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บทคัดยอ 
ในงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจในปท่ีผานมา (โครงการ
ไทยเขมแข็ง) ประเทศไทยมียุทธศาสตรในการลด
ตนทุนโลจิสติกสการขนสงโดยการสรางรถไฟรางคู เพือ่
สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนไปใชการขนสงสินคาดวย
รถไฟแทนการขนสงดวยรถบรรทุก  ซึ่งในปจจุบัน
เสนทางรถไฟระหวางลพบุรี-นครสวรรคเปนรางเดี่ยวท่ี
ตองรองรับรถไฟ 4 ประเภทคือ รถดวน รถเ ร็ว รถ
ธรรมดา และรถขนสงสินคา ซึ่งพบวาความจุของรางไม
พอเพียงกับความตองการและการขยายการใชงาน
อนาคต อีกท้ังการขนสงสินคาดวยรถไฟในปจจุบันมี
ความลาชาและความไมแนนอนเปนอยางมาก ทําให
ผูประกอบการไมนิยมใชบริการขนสงดวยรถไฟถึงแมวา
ตนทุนตอเท่ียวจะต่ํากวาการขนสงดวยรถบรรทุกก็ตาม    
เป าหมายของการศึกษาด วยเทคนิคการจําลอง
สถานการณในคร้ังนี้ก็เพื่อหาความจุท่ีเปนไปไดเม่ือ
เปลี่ยนจากรางเดี่ยวเปนรางคู  รวมท้ังสามารถวิเคราะห
การออกแบบทางหลีก (siding) ท่ีเหมาะสมตามสถานี
ตางๆ นอกจากนั้นผูบริหารการรถไฟยังสามารถใช
เทคนิคนี้ในการหาสวนผสมของรถไฟประเภทตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับความตองการของตลาด เพื่อใหบริการของ
การรถไฟสามารถแขงขันกับการขนสงทางอื่นได 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะหความจุราง, รถไฟทางคู, 
เทคนคิการจําลองสถานการณ 
 
Abstract 
In the recently approved budget stimulus 
package, Thailand has strategically budgeted for 
several double-track rail expansion projects in 
order to reduce its transportation logistics costs.  
Its goal is to encourage a modal shift from truck 
to rail freight transport.  At the present time, the 
rail link between Lopburi and Nakornsawan is a 
single track that supports 4 types of trains, i.e., 
Express, Rapid, Ordinary, and Freight.  Its 
capacity is not enough to support current 
demand and in the future because freight trains 
are often delayed and their schedule is highly 

unreliable, making rail services unpopular among 
business people although its shipment cost is 
cheaper than that of trucks.  The study in this 
paper uses computer simulation technique to 
estimate the rail capacity that will be gained after 
switching to a double-track system from the 
single-track rail link.  It can also be used to 
analyze the impact of various designs of sidings 
at various stations.  Moreover, management can 
use our model to determine the best mixture of 
trains and schedules to meet the market demand 
and to improve competitiveness when competing 
with other means of transport between Lopburi 
and Nakhonsawan. 
 
Keywords: rail capacity, double-track 

railway, simulation technique  
 
1. บทนํา 
ในปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทยไดจัดทําโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อรองรับปริมาณ
ผูโดยสารและปริมาณสินคาท่ีเพิ่ มขึ้นรวมท้ังการ
บํา รุง รักษาทางรถไฟ  ซึ่ งการ จัดทําแบบจําลอง
สถานการณในงานวิจัยนี้เปนหนึ่งในโครงการกอสราง
ทางคูเปนชวงๆ ท่ัวประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการขนสงสินคา [1] ในปจจุบันทางรถไฟจากลพบุรี
ถึงนครสวรรคเปนทางเดี่ยวทําใหประสิทธิภาพการขนสง
ของเสนทางรถไฟต่ําหรือมีความเร็วในการสงสินคาถึง
ปลายทางชา สงผลใหผูประกอบการไมนิยมใชถึงแมวา
จะเปนการขนสงท่ีมีตนทุนตอหนวยต่ําก็ตาม จึงมีความ
จําเปนท่ีตองเพิ่มความจุของทางใหมากขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของความตองการใชทางรถไฟเพื่อการ
ขนสงสินคา อันจะเปนการลดตนทุนในดานการขนสง
ใหแกภาคเอกชนไดในอนาคต 
 
2. วัตถปุระสงค 
เป าหมายของการศึกษาด วยเทคนิคการจําลอง
สถานการณ (Simulation) ในคร้ังนี้เพื่อหาความจุสูงสุด
ของทางเม่ือเปลี่ยนทางรถไฟจากทางเดี่ยวเปนทางคู 
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และวิเคราะหการออกแบบทางหลีก (Siding) เพื่อใหได
ความจุสูงสุดท่ีกําหนด 
 
3. ขอบเขตของปญหา 
ศึกษารถไฟ  4 ประเภท ไดแก รถดวน (Express) รถ
เร็ว (Rapid) รถธรรมดา (Ordinary) และรถสินคา 
(Freight) รถแตละประเภทมีความเร็วเฉลี่ย 140, 100, 
60 และ 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมงตามลําดับ ความสําคัญ
ของรถแตละประเภทขึ้นกับความเร็วของรถ ซึ่งโดยปกติ
รถท่ี มีความเ ร็วสูงกวาจะ มีความสําคัญ  (Priority) 
มากกวา เสนทางท่ีศึกษาคือเสนทางลพบุรี-นครสวรรค
จํานวน 19 สถานี โดยลักษณะราง และจํานวนทางหลีก
ของแตละสถานีแสดงดังรูปท่ี 1  
 

รูปท่ี 1 ลักษณะราง ทางหลีก และสถาน ี
 
4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
A. Landex และคณะ, 2006 [2] ใชวิธีการหาความจุ
ท า ง ซึ่ ง เ รี ย ก ว า วิ ธี  UIC 406 (UIC-Union 
Internationale des Chemins de fer) ไปหาคาความจุ
ทางท่ีแทจริงในประเทศเดนมารก ซึ่งวิธี UIC 406 จะใช
การวิเคราะหจากตารางเวลาเดินรถจริงโดยมีการแบง
เครือขายของระบบรางออกเปนสวนยอยทําใหการ
คํานวณทําไดงายและมีประสิทธิภาพ 
 
James S. Noble และ Charles Nemmers, 2007 [3] 
พัฒนาและจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุงทาง
รถไฟท่ีมีอยูในปจจุบันในสาย Union Pacific ระหวาง
เซ็นหลุยสและแคนซัสเพื่อปรับปรุงการเวลาใหบริการ
ผูโดยสารและลดการขนสงสินคาท่ีลาชา  
 
5. หลักการและทฤษฎี  
ความจุราง (Theoretical Capacity) คือจํานวนรถท่ี
สามารถว่ิงผานเสนทางหนึ่งในชวงเวลาท่ีกําหนด 
ภายใตขอจํากัดดานระยะขั้นต่ําระหวางขบวนรถ 2 
ขบวนท่ีว่ิงตามกันไดอยางปลอดภัย (Headway) ซึ่ง
โดยท่ัวไปวิธีการหาคาความจุของรางท่ีนิยมใชมี 3 วิธี 
ไดแก 1) วิธีการวิเคราะห (Analytical) 2) วิธีหาสภาวะ
ท่ีดีท่ีสุด (Optimization) และ 3) วิธีการจําลอง
สถานการณ (Simulation) [4] ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือก
เอาวิธีการจําลองสถานการณมาใชหาคาความจุทาง 
โดยแบบจําลองไดแบงการตัดสินใจหลักออกเปน 2 
สวนคือการตัดสินใจเขาทางหลีก และการตัดสินใจ
ปลอยรถออกจากทางหลีก 
 
5.1 การตัดสินใจเขาทางหลีก 
 

 
รูปท่ี 2 การตัดสินใจเขาทางหลีก 

 
จากรูปท่ี 2 แสดงใหเห็นวาเม่ือรถท่ีมีความเร็วต่ํากวา
หรือมีลําดับความสําคัญนอยกวามาถึงสถานีกอนรถท่ีมี
ความเร็วมากกวาหรือมีลําดับความสําคัญสูงกวา รถคัน
หนาตองเคลื่อนเขาทางหลีกเพื่อใหรถคันหลังซึ่งว่ิง
ตามมาสามารถผานสถานีได และเพื่อความปลอดภัยจึง
มีการกําหนดระยะทางและระยะเวลาขั้นต่ําใหรถเขาทาง
หลีกระหวางขบวนรถ 2 ขบวนท่ีว่ิงตามกันได ประมาณ 
2 กม.ซึ่งระยะเวลาขั้นต่ําระหวางรถ 2 ขบวนกอนรถคัน
หลังเขาสถานีสามารถคํานวณไดดังสมการท่ี (1) 
 
 เวลาขั้นต่ําในการเขาสถานี = 1  นาที         (1) 

โดย   เปนความเร็วของรถคนัหลงั (กิโลเมตรตอ
นาที) 
 
5.2 การตัดสินใจปลอยรถออกจากสถาน ี
 

 
รูปท่ี 3 การตัดสินใจปลอยรถออกจากสถาน ี

 
จากรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นการปลอยรถออกจากสถานีเม่ือ
รถท่ีมีความเร็วสูงกวาหรือมีลําดับความสําคัญสูงกวา
ผานไปแลว รถจะถูกปลอยออกจากสถานีตามหลังดวย
ระยะทางปลอดภัยประมาณ  4 กม .โดยมีการ
กําหนดเวลาขั้นต่ําระหวางรถ 2 ขบวนดังสมการท่ี (2) 
  
เวลาขั้นต่ําในการออกสถานี = 1  นาที          (2) 

โดย   เปนความเร็วของรถคันหลัง (กิโลเมตรตอ
นาที) 
 
6. การสรางแบบจําลอง 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชโปรแกรม Simio (Simulation 
system based on intelligent object) ในการสราง
แบบจําลองสถานการณ 3 มิติ โดยมีการสรางโครงสราง
ทางตามลักษณะทางท่ีไดทําการออกแบบไว ดังรูปท่ี 4 
และ 5 พรอมท้ังมีการใสกระบวนการตัดสินใจใหรถทํา
การหลีก และปลอยท่ีสถานีตางๆภายในแบบจําลอง
เพื่อใหแบบจําลองสามารถตัดสินใจใหรถเขา หรือออก
จากสถานีไดอยางถูกตองตามท่ีไดมีการกําหนดไวใน
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หลักการเขาสถานี และหลักการปลอยรถ ซึ่งแสดงดังรูป
ท่ี 6  
 

 
รูปท่ี 4 การสรางแบบจําลองสถานการณดวยโปรแกรม 

Simioในรูปแบบ 2 มิต ิ
 

 
รูปท่ี 5 แบบจําลองสถานการณดวยโปรแกรม Simio ใน

รูปแบบ 3 มิติ 
 

 
รูปท่ี 6 Logic for Controlling Train Movements 

using Simio 
 
7. การออกแบบการทดลอง  
โดยแบบจําลองไดกําหนดใหปลอยรถดวนออกจาก
สถานีตนทางกอน จากนั้นปลอยรถเร็วหลังจากรถดวน
ออกจากสถานีไปแลว 2.7 นาที แลวจึงปลอยรถขนสง
สินคาหลังจากรถเร็วออกจากสถานีไปแลว 6.1 นาที 
และทายสุดปลอยรถธรรมดาหลงัจากรถสงสนิคาออก
จากสถานีไปแลว 25 นาที โดยกําหนดชวงระยะเวลา
หางท่ีใชในการปลอยรถประเภทเดียวกนัออกจากสถานี
ตนทางเทากับ 41 นาที ทําการรันโมเดลดวยความยาว
ในการรัน (Run length) เทากับ 48 ช่ัวโมงเพือ่ใหระบบ
เขาสูสภาวะคงตัว (Steady state) โดยในการจําลองมี
ดัชนีช้ีวัดท่ีนาสนใจดงันี้ 1) Effective Speed (ความเร็ว

รถเม่ือรวมเวลาหยุดรถในแตละสถานี) 2) ความจุทาง 
3) Operation Diagram 4) จํานวนรถมากสุดท่ีอยูใน
ระบบ 
 
8. ผลลัพธจากแบบจําลอง 
เม่ือทําการจําลองตามตัวแบบท่ีสรางขึ้นดวยขอจํากัด
ตามการออกแบบพบวา เม่ือเปลี่ยนทางรถไฟจากทาง
เดี่ยวเปนทางคูทางรถไฟจะมีความจุเพิ่มขึ้นเปน 5.9 
ขบวนตอช่ัวโมง ซึ่งสามารถสรุปผลลัพธไดแสดงดัง
ตารางท่ี 1 
 
ประเภท
รถ 

ความเร็
วเฉลี่ย 

(km/hr)

Effecti
ve 

Speed 
(km/hr

) 

จํานวน
รถมาก
สุดใน
ระบบ 

(ขบวน) 

ความจุ
ทาง

(ขบวน/
ช่ัวโมง) 

รถดวน 140 136 2 

5.9 

รถเร็ว 100 96 2 
รถ
ธรรมดา 

60 41 4 

รถสนิคา 40 27 6 
รวม 14 

ตารางท่ี 1 ผลลพัธท่ีไดจากการจําลอง 
 
เม่ือนําคาเวลาท่ีรถแตละขบวนเขาและออกจากสถานี
ตางๆมาสรางกราฟจะได Operation Diagram แสดงดัง
รูปท่ี 7 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 7 Operation Diagram  
 

Express 
Local 

Rapid 
Freight 
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Operation Diagram คือแผนภาพแสดงการเคลื่อนท่ี
ของรถไฟ การจอด และการเขาหลีกท่ีสถานีตางๆ ซึ่งใน
แผนภาพสามารถแสดงใหทราบถึงปริมาณรถใน
ชวงเวลาตางๆ ไดอีกดวย  Operation Diagram แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะการว่ิงของรถท้ัง 4 ประเภทจากสถานี
ปากน้ําโพไปสถานีลพบุรีวา รถประเภทใดมาถึง และ
ออกจากสถานีเม่ือไหร มีการหยุดรอท่ีสถานีใดบาง และ
รถประเภทใดมีการหยุดรอนานท่ีสุด 
 
9. บทวิจารณและสรุป 
การออกแบบสถานีและทางหลีกตามแบบท่ีเสนอขางตน 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางจากทางเดี่ยวเปนทางคู
รวมกับการจัดลําดับการปลอยรถ และกําหนดคาชวง
หางการปลอยรถประเภทเดียวกัน สามารถเพิ่มความจุ
ทางไดเพียงพอตอการรองรับความตองการในอนาคต 
อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจาก Operation Diagram 
พบวารถสงสินคามีการหยุดท่ีสถานีตางๆ เปนระยะเวลา
นาน สงผลใหรถสงสินคามี Effective Speed ต่ํา จึงทํา
ใหการสงสินคาจากตนทางไปปลายทางใชเวลานาน ซึ่ง
ถาตองมีการแขงขันกับการขนสงประเภทอื่นๆ เชนทาง
บก  หรือทางน้ํ า จําเปนตองมีการปรับปรุงให มีคา 
Effective Speed ของรถสงสินคา เพิ่มขึ้ น  หรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการเดินรถท่ีเหมาะสม 
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