่ ตัวอย่างที่เกิดจากการเดินทางในพื ้นที่ที่มีความแตกต่าง
กัน
จุดประสงค์ในการเดินทางสามารถจาแนกได้ จากข้ อมูลการเดินทางซึง่ ปกติจะมี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะการใช้ ที่ดนิ ที่จดุ เริ่มต้ นและจุดปลายทาง ซึง่ สามารถแบ่งการเดินทาง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การเดินทางที่มีจดุ เริ่มต้ นหรื อจุดสิ ้นสุดที่บ้าน (HBT) และการเดินทางที่
มีจดุ เริ่มต้ นหรื อจุดสิ ้นสุดที่ไม่ใช่บ้าน (NHB)
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ตารางที่ 5.3 แสดงจุดประสงค์ในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง
จุดประสงค์
ไปทางาน
ไปเรี ยนหนังสือ
ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
กลับบ้ าน / ที่พกั
ไปทาธุระ
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
140
63
75
74
30
18
0
400

ร้ อยละ
35.00
15.75
18.75
18.50
7.50
4.50
0.00
100.00

จากข้ อมูลจุดประสงค์ในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง(ตารางที่ 5.3) พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีจดุ ประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปทางานมากที่สดุ ร้ อยละ 35.00 รองลงมาเป็ นการเดินทางเพื่อ
กลับบ้ านหรื อที่พกั ร้ อยละ 18.50 และการเดินทางเพื่อไปซื ้อสินค้ าหรื อพักผ่อนร้ อยละ 18.75 ที่
เป็ นเช่นนี ้เพราะเส้ นทางการให้ บริการของเรื อด่วนเจ้ าพระยาจะวิ่งผ่านระหว่างพื ้นที่เขตชันนอกไป
้
จนถึงเขตชันในและวิ
้
่ง กลับ ไปสูพ่ ื ้นที่เขตชันนอกอี
้
กครัง้ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้น ที่
แหล่งงาน ได้ แก่ ย่านพาณิชย กรรม สถานที่ราชการ รวมทังแหล่
้ งสถานศึกษา และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับตารางที่ 5.1 ตารางประกอบอาชีพของกลุม่ ตัวอย่าง ที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและนักเรี ยน/นักศึกษาแสดงว่าจุดประสงค์ของการเดินทาง
คือการไปทางานหรื อเรี ยน สาหรับจุดประสงค์ของการเดินทางที่ไม่ใช่จดุ ประสงค์หลัก ได้ แก่ ไป
ซื ้อสินค้ า ไปพักผ่อน ไปทาธุระ รวมถึงจุดประสงค์อื่นๆ
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ตารางที่ 5.4 แสดงจุดต้ นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง
จุคต้ นทาง
สถานที่
บ้ านหรื อที่พกั
ที่ทางาน
สถานศึกษา
สถานที่อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุด
ของแบบสอบถาม (ชุด
273
63
14
44
6
400

ร้ อยละ
68.25
15.75
3.50
11.00
1.50
100.00

จุดปลายทาง
จานวนชุดของ
แบบสอบถาม (ชุด)
118
134
71
60
17
400

ร้ อยละ
29.50
33.50
17.75
15.00
4.25
100.00

ลักษณะการเดินทางจากจุดต้ นทางและจุดปลายทาง จาแนกตามสถานที่ (ตารางที่ 5.4)
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยามีจดุ ต้ นทางของการเดินทางส่วนใหญ่มาจากที่
บ้ านถึงร้ อยละ 68.25 รองลงมาคือมาจากที่ทางานร้ อยละ 15.75 และมาจากสถานที่อื่นๆ เช่น
ศูนย์การค้ าหรื อพื ้นที่พาณิชยกรรมร้ อยละ 11.00 โดยมีจดุ หมายปลายทางของการเดินทางเพื่อ
ไปยังที่ทางานมากที่สดุ ร้ อยละ 33.50 รองลงมาคือ บ้ านหรื อที่พกั ร้ อยละ 29.50 และไปยัง
สถานศึกษาและสถานอื่นๆคือร้ อยละ 17.75 และ 15.11 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่ากลุม่
ตัวอย่างใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปลายทาง เช่น ทางานหรื อสถานที่ศกึ ษาเป็ นจานวนมากเกินกว่าครึ่งหนึง่ คิดเป็ นร้ อยละ
51.25 ของการเดินทางทังหมด
้
ตารางที่ 5.5 แสดงจุดต้ นทางและจุดปลายทางจาแนกตามพื ้นที่การเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง
การแบ่งเขต
เขตชันใน
้
เขตชันกลาง
้
เขตชันนอก
้
ในเขต กทม. ไม่ระบุเขต
พื ้นที่อื่นๆ
รวม

จุดต้ นทาง
จานวนชุด
ของแบบสอบถาม (ชุด)
203
68
14
13
102
400

จุดปลายทาง
ร้ อยละ
จานวนชุด
ของแบบสอบถาม (ชุด)
50.75
268
17.00
52
3.50
11
3.25
23
25.50
46
100.00
400

ร้ อยละ
67.00
13.00
2.75
5.75
11.50
100.00
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เมื่อพิจารณาลักษณะการเดินทางจากเกณฑ์ในการแบ่งเขตตามที่สานักผังเมืองกาหนด
โดยไม่ได้ คานึงถึงจุดต้ นทางและจุดปลายทางในการเดินทางว่าเกิดขึ ้น ณ สถานที่ใด (ตารางที่
5.5) กลุม่ ตัวอย่างที่เดินทางมาจากจุดต้ นทางสอดคล้ องกับจานวนชุดแบบสอบถามในพื ้นที่ ศึกษา
ของบทที่ 3 (ตารางที่ 3.2) ส่วนการเดินทาง จากพื ้นที่ ปลายทางพบว่า มีการเดินทางเกิดขึ ้นใน
เขตชันในกรุ
้
งเทพฯมากที่สดุ ร้ อยละ 67.00 โดยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์
และเขตสาทร คิดเป็ นร้ อยละ 35.46 , 11.20 และ 9.73 ตามลาดับ รองลงมาได้ แก่พื ้นที่ชนั ้
กลาง ร้ อยละ 13.00 โดยอยูใ่ นพื ้นที่เขตบางเขน เขตราษฎร์ บรู ณะ และเขตบางพลัด คิดเป็ นร้ อย
ละ 8.06 ,6.57 และ 3.15 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีเขตพื ้นที่อื่นๆซึง่ ประกอบด้ วยเขตนอก
พื ้นที่กรุงเทพฯ ร้ อยละ 11.50 ซึง่ สามารถจาแนกท่าเรื อต้ นทางและปลายทางในแต่ละท่ าเรื อได้
ดังต่อไปนี ้ (ตารางที่ 5.6)
ตารางที่ 5.6 แสดงท่าเรื อต้ นทางและท่าเรื อปลายทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ท่าจุดต้ นทาง
ท่าน ้านนทบุรี
เกียกกาย
เทเวศร์
ท่าพระอาทิตย์
พรานนก(วังหลัง)
ปากคลองตลาด
ราชวงศ์
สาทร (ตากสิน)

ร้ อยละ
22.50
2.50
8.00
6.50
20.50
4.00
9.00
27.00

ท่าจุดปลายทาง
ท่าน ้านนทบุรี
พิบลู ย์ 2
วัดเขียน
วัดตึก
วัดเขมา
พิบลู ย์ 1
พระราม 7
วัดสร้ อยทอง
บางโพ
เกียกกาย
บางกระบือ
กรมชลประทาน
พายัพ
วัดเทพนารี
สะพานกรุงธนบุรี
เทเวศร์
สะพานพระราม 8
พระอาทิตย์
สะพานพระปื่ นเกล้ า

ร้ อยละ
16.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.50
1.25
0.00
0.75
0.00
0.00
4.00
3.50
0.50
4.75
6.00
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ)
ท่าจุดต้ นทาง

ร้ อยละ

ท่าจุดปลายทาง
รถไฟ
พรานนก(วังหลัง)
ท่าช้ าง
ท่าเตียน
ราชินี
สะพานพุทธ
ราชวงศ์
กรมเจ้ าท่า
สีพ่ ระยา
วัดม่วงแค
โอเรี ยลเต็ล
สาทร (ตากสิน)
วัดเศวตรฉัตร
วัดวรจรรยาวาส
วัดราชสิงขร

ร้ อยละ
1.25
16.75
12.25
1.00
0.00
3.25
9.75
0.00
2.50
0.00
0.25
8.00
0.25
0.75
3.00

กลุม่ ตัวอย่างที่โดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยามากที่สดุ (ตารางที่ 5.6) มีจดุ เริ่มต้ นจากท่าเรื อ
สาทรร้ อยละ 27.00 รองลงมาได้ แก่ ท่าน ้านนทบุรีและท่าพรานนก(วังหลัง ) ร้ อยละ 22.50 และ
20.50 ตามลาดับ ส่วนท่าเรื อปลายทางที่กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้ บริการจะกระจายตัวอยู่ ในเขต
พื ้นที่กรุงเทพฯชันใน
้ ตังแต่
้ ทา่ เรื อราชวงศ์ไปจนถึงท่าเรื อสะพานกรุงธนบุรี เนื่องจากเป็ นพื ้นที่
พาณิชยกรรม สถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมทังสถานศึ
้
กษา สถานที่ราชการเป็ นจานวนมาก เช่น
เยาวราช วัดพระศรี รัตนศาสดาราม สนามหลวง ท่าพระจันทร์ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 73.75
รองลงมาได้ แก่เขตพื ้นที่นอกกรุงเทพฯ เช่น ท่าน ้านนทบุรี ร้ อยละ 16.00 ซึง่ เป็ นพื ้นที่แหล่งพาณิช
ยกรรม สถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมทังสถานที
้
่ราชการด้ วยเช่นกัน
ท่าเรื อที่เป็ นจุดต้ นทางและจุดปลายทางของการเดินทางตังอยู
้ ใ่ นเขตกรุงเทพฯชันในและ
้
เขตนอกพื ้นที่กรุงเทพฯ จึงเป็ นจุดที่มีความสาคัญในการให้ บริการขนส่งผู้โดยสารและมีลกั ษณะ
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่แตกต่างกัน ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้
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1) ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี เป็ นท่าต้ นทางของนอกพื ้นที่เขตกรุงเทพฯซึง่ การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ของพื ้นที่โดยรอบประกอบ ด้ วย พื ้นที่พาณิชยกรรม แหล่งท่องเที่ยว และ
สถานที่ราชการ นอกจากนี ้ยังเป็ นจุดร่วมในการเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น รถสอง
แถว รถตู้โดยสารประจาทาง รถโดยสารประจาทาง และ เรื อข้ ามฟาก เพื่อไปยัง
พื ้นที่โดยรอบเขตอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีด้วย
2) ท่าเรื อพรานนก (วังหลั ง) เป็ นท่าเรื อที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่กรุงเทพฯชันใน
้
เป็ นแหล่ง
พาณิชยกรรมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สถานศึกษาและสถานที่ราชการ สามารถเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างเขตบางกอกน้ อยและเขตพระนครด้ วยเรื อข้ ามฟาก นับเป็ นพื ้นที่
ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
3) ท่าเรื อวังหลัง เป็ นท่าเรื อที่อยูใ่ กล้ กบั ท่าเรื อพรานนก (วังหลัง )แต่อยูฝ่ ั่ งเขตพระนคร
ซึง่ พื ้นที่ของกิจกรรมมีความใกล้ เคียงกับท่าเรื อพรานนก (วังหลัง ) มีสถานที่สาคัญ
หลายแห่ง เช่น วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมทัง้
ศาลหลักเมือง พื ้นที่โดยรอ บเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและซื ้อสินค้ า ทาให้
กลายเป็ นแหล่งพาณิชยกรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึง่ ในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯชันใน
้
4) ท่าเรื อราชวงศ์ ท่าเรื อราชวงศ์เป็ นท่าเรื อที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพฯชันใน
้ การใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม ที่อยูอ่ าศัย สถาน ที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญ
เช่น เยาวราช สาเพ็ง หัวลาโพง บริเวณท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาสามารถเดินเท้ าไปสู่
พื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ง่าย นอกจากนี ้ยังมีทา่ รถที่เป็ นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเพื่อไปสูพ่ ื ้นที่
บริเวณใกล้ เคียงได้ สะดวกอีกด้ วย
5) ท่าเรื อสาทร (ตากสิน ) บริเวณท่าเรื อที่ อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯชันใน
้ พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ น
แหล่งพาณิชยกรรม แหล่งงานเป็ นจานวนมาก เนื่องจากเป็ นพื ้นที่กิจกรรม
หลากหลายทาให้ เป็ นจุดกลางในการเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถ
สองแถว รถโดยสารประจาทาง รถจักรยานยนต์รับจ้ าง เรื อข้ ามฟาก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ท่าเรื อสาทรเป็ นตัวอย่างท่าเรื อที่ใช้ รูปแบบการขนส่งระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและโครงข่ายขนส่งระบบรางในปั จจุบนั
เมื่อพิจารณาลักษณะการเดินทางภายในพื ้นที่ศกึ ษาเกิดจากจุดประสงค์การเดินทางที่
แตกต่างกันร่วมกับจุดต้ นทางและปลายทางของการใช้ ขอบเขตการปกครองเป็
นตัวกาหนด
สามารถแบ่งลักษณะการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
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1) การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางและจุดปลายทางอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครชันใน
้
ลักษณะการเดินทางจะเกิดขึ ้นบริเวณพื ้นที่ศกึ ษาและมีการกระจายตัวไปยังพื ้นที่เขต
ต่างๆของกรุงเทพมหานครในแนวเหนือ – ใต้ และในบางจุดที่สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบขนส่งทางน ้ากับรถไฟฟ้าได้ เช่น เ ขตสาทร จากการศึกษากลุม่
ตัวอย่างมีการเดินทางลักษณะนี ้มากที่สดุ และเกิดขึ ้นเป็ นประจาได้ แก่กลุม่ ตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นักเรี ยนหรื อนักศึกษา เป็ นต้ น
2) การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางอยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครและมีจดุ ปลายทางอยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครชันใ
้ น ลักษณะการเดินทางมีจดุ ต้ นอยูน่ อกเมือง เช่น เขตจังหวัด
นนทบุรี และมีการกระจายตัวออกไปยังพื ้นที่ชนในของกรุ
ั้
งเทพมหานคร การศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างนี ้มีการเดินทางในลักษณะสัดส่วนรองลงมา แต่กลุม่ ตัวอย่างที่เดินทาง
ในลักษณะนี ้ยังคงเป็ นกลุม่ ตัวอย่างเดียวกับกลุม่ ที่เดินทางแบบกลุม่ แรก
3) การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครชันกลางและมี
้
จดุ ปลายทางอยูใ่ น
เขตกรุงเทพมหานครชันกลาง
้
ลักษณะการเดินทางนี ้มีการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ น
จุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื ้นที่ทงในแนวเหนื
ั้
อ
– ใต้ และแนวตะวันตก –
ตะวันออก จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างมีการเดินทางในลักษณะนี ้น้ อยที่สดุ และเป็ น
การเดินทางแบบไม่ประจา
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การเดินทางลักษณะที่ 1
มีจดุ ต้ นทางและจุดปลายทางอยูใ่ นกรุงเทพมหานครชันใน
้

การเดินทางลักษณะที่ 2
มีจดุ ต้ นทางอยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครและมี
จุดปลายทางอยูใ่ นกรุงเทพมหานครชันใน
้
สัญลักษณ์
ทิศทางการเดินทาง
รัศมีพื ้นที่ศกึ ษา

การเดินทางลักษณะที่ 3
มีจดุ ต้ นทางอยูเ่ ขตกรุงเทพมหานครชันกลาง
้
และมีจดุ ปลายทางอยูเ่ ขตกรุงเทพมหานครชันกลางเช่
้
นกัน
รูปที่ 5.1 ลักษณะการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่ศกึ ษาและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง

การวิเคราะห์ตวั แปรทางด้ านคุณลักษณะการเดินทางประกอบด้ วย ความถี่และช่วงเวลา
ในการใช้ บริการระบบขนส่ง จานวนการต่อพาหนะ เวลาเดินทางรวม และค่าใช้ จา่ ยในการ
เดินทางได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
ความถี่ในการใช้ บริการระบบขนส่งการเดินทางเป็ นสิ่งที่บง่ บอกถึงพฤติกรรมในการ
เดินทางของกลุม่ ตัวอย่างว่ามีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการเดินทางและมีความสัมพันธ์กบั
รูปแบบอาชีพและการใช้ พื ้นที่ในบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาด้ วย
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ตารางที่ 5.7 แสดงความถี่การใช้ บริการระบบขนส่งในการเดินทาง
ความถี่ / สัปดาห์
ใช้ ทกุ วัน
ใช้ ทกุ วันไปทางาน / เรี ยน
ใช้ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์
ใช้ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์
ใช้ นานๆครัง้
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
38
191
75
48
48
400

ร้ อยละ
9.50
47.75
18.75
12.00
12.00
100.00

ความถี่ของการใช้ บริการระบบขนส่งในการเดินทางเมื่อพิจารณาโดยรวม (ตารางที่ 5.7)
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการใช้ บริการระบบขนส่งมวลชนเพื่อการเดินทางทุกวันที่ไปทางาน
หรื อเรี ยนมากที่สดุ ร้ อยละ 47.75 รองลงมาคือใช้ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 18.75
และใช้ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ความถี่ในการใช้ บริการร ะบบขนส่งแต่ละ
รูปแบบเกิดขึ ้นจากความจาเป็ นต้ องเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพที่หลากหลาย แสดงให้ เห็น
ว่ากลุม่ ตัวอย่างมีลกั ษณะการเดินทางที่สอดคล้ องกับตาราง 5.3 ที่แสดงถึงจุดประสงค์ในการ
เดินทาง ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีความจาเป็ นต้ องที่ต้องใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาใน การเดินทางอยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะการเดินทางไปเพื่อทางานหรื อเพื่อศึกษา โดยสามารถจาแนกอาชีพและความถี่ในการ
ใช้ บริการได้ ดังนี ้
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ตารางที่ 5.8 แสดงความถี่การใช้ บริการระบบขนส่งในการเดินทางจาแนกตามลักษณะอาชีพ

ร้ อยละ

ใช้ ทกุ วัน
ไปทางาน /
เรี ยน
ร้ อยละ

นักเรี ยน / นักศึกษา

2.25

รับราชการ

อาชีพ

ใช้ ทกุ วัน

ใช้ 3 – 4 วัน

ใช้ 1 – 2 วัน ใช้ นานๆครัง้

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

10.25

6.25

6.00

2.25

0.50

6.50

1.00

0.50

2.00

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

0.50

5.75

0.25

0.50

0.50

พนักงานบริ ษัท

2.50

13.50

10.00

1.25

2.50

ค้ าขาย ธุรกิจส่วนตัว

2.75

5.00

0.25

0.25

2.25

รับจ้ างทัว่ ไป

0.25

6.25

0.25

2.50

1.25

แม่บ้าน พ่อบ้ าน

0.50

0.25

0.50

0.50

1.00

ไม่ได้ ทางาน

0.25

0.25

0.25

0.50

0.25

ไม่ตอบ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวม

9.50

47.75

18.75

12.00

12.00

จากการศึกษาความถี่ในการใช้ บริการระบบขนส่งมวลชน ทาการจาแนกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามลักษณะของอาชีพซึง่ เป็ นตัวแปรที่แสดงถึงคุณลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม (ตารางที่
5.8) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างพนักงานบริษัทเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ ระบบขนส่งมวลชนมากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.75 รองลงมาได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยน /นิสิต/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 และ กลุม่
ค้ าขายธุรกิจส่วนตัว ค้ าขาย และข้ าราชการ เท่ากันคิดเป็ นร้ อยละ 10.50
จากการพิจารณาลาดับในการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาจะเห็นว่าความถี่ของการ
เดินทางส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานบริษัทซึง่ ใกล้ เคียงกับนักเรี ยน /นักศึกษา ซึง่ มี
พฤติกรรมของการเดินทางที่เกิดจากความจาเป็ นในการประกอบภารกิจหลักประจาวัน คือไป
ทางานหรื อเรี ยน ในกลุม่ อาชีพอื่นๆพฤติกรรมการเดินทางอาจจะไม่มีความจาเป็ นในการเดินทาง
ประจาหรื อเป็ นกลุม่ ที่มีความสามารถ ในการเดินทางด้ วยพาหนะรูปแบบอื่นๆที่ตนเองพอใจ
มากกว่า สาหรับสัดส่วนของการใช้ บริการในช่วงความถี่ตา่ งๆจะมีความใกล้ เคียงกันและความถี่
ในการเดินทางและลักษณะการประกอบอาชีพของกลุม่ ตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์กบั การใช้ ที่ดนิ
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ในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษาที่เป็ นย่านพาณิชยกรรม มีแหล่งงานและสถาบันการศึกษาจานวนมาก และ
เป็ นแหล่งที่ก่อให้ เกิดการเดินทางจากกิจกรรมการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว
สาหรับช่วงเวลาในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง (ตารางที่ 5.9) พบว่า การเดินทางส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ ้นในเวลา 05.30 – 09.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 34.75 รองลงมาคือเวลา 15.01 –
18.00 น.และเวลาไม่แน่นอน คิดเป็ นร้ อยละ 22.50 และ 16.25 ตามลาดับ ช่วงเวลาของการ
เดินทางที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะอาชีพหรื อเวลาในการทา
ภารกิจต่างๆของแต่ละคนที่มีความยืดหยุน่ ไม่เท่ากันได้
ตารางที่ 5.9 แสดงช่วงเวลาในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง
ช่วงเวลา
05.30 – 09.00 น.
09.01 – 12.00 น.
12.01 – 15.00 น.
15.01 – 18.00 น.
18.01 – 20.00 น.
20.01 – 24.00 น.
เวลาไม่แน่นอน
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
139
46
28
90
32
0
65
400

ร้ อยละ
34.75
11.50
7.00
22.50
8.00
0.00
16.25
100.00

เมื่อพิจารณาถึงความถี่และช่วงเวลาในการเดินทางสามารถวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเป็ นประจา ได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีความถี่ในการเดินทาง
ทุกวันที่ทางานหรื อเรี ยน และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
3 – 4 วันต่อสัปดาห์ กลุม่ นี ้มี
ลักษณะกิจกรรมที่ใช้ ในการประกอบอาชีพหรื อเรี ยนซึง่ ถือเป็ นหน้ าที่หลักที่ต้องทาเป็ น
ประจา ทาให้ มี การใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะในชัว่ โมงเร่งด่วน แต่การเลือก
บริการอาจจะใช้ บริการทังไปและกลั
้
บ หรื อใช้ บริการอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้ แล้ วแต่
การเดินทางของบุคคล
2) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการไม่เป็ นประจา ได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีความถี่ในการบริการ
นานๆครัง้ ในการเดินทาง การใช้ บริการสืบเนื่องมาจากตาแหน่งขอสถานที่ที่ต้องการ
กับรูปแบบของกิจกรรมของผู้เดินทาง เช่น มาท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรื อซื ้อขาย
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สินค้ า นอกจากนี ้อาจเกี่ยวเนื่องจากความไม่สะดวกในการใช้ บริการเดิม จึงเปลี่ยนมา
ใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะเป็ นครัง้ คราว สัดส่วนของผู้ใช้ บริการกลุม่ นี ้ความคับคัง่ ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีจานวนน้ อยกว่ากลุม่ ผู้ใช้ บริการเป็ นประจา
การศึกษาทาให้ ทราบรูปแบบการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยา
รถไฟฟ้า และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ แบ่งได้ เป็ น 2 รูปแบบหลัก คือ ระบบขนส่งสาธารณะ
แบบประจาทาง ได้ แก่ เรื อด่วนเจ้ าพระยา เรื อข้ ามฝาก รถโดยสารประจาทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้าใต้ ดนิ รถตู้โดยสาร รถสองแถว และระบบขนส่งแบบไม่ประจาทาง ได้ แก่ รถแท็กซี่
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถสามล้ อเครื่ อง รวมถึงการเดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล
จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 ตัวอย่างพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนการต่อพาหนะใน
การเดินทาง 2 ต่อมากที่สดุ ร้ อยละ 52 รองลงมาได้ แก่ 1 ต่อ ร้ อยละ 32.75 และ 3 ต่อ
ร้ อยละ 14.00 จานวนครัง้ ของการเปลี่ยน ต่อพาหนะในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างอยูร่ ะหว่าง
1 – 5 ต่อ ซึง่ จานวนการต่อที่มากแสดงให้ เห็นถึงการไม่รองรับความต้ องการในการเดินทางได้
อย่างเต็มที่ระหว่างจุดต้ นทางและจุดปลายทาง ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วมักเกิดจากการเดินทางใน
ระยะไกลๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ ระบบ ขนส่งแบบประจาทางที่มีขอบเขตของระยะการ
ให้ บริการที่จากัด (ตารางที่ 5.10)
ตารางที่ 5.10 แสดงจานวนครัง้ การต่อพาหนะ
จานวนครัง้ การต่อพาหนะ
1 ต่อ
2 ต่อ
3 ต่อ
4 ต่อ
5 ต่อ
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
131
208
56
4
1
0
400

ร้ อยละ
32.75
52.00
14.00
1.00
0.25
0.00
100.00

จานวนครัง้ ของการเปลี่ยนต่อพาหนะในการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างอยูร่ ะหว่าง 1 – 5
ต่อซึง่ จานวนการต่อที่มากแสดงให้ เห็นว่าระบบขนส่งรูปแบบต่างๆที่เข้ ามารองรับไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของการเดินทางได้ อย่างเต็มที่ระหว่างจุดเริ่มต้ นและจุดปลายทางซึง่ ส่วน
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ใหญ่แล้ วมักเกิดกับการเดินทางในระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ ระบบขนส่งแบบ
ประจาทางที่มีขอบเขตของระยะการให้ บริการที่มีอยูอ่ ย่างจากัด และไม่วา่ จะเดินทางโดยพาหนะ
รูปแบบใด มีจานวนการต่อครัง้ ของพาหนะใดๆกี่ครัง้ ก็ตามจะต้ องมีการเดินเป็ นส่วนประกอบด้ วย
เสมอ การเดินทางที่เกิดขึ ้นในการศึกษาครัง้ นี ้ส่วนใหญ่จะมีการต่อพาหนะไม่เกิน 3 ต่อ โดยมี
สัดส่วนของการต่อพาหนะ 2 ต่อและ 3 ต่อ รวมร้ อยละ 66.00 แสดงให้ เห็นว่าผู้เดินทางไม่นิยม
การเดินทางต่อหรื อสับเปลี่ยนพาหนะบ่อยครัง้
สาหรับการเดินทางที่มีการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งระบบรางใน
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างจานวน 22 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.5 จากกลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมด
้
400 คน โดยการสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ บริการร่วมกันระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าก่อนให้ กลุม่ ตัวอย่างเริ่มทาแบบสอบถาม ซึง่ สามารถจาแนกรูปแบบการ
เดินทางจากระบบขนส่งต่างๆที่ถกู ใช้ ร่วมได้ ทงหมด
ั้
4 รูปแบบหลัก ดังนี ้
ตารางที่ 5.11 แสดงรูปแบบการต่อพาหนะการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่อรถไฟฟ้า
รูปแบบการเดินทาง
เรื อโดยสาร – รถไฟฟ้า
รถเมล์ – เรื อโดยสาร – รถไฟฟ้า
รถสองแถว – เรื อโดยสาร - รถไฟฟ้า
รถเมล์ – รถไฟฟ้า – จักรยานยนต์รับจ้ าง – เรื อโดยสาร
รวม

จานวนชุดของ
แบบสอบถาม (ชุด)

13
7
1
1

ร้ อยละ
59.09
31.81
4.50
4.50
100

รูปแบบการเดินทางที่มีการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้า (ตารางที่ 5.11) พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้ามากที่สดุ จานวน
13 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.09 รองลงมาได้ แก่ รถเมล์ – เรื อโดยสาร – รถไฟฟ้า จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.81
ส่วนการเดินทางรูปแบบที่เหลือจะประกอบด้ วยพาหนะรูปแบบอื่นๆ จานวนอย่างละ 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.50
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ วกลุม่ ตัวอย่างจะมีการเดินทางที่ใช้ บริการของระบบขนส่ง
สองระบบร่วมกันเกิดขึ ้น ณ บริเวณจุดเชื่อ มต่อการเดินทางในปั จจุบนั ได้ แก่ ท่าเรื อสาทรและ
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สถานีรถไฟฟ้าตากสิน จากลักษณะของจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ ที่สดุ คือประมาณ 100 เมตร ผู้เดินทาง
จึงสามารถใช้ บริการเชื่อมต่อระบบขนส่งได้ ง่ายและสะดวกที่สดุ ซึง่ เป็ นไปตามหลักการของระบบ
ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในการให้ บริการประชาชน
ตารางที่ 5.12 จุดการเดินทางเชื่อมต่อของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าในพื ้นที่ศกึ ษา
รูปแบบการเดินทาง

เรื อโดยสาร – รถไฟฟ้า

รถเมล์ – เรื อโดยสาร –
รถไฟฟ้า
รถสองแถว – เรื อโดยสาร รถไฟฟ้า
รถเมล์ – รถไฟฟ้า –
จักรยานยนต์รับจ้ าง – เรื อ
โดยสาร

สถานี
ท่าเรื อต้ นทาง
รถไฟฟ้าที่
เชื่อมต่อ
สาทร
ท่าน ้านนทบุรี ตากสิน
สาทร
พระอาทิตย์
ตากสิน
สาทร
พรานนก
ตากสิน
สาทร
เทเวศร์
ตากสิน
ราชวงศ์
สาทร
ตากสิน
พระอาทิตย์
สาทร
ตากสิน
พรานนก
สาทร
ตากสิน
ท่าน ้านนทบุรี
สาทร
ตากสิน
สาทร
ท่าน ้านนทบุรี ตากสิน
สาทร
พรานนก
ตากสิน
พรานนก
สาทร
ตากสิน
ท่าเรื อ
ปลายทาง

จานวนชุดของ
แบบสอบถาม
(ชุด)

3
2
2
1
1
1
1
1
4
2
1

สาทร

ท่าน ้านนทบุรี

ตากสิน

1

สาทร

เทเวศร์

ตากสิน

1

รวม

22

การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและรูปแบบการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
พฤติกรรมการเดินทางจะเกิดจากลักษณะการประกอบอาชีพและกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นกลุม่
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พนักงานบริษัทเอกชน และกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา ระบบขนส่งที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ เป็ นระบบ
ขนส่งแบบประจาทาง เช่น รถโดยสารประจาทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็ นต้ น โดยใช้ ในการเดินทาง
เที่ยวก่อนหรื อหลังจากการโดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยา รถไฟฟ้า และรถโดยสารประจาทาง
มากกว่าระบบขนส่งไม่ประจาทาง ซึง่ อาจเป็ นเพราะพาหนะที่ใช้ บริการมีหลายรูปแบบ มีการ
ควบคุมราคาค่าโดยสารที่คนส่วนใหญ่มี ความสามารถจะจ่ายได้ ทาให้ เกิดความเป็ นธรรมกับ
ผู้ใช้ บริการ อีกทังยั
้ งให้ ความสะดวกสาหรับผู้เดินทางที่มีจดุ หมายปลายทางอยูบ่ ริเวณริมถนน
ใหญ่หรื ออยูใ่ นบริเวณที่สามารถเดินทางเท้ าได้ ในขณะที่การเดินทางที่เป็ นระบบขนส่งแบบไม่
ประจาทางจะเหมาะสาหรับผู้ที่มีจดุ หมายปลา ยทางอยูใ่ นบริเวณที่ลกึ เข้ าไปในพื ้นที่ที่ระบบขนส่ง
ประจาทางจะสามารถเข้ าไปได้ แต่การเดินก็มีระยะทางที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางเท้ าไป
ได้ ไกลมากนักและเรื่ องของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้ อมที่บางครัง้ ไม่เอื ้ออานวยให้ ผ้ เู ดินทางบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง การเดินทา งเชื่อมต่อจึงเกิดจากการมีจดุ เชื่อมต่อต้ นทางและ
ปลายทางในบริเวณท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยา สถานีรถไฟฟ้า หรื อป้ายรถโดยสารประจาทาง
ตารางที่ 5.13 แสดงระยะเวลาในการเดินทางทังหมด
้
เวลาเดินทาง
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 นาที
31 – 60 นาที
61 – 90 นาที
มากกว่า 90 นาที
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
97
237
55
11
400

ร้ อยละ
24.25
59.25
13.75
2.75
100.00

เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ในการเดินทางจากการใช้ ระบบขนส่งรูปแบบต่างๆโดยนับตังแต่
้ จดุ ต้ น
ทางไปจนถึงจุดปลายทาง (ตารางที่ 5.13) กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเดินทางโดยใช้ เวลา 31 – 60 นาที
มีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 59.25 รองลงมาคือใช้ เวลาในการเดินทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30
นาที คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 และเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง 61 – 90 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 13.75
ซึง่ ระยะเวลาใรการเดินทางจะสอดคล้ องกับจานวนการต่อพาหนะในการเดินทาง ดังนี ้
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ตารางที่ 5.14 แสดงเวลาการเดินทางรวมจาแนกตามจานวนครัง้ ในการต่อพาหนะ
จานวนต่อ
เวลา
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 นาที
31 – 60 นาที
61 – 90 นาที
มากกว่า 90 นาที
ไม่ตอบ
รวม

1 ต่อ
ร้ อยละ
12.50
5.5
0.5
1.25
0.00
18.75

2 ต่อ
ร้ อยละ
9.25
53.25
0.75
0.00
0.00
64.00

3 ต่อ
ร้ อยละ
2.50
0.50
12.50
0.00
0.00
15.25

4 ต่อ
ร้ อยละ
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
1.75

5 ต่อ
ร้ อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ไม่ตอบ
ร้ อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.25

รวม
24.25
59.25
13.75
2.75
0.25
100.00

ระยะเวลาในการเดินทางทังหมดจะมี
้
ความสัมพันธ์กบั จานวนครัง้ ในการต่อพาหนะ
รูปแบบต่างๆ (ตารางที่ 5.14) กลุม่ ที่ใช้ เวลาเดินทางน้ อยกว่า 60 นาที จะใช้ จานวนต่อพาหนะ 1 –
2 ครัง้ เป็ นส่วนใหญ่ สัดส่วนของการต่อพาหนะมีผลกับระยะเวลาในการเดินทาง สาหรับเวลาที่
มากขึ ้นส่วนหนึง่ มาจากการที่ต้องเสียเวลาในการไปถึงตัวระบบขนส่ง การรอเปลี่ยนพาหนะ หรื อ
มีระยะห่างระหว่างตัวระบบขนส่งอย่างท่าเรื อและสถานีร ถไฟฟ้าที่ไกล โดยส่วนใหญ่การเชื่ อมต่อ
จะเกิดขึ ้นบนเส้ นทางถนนสายหลักซึง่ ในบางช่วงเวลาจะมีปัญหาความหนาแน่นของการพื ้นที่และ
ปั ญหารถติดซึง่ เป็ นการเพิ่มเวลาการเดินทาง ด้ วยเหตุนี ้เวลาที่ใช้ เดินทาง จานวนครัง้ ในการต่อ
พาหนะ และระยะทางในการเดินทางจึงมีความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 5.15 แสดงอัตราค่าโดยสารในการเดินทางทังหมด
้
อัตราค่าโดยสาร
ไม่เกิน 10 บาท
11 – 20 บาท
21 – 30 บาท
31 – 40 บาท
41 – 50 บาท
มากกว่า 50 บาท
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
9
147
141
59
34
10
0
400

ร้ อยละ
2.25
36.75
35.25
14.75
8.50
2.50
0.00
100.00
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ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางเป็ นตัวแปรที่แสดงถึงคุณลักษณะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุม่ ตัวอย่างและมีผลต่อการเลือกรูปแบบพาหนะในการเดินทาง ผลการศึกษาถึงอัตราค่า
โดยสารในการเดินทางทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง (ตารางที่ 5.15) พบว่ามีการใช้ อตั ราค่าโดยสาร
11 – 20 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.75 รองลงมาได้ แก่ อัตราค่าโดยสาร 21 – 30 บาท และ 31
– 40 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.25 และ 14.75 ตามลาดบ
รูปแบบของอัตราค่าโดยสารที่เกิดจากการเลือกใช้ พาหนะส่งต่อ 2 รูปแบบ คือ ระบบ
ขนส่งมวลชนที่ให้ บริการแบบประจาทาง และระบบขนส่งไม่ประจาทาง ดังนี ้
1) อัตราค่าโดยสาร 21 – 40 บาท เกิดจากการเดินทางต่อพาหนะตังแต่
้ 2 – 3 ต่อ โดย
มีรถโดยสารประจาทางเป็ นตัวเชื่อมในการเดินทาง
2) อัตราค่าโดยสารตังแต่
้ 41 – มากกว่า 50 บาท จะเกิดจากการต่อพาหนะตังแต่
้
2–
4 ต่อ แต่ระยะทางในการต่อรวมถึง รูปแบบพาหนะที่ตอ่ มีราคาสูง เช่น รถตู้โดยสาร
ประจาทาง หรื อรถจักรยานยนต์รับจ้ างในระยะทางที่ไกลขึ ้น เป็ นต้ น รวมถึงการใช้
บริการรถไฟฟ้าที่มีจานวนท่าหรื อสถานีมากกว่าทาให้ เสียค่าโดยสารรวมกันเป็ น
จานวนมาก
ซึง่ แบ่งกลุม่ ตัวอย่างผู้ที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบรางจานวน 22 คนพบว่ามีการใช้ จา่ ยในส่วนของอัตราค่าโดยสารในการเดินทาง ดังนี ้
ตารางที่ 5.16 แสดงอัตราค่าโดยสารในการเดินทางทังหมดของกลุ
้
ม่ ที่มีการใช้ บริการเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเชื่อมต่อระบบรางในการเดินทาง
อัตราค่าโดยสาร
ไม่เกิน 10 บาท
11 – 20 บาท
21 – 30 บาท
31 – 40 บาท
41 – 50 บาท
มากกว่า 50 บาท
ไม่ตอบ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
0
0
1
10
9
2
0
22

ร้ อยละ
0
0
4.54
45.45
40.90
9.09
0
100.00
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ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางมีผลต่อการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะ (ตารางที่ 5.16 )
จากกลุม่ ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อระบบรางในการเดินทาง พบว่า มีอตั ราค่าโดยสาร
ในการเดินทางมากที่สดุ 31 - 40 บาท ร้ อยละ 45.45 รองลงมาได้ แก่ 41 - 50 บาท ร้ อยละ
40.90 ส่วนที่เหลือได้ แก่ มากกว่า 50 บาท ร้ อยละ 9.09 และ ระหว่าง 21 – 30 บาท ร้ อย
ละ 4.54
การเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยามีอตั ราค่าโดยสารอยูใ่ นระดับที่สงู หาก
เมื่อเทียบสัดส่วนรวมกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมดที
้
่มีอตั ราค่าโดยสารส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 11 – 20 บาท
โดยเฉพาะระบบรางที่ปัจจุบนั มีคา่ โดยสารเ ริ่มต้ นที่ 15 บาท และสิ ้นสุดที่ 40 บาท ในขณะที่เรื อ
ด่วนเจ้ าพระยามีอตั ราค่าโดยสารแล้ วแต่ระยะทาง หรื อ 13 บาทตลอดสายการเดินทาง ซึง่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบการเชื่อมต่อการเดินทางทางด้ านอื่นๆแล้ วพบว่าระบบราง มีอตั ราค่าโดยสารสูงกว่า
อัตราค่าโดยสารที่เป็ นระบบขนส่ งสาธารณะประเภทอื่นๆ ทาให้ การเชื่อมต่อของระบบอื่นๆกับ
ระบบรางมีอตั ราค่าโดยสารที่สงู ขึ ้นไปด้ วย
ดังนันจากการศึ
้
กษาในภาพรวมทังปั
้ จจัยเรื่ องค่าโดยสาร พบว่า อัตราค่าโดยสารที่ไม่เกิน
40 บาทจะเป็ นอัตราที่กลุม่ ตัวอย่างสามารถจ่ายได้ เนื่องจากมีกลุม่ ตัวอย่างจานว นเกินครึ่งที่จา่ ย
ค่าโดยสารในอัตรานี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 89 (ตารางที่ 5.15) สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมกับระบบรางในการศึกษาครัง้ นี ้โดยที่เสียค่าโดยสารเกิน 40 บาท มีเพียง
ครึ่งหนึง่ ซึง่ ไม่นา่ เป็ นปั ญหากับค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่เพิ่ม ขึ ้นนี ้ การใช้ บริการรถไฟฟ้าสามารถเข้ าถึง
ได้ ง่ายจากตาแหน่งที่เข้ าถึงได้ จากบริเวณถนนสายหลัก ในขณะเดียวกัน การใช้ บริการเรื อด่วน
เจ้ าพระยามีข้อจากัดกว่าในบางจุดจึงต้ องอาศัยระบบขนส่งรองเพื่อทาการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
หลักซึง่ ทาให้ เกิดการเสียค่าโดยสารในจานวนที่ม ากกว่า อุปสรรคในการใช้ บริการระบบขนส่งทัง้
สองร่วมกันจึงเกิดความจาเป็ นที่จะต้ องต่อพาหนะในการเดินทาง เพราะมีโครงข่ายในการขนส่งที่
ไม่เชื่อมต่อกัน

5.1.3 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่ างในการเดินทางเชื่อมต่ อระหว่ างระบบขนส่ งในปั จจุบัน
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการใช้ บริการระบบขนส่งมวลชนเป็ นการศึกษาถึง
สาเหตุสาคัญในการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งมวลชนทังเรื
้ อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในการ
เดินทาง เหตุผลและประเด็นความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการจะเป็ นส่วนที่สนับสนุนผล
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การศึกษาการเดินทางที่ถกู ใช้ ในปั จจุบนั ซึง่ ปั จจัยของการเลือกรูปแบบการเดินทางผู้วิจยั ได้ สรุป
ประเด็นจากทฤษฎีของ Parida และ Black รวมทังจากการสั
้
งเกตการณ์ได้ ทงหมด
ั้
8 ประเด็น
เพื่อให้ ผ้ เู ดินทางมีทางเลือกในการตอบตามลาดับและผู้วิจยั จะสรุป 3 อันดับแรกที่สาคัญ โดยมี
รายละเอียดของปั จจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง ดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

ความรวดเร็ว หมายถึง ระยะเวลาทังหมดในการเดิ
้
นทางตังแต่
้ จดุ ต้ นทางไปจนถึง
จุดปลายทาง ซึง่ ผู้ที่เดินทางยอมรับได้ นับเป็ นปั จจัยการเดินทางของระบบขนส่ง
ความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่าย หมายถึง การเข้ าถึงรูปแบบการเดินทางนันได้
้
ง่าย นับเป็ นปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยาเกี่ยวกับระบบการขนส่ง
ค่าโดยสารราคาถูก หมายถึง อัตราค่าโดยสารที่ใช้ จา่ ยในการเดินทางตาม
ระยะทางของแต่ละรูปแบบการเดินทางมีราคาเหมาะสมที่ผ้ โู ดยสารยอมรับได้
นับเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจของผู้เดินทางเกี่ยวกับระบบขนส่ง
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ หมายถึง การใช้ บริการระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ
ในเที่ยวก่อนหรื อหลังรูปแบบการเดินทางที่ใช้ ในปั จจุบนั อยูใ่ นปั จจัยลักษณะของ
การขนส่ง
ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุในการเดินทาง
สามารถกาหนดเวลาเดินทางได้ หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการ
เดินทางโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการรอเป็ นเวลานาน นับเป็ นปั จจัยของการ
ขนส่ง
ความถี่ในการให้ บริการสูง หมายถึง จานวนรูปแบบการให้ บริการในการเดินทางที่
มีเพียงพอกับความต้ องการในแต่ละช่วงเวลาของผู้เดินทางเป็ นปั จจัยของการขนส่ง
มีบริการที่จอดรถบริเวณใกล้ เคียงกับระบบขนส่ง
เหตุผลอื่นๆ เช่น มีมลพิษน้ อยกว่า มีทศั นียภาพดีกว่า เป็ นต้ น
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ตารางที่ 5.17 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้าเจ้ าพระยา
เหตุผล
ความรวดเร็ ว
ความสะดวกสบาย/เช้ าถึงได้ ง่าย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทาง
ความถี่ในการให้ บริ การสูง
มีบริ การที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

อันดับที่ 1
ร้ อยละ

อันดับที่ 2
ร้ อยละ

อันดับที่ 3
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ

53.25
14.75
14.75
6.00
1.25
5.00
2.75
0.75
1.50
100.00

11.00
27.00
25.25
10.75
3.25
14.00
7.50
1.25
0.00
100.00

14.50
17.75
13.50
18.75
7.50
16.25
11.25
0.50
0.00
100.00

78.75
59.50
53.50
35.50
12.00
35.25
21.5
2.50
1.50

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยา 3 อันดับแรกและทาการจาแนก
เหตุผลรองๆในแต่ละอันดับเหตุผลออกเป็ นประเด็นต่างๆตามลาดับ (ตารางที่ 5.17) พบว่า
เหตุผลอันดับที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเพราะความรวดเร็วในการ
เดินทางเป็ นเหตุผลสาคัญที่สดุ ร้ อยละ 53.25 รองลงมาได้ แก่ ความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่าย
และอัตราค่าโดยสารราคาถูก มีจานวนเท่ากันคือร้ อยละ 14.75
เหตุผลอันดับที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเพราะความสะดวกสบาย /
เข้ าถึงได้ ง่าย มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 รองลงมาได้ แก่ อัตราค่าโดยสารราคาถูกและ
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทางได้ มีจานวนร้ อยละ 25.25 และ 14.00 ตามลาดับ
เหตุผลอันดับที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเพราะการเชื่อม ต่อกับระบบ
ขนส่งอื่นๆมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 18.75 รองลงมาได้ แก่ ความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่ายและ
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทาง คิดเป็ นร้ อยละ 17.75 และ 16.25 ตามลาดับ
เหตุผลในการเลือกใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบมากที่สดุ
3
อันดับ แรก โดยที่แต่ละกลุม่ อันดับเลือกตอบซ ้ากันมากที่สดุ คือเหตุผลในประเด็นของความ
รวดเร็วในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องการหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรติดขัดบน
ท้ องถนน คิดเป็ นร้ อยละ 78.75 รองลงมาคือ ความสะดวกสบาย /เช้ าถึงได้ ง่ายและค่าโดยสาร
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ราคาถูก มีกา รควบคุมราคา และคิดค่าโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง คิดเป็ นร้ อยละ
และ 53.50 ตามลาดับ

59.50

ตารางที่ 5.18 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้าเจ้ าพระยาโดยจาแนก
กลุม่ อาชีพ
เหตุผล
ความรวดเร็ ว
ความสะดวกสบาย/
เช้ าถึงได้ ง่าย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถกาหนดเวลา
ในการเดินทาง
ความถี่ในการ
ให้ บริ การสูง
มีบริ การที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

นักเรี ยน
นิสติ
นักศึกษา
15.5

รับ
ราชการ

พนักงาน
รัฐวิสาห
กิจ

พนัก
งาน
บริ ษัท

ธุรกิจ
ส่วนตัว

รับจ้ าง

แม่บ้าน
พ่อบ้ าน

ไม่ได้ ทา
งาน

ไม่ตอบ

รวม

4.25

1.00

15.75

6.25

3.25

2.00

0.75

4.25

53.25

4.00

1.75

0.25

2.50

1.00

2.50

0.75

0.25

1.75

14.75

3.25

0.75

0.50

4.75

2.25

2.25

0.50

0.25

0.25

14.75

2.25

0.50

0.25

1.00

1.25

0.00

0.00

0.00

0.75

6.00

0.00

0.75

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

0.75

0.50

0.75

2.50

0.50

0.25

0.00

0.25

0.00

5.00

0.50

0.00

0.75

0.50

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.75

0.75
0.00
27.00

0.00
0.00
8.50

0.00
0.25
3.25

0.00
1.25
28.75

0.00
0.00
11.50

0.00
0.00
9.25

0.00
0.00
3.25

0.00
0.00
1.50

0.00
0.00
7.00

0.75
1.50
100.00

หากจาแนกความคิดเห็นที่แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้า
เจ้ าพระยาโดยจาแนกกลุม่ อาชีพ (ตารางที่ 5.18) เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการในการเดินทางที่
แตกต่างกันของกลุม่ อาชีพจะพบว่าสอดคล้ องกับตารางที่ 5.17 โดยที่กลุม่ ตัวอย่างที่เลือกใช้
บริการด้ วยเหตุผลทางด้ านความเร็วมากที่สดุ ใกล้ เคียงกันได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยน นิสิต /นักศึกษา
และกลุม่ พนักงานบริษัท เนื่องด้ วยกิจกรรมการเดินทางในชัว่ โมงเร่งด่วน กลุม่ ที่ให้ เหตุผลทางด้ าน
ความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่าย ได้ แก่ กลุม่ นั กเรี ยน เพราะสถานศึกษาจะอยูใ่ กล้ ริมแม่น ้า
เจ้ าพระยาเป็ นส่วนใหญ่ และกลุม่ อาชีพที่ให้ เหตุผลทางด้ านค่าโดยสารราคาถูกมากที่สดุ ได้ แก่
กลุม่ พนักงานบริษัทซึง่ ใกล้ เคียงกับกลุม่ นักเรี ยน นิสิต/นักศึกษา ในขณะที่กลุม่ รับจ้ างจะให้ เหตุผล
ทางด้ านความรวดเร็ว ความสะดวกสบ าย/เข้ าถึงง่าย และค่าโดยสารราคาถูกใกล้ เคียงกัน เป็ น
เพราะกลุม่ อาชีพรับจ้ างมีความต้ องการในด้ านเหตุผลทัง้ 3 พร้ อมกัน (แผนภูมิที่ 5.2)
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แสดงสัดส่ วนเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรือโดยสารในแม่ นา้ เจ้ าพระยาโดยจาแนกกลุ่ม
อาชีพ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ไม่ตอบ
ไม่ได้ ทางาน
แม่บ้าน พ่อบ้ าน
รับจ้ าง
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษัท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
นักเรี ยน นิสิต/นักศีกษา

แผนภูมิ ที่ 5.2 แสดงสัดส่วนเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้าเจ้ าพระยาโดยจาแนกกลุม่
อาชีพ

นอกจากนี ้การเลือกเหตุผลในการเดินทางยังสอดคล้ องกับจุดประสงค์ในการเดินทางด้ วย
เช่นกัน (ตารางที่ 5.19) กลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์ในการเดินทางไปทางานมีความต้ องการในการ
เดินทางด้ วยความรวดเร็วมากที่สดุ ใกล้ เคียงเนื่องด้ วยมีข้อจากัดทางด้ านเวลาในการทางาน
นอกจากนี ้การไปซื ้อสินค้ าและกลับบ้ าน มีความต้ องการการใช้ ความเร็วในการเดินทางที่ใกล้ เคียง
กัน โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการเดินทางมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับช้ าจนเกินไป ซึง่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ที่ให้ เหตุผลความสะดวกสบาย /เข้ าถึงง่ายไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วน
ของเหตุผล ทางด้ านค่าโดยสารราคาถูกมีความต้ องการทางด้ านจุดประสงค์การทางานมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ ซื ้อสินค้ า กลับบ้ าน และไปทาธุระที่มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกัน
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ตารางที่ 5.19 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้าเจ้ าพระยาจาแนกตาม
จุดประสงค์ในการเดินทาง
จุดประสงค์ในการเดินทาง
เหตุผล
ความรวดเร็ว
ความสะดวกสบาย/
เช้ าถึงได้ งา่ ย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถ
กาหนดเวลาในการ
เดินทาง
ความถี่ในการ
ให้ บริการสูง
มีบริการที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

ไปทางาน

ไปเรียน
หนังสือ

18.00

7.25

ไปซื ้อ
สินค้ า /
พักผ่อน
10.00

5.25

3.50

5.75

กลับบ้ าน
/ ที่พกั

ไป
ทาธุระ

อื่นๆ

ไม่ตอบ

รวม

11.75

5.00

2.50

0.00

53.25

3.00

1.00

0.00

1.50

0.00

14.75

1.25

2.50

2.75

2.50

0.00

0.00

14.75

1.50

2.25

1.00

1.00

0.25

0.00

0.00

6.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

1.25

1.75

0.50

1.00

1.50

0.25

0.00

0.00

5.00

1.00

0.25

1.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2.75

0.00
1.25
35.00

0.75
0.00
15.75

0.00
0.25
18.75

0.00
0.00
18.50

0.00
0.00
7.50

0.00
0.00
4.50

0.00
0.00
0.00

0.75
1.50
100.00

เหตุผลในการเดินทางกับจุดประสงค์ของการเดินทางมีความสัมพันธ์กนั (ตารางที่ 5.19)
เมื่อผู้ใช้ บริการไปทางาน หรื อเรี ยนหนังสือจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ความรวดเร็วเป็ นหลักเนื่องจากเวลา
ที่มีอย่างจากัดในการเดินทาง ในขณะที่เหตุผลของความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่าย เป็ นกลุม่ ที่ มี
การเดินทางไปทางานและเรี ยนหนังสือเช่นกัน ส่วนค่าโดยสารราคาถูก กลุม่ ที่มีความต้ องการมาก
ที่สดุ คือกลุม่ ที่เดินทางไปทางาน ในขณะที่กลุม่ ซื ้อสินค้ า /ไปพักผ่อน กลับบ้ าน /ที่พกั และไปทา
ธุระมีความต้ องการที่ใกล้ เคียงกัน (แผนภูมิที่ 5.3)
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แสดงสัดส่ วนเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรือโดยสารในแม่ นา้
เจ้ าพระยาโดยจาแนกตามจุดประสงค์ ในการเดินทาง
100%
80%
60%
40%
20%
0%

อื่นๆ
ทาธุระ
กลับบ้ าน / ที่พกั
ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
ไปเรี ยนหนังสือ
ไปทางาน

แผนภูมิ ที่ 5.3 แสดงสัดส่วนเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ เรื อโดยสารในแม่น ้าเจ้ าพระยาโดยจาแนก
จุดประสงค์ในการเดินทาง

ตาม

จากเหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาภาพรวมพบว่า กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ บริการต้ องการความรวดเร็วในการเดินทางซึง่ สอดคล้ องกับจุดประสงค์และอา ชีพของ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยที่กลุม่ ผู้ใช้ บริการที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท กลุม่ นักเรี ยน นิสิต /นักศึกษา
มีความต้ องการในการเดินทางที่รวดเร็วเพื่อไปทางานหรื อเรี ยนหนังสือ ส่วนเหตุผลทางด้ านความ
สะดวกสบาย/เข้ าถึงได้ ง่าย และราคาถูกก็เป็ นส่วนเสริมในการตัดสินใจสาหรับการเลือกใช้ บริการ
ตารางที่ 5.20 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้า
เหตุผล
ความรวดเร็ ว
ความสะดวกสบาย/เข้ าถึงได้ ง่าย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทาง
ความถี่ในการให้ บริ การสูง
มีบริ การที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

อันดับที่ 1
ร้ อยละ

อันดับที่ 2
ร้ อยละ

อันดับที่ 3
ร้ อยละ

67.25
12.75
4.75
5.25
0.00
4.75
4.75
0.00
0.00
100.00

22.00
24.50
2.00
10.00
10.00
17.50
12.00
2.00
0.00
100.00

12.00
22.75
6.25
7.75
24.00
25.25
10.00
2.00
0.00
100.00

รวม
101.25
60.00
13.00
23.00
24.00
47.50
32.00
4.00
0.00

114
เมื่อพิจารณาเหตุผลของการเลือกใช้ รถไฟฟ้า 3 อันดับแรกและทาการจาแนกเหตุผล
รองๆในแต่ละอันดับเหตุผลออกเป็ นประเด็นต่างๆตามลาดับ (ตารางที่ 5.20) พบว่า
เหตุผลอันดับที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ รถไฟฟ้าเพราะความรวดเร็วในการเดินทางเป็ น
เหตุผลสาคัญที่สดุ ร้ อยละ 67.25 รองลงมาได้ แก่ สะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่ายและมีการเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งอื่นๆ มีจานวนร้ อยละ 12.75 และ 5.25 ตามลาดับ
เหตุผลอันดับที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ รถไฟฟ้าเ พราะความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่าย
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 24.50 รองลงมาได้ แก่ ความรวดเร็วในการเดินทางและสามารถ
กาหนดเวลาในการเดินทางได้ มีจานวนร้ อยละ 17.50 และ 12.00 ตามลาดับ
เหตุผลอันดับที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ รถไฟฟ้าเพราะสามารถกาหนดเวลาในการ
เดินทางคิดเป็ นร้ อยละ 25.25 รองลงมาได้ แก่ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้
ง่าย มีจานวนคิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และ 22.75 ตามลาดับ
ภาพรวมเหตุผลการเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้าที่ถกู เลือกตอบมากที่สดุ 3 อันดับแรกคือ
ความรวดเร็วในการเดินทางรองรับกับความต้ องการใน การเดินทางช่วงชัว่ โมงเร่งด่วน มีจานวน
รวม 101.25 รองลงมาคือความสะดวกสบาย /เช้ าถึงได้ ง่าย มีจานวนรวม 60.00 และสามารถ
กาหนดเวลาในการเดินทางได้ มีจานวนรวม 47.50
การพิจารณาถึงภาพรวมเหตุผลในการเดินทางโดยใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า
แสดงถึงความสาคัญของประเด็นต่างๆที่จะถูกนามาพิจารณาเพื่อเลือกใช้ บริการะบบชนส่งที่กลุม่
ตัวอย่างต้ องการมากที่สดุ ประเด็นต่างๆที่ได้ กาหนดขึ ้นได้ จากการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่งมวลชนที่คานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ ในหลายๆด้ าน ผลของการศึกษาทาให้ ทราบถึง
เหตุผลห ลักในการเลือกใช้ รูปแบบการเดินทางมากที่สดุ ได้ แก่ ระบบที่ให้ ความรวดเร็วในการ
เดินทาง ส่วนประเด็นเหตุผลการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งทังสองระบบรองๆลงไปก็
้
มี
ความสาคัญเพราะเป็ นเหตุผลที่มาสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบ
ต่างๆที่มีให้ บริการอยูใ่ นปั จจุบนั ของผู้เดินทางเอง
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ตารางที่ 5.21 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้าโดยจาแนกกลุม่ อาชีพ
อาชีพ
เหตุผล

ความรวดเร็ ว
ความสะดวกสบาย/
เช้ าถึงได้ ง่าย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถกาหนดเวลา
ในการเดินทาง
ความถี่ในการ
ให้ บริ การสูง
มีบริ การที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

นักเรี ยน
นิสติ
นักศึกษา
17.75

6.50

พนักงาน
รัฐวิสา
หกิจ
3.75

3.00

1.00

0.50

4.25

1.50

2.00

0.50

0.00

1.00

12.75

2.50

0.50

0.25

1.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

4.75

1.00

0.00

0.00

0.75

0.75

1.50

0.25

0.00

0.50

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.50

0.00

0.50

1.00

0.25

0.25

0.75

0.00

4.75

0.75

0.00

0.00

1.00

0.75

0.50

0.00

0.00

0.00

4.75

0.00
0.00
27.00

0.00
0.00
8.50

0.00
0.00
3.25

0.00
0.00
28.75

0.00
0.00
11.50

0.00
0.00
9.25

0.00
0.00
3.25

0.00
0.00
1.50

0.00
0.00
7.50

0.00
0.00
100.00

รับ
ราชการ

พนักงาน
บริ ษัท

ธุรกิจ
ส่วนตัว

รับจ้ าง

แม่บ้าน
พ่อบ้ าน

ไม่ได้
ทางาน

ไม่ตอบ

รวม

20.75

7.50

5.00

2.25

0.75

6.00

67.25

จากเหตุผลการเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้าของกลุม่ ตัวอย่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาจาแนกตาม
อาชีพ (ตารางที่ 5.21) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานบริษัทและนักเรี ยน นิสิต/นักศึกษาให้
เหตุผลทางด้ านความรวดเร็วในการเดินทางมากที่สดุ เช่นเดียวกับเหตุผลในการเลือกใช้ เรื อด่วน
เจ้ าพระยา (ตารางที่ 5.18) สัดส่วนของกลุม่ ที่ให้ เหตุผลด้ านความสะดวกสบาย /เข้ าถึงได้ ง่ายมี
สัดส่วนใกล้ เคียงกันในแต่ละอาชีพ แสดงให้ เห็นว่าการเดินทางด้ วยรถไฟฟ้ าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มี
ความจาเป็ นต้ องใช้ เพื่อความรวดเร็วเป็ นหลัก โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่
ตัวอย่างทางด้ านความเร็วได้ เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 5.22 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้าจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง
จุดประสงค์ในการเดินทาง
เหตุผล

ความรวดเร็ว
ความสะดวกสบาย /เช้ าถึงได้
ง่าย
ค่าโดยสารราคาถูก
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
อื่นๆ
ความปลอดภัย
สามารถกาหนดเวลาในการ
เดินทาง
ความถี่ในการให้ บริการสูง
มีบริการที่จอดรถ
อื่นๆ
รวม

24.5
5.25

10.25
1.75

ไปซื ้อ
สินค้ า /
พักผ่อน
15.00
1.75

2.00
1.25

1.00
1.00

0.00
1.25

1.00
1.00

0.75
0.25

0.00
0.00

0.00
0.00

4.75
5.25

0.00
0.25

0.00
1.25

0.00
0.00

0.00
1.75

0.00
1.00

0.00
0.50

0.00
0.00

0.00
4.75

1.75
0.00
0.00
35.00

0.50
0.00
0.00
15.75

0.75
0.00
0.00
18.75

0.75
0.00
0.00
18.50

1.00
0.00
0.00
7.50

1.00
0.00
0.00
4.50

0.00
0.00
0.00
0.00

4.75
0.00
0.00
100.00

ไป
ไปเรียน
ทางาน หนังสือ

กลับ
บ้ าน /
ที่พกั
11.50
2.50

ไป
ทาธุระ

อื่นๆ

ไม่ตอบ

รวม

3.50
1.00

2.50
0.50

0.00
0.00

67.25
12.75

ซึง่ เมื่อจาแนกถึงจุดประสงค์ในการเดินทางของกลุม่ ที่ให้ เหตุผลในการเลือกใช้ รถไฟฟ้า
(ตารางที่ 5.22) พบว่ากิจกรรมสอดคล้ องกับเหตุผลในการเลือกระบบขนส่ง โดยกิจกรรมที่มี
ความต้ องการในชัว่ โมงเร่งด่วน ได้ แก่ ไปทางาน ไปเรี ยนหนังสือ ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน และ
กลับบ้ าน / ที่พกั ต้ องการความรวดเร็วมากที่สดุ นอกจากนี ้ระบบขนส่งรถไฟฟ้ามีเส้ นทางผ่าน
ย่านพาณิชยกรรม แหล่งงานที่สาคัญ ทาให้ เกิดการเดินทางที่สะดวกและเข้ าถึงพื ้นที่เหล่านี ้ได้
ง่าย ส่วนเหตุผลอื่นๆ เช่น ค่าโดยสารราคาถูก การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น สามารถ
กาหนดเวลาในการเดินทาง และความถี่ในการให้ บริการสูง มีลกั ษณะการตอบคาถามใกล้ เคียง
เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยในการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งทังเรื
้ อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า
( แผนภูมิที่ 5.4) พบว่าปั จจัยในการเลือกใช้ ที่สาคัญทังสองระบบขนส่
้
ง พบว่า ความรว ดเร็วเป็ น
ปั จจัยหลักในการเลือกใช้ บริการ ในขณะที่ความสะดวกสบายและเข้ าถึงได้ ง่ายมีผ้ ใู ห้ ความคิดเห็น
ใกล้ เคียงกัน ส่วนปั จจัยทางด้ านราคาพบว่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นปั จจัยทางด้ านการเลือกใช้
บริการมากกว่าเนื่องจากมีราคาถูก ในขณะที่รถไฟฟ้ามีคา่ โดยสารในอัตราที่สงู กว่ า ส่วนความถี่
ในการเลือกใช้ บริการพบว่ารถไฟฟ้ามีความคิดเห็นสูงกว่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาเพราะนอกเหนือจาก
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ช่วงเวลาเร่งด่วนแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบเฉพาะเรื อด่วนเจ้ าพระยา มีความถี่ในการให้ บริการน้ อย
กว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนมาก
เปรียบเทียบปั จจัยในการเลือกใช้ บริการระบบขนส่ ง
ความรวดเร็ว
150

อื่นๆ

ความสะดวกสบาย/เข้ าถึงได้ งา่ ย
100

มีบริการที่จอดรถ

50

ค่าโดยสารราคาถูก

0

ความถี่ในการให้ บริการสูง

สามารถกาหนดเวลาในการ
เดินทาง

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
ความปลอดภัย

เรื อด่วนเจ้ าพระยา
รถไฟฟ้า

แผนภูมิที่ 5.4 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการเลือกใช้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้ า

นอกจากการศึกษาถึงเหตุผลในการเลือกใช้ ระบบขนส่งรูปแบบต่างๆของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ างต้ นแล้ ว การศึกษาถึงสิ่งที่เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเดินทางซึง่ มีผลให้ เกิดความไม่
สะดวกต่อผู้เดินทางก็มีความสาคัญ โดยสิ่งที่เป็ นปั ญห าที่ได้ จากการศึกษาจะเป็ นข้ อเสนอแนะ
พื ้นฐานที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพื่อส่งเสริมหรื อปรับปรุงการอานวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อ
เข้ าถึงหรื อใช้ บริการระบบขนส่งต่างๆ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเดินทาง
ของกลุม่ ตัวอย่างจะขออธิบายแยกแต่ละระบบขนส่ง ดังนี ้
ตารางที่ 5.23 ปั ญหาระหว่างการเดินทางโดยใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยา
ปั ญหา
สภาพความคล่องตัวบริ เวณท่าเรื อ
ระยะห่างระหว่างท่าเรื อกับระบบขนส่งอื่นๆ
เสียเวลาในการเปลีย่ นถ่ายพาหนะไปยังจุดหมายปลายทาง
ความปลอดภัยบริ เวณเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมกับระบบขนส่งอื่น
อื่นๆ
รวม

จานวนชุดของ
แบบสอบถาม (ชุด)
119
165
47
48
21
400

ร้ อยละ
29.75
41.25
11.75
12.00
5.25
100.00
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ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางโดยใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยา (ตารางที่ 5.23)
พบว่า ปั ญหาที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจมากที่สดุ คือ ระยะห่างระหว่างท่าเรื อกับระบบขนส่ง
หลัก คิดเป็ นร้ อยละ 41.25 รองลงมาคือสภาพความคล่องตัวของบริเวณท่าเรื อ และความ
ปลอดภัยบริเวณเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมกับระบบขนส่งอื่น คิดเป็ นร้ อยละ
29.75 และ 12.00
ตามลาดับ
ส่วนปั ญหาการเสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายพาหนะไปยังจุดมุง่ หมายปลายทาง คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.75 และประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากปั ญหาประเด็นหลัก ถือว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
เช่นกัน ซึง่ สามารถจาแนกได้ เช่น
1) พนักงานขับเรื อเร็วไป
2) พนักงานท้ ายเรื อพูดจาไม่สภุ าพ มารยาทของพนักงานบางครัง้ ไม่คอ่ ยดี
3) รับผู้โดยสารมากเกินไปในช่วงเวลาที่เร่งด่วน
4) ท่าเรื อเก่า ไม่สะอาด ไม่ได้ มาตรฐาน
5) ป้ายประชาสัมพันธ์ในการบอกเส้ นทางดูยาก และไม่มีการปรับปรุง
หากจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทางจะทาให้ ทราบถึงประเด็นในการใช้ ที่ดนิ
สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา ดังนี ้
ตารางที่ 5.24 ปั ญหาระหว่างการเดินทางโดยใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาจาแนกตามจุดประสงค์ในการ
เดินทาง
จุดประสงค์ในการเดินทาง
ปั ญหา
สภาพความคล่องตัว
บริเวณท่าเรือ
ระยะห่างระหว่างท่าเรือ
กับระบบขนส่งอื่นๆ
เสียเวลาในการเปลี่ยน
ถ่ายพาหนะไปยัง
จุดหมายปลายทาง
ความปลอดภัยบริเวณ
เส้ นทางสัญจรที่เชื่อมกับ
ระบบขนส่งอื่น
อื่นๆ

ไป
ทางาน

ไปเรียน
หนังสือ

ไปซื ้อ
สินค้ า /
พักผ่อน

กลับบ้ าน
/ ที่พกั

ไป
ทาธุระ

อื่นๆ

ไม่ตอบ

รวม

10.50

9.00

2.75

4.00

1.75

1.00

0.00

29.75
41.25

15.00

3.75

8.75

7.75

3.50

1.50

0.00
.

3.75

1.00

2.50

2.75

1.00

1.00

0.00

11.75

4.50

1.25

3.25

2.75

0.00

0.00

0.00

12.00

1.25

0.75

1.25

1.25

0.50

0.00

0.00

5.25
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รวม

35.00

15.75

18.5

18.5

6.75

3.50

0.00

100.00

จากปั ญหาระหว่างการเดินทางโดยใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาจาแนกตามจุดประสงค์ในการ
เดินทาง (ตารางที่ 5.24) พบว่ากลุม่ ที่มีการเดินทางไปทางานและไปเรี ยนหนังสือมีปัญหากับ
สภาพความคล่องตัวบริเวณท่าเรื อ เนื่องจากจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ระยะเวลาในการเดินทางที่รวดเร็ว
ส่วนปั ญหาที่ กลุม่ ไปทางานพบมากที่สดุ ได้ แก่ ระยะห่างระหว่างท่าเรื อและระบบขนส่งอื่นๆ
เนื่องจากกลุม่ ทางานมีความจาเป็ นในการใช้ เปลี่ยนถ่ายพาหนะในการเดินทางเนื่องจากสถานที่
ทางานมีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตที่อยูใ่ กล้ ถนนสายหลัก นอกจากนี ้ระยะห่างระหว่างท่าเรื อแต่ละท่าก็สง่ ผล
ต่อการเปลี่ ยนถ่ายพาหนะและความคิดเห็นทางด้ านระยะห่างระหว่างท่าเรื อและระบบขนส่งอื่นๆ
ในการเดินทางด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 5.25 ปั ญหาระหว่างการเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้า
ปั ญหา
สภาพความคล่องตัวบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ า
ระยะห่างระหว่างสถานีรถไฟฟ้ ากับระบบ
ขนส่งอื่นๆ
เสียเวลาในการเปลีย่ นถ่ายพาหนะไปยัง
จุดหมายปลายทาง
ความปลอดภัยบริ เวณเส้ นทางสัญจรที่
เชื่อมกับระบบขนส่งอื่น
อื่นๆ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
112
83

ร้ อยละ
28.00
20.75

149

37.25

16

4.00

40
400

10.00
100.00

ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กลุม่ ตัวอย่างพบในระหว่างการเดินทางด้ วยรถไฟฟ้า
(ตารางที่
5.25) พบว่า ปั ญหาการเสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายพาหนะเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่อยูไ่ กล
จากสถานีรถไฟฟ้าคิดเป็ นร้ อยละ 37.25 รองลงมาเป็ นปั ญหาเรื่ องสภาพความคล่องตัวบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าแล ะระยะห่างระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ
28.00
และ 20.75 ตามลาดับ
ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีสดั ส่วนน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ 3 ประเด็นแรก ได้ แก่ ความ
ปลอดภัยบริเวณเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมกับระบบขนส่งอื่น เช่น เพิ่มจานวนไฟส่องสว่างบริ เวณ
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สถานีรถไฟฟ้า ตังกล้
้ องวงจรปิ ด หรื อมีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณทางขึ ้นสถานี
รถไฟฟ้าก็จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ใช้ บริการได้
ตารางที่ 5.26 ปั ญหาระหว่างการเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้าจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง
จุดประสงค์ในการเดินทาง
ปั ญหา
สภาพความคล่องตัว
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
ระยะห่างระหว่างสถานี
กับระบบขนส่งอื่นๆ
เสียเวลาในการเปลี่ยน
ถ่ายพาหนะไปยัง
จุดหมายปลายทาง
ความปลอดภัยบริเวณ
เส้ นทางสัญจรที่เชื่อม
กับระบบขนส่งอื่น
อื่นๆ
รวม

ไปทางาน

ไปเรียน
หนังสือ

ไปซื ้อ
สินค้ า /
พักผ่อน

กลับบ้ าน
/ ที่พกั

ไป
ทาธุระ

อื่นๆ

ไม่ตอบ

รวม

6.25

5.00

3.50

5.00

1.50

0.25

0.00

28.00

11.75

2.75

9.00

28.00

2.25

1.00

0.00

20.75

14.25

4.25

5.75

23.00

2.50

2.25

0.00

37.25

1.25

1.75

0.00

8.00

0.50

0.00

0.00

1.50

2.00

0.25

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

35.00

15.75

18.50

18.50

6.75

3.50

0.00

100.00

4.00

เมื่อจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทางของปั ญหาในการเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้า
(ตารางที่ 5.26) พบว่า กลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์ในการทางานเห็นว่ารถไฟฟ้ามีการเสียเวลาในการ
เปลี่ยนถ่ายพาหนะมากที่สดุ เนื่องจากกลุม่ นี ้มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเดินทางที่รวดเร็วแม้ วา่
รถไฟฟ้าจะตอบสนองประเด็นทางด้ านความรวดเร็วในการเดินทางอยูแ่ ล้ วแต่การเปลี่ยนถ่าย
พาหนะทาให้ เสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ ้น รวมทังปั
้ ญหาระยะห่างระหว่างสถานีกบั ระบบขนส่ง
อื่นๆด้ วยเช่นกัน ซึง่ กลุม่ ที่ไปซื ้อสินค้ า /พักผ่อน กลับบ้ าน /ที่พกั และไปทาธุระมีความคล้ ายคลีง
กันในด้ านความคิดเห็นทัง้ 3 ประเด็นนี ้ใกล้ เคียงกันด้ วย
การพิจารณาภาพรวมของปั ญหาที่เกิดจากการเดินทางทังสองระบบนี
้
้เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความสาคัญของประเด็นต่างๆที่จะนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ การบริ
การระบบขนส่งสาธารณะ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ผลของการศึกษาพบว่า ผู้เดินทางพบปั ญหาในเรื่ องระยะห่างระหว่าง
ท่าเรื อกับระบบขนส่งอื่นๆมากที่สดุ สาหรับเรื อด่วนเจ้ าพระยา เนื่องจากบางท่าเรื อมีระยะห่าง
ระหว่างท่าเรื อและเส้ นทางเดินหลักเป็ นจานวนมาก ส่วนปั ญหาการเสียเวลาใ นการเปลี่ยนถ่าย
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พาหนะไปยังจุดหมายปลายทาง เนื่องจากระบบการซื ้อตัว๋ รวมถึงการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า
จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการเดินทางพอสมควร ประเด็นปั ญหาในส่วนอื่นๆก็มีความสาคัญ
เช่นเดียวกัน และเมื่อนาปั ญหาเหล่านี ้มาวิเคราะห์จะพบว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นปั ญหาทางด้ าน
กายภาพที่มีผลต่อการให้ บริการและการเชื่อมต่อของระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ

5.1.4 ปั จจัยในการส่ งเสริมการเดินทางด้ วยเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ ง
มวลชนระบบราง
การศึกษาในประเด็นการตัดสินใจใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้าหากระบบขนส่ง
ทังสองให้
้
ความรวดเร็วในการเดินทางและมีการเชื่อมต่อของระบบที่ดีจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยาในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษาให้ ความเห็นถึงปั จจัยในการสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อ
เรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้า โดยตัวแปรของปั จจัยในการสนับสนุนการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วย
เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางมาจากทฤษฏีการเชื่อมประสานในบทที่
2 ในหลักการเชื่อมประสานซึง่ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ การเชื่อมประสานองค์กร การเชื่อม
ประสานการดาเนินการ และการเชื่อมประสานทางกายภาพ ซึง่ สามารถสรุปปั จจัยที่สาคัญได้
ดังนี ้
การเชื่อมประสานทางองค์กร
- ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อ หมายถึง ผู้โดยสารสามารถใช้ ตวั๋ โดยสารใบ
เดียวร่วมกันระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางในหนึง่ เที่ยวการเดินทางได้
การเชื่อมประสานทางการดาเนินการ
- ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง หมายถึง การลดอัตร าค่าโดยสาร
ในการเดินทางลง เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการเชื่อมต่อระบบขนส่งทังสอง
้
ระบบ
- มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแสดงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งให้ มากขึ ้น
หมายถึง ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ หรื อการแสดงป้ายในบริเวณที่มีการ
เชื่อมต่อกันเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน และมีการรับรู้เพิ่มขึ ้น
การเชื่อมประสานทางกายภาพ
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- จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั หมายถึง การจัดระบบ
เครื อข่ายขนเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางให้ สอดคล้ อง เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็ นระบบ โดยผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการได้ อย่างสะดวกสบาย
- จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
หมายถึง มีการเชื่อมประสานการเดินทางระหว่างระบบขนส่งทังสองโดยใช้
้
สถานีร่วมกันในการเชื่อมต่อ ซึง่ ระยะห่างระห่างสถานีไม่ไกลเกินเสียเวลา
เปลี่ยนถ่ายพาหนะ
- ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ หมายถึง ขยายหรื อ
ย้ ายสถานีให้ เชื่อมต่อกันในระยะทางที่ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเดินเท้ าได้
- อื่นๆ เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร จัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ ระบบ
ขนส่งสารองที่จาเป็ น
ความคิดเห็นในเรื่ องปั จจัยที่สนั บสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้า
เป็ นสิ่งที่แสดงถึงความต้ องการของประชาชนในการปรับปรุงการเดินทางระหว่างระบบขนส่ง
(ตารางที่ 5.27) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสนับสนุนที่มีผ้ เู ลือกตอบมากที่สดุ คือ จัดโครงข่าย
ขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั คิดเป็ นร้ อยละ 32.75 รองลงมาคือ จัดให้ มีสถานีร่วม
หลายจุด มีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง และ ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบ
ขนส่ง คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 และ 14.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.27 ปั จจัยในการสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้า
ปั จจัยที่สนับสนุน
จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั
จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง
ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อ
ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
มีการประชาสัมพันธ์ตามสือ่ ต่างๆแสดงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งให้
มากขึ ้น
อื่นๆ เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร จัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์
ระบบขนส่งสารองที่จาเป็ น

จานวนชุดของ
แบบสอบถาม (ชุด)
131
100
57
44
31
22

32.75
25.00
14.25
11.00
7.75
5.50

15

3.75

ร้ อยละ
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รวม

400

100.00

ปั จจัยในการสนับสนุนให้ เกิดมีการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างโครงข่ายในลาดับอื่นๆก็มี
ความสาคัญเช่นเดียวกัน เช่น ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วม การปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้
อยูใ่ นระยะที่เดินได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยในเรื่ องการบริหารการจัดตัวระบบขนส่ง เช่น
การปรับปรุงโครงสร้ างทางกายภาพ ทัศนียภาพของสถานีและท่าเรื อ การจัดสภาพแวดล้ อมใน
บริเวณใกล้ เคียง เป็ นต้ น ดังนันการปรั
้
บปรุงระบบโครงข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าจะต้ อ งทาควบคูไ่ ปพร้ อมๆกัน เพื่อให้ เกิดผลสมบูรณ์และสัมพันธ์กนั ซึง่
แต่ละปั จจัยสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆได้ ดังนี ้
1) จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั
การจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั ในพื ้นที่ศกึ ษาให้ ความสาคัญเป็ น
ลาดับที่หนึง่ โดยกลุม่ ตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับแรกมากถึง 131 คน หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 32.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) การจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละ
ระบบต้ องจัดให้ สมั พันธ์กนั ทังทางด้
้
านโครงข่ายทางบก ได้ แก่ รถโดยสารประจาทาง รถไฟฟ้า
รถไฟใต้ ดิน และทางน ้า ได้ แก่ เรื อด่วนเจ้ าพระยา เรื อด่วนตามคลองต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การจัด
โครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางต่างๆเข้ าด้ วยกันจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะ
สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ตามจุดประสงค์ในการเดินทางได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็วด้ วย
กลุ่มทึมคี วามคิดเห็นว่ าควรจัดโครงข่ ายขนส่ งมวลชน
แต่ ละระบบให้ สัมพันธ์ กนั จาแนกตามจุดประสงค์ ในการเดินทาง
กลับบ้ าน / ที่พกั
10%

ไป ทาธุระ
6%

อื่นๆ ไม่ตอบ
4% 0%

ไปทางาน
46%
ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
26%
ไปเรี ยนหนังสือ
8%
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แผนภูมิที่ 5.5 แสดงปั จจัยในการจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั จาแนกตามจุดประสงค์ใน
การเดินทาง

เพื่อให้ ทราบความต้ องการของผู้ใช้ บริการในการเดินทางไปสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆ สามารถจาแนก
สัดส่วนตามลักษณะจุดประสงค์การเดินทางเกี่ยวกับการจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้
สัมพันธ์กนั (แผนภูมิที่ 5.5) โดยพบว่า กลุม่ ที่มีการเดินทางไปทางานเห็นว่าควรจัดโครงข่ายขนส่ง
มวลชนให้ สมั พันธ์กนั มากที่สดุ เนื่องจากจุดประสงค์ของการเดินทางในการทางานจาเป็ นต้ องใช้
ความเร็วในการเดินทาง มีจานวนการเปลี่ยนถ่ายพาหนะน้ อยครัง้ การจัดระบบโครงข่าย
ที่
สัมพันธ์กนั จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลงได้ นอกจากนี ้กลุม่ ไปซื ้อสินค้ า
/ พักผ่อน มี
ความคิดเห็นเป็ นลาดับที่สอง ซึง่ มากกว่ากลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์ไปเรี ยนหนังสือ
จากรูปที่ 4.2
ในบทที่ 4 แสดงเส้ นทางการเชื่อมต่อในการเดินทางด้ วยเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและระบบรางในปั จจุบนั พบว่าระบบโครงข่ายมีการเชื่อมต่อเพียงแค่ทา่ เรื อสาทรซึง่ อยู่
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของกรุงเทพฯ นอกจากนี ้การเชื่อมต่อพื ้นที่ซงึ่ เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม
ในบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาแล ะบริเวณย่านธุรกิจสาคัญ เช่น สาทร สีลม สุขมุ วิท ฯลฯ
จาเป็ นต้ องใช้ การเดินทางที่เพิ่มจานวนเที่ยวมากขึ ้น เพราะต้ องเปลี่ยนเส้ นทางการเดินทาง
ถึงแม้ วา่ จะเป็ นระบบรางเช่นเดียวกัน ทาให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มมากขึ ้น หากมีระบบรางที่สามารถ
เชื่อมต่อการเดินทางระหว่ างริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาและบริเวณคลองแสนแสบจะช่วยทาให้ การ
เชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างพื ้นที่พาณิชยกรรมและแหล่งงานในบริเวณทังสองเป็
้
นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีทางเศรษฐกิจ
การจัดโครงข่ายให้ สมั พันธ์กนั ในอนาคตจะสามารถใช้ ทา่ เรื อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการนา
ผู้โดยสารเข้ ามาใช้ เดินทางต่อของระบบขนส่งมวลชน ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ริมน ้าซึง่
อยูใ่ กล้ สถานีและจุดต้ นทางปลายทางของระบบขนส่งมวลชน จะทาให้ มีผ้ มู าใช้ พื ้นที่เป็ นจานวน
มากขึ ้นซึง่ มีผลให้ บริเวณใกล้ เคียงเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมดึงดูดผู้คนเข้ ามาในพื ้นที่ซงึ่ เกิดจากท่ าเรื อ
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ ดังนันแนวทางการพั
้
ฒนาปรับเปลี่ยนเส้ นทางให้ สมั พันธ์กนั ต้ องคานึงถึง
ลักษณะของผู้ใช้ บริการ จุดต้ นทางและจุดปลายทาง พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการ เป็ น
หลักในการวางแผนพัมนาโครงข่ายการเดินทาง
ปั ญหาการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะจา กการสารวจ พบว่า ความสัมพันธ์กนั ของ
โครงข่ายการเดินทางที่มีเชื่อมต่อกันอย่างไม่เป็ นระบบ ส่งผลให้ โครงข่ายต้ นทางและปลายทางมี
ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น มีการเปลี่ยนถ่ายพาหนะเพิ่มขึ ้น ฯลฯ
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ดังนันการจั
้
ดโครงข่ายขนส่งมวลชนให้ สมั พันธ์ กัน สามารถทาได้ โดยปรับเส้ นทางที่มีจดุ ต้ นทาง –
ปลายทางให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน ให้ ความสาคัญกับการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะ จะสามารถเชื่อมโยงการจราจรและขนส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีศนู ย์กลาง
ระบบขนส่งมวลชนที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณ ะอื่นๆได้ สะดวก พิจารณา
เฉพาะลักษณะของสถานี เช่น เส้ นทางสัญจรหลัก ทิศทางของการจราจร ทางเข้ าสูส่ ถานี การ
จัดพื ้นที่อานวยความสะดวก เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในส่วนของการปรับเส้ นทางให้ มีความคดเคี ้ยวน้ อยลง
และสันลงโดยจั
้
ดให้ มีจดุ เปลี่ยนถ่ายการเดินทางกับเส้ นทางหลัก แ ละจัดเที่ยวการเดินทางของ
ระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทให้ เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารและช่วงเวลาจะสามารถ
แก้ ไขปั ญหาการจราจรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้
2) จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
การจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุดเป็ นการประสานการเดินทางทางด้ า นกายภาพระหว่าง
ท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาและสถานีรถไฟฟ้า ปั จจุบนั สถานีร่วมได้ แก่ ท่าเรื อสาทรและสถานีรถไฟฟ้า
ตากสิน โดยมีการเชื่อมประสานระบบข้ อมูลการเดินทางทังบริ
้ เวณท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้า
ปั จจัยนี ้เป็ นปั จจัยที่ผ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาให้ ความสาคัญเป็ นลาดับ ที่ 2 โดยมีจานวน
แบบสอบถามที่เลือกถึง 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่
5.27)
ในอนาคตพบว่าระบบขนส่งทังสองจะมี
้
สถานีร่วมหลายจุด ตามแผนแม่บทการขนส่ง
มวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและพื ้นที่ตอ่ เนื่อง ประกอบด้ วย ท่าเรื อ
ท่าน ้านนทบุรี
ท่าเรื อเกียกกาย ท่าเรื อพระอาทิตย์ ท่าเรื อพรานนก และท่าเรื อปากคลองตลาด ซึง่ หากแบ่งตาม
ลักษณะการใช้ ที่ดนิ แล้ วจะเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญทางด้ านเศรษฐกิจและพื ้นที่ทางราชการ (รูปที่
5.2) ผลของการเกิดสถานีร่วมคือพื ้นที่บริเวณรอบๆสถานีจะกลายเป็ นจุดที่ทาให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ เกิดร้ านค้ าจานวนมากทังร้้ านบริเวณอาคาร ร้ านค้ ารถเข็นและร้ านค้ า
แผงลอย นอกจากนี ้จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยรอบเนื่องจากเกิดรูปแบบการ
เดินทางใหม่ขึ ้นในพื ้นที่
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ท่าน ้านนทบุรีและสถานีนนทบุรี
ตังอยู
้ บ่ ริเวณแหล่งพาณิชยกรรม

ท่าเรื อเกียกกายและสถานีเกียกกาย
อยูบ่ ริเวณสถานที่ราชการและสถานศึกษา

ท่าเรื อพระอาทิตย์และสถานีบางขุนพรหม
ท่าเรื อปากคลองตลาดและสถานีสนามไชย
เป็ นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่ งพระ
นครตังอยู
้ ใ่ นเขตพาณิชยกรรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ และฝั่ งธนบุรี

ท่าเรื อพรานนกและสถานีอิสรภาพ
ค้ าขายตลอดแนวเส้ นทาง

รูปที่ 5.2 แสดงเส้ นทางและสถานีร่วมของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง

ที่มีการ
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การสร้ างสถานีร่วมหลายจุดจาเป็ นต้ องส่งเสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
สะดวกสบาย และมีสิ่งรองรับเพื่ออานวยความสะดวก นอกจากนี ้การประสานข้ อมูลการเดินทาง
พบว่ามีสว่ นสาคัญซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริการมี ทางเลือกในการเดินทาง ซึง่ จะส่งผลให้ คนหันมาใช้
บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการ
สามารถวางแผนการเดินทางได้ ดังนันหากมี
้
การเชื่อมประสานสถานีร่วมและมีการประสานระบบ
ข้ อมูลการเดินทางที่ดีจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดทางเลื อกในการเดินทางเพิ่มมากขึ ้นและหันมาใช้
บริการระบบขนส่งเพิ่มมากขึ ้น
3) ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง
การปรับลดอัตราค่าโดยสารมีสว่ นสาคัญในเลือกใช้ บริการตามลักษณะปั จจัยในการเลือก
รูปแบบการเดินทาง โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับที่ 3 จานวน 57 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 14.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนทัง้
สองระบบมีข้อดีคือความรวดเร็วในการเดินทาง ความถี่ในการให้ บริการ การที่จะสนับสนุนการ
เดินทางทังสองร่
้
วมกันจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจใ
ห้ ผ้ ใู ช้ บริการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการร่วมกันได้ ง่ายขึ ้น
เมื่อแยกการพิจารณาระหว่างระบบขนส่งเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง จากตารางที่
5.17 แสดงเหตุผลในการเลือกเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาพบว่าอัตราค่าโดยสารราคาถูกเป็ น
ลาดับที่สามของเหตุผลอันดับแรก จานวน
89
คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.75 ของกลุม่
แบบสอบถามทังหมด
้
ในขณะที่ตาราง 5. 20 แสดงเหตุผลการเลือกเดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้า
พบว่าเหตุผลอัตราค่าโดยสารราคาถูกมีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.75 ของกลุม่
แบบสอบถามทังหมด
้
ซึง่ ระบบขนส่งทังสองมี
้
ความแตกต่างกันทางด้ านราคาอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
ปั จจุบนั อัตราค่าโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยาขึ ้นอยูต่ ามระยะทางและตามรูปแบบเรื อ
โดยสาร โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้ นจะต้ องจ่ายค่าเดินทางโดยสารอยูท่ ี่ 13 บาท ในขณะที่ระบบ
รถไฟฟ้ามีอตั ราค่าโดยสารเริ่มต้ นที่ 15 บาท ซึง่ หากผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบ
รถไฟฟ้า จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการต้ องจ่ายค่าโดยสารขันต
้ ่ารวมอยูท่ ี่ 28 บาท จากตารางที่ 5.16
แสดงอัตราค่าโดยสารในการเดินทางทังหมดของกลุ
้
ม่ ที่มีการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อ
ระบบรางในการเดินทาง ทาให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างของผู้ใช้ บริการร่วมกันส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 31 – 50
บาทต่อหนึง่ เที่ยวการเดินทาง
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กลุ่มทึมคี วามคิดเห็นว่ าควรลดอัตราค่ าโดยสารลง
จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
รับจ้าง
12%

ธุรกิจส่ วนตัว
12%

ไม่ได้ทางาน แม่บา้ น พ่อบ้าน
2%
2%
ไม่ตอบ
5%

นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
42%

พนักงานบริ ษทั
17%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3%

รับราชการ
5%

แผนภูมิที่ 5.6 แสดงปั จจัยในการสนับสนุนด้ านการปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่งที่เป็ น
ปั จจัยในการสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้ าจาแนกตามอาชีพ

หากจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามอาชีพ (แผนภูมิที่ 5.6) พบว่ากลุม่ นักเรี ยน นิสิต /นักศึกษา
ให้ ความสาคัญมากที่สดุ เนื่องจากกลุม่ นักเรี ยน นิสิต /นักศึกษาเห็นว่าราคาค่าโดยสารปั จจุบนั มี
จานวนสูงไปสาหรับการเดินทาง เพราะกลุม่ เหล่านี ้ยังไม่มีรายได้ เป็ นของตนเองหรื อหากมีรายได้ ก็
มีรายได้ ไม่มากนัก ทาให้ ไม่ค้ มุ ค่าในการเดินทาง ลาดับที่สองได้ แก่ กลุม่ พนักงานบริษัท ซึง่ หาก
พิจารณาแล้ วพบว่าพื ้นที่ศกึ ษาและการใช้ ที่ดนิ บริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย สถานศึกษา สถานที่ทางานและแหล่งพาณิชยกรรม
อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันมากในปั จจุบนั หากมี
การประสานระหว่างองค์กรเพื่อกาหนดอัตราค่าโดยสารแต่ละประเภทให้ มีความสอดคล้ องกัน
อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมทังระยะและเส้
้
นทาง โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ การ
สนับสนุน จะเป็ นการช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อในการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะได้ อีก
ทางหนึง่ ด้ วยเช่นกัน
4) ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อ
ในปั จจุบนั นี ้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังไม่มีการใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อ
ตัว๋ ต่อ แสดงให้ เห็นว่ายังขาดการเชื่อมประสานระหว่างองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การใช้
ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณ ะใน
ด้ านการเดินทาง โดยอาจจะมีสิทธิพิเศษในการใช้ บริการร่วมกัน เช่น ลดอัตราค่าโดยสารร่วม
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เพิ่มเที่ยวการเดินทางพิเศษ หรื อเพิ่มจานวนเที่ยวการเดินทางร่วมให้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ซึง่ เป็ น
การส่งเสริมให้ เกิดการใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะทังสองระบบเพิ
้
่มขึ ้น
กลุ่ มตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับสี่มีจานวน 44 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11
ของผู้ตอ บแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) ซึง่ หากจาแนกตามจุดประสงค์การเดินทาง
เพื่อให้ ทราบถึงรูปแบบในการเดินทางที่แตกต่างกัน (แผนภูมิที่ 5.7) พบว่ากลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์ใน
การเดิ นทางให้ ความเห็นมากที่สดุ คือกลุม่ ที่ไปทางาน จานวน 12 คน รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ที่มี
ความต้ องการในการกลับบ้ านหรื อที่พกั จานวน 8 คน กลุม่ ตัวอย่างเหล่านี ้มีจดุ ประสงค์ในการ
ใช้ บริการในการเดินทางเป็ นประจาในชัว่ โมงเร่งด่วน ส่วนกลุม่ นักเรี ยน นิสิต /นักศึกษาและกลุม่
ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อนมีจานวนเท่ากัน คือ จานวน 4 คน หากพิจารณาภาพรวมพบว่ากลุม่
ผู้ใช้ บริการที่เลือกตอบในส่วนของตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อพบว่ามีจานวนที่ไม่แตกต่างกันมาก
แสดงว่าปั จจัยในส่วนนี ้ยังไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญในการเลือกใช้ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบ
ขนส่งทังสอง
้
กลุ่มทึมคี วามคิดเห็นว่ าควรใช้ ต๋ วั โดยสารร่ วมหรือตั๋วต่ อ
จาแนกตามจุดประสงค์ ในการเดินทาง
ไป ทาธุระ อื่นๆ
3%
9%
กลับบ้ าน / ที่พกั
25%
ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
14%

ไปทางาน
38%

ไปเรี ยนหนังสือ
14%

แผนภูมิที่ 5.7 แสดงปั จจัยในการสนับสนุนด้ านระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อที่เป็ นปั จจัยในการ
สนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้ าจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง

การใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อมีผลทางด้ านผู้ ใช้ บริการคือ ผู้ใช้ บริการมีความ
สะดวกสบายมากขึ ้นโดยไม่จาเป็ นต้ องต่อแถวซื ้อตัว๋ โดยสารในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน ไม่ต้องจ่าย
ค่าโดยสารซ ้าซ้ อน ได้ รับสิทธิทางด้ านลดอัตราค่าโดยสาร ทราบถึงรูปแบบการเดินทางประเภท
อื่นๆ และมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น หากมีการประสานกันระหว่างการดาเนินการของ
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แต่ละหน่วยงานได้ จะสามารถดึงดูดใจให้ ประชาชนหันมาใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมาก
ขึ ้น
5) ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
การปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งเป็ นการสร้ างความเชื่อมต่อในการเดินทางระหว่าง
ระบบขนส่งสาธา รณะทังสองประเภทและการเข้
้
าถึงพื ้นที่ทา่ เรื อเป็ นสิ่งสาคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ รับสะดวกสบายยิ่งขึ ้น ปั จจุบนั ท่าเรื อแต่ละท่ามีระยะห่าง
ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆไม่เท่ากัน บางท่าเรื อสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ
อื่นๆได้ โดยการ เดินเท้ า บางท่าเรื อจาเป็ นที่จะต้ องใช้ บริการระบบขนส่งกึ่งสาธารณะเพื่อเชื่อม
ต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากมีระยะทางที่ไกล
กลุม่ ตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับห้ ามีจานวน 31 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.75
ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นทางด้ านการปรับ
ระยะระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินเท้ าได้
สิ่งสาคัญคือระยะทางระหว่างเส้ นทางการเชื่อมต่อในอนาคตบางสถานีมีการเชื่อมต่อที่
ไกลเกินระยะการเดินเท้ า ได้ แก่ ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์ ท่าเรื อพรานนก และท่าเรื อ
ปากคลองตลาด (ตารางที่ 4.3 และรูปที่ 5.3) ทาให้ ต้องปรับปรุงเรื่ องระยะทางระหว่างสถานีกบั
ระบบขนส่ง ดังนี ้
1) ท่าเรื อพระอาทิตย์ มีระยะห่างระหว่างระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเพียง 50 เมตรแต่
มีระยะห่างระหว่างระบบรางในอนาคตถึง 1,200 เมตร จาเป็ นที่ต้องใช้ ระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นในการเชื่อมต่อเพื่อเดินทางแทน การปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่ง
ให้ สามารถเดินได้ ดาเนินการโดยปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการสถานีร่วมเดิม คือ
สถานีบางขุนพรหมให้ อยูใ่ กล้ บริเวณท่าเรื อพระอาทิตย์มากที่สดุ ในระยะไม่เกิน 500
เมตร จาเป็ นต้ องศึกษาถึงข้ อดีและข้ อเสีย ผลกระทบ
เกี่ยวกับพื ้นที่ และการ
คาดการณ์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางในระยะที่สามารถเดินเท้ าได้
2) ท่าเรื อพรานนก มีระยะห่างระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอิสระภาพถึง 1,200 เมตร แต่มี
ระบบขนส่งอื่นๆในพื ้นที่รองรับ เช่น รถแท๊ กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถโดยสาร
ประจาทาง เป็ นต้ น การเดินทางมุง่ สูส่ ถานีรถไฟฟ้าในอนาคตจะต้ องผ่านย่าน
การค้ าซึง่ ทาให้ การเดินเท้ าเป็ นไปอย่างลาบากและเสียเวลา จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยน
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สถานีให้ อยูใ่ นระยะใกล้ แหล่งพาณิชยกรรมมากที่สดุ ซึง่ ทาให้ เกิดความสะดวกสบาย
และเป็ นจุดดึงดูดให้ เกิดการพัฒนากิจกรรมในพื ้นที่ได้ หลายรูปแบบ
3) ท่าเรื อปากคลองตลาด จากท่าเรื อไปสูส่ ถานีสนามไชยมีระยะห่าง
950 เมตร
ในขณะที่ทา่ เรื อปากคลองตลาดตังอยู
้ บ่ ริเวณท่ารถโดยสารประจาทาง ระยะการเดิน
เท้ าไป ยังบริเวณสนามไชยไกลเกินระยะการเดินเท้ า ดังนันการปรั
้
บเปลี่ยนระยะ
สถานีให้ อยูใ่ นรัศมีการเชื่อมต่อจะเกิดประโยชน์มากกว่า เนื่องจากพื ้นที่บริเวณ
ปากคลองตลาดเป็ นแหล่งพาณิชย- กรรมทังในเวลากลางวั
้
นและกลางคืน ซึง่ หากมี
การเชื่อมต่อด้ วยระบบรางแล้ วจะช่วยให้ พฒ
ั นาระบบโค รงข่ายในการเดินทางเข้ าสู่
พื ้นที่ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
ถึงแม้ วา่ ระยะห่างระหว่างท่าเรื อทังสามท่
้
านี ้กับระบบรางจะไกลเกินระยะเดินเท้ า แต่มี
การรองรับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆอยูใ่ นพื ้นที่ด้วยเช่นกัน ดังนันการปรั
้
บเปลี่ยนระยะทาง
ระหว่างสถานีให้ สามารถเดินเท้ าได้ ต้องคานึง ถึงรูปแบบการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะ
ขนส่งกึ่งสาธารณะ และการเดินเท้ าควบคูก่ นั เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางใน
ลักษณะหลากหลายรูปแบบและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ บริการด้ วย
มาตรฐานระยะทางการเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชนแต่ละประเภท จากตารางที่ 2.2 ในบทที่
2 พบว่าในการเชื่อมต่อการเดินทางของพื ้นที่มีมาตรฐานในการเข้ าถึงไม่เท่ากัน โดยศูนย์กลาง
เมืองหลักจะมีระยะทางในการเข้ าถึงน้ อยที่สดุ เพื่อรองรับความต้ องการในการเดินทางที่มีปริมาณ
มากได้ ในขณะที่พื ้นที่นอกเขตเมืองมีความต้ องในการเดินทางน้ อย ระยะห่างในการเดินทา ง
เข้ าถึงจึงมีระยะทางมากที่สดุ ดังนันการปรั
้
บระยะระหว่างสถานีควรปรับให้ เหมาะสมกับระยะทาง
และลักษณะของพื ้นที่เพื่อให้ ตอบสนองกับความต้ องการในการเดินทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สดุ
6) มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแสดงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งให้ มากขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับหกมีจานวน 22 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.50
ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) ซึง่ เมื่อพิจารณาตามลักษณะของประเภทอาชีพ
และจุดประสงค์ในการเดินทาง พบว่ามีสดั ส่วนใกล้ เคียงกันและไม่แตกต่างกันมาก
การสร้ างการ รับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆที่แสดงถึงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่ง
สามารถทาได้ หลายวิธี ได้ แก่ การโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ หรื อป้ายประกาศต่างๆ การสร้ างป้าย
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สัญลักษณ์แสดงถึงการเชื่อมต่อการเดินทาง เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั กรมการขนส่งทางน ้าและ
พาณิชยนาวีภายใต้ กระทรวงค มนาคมได้ จดั ทาป้ายโครงการ “เรื อต่อรถ รถต่อเรื อ ช่วยเหลือ
ชาติ ” เป็ นโครงการที่นาเอาแนวคิดการประสานการเชื่อมต่อระบบขนส่งมาเพื่ออานวยความ
สะดวกและส่งเสริมการใช้ บริการขนส่งมวลชนสาธารณะให้ มากขึ ้น นอกจากบริเวณท่าเรื อริมฝั่ ง
แม่น ้าเจ้ าพระยายังพบได้ ที่บริเวณท่าเรื อคลองแสนแสบที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า จากการสารวจ
พบว่าป้ายดังกล่าวอยูบ่ ริเวณริมถนนที่มีจดุ เชื่อมต่อกับป้ายรถโดยสารประจาทาง ส่วนสถานี
รถไฟฟ้าพบเพียงบางแห่งเท่านัน้
7) อื่นๆ เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร จัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ ระบบขนส่ง
สารองที่จาเป็ น
กลุ่มตัวอย่างเลือกปั จจัยด้ านนี ้เป็ นลาดับสุดท้ ายมีจานวน 15 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
3.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(ตารางที่ 5.27) นอกเหนือจากปั จจัยข้ างต้ นแล้ วยังพบว่า
มีปัจจัยต่างๆที่ทางกลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร
การจัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ การจัดเตรี ยมระบบขนส่งสารองที่จาเป็ น เป็ นต้ น

5.1.5 ปั จจัยในการส่ งเสริมการเดินทางด้ วยเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ ง
มวลชนระบบรางจาแนกตามท่ าเรือต้ นทาง
เมื่อพิจารณาตามกลุม่ ตัวอย่างท่าเรื อต้ นทางของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา จะทาให้
ทราบถึงความต้ องการของผู้ใ ช้ บริการในบริเวณท่าเรื อเหล่านัน้ แม้ จะไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
บริการเป็ นประจาแต่กลุม่ ตัวอย่างนี ้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นจากสภาพแวดล้ อมที่ได้ พบเจอ
การเรี ยนรู้ และประสบการณ์ สิ่งเหล่านี ้สะท้ อนมาจากท่าเรื อต้ นทางของผู้ใช้ บริการเพื่อให้
สามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
1) ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี
ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรีตงอยู
ั ้ ่ บริเวณ การใช้ ที่ดนิ ลักษณะพาณิชยกรรม โดยพื ้นที่บริเวณ
ท่าเรื อมีการเชื่อมต่อด้ วยระบบขนส่งต่างๆ เช่น รถโดยสารประจาทาง รถมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง
เป็ นต้ น ปั จจุบนั ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรีเป็ นท่าเรื อต้ นทางที่อยูน่ อกเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ โดยกลุม่
ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มีการเดินทางจากนอกเขตกรุงเทพฯเพื่อมายังพื ้ นที่ชนในของกรุ
ั้
งเทพฯ ทาให้
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ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ จากปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
ระบบรางสามารถลาดับความสาคัญของปั จจัยได้ ดังนี ้
ปั จจัยทางด้ านการปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ มีมากที่สดุ
จานวน 31 คน ซึง่ เมื่อเทียบจากลักษณะพื ้นที่ระหว่างระยะทางการเชื่อมต่อของแต่ละระบบ
ขนส่งยังไม่พบปั ญหาในการเชื่อมต่อ ซึง่ เมื่อพิจารณาจากแนวทางการเชื่อมต่อในอนาคตระหว่าง
เรื อด่วนเจ้ าพระยาและสถานีรถไฟฟ้าแล้ ว พบว่ามีระยะทางประมาณ 450 เมตร (ตารางที่ 4.3)
อยูใ่ นระยะที่ผ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ ปั จจัยการจัดโครงข่าย
ขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั มีจานวน 28 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบเป็ นลาดับที่
สอง การจัดโครงข่ายให้ สมั พันธ์กนั จะช่วยให้ สามารถดาเนินการในส่วนต่างๆได้ สะดวก รวดเร็ว
เป็ น ระบบและมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรีมีการจัดการเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
จัดระบบขนส่งให้ มีความสัมพันธ์กนั เช่น การจัดเส้ นทางการเดินรถของรถประจาทางบางสาย
เพื่อให้ เข้ าถึงพื ้นที่ที่เป็ นระบบราง เป็ นต้ น ปั จจัยการจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการ
ประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง มีจานวน 15 คน การจัดให้ มีสถานีในพื ้นที่บริเวณเรื อด่วน
เจ้ าพระยาสามารถทาการเชื่อมโยงการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้
นอกจากนี ้เป็ นการตอบสนองกับการใช้ ที่ดนิ ในพื ้นที่ด้วย
2) ท่าเรื อเกียกกาย
ท่าเรื อเกียกกาย ตังอยู
้ บ่ ริเวณก ารใช้ ที่ดนิ ที่มีหน่วยงานราชการตังอยู
้ เ่ ป็ นจานวนมาก
ระยะทางระหว่างท่าเรื อและระบบขนส่งอื่นๆอยูใ่ นระยะที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ จาก
ปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางสามารถลาดับความสาคัญ
ของปั จจัยได้ ดังนี ้ ปั จจัยทางด้ านการ ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
กลุม่ ที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยนี ้มีจานวน 7 คน เนื่องจากจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าเรื อ
และระบบสาธารณะอื่นๆมีระยะที่สามารถเดินเท้ าได้ และ ปั จจัยทางด้ านการจัดโครงข่ายขนส่ง
มวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กั น จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด มีผ้ ใู ห้ ความคิดเห็นทางด้ านปั จจัยนี ้
จานวน 3 คน สถานีร่วมในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยากับสถานีรถไฟฟ้า
เกียกกายซึง่ จะช่วยให้ การเดินทางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ ้น
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3) ท่าเรื อเทเวศร์
พื ้นที่โดยรอบของท่าเรื อเทเวศร์ เป็ นการใช้ ที่ดนิ แบบผสม ได้ แก่ แหล่งงาน แหล่งพาณิช
ยกรรม สถานศึกษา วัด เป็ นต้ น การเข้ าถึงบริเวณท่าเรื อจะต้ องใช้ บริการระบบขนส่งกึ่ง
สาธารณะเพื่อให้ เข้ า – ออก ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี ้การรองรับการเดินทางใน
ชัว่ โมงเร่ งด่วนมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
จากปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและระบบราง พบว่า การจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั เนื่องจาก
ในพื ้นมีการเข้ าถึงลาบาก มีระยะทางระหว่างสถานีและระบบขนส่งสาธารณะที่คอ่ นข้ างไกล ดังนัน้
การจัดให้ ระบ บขนส่งมีการเชื่อมโยงกันจะทาให้ เกิดการประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัด
ค่าใช้ จา่ ย และไม่ต้องเสียเวลาการเปลี่ยนถ่ายพาหนะ รวมทังส่
้ งเสริมให้ เกิดการใช้ บริการเพิ่มมาก
ขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 9 คน ปั จจัยในการจัดให้ มีสถานีร่วม
หลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มี
จานวน 9 คน เช่นกัน ปั จจุบนั จานวนผู้ใช้ บริการท่าเรื อด่วนเทเวศร์ มีจานวนมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรที่หนาแน่น การส่งเสริมและจัดสถานีร่วม รวมทังการประสาน
้
ข้ อมูลการเดินทางจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึงจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกใน
การเดินทางเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่นๆในอนาคตได้
4) ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์
การเชื่อมต่อระหว่างท่าเรื อท่าพระอาทิต ย์กบั ระบบขนส่งสาธารณะมีระยะห่างกันน้ อย
มาก ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ อย่างสะดวกสบาย จากปั จจัยในการ
เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง พบว่า ปั จจัยในการจัดให้ มีสถานีร่วม
หลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มี
จานวน 8 คน และปั จจัยในการจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั
กลุม่
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 6 คน ในภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความ
คิดเห็นว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเชื่อมประสานทางกายภ าพมีความสาคัญต่อการเชื่อมต่อการ
เดินทางในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันและไม่แตกต่างกันมากนัก
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5) ท่าเรื อพรานนก
ท่าเรื อพรานนกเป็ นท่าเรื อที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณพื ้นที่พาณิชยกรรม ได้ แก่ ตลาดขายสินค้ า
ต่างๆ ดังนันจ
้ านวนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาจึงมีจานวนมาก จากปั จจัยในการเชื่อมต่อการ
เดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง พบว่า ปั จจัยในจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละ
ระบบให้ สมั พันธ์กนั
เป็ นปั จจัยที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ ที่มีจานวน 35 คน
ปั จจัยในจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลกา รเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 21 คน และปั จจัยในการปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละ
ระบบขนส่ง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 9 คน
6) ท่าเรื อปากคลองตลาด
ท่าเรื อปากคลองตลาดเป็ นท่าเรื อที่มีการเชื่อมต่อกับระบบรางในอน าคตซึง่ พื ้นที่บริเวณ
ท่าเรื อเป็ นลักษณะแหล่งพาณิชยกรรมโดยในเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะของกิจกรรม ซึง่ ปั จจัยที่สง่ เสริมในการเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางที่
กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็นมากที่สดุ คือ ปั จจัยในการจัดโครงข่ายขนส่ งมวลชนแต่ละระบบ
ให้ สมั พันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 4 คน และปั จจัยในการใช้
ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อ รวมทังปรั
้ บระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 3 คนเท่ากัน ซึง่ ปั จจัยทังสามประเด็
้
นนี ้แทบ
ไม่มีความแตกต่างกันจานวน แต่แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ทางการเชื่อมประสานด้ านกายภาพและการเชื่อมประสานองค์กรที่จะต้ องดาเนินการควบคูก่ นั
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
7) ท่าเรื อราชวงศ์
พื ้นที่บริเ วณถนนเยาวราชเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมที่สาคัญแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
การเดินทางจึงมีความสาคัญมากทังในด้
้ านของการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ า จากความ
คิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ปั จจัยทางด้ านการจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้
สัมพันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างที่มี ความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 14 คน รองลงมาได้ แก่ จัดให้ มี
สถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทาง
ปั จจัยนี ้มีจานวน 11 คน นอกจากนี ้ประเด็นอื่นๆมีจานวนสัดส่วนของผู้แสดงความคิดเห็นที่
ใกล้ เคียงกัน ปั จจุบนั ท่าเรื อราชวงศ์มีระยะทางในการเข้ าถึงที่ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเดินเท้ าได้
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นอกจากนี ้ยังมีรถโดยสารประจาทางเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้ วย แต่ระยะห่างระหว่างระบบราง
ในอนาคตมีระยะทางที่คอ่ นข้ างไกล (ตารางที่ 4.3) เกินระยะทาง มาตรฐานระยะทางการเข้ าถึง
ระบบขนส่งมวลชน (ตารางที่ 2.2) ดังนันการเชื
้
่อมต่อเพื่อให้ มีประสิทธิภาพจาเป็ นต้ องมีระบบ
ขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางที่เกิดขึ ้นในอนาคต
8) ท่าเรื อสาทร
ท่าเรื อสาทรเป็ นท่าเรื อที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบ
รางอยูใ่ นปั จจุบนั มีระบบขนส่งในพื ้นที่ใกล้ เคียง เช่น รถโดยสารประจาทาง รถสองแถว
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถตู้ รวมถึงเรื อข้ ามฝากด้ วย จากความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า
จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มี
จานวน 36 คน รองลงมาได้ แก่ปัจจัยทางด้ านการจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสาน
ระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัยนี ้มีจานวน 32 คนและปั จจั ย
ทางด้ านการปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นทางปั จจัย
นี ้มีจานวน 12 คน

5.1.6 ปั จจัยในการส่ งเสริมการเดินทางด้ วยเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ ง
มวลชนระบบรางจาแนกตามจุดประสงค์ ในการเดินทาง
การจาแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทา งทาให้ สามารถทราบความต้ องการ พฤติกรรม
และลักษณะการเดินทาง ของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเรื อด่วนเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบรางได้
1) กลุม่ ไปทางาน
กลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อการเดินทางไปทางานมีความจาเป็ นในการเดินทางอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองทางด้ านความเร็ว ความถี่ ความเชื่อมัน่ ทางด้ าน
เวลา จากปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางสามารถลาดับ
ความสาคัญของปั จจัยได้ ดังนี ้ จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ แสดงความคิดเห็นจานวน 61 คน จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูล
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การเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็นจานวน 25 คน และปรับลดอัตราค่าโดยสารใน
แต่ละระบบขนส่ง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 17 คน
2) กลุม่ ไปเรี ยนหนังสือ
มีความต้ องการทางด้ านการเดินทางเช่นเดียวกับกลุม่ ไปทางานทังทางด้
้
านความเร็ว
ความถี่ และความเชื่อมัน่ ทางด้ านเวลา จากความคิดเห็นของกลุม่ ไปเรี ยนหนังสือ พบว่าได้ แสดง
ความคิดเห็นทางด้ านปั จจัยใน การเชื่อมต่อการเดินทาง ดังนี ้ จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมี
การประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 20 คน ปรับ
ระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน
13 คน และจัดโครงข่ ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความ
คิดเห็น จานวน 11 คน
3) กลุม่ ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
การไปซื ้อสินค้ า /พักผ่อนมีความต้ องการในการเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถเข้ าถึง
แหล่งพักผ่อนได้ ง่าย จากความคิดเห็นของกลุม่ ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน พบว่าปั จจัยในการจัด
โครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็นมีจานวนมาก
ที่สดุ คือ 34 คน รองลงมาได้ แก่ การจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูล
การเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น
จานวน 17 คน และปั จจัยทางการปรับ
ระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน
10 คน
4) กลับบ้ าน / ที่พกั
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อกลับบ้ าน/ที่พกั มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการเดินทางเพื่อไป
ทางาน/ไปเรี ยนหนังสือซึง่ เป็ นช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ความเร่งรี บจะมีลกั ษณะที่น้อยกว่า จากความ
คิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ปั จจัยทางด้ านการจัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสาน
ระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 22 คน รองลงมาได้ แก่ จัด
โครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พัน ธ์กนั กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 14
คน และปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความ
คิดเห็น จานวน 11 คน
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5) ไปทาธุระ
จุดประสงค์ในการเดินทางไปทาธุระคือต้ องการความรวดเร็ว สะดวกในการเดินทาง จาก
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ปั จจัยในการจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์
กัน กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 8 คน จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการ
ประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น จานวน 7 คน ซึง่ มีจานวน
เท่ากับปั จจัยทางด้ านการปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
6) อื่นๆ
กลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ แสดงความคิดเห็นว่า ปั จจัยใน
การจัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั และ จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมี
การประสานระบบข้ อมูลการเดิ นทาง มีจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ แสดงความคิดเห็น เท่ากันคือ
จานวน 5 คน
จากปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่ง
มวลชนระบบรางพบว่า ปั จจัยเหล่านี ้ถือเป็ นปั จจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประสานทาง
กายภาพ การประสานทางด้ านองค์กร และการประสานทางด้ านการดาเนินการควบคูก่ นั ไม่
สามารถดาเนินการด้ านทางด้ านใดด้ านหนึง่ ได้ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเชื่อมประสาน ดังนัน้
ทุกปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนเป็ นประเด็นที่ก่อให้ เกิดการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ ซึง่ เมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมของการตัดสินใจใช้ บริการเรื อด่วน
เจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้า ทาให้ ได้ ข้อมูล ดังนี ้
ตารางที่ 5.28 ความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้า
การตัดสินใจ
ใช้ บริ การ
ไม่ใช้ บริ การ
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
359
41
400

ร้ อยละ
89.75
10.25
100.00

การศึกษาในประเด็นการตัดสินใจใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อ
ระบบที่ดีจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา กลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็นว่าจะใช้
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บริการ คิดเป็ นร้ อยละ 89.75 และไม่ใช้ บริการคิดเป็ นร้ อยละ 10.25 (ตารางที่ 5.28) โดยทัง้
สองกลุม่ ได้ ให้ เหตุผลในการตัดสินใจ ดังนี ้
1) กลุม่ ที่เลือกใช้ บริการ เหตุผลในการเลือกใช้ บริการขนส่งสาธารณะทังสองร่
้
วมกัน
เพราะเป็ นรูปแบบที่ขนส่งรวดเร็วเพราะมีลกั ษณะเป็ นระบบโครงข่ายของตัวเอง
ค่อนข้ างมีความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถกาหนดระยะเวลาในการเดินทาง
ได้
2) กลุม่ ที่ไม่ใช้ บริการ เหตุผลในการไม่เ ลือกใช้ บริการขนส่งสาธารณะทังสองร่
้
วมกัน
เพราะมีความคล้ ายคลึงของรูปแบบการให้ บริการกันบ้ าง อีกทังระยะห่
้
างระหว่าง
ระบบขนส่งทังสองประเภทอยู
้
ไ่ กลจากจุดหมายปลายทาง
ในประเด็นความคิดเห็นในเรื่ องอัตราค่าโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้า(ตารางที่ 4.25) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ร่วมกับรถไฟฟ้าจะต้ องเสียค่าโดยสารอัตราร่วมที่คอ่ นข้ างแพงแต่ชว่ ยประหยัดเวลาในการเดินทาง
คิดเป็ นร้ อยละ 48.75 รองลงมาคืออัตราร่วมถูกแต่ชว่ ยประหยัดเวลาในการเดินทาง คิดเป็ นร้ อย
ละ 45.25 และกลุม่ ตั วอย่างที่มีความคิดเห็นว่าราคาแพงแต่ไม่ประหยัดเวลาในการเดินทาง คิด
เป็ นร้ อยละ 6.00 หากเปรี ยบเทียบสัดส่วนของความคิดเห็นที่ได้ พบว่าแนวโน้ มคาตอบเป็ นไปใน
ทางบวกจากประเด็นราคาค่าโดยสารและปั จจัยในเรื่ องของเวลาในการเดินทาง โดยให้ ความ
รวดเร็วหรื อใช้ เวลาในการเดินทางที่น้อยลง
ตารางที่ 5.29 ความคิดเห็นเรื่ องอัตราค่าโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า
ความคิดเห็นในเรื่ องอัตราค่าโดยสาร
ถูกและช่วยประหยัดในการเดินทาง
ค่อนข้ างแพงแต่ช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทาง
แพงและไม่ประหยัดเวลาในการเดินทาง
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
181
195

ร้ อยละ
45.25
48.75

24
400

6.00
100.00

หากเปรี ยบเทียบสัดส่วนของความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างจะพบว่ามีแนวโน้ มของคาตอบ
จะเป็ นไปในทางบวก คื่อให้ ความรวดเร็วหรื อใช้ เวลาในการเดินทางรวมที่น้อยลง แต่อตั ราค่า
โดยสารอยูใ่ นราคาที่ถกู และค่อนข้ างแพงร่วมกันคิดเป็ นร้ อยละ 94.00
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เมื่อนาประเด็นการตัดสินใจจะเลือกใ ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้าหรื อไม่
(ตารางที่ 5.28) และประเด็นอัตราค่าโดยสารรวม 2 ระบบกับการประหยัดเวลาในการเดินทาง
(ตารางที่ 5.16) มาพิจารณาร่วมกันพบว่า แม้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 89.75 ให้ คาตอบจะ
ใช้ บริการระบบขนส่งทัง้ 2 ร่วมกัน โด ยให้ เหตุผลที่วา่ จะทาให้ การเดินทางรวดเร็วขึ ้น หรื อ
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทางได้ คอ่ นข้ างแน่นอนก็ตาม แต่เมื่อคานึงถึงอัตราค่าโดยสารรวม
ของทังระบบพบว่
้
าเป็ นอัตราค่าโดยสารที่คอ่ นข้ างแพง คิดเป็ นร้ อยละ 48.75 ด้ วยสาเหตุนี ้อาจ
ทาให้ ผ้ เู ดินทางเกิดความไม่แน่ใจหรื อตัดสินใจที่จะไม่ใช้ ระบบขนส่งทังสองร่
้
วมกันเลยก็ได้
ตารางที่ 5.30 ความคิดเห็นเรื่ องอัตราค่าโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าจาแนกตาม
อาชีพ
ความคิดเห็นใน
เรื่ องอัตราค่า
โดยสาร
ถูกและช่วย
ประหยัดในการ
เดินทาง
ค่อนข้ างแพงแต่
ช่วยประหยัดเวลา
ในการเดินทาง
แพงและไม่
ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง
รวม

อาชีพ
รับ
ราชการ

พนักงาน
รัฐวิสาห
กิจ

พนักงา
นบริ ษัท

ธุรกิจ
ส่วนตัว

รับจ้ าง

แม่บ้าน
พ่อบ้ าน

ไม่ได้
ทางาน

ไม่ตอบ

8.75

3

0.25

19.5

5.25

4.50

0.75

0.00

3.25

18

3.75

2.75

8.25

5.00

4.00

2.00

1.50

3.50

0.25

1.25

0.50

1.00

1.25

0.75

0.50

0.00

0.75

27.00

8.50

3.25

28.75 11.50

9.25

3.25

1.50

7.50

นักเรี ยน
นิสติ
นักศึกษา

หากจาแนกตามอาชีพตามความเห็นในเรื่ องอัตราค่าโดยสาร (ตารางที่ 5.30) พบว่ากลุม่ ที่
มีความเห็นทางด้ านราคาถูกและช่วยประหยัดในการเดินทางมากที่สดุ ได้ แก่ กลุม่ พนักงานบริษัท
เนื่องจากกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่มีรายได้ ประจาและมีความจาเป็ นในการใช้ บริการระบบขนส่งมวลชนที่มี
ความเร็ว การพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้ านราคาและความเร็วอยูใ่ นระดับที่สามารถรับได้ แต่ยงั
มีกลุม่ พนักงานบริษัทอีกจานวนหนึง่ ที่เห็นว่าอัตราค่าโดยสารค่
อนข้ างแพงแต่สามารถช่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ แสดงว่ากลุม่ นี ้ยังอยูใ่ นขันที
้ ่ยอมรับอัตราค่าโดยสารได้ ส่วนกลุม่
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นักเรี ยน นิสิต/นักศึกษาเกินครึ่งหนึง่ เห็นว่าราคาค่าโดยสารค่อนข้ างแพงแต่มีความจาเป็ นที่ต้องใช้
บริการด้ วยปั จจัยทางด้ านความรวดเร็ว แสดงว่าปั จจั ยทางด้ านความเร็วมีผลสาคัญมากที่สดุ
ถึงแม้ วา่ อัตราค่าโดยสารจะมีราคาแพงแต่หากคุ้มค่าในการเดินทางกลุม่ ตัวอย่างก็สามารถใช้
บริการได้ (ตารางที่ 5.15)
ความคิดเห็นทางด้ านอัตราค่าโดยสารของการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้ามี
ปั จจัยต่อการเลือกใช้ บริการนอกเหนือจากปั จจัยด้ านราคาและความเร็ว ปั จจัยด้ านการเชื่อมต่อ
การเดินทางถือเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีสว่ นให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ บริการโดยมีความคิดเห็น ดังนี ้
ตารางที่ 5.31 ความคิดเห็นเรื่ องการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในปั จจุบนั
การตัดสินใจ
ดีอยูแ่ ล้ ว
มีเชื่อมต่อกัน แต่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร
ยังไม่ดี
รวม

จานวนชุดของแบบสอบถาม (ชุด)
110
200
90
400

ร้ อยละ
27.50
50.00
22.50
100.00

จากการศึกษาความคิดเห็นในเรื่ องปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยา
กับรถไฟฟ้าในปั จจุบนั (ตารางที่ 5.31) กลุม่ ตัวอย่างถึงร้ อยละ 50.00 ให้ ความเห็นว่ามีการ
เชื่อมต่อกันแต่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะจุดเชื่อมต่อที่เห็นได้ ชดั เจนระหว่างการเดินทางทังสองระบบ
้
ยังมีให้ เห็นน้ อยมาก รองลงมาคือ มีการเชื่อมต่อกันดีอยูแ่ ล้ ว และมีการเชื่อมต่อกันยังไม่ดี ร้ อย
ละ 27.50 และ 22.50 ตามลาดับ
หากพิจารณาความคิดเห็นทางด้ านการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในปั จจุบนั
โดยจาแนกตามพื ้นที่ศกึ ษาเพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยในการเลือกใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในแต่ละ
ท่าเรื อมีผลการศึกษา สามารถแบ่งกลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี ้ (ตารางที่ 5.32)
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ตารางที่ 5.32 ความคิดเห็นเรื่ องการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในปั จจุบนั จาแนก
ตามท่าเรื อต้ นทาง
ความคิดเห็นเรื่ อง
การเชื่อมต่อเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยา
และรถไฟฟ้ าใน
ปั จจุบนั
ดีอยูแ่ ล้ ว
มีเชื่อมต่อกัน แต่
ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ยังไม่ดี
รวม

ท่าเรื อต้ นทาง
ท่าน ้า
นนทบุรี

ท่าเรื อ
บางโพ

ท่าเรื อ
เทเวศร์

ท่าเรื อ
ท่าพระ
อาทิตย์

3.00

0.50

0.00

2.50

6.25

ท่าเรื อ
ปาก
คลอง
ตลาด
1.50

11.25

1.00

3.25

2.50

10.75

8.25
22.50

1.00
2.50

4.75
8.00

1.50
6.50

3.50
20.50

ท่าเรื อ
พราน
นก

ท่าเรื อ
ราชวงศ์

ท่าเรื อ
สาทร

1.50

10.25

1.50

5.25

14.50

1.00
4.00

2.25
9.00

2.25
27.00

100%
90%
80%
70%

ท่าเรื อสาทร

60%

ท่าเรื อราชวงศ์

50%

ท่าเรื อปากคลองตลาด

40%

ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์

30%

ท่าเรื อเทเวศร์

20%

ท่าน้ านนทบุรี

10%

ท่าเรื อบางโพ

0%

ดีอยูแ่ ล้ว

มีเชื่อมต่อกัน แต่ยงั ไม่ดี
เท่าที่ควร

ยังไม่ดี

แผนภูมิที่ 5.8 แสดงสัดส่วนความคิดเห็นเรื่ องการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้ าในปั จจุบนั จาแนก
ตามท่าเรื อต้ นทาง

1) กลุม่ ที่มีความคิดเห็นระหว่างมีการเชื่อมต่อกันแต่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควรกับกลุม่ ที่ยงั ไม่มี
การเชื่อมต่อกันดีมีความคิดเห็นทังสองประเด็
้
นนี ้เป็ นจานวนมาก ได้ แก่ ผู้ใช้ บริการ
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ท่าน ้านนทบุรี ท่าเรื อเทเวศร์ และท่าเรื อราชวงศ์ ท่าเรื อทังสามนี
้
้เป็ นท่าเรื อย่านพาณิช
ยกรรมและยังเป็ นแหล่งที่มีสถานที่ราชการอยูใ่ กล้ เคียง
2) กลุม่ ที่มีความเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันดีอยูแ่ ล้ ว มีการเชื่อมเชื่อมต่อกันแต่ยงั ไม่ดี
เท่าที่ควรกับกลุม่ ที่ยงั ไม่มีการเชื่อมต่อกันดี มีความคิดเห็นทังสามประเด็
้
นนี ้ใกล้ เคียง
กัน ได้ แก่ ท่าเรื อบางโพ ท่าเรื อเทเวศน์ ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์ และท่าเรื อ
ปากคลองตลาด
3) กลุม่ ที่มีความคิดเห็นในประเด็นการเชื่อมต่อกันดีอยูแ่ ล้ ว มีการเชื่อมต่อกันแต่ยงั ไม่ดี
เท่าที่ควรมีมากกว่าความคิดเห็นประเด็นที่ยงั ไม่มีการเชื่อมต่อกันดีมีความแตกต่าง
กันมาก ได้ แก่ ท่าเรื อพรานนกและท่าเรื อสาทร ซึง่ ปั จจุบนั ท่าเรื อสาทรเป็ นเพียง
ท่าเรื อเดียวที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางอยูใ่ นปั จจุบนั แสดงว่ากลุม่ นี ้ให้ ความคิดเห็น
ภาพรวมทางด้ านการมีเชื่อมต่อกันอยูแ่ ต่อาจจะต้ องปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
จากภาพรวมความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างแสดงว่าปั จจุบนั มีการเชื่อมต่อกันอยูแ่ ล้ ว แต่
ในด้ านประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั ให้ ความเห็นว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร ซึง่
จะต้ องมีการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในด้ านปั จจัยต่างๆ จะส่งผลให้ การเชื่อม
ประสานการเดินทางเป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

5.1.7 การวิเคราะห์ ผลจากแบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บุ คคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ สรุปและแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุม่ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบตั งิ านด้ านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใน
พื ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร กระทรวงคมนาคม สามารถสรุปผลจากการ สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ได้
ดังนี ้
- รูปแบบของการขนส่งทางน ้า การเดินทางด้ วยเรื อในปั จจุบนั ได้ แก่ การเดินทาง
ด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยา การเดินทางด้ วยเรื อข้ ามฟากในแม่น ้าเจ้ าพระยา และ
การเดินทางในคลอง รูปแบบการเดินทางของผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่จะมีจดุ หมาย
ที่แหล่งพาณิชยกรรมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด และแหล่งงานในช่วงวันธรรมดา
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ของการทางาน เส้ นทางการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาตอบสนองการเดินทาง
ระหว่างพื ้นที่ชนนอกและชั
ั้
นใน
้ โดยเฉพาะพื ้นที่ชนในที
ั ้ ่มีการจราจรหนาแน่น
การเดินทางด้ วยการขนส่งทางน ้าจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ สาหรับการใ ช้ บริการ
ของผู้เดินทางระบบขนส่งสาธารณะ รูปแบบของการขนส่งทางน ้าในปั จจุบนั มี
จานวนผู้ใช้ บริการลดลง เนื่องจากไม่ได้ รับการส่งเสริมในการเดินทางมากนัก
การขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดงบประมาณในการพัฒนา ไม่ตอบสนอง
ผู้ใช้ บริการได้ เพียงพอ ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการมีการเปลี่ ยนแปลงการเดินทางไปใช้ การ
เดินทางในรูปแบบอื่นแทน
- ปั ญหาจากการใช้ บริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สภาพทางกายภาพ บริเวณท่าเรื อแต่ละท่ามีสภาพกายภาพที่แตกต่าง
กันโดยไม่มีมาตรฐานการดูแล บารุงรักษา และพัฒนาระบบให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
เช่น บริเวณท่าเรื อสาทร มักจะได้ รับการพัฒนาให้ มีความสะดวกสบาย มี
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ให้ การดูแลที่ดี ในขณะที่บริเวณท่าเรื อเทเวศร์ พื ้นที่
บริเวณท่าเรื อไม่เหมาะสมกับการใช้ บริการอย่างยิ่ง เนื่องด้ วยจากมีการปล่อยให้
นกพิราบมาอยูอ่ าศัยบริเวณท่าเรื อ ความสะอาดรอบบริเวณท่าเรื อที่ไ ม่มีการดูแล
รักษา เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการใช้ บริการเรื อ ขาด
มาตรฐาน ขาดการบารุงรักษาและจัดระบบที่ดี ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการของ
ผู้เดินทางเป็ นอย่างยิ่ง
ปั ญหาด้ านนโยบายและการวางแผน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้ เ รื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น แต่ไม่ได้
สนับสนุนให้ ใช้ ร่วมกันอย่างจริงจัง อีกทังนโยบายอื
้
่นๆที่สนับสนุนการเดินทาง
ด้ วยระบบขนส่งสาธารณะก็ไม่ได้ รับการตอบสนองจากประชาชนเท่าที่ควร อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เป็ นระบบ การพัฒนาศักยภาพ
ของพาหนะที่ขนส่ง เป็ นต้ น
ปั ญหาการเชื่อมต่อในการเดินทาง ปั ญหาเส้ นทางในการเชื่อมต่อการ
เดินทาง เนื่องจากแม่น ้าเจ้ าพระยาอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีบ้านเรื อนและสิ่งก่อสร้ างต่างๆ
อยูต่ ลอดสองข้ างทาง ทาให้ ลกั ษณะของพื ้นที่ทา่ เรื อจึงมักจะอยูไ่ กลจากเส้ นทาง
หลัก การเข้ าถึงจึงเป็ นไปได้ ยาก เสียเวลาในการเดินทางต่อ จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องรองรับการเดินทางในการเชื่อมต่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้นและปรับปรุง

145
ให้ สะดวกใกล้ เคียงกันทุกท่าเรื อ เช่น บริเวณทางเดินเข้ าท่าเรื อเทเวศร์ ที่มี
ระยะห่างจากถนนหลักที่ไกลจนต้ องมีบริการรถจัก รยานยนต์เข้ ามารองรับในการ
เชื่อมต่อ ในขณะที่ทา่ เรื อพระอาทิตย์มีเส้ นทางการเดินจากถนนหลักสูท่ า่ เรื อใกล้
มาก
- การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารทางน ้าในอนาคต จะต้ องมีการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ มีการประชาสัมพันธ์ในการใช้ บริการให้ มากขึ ้น ปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณท่าเรื อและตัวเรื อดีอยูเ่ สมอ มีความปลอดภัยในการเดินทาง สร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ ผ้ ใู ช้ บริการ เป็ นต้ น
- การเชื่อมต่อการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบ
ราง ระบบขนส่งสาธารณะทังสองประเภทมี
้
รูปแบบที่ใกล้ เคียงกันในเรื่ องของ
ความเร็ว แต่แตกต่างกันในเรื่ องข องการเข้ าถึงพื ้นที่ โครงข่ายทางน ้ามีการ
เดินทางเป็ นเส้ นตรง ในขณะที่โครงข่ายระบบรางมีการเข้ าถึงใจกลางเมือง
บริเวณเขตกรุงเทพฯชันกลางได้
้
มากกว่าเป็ นวงกว้ าง อีกทังอั
้ ตราค่าโดยสารที่มี
ความแตกต่างกันมากระหว่างการเดินทางทางน ้าและรถไฟฟ้า หากการเดินทาง
ทังสองระบบ
้
นี ้มีการประสานงานกันที่ดีทกุ ด้ าน จะทาให้ มีผ้ ใู ช้ บริการเพิ่มขึ ้น
และได้ ประโยชน์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางทังสองประเภท
้
2) ผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
- สภาพการจราจรในปั จจุบนั ทางเรื อด่วนเจ้ าพระยามีจานวนผู้ใช้ บริการลดลง
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเดิน ทางทางบกที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ ้น
กลุม่ ผู้ใช้ บริการจึงมีทางเลือกเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะระบบรางเข้ ามาสนับสนุน
เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพทางด้ านความเร็วสูงสามารถตอบสนอง
ความต้ องการผู้ใช้ บริการได้ เป็ นอย่างดี หากระบบทังสองมี
้
การเชื่อมต่อกัน
ผู้ประกอบการทังเรื
้ อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าก็จะได้ ผลประโยชน์ร่วมกันใน
แง่ของธุรกิจ การเชื่อมต่อในปั จจุบนั มีเพียงท่าเรื อสาทรเพียงท่าเดียวเท่านันที
้ ่มี
การเชื่อมต่อ หลังจากที่มีการเปิ ดให้ บริการสถานีรถไฟฟ้าตากสินก็ทาให้ จานวน
ผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเฉพาะท่าเรื อสาทรมีจานวนเพิ่มขึ ้น
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- การให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในปั จจุบนั ยังไม่ดีพอเนื่องจากข้ อจากัดในด้ าน
การให้ บริการและงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ การให้ บริการที่
เป็ นระบบนันทางผู
้
้ ประกอบการไม่สามารถดาเนินการได้ ทกุ ท่าเรื อ ดังนันท่
้ าเรื อ
ที่ได้ เป็ นท่าเรื อตัว อย่างและเป็ นหลักในการให้ บริการปั จจุบนั ได้ แก่ ท่าเรื อสาทร
ซึง่ เป็ นท่าเรื อที่มีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นจานวนมาก โดยมีการประชาสัมพันธ์ การแจ้ ง
เตือนผู้โดยสาร การจัดระบบขึ ้นเรื ออย่างเป็ นระเบียบ
- การขยายเส้ นทางและการพัฒนาเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า การขยาย
เส้ นทางจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริการมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก
ระบบขนส่งทังสองประเภทนี
้
้แม้ จะมีความเหมือนในด้ านของความรวดเร็วแต่
เส้ นทางในการเดินทางแตกต่างกัน นอกจากนี ้บริเวณท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้าที่
เป็ นจุดเชื่อมต่อกันจะต้ องรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ เป็ นอย่างดี อีกทัง้
ในเรื่ องของอัตราค่าโดยสารก็เป็ นสิ่งหนึง่ ที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากควรใช้ ตวั๋ โดยสารร่วมกันในราคาถูกจะเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการเดินทาง
และใช้ บริการสาธารณะเพิ่มขึ ้นได้
- ปั ญหาของเรื อด่วนเจ้ าพระยา ปั จจุบนั คือไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนการเดินทาง
ทางน ้าอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการในปั จจุบนั ต้ องแบกรับภาระ
ต้ นทุนที่คอ่ นข้ างสูง การที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางจะช่วยให้ เกิดผู้ใช้ บริการที่
เพิ่มขึ ้นซึง่ สามารถ สร้ างรายได้ เป็ นจานวนมาก และสามารถนารายได้ ในส่วนนี ้
มาพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งทางน ้าหรื อระบบรางได้
3) ผู้อยูอ่ าศัยบริเวณท่าเรื อสาทร
- ประโยชน์จากการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง
ทาให้ มีความหลากหลายในการเดินทาง มีผ้ คู นเดินทางเข้ ามาในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับร้ านค้ าจะส่งผลต่อการค้ าที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าแผงลอยระหว่าง
จุดเชื่อมต่อการเดินทางทาให้ เป็ นพื ้นที่ทางการค้ า ส่งผลทางเศรษฐกิจในพื ้นที่ที่
เกิดการขยายตัว เกิดปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณจุดเชื่อมต่อ เช่น มี
การ
พัฒนาบริเวณพื ้นที่ใต้ สะพานและใต้ สถานีรถไฟฟ้า เป็ นต้ น ซึง่ หากมีการ
เชื่อมต่อการเดินทางที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยให้ เกิดการเดินทางที่สะดวกและมีผ้ คู นเดิน
ทางเข้ ามาในพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
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- ผลกระทบจากการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง
ก่อให้ เกิดความแออัดในพื ้นที่จากการที่มีปริมาณคนเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ยัง
ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างประโยชน์และผลกระทบแล้ วพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ ความเห็น
ทางด้ านประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้น
5.2 สรุปผลจากการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาข้ างต้ นจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน สามารถ
สรุปเป็ นประเด็นสาคัญต่างๆได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่
เป็ นกลุม่ พนักงานบริษัท รองลงมาเป็ นกลุม่ นักเรี ยน /นักศึกษา เหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวมี
การเดินทางบริเวณพื ้นที่ศกึ ษามากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลกั ษณะการใช้ ที่ดนิ ประเภทพาณิช
ยกรรม แหล่งงาน ธนาคาร บริษัท ห้ างร้ านต่างๆ เป็ นต้ น รวมทังเป็
้ นที่ตงของสถาบั
ั้
นการศึกษา
หลายระดับตัง้ อยู่ จึงทาให้ มีการเดินทางเข้ าและออกจากพื ้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเช้ าและ
เย็น การเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ในเวลาทัว่ ไปมีจดุ เริ่มต้ นจากที่บ้านและมีจดุ
ปลายทางอยูท่ ี่ทางาน ทาให้ เกิดการเดินทางขึ ้นในลักษณะระหว่างบ้ านพักอาศัยกับสถานที่
ทางานหรื อสถานศึ กษาซึง่ เป็ นการเดินทางในลักษณะประจา โดยผลมาจากการประกอบอาชีพ
ส่วนการเดินทางบริเวณพื ้นที่ศกึ ษาสาหรับกลุม่ อาชีพอื่นๆจะเกิดขึ ้นในลักษณะไม่ประจาเนื่องจาก
การเข้ าใช้ พื ้นที่ด้วยวัตถุประสงค์ของการมาติดต่อกิจธุระในสถานที่ตา่ งๆ เช่น ธนาคาร หรื อ
สานักงานต่างๆ นอกจ ากนี ้การศึกษาในภาพรวมจะเห็นว่าเกือบ ทังหมดของการเดิ
้
นทางจาก
สถานที่อื่นๆซึง่ ไม่ใช่ที่บ้านจะเป็ นช่วงเวลาเร่งด่วนสองช่วงเวลา สามารถแบ่งลักษณะการเดินทาง
ของกลุม่ ตัวอย่างจากจุดต้ นทางและปลายทางออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1. การเดินทางที่มีจดุ ต้ น
ทางและจุดปลายทางในเขตกรุงเทพฯชันใน
้ 2. การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางอยูน่ อกเขตกรุงเทพฯแต่
มีจดุ ปลายทางอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯชันใน
้
3. การเดินทางที่มีจดุ ต้ นทางจากพื ้นที่อื่นและมีจดุ
ปลายทางอยูใ่ นเขตพื ้นที่ชนกลาง
ั้
โดยการเดินทางในลักษณะแรกจะพบได้ มากในการศึกษาครัง้ นี ้
การศึกษาทาให้ ทราบว่าการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ พาหนะใน
ระบบขนส่งอื่นๆรวมในเที่ยวของการเดินทางพบว่าพาหนะส่วนใหญ่จะมีการต่อ 2 ต่อมากที่สดุ
และใช้ เวลาในการเดินทางรวมตังแต่
้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 นาที จนถึงใช้ เวลามากกว่า 90 นาที
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จานวนครัง้ ของการต่อพาห นะและเวลารวมที่ใช้ เดินทางจะเกิดขึ ้นมากโดยการต่อพาหนะ 2 ต่อ
และใช้ เวลาเดินทางรวมที่ 31 – 60 นาที ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นการเดินทางในระยะใกล้ ภายใน
พื ้นที่ศกึ ษา ส่วนจานวนครัง้ การต่อที่มากที่สดุ คือ
5 ต่อ เป็ นการเดินทางในระยะไกล มี
จุดเริ่มต้ นหรื อจุดปลา ยทางอยูน่ อกพื ้นที่ศกึ ษา การเดินทางที่ต้องมีการต่อพาหนะในการเดินทาง
เกิดจากความจาเป็ นในระบบขนส่งรูปแบบใบรูปแบบหนึง่ ไม่สามารถทาให้ การเดินทางจุดต้ นทาง
และจุดปลายทางเกิดความสมบูรณ์ได้ เนื่องจากระบบขนส่งมีความสามารถในการให้ บริการที่
แตกต่างกัน การศึกษาค่าใช้ จา่ ยใ นการเดินทางพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้ จา่ ยใน
การเดินทางรวม 11 – 20 บาท ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางที่ต้องใช้ จา่ ยมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
พาหนะการเดินทางตามความเหมาะสมกับตนเอง
ผลการศึกษาในส่วนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบ
รางในเที่ยวการเดินทางนี ้พบว่ามีเพียง 22 คน มีลกั ษณะการเดินทาง 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่
สามารถเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าได้ ทนั ที เนื่องจากการมีระยะห่างของตัว
ท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้าใกล้ เคียงกัน และเป็ นการเดินทางภายในบริเวณใกล้ กบั จุดที่เส้ นท าง
ขนส่งมาตัดกัน จึงมีรูปแบบการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า หรื อใช้ รถไฟฟ้ามาแล้ ว
ต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยา บริเวณที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางได้ แก่ ท่าเรื อสาทรและสถานีรถไฟฟ้า
ตากสิน การใช้ อตั ราค่าโดยสารพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เสียค่าโดยสาร 31- 40 บาท และ
สูงสุดคือเสียค่าโดยสารมากกว่า 50 บาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดหรื อต่าสุดจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการ
เลือกใช้ บริการประเภทของพาหนะส่งต่อว่าเป็ นแบบที่ให้ บริการแบบประจาทางหรื อแบบไม่ประจา
ทาง และเกิดจากระยะทางในการใช้ บริการระบบขนส่งทัง้ 2 รูปแบบร่วมกันว่ามีระย ะใกล้ หรื อ
ไกล โดยคิดจากจานวนรวมของท่าเรื อต้ นทางถึงปลายทาง และสถานีต้นทางถึงปลายทาง ใน
ภาพรวมปั จจัยเรื่ องอัตราค่าโดยสาร พบว่า ค่าโดยสารที่ไม่เกิน 40 บาทจะเป็ นจานวนที่กลุม่
ตัวอย่างที่มีจานวนเกินครึ่งหนึง่ จากกลุม่ ตัวอย่างสามารถจ่ายได้ แต่สาหรับกลุม่ ตัวอย่ างที่ใช้
บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับการขนส่งระบบรางมีจานวนตัวอย่างครึ่งหนึง่ จากทังหมดเสี
้
ยค่า
โดยสารเกิน 40 บาทก็เป็ นกลุม่ ที่สามารถรับค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ได้
สาหรับเหตุผลในการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญกับเหตุผล
ของการเลือกที่คล้ ายคลึงกันซึง่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาด้ วยเหตุผลที่
เป็ นระบบขนส่งที่ให้ ความรวดเร็วในการเดินทางมากที่สดุ กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ รถไฟฟ้ามากที่สดุ
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ด้ วยเหตุผลที่วา่ รถไฟฟ้าเป็ นระบบขนส่งที่ให้ ความรวดเร็วในการเดินทางรองรับความต้ องการ
เดินทางช่วงเวลาเร่งด่วนได้
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในเวลาการเดินทางเป็ นสิ่งที่เข้ ามาประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ ระบบ
ขนส่งรูปแบบนันๆ
้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาพบว่าปั ญหาระยะห่างระหว่าง
ท่าเรื อและระบบขนส่งอื่นๆ และกลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ บริการรถไฟฟ้าพบว่าปั ญหา เสียเวลาในการ
เปลี่ยนถ่ายพาหนะไปยังจุดหมายปลายทาง
ความคิดเห็นเรื่ องปั จจัยที่มาสนับสนุนให้ เกิดการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้าจะ
แสดงถึงความต้ องการของประชาชนในการที่ได้ รับบริการสาธารณะด้ านการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพเป็ นการอานวยความสะดวกให้ เกิดขึ ้นกับการเดิน ทางเป็ นสาคัญ กลุม่ ตัวอย่างมี
ความเห็นในภาพรวมว่าการจัดให้ โครงข่ายการให้ บริการในแต่ละระบบขนส่งมีการเชื่อมต่อกัน
อย่างสมบูรณ์สาคัญที่สดุ เนื่องจากสามารถตอบสนองกับความต้ องการของผู้ใช้ บริการได้
ครอบคลุม หากจาแนกตามท่าเรื อต้ นทางพบว่ากลุม่ ผู้ใช้ บริการท่าเรื อที่เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม
ส่วนใหญ่มีความต้ องการทางด้ านการจัดให้ โครงข่ายการให้ บริการในแต่ละระบบขนส่งมีการ
เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ และหากจาแนกตามจุดประสงค์การเดินทาง พบว่าประเด็นด้ านการจัด
ให้ โครงข่ายการให้ บริการในแต่ละระบบขนส่งมีการเชื่อมต่อกันและการมีสถานีร่วมจะช่
วยให้
สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ การศึกษาประเด็นนี ้สรุปได้ วา่ การพัฒนาและปรับปรุงในเรื่ องการ
ให้ บริการ ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของตัวระบบขนส่ง และการปรับปรุงด้ านกายภาพโดยทัว่ ไป
จะทาให้ เกิดการเชื่อมต่อกันของระบบขนส่งขึ ้นได้ การศึกษาประเด็นในการตัดสินใจใช้ บริการเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้าในประเด็นเรื่ องอัตราค่าโดยสารของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า
มีความเห็นว่าจะต้ องเสียค่าโดยสารในอัตรารวมที่คอ่ นข้ างแพงแต่ก็ชว่ ยประหยัดเวลาในการ
เดินทางได้ แต่เมื่อพิจารณาทังสองประเด็
้
นร่วมกันพบว่า แม้ จดุ เด่นของระบบขนส่งทั ้ งสองจะใช้
เวลาเดินทางที่น้อยลงแต่ก็ต้องทาให้ รับภาระค่าเดินทางในอัตราที่แพงขึ ้นด้ วยเช่นกัน ดังนัน้
เหตุผลในประเด็นนี ้จะก่อให้ เกิดความไม่แน่ใจในการเลือกใช้ ระบบขนส่งทังสองร่
้
วมกัน การ
สารวจความคิดเห็นในเรื่ องการเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในปั จจุบนั กลุม่ ตัวอย่างให้
ความเห็นว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งดังกล่าวแล้ วแต่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากจุดการ
เชื่อมต่อในปั จจุบนั มีเพียงจุดเดียว
ผลของการศึกษาข้ างต้ นในเรื่ องสภาพการสัญจรของกรุงเทพมหานครและพื ้นที่ศกึ ษาเป็ น
การวิเคราะห์ถึงการใช้ ที่ดนิ โครงข่ายถน

น และระบบขนส่งในภาพกว้ างและบริเวณท่าเรื อ
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กรณีศกึ ษา ประกอบกับการวิเคราะห์ผลข้ อมูลลักษณะการเดินทางและทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่าง
ในบทที่ 4 ผู้วิจยั สามารถสรุปผลได้ วา่ ลักษณะการใช้ ที่ดนิ บริเวณพื ้นที่ทา่ เรื อกรณีศกึ ษาที่มี
ความหลากหลายจะดึงดูดให้ มีการเดินทางเกิดขึ ้ นด้ วยวัตถุประสงค์ตา่ งๆกัน ทาให้ เกิดลักษณะ
ของการเดินทางที่แตกต่างกันตามมา นอกจากนี ้ความแตกต่างของลักษณะการเดินทางของแต่ละ
คนยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง ความสะดวกสบายในการเดินทาง
และค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เป็ นต้ น การเดินทางที่ เกิดขึ ้นส่วนใหญ่ไม่อาจที่จะใช้ การขนส่งเพียง
อย่างเดียวเพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายในการเดินทางได้ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นข้ อจากัดในการ
เดินทางของระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่าจุดเด่นของ
ระบบขนส่งแต่ละระบบจะเป็ นสิ่งที่ชว่ ยในการตั ดสินใจให้ เกิดการเลือกใช้ บริการ แต่หากระบบ
ขนส่งที่เข้ ามารองรับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการไม่มีความมัน่ ใจในการเลือกใช้
บริการ และจากข้ อมูลการศึกษาในบทต่างๆข้ างต้ นจะนาไปสูข่ ้ อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพัฒนา
ระบบขนส่งให้ มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่ายระบบขนส่งที่สมบูรณ์ได้

บทที่ 6
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลของการศึกษาข้ อมูลจากบทต่างๆเป็ นประโยชน์ในการนามาใช้ เพื่อสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายขนส่ง
มวลชน โดยผลของการศึกษาทาให้ ทราบว่าการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ศกึ ษา
จะต้ องประกอบด้ วยหลายปั จจัยที่มาสนับสนุนให้ เกิดการเลือกใช้ บริการระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ
ขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่ากลุม่ ตัวอย่างพบปั ญหาและข้ อจากัดจากการใช้ บริการระบบขนส่งที่มี
ให้ บริการในพื ้นที่ศกึ ษารวมถึงปั ญหาในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
กับการขนส่งระบบราง โดยผู้วิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้

6.1 บทสรุป
ผลการศึกษา ปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ขนส่งมวลชนระบบราง มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโครงข่ายของระบบขนส่งในพื ้นที่ศกึ ษา
พฤติกรรมการใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง และปั จจัยใน
การส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง โดยพื ้นที่
ศึกษาประกอบด้ วยท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยาจานวน 8 ท่าเรื อ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเชื่อมต่อการ
เดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบราง ได้ แก่ พื ้นที่ที่มีการเชื่อมต่อในปั จจุบนั พื ้นที่ที่มีการ
เชื่อมต่อในอนาคต และพื ้นที่ที่มีความสาคัญ เป็ นแหล่งพาณิชยกรรมโดยมีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นจา นวน
มาก
แนวทางการศึกษาได้ ใช้ การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ประกอบด้ วยข้ อมูลผู้ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยา ข้ อมูลพฤ ติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ บริการ เรื อด่วนเจ้ าพระยา และข้ อมูล
ปั จจัยในการเชื่อมต่อการเดินทาง นอกจากนี ้ยังมีการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานรัฐกับ
ผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกด้ วย การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นการ
พรรณนาบรรยายคุณลักษณะของกลุม่ ประชากรที่ศกึ ษา การหาค่าความถี่ และอัตราส่วนร้ อยละ
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อ
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โครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางใช้ วิธีอตั ราส่วนและเปรี ยบเทียบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สรุปผลได้ ดังนี ้
6.1.1 สรุปผลโครงข่ ายเรือด่ วนเจ้ าพระยา การขนส่ งระบบรางและพืน้ ที่ศึกษา
กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งห ลากหลายเพื่อบริการรองรับการเดินทางของประชาชน
โดยระบบขนส่งต่างๆจะประกอบกันเ ป็ นโครงข่ายทังภายในพื
้
้นที่เมือง และรอบนอกเพื่อเชื่อมโยง
การเดินทางไปยังพื ้นที่ตา่ งๆของกรุงเทพมหานคร ระบบการขนส่งของกรุงเทพมหานครแบ่ง
ออกเป็ นสองระบบใหญ่ๆ คือ ระบบการสัญจรทางบก และระบบการสัญจรทางน ้า โดยระบบการ
สัญจรทางบก ได้ แก่ โครงข่ายถนน โครงข่ายทางด่วน โครงข่ายระบบรถโดยสาร โครงข่ายขนส่ง
มวลชนระบบราง และการขนส่งกึ่งสาธารณะ เป็ นต้ น ระบบสัญจรทางบกถือได้ วา่ เป็ นระบบหลัก
เพราะมีสดั ส่วนการใช้ บริการ สูง มีการเชื่อมต่อที่เป็ นโครงข่าย และมีรูปแบบการให้ บริการที่
หลากหลายจึงเป็ นโอกาสที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความพึงพอใจ ส่วนระบบการสัญจรทางน ้าเป็ น
ระบบรองเพราะมีข้อจากัดทางด้ านเส้ นทางการเดินทาง โดย เรื อด่วนเจ้ าพระยา เป็ นระบบขนส่ง
ทางน ้าหลักที่ให้ บริการในพื ้นที่เขตกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อกับเขตจังห วัดนนทบุรี นอกจากนี ้ยังมี
เรื อให้ บริการในเขตพื ้นที่ชนในด้
ั ้ วย ได้ แก่ เรื อโดยสารในคลองแสนแสบ และเรื อโดยสารในคลอง
พระโขนง
สภาพการสัญจรในพื ้นที่ศกึ ษาประกอบด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาซึง่ ให้ บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางน ้าบริเวณแม่น ้าเจ้ าพระยาเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเขตพื ้นที่ชนในของกรุ
ั้
งเทพมหานครไป
ยังพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรี ลักษณะการใช้ ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม แหล่งที่อยูอ่ าศัยหนาแน่น
ขยายตัวออกไปจากชันในตามแนวริ
้
มฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยา มีการให้ บริการจากท่าเรื อท่า น ้านนทบุรี
ไปจนถึงท่าเรื อราษฎร์ บรู ณะ รวม ทังสิ
้ ้น 38 ท่า การให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา เป็ นการขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อกระจายการเดินทางออกไปยังระบบขนส่งอื่นๆที่มีให้ บริการในพื ้นที่เมืองและพื ้นที่
โดยรอบต่อไป เช่น รถโดยสารประจาทาง รถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์รับจ้ าง รถแท็กซี่ เป็ นต้ น
การให้ บริการระบบรางในพื ้นที่กรุงเท พมหานครมีอยูด่ ้ วยกัน 2 ระบบ ได้ แก่ ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรื อรถไฟฟ้าบีทีเอส และระบบรถไฟฟ้ามหานครหรื อระบบ
รถไฟฟ้าใต้ ดนิ รถไ ฟฟ้าเป็ นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่สามารถ ขนส่งผู้โดยสารได้ ครัง้ ละ
มากๆ โดยมีลกั ษณะเด่นของการให้ บริการที่รวดเร็ว ทันสมั ย เพราะมีโครงข่ายที่ไม่ถกู รบกวน
จากสภาพการจราจรที่ตดิ ขัด ปั จจุบนั ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีให้ บริการใน 2 เส้ นทาง คือ สาย
สุขมุ วิท เริ่มจากบริเวณสถานีออ่ นนุช ไปสิ ้นสุดที่บริเวณหน้ าสถานีหมอชิต และสายสีลม สถานี
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สะพานตากสินไปสิ ้นสุดที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ส่ วนระบบรถไฟฟ้าใต้ ดนิ มีเส้ นทางในก าร
ให้ บริการจากสถานีหวั ลาโพงไปสิ ้นสุดที่สถานีบางซื่อ การเชื่อมต่อกับระบบการสัญจรอื่นๆ ระบบ
รถไฟฟ้าสามารถทาการเชื่อมต่อเข้ ากับระบบขนส่งได้ ทกุ รูปแบบ แต่สามารถเชื่อมต่อการขนส่ง
ทางบกได้ สะดวกที่สดุ เนื่องจากสถานีที่ให้ บริการตังอ
้
ยูต่ ามแนวพื ้นที่ถนนสายหลักต่างๆ
นอกจากนี ้ยังมีการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบรถไฟฟ้าด้ วยกันได้ ในปั จจุบนั โดยมีจดุ เชื่อมต่อ
ระหว่างระบบรถไฟฟ้าทัง้ 4 จุด ได้ แก่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ สี
ลม บริเวณรถไฟฟ้าสถานีอโศกกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ สุ ขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตกับ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ สวนจตุจกั ร และการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขมุ วิทกับสายสีลม
บริเวณสถานีสยาม
6.1.2 สรุปผลลักษณะพฤติกรรมการเดินทางและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ างใน
พืน้ ที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเดินทางและทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างที่มี
การใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าจานวนทังสิ
้ ้น 400 คน สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ว่า
กลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ พนักงานบริษัทมากที่สดุ รองลงมาเป็ นกลุม่
นักเรี ยน / นักศึกษา จากการที่บริเวณพื ้นที่ศกึ ษามีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรมที่
เป็ นแหล่งงาน บริษัท ธนาคาร สถานศึกษา และห้ างร้ านต่างๆ เป็ นต้ น การเดินทางของกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจดุ เริ่มต้ นจากที่บ้านและมีจดุ ปลายทางอยูท่ ี่ทางาน และสถานศึกษา คิดเป็ น
ร้ อยละ 68.25 และ 51.25 ตามลาดับ จึงเป็ นการเดินทางในลักษณะระหว่างบ้ านพักอาศัยกับ
สถานที่ทางานหรื อสถานศึกษา ซึง่ เป็ นการเดินทางในลักษณะที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาโดยเป็ นผลมา
จากการประกอบอาชีพ จากการศึกษาในภาพรวมพบว่าการเดินทางเกือบทังหมดเป็
้
นการเดินทาง
จากสถานที่อื่นซึง่ ไม่ใช่บ้านจะเกี่ยวข้ องกับสถานที่ทางานหรื อสถานที่ศกึ ษา และเป็ นการเดินทาง
ที่มกั จะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนทังสองช่
้
วงเวลา
จากการศึกษาพบว่าการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างมีความจาเป็ นต้ องใช้ พาหนะในการ
ขนส่งอื่นๆร่วมกับในเที่ยวของการเดินทาง โดยพบว่ามีพาหนะทั ้ งหมด 13 รูปแบบ การเลือกต่อ
พาหนะในการเดินทางส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบที่ให้ บริการแบบประจาทางโดยใช้ รถโดยสาร
ประจาทางจะถูกเลือกต่อมากที่สดุ จานวนครัง้ การต่อพาหนะมีการต่อ 2 ต่อมากที่สดุ และใช้
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เวลาในการเดินทางรวมที่ 31 – 60 นาทีมากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าเป็ น การเดินทางในระยะใกล้
ภายในพื ้นที่ศกึ ษา และไม่วา่ ผู้เดินทางจะเดินทางเพื่อเชื่อมไปยังระบบขนส่งรูปแบบใดและจานวน
ของการต่อพาหนะกี่ครัง้ ก็ตามจะต้ องมีการเดินทางเพื่อเชื่อมไปยังระบบขนส่งรูปแบบต่างๆด้ วยทุก
ครัง้ การศึกษาค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางพบว่ากลุม่ ตัวอย่างเสียค่ าใช้ จา่ ยรวมในการเดินทางรวม
11 – 20 บาท ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางที่จะต้ องจ่ายจะมีผลตัดสินใจเลือกใช้ พาหนะรูปแบบที่
ตนเองพอใจมากที่สดุ
การศึกษาผู้ใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับระบบขนส่งมวลชนระบบราง ครัง้ นี ้พบว่ามีเพียง
22 คน โดยมีลกั ษณะของการเดินทางเกิดขึ ้น คือ รูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าได้ ในทันทีซงึ่ เป็ นการเดินทางภายในบริเวณใกล้ กบั จุดที่เส้ นทางขนส่งมา
ตัดกัน สาหรับจุดที่มีการเดินทางเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในปั จจุบนั ได้ แก่ บริเวณ
ท่าเรื อสาทร (ตากสิน )และสถานีรถไฟฟ้าต ากสิน ในภาพรวมปั จจัยเรื่ องอัตราค่าโดยสาร พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างจานวนเกินครึ่งมีอตั ราค่าโดยสารไม่เกิน 30 บาท สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการ
เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับระบบรางจานวนเกินครึ่งจากทังหมด
้
22 คน เสียค่าโดยสารเกิน 40
บาท เป็ นกลุม่ ที่ไม่นา่ จะมีปัญหากับค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่เพิ่มขึ ้นเพราะผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าส่วนใหญ่
จะใช้ บตั รโดยสารที่มีสว่ นลดในการเดินทางเป็ นประจา
เหตุผลการเลือกใช้ พาหนะในการเดินทางกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญกับเหตุผลการ
เลือกใช้ บริการทังเรื
้ อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในเรื่ องของความรวดเร็ว
มากที่สดุ เหตุผล
รองลงมาของการเลือกใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาคือ ความสะดวกสบายเข้ าถึงได้ ง่าย และต้ องมีราคา
ถูก ส่วนเหตุผลของการเลือกใช้ รถไฟฟ้ารองลงมาคือ ความสะดวกสบายเข้ าถึงได้ ง่าย และ
สามารถกาหนดเวลาในการเดินทางได้ ปั ญหาของกลุม่ ตัวอย่างที่พบในการเดินทางส่วน ใหญ่จาก
เรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นปั ญหาระหว่างท่าเรื อกับระบบขนส่งอื่นๆ ส่วนปั ญหาจากรถไฟฟ้าคือ
เสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายพาหนะไปยังจุดหมายปลายทาง ความคิดเห็นเรื่ องปั จจัยที่สนับสนุนให้
เกิดการใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาร่วมกับรถไฟฟ้ากลุม่ ตัวอย่างให้ ความเห็นว่าควรจัดให้ โคร งข่ายการ
ให้ บริการในแต่ละระบบสัมพันธ์กนั จะทาให้ ระบบขนส่งมีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์และเกิด
การใช้ บริการได้ ดียิ่งขึ ้น การศึกษาประเด็นนี ้สรุปได้ วา่ การปรับปรุงด้ านกายภาพโดยทัว่ ไป การ
ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของตัวระบบขนส่ง และการพัฒนาปรับปรุงในเรื่ องการให้ บริการ จะทา
ให้ เกิดการเชื่อมต่อกันของระบบขนส่งขึ ้น
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6.1.3 สรุปผลการเชื่อมต่ อของการให้ บริการเรือด่ วนเจ้ าพระยาและการขนส่ ง
ระบบราง
ผลการศึกษาความเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า ผู้วิจยั สามารถสรุป
ผลได้ เป็ น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การเชื่อมต่อทางกายภาพของการให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยากับการขนส่งระบบราง
ในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา
ผลการศึกษาความเชื่อมต่อของเรื อด่วนเจ้ าพระยากับรถไฟฟ้าทางกายภาพ
สามารถสรุปได้ วา่ ในทางกายภาพท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อกันด้ วย
โครงข่ายต่างๆ รวมถึงมีระบบขนส่ งอื่นๆรองรับในพื ้นที่ศกึ ษา ประเด็นสาคัญคือการ
เชื่อมต่อทางกายภาพเกิดจากปั จจุบนั ที่ทา่ เรื อสาทรและสถานีรถไฟฟ้าตากสินมี
ตาแหน่งของตัวระบบขนส่งทังสองรู
้
ปแบบมีลกั ษณะที่มาตัดกันและตังอยู
้ ใ่ กล้ กนั จึง
เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สนับสนุนให้ สามารถเปลี่ยนการใช้ บริการระหว่ างระบบขนส่งทัง้
สองรูปแบบได้ ง่ายกว่าเส้ นทางของระบบขนส่งที่มีการขนานกันไป การใช้ เกณฑ์
ระยะทางในการเข้ าถึงท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้าทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต มีคา่ ไม่เกิน
500 เมตร สามารถสรุปผลของการเชื่อมต่อกันทางกายภาพในเรื่ องของระยะทางได้
เป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
- การเชื่อมต่อระบบขนส่งทังสองระบบในระยะที
้
่สามารถเดินได้ คือ มีระยะ
ระหว่างท่าเรื อถึงสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร ได้ แก่ ท่าเรื อท่าน ้า
นนทบุรี ท่าเรื อเกียกกาย และท่าเรื อสาทร
- การเชื่อมต่อระบบขนส่งทังสองระบบในระยะที
้
่ไม่สามารถเดินได้ คือ มี
ระยะระหว่างท่าเรื อถึงสถานีรถไฟฟ้าเกิน 500 เมตร ได้ แก่ ท่าเรื อเทเวศร์
ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์ ท่าเรื อปากคลองตลาด ท่าเรื อพรานนก และท่าเรื อ
ราชวงศ์
จากเหตุผลข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ จุดการเชื่อมต่อทางกายภาพในเรื่ องของ
ระยะทางพบว่า ท่าเรื อสาทรเป็ นจุดที่สามารถเชื่ อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าตาก
สินได้ ด้วยการเดินในระยะทางที่ใกล้ ที่สดุ คือ 100 เมตร และท่าเรื อพระอาทิตย์มี
การเชื่อมต่อการเดินทางกับสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพรหม และท่าเรื อปากคลองตลาด
กับสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยด้ วยการเดินทางในระยะที่ไกลที่สดุ คือ 1,200 เมตร
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ข้ อสรุ ปของการเชื่อมต่อทางกายภาพในระยะที่เดินได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดนันยั
้ งคง
ต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมบริเวณเส้ นทางการสัญจรที่เอื ้อให้ เกิดการเดินทางที่
สะดวกสบายและปลอดภัย
2) การเชื่อมต่อของเรื อด่วนเจ้ าพระยาจากข้ อมูลการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่
ศึกษา
ผลจากการวิเคราะ ห์ข้อมูลการเดินทางพบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างเพียง 22 คนจาก
ทังหมด
้
400 คน ที่ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าในเที่ยวของการเดินทาง
สรุปได้ วา่ ยังไม่เกิดการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสองระบบ เนื่องจากสัดส่วนของ
จานวนตัวอย่างที่เดินทางในลักษณะนี ้มีจานวนน้ อยมาก โดยอาจเกิดจากเหตุผลของ
ความไม่สะดวกในเรื่ องของความนิยมสับเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางหลายรูปแบบ
ก็ได้ และแม้ วา่ ผลการศึกษาการเชื่อมต่อทางกายภาพจะมีการเชื่อมต่อกันแล้ วแต่ก็
ไม่สามารถทาให้ ผ้ เู ดินทางเกิดความนิยมเดินทางในลักษณะนี ้
6.1.4 สภาพปั ญหาของการพัฒนาระบบขนส่ งผู้โดยสารทางนา้ ในพืน้ ที่ศึกษา
การวิเคราะห์ ปัญหาและข้ อจากัดในการขนส่งทางน ้าในบริเวณท่าเรื อโดยสารทัง้ 8 ท่าใน
บทที่ 3 กับปั ญหาที่พบจากการเดินทางของกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่ศกึ ษา และการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้
ให้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาและกลุม่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในบทที่ 4 สามารถสรุปปั ญหาต่างๆ ดังนี ้
1) ปั ญหาทางกายภาพ ได้ แก่
- สภาพทางเดินบริเวณท่าเรื อที่แออัด ไม่คล่องตัว ทางเดินเท้ า แคบ ขาดความ
ปลอดภัย ส่วนใหญ่มกั จะเกิดจากท่าเรื อที่มีจานวนผู้ใช้ บริการเป็ นจานวนมาก
เช่น ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ท่าเรื อเทเวศร์ ท่าเรื อพรานนก ท่าเรื อราชวงศ์ รวมทัง้
ท่าสาทร
- สภาพท่าเรื อที่ไม่มีความสะอาด ขาดการดูแลรักษา เช่น ท่าเรื อเทเวศร์ ที่มีการให้
อาหารสัตว์เป็ นจานวนมาก
- บางท่าเรื อปริมาณผู้ใช้ ไม่เหมาะสมกับขนาดท่าเรื อ เช่น ท่าเรื อเทเวศร์
- ระยะห่างระหว่างท่าเรื อและการขนส่งอื่นๆ มีการเข้ าถึงหรื อเสียเวลาในการ
เดินทางเพื่อเปลี่ยนถ่ายพาหนะมาก ได้ แก่ ท่าเรื อเกียกกาย ท่าเรื อเทเวศร์ เป็ น
ต้ น
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2) ปั ญหาเกี่ยวกับการให้ บริการ ได้ แก่
- การรับจานวนผู้โดยสารเป็ นจานวนมากเกินกว่ากาหนดในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึง่
อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายได้
- ช่วงเวลาปกติที่ไม่ได้ เป็ นช่วงเวลาเร่งด่วนจะต้ องใช้ เวลาในการรอเรื อโดยสารที่
นานกว่า บางครัง้ ค่อนข้ างนานจนเกินไป
- พนักงานท้ ายเรื อ และพนักงานเก็บค่าโดยสารบริการไม่สภุ าพ ไม่คอ่ ยให้
คาแนะนาหรื อสอบถามเส้ นทาง
- ความเร่งรี บในการจอดเรื อและออกเรื อจากท่า ใช้ เวลาในการจอดแต่ละท่าเรื อ
เฉลี่ยประมาณ 10 – 15 วินาที ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่คอ่ นข้ างเร็วมาก หากไม่ระวัง
ในบางครัง้ อาจจะเกิดอันตรายแก่ผ้ ขู ึ ้นและลงเรื อได้
- การผูกขาดการให้ บริการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการ เพราะไม่มีการ
แข่งขัน
3) ปั ญหาการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- นโยบายของรัฐในปั จจุบนั เน้ นการขนส่งทางบก ขาดการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งทางน ้า ทาให้ งบประมาณในการพัฒนาและสนับสนุนต่างๆมี อยูเ่ ป็ นจานวน
น้ อย
- ขาดการสนับสนุนในส่วนของการประชาสัมพันธ์และเงินทุนจากภาครัฐ
- มีการเปลี่ยนแปลงชุดผู้บริหารจากหน่วยงานของรัฐบ่อยๆ ทาให้ ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาระบบขนส่งทางน ้ารวมทังระบบรถไฟฟ
้
้า
- ขาดการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งทางน ้าและการขนส่งสาธารณะอื่นๆ
4) ปั ญหาน ้าท่วม
- น ้าท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนมากและไม่มีการรองรับอุทกภัยที่เกิดขึ ้น
- น ้าท่วมจากทางภาคเหนือที่ไหลลงสูแ่ ม่น ้าเจ้ าพระยาและไม่สามารถระบายลงสู่
อ่าวไทยได้ ทนั
5) ปั ญหาอื่นๆ ได้ แก่
- ขาดเทคโนโลยีขนส่งทางน ้าใหม่ๆ เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องของธรรมชาติ
- ต้ นทุนด้ านเชื ้อเพลิงที่สงู กว่าระบบขนส่งอื่นๆ
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6.1.5 ปั จจัยส่ งเสริมให้ เกิดการเชื่อมต่ อของระบบเรือด่ วนเจ้ าพระยาและระบบ
รางในพืน้ ที่ศึกษา
จากข้ อมูลความคิดเห็นเรื่ องปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง สามารถส รุปปั จจัยที่ผ้ ใู ช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยามี
ความคิดเห็นดังนี ้
1) กลุ่มผู้ใช้ บริการ
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้แสดงความคิดเห็นว่ามีหลายปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการ
เชื่อมต่อของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าเข้ าด้ วยกันได้ ซงึ่ นอกเหนือจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การเดินทางเรื่ องค่าโดยสาร ระยะเวลาที่ เดินทาง และมีความสะดวกสบายที่ผ้ เู ดินทางให้
ความสาคั ญแล้ ว จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มาสนับสนุนให้ เกิดจากการเชื่อมต่อสรุปได้ วา่ การ
ปรับปรุงให้ โครงข่ายของแต่ละระบบขนส่งมีการเชื่อมต่อประสานกันและมีความสัมพันธ์ดีขึ ้นมี
ความสาคัญที่สดุ เนื่องจากโครงข่ายระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยากับโครงข่ายระบบรางในปั จจุบนั
ยังมีปัญ หาเรื่ องความไม่เชื่อมต่อกัน มีการเชื่อมต่อเพียงท่าเรื อสาทรเท่านัน้ ส่วนปั จจัยทางด้ าน
ต่างๆที่มีความสาคัญรองลงมากลุม่ ตัวอย่างต้ องการให้ ทาการปรับปรุงเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการเดินทางที่ดีขึ ้น ปั จจัยที่สง่ เสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครง ข่ายขนส่ง
มวลชนระบบราง สามารถสรุปประเด็นต่างๆได้ ดงั นี ้
การเชื่อมประสานทางองค์กร
- ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วมหรื อตัว๋ ต่อ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยสามารถสร้ างสิ่งจูงใจในการเดินทางได้ เช่น ลดอัตราค่าโดยสารร่วม
เพิ่มเที่ยวการเดินทางพิ เศษ หรื อเพิ่มจานวนเที่ยวการเดินทางร่วมให้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
การเชื่อมประสานทางการดาเนินการ
- ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง โดยอัตราค่าโดยสารจะต้ องไม่สงู
จนเกินไป นอกจากนี ้จะเป็ นการช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะมีทางเลือกใน
การเดินทางเพิ่มมากขึ ้น เพราะความคุ้มค่าทางด้ านเวลา ความถี่ และราคา
เหมาะสมกัน โดยการปรับลดอัตราค่าโดยสารให้ เหมาะสม กับระยะทางของการ
เดินทาง รวมถึงกลุม่ ผู้ใช้ บริการให้ สอดคล้ องและเหมาะสม

159

- มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแสดงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งให้ มากขึ ้น โดยใช้
ลักษณะการสร้ างสัญลักษณ์หรื อการรณรงค์เพื่อช่วยสร้ างการรับรู้ให้ กบั บุคคลทัว่ ๆไป
ที่ระบบขนส่งสาธารณะ
การเชื่อมประสานทางกายภาพ

- จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญมาก
ที่สดุ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบขนส่งในปั จจุบนั ยังขาดรูปแบบที่ประสานกันอย่าง
เป็ นระบบ ส่งผลให้ โครงข่ายต้ นทางและปลายทางมีระยะเวลาในการเดินทางเพิ่ม
มากขึ ้น เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น มีการเปลี่ยนถ่ายพาหนะเพิ่มขึ ้น การเชื่อมประสานกัน
อย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ การเดินทางเป็ นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และประหยัด
กลุม่ ที่มีจดุ ประสงค์ในการทางานได้ ให้ ความคิดเห็นทางด้ านปั จจัยนี ้มากที่สดุ
เนื่องจากมีความต้ องการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบา ยสอดคล้ องกับกิจกรรมใน
พื ้นที่ทงแหล่
ั ้ งงานและย่านธุรกิจ รวมทังกลุ
้ ม่ ที่มีต้นทางในการเดินทางอยูใ่ นย่าน
พาณิชยกรรมและแหล่งงาน ได้ แก่ ท่าเรื อสาทร ท่าเรื อพรานนก และท่าเรื อท่าน ้า
นนทบุรี จุดต้ นทางเหล่านี ้มีจานวนความคิดเห็นแตกต่างจากจุดต้ นทางอื่นๆ
ค่อนข้ างมาก

- จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง โดยจัดให้
ระบบขนส่งแต่ละชนิดมีการเชื่อมต่อกันทางภาพ สถานีร่วมที่อานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้ บริการ หากแบ่งตามลักษณะการใช้ ที่ดนิ บริเวณริมแม่น ้าเจ้ าพระยาจะ
เป็ นลักษณะแหล่งพาณิชยกรรม แหล่งงาน รวมถึงสถานที่ราชการ การอานวยความ
สะดวกจะต้ องตอบสนองกับความต้ องการในการเดินทางของผู้ใช้ บริการและการใช้
ที่ดนิ ได้ อย่างชัดเจน
- ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้ เป็ นการสร้ างความเชื่อมต่อ
ในการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทังสองประเภทและการ
้
เข้ าถึงพื ้นที่
ท่าเรื อเป็ นสิ่งสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ รับสะดวกสบาย
ยิ่งขึ ้น โดยการปรับระยะห่างให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่เพื่อตอบสนองกับความ
ต้ องการในการเดินทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
- อื่นๆ เช่น การปรับปรุงสภาพเส้ นทางการสัญจร จัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ ระบบขนส่ง
สารองที่จาเป็ น ฯลฯ
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ปั ญหาของการเชื่อมต่อในระบบขนส่งทางรางพบว่ามีปัญหาเรื่ องการเชื่อมต่อประสานใน
การดาเนินการของระบบการเดินทาง เช่น ระบบบัตรโดยสาร หากผู้เดินทางต้ องการเดินทาง
เชื่ อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและระบบรถไฟฟ้าใต้ ดนิ จะต้ องใช้ บตั รถึงสองใบรวมทังอั
้ ตราค่า
เดินทางทังสองระบบมี
้
สว่ นต่างในการเดินทางมาก สาหรับปั ญหาของการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
ต่างระบบที่เป็ นประเด็นในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าระบบเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบรถไฟฟ้ามีจดุ ที่
ให้ บ ริการเชื่อมต่อกันสะดวกอย่างจากัด รวมทังขาดการประชาสั
้
มพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงจุด
เชื่อมต่อ เช่น ป้ายแสดงเส้ นทางการให้ บริการของรถไฟฟ้าที่อยูบ่ ริเวณสถานีตา่ งๆ หรื อการ
ประกาศต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบว่ามีจดุ เชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งทางรางร่วมกันกับเรื อ
ด่ว นเจ้ าพระยา เป็ นต้ น การศึกษาปั จจัยในการเชื่อมต่อการขนส่งการเดินทางโดยการพัฒนา
ปรับปรุงทังทางด้
้
านการเชื่อมประสานทางกายภาพ การดาเนินการ และองค์กร ไปพร้ อมกันจะ
ทาให้ การเชื่อมต่อการเดินทางเป็ นไปอย่างมีระบบและสามารถนาไปพัฒนาการเดินทางในรูปแบบ
ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเจ้ าหน้ าที่หน่ วยงานภาครัฐ
กลุม่ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเรื อด่วนเจ้ าพระยาได้ แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นนี ้โดยสรุปว่าปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการเชื่อมต่อของเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบ
ไฟฟ้าเป็ นการนาเอาแนวนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้ องนามาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ เกิดเป็ นรูปธรรม สภาพ
ปั ญหาเส้ นทางในการเชื่อมต่อการเดินทางเนื่องจากแม่น ้าเจ้ าพระยาอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีบ้านเรื อนและ
สิ่งก่อสร้ างต่างๆอยูต่ ลอดสองข้ างทาง ทาให้ ลกั ษณะของพื ้นที่ทา่ เรื อจึงมักจะอยูไ่ กลจากเส้ นทาง
หลัก

การเข้ าถึงจึงเป็ นไปได้ ยาก เสียเวลาในการเดินทางต่อ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องร องรับ

การเดินทางในการเชื่อมต่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้นและปรับปรุงให้ สะดวกใกล้ เคียงกันทุก
ท่าเรื อ การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารทางน ้าในอนาคต จะต้ องมีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มี
การประชาสัมพันธ์ในการใช้ บริการให้ มากขึ ้น ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณท่าเรื อและตัวเรื อดีอ
เสมอ มีความปลอดภัยในการเดินทาง สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ ใู ช้ บริการ เป็ นต้ น ซึง่ หน่วยงาน
ของทางรัฐจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการสนับสนุนและผลักดันให้ เกิดสิ่งเหล่านี ้ขึ ้นในอนาคตด้ วย

ยู่
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3) กลุ่มผู้ประกอบการเรื อด่ วนเจ้ าพระยา
หากมีการประสานการทางานระหว่างองค์กรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบและทาการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานแต่ละภาคส่วนเกิดความเป็ นเอกภาพแต่ยงั คงมีการประสานงานกันอย่าง
สอดคล้ องเพื่อลดความซ ้าซ้ อนและความล่าช้ าในการดาเนินการลงได้
ข้ อมูลที่ได้ จากความคิดเห็นของกลุม่ ต่างๆ สามารถ สรุปได้ วา่ การสนับสนุนให้ เกิดการ
เดินทางเพื่อเชื่อมต่อเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวกยิ่งขึ ้นจะก่อให้ เกิดผลดีกบั ผู้
เดินทาง เพราะลักษณะเด่นของตัวระบบขนส่งทังสองเส้
้
นทางเฉพาะและแยกออกจากโครงข่าย
ถนนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด หากมีการใช้ ระบบขนส่งร่วมกัน จะทาให้ เดินทางได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
สรุปได้ วา่ ปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อของระบบขนส่งเป็ นการสร้ างหรื อปรับปรุงทางด้ าน
สภาพกายภาพ การปรับปรุง การให้ บริการ และการปรับปรุงด้ านการบริหารงานภาครัฐ
4) กลุ่มผู้อยู่อาศัยบริเวณท่ าเรื อสาทร
กลุม่ ผู้อยูอ่ าศัยบริเวณท่าเรื อสาทรได้ แสดงความคิดเห็นว่าการเกิดจุดเชื่อมต่อระหว่างเรื อ
ด่วนเจ้ าพระยาและระบบรางจะก่อให้ เกิดประโยชน์มากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะ
ทางด้ านเศรษฐกิจที่สง่ ผลดีตอ่ การค้ าขายในพื ้นที่ อันเนื่องมาจากผู้ใช้ บริการที่มีทางเลือกในการ
เดินทางส่งผลให้ มีผ้ เู ข้ ามาทากิจกรรมในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
6.2 ข้ อเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนาการสัญจรทางนา้ ด้ วยเรือด่ วนเจ้ าพระยา
เชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ งมวลชนระบบราง
จากข้ อสรุปในหัวข้ อต่างๆข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจถึงสภาพการเชื่อมต่อระหว่างเรื อด่วน
เจ้ าพระยาและการขนส่ง ระบบรางในพื ้นที่ศกึ ษาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ตลอดจนปั จจัยด้ านต่างๆที่
จะมาสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่อ รวมถึงสภาพปั ญหาและข้ อจากัดซึง่ มีผลให้ ระบบขนส่งขาด
ประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดผู้ใช้ บริ การไม่มากนักหากเปรี ยบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆ
ข้ อมูลต่างๆข้ างต้ นส ามารถใช้ ในการกาหนดเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางการวางแผน พัฒนาระบบ
สัญจรทางน ้าทาให้ เกิดการเชื่อมประสานกับระบบราง จนเกิดเป็ นโครงข่ายระบบขนส่งที่สามารถ
รองรับผู้โดยสารทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็น
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
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6.2.1 การปรับปรุงทางด้ านกายภาพ
การปรับปรุงกายภาพในการ เชื่อมต่อการเดินทาง เป็ นสิ่งที่สาคัญ ซึง่ การจัดโครงข่ายให้
สัมพันธ์กนั ระหว่างรูปแบบทังสอง
้
มีเพียงท่าเรื อสาทร ท่าเรื อเกียกกาย ท่าเรื อปากคลองตลาดที่
มีการเชื่อมต่อกันในระยะที่ผ้ ใู ช้ บริการสามารถยอมรับได้

นอกจากนี ้ท่าเรื ออื่นๆจาเป็ นที่จะต้ อง

ดาเนินการจัดการเชื่อมต่อการเดินทางไม่วา่ จะเป็ นการเชื่อมต่อในรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะ
อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและระบบ รางให้ สามารถเชื่อมต่อกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดสถานีร่วมหลายจุด โดยเพิ่มปริมาณท่าเรื อที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ จะ
ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ ้น และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง มี
การประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายต่างๆให้ มากขึ ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ส่วนการปรับปรุงพื ้นที่บริเวณ ท่าเรื อ ให้ เหมาะสมกับการเชื่อมต่อการเดินทางในแต่ละป ระเภท มี
จุดเชื่อมต่อที่ชดั เจน เป็ นระบบ และให้ การตอบสนองกับความต้ องการในด้ านปั จจัยต่างๆของ
ผู้ใช้ บริการ ซึง่ ท่าเรื อแต่ละท่ามีลกั ษณะความต้ องการของกลุม่ ผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยรอบ
นอกจากนี ้การปรับปรุงทางด้ าน เส้ นทางการเข้ า ไม่ให้ มีหลุมหรื อบ่อ บริเวณทางเดินต้ อง
เพียงพอกับจานวนปริมาณผู้โดยสารที่ ใช้ บริการและมีความต่อเนื่องที่ จะทาให้ เดินทางได้ สะดวก
รวมทังไม่
้ ควรให้ มีสิ่งกีดขวางทางเดินสัญจรหรื อกิจกรรมในบริเวณที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้า นอกจากจะทาให้ ความคล่องตัวเป็ นไปอย่างยากลาบากแล้ ว อาจจะเกิด
อันตรายขึ ้นได้ และการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีพนักงานทาความส ะอาดประจาโดยเฉพาะ
ท่าเรื อ สถานีรถไฟฟ้า ไม่ควรปล่อยให้ คนภายนอกเข้ ามาใช้ พื ้นที่ เพราะอาจจะเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่ใช้ บริการได้
การเชื่อมต่อการเดินทาง ทางกายภาพในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน ซึง่ สามารถสรุป
ประเด็นต่างๆได้ ดังนี ้
- ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรีมีการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ง สาธารณะ
ทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน ดังนันการเชื
้
่อมต่อบริเวณท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ไปยังสถานีรถไฟฟ้านนทบุรี 1
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มีระยะทางประมาณ 450 เมตร ทาให้ สามารถเข้ าถึงสถานีได้ ง่ายทังการเดิ
้
นเท้ าและระบบขนส่ง
สาธารณะ (รูปที่ 6.1) การปรับปรุงทางกายภาพที่สาคัญในบริเวณท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ได้ แก่
การปรับปรุงสภาพบนทางเท้ าจากบริเวณท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี ไปตามถนนประชาราษฎร์ เลี ้ยวไป
ยังถนนนนทบุรี 1 เนื่องจากสภาพทางกายภาพในส่วนของการเดินเท้ าไม่สามารถรองรับการเดิน
เท้ าได้ ดีนกั
เนื่องจ ากสภาพพื ้นที่บริเวณทางเท้ ามีร้านค้ าขายสินค้ ากีดขวางทางเดินตลอดแนว ดังนัน้
มาตรการในการพัฒนาทางเท้ าและการเข้ าถึงคือ การจัดพื ้นที่บริเวณขายสินค้ าให้ อยูใ่ นพื ้นที่
เดียวกัน อย่างเป็ นสัดส่วน ส่วนการจัดการทางด้ านป้ายประชาสัมพันธ์ควรตังอยู
้ ใ่ นจุดที่มีการ
สัญจรในแนวเส้ นการเดินเท้ า แม้ วา่ ผู้ใช้ บริการในระบบขนส่งอื่นๆจะไม่ได้ ใช้ บริการระบบขนส่งทัง้
2 ประเภทโดยตรงแต่สามารถพบเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ซงึ่ ช่วยให้ เป็ นทางเลือกหนึง่ ในการ
ตัดสินใจเดินทางได้
การจัดการไฟส่องสว่างในบริเวณพื ้นที่ปัจจุบนั ยังมีไม่เพียงพอกับความต้ องการ เนื่องจาก
สภาพบริเวณท่าเรื อในตอนกลางคืนมีความแตกต่างจากตอนกลางวันที่เป็ นแหล่งพาณิชยกรรม
เนื่องจากจะไม่มีร้านค้ าที่ขายสินค้ าบริเวณทางเท้ า ทาให้ การสัญจรในตอนกลางคืนจึงมืดและมี
แสงสว่างไม่เพียงพอในการเดินทางเท้ าตอนกลางคืน ดังนันจุ
้ ดที่ดาเนินการเพื่อติดตั ้ งไฟส่องสว่าง
จึงอยูบ่ ริเวณถนนประชาราษฎร์ มงุ่ สูถ่ นนนนทบุรี
อนาคตที่จะเกิดขึ ้นได้

1 เพื่อรองรับความต้ องการการเชื่อมต่อใน

164

รูปที่ 6.1 แสดงแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางบริเวณท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี
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- ท่าเรื อเกียกกาย เป็ นท่าเรื อที่มีการเชื่อมประสานการเดินทางตามแผนดาเนินการ จุด
เชื่อมต่อการเดินทางมีระยะห่างประมาณ

450 เมตรซึง่ อยูใ่ นระยะการเดินเท้ าได้ (รูปที่ 6.2)

การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณท่าเรื อเกียกกายมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ราชการ สถานศึกษา ดังนันสภาพ
้
พื ้นที่ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะมีลกั ษณะ ที่ไม่แตกต่างกันนัก การติดตังไฟส่
้ องสว่างใน
พื ้นที่เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเวลากลางคืนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
นอกจากนี ้การติดตังป
้ ้ ายเพื่อประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อการเดินทาง ควรดาเนินการติดตังใ้ นพื ้นที่
บริเวณท่าเรื อเกียกกายและสถานีรถไฟฟ้าเกียกกายเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงจุดที่มี
การเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางได้
ปั ญหาทางด้ านน ้าท่วมบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยา พบว่าบริเวณท่าเรื อเกืยกกายมี
ปั ญหาน ้าท่วมท่าเรื อในช่วงฤดูฝน ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการไม่สามารถเดินทางและใช้ บริการได้ ดังนันการ
้
ดาเนินการแก้ ไขเบื ้องต้ นคือมีการป้องกันน ้าท่วมโดยการสร้ างกาแพงกระสอบทราย

รวมทังการ
้

ปรับปรุงสภาพพิ ้นที่โดยการสร้ างกาแพงคอนกรี ตบริเวณท่าเรื อเพื่อกันน
้ ้าทะลักเข้ าสูบ่ ริเวณท่าเรื อ
และพื ้นที่ใกล้ เคียง
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รูปที่ 6.2 แสดงแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางบริเวณท่าเรื อเกียกกาย
166

167
- ท่าเรื อเทเวศร์ การปรับปรุงแก้ ไขทางกายภาพบริ

เวณท่าเรื อเทเวศร์ เป็ นสิ่งที่สาคัญ

เนื่องจากตังอยู
้ บ่ ริเวณแหล่งพาณิชยกรรมซึง่ มีจานวนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นจานวน
มาก การเชื่อมประสานการเดินทางในปั จจุบนั พบว่าบริเวณท่าเรื อเทเวศร์ มีระยะห่างจากระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่นๆ โดยเฉพาะการขนส่งระบบรางในอนาคตที่ มีระยะห่างจากท่าเรื อมุง่ สูส่ ถานี
หอสมุดแห่งชาติประมาณ 800 เมตร (รูปที่ 6.3) ดังนันระบบขนส่
้
งกึ่งสาธารณะจึงมีบทบาทเข้ า
มาเพื่อรองรับการเดินทางที่เกิดขึ ้นซึง่ ส่งผลให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น การปรับปรุงสภาพกายภาพ
ทางด้ านระยะทางการเชื่อมต่อจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารขนาดเล็ก
ให้ บริการ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่ างท่าเรื อและระบบขนส่งสาธารณะในปั จจุบนั รวมทังใน
้
อนาคต
นอกจากนี ้การปรับปรุงสภาพทางเท้ าบริเวณทางเข้ าสูท่ า่ เรื อเป็ นสิ่งสาคัญเช่นกัน
เนื่องจากพื ้นที่บริเวณทางสองฝั่ งมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ขายสินค้ าตลอดทาง มีการจอดรถที่ไม่เป็ น
ระเบียบ นอกจากนี ้ทางเท้ าบริเวณฝั่ งวั งเทเวศร์ มีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ไม่เอื ้ออานวยต่อให้
ผู้ใช้ บริการในการเดินเท้ า ในช่วงเวลากลางคืนพบว่าสภาพกิจกรรมบริเวณสองฝั่ งทางเข้ าสูท่ า่ เรื อ
เทเวศร์ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ขายสินค้ ารวมทังร้้ านอาหาร ทาให้ มีแสงสว่างตลอดแนวริมคลอง ซึง่ มี
ความแตกต่างจากในช่วงเวลากลางวัน ดังนันเรื
้ ่ องการเพิ่มไฟส่องสว่างในพื ้นที่ศกึ ษาควรจะติดตัง้
ในบริเวณทางฝั่ งวังเทเวศร์ เพื่อให้ แสงสว่างเพียงพอ ตลอดแนวทางมุง่ สูท่ า่ เรื อ ในส่วนของการ
ปรับปรุงสภาพของท่าเรื อได้ แก่ การทาความสะอาดบริเวณท่าเรื อ ทางเดินไปยังเรื อ และ ป้าย
ต่างๆอยูเ่ สมอ
ปั ญหาน ้าท่วมบริเวณท่าเรื อเทเวศร์ พบว่าพบปั ญหาอยูเ่ สมอในช่วงฤดูฝนและน ้าล้ นเอ่อ
บริเวณแม่น ้าเจ้ าพระยา ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่บริเวณท่าเรื อเป็ นอย่างมาก ดังนันการป
้
้ องกันเพื่อ
รองรับปั ญหาน ้าท่วมบริเวณท่าเรื อเป็ นสิ่งจาเป็ น เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ บริการเป็ นจานวนมากอยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะในชัว่ โมงเร่งด่วน การดาเนินการแก้ ไขเบื ้องต้ นคือการจัดการระบายน ้าเข้ าสูค่ ลองผดุง
กรุงเกษมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมท่าเรื อเทเวศร์ และพื ้นที่ใกล้ เคียง
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รูปที่ 6.3 แสดงแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางบริเวณท่าเรื อเทเวศร์
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- ท่าเรื อพระอาทิตย์ มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ ดีที่สดุ ในบริเวณท่าเรื อที่
ศึกษา ซึง่ ระยะห่างจากท่าเรื อสูถ่ นนท่าพระอาทิตย์ประมาณ

100 เมตร (รูปที่ 6.4) แต่การ

เชื่อมต่อเพื่อไปสู่ สถานีบางขุนพรหมซึง่ เป็ น ระบบรางในอนาคตกลับมาระยะห่างถึง 1,200 เมตร
ไกลเกินระยะการเดินเท้ า การปรับปรุงการเชื่อมประสานการเดินทางสามารถดาเนินการได้ ด้ วย
ระบบขนส่งสาธารณะเป็ นตัวกลางในการเชื่อมต่อ
สภาพทางกายภาพบ ริเวณท่าเรื อพระอาทิตย์ถือว่าเหมาะสม แต่จาเป็ นต้ องปรับปรุง
ขนาดของพื ้นที่บริเวณท่าเรื อเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้ บริการให้ เหมาะสม นอกจากนี ้ไฟส่องสว่างใน
ช่วงเวลากลางคืนถือว่าเหมาะสมเนื่องจากช่วงเวลากลางคืน กิจกรรมส่วนใหญ่ในพื ้นที่เป็ นแหล่ง
พาณิชยกรรมเช่นกัน

การแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาพบว่าท่าเรื อพระ

อาทิตย์มีลกั ษณะสูงกว่าริมตลิ่งทาให้ ไม่พบปั ญหาทางด้ านน ้าท่วมในบริเวณท่าเรื อ
- ท่าเรื อพรานนก

มีปริมาณผู้ใช้ บริการมากในช่วงเวลาเร่งด่วนการปรับปรุงสภาพทาง

กายภาพของท่าเรื อ คือ มีที่นงั่ เพียงพอต่ อความต้ องการ รวมถึงป้ายบอกตาแหน่งท่าเรื อที่ไม่
ชัดเจนทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความสับสนได้

ส่วนทางเข้ าสู่ บริเวณท่าเรื อ จาเป็ นต้ องปรับปรุง

เนื่องจากพื ้นที่บริเวณสองข้ างทางตังแต่
้ ถนนอรุณอัมรินทร์ จนถึงท่าเรื อด่วนเจ้ าพระยามีร้านค้ าขาย
สินค้ าอยูต่ ลอดเส้ นทาง (รูปที่ 6.5) ทาให้ การเข้ าสูท่ า่ เรื อเป็ นไปอย่างลาบากรวมทังการเชื
้
่อม
ประสานการเดินทางระหว่างบริเวณท่าเรื อและระบบรางที่กาลังจะเกิดขึ ้นด้ วย
การปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมประสานสามารถทาได้ โดยใช้ ระบบขนส่งสาธารณะเป็ น
จุดเชื่อมต่อในการเดินทาง เนื่องจากบริเวณท่า เรื อพรานนกมีระบบขนส่งกึ่งสาธารณะรองรับอยู่
ทาให้ การเดินทางเพื่อเชื่อมประสานมีคา่ ใช้ จา่ ยที่เพิ่มมากขึ ้น จึงควรจัดรถสาธารณะเพื่อขนส่ง
ผู้ใช้ บริการไปยังระบบขนส่งสาธารณะทังสองให้
้
เชื่อมต่อประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 6.4 แสดงแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางบริเวณท่าเรื อพระอาทิตย์
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รูปที่ 6.5 แสดงแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางบริเวณท่าเรื อพรานนก
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- ท่าเรื อปากคลองตลาด จาเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงแก้ ไขในเรื่ องของป้ายบอกท่าเรื อและ
บริเวณสภาพของท่าเรื อ ที่มีลกั ษณะทรุดโทรม

ซึง่ ท่าเรื อปากคลองตลาดเป็ น ท่าเรื อที่มีการ

เชื่อมต่อกับพื ้นที่ที่เป็ นย่านกิจกรรมพาณิชยกรรมที่สาคัญแห่งหนึง่ ในอนาคตสามารถรองรับการ
เดินทางเพื่อเชื่อมประสานไปยังพื ้นที่ตา่ งๆได้

(รูปที่ 6.6) เส้ นทางการเชื่อมต่อการเดินทาง

จาเป็ นต้ องปรับปรุงโดยเฉพาะบริเวณตลาดปากคลองตลาดที่ขายส่งสินค้ าต่า งๆ มีการใช้ พื ้นที่
ทางเท้ าขายสินค้ าทาให้ การเดินทางเกิดความล่าช้ าได้ หรื อแม้ แต่การเดินทางด้ วยระบบขนส่ง
สาธารณะซึง่ ทาให้ เกิดการติดขัดอยูเ่ สมอจึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขปั ญหาจราจรและการขนส่งสินค้ า
ในบริเวณถนนมหาราช
การเกิดน ้าท่วมในบริเวณท่าเรื อพบอยูเ่ สมอในบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาและ
ปากคลองตลาด ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดาเนินการสร้ างเขื่อน
กระสอบทรายกันน
้ ้าชัว่ คราวในฤดูฝนและเกิดน ้าหลาก แต่ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้
ทังหมด
้
จาเป็ นที่จะ ต้ องสร้ างพื ้นที่บริเวณท่าเรื อให้ สงู ขึ ้นเพื่อป้องกันปั ญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ ้นได้ ดี
ที่สดุ
- ท่าเรื อราชวงศ์ เป็ นท่าเรื อที่มีการเชื่อมต่อด้ วยระบบขนส่งสาธารณะและกึ่งสาธารณะ
การดาเนินการเชื่อมต่อไปยังพื ้นที่อื่นๆสามารถทาได้ หลายเส้ นทาง (รูปที่ 6.7) การเข้ าสู่ ทา่ เรื อ
เป็ นไปอย่างลาบากเนื่องจากสองข้ างทางของบริ เวณถนนจักรวรรดิม์ ีร้านค้ าและสินค้ าวางอยู่
ตลอดสองข้ างทางในเวลากลางวัน ส่วนสภาพพื ้นที่ตอนกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างทาง
กิจกรรมมาก โดยในเวลากลางคืนร้ านค้ าต่างๆจะปิ ดลง จาเป็ นที่จาต้ องเพิ่มไฟส่องสว่างให้ มา ก
ขึ ้น
บริเวณท่าเรื อมี ที่รองรับความต้ องการในการใช้ บริการได้ อย่างเพียงพอแต่ต้องปรับปรุงใน
ส่วนของความสะอาดและการจัดระบบในการเดินทาง นอกจากนี ้ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกให้
ชัดเจนทังในส่
้ วนบริเวณท่าเรื อและทางเข้ าสูท่ า่ เรื อด้ วย
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- ท่าเรื อสาทร ท่าเรื อสาทรเป็ นท่าเรื อที่มีการเชื่อมต่อในปั จจุบนั อยูแ่ ล้ ว (รูปที่ 6.8) โดย
ลักษณะท่าเรื อและการเข้ าถึงทาให้ ทา่ เรื อสาทรมีลกั ษณะเป็ นท่าเรื อตัวอย่างในการเชื่อมประสาน
การเดินทาง การปรับปรุงทางกายภาพที่สาคัญได้ แก่ พื ้นที่บริเวณท่าเรื อจึงไม่สามารถรองรับ
จานวนผู้ ใช้ บริการในชัว่ โมงเร่งด่วนได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัก เนื่องจากกิจกรรมในพื ้นที่บริเวณ
เขตบางรักและเขตสาทรเป็ นแหล่งงานและแหล่งพาณิชยกรรมที่สาคัญ ทาให้ มีผ้ ใู ช้ บริการเป็ น
จานวนมาก นอกจากนี ้ในช่วงเวลากลางคืนพบว่ากิจกรรมในพื ้นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับช่วงเวลา
กลางวัน ดังนันไฟส่
้ องสว่างในพื ้นที่จงึ มีจานวนเพียงพอกับการสัญจรในบริเวณทางเชื่อมต่อการ
เดินทาง
การแก้ ไขสภาพกายภาพเมื่อเกิดปั ญหาน ้าท่วมเนื่องจากพื ้นที่บริเวณท่าเรื อมีพื ้นที่สงู กว่า
บริเวณริมตลิ่งทาให้ ปัญหาน ้าท่วมเกิดขึ ้นได้ ยาก ยกเว้ นแต่ปริมาณน ้ามีจานวนมากทาให้ มีการ
แก้ ไขเบื ้องต้ นด้ วยการใช้ กระสอบทรายเป็ นกาแพงกันไม่
้ ให้ น ้าล้ นเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่บริเวณท่าเรื อ ซึง่ ถือ
ว่าบริเวณท่าเรื อมีความสาคัญต่อการเดินทางของผู้ใช้ บริการในพื ้นที่เป็ นอย่างยิ่ง
การปรับปรุงสภาพพื ้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการขยายตัวบริเวณรอบสถานีจาเป็ นอย่างยิ่ง
เมื่อระบบรางมีการเชื่อมโยงโครงข่ายครบ จะทาให้ เกิดปริมาณผู้ใช้ บริการที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีผ้ ู
เดินทางเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ การปรับปรุงนี ้สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การส ร้ างสถานีร่วม
เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเป็ นระบบ การสร้ างที่จอดรถเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริการระบบราง
สามารถเดินทางไปยังพื ้นที่อื่นด้ วยระบบขนส่งสาธารณะเพียงอย่างเดียว เป็ นต้ น
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6.2.2 การปรับปรุงทางด้ านระบบการให้ บริการ
1)

ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง หรื อลดราคาค่าโดยสารสาหรับ
ผู้ใช้ บริการระบบขนส่งทางน ้าเชื่อม ต่อกับการขนส่งระบบรางเข้ าด้ วย เพื่อส่งเสริม
ให้ มีผ้ ใู ช้ บริการเพิ่มขึ ้น

2)

เพิ่มจานวนเรื อและความถี่ในการออกเรื อให้ เพียงพอกับความต้ องการ ทังในช่
้ วง
เวลาเร่งด่วนตอนเช้ าและเย็นรวมถึงเวลาปกติ เพื่อให้ สมั พันธ์ กับโครงข่ายระบบ
รางที่มีความถี่ในการให้ บริการสูง

3)

จากัดปริมาณผู้โดยสารในการขึ ้นเรื อให้ สอดคล้ องกับจานวนผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้า
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ สามารถทาได้ โดยเพิ่มความถี่ของเรื อให้ มากขึ ้น

4)

จัดสรรเวลาในการเชื่อมต่อการเดินทางให้ เหมาะสม ลดระยะเวลาการรอพาหนะให้
น้ อยที่สดุ มีทางเลือกรูปแบบการเดินทางให้ กบั ผู้ใช้ บริการ

5)

ปรับปรุงเรื อด่วนเจ้ าพระยาให้ พร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ

6)

ควร มีพนักงานดูแลประจาทุกท่าเรื อ เพื่อให้ การประชาสัมพันธ์และสอบถาม
เส้ นทางในการเดินทาง รวมทังจั
้ ดระบบการใช้ บริการเรื อของผู้โดยสารสัมพันธ์ กับ
ระบบราง

7)

อบรมพนักงานในเรื่ องการให้ บริการ มีบทลงโทษอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ ้น

6.2.3 โครงการพัฒนาด้ านระบบขนส่ งผู้โดยสารทางนา้ และระบบราง
โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ อธิบายไว้ ใน บทที่ 2 ได้ แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื ้นที่ตอ่ เนื่องจานวน 10 เส้ นทาง จากการศึกษา
พบว่าโครงการกาลังดาเนินการในบา งเส้ นทางที่เป็ นโครงการในอนาคตจึงยังไม่มีโครงการใด
ออกมาเป็ นรูปธรรมมากนัก ดังนันทางผู
้
้ วิจยั ขอเสนอว่าหลังการดาเนินการของโครงการเสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ วควรมีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาการเชื่อมต่อของระบบ
ขนส่งทางน ้าและการขนส่งระบบราง ป้ายแสดงราย ละเอียดของเส้ นทางการให้ บริการ ข้ อมูล
เดินทางอื่นๆของระบบขนส่ง รวมถึงการจัดโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางให้
พร้ อมสาหรับบริการประชาชนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะโครงการประสานการสัญจรทางน ้าและทางบกในกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนการช่วยบรรเทาปั ญหาจราจรและอานวยความสะ
ดวกให้ กบั ผู้ที่เดินทางของกระทรวง
คมนาคมในปี พ .ศ. 2545 นัน้ ปั จจุบนั ได้ มีการติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์แสดงจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยากับระบบโครงข่ายถนนและระบบรถไฟฟ้า ผู้วิจยั เห็นว่าป้ายดังกล่าวยัง
แสดงรายละเอียดที่ให้ ข้อมูลการเดินทางเชื่อมต่อไม่ชดั เจนเพียงพอ ดังนันจึ
้ งขอเสนอปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์ใหม่ให้ แสดงรายละเอียดข้ อมูลในการเดินทางที่ชดั เจน แสดงถึงจุดเชื่อมต่อต่างๆ
ของบริเวณเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้า เพื่อให้ ผ้ เู ดินทางอ่านเข้ าใจง่ายขึ ้นและเป็ นการให้
ข้ อมูลการเดินทางในภาพรวมซึง่ เป็ นประโยชน์ใน การวางแผนการเดินทางของประชาชน และควร
ติดตังป
้ ้ ายในพื ้นที่บริเวณทางเข้ าออกท่าเรื อและทางเข้ าออกบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อ
ด้ วย
การแก้ ไขปั ญหาในด้ านของระบบบริหารงานปั จจุบนั เกิดขึ ้นจากการที่หน่วยงานต่างๆทัง้
ภาครัฐและบริษัทเรื อด่วนเจ้ าพระยาไม่ได้ ประสานงา
นหรื อเชื่อมโยงการทางานเข้ าหากัน
นอกจากนี ้นโยบายในด้ านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมุง่ เน้ นไปสูก่ ารเดินทาง
ทาง บก
โดยเฉพาะระบบ จนละเลยการพัฒนาระบบทางน ้าอย่างจริงจัง ส่งผลให้ จานวนผู้ใช้ บริการใน
ปั จจุบนั มีจานวนลดลง ดังนันการพั
้
ฒนาระบบการขนส่งทางน ้าจะต้ องดาเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการตามแผนหรื อนโยบายที่ได้ วางร่วมกันไว้ พร้ อมทังงบประมาณ
้
สนับสนุนที่เพียงพอกับความต้ องการในการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น จากข้ อเสนอแนะแนว
สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อนาไปปรับใช้ ได้ ดังนี ้
1) การแก้ ไขปั ญหาในระยะสัน้
ปั ญหาที่สามารถดาเนินการแก้ ไขได้ ในทันที คือ การปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งทาง
น ้าที่มีอยูเ่ ดิมให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น การให้ บริการ การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน
เดิมที่มีอยู่ การจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวก และการ จัดระเบียบกิจกรรมที่มีอยูใ่ นบริเวณ
ท่าเรื อและพื ้นที่โดยรอบ
2) การแก้ ไขปั ญหาในระยะยาว
เป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่ต้องใช้ ร ะยะเวลาและ การวางแผนที่เหมาะสม เช่น การ
ดาเนินการเชื่อมต่อการเดินทางโดยใช้ ทา่ เรื อเป็ นจุดร่วม การประสานการเดินทางอย่างเป็ น
ระบบ การใช้ ตวั๋ ร่วมในการเดินทาง การลดอัตราค่าโดยสารเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเดินทาง
มีการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเดินทางร่วมกันระหว่างระบบทางน ้าและระบบรางอย่าง
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สม่าเสมอ มีการวางแผนรองรับจานวนผู้ใช้ บริการร่วมที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทังหมดนี
้
้ทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งจะต้ องร่วมกันกาหนดเป็ นนโยบายหรื อโครงการ ทาให้ การดาเนินการ
จะต้ องใช้ ระยะเวลายาวและงบประมาณจานวนมาก นอกจากนี ้การพัฒนาตามนโยบายหรื อ
โครงการที่กาหนดไว้ จะต้ องนากฏหมายมาใช้ ควบคูก่ นั อย่างเคร่งครัด เช่น การขึ ้นภาษี
รถยนต์ การควบคุมพื ้นที่ในการจอดรถ การขึ ้นค่าน ้า มันให้ มีราคาสูงสาหรับรถยนต์สว่ น
บุคคล เป็ นต้ น เพื่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาแก้ ไขมากขึ ้น
นอกจากการพัฒนาให้ เป็ นไปตามนโยบายหรื อแผนการที่กาหนดไว้ ยงั ควรนากฏหมาย
ต่างๆมาใช้ อย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ ภาษีรถยนต์ กาหนดค่าธรรมเนียมบริการจอดรถใ น
อัตราสูง ควบคุมพื ้นที่จอดรถ ตลอดจนการดาเนินการด้ านกฏหมายจราจรอย่างเข้ มงวดมา
ประกอบในการดาเนินงาน จะทาให้ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา และยังเป็ นการเปลี่ยน
พฤติกรรมและส่งเสริมการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ ้น อีกทังช่
้ วยบรรเทาปั ญหา
รถติดในกรุงเทพมหานครให้ ลดลงได้ บ้าง
ความสาเร็จในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาจนเกิดความเชื่อมต่อกันของระบบขนส่งทางน ้า
และรถไฟฟ้าจะเกิดขึ ้นได้ จงึ ต้ องเกิดจากหน่วยงานภาครัฐผู้วางนโยบายและผู้ประกอบการด้ าน
การขนส่งที่เป็ นผู้ ให้ บริการ ซึง่ ก่อให้ เกิดการเชื่อมประสานในการดาเนินงานโดยมีการบูรณา การ
การทางานตามแผนพัฒนาหรื อนโยบายการพัฒนาร่วมกัน ดังนันการวางแนวทางการพั
้
ฒนาการ
สัญจรทางน ้าโดยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าจึงเป็ นการแก้ ปัญหาและปรับปรุงสิ่งต่างๆ
ที่จะส่งเสริมการเดินทางอย่างสะดวกยิ่งขึ ้น โดยการปรับปรุงพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ น
ระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจูงใจให้ ประชาชนหันมาใช้ บริการระบบขนส่งทังสองร่
้
วมกัน
ก็จะทาให้ ระบบขนส่งโดยองค์รวมส่งเสริมซึง่ กันและกัน การประสานเชื่อมโยงกันจะเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพของระบบขนส่งทุกระบบให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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6.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่าย
ขนส่งมวลชนระบบราง มีขอบเขตการศึกษาในเรื่ องของพื ้นที่และแผนการพัฒนาด้ านโครงข่าย
ระบบรางยังอยูใ่ นขันตอนของการด
้
าเนินการศึกษาแผนงาน แต่ยงั ไม่ได้ ดา เนินการอยูใ่ นรูปธรรม
ทังหมดท
้
าให้ การวิจยั มีขอบเขตในการศึกษา การวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้วิจยั เสนอแนะให้ มีการศึกษา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นใช้ ที่ดนิ บริเวณท่าเรื อและสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ ้น ผลการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนาไปใช้ เพื่อพั ฒนางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบที่พกั อาศัยและการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต การ
เชื่อมต่อการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆในเรื่ องของระบบโครงข่าย ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ แนวทางนโยบายพัฒนาและปรับปรุงการเดินทางด้ วย ระบบขนส่งสาธารณะให้ ดี
ยิ่งขึ ้นเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้ วยระบบขนส่งสาธารณะเป็ นหลัก ช่วยลดปั ญหาการจราจรที่
หนาแน่นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ดียิ่งขึ ้นได้
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แบบสอบถามสาหรับผู้ใช้ บริการเรือด่ วนเจ้ าพระยา
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปั จจัยในการส่งเสริ มการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปั จจัยที่เลือกใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเชื่อมต่อในพื ้นที่ศกึ ษา ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์จึง ไม่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากนามาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้เท่านัน้
กรุ ณาตอบคาถามโดย วงกลม ลงไปบนตัวเลขที่ท่านคิดว่ าตรงกับคาตอบมากที่สุด
1.ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ .................. ปี
1.2 ระดับการศึกษา
1. น้ อยกว่าประถมศึกษา 2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปริ ญญาตรี
5. สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.3 อาชีพ
1. นักเรี ยน / นักศึกษา
2. รับราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริ ษัท
5. ธุรกิจส่วนตัว
6. รับจ้ าง
7. พ่อบ้ าน แม่บ้าน
8. ไม่ได้ ทางาน
9. อื่นๆ(โปรดระบุ)................
1.4 รายได้
1. น้ อยกว่า 3,000 บาท 2. 3,001 – 8,000 บาท
3. 8,001 – 11,000 บาท
4. 11,001 – 14,000 บาท 5. 14,001 – 17,000 บาท 6. 17,001 – 20,000 บาท
7. มากกว่า 20,001 บาท 8. ไม่มีรายได้
1.5 การครอบครองยานพาหนะ 1. มี 2. ไม่มี
1.6 เขตที่ตงั ้ บ้ านพัก
(กรุณาระบุ เขต ที่พกั อาศัย).........................................................................
2.ลักษณะการเดินทาง
2.1 สถานที่ต้นทางและปลายทาง
เดินทางจากสถานที่
1. บ้ าน
2. ที่ทางาน
3. สถานศึกษา 4. ตลาด/ศูนย์การค้ า
5. อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................
พื ้นที่เขต(กรุณาระบุ เขต).................................................................................................
ไปยังสถานที่
1. บ้ าน
2. ที่ทางาน
3. สถานศึกษา 4. ตลาด/ศูนย์การค้ า
5. อื่นๆ(โปรดระบุ).......................................
พื ้นที่เขต(กรุณาระบุ เขต).................................................................................................
2.2 จุดประสงค์ ในการเดินทาง
1. ไปทางาน
2. ไปเรี ยน
3. ไปซื ้อสินค้ า / พักผ่อน
4. กลับบ้ าน / ที่พกั
5. ไปทาธุระ
6. อื่นๆ
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2.3 จานวนการต่ อยานพาหนะ ..................ครัง้ ต่ อโดยยานพาหนะ(เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รถโดยสารประจาทาง 2. เรื อข้ ามฟาก
3. รถไฟฟ้ า BTS
4. รถไฟใต้ ดิน
5. รถตู้โดยสาร
6. รถสองแถว
7. รถทัวร์
8. รถตู้โดยสารประจาทาง 9. Taxi
10..สามล้ อเครื่ อง
11.จักรยานยนต์รับจ้ าง 12.เดิน
13.รถยนต์สว่ นบุคคล
14. อื่นๆ(โปรดระบุ).............................
2.4 ท่ าเรือต้ นทาง
1.ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี
2.ท่าเรื อท่าเรื อเกียกกาย 3.ท่าเรื อเทเวศร์
4.ท่าเรื อพระอาทิตย์
5.ท่าเรื อพรานนก
6.ท่าเรื อปากคลองตลาด
7.ท่าเรื อราชวงศ์
8.ท่าเรื อสาทร
2.5 ท่ าเรือปลายทาง
1. ท่าเรื อท่าน ้านนทบุรี
2.ท่าเรื อพิบลู ย์ 2
3.ท่าเรื อวัดเขียน
4.ท่าเรื อวัดตึก
5.ท่าเรื อวัดเขมา
6.ท่าเรื อพิบลู ย์ 1
7.ท่าเรื อพระราม 7
8.ท่าเรื อวัดสร้ อยทอง
9.ท่าเรื อบางโพ
10.ท่าเรื อเกียกกาย
11.ท่าเรื อเขียวไข่กา
12.ท่าเรื อกรมชลประทาน
13.ท่าเรื อพายัพ
14.ท่าเรื อวัดเทพนารี
15.ท่าเรื อสะพานกรุงธน
16.ท่าเรื อเทเวศร์
17.ท่าเรื อพระราม 8
18.ท่าเรื อท่าพระอาทิตย์
19.ท่าเรื อปิ่ นเกล้ า
20.ท่าเรื อรถไฟ
21.ท่าเรื อวังหลัง
22.ท่าเรื อท่าช้ าง
23.ท่าเรื อท่าเตียน
24.ท่าเรื อราชินี
25.ท่าเรื อสะพานพุทธ
26.ท่าเรื อราชวงศ์
27.ท่าเรื อกรมเจ้ าท่า
28.ท่าเรื อสีพ่ ระยา
29.ท่าเรื อวัดม่วงแค
30.ท่าเรื อโอเรี ยลเต็ล
31.ท่าเรื อสาทร(ตากสิน) 32.ท่าเรื อวัดเศวตรฉัตร
33.ท่าเรื อวัดวรจรรยาวาส
34.ท่าเรื อวัดราชสิงขร
2.6 เวลาในการเดินทางโดยทั่วไป
1. 05.30 – 09.00 น.
2. 09.01 – 12.00 น.
3. 12.01 – 15.00 น.
4. 15.01 – 18.00 น.
5. 18.01 -20.00 น.
6. 20,01 – 24.00 น.
7. ไม่แน่นอน
2.7 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางทัง้ หมด ต่ อเที่ยว
1. น้ อยกว่า 10 บาท
2. 10 – 20 บาท
4. 31 – 40 บาท
5. 41 – 50 บาท

3. 21 – 30 บาท
6. มากกว่า 50 บาท
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2.8 ความถี่ในการใช้ บริการ
1.ใช้ ทกุ วัน
4. ใช้ 1-2 วันต่อสัปดาห์
2.9 เวลาที่ใช้ ในการเดินทาง
1. น้ อยกว่า 30 นาที
4. 91 – 120 นาที

2.ใช้ ทกุ วันเวลาทางาน / เรี ยน
5.ใช้ นานๆครัง้

3. ใช้ 3-4 วันต่อสัปดาห์

2. 30 – 60 นาที
5. มากกว่า 120 นาที

3. 61 – 90 นาที

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อกับโครงข่ ายขนส่ งมวลชนระบบราง
3.1 เหตุผลของการเลือกใช้เรือด่ วนเจ้ าพระยา
(ใส่ หมายเลขเรียงตามลาดับความเห็นที่คิดว่ ามากที่สุดให้ 1 = มากที่สุด ไปจนถึง 9 = น้ อยที่สุด)
…….ความเร็ ว
…….ความสะดวกสบาย
…….ค่าโดยสาร
…….การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
…….ความปลอดภัย
….…สามารถกาหนดเวลาในการเดินทาง
……ความถี่ในการให้ บริ การสูง
….…มีบริ การที่จอดรถ
……อื่นๆ
3.2 เหตุผลของการเลือกใช้รถไฟฟ้า ทัง้ BTS และ รถไฟฟ้าใต้ ดิน MRT
(ใส่ หมายเลขเรียงตามลาดับความเห็นที่คิดว่ ามากที่สุดให้ 1 = มากที่สุด ไปจนถึง 9 = น้ อยที่สุด)
…….ความเร็ ว
…….ความสะดวกสบาย
…….ค่าโดยสาร
…….การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
…….ความปลอดภัย
….…สามารถกาหนดเวลาในการเดินทาง
……ความถี่ในการให้ บริ การสูง
….…มีบริ การที่จอดรถ
……อื่นๆ
3.3 ปั ญหาการใช้ เรือด่ วนเจ้ าพระยาที่ท่านคิดว่ ามีมากที่สุด
1. สภาพความคล่องตัวบริ เวณท่าเรื อ
2. ท่าเรื ออยูไ่ กลจากระบบขนส่งอื่นๆ
3. เสียเวลาการเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะ
4. ความปลอดภัยบริ เวณเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
5. ปั ญหาอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………
3.4 ปั ญหาการใช้ iรถไฟฟ้าที่ท่านคิดว่ ามีมากที่สุด
1. สภาพความคล่องตัวบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ า
2. ระยะห่างระหว่างสถานีรถไฟฟ้ ากับระบบขนส่งอื่นๆ
3. เสียเวลาการเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะไปยังจุดมุง่ หมาย
4. ความปลอดภัยบริ เวณเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
5. ปั ญหาอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………
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3.5 ความเห็นในการเลือกใช้ บริการเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ งมวลชนระบบราง
1. คาดว่าจะใช้
2. คาดว่าจะไม่ใช้
3.6 ความเห็นเรื่องอัตราค่ าโดยสารเรือด่ วนเจ้ าพระยา
1.ถูกและประหยัดเวลาเดินทาง
2. ค่อนข้ างแพงแต่ประหยัดเวลาเดินทาง
3.แพงและไม่ประหยัดเวลาในการเดินทาง
3.7 ความเห็นเรื่องอัตราค่ าโดยสารรถไฟฟ้า
1.ถูกและประหยัดเวลาเดินทาง
2. ค่อนข้ างแพงแต่ประหยัดเวลาเดินทาง
3.แพงและไม่ประหยัดเวลาในการเดินทาง
3.8 ความเห็นเรื่องการเชื่อมต่ อเรือและรถไฟฟ้าในปั จจุบัน
1 . ดีอยูแ่ ล้ ว
2. มีเชื่อมต่อกันแต่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร 3. ยังไม่ดี
3.9 ความเห็นเรื่องปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมต่ อเรือด่ วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่ อโครงข่ ายขนส่ ง
มวลชนระบบราง (กรุ ณาเลือกเพียง 1 คาตอบที่ท่านคิดว่ าเห็นด้ วยมากที่สุด)
1. จัดโครงข่ายขนส่งมวลชนแต่ละระบบให้ สมั พันธ์กนั
2. จัดให้ มีสถานีร่วมหลายจุด และมีการประสานระบบข้ อมูลการเดินทาง
3. ใช้ ระบบตัว๋ โดยสารร่วม หรื อตัว๋ ต่อ
4. ปรับระยะทางระหว่างระบบขนส่งให้ อยูใ่ นระยะที่เดินได้
5. ปรับลดอัตราค่าโดยสารในแต่ละระบบขนส่ง
6. การประชาสัมพันธ์ตามสือ่ ต่างๆ แสดงจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งให้ มากขึ ้น
7. อืน่ ๆ เช่นการปรับปรุงสภาพเส้ นทางสัญจร จัดหาพื ้นที่จอดรถยนต์ ระบบขนส่งสารองที่จาเป็ น

ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ให้ คาตอบ อันพึงเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ นี ้
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แบบสอบถามสาหรับเจ้ าหน้ าที่หน่ วยงานของรัฐ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปั จจัยในการส่งเสริ มการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปั จจัยที่เลือกใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเชื่อมต่อในพื ้นที่ศกึ ษา ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์จึงไม่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากนามาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้เท่านัน้
วันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
ชื่อ-สกุลผู้ให้ สมั ภาษณ์........................................................
ตาแหน่ง............................................................................

ประเด็นการสัมภาษณ์
1. สภาพการจราจรกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
- สาเหตุและปั ญหาการเกิดปั ญหาการจราจร
- บทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารทางน ้าโดยเฉพาะเรื อด่วนเจ้ าพระยา
- การใช้ เรื อด่วนเจ้ าพระยาเป็ นเส้ นทางการขนส่งผู้โดยสาร
- การพัฒนาระบบขนส่งที่จะเป็ นโครงข่ายการสัญจรทางน ้าที่สมบูรณ์
- ปั ญหาและอุปสรรคในการให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยาในปั จจุบนั
3. การประสานการให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
- ความคิดเห็นต่อแผนแม่บทระบบรางที่เชื่อมต่อการเดินทาง
- เครื่ องมือที่ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ เกิดความเชื่อมต่อในการให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยาและ
รถไฟฟ้ า
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แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการเรือด่ วนเจ้ าพระยา
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปั จจัยในการส่งเสริ มการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปั จจัยที่เลือกใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเชื่อมต่อในพื ้นที่ศกึ ษา ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์จึงไม่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากนามาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้เท่านัน้
วันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
ชื่อ-สกุลผู้ให้ สมั ภาษณ์........................................................
อาชีพ.................................................................................

ประเด็นการสัมภาษณ์
1. สภาพการจราจรกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
- การให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยา
- การให้ บริ การรถไฟฟ้ า
2. ความพึงพอใจที่มีตอ่ การให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยา
3. การประสานการให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ บริ การเรื อด่วนเจ้ าพระยา
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แบบสอบถามสาหรับผู้อยู่อาศัยบริเวณท่ าเรือสาทร
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปั จจัยในการส่งเสริ มการเดินทางด้ วยเรื อด่วนเจ้ าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชน
ระบบราง
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปั จจัยที่เลือกใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การเรื อด่วน
เจ้ าพระยาเชื่อมต่อในพื ้นที่ศกึ ษา ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากการสัมภาษณ์จึงไม่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากนามาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้เท่านัน้
วันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
ชื่อ-สกุลผู้ให้ สมั ภาษณ์........................................................
อาชีพ.................................................................................

ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้ า

2. ผลกระทบจาก การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรื อด่วนเจ้ าพระยาและรถไฟฟ้ า

3. ข้ อเสนอแนะต่างๆ
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ตารางเวลาดาเนินการเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ท่าเทียบเรื อ
ต้ นทาง – ปลายทาง
ธงเขียว/ ท่าปากเกร็ ด – สาธร
เช้ า
ธงเหลือง สาธร – ท่าปากเกร็ ด
เย็น
ธงส้ ม
ท่านนทบุรี – ท่าวัดราชสิงขร
เช้ า-เย็น
ท่าวัดราชสิงขร – ท่านนทบุรี
เช้ า-เย็น
ประจา
ท่านนทบุรี – ท่าวัดราชสิงขร
เช้ า
ทาง
เย็น
ท่าวัดราชสิงขร – ท่านนทบุรี
เช้ า
เย็น
ธงเหลือง ท่านนทบุรี – ท่าสาทร
เช้ า
ท่านนทบุรี – ท่าราษฎร์ บรู ณะ
เย็น
ท่าราษฎร์ บรู ณะ – ท่านนทบุรี
เช้ า
ท่าราษฎร์ บรู ณะ – ราชวงศ์
เช้ า
ท่าราษฎร์ บรู ณะ – ท่าวังหลัง
เช้ า
ท่าสาทร – ท่านนทบุรี
เย็น
ธงฟ้ า
ท่านนทบุรี – ท่าสาทร
เช้ า
ท่าสาทร – ท่านนทบุรี
เย็น
เรื อทัวร์ ท่าสาทร – ท่าพระอาทิตย์
เช้ า-เย็น
ท่าพระอาทิตย์ – ท่าสาทร
เช้ า-เย็น
ที่มา : กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวี , 2552
สีธง

วันราชการ
เที่ยวแรก เที่ยวสุดท้ าย
06.15 น.
08.05 น.
16.05 น.
18.05 น.
05.50 น.
18.40 น.
06.00 น.
19.00 น.
06.00 น.
08.40 น.
15.00 น.
18.00 น.
06.00 น.
08.30 น.
15.00 น.
18.00 น.
06.10 น.
08.40 น.
16.30 น.
18.10 น.
06.45 น.
08.05 น.
07.45 น.
08.05 น.
15.45 น.
19.00 น.
07.00 น.
07.45 น.
17.05 น.
18.25 น.
09.30 น.
15.00 น.
10.00 น.
15.30 น.

วันหยุดราชการ
เที่ยวแรก เที่ยวสุดท้ าย
06.00 น.
18.40 น.
06.00 น.
18.40 น.
07.00 น.
07.30 น.
16.05 น.
17.05 น.
09.30 น.
15.30 น.
10.00 น.
16.00 น.

199
ท่าเรื อที่เรื อแต่ละประเภทจอด
ประเภทเรือ จานวนท่ าที่จอด
ท่ าเรือที่จอด
เรื อด่วน
12
ท่าปากเกร็ ด ,ท่าวัดกลางเกร็ ด ,ท่านนทบุรี ,ท่าพระราม 7, ท่าสะพานกรุง
พิเศษ ธง
ธนฯ ,ท่าเทเวศน์
เหลือง/ส้ ม
,ท่าสะพานพระปิ่ นเกล้ า ,ท่าวังหลัง ,ท่าช้ าง ,ท่าราชวงศ์ ,ท่าสีพ่ ระยา ,ท่า
สาทร
เรื อธงส้ ม
20
ท่าน ้านนทบุรี ,ท่าพระราม 7, ท่าบางโพ ,ท่าเกียกกาย ,ท่าพายัพ , ท่า
สะพานกรุงธนฯ ,ท่าเทเวศน์ ,
ท่าพระอาทิตย์ ,ท่าสะพานพระปิ่ นเกล้ า ,ท่าวังหลัง ,ท่าช้ าง ,ท่าเตียน ,ท่า
สะพานพุทธ ,
ท่าราชวงศ์ ,ท่ากรมเจ้ าท่า , ท่าสีพ่ ระยา ,ท่าโอเรี ยนเต็ล ,ท่าสาทร, ท่าวร
จรรยาวาส ,ท่าวัดราชสิงขร
เรื อประจา
34
ทุกท่า
ทาง
เรื อธงเหลือง
10
ท่าน ้านนทบุรี ,ท่าพระราม 7, ท่าบางโพ ,ท่าเทเวศน์ ,ท่าสะพานพระปิ่ น
เกล้ า ,
ท่าวังหลัง , ท่าราชวงศ์ , ท่าสีพ่ ระยา ,ท่าสาทร, ท่าราษฎร์ บรู ณะ
เรื อธงฟ้ า
3
ท่าน ้านนทบุรี ,ท่าวังหลัง, ท่าสาทร
เรื อทัวร์
9
ท่าสาทร ,ท่าโอเรี ยนเต็ล ,ท่าสีพ่ ระยา ,ท่าราชวงศ์ ,ท่าสะพานพุทธ ,ท่า
เตียน ,ท่าวังหลัง ,ท่ามหาราช ,ท่าพระอาทิตย์
ที่มา : บริ ษัท เรื อด่วนเจ้ าพระยา จากัด ,2552
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ประเภทเรื อโดยสารเรื อด่วนเจ้ าพระยา
ประเภทเรือ

ลักษณะ

เรื อด่วนพิเศษ ธงเหลือง/ส้ ม ชันเดี
้ ยว
เรื อธงส้ ม
ชันเดี
้ ยว
เรื อประจาทาง
ชันเดี
้ ยว
เรื อธงเหลือง
ชันเดี
้ ยว
เรื อธงฟ้ า
ชันเดี
้ ยว
เรื อทัวร์
ชันเดี
้ ยว
ที่มา : บริ ษัท เรื อด่วนเจ้ าพระยา จากัด, 2552

ความสามารถ
ในการบรรทุก
ผู้โดยสาร(คน)
150
60
90
150
40
150

ความ
ยาว
(เมตร)
29.50
27.00
27.00
29.50
27.00
29.50

ความ
กว้ าง
(เมตร)
5.80
3.50
3.50
5.80
3.50
5.80

ความ
ค่ าโดยสาร
ลึก
(บาท)
(เมตร)
2.20 12 – 30 บาท
1.50
13 บาท
1.50 9 – 13 บาท
2.20 18 – 27 บาท
1.50 22 – 32 บาท
2.20 18 - 30 บาท

จานวนผู้ใช้ บริการเรื อด่วนเจ้ าพระยา ตังแต่
้ ปี 2543 – 2552
จานวนเฉลีย่ ผู้โดยสารต่อวัน
ปี

เฉลีย่ ต่อปี
วัน
วันหยุด
รวม
ราชการ ราชการ ขาขึ ้นขาล่อง
2543 48,170 17,230
35,794
13,029,016
2544 43,497 14,862
35,316
12,855,024
2545 50,799 17,866
41,390
15,065,960
2546 45,675 18,898
38,024
13,840,736
2547 45,927 19,246
38,304
13,942,656
2548 44,358 17,436
36,666
13,346,535
2549 43,170 19,061
36,281
13,206,562
2550 39,035 15,982
32,448
11,811,093
2551 40,159 18,471
33,962
12,362,355
2552 40,019 19,211
34,073
12,402,838
ที่มา : กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชย์นาวี, 2552

จานวนเที่ยวเรื อด่วนเจ้ าพระยา
เฉลีย่ ตัววัน
เฉลีย่ ต่อ
ปี
วัน
วันหยุด
รวม
ราชการ ราชการ ขาขึ ้นขาล่อง
229
111
195
70,980
201
76
165
60,060
208
78
170
61,880
202
96
171
62,244
228
108
193
70,252
222
110
190
69,160
225
110
192
69,945
217
106
185
67,454
217
108
186
67,543
211
107
181
65,822
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แสดงการเชื่อมต่อของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น
ค่า
โดยสาร
(บาท)
-

เวลา
เฉลีย่
(นาที)
-

สะพานควาย
อารี ย์
สนามเป้า
อนุสาวรี ย์ชยั
สมรภูมิ
พญาไท
ราชเทวี

15
20
25
25

2
4
5
8

30
30

9
11

พหลโยธิน
กาแพงเพชร
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน พญาไท
ดินแดง ราชวิถี
พญาไท ศรี อยุธยา
พญาไท เพชรบุรี

สยาม
ชิดลม
เพลินจิต
นานา
อโศก

35
35
40
40
40

13
15
16
18
19

พญาไท พระราม 1
สุขมุ วิท ซอยชิดลม
สุขมุ วิท
สุขมุ วิท
สุขมุ วิท อโศกมนตรี

พร้ อมพงษ์
ทองหล่อ

40
40

21
23

สุขมุ วิท 39
สุขมุ วิท 55

เอกมัย
พระโขนง
อ่อนนุช
สนามกีฬา
แห่งชาติ
ราชดาริ

40
40
40
35

24
26
27
14

สุขมุ วิท 63
สุขมุ วิท พระราม 4
สุขมุ วิท
พระราม 1 พญาไท

35

16

ราชดาริ

รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์
รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร
จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถสองแถว รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์
รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ รถตู้ เรื อโดยสาร จักรยานยนต์
รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง

ศาลาแดง

40

17

สีลม ราชดาริ
พระราม 4

รถไฟฟ้ าใต้ ดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร
จักรยานยนต์รับจ้ าง

สถานี
หมอชิต

เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายถนน

เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์
รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถตู้ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
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ศาลาแดง

ค่า
โดยสาร
(บาท)
40

เวลา
เฉลีย่
(นาที)
17

ช่องนนทรี

40

19

สุรศักดิ์
สะพานตาก
สิน

40
40

22
23

สถานี

เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายถนน
สีลม ราชดาริ
พระราม 4
สีลม นราธิวาสราช
นคริ นทร์
สาทรใต้
สาทรใต้

เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ เรื อโดยสาร
จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถเมล์ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง

รถเมล์ รถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้ าง
เรื อโดยสารแม่น ้าเจ้ าพระยา รถเมล์ รถสองแถว
จักรยานยนต์รับจ้ าง
รถแท็กซี่
ที่มา : บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ,2552
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จานวนเฉลี่ยผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550
จานวนผู้โดยสารเฉลีย่ (เที่ยว : คน)
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
มกราคม
8,507,506
9,157,879
10,181,516
10,532,527
กุมภาพันธ์
7,713,496
8,570,324
9,223,452
10,685,452
มีนาคม
8,538,051
9,471,957
10,884,472
12,627,137
เมษายน
7,198,800
8,324,880
9,036,900
10,134,000
พฤษภาคม
7,613,321
9,253,221
9,854,311
11,300,678
มิถนุ ายน
8,389,650
9,904,830
10,914,030
12,067,050
กรกฎาคม
8,816,524
10,387,790
10,735,889
12,312,425
สิงหาคม
9,053,023
10,111,239
11,292,866
12,624,843
กันยายน
8,933,010
9,829,290
10,774,380
11,410,110
ตุลาคม
8,878,400
9,736,263
10,697,666
11,752,100
พฤศจิกายน
9,246,030
10,454,790
11,682,810
12,000,600
ธันวาคม
9,458,410
10,173,084
12,071,648
11,624,380
รวมเฉลีย่ ทังปี
้
102,346,231
115,375,347 127,349,940 140,051,302
ที่มา : บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน), 2552
เดือน

ปี 2550
11,176,771
11,040,387
11,496,040
9,622,920
10,660,187
11,138,190
11,184,459
12,011,756
10,854,810
11,325,810
11,663,130
10,897,306
133,071,837
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายปรัญญู เฟื่ องเพียร เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ .ศ. 2526 สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา วิชาศิลปศึกษา เมื่อปี 2549 และในปี 2549
เป็ นอาจารย์สอนวิชาศิลปศึกษาและวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนจิตรลดา และเข้ าศึกษาต่อใน
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2550

