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มาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย   

ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร   (วสท.0x2002-63) 
 

อธิบาย รหัสมาตรฐาน 

มาตรฐานฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  พิมพ์ครั้งที่ 1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

รหัสมาตรฐาน วสท. 0x2002-62 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วสท. ได้มีการปรับเปลี่ยนการก าหนดรหัสมาตรฐานใหม่จากเดิม รหัสสาขา-ล าดับ

มาตรฐานสาขา-ปีที่พิมพ์ แก้ไขใหม่เป็น รหัสสาขา-กรอบมาตรฐานและล าดับมาตรฐาน

ตามสาขา ปีท่ีพิมพ์    

 รหัสมาตรฐานเล่มนี้ คือ วสท. 042002-62   มีความหมายดังนี้  

 04 ??  =  สาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

 2  =  กรอบมาตรฐาน (การปฏิบัติงาน) 

 001  =  ล าดับที่ของมาตรฐานในสาขาท่ัวไป 

 63 = พ.ศ. ที่พิมพ์ 
 

หมายเหตุ  1. รหัสมาตรฐานตามระบบไทยเป็นดังนี้ มาตรฐาน วสท. 042002-62 

   รหัสมาตรฐานตามระบบสากลเป็นดังนี้ EIT Standard 042002-19 

  2.  กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 เลข  1  แทน  การค านวณออกแบบ 

 เลข  2  แทน  การก่อสร้าง/การติดตั้ง/การปฏิบัติงาน 

 เลข  3  แทน  การอ านวยการใช้ และบ ารุงรักษา 

 เลข  4  แทน  วัสดุ 

สงวนลขิสิทธิ์ตามพระราชบัญญติัลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ท าซ้ า และดดัแปลง ส่วนใดส่วนหน่ึงของหนังสือฉบับนี้ 
นอกจากได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจา้ของลิขสิทธิ์เท่านั้น 
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มาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร 

ค าน า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสถาบัน

วิชาการด้านวิศวกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมของไทย นโยบายส าคัญ

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประการหนึ่งคือ ส่งเสริมการจัดท า ต ารา คู่มือ และ

มาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อวิศวกรและวงการวิศวกรรมของไทย 

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งของประเทศทั้งทางด้านทางบก (ถนนและระบบ

ราง) ทางน้ า และทางอากาศนั้น สามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งจากมั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัยของตัวยานพาหนะ (รถยนต์ในกรณีของถนน หรือตัวรถและขบวนรถของรถไฟและ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรณีของระบบราง หรือเครื่องบินในกรณีของระบบขนส่งทาง

อากาศ หรือเรือในกรณีของระบบขนส่งทางน้ า) จากตัวของผู้ขับขี่ยานพาหนะเหล่านั้น 

รวมทั้งจากสภาพเส้นทางของระบบขนส่งเหล่านั้น (เช่น สภาพถนน ทางรถไฟ แม่น้ าล า

คลอง และสภาพของอากาศในกรณีของการเดินอากาศ)  อุบัติภัยที่มีสาเหตุมาจากตัว

ยานพาหนะเป็นประเด็นที่ส าคัญอันหนึ่งที่ทาง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯให้

ความส าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะสร้างระบบความปลอดภัยเพ่ือป้องกันชีวิตและ

ทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น โดยได้ด าเนินการทั้งทางด้านจัดท ามาตรฐานของการ

ผลิตตัวยานพาหนะเหล่านี้ รวมทั้งให้การฝึกอบรมบุคลากรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

น ามาตรฐานเหล่านี้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะสมาคม

วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมของประเทศที่รวมความรู้งานทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ 

เป็นจ านวนมาก   โดยสาขาวิศวกรรมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่

รับผิดชอบงานทางด้านระบบขนส่งในรูปแบบต่าง ๆของประเทศ  ได้พิจารณาเห็นว่ามีความ

จ าเป็นที่ต้องมีมาตรฐานเพ่ือประกอบการอ้างอิงส าหรับมาตรฐานการผลิตและประกอบตู้

รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    III 
 

มาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร 

และเอกชน ที่ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ

สถานประกอบการ วิศวกร ช่าง ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในมาตรฐานงาน

วิศวกรรมส าหรับใช้ในการ ออกแบบ ผลิต ประกอบ รวมทั้งการตรวจสอบ ตู้รถไฟ/ตู้

รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ทั้งนี้ เ พ่ือความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน   

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานชุดนี้ ได้ทุ่มเทอุทิศเวลารวมทั้งก าลังกายและก าลังใจต่าง ๆ 

ให้กับการจัดท ามาตรฐานฉบับนี้จนมาตรฐานนี้ได้แล้วเสร็จสามารถจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ให้

ผู้ใช้งานเพ่ือการอ้างอิงต่อไป 

ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และหากผู้ใช้มาตรฐานฉบับนี้มีข้อคิดเห็น 

และข้อแนะน าประการใด กรุณาแจ้งให้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทราบเพ่ือจะได้

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป 

 

ดร.ธเนศ วีระศิร ิ
นายก 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

  



 

มาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร 

บทน า 

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับ

ประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้โดยสาร ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิส 

ติกส์  ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมด้านการผลิตและประกอบตู้รถไฟและตู้รถไฟฟ้าในระบบ

ขนส่งทางรางขึ้นในประเทศ และเพ่ือให้มาตรฐานของการผลิต ตลอดจนกระบวนการและ

ระบบการผลิตและประกอบตู้รถไฟและตู้รถไฟฟ้า เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและมี

มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

อีกทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยังได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา

ระบบขนส่งทางรางของประเทศ เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบรถไฟทางคู่ ระบบ

โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ในเมืองหลวงและหัวเมืองต่าง ๆ ของประเทศ

ไทย  รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของรัฐบาลไทยในการที่จะพัฒนา

งานด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยขึ้นมา โดยก าหนดให้มีการผลิตและประกอบ

ขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าเหล่านี้ภายในประเทศของเราเอง โดยการก าหนดให้มีอุปกรณ์และ

ชิ้นส่วนต่าง ๆของขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าเหล่านี้เป็นจ านวน 40% ของมูลค่าทั้งหมดที่ต้อง

ส่งมอบแก่หน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐภายใน 4 ปีข้างหน้านับจากปี พ.ศ. 2563 นี้  ซึ่งถือ

เป็นภารกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนของประเทศชาติตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ที่

เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันผลักดันให้งานที่ส าคัญยิ่งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตาม

ก าหนดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของวิศวกรรมทางด้านนี้ รวมทั้งการลดการน าเข้า

สินค้าต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพ่ือการสร้างงานในอุตสาหกรรมระบบราง และเป็นการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีหน้าที่ทางด้านวิชาการ การผลิตหนังสือ  

ต ารา ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม และการให้การฝึกอบรมแก่วิศวกรใน

ด้านต่าง ๆ  จึงได้จัดท ามาตรฐานส าหรับการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับ
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ประเทศไทยนี้ขึ้น ภายใต้การรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการผลิตและ

ประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในก ากับของคณะกรรมการระบบ

ขนส่งและโลจิสติกส์    ในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการได้มี

การศึกษาและอ้างอิงถึงมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และองค์กรนานาชาติต่าง ๆ 

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพต่าง  ๆของประเทศไทย เพ่ือท าให้

มาตรฐานฉบับนี้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพของประเทศ

ไทยเรา และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของนานาชาติ 

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้า วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ วิศวกร 

หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ใน

การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานและภารกิจต่าง ๆ ทางด้านนี้   หากมีข้อเสนอแนะ

ประการใด กรุณาแจ้งต่อวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาในการจัดท าหรือปรับปรุงมาตรฐานนี้ในครั้งต่อไป   

 

รศ.ดร. พิชัย ปมาณิกบุตร 

ประธาน   

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

 

 

       

 

 

 



 

มาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร 

รายนามคณะกรรมการอ านวยการ 
พ.ศ. 2560-2562 

 

คณะกรรมการ 
1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
2. นายเกชา   ธีระโกเมน  อุปนายก คนที่ 1 
3. รศ.ดร.พิชัย   ปมาณิกบุตร  อุปนายก คนที่ 2 
4. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข  อุปนายก คนที่ 3 
5. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์  กรรมการและเลขาธิการ 
6. นายอุทัย   ค าเสนาะ  กรรมการและเหรัญญิก 
7. ผศ.ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการและนายทะเบียน 
8. ดร.ธีรธร   ธาราไชย  กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
9. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์  กรรมการและประธานกรรมการสิทธิ 

    และจรรยาบรรณ 
10. ศ.ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ์  กรรมการโครงการและต่างประเทศ  
11. นางสาวบุษกร   แสนสุข  กรรมการและกรรมการกิจกรรมพิเศษ 
12. นายมนูญ อารยะศิริ  กรรมการและประธานวิศวกรอาวุโส 
13. นางสาวศุทธหทัย   โพธินามทอง  กรรมการและประธานวิศวกรหญิง 
14. นายกฤตวัฒน์ สุโกสิ   กรรมการและประธานยุววิศวกร 
15. รศ.เอนก ศิริพานิชกร  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 
16. ผศ.ดร.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน  กรรมการและประธานสาขา 

    วิศวกรรมไฟฟ้า 
17. ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ  กรรมการและประธานสาขา 

    วิศวกรรมเครื่องกล 
18. รศ.ดร.ประจวบ   กล่อมจิตร  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 

    อุตสาหการ 
19. ศ.ดร.กิตติเทพ   เฟ่ืองขจร  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 

    เหมืองแร่โลหะการและปิโตรเลียม  



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    VII 
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20. รศ.ดร.อัญชลีพร    วาริทสวัสดิ์หล่อทองค า  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 
    เคมีและปิโตรเคมี 

21. รศ.สุเทพ   สิริวิทยาปกรณ์ กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 
    สิ่งแวดล้อม 

22. ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 
    ยานยนต์ 

23. ดร.พิศาล   จอโภชาอุดม  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 
    คอมพิวเตอร์ 

24. รศ.ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทร์ยอง กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 1 
25. รศ.วิชัย   ฤกษ์ภูริทัต  กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 2 
26. นายจีรวุฒิ   ภูศรโีสม  กรรมการและประธานภาค 

    ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
27. ผศ.นัฐวุฒิ   ทิพย์โยธา  กรรมการและประธานภาค 

    ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
28. ดร.กิตติ   จันทรา  กรรมการและประธานสาขาภาค 
    ตะวันออก 1 
29. นายอิทธิพล  เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว กรรมการและประธานสาขาภาค 
    ตะวันออก 2 
30. นางสาววรรณิษา จักภิละ  กรรมการและกรรมการและประธาน 

    สาขาภาคตะวันตก 
31. นายธนินท์รัฐ   เมธีวัชรรัตน ์  กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1 
32. รศ.ดร.อุดมผล   พืชน์ไพบูลย์  กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2 
33. นายทศพร     ศรีเอ่ียม  กรรมการกลาง 
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รายนามคณะกรรมการสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส ์
พ.ศ.2560-2562 

ที่ปรึกษา 
1. นาย สุวัฒน์ เชาว์ปรชีา  
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ  
4. ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว   
 

ประธานคณะกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร   

 

กรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ กล่อมจิตร  
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์  
6. นายบุญรักษ์ กุณาศล   
7. ดร. สุเมธ องกิตติกุล  
8. นายชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี   
9. นายสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย  

10.  นาย รัชตะ พันธุ์เพ็ง  
11.  ผศ.ดร.ประมวล  สุธีจารวุัฒน  
12.  นายสมบูรณ์  พิทยรังสฤษฏ์  
13.  นายก าพล  บุญชม  
14.  นายพงษ์ศักดิ์  พิบูลศักดิ์  
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รายนามคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน 

การผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2562-2563 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ปมาณิกบุตร ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ กล่อมจิตร กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์ กรรมการ 

4. นาย ก าพล  บุญชม กรรมการ 

5. ดร. อรรถพล  เก่าประเสริฐ กรรมการ 

6. นางสาว พรปวีณ์ ศิริรังษี กรรมการ 

7. นาย บุญรักษ์  กุณาศล กรรมการ 

8. นาย จักรกฤษณ์  คล้ายปักษี กรรมการ 

9. นาย กิจติศักดิ์  ร าไพรุจิพงศ์ กรรมการ 

10. นาย ศุภฤกษ์  สุดยอดประเสริฐ กรรมการ 

11. นางสาว พรนิชา  รอดชีวะ ฝ่ายเลขาฯ 

12. นาย ชัยนรินทร์  ไวทยะติกานต์ ฝ่ายเลขาฯ 
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สารบัญ 

บทที่ 1  ขอบเขตและข้อก าหนด   

1.1  ขอบเขต 

1.2  มาตรฐานอ้างอิง 

1.3  ข้อก าหนดและค าจ ากัดความ 

1.4  ระบบพิกัด 

บทที่ 2  ข้อก าหนดด้านโครงสร้าง   

2.1  ทั่วไป 

2.2  ประเภทของรถไฟ 

2.2.1 ประเภทโครงสร้าง 

2.2.2 รถจักร 

2.2.3 รถโดยสาร 

2.2.4 รถสินค้า 

2.2.5 รถไฟประเภทอ่ืน 

2.3  ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ในการออกแบบรถไฟ 

2.3.1 ค่าเผื่อความไม่แน่นอน 

2.3.2 น้ าหนัก 

2.3.3 วัสดุ 

2.3.4 ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด 

2.3.5 กระบวนการผลิต 

2.3.6 ความแม่นย าในการวิเคราะห์ 

2.4 การแสดงความแข็งแรงในสภาวะน้ าหนักคงที่และความมั่นคงของ

โครงสร้าง 
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2.4.1 ข้อก าหนด 

2.4.2 ความแข็งแรงที่จุดคราก หรือความแข็งแรงที่พิสูจน์ได้ 

2.4.3 ความเสียหายสูงสุด 

2.4.4 ความไม่มั่นคง 

2.5  การแสดงความแข็งแกร่ง 

2.6  การแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของความล้า 

2.6.1 ทั่วไป 

2.6.2 วิธีการประเมิน 

บทที่ 3  การออกแบบรูปแบบของการรับน้ าหนัก 

3.1 ทั่วไป 

3.2 น้ าหนักคงที่ตามแนวยาวส าหรับตัวรถ 

3.2.1 ทั่วไป 

3.2.2 แรงตามแนวยาวในพ้ืนที่ชานปะทะและขอพ่วง 

3.2.3 แรงอัดในพ้ืนที่ผนังปลายหน้าอุด 

3.3  น้ าหนักคงที่ในแนวดิ่งส าหรับตัวรถ 

3.3.1 น้ าหนักสูงสุดส าหรับวิ่งท าขบวน 

3.3.2 การยกและการดัน 

3.3.3 การยกและการดันโดยมีการย้ายที่ของจุดรองรับ 

3.4 การซ้อนทับของน้ าหนักสถิตส าหรับตัวรถไฟ 

3.5 น้ าหนักสถิตท่ีพิสูจน์ได้ที่ต าแหน่งต่อเชื่อม 

3.5.1 น้ าหนักท่ีพิสูจน์ไดส้ าหรับการต่อเชื่อมตัวรถและแคร่ 

3.5.2 กรณีของน้ าหนักท่ีพิสูจน์ได้ส าหรับตัวยึดเหนี่ยวอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.5.3 กรณีของน้ าหนักพิสูจน์ได้ส าหรับรอยต่อของข้อต่อพ่วง 
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3.5.4 กรณีของน้ าหนักพิสูจน์ได้ส าหรับชิ้นส่วนที่เฉพาะเจาะจงบนตู้

บรรทุกสินค้า 

3.6 กรณีของน้ าหนักท่ีท าให้เกิดความล้าโดยทั่วไปส าหรับตัวรถ 

3.6.1 แหล่งที่มาของน้ าหนักบรรทุก 

3.6.2 ช่วงน้ าหนักบรรทุก 

3.6.3 จ านวนรอบของการบรรทุกและไม่บรรทุก 

3.6.4 น้ าหนักท่ีเกิดจากทางรถไฟ 

3.6.5 แรงกระท าตามหลักอากาศพลศาสตร์ 

3.6.6 การลากและการเบรก 

3.7 แรงกระท าอันเนื่องมาจากความล้าที่จุดต่อเชื่อม 

3.7.1 ความต้องการโดยทั่วไป 

3.7.2 จุดต่อเชื่อมระหว่างตัวรถ/แคร่ 

3.7.3 ตัวยึดอุปกรณ์ 

3.7.4 ขอพ่วง 

3.7.5 กรณีแรงกระท าจากความล้าส าหรับข้อต่อของชิ้นส่วนที่ต่อกัน 

3.8 การรวมกันของกรณีแรงกระท าจากความล้า 

3.9 รูปแบบของการสั่นสะเทือน 

3.9.1 ตัวรถ 

3.9.2 อุปกรณ์ 

บทที่ 4  ความเค้นที่ยอมรับได้ส าหรับวัสดุ 

4.1   การตีความของความเค้น 

4.2  ความแข็งแรงในสภาวะสถิต 

4.3   ความแข็งแรงที่จุดล้า 
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บทที ่    5  ข้อก าหนดของการสาธิตเพ่ือทดสอบความแข็งแรง 

5.1     วัตถุประสงค์ 

5.2    การทดสอบแรงกระท าที่พิสูจน์ได้ 

5.2.1   แรงกระท าที่ใช้ 

5.2.2   กระบวนการทดสอบ 

5.3   การทดสอบแรงกระท าในสภาวะความล้า หรือการทดสอบการใช้งาน 

5.4   การทดสอบการกระแทก 

บทที ่   6   โปรแกรมการตรวจสอบความถูกต้อง 

 6.1   วัตถุประสงค์ 

 6.2   โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องส าหรับการออกแบบใหม่ของโครงสร้างตัวรถ 

6.2.1   ทั่วไป 

6.2.2   การวิเคราะห์โครงสร้าง 

6.2.3   การทดสอบ 

6.2.3.1  ทั่วไป 

6.2.3.2  การทดสอบแบบสถิต 

6.2.3.3  การทดสอบความล้า 

6.2.3.4  การทดสอบในการใช้งาน 

6.3   โปรแกรมตรวจสอบการใช้งานส าหรับการออกแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

   ของโครงสร้างตัวรถ 

6.3.1   ทั่วไป 

6.3.2   การวิเคราะห์โครงสร้าง 

6.3.3   การทดสอบ 

6.3.3.1  ทั่วไป 

6.3.3.2  การทดสอบแบบสถิต 
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6.3.3.3  การทดสอบความล้า 

6.3.3.4  การทดสอบในการใช้งาน 

 

ภาคผนวก ก  การรักษาความเข้มของความเค้นเฉพาะที่ในการวิเคราะห์ 

ภาคผนวก ข  ตัวอย่างของกรณีน้ าหนักบรรทุกท่ีพิสูจน์ได้ท่ีข้อต่อ 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่  1   ค านิยามของมวลในการออกแบบ 

ตารางที่  2  แรงอัดที่กันชนและ/หรือขอพ่วง 

ตารางที่  3  แรงอัดที่ระดับต่ ากว่ากันชนและ/หรือระดับขอพ่วง 

ตารางที่  4  แรงอัดในแนวทแยงมุมที่ต าแหน่งกันชน (ถ้าติดตั้งกันชนด้านข้างท่ีปลาย 

  ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน) 

ตารางที่  5  แรงดึงที่ขอพ่วง  

ตารางที่  6  แรงอัดที่ระดับ 150 มม. เหนือพ้ืนของโครงสร้าง 

 ที่หน้าและหลังของโครงประธาน 

ตารางที่  7  แรงอัดที่ความสูงของขอบหน้าต่าง 

ตารางที่  8  แรงอัดที่ระดับความสูงของโครงหลังคาด้านข้าง 

ตารางที่  9  น้ าหนักสูงสุดในขณะเดินรถ 

ตารางที่  10  การยกและการดันที่ปลายด้านหนึ่งของตัวรถตามต าแหน่งที่ระบุไว้ 

ตารางที่  11  การยกและการดันรถท้ังคันตามต าแหน่งที่ระบุ 

ตารางที่  12  การซ้อนทับของน้ าหนักสถิตส าหรับตัวรถไฟ 

ตารางที่  13  ความเร่งในแนวแกน x 

ตารางที่  14  ความเร่งในแนวแกน y 

ตารางที่  15  ความเร่งในแนวแกน z 

ตารางที่  16  ความเร่งในแนวแกน y ที่มาจากการทดลอง 

ตารางที่  17  ความเร่งในแนวแกน z ที่มาจากการทดลอง 

ตารางที่  18  ความเร่งในแนวแกน x จากการออกตัวและการหยุด 

ตารางที่  19  สรุปโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง 
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