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การวิิจััยเชิิงทดลองครั้้�งนี้้�เป็็นการสร้้างและพััฒนาอุุปกรณ์์ต้้นแบบเพื่่�อตรวจวััดความ
ขนานของรางรถไฟ โดยการตรวจวััดเป็็นแบบเคลื่่�อนที่่�และสามารถเปลี่่�ยนจุุดที่่�ทำำ�การ
วััดได้้ง่่าย ทั้้�งนี้้� ตรวจวััดความขนานของรางรถไฟมาตรฐาน BS100A ที่่�กำำ�หนดให้้มีี
ระยะความขนานเท่่ากัับ 459 mm โดยใช้้อุุปกรณ์์วััดความดัันในกระบอกไฮดรอลิิก
(ไฮดรอลิิกพาราเรลเกจ) ร่่วมกัับอุุปกรณ์์บัันทึึกค่่าความดััน ตรวจวััดค่่าความขนานใน
ระยะทาง 2.2 m ทุุกๆ 10 cm ผลการทดลองที่่�ได้้มีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนจากการวััด
0.89 mm หรืือคิิดเท่่ากัับ 11.13 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการวััดด้้วยเครื่่�องมืือ
วััดระยะห่่างแบบเลเซอร์์ ความคาดเคลื่่�อนที่่�เกิิดขึ้้�นกัับไฮดรอลิิกพาราเรลเกจนี้้�มาจาก
การสะสมความดัันในช่่วงเวลาหนึ่่�งก่่อนการเปลี่่�ยนค่่าความดัันภายในกระบอกสููบ
(หรืือฮิิสเทอรีีซิิส) การเพิ่่�มค่่าความแข็็งตึึงของสปริิงสามารถลดค่่าความแปรปรวนของ
ความดัันได้้ จากผลการทดลอง สามารถหาค่่าความสััมพัันธ์์ของค่่าความดัันของไฮดรอลิิก
พาราเรลเกจกัับความขนานของรางรถไฟได้้ด้้วยสมการพอลิิโนเมีียลอัันดัับที่่� 5 อุุปกรณ์์
ไฮดรอลิิกพาราเรลเกจที่่�พััฒนาขึ้้�นในงานวิิจััยนี้้�สามารถนำำ�ไปปรัับปรุุงสำำ�หรัับการวััด
รางขนานขนาดมาตรฐานได้้ในอนาคต โดยสามารถสอบเทีียบกัับเครื่่อ� งมืือวััดมาตรฐาน
หรืือแทรคเกจ ซึ่่ง� จะเป็็นการพััฒนาไฮดรอลิิกพาราเรลเกจไปสู่่�การใช้้งานตรวจวััดความ
ขนานของรางรถไฟได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

คำำ�สำำ�คััญ :
รถไฟ / ความขนาน / ราง /
การวััด
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This experimental research involved the fabrication and development of a
prototype to determine rail parallelity; the prototype is mobile in nature and
can easily change the point at which measurements are to be made. Parallelity
of BS100A standard rails, with a parallel distance of 459 mm, was measured
using the developed hydraulic parallel gauge (HPG) along with a pressure
transducer. Experimental results were validated with those obtained using a
laser distance meter; the measurement accuracy was noted to be 0.89 mm
or 11.13 percent difference. The fluctuation of the internal pressure of the
hydraulic cylinder, which was due to the accumulation of the stored pressure
during the change of pressure, was the source of error. Such a fluctuation can
nevertheless be reduced by using a spring with higher stiffness value. Based
on the experimental data, the relation between HPG pressure and parallel
distance could be correlated using a fifth order polynomial equation. The
mobile HPG developed in this research can be further developed and used
with the standard gauge rail system after being calibrated with a standard
measurement device viz. a track gauge meter. This would result in the
development of HPG into practical use in rail parallelity measurement.
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1. บทนำำ�

ระบบขนส่่งทางรางกำำ�ลัังเข้้ามามีีบทบาทในอุุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ทำำ�ให้้มีีการก่่อสร้้างเส้้นทางเดิินรถไฟฟ้้าในเขต
กรุุงเทพมหานคร และทางรถไฟรางคู่่�ระหว่่างเมืืองสำำ�หรัับการ
ขนส่่งสิินค้้าและการเดิินทางของประชาชน ในขั้้�นต้้นนั้้�นจะเป็็น
งานก่่อสร้้างเส้้นทางที่่�เป็็นงานด้้านวิิศวกรรมโยธา หลัังจากนั้้�น
จะเป็็นงานติิดตั้้�งระบบการเดิินรถและอาณััติิสััญญาณ อัันเป็็น
งานต่่อเนื่่�องระหว่่าง วิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง ไฟฟ้้าควบคุุมและ
วิิศวกรรมเครื่่�องกล ขั้้�นตอนดัังกล่่าวจะเสร็็จสิ้้�นไปตามกรอบ
เวลาของโครงการก่่อสร้้าง หลัังจากที่่�ระบบเดิินรถเริ่่ม� ให้้บริกิ าร
แก่่ประชาชนแล้้ว งานส่่วนที่่�ต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปควบคู่่�กัับ
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การใช้้งานคืือระบบบำำ�รุุงรัักษาเพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นใจและความ
ปลอดภััยในการใช้้งานให้้แก่่ประชาชน ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�วิิจััยจึึงให้้
ความสนใจที่่�จะพััฒนาอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือวััดที่่�จะช่่วยสนัับสนุุน
การบำำ�รุงุ รัักษาระบบรางเพื่่อ� ลดอุุบัติั เิ หตุุและยืืดอายุุการใช้้งาน
ของราง
	อุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดกัับรถไฟบ่่อยครั้้�งก็็คืือรถไฟตกราง ซึ่่�งอาจ
เกิิดจากการหลุุดออกของสลัักยึึดรางกัับหมอนรองราง ดัังรููป
ที่่� 1 หรืือเกิิดจากการขยายตััวของรางรถไฟอัันเนื่่�องมาจาก
ความร้้อนสะสมในรางรถไฟทำำ�ให้้รางเกิิดการขยายตััว อัันเป็็น
ผลให้้รางที่่�ถููกยึึดติิดกัับหมอนรองราง โค้้งออกจากแนวราง
พร้้อมกัับหมอนรองราง ดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 1 ลัักษณะผิิดปกติิของรางรถไฟเนื่่�องจากสลัักยึึดรางหลุุดออกจากตำำ�แหน่่งติิดตั้้�ง [1]

รููปที่่� 2 ลัักษณะผิิดปกติิของรางรถไฟเนื่่�องจากความร้้อนของดวงอาทิิตย์์ [2]
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เมื่่อ� ศึึกษาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการพััฒนาอุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือวััดที่่�ใช้้
กัับระบบรางพบว่่ามีีนักั วิิจัยั ให้้ความสนใจในระบบการตรวจสอบ
ติิดตามสาเหตุุดัังกล่่าว เช่่น ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงของระยะ
ห่่างของรางรถไฟ แทรคเกจโดยใช้้วิธีิ กี ารติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ตรวจวััด
ไว้้ด้้านล่่างของตััวรถจำำ�นวน 2 ชุุด ซึ่่�งสามารถบัันทึึกข้้อมููลใน
ส่่วนของตำำ�แหน่่งที่่�ทำำ�การตรวจวััด ความเร็็วของรถ ระยะห่่าง
ของรางรถไฟ จุุดตััด และค่่าความโค้้งของรางรถไฟ [3] ศึึกษา
การตรวจวััดระยะห่่างของรางรถไฟด้้วย วิิธีีการ ไดแนมมิิคอิินสเพคฌัันเมธเธิิด โดยใช้้ ชาร์์ดจคััพเพิิลดิิไวซแคมเมอระ และ
เลเซอร์์ 2 ชุุด ซึ่่�งประยุุกต์์เข้้ากัับเทคนิิคการประมวลผลภาพ
ผลจากวิิธีนี้้ี คืื� อสามารถตรวจสอบได้้รวดเร็็วและมีีความแม่่นยำำ�สูงู
[4] ศึึกษาการนำำ�เลเซอร์์ 3 มิิติิ มาใช้้สแกนรางรถไฟ ทั้้�งแบบ
ทางตรงและประแจสลัับราง เพื่่อ� สร้้างแบบจำำ�ลองในคอมพิิวเตอร์์
โดยกำำ�หนดเป็็นสีีบนภาพรางรถไฟจากนั้้�นทำำ�การวััดระยะห่่าง
ระหว่่างรางทั้้�งสองด้้าน นำำ�ค่่าที่่�ได้้มาเทีียบกัับข้้อมููลของการ
ตรวจวััดรางแบบปกติิซึ่่�งผลที่่�ได้้สามารถบอกระยะห่่างของราง
และความครบถ้้วนของอุุปกรณ์์ยึึดราง [5] ศึึกษาและพััฒนา
อุุปกรณ์์ตรวจวััดความกว้้างของรางรถไฟโดยใช้้ เลเซอร์์เซนเซอร์์
และ มอเตอร์์เอ็็นโค๊๊ดเดอร์์ในการวััดระยะทางในการเคลื่่�อนที่่�
โดยมีีค่่าผิิดพลาดอยู่่�ที่่� 0.33 cm แต่่ต้้องทำำ�อุุปกรณ์์บัังแสงจาก
ดวงอาทิิตย์์เพื่่�อไม่่ให้้มีีผลต่่อเลเซอร์์เซนเซอร์์ [6] จากข้้อมููล

ดัังกล่่าวทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงปััญหาและข้้อจำำ�กััดของอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิคส์์ ดัังนั้้น� ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่�จะนำำ�สมบััติทิ างกลของอุุปกรณ์์
ไฮดรอลิิก ที่่�มีีการเก็็บความดัันไว้้ในระบบปิิด และสามารถ
เพิ่่�มหรืือลดความดัันได้้ตามการเปลี่่�ยนแปลงปริิมาตรภายใน
กระบอกสููบ มาพััฒนาเป็็นเครื่่อ� งมืือวััดความขนานของรางรถไฟ
จากระยะห่่างของรางที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง โดยอุุปกรณ์์ชิ้้�นนี้้�
จะสามารถติิดตั้้�งไปกัับรถตรวจราง และไม่่จำำ�เป็็นต้้องยกออก
จากรางขณะใช้้งาน ซึ่่�งเดิิมใช้้ แทรคเกจ เป็็นเครื่่�องมืือวััดและ
ในการใช้้งานนั้้�นต้้องยกเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งทุุกครั้้�ง

2. ทฤษฎีี
2.1 หลัักการตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษารางรถไฟ

			ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�จะมุ่่�งเน้้นที่่�การตรวจวััดความขนาน
ของรางรถไฟทางตรงที่่�มีีการเบี่่�ยง เข้้า – ออก จากแนวของราง
โดยกำำ�หนดให้้รางด้้านหนึ่่�งยึึดตรงตามแนวราง และรางอีีก
ด้้านหนึ่่�งปรัับให้้มีีระยะห่่างน้้อยที่่�สุุดกัับระยะห่่างมากที่่�สุุดที่่�
ยอมให้้ได้้ ซึ่่�งจะเป็็นรางที่่�เบน เข้้า - ออก จากแนวราง โดยมีี
ระยะห่่างของรางอ้้างอิิงคืือ L = 459 mm ดัังรููปที่่� 3 เกณฑ์์
ความคลาดเคลื่่�อนของทางรถไฟสำำ�หรัับการซ่่อมบำำ�รุุง รวมถึึง
ประแจและทางตััด ตามมาตรฐาน EN13231 ช่่วงความเร็็ว
การใช้้งานไม่่เกิิน 80 km/h อยู่่�ที่่� +7, -3 mm [7]

L (459 mm)

รููปที่่� 3 การวััดระยะห่่างของรางรถไฟทางตรง

2.2 แนวคิิดทฤษฎีีพื้้�นฐาน

เมื่่�อ P คืือ ความดััน (kgf/cm2)
F คืือ แรงที่่�กระทำำ�ต่่อพื้้�นที่่�ในแนวตั้้�งฉาก
			หลัักการเกิิดความดััน เป็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่าง ปริิมาณ
(kgf)
ของแรง (F) ที่่�กระทำำ�ต่่อพื้้�นที่่�หน้้าตััด (A) ในทิิศทางตั้้�งฉาก ซึ่่�ง
A คืือ พื้้�นที่่�หน้้าตััดที่่�รัับแรง (cm2)
สามารถเขีียนเป็็นสมการได้้ดัังนี้้� [8]
P = F/A

(1)

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 3 กรกฎาคม-กัันยายน 2564

505

3. อุุปกรณ์์และวิิธีีการทดลอง
3.1 อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการทดลอง

- อุุปกรณ์์วััดความดััน เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�สามารถวััดค่่าความดััน
ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในระบบและส่่งสััญญาณแบบแอนะล็็อก 4 mA
			เพื่่อ� ให้้ง่า่ ยต่่อความเข้้าใจดัังนั้้น� อุุปกรณ์์ชุดุ นี้้จ� ะใช้้ชื่อ่� ว่่า ที่่�แรงดััน 0 bar และ 20 mA ที่่�ความดัันสููงสุุด โดย อุุปกรณ์์
ไฮดรอลิิกพาราเรลเกจ (บทความต่่อจากนี้้�จะใช้้ HPG แทนชื่่�อ วััดความดััน ที่่�ใช้้ในการทดลองเป็็นรุ่่�น TR-PS2W-20Bar ดัังรููป
ของอุุปกรณ์์) ประกอบด้้วย
ที่่� 4

รููปที่่� 4 อุุปกรณ์์วััดความดัันที่่�ใช้้ในการทดลอง
- อุุปกรณ์์บัันทึึกค่่าความดััน เป็็นรุ่่�น MPS-384SD เป็็น
อุุปกรณ์์บัันทึึกผลความดัันที่่� อุุปกรณ์์วััดความดัันส่่งสััญญาณ
ออกมา โดยรัับสััญญาณ 4 – 20 mA แล้้วประมวลผลเป็็นค่่า
ความดัันบัันทึึกเป็็นข้้อมููลเก็็บไว้้ใน เอสดีีการ์์ด ดัังรููปที่่� 5 (ก)
- อุุปกรณ์์วััดระยะห่่างของรางเพื่่�อใช้้ในการเปรีียบเทีียบ
เป็็นรุ่่�น RP-60A (บทความต่่อจากนี้้�จะใช้้ LDM แทนชื่่�อของ

(ก)

อุุปกรณ์์) ความละเอีียดสููงสุุดที่่�วััดได้้ 1 mm ค่่าการอ้้างอิิง
การวััดจะสามารถปรัับได้้ 2 รููปแบบคืือปรัับค่่าอ้้างอิิงจาก
ด้้านล่่างสุุดของเครื่่�อง อ่่านค่่าได้้ใกล้้สุุดที่่� 17 cm และค่่า
อ้้างอิิงจากส่่วนบนสุุดของเครื่่อ� งอ่่านค่่าได้้ใกล้้สุดุ ที่่� 6 cm LDM
วััดระยะได้้ไกลสุุด 60 m และมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนอยู่่�ที่่�
± 2 mm ที่่�ระยะไกลสุุดดัังรููปที่่� 5 (ข)

(ข)

รููปที่่� 5 อุุปกรณ์์บัันทึึกข้้อมููล และ อุุปกรณ์์วััดระยะ
(ก) อุุปกรณ์์บัันทึึกค่่าความดััน รุ่่�น MPS-384SD
(ข) LDM รุ่่�น RP-60A
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- สปริิงที่่�ใช้้ในการทดลองนี้้�เป็็นสปริิงดัันซึ่่�งมีี ขนาดความโตของลวดสปริิง 1.8 mm ค่่าคงที่่� ของสปริิง (k) คืือ 654 N/m
ซึ่่�งคำำ�นวณจากกฎของฮุุก คืือ

F

m

x

mg
รููปที่่� 6 แบบจำำ�ลองการหาค่่าคงที่่�ของสปริิง (k)
เมื่่�อระบบอยู่่�ในสภาวะสมดุุล
F = mg
และ F คืือ แรงของสปริิง จะได้้ว่่า
F=k•x

เมื่่�อ m คืือ มวลของวััตถุุ (1 kg)
g 	คืือ ความเร่่งเนื่่�องจากแรงโน้้มถ่่วงของโลก (m/s2)
(2)
k คืือ ค่่าคงที่่�ของสปริิง (N/m)
x คืือ ระยะยืืดของสปริิง (0.015m)
(3)
	ทำำ�การทดลองโดยติิดตั้้�งกระบอกไฮดรอลิิกไว้้ส่่วนล่่างของ
โบกี้้�ทดสอบ ซึ่่�งกระบอกไฮดรอลิิกจะอยู่่�ในลัักษณะดัังรููปที่่� 7

รููปที่่� 7 แบบจำำ�ลองของระบบที่่�ใช้้ในการทดสอบ
จากนั้้�นทำำ�การเพิ่่�มความดัันเพื่่�อทำำ�ให้้ก้้านลููกสููบยืืดออก
จนส่่วนปลายสััมผััสกัับผิิวรางด้้านในจนสปริิงยุุบตััวลงมาที่่�
10 mm พร้้อมกัับทำำ�การลดความดัันในกระบอกไฮดรอลิิก
ให้้มีีความดัันภายใน 10 bar แล้้วจึึงทำำ�การติิดตั้้�ง อุุปกรณ์์วััด
ความดัันเข้้ากัับส่ว่ นท้้ายของกระบอกไฮดรอลิิกพร้้อมกัับต่อ่ สาย
สััญญาณมายัังอุุปกรณ์์บันั ทึึกค่่าความดััน ซึ่่ง� จะทำำ�การบัันทึึกค่่า

ความดัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปทุุก 5 s ตามการยืืดและหดตััวของ
สปริิง จากสมบััติิทางกลที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการ เพิ่่�ม – ลด ความดัันใน
กระบอกไฮดรอลิิกนี้้เ� องที่่�จะใช้้เป็็นตััวแปรบอกความขนานของ
รางรถไฟที่่�มีีการเบี่่�ยง เข้้า – ออก จากแนวของราง โดยเทีียบ
กัับระยะห่่างที่่�วััดได้้จาก LDM โดยลัักษณะการทดสอบจะเป็็น
ดัังรููปที่่� 8
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รููปที่่� 8 ชุุดทดสอบเครื่่�องมืือวััดความขนานของรางรถไฟ

3.2 วิิธีีการทดลอง

			ขั้้�นแรกทำำ�การสอบเทีียบ HPG กัับ ไดอััลเกจ โดยการ
ติิดตั้้�ง HPG บนโต๊๊ะทดสอบ ดัังรููปที่่� 9 จากนั้้�นทำำ�การเพิ่่�ม
ความดัันในส่่วนท้้ายของกระบอกไฮดรอลิิก เพื่่�อให้้ก้้านสููบ
ยืืดออกจนลููกกลิ้้�งสััมผััสกัับแท่่งกด (10.42 bar) หลัังจากนั้้�น
ปรัับตั้้�ง ไดอััลเกจ ตามมาตรฐานการใช้้งาน แล้้วเริ่่�มกดเพื่่�อให้้
สปริิงยุุบตััวโดยการปรัับระดัับของ โบลท ลงครั้้�งละ 1 mm

พร้้อมกัับบัันทึึกค่่าความดัันจนระยะของสปริิงลดลงถึึง 5 mm
ซึ่่�งทำำ�ให้้ความดัันสููงมากกว่่า 19 bar แล้้วทำำ�การคลาย โบลท
เพิ่่�มระยะสปริิงกลัับมาจนถึึงตำำ�แหน่่งเริ่่�มต้้นครั้้�งละ 1 mm
พร้้อมบัันทึึกค่่าความดััน นำำ�ค่่าความดัันที่่�บัันทึึกได้้มาสร้้าง
กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างระยะหดและยืืดออกของสปริิงเทีียบ
กัับผลต่่างความดัันจะได้้กราฟดัังรููปที่่� 10

รููปที่่� 9 แบบจำำ�ลองการสอบเทีียบความดัันที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ HPG จากระยะหด – ยืืด ของสปริิง
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รููปที่่� 10 ความดัันเฉลี่่�ยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของระยะกดที่่�ปลายกระบอกสููบ
เพื่่อ� ให้้ได้้สมการความสััมพัันธ์์ระหว่่างระยะกดที่่ป� ลายกระบอกสููบและผลต่่างของความดัันที่่�เปลี่่ย� นแปลงในกระบอกไฮดรอลิิก
สำำ�หรัับใช้้ในการทดลอง ต้้องทำำ�การเพิ่่�มเส้้นแนวโน้้มและเส้้นแนวโน้้มที่่�เหมาะสมกัับผลการทดลองนี้้คืื� อสมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับ
2, 3, 4 และ 5 เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมของอัันดัับที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณระยะยืืด - หด ของสปริิง ซึ่่�งได้้สมการดัังนี้้�
สมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับที่่� 2
y = 0.0478x2 - 0.9379x - 0.2384
(4)
2
R = 0.9819

รููปที่่� 11 เส้้นแนวโน้้มของสมการพอลิิโนเมีียลอัันดัับที่่� 2
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สมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับที่่� 3

y = -0.0116x3 + 0.2x2 - 1.4142x - 0.0295
R2 = 0.9984
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(5)

รููปที่่� 12 เส้้นแนวโน้้มของสมการพอลิิโนเมีียลอัันดัับที่่� 3
สมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับที่่� 4

y = -0.0005x4 - 0.003x3 + 0.1528x2
- 1.3374x – 0.0444
2
R = 0.9984

รููปที่่� 13 เส้้นแนวโน้้มของสมการพอลิิโนเมีียลอัันดัับที่่� 4

(6)
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สมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับที่่� 5

y = -0.0023x5 + 0.0459x4- 0.3141x3
+0.936x2 – 1.9601x + 10-9
R2 = 1

(7)

รููปที่่� 14 เส้้นแนวโน้้มของสมการพอลิิโนเมีียลอัันดัับที่่� 5
เมื่่�อ y คืือ ระยะกดที่่�ปลายกระบอกสููบ (mm)
x คืือ ผลต่่างของความดััน (∆P) ซึ่่�ง
			 เป็็นไปตามสมการที่่� 8 (bar)
x = ∆P = PX - P0

เมื่่�อ P0 	คืือ ความดัันเริ่่�มต้้นที่่�ทำำ�ให้้กระบอกไฮดรอลิิก
				ยืืดออกจนลููกกลิ้้�งสััมผััสกัับผิิวรางรถไฟและกดให้้
				สปริิงหดตััวลง (bar)
PX คืือ ความดัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามระยะ
การเบี่่�ยงของรางรถไฟทดสอบ (bar)

4. ผลการทดลอง

(8)

เมื่่อ� ทำำ�การทดสอบขัับเคลื่่อ� นโบกี้้�บนรางทดสอบยาว 2.2 m
และบัันทึึกค่่าทุุกระยะ 10 cm จำำ�นวน 22 จุุดทดสอบ ช่่วง
อุุณหภููมิิในพื้้�นที่่�ทดสอบ 26°C - 30°C เพื่่�อควบคุุมความร้้อน
สะสมในระบบไม่่ให้้ส่่งผลกัับแรงดัันภายใน HPG เมื่่�อนำำ�ค่่าผล
ต่่างความดัันที่่�บัันทึึกได้้มาแทนค่่าในสมการที่่� 4, 5, 6, และ 7
ต่่างความดัันที่่�บัันทึึกได้้มาแทนค่่าในสมการที่่� 4, 5, 6, และ 7 จะได้้ระยะการเปลี่่�ยนแปลงของสปริิงที่่�ปลายกระบอกสููบ
จะได้้ระยะการเปลี่่�ยนแปลงของสปริิงที่่�ปลายกระบอกสููบ จากนั้้�นนำำ�มาสร้้างกราฟเปรีียบเทีียบกัับระยะห่่างที่่�วััดได้้จาก
จากนั้้�นนำำ�มาสร้้างกราฟเปรีียบเทีียบกัับระยะห่่างที่่�วััดได้้จาก LDM จะได้้กราฟความสััมพัันธ์์ดัังรููปที่่� 15
LDM จะได้้กราฟความสััมพัันธ์์ดัังรููปที่่� 15
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รููปที่่� 15 ลัักษณะของเส้้นกราฟการเปลี่่�ยนแปลงของสปริิงที่่�ปลายกระบอกสููบซึ่่�งได้้จากสมการที่่� 4, 5, 6 และ 7
	พิิจารณาระยะของสปริิงที่่�ปลายกระบอกสููบจากรููปที่่� 15
พบว่่ากราฟสมการพอลิิโนเมีียล อัันดัับที่่� 5 มีีลัักษณะเส้้นกราฟ
ใกล้้เคีียงกัับเส้้นกราฟระยะห่่างของรางที่่�วััดได้้จาก LDM
มากที่่�สุุด และเกิิดการเบี่่�ยงเบนของเส้้นกราฟอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ 3 ช่่วงคืือ
	ช่่วงที่่� 1 จากจุุดเริ่่�มต้้นถึึงจุุดที่่� 8 ระยะห่่างของรางทดสอบ
อยู่่�ที่่� 457 – 465 mm
	ช่่วงที่่� 2 จุุดที่่� 9 ถึึงจุุดที่่� 19 ระยะห่่างของรางทดสอบ
อยู่่�ที่่� 466 – 472 mm

	ช่่วงที่่� 3 จุุดที่่� 20 ถึึงจุุดที่่� 22 ระยะห่่างของรางทดสอบ
อยู่่�ที่่� 461 - 462 mm
ในช่่วงที่่� 2 นั้้�นมีีระยะห่่างของรางทดสอบมากกว่่าระยะ
ทำำ�งานของ HPG ดัังนั้้�นเพื่่�อลดค่่าความผิิดพลาดดัังกล่่าว จึึง
เลืือกพิิจารณาเฉพาะช่่วงที่่� 1 และ 2 จะได้้ระยะแคบที่่�สุุดคืือ
-2 mm ระยะกว้้างที่่�สุุดคืือ 6 mm (457 – 465 mm) และ
เขีียนกราฟเปรีียบเทีียบความขนานที่่�วััดได้้จาก LDM กัับ HPG
จะได้้ รููปที่่� 16

รููปที่่� 16 เปรีียบเทีียบระยะห่่างของรางรถไฟที่่�ได้้จาก LDM กัับ สมการที่่� 7 เฉพาะช่่วงระยะ -2 ถึึง 6 mm
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จากรููปที่่� 16 จะเห็็นได้้ว่่าเกิิดการเบี่่�ยงเบนของเส้้นกราฟ
2 ช่่วงคืือ ช่่วงที่่� 1 อยู่่�ด้้านซ้้ายของระยะอ้้างอิิงเป็็นช่่วงระยะ
ห่่างของราง 457 mm ถึึง 459 mm ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�รางมีีระยะ
แคบลง (ค่่าลบ) และ ช่่วงที่่� 2 จะอยู่่�ด้้านขวาของระยะอ้้างอิิง

เป็็นช่่วงระยะห่่าง 459 mm ถึึง 465 mm ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ราง
มีีระยะกว้้างขึ้้�น (ค่่าบวก) สามารถคำำ�นวณหาเปอร์์เซ็็นต์์ความ
ผิิดพลาดของการตรวจวััดจากสมการที่่� 9 จะได้้ค่่าระยะความ
ห่่างและเปอร์์เซ็็นต์์การเบี่่�ยงเบนของรางทดสอบดัังตารางที่่� 1

Er = [|∆LHPG - ∆LLDM |/ ∆LLDM ] x 100

(9)

ตารางที่่� 2 ค่่าความขนานของรางรถไฟทดสอบ

เมื่่�อ

Er					คืือ เปอร์์เซ็็นต์์ความคลาดเคลื่่�อน
					 ของระบบ
		∆LHPG 	คืือ ระยะความห่่างของรางทดสอบที่่�
							 เทีียบกัับระยะอ้้างอิิง (459 mm)
∆LLDM 		คืือ ระยะความห่่างของรางทดสอบที่่�
							วััดได้้จาก LDM เทีียบกัับระยะอ้้างอิิง
								 (459 mm)
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าระยะความห่่างและเปอร์์เซ็็นต์์
						การเบี่่�ยงเบนของรางทดสอบ

Er
(%)

Er (%)

|∆ L LDM - ∆ L HPG |

∆ L HPG (mm)

∆ L LDM (mm)

ระยะความขนาน (mm)

457 - 2 -1.37 0.63 31.5
458 - 1 -1.15 0.15 15.0
459 0
0
0
0
460 1 0.96 0.04 4.0
461 2 1.65 0.35 17.5
462 3 1.91 1.09 36.3
463 4 3.08 0.92 23.0
465 6 5.74 0.26 4.3
0.49 18.8
Er
(7 point)

หมายเหตุุ; ค่่าความขนานตามมาตรฐาน EN13231 ช่่วง
ความเร็็วการใช้้งานไม่่เกิิน 80 km/h ที่่� 10 mm (+7,-3)

5. 	สรุุปผลการวิิจััยและข้้อเสนอแนะ
23.25
0

17.02

ความผิิดพลาดระยะของช่่วงการวััดที่่�รางมีีระยะแคบ อยู่่�ที่่�
23.25% และช่่วงการวััดที่่�รางมีีระยะกว้้างอยู่่�ที่่� 17.02% และ
หากพิิจารณาค่่าความผิิดพลาดทั้้�ง 7 จุุด (ไม่่คิดิ จุุดอ้้างอิิง ที่่�ระยะ
459 mm) จะได้้ค่่าความผิิดพลาดเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 18.8% หรืือคิิด
ค่่าเฉลี่่ย� เป็็นระยะที่่� HPG ตรวจวััดได้้จะมีีค่า่ ประมาณ 0.49 mm
ผลการทดลองจากตารางที่่� 2 อุุปกรณ์์ตรวจวััดความขนาน
ของรางรถไฟชนิิดเคลื่่อ� นที่่�สามารถประมวลผลความขนานของ
รางรถไฟได้้ใกล้้เคีียงกัับเครื่่�องมืือวััดแบบ LDM โดยมีีค่่าความ
คลาดเคลื่่�อน 0.89 mm หรืือคิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นได้้ 11.13% ค่่า
ความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�เกิิดจากการแปรปรวนของความดััน
ในกระบอกไฮดรอลิิก หรืือ ฮิิสเทอรีีซิิส ซึ่่�งเป็็นการสะสมของ
ความดัันในช่่วงเวลาหนึ่่�งก่่อนเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงความดััน
[9-10] ผลที่่�ได้้จากการทดลองครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยจะนำำ�อุุปกรณ์์ HPG
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ไปทดสอบบนรางรถไฟมาตรฐานมิิเตอร์์เกจ (ขนาดความกว้้าง
1000 mm) เพื่่�อศึึกษาผลกระทบจากสภาพรางรถไฟจริิงทั้้�งใน
ส่่วนของอุุณหภููมิิ และสภาพของรางรถไฟที่่�ใช้้งานจริิงอัันส่่งผล
ต่่อการทำำ�งานของ HPG รวมถึึงพััฒนาระบบบัันทึึกข้้อมููลที่่�
สามารถส่่งข้้อมููลที่่�ตรวจวััดได้้กลัับมายัังศููนย์์บำำ�รุุงรัักษาเพื่่�อ
เตรีียมแผนงานซ่่อมบำำ�รุงุ ตามวาระ เพื่่อ� ให้้รางรถไฟอยู่่�ในสภาพ
พร้้อมใช้้งานและพร้้อมให้้บริกิ ารแก่่ผู้้�โดยสารระบบขนส่่งทางราง
ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทยต่่อไป
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