บทความวิ จยั (Research Article)

การใช้แบบจําลองในการวิเคราะห์
รูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนในเมือง
Simulation Modeling in Metro Operations Pattern Analysis
วเรศรา วีระวัฒน์* และฐานันดร บุญไชย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Waressara Weerawat* and Thanandorn Boonchai
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University,
Salaya, Phutta Monthon, Nakhonpathom 73170

บทคัดย่อ
ในช่วงทีผ+ ่านมาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐจํานวนมาก เห็นได้
จากการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนต่าง ๆ ในพืน@ ทีโ+ ดยรอบกรุงเทพมหานคร นอกจากนี@เมืองขนาด
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นขอนแก่นหรือภูเก็ต ต่างให้ความสนใจในการบูรณาการระบบรถไฟฟ้ าเข้ากับแผนพัฒนา
เมือง สําหรับระบบรถไฟฟ้ านัน@ การจัดตารางเดินรถเป็ นเรื+องสําคัญทีส+ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
อย่างไรก็ตาม การจัดตารางเดินรถเป็ นเรื+องทีไ+ ม่ง่าย เนื+องจากความซับซ้อนของข้อมูลทีเ+ กีย+ วข้อง งานวิจยั นี@มี
วัตถุประสงค์เพื+อศึกษาการใช้แบบจําลองในการจัดตารางเดินรถไฟฟ้ า โดยมีโครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม เป็ นกรณีศกึ ษา การศึกษาเริม+ จากการเก็บข้อมูลและทําความเข้าใจรูปแบบการเดินรถ จากนัน@
กําหนดสถานการณ์ภายใต้เงื+อนไขการเดินรถตามแผนทีก+ ําหนดไว้รวมถึงสภาวะไม่ปกติร่วมกับการรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการเตรียมข้อมูลและการจัดทํากรอบแนวคิดต่าง ๆ ช่วยให้
เห็นถึงปั จจัยสําคัญทีส+ ่งผลต่อการเดินรถ โดยเฉพาะข้อกําหนดเรื+องเวลาการปล่อยรถและระยะเวลาทีจ+ ุดกลับ
รถ การปรับรูปแบบการเดินรถ โดยไม่พจิ ารณาปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการเปลีย+ นแปลง
จํานวนรถที+ใ ห้บริการ งานวิจ ยั นี@สามารถประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการจัดตารางเดินรถสําหรับโครงการ
รถไฟฟ้ าอื+น ๆ ในอนาคต
คําสําคัญ : การจําลองสถานการณ์; การจัดตารางการเดินรถไฟฟ้ า; แบบจําลองการเดินรถไฟฟ้ า

Abstract
Rail transportation has been rapidly developing in recent years in Thailand with a strong
encouragement of the government. An outcome of this support is the establishment of plans for many
new Metro line projects in Bangkok and beyond its boundaries. Furthermore, agencies of the other
large cities in Thailand, such as Khon Kean or Phuket, also show interest in integration of Metro system
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in their urban development plans. For any rail systems, a train schedule is an important part to
effectively manage customer demands and resources. However, a proper train schedule is not easy
to plan because of the complexity of required information. The research objective was to use simulation
model for train timetabling with a case study of Metropolitan Rapid Transit Chalong Ratchadham Line
in Bangkok in order to design a suitable timetable. First, gathering the data and understanding the rail
operations took place. Next, setting scenarios together with Mass Rapid Transit Authority of Thailand
for the current service as well as a feasibility plan and a degraded plan were designed. The results
show that data preparing and conceptual layout can define the important factors in the operations,
especially the time of dispatching and the dwell time of a turn back point. Therefore, changing train
operations pattern without considering these factors can cause the delay in the network and influence
the number of trains in use. Outcomes of this research can act as the guideline for systematic
timetabling of the other rail projects planned in the near future.
Keywords: simulation; rail timetabling; rail simulation model

1. คํานํา

ทางรางต่าง ๆ ที+จะเกิดขึน@ ในอนาคตและนโยบาย
การเติบ โตอย่า งยัง+ ยืนของทางรัฐ บาล การศึกษา
วิจยั ด้านระบบขนส่งทางรางจึงมีความสําคัญทีค+ วร
ดําเนินการควบคู่กนั ไป ทัง@ นี@โ ครงการระบบขนส่ง
ทางรางถือได้ว่ามีความซับซ้อนจากการบูรณาการ
ความรู้หลายแขนง (มานะชัย, 2559; วเรศรา และ
คณะ, 2557) และข้อมูลต่าง ๆ มีความเชื+อมโยงซึง+
กันละกัน จึงจําเป็ นต้องเข้าใจถึงการดําเนินงานใน
ภาพรวมของแต่ ล ะด้า นเพื+อ ให้เ กิด การทํ า งานที+
ประสานกัน โดยงานวิจยั นี@มุ่งเน้ นในส่วนของแนว
ทางการจัดตารางเดินรถไฟฟ้ าทีเ+ ป็ นส่วนสําคัญส่วน
หนึ+งในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
และทางผูใ้ ห้บริการเดินรถสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานได้
การจัด ตารางเดิน รถเป็ น ส่ว นสํา คัญ อย่ า ง
หนึ+ ง ในการดํ า เนิ น งานด้ า นระบบขนส่ ง ทางราง
เนื+องจากเป็ นการวางแผนการเดินรถให้เหมาะสม
กั บ ความต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริการ โดยการจัดตารางการเดินรถนัน@ สามารถ
ทําได้หลายรูปแบบขึน@ อยู่กบั การพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญหรือการปรับเปลีย+ นเงื+อนไขหรือปั จจัยที+

จากที+ภาครัฐมีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย เพิ+ ม
ศักยภาพการเชื+อมโยงภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ (สนข., 2559) ที+มียุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื@นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
ไทยเป็ นหนึ+งในนัน@ (วสท., 2559) ได้มกี ารผลักดัน
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็ น อย่างมากด้ว ย
เป้ าหมายทีว+ ่าความเข้มแข็งของระบบขนส่งทางราง
จะมีส่วนช่วยในการเพิม+ ความสามารถในการขนส่ง
ภายในประเทศ โดยการผลักดันที+ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของระบบขนส่งทางรางอย่างรวดเร็วทีเ+ ห็น
ได้อย่างชัดเจนคือ การอนุ มตั โิ ครงการรถไฟฟ้ า 10
สาย (Metro) ทีเ+ ป็ นการเชื+อมโยงเครือข่ายการขนส่ง
มวลชนโดยรอบพื@นที+กรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์
มากขึน@ เพื+อประสิทธิภาพในการเดินทางและการใช้
บริการของประชาชน (รฟม., 2559) ซึง+ ทางจังหวัด
ทีม+ เี มืองขนาดใหญ่ในประเทศก็เริม+ ให้ความสนใจใน
การนํ าแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง ทางรางมา
เป็ นส่วนหนึ+งของแผนการพัฒนาเมือง ดังนัน@ เพื+อ
เป็ นการรองรับและสนับสนุ นโครงการระบบขนส่ง
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Bayhan, 2012) ภาพรวมในการเดิ น รถไฟฟ้ า
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การ
ระบุ ค วามต้ อ งการ (demand identification) ของ
ผู้ใ ช้บริการในเส้นทางเดินรถไฟฟ้ า การจัดตาราง
เดินรถ (scheduling) เพื+อบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที+
ต้ อ งใช้ ใ นการเดิ น รถไฟฟ้ า และการเดิ น รถ
(operation) ให้เป็ นไปตามแผนที+กําหนดไว้และไม่
ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟฟ้ าของขบวนรถถัดไป
(Wen et al., 2009) โดยการจัด ตารางการเดิน รถ
ไฟฟ้ านี@นับว่ามีความซับซ้อนและเกี+ยวข้องกับการ
บริห ารทรัพ ยากรจํ า นวนมาก ได้ แ ก่ จํ า นวนรถ
ความจุของราง เส้นทางเดินรถ การใช้สถานี เป็ นต้น
( Cancaa, Barrenaa, and Algabaa, 2014) แ ล ะ
ทรัพยากรต่ าง ๆ เหล่านี@มีความเกี+ยวข้องกับการ
ตอบสนองความต้ อ งการและการยกระดับ การ
ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ใ ช้บ ริก าร ซึ+ง สอดคล้ อ งกับ กรอบ
งานวิจ ัย การคมนาคมขนส่ง ทางรางด้า นการเพิ+ม
ประสิทธิภาพการเดินรถไฟฟ้ าของประเทศไทย
จากการศึ ก ษาปั ญหาการจัด ตารางเดิ น
รถไฟฟ้ าพบว่า มีงานวิจยั จํานวนมากให้ความสนใจ
ในการปรับปรุง ตารางเดินรถไฟฟ้ า ให้มีป ระสิทธิภ า พ ม า ก ขึ@ น แ ล ะ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ง านจริง เช่ น การลดความล่ า ช้า ของ
ระยะเวลาการรอคอยของผูโ้ ดยสาร และยังถูกนํามา
ประยุกต์ใช้กบั เครื+องมือต่าง ๆ เพื+อหาตารางเวลาที+
เหมาะสมที+สุด จึงเป็ นเหตุ ผลได้ว่าตารางการเดิน
รถไฟฟ้ าเป็ นสิง+ สําคัญและจํา เป็ นมากสําหรับ การ
บริห ารจัด การการเดิน รถไฟฟ้ า (Cordeau et al.,
1998; Fang et al., 2015)
การจําลองสถานการณ์เป็ นเครื+องมือหนึ+งที+
สามารถใช้ใ นการวิเคราะห์และประเมินผลภายใต้
ปั จจั ย ที+ มี ค วามแปรปรวน เช่ น ความเร็ ว ที+
เปลี+ ย นแปลงไปตามลัก ษณะของเส้ น ทาง และ
รูปแบบการเคลื+อนทีข+ องรถไฟฟ้ า (fixed block และ
moving block) ด้ว ยการสร้า งแบบจํ า ลองภายใต้

ผู้ใ ห้บริการให้ความสนใจ (Yalçınkaya and Mirac
Bayhan, 2012) และส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากร
อื+น ๆ เช่น การจัดตารางการทํางานของพนักงาน
และตารางการใช้งานรถไฟฟ้ า เป็ นต้น ดังนัน@ การ
จัดตารางเดินรถในระบบขนส่งทางรางจึงนับได้ว่ามี
ความซับซ้อ นในระดับ หนึ+ง ทํา ให้ก ารประยุกต์ใ ช้
แบบจํ า ลองสถานการณ์ เ ป็ น ทางเลือ กที+ดีใ นการ
จั ด การเดิ น รถไฟฟ้ าอย่ า งเป็ นระบบเนื+ อ งจาก
สามารถปรับ เปลี+ย นปั จ จัย ในแบบจํ า ลองเพื+ อ ดู
ผลกระทบทีจ+ ะเกิดขึน@ ได้ รวมถึงสามารถนําผลลัพธ์
ที+ไ ด้ม าใช้เ ป็ น แนวทางในการจัด ตารางเดิน รถที+
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้
งานวิจ ยั นี@มวี ตั ถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้
การจํ า ลองสถานการณ์ เ พื+ อ การจัด ตารางเดิ น
รถไฟฟ้ า ที+เ หมาะสมภายใต้เงื+อนไขการใช้งานใน
สถานการณ์ จ ริ ง และความถี+ ใ นการให้ บ ริ ก าร
(headway) ที+ไ ม่ ทําให้เ กิดความล่ า ช้า (delay) ซึ+ง
การจัดตารางเดินรถนัน@ อาจต้องมีการปรับเปลีย+ นใน
กรณีทป+ี ริมาณผูโ้ ดยสารต่างจากทีศ+ กึ ษาไว้มาก โดย
แบบจํา ลองสามารถนํ า มาใช้ใ นการวิเ คราะห์และ
ปรับ เปลี+ย นอย่า งเป็ น ระบบ ช่ ว ยให้เข้าใจถึงจุดที+
เป็ นปั ญหา (bottle neck) และเงื+อนไขหลักทีส+ าํ คัญ
สําหรับการเดินรถ เช่น เวลาที+ปล่อยรถ ระยะเวลา
จอดรถ (dwell time) ความถีใ+ นการให้บริการ รวมถึง
สามารถนําผลการจําลองสถานการณ์ไปใช้ในการจัด
ตารางการเดินรถได้ เช่ น ระยะเวลาเดินทางของ
ขบวนรถ ระยะเวลาสูงสุดที+ใ ช้ใ นการกลับรถ และ
จํานวนรถทีต+ อ้ งใช้งานได้ โดยงานวิจยั นี@ใช้โครงการ
รถไฟฟ้ า มหานคร สายฉลองรัช ธรรม เป็ น กรณี
ศึกษา

2. ความสํ า คัญ ของการจัด ตารางเดิ น
รถไฟฟ้ า
การจัดตารางเดินรถถือเป็ นสิง+ สําคัญประการ
หนึ+งในการจัดการระบบรถไฟฟ้ า (Yalçınkaya and
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3. ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สาย
ฉลองรัชธรรม และสถานการณ์ ทีQศึกษา

เงื+อ นไขที+กํ า หนดเพื+อ ประมวลผลลัพ ธ์ต่ า ง ๆ ที+
สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ต่อการใช้งานจริง โดย
ระบบการจัดตารางเวลาเดินรถไฟนัน@ ประกอบด้วย
ระบบย่อยอื+น ๆ (sub system) ซึง+ ครอบคลุมปั จจัยที+
ควรพิจารณาถึง จึงทําให้ตารางเดินรถไฟฟ้ าทีเ+ ป็ นผล
จากการจําลองสถานการณ์สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง (Hasannayebi et
al., 2012)
การให้บริการเดินรถไฟฟ้ าที+สอดคล้อ งกับ
ตารางเดินรถที+กําหนดไว้ ไม่เกิดความล่าช้า และมี
จํ า นวนรถเพีย งพอต่ อ การเดิน รถให้เ ป็ น ไปตาม
แผนการเดินรถ ถือเป็ นประเด็นหลักทีส+ าํ คัญในการ
จัดตารางเดินรถไฟฟ้ า สําหรับกรณีท+ีสถานการณ์
จริงมีการปรับเปลีย+ น เช่น มีการเพิม+ สถานีให้บริการ
ในเส้น ทางที+ต่ อ ขยาย หรือ จํา นวนผู้โ ดยสารที+ใ ช้
บริก ารมีค วามแตกต่ า งจากแผนการเดิน รถเดิม
จําเป็ นต้องมีการปรับเปลีย+ นตารางเดินรถให้สอดรับ
กับสถานการณ์ทเ+ี ปลีย+ นแปลงไป ถ้าไม่มกี ารศึกษา
และทําความเข้าใจในการจัดตารางเดินรถไฟฟ้ า จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเดินรถไฟฟ้ าลดลงได้

โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายฉลองรั ช ธ ร ร ม ( Metropolitan Rapid Transit Chalong
Ratchadham Line) หรื อ โครงการรถไฟฟ้ าสาย
สี ม่ ว ง (MRT Purple Line) (วิ กิ พี เ ดี ย , 2560) อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้บริการเดินรถไฟฟ้ าโดย
บริ ษั ท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ ากรุ ง เทพ จํ า กั ด
(มหาชน) (BEM) ระยะทางเดิน รถประมาณ 23
กิโ ลเมตร ประกอบด้ว ย 16 สถานี เริ+ม จากสถานี
คลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีสามแยก
บางใหญ่ สถานี บ างพลู สถานี บ างรักใหญ่ สถานี
บางรัก น้ อ ยท่ า อิ ฐ สถานี ไ ทรม้ า สถานี ส ะพาน
พระนัง+ เกล้า สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีบางกระสอ
และสถานี ศู น ย์ร าชการนนทบุ รี สถานี ก ระทรวง
สาธารณสุข สถานี แ ยกติวานนท์ สถานี ว งศ์สว่าง
สถานี บ างซ่ อ น และสถานี เ ตาปู น ดั ง รู ป ที+ 1
ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตัง@ แต่เวลา 05:30-24:00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง@ แต่เวลา
06:00-24:00 น. (BEM, 2560)

รูปทีQ 1 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ทีม+ า : BEM, 2560)
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โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว งเป็ นระบบ
รถไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (heavy rail transit system)
ทางวิ+ง ตลอดเส้น ทางในขณะนี@ (พ.ศ. 2560) เป็ น
โครงสร้างยกระดับทัง@ หมด มีความสามารถในการ
รับ-ส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 50,000 คนต่อชัวโมง
+
ต่อทิศทาง (รฟม., 2560) ลักษณะขบวนรถในขณะนี@
เป็ นแบบ 3 ตู้ขบวนต่อเชื+อมกันแบบกึง+ ถาวร ความ
ยาวประมาณ 65 เมตร โดยมีระบบขับเคลื+อนอยู่ทต+ี ู้
ส่วนปลายของแต่ละด้านและตู้กลางเป็ นตูโ้ ดยสารที+
ไม่ มี ร ะบบขั บ เคลื+ อ น มี ค วามจุ ร วม 126 ที+ นั ง+
ผู้ โ ดยสารยืน 6 คนต่ อ ตารางเมตร (900 คนต่ อ
ขบวน) และสามารถเพิม+ จํานวนตู้โดยสารได้สงู สุดที+
6 ตูข้ บวน มีความเร็วสูงสุดทีเ+ ป็ นไปได้ 80 กิโลเมตร
ต่ อชัวโมง
+
และความเร็วในการให้บริการเฉลี+ย 32
กิโ ลเมตรต่ อชัวโมง
+
(BEM, 2560) มีระบบควบคุม
การเดินรถแบบ communication based train control
(CBTC) คือ รถไฟฟ้ า สื+อ สารด้ว ยคลื+น ความถี+ก ับ
ระบบควบคุ ม ในการแลกเปลี+ย นข้อ มู ล และแจ้ ง
ตํ า แหน่ ง ของรถไฟเพื+อการควบคุม การเดินรถให้
เป็ นไปอย่างปลอดภัย
ข้ อ มู ล หลั ก ที+ ใ ช้ ใ นการจํ า ลองกา รเ ดิ น
รถไฟฟ้ าของงานวิจ ัย นี@ ป ระกอบด้ว ยข้อ มู ล ด้า น
โครงสร้างพืน@ ฐานทางรางและสถานี กําลังขับเคลื+อน
ของตัวรถ ความต้านทานในการเดินรถ และรูปแบบ
การเดิน รถและเส้น ทาง โดยข้อ มู ล สํ า คัญ ที+ต้ อ ง
กําหนดให้ชดั เจนเนื+องจากส่งผลต่อการจําลองการ
เดินรถมีดงั นี@
ในส่วนโครงสร้างพื@นฐานทางรางและสถานี
ประกอบด้ ว ย ตํ า แหน่ ง ของช่ ว งรัศ มี ค วามโค้ ง
(radius) และความชัน ของราง ตํ า แหน่ ง ของช่ ว ง
จํา กัด ความเร็ว (line speed restriction) ตํ า แหน่ ง
ของทางประแจ (turnout) ตําแหน่ งของรูปแบบทาง
อาณั ติส ัญ ญาณและเครื+อ งนั บ เพลาล้อ (wayside
signal and axle counter) และตําแหน่งของขอบเขต
ของสถานี (station area)

ในส่วนเครื+องยนต์ขบั เคลื+อนและขบวนรถไฟ
อ้า งอิง ตามข้อ มูล นํ@ า หนัก รถแบบความหนาแน่ น
ผูโ้ ดยสาร 6 คนต่อตารางเมตร (passenger load ที+
W3: seating + standee 6/m2) โดยขบวนรถเป็ น
แบบ 3 ตู้ ที+มตี ู้ท+ี 1 และตู้ท+ี 3 เป็ นตู้ท+มี เี ครื+องยนต์
ขับเคลื+อนส่งกําลัง ซึง+ มีขอ้ มูลทีส+ าํ คัญประกอบด้วย
นํ@ าหนักและความยาวของตู้ส่งกําลังและตู้โดยสาร
ค่ า มวลสารหมุ น รอบตั ว เอง (rotary masses)
เส้นกราฟระหว่างแรงฉุ ดลาก (tractive effort) กับ
ความเร็ว สมการแรงต้ า นทาน ค่ า แรงต้ า นจาก
สภาพหยุ ด นิ+ ง (starting resistance) รู ป แบบแรง
ต้านที+เกิดจากรัศมีความโค้งและความชันของราง
อัตราเร่งสูงสุด (maximum acceleration) และอัตรา
หน่วงเมื+อเบรก (deceleration)
ในส่ ว นรู ป แบบการเดิ น รถปกติ แ บ่ ง เป็ น
เส้น ทางสายใต้ (southbound, SB) เริ+ม จากสถานี
คลองบางไผ่ชานชาลาบน (PP01_Up) เดินทางไป
ยังสถานีเตาปูนชานชาลาล่าง (PP16_Down) และ
เส้นทางสายเหนือ (northbound, NB) เริม+ จากสถานี
เตาปู น ชานชาลาล่ า ง (PP16_Down) เดิ น ทาง
กลับ มาสถานี ค ลองบางไผ่ ช านชาลาบน (PP01_
Down) โดยตารางที+ 1 แสดงข้อ มูล อย่ า งง่ า ยของ
โครงสร้างเส้นทางทีใ+ ช้ในการเดินรถและการกําหนด
รหัสสถานีใ นงานวิจยั นี@ และรูปที+ 1 แสดงเส้นทาง
สายใต้และสายเหนือ
การดําเนินงานของงานวิจยั นี@เริม+ จากศึกษา
ข้อมูลส่วนงานการจัดตารางเดินรถเพื+อให้เข้าใจถึง
กระบวนการทํางานและแนวคิดการปฏิบตั ิงานจริง
กําหนดกรอบแนวคิดที+ใ ช้ใ นการสร้างแบบจํา ลอง
การเดินรถและสถานการณ์ทจ+ี ะศึกษาร่วมกับ รฟม.
เก็บข้อมูลและทําความเข้าใจรูปแบบเส้นทางเดินรถ
ที+ เ ลื อ กศึ ก ษา จั ด ทํ า แบบแนวคิ ด ในการสร้ า ง
แบบจํ า ลองโครงสร้า งเส้น ทาง สร้า งแบบจํา ลอง
โครงสร้างพืน@ ฐาน ขบวนรถ และรูปแบบการเดินรถ
เปรีย บเทีย บผลจากแบบจํ า ลองและสถานการณ์
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ปั จจุ บ ัน เพื+ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลที+ ไ ด้ จ ากการจํ า ลอง
สถานการณ์และปรับเงื+อนไขต่าง ๆ เพื+อแก้ปัญหา
ความล่ า ช้ า และสรุ ป ผลรู ป แบบการเดิ น รถที+
เหมาะสมของแต่ ล ะสถานการณ์ ท+ี ศึ ก ษา โดย
งานวิ จ ั ย นี@ กํ า หนดการจํ า ลองสถาการณ์ ไ ว้ 3
สถานการณ์ ประกอบด้วย

สถานการณ์ ท+ี 1 การศึ ก ษาการเดิ น รถ
ช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว นในปั จ จุ บ ัน ด้ ว ยความถี+ใ นการ
ให้ บ ริ ก าร (headway) 6 นาที ร ะยะเวลาจอดรถ
(dwell time) ทีส+ ถานีคลองบางไผ่ถงึ สถานีบางซ่อน
และจุดกลับรถคลองบางไผ่ (PP18) เป็ น 22 วินาที
ส่วนระยะเวลาจอดรถทีส+ ถานีเตาปูน (PP16_Down)
เป็ น 2 นาที

ID
NAME
PP01
KLONG BANG PAI
PP02
TALAD BANG YAI
PP03
SAM YAEK BANG YAI
PP04
BANG PHLU
PP05
BANG RAK YAI
PP06
BANG RAK NOI THA IT
PP07
SAI MA
PP08 PHRA NANG KLAO BRIDGE

ชื+อสถานี
คลองบางไผ่
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
บางรักน้อยท่าอิฐ
ไทรม้า
สะพานพระนังเกล้
+ า

PP16

PP14
PP15

PP12
PP13

PP09
PP10
PP11

PP05
PP06
PP07
PP08

PP02
PP03
PP04

PP01

PP18

ตารางทีQ 1 รูปแบบเส้นทางและสถานีของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีม่วง

ID
NAME
ชื+อสถานี
PP09
YAEK NONTHABURI 1
แยกนนทบุร ี 1
PP10
BANG KRASOR
บางกระสอ
PP11 NONTHABURI CIVIC CENTER ศูนย์ราชการนนทบุร ี
PP12 MINISTRY OF PUBLIC HEALTH กระทรวงสาธารณสุข
PP13
YAEK TIWANON
แยกติวานนท์
PP14
WONG SAWANG
วงศ์สว่าง
PP15
BANG SON
บางซ่อน
PP16
TAO POON
เตาปูน
PP18
F0158 REVERSE
จุดกลับรถคลองบางไผ่

PP16

PP14
PP15

PP12
PP13

PP09
PP10
PP11

PP05
PP06
PP07
PP08

PP02
PP03
PP04

PP01

PP18

SB START
PP01_UP

NB END
PP01_DOWN

PP16

PP14
PP15

PP12
PP13

PP09
PP10
PP11

PP05
PP06
PP07
PP08

PP02
PP03
PP04

PP01

PP18

SB END
PP16_DOWN

NB START
PP16_DOWN

รูปทีQ 1 เส้นทางการเดินรถไฟฟ้ าสายสีม่วงแบบปกติ
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สถานการณ์ ท+ี 2 การศึ ก ษาการเดิ น รถ
ต่ อเนื+องด้วยความถี+ใ นการให้บริการที+ 1 นาที 56
วินาที ที+เป็ นความถี+ในการให้บริการสูงสุดสําหรับ
ขบวนรถไฟฟ้ าแบบ 3 ตู้ ที+ทาง รฟม. ได้ศึกษาไว้
ซึ+งการศึกษาในสถานการณ์ น@ีแบ่งเป็ นการเดิน รถ
รูปแบบปั จจุบนั ทีเ+ ปิ ดใช้ชานชาลาล่างของสถานีเตาปูนทีเ+ ดียว (PP16_Down: 1 platform) และการเดิน
รถรูปแบบทีเ+ ปิ ดใช้ทงั @ 2 ชานชาลาของสถานีเตาปูน
(PP16: 2 platforms) สลับกัน (สถานการณ์ 2n)
สถานการณ์ ท+ี 3 การศึก ษาการเดิน รถใน
สภาวะไม่ ป กติ (degraded mode) ที+ส มมติ ใ ห้ไ ม่
สามารถเดินรถผ่านสถานีวงศ์สว่างชานชาลาบนได้

(PP14_Up) จึง แบ่ ง การเดิน รถเป็ น แบบระยะสัน@
(Short Loop) ในช่วงสถานีคลองบางไผ่ (PP01) ถึง
สถานี บ างซ่ อนชานชาลาล่ า ง (PP15_Down) และ
การเดินรถแบบไปกลับ (shuttle) ในช่วงสถานีบาง
ซ่อนชานชาลาบน (PP15_Up) ถึงสถานีเตาปูนชาน
ชาลาบน (PP16_Up) โดยจําลองการเดินรถเพื+อหา
ความถี+ใ นการให้บริการที+สูงที+สุดที+เป็ นไปได้ และ
ระยะเวลาจอดทีส+ ถานีเตาปูนทีส+ ามารถวนขบวนรถ
แบบไปกลับมารับผูโ้ ดยสารได้ในช่วงเวลาเดียวกับที+
ขบวนรถแบบระยะสัน@ เดิน ทางมาถึง ที+ส ถานี บ าง
ซ่อนภายใต้เงื+อนไขอื+นๆ เช่นเดียวกับการเดิน รถ
ปกติ ซึง+ รูปแบบการเดินรถเป็ นดังรูปที+ 2

NB END
PP01_DOWN

PP16

PP14
PP15

PP12
PP13

PP09
PP10
PP11

PP05
PP06
PP07
PP08

SHUTTLE

PP02
PP03
PP04

PP01

PP18

SB START
PP01_UP

SB END / NB START
PP15_DOWN

รูปทีQ 2 รูปแบบการเดินรถไฟฟ้ าสภาวะไม่ปกติในสถานการณ์ท+ี 3

4. ผลการวิ จยั และการวิ จารณ์

ตารางข้อมูลทีป+ ระกอบด้วยตําแหน่ งช่วงรัศมีความ
โค้งราง ช่วงความชันราง ประแจ ช่วงจํากัดความเร็ว
และเครื+องนับเพลาล้อ ขอบเขตสถานี และอุปกรณ์
และรูปแบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ดังตารางที+ 2 ถึง 7 ตาม
ลําดับ
นอกจากนี@ ในการแสดงข้อมูลอย่างง่ายทาง
โครงสร้า งพื@น ฐานที+จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ใ นการจํ า ลอง
สถานการณ์ของงานวิจยั นี@ สามารถสร้างเป็ นแบบ
แนวคิดแบบจําลองโครงสร้างพื@นฐาน (conceptual
layout) ที+แ สดงตํ า แหน่ ง ของจุ ด จอดรถ ช่ ว งรัศ มี
ความโค้ง ความชัน รูปแบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ เครื+อง
นั บ เพลาล้อ ในระบบอาณั ติส ัญ ญาณ ทางประแจ
และช่วงจํากัดความเร็ว ทีอ+ ยู่ในขอบเขตของเส้นทาง

การรวบรวมข้อมูลเพื+อประยุกต์ในการจําลอง
สถานการณ์การเดินรถไฟฟ้ าของงานวิจยั นี@ พบว่า
ข้อมูลทางโครงสร้างพืน@ ฐานทีใ+ ช้มกี ารกระจายตัวอยู่
ในแบบแผนผังทีไ+ ด้รบั มา 3 ประเภท ประกอบด้วย
แบบงานทาง (trackworks) แผนผัง ระบบอาณัติสั ญ ญ า ณ ( signalling scheme plan) แ ล ะ แ บ บ
แผนผังทางเดินรถไฟ (track plan) ซึง+ อาจยังไม่เป็ น
ข้อ มู ล ในขัน@ สุ ด ท้ า ยที+ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการ
ดัง นั น@ เพื+อ ความถู ก ต้ อ งและชัด เจนในการสร้า ง
แบบจําลองสถานการณ์ จึงควรถอดข้อมูลจากแบบ
นั @น ๆ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที+ ส ามารถเข้ า ใจและ
ตรวจสอบได้ง่าย โดยงานวิจยั นี@นําเสนอเป็ นรูปแบบ
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เดินรถได้ดงั ตัวอย่างใน
รูป ที+ 3 ทัง@ นี@ สํา หรับ ตัว อย่ า งข้อ มูลที+ใ ช้ใ น
การสร้า งแบบจํ า ลองโครงสร้า งพื@น ฐานแสดงดัง
ตารางที+ 8 ซึ+ง เป็ น การนํ า ตารางการเตรียมข้อมูล

ทางโครงสร้างพืน@ ฐานต่างๆ มารวมกันไว้ในตาราง
เดีย วเพื+อ การมองภาพรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องของส่วนสําคัญต่าง ๆ ตามลําดับตําแหน่ง

ตารางทีQ 2 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลช่วงตําแหน่งรัศมีความโค้งของราง
Route
NB
NB
NB

Start Position End Position
[km]
[km]
9.0490
9.112
9.112
9.145
9.145
9.210

Radius
[m]
1504.4
0
1500

Distance
[km]
0.063
0.033
0.065

Route
SB
SB
SB

Start Position End Position
[km]
[km]
9.048
9.111
9.111
9.144
9.144
9.209

Radius
[m]
1500
0
1504.4

Distance
[km]
0.063
0.033
0.065

Start Position End Position Gradient
[km]
[km]
[‰]
11.945
12.044
-0.202
12.044
13.205
0
13.205
13.705
0.2

Distance
[km]
0.099
1.161
0.500

ตารางทีQ 3 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลช่วงตําแหน่งความชันของราง
Route
NB
NB
NB

Start Position End Position Gradient
[km]
[km]
[‰]
11.954
12.054
-0.2
12.054
13.217
0
13.217
13.717
0.2

Distance
[km]
0.100
1.163
0.500

Route
SB
SB
SB

ตารางทีQ 4 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลตําแหน่งประแจ
Route
NB
NB
NB

Position [km]
8.949
9.457
9.761

Turnout Point
T0101
T0105
T0109

Route
SB
SB
SB

Position [km]
8.997
9.011
9.422

Switch Point
T0102
T0106
T0110

ตารางทีQ 5 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลตําแหน่งช่วงจํากัดความเร็วและเครื+องนับเพลาล้อ
Route
NB
NB
NB

Positon
[km]
9.910
10.091
10.160

Before
[km/h]
54
60
80

After
[km/h]
54
54
60

Axle
Counter ID
X0133
X0137

Route
SB
SB
SB

Positon
[km]
9.830
9.910
10.090

Before
[km/h]
80
54
60

End
10.075
11.340
12.909

Start
9.925
11.196
12.772

After
[km/h]
80
80
54

Axle
Counter ID
X0134
X0138
X0142

ตารางทีQ 6 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลตําแหน่งขอบเขตสถานี
ID

Station Name

PP01
PP02
PP03

KLONG BANG PAI
TALAD BANG YAI
SAM YAEK BANG YAI

Start
9.925
11.195
12.759

SB Position [km]
Middle
10.000
11.268
12.834

300

NB Position [km]
Middle
10.000
11.268
12.847

End
10.075
11.341
12.922
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ตารางทีQ 7 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลตําแหน่งอุปกรณ์และรูปแบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
Signal Name
V0105
H0205
V0205
V0106
H0202
H0206

Position [km]
10.085
11.183
11.353
10.085
10.565
11.183

Signal Direction Forward

Signal Direction Backward

80

MAIN

Note
Virtual
Virtual
Virtual

54
40

TURNOUT

21.285

21.280

21.270

21.195

21.120

21.110

21.105

21.025

21.014
20.968

20.905

20.900 20.933

20.759 20.726

20.754 20.721

KILOMETER
SB TURNOUT

20.749

20.696

20.682

KILOMETER
SOUND BOUND

20.628

20.548

-0.20

GRADIENT
(%)

20.895 20.928

SPEED
( KM / H )

Route
NB
NB
NB
SB
SB
SB

KILOMETER POINT
KILOMETER POINT
WITH AXLE COUNTER

A

CONNECTION SIGN

S

U

EXIT SIGNAL - MAIN

PP09

EXIT SIGNAL 3 ASPECTS
EXIT SIGNAL 2 ASPECTS

T

V

EXIT SIGNAL VIRTUAL 2 ASPECTS
TRAIN STOP CENTER
POSITION IN STATION

รูปทีQ 3 ตัวอย่างแบบแนวคิดในการสร้างแบบจําลองโครงสร้างพืน@ ฐานการเดินรถไฟฟ้ า
ตารางทีQ 8 ตัวอย่างตารางรวมข้อมูลทีใ+ ช้สร้างแบบจําลองโครงสร้างพืน@ ฐานการเดินรถไฟฟ้ า
Position
[m]

Point
Name

1068
1148
1153
1163
1238
1313
1323
1329
1398

X0129
X0133
H0125

V0105
X0137

KM
Speed Speed
Gradient Radius
Signal
Point Forward Backward
[%]
[m]
Forward
[km]
[km/h]
[km/h]
9.830
80
80
0
0
9.910
54
80
0
0
9.915
54
54
0
0
9.925
54
54
0
0
10.000
54
54
0
0
Stop Center
10.075
54
54
0
0
10.085
54
54
0
0
10.091
60
54
0
1000
10.160
80
60
0
0

301

Signal
Backward

Station
Area

Stop Center

KLONG BANG PAI
KLONG BANG PAI
KLONG BANG PAI
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ผลการจําลองการเดินรถทีเ+ ป็ นไปได้ทส+ี าํ คัญ
ของแต่ละสถานการณ์ท+ศี กึ ษาสรุปได้ดงั ตารางที+ 9
ประกอบด้วย ความถี+ใ นการให้บริการ ระยะเวลา
เดินทางครบรอบ (round trip) ที+นับตัง@ แต่ขบวนรถ
ออกจากชานชาลาบนของสถานี ค ลองบางไผ่
(PP01_Up) เดิ น ทางไปกลั บ รถที+ ส ถานี เ ตาปู น
(PP16) เดินทางกลับมาที+ชานชาลาล่างของสถานี
คลองบางไผ่ (PP01_Down) เดินทางไปกลับรถที+
จุดกลับรถคลองบางไผ่ (PP18) เดินทางกลับมาถึง

ที+ชานชาลาบนของสถานีคลองบางไผ่ (PP01_Up)
และเริม+ เดินรถรอบใหม่อกี ครัง@ จํานวนขบวนรถทีใ+ ช้
จํา นวนเที+ย ว (trip) ที+ข บวนรถสามารถเดิน รถได้
ตลอดเส้ น ทางตั ง@ แต่ ส ถานี ต้ น ทางจนถึ ง สถานี
ปลายทาง ซึ+งนับรวมกันทัง@ เส้นทางสายใต้และสาย
เหนื อ ในระยะเวลาจํา ลองสถานการณ์ 2 ชัว+ โมง
โดยนับรวมกันทัง@ เส้นทางสายใต้และสายเหนือ และ
ระยะเวลาจอดรถเพื+อเปลีย+ นทิศทางการวิง+ ทีจ+ ุดกลับ
รถคลองบางไผ่ (PP18) และสถานีเตาปูน (PP16)

ตารางทีQ 9 ผลการจําลองสถานการณ์
รายการ
Headway ทีใ+ ช้
ระยะเวลาเดินทางครบรอบ (Round Trip)
และพร้อมออกรถในรอบถัดไป
จํานวนรถทีใ+ ช้ (ขบวน)
จํานวนเทีย+ ว (Trip) ทีท+ าํ ได้ใน 2 ชัวโมง
+
ทัง@ เส้นทางสายใต้ (SB) และสายเหนือ (NB)
ระยะเวลาจอดรถ (Dwell time) ทีจ+ ดุ กลับรถ
- จุดกลับรถคลองบางไผ่ PP18
- สถานีเตาปูน PP16

6 นาที
1 ชัวโมง
+
23 นาที 59 วินาที

Scenario 2
1 platform
ปรับ Headway
4 นาที 1 วินาที
1 ชัวโมง
+
20 นาที 19 วินาที

14
27

20
41

22 วินาที
2 นาที

22 วินาที
2 นาที

Scenario 1
AS-IS

สําหรับสถานการณ์ท+ี 1 พบว่าสามารถเดิน
รถด้ว ยความถี+ 6 นาที ได้โ ดยไม่ เ กิด ความล่ า ช้า
โดยจํ า นวนขบวนรถที+ใ ช้เ ป็ น 14 ขบวน จํ า นวน
เที+ยวที+เดินรถได้ตลอดเส้นทางเป็ น 27 เที+ยว และ
ต้อ งปรับ กํา หนดเวลาออกรถที+ส ถานี ต้น ทางของ
เส้นทางสายใต้และสายเหนือให้เหลื+อมกันที+ 2 นาที
53 วิน าที เพื+อ ป้ อ งกัน การออกรถล่ าช้า ที+เ กิดจาก
การกลับรถและการปล่อยรถขบวนถัดไปทีส+ ถานีเตา
ปูน (PP16_Down) ซึ+งรูปที+ 4 เป็ นตัวอย่างผังการ
เดินรถ (train diagram) ที+แสดงการออกรถช้ากว่า
กําหนดของขบวนรถเส้นทางสายเหนือทีส+ ถานีเตา
ปูน (TAO POON) ในกรณีท+กี ําหนดเวลาปล่อยรถ

Scenario 2n
Scenario 3
2 platforms
Degraded Mode
ปรับ Dwell time Short Loop + Shuttle
1 นาที 56 วินาที
8 นาที 16 วินาที
1 ชัวโมง
+
1 ชัวโมง
+
19 นาที 16 วินาที 14 นาที 24 วินาที
(Short Loop)
41
10
88
22

12 วินาที
1 นาที 53 วินาที

22 วินาที
1 นาที 51 วินาที

พร้อมกันทัง@ เส้นทางสายใต้และสายเหนือ โดยความ
ล่าช้าในการออกรถดังกล่าวเริม+ ตัง@ แต่เทีย+ วที+ 7 เป็ น
ต้นไป
สํา หรับ สถานการณ์ ท+ี 2 พบว่ า การเดิน รถ
รูปแบบปั จจุบนั ทีเ+ ปิ ดใช้ชานชาลาล่างทีส+ ถานีเตาปูน
ทีเ+ ดียวนัน@ จะเกิดความล่าช้าเมื+อใช้ความถีท+ +ี 1 นาที
56 วินาที ซึง+ ความถี+ทน+ี ้อยทีส+ ุดทีเ+ ป็ นไปได้ของการ
เดิน รถรูป แบบปั จจุบนั นี@ คือ 4 นาที 1 วิน าที โดย
จํานวนขบวนรถที+ใช้เป็ น 20 ขบวน จํานวนเทีย+ วที+
ทําได้เป็ น 41 เที+ยว ร่วมกับการปรับกําหนดเวลา
ออกรถทีส+ ถานีต้นทางของเส้นทาง SB และ NB ให้
เหลื+อมกันที+ 2 นาที 44 วินาที
302
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รูปทีQ 4 ผังการเดินรถแสดงความล่าช้าในการออกรถจากสถานีเตาปูนกรณีปล่อยรถพร้อมกัน
ส่ว นสถานการณ์ ท+ี 2n พบว่ า ด้วยการปรับ
รู ป แบบการเดิน รถเป็ น การใช้ท ัง@ 2 ชานชาลาที+
สถานีเตาปูน และการลดระยะเวลากลับรถลงจาก
แผนทีก+ ําหนดไว้ โดยทีจ+ ุดกลับรถคลองบางไผ่ปรับ
จาก 22 วินาที เป็ น 12 วินาที และที+สถานีเตาปูน
ปรับ จาก 2 นาที เป็ น 1 นาที 53 วิน าที จะทํา ให้
สามารถเดินรถโดยไม่เกิดความล่าช้าด้วยความถี+ท+ี
ตํ+าที+สุดที+วางแผนไว้ท+ี 1 นาที 56 วินาทีได้ โดยมี
จํ า นวนขบวนรถที+ใ ช้เ ป็ น 41 ขบวน และจํ า นวน
เทีย+ วทีท+ าํ ได้เป็ น 88 เทีย+ ว
สําหรับสถานการณ์ท+ี 3 การเดินรถในสภาวะ
ไม่ปกติ จําเป็ นต้องลดระยะเวลาจอดทีส+ ถานีเตาปูน
จาก 2 นาที เป็ น 1 นาที 51 วินาที เพื+อให้สามารถ
วนขบวนรถแบบไปกลับไปรับ-ส่งผูโ้ ดยสารที+สถานี
บางซ่ อ น (PP15) ได้ท ัน พอดีก ับ ที+ข บวนรถแบบ
ระยะสัน@ เดิน ทางมาถึง เพื+อ ความต่ อ เนื+ อ งในการ
เดิ น ทางของผู้ โ ดยสารที+ ส ามารถเปลี+ ย นขบวน
รถไฟฟ้ าได้ทนั ทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยทีส+ ถานี
บางซ่ อ นเพิ+ม ขึ@น อีก โดยความถี+ ข องขบวนรถที+

เป็ นไปได้ทไ+ี ม่ทําให้เกิดความล่าช้าอยู่ท+ี 8 นาที 16
วิน าที และมีจํ า นวนขบวนรถที+ใ ช้เ ป็ น 10 ขบวน
แบ่งเป็ นขบวนรถแบบระยะสัน@ 9 ขบวน และขบวน
รถแบบไปกลับ 1 ขบวน สําหรับจํานวนเที+ยวที+ทํา
ได้เป็ น 22 เทีย+ ว

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี@จดั ทําขึน@ เพื+อศึกษาการประยุกต์ใช้
การจํ า ลองสถานการณ์ ใ นการจัด ตารางการเดิน
รถไฟฟ้ าให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการข อง
ผู้โ ดยสารที+แตกต่างไปจากแผนที+ไว้ศกึ ษาไว้ โดย
การจัดตารางเดินรถไฟฟ้ านัน@ มีความซับซ้อนจาก
การใช้ ข้อ มู ล ที+ส่ ง ผลกระทบซึ+ง กัน และกัน อาทิ
ความโค้งและความลาดชันของทางรถไฟ ระยะทาง
ระหว่ า งสถานี กํ า ลัง ขับ เคลื+ อ นของรถไฟ การ
กําหนดความเร็วของช่วงทางเพื+อความปลอดภัย
ปั จ จัย เหล่ า นี@ ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การทํ า ความเร็ว ของ
ขบวนรถ โดยการศึกษาด้วยการจําลองสถานการณ์
นัน@ จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ ผลกระทบจากการ
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เดีย วกัน นั น@ มีค วามหลากหลาย การปรับ เปลี+ย น
แผนการเดินรถจึงส่งผลต่อปริมาณขบวนรถที+ต้อง
ใช้งานด้วยเช่นกัน
ทั @ง นี@ ข้ อ มู ล หลั ก ที+ จํ า เป็ นต่ อ การสร้ า ง
แบบจําลองการเดินรถไฟฟ้ าประกอบด้วยตําแหน่ ง
ของสถานี อาณัตสิ ญ
ั ญาณ ความชัน รัศมีความโค้ง
และข้ อ จํ า กัด ด้ า นความเร็ ว ซึ+ ง มี เ อกสารหลาย
ประเภทที+ใ ห้ข้อมูลข้างต้น อาทิ แบบแผนผังด้าน
อาณัติส ญ
ั ญาณ แบบแผนผัง ด้า นโยธา และแบบ
แผนผัง ด้า นการวางราง และพบว่ า เอกสารแต่ ล ะ
ประเภทมีการระบุค่าของข้อมูลเดียวกันไม่ตรงกัน
ในงานวิจ ัย นี@ จึงใช้เ อกสารที+มีข้อ มูล ครบที+สุด เป็ น
ข้อ มูล หลัก และใช้ส่ว นที+ย ังขาดจากเอกสารอื+นมา
เพิ+ม เติม ดัง นั น@ เมื+อ ทาง รฟม. หรือ ผู้ร ับ ผิด ชอบ
โครงการรถไฟฟ้ าต้องการสร้างแบบจําลองการเดิน
รถขึน@ มาเพื+อวิเคราะห์ผลต่างๆ อาจจะติดต่อให้ทาง
ผูร้ บั ผิดชอบสัญญา (contractor) ต่าง ๆ ช่วยเตรียม
ข้อ มู ล ให้ต รงกัน ในรู ป แบบตารางข้อ มูล และแบบ
แนวคิดการสร้างแบบจําลองในทํานองเดียวกันกับ
งานวิจยั นี@ เพื+อความถูกต้องและสอดคล้องกับ การ
ติดตัง@ ใช้งานจริง
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจํ า ลองสํ า หรั บ
โครงการรถไฟฟ้ าอื+น ๆ ทัง@ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนใน
ตั ว เมื อ งและรถไฟฟ้ าทางไกลระหว่ า งเมือ งนั น@
สามารถนํ า การเตรีย มข้อ มู ล และการจัด ทํ า แบบ
แนวคิ ด โครงสร้ า งเส้ น ทางต่ า ง ๆ ไปใช้ เ ป็ น
แบบอย่างในการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งได้ ใ นทํ า นองเดีย วกัน เนื+ อ งจากมีปั จ จัย
สํา คัญ ที+ส่ง ผลต่ อการเดิน รถเหมือ นกัน อย่ า งไรก็
ตาม งานวิจ ัย นี@ มุ่ ง เน้ น ที+ก ารวางแผนการเดิน รถ
ล่วงหน้าหรือการคาดการณ์ผลกระทบทีเ+ กิดขึน@ จาก
รูปแบบการเดินรถต่าง ๆ ซึง+ ไม่ครอบคลุมการปรับ
การเดินรถในระหว่างช่วงเวลาการให้บริการ

ปรับเปลี+ยนแผนการเดินรถที+ใกล้เคียงกับสภาพงาน
จริง ทัง@ ในส่วนของความถี+ในการให้บริการทีเ+ ป็ นไป
ได้ ระยะเวลาเดินรถครบรอบ จํานวนขบวนรถทีต+ อ้ ง
ใช้ จํานวนเที+ยวการเดินรถ ระยะเวลาจอดรถ และ
การปล่ อ ยรถจากสถานี ต้น ทาง ซึ+ง เป็ น ประโยชน์
อย่ า งมากโดยเฉพาะต่ อ โครงการรถไฟฟ้ า ที+เ ปิ ด
ให้บริการใหม่ท+ีมกี ารเดินรถจริงต่างจากแผนที+ได้
ศึกษาไว้แล้วมาก
จากการใช้แบบจําลองการเดินรถดังแสดงใน
กรณีศกึ ษาโครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทีท+ าง รฟม. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบนัน@ สามารถ
แสดงจุดที+เป็ นปั ญหาและแนวทางการปรับเปลี+ยน
ภายใต้โครงสร้างพื@นฐานและระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
ณ ปั จ จุ บ ัน ได้ โดยผลการจํ า ลองการเดิ น รถใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที+ส นใจนัน@ สามารถสรุ ป ได้ว่า
การเดินรถให้ไม่เกิดความล่าช้าเมื+อความถี+ในการ
ให้บริการเพิม+ สูงขึน@ จําเป็ นต้องลดระยะเวลาจอดที+
สถานีปลายทางและจุดกลับรถ สําหรับสถานการณ์
การเดิน รถสภาวะไม่ ป กตินั น@ สามารถเดิน รถได้
สอดคล้องกับความถี+การให้บริการตามแผนทีว+ างไว้
แต่จาํ เป็ นต้องลดระยะเวลาจอดรถทีส+ ถานีปลายทาง
เพื+อให้ขบวนรถแบบไปกลับสามารถเดินทางมาถึง
สถานี ร อยต่ อ ได้พ อดีก ับ ที+ข บวนรถแบบระยะสัน@
เดิน ทางมาถึง เพื+อ ให้ผู้โ ดยสารสามารถเปลี+ย น
ขบวนรถได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอคอย
จากการศึกษาและผลการจําลองสถานการณ์
ของงานวิจ ัย นี@ พบว่ า การเตรีย มข้อ มู ล และแบบ
แนวคิด ต่ า ง ๆ เพื+อ ใช้ใ นการจํา ลองสถานการณ์
สามารถช่วยให้เห็นถึงปั จจัยสําคัญที+เกี+ยวข้องกับ
การเดินรถไฟฟ้ า โดยการกําหนดเวลาการปล่อยรถ
และระยะเวลาจอดรถสามารถส่งผลต่อการเดินรถได้
ซึ+งการปรับเปลี+ยนรูปแบบการเดิน รถในภาพรวม
โดยไม่คํานึงถึงปั จจัยดังกล่าว อาจทําให้เกิดความ
ล่าช้าในระบบได้ นอกจากนี@จะเห็นว่าปริมาณขบวน
รถที+ส ามารถเดิน รถได้ภ ายใต้โ ครงสร้า งพื@น ฐาน
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