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ปัจจบุนัการพฒันารถแม่เหลก็ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่
ที่ใช้เทคนิคของลิเนียร์มอเตอร์ (Linear Motor) ซึ่งมอเตอร์แบบนี้เหมือน
กับมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป เพียงแต่มอเตอร์ธรรมดาจะมีแกนหมุนรอบแกน
ของตนเอง แต่ลิเนียร์มอเตอร์จะหมุนไปในแนวราบ เนื่องจากมันเกิดจาก
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ต่อจากฉบับที่แล้ว

มาตรฐานสากลด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

(ตอนท่ี 2)
กรณีศึกษา: รถไฟความเร็วสูง

จากการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สามารถทำาความเร็วของขบวนรถได้สูงถึง 570 กิโลเมตร/

ชั่วโมง แต่เนื่องจากขีดจำากัดของล้อกับราง ที่เเกิดจากการเร่งความเร็วและการเบรกที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงเป็นปัญหาทาง

ด้านความปลอดภัยขึ้น ทำาให้วิศกรรถไฟจำากัดความเร็วในการขับเคลื่อนขบวนรถให้ไม่เกิน 350 กิโลเมตร/ชั่วโมงเท่านั้น ในเวลาต่อ

มาวิศวกรรถไฟได้หันมาพัฒนารถไฟฟ้าแม่เหล็กขึ้น (MAGLEV มาจากคำาว่า Magnetic Levitation หมายถึง การยกตัวรถให้ลอย

เหนือราง และใช้ระบบขับเคลื่อนที่ซึ่งไม่มีล้อขับเคลื่อนสำาหรับทำาความเร็วสูงกว่า 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ขึ้น

▲ รูปที่ 6 แสดงรถไฟฟ้าแม่เหล็ก MAGLEV ของประเทศจีน และหลักการทำางานของลิเนียร์มอเตอร์

การผ่าครึ่งมอเตอร์แบบธรรมดา และคลี่ออกในแนวราบ ดังนั้นเมื่อมีการ
ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสูร่างหรอื (stator) กจ็ะเกดิการดดู และการผลกัสลบั
กันในแนวราบ ท�าให้ขบวนรถซึ่งเป็นโรเตอร์ (Rotor) สามารถเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าได้ ปัจจุบันเทคนิคนี้ได้ถูกสร้างขึ้น และใช้งานในประเทศจีน และ
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อกีเทคโนโลยหีนึง่ คอื การใช้สารตวัน�ายิง่ยวด (super conductivity mate-
rial) เป็นรางเดินรถที่ถูกพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้วิศวกรรถไฟฟ้า 
หวังว่า การพัฒนาของทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้ จะท�าให้เกิดเป็นรถไฟฟ้าความ 
เร็วสูงแห่งอนาคต 

เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง MAGLEV แบบที่ 2 ที่ถูกน�ามา 
ใช้ในประเทศญี่ปุ่น คือ การใช้แม่เหล็กไฟฟ้าตัวน�ายิ่งยวด (super con-
ducting magnet) โดยการใช้เส้นใยท่ีเรียกว่า ไนโอเบียมไททาเนียม
อลัลอย ฝังอยูใ่นแท่งทองแดงหล่อเยน็ด้วยก๊าซฮเีลยีมเหลวอณุหภมู ิ-269 
องศาเซลเซียส จะท�าให้ขบวนรถลอยข้ึนเหนือราง และเคลื่อนที่ไปด้วย
ความเรว็มากกว่า 500 กโิลเมตร/ชัว่โมง เนือ่งจากไม่มแีรงเสยีดทางระหว่าง
ล้อกับรางอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามในการใช้งานรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง MAGLEV 
ทั้งสองแบบ ค่อนข้างท่ีจะซับซ้อน และต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
มากกว่ารถไฟฟ้าทีใ่ช้ล้อหลายเท่า และยงัต้องใช้ต้นทนุในการก่อสร้างราง
ที่สูงมากกว่าระบบที่ใช้ล้อด้วย ท�าให้ปัจจุบัน MAGLEV ถูกน�ามาใช้งาน
จรงิ เพยีงทีส่นามบนิผูต่งถงึเมอืงเซีย่งไฮ้ ประเทศจนีเท่านัน้ โดยมรีะยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร และสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 430 กิโลเมตร/
ชัว่โมง โดยใช้เวลาเดนิทางเพยีง 7.30 นาท ีแต่เดมิรฐับาลจนีวางเป้าหมาย
ที่จะสร้างรถไฟฟ้า MAGLEV สายยาว 1,300 กิโลเมตร จากปักกิ่งถึงเมือง
เซี่ยงไฮ้ แต่หลังจากการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ความคิด
ของประเทศจีนก็ได้ถูกปรับเปล่ียน ให้ไปใช้ระบบความเร็วสูงแบบใช้ล้อ
ตามเดมิ ดงันัน้จงึพอสรปุได้ว่า โครงการขนส่งทางรางทัว่โลก ยงัคงมุง่หน้า
ไปที่การพัฒนาระบบความเร็วสูงแบบใช้ล้อกันต่อไป

▲ รูปที่ 7 แสดงรถไฟฟ้าแม่เหล็ก MAGLEV ของประเทศญี่ปุ่น และหลักการของแม่เหล็กตัวนำายิ่งยวด

▲ รูปที่ 8 แสดงอุบัติเหตุทางรถไฟ

   >>   ระบบสญัญาณควบคมุรถไฟฟ้า

จากการที่ขบวนรถไฟเกิดจากการรวมตู้รถไฟ (cabinet) หลาย ๆ 
ตู้มาต่อกันท�าให้มีความยาวมาก และต้องอาศัยการใช้รางในการเดินรถ
ร่วมกบัขบวนรถไฟคนัอืน่ ๆ  ด้วยจ�านวนรางทีม่น้ีอยกว่าจ�านวนขบวนรถไฟ
มาก และเมือ่เทคโนโลยใีนการขบัเคลือ่นถกูพฒันาให้ทนัสมยัมากขึน้ ท�าให้
ขบวนรถสามารถว่ิงที่ความเร็วสูงกว่าแต่ก่อนหลายเท่า ท�าให้ระยะเบรก
หยดุของขบวนรถไฟกจ็ะมากขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ระบบการควบคมุรถเพ่ือ
ความปลอดภัยที่ยุ่งยากซับซ้อนนี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
นี ้การควบคมุแบบเดมิทีใ่ช้การตดัสนิใจของพนกังานขบัยงัมข้ีอจ�ากดั อาทิ
เช่น ในบางฤดทูศันวสิยัไม่ด ีฝนตก หมิะตก หรอืช่วงเวลากลางคนื พนกังาน
ขับรถไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน จึงตัดสินใจผิดพลาดท�าให้มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ในอดีตขณะที่ เทคโนโลยีของระบบสัญญาณยังตามไม่ทัน
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของรถไฟ วิธีการง่ายที่สุดที่ท�าให้ขบวนรถปลอดภัย คือ 
การก�าหนดระยะห่างของเวลาในการปล่อยขบวนรถเข้าไปในราง ระยะห่าง
ในการปล่อยขบวนรถเข้าไปในทางนี้เรียกว่า “เฮดเวย์” แต่จากการพัฒนา
ทั้งด้านความเร็วในการเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
จ�านวนขบวนรถทีม่ากขึน้ ๆ  ได้ท�าให้เกดิความเสีย่งนีส้งูข้ึน อย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ 

 

ดงันัน้จงึต้องมกีารน�าระบบสญัญาณสือ่สารเข้ามาช่วย เพือ่ท�าให้
เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ระบบสัญญาณเดินรถไฟที่คุ ้นเคยดีใน
ประเทศไทยมต้ีนแบบมาจากประเทศแถบยโุรป และประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และเม่ือการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟก้าวหน้าไปมากขึ้น ระบบสัญญาณ 
ดังกล่าวนี้ได้ถูกเพิ่มเติมด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�าเป็นลงไปด้วย จึงเรียกว่า 
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“ระบบอาณตัสิญัญาณ” (signaling) ซึง่หมายถงึ สญัญาณทีไ่ด้ตกลงความ
หมายกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว หรือเรียกว่า โปรโตคอล (protocol) ก่อนที่
ระบบสัญญาณจะส่งสัญญาณส่ือสารได้ จ�าต้องมีส่วนประกอบด้าน
เทคโนโลยีเก่ียวกับระบบอาณัติสัญญาณเข้ามาร่วมท�างาน ได้แก่ ตัวส่ง
สัญญาณ ระบบสื่อสารทั้งใช้สายเคเบิล และแบบไร้สาย และระบบตัวรับ
สญัญาณ ระบบอาณตัสิญัญาณส�าหรบัใช้ในการควบคมุการเดนิขบวนรถ
ในแต่ละประเทศมีการพัฒนาแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ไม่ใช้
สัญญาณควบคุมเลย ไปจนถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมด หรือไร้พนักงานขับ 
ส�าหรับประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ เส้นทางเดินรถ
ไฟเชื่อมถึงกันทั้งหมด ในการเดินรถไฟวิ่งผ่านแดนจากประเทศหนึ่งสู่อีก
ประเทศหนึ่ง ขบวนรถหน่ึง ๆ จะต้องใช้ระบบสัญญาณควบคุมการเดิน
ขบวนรถที่แตกต่างกันหลายแบบ ท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บาง
ครั้งท�าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยด้วย

ดงันัน้หน่วยงานมาตรฐานการเดนิรถจงึได้ประกาศมาตรฐานเพือ่
ให้ระบบควบคุมสามารถท�างานร่วมกันได้ และถือปฎิบัติในกลุ่มประเทศ
ยุโรป (European Railway Traffic Management System: ERTMS) 
ประกอบด้วย ระบบย่อยสองระบบ คือ ระบบควบคุมรถไฟของยุโรป 
(European Train Control System: ETCS) และระบบควบคมุรถไฟแบบ
ไร้สาย (Global System Mobile-Railway: GSM-R) ในด้านเทคนคินัน้ การ
พัฒนาระบบควบคุมการเดินรถจะอยู่บนพื้นฐานของ ETCS ใช้การส่ง
สัญญาณวิทยุจากสายอากาศที่ติดอยู่บนพื้นราง (balise) กับขบวนรถไฟ
ขณะวิ่งผ่าน ระบบดังกล่าวนี้ ใช้เทคโนโลยี RFID ที่เรียกกันเฉพาะในยุโรป
ว่า Euro-balise ระบบนี้ยังคงต้องใช้การป้อนกลับสัญญาณเข้าสู่สถานี
ควบคุมหลักโดยใช้สายน�าสัญญาณท่ีติดอยู่กับรางรถไฟ โดยสถาน ี
ควบคุมการเดินรถจะทราบต�าแหน่งปัจจุบันของขบวนรถ และส่งค�าสั่ง
อนุญาตเส้นทางให้ทราบ อีกระบบหน่ึงของการควบคุมเส้นทางจะใช้การ
สื่อสารสัญญาณวิทยุแบบไร้สาย (wireless) ผ่านระบบ GSM ติดต่อกับ
สถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ ระบบดังกล่าวน้ีสามารถใส่ข้อมูลข่าวสารที่
ส�าคัญต่าง ๆ  อาทิ เสียงพูดลงไปได้ และอาจพัฒนาไปจนถึงส่งระบบภาพ
ในอนาคต จากนั้นสถานีควบคุมเส้นทางเดินรถจะส่งค�าสั่งอนุญาตการใช้
เส้นทางและข้อมูลต่าง ๆ กลับมายังขบวนรถ 

ถึงแม้ว่าการควบคุมขบวนรถโดยใช้วิธีไร้สาย (GSM-R) จะเป็น
เทคโนโลยีใหม่ทันสมัย มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่ยังคงมีค�าถามในด้านของ 
ความปลอดภัยอยู่ ดังนั้นระบบน้ีจึงยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายนักในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามการควบคุมขบวนรถโดยใช้สายน�าสัญญาณ ETCS แม้จะมี
ความปลอดภัยและเชื่อถือได้สูง แต่ยังคงต้องใช้งบประมาณในการติดตั้ง
ที่สูงมากด้วย เมื่อการพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายถูกพัฒนามากขึ้น ท�าให้
ความน่าเช่ือถือของระบบ GSM-R มีมากข้ึนตามไปด้วย ท�าให้ระบบ 
ดังกล่าวได้ถูกน�ามาทดลองมากขึ้นเป็นล�าดับ จนกระท่ังปัจจุบันมีบาง
ประเทศเริ่มน�าระบบนี้มาใช้กันแล้ว

 

  >>  ระบบควบคมุการเดนิรถของยโุรป 
    (European Train Control System: ETCS)

ระบบควบคมุการเดนิรถของยโุรป (ETCS) สามารถแบ่งออกตาม
ระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ และระดับการปฏิบัติการได้ 4 ระดับ ดังนี้

● ระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป ETCS ระดับที่ 0 เป็น
ระบบทีอ่าศยัการส่งสญัญาณจากบนขบวนรถลงสู ่Eurobalise ทีอ่ยูต่ดิกบั
รางเดนิรถด้านล่าง จากนัน้รอการตอบสนองสญัญาณทีจ่ะแสดงในรปูของ
รหัสต่าง ๆ  เช่น ต�าแหน่งของขบวนรถ กลับมาแสดงยังแผงควบคุมในห้อง
พนักงานขับ เพื่อท�าการควบคุมอีกคร้ัง ต�าแหน่งของขบวนรถปัจจุบันจะ
ถูกส่งกลับไปยังสถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ทราบว่าขบวนรถอยู่
ในต�าแหน่งใด และสถานีควบคุมเส้นทางจะส่งค�าสั่งกลับไปยังกล่อง
ควบคุมสัญญาณ (signaling box) เพื่ออนุญาตการใช้เส้นทางต่อไป

● ระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป ETCS ระดับที่ 1 จะ
เหมอืนกบัระดบัที ่0 แต่ระบบนีจ้ะมกีารใส่ค�าสัง่การควบคมุความเรว็และ

▲ รูปที่ 9 แสดง Global System Mobile-Railway: GSM-R

สายอากาศ

สัญญาณ GSM

สถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ

สายอากาศ BALISE
EUROBALISE
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การหยุดขบวนรถแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมไปด้วย โดยพนักงานขับจะต้อง
ปฎิบัติตามทุกประการ หากมีการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินก�าหนด หรือ
ฝ่าฝืนสญัญาณอืน่ ๆ  ระบบจะท�าการเบรกให้ขบวนรถลดความเรว็ลง หรอื
สั่งให้หยุดโดยอัตโนมัติทันที 

● ระบบควบคมุการเดนิรถของยโุรป ETCS ระดบัที ่2 ระบบ
นีไ้ด้ประยุกต์ใช้การสือ่สารแบบไร้สายผ่านสญัญาณ GSM โดยจะสามารถ
ระบุต�าแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร็วของขบวนรถ จาก Eurobalise 
2 ตัว ที่ติดอยู่กับราง ระบบสัญญาณ ETCS น้ี จะท�างานร่วมกับระบบ
ควบคุมความเร็ว และหยุดขบวนรถโดยอัตโนมัติ และสื่อสารกับสถานี
ควบคุมเส้นทางเดินรถโดยใช้สัญญาณ GSM ตลอดเวลา จากนั้น
คอมพวิเตอร์ทีส่ถานคีวบคมุเส้นทางเดนิรถจะอนญุาตให้ขบวนรถเคลือ่นที่
ด้วยความเร็วต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดเพื่อความปลอดภัย 

● ระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป ETCS ระดับที่ 3 เป็น
ระบบที่ใช้การสื่อสารทางวิทยุ GRM เหมือนกับระดับที่ 2 แต่จะใช้วิธีการ
ตรวจสอบต�าแหน่งของขบวนรถออกเป็นช่วง ๆ แล้วส่งข้อมูลไปยังสถานี
ควบคมุเส้นทางเดนิรถ เพือ่จะได้ทราบต�าแหน่งทีข่บวนรถทีเ่พิง่ผ่านไป และ
จะอนุญาตให้ขบวนรถที่ตามมา สามารถใช้ได้ทางอย่างปลอดภัย เม่ือ
ขบวนรถเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วข้อมูลจะถูกลบออก และเริ่มก�าหนดค่าใหม่ 
อย่างไรก็ตามระบบ ETCS ระดับ 3 ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยพัฒนา
เท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในการควบคุมเส้นทางเดินรถให้มีความปลอดภัย จ�า
ต้องอาศัยระบบอาณัติสัญญาณเป็นหัวใจส�าคัญ หากระบบอาณัติสัญ-
ญาณดังกล่าวเกิดความผิดพลาด อาจน�ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิอย่างมหาศาล แต่ปัจจบุนัการพฒันาเทคโนโลยสีือ่สารมแีนวโน้ม
เป็นแบบไร้สายมากขึ้น ใช้ความถี่สูงขึ้น การส่ือสารแบบไร้สายนี้ใช ้
หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic) เพื่อส่งหรือรับสัญญาณ
ข้อมูล ในบางครั้งความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานนี้ ถูกส่งออก
ไปรบกวนการท�างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้-
เคียงให้ท�างานผิดพลาดได้ไม่เว้นแม้แต่ระบบควบคุมการเดินรถของ
รถไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ระบบควบคุมเส้นทาง
เดินรถที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทจ�าต้องถูกทดสอบถึงคุณสมบัติทาง
ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนน�ามาใช้งาน

▲ รูปที่ 10 แสดงระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป  ETCS ทั้ง 4 ระดับ

  >>  สญัญาณรบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้า 
     (electromagnetic noise in the rail system)

เนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันใช้งานความถี่ไฟฟ้าที่สูง
ขึ้น ๆ จนในที่สุดได้เข้าสู่ยุคของการสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) ท�าให้
เกิดปัญหาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (noise) มากขึ้น การรบกวนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้านี้ ได้ส่งผลกระทบไปยังระบบการสื่อสารระหว่างขบวนรถ
กบัสถานคีวบคมุเส้นทางทีม่รีะบบการป้องกนัการรบกวนไม่ดพีอ และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัยในการควบคุมขบวนรถมากขึ้น 
นอกจากนีเ้พือ่ให้รถไฟฟ้าวิง่ไปได้ จะต้องท�าการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสูต่วั
รถ เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ตัวรถนี้ จะท�าให้
มสีนามแม่เหลก็ (magnetic field) ความเข้มสงูขึน้โดยรอบ และอาจท�าให้
ผู้โดยสารในขบวนรถที่ใช้งานเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ (pace maker) ได้รับ
อันตราย เนื่องจากการหยุดท�างานของเครื่องได้ 

นอกจากนี้ในบางเส้นทางของขบวนรถจะต้องเคลื่อนที่ผ่าน 
สถานที่ส�าคัญ ๆ อาทิ โรงพยาบาล ธนาคาร แหล่งที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า
ย่านธุรกิจ ฯลฯ แหล่งชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้ อาจได้รับความเสี่ยงต่อสนาม
แม่เหลก็ไฟฟ้ารบกวน ซึง่แพร่ออกมาจากขบวนรถขณะเคลือ่นทีด้่วย สนาม
แม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนนี้ บางครั้งส่งผลท�าให้อุปกรณ์ส�าคัญ ๆ ในสถานที่
ดงักล่าว เช่น ATM เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล ระบบสือ่สาร ให้ท�างาน
ผิดพลาด จนส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและชีวิตได้ ส�าหรับสาเหตุที่
ท�าให้สัญญาณรบกวนในระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมีที่มาดังนี้

● เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าอย่าง 
ต่อเนือ่ง และนบัวนัยิง่ถกูประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีส่งูขึน้ ชาญฉลาดมากขึน้ 
ความถี่สูงขึ้น หรือใช้ระบบไร้สายมากขึ้น กับระบบควบคุมรถไฟฟ้า

● การทีอ่ปุกรณ์ทางอเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ในรถไฟฟ้ามขีนาดเลก็
ลง และมีการถูกออกแบบให้วงจรดังกล่าวสามารถท�างานที่ระดับไฟเลี้ยง
ส�าหรับตัวประเมินผล (CPU) ลดลงจากระดับ 5 โวลต์ เป็น 3 โวลต์ และมี
แนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ กลับมีผลเสียต่อความสามารถในการต้านทาน
สญัญาณการรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า เนือ่งจากแรงดนัไฟฟ้า
ที่ต�่าลดนี้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์จะถูกรบกวนได้ง่าย 

สัญญาณควบคุม (signaling box) สถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ สัญญาณควบคุม (signaling box) สถานีควบคุมเส้นทางเดินรถ
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● ผู ้ให้บริการรถไฟฟ้าค�านึงถึงความส�าคัญทางด้านความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร และชุมชนรอบแนวทางเดินรถ

        

เพื่อเป็นการประกันด้านความปลอดภัยของระบบควบคุมต่าง ๆ 
บนขบวนรถ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้โดยสารบนขบวนรถ และสถานที่
ต่าง ๆ  ตลอดแนวข้างเส้นทางเดนิรถ ในปี พ.ศ.2539 สหภาพยโุรปจงึได้จดั
ท�ามาตรฐานเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromag-
netic compatibility: EMC) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า แนวทางด�าเนินการ EMC 
89/336/EEC และในเวลาต่อมา มาตรฐานนี้ได้ถูกบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ ส�าหรบัควบคมุคณุภาพด้านการรบกวนแม่เหลก็ไฟฟ้าแก่อปุกรณ์
ประกอบบนรถไฟฟ้า ประเภท ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานีควบคุมด้วย

▲ รูปที่ 12 แสดงเส้นทางของขบวนรถผ่าน สถานที่สำาคัญๆ อาทิ โรงพยาบาล ธนาคาร

▲ รูปที่ 11 แสดงเครื่องกระตุ้นหัวใจที่อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
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