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บทคัดย่ อ
แบบจําลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ าได้ถูกสร้างขึนเพือใช้เป็ นประโยชน์สาํ หรับการสาธิ ตเชิง
แนวคิดในการพิจารณาเปรี ยบเทียบและตัดสิ นใจต่อโครงการก่อสร้างขนส่ งมวลชนด้วยระบบราง
ระบบรถไฟฟ้ าได้ถูกศึกษา ออกแบบ และสร้างเป็ นแบบจําลองขึนมา สําหรับรถไฟฟ้ าทัง 2 ระบบ
คือ 1) รถไฟฟ้ าทีถูกขับเคลือนโดยมอเตอร์ ประเภทหมุนรอบตัวเองแบบดังเดิ มหมุนล้อรถที
เกียวข้องให้วิงไปบนรางเดินรถ และ 2) รถไฟฟ้ าทีถูกขับดันโดยมอเตอร์ประเภทเชิงเส้นแบบด้าน
เดียวชนิ ดขดลวดปฐมภูมิสันสมัยใหม่ซึงไม่มีส่วนหมุนทีจะหมุนล้อรถ ผลการศึกษาพบว่า ระบบ
รถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ ประเภทเชิงเส้นฯ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีสู ง และมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิ นงานทีตํากว่า ซึ งเป็ นข้อมูลสําคัญทีถูกต้องและทันสมัยสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมี
หน้าทีเกียวข้องและรับผิดชอบโครงการดังกล่าวสามารถนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
และตัดสิ นใจทีดีขึนได้ในโครงการก่อสร้างขนส่ งมวลชนด้วยระบบรางทีต้องใช้เงินลงทุนสู ง
คําสําคัญ: ระบบรถไฟฟ้ า, มอเตอร์ไฟฟ้ าประเภทหมุนรอบตัวเอง, มอเตอร์ไฟฟ้ าประเภทเชิงเส้น

ABSTRACT
The engineering model railway system is useful as the conceptual demonstration in the
consideration of the comparison and decision making for the future railway transportation
system project. The railway system can be studied, designed, constructed and proposed into 2
systems: 1) the railway system using classical rotating motor to rotate its associated wheels on
the railway, and 2) the railway system using modern single-sided short primary linear induction
motor with no rotating part to rotate such wheels on the railway. The results showed that railway
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system using modern single-sided short primary linear induction motor levels are highly energy
efficient. And the operating costs are lower. This important, accurate and up to date information
can be used as a model that is useful in terms planning and decision-making for executives who
are functionally related and responsible for the high investment rail transit systems projects.
Keyword: Railway Systems, Rotary Type Motor, Linear Type Motor

1. บทนํา
การขนส่ งด้วยระบบรางร่ วมสมัยในปั จจุบนั ระบบรถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ ประเภทเชิงเส้นแบบด้าน
เดียวชนิดขดลวดปฐมภูมิสัน (Single-Sided Short Primary Linear Induction Motor: SSSP-LIM) มี
แนวโน้มสู งทีจะเป็ นรถไฟฟ้ าสมัยใหม่ทีจะเข้ามาแทนทีรถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ ประเภทหมุนรอบ
ตัวเอง เนื องจากมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น 1) มีอตั ราการเร่ งอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก 2) การเดินรถมีความ
นุ่มนวลสู ง 3) มีการบํารุ งรักษาในระดับทีตํา 4) มีขีดความสามารถในการไต่ความลาดชันได้สูง

Rotary Type Motor

Linear Type Motor

รู ปที 1 การขนส่ งระบบรางร่ วมสมัยในปัจจุบนั
งานวิจยั นี จึงได้ทาํ การศึกษาระบบรถไฟฟ้ าทีขับเคลือนโดยมอเตอร์ ประเภทหมุนรอบตัวเอง ตาม
ด้วยการศึกษาการวิจยั และการพัฒนา (Study of Research and Development) ระบบรถไฟฟ้ าทีขับ
ดันโดยมอเตอร์ ประเภทเชิงเส้นฯ และท้ายทีสุ ดเป็ นการออกแบบและจัดสร้างแบบจําลองรถไฟฟ้ า
เพือการสาธิตเชิงแนวความคิดให้เห็นว่าระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภทมีขอ้ เด่นและข้อจํากัดแตกต่าง
กันอย่างไร ในช่ วงรอยต่อของเทคโนโลยี เก่ า-ใหม่ เช่ นนี จําเป็ นอย่างยิงที จะต้องใช้ขอ้ มูลทาง
เทคนิคทีถูกต้องและทันสมัยเข้ามาช่วยทําให้การวางแผนและการตัดสิ นใจในโครงการขนส่ งระบบ
รางทีต้องใช้เงินลงทุนสูงมีความเหมาะสมมากยิงขึน
2. ระบบรถไฟฟ้ าทีถูกขับเคลือนโดยมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภทหมุนรอบตัวเอง
การขับเคลือนระบบรถไฟฟ้ าประเภทนี ในปั จจุบนั นิ ยมใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส ตาม
หลักการโดยทัวไป ซึ งมี ขอ้ เด่ น คือ มี ความคงทนสู ง และการบํารุ งรั กษาค่อนข้างตํา ดังมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี
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2.1 การขับเคลือน (Driving) นิ ยมใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส อินดัคชันแบบกรงกระรอก
(3 Phase Squirrel Cage Induction Motor) การควบคุมความเร็ วการเดินรถโดยเครื องอินเวอร์เตอร์
(Inverter) ด้วยการปรับแรงดันและความถีไฟฟ้ า (Variable Voltage Variable Frequency Drive:
VVVF) ทีป้ อนเข้ามอเตอร์ไฟฟ้ า โดยพิจารณาได้จากสมการ คือ
ns =

2 fs
.....(rps )
Pole

(1)

2.2 การส่ งกําลัง (Power Transmission) จากมอเตอร์ไฟฟ้ าทีเป็ นตัวต้นกําลังส่ งกําลังทางกลผ่านชุด
เกียร์ไปยังล้อลากจูง (Active Wheels) ซึ งทําหน้าทีขับเคลือนด้วยแรงเสี ยดทาน (Friction Force)
ไปบนรางเดินรถ วิธีการนีจะต้องมีการหล่อลืนอย่างเหมาะสมและต่อเนืองตลอดอายุการใช้งาน
2.3 รางเดินรถ (Guidance) ประกอบด้วยเส้นรางเหล็ก 2 เส้น ทีวางบนไม้หมอน (Sleepers) เพือ
รองรับนําหนักจากล้อรถและถูกยึดแน่นบนไม้หมอน ใต้ไม้หมอนเป็ นหิ นโรยทาง (Ballast) เพือยึด
ไม้หมอนไว้กบั ทีแล้วถ่ายเทนําหนักเฉลียลงสู่ดินคันทาง (Sub-Structure)
Rotary Type Motor
Thread

Flange
Active Wheel

Rail

Ballast

Gear Wheel

Sleeper

รู ปที 2 ส่ วนประกอบหลักของล้อ รางเดินรถ และการส่ งกําลังขับเคลือน
รางเดินรถรถไฟฟ้ าประเภทนีจะมีส่วนทีเรี ยกว่า บังใบ (Flange) ซึงอยูด่ า้ นในของล้อ เป็ นตัวบังคับ
ตําแหน่งพืนล้อ (Thread) ได้สมั ผัสกับหัวราง (Rail Head) ในขณะจอดและขณะทําการเดินรถ
3. ระบบรถไฟฟ้ าทีถูกขับดันโดยมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภท SSSP-LIM
ในการศึกษา การวิเคราะห์หลักการทํางานของมอเตอร์ ประเภทนี จําเป็ นต้องอาศัยสมการแมกซ์
เวลล์และทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องเป็ นจํานวนมาก ในงานวิจยั นี จะกล่าวถึงสมการแมกซ์เวลล์และ
ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งโดยสั ง เขปเท่ า นัน เพื อให้ ผูท้ ี ไม่ มี พื นฐานทฤษฎี ท างด้า นสนามและคลื น
แม่เหล็กไฟฟ้ าสามารถเข้าใจการทํางานและสามารถพิจารณาเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้ าทีมีเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมได้โดยประมาณ ซึงมีดงั ต่อไปนี
- สมการของแมกซ์เวลล์รูปแบบสมการดิฟเฟอเรนเชียล ทีใช้ได้กบั สัญญาณแบบ Time Harmonics
ความถีเชิงมุม ω ในตัวกลางแบบ Isotropic และแบบ Linear ทีมีค่าของตัวกลางคือ μ, ε และ σ
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∇ X H = Jo + jωεE + σE
∇ X E = - jωμH

(2)
(3)

- ค่าความสัมพันธ์ในรู ปแบบคณิ ตศาสตร์ เชิงซ้อน ระหว่างความเข้มและความหนาแน่ นของ
สนามแม่เหล็กในตัวกลางประเภท Ferromagnetic ระหว่างความเข้มและความหนาแน่ นของ
สนามไฟฟ้ าในตัวกลางประเภท Dielectric และระหว่างความเข้มของสนามไฟฟ้ าและความ
หนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าในตัวกลางประเภท Conductor
B = μH = (μo + μoXm ) H = (μo + M) H
(4)
(5)
D = εE = (εo + εoXe) E = (εo + P) E
(6)
Jc = σE
- สมการความลึกของการเคลือนทีผ่าน (Penetration Depth) ของคลืนระนาบของสนามไฟฟ้ าใน
ตัวกลางแบบ Conductor สําหรับกรณี ทีสัญญาณเป็ นแบบ Time Harmonics ความถีเชิงมุม ω
Ex = Ex e–(α+jβ)z = { Ex e–αz} e- jβz
(7)
- สมการวงจรแม่เหล็กไฟฟ้ า
Σm Hmlm = nI [Analogous to KVL]
Σm BmAm = 0

[Analogous to KCL]

(8)
(9)

- สมการแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล
Fv = ρE + ρVxB

(10)

3.1 โครงสร้างเชิงทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภท SSSP-LIM
ในรู ปที 3 แสดงโครงสร้างเชิงทฤษฎีของมอเตอร์ประเภท SSSP-LIM ทีประกอบด้วย ชุดขดลวด
ปฐมภูมิสนที
ั มีแกนเหล็กทําด้วยแผ่นเหล็กบางอัดคันด้วยฉนวนแนวดิงติดตังบนตัวรถซึงรองรับอยู่
บนล้อรถ ใช้พลังงานภายนอกชนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับแบบสามเฟสผลิตสนามแม่เหล็กในแนวดิง
ผ่านช่องว่างอากาศ ผ่านแผ่นอลูมิเนี ยมทีติดตังบนรางเดินรถ และผ่านแผ่นเหล็กแนบหลังทีทําด้วย
แผ่นเหล็กบางอัดคันด้วยฉนวนแนวระดับติดตังแนบหลังแผ่นอลูมิเนียม วกกลับในแนวระดับผ่าน
แผ่นเหล็กแนบหลัง ผ่านแผ่นอลูมิเนี ยม และผ่านช่ องว่างอากาศ กลับเข้าสู่ ชุดขดลวดปฐมภูมิใน
ลักษณะของวงจรความเข้มสนามแม่เหล็ก H ทีใช้สมการ (8) และสมการ (9) ช่วยพิจารณา
3.2 การวิเคราะห์การทํางานมอเตอร์ เหนี ยวนําประเภท SSSP-LIM สามารถพิจารณาโดยสังเขป
ตามลําดับต่อไปนี
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1) ชุดขดลวดปฐมภูมิสน:
ั μfe ≈ 4,000 μo , εo , σfe ≈ 107
(แต่ σfe ≈ 0 เพราะอัดคันด้วยฉนวนในแนวดิง)
2) ช่องว่างอากาศ: μo , εo , σo ≈ 0
3) แผ่นอลูมิเนียม: μo , εo,
σal ≈ 3.5x107

กระแสไฟฟ้ า Jo
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส f = ω
Electromagnetic Field

4) แผ่นเหล็กแนบหลัง: μfe ≈ 4,000 μo ,εo ,
σfe ≈ 107(แต่ σfe ≈ 0 เพราะอัดคันด้วยฉนวนในแนวระดับ)

รู ปที 3 โครงสร้างเชิงทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภท SSSP-LIM
3.2 การวิเคราะห์การทํางานมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี ยวนําประเภท SSSP-LIM สามารถพิจารณา
โดยสังเขป ตามลําดับต่อไปนี
ลํา ดับ แรก ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ก H
ในแนวดิ งในชุ ด ขดลวดปฐมภู มิ ถู ก ผลิ ต ขึ นด้ว ย
กระแสไฟฟ้ า Jo โดยไม่มี Eddy Current Loss เนืองจาก σfe≈107 (≈ 0 อัดคันด้วยฉนวนแนวดิง)
พิจารณาได้จากรู ปที 3 ในสมการ (2) และสมการ (6) และสามารถกระทําให้เคลือนทีในลักษณะ
Travelling H-Field ด้วยการป้ อน Jo เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับความถี ω แบบสามเฟส
ลําดับทีสอง ความเข้มสนามแม่เหล็ก H ถูกกระทําให้อยูใ่ นแนวดิงผ่านช่องว่างอากาศและแผ่น
อลูมิเนี ยมด้วยแรงดึงดูดทีเกิดจาก Magnetization Vector, M ของแผ่นเหล็กแนบหลัง พิจารณาได้
จากสมการ (4) และความหนาของแผ่นอลูมิเนียม Z ไม่มากเกินไป พิจารณาจากสมการ (7) รวมทัง
ไม่มี Eddy Current Loss เนืองจาก σfe ≈ 107 (≈ 0 อัดคันด้วยฉนวนแนวระดับ)
ลําดับทีสาม ถ้าปรับความถี ω ให้มีความถีหนึงใดก็ตาม จะทําให้เกิดค่า Electromotive Force, ∇
X E ในช่องว่างอากาศ ในแผ่นอลูมิเนี ยม และในแผ่นเหล็กแนบหลัง ตามสมการ (2) และ (3) ทํา
ให้เกิดผลต่างๆ ทีสามารถพิจารณาจาก สมการ (4), (5) และ (6) ขึน คือ ในแผ่นอลูมิเนียมเกิดค่า
Current Density, J ขึน เนืองจากมีค่า σal ≈ 3.5x107 ซึงมีค่าสู ง เป็ นผลทําให้เกิด Thrust Force หรื อ
Propulsion Force ขึนตาม Lorentz Force Law ตามแนวระดับขึนในแผ่นอลูมิเนียม ซึ งใช้เป็ นแรง
ขับดันตัวรถให้เคลือนทีไปบนรางเดินรถ สามารถพิจารณาเพิมเติมจากสมการ (10)
3.3 การขับดัน (Propulsion) จากหลักการข้างต้นสามารถเกิดแรงขับดัน (Propulsion Force) ของ
มอเตอร์ขึนซึงเป็ นแรงในการเคลือนตัวรถให้เคลือนทีได้ทงในทิ
ั
ศทางเดินหน้า ถอยหลัง และเบรก
แรงขับดันนี สามารถควบคุมความเร็ วได้ดว้ ยการปรับความถีไฟฟ้ า (ω) โดยเครื องอินเวอร์ เตอร์
(Inverter) แบบ VVVF โดยพิจารณาจากสมการ คือ
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(11)

Vs = 2tf s ......(mps)

3.4 การส่ งกําลัง (Power Transmission) กําลังงานถูกส่ งออกมาในรู ปของสนามและคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ าเลือนไหลในแนวเชิ งเส้น (Travelling Magnetic Field) จากตัวรถไปยังแผ่น
Reaction Plate ทีถูกติดตังบนรางเดินรถ ด้วยวิธีการเช่นนี ทําให้ไม่ตอ้ งผ่านชุดเกียร์ใดๆ เป็ นผลให้
การบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมเป็ นศูนย์ ซึงถือว่ามีความคงทนและความเชือถือสูง
3.5 รางเดินรถ (Guidance) มีส่วนประกอบของล้อและรางเดินรถเช่นเดียวกับรถไฟทีใช้มอเตอร์
ประเภทหมุนรอบตัวเอง และมีส่วนทีเพิมเติม คือ Reaction Plate ทีประกอบด้วย แผ่นอลูมิเนี ยม
และแผ่นเหล็กแนบหลัง (Back-Iron) Reaction Plate จะทําหน้าทีรองรับสนามแม่เหล็กเลือนไหล
จากตัวรถเพือสร้างแรงขับดันขึนให้กบั ตัวรถ และนอกจากนี Reaction Plate ยังจะสามารถสร้าง
แรงขับดันทางข้าง (Side Propulsion Force) ได้ เมือตัวรถมีการเดินรถเบียงเบนออกนอกแนว
Reaction Plate ส่ งผลให้การเดินรถมีความนุ่มนวลขึนจากระยะการส่ ายตัวขณะเดินรถทีน้อยลง
Passive Wheel
Reaction Plate

Ballast

Guidance of Wheel
SSSP-LIM
Guidance
of SSSP-LIM

Rail
Sleeper
Reaction Plate

รู ปที 4 ส่ วนประกอบหลักของล้อ รางเดินรถ และการส่ งกําลังขับดัน
4. การออกแบบ และสร้ างแบบจําลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
ระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภทได้ถูกออกแบบ และสร้าง ณ ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมระบบราง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีรายละเอียดและส่ วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี
4.1 แบบจําลองระบบรถไฟฟ้ าทีถูกขับเคลือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภทหมุนรอบตัวเอง
- การขับเคลือน (Driving) โดยมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี ยวนํากระแสสลับ 3 เฟสแบบกรงกระรอก (3
Phase Squirrel Cage Induction Motor) พิกดั แรงดันไฟฟ้ า 12 โวลต์ 6 ขัวแม่เหล็ก กําลังไฟฟ้ า 50
วัตต์ ความถีไฟฟ้ า 50 เฮิรตซ์ จํานวน 2 ตัว
- การส่ งกําลัง (Power Transmission) จากเพลามอเตอร์ ผา่ นชุดเกียร์ (Gearwheel) ด้วยเฟื องชนิ ด
เกลียวสกรู (Spiral Gear) ไปยังเพลาของล้อลากจูง (Active Wheels) เพือการขับเคลือน
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Induction Motor
Spiral Gear
Active Wheel

รู ปที 5 ระบบการขับเคลือนของรถไฟฟ้ าด้วยมอเตอร์ประเภทหมุนรอบตัวเอง
- การควบคุมความเร็ วการเดินรถ (Speed Control) ด้วยอินเวอร์ เตอร์แบบ VVVF 3 เฟส พิกดั
แรงดัน 12 โวลต์ 200 วัตต์ ความถีไฟฟ้ า 5-50 เฮิรตซ์
- รางเดินรถ (Guidance) ใช้วสั ดุอลูมิเนียมเป็ นรางเดินรถซึ งถูกยึดแน่นบนไม้หมอนรองรางทีทํา
จากวัสดุเบกาไลท์ (Bakelite) รางเดินรถมีขนาดรางกว้าง 52 มิลลิเมตร และยาว 800 เซนติเมตร
4.2 แบบจําลองระบบรถไฟฟ้ าทีถูกขับดันโดยมอเตอร์ประเภท SSSP-LIM
- การขับดัน (Propulsion) โดยมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี ยวนําประเภท SSSP-LIM
แรงดันไฟฟ้ า 12 โวลต์ 6 ขัวแม่เหล็ก กําลังไฟฟ้ า 100 วัตต์ ความถีไฟฟ้ า 50 เฮิรตซ์

3 เฟส พิกัด

- การส่ งกําลัง (Power Transmission) โดยวิธีการทางสนามและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจากขดลวดปฐม
ภูมิ (Primary Winding) มากระทําต่อ Reaction Plate ในระยะห่าง Air-Gap 1.5-2.0 มิลลิเมตร
Passive Wheels
SSSP-LIM

Reaction Plate

รู ปที 6 ระบบการขับดันของรถไฟฟ้ าด้วยมอเตอร์ประเภท SSSP-LIM
- การควบคุมความเร็ วการเดินรถ (Speed Control) ด้วยอินเวอร์ เตอร์แบบ VVVF 3 เฟส พิกดั
แรงดัน 12 โวลต์ 200 วัตต์ ความถีไฟฟ้ า 5-50 เฮิรตซ์
- รางเดินรถ (Guidance) ใช้วสั ดุอลูมิเนียมเป็ นรางเดินรถซึ งถูกยึดแน่นบนไม้หมอนรองรางทีทํา
จากวัสดุเบกาไลท์ (Bakelite) กึงกลางบนไม้หมอนติดตัง Reaction Plate ทีถูกยึดแน่นบนไม้หมอน
รองรางเช่นกัน รางเดินรถมีขนาดรางกว้าง 52 มิลลิเมตร และยาว 800 เซนติเมตร
5. การทดสอบแบบจําลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
เป็ นการทดสอบเพือวัดค่าพลังงานไฟฟ้ าทีมอเตอร์ทงั 2 ประเภทต่างดึงนําไปใช้แปรสภาพเป็ นการ
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ขับเคลือนและการขับดันขบวนรถไฟด้วยความเร็ วสู งสุ ด โดยมีผลการทดสอบ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีใช้สาํ หรับการเดินรถด้วยความเร็ วสูงสุ ด (เมตรต่อนาที)
ประเภทรถไฟฟ้ า
มอเตอร์ แบบหมุน
มอเตอร์ แบบเชิงเส้นฯ

แรงดันไฟฟ้ า (V)

พลังงานไฟฟ้ า (W)

ความเร็ ว (mpm.)

12.2
12.2

93.167
91.174

185.78
188.07

จากผลการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่า รถไฟฟ้ าประเภทหมุนรอบตัวเองสามารถทําการเดินรถได้
ด้วยความเร็ ว 185.78 เมตรต่อนาที โดยใช้พลังงาน 93.167 วัตต์ และรถไฟฟ้ าประเภทเชิ งเส้นฯ
สามารถทําการเดินรถได้ดว้ ยความเร็ ว 188.07 เมตรต่อนาที โดยใช้พลังงาน 91.174 วัตต์

รู ปที 7 ผลความสําเร็ จแบบจําลองทางวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
7. การศึกษาและวิเคราะห์ ต้นทุนโดยรวม (Life Cycle Costing) ระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
งานวิจยั นี มีกรอบการศึกษาเทคโนโลยีการขับเคลือนระบบรถไฟฟ้ า ดังนัน การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ต่างๆ การเปรี ยบเทียบโครงสร้างต้นทุนการประกอบการเดินรถของระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
ได้ถูก นําเสนอโดยวิธีประมวลเปรี ยบเที ยบจากแหล่งข้อมูลที ประกอบด้วย หนังสื อ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั จากหน่ วยงานทีเกี ยวข้องทังในและต่างประเทศ และรวมทังการวิเคราะห์
จากแบบจําลองทางวิศวกรรมทีสร้ างขึนนี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เนื องจากข้อมูลทีมีอยู่ในระดับที
ค่อนข้างจํากัด ข้อมู ลบางรายการต้องมี ก ารประมาณการซึ งอาจมี ความคลาดเคลื อน จึ งต้องมี
การศึกษารายละเอียดเพิมเติมต่อไป
การวิเคราะห์ตน้ ทุนด้านต่างๆ ได้แสดงถึงโครงสร้างต้นทุนและปั จจัยทีมีผลกระทบต่อต้นทุนการ
ประกอบการเดิ น รถของระบบรถไฟฟ้ าตลอดอายุ โ ครงการ ซึ งเป็ นข้อ มู ล สํ า คัญ สํ า หรั บ
ประกอบการพิ จ ารณานํา มาใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนและการตัด สิ น ใจที ดี ขึ นใน
โครงการก่อสร้างระบบขนส่ งมวลชนด้วยระบบรางทีต้องใช้เงินลงทุนสู งได้เป็ นอย่างดี
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ตารางที 2 การเปรี ยบเทียบโครงสร้างต้นทุนโดยรวมสําหรับระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท
ต้ นทุน (Costing)
ต้นทุน
เริ มต้น
(Initial
Costs)
ต้นทุนการ
ดําเนินงาน
(Operation
Costs)

อุปกรณ์ในระบบ
(Equipment Costs)
การติดตัง
(Installation Costs)
พลังงาน
(Energy Costs)
การบํารุ งรักษาและ
การซ่อมแซม
(Maintenance and
Repair Costs)
การเสี ยโอกาสที
ต้องหยุดเดินรถ
(Downtime Costs)
ความเสี ยหายต่อ
สิ งแวดล้อม
(Environment
Costs)

ระบบรถไฟฟ้ า
มอเตอร์ประเภทหมุนรอบ
มอเตอร์ประเภทเชิงเส้นฯ
ตัวเอง
ตามพิกดั กําลังขบวนรถไฟ
ตามพิกดั กําลังขบวนรถไฟ และ
เพิมเติมสําหรับ Reaction Plate
ตามระยะทางของรางเดินรถ ตามระยะทางของรางเดินรถ และ
เพิมเติมสําหรับ Reaction Plate
ตามพิกดั และจํานวนขบวนรถ ตามพิกดั และจํานวนขบวนรถใน
ในการประกอบการ
การประกอบการ
มีการบํารุ งรักษาระบบส่ ง
ไม่มีการบํารุ งรักษาระบบส่ งกําลัง
กําลังตามอายุงาน มีการสึ ก ใดๆ การสึ กหรอของพืนล้อ บังใบ
หรอของพืนล้อ บังใบ และหัว
และหัวรางมีในระดับทีตํา
ราง จากการทํางานของล้อ
ลากจูงด้วยแรงเสี ยดทาน
มีการเปลียนอุปกรณ์ในระบบ ไม่มีการเปลียนอุปกรณ์ในระบบ
การส่ งกําลัง ล้อรถ และราง การส่ งกําลังใดๆ ล้อรถ และรางเดิน
เดินรถ ตามอายุการใช้งาน
รถ มีอายุการใช้งานสูง
มีมลภาวะทางเสี ยงจากการ
ไม่มีมลภาวะทางเสี ยงใดๆ ทีเกิด
ทํางานของล้อลากจูงทีบด
จากการทํางานของมอเตอร์ขบั ดัน
เสี ยดสี กบั หัวรางด้วยแรง
เพือการขับเคลือน
เสี ยดทานเพือการขับเคลือน

8. บทสรุป
การศึกษาเทคโนโลยีการขับเคลือนของระบบรถไฟฟ้ าถือเป็ นข้อมูลอันสําคัญในการประกอบการ
พิ จ ารณาตัด สิ น ใจต่ อ โครงการก่ อ สร้ า งระบบขนส่ ง มวลชนด้ว ยระบบราง คณะผู ้วิ จ ัย ได้
ทําการศึกษาประมวลเปรี ยบเทียบด้านต้นทุนเริ มต้น (Initial Costs) และต้นทุนในการดําเนิ นงาน
(Operating Costs) ของระบบรถไฟฟ้ าทัง 2 ประเภท พบว่า ระบบรถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ า
เหนี ยวนําประเภทหมุนรอบตัวเอง (Rotary Type Induction Motor) มีตน้ ทุนเริ มต้นในระดับทีตํา
กว่ารถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภทเชิงเส้นฯ (Linear Type Induction Motor) และ
เมือทําการพิจารณาต้นทุนในการดําเนินงานต่อไปในระยะยาวแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระบบ
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รถไฟฟ้ าทีใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนียวนําประเภทเชิงเส้นฯ นีกลับมีตน้ ทุนการดําเนินงานทีตํากว่าเป็ น
อย่างมาก ซึงหากระบบขนส่ งมวลชนระบบรางใดๆ ในอนาคต ทีมีอายุโครงการในระดับระยะยาว
ด้วยแล้วจะส่ งผลดีอย่างยิงทีจะสามารถให้องค์กรสามารถประกอบการเดินรถทีสร้างผลกําไรได้สูง
จากต้นทุนการดําเนิ นงานทีตําได้อย่างต่อเนื อง ดังนัน การวางแผนและการตัดสิ นใจในโครงการ
ก่อสร้างระบบขนส่ งมวลชนด้วยระบบรางทีต้องใช้เงินลงทุนสู งในวันนี ในช่วงการเปลียนแปลง
เทคโนโลยี เก่า-ใหม่ สามารถถูกกระทําได้อย่างมันใจมากยิงขึนได้ดว้ ยแบบจําลองนี
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณท่าน ดร. พรชัย มงคลวนิ ช อธิ การบดี มหาวิทยาลัยสยาม ทีให้ทุนและเครื องมือ
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