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1 การทดสอบรถโบกีบ้รรทกุตูส้นิคา้ (Bogie container Flat Wagon , BCF)

ขอบข่าย

การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบเพ่ือยอมรับต้นแบบ  (Prototype Test) รถโบก้ี

บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) ชนิด Ordinary two – axle wagons หรือ 

Ordinary bogie wagons หรือรถโบก้ีบรรทุกท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีน ้าหนักกดเพลาไม่เกิน 20 ตัน 

บทต. ท่ีใช้ในการทดสอบต้องเป็นคันใหม่ ท่ีอย่างน้อยประกอบด้วย

โดยท่ีโครงประธานต้องประกอบข้ึนจากเหล็กกล้า หรือวัสดุประเภทอื่น

ด้วยวิธีการเชื่อมหรือข้อต่อทางกล บทต. ต้องเป็นคันใหม่และทุกระบบต้อง

พร้อมใช้งาน อาทิ การประกอบและการขันแน่น ช่องว่างท่ีเหมาะสมของ

อุปกรณ์ สีของรถ น ้ามัน สารหล่อลื่น ความดันอากาศ มาตรวัด เป็นต้น 

โครงประธาน 

ชิ้นส่วนโครงแคร่

ชิ้นส่วนระบบห้ามล้อ 

ชิ้นส่วนระบบต่อพ่วง

1

รายการทดสอบในมาตรฐานน้ีอ้างอิงมาจากวิธีการตามมาตรฐาน International 

Union of Railways (UIC577), British Standard (BS EN 12663-2:2010) 

และ Association of American Railroads (AAR Section C M-1001)

ซึ่งรายการทดสอบสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้

เพ่ือให้เหมาะกับประเภทหรือชนิดของ บทต. ได้
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การทดสอบตามมาตรฐานฉบับน้ี จะใช้รถทดสอบจ านวน 2 คัน ส าหรับ

การทดสอบ ดังน้ี

การทดสอบแบบสถิต การทดสอบการโก่งตัว และแคมเบอร์ 

การทดสอบการยกในแนวดิ่ง การทดสอบแนวดิ่งบริเวณจุดข้ึนแม่แรง 

และการทดสอบการกระแทก

การทดสอบการเลี้ยวโค้ง การทดสอบห้ามล้อแบบสถิต การทดสอบ

ระยะห้ามล้อ (ในเส้นทางของผู้ใช้) การทดสอบห้ามล้อขณะจอด 

และการทดสอบน ้าหนักและการกระจายน ้าหนัก

คันที ่1 

คันที ่2 
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รายละเอยีดของเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวัด และการทดสอบ2

ล าดบั การทดสอบ
เครื่องมอืและอปุกรณ ์                   
ที่ใช้ในการวดั / ทดสอบ

ข้อก าหนดของเครือ่งมอืและ
อุปกรณว์ดั / ทดสอบ

1
การทดสอบ
แบบสถิต 

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ให้แรง

กระท าแนวดิง่ ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

อุปกรณ์ให้แรงกระท าแนวนอน ต้องมีใบสอบเทียบ และค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 1%

รายงานการค านวณความแข็งแรง

ของโครงสร้าง หรือ การวิเคราะห์

ด้วย Finite Element Analysis 

(FEA)

ต้องมีการรับรองผลโดยวิศวกร

ทีมี่ใบอนุญาต

สเตรนเกจ 

( 1 แกน หรือ Rosette)
Gauge factor +/- 2% 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (วงจร Half 

Bridge , Full Bridge)
ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

เช่น วิธี Shunt resistor 

2 การทดสอบการโก่ง และแคมเบอร์

2.1
การทดสอบ
การโก่ง

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ให้แรง

กระท าแนวดิง่

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

Dial indicator หรือ LVDT ต้องมีใบสอบเทียบ และค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 1%

2.2
การทดสอบ
แคมเบอร์ 

กล้องวัดระดบั ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ 

และค่าความผิดพลาดสูงสุด

ไม่เกิน 1%

Dial indicator หรือ LVDT
ต้องมีใบสอบเทียบ และค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 1%
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ล าดบั การทดสอบ
เครื่องมอืและอปุกรณ ์                   
ที่ใช้ในการวดั / ทดสอบ

ข้อก าหนดของเครือ่งมอืและ
อุปกรณว์ดั / ทดสอบ

3
การทดสอบการ
ยกแนวดิ่ง

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์

ให้แรงกระท าแนวดิง่
ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

เครือ่งมือวัดความยาว ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

รายงานการค านวณความแข็งแรง

ของโครงสร้าง หรือ การวิเคราะห์

ด้วยFinite Element Analysis 

(FEA) บริเวณจุดยกแนวดิง่

ต้องมีการรับรองผลโดยวิศวกรทีมี่

ใบอนุญาต

สเตรนเกจ ( 1 แกน หรือ Rosette) Gauge factor +/- 2% 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (วงจร Half 

Bridge , Full Bridge) 

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ 

เช่น วิธี Shunt resistor 

4

การทดสอบ
การยกแนวดิ่ง
บริเวณจุดข้ึน
แม่แรง

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ให้แรง

กระท าแนวดิง่
ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

เครือ่งมือวัดความยาว ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

รายงานการค านวณความแข็งแรง

ของโครงสร้าง หรือ Finite 

Element Analysis (FEA) บริเวณ

จุดขึน้แม่แรง

ต้องมีการรับรองผลโดยวิศวกรทีมี่

ใบอนุญาต

สเตรนเกจ ( 1 แกน หรือ Rosette) Gauge factor +/- 2% 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (วงจร Half 

bridge , full bridge) 

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ 

เช่น วิธี Shunt resistor 

5
การทดสอบ
การเลี้ยวโค้ง 

ทางรถไฟรัศมีโค้งไม่เกิน 150 เมตร ต้องมีรายงานการวัดค่าความโค้ง
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ล าดบั การทดสอบ
เครื่องมอืและอปุกรณ ์                   
ที่ใช้ในการวดั / ทดสอบ

ข้อก าหนดของเครือ่งมอืและ
อุปกรณว์ดั / ทดสอบ

6 การทดสอบระบบห้ามล้อ 

6.1
การทดสอบระบบ
ห้ามล้อแบบสถิต

เครือ่งมือทดสอบตามรายการผู้ผลิต

ก าหนด (Test Rig)
ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

6.2
การทดสอบ

ห้ามล้อขณะจอด
ก้อนน ้าหนัก ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

ทางรถไฟลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100

หรือ อุปกรณ์ให้แรงกระท าเทียบเท่า

แรงโน้มถ่วงบนทางรถไฟลาดเอียง

ไม่น้อยกว่า 1:100

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือใบทวนสอบ 

และค่าความผิดพลาดสูงสุด

ไม่เกิน 1%

7
การทดสอบ
การกระแทก 

ก้อนน ้าหนัก ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

อุปกรณ์วัดแรงทีข่อพ่วง 

หรือใช้อุปกรณ์วัดความเร่ง

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

อุปกรณ์วัดความเร็วรถ ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

8 การทดสอบน ้าหนัก และการกระจายน ้าหนักของแคร่ และ บทต.

8.1
การทดสอบน ้าหนัก 
และการกระจาย
น ้าหนักของแคร่

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ให้แรง

กระท าแนวดิง่

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

เครือ่งวัดน ้าหนักล้อรถไฟ
ต้องมีใบสอบเทียบ และค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 1%

8.2
การทดสอบน ้าหนัก 
และการกระจาย
น ้าหนักของ บทต.

ก้อนน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ให้แรง

กระท าแนวดิง่ 

ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

เครือ่งวัดน ้าหนักล้อรถไฟ 
ต้องมีใบสอบเทียบ และค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน 1%



กระบวนการทดสอบ 3

การทดสอบ
แบบสถิต 

(Static Test) 

การทดสอบ
การโก่ง 

และแคมเบอร์

การทดสอบ
ยกแนวดิ่ง

การทดสอบ
ยกแนวดิ่ง

บริเวณจุดขึ้นแมแ่รง 

การทดสอบ
การเล้ียวโค้ง

การทดสอบ
ระบบห้ามล้อ

การทดสอบ
การกระแทก

การทดสอบ
น ้าหนัก และ

การกระจายน ้าหนัก
ของแคร่ และ บทต.

รายการค านวณโครงสร้างท่ีสามารถระบุความเค้น ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ใน

โครงประธาน โดยจะต้องจ าลองการเคลื่อนตัวของกลางศูนย์เดือยแคร่ (Center 

Pivot) ให้มีลักษณะการเคลื่อนตัวสอดคล้องกับ การใช้งานจริง การค านวณ

ต้องใช้คุณสมบัติของวัสดุท่ีได้จากการทดสอบแรงดึง โครงของเคร่ืองทดสอบ

จะต้องมีความแข็งเกร็ง (Rigidity) และวิธีการให้แรงกระท าต้องสอดคล้องกับ

ลักษณะแรงกระท าท่ีเกิดขณะใช้งาน

การทดสอบแบบสถติ (Static Test) 3.1

ความตอ้งการ3.1.1
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7 การทดสอบรถโบกีบ้รรทกุตูส้นิคา้ (Bogie container Flat Wagon , BCF)

โดยรายการทดสอบแบบสถิตมีรายละเอียดดังน้ี 

แรงกระท าแนวดิ่งขนาด 1.3 เท่าของน ้าหนักพิกัดขณะบรรทุกในรูปแบบกระจาย

น ้าหนักตามประเภทของน ้าหนักบรรทุก โดยให้น ้าหนักบรรทุกกระท าท่ีจุดรับ

น ้าหนักของโครงประธาน ซึ่งข้ึนอยู่กับประเภทของการบรรทุก ดังน้ี

1.1 ตู้บรรทุกสินค้าขนาด 20 ฟุต จ านวน 2 ตู้  

1.2 ตู้บรรทุกสินค้าขนาด 40 ฟุต วางที่ต าแหน่งบริเวณกึ่งกลางของรถไฟ

บรรทุกสินค้าจ านวน 1 ตู้ 

1.3 ตู้บรรทุกสินค้าขนาด 20 ฟุต วางที่ต าแหน่งบริเวณกึ่งกลางของรถไฟ

บรรทุกสินค้าจ านวน 1 ตู้ 

1.4 การบรรทุกรูปแบบอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้

แรงกระท าแนวนอนแบบกดขนาด 2,000 กิโลนิวตัน กระท าตามแนวยาว

ท่ีจุดยึดชุด Draft gear 

แรงกระท าแนวนอนแบบดึงขนาด 1,500 กิโลนิวตัน กระท าตามแนวยาวท่ีจุดยึด

ชุด Draft gear

1

2

3
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ติดตั้งสเตรนเกจบริเวณต าแหน่งท่ีเกิดความเค้นสูงสุดและบริเวณท่ีมี

ค่าความเค้นเกินร้อยละ 50 ของความเค้น ณ จุดครากของวัสดุ 

2

2.1  ให้ใช้สเตรนเกจแบบ Rosette ติดในบริเวณท่ีเกิดความเค้นสูงสุดและ

บริเวณท่ีมีค่าความเค้นเกินร้อยละ 50 ของความเค้น ณ จุดครากของวัสดุ 

2.2  ให้ใช้สเตรนเกจ 1 แกนส าหรับวัดค่าความเค้นจุดอื่น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล

ในการประเมินความสอดคล้องของรายการค านวณโครงสร้างกับผลการทดสอบ

การรับแรงแบบสถิต

การเตรียมผิวชิ้นงานบริเวณจุดติดตั้งสเตรนเกจจะต้องเป็นไปตามวิธีการ

มาตรฐานในการติดตั้งสเตรนเกจ ด าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีทักษะและ

ความเชี่ยวชาญ

3

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการวัดสเตรนเกจแบบจะต้องเป็นแบบ Half Bridge 

หรือ Full Bridge และต้องมีการสอบเทียบค่าสเตรนด้วยค่ามาตรฐาน หรือด้วยวิธี 

Shunt resistor ณ ต าแหน่งวัด โดยใช้ค่าความต้านทานขนาดท่ีเหมาะสมกับย่าน

การวัด เช่น 60 – 120 กิโลโอห์ม

4

ต้องมีการตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal Drift) 

ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อค่าการวัดอย่างมีนัยส าคัญ

5

อัตราการสุ่มข้อมูล (Sampling rate) ไม่น้อยกว่า 50 เฮิร์ต
6

การตดิตัง้สเตรนเกจ (Strain Gauge)3.1.2

ชนิดของสเตรนเกจแบบแผ่นฟอยล์ 1 แกน หรือแบบ Rosette ท่ีมีชนิด

ความต้านทาน 120 โอห์ม หรือ 350 โอห์ม มีช่วงการวัด (Gauge Length) 

3 – 10 มิลลิเมตร 

1
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การทดสอบ3.1.3

ให้แรงกระท ารวมในแนวดิ่งค้างไว้ขนาดเท่ากับ 1.3 เท่าของพิกัดน ้าหนักบรรทุก

โดยท่ีวิธีการให้แรงกระท าต้องกระจายน ้าหนักสม ่าเสมอ ณ ต าแหน่งจุด

รับน ้าหนักบนโครงประธาน

2

ให้แรงกระท าแนวนอนแบบกดอย่างสม ่าเสมอโดยควบคุมอัตราการให้แรงกระท า

ไม่เกิน 150 กิโลนิวตันต่อนาที เพ่ิมข้ึนจนถึงค่า 2,000 กิโลนิวตัน ท้ิงไว้

ไม่น้อยกว่า 5 นาที จึงปลดแรงกระท าในแนวนอนและแนวดิ่งตามล าดับออก

จนเป็นศูนย์

3

บันทึกค่าความเค้นในโครงประธานอย่างต่อเน่ืองตลอดการทดสอบ4

ท าการทดสอบตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 ซ ้ าอีก 2 คร้ัง โดยตั้งค่าศูนย์สเตรนเกจ

ก่ อนการทดสอบ น าผลค่ าความเค้ น ณ แรงกระท าสู งสุ ดและหลั ง

ปลดแรงกระท ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือรายงานผล

5

โครงประธานท่ีติดตั้งชุดสเตรนเกจแล้วจะต้องประกอบบนชุดโครงแคร่ หรือ

ประกอบเข้ากับชุดจับยึดท่ีบริเวณ Pivot โดยท้ังหมดจะต้องวางอยู่บนพ้ืน

ท่ีมีความแข็งแรงและมีความเรียบ

1

ให้แรงกระท าตามข้อ 2 หลังจากนั้ นให้แรงกระท าแนวนอนแบบดึง

อย่างสม ่าเสมอโดยควบคุมอัตราการให้แรงกระท าไม่เกิน 150 กิโลนิวตันต่อนาที 

เพ่ิมข้ึนจนถึงค่า 1,500 กิโลนิวตัน ท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 5 นาที จึงปลดแรงกระท า

ในแนวนอนและแนวดิ่งตามล าดับออกจนเป็นศูนย์

บันทึกค่าความเค้นในโครงประธานอย่างต่อเน่ืองตลอดการทดสอบ

ท าการทดสอบตามข้อ 6 ถึงข้อ 7 ซ ้าอีก 2 คร้ัง โดยตั้งค่าศูนย์สเตรนเกจ

ก่อนการทดสอบ น าผลค่าความเค้น ณ แรงกระท าสูงสุดและหลังปลด

แรงกระท ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือรายงานผล

6

7

8
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เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.1.4

ความเค้นในโครงประธานต้องสอดคล้องกับผลการค านวณท้ังปริมาณและ

ทิศทาง โดยความแตกต่างระหว่างค่าการวัดและผลค านวณของจุดวัดท่ีมี

ความเค้นสูงกว่าร้อยละ 50 ของความเค้น ณ จุดครากต้องไม่เกินร้อยละ 25

และความเค้น ณ จุดอื่น ๆ จะต้องมีปริมาณหรือทิศทางสอดคล้องกับผลการวัด

ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนจุดวัดท่ีมีความเค้นต ่ ากว่าร้อยละ 50

หากไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดข้างต้นให้ตรวจสอบวิธีการค านวณใหม่ และ

ท าการทดสอบใหม่

2

ความเค้นแบบ Von Mises ในโครงประธานให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตาราง 1

ตารางเกณฑก์ารยอมรบัคา่ความเคน้ในโครงประธาน 

Parent Metal

คุณลักษณะของวสัดุ ค่าจ ากดัความเคน้

Rp < 0.8 Rm σ = Rp

Rp > 0.8 Rm and A > 10% σ = Rp

Rp > 0.8 Rm and A < 10% σ = 𝑹𝒎
𝟏.𝟐𝟓

Parent Metal 

ในบรเิวณใกลร้อยเชือ่ม

Rp < 0.8 Rm σ = 
𝑹𝒑

𝟏.𝟏

Rp > 0.8 Rm and A > 10% σ = 
𝑹𝒑

𝟏.𝟏

Rp > 0.8 Rm and A < 10% σ = 𝑹𝒎

𝟏.𝟑𝟕𝟓

หมายเหตุ  :  Rp คือ ความเค้น ณ จุดครากของโลหะนั้น (Parent Metal)

Rm คือ ความเค้นประลัยของโลหะนั้น (Parent Metal)

A คือ การยืดตัวของโลหะนั้น (Parent Metal)
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การทดสอบการโกง่ และแคมเบอร์3.2

ความตอ้งการ3.2.1

โครงประธานท่ีต้องการทดสอบ1

2

3

4

การทดสอบ3.2.2

โครงประธานท่ีท าการทดสอบจะต้องประกอบเข้ากับชุดจับยึดท่ีมีความแข็งเกร็ง

ท่ีบริเวณเดือยยึดโครงแคร่ โดยท้ังหมดจะต้องวางอยู่บนพ้ืนท่ีมีความแข็งแรง

และมีความเรียบ

1

ติดตั้งเครื่องมือวัดระยะจ านวน 14 จุด ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ด้านข้าง 

(ซ้ายขวา) ด้านปลาย (หน้าหลัง) โบลส์เตอร์โครงประธาน (หน้าหลัง) 

จุดกึ่งกลางโครงประธาน และจุดกึ่งกลางระหว่างโบลส์เตอร์โครงประธานกับจุด

กึ่งกลางโครงประธาน 

ตั้งค่าศูนย์เคร่ืองมือวัดระดับก่อนการทดสอบ

วัดค่าแคมเบอร์ขณะไม่มีแรงกระท าแนวดิ่ง โดยวัดระดับในแนวดิ่ง ณ ต าแหน่ง

ที่มีการโก่งสูงสุด ดังภาพที่ 1

3

2

4

ชุดก้อนน ้าหนักหรืออุปกรณ์ให้แรงแนวดิ่งขนาด 1.3 เท่าของน ้าหนักพิกัด

กล้องวัดระดับหรือ Dial indicator หรือ LVDT

ชุดจับยึดโครงประธานโดยต้องมีการจับยึดท่ีบริเวณเดือยยึดโครงแคร่
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ท าการทดสอบตามข้อ 3 ถึงข้อ 6 ซ ้าอีก 2 คร้ัง น ามาหาค่าเฉลี่ย

ให้แรงกระท ารวมในแนวดิ่งค้างไว้ท่ีขนาดเท่ากับ 1.3 เท่าของน ้าหนักพิกัดขณะ

บรรทุกโดยท่ีวิธีการให้แรงกระท าต้องกระจายน ้าหนักสม ่าเสมอ ณ ต าแหน่งจุด

รับน ้าหนักบนโครงประธาน ค้างไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือเป็นไปตาม

ข้อตกลงของผู้ใช้ จึงปลดแรงกระท าออกเป็นศูนย์ 

3

บันทึกการโก่งของโครงประธานระหว่างการทดสอบ และค านวณค่าแคมเบอร์

ท่ีแรงกระท าแนวดิ่งสูงสุด

5

6

7

เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.2.3

ค่าแคมเบอร์ และค่าการโก่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุจากผู้ใช้งาน

ภาพที ่1  การทดสอบแคมเบอร์
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การทดสอบยกแนวดิง่3.3

ความตอ้งการ3.3.1

บทต. ท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อย อย่างน้อยประกอบด้วย โครงประธาน, ชิ้นส่วน

โครงแคร่, ชิ้นส่วนระบบห้ามล้อ และชิ้นส่วนระบบต่อพ่วง โดยมีการติดตั้ง

สเตรนเกจ (Strain Gauge) บริเวณจุดยกแนวดิ่ง ท้ังน้ีผู้ใช้สามารถร้องขอให้

มีการติดตั้งสเตรนเกจ (Strain Gauge) ท่ีบริเวณท่ีต้องการตรวจสอบเพ่ิมเติมได้ 

การติดตั้งสเตรนเกจตามข้อ 3.1.2

เคร่ืองมือวัดความยาว

1

รายการค านวณความแข็งแรงของโครงสร้าง หรือ Finite Element Analysis 

(FEA) ท่ีบริเวณจุดยกแนวดิ่ง หรือบริเวณอื่น ๆ ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ

2

3

4

ก้อนน ้าหนักหรืออุปกรณ์ให้แรงแนวดิ่ง

วิธีการทดสอบ3.3.2

บทต. ท่ีบรรทุกน ้าหนักพิกัดจะต้องวางบนรางหรือพ้ืนท่ีมีความแข็งแรง

และมีความเรียบ และวัดมิติของ บทต. ก่อนการทดสอบ

ตรวจสอบความเค้นในโครงประธานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

1

ยกหรือดัน บทต. ข้ึนในแนวดิ่ง ณ บริเวณท่ีเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ใช้ และ

ค้างไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที หรือเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ใช้ 

ดังภาพท่ี 2 โดยบันทึกค่าความเค้นในโครงประธานอย่างต่อเน่ือง

2

3

4

ยกลง วัดมิติ และตรวจสอบความเสียหาย เช่น การแตกร้าวด้วยตาเปล่าหรือ

แว่นขยายก าลังต ่ า และตรวจสอบการเสียรูป ณ บริเวณท่ีผู้ใช้ก าหนด 

โครงประธาน และต าแหน่งท่ีได้รับการดัดสูงสุด
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เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ 3.3.3

รถ บทต. ต้องไม่เกิดความเสียหาย และการเสียรูปอย่างถาวรในชิ้นส่วนและ

ระบบใดๆ โดยการตรวจสอบดังต่อไปน้ี

โครงสร้างประธานตรวจสอบโดยการวัดแคมเบอร์เปรียบเทียบกับผลก่อน

การทดสอบตามการทดสอบการโก่ง และแคมเบอร์

ความเค้นสูงสุด ณ จุดวิกฤตในโครงประธานจะต้องมีค่าไม่เกินความเค้น 

ณ จุดครากของวัสดุ

ตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบมิติก่อนและหลังการทดสอบ โดยเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีระบุจากผู้ใช้งาน

อุปกรณ์และระบบห้ามล้อโดยการตรวจพินิจ เช่น ระบบห้ามล้อมีการท างาน

ถูกต้อง ท่อยางลมอัด (ท่อขบวน) และท่อยางลมดูดต้องไม่มีการดึงร้ัง เป็นต้น 

ภาพที ่2 การทดสอบการยกในแนวดิง่



15 การทดสอบรถโบกีบ้รรทกุตูส้นิคา้ (Bogie container Flat Wagon , BCF)

การทดสอบยกแนวดิง่บรเิวณจดุขึน้แมแ่รง 3.4

ความตอ้งการ3.4.1

บทต. ท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อย อย่างน้อยประกอบด้วย โครงประธาน, 

ชิ้นส่วนโครงแคร่, ชิ้นส่วนระบบห้ามล้อ และชิ้นส่วนระบบต่อพ่วง โดยมี

การติดตั้งสเตรนเกจ (Strain Gauge) บริเวณจุดข้ึนแม่แรง ท้ังน้ีผู้ใช้

สามารถร้องขอให้มีการติดตั้งสเตรนเกจ (Strain Gauge) ท่ีบริเวณ

ท่ีต้องการตรวจสอบเพ่ิมเติมได้ การติดตั้งสเตรนเกจตามข้อ 3.1.2

รายการค านวณความแข็งแรงของโครงสร้าง หรือ Finite Element Analysis 

(FEA) ท่ีบริเวณจุดยกแนวดิ่ง หรือบริเวณอื่น ๆ ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ

ก้อนน ้าหนักหรืออุปกรณ์ให้แรงแนวดิ่ง

เคร่ืองมือวัดความยาว

วิธีการทดสอบ3.4.2

1

2

3

4

บทต. ท่ีบรรทุกน ้าหนักพิกัดจะต้องวางบนรางหรือพ้ืนท่ีมีความแข็งแรง

และมีความราบเรียบ

ยกหรือดัน บทต. ขึ้นแนวดิ่งตรงบริเวณจุดยกที่ก าหนด จนลอยสูงในระดับที่

สามารถเปลี่ยนชุดแคร่ หรือชุดกันสะเทือนได้ตามปกติ และค้างไว้เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 10 นาที หรือเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ใช้ ดังภาพท่ี 3

ยกลง ตรวจสอบความเสียหาย เช่น การแตกร้าวด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยาย

ก าลังต ่า และตรวจสอบการเสียรูป ณ บริเวณจุดยก โครงประธาน และเดือยยึด

โครงแคร่ 

ตรวจสอบความเค้นในโครงประธานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

1

2

3

4



16การทดสอบรถโบกีบ้รรทกุตูส้นิคา้ (Bogie container Flat Wagon , BCF)

เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.4.3

ต้องไม่เกิดความเสียหาย และการเสียรูปอย่างถาวรในชิ้นส่วนและระบบใด ๆ 

ของ บทต. โดยการตรวจสอบดังต่อไปน้ี

โครงสร้างประธานตรวจสอบโดยการวัดแคมเบอร์เปรียบเทียบกับผลก่อน

การทดสอบตามการทดสอบการโก่ง และแคมเบอร์

อุปกรณ์และระบบห้ามล้อโดยการตรวจพินิจ เช่น ระบบห้ามล้อมีการท างาน

ถูกต้อง ท่อยางลมอัด (ท่อขบวน) และท่อยางลมดูดต้องไม่มีการดึงร้ัง เป็นต้น 

ตรวจสอบจุดขึ้นแม่แรงโดยการเปรียบเทียบมิติก่อนและหลังการทดสอบ 

โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุจากผู้ใช้งาน

เดือยยึดโครงแคร่โดยพิจารณาร่วมกับการทดสอบการเลี้ยวโค้ง

ความเค้นสูงสุด ณ จุดวิกฤตในโครงประธานจะต้องมีค่าไม่เกินความเค้น 

ณ จุดครากของวัสดุ

การทดสอบการเลีย้วโคง้3.5

ความตอ้งการ3.5.1

บทต. ไม่น้อยกว่า 2 คันเข้าด้วยกัน และต่อด้านหน่ึงเข้ากับหัวรถจักร 

ท่ีทางรถไฟท่ีมีรัศมีโค้งไม่เกิน 150 เมตร

ภาพที่ 3 การทดสอบการยกในแนวดิง่บรเิวณจดุขึน้แมแ่รง
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วิธีการทดสอบ3.5.2

จอด บทต. ตามข้อ 3.5.1 ให้น่ิงดังภาพท่ี 4 ท าการห้ามล้อจากหัวรถจักรหรือ

ท าการห้ามล้อด้วยแหล่งก าเนิดลมท่ีมีแรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์ และท าการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี

วัดระยะของปากขอพ่วง

การเคลื่อนตัวของขอพ่วง

วัดระยะของระยะห่างของระยางห้ามล้อ

ฟงัก์ชั่นการท างานของระบบห้ามล้อ

วัดระยะของท่อยางลมอัด (ท่อขบวน) และท่อยางลมดูด

เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.5.3

ตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยตาเปล่าตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ระยะของปากขอพ่วงอยู่ในระยะปกติ

ชุดขอพ่วงต้องเชื่อมต่อได้ตามปกติ

ระยะห่างของระยางห้ามล้อจะต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ระบบห้ามล้อมีการท างานถูกต้อง

ท่อยางลมอัด (ท่อขบวน) และท่อยางลมดูดต้องไม่มีการดึงร้ัง

ภาพที ่4 การทดสอบการเลีย้วโคง้

รัศมีทางโค้งรถไฟ 150 เมตร
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การทดสอบระบบหา้มลอ้แบบสถติ3.6.1

การทดสอบระบบหา้มลอ้3.6

แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การทดสอบจะต้องเป็นไปตามรายการและวิธีการของผู้ผลิต และต้องพิสูจน์ว่า

ระบบห้ามล้อท างานเป็นไปตามคุณลักษณะทุกระบบ เช่น ปริมาณของเหลว 

อุณหภูมิ ความดัน แรงเบรค และการท างานของระบบห้ามล้อ เป็นต้น

การทดสอบหา้มลอ้ขณะจอด3.6.2

ความต้องการ  บทต. บรรทุกน ้าหนักเต็มพิกัดจ านวน 1 คันท่ีจอดน่ิงบริเวณ

ทางรถไฟลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 หรือ บทต. จอดบนทางรถไฟแนวราบ

และถูกกระท าด้วยภาระเทียบเท่าแรงโน้มถ่วงบนทางรถไฟลาดเอียง ไม่น้อยกว่า 

1 : 100

1

2

3

การทดสอบ ข้ึนเบรกมือและปล่อย บทต. ตามข้อ 1 ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

เกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบ เม่ือปล่อยท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

จะต้องไม่มีการเลื่อนไถล 
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การทดสอบการกระแทก3.7

ความตอ้งการ3.7.1

ภายหลังผ่านการทดสอบตามหัวข้อ 3.1 ถึง 3.6 ให้เตรียม บทต. จ านวน 1 คัน

ซึ่งติดตั้งสเตรนเกจท่ีโครงประธานตามหัวข้อ 3.1 ส าหรับท าการทดสอบแรง

กระแทกท่ีเกิดจาก บทต. บรรทุกน ้าหนักพิกัด (รวมน ้าหนักของรถไฟบรรทุก

เปล่ า) หรือตามท่ี ผู้ใช้ก าหนด โดยการชนต้องท าให้ เกิดการต่อพ่วง

อย่างสมบูรณ์ท่ีแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลนิวตัน หรือท่ีความเร็ว

ไม่เกิน 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเคร่ืองวัดแรงกระแทกท่ีขอพ่วงและ

บริ เวณก่ึงกลางของ บทต. เคร่ื องวั ดแรงกระแทกใช้ เคร่ื องมื อ

ประเภท Instrumented Coupler ท่ีได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบค่าแรง 

หรืออุปกรณ์วัดแรงประเภทอื่น เช่น หัววัดความเร่ง ซึ่งต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้

เหมาะสมได้แก่อุปกรณ์วัดความเร่งประเภท Piezoelectric และอุปกรณ์เก็บ

ข้อมูลต้องมีอัตราการชักสุ่มไม่น้อยกว่า 20 กิโลเฮิร์ต สามารถควบคุม

การท างานระยะไกลหรือส่งผ่านข้อมูลไร้สายได้ และระบบเคร่ืองมือวัดดังกล่าว

ต้องสามารถรับแรงกระแทกได้โดยไม่ส่งผลต่อความแม่นย าของการวัด 

การทดสอบแรงกระแทก3.7.2

การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

การทดสอบการกระแทกของ บทต. จอดนิ่งไม่บรรทุก 

การทดสอบแรงกระแทกของ บทต. จอดนิ่งบรรทุกน ้าหนักพิกัด 

1

2
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โดยในการทดสอบในแต่ละลักษณะให้ท าการทดสอบข้ันต้นเพ่ือหาเง่ือนไข

การชนท่ีเหมาะสม แล้วท าการทดสอบจริง ตามตารางท่ี 3

การทดสอบข้ันต้น

เพ่ือหาเงื่อนไขการชนที่เหมาะสม

การทดสอบจริง

1. ก่อนการทดสอบให้ปลดการห้ามลอ้ของ บทต. 1. ให้ท าการชน 40 ครัง้ โดยมีเงือ่นไข

การชนทีห่าได้จากการทดสอบขัน้ต้น

2. ท าการชน 10 ครัง้ โดยใชค่้าความเร็วต่างกันเริม่จาก

ความเร็วต ่าจนถึง 12 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จนกระทัง่ได้

ค่าแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลนิวตัน

2. ระหว่างการทดสอบให้บันทึก

ค่าความเค้น 

3. ในการชนทัง้ 10 ครัง้ ต้องมี 3 ครัง้

ทีมี่ความเร็วประมาณ 9 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

3. ตรวจสอบความเสียหาย 

ค่าความเครียดสะสมสูงสุด (cumulative strain) ตลอดการทดสอบต้อง

ไม่เกินร้อยละ 0.2

เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.7.3

1

2

จะต้องไม่เกิดความเสียหายกับชุดขอพ่วง และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่ีเก่ียวข้อง

ความเค้นสูงสุดในโครงประธานจะต้องไม่เกินความเค้น ณ จุดคราก

3
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การทดสอบน ้าหนัก และการกระจายน ้าหนักของแคร่ และ บทต.3.8

การทดสอบน ้าหนกั และการกระจายน ้าหนกัของแคร ่
(การทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงของผูใ้ช)้

3.8.1

ชุดแคร่ส าหรับประกอบ บทต. จ านวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดจอดบนเคร่ืองชั่ง

น ้าหนักซึ่งสามารถวัดน ้าหนักแต่ละเพลาล้อแยกกันอิสระได้ทุกล้อพร้อมกัน 

ท าการวัดน ้าหนักขณะไม่บรรทุกและวัดน ้าหนักขณะให้แรงกระท าแนวดิ่ง

บนชุดแคร่เท่ากับพิกัดน ้าหนักบรรทุกของแคร่ โดยการวัดน ้าหนักจะต้อง

ด าเนินการวัด 3 ครั้ง

การทดสอบน ้าหนกั และการกระจายน ้าหนกัของ บทต. 
(การทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงของผูใ้ช)้

3.8.2

ต้องผ่านการทดสอบน ้าหนักและการกระจายตัวของน ้าหนักแคร่ก่อนท าการ

ทดสอบน้ี โดยน า บทต. ท่ีประกอบจากชุดแคร่จากการทดสอบหัวข้อท่ี 3.8.1 

จ านวน 1 คัน จอดบนเคร่ืองชั่งน ้าหนักซึ่งสามารถวัดน ้าหนักแต่ละเพลาล้อ

แยกกันอิสระได้ทุกล้อพร้อมกัน หรือลาก บทต. เคลื่อนผ่านเคร่ืองวัดน ้าหนัก

ท่ีสามารถวัดได้ ท้ังเพลาพร้อมกันจนครบทุกเพลา ท าการวัดน ้ าหนัก

ขณะไม่บรรทุกและวัดน ้าหนักขณะบรรทุกน ้าหนักพิกัด โดยการวัดน ้าหนัก

จะต้องด าเนินการวัด 3 คร้ัง
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1

เกณฑก์ารยอมรบัผลการทดสอบ3.8.3

น ้าหนักขณะไม่บรรทุกของแคร่ และ บทต. เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ใช้ (ถ้าม)ี

วัดระยะของแคร่ และ บทต. เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ใช้ (ถ้าม)ี

น ้าหนักของ บทต. จะต้องผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 2 ของน ้าหนักท่ีทดสอบ

น ้าหนักท่ีกระจายลงแต่ละล้อจะต้องมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 4

น ้าหนักในแต่ละด้านของ บทต. จะต้องมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ±2

น ้าหนักในแต่ละเพลาล้อจะต้องมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ±6

6

5

4

3

2

รายงานการทดสอบ4

รายงานผลการทดสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี

หน่วยงานทดสอบ

วันและสถานท่ีทดสอบ

รายละเอียดข้อมูลของรถไฟบรรทุกทดสอบและแบบรูปของรถไฟบรรทุก (Drawing)

ชื่อผู้ผลิต และรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ

ใบรับรองการสอบเทียบหรือใบทวนสอบ และรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองมือ

วัดและทดสอบ

ใบรับรองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ

รายละเอียดวิธีการทดสอบในแต่ละรายการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผลการทดสอบ และเกณฑ์การยอมรับในแต่ละการทดสอบ

ตารางข้อมูล กราฟ รูปภาพการทดสอบ และภาพผลการประเมิน

ข้อมูลดิบตามแบบฟอร์มบันทึกซึ่งมีการลงนามรับรองผล





การทดสอบการวิง่ (Running Test)

PART II
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ขอบข่าย

การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบเพ่ือยอมรับต้นแบบ (Prototype Test) รถโบก้ี

บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) ชนิด Ordinary two – axle wagons หรือ Ordinary 

bogie wagons หรือรถโบก้ีบรรทุกท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามความต้องการ

ของผู้ใช้ซึ่งมีน ้าหนักกดเพลาไม่เกิน 20 ตัน 

บทต. ท่ีใช้ในการทดสอบต้องเป็นคันใหม่ ท่ีอย่างน้อยประกอบด้วย

โดยท่ีโครงประธานต้องประกอบข้ึนจากเหล็กกล้าหรือวัสดุประเภทอื่นด้วย

วิธีการเชื่อมหรือข้อต่อทางกล บทต. ต้องเป็นคันใหม่และทุกระบบต้อง

พร้อมใช้งาน อาทิ การประกอบและการขันแน่น ช่องว่างท่ีเหมาะสมของ

อุปกรณ์ สีของรถ น ้ามัน สารหล่อลื่น ความดันอากาศ มาตรวัด เป็นต้น 

โครงประธาน 

ชิ้นส่วนโครงแคร่

ชิ้นส่วนระบบห้ามล้อ 

ชิ้นส่วนระบบต่อพ่วง

1

รายการทดสอบในมาตรฐานน้ีอ้างอิงมาจากวิธีการตามมาตรฐาน 

International Union of Railways (UIC577), British Standard 

(BS EN 12663-2:2010) และ Association of American Railroads (AAR 

Section C M-1001) ซึ่งรายการทดสอบสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการเฉพาะ

ของผู้ใช้เพ่ือให้เหมาะกับประเภทหรือชนิดของ บทต. ได้
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การทดสอบตามมาตรฐานฉบับน้ี จะใช้รถทดสอบจ านวน 2 คัน ส าหรับ

การทดสอบ ดังน้ี

การทดสอบแบบสถิต การทดสอบการโก่งตัว และแคมเบอร์ 

การทดสอบการยกในแนวดิ่ง การทดสอบแนวดิ่งบริเวณจุดข้ึน

แม่แรง และการทดสอบการกระแทก

การทดสอบการเลี้ยวโค้ง การทดสอบระบบห้ามล้อแบบสถิต 

การทดสอบระยะห้ามล้อ (ในเส้นทางของผู้ใช้) การทดสอบห้ามล้อ

ขณะจอด และการทดสอบน ้าหนักและการกระจายน ้าหนัก 

คันที ่1 

คันที ่2 
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รายละเอยีดของเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวัด และการทดสอบ2

ล าดบั การทดสอบ
เครื่องมอืและอปุกรณ ์                   
ที่ใช้ในการวดั / ทดสอบ

ข้อก าหนดของเครือ่งมอืและ
อุปกรณว์ดั / ทดสอบ

1

การทดสอบ
ระยะห้ามล้อ
(ในเส้นทาง
ของผู้ใช้)

ก้อนน ้าหนัก ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

อุปกรณ์วัดความเร็วรถ ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

อุปกรณ์วัดระยะทาง ต้องมีใบสอบเทียบ หรือ ใบทวนสอบ

กระบวนการทดสอบ 3

การทดสอบระยะหา้มลอ้ (ในเสน้ทางของผูใ้ช)้ 3.1

ความต้องการ  บทต. บรรทุกน ้าหนักเต็มพิกัดจ านวน 1 คันเชื่อมหรือมากกว่า 

ต่อกับหัวรถจักรและเคลื่อนท่ีจนมีความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ

ความเร็วสูงสุดท่ีผู้ใช้ก าหนด เพ่ือท าการทดสอบระยะการห้ามล้อ

1

2

3

การทดสอบ  ท าการห้ามล้อฉุกเฉินของ บทต. ตามข้อ 1

เกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบ เม่ือมีการท างานของห้ามล้อฉุกเฉิน ความเร็ว

ของรถต้องลดอย่างต่อเน่ือง และมีระยะห้ามล้อ ไม่เกิน 700 เมตร หรือระยะ

ท่ีผู้ใช้ก าหนด



26 การทดสอบรถโบกีบ้รรทกุตูส้นิคา้ (Bogie container Flat Wagon , BCF)

รายงานการทดสอบ4

รายงานผลการทดสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี

หน่วยงานทดสอบ

วันและสถานท่ีทดสอบ

รายละเอียดข้อมูลของรถไฟบรรทุกทดสอบและแบบรูปของรถไฟบรรทุก (Drawing)

ชื่อผู้ผลิต และรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ

ใบรับรองการสอบเทียบหรือใบทวนสอบ และรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองมือ

วัดและทดสอบ

ใบรับรองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ

รายละเอียดวิธีการทดสอบในแต่ละรายการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผลการทดสอบ และเกณฑ์การยอมรับในแต่ละการทดสอบ

ตารางข้อมูล กราฟ รูปภาพการทดสอบ และภาพผลการประเมิน

ข้อมูลดิบตามแบบฟอร์มบันทึกซึ่งมีการลงนามรับรองผล



กรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางรางใส่ใจ
เพ่ือความสุขและความปลอดภัย ในการเดินทางระบบรางของไทย


