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    >>   พ้ืนฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMC)

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) คือ ความสามารถของ
ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถท�างานร่วมกนัได้ โดยทีไ่ม่ก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และในขณะเดียวกันอุปกรณ์
นั้นจะต้องสามารถทนต่อการถูกรบกวนจากปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้าจากภายใน นอกการแพร่สญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้าของอปุกรณ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ออกสูภ่ายนอก เรยีกว่า Electromagnetic Interference 
(EMI) และความสามารถในการต้านทานการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ถูกเรียกว่า Electromagnetic Susceptibility (EMS)  
เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีขึ้น จะขอ 
ยกตัวอย่างการรบกวนที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวัน หากในบ้านมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องขณะเดียวกับที่ดูโทรทัศน์ จะสังเกต 
พบว่า ทกุครัง้ทีม่กีารใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์ บนจอเครือ่งรบัโทรทศัน์จะ
ปรากฏเส้นในแนวนอน และบางครัง้เกดิเป็นจดุเลก็ ๆ  สขีาวขึน้ พร้อมเสยีง
ซ่าส์ทกุครัง้ ปรากฏการณ์เช่นนี ้ถอืได้ว่าเป็นการรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้า
ชนิดหนึ่ง การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ
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เคร่ืองรับโทรทัศน์ แสดงดังรูปท่ี 13 ขณะท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
อปุกรณ์ประเภทไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ท�างาน มนัจะแพร่สนามแม่เหลก็
ไฟฟ้าออกมาโดยไม่ตั้งใจ โดยการใช้อากาศเป็นตัวกลางในการส่งผ่าน
พลงังานคล้ายกบัเป็นเครือ่งส่งความถีว่ทิยแุพร่สญัญาณออกอากาศ สนาม
แม่เหล็กและสนามไฟฟ้าดังกล่าว จะไปรบกวนการท�างานของเครื่องรับ
โทรทศัน์ซึง่ใช้งานอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง และท�าให้สญัญาณภาพบนเครือ่ง
รับโทรทัศน์เกิดความผิดปกติ เช่น เกิดเป็นจุด หรือเส้นขึ้นบนหน้าจอ การ
แพร่สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีอากาศเป็นตัวกลางในการส่ง
ผ่านพลังงานนี้ เรียกว่า การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านทางอากาศ หรือ 
Radiated Emission การแพร่สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ นอกจากจะใช้อากาศเป็นตัวส่งผ่าน
พลังงานแล้ว ยังสามารถใช้ตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานอีกตัวหนึ่ง คือ 
สายไฟฟ้าที่ปลั๊ก(plug) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ที่
เสียบอยู่ การแพร่สัญญาณรบกวนโดยมีสายไฟเลี้ยง หรือสายตัวน�า
สัญญาณเป็นตัวกลางส่งผ่านพลังงาน เรียกว่า การแพร่สัญญาณทาง
สายตัวน�า หรือ Conducted Emission หากคิดในทางกลับกัน เครื่องรับ
โทรทัศน์มีความสามารถในการต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่
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แพร่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี เครื่องรับโทรทัศน์ดังกล่าวก็จะไม่มี
อาการปกตใิด ๆ  เกดิขึน้ เราเรยีกความสามารถในการต้านทานการรบกวน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้านี้ว่า ความคงทนต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือ Electromagnetic Immunity  

นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของสัญญาณ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว อุปกรณ์ที่คุ้นเคยกันดี และถูกใช้งานบ่อย
ในบ้านกเ็ป็นแหล่งก�าเนดิของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ารบกวนเช่นกนั อาทเิช่น 
เครื่องส่งวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสารแบบ Walkie-talkie เครื่องเป่า
ผม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ แต่เน่ืองจากการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
เหล่านีไ้ม่เหมอืนกนั และสร้างความถีร่บกวนออกมากนัคนละย่านความถี่ 
ดังนั้นผลของการรบกวนจึงไม่เหมือนกันด้วย ดังแสดงในรูปที่ 14 โดย
อุปกรณ์บางชนิดสร้างสัญญาณรบกวนความถี่ต�่า เช่น เครื่องปรับอากาศ 
และอปุกรณ์บางชนดิ สร้างสญัญาณรบกวนทีค่วามถีส่งู อาทเิช่น โทรศพัท์
เคลื่อนที่ ดังนั้นมาตรฐาน EMC directive 89/336/EEC จึงได้ก�าหนดย่าน
ความถี่ในการทดสอบไว้ตั้งแต่ 50 Hz จนถึง 6 GHz เพื่อใช้ในการควบคุม
การแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    >>   แหล่งก�าเนดิของสญัญาณรบกวนในระบบรถไฟฟ้า          

เนือ่งจากอปุกรณ์ประกอบในขบวนรถสมยัใหม่ เป็นประเภทไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการท�างานทั้งแบบ Switching 
มีไมโครคอมพิวเตอร์อยู่ภายใน อาทิเช่น ระบบปรับอากาศในขบวนรถ 
ระบบชาร์จแบตเตอรี่ ระบบส่องสว่างภายในขบวนรถ ระบบควบคุมประตู 
ฯลฯ นอกจากนี้อุปกรณ์บางชนิดท�างานโดยอาศัยหลักการส่งความถี่เพื่อ
การสื่อสาร เช่น ระบบ ETCS ระบบ GSM-R ฯลฯ อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ 
จะส่งสญัญาณรบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีค่วามถีต่่าง ๆ  ออกมาอย่างต่อเนือ่ง 
และอาจรบกวนการท�างานของวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ในตูค้วบคมุเดยีวกนัเอง 
หรืออาจรบกวนระบบส่ือสารภายนอกได้ โดยการรบกวนดังกล่าวจะส่ง
ผลกระทบตั้งแต่ระดับต�่าไปจนถึงระดับสูง คือ อาจท�าให้ประสิทธิภาพใน

การท�างานลดลง หรืออาจรบกวนการท�างานของระบบควบคุมเส้นทาง ซึ่ง
จะเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลได้ รูปที่ 16 (ก) แสดงความถี่ที่ฮาร์มอนิกส์ 
(Harmonics) ต่าง ๆ  ทีแ่พร่ออกจากอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ในขบวนรถ เช่น 
วงจรเร็กติไฟต์ (Rectifier) Switching Power Supply (SWP) และไมโคร-
โปรเซสเซอร์ และ (ข) แสดงช่วงความถีก่ารใช้งานทัว่ไป เช่น วทิย ุโทรทัศน์ 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

จากรปูจะเหน็ได้ว่า ความถีฮ่าร์มอนกิส์ของวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ใน
รูปที่ 16 (ก) ทาบทับกับความถี่ใช้งานปกติ และอาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์
สื่อสารปกติถูกรบกวนได้ และนี่คือสาเหตุที่ท�าให้จะต้องท�าการควบคุม 
ไม่ให้ระดบัการแพร่สญัญาณรบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้า จากวงจรอเิลก็ทรอนกิส์
ในขบวนรถสงูเกนิกว่าทีม่าตรฐานด้าน EMC ก�าหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม 
การน�าวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ประเภทต่าง ๆ  เข้ามาตดิตัง้ในขบวนรถ อปุกรณ์
เหล่าน้ันจะต้องถูกท�าการทดสอบว่า สามารถท�างานภายใต้สภาวะที่มี
ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ๆ ได้ โดยจะต้องไม่มีการท�างานผิด
ปกติเกิดขึ้นเลย และเนื่องจากการควบคุมเส้นทางการเดินรถให้ ขบวนรถ
เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัยจ�าต้องใช้สถานีควบคุมเส้นทาง สถานีดังกล่าว
จะมีการติดต่อสื่อสารกับขบวนรถโดยการใช้ระบบ ETCS หรือ GSM-R 
เพื่อจะได้ทราบต�าแหน่งรถ ความเร็ว และค�านวณระยะเบรกที่ปลอดภัย 
นอกจากน้ียังใช้อุปกรณ์ควบคุมอ่ืน ๆ อาทิ ระบบ Interlocking Point 
Control ฯลฯ ร่วมท�างานในระบบด้วย ดังนั้นเพื่อให้ระบบทุกอย่างท�างาน
อย่างสอดคล้องและมคีวามน่าเชือ่ถอื สถานคีวบคมุเส้นทางเดนิรถจะต้อง
ถูกท�าการทดสอบทางด้าน EMC ด้วย 

▲  รูปที่ 13 แสดงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสายตัวนำาและผ่านอากาศ

▲  รูปที่ 14 แสดงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนจอโทรทัศน์จากแหล่งกำาเนิดต่าง ๆ

▲  รูปที่ 15 แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขบวนรถที่แพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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จากรปูที ่18 สญัญาณรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ในระบบ
รถไฟฟ้า ประกอบด้วย สัญญาณหลายย่านความถี่ สามารถแบ่งออกได้
ดังนี้

● สัญญาณรบกวนความถี่ต�่า 50 Hz เกิดจากสนามแม่เหล็ก 
(magnetic field) แพร่ออกจากสายส่งก�าลงัไฟฟ้าของการไฟฟ้า ซึง่ถกูป้อน
ให้กับขบวนรถเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่

● สัญญาณรบกวนช่วงความถี่ 50 Hz - 200 kHz เกิดจากระบบ 
Switching ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในขบวนรถ และฮาร์มอนิกส์ 
ของความถี ่50 Hz เชน่ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ระบบแปลงไฟในตู้ควบคุม ฯลฯ

● สัญญาณรบกวนช่วงความถี่ 9 kHz-30 MHz เกิดจากการ
ท�างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุม อาทิ 
ระบบเครื่องปรับอากาศในขบวนรถ ระบบปิด-เปิดประตู ฯลฯ

● สัญญาณรบกวนความถี่ 30 MHz- 6 GHz เกิดจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยการส่ือสารแบบไร้สาย และการแพร่คลืน่แม่เหลก็-
ไฟฟ้า โดยไม่ตัง้ใจของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์อืน่ ๆ ในขบวนรถ

ส�าหรับรูปแบบการแพร่สัญญาณรบกวนจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบรถไฟฟ้า ตามมาตรฐานอนุกรม EN 50121 สามารถแบ่งได้เป็น 2 

เส้นทางหลกั คอื การแพร่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าโดยการใช้สายตวัน�า (con-
ducted emission) และการแพร่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าโดยแพร่ออกสูอ่ากาศ 
(radiated emission) โดยความถ่ี ในการแพร่ทัง้สองแบบแตกต่างกนั ดงันี้

● การแพร่สญัญาณรบกวนผ่านสายตวัน�าจะครอบคลมุความถี่ 
9 kHz - 30 MHz

● การแพร่สัญญาณรบกวนผ่านอากาศ จะครอบคลุมความถี่ 
30 MHz - 6 GHz

    >>   ปัญหาทางแม่เหลก็ไฟฟ้าทีพ่บบ่อยในระบบรถไฟฟ้า

จากการศกึษาพบว่า ปัญหาจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ารบกวนท่ีมกั
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุดังนี้ 

● มรีะดบัความเข้มของสนามแม่เหลก็ทัง้แบบกระแสตรง (DC) 
และกระแสสลับ (AC) แพร่ออกจากรางสูงมาก

● เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน�า (induce voltage) จากรางน�า
ไฟฟ้า (third rail) เข้าสู่รางเดินรถ หรือสายน�าสัญญาณบนรางสูง

● เกิดกระแสฮาร์มอนิกส์ในสายส่งก�าลังไฟฟ้าสูงขึ้น ขณะที่
ขบวนรถเคลื่อนที่

● มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์บน DC Railway
● ระบบกราวด์ของ AC ไม่ดเีพยีงพอ ท�าให้เกดิสญัญาณรบกวนมาก
● ระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน

โทรศัพท์รบกวนการท�างานของระบบสื่อสารไร้สายในสถานี

   

   >> การด�าเนนิการด้านความเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า
 ของรถไฟฟ้า

ตามมาตรฐานสากลการด�าเนนิการของระบบรางโดยใช้ไฟฟ้า หรอื
รถไฟฟ้า (electrical train) นั้น ก่อนจะด�าเนินการติดตั้งระบบต่าง ๆ ที่มี
ความส�าคญั และเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั เช่น การตดิตัง้ระบบอาณตั-ิ

▲  รูปที่ 17 แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานีควบคุมเส้นทางเดินรถที่แพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

▲ รูปที่ 16 แสดงช่วงความถี่ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในขบวนรถ และความถี่ใช้งาน  

 ภายนอก

▲  รูปที่ 18 แสดงการแพร่สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้า

▲  รูปท่ี 19 แสดงสนามแม่เหล็กจากรางรบกวนการทำางานของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองรับโทรทัศน์

▲  รูปท่ี 20 แสดงสนามแม่เหล็กของสถานีฐานโทรศัพท์รบกวนการทำางานของระบบส่ือสารสัญญาณ
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สัญญาณ การติดตั้งระบบส่ือสาร การซ่อมแซมความผิดปกติของระบบ 
ต่าง ๆ จะต้องท�าตามเงื่อนไขของหน่วยงานรับรองระบบ (certification 
body) สากลด้วย โดยหน่วยงานเหล่านีจ้ะต้องท�าการทดสอบประสทิธภิาพ
ในด้านต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าทั้งก่อนด�าเนินการ ระหว่างการด�าเนินการและ
ภายหลังการปรับปรุงระบบ

หน่วยงาน CB จะมีการด�าเนินงานทั้งการทดสอบ และรับรอง
อุปกรณ์ประกอบของรถไฟฟ้า และการทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ 
และการด�าเนนิการอืน่ ๆ  ของขบวนรถ เพือ่รบัรองด้านความปลอดภยัของ
ผู้โดยสารก่อนเปิดให้บริการ โดยการด�าเนินการทางด้าน EMC จะต้อง
ครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้

การบริหารจัดการโครงการ (EMC project management) 
เป็นการวางแผนการด�าเนนิการตัง้แต่เริม่ด�าเนนิโครงการ โดยการใช้ความ
รูด้้านการลดปัญหาสญัญาณรบกวนเป็นหลกั ประกอบด้วย การส�ารวจเส้น
ทางเดินรถ การจดัซือ้อปุกรณ์ประกอบ การตดิตัง้ระบบ การตรวจสอบระบบ 
การแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวน และการรับรองด้านความปลอดภัยของ
ระบบตลอดโครงการ

การจัดการด้านมาตรฐาน ประกอบด้วย การทดสอบอุปกรณ์
ประกอบบนรถไฟฟ้า โดยห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 
โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานในอนุกรมของ EN 50121 โดยได้
ก�าหนดให้ต้องท�าการทดสอบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า ดังนี้

● EN 50121-3-1 Railway Applications - Electromagnetic 
Compatibility Part 3-1: Rolling Stock -train and Complete Vehicle

● EN50121-1-1 Railway Applications - Electromagnetic 
Compatibility Part 1: General Requirement

● EN 50121-2 Railway Applications - Electromagnetic Compat-
ibility Part 2: Emission of the Whole Railway System to the Outside 
World

● EN 50121-3-1 Railway Applications -Electromagnetic 
Compatibility Part 3-1: Rolling Stock - train and Complete Vehicle

● EN 50121-3-2 Railway Applications - Electromagnetic 
Compatibility Part 3-2: Rolling Stock – apparatus

● EN 50121-4 Railway Applications - Electromagnetic 
Compatibility Part 4: Emission and Immunity of the Signaling and 
Telecommunications Apparatus

● EN 50121-5 Railway Applications - Electromagnetic 
Compatibility Part 5: Emission and Immunity of Fixed Power Supply 
Installations and Apparatus

● EN 50 155 Railway Applications – Electronic Equipment 
Used on Rolling Stock 

การประกันคุณภาพของอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ผ่านการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว โดยการใช้วิธีการตรวจตามระยะ
เวลา หรอืเรยีกว่า Inspector ซึง่หน่วยงานทีด่�าเนนิการนี ้ต้องได้การรบัรอง
มาตรฐาน ISO/IEC17020 ด้วย

การเป็นท่ีปรกึษาในการแก้ไขปัญหาด้าน EMC ตัง้แต่การส�ารวจ
แนวเส้นทางการก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม การด�าเนินการวัดประสิทธิภาพ
การท�างานของระบบอาณัติสัญญาณ การแก้ไขปัญหาการรบกวน การ
จ�าลองผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า

การวัดผลกระทบด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพของ 
ผูป้ฏบิตังิานในรถไฟฟ้า ผูโ้ดยสาร และสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดแนว
เส้นทางการเดินรถ

   >> การด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบั EMC ส�าหรบัระบบรถไฟฟ้า

ในการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัความเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(EMC) ส�าหรับระบบรถไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการด�าเนินการศึกษาทางเทคนิค การจัดท�าข้อก�าหนดทางเทคนิค 
การประมูลงาน การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ การทดสอบ 
การทดลองสถานการณ์ และการจัดการด้านบริการ โดยแต่ละขั้นตอน 
จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EMC ดังนี้

ขั้นตอนการด�าเนินการศึกษาทางเทคนิค (technique study 
phase) ประกอบด้วย การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางเดินรถ การประเมินผลการรบกวนทั้งในขบวนรถ 
และนอกตัวรถ การแนะน�าความถี่ที่เหมาะสมส�าหรับใช้งาน การด�าเนิน-
การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพของมนุษย์จากการสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า การส�ารวจผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในขบวนรถ และสถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ

▲ รูปที่ 21 แสดงการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ EMC ในระบบรถไฟฟ้า

▲ รูปที่ 22 แสดงการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ EMC ในระบบรถไฟฟ้า



logylogyTechnoElectronic

February-March 2012, Vol.38 No.221 39 <<<

 

ขั้นตอนการจัดท�าข้อก�าหนดทางเทคนิค (requirement phase) 
ประกอบด้วย การจัดท�าข้อก�าหนดทั่วไปด้าน EMC การจัดท�าข้อก�าหนด
ด้านเทคนิคเฉพาะ การเช่ือมต่อระบบโดยค�านึงถึงมาตรฐาน EMC การ
ก�าหนดจุดวิกฤตและการยอมรับ และการจัดท�าเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ

ขัน้ตอนการประกวดราคา (tendering phase) ประกอบด้วย การ
จัดเตรียมเอกสารทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EMC เพื่อเข้าร่วมการ
ประมูลงาน และการตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคมาตรฐาน 

ขั้นตอนการออกแบบ (design phase) ประกอบด้วย การ
ออกแบบทางด้าน EMC การก�าหนดวธิกีารตรวจสอบตามจดุทีก่�าหนด การ
วเิคราะห์ปัญหา การสบืหาสาเหต ุการจดัเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวกใน
การด�าเนินการ การทวนสอบวิธีการด�าเนินงาน การออกแบบวิธีการวัด 
ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ 

ขั้นตอนการด�าเนินการก่อสร้าง (construction phase) ประกอบ
ด้วย การตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน EMC การจดัท�าสถานะ
การตรวจสอบในฐานข้อมลู การจดัการด้านความปลอดภยัขณะด�าเนนิการ
ก่อสร้าง  

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ (installation phase) ประกอบด้วย การ
ตรวจสอบตามคาบเวลา สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ การทวนสอบความสามารถ
ในการต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ประกอบบน
รถไฟ และระบบที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินการเชื่อมต่อระบบตามมาตรฐาน 
EMC

ขั้นตอนการทดสอบ (testing phase) ประกอบด้วย การทดสอบ
สนามไฟฟ้าเหนี่ยวน�าจากรางจ่ายกระแสไฟฟ้าในสภาวะปกติ สภาวะที่มี
โหลดสูงสุด และเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ท�าให้ระบบผิดปกติ โดยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เช่ียวชาญท�าการสาธิตกรณีที่อาจจะเกิดข้ึน และการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบมาตรฐานท�าการจ�าลองสภาวการณ์ต่าง ๆ  ทีจ่ะเป็นปัญหากบัระบบ

▲ รูปที่ 23 แสดงขั้นตอนการดำาเนินการศึกษาทางเทคนิคสำาหรับระบบรถไฟฟ้า

▲ รูปที่ 24 แสดงเครื่องหมายรับรองสำาหรับอุปกรณ์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์บนรถไฟ

▲ รูปที่ 25 การใช้มาตรฐาน EMC สำาหรับดำาเนินการก่อสร้างแนวเส้นทางเดินรถ

▲ รูปที่ 26 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน EMC สำาหรับขั้นตอนการติดตั้งระบบ

▲ รูปที่ 27 แสดงการทดสอบในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

▲ รูปที่ 28 แสดงการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน
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ข้ันตอนการทดลองในสถานการณ์ปฏิบัติงาน (trial operation 
phase) ประกอบด้วย การวัดระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่
จากขบวนรถในสภาวะต่าง ๆ เช่น โหลดต�่าสุด สูงสุด ตามมาตรฐาน หรือ
ตามข้อสงสัยของที่ปรึกษา การแก้ไขปัญหา EMC ที่พบ การรายงานผล
การทดสอบ 

ขัน้ตอนการบรกิาร (revenue service) ประกอบด้วย การตดิตาม
ผลการด�าเนินการทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง ภายหลังท่ีอนุญาตให้ปฏิบัติการ
ไปแล้ว เพือ่ให้ระบบยงัคงสามารถรกัษาความปลอดภยัต่อเนือ่ง โดยมกีาร
ตรวจติดตามและปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

จากทีไ่ด้กล่าวมาตัง้แต่ตอนต้น จะพบว่า ปัญหาสญัญาณรบกวน
แม่เหล็กไฟฟ้า มีความส�าคัญมากกับการควบคุมขบวนรถให้มีความน่า- 
เชือ่ถอื และปลอดภยั จงึเป็นเรือ่งทีจ่ะมองข้ามไม่ได้ ผูใ้ห้บรกิารของแต่ละ
ประเทศจึงหันมาให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ถึงแม้
จะท�าให้รายจ่ายสูงขึ้นก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ก็ถือ
เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและควรด�าเนินการ

เอกสารอ้างอิง

1. ช่างรถไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมรถไฟ โดย นคร จันทรศร 

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. EN 50121-3-1 Railway Applications - Electromagnetic Compa- 

tibility 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 Compa-

tibility Part 3-1: Rolling Stock - train and Complete Vehicle

6. EN 50121-3-2 Railway Applications - Electromagnetic Compa-

tibility Part 3-2: Rolling Stock – apparatus

7. EN 50121-4 Railway Applications - Electromagnetic Compat-

ibility Part 4: Emission and Immunity of the Signaling and Telecommunica-

tions 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 29 แสดงการทดลองวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสภาวะโหลดต่าง ๆ

▲ รูปที่ 30 แสดงการติดตามผลการดำาเนินการภายหลังติดตั้งระบบไปแล้ว
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