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   >> ประวตัคิวามเป็นมาของรถไฟ

รถไฟ ยานพาหนะที่มีและใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2319 โดย เจมส์ 
วตัต์ วศิวกรชาวองักฤษประดษิฐ์เครือ่งจกัรไอน�า้ขึน้ เพือ่ใช้สบูน�า้ออกจาก
เหมืองถ่านหิน เครื่องจักรไอน�้าที่เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์ขึ้นนี้ พัฒนามาจาก
เครื่องจักรไอน�้าต้นแบบของโทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen)
ต่อมา ยอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) ได้พัฒนาให้เป็น
เครื่องจักรไอน�้าแรงดันสูง และประยุกต์เป็นรถที่สามารถวิ่งได้บนถนน ต่อ
มาเขาได้สร้างเครือ่งจกัรไอน�า้ทีส่ามารถวิง่บนรางทีท่อดยาวไปตามพ้ืนราบ 
นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการขนส่งทางรางในปัจจบุนั และเมือ่น�ารถหลายคนั
มาเชือ่มต่อรวมกนั แล้วบงัคบัให้วิง่ไปในทศิทางเดยีวกนัเป็นขบวน บนทาง
ที่ปูลาดไว้ด้วยไม้ เหล็ก ซีเมนต์ หรือวัสดุอ่ืนๆ จึงเป็นค�านิยามของค�าว่า 
ขบวนรถ หรอื “Train” และเหตุท่ีรถจักรไอน�า้ต้องใช้ถ่านหนิหรอืฟืนในการ
ต้มน�้าจนกลายเป็นไอ เพื่อใช้ขับให้ล้อเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า ดังนั้นขณะที่
วิ่งก็จะพ่น ไอน�้า ควันไฟ บางครั้งมีถ่านหรือลูกไฟกระเด็นออกมาจาก
ปล่อง เมื่อคนไทยเห็นดังนั้นจึงเรียนขานมันว่า “รถไฟ” มาจนถึงทุกวันนี้
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มาตรฐานสากลด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

(ตอนท่ี 1)
กรณีศึกษา: รถไฟความเร็วสูง

▲ รูปที่ 1 แสดงรถจักรไอนำ้าในยุคเริ่มต้น
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รถไฟฟ้ามคีาบเวลาการซ่อมบ�ารงุยาวมาก ในขณะทีร่ถดเีซลต้องกลบัเข้า
โรงซ่อมบ่อยครั้ง นอกจากนี้รถไฟฟ้ายังสามารถใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
หลายรูปแบบมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ในขณะที่รถดีเซลต้องใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิลเท่าน้ัน รถไฟฟ้าไม่มีเสยีงดงั ไม่ปล่อยไอเสยีออกมา ไม่มกีลิน่ 
จึงเหมาะส�าหรับการขนส่งในเมืองท่ีต้องการควบคุมสภาพแวดล้อม 
อย่างไรกต็าม การเดนิรถไฟฟ้าจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบป้อน
กระแสไฟฟ้ามาก แต่ก็เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

         

ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC 
motor) ในการขับเคลื่อน หลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท�าได้
ง่าย โดยการใช้ชดุความต้านทาน (resistor) เพือ่ลดแรงดนัไฟฟ้าทีไ่หลเข้า
สู่มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงให้แรงบิดสูงที่ความเร็วต�่า (high torque at 
low speed) อันเป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้า 
ดงันัน้ในยคุต้น ๆ  การขบัเคลือ่นรถไฟฟ้าจงึนยิมใช้มอเตอร์แบบกระแสตรง 
อย่างไรกด็ ีมอเตอร์กระแสตรงมกีารช�ารดุสกึหรอบ่อยจากการสกึหรอของ
แปรงถ่าน (bush) จงึต้องหมัน่ท�าการตรวจเปลีย่น และมค่ีาใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ�ารุงรักษาค่อนข้างสูง และเสียเวลาในการหยุดรถเพื่อซ่อมบ่อยครั้ง

ในเวลาต่อมาเมือ่เข้าสูย่คุเซมคิอนดกัเตอร์ (semi conductor) จงึ
เกิดการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ 
(inverter) เพื่อใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขึ้น ท�าให้วิศวกรหัน
กลับมาใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อขับเคลื่อนขบวนรถมากขึ้น 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนี้ มีข้อได้เปรียบกว่ามอเตอร์กระแสตรง คือ ไม่
ต้องใช้แปรงถ่านจึงแทบจะไม่ต้องมีค่าบ�ารงุรกัษา และยังสามารถให้แรง

ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของรถไฟในยุคแรก ๆ ผู้คน
มกัเหน็ขบวนรถวิง่ไปบนเส้นทางตามพืน้โดยใช้ม้าลากจงู จงึบัญญตัศิพัท์
ค�าว่า “Railway” เพื่อใช้เรียกขานระบบขนส่งแบบนี้ ส่วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะใช้ค�าว่า “Railroad” ที่หมายถึง ทางที่ท�าด้วยราง และค�า
ศัพท์น้ีได้กลายเป็นช่ือสามัญที่ใช้เรียกขบวนรถไฟที่วิ่งอยู่บนรางจนถึง
ปัจจบุนั ดงันัน้องค์ประกอบส�าคญัของส่ิงประดษิฐ์ทีเ่รยีกว่ารถไฟในระยะ
แรก มเีพยีงสองส่วน คือ ราง และขบวนรถไฟ ต่อมาเมือ่การเดนิรถมคีวาม
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องมีส่วนประกอบอีกสองอย่างเพิ่มขึ้น นั่นคือ ระบบ
อาณัติสัญญาณควบคุมการเดินขบวนรถไฟ (signaling system) และ
ระบบการบริหารระบบขนส่งรถไฟ

 

ในปี พ.ศ.2440 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ได้ประดิษฐ์
เครื่องยนต์ดีเซลขึ้น เครื่องยนต์ดีเซลจึงได้ถูกน�ามาใช้ในการขับเคลื่อน
ขบวนรถไฟ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นรถจกัรดเีซลไฟฟ้าทีใ่ช้เครือ่งยนต์ดเีซล
หมุนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ไปหมุนมอเตอร์ที่ล้อ และรถจักรดีเซลไฮดรอลิก
ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหมุนถ่ายทอดก�าลังกลไปขับล้อก�าลังของรถจักรโดย
ผ่านระบบเฟือง ต่อมาเกิดการพัฒนาเป็นระบบรถไฟโดยใช้ไฟฟ้าในการ
ขับเคลื่อน โดยรถไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์ในการถ่ายทอดก�าลัง เพื่อสร้างแรง
ฉดุลากขบวนรถไฟเช่นเดยีวกนั เพยีงแต่ไม่มเีครือ่งยนต์ตดิตัง้อยูบ่นขบวน
รถเท่านั้น นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลานานกว่า 200 ปีแล้ว ที่รถไฟ
ถกูพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง และมส่ีวนช่วยให้การพฒันาอตุสาหกรรมของ
โลกก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

    >>  รถไฟฟ้ารางและรถจักรไฟฟ้า

ในทางเทคนคิแล้ว รถจกัรดเีซลไฟฟ้า คอื โรงไฟฟ้าเคลือ่นที ่ส่วน
รถไฟฟ้า คือ มอเตอร์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ เพราะบนรถไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์แต่
จะรับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านระบบป้อนกระแสไฟฟ้าเข้ามายัง
ขบวนรถ แล้วส่งไปขับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดอยู่ที่ล้อ รถไฟฟ้าคันแรกของ
โลก สร้างขึ้นโดย เวอร์เนอร์ ฟอน ซีเมนต์ (Werner Von Siemens) 
รถไฟฟ้ามข้ีอดเีหนอืกว่ารถดเีซลทัง้ในด้านวศิวกรรมและประโยชน์ใช้สอย 
ในทางวิศวกรรมนั้น รถไฟฟ้ามีสมรรถนะสูงกว่ารถดีเซลมาก เพราะมี
พลงังานในรปูของกระแสไฟฟ้าทีร่ออยูใ่นสายส่งก�าลงัไฟฟ้า ทีส่ามารถน�า
มาใช้หมุนล้อได้เท่าที่ต้องการ ตรงกันข้ามกับรถดีเซลที่มีก�าลังอยู ่ที่
เครื่องยนต์ดีเซลบนรถ ซึ่งใช้สร้างไฟฟ้าเพื่อไปขับมอเตอร์ที่ล้อ รถไฟฟ้ามี
พสิยัท�าการไกลเท่าทีม่สีายส่งไฟฟ้าเดนิทางไปถงึ ไม่ต้องแวะรบัเชือ้เพลงิ 

▲ รูปที่ 2 แสดงทางรถไฟ

▲ รูปที่ 3 แสดงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล และไฟฟ้าในยุคเริ่มต้น

▲ รูปที่ 4 แสดงรถไฟที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อปั่นไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าใน 
             ยุคปัจจุบัน
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บิดตอนออกตัวสูง เหมาะส�าหรับการถ่ายทอดก�าลังขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 
นอกจากนีม้อเตอร์กระแสสลบัยงัมนี�า้หนกัเบากว่ามอเตอร์กระแสตรงใน
ขณะที่แรงม้าเท่ากัน ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ท�าให้น�้าหนักโดยรวมของขบวนรถ
น้อยลงตามไปด้วย 

   

ปัจจุบันรถไฟความเรว็สงูใช้มอเตอร์กระแสสลบัในการขบัเคลือ่น
ขบวนรถเช่นกนั และจากการพฒันาอปุกรณ์อนิเวอร์เตอร์น้ีเอง ท�าให้ระบบ
รถไฟฟ้ากระแสสลับแพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงรถไฟฟ้าในประเทศไทย 
อาทิ ของ บีทีเอส รถใต้ดินของ รฟม. และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง ก็ใช้
มอเตอร์กระแสสลบัด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็าม การใช้อนิเวอร์เตอร์ควบคมุ
มอเตอร์กระแสสลับมีข้อเสียตรงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระแสฮาร์มอ-
นิกส์ (harmonics current emission) จ�านวนมากออกมาด้วย ซึ่งกระแส
ฮาร์มอนิกส์นี้จะสามารถรบกวนระบบการส่ือสาร ระบบอาณัติสัญญาณ
และวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ทีอ่ยูบ่นขบวนรถให้ท�างานผดิปกตไิด้ ดงันัน้
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า จึงต้องมีวิธีการออกแบบ เพื่อป้องกันการรบกวน 
ดังกล่าว โดยประเทศกลุ่มยุโรปได้ออกมาตรฐานส�าหรับรถไฟฟ้าขึ้น ซ่ึง
บทความในตอนต่อไปจะน�าเสนอมาตรฐานสากลด้านความเข้ากนัได้ทาง 
แม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ส�าหรับระบบขนส่งทางราง

(อ่านต่อฉบับหน้า)

เอกสารอ้างอิง

1. ช่างรถไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมรถไฟ โดย นคร จันทรศร 

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. EN 50121-3-1  Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 3-1: Rolling stock -Train and complete vehicle

3. EN50121-1 1 Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 1: General requirement

4. EN 50121-2 Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world

5. EN 50121-3-1  Railway applications -Electromagnetic compat-

ibility Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

6. EN 50121-3-2 Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 3-2: Rolling stock – Apparatus

7. EN 50121-4 Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 4: Emission and immunity of the signaling and telecommunications 

apparatus

8. EN 50121-5 Railway applications - Electromagnetic compat-

ibility Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and 

apparatus

9. EN 50 155 Railway applications – Electronic equipment used 

on rolling stock

▲ รูปที่ 5 แสดงรถไฟฟ้าความเร็วสูง


