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บทที   1 
การปฏิบัติงานเกี  ยวกับทางรถไฟทหาร 

1. ความมุ่งหมาย 
 สําหรับวิชาทางรถไฟทหารนี    ความมุ่งหมายต้องการให้ผู ้ศึกษาได้ทราบถึงเรื องราวต่าง ๆ   ของทาง
รถไฟพอสมควร  ที จะเกิดแนวความคิดและพิจารณาเสนอแนะผู ้บังคับบัญชาได้บ้าง  เมื อมีปัญหาเฉพาะ
หน้าเกิดขึ  นในสนาม  โดยเฉพาะใน ทบ. ไทยของเรานั  น  ทหารช่างยังมิได้มีหน้าที เกี ยวข้องในเรื องนี  แต่
ประการใดเราจําเป็นต้องอาศัยการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างไม่มีปัญหา  ทั  งการสร้างและการบํารุงรักษา  
แต่อย่างไรก็ดีทหารช่างอาจจะต้องเข้าไปเกี ยวข้องเป็นผู ้ กํากับการดูแล  เพื อให้ข้อเสนอความต้องการของ
ทางราชการทหารและให้การปฏิบัติเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการทหารก็ได้ 
 สงครามโลกครั  งที  1 ครั  งที  2 และสงครามเกาหลีนั  น  เป็นอุทธาหรณ์อันดีที แสดงให้เห็นว่าทางรถไฟ
นั  นเป็นประโยชน์มากมายในการลําเลียงของทางทหารจากจุดหนึ งไปยังอีกจุดหนึ งเพียงไร  ซึ  งเปรียบเทียบ
แล้วก็เกือบจะเท่ากับการขนย้ายยุทธสัมภาระทั  งหลายจากท่าเรือไปสู่เขตหน้า  ทางรถไฟหรือข่ายการ
คมนาคมทางรถไฟได้ถูกพิจารณาใช้เป็นเส้นทางลําเลียงหลักบ่อย ๆ เพราะขนย้ายยุทธสัมภาระได้มากกว่า, 
ขนย้ายได้ไกลกว่าถูกกว่าและรวดเร็วดีพอ        ในฐานะที เราเป็นนายทหารช่างเราจึงจําเป็นต้องทราบว่า  
ในการสร้างทางรถไฟหรือการฟื  นฟูกิจการรถไฟนั  น  เราจะต้องเกี ยวข้องกับใคร  การดําเนินงานเกี ยวกับการ
รถไฟนั  น  เป็นหน้าที ของทหารขนส่ง ซึ งหากจะพิจารณากันแล้วย่อมเป็นสิ งที ไม่สู ้ยากเท่ากับการสร้างทาง
รถไฟให้ถูกต้องกับหลักการทางเทคนิคเลย 
 ทางรถไฟทหารได้ให้ คําจํากัดความไว้ว่า “ทางรถไฟทั  งหลาย ซึ  งได้โอนการปฏิบัติงานและการ
กํากับดูแลมาให้กับทหารแล้วทั  งสิ  นในเขตยุทธบริเวณนั  น  อาจจะเป็นทางรถไฟของประเทศที ถูกยึดครอง
แล้วก็ได้ แต่ได้ดําเนินการและกํากับดูแลโดยทหารฝ่ายที ยึดครองนั  น เพื อประโยชน์ในการลําเลียงยุทธ
สัมภาระ กําลังพลและเครื องมือทั  งปวงไม่ว่าจะเป็นการส่งกําลังหรือการส่งกลับ”  ในสหรัฐอเมริกา คําจํากัด
ความอันนี    มักจะมีผลเสมอ      เมื อการปฏิบัติทั  งหลายอาจกลายเป็นข้อยุ่งยากแก่ทางทหาร ถ้าจะปล่อยให้ 
พลเรือนดําเนินกิจการรถไฟไปตามลําพังอย่างที เป็นอยู่ในยามปกตินี  แล้ว ก็จําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที ฝ่าย
ทหารเข้าควบคุมทันที 

2. ขั  นการปฏิบัติงานเกี  ยวกับทางรถไฟทหาร 
 การปฏิบัติงานเกี ยวกับทางรถไฟทหารในยุทธบริเวณนั  น  แบ่งออกได้เป็น 3 ขั  น คือ 

2.1 ขั  นที  1   
 การปฏิบัติงานที กระทําด้วยเจ้าหน้าที ทางทหาร  โดยเฉพาะไม่มีพลเรือนเข้าเกี ยวข้องด้วย 

เลยในขั  นนี  เนื องจากว่าการปฏิบัติงานโดยทั วไปแล้ว จะใกล้กับเขตหน้าหรือในบริเวณ ที อาจมีอันตราย
เกิดขึ  นได้มากถ้าจะใช้เจ้าหน้าที ทางพลเรือนเข้าร่วมด้วยแล้วไม่เป็นการปลอดภ ัยนัก 
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2.2 ขั  นที  2   
 เป็นการปฏิบัติงานเกี ยวกับการรถไฟ  ซึ  งใช้เจ้าหน้าที ทั  งทางทหารและพลเรือนร่วมกัน แต่ 

อยู่ในการกํากับดูแลของทางทหารอย่างเด็ดขาด การปฏิบัติเช่นนี  จะใช้ในพื  นที ของเขตหลัง หรือในบริเวณที 
พิจารณาแล้วว่า  มีความปลอดภ ัยพอเพียงแก่เจ้าหน้าที พลเรือน 

2.3 ขั  นที   3   
เป็นการปฏิบัติงานและกํากับดูแล  โดยเจ้าหน้าที พลเรือนทั  งหมด  แต่นโยบายการปฏิบัติ 

จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที ฝ่ายทหาร    ส่วนการปกครองเจ้าหน้าที ทั  งหมดอยู่กับพลเรือนที เป็น
ผู ้ รับผิดชอบทั  งสิ  น งานชั  นนี  โดยธรรมดาใช้ในพื  นที  ๆ ไม่มีการรบกวนจากข้าศึกได้เลย 

3. การจัดสํานักงานบริการขนส่งทางรถไฟทหาร 
(Organization of the transportation military railway service) 
 โดยทั วไป จะประกอบด้วยส่วนที สําคัญ  3  ส่วน คือ ส่วนบังคับการ, แผนกทหารช่าง, แผนกทหาร
ชนส่ง 

3.1 ส่วนบังคับการ (Headquarter) 
 จะจัดกําลังเช่นเดียวกับกองบังคับการของหน่วยทหารอื น ๆ จะมีมากน้อยเพียงไร ย่อมขึ  น 

อยู่กับความสําคัญและความกว้างใหญ่ไพศาลของเขตการรถไฟที รับผิดชอบนั  นเพียงใด 
3.2 แผนกทหารช่าง (Engineers section) 

  เป็นส่วนที รับหน้าที ในการสร้างทางรถไฟ โครงสร้างทั  งหลายและการซ่อมบํารุงทางรถไฟ 
3.3 แผนกทหารขนส่ง (Trasportation section) 

  เป็นส่วนที รับผิดชอบในฝ่ายการเดินรถทั  งสิ  น  หน้าที ของแผนกนี  ก็คือ 
 3.3.1 ทําหน้าที ขนย้ายยุทธสัมภาระและกําลังพลทั  งมวลรวมทั  งการส่งกลับ 
 3.3.2 ทําหน้าที ขนส่งธรรมดา  ที อาจต้องช่วยเหลือทางด้านพลเรือน 
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บทที  2 
ส่วนประกอบที สําคัญของทางรถไฟ 

1. กล่าวทั วไป 
 ส่วนประกอบของทางรถไฟที สําคัญ ๆ อันควรทราบมีดังต่อไปนี  
 1.1 พื นฐานทาง (Road Bed) 
 1.2 ไม้หมอน (Sleepers) 
 1.3 รางเหล็ก (Rails) 

2. พื นฐานทาง (Road bed) 

2.1 คําจํากัดความ 
 พื นฐานทาง คือส่วนที อยู่ถัดจากหินโรยทางลงไป มีหนา้ที รับนํ  าหนักและความสั  นสะเทือน 

จากขบวนรถ การเตรียมพื  นฐานทางของทางรถไฟนั  นย่อมรวมทั  งการถากถาง, การถอนตอ, การระบายนํ  า 
และการปรับระดับ 

2.2 ประเภทของพื นฐานทาง 
  โดยปกติ พื นฐานทางแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

2.2.1 ทางถม (Embankment) 
  ทางถม คือพื นฐานทางที นําดินหรือวสัดุอื น ๆ มาถมตามแนวทางที ต้องการ ซึ งจะ 

สูงกว่าระดับดินเดิมจะสูงมากน้อยเพียงใดย่อมแล้วแต่ลักษณะของระดับแนวทาง     และระดับดินเดิมนั  น 
ทางถมมาตรฐานของ  ร.ฟ.ท.  มีอย่างใดนั  นให้ดูได้จากผนวก ข. และ ค. 

2.2.2 ทางตัด (Cut) 
  ทางตัด คือพื  นฐานทางที ตัดหรือขุดดิน, หินหรือวัสดุที มีอยู่เดิมออก      เพื อให้ได ้

พื นฐานทางที ต้องการซึ งจะอยู่ต ํ  ากว่าระดับดินเดิม จะตัดลงไปมากน้อยเพียงใดย่อมขึ นอยู่กับระดับดินเดิม
และระดับแนวทางที กําหนดไว้ทางตัดมาตรฐานของ  ร.ฟ.ท.  ดูได้จากผนวก ข. และ ค. 

3. ไม้หมอน (Sleepers ) 

3.1 หน้าที ของไม้หมอน  
 ไม้หมอน ทําหน้าที เป็นเครื องรองรับรางเหล็ก และใช้เป็นสิ งที ถ่ายทอดนํ  าหนักจากรางลงสู่ 

หินโรยทางหรืออับเฉา  นอกจากนี ย ังหน้าที เป็นส่วนหนึ  งที จะยึดรางให้ตรง และรักษาความกว้างของรางไว้
ตลอดเวลา และยังเป็นคานขวาง ที ช่วยให้ทางรถไฟเกิดความหยุ่นตัวสมํ  าเสมอ 
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3.2 ประเภทของไม้หมอน 
  ไม้หมอนรองรางที วางในทางปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  3.2.1 หมอนไม้เนื อแข็ง 
  3.2.2 หมอนคอนกรีต แบบ Mono Block 
  3.2.3 หมอนคอนกรีต แบบ Two block 

  โดยปกติไม้หมอน จะเป็นหมอนราบไม่ถากเอียง เพราะจะต้องใช้จานเอียง ( 1 : 40 ) วาง 
อยู่แล้วนอกจากในทางบางตอนที ไม่มีจานใช้ จึงต้องถากเอียง สําหรับหมอนคอนกรีตทั  งสองชนิด ที นั  งราง
จะเอียงตามที กําหนดไว้เลย เพื อจะใช้แผ่นยางรองรางที แบนได้  

3.3 ขนาดของไม้หมอน 
  ขนาดของไม้หมอน ที  ร.ฟ.ท. มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี   จะมีขนาด ดังนี   

 3.3.1 หมอนทางธรรมดา ขนาด 15 x 20 x 190 ซ.ม. 
 3.3.2 หมอนสะพานไม้    ขนาด 15 x 20 x210 ซ.ม. 
 3.3.3 หมอนสะพานเหล็ก ขนาด 18 x 20 x 210 ซ.ม. และ   28 x 20 x250 ซ.ม. 
 3.3.4 หมอนประแจทางหลีกขนาด 15 x 20 x 190 - 340 ซ.ม. 

3.4 ไม้หมอนโลหะ  
            ไม้หมอนนี   นอกจากจะใช้หมอนไม้แล้วย ังอาจจะใช้หมอนโลหะได้อีกด้วย ซึ  งหมอนโลหะนี   

อาจจะทําด้วยแผ่นเหล็กหรือทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้  บางประเทศใช้หมอนไม้แต่มีครอบโลหะครอบ
ไว้อีกชั  นหนึ  งก็มี อย่างไรก็ดีการใช้หมอนไม้ และหมอนโลหะ มีข้อเปรียบเทียบที น่าจะพิจารณากัน
ดังต่อไปนี   

3.4.1 หมอนไม้ (Timber sleepers) 
3.4.1.1  ราคาถูก  แต่อายุที รับใช้งานได้สั  น และต้องบํารุงรักษาอยู่เสมอ  ปัจจุบัน 

การรถไฟได้ทําการอาบนํ  ายาไม้หมอน (Chemically treated sleepers) เพื อให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ  น 
3.4.1.2  มีความยืดหยุ่นดี (Elasticity) ทําให้ความสั  นสะเทือนของขบวนรถหรือรถ 

มีน้อยลง 

3.4.2 หมอนโลหะ  (Metal sleepers) 
3.4.2.1  มีราคาสูงกว่าหมอนไม้ 4 - 6 เท่า และต้องใช้เครื องยึดระหว่างฐานรางกับ 

หมอนเป็นพิเศษ 
3.4.2.2   มีอายุการใช้งานนานทําให้ประหยัดค่าแรงเปลี ยนและบํารุงรักษา 
3.4.2.3   ความยืดหยุ่นโดยทั  วไปไม่ดีเท่าหมอนไม้ จึงทําให้ความสั  นสะเทือนของ 

รถมีมาก นอกจากจะใช้เครื องยืดหยุ่นพิเศษ  ซึ  งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
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ในปัจจุบันนี   ร.ฟ.ท. ใช้หมอนคอนกรีตเสริมเหล็กมีเครื องยึดและเครื องยืดหยุ่นพิเศษอยู่ ทั  งนี  เพื อจะ 
ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างหมอนทั  งสองชนิด เพื อดําเนินงานในภายหน้าต่อไป 

3.5 การกองเก็บไม้หมอน 
 ตามมาตรฐานของ ร.ฟ.ท. กําหนดให้กองไม้หมอนดังรูปที แสดงไว้ในผนวกที  1 กองหนึ งๆ  

มีหมอน 50 ท่อน 

4. รางเหล็ก  (Rails) 

4.1 ขนาดของรางเหล็ก  
 ในปัจจุบันนี    การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้รางเหล็กชนิดเชิงแบน (Flat bottom rail) มี 

ขนาดต่าง ๆ กันคือ 50, 60, 70, 75, 80 ปอนด ์ต่อหลา  แต่สําหรับของ ร.ฟ.ท. ที ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้ราง
เหล็กขนาดดังนี   

4.1.1 ราง 85 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ SEC.850 (มาตรฐานของสหรัฐเมริกา)  
อย่างเดียวปัจจุบันมีวางในทางสายกาญจนบุรีเท่านั  น 

4.1.2 ราง 80 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ BS 80 A อย่างเดียวมีวางในทาง 
ประธานระหว่าง บางซื อ-ลพบุรี, บางซื อ-จันทึก, ตลิ  งชัน-หัวหิน, มาบกระโดน-สุไหงโกล 

4.1.3 ราง 75 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ 75 R   (ไม่สามารถเทียบเข้าได้กับ 
มาตรฐานใด) มีวางเฉพาะในสายคีรีรัฐนิคม และสายนคร-ศรีธรรมราช, ทุ่งสง-ที วัง 

4.1.4 ราง 37 กก./เมตร  มีรูปตัดของรางแบบ AS 37 kg. มีวางเฉพาะสายกาญจนบุรี 
และสายนครศรีธรรมราชเท่านั  น (ขนาดรางประมาณ 74 ปอนด/์หลา) 

4.1.5 ราง 70 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ   BS 70 S, BS 70 R, 70 R และ 70  
ASCE (ราง 70 R ที วางอยู่ในทางทั  วไปเป็นมาตรฐานอังกฤษ  แต่มีราง 70 R อีกแบบหนี งที วางอยู่ในสาย
กาญจนบุรี ซึ  งไม่สามารถเทียบได้ว่า เป็นหน้าตัดมาตรฐานใด) ราง 70 R          มีวางในทางประธานสาย
ลพบุรี-เชียงใหม่, อุบลราชธานี-หนองคาย และราง 70 A           มีวางระหว่าง       หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์, 
สามร้อยยอด-บ้านต้นโดน, แก่งคอย-เขาคอก 

4.1.6 ราง 60 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ 60 BS., 60 ASCE        และยังมีราง 
หน้าตัดอีก 2 แบบที ยังหามาตรฐานไม่ได้ รางดังกล่าวนี  จะมีวางอยู่ในทางสายสุพรรณบุรี           และสาย 
คีรีรัฐนิคม ซึ  งแบบหนึ  งมีส่วนสูง 11 ซม. ฐานกว้าง 11 ซม. แบบที  2 มีส่วนสูง 11 ซม. ฐานกว้าง 10 ซม. จึง
มีการกําหนดเรียกเพื อให้เป็นที เข้าใจกันว่าเป็นราง 60(11x11) และราง (11x10) 

4.1.7 ราง 50 ปอนด์/หลา  มีรูปตัดของรางแบบ 50 BS อย่างเดียว   
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4.2 อักษรบอกขนาด และรูปหน้าตัดราง 
  เพื อประกอบการพิจารณาว่า รางที วางในทางเป็นรางขนาดใด รูปหน้าตัดมาตรฐานใด จะ 

ต้องดูรอยพิมพ ์นูนที เอวราง ซึ  งปกติจะมีอยู่ห่างจากปลายรางทั  งสองด้านประมาณ 1.5 เมตร ซึ  งจะปรากฏ
อักษรบอกขนาดรางไว้เช่น 

 4.2.1 80 A หมายถึง ราง 80 ปอนด/์หลา รูปหน้าตัดของรางแบบ BS 80 A 
 4.2.2 70 A, 70 R หมายถึง รางขนาด 70 ปอนด/์หลา มีรูปตัดของราง แบบBS 70A,BS  

70 R 
 4.2.3 70-ASCE หมายถึง ราง 70 ปอนด/์หลา มีรูปตัดของรางแบบ 70 ASCE 
 4.2.4 37 หมายถึง ราง 37 กก./เมตร รูปตัดของรางแบบ AS 37 kg  
  4.2.5 60 AS หมายถึง ราง 60 ปอนด/์หลา มีรูปตัดของรางแบบ 60 ASCE  

4.3 ชนิดของราง 
  รางที ใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ ชนิด Carbon กับ Medium Manganese ถ้ามีรอยนูนที  

เอวรางเป็นตัวอักษรตัว C ก็หมายถึงรางเป็นรางชนิด Carbon ถ้าเป็นตัวอักษร M ก็หมายถึงรางเป็นชนิด 
Medium Manganese 

4.4 ความยาวของรางแต่ละท่อน 
              ความยาวรางมาตรฐานที ยังไม่ได้ทําการเชื อมจะมีดังนี   

4.4.1 ราง 85 ปอนด/์หลา มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 10.00 เมตร 
4.4.2 ราง 80 ปอนด/์หลา มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 18.00 เมตร 
4.4.3 ราง 75 ปอนด/์หลา มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 11.88 เมตร (39ฟุต) 
4.4.4 ราง 37 กก./เมตร มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 10.00 เมตร 
4.4.5 ราง 70 ปอนด ์ /หลา 
    1. BS 70 A  มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 18.00 เมตร 
    2. BS 70 R  มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 12.00 เมตร 
    3. 70 R  มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 12.00 เมตร 
    4. 70 ASCE  มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 11.88 เมตร (39ฟุต) 
4.4.6 ราง 60 ปอนด/์หลา 
    1. 60 BS มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 8.00 และ 9.00 เมตร 
    2. 60ASCE มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 9.00 เมตร 
    3. 60 (11x11) มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 9.14 เมตร 
    4. 60 (11x10) มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 9.14 เมตร 
4.4.7 ราง 50 ปอนด/์หลา มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 8.00 และ 9.00 เมตร   
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 รางที วางในทางปัจจุบันบางแห่งได้นํารางความยาวมาตรฐานมาทําการเชื อมในโรงงานให้ยาวยิ  งขึ  น 
และหลังจากที วางในทางแล้ว บางแห่งก็ได้ทําการเชื อมเธอร์มิตในทางให้ยาวขึ  นอีกด้วย ซึ  งทางระหว่างบ้าน
แก้ง-ท่าพระ เป็นราง BS 70 R เชื อมไว้ยาวที สุด 12.715 กม. สําหรับราง BS 70 A ในสายปาดังเบซาร์ยาว 
8.768 กม. กับ 8.629 กม. 

4.5 ปีที ผลิตราง 
  ดูที รอยนูนที เอวรางจะมีเลขบอกเดือนและปีที ผลิตรางอยู่เสมอ 

4.6 กระบวนการผลิตราง 
  รางที ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะผลิตโดยกรรมวิธี Openhearth ซึ  งขบวนการผลิตนี  จะดูได้ 

จากรอยนูนที เอวรางเช่นกนั ถ้าปรากฏว่าพบอักษรดังต่อไปนี   ก็จะหมายถึงขบวนการผลิตรางที กําหนดไว้
ดังนี   
  OH = Openhearth 
  OB = Openhearth, Basic 
  BA = Bessemer, Acid 
  BB = Bessemer, Basic 
  E = Electric 
             O          =   Oxigen Blow 

4.7 ประเทศที ผลิตราง 
  เมื อดูเครื องหมาย หรือตัวอักษรย่อของบริษัทผู ้ผลิตต่างๆ ที รอยนูนที เอวรางแล้ว จะทราบ 

ได้ว่า รางนั  นเป็นรางที ผลิตจากประเทศใด ตัวอย่างเครื องหมาย มีแสดงในตารางที  2.1 และตารางที  2.2 
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ตารางที  2.1 เครื องหมายบริษัท ผู ้ผลิตรางรถไฟ 
 
 
 
  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตารางที  2.2 อักษรย่อบริษัทผู้ผลิตรางรถไฟ 
อักษรย่อบริษัท ความหมาย 

7040-ASCE-TENNESSEE 7040 เป็นสัญลักษณ์ที บริษํท U.S. Steel ใช้สําหรับรางหน้าตัด 70 
ASCE ดังนั  น รางที ปรากฏ เครื องหมายนี  ก็จะผลิตโดยบริษัท U.S. 
Steel ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับคําว่า Tennessee ก็คือเมืองที 
โรงงานผลิตตั  งอยู ่

CF & 1 Co.   หมายถึงบริษัท Corolado Fuel & lron Co. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
BS & Co. – SPAROWS  BS & Co. หมายถึงบริษัท Bethleham Steel & Co. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ส่วน SPAROWS คือ ชื อเมืองที โรงงานผลิตตั  งอยู ่
 
 

S 

 
เครื องหมายของบริษัท Fuji ประเทศญี ปุ ่ น 

เครื องหมายบริษัท Nippon Steel Cooperation ประเทศ
ญี ปุ ่ น ซึ  งเป็นรางที ผลิตโดย โรงงาน Yawata ที เมือง 
Yahata 

Donawitz A 
M 

เครื องหมายบริษัท Oesterreichisch Alpine 
Motangesellchaft ประเทศออสเตรีย รางผลิตที  เมือง 
Donawitz 

DO เครื องหมายบริษัท Voest Alpine Donawitz ประเทศ
ออสเตรีย รางผลิตที เมือง Donawitz 
 

ATH บริษัท August Thyseen-Hutte Ag. ประเทศเยอรมัน 
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 สัญลักษณ ์ และเครื องหมายต่างๆ เหล่านี  เป็นเพียงบางส่วนเท่าที สามารถรวบรวมได้เท่านั  นไม่ใช่ 

ทั  งหมด  เพื อให้เข้าใจง่ายจึงได้สรุปรวบรวมหลักฐานการซื อรางขนาด60-80 ปอนด ์ จากประเทศต่าง ๆ เท่าที 
จะหาได้สําหรับประกอบการพิจารณา ดังนี   

4.7.1 ราง 80 ปอนด/์หลา มีการซื อจากประเทศญี ปุ ่ น, เยอรมัน, ออสเตรีย 
4.7.2 ราง 70 ปอนด/์หลา มีการซื อ BS 70 R จากประเทศญี ปุ ่ น BS 70 A จากประเทศ 

ญี ปุ ่ น, ออสเตรีย 
4.7.3 ราง 60 ปอนด/์หลา 60 BS จากประเทศญี ปุ ่ น 

4.8 เครื องประกอบราง 
  เครื องประกอบราง ประกอบด้วย เหล็กประกับราง สลักเกลียวต่อราง และแหวนสปริง  

เครื องประกอบรางที มีอยู่ในปัจจุบัน มีชนิดต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในแผนผังแนบท้ายหนังสือนี   

4.9 จานรองราง 
  จานรองรางที มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั  งชนิดจานแบนและจานเอียง (1 : 40) และมีทั  งจานไม่มี 

บ่า บ่าเดียว และ สองบ่า การที จะดูว่าจานรองเป็นจานเอียงหรือจานบ่าเดียวหรือสองบ่านั  น สังเกตได้ไม่ยาก 
จานรองรางที มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีรายละเอียดดังแนบ 

4.10 แผ่นยางรองราง 
 สําหรับแผ่นยางรองรางนั  นมี  3  ชนิดด้วยกัน คือ        แผ่นยางที ทําจากโรงงานมักกะสัน,  

ฝรั  งเศส หรือทําในประเทศ (เอกชน) การสังเกตข้อแตกต่างของแผ่นยางที ผลิตจากแหล่งผลิตที แตกต่างกัน 
สงัเกตได้จากเครื องหมายที มีอยู่บนแผ่นยาง ดังที แสดงไว้ใน ตารางที  2.3  

4.11 เครื องยึดเหนี ยวราง 
  เครื องยึดเหนี ยวรางที ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  4.11.1 ตะปูรางธรรมดา ได้แก่  ตะปูรางธรรมดา (ตะปูรางหัวหมา,หัวเป็ด) 
  4.11.2 ตะปูรางสปริง ได้แก่ ตะปูสปริงดอร์เกน (Dorken), Elastic, Spike, Macbeth 

4.11.3 เครื องยึดเหนี ยวสปริงอื นๆ  ได้แก่  วู ๊ดดิ  ง คลิ  บ, อาร์ เอ็น คลิ  บ, แพนดรอล เป็นต้น 

4.12 สมอกันรางเดิน 
  สมอกันรางเดิน (สมอยึดราง) ที ใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ แบบ แฟร์ วี  

(Fair V), แฟร์ที (Fair T), สมอวู๊ดดิ  ง (Wooding) ซึ งทั  ง 3 แบบได้มีแบบสังเขปแนบมาด้วยแล้ว ซึ  งจะให้เห็น
ข้อแตกต่าง และเข้าใจในวธีิการใช้งานอย่างถูกต้อง 
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ตารางที  2.3 เครื องหมาย และความหมายของ แผ่นรองราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
    
   
 

4.13 หินโรยทาง  (Ballast) 
  บางแห่งอาจเรียกว่าอับเฉา โดยธรรมดามักจะใช้หินที มีขนาดมาตรฐาน คือลอดตะแกรง 6  

ช.ม. เรียกว่าหินเบอร์ 3 หรือหินขนาดโต 1 ½ ” - 2” มีหน้าที และประโยชน ์ดังนี   
  4.13.1 รองรับหมอนให้อยู่กับที และแนวระดับที ต้องการ 

4.13.2 รับนํ  าหนักจากไม้หมอนและนํ  าหนักบนไม้หมอนทั  งหมด แล้วถ่ายทอดนํ  าหนัก 
ไปสู่พื  นฐานทางโดยสมํ  าเสมอ 

 4.13.3 ช่วยในการระบายนํ  าออกจากทาง 
 4.13.4 ทําให้เกิดความหยุ่นตัวและรักษาแนวทางให้คงที เสมอ 

 นอกจากจะใช้หินเป็นหินโรยทางแล้ว ในเมื อมีความจําเป็นอาจจะใช้วัสดุอื นแทนได้อีกหลายชนิด 
ด้วยกัน เช่น กรวด, ทรายหยาบ, มูลเถ้าจากถ่านหิน หรือจากเตาถลุงเหล็ก, ดินเผา เป็นต้น 

C1 67 

       ม.ส. 3/14 แผ่นยางที ทําจากโรงงานมักกะสัน “มส. 3/14” หมายถึง 
ผลิตในเดือน 3 (มีนาคม) พ.ศ. 2514 

เครื องหมายของ แผ่นยางที ซื อจากฝรั  งเศส โดย C คือชื อย่อ
ผู ้ผลิต, 1 คือเดือนมกราคม, 67 คือ ค.ศ. 1967 

T1 13 
เครื องหมายของ แผ่นยางที ทําโดยบริษัทเอกชน ในประเทศ  
หมายถึง บริษัทยางทวีวัฒน ์ ผลิดเดือน ม.ค. พ.ศ. 2513 

HAMB BS80A 

RSR 82 
เครื องหมายของ แผ่นยางสําหรับหมอนคอนกรีต MONO 
BLOCK ความหมาย คือ ใช้เครื องยึดเหนี ยว HAMBO ผลิต
ปี 1982 ใช้กับราง BS 80 A (ในรูปเป็นภาพด้านหน้า และ
ด้านหลัง) 

FIS
T 198

7 

SRT BS80A

เครื องหมายของ แผ่นยางสําหรับหมอนคอนกรีต MONO 
BLOCK ความหมาย คือ ใช้เครื องยึดเหนี ยว FIST ผลิตปี 
1987 ใช้กับราง BS 80 A (ในรูปเป็นภาพด้านหน้า และ
ด้านหลัง) 

เครื องหมาย   ความหมาย 
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บทที  3 
การฟื นฟูทางรถไฟ (Track rehabilitation) 

1. กล่าวทั วไป 
ในเวลาสงครามนั  น ส่วนใหญ่ในการสร้างทางรถไฟ มักจะเป็นการฟื นฟูทางรถไฟที มีอยู่เดิมแล้ว

และได้ถูกทําลายชํารุดลงเนื องจากการทิ  งระเบิด, การยิงของปืนใหญ่, การทําลายด้วยการระเบิดหรือการรื อ
ถอน ทั  งนี  ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของข้าศึกหรือของฝ่ายเดียวกัน 
 อย่างไรก็ดีสิ  งสําคัญก็คือ  ในการฟื นฟูนี  จะต้องใช้ว ัสดุในการสร้างที มีขนาดและมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับของเดิมที ใช้อยู่เสมอ  และโดยธรรมดาแล้วพื  นฐานทางมักจะไม่ถูกทําลายไปอย่างย่อยย ับ คง
เสียหายไปเพียงบางส่วนเท่านั  น ส่วนที ถูกทําลายเสียหายมาก ๆ มักได้แก่ตัวรางเหล็ก ไม้หมอนหินโรยทาง
และเครื องยึด 
 ฉะนั  น การลาดตระเวนเพื อสํารวจความเสียหาย จึงเป็นสิ งจําเป็นอย่างมากในการที จะฟื นฟูทาง
รถไฟและก่อนที จะทําการวางแผนการฟื นฟูนี   เพราะการลาดตระเวนเป็นทางให้ได้ทราบถึง จํานวนวัสดุที 
จะต้องใช้และจํานวนทหารที ต้องการในการปฏิบัติภารกิจนี   

2. การสํารวจเพื อการสร้างทางรถไฟ 
 ในบางโอกาสก็อาจจะต้องทําการสร้างทางรถไฟขึ  นใหม่ได้บ้างเหมือนกันทั  งในเขตยุทธบริเวณและ
ในเขตภายใน (Z.I.)  ฉะนั  น ในที นี  จึงขอนําวิธีการสํารวจเพื อการสร้างทางรถไฟใหม่มากล่าวไว้พอเป็น
แนวทางปฏิบัติ เมื อปรากฏว่าจะต้องประสบปัญหาดังกล่าวนี  ต่อไป อย่างไรก็ดีการที จะสามารถกําหนด
แนวทางที ดีที สุดได้นั  นไม่มีหนทางใดจะกระทําได้ดีกว่า ต้องทําการสํารวจนี  ได้เลย การสํารวจจําแนกได้เป็น 
3 ขั  น และทั  ง 3 ขั  นนี  จะต้องกระทําอย่างต่อเนื องกันเป็นอย่างดีด้วยคือ.- 

2.1  การสํารวจภูมิประเทศ (Reconnaissance Survey) 
  เป็นการสํารวจประการแรกที ต้องทําเพื อศึกษาพื  นที โดยทั  ว ๆ ไป ระหว่างจุด 2 จุด ใช้เครื อง 

มือธรรมดาที ใช้ในการสํารวจทางถนน  ทั  งนี  เพราะไม่ต้องการทราบแนวทางใดแนวทางหนึ  ง โดยละเอียดใช้
เจ้าหน้าที ประมาณ 2 - 3 คน ก็นับว่าเพียงพอ 
  2.1.1 ประการแรก  จะต้องเก็บข่าวสารทั  งปวงที จะมีให้ได้เกี ยวกับภ ูมิประเทศที จะต้องเข้า
มาเกี ยวข้อง ซึ งอาจจะได้มาจากแผนที หรือแผนที ภาพถ่ายทางอากาศ 
  2.1.2 ประการที  2  ศึกษาแผนที ดังกล่าวนั  นอย่างละเอียดถี ถ้วนก่อนที จะออกไปสํารวจภ ูมิ
ประเทศจริง และทําการกําหนดแนวทาง ซึ  งได้พิจารณาว่าน่าจะเป็นแนวทางที ควรพิจารณาไว้ประมาณ 2 - 3 
แนวทางทั  งนี   จะเป็นสิ งที ช่วยเหลือได้อย่างมากที จะไม่ทําให้การออกสํารวจภ ูมิประเทศจริงต้องผิดหวังหรือ
ล้มเหลวได ้
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  2.1.3 ประการที  3 จากเส้นรายขอบเขาหรือเส้นชั  นระดับความสูงของพื  นดินที ทราบจาก
แผนที ก็ให้ทํารูปตัดตามยาวขึ  นและแสดงความสูงของภ ูมิประเทศตามแนวกึ  งกลางของแนวทางที พิจารณา
เลือกไว้แล้วนั  นทุกแนวทาง รูปตัดตามยาวนี  จะเป็นเครื องช่วยได้อย่างดีในการออกปฏิบัติการสํารวจในภูมิ
ประเทศจริงเพื อพิจารณาลาดแนวทางที ต้องการให้มีน้อยที สุดได ้
  2.1.4 ประการที  4  เมื อได้ปฏิบัติ 3 ประการข้างต้นแล้วก็ออกทําการสํารวจภ ูมิประเทศจริง
ถ้าสามารถจะมีโอกาสได้ออกทําการลาดตระเวนทางอากาศได้ก่อนก็จะเป็นประโยชน ์ยิ  งขึ  นแต่อย่างไรก็ดี
หลักฐานต่าง ๆ ที ต้องการนั  นจะยึดถือเป็นข้อพิจารณาที แน่นอนและถูกต้องได้ ก็ต้องเป็นหลักฐานที ได้ทํา
การสํารวจทางพื  นดินเสมอ รายงานการสํารวจในขั  นนี  จะต้องแสดงสิ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  ไว้ด้วยคือ 

   2.1.4.1  แนวทางรถไฟจะอยู่หรือเลียบไปข้างใดของลํานํ  า   ต้องแสดงให้ทราบ
ตลอดแนวทางที สํารวจ 
   2.1.4.2  ตําบลใดบ้างที จะต้องข้ามลํานํ  าประมาณความยาวของสะพานหรือช่วงที 
จะต้องข้ามแต่ละแห่ง 
   2.1.4.3  ตรวจสอบรูปตัดตามยาวที ทําไว้แล้ว เพื อพิจารณาถึงลาดของแนวทางตาม
เกณฑ ์ที บังคับไว้ 
   2.1.4.4  ทําการประมาณงานดินที จะต้องกระทําทั  งการถมและการตัดเป็นจํานวน
ลูกบาศก ์ต่อหน่วยความยาว 
   2.1.4.5  แยกประเภททางที ต้องเป็นลาดให้ทราบว่าเป็นทางลาดบนเขาที เป็นหิน
หรือเป็นวัสดุชนิดใด 

2.1.4.6 ประมาณความยาวของแนวทางจํานวนโค้งและตําบลที ต้องวางโค้ง 
   2.1.4.7  แสดงลักษณะภ ูมิประเทศรอบ ๆ แนวทางและแหล่งวัสดุธรรมชาติที มีเช่น 
ไม้ที จะใช้เป็นไม้หมอนได้  แหล่งดิน และประมาณไว้ใหท้ราบด้วย 
   2.1.4.8  กําหนดที ตั  งพอประมาณของหน่วยงาน  แต่ละแห่งที จะทําการสร้างรวมทั  ง
งานใหญ่และหน่วยงานย่อย 

   2.1.4.9  ทํารายละเอียดในการสํารวจครั  งนี   รวมทั  งตําบลที ได้ตรวจอย่างละเอียด
และสรุปให้ทราบด้วยว่าแนวทางใดน่าจะเป็นแนวทางที ควรเลือกทําการสร้าง 
 การสํารวจภ ูมิประเทศเป็นข้อมูลที สําคัญ ที จะไม่ทําให้การสํารวจขั  นอื นๆ ผิดพลาด หรือไร้ผล 
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3.  การสํารวจทางเบื องต้น (Preliminary survey) 

3.1  ความมุ่งหมาย   
 เป็นการสํารวจขั  นที  2 เพื อความมุ่งหมายที จะกําหนดแนวทางบนพื  นดินใกล้เคียงที สุดที 

น่าจะใช้เป็นการกําหนดแนวทางขั  นสุดท้าย ในขณะเดียวกันเป็นการเก็บรายละเอียดเพิ  มเติมในการที จะช่วย
การสํารวจกําหนดแนวทาง การสํารวจขั  นนี   เครื องมือที ใช้เป็นเครื องมือที มีความละเอียดยิ  งขึ  นเช่น กล้องที
โอโดไลท ์, กล้องระดับ, โซ่ หรือโซ่ลานเหล็ก  

3.2  ประโยชน์ 
  การสํารวจเบื องต้นนี  ให้ประโยชน์หลายประการ ดังนี   
  3.2.1  ให้รายละเอียดต่าง ๆ เพื อเตรียมแผนที ที จะแสดงให้ทราบถึงลักษณะทางภ ูมิประเทศ
สําหรับให้การกําหนดแนวทางขั  นสุดท้ายกระทําได้โดยถูกต้อง แนวทางที ได้ในขั  นนี  เป็นมูลฐานของท่านที 
จะเตรียมทําแผนที แนวทางต่อไป 
  3.2.2 เพื อทํารูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางให้ถูกต้องแน่นอน เพื  อประโยชน ์ที จะ
กําหนดอัตราลาดสูงสุด (Maximum grade) ที จะใช้กําหนดแนวทางขั  นสุดท้าย 
  3.2.3 หากมีแนวทาง 2 เส้น หรือมากกว่าที แสดงไว้จาการสํารวจภ ูมิประเทศ การสํารวจขั  น
นี  จะสามารถกําหนดแนวทางที ดีที สุดลงได้ 
  3.2.4 การสํารวจขั  นนี  จะให้มาตรฐานสําหรับการประมาณเกี ยวกับราคาค่าก่อสร้างเวลาที 
จะใช้และเครื องมือได้อย่างใกล้เคียงที สุด 

  การสํารวจขั  นนี  โดยธรรมดามักจะทําการตอกหลักหมายแนวกึ  งกลางทางไว้ เป็นระยะๆ 
หรือเรียกว่าเป็นสถานี (Stations) ระยะห่างระหว่างหลักของไทยเราใช้ 100 ม. แต่ของอเมริกาใช้ 100 ฟุต 

4. การสํารวจกําหนดแนวทาง (Location survey) 

 4.1  ความมุ่งหมาย 
  การสํารวจขั  นนี  เป็นงานขั  นที  3 และเป็นงานขั  นสุดท้ายก่อนทําการสร้าง เป็นการสํารวจที 
จะกําหนดการวางแนวทางขั  นสุดท้ายลงบนพื  นภูมิประเทศ และจะต้องทําการวาดเส้นโค้งให้เชื อมกับ
เส้นตรงและวางเส้นตรงโดยชัดเจนและสมบรูณ์    การสํารวจขั  นนี  คงใช้คน และเครื องมือเช่นเดียวกับการ
สํารวจทางเบื  องต้นโดยเฉพาะพวกที ใช้โอโดไลท ์เป็นพวกที ต้องทํางานมากขึ  น  เพราะต้องวางโค้งทั  งหมด
ด้วยเหตุนี   จะต้องมีคนจดบันทึกเพิ  มขึ  นเป็นพิเศษอีก 1 คน รูปตัดตามยาวจะต้องกระทําให้ละเอียดยิ  งขึ  น 
เพราะต้องแสดงจุดต้นโค้งและจุดปลายโค้ง รัศมีของโค้ง มุมสกัด และโค้งซ้ายหรือขวา ตําบลใดที พอจะทํา
ได้ก็ควรโยงจุดของแนวสุดท้ายนี  ให้ติดต่อกับจุดของแนวครั  งก่อน เพื อเป็นการตรวจสอบไปในตัว  
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4.2  วิธีปฏิบัต ิ
 ในการสํารวจกําหนดแนวทาง มีวิธีปฏิบติัที แบ่งแยกออกได้ 2 วิธี คือ 

  4.2.1 ใช้การสํารวจทางเบื  องต้นและรูปตัดตามยาวเป็นหลักในการวิเคราะห์ตรวจภ ูมิ
ประเทศแล้วกําหนดแนวทางลงบนพื  นดินทันที 
  4.2.2 ใช้การสํารวจแนวทางเบื  องต้นและรูปตัดตามยาวและเส้นชั  นความสูงของภ ูมิประเทศ 
ซึ งปรากฏบนแผนที ของการสํารวจแนวทางเบื  องต้น เป็นหลักเพื อวางแนวทางลงบนกระดาษเสียก่อน เมื อตก
ลงใจแน่นอนแล้วจึงกําหนดแนวทางลงบนพื  นดินต่อไป วิธีนี  เป็นวิธีดีกว่าวิธีแรก 
  การสํารวจขั  นนี  จะต้องปักหลักในแนวกึ  งกลางของทางโค้งไว้ด้วย โดยใช้ระยะห่างระหว่าง
หลัก 20 เมตร 

5. ลําดับงานในการสร้างทางรถไฟ ( Track construction sequence) 
 เมื อได้ทําการสํารวจกําหนดแนวทางเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าเราได้ทําการปักหลักแสดงแนวทาง 
(Reference pegs) ไว้แล้วทุก ๆ ระยะ 100 ม. ในทางตรง และทุก ๆ ระยะ 20 ม. ตามทางโค้ง ฉะนั  นก่อนที 
จะเริ มลงมือสร้างทางก็จะต้องดําเนินตามขั  นตอนดังต่อไปนี  คือ.- 

5.1  ตรวจสอบหลักแสดงแนวทางและปักหลักแสดงระดับ   
  งานขั  นนี  เป็นงานที ตรวจสอบหลักแสดงแนวทางเดิมที ปักไว้แล้ว หากชํารุดหรือสูญหายก็
ให้ทําการปักเพิ  มเติมให้ครบ ในขณะเดียวกันก็จะต้องปักหลักแสดงระดับ (Level pegs) ไว้ด้วยทุกๆ ระยะ 
20 ม. ตามแนวกึ  งกลางแนวทาง และให้เลขระดับที ต้องการไว้ที หลักกึ  งกลางทุกๆ ระยะ 100 ม. เพื อ
ประโยชน ์ต่อการแต่งพื  นฐานทาง 

5.2  การเตรียมพื นฐานทาง   
  การทําพื  นฐานทางไม่ว่าทางถมหรือทางตัด การปฏิบัติงานย่อมคล้ายคลึงกันซึ  งรวมทั  งการ
ถากถาง การถอนตอและการนําสิ งกีดขวางออกนอกแนวทางการระบายนํ  า และหากจําเป็นจะต้องทําการตัด
ลาดตามยาวไว้ให้พอประมาณและให้ตกแต่งด้วยการถมหรือ การขุดดินหรือหินเดิมให้ได้ระดับตามที 
ปักหลักแสดงระดับไว้แล้ว 
  ในราชการสนามเมื อได้เตรียมพื  นฐานทางสําเร็จไปแล้วประมาณครึ งไมล ์ถึง 1 ไมล ์แล้วจาก
จุดเริ มต้นก็นับว่าพร้อมที จะดําเนินงานขั  นต่อไปได้ 

5.3  การขนและแจกจ่ายวัสดุสร้างทาง 
  ในยุทธบริเวณวิธีการที ใช้สําหรับทําการขนและแจกจ่ายวัสดุสร้างทางรถไฟนั  นย่อมขึ  นกับ
วิธีการและสิ งแวดล้อมที จะอํานวยให้ ส่วนมากมักจะใช้รถยนต ์บรรทุกถ้ามีพอ โดยอาศัยเส้นทางถนนที มีอยู่
เดิมหรือทําการสร้างทางชั  วคราวขึ  น อย่างไรก็ดีการลําเลียงด้วยรถยนต ์ย่อมให้ความรวดเร็วเป็นอย่างดีและ
ให้หลีกเลี ยงการขนวัสดุก่อสร้างไปไว้ย ังตําบลปลายทางและใช้แรงงานคนในการขนและแจกจ่ายไปยัง
ตําบลที ต้องการให้มากที สุด ทางรถไฟทหารนั  นให้ปฏิบัติดังนี   
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  5.3.1 ประการแรก ให้ขนและแจกจ่ายรางเหล็กและเครื องยึดรางไปก่อน รางเหล็กจะวาง
ตามแนวยาวของพื  นฐานทาง ณ บริเวณที เป็นไหล่ทาง รางเหล็กแต่ละแนวอย่าวางให้เกะกะ มิฉะนั  นอาจจะ
ทําให้รอยต่อรางคลาดเคลื อนได้ เครื องยึดรางเหล็กจะวางไว้ตอนปลายรางทุกท่อน 
  5.3.2 ประการที  2 ให้ทําการขนและแจกจ่ายไม้หมอน ซึ  งจะต้องวางประมาณแนวกึ  งกลาง
ของทางไม่จําเป้นต้องวางให้เข้าที ระยะแรก แต่ต้องไม่กองไม้หมอนเป็นกองเดียวกัน ควรทิ  งให้ห่างกันเป็น
ระยะ ประมาณ 75 ซม.  
  การขนและแจกจ่ายวัสดุในกิจการของ ร.ฟ.ท. ในตําบลจะก่อสร้างถ้ามีทางหลวงผ่านก็ขน
วัสดุต่างๆ โดยใช้เส้นทางหลวงเป็นหลัก หากไม่มีก็อาจจะต้องสร้างถนนชั  วคราว (Service - road) ขึ  นก่อน 
เพื อใช้ขนวัสดุสําหรับเตรียมการก่อสร้างหรืออาจจะลําเลียงด้วยวิธีอื น ๆ ที เหมาะสมกับสภาพงานและภ ูมิ
ประเทศ ทั  งนี  โดยถือหลักสําคัญคือความสะดวกและประหยัดให้มากที สุด  

5.4  การจัดระยะห่างของไม้หมอนและวางให้ตรง 
  การวางไม้หมอนให้เข้าที และตรงนั  น เมื อหันหน้าไปตามทิศทางที จะสร้างแล้ว จะต้องใช้
ด้านขวาเป็นหลัก และใช้หลักที ปักตามแนวกึ  งกลางทางเป็นเกณฑ ์วางใหกึ้  งกลาง ไม้หมอนตรงกันแนวหลัก
และห่างกัน 75 ซ.ม. ในทางตรง ส่วนตอนทางโค้งใช้ระยะห่าง 60 ซ.ม. 

5.5  การวางรางเหล็กบนไม้หมอน 
  งานขั  นต่อไปให้เริ มวางรางเหล็กบนไม้หมอนได้ โดยปกติจะทําการยึดหัวต่อรางของแต่ละ
ท่อนให้ต่อกันเสียก่อนแล้ว จึงยึดรางให้ติดกับไม้หมอน การใช้จานรองรางจะใช้ 3 อันต่อ 1 ข้างเพื  อ
ประหยัด 

5.6  การใช้เหล็กวัดระยะราง 
  เมื อได้วางรางเหล็กทางด้านขวาไปแล้วก่อนวางรางเหล็กทางด้านซ้าย จะต้องทําการวัด
ระยะความกว้างของรางด้วยเหล็กวัดระยะ (Track gage) โดยปกติจะใช้แรงงานเป็นชุด ๆ ละ 3 คน เพื อ
ปฏิบัติเมื อวางรางซ้ายเข้าที  มีระยะห่างตามเกณฑ ์แล้วจึงทําการยึดตรึง 

5.7  การจัดทางรถไฟให้ได้แนว (Line track) 
  ขณะที ทําการวางรางและยึดรางกับไม้หมอนนั  น โดยธรรมดาแนวกึ  งกลางของทางรถไฟ
อาจจะเยื  องไปจากแนวกึ  งกลางของทางที ปักหลักไว้ได้บ้าง ฉะนั  นจึงจําเป็นต้องจัดแนวทางรถไฟให้อยู่ตรง
กับกึ  งกลางทางให้ถูกต้องอย่างแท้จริง ก่อนที จะนําหินโรยทางมาเท ทั  งนี  เพื อป้องกันงานเพิ  มในตอนที จะอัด
หินเข้าที  

5.8  การเทหินโรยทางเข้าที  
  เมื อได้วางรางรถไฟทั  ง 2 ข้าง ไปแล้วประมาณ 1/4 ไมล ์ ถึง 1/2 ไมล ์ ก็ได้เริ มต้นเอาหินโรย
ทางมาเทใส่ได้แล้ว เพื อให้งานต่อเนื องกัน โดยปกติใช้หินโรยทางหน้าประมาณ 30 ซ.ม. จากระดับหลังไม้
หมอนถึงพื  นฐานทาง 
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5.9  การยกระดับราง 
  เป็นงานขั  นสุดท้ายเมื อนําหินโรยมาเทใส่เข้าที แล้ว การยกระดับรางให้เข้าที ก็กระทําโดย
การอัดหินเข้าใต้ไม้หมอน โดยปกติจะอัดหินได้แน่นทั  งสองข้างของไม้หมอนเข้าหาแนวกลางประมาณข้าง
ละ 75 ซม. ระยะตอนกลางประมาณอีก 40 ซม. จะไม่อัดแน่น ขณะที ทําการอัดหินโรยทางนี   เจ้าหน้าที 
จะต้องทําการตรวจสอบระดับรางทั  งสองข้างไปในขณะเดียวกันตลอดเวลา โดยใช้กล้องระดับจับหรือระดับ
นํ  าวัดแนวหลังรางเป็นตอน  ๆ
  การวางตอนที มีสะพานนั  น โดยปกติจะต้องทําการสร้างและวางรางบนสะพานให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วจึงวางรางบนพื  นฐานทางเชื อมต่อภายหลัง 

6.  ลําดับงานสร้างทางรถไฟ ของ ร.ฟ.ท. 
 ลําดับงานในการสร้างทางรถไฟ ซึ  งทาง ร.ฟ.ท. ได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนี  ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ
ลําดับงานการสร้างทางรถไฟที กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 
 6.1 การปักหลักแสดงแนวทางระดับทาง ร.ฟ.ท. เมื อได้ทําการสํารวจกําหนดแนวทางแล้วก็เริ ม
งานนี  เป็นงานขั  นที  1 
 6.2 การทํางานดิน ทั  งทางถมและทางตัดพร้อมด้วยแต่งระดับพื  นฐานทางไปด้วยพร้อมตาม
ระดับที ปักบอกไว ้
 6.3  การลําเลียงวัสดุ 
 6.4  การวางราง เมื อเตรียมพื  นฐานทางไว้เรียบร้อยแล้ว ก็มีลําดับการปฏิบัติในการวางรางดังนี   

6.4.1 วางไม้หมอนตามรายทางให้มีระยะห่างถูกต้องตามต้องการเสียก่อน 
  6.4.2    ลําเลียงรางและเครื องยึดไปยังตําบลที จะวาง โดยทางรถไฟให้ใกล้จุดก่อสร้างแล้ว
จึงขนต่อไปด้วยรถเข็นหรือแรงคนจนถึงที   ๆได้จัดวางไม้หมอนไว้แล้ว 

6.4.3   เมื อต่อรางเรียบร้อยแล้วให้ใช้ตะปูยึดราง 
        6.5   อัดหินใต้หมอนด้วยอีเตอร์ไม้ เพื อให้รถบรรทุกขนาดเบาผ่านไปมาได้ 
 6.6   ลําเลียงหินโดยใช้หัวรถจักรดันขบวนรถบรรทุกหิน แล้วเทหินลงบนรายตามทาง ต่อไป
คราดหินเข้าทาง ตีอีเตอร์อดัหินยกระดับรางเป็นงานขั  นสุดท้าย 

7.  สรุป 
 บทเรียนนี  ได้กล่าวถึงส่วนประกอบที สําคัญของทางรถไฟ การสํารวจเมื อจําเป็นจะต้องปฏิบัติ หาก
จะต้องทําการสร้างทางรถไฟใหม่ พร้อมทั  งได้ให้แนวทางในการลําดับงานการสร้างทางรถไฟใหม่พอสังเขป
และเป็นแนวทางที จะพิจารณาเป็นหลักในทางปฏิบัติได้แล้ว ในบทเรียนต่อไปจะได้พิจารณาถึงเรื องการวาง
โค้งของทางรถไฟต่อไป 
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บทที   4 
โค้งทางรถไฟ 

1. กล่าวทั  วไป 
 ในบทเรียนบทที แล้วได้กล่าวถึงกิจการรถไฟทหารในสนามพอสังเขปแล้ว พร้อมทั  งได้เรียนให้ทราบ
ถึงส่วนประกอบที สําคัญๆ ของทางรถไฟพร้อมด้วยการสํารวจและลําดับงานในการสร้างทางรถไฟ
พอประมาณ 

 บทเรียนนี  จะได้นําเรื องโค้งทางรถไฟมากล่าวพอให้ทราบถึงส่วนต่างๆ และวิธีหาโค้งทางรถไฟ 
โดยเฉพาะในสนามนั  นส่วนมากเรามักจะเพ่งเล็งแต่เฉพาะโค้งในทางราบและเป็นชนิดโค้งสามัญเท่านั  น 
ส่วนโค้งทางราบชนิดโค้งผสมและโค้งอื น ๆ นั  น มักจะไม่มีโอกาสได้กระทําเลย ฉะนั  นบทเรียนบทนี  จะนํา
เรื องราวที จําเป็นมากล่าวเท่านั  น 

2. ความหมายและชนิดของโค้งทางรถไฟ 
2.1 ความหมาย  
 แนวทางรถไฟที ได้วางไว้ในภ ูมิประเทศนั  นเมื อได้เปลี ยนทิศทางไปจากแนวเดิมแล้ว และ 

หากจะให้การเปลี ยนทิศทางของทางรถไฟเป็นไปอย่างราบเรียบและนุ่มนวล ก็จําเป็นจะต้องพิจารณานําโค้ง
มาใช้หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ งก็จะได้ว่า โค้งทางรถไฟหมายถึง แนวทางเส้นโค้งซึ งโดยธรรมดาเป็นส่วน
หนึ งของวงกลมที ทําการเชื อมโยงแนวทางรถไฟแนวทางเดิมกับแนวทางอีกอันหนึ งที เปลี ยนทิศทางไปให้
เชื อมต่อกันโดยมิให้เกิดอันตรายแก่ขบวนรถที ทําการแล่นอยู่ได้ 

2.2  ชนิดของโค้งทางรถไฟ  
 โค้งทางรถไฟที ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี   อาจจะแยกกล่าวได้ว่ามีอยู่ 4 ชนิดด้วยกันคือ 

2.2.1  โค้งสามัญ (Simple curve)  
   โค้งสามัญ คือ โค้งวงกลมธรรมดาที ใช้เชื อมต่อแนวทางสองเส้นให้ติดต่อกัน 
เส้นตรงทั  งสองเส้นนี  จะต้องสัมผัสกับโค้งเพื  อมิให้หักที รอยต่อ 

2.2.2  โค้งผสม (Compound curve)  

   โค้งผสม คอื โค้ง 2 โค้งซึ งมีรัศมีต่างกันติดต่อกัน เวียนไปทางเดียวกันและเชื อม
เส้นตรง 2 เส้นแล้วโค้งทั  ง 2 นี  ก็รวมกันเรียกว่า โค้งผสม กล่าวอีกนัยหนึ  งก็คือ โค้งผสมก็คือ โค้งผสมสามัญ 
2 โค้งต่อกันนั นเองการคํานวณคงคํานวณเช่นเดียวกับโค้งสามัญ 
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2.2.3 โค้งบิด หรือโค้งตัว S (Reverse curve)  

   ในทางรถไฟสายประธานหรือที ขบวนรถไฟแล่นเร็ว ไม่ควรใช้โค้งบิดหรือโค้งตัว S 
เลยเพราะการเปลี ยนทิศทางกระทันหันกระทําให้ขบวนรถไฟกลับตัวตามไม่ใคร่ทัน หากจะกล่าวทางเทคนิค
แล้วการแก้ปัญหาเรื องแรงเหวี ยงที จุดสัมผัสร่วมกลางตัว S ย่อมเป็นสิ งที ทําไปไม่ได้ เพราะแรงเหวี ยงที จุดนี  
มีทิศทางตรงกันข้าม ทางปฏิบัติจึงพยายามยืดตัว S ออกไป อย่าให้มีจุดสัมผัสร่วมได้กล่าวคือ พยายามเอา
ทางตรงมาใส่ให้มีระยะพอที ขบวนรถจะมีโอกาสตั  งตัวได้เล็กน้อย ก่อนที จะเลี  ยวไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้า
ทําไม่ได้ก็ต้องให้ได้ระยะอย่างน้อยยาวกว่าช่องระหว่างเพลารถคันยาวที สุด 

2.2.4 โค้งต่อ (Transition or Easement Curve)  

   โค้งต่อ คือ การเชื อมโค้งวงกลมให้ต่อกับเส้นตรงด้วยโค้ง ซึ งอาจจะใช้รัศมีตั  งแต่ 
(อนันต)์ จนถึงรัศมีโค้งวงกลม ทั  งนี  เพื อประโยชน์ให้รถค่อย ๆ ผ่านจากเส้นตรงไปสู่โค้ง 

3. ส่วนประกอบของโค้งสามัญ 
 ส่วนประกอบของโค้งสามัญ (simple curve) มีดังต่อไปนี   (ดูรูปที  4.1 ประกอบ)  
                                         รูปที   4.1 ส่วนประกอบของ โค้งสามัญ  
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 3.1 จุดต้นโค้ง (P.C.) หมายถึงจุดที แนวทางตรงจะเริ มเปลี ยนเป็นหรือเริ มเข้าแนวทางโค้ง ซึ ง
เรียกว่า   Point of curve 

3.2 จุดสัมผัสหรือจุดปลายโค้ง (P.T.) เป็นจุดที แนวทางโค้งสิ  นสุดลง  (Point of Tangent) 

3.3 จุดสกัด (P.I.) เป็นจุดตัดระหว่างแนวทางตรงทั  งสอง 

 3.4 มุมสกัด (I) เป็นมุมระหว่างเส้นสัมผัสทั  งสองเส้นมาตัดกันหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ  งก็ได้ว่า เป็น
มุมเหเปลี ยนทิศทางจากแนวทางเดิมไปสู่แนวทางใหม่นั นเอง โดยปกติแล้วจะเท่ากับมุมที จุดศูนย์กลางที 
เกิดขึ  นจากเส้นรัศมีที ลากจากจุดต้นโค้งและจุดปลายโค้ง 

3.5 รัศมี (R) เป็นระยะทางจากเส้นโค้งมายังจุดศูนย์กลางของโค้ง 

 3.6 ระยะเส้นสัมผัส (T) หรือ Tangent เป็นระยะที วัดจากจุดสกัดมาตามแนวเส้นสัมผัสมายังจุด
ต้นโค้ง (P.C.) และจุดปลายโค้ง (P.I.) 

 3.7 ความยาวของโค้ง (L) เป็นระยะความยาวของโค้งที วัดจากจุดต้นโค้ง (P.C.) ไปยังจุดปลาย
โค้ง (P.T.) 

 3.8 ชยายาว (C) หรือ Long Chord เป็นความยาวของเส้นตรงที ลากจากจุดต้นโค้งไปยังจุดปลาย
โค้ง 

 3.9 ระยะนอกโค้ง (E) หรือ External เป็นระยะที วัดจากจุดสกัดมายังจุดกึ งกลางของโค้งบนโค้ง
นั  น 

 3.10 ระยะลูกศร (M) หรือ Middle ordinate)  คือระยะห่างระหว่างจุดกึ งกลางโค้งมายังจุด
กึ งกลางของชยายาว 

 3.11 องศาของโค้ง (D) หรือ Degree of curve เป็นหน่วยที ใช้แทนมุมที จุดศูนย์กลางซึ  งรองรับ
ด้วยชยาที มีความยาว 20 ม. (ของไทย แต่ของ อเมริกาใช้ชยายาว 100 ฟุต) 
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4. สูตร สําหรับ โค้งสามัญ 
 เนื องจาก        มุม I  = มุม P.I. P.C. P.T. + มุม P.I. P.T. P.C.  
     = 2 x มุม P.I. P.C. P.T. 
 ดังนั  น             มุม P.I. P.C. P.T.  = 2

I  
 4.1 ระยะเส้นสัมผัส                       T = R tan 2

I    ………………. (1) 

จากสูตรที  (1) นี     หากทราบถึงระยะเส้นสัมผัส จะหารัศมีของโค้งได้ และ 

   ถ้าทราบถึงรัศมีของโค้ง จะหาระยะเส้นสัมผัสได้ 
 4.2 ชยายาว             C = 2 R sin 2

I    ………………. (2) 
 4.3 ความยาวของโค้ง                   L = 2 ¶ 360

RI  = ¶ 180
RI  ………………. (3) 

  จาก มุม P.I. P.C. O จะได้ 

  OIÃÐÂÐP
R

..  = cos 2
I   

  R sec 2
I  =  ระยะ P.I. O 

  แต ่  ระยะ P.I. O = R + E 
  ∴  R sec 2

I  = R + E   
  หรือ E  = R sec 2

I  – R = R ( sec 2
I – 1 ) ………………. (4) 

 จากนี  จะเห็นว่า  ถ้าทราบค่าของมุม I และค่าของ E จะหา R ได้ หรือ 
   ทราบค่าของ R และ I จะหาค่าของ E ได้  
 นั นคือ จะสามารถหาตําแหน่งจุดกึ งกลางของโค้งได้ จากสูตร (2)  
 ถ้าใช้ ชยามาตรฐาน = 20 ม. จะทําให้ C = 20 ม. และ มุมสกัด (I) = องศาของโค้ง (D)  
  จะได้         20 = 2 R sin 2

I  
       R = 10 / sin 2

I  = 10 / sin 2
D  ………………. (5) 

                 M  =   C
2    tan   I

4          ………………. (6) 
 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างที   4.1 การคํานวณหาค่าส่วนต่างๆ ของโค้ง 
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 ในการสํารวจทางเบื  องต้นของการสร้างทางรถไฟสายหนึ ง ได้ทราบว่าแนวทางที ได้จําเป็นจะต้องใช้
โค้งเข้าช่วย เพื  อเปลี ยนทิศทางของแนวทางนี   มีมุมสกัด  (I )  เท่ากับ 44 องศา 28 ลิบดา และทางเจ้าหน้าที 
ที ได้ทําการสํารวจครั  งนั  นได้แนะนําไว้ว่า ควรใช้รัศมีโค้ง ณ ตําบลนี  เท่ากับ 398 เมตร จงหาความยาวของ
เส้นสัมผัสเพื  อจะได้กําหนดจุดต้นโค้ง และหาระยะนอกโค้ง เพื อกําหนดจุดยอดโค้งได้ต่อไป 
วธีิทํา       
(1) การหาความยาวของเส้นสัมผัส T   =  R tan I

2  
          =   398 tan (44 ◌2ํ 8’    ) 
          =  398  tan  22 ◌1ํ 4’ 
          =  398 x 0.4088  =  162.702  ม. 

 (2) การหาระยะนอกโค้ง   E   =  R  (  sec I
2  -  1 ) 

      = 398 (sec 22 ◌1ํ 4’    ) 
      = 398 [ (1 / cos 22 ◌1ํ 4’)        
      = 398 [ (1/0.9257) – 1 ] = 31.945  ม. 
ตัวอย่างที   4.2 การคํานวณหาค่าส่วนต่างๆ ของโค้ง 
 จากการสํารวจทางเบื  องต้น เราทราบว่าแนวทางรถไฟที จะทําการสร้างจําเป็นต้องเปลี ยนทิศทาง
ของแนวทางไป ณ ที แห่งหนึ งโดยมีตําบลของจุดสกัดอยู่ที สถานี กม. 155 + 053.700 มีมุมสกัดเท่ากับ 40 ◌ํ
36’ และโค้ง ณ ตําบลนี  จะต้องใช้รัศมีเท่ากับ 439 เมตร จงหาสถานีของจุดต้นโค้ง และสถานีของจุดปลาย
โค้ง ว่าจะต้องเป็นสถานีเท่าใด 
วิธีทํา 

(1) หาระยะเส้นสัมผัส T   =  R tan I
2    

    =  439 tan (40 ◌3ํ 6’    ) 
    =  439  tan 20 ◌1ํ 8’   0    8 
    =  439 x 0.3699   = 162.386 ม. 
(2) หาตําแหน่งจุด PC   = PI - T              

=  (155 + 053.700) - 162.386 = 154 + 891.314 
(3) หาความยาวโค้ง  L    =  ¶ 180

RI  
    = (3.1428 x 439 x 40 ◌3ํ 6’)     80 
    = (3.1428 x 439 x 40.6 ◌)ํ     80    311.078 ม. 
(4) หาตําแหน่งจุด PT   = PC + L              

= (154 + 891.314 ) + 311.078 =  155 + 202.392 
 

5. ลาดตามยาวของเส้นทาง (Grade Line) 
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การพิจารณาลาดตามยาวของแนวทางรถไฟนี   โดยปกติคิดเทียบความแตกต่างของระดับความสูง
ในความยาวของทาง 100 ม. แต่ทางองค์การรถไฟของเราใช้ระยะความยาว 1,000 ม. แต่อย่างไรก็ดีก็คง
เทียบได้เช่นเดียวกัน สําหรับทางรถไฟทหารก็มีเกณฑ์ที ควรจะพิจารณาดังนี  .- 

5.1  ทางในพื  นราบที  ถือว่าเป็นทางระดับ (Level grade)  
 ควรจะมีอาการลาดตามยาวตั  งแต่ 0.01% ถึง 0.40% ถือว่าเป็นลาดอ่อน (Light grade) 

และตั  งแต่ 0.04% ถึง 1.00% เรียกว่าเป็นลาดปานกลาง (Moderate grade) และตั  งแต่ 1.00% ถึง 2.00% 
เรียกว่าเป็นลาดชัน (Heavy grade) และหากว่าเกินตั  งแต่ 2.00% ขึ  นไปเรียกว่าลาดชันมาก (Very heavy 
grade) ซึ งไม่ควรจะพิจารณาใช้โดยเฉพาะทางรถไฟทหารได้แนะนําไม่ควรจะใช้ลาดตามยาวนี  เกินกว่า 
1.50% ทางรถไฟสายเหนือของประเทศไทย ซึ  งเป็นทางรถไฟยามปกติและถาวร ได้ใช้บังคับลาดตามยาวนี  
ไว้ไม่เกิน 2.00%  

5.2  ลาดตามยาวบังคับ (Ruling grade)   
  เป็นอาการลาดที ใช้บังคับหรือจํากัดนํ  าหนักของหัวรถจักร 1 คัน ที จะสามารถนําขบวนไป
ยังตําบลปลายทางที ต้องการได้ และลาดตามยาวบังคับนี  ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาการลาดสูงสุดเลย 

6.  การกรุยโค้งหรือวางโค้งในภูมิประเทศ 
6.1  การวางโค้งโดยใช้กล้อง  

  สําหรับการวางโค้งโดยใช้กล้อง ทีโอโดไลท์ และชยามาตรฐาน 20 ม. ข้อแนะนําในวิธีนี   (ดู
รูปที  4.2 ประกอบ) คือ การใช้ชยาครั  งแรกจากจุดต้นโค้งนั  น ควรเป็นชยาที จะทําให้หลักที ปักต่อไป เป็นเลข
พอดีเข้าหลักสบิของเมตรเช่น จุดต้นโค้งเป็นหลัก กม.153 +190.855 ชยาแรกที ใช้ก็ควรเป็นชยายาวเพียง 
9.145 ม. ซึ งจะทําให้จุด A1 ที กรุยครั  งแรกมีหลักเป็น กม.153 + 200.000 พอดี แล้วต่อไป     จึงใช้ชยายาว 
20 ม. ต่อไป 

 
                                             รูปที   4.2 ภาพการวางโค้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การคํานวณหาค่าของ  d1  และ  d2   หาได้จากสูตรต่อไปนี   

d2 d1 

P.T. P.C. 

P.I. 
a1 a2 
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   d1   =  1718.9  L1 / R ลิบดา    ………………. (7)  
   d2   =  1718.9  L2      ลิบดา    ………………. (8) 

6.2  การวางโค้งโดยใช้ระยะฉากจากเส้นสัมผัส 
  วิธีนี  เป็นวิธีที ง่ายอีกวิธีหนึ ง ซึ งสามารถกระทําได้ในสนาม  
                           รูปที   4.3 การวางโค้งโดยใช้ระยะฉากจากเส้นสัมผัส 
 
   
 
 
 
 
 
  จากรูปที  4.3 ขอให้พิจารณารูป  ∆  OBC   จะเห็นว่า 
    BC2   =  R2 - L2 
    BC    =  √ (R2 - L2)  
  แต ่  AC    =  AB + BC 
  นั นคือ   R    =  x  +  BC 
  ∴         x    =   R – BC = R - √ (R2 - L2) 
  ฉะนั  นจะหาค่าของ x ได้เรื อยไปจากสูตรนี   หากจะแปลงให้ง่ายเข้าก็จะได้ 
                          x          =  R - √[ (R + L) (R - L) ]           ……………. (9) 

  การกําหนดค่าของ L นี   ควรกําหนดให้เป็นตัวเลขถ้วน ๆ เพื อง่ายต่อการคํานวณ เมื อหาค่า
ของ R ได้ และหลาย ๆ จุดก็จะกรุยโค้งได้ จนกระทั  งถึงจุดยอดโค้ง และอีกด้านหนึ งก็ไม่จําเป็นจะต้อง
คํานวณใหม่คงใช้ระยะ x ที หาได้จากซีกโค้งด้านนี  ไปใช้ได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

7. การยกโค้งของรางนอก (Super Elevation of Outer Rail) 

P.C. R 

R 

O 

C 
x 

B A 

L 

P.I. 
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 เนื องจากในขณะที ขบวนการรถไฟวิ งเข้าทางโค้งนั  น ก่อนจะเริ มเข้าโค้งขบวนรถได้แล่นมาในแนว
ทางตรง ความเฉื อย (Inertia) ของขบวนยังมีความพยายามจะให้ขบวนรถแล่นตรงอยู่เสมอเมื อถูกบังคับให้
แล่นเข้าทางโค้ง ความเฉื อยนี  จะเป็นแรงอันสําคัญที จะดันให้ขบวนรถออกนอกโค้งซึ งเราทราบกันดีว่านั นคือ
แรงเหวี ยง (Centrifugal Force) ฉะนั  นเพื อจะทําการป้องกันในเรื องนี  จึงจําเป็นจะต้องทําการยกรางนอกให้
สูงกว่ารางในเสมอ เช่นเดียวกับการยกโค้งบนทางหลวงเช่นเดียวกัน 
 สําหรับการยกโค้งรางนอกนี  จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างองศาของโค้ง (Degree of 
Curve or CB.) กับความเร็วในการแล่นของขบวนรถไฟ สําหรับเรื องนี  ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทํา
ตารางสําเร็จไว้แล้วซึ  งจะหาหลักฐานได้จากแหล่งนี  โดยตรง 
 อย่างไรก็ดีสําหรับงานในสนามเขตยุทธบริเวณแล้ว เรามักจะจํากัดความเร็วของขบวนรถไว้ว่าไม่
ควรเกิน 30 - 35 ไมล์ต่อชั  วโมง และหากว่าไม่สามารถจะหาหลักฐานใด ๆ ได้ เราก็อาจจะใช้การคํานวณคิด
หาระยะยกโค้งรางนอกได้จากสูตรต่อไปนี  คือ 
 สูตร            E   =  8WS2 / 2 
 เมื อ E   =  ระยะยกโค้งรางนอกเป็นมิลลิเมตร (มม.) 
  W  =  ความกว้างของรางรถไฟเป็นเมตร (ของไทยกว้าง 1 ม.) 
  S   =  ความเร็วของรถไฟเป็น กม./ ชม. 
  R   =  รัศมีโค้งเป็นเมตร 
ตัวอย่างที   7.3 การหาระยะยกโค้ง 
 ทางรถไฟกว้าง 1 เมตร รัศมีโค้ง 300 เมตร ความเร็วของรถไฟ 40 กม./ ชม.จงหาระยะยกโค้งของ
รางนอก 
วิธีทํา จากสูตร  E   =  8WS2 / 2 
         =  8x1x(40)2 / 300  
         =   12,800 / 300 =   42.66  ใช้  43 มม. 
หมายเหตุ  กฎการปักป้ายความเร็ว เมื อคํานวณได้ให้ปัดเศษทิ  งเป็นจํานวนเต็มที หารด้วย 5 ลงตัว 

 ข้อจํากัดเกี ยวกับเรื องโค้ง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือในปัจจุบัน ร.ฟ.ท. ได้พยายามที จะใช้
โค้งสามัญให้มากที สุดอยู่ตลอดเวลา สําหรับแนวทางรถไฟสายใหม่ ๆ ที จะทําการก่อสร้าง และไม่พยายาม
จะใช้โค้งให้แคบเกินไป (Sharp Curve) โดยบัญญ ัติไว้ว่าจะไม่ใช้โค้งที รัศมีน้อยกว่า 150 เมตร เป็นอันขาด 
และหากจําเป็นต้องใช้โค้งที รัศมี 150 เมตร จะจํากัดความเร็ว ต้องไม่เกิน 10 กม. ต่อชั  วโมง และโค้งใดๆ ที 
องศาของโค้งไม่เกิน 10 องศาแล้ว (D = 10) นับว่าไม่ขัดกับการเดินรถเลย และขบวนรถก็สามารถจะใช้
ความเร็วในขณะที แล่นในโค้งได้ถึง 15 ไมล์/ชั วโมง ซึ  งเป็นความเร็วปานกลางตามปกติของขบวนรถโดยสาร 

 

 

8. โค้งทางดิ  งหรือโค้งตั  ง (Vertical Curve) 
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8.1 ลักษณะของโค้งทางดิ  ง 

  แนวทางรถไฟในทางราบ (Horizontal) เมื อแนวทางได้เปลี ยนทิศทางไปนั  น เราพยายามทํา
ให้แนวทางเปลี ยนแปลงไปในลักษณะที ค่อย ๆ เปลี ยนได้โดยอาศัยใช้โค้งเข้าช่วยเหลือดังที กล่าวมาใน
ตอนต้น แต่เมื อเรามาพิจารณาแนวทางในรูปตัดตามยาว (Profile) ดูบ้างก็อาจจะประสบกรณีที แนวทาง
รถไฟได้เปลี ยนแปลงอาการลาดตามยาวไปได้บ้าง เป็นต้นว่าจากแนวทางระดับเปลี ยนแปลงเป็นแนวทางที 
มีอาการลาดขึ  นหรือแนวทางระดับเปลี ยนเป็นแนวทางที มีอาการลาดลงในภ ูมิประเทศบางแห่ง ซึ งเป็นภ ูมิ
ประเทศลักษณะของที ราบสูงหรือเป็นภ ูมิประเทศเป็นภ ูเขา เราก็อาจจะพบแนวทางรถไฟที จะต้องเปลี ยน
จากอาการลาดชึ  นไปสู่แนวทางที มีอาการลาดลงได้บ่อย เพื  อให้เห็นชัดจะเห็นได้ง่ายในทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั  งแต่สถานีแก่งคอยไปแล้ว จะเห็นว่าแนวทางรถไฟจะมีลักษณะตามรูปตัด
ตามยาวดังกล่าวแล้วข้างต้น หรือหากจะดูตัวอย่างก็จะแลเห็นสภาพของแนวทางรถไฟสายใต้นี   ตอนจะข้าม
สะพานจุฬาลงกรณ์นี  เอง  
  เมื อพิจารณาขาล่องจากกรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าแนวทางเริ มจะค่อยเปลี ยนเป็นอาการลาด
ขึ  น นับตั  งแต่ทางรถไฟกับทางถนนตัดกันแล้วจะเปลี ยนเป็นอาการลาดลง เมื อเข้าสู่สถานีราชบุรีเป็นต้น ถ้า
เราพิจารณาแนวทางของรูปตัดตามยาวแล้วก็จะเห็นได้ว่าการเปลี ยนแปลงนี  ย่อมจะทําให้เกิดจุดสกัดของ
แนวทางทั  งสองเสมอ และหากว่าไม่พิจารณาหาหนทางมาช่วยให้การเปลี ยนแปลงนี  เป็นไปโดยค่อย ๆ 
เปลี ยนแล้ว ก็จะทําให้ขบวนรถเกิดการขาดออกจากกันได้ ฉะนั  นจึงจําเป็นต้องเอาโค้งทางดิ งมาช่วยเหลือ 
เพื อให้อาการเปลี ยนแปลงนี  ค่อย ๆ เกิดขึ  นทีละน้อย ๆ  
  เมื อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าโค้งทางดิ  งนี  จะมีทางโค้งนูน (Convex Vertical Curve) และ
โค้งแอ่น (Concave vertical Curve) การใช้โค้งทั  งสองนี  จะต้องใช้โค้งแว่นไฟ (Parabola) เสมอทั  งนี  ก็เพราะ
เป็นโค้งที จะค่อย ๆ เปลี ยนส่วนลาดทีละน้อย ๆ และสะดวกในการวางโค้งในทางปฏิบัติมากอันตรายจะมี
มากขึ  นหากว่าอาการนูน (Spur) หรืออาการแอ่น (Sag) มีมุมเล็กมาก 

8.2  ความแตกต่างระหว่าง อาการลาดทางพีชคณิต 
  จะให้สัญลักษณ์ว่า “ A “ เมื อแนวทางลาดขึ  นแล้วเปลี ยนเป็นแนวทางลาดลงความ
แตกต่างทางพีชคณิต คือ ผลบวกของอาการลาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแนวทางทั  งสอง เมื ออาการลาดขึ  นได้
เปลี ยนเป็นอาการลาดขึ  นที น้อยกว่าแล้ว ความแตกต่างทางพีชคณิตคือผลต่างระหว่างอาการลาดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของแนวทางทั  งสองและทํานองเดียวกันสําหรับอาการลาดลงจากอันหนึ งเป็นอีกอันหนึ  ง 

8.3  อัตราความเปลี  ยนแปลง (Rate of Change)  
  อัตราความเปลี ยนแปลง คือ ความแตกต่างระหว่างอาการลาดใน ระยะความยาว 20 
เมตร ของชยา  (อเมริกาใช้ชยา 100 ฟุต) ซึ งให้เป็นอักษร “ r “ และมีข้อจํากัดไว้ว่าไม่ควรเกิน 0.4% แต่
ทางมีทางลาดชันมากก็ต้องเพิ มอัตรานี  ขึ  นไปอีก ซึ งอาจเป็นถึง 1% ก็ได้ 
 

8.4  ความยาวของโค้ง (Length of Curve)  
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  ความยาวของโค้งทางดิ งระหว่างสถานีทั  งสอง จะหาได้โดยใช้สูตร และหาผลลัพธ์เป็นเลขที 
ไม่ลงตัวแล้วให้ใช้เลขที มีค่าสูงขึ  นไปที ลงตัว เช่นได้ผลลัพธ์เป็น 6.3 ก็จะต้องใช้ 7 แล้วคูณด้วย 20 ม. เป็น
ต้น ทั  งนี  เพื  อให้โค้งที วางได้ Symmetry กันทั  งสองข้างจากจุดสกัด (P.V.I.) 

8.5  การกรุยโค้งทางดิ  ง   
  การกรุยโค้งทางดิ งที ใช้โค้งแว่นไฟนี   เราจําเป็นต้องคํานวณหาระยะตั  งได้ฉากจากเส้น
สัมผัสมายังโค้งให้ได้ระยะนี  เรียกว่า offset ซึ งทั  งนี  ในทางปฏิบัติขอให้สูตรสําหรับการคํานวณไว้พอที จะใช้
สําหรับทําการกรุยโค้งหรือเขียนโค้งลงได้ต่อไป ข้อสําคัญที จําเป็นจะต้องทราบ ได้แก ่

 8.5.1  อาการลาดของแนวทางทั  งสอง 
  8.5.2  ระดับของจุดต้นโค้งและปลายโค้ง (Elevation) 

8.5.3 ระดับของจุดสกัด 
8.5.4 สถานีของจุดสกัดว่าอยู่ที สถานีเท่าใดหรือทราบสถานีของจุดต้นโค้งและปลายโค้ง 

แล้วเราจึงจะคํานวณหาสิ งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 
8.6  การคํานวณโค้งทางดิ  ง 

  เพื อให้เข้าใจง่ายขอให้พิจารณาตัวอย่างโค้งทางดิ  ง ตามรูปที  4.4 ต่อไปนี   
                                               
                                         รูปที  4.4  ตัวอย่างการวางโค้งแนวดิ  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปที  4.4 จะแบ่งโค้งทางดิ งออกเป็น ส่วนเท่า ๆ กันตามแนวเส้นตรงของชยา (ทั  งนี  ควร 
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แบ่งให้เป็นจํานวนคู่ เพื อให้ง่ายต่อการคํานวณ) จากรูป จะได้ว่า 
 อาการลาดของแนวทาง AV เป็น g1  
 อาการลาดของแนวทาง VB เป็น g2    
 L เป็นความยาวของแต่ละช่องของชยาที แบ่งแล้ว 

  O1, O2, O3, … เป็นระยะ Offsets  ที ต้องคํานวณหาจากความสัมพันธ์ของโค้งแว่นไฟ โดย 
     O2  = 22 x O1 
     O3  = 32 x O1 
     O4  = 42 x O1 
  หรือกล่าวทั วไปได้ว่า   ON  = N2 x O1 
  ส่วนค่าของ  O1  จะหาได้จากสูตร  O1  =   C (g1 - g2) / 2n    
  แต่เมื อทราบแล้วว่าโดยทั วไป จะใช้ระยะ 20 เมตร โดยตลอด ( C = 20 ) จะได้ 
     O1  = 10 (g1 - g2) / n   (g1 และ g2 ต้องเป็น% เสมอ) 

 เมื อเราหาค่าของ Offsets ณ ตําบลต่างๆ ได้แล้ว และเมื อเราทราบระดับของจุดต่าง ๆ ที  
ตรงกันบนเส้นสัมผัสของโค้งทางดิ งแล้ว เราก็จะหาระดับของจุดต่างๆ ที บนโค้งซึ งตรงกันกับจุดที แบ่งชยา
ออกเป็นส่วนๆ นั  นด้วย นั นคือเราก็จะกรุยโค้งทางดิ งได้ 
ตัวอย่างที   4.4  การคํานวณโค้งทางดิ  ง  
 แนวทางรถไฟตอนหนึ งต้องขึ  นลาด 1% และลงลาด 2% ให้วางโค้งทางดิ งเพื อเปลี ยนอาการลาดใช้
อตัราความเปลี ยนแปลงไม่เกิน 0.4% ต่อความยาว 20 เมตร จุด PVI อยู่ที สถานี กม. 15 + 268.520 และมี
ระยะทางสูง (ELEV) 60.40 ม. จงหาความสูงของจุดต่าง ๆ บนเส้นสัมผัส และบนโค้ง รวมทั  งหาสถานีของ
จุด PVC และ PVT 
วิธีทํา 
(1) หาผลต่างของลาด A  = g1 - g2  = 1 - ( - 2 )  = 3% 
(2) หาจํานวนช่องแบ่ง N  = A

R    = 3
0 4.    = 7.5  ใช้ 8 

(3) หาความยาวทั  งหมด L  = 8 x 20    = 160 ม. 
(4) หาระยะ offset O1  = 10 (g1 - g ) / n  

= 10 [1% - ( - 2%) ] / 8 
= 10 (3/100) / 8  = 0.0375 ม. 

   O2  = 22 x O1  = 4 x 0.0375  = 0.150  ม. 
   O3  = 32 x O1  = 9 x 0.0375  = 0.3375  ม. 
   O4  = 42 x O1  = 16 x 0.0375  = 0.6 ม. 
  
(5) หาระดับที จุด A (PVC)    = ระดับที PVI - (%ลาดขึ  น x ระยะจาก PVI ถึง PVC) 

    = 60.40 - ( 100
1  x 80 )   =  59.60  ม. 
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(6) หาระดับที จุด  B (PVT)   = ระดับที   PVI  -  (%ลาดลง x ระยะจาก PVI ถึง PVT ) 

    =  60.40 -  ( 2
100  x  80 )   =  58.80  ม. 

(7) หาระดับของจุดต่าง ๆ บนเส้นสัมผัส 
  ระดับที   A1  =  59.60 +  ( 1

100  x 20)    =  59.80    ม. 
  ระดับที   A2  =  59.60 +  ( 1

100  x 40)   =  60.00   ม. 
  ระดับที   A3  =  59.60 +  ( 1

100  x 60)    =  60.20   ม. 
  ระดับที   B3  =  58.80 +  ( 2

100  x 60)    =  60.00   ม.  
  ระดับที   B2  =  58.80 +  ( 2

100  x 40)    =  59.60   ม.   
  ระดับที   B1  =  58.80 +  ( 2

100  x 20)    =  59.20   ม. 
(8) หาระดับของจุดต่าง ๆ บนเส้นโค้ง 
  ระดับบนโค้งที จุด  A + 20 = A1 - O1  = 59.80 - 0.375   = 59.965   ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  A + 40 = A2 - O2  = 60.00 -0.150    = 59.850    ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  A + 60 = A3 - O3  = 60.20 - 0.3375   = 59.863  ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  A + 80 = V - O4  = 60.40 -0.60        = 59.800  ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  D + 20 = B3 - O3  = 60.00 - 0.3375   = 59.663  ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  D + 40 = B2 - O2  = 59.60 - 0.150     = 59.450  ม. 
  ระดับบนโค้งที จุด  D + 60 = B1 - O1  = 59.20 -0.0375     = 59.162  ม. 
(9) หาสถานีของจุด PVC. และ PVT  
  จุด  PVC = PVI  -  L

2   = ( 15 + 268.520 ) - 80   = 15 + 188.520 
  จุด  PVT = PVI  + L

2   = ( 15 + 268.520 ) - 80   = 15 + 348.520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที   4.1 การยกโค้งของรางนอก 
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รัศมีโค้ง 
(ม.) 

ส่วนต่างความสูงของรางนอก และรางใน (มม.) 
ทางขนาด 1 ม. ทางขนาด 1.435 ม. 

ความเร็วรถ 
40 

(กม./ชม.) 

ความเร็วรถ 
50 

(กม./ชม.) 

ความเร็วรถ 
60 

(กม./ชม.) 

ความเร็วรถ 
40 

(กม./ชม.) 

ความเร็วรถ 
50 

(กม./ชม.) 

ความเร็วรถ 
60 

(กม./ชม.) 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1500 
2000 

64 
51 
43 
32 
26 
21 
18 
16 
14 
13 
9 
6 

100 
80 
67 
50 
40 
33 
29 
25 
22 
20 
13 
10 

- 
115 
96 
72 
58 
48 
41 
39 
32 
29 
19 
14 

150 
120 
100 
75 
60 
50 
43 
38 
33 
30 
20 
14 

- 
150 
125 
94 
75 
63 
54 
47 
42 
38 
25 
19 

- 
- 

150 
113 
90 
75 
64 
56 
50 
45 
30 
23 

หมายเหตุ  กําหนดความสูงของรางนอกสูงกว่า รางใน ในการยกโค้งเป็นมิลลิเมตร (คิดจากรัศมีของ 
โค้ง และความเร็วที รถจะแล่น) 
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บทที  5  
ทางหลีก 

1. กล่าวทั วไป 
เราได้ศึกษาส่วนประกอบและการคํานวณหาส่วนสําคัญ ๆ บางอย่างของโค้งสามัญที จะต้องใช้ใน

กิจกรรมทางรถไฟทหารมาแล้ว พร้อมทั  งได้ทราบถึงการยกโค้งและการใช้โค้งทางดิ  งของทางรถไฟมา
พอสมควรต่อไปเราจําเป็นจะต้องศึกษาและพิจารณาส่วนสาคัญบางอย่างที ถือเป็นส่วนมูลฐานของการ
ก่อสร้างทางรถไฟทหารไว้อีกบ้าง และการเชื อมต่อทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นทางหลีกหรือทางแยกที จะนําไปสู่
จุดหมายปลายทางแห่งอื นไว้อีกด้วย 

2. คําจํากัดความของทางหลีก 
 ทางหลีกเป็นทางรถไฟซึ  งประกอบด้วยประแจทางหลีก(Turnout Switch) พร้อมด้วยเครื องประกอบ
ที ใช้สําหรับต่อ และให้ทํางานนับตั  งแต่หัวประแจเข้าไปจนถึงโคนรางหัวตะเฆ่ โดยวิธีจะทําให้ขบวนรถไฟ
สามารถจะผ่านจากทางหนึ  งไปสู่อีกทางหนึ  งได้ 
 จะเห็นได้ว่าในการสร้างทางรถไฟนั  น หากเป็นทางเดี ยวแล้วการใช้ทางหลีกเป็นสิ งจําเป็นมากเพราะ
ทางเดี ยวนั  นขบวนรถไฟจะต้องแล่นทั  งขาขึ  นและขาล่อง  ฉะนั  นจึงจําเป็นจะต้องสร้างทางหลีกไว้ให้เป็น
แห่ง ๆ ไป โดยเฉพาะแล้วก็ตามย่านสถานีนั  นเอง   และถึงแม้ว่าท่านจะได้ทราบว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยก็ได้พยายามปรับปรุงทางรถไฟให้เป็นทางคู่ เพื อจะได้สามารถใช้ทางนั  น ๆ เป็นทางขาขึ  นและขาล่อง 
คนละทางกันก็ตาม ความจําเป็นในเรื องการใช้ทางหลีกก็ย ังมีอยู่นั  นเอง ในย่านสถานีอีกประการหนึ  งตามชุม
ทางต่าง ๆ ที เป็นตําบลที แยกให้ไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่าหนึ งแห่งได้นั  น เช่น ชุมทางบ้านภาชี ชุมทาง
แก่งคอย ชุมทางจีระ ฯลฯ เป็นต้น การที จะให้ทางรถไฟแยกไปได้นั  น ก็จําเป็นจะต้องใช้ทางหลีกเข้าช่วย
เสมอ 

3. ลักษณะทางหลีก 
 ทางหลีกอาจจะเรียกตามลักษณะการสร้างได้ 2 ชนิดคือ 

3.1  ทางหลีกประแจโค้งซ้าย (Left hand turnout) 
  หมายถึง ทางหลีกที จะทําให้ขบวนรถไฟแล่นออกไปจากทางเดินทางซ้ายมือ 

3.2  ทางหลีกประแจโค้งขวา (Right hand turnout) 
  หมายถึงทางหลีกที จะทําให้ขบวนรถไฟแล่นออกไปจากทางเดินทางด้านขวามือ 
ทั  ง 2 ชนิดนี  ในขณะที พิจารณาต้องหันหน้าไปสู่หัวประแจทางหลีกเสมอ 
 
 
 
 



 5-2 

 
  ขบวนรถที แล่นมาตามรางมุ่งหน้าเข้าสู่หัวประแจก่อนแล้วจึงไปถึงรางหัวตะเฆ่ เราเรียก
ทิศทางนี  ว่าหน้าหัวประแจ (Facing switch) เพราะหัวขบวนรถวิ  งเข้าหารางตัวตะเฆ่หากขบวนรถแล่นในทิศ
ทางตรงข้ามแล้ว เราเรียกทิศทางนั  นว่าหลังหัวประแจ (Trailing switch) ในทางรถไฟชนิดทางคู่นั  นมักจะ
นิยมใช้ทางหลีกให้เป็นชนิดหลังหัวประแจทั  งสิ น หมายความว่าจะต้องให้ขบวนรถแล่นเลยหัวประแจไป
ข้างหน้าเสียก่อนแล้วจึงถอยหลงัมาเข้าหัวประแจ ทั  งนี  เพราะเป็นการช่วยมิให้รถเกิดการตกรางได้ง่าย
เนื องจากเวลารถเข้าทางหลีก จะต้องถอยหลังเข้าซึ  งต้องลดความเร็วและระมัดระวังอยู่แล้วเป็นการลด
อันตรายได้มาก 

4. ประแจทางหลีก (Turnout switch) 

4.1  คําจํากัดความ 
  ประแจทางหลีกหมายถึงเครื องประกอบของทางรถไฟที จะบังคับให้รถหรือขบวนรถวิ  ง
ออกจากทางหนึ งไปสู่อีกทางหนึ  งได ้

4.2  ชนิดของประแจทางหลีก 
  ประแจทางหลีก ตามมาตรฐานของการรถไฟที มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี   มีอยู่หลายชนิด ดังนี   
  4.2.1 ประแจธรรมดา   1 : 10 , 1 : 8  (Simple turnout) คือประแจที มี 2 รางลิ  นและ 1 
รางหัวตะเฆ่ ทําให้รถวิ  งไปในทางตรงหรือทางหนึ  งได้ 

4.2.2 ประแจ (Single slip  ประแจสองเครื องซ้อนกัน)  1 : 10 , 1 : 8      
4.2.3 ประแจ (Double slip ประแจสี ทาง)  1 : 10 , 1 : 8    
4.2.4 ประแจโค้งคู่  (Double curve turnout)  มีมุมต่าง ๆ แล้วแต่การวางแผนผัง 
4.2.5 ประแจ (Double cross over)  ส่วนมากมีมุมขนาด   1 : 10 

  การเรียกประแจขนาด 1 : 10 หรือ 1 : 8 นั  น หมายความว่าเรากล่าวถึงเมื อทาง 2 ทางมา
บรรจบหรือตัดกันแล้วนั  นแยกออกจากกันอย่างไร เป็นต้นว่าประแจขนาด 1 : 10 ย่อมหมายถึงตัวเราวัดจาก
ศูนย ์กลางประแจผ่านไปทางหวัตะเฆ่ตามแนวทางเป็นระยะ 10.00 เมตร แล้วหาระยะฉากจากแนวตรงไปยัง
ทางแยก ถ้าว ัดได้ 1.00 เมตร ก็จะเป็นศูนย ์กลางทางแยกพอดี หรือหมายความถึงหัวตะเฆ ่ที ใช้มีความยาวเป็น 
10 เท่าของความกว้างของโคนหัวตะเฆ่ก็ได้ ในทํานองเดียวกันสําหรับประแจ 1 : 8 ก็เหมือนกัน 

4.3  ส่วนประกอบที สําคัญของเครื องประแจ 
  เครื องประแจแบ่งออกได้เป็นส่วนสําคัญ ๆ 3 ส่วนคือ.- 

4.3.1 เครื องรางลิ น  (Switch)  
   หรืออาจจะเรียกตามศัพท ์สามัญ ๆ ก็ได้ว่าส่วนหัวหลีก หมายถึงเครื องรางที จะทํา
ให้รถวิ  งทางหนึ  งไปสู่อีกทางหนึ  งได้จึงประกอบด้วยส่วนสําคัญดังต่อไปนี   (ดูรูปสังเขปในผนวกที  1 
ประกอบ) 
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   4.3.1.1  รางลิ น (Tongue rail or switch rail) เป็นตัวเลื อนไปมาได้ เพื อเปลี ยน
ทิศทางเดินของล้อรถโดยเลื อนรางลิ  นข้างใดข้างหนึ  งไปให้แนบสนิทกับรางแม่คู่ รางลิ  นมีอยู่ 2 ชนิดคือ ราง
ลิ  นปลายแหลม (Point switch) และรางลิ  นตัด (Stub switch) รางลิ  นปลายแหลมเป็นชนิดที ใช้กันมากที สุด 
ส่วนอีกชนิดหนึ  งเป็นรางที ตัดปลายทู่และเวลาที ต้องการให้รถแล่นเปลี ยนทาง จะต้องเลื อนรางในทางตรงเข้า
มาชิดกับรางลิ  นนี   ซึ  งทําให้รางในทางตรง ณ จุดนี  อ่อนแอจึงไม่สู้จะนิยมใช้กันนัก 
   4.3.1.2  รางแม่คู่ (Stock rail) คือรางคู่ที อยู่ในทางสายประธานอยู่ในระดับที เสมอ
กับรางลิ  น 
   4.3.1.3  แผ่นรองลิ น (Switch base plate) เป็นแผ่นเหล็กเพื อกันมิให้รางลิ  นซึ  ง
เลื อนไปมาได้นี  กัดไม้หมอนสึกเร็ว จึงทําไว้สําหรับรองใต้รางลิ  นและรางแม่คู่ และช่วยให้รางลิ  นเลื อนไปมา
ได้โดยมีความฝึดน้อยที สุด และยังช่วยในการยึดตรึงส่วนหัวหลีกให้มั  นคงยิ  งขึ  นอีกด้วย 
   4.3.1.4  เต้าต่อท้ายโคนลิ  น (Heel block) เป็นเต้า (Block)ที ต่อโคนของรางลิ  น
เพื อรางลิ  นเชื อมต่อกับรางแม่คู่ได้ 

4.3.1.5  แท่นรองลิ  น  (Sliding strip) 
4.3.1.6  แป้นเหล็กยึดฐานราง  (Clips for rail flange) 
4.3.1.7  เหล็กยึดแผ่นรองลิ  น  (Gage tie strip) 
4.3.1.8  สลักเกลียวยึดฐานราง  (Clip bolt) 
4.3.1.9  สลักโคนลิ  น  (Heel pivot) 

   4.3.1.10  สกรูเกลียวปล่อย  (Coach screw) สําหรับยึดแผ่นรองลิ  นให้ติดกับไม้
หมอน 

4.3.1.11   หมุดผ่า  (Split pin) 
4.3.1.12  เหล็กรักษาขนาดราง  (Gage tie bar) 

4.3.2 เครื องหัวตะเฆ่ (Crossing)  
   คือส่วนที ช่วยให้บังใบล้อรถวิ  งผ่านตรงจุดตัดระหว่างแนวรางสองรางได้ 
ส่วนประกอบที สําคัญ ๆ มีดังต่อไปนี   
   4.3.2.1  รางหัวตะเฆ่  (Vee piece or frog) เป็นส่วนที จะช่วยให้บงัใบของล้อรถ
ไต่จากรางหนึ  งไปสู่อีกรางหนึ  งได้สะดวก 
   4.3.2.2  รางปีก  (Wing rail) เป็นรางที ต่อรางนําหรือรางสั  น (Filler rail) แต่ปลาย
อีกด้านหนึ  งเป็นอิสระปลายทางด้านอิสระจะอยู่ทางหัวตะเฆ่เสมอ 
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   4.3.2.3  รางบังคับ  (Check or guard rail) เป็นรางที วางไว้ขนานและอยู่ด้านใน
ของรางที อยู่ริมนอกสุด เพื  อป้องกันมิให้ล้อรถพลาดตกจากรางได้ และป้องกันมิให้ล้อรถไปกระทบกับหัว
ตะเฆ่  
   4.3.2.4  รางสั  นหรือรางนํา (Filler or lead rail) เป็นรางที เชื อมต่อรางลิ  นกับราง
ปีกให้ต่อเนี องกัน เพื อนําล้อให้ผ่านหัวตะเฆ่ไปได้ 

4.3.2.5   แผ่นรองหัวตะเฆ่  (Crossing base plate) 
4.3.2.6   แผ่นรองหนุนรางบังคับ  (Cheek plate) 
4.3.2.7   แป้นรางหัวตะเฆ่  (Flange clip) 
4.3.2.8   สลักเกลียวยึดรางหัวตะเฆ่  (Clip bolt tee - head) 
4.3.2.9   เต้าตัวตะเฆ่  (Crossing block) 
4.3.2.10 เต้ารางบังคับ  (Check block) 

4.3.3 เครื องกลับประแจและโคน (Grand lever with spindle and lamp)  
   คือเครื องกลไกที ช่วยให้ลิ  นประแจเคลื อนไปทางหนึ  งทางใด เพื  อให้ล้อรถเดินแยก
ไปตามแนวที ต้องการ และในขณะเดียวกันจะมีเครื องหมายที โคมตะเกียง ให้ผู ้ขับรถหรือผู ้ เกี ยวข้องที อยู่ใน
ระยะไกล ทราบถึงแนวที ล้อรถจะแยกออกไป ส่วนประกอบที สําคัญมีดังนี   

  (1) คันกลับลูกตุ้ม             (Lever handle) 
  (2) ลูกตุ้ม                       (Weight) 
  (3) หมุดคันชัก                 (Turned pin) 
  (4) แท่นรับโคมประแจ     (Pase plate) 
  (5) เสาโคม                      (Spindle) 
  (6) คันจับเสาโคมตะเกียง       (Vertical cracket) 
  (7) ปลอกดัดเสาโคม             (Collar) 
  (8) ก้ามปู                           (Turning arm) 
  (9) เดือยเกี ยวก้ามปู               (Turning spindle) 
  (10) โคมประแจ                    (Lamp case) 

5. การออกแบบทางหลีกหรือการออกแบบหัวประแจ (Turnout Design) 
 การออกแบบทางหลีกหรือการออกแบบตัวประแจ เพื อจะให้รถวิ  งจากทางหนึ  งไปสู่อีกทางหนึ  งหรือ
เพื อให้รถวิ  งแยกไปจากทางเดิม เพื อไปยังจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ งนั  น โดยเฉพาะสําหรับกิจการรถไฟ
ของเราที เป็นอยู่ปัจจุบันนี   การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบไว้ เพื อสะดวกในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์
อยู่แล้ว ดังภาพสังเขปเป็นตัวอย่างในผนวก ง.  หรือการวางหัวประแจ เพื อให้ทางรถไฟ 2 ทางซึ งผ่านข้ามกัน
ไป ซึ งทั  งนี  มิได้หมายความถึงทางตัด เป็นแต่เพียงว่าแนวทางหนึ งจําเป็นต้องผ่านทับแนวทางอีกอันหนึ  ง จึง
จะออกไปสู่แนวทางที ต้องการได้ ก็จําเป็นจะต้องวางประแจช่วยเช่นเดียวกัน และที มีแบบที ออกไว้แล้ว
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เช่นเดียวกัน เพื อให้เจ้าหน้าที ปฏิบัติได้ดังภาพสังเขปเป็นตัวอย่างในผนวกที  3 ฉะนั  น หากว่ามีความจําเป็น
ต้องการใช้ไม่ว่าเรื องใด ๆ ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการคํานวณอีก เราสามารถจะใช้แบบที ได้ออกไว้
เรียบร้อยแล้วของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้ได้ทันที ข้อสําคัญเราจะต้องทราบเสียก่อนว่าประแจที 
ต้องการใช้เป็นประแจชนิดใด คือประแจมือ (ใช้คันบังคับกลับหัวประแจด้วยแรงคน) หรือประแจกล (ใช้
บังคับการกลับหัวประแจด้วยเครื องทุ่นแรง) ซึ งการรถไฟมีใช้อยู่ทั  ง 2 ชนิด เมื อทราบชนิดของประแจแล้วก็
ต้องทราบต่อไปว่าใช้ประแจขนาดใด คือขนาด 8 : 1 หรือ 10 : 1 ซึ  งเป็นขนาดมาตรฐานของการรถไฟ ๆ ที 
ใช้อยู ่
 เมื อทราบขนาดแล้วก็ควรจะทราบหมายเลขประแจขนาดนั  น ๆ ไว้อีกด้วยว่าใช้หมายเลขอะไรทั  งนี  
เพราะประแจแต่ละชนิดและขนาดมีหมายเลขกํากับไว้อีกหลายหมายเลขด้วยกัน 
 หากทราบละเอียดเช่นที แล้วย่อมไม่มีปัญหาก็สามารถจะหยิบแบบการวางที ได้ออกไว้แล้วได้ไม่ผิด
ผลาดส่วนเทคนิคการใช้นั  นจําเป็นต้องได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที ของการรถไฟ ที ร่วมปฏิบัติงานอยู่แล้ว
นั  นเป็นผู ้พิจารณาร่วมด้วยเสมอ 

6. การวางประแจทางหลีก  (Turnout layout) 

6.1  การพิจารณาวางประแจทางหลีก 
  การวางประแจทางหลีกเมื อได้ทราบแบบที ออกไวม้าเพื อใช้แล้ว พร้อมทั  งมีวัสดุเครื องใช้
ครบถ้วนตามรายการของแบบที ออกไว้ การพิจารณาวางประแจทางหลีก ก็อาจจะพิจารณาออกได้เป็น 2 
กรณีคือ 
  6.1.1 ทางที จะวางนั  น เป็นทางที ยังมิได้เปิดให้ขบวนรถเดินในแนวทาง (นอกจากรถงาน) 
การวางก็สามารถาจะวาง ณ จุดที ต้องการไดท้ันที 
  6.1.2 การวางประแจเข้าในทางที เปิดให้ขบวนรถเดินในแนวทางแล้ว วิธีที ปลอดภ ัย และใช้
ความชํานาญน้อยก็คือให้วางประแจไว้นอกแนวทางก่อนแล้ว จึงนําเข้าประกอบกับแนวทางเดิม ภายหลัง ซึ  ง
เรียกว่าวางประแจเทียบไว้นอกทาง 

6.2  หลักปฏิบัติในการวางประแจทางหลีก 
 การวางประแจไม่ว่ากรณีใด ๆ มีหลักในการปฏิบัติดังนี   

  6.2.1 ประการแรกจะต้องนําแบบหรือแผนผังของประแจนั  น ๆ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ
เมื อจะต้องวางไม้หมอนซึ งมีระยะยาวต่าง ๆ กันให้ถูกต้องตามแบบที ได้ก ําหนดไว้ นําเครื องประกอบประแจ
ทางหลีกที เป็นหลัก  คือทางเส้นตรงวางก่อนให้ถูกตอ้งตามรายการของแบบ แล้วตรึงติดด้วยเครื องตรึงบน
ไม้หมอน 
  6.2.2 หลังจากนี  ทําการวางรางส่วนที เป็นโค้งซึ  งในแบบจะให้ระยะ 0ffsets จากแนวทาง
ตรงไว้โดยละเอียดแล้ว ตลอดทั  งการขยายรางตามจุดต่าง ๆ ก็ต้องให้เป็นไปตามแบบที กําหนด เช่นเดียวกัน 
ในตอนนี  ยังไม่จําเป็นต้องใส่เครื องโคมประแจทั  งนี   เพราะเครื องโคมประแจเป็นส่วนประกอบที บอบบาง 
ง่ายต่อการชํารุดเสียหายในการเคลื อนย้ายมาก 
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  6.2.3 วัดระยะของส่วนรางเดิมให้เทียบเท่ากับส่วนของประแจเพื อทําการตัดรางเดิมออก
รางในทางเดิมที ต้องตัดนี   เพื อประหยัดเวลาในการห้ามไม่ให้ขบวนเดินผ่านทางให้น้อยที สุด จะต้องทําการ
ตัดรางตรงจุดที จะต้องตัดไว้ล่วงหน้าแล้วใส่เหล็กประกับรางเอาไว้ ทั  งนี   เพื อประโยชน ์ให้ขบวนรถเดินผ่าน
ไปได้ยึดทั  งเมื อถึงเวลาทําการก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทําการตัดรางตอนนั  นอีก เมื อเลือกเวลาทําการได้ก็
จะต้องปฏิบัติการปิดทางมิใหข้บวนรถผ่านเสียก่อน (ในเวลาปกติดําเนินตามข้อบังคับของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยทุกประการ) ระยะเวลาที จะใช้ทําการใส่ประแจแต่ละชุดประมาณไม่เกิน 1 ชม. วิธีปฏิบัติในการ
เลื อนประแจเข้าที จะไม่มีการยุ่งยากแต่อย่างใด ก่อนทําการให้คุ ้ยหินโรยทางในทางเดินออกให้เสมอท้องไม้
หมอนหรือตํ  ากว่าเล็กน้อย เพื  อสะดวกต่อการเลื อนประแจเข้าที ได้ง่าย ถอดเหล็กประกับรางในทางเดิมตอนที 
ตัดไว้แล้วออก ผลักรางเดิมออกให้พ้นทาง เลื อนประแจที ได้วางเทียบไว้แล้วขึ  นขยับเข้ามาแทนที ทีละน้อยๆ 
ด้วยแรงคนงานธรรมดาจนเข้าที พอดี 
  6.2.4 ทําการตรึงติดเหล็กประกบัรางในทางตรงใส่หินและอัดหินให้เรียบร้อยตามกําหนด
ทําการเปิดให้ขบวนรถเดินในทางเดิมได้ต่อไป (เวลาปกติออกประกาศให้รถเดินผ่านได)้ วางรางในทางแยก 
หรือทางหลีกทําการยึดตรึงทางแยกหรือทางหลีกให้ติดกับประแจตอนนี   ให้ถูกต้องตามแบบกําหนด 
  6.2.5 ประกอบเครื องโคมประแจให้ถกูต้องตามพิกัดในแผนผังเป็นลําดับสุดท้ายจะเห็นได้
ว่า ในการวางประแจทางหลีกหรือจะเป็นทางแยกในทางที สร้างใหม่หรือทางที มิได้เปิดให้มีการเดินรถอยู่
ก่อนนั  น เราจะต้องวาง ณ ตําบลที กําหนดไว้ในแนวทางตอนนั  นได้เลย และเมื อได้ปฏิบัติถึงขั  นที วางรางส่วน
ที เป็นโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจนกระทั  งทําการตรึงรางส่วนที เป็นโค้ง และรางในทางตรงเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ ก็ให้ปฏิบัติการประกอบเครื องโคมประแจเข้าที ภายหลังที ได้ทําการเทหินโรยทางและอัดหิน
เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบรูณ์ 

7. สรุป 
 บทเรียนนี  ได้กล่าวถึงลักษณะของทางหลีก ทางแยก ส่วนประกอบที สําคัญของทางหลีกและทางแยก
ซึ งจะต้องมีประแจเป็นปัจจัยที สําคัญ และเครื องประแจก็มีส่วนประกอบที สําคัญ ๆ หลายส่วนด้วยกันดังได้
กล่าวไว้พอให้มีความเข้าใจเรื องราวได้ สําหรับในการออกแบบนั  นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีอยู่พร้อม
สมบรูณ์แล้ว และไม่เป็นการยากในการที จะพิจารณาใช้แบบต่าง ๆ ที มีอยู่ได้จึงมิได้นําภาคทฤษฎีว่าด้วยการ
ออกแบบมากล่าวไว้เลย 
 อย่างไรก็ดีสิ งสําคัญที จะต้องสนใจก็คือขั  นการปฏิบัติเกี ยวกับการวางทางหลีกหรือทางแยกนี   ซึ  ง
หากว่าการปฏิบัติไม่ดําเนินไปเป็นขั  น ๆ แล้วงานอาจจะสําเร็จลงด้วยการเปลืองเวลากว่าที ควร ในฐานะที จะ
เป็นผู ้กํากับดูแลการปฏิบัติจึงควรสนใจไว้บ้างไม่มากก็น้อย 
 บทเรียนต่อไปจะได้กล่าวถึง การเลือกตําบลที จะทําการออกแบบย่านสถานีรถไฟไว้ พอให้มีความรู้
ความเข้าใจต่อไป 
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บทที  6 
การเลือกตําบลที สร้างและการออกแบบย่านสถานีรถไฟ 

1. กล่าวทั วไป 
 จากบทเรียนที แล้ว ๆ มาได้กล่าวถึงหลักการสร้างทางรถไฟและการวางทางหลีกตามมาตรฐานที ใช้
อยู่พอสังเขป สําหรับการออกแบบและการวางผังย่านสถานีรถไฟนี   ก็คงใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกัน จะ
ผิดกันก็ในเมื อความจํากัดของพื  นที บริเวณที จะสร้างย่านสถานีรถไฟนั  นมีขึ  นก็จําเป็นจะต้องพิจารณา
ออกแบบทางรถไฟบ้างตามความจําเป็น 
 บทเรียนบทนี   จะได้นําเรื องย่านรถไฟมากล่าวไว้พอให้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื องราวที 
เกี ยวข้องได้ต่อไป. 

2. ย่านสถานีรถไฟ  (Railroad yard) 
ย่านสถานีรถไฟ หมายถึงระบบทางรถไฟที จัดไว้ในบริเวณหนึ  ง เพื อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ  ง

ต่อไปนี  คือ สําหรับหยุดขบวนรถหรือจอดขบวนรถ หรือเก็บขบวนรถหรือจัดขบวนรถ หรือสําหรับเป็นที ตั  ง
ต้นออกขบวนรถ 
 ภายในบริเวณนี  นอกจากจะมีระบบของทางรถไฟดังกล่าวแล้ว ยังอาจจะต้องมีสิ งก่อสร้างที เกี ยวข้อง
กับกิจการนั  น ๆ ได้อีกตามกรณี เช่น มีชานบรรทุก, โรงเก็บสินค้า, โรงรถจักร, ชานเก็บฟืนฯ  
 อย่างไรก็ดีสิ  งที น่าสนใจอันควรทราบก็คือ การปฏิบัติการ เคลื อนย้ายของขบวนรถทั  งหลายภายใน
ย่านจะไม่กําหนดขึ  นเป็นตารางการเดินรถ (เว ้นแต่ย่านสถานีรถไฟที ใช้เป็นที ตั  งต้นออกขบวนรถเท่านั  น) 
หรือคําสั  งการเดินรถแต่มักจะกําหนดขึ  นตามระบบการให้สัญญาณ, ระเบียบและข้อบังคับของการดําเนิน
กิจการรถไฟเป็นส่วนมาก 

3. ประเภทของย่านสถานีรถไฟ 
ย่านสถานีรถไฟแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ที สําคัญๆ ดังต่อไปนี   

3.1  ย่านสถานีรถโดยสาร (Station Yard)  
  ย่านสถานีรถโดยสาร คือ ย่านที ใช้สําหรับส่งผู ้โดยสารเป็นส่วนใหญ่ เช่นย่านสถานีสาม
เสน, ย่านสถานีราชบุรี เป็นต้น 

3.2  ย่านสถานีรถสินค้า (Freight Yard)  
  ย่านสถานีรถสินค้า คือ ย่านที ใช้เฉพาะแต่กิจการเกี ยวกับรถสินค้าโดยตรงเท่านั  น เช่น ย่าน
สถานีแม่นํ  า 

3.3  ย่านสถานีสับเปลี  ยน (Shunting Yard)  
  ย่านสถานีสับเปลี ยน คือ ย่านที จัดไว้สําหรับสับเปลี ยนรถชนิดต่าง ๆ ให้เข้ารูปขบวน 
ปัจจุบันนี   ร.ฟ.ท. ยังไม่มีย่านเช่นนี  แยกออกโดยเฉพาะ 
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3.4  ย่านสถานีรถจักร (Locomotive Yard)  
  ย่านสถานีรถจักร คือ ย่านที จัดไว้สําหรับกิจการของรถจักรโดยเฉพาะ ตามปกติแล้วย่าน
สถานีนี  จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ตามความจําเป็นสําหรับรถจักร เช่น โรงรถจักร วงเวียนกลับรถ ชานเก็บ
ฟืน, ปัจจุบันนี   ร.ฟ.ท. ยังไม่มีย่านเช่นนี  แยกออกโดยเฉพาะ 

3.5  ย่านสถานีเก็บรถ (Storingcars Yard)  
  คือย่านที จัดไว้สําหรับเก็บรถที ยังไม่ได้ใช้การหรือเพื อทําการซ่อมแซมขนาดเบาปัจจุบันนี   
ร.ฟ.ท. ก็ย ังไม่มีย่านชนิดนี  แยกออกโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน 
 การจัดระบบทางรถไฟเป็นพวงรางต่าง ๆ ในย่านสถานีขนาดใหญ่ของ ร.ฟ.ท. ในปัจจุบันนี  เช่น ย่าน
กรุงเทพฯ, ย่านบางซื อ, ย่านบ้านภาชี, ย่านนครราชสีมา, ย่านทุ่งสงฯ ได้จัดระบบทางรถไฟเป็นพวงราง
ประเภทต่าง ๆ ผสมกัน และแบ่งเป็นย่านย่อย ๆ เช่นย่านรถโดยสาร ย่านรถสินค้า ย่านรถจักร ย่านสับเปลี ยน
ตามที ได้กล่าวมาแล้วจํานวนรางสําหรับกิจการเหล่านี  จะมีมากน้อยเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความจําเป็นของย่าน
นั  น  ๆ

4. ส่วนต่างๆ ของรางรถไฟภายในย่าน 
 ส่วนต่างๆ ของรางรถไฟภายในย่าน กล่าวโดยทั  วๆ ไปมีดังนี   
 4.1 รางประธาน คือรางซึ งตามปกติใช้สําหรับเดินขบวนรถผ่าน 
 4.2 รางหลีก คือ รางที แยกออกและปลายรางอีกด้านหนึ  งไปบรรจบกับรางเดิมหรือรางอื น 
 4.3 รางตัน คือรางที แยกออกจากรางประธาน หรือรางหลีกแต่ปลายรางนั  น ไม่ไปบรรจบกับรางอื น 
 4.4 รางสับเปลี  ยน คือรางสําหรับนําขบวนรถเข้าไปในย่านสับเปลี ยน 
 4.5 รางรถโดยสาร คือรางที ใช้เกี ยวกับรถโดยสารเป็นส่วนใหญ่ 
 4.6 รางรถสินค้า คือรางที ใช้เกี ยวกับรถสินค้าโดยเฉพาะเท่านั  น 
 4.7 รางรถจักร คือรางที ใช้เกี ยวกับรถจักรโดยเฉพาะเท่านั  น 
 4.8 รางชั งรถ คือรางที ใช้สําหรับชั  งรถและสิ งของบรรทุกภายในรถ 

5.  ประเภทของทาง 
ที กล่าวมาแล้วข้างต้นนี  เป็นประเภทรางต่าง ๆ ที อาจจะมีอยู่ภายในย่านรถไฟซึ งแยกตามลักษณะของ

การใช้ แต่หากจะกล่าวถึงชนิดของรางภายในย่านที จะพิจารณาออกแบบแล้วก็จะกล่าวได้ว่ามีรางประเภท
ต่างๆ ดังนี   

5.1 ทางขั  นบันได (Ladder Track)  
 เป็นทางรถไฟที อยู่ในลักษณะเฉียงหรือทะแยงซึ  งใช้สําหรับเชื อมต่อทางเคียงที วางไว้

ภายในย่านและหากว่าถ้ามีทางรถไฟอีกทางหนึ  งวางขนานอยู่ด้วยแล้วก็ควรจะมีระยะห่างระหว่างศูนย ์กลาง
ของรางไม่น้อยกว่า 15 ฟุต (5.00 เมตร) 
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5.2 ทางเคียง (Body Tracks)  
  คือทางที วางไว้ขนานกันหลาย ๆ ทางภายในย่านซึ  งขบวนรถจะถูกนําเข้าไป เพื อผ่านออก
หรือจอดคอย, จอดเก็บ, ระยะห่างระหว่างทางเคียงนี  จากศูนย ์กลางถึงศูนย ์กลางจะต้องมีประมาณ 13 ฟุต ถึง 
14 ฟุต (4.50 เมตร) ทางเคียงสายแรกควรจะห่างอย่างน้อย 15 ฟุต จากทางสายประธาน แต่ถ้าหากได้ถึง 20 
ฟุต ก็ยิ  งดี 

5.3  ทางสายประธาน (Main or Drill Track)  
  เป็นทางที ต่อเนื องกับทางขั  นบันไดแต่เป็นทางที ใช้ในการเดินขบวนรถอยู่เป็นประจําทั  งนี   
จึงเป็นสิ งจําเป็นที จะต้องให้การวางทางอื น ๆ ไม่ขัดขวางการเดินขบวนรถประจํานี  ได้เลย 

5.4  ทางสํารอง (Running track)  
 เป็นทางที จะวิ  งเข้าสู่ย่านสถานีรถไฟที จัดสํารองไว้ให้ขบวนรถวิ  งเข้าสู่ย่านได้กรณีที หาก

เป็นย่านขนาดใหญ่และมีการเดินรถหนาแน่น หรือสับสนมากแล้วทางขั  นบันไดสายเดียวไม่สะดวกในการ
ให้ขบวนรถเข้าสู่ย่านได้แลว้ก็สร้างทางสํารองขึ  นได้อีกตามความจําเป็น 

6. การพิจารณาก่อนจะออกแบบย่านรถไฟ 
 ก่อนที จะออกแบบย่านรถไฟนั  นทหารช่างจะต้องได้ทําการปรึกษากับเจ้าหน้าที  ๆ เป็นผู ้ใช้และ
ผู ้ด ําเนินการเดินรถและจะต้องได้ทําการตรวจตราบริเวณที ได้เลือกไว้สําหรับทําการสร้างย่านอย่างรอบคอบ
ปัจจัยที ควรจะได้หยิบยกขึ  นมาพิจารณานั  นมีดังต่อไปนี   
 6.1  ขนาดของบริเวณที จะใช้วางย่าน ความจํากัดของพื  นที ว่างและรูปร่างของสิ งกีดขวางในบริเวณ
นั  นเป็นอย่างไร 
 6.2  ความยาวของขบวนรถที ยาวที สุดที เข้ามาสู่ย่านและที จะออกจากย่านที จะวางนี  เท่าใด เพื  อจะได้
กําหนดความยาวของทางเฉียงได ้
 6.3 จํานวนขบวนรถที มากที สุดรวมทั  งจํานวนชนิดหรือประเภทของขบวนรถทั  งที จะผ่านย่านไปมา
และขบวนรถของย่านนี   

6.4 จํานวนขบวนรถประเภทใดๆ ที คาดว่าอาจจะเพิ  มขึ  นได้ในอนาคต 
6.5 จํานวนขบวนรถเฉลี ยที จะทําการจอดค้างอยู่ภายในย่าน 

 6.6 จํานวนขบวนรถหรือรถร่วมทั  งรถที ต้องการซ่อมและรถที ว่างเปล่าโดยประมาณว่าจะมีสักเท่าใด 
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7. ทางขั  นบันไดแบบต่าง ๆ ที ใช้วาง   ( Forms of Ladder Track Layout) 
 สําหรับเรื องราวเกี ยวกับแบบของทางขั  นบันไดที ใช้กันอยู่นี  ขอนําเอาทางรถไฟทหารของ 
กองทัพบก ประเทศสหรัฐอเมริกา มากล่าวไว้พอให้มีความรู้ไว้บ้าง (ทั  งนี  ยังหาหลักฐานจาก ร.ฟ.ท. ไม่ได)้ 
ซึ งมีอยู่หลายแบบด้วยกันซึ งทาง ทบ. อม. ก็ได้ชี  แจงไว้ว่า แบบทางขั  นบันไดนี  แม้แต่ในกิจการรถไฟพลเรือน
ที ดําเนินการอยู่ใน ส.ร.อ. นี  จําเป็นจะต้องพิจารณาไว้ให้เหมาะสมเช่นเดียวกัน เนื องจากสภาพของท้องถิ  นไม่
สามารถจะกําหนดให้เป็นมาตรฐานได้ แต่เพื อให้การออกแบบเป็นการง่ายจึงได้กําหนดทางขั  นบันไดที ใช้
เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันไว้ดังนี   

7.1  แบบ ก (Form A)  

 ทางขั  นบันไดแบบนี  นั  น จะมีลักษณะของมุมระหว่างทางเคียงกับทางขั  นบันได เท่ากับมุม
ของหัวตะเฆ่อย่างแน่นอน หมายความว่าทางเคียงทุกสายที มาตัดกับทางขั  นบันไดนั  น เท่ากับมุมหัวตะเฆ ่ทุก 
ๆ สาย ย่านชนิดนี  หากพิจารณาเกี ยวกับการประหยัดทางพื  นที แล้วมีน้อยมาก แต่การประหยัดในทางปฏิบัติมี
สูงจึงได้แนะนําว่าการใช้ทางขั  นบันไดแบบนี  ควรใช้สําหรับย่านที มีพื  นที ไม่จํากัดและไม่มีสิ งกีดขวางเป็น
ข้อขัดข้อง 

7.2  แบบ ข (Form B)  
  เป็นชนิดทางขั  นบันไดที มีมุมระหว่างขั  นบันไดกับทางเคียงโตกว่ามุมของหัวตะเฆ่เล็กน้อย 
แต่ต้องไม่โตเกิน 2 เท่า ทางขั  นบันไดแบบนี  จะสามารถสร้างทางเคียงในพื  นที  ๆ กําหนดให้นั  นได้มากกว่า  
แบบ ก 

7.3  แบบ ค (Form C)  
  เป็นชนิดทางขั  นบันไดที มีมุมระหว่างทางขั  นบันไดกับการเคียงเป็นสองเท่าของมุมของหัว
ตะเฆ่พอดีและมีประแจทางหลีกอยู่บนทางขั  นบันได 1 แห่งทุกๆ ทาง เคียง 2 ทาง 

7.4  แบบ ง (Form D)  
  เป็นชนิดทางขั  นบันไดที มีประแจทางหลีกอยู่บนทางขั  นบันไดทุกๆ 2 ทางเคียง แต่มีมุม
ดังกล่าวโตกว่า 2 เท่า มุมของหัวตะเฆ ่ แต่ไม่โตกว่า 3 เท่า 

7.5  แบบ จ (Form E)  
  เป็นชนิดทางขั  นบันไดที มีมุมดังกล่าวเท่ากับ 3 เท่าของมุมของหัวตะเฆ่พอดี และต้องการ
ประแจทางหลีก 1 อัน ต่อทางเคียง 3 เท่า 
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8. การวางผังทางขั  นบันไดแบบ ก. และ ข. 
 สําหรับทางรถไฟทหารในสนามนั  นแบบทางขั  นบันไดที ใช้กันมากที สุดก็คือ แบบ ก. และ ข. ทั  งนี  
เพราะความจําเป็นในการใช้ย่านขนาดใหญ่เกีอบจะกล่าวได้ว่ามีน้อยมากและการก่อสร้างก็ประหยัดได้อย่าง
สูงเวลาในการสร้าง ก็กระทําได้รวดเร็ว และเนื องจากในการศึกษาบทเรียนที ว่าด้วยทางหลีกและการวางทาง
หลีกนั  นเรามิได้มีการคํานวณกันมาเลย ฉะนั  นในด้านการคํานวณเกี ยวกับการออกแบบทางขั  นบันไดนี  จึง
จําเป็นต้องระงับไว้เพราะการคํานวณต้องกระทําต่อเนื องกัน  อย่างไรก็ดี จะได้นําสิ งสําคัญในการวางผังทั  ง
แบบ ก. และ แบบ ข. มากล่าวให้ทราบว่ามีสิ งใดบ้างที ต้องรู้ เราถึงจะติดต่อขอแบบได้ถูกต้อง 

8.1 ทางขั  นบันไดแบบ ก.   
  สิ งสําคัญที จะต้องทราบก็คือ 
  8.1.1 ขนาดของประแจทางหลีกที จะใช้ทั  งประแจอันแรกจากทางสายประธานและทางเคียง
ทุกๆ ทางภายในย่าน เป็นต้นว่าใช้ประแจหมายเลข 8 หรือ 10 
  8.1.2 ระยะระหว่างศูนย ์กลางของทางเคียงกับทางสายประธานและระยะระหว่างทางเคียง
กับทางเคียง 

8.2  ทางขั  นบันไดแบบ ข.  
  สิ งสําคัญที จะต้องทราบกคื็อ นอกจากจะต้องทราบ เช่น เคียงกับแบบ ก. แล้วจะต้องเพิ  มอีก
ข้อหนึ  งเป็น 3 มุมสกัดระหว่างทางขั  นบันไดกับทางสายประธาน 

9. สรุป 
 บทเรียนบทนี  ได้กล่าวถึงเรื องย่านสถานีรถไฟพอให้ทราบ โดยสังเขปแล้ว และได้ทิ  งการคํานวณเสีย
ทั  งสิ  น ซึ  งทั  งนี  เนื องจากหลักการทางคํานวณนั  นต้องอาศัยการคํานวณเกี ยวกับทางหลีกมาเป็นพื  นฐานตาม
หลักฐานการศึกษาของ อม. ซึ  งใช้ระบบการวัดเป็นมาตราอังกฤษทั  งสิ  นนอกจากนั  นข้อจํากัดต่าง ๆ ของการ
รถไฟของเรากับของทาง อม. ก็ต่างกัน เพราะการใช้ขนาดกว้างของรางมาตรฐานต่างกันด้วย โดยเฉพาะแล้ว
ส่วนมากสิ งต่าง ๆ เหล่านี  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกเป็นแบบมาตรฐานไว้แล้วทั  งนั  น ซึ งเราสามารถ
จะทําการติดต่อขอได้เชื อถึงเวลาจําเป็นอีกอย่างหนึ  ง หน้าที ของทหารช่างแห่ง ทบ. ไทย ในยามสงครามนั  นก็
ไม่มีบทบาทที จะต้องเป็นผู ้สร้างทางรถไฟเอง นอกจากอาจจะเป็นหน้าที  ๆ ไปประสานงานกํากับดูแลเท่านั  น
การสร้างแล้วย ังคงจําเป็นต้องอาศัยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่อย่างแน่นอน ฉะนั  นหากผู ้ใดสนในเกี ยวกับ
การคํานวณ โดยละเอียดแล้วก็ขอได้ศึกษาได้จาก คท.5-236 และ คท.5- 370 ซึ  งได้มีกล่าวไว้โดยละเอียด
แล้ว 
 บทเรียนบทสุดท้ายที จะกล่าวในคราวหน้าคือ สิ งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของกิจการ
รถไฟ 
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บทที  7 
สิ งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานรถไฟทหาร 

1. กล่าวทั วไป 
บทเรียนทั  งหลายที กล่าวมาแล้วในตอนนั  นได้กล่าวหนักไปในทางเทคนิคของกิจการรถไฟเป็น

ส่วนมาก ทางการออกแบบและการปฏิบัติ อย่างไรก็ดีกิจการรถไฟจะดําเนินงานไปได้ด้วยดีนั  นจําเป็นจะต้อง
มีเครื องให้ความสะดวกบางประการตามความจําเป็น เป็นต้นว่า สถานีเชื  อเพลิงนํ  า และทรายโรงงานซ่อม
บํารุงทั  งที เป็นวงเวียนหรือทางรูปตัว Y ชานชลาการขนถ่ายสิ งเหล่านี  ก็เป็นสิ งจําเป็นที จะให้การบริการแก่หัว
รถจักรและล้อเลื อนเหมือนกัน นอกจากนี  ยังจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเครื องข้ามทางรถไฟที จะให้ยานพาหนะ
ประเภทล้อและสายพานข้ามไปมาสะดวกด้วย จะเห็นได้ว่าสิ งเหล่านี  มิได้กล่าวมาเลยในบทเรียนก่อน  ๆ
 การสร้างสิ งให้ความสะดวกมาตรฐานตามความจําเป็นในการรถไฟทหารนี  ก็ย่อมเปลี ยนแปลงไปได้ 
เช่นเดียวกันกับการรถไฟพลเรือน การปฏิบัติจะมีขีดความสามารถเพียงใดก็ย่อมขึ  นอยูก่ับชนิดของรถจักร
และเครื องมืออื น ๆ ที จะใช้ในกิจการรถไฟทหารในครั  งคราวนั  นว่าเป็นอย่างไร 
 การรถไฟทหารอาจจะอาศัยใช้สิ งอํานวนความสะดวกที มีอยู่เดิมแล้วได้และอาจจะต้องซ่อมแซมบ้าง
บางส่วนตามความจําเป็นหากว่าชํารุดหรือล้าสมัยไปแล้ว การรถไฟทหารนั  นเมื อทําการสร้างขึ  นใหม่ก็อาจ
พิจารณาใช้สิ งอํานวยความสะดวกที เป็นโครงสร้างชั  วคราวหรือกึ  งถาวรก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องสร้างถึงขั  น
ถาวรแต่อย่างใด 
 ฉะนั  นในบทเรียนบทนี  จะได้กล่าวให้ทราบถึงสิ งอํานวยความสะดวกที จําเป็นจะต้องมีในกิจการ
รถไฟทหารให้ท่านค้นไว้ เพื อเป็นหลักฐานพอให้เกิดแนวความคิด ได้เมื อมีความจําเป็นจะต้องเกี ยวข้องด้วย. 

2. ทางหลวงข้าม (Highway Crossing) 
เมื อปรากฏมีทางหลวงหรือถนนวางตัดกับทางรถไฟแล้วไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟในทางระดับหรือ

ทางที เป็นลาด เราจําเป็นจะต้องสร้างพื  นหน้าให้เรียบร้อยพอที จะให้ยานพาหนะข้ามทางรถไฟไปได้
โดยสะดวกทั  งนี  ไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือทางหลวงแผ่นดินก็ตามจะต้องไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหายทั  ง
ยานพาหนะและทางรถไฟเกิดขึ  น 
 ในเขตยุทธบริเวณที มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านทางรถไฟแล้วควรสร้างเครื องข้ามทางรถไฟนี  ย่อมจะ
ไม่ทําการสร้างตามแบบมาตรฐานใด ๆ เลย มักจะเป็นการสร้างโดยวิธีแสวงเครื องหรือเครื องพร้อมที เตรียม
ไว้แล้วแต่อย่างไรก็ดีอาจจะแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ ๆ ในการสร้างเครื องข้ามได้เป็น 3 ชนิดด้วยกันกล่าวคือ 
การใช้เครื องข้ามเป็นท่อน ๆ (Section units) เครื องข้ามชนิดติดเป็นเนื  อเดียวกัน (Monolithic crossing) 
และเครื องข้ามไม้กระดาน (Wood Plank crossing) ทั  งสามชนิดนี  นิยมใช้กันมากแต่จะไม่มีชนิดใดเลยที 
เหมาะจะใช้ได้ทุกตําบลที มีทางข้ามเลย 
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2.1  เครื องข้ามเป็นท่อนๆ (Section units)  
  เครื องข้ามผสมนี  โดยธรรมดามักจะประกอบด้วยส่วนที เป็นกระดานอาบนํ  ายา (Creeseted 
wood Plank section) ส่วนที เป็นโลหะ (rail and cast metal seetion) หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Precast concrete slabs) เครื องข้ามชนิดนี  การรถไฟทหารใช้กันอย่างแพร่หลายมากทั  งนี  เพราะง่ายต่อการ
ประกอบและการรื อถอนมาก และส่วนต่าง ๆ นั  นก็อาจจะใช้แทนกันได้ด้วยและเนื องจากได้กระทําไว้เป็น
ท่อน ๆ นี  เองจึงสามารถจะดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของท้องถิ  นได้ง่ายแต่อย่างไรก็ดีเครื องข้ามชนิดนี  โดย
ธรรมดาจะไม่มีการสะสมไว้ในคลังอุปกรณ์ ฉะนั  นจึงเป็นหน้าที ของทางช่างที จะจัดทําขึ  นไม่ว่าจะเป็นการ
ซ่อมของเดิมหรือขยายของเดิม 

2.2  เครื องข้ามชนิดติดเป็นเนื  อเดียวกัน   
  เครื องข้ามชนิดนี  อาจจะประกอบขึ  นด้วยวัสดุประเภทบิทูมินัส, รางรถไฟ หรือการเท
คอนกรีตลงในตําบลที จะสร้างนั  น กิจการรถไฟของท้องถิ  นและสถานการณ์ในขณะนั  นอาจจะเป็นเครื องช่วย
ให้ตกลงใจได้ว่าจะใช้อะไรในการสร้างเครื องข้ามครั  งนี   อย่างไรก็ดีว ัสดุที ใช้ในการสร้างเครื องข้ามชนิดนี  จะ
สามารถเบิกได้ตามสายการส่งกําลัง อย่างไรก็ตามก่อนตกลงใจจะต้องสร้างชนิดไหนจะต้องพิจารณาถึงเวลา
ในการสร้างและหน่วยทหารที จะใช้ทางข้ามนี  เป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยเสมอ 
  การใช้บิทูมินัสคงใช้เช่นเดียวกันกับการคาดผิวถนนนั  นเอง แต่จะต้องทําให้ฐานราก
แข็งแรงเสียก่อนทุกกรณี โดยเฉพาะไม้หมอนและหินโรยทางจะต้องเป็นของใหม่เสมอ และเครื องข้ามชนิด
นี  จะแตกได้ง่ายเมื อได้รับการสั  นสะเทือนของขบวนรถที วิ  งบนราง ฉะนั  นควรจะมีส่วนยืดหยุ่นไว้ให้ด้วยโดย
ใช้แบ่งเป็นตอน ๆ ตลอดความยาวที จะสร้าง 
  การใชร้างรถไฟนั  นอาจจะใช้รางรถไฟใหม่หรือรางรถไฟที ใช้งานในกิจการรถไฟไม่ได้
แล้วก็ได้โดยวางรางรถไฟนี  ขนานไปกับทางรถไฟที ใช้อยู่ด้านนอกของทางรถไฟอาจจะใช้รางหรือไม้เข้า
ช่วยก็ได้ แล้วให้เติมช่องว่างระหว่างรางที วางนี  ด้วยบิทูมินัส, กรวดหิน หรือเถ้าถ่านหินของรถไฟ เครื องข้าม
ชนิดนี  ใช้งานได้นานและการซ่อมมีน้อย 
  การใช้คอนกรีตเป็นการใช้ที มีน้อยมากทั  งนี  เพราะค่าใช้จ่ายในระยะต้นสูงและต้องการความ
ชํานาญในการสร้างเหมือนกัน การซ่อมทางรถไฟเดิมกระทําได้ลําบาก จึงมักจะสร้างเฉพาะตําบลที ทางหลวง
แผ่นดินนั  นมีการจราจรมากและการใช้รถไฟนอ้ย การซ่อมเกือบจะพูดว่าไม่มีเลยแต่จะต้องวางแผนก่อสร้าง
อย่างดีจะต้องทําฐานรากและการระบายนํ  าให้ดีที สุด 

2.3  เครื องข้ามไม้กระดาน   
  เป็นชนิดที ใช้กันมาตั  งแต่สมัยแรก ๆ และแม้ปัจจุบันนี  ก็ย ังใช้อยู่สร้างได้เร็วและซ่อมแซม
ง่าย ทําให้ได้ระดับและลาดเสมอกับสันรางได้ดีมาก หากจะให้ดีแล้วผิวหน้าควรจะใช้ยางราดเสียเล็กน้อย
และสาดด้วยหินเกล็ดอีกทีหนี ง ไม้ที ใช้จะเป็นไม้ธรรมดาหรืออาบนํ  ายาก็ได้ เครื องข้ามชนิดนี  จะใช้ไม้โดย
ตลอดและขนาดจํานวนที ต้องการใช้การสร้างก็หาได้ง่ายจริงเป็นเครื องข้ามที ควรใช้ในกิจการรถไฟทหารที 
สร้างใหม่จะมีข้อยกเว้นก็เฉพาะในตําบลที มีความต้องการเรื องอื น ๆ เป็นพิเศษเท่านั  น 
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3. สถานีเชื อเพลิง (Fueling station) 
ขนาด, ชนิดและที ตั  งของสถานีเชื  อเพลิงของรถจักรย่อมขึ  นอยู่กับชนิดของหัวรถจักรที ใช้ในการ

บริการ, ความยาว และตําบลที สร้างทางรถไฟชนิดของเชื  อเพลิงที ใช,้ จํานวนขบวนรถและปัจจัยอื น ๆ ของ
ท้องถิ  นเป็นส่วนในการจะพิจารณาการเลือกสร้างก่อนการวางแผนสร้างทางรถไฟก็จะต้องได้พิจารณาถึง
เรื องนี  ตามความต้องการ การสร้างสถานีเชื  อเพลิงนี  มีหลายแบบหลายขนาดเช่นเดียวกัน 

3.1  สถานีถ่านหิน  (Coaling Station)   
  สถานีถ่านหินจําเป็นสําหรับการรถไฟที ใช้รถจักรชนิดถ่านหิน การจะใช้แบบใดนั  นขึ  นอยู่
กับชนิดของถ่านหินที ใช,้ อัตราการจ่ายให้กับรถจักรและจํานวนทางที มีใช้อยู่ เนื องจากสถานีถ่านหินนี  
จะต้องสร้างให้สูงและมีนํ  าหนักมาก ฉะนั  นโครงสร้างจึงมักจะต้องเป็นโครงเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างไม้ใช้ได้เหมือนกันแต่ค่าการซ่อมบํารุงค่อนข้างจะสูงมากและสถานีถ่านหินนี  จําเป็นจะต้องมี
เครื องขนถ่านหิน (Conveyer) จากข้างล่างไปเก็บไว้ย ังถังพักข้างบนด้วยเสมอ สิ งสําคัญในการออกแบบก็คือ
ถังพักถ่านหินนั  นจะออกแบบเป็นรูปอย่างไรจงจําไว้ว่าวัสดุสร้างถังพักหากมีผิวหน้าหยาบ, มีมุมมากและไม่
มีลาดแล้วจะทําให้การจ่ายถ่านหินไม่ได้ดีและเร็วตามต้องการได้ ปัจจุบันนี  การใช้รถจักรถ่านหินลดจํานวน
ลงมากแล้ว เมื อเปรียบเทียบกับหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า 

3.2  สถานีนํ  ามัน  (Fuel oil Station)   
  รถจักรไอนํ  าของ อเมริกา ได้ใช้นํ  ามันเป็นเชื  อเพลิงมาหลายปีแล้ว และขณะเดียวกันรถจักร
ดีเซลก็ได้เริ มใช้และกําลังจะขยายให้มากขึ  นอยู่ต่อไปดังนั  นความต้องการเกี ยวกับสถานีนํ  ามันจึงจําเป็นต้อง
พิจารณา จัดสร้างทั  ง 2 ชนิด คือทั  งนํ  ามันเตาและนํ  ามันดีเซลเพื อให้สามารถให้รถจักรเติมนํ  ามันได้ ณ ตําบล
ที ควรเติมนั  น 

3.2.1 นํ  ามันเตาของรถจักรไอนํ  า (Fuel Oil Steam Locemotive)  
   ถังเก็บนํ  ามันเตาสําหรับรถจักรไอนํ  าได้สร้างขึ  นเป็นส่วนหนึ  งของรถพ่วงโดยรถ
พ่วงนี  จะแบ่งเป็น 2 ตอน ๆ หนึ งเก็บนํ  าอีกตอนหนึ  งเก็บ นํ  ามันเตา ซึ งการเลี  ยงนํ  ามันเตาให้แก่รถจักรก็จําเป็น
จะต้องมาจากที สูงโดยใช้แบบท่อเสาหรือปั  นจั  นก็ได้ โดยมากสํานักงานบริการขนส่งทางทหารมักจะไม่มี
โอกาสได้นํารถจักรไอนํ  าประเภทใช้นํ  ามันเชื  อเพลิงไปใช้ในเขตยุทธบริเวณหากปรากฏว่ารถจักรประเภทนี  มี
ใช้และยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็เป็นหน้าที ของฝ่ายทหารจะใช้ดุลยพินิจว่าควรจะนํามาใช้กับกิจการรถไฟ
ทหารในครั  งคราวนั  นหรือไม่ และสิ งอํานวยความสะดวกในเรื องเกี ยวกับเชื  อเพลิงก็คงจะต้องใช้ของเดิมที มี
ในท้องถิ  นนั  นซึ  งอาจจะชํารุดเสียหายไปบ้างก็จะต้องพิจารณาซ่อมแซมให้ใช้การได้โดยไม่ชักช้า 

3.2.2 นํ  ามันดีเซลของรถจักรดีเซล  
   การใช้รถจักรดีเซลกําลังอยู่ในระยะที ใช้มากขึ  นทั  งการรถไฟพลเรือนและทหาร 
โดยธรรมดาเหล่าทหารขนส่ง (ของ อม.) ใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้าทั  งสิ นที บริการอยู่ภายในค่ายและหน่วยทหาร
ใน ส.ร.อ. ในสงครามโลกครั  งที  2 และในเกาหลียังมิได้ใช้รถจักรประเภทนี  กว้างขวางนักจะใช้ก็เฉพาะส่ง
เข้าไปทดแทนหรือเพิ  มเติมของเดิมที ใช้อยู่เท่านั  น 
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   ถังเก็บนํ  ามันดีเซล, ท่อนํ  ามัน, และสูบก็คงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ งอํานวย
ความสะดวกของนํ  ามันเตาของรถจักรไอนํ  า  ในตัวรถจักรถังนํ  ามันดีเซลอยู่ใต้ตัวรถฉะนั  นการใช้ที เติมนํ  ามัน
แบบไกบังคับพร้อมด้วยท่ออ่อนจึงเป็นสิ  งที สะดวกมากและได้ผลดีในการเติมนํ  ามันให้กับรถจักรในดินแดน
ฝ่ายศัตรูสิ งเหล่านี  จะต้องถูกทําลายให้ชํารุดอย่างไม่มีปัญหาหรือไม่เช่นนั  นก็อาจถูกรื อทิ  งไปเสียจากตําบลที 
ใช้อยู่เดิมก่อนที ทางการทหารจะเข้ายึดเพื อบริการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดการซ่อมแซมหรือการจะติดตั  งใหม่
จะต้องรีบกระทําทันทีทั  งนี  ย่อมต้องอาศัยการลาดตระเวนก่อนการเข้าปฏิบัติของฝ่ายทหาร 

3.3  สถานีฟืน (Fire wood Station)  
  สําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยของเราย ังใช้รถจักรไอนํ  าประเภทใช้ฟืนเป็นเชื อเพลิง 
ฉะนั  นเราจําเป็นจะต้องคํานึงเรื องนี  ไว้บ้าง โดยธรรมดาสถานีฟืนจะตั  งไว้เป็นระยะ ๆ ตลอดทางเพื  อจะเติม
ฟืนให้กับรถจักรมิให้ขาดมือได้เพราะรถจักรไม่สามารถจะขนฟืนติดรถไปพอใช้ตลอดทางได้เลย รถจักรคัน
หนึ ง ๆ สามารถจะนําฟืนติดรถไปได้ประมาณ 8 ถึง 10 ลูกบาศก ์เมตร โดยรับจากกองฟืนที จัดเตรียมไว้ให้
ข้าง ๆ ทางซึ  งลําเลียงมาจากกองฟืนใหญ่  ฟืนที ใช้กับรถจักรควรมีขนาดประมาณ 20 x 50 ซม. หากโตกว่านี  
แล้วจะโยนเข้าเตาล ําบากฟืนสด ๆ ย ังไม่ควรนํามาใช้กับรถจักรควรทิ  งไว้อย่างน้อย ๆ 6 เดือน จึงจะทําให้ติด
ไฟง่ายและให้ความร้อนเต็มที  

 

4. สถานีนํ  า (Water Station) 
นํ  าเป็นสิ งที จําเป็นที สุดของกิจการรถไฟอย่างหนึ  งไม่ว่าจะเป็นรถจักรไอนํ  าหรือรถจักรดีเซลก็ตาม 

ในอดีตที แล้วมานั  นการดําเนินการรถไฟทหารเกือบจะกล่าวได้ว่า คํานึงถึงเรื องนี  น้อยไปเพราะคิดว่าคงจะหา
นํ  าได้ทุกหนทุกแห่งแต่ในที สุดก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นสิ งจําเป็นที จะต้องพิจารณาจัดหาและตั  งสถานีไว้เลี  ยงรถจักร
เสมอ จํานวนนํ  าที รถจักรสามารถนําติดรถไปได้และระยะทางที จะวิ  งไปทั  งหมดเป็นปัจจัยประการหนึ ง ที 
จะต้องใช้ในการพิจารณาตั  งสถานีนํ  าไว้เลี  ยงรถจักร และเป็นสิ งที จะพิจารณาว่าแต่ละสถานีควรจะมีนํ  าไว้
ป้อนเป็นจํานวนเท่าใด 
 นํ  าที เราสามารถจะนํามาใช้ได้ก็คือนํ  าบนพื  นดินและนํ  าใต้ดินและจะต้องคํานึงถึงการทํานํ  าให้มี
คุณภาพที จะใช้งานได้ด้วยบางครั  งจะต้องมีการบําบัดทางเคมี (Chemical treatment) ให้ด้วยเสมอ
ไม่เช่นนั  นแล้วรถจักรไอนํ  าหรือรถจักรดีเซลก็จะทําให้ระบบเครื องยนต ์ชํารุดได้เร็วกว่าที ควร สถานีนํ  า
โดยทั  วไปจะต้องประกอบด้วยสิ งต่างๆ ดังนี   

4.1  แหล่งนํ  า (Source of Supply)  
  โดยธรรมดาจะพิจารณาใช้แม่นํ  า ลําห้วย ทะเลสาบเป็นแหล่งนํ  าให้กับสถานีนํ  า แต่ถ้าหาก
แหล่งเหล่านี  อยู่ไกลมากเกินกําลังสูบที จะนําใช้ย ังสถานีได้ก็จําเป็นต้องพิจารณาจัดทําอ่างเก็บนํ  าหรือบ่อขัง
นํ  าขึ  น และจําเป็นที จะต้องทําการวิจัยคุณภาพนํ  าของแหล่งนํ  านั  น ๆ เสมอเมื อจําเป็นที จะต้องมีการทํานํ  าให้
สะอาดและเหมาะที จะใช้เสียก่อนด้วย 
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4.2  โรงสูบนํ  า (Water pump Station)  
  โดยปกติสูบนํ  าที จะใช้ในกิจการรถไฟทหารนั  นจะมีหลายขนาดและชนิดทั  งนี   เนื องจากสูบ
นํ  ามิได้ใช้เฉพาะการรถไฟเท่านั  นยังใช้ในกิจการอื น ๆ อีกด้วย ฉะนั  นสูบนํ  านี  จึงเป็นอุปกรณ์สําคัญอันหนึ  งที 
จะมีอยู่ในคลังอุปกรณ ์ทั  งหลาย ฉะนั  นปัญหาจึงมีอยู่ว่า จะต้องพิจารณาเลือกขนาดและชนิดของสูบนํ  าให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้เท่านั  น นอกจากสูบนํ  าแล้วก็จะคิดถึงท่อนํ  าด้วยในการที จะส่งนํ  าจากโรงสูบไป
ยังถังเก็บนํ  าที สถานีจ่ายว่าจะใช้ท่อนขนาดเท่าใดยาวเท่าใด จึงจะเหมาะในครั  งคราวนั  น 

4.3  ถังนํ า (Water tank)  
  ถังนํ  าเป็นที พักและเก็บนํ  าที สูบมาจากแหล่งนํ  าขึ  นไว้ ณ สถานีที จะจ่ายนํ  าให้กับรถจักร หาก
เป็นรถจักรไอนํ  าก็จําเป็นจะต้องใช้นํ  าเป็นจํานวนมาก ฉะนั  นถังนํ  าจะต้องใหญ่และเก็บปริมาณได้ตาม
ต้องการ ถ้าเป็นรถจักรดีเซลก็ไม่ต้องใหญ่นัก ทั  งนี  เราจะต้องคํานวณหาจํานวนนํ  าที จะต้องให้แต่ละสถานีไว้
ด้วยว่าจะต้องใช้ถังนํ  าขนาดเท่าใด และโดยปกติถังนํ  านี  จะต้องอยู่สูงที สมควรที จะจ่ายนํ  าได้สะดวก โดย
วิธีกราวิทัต (Gavity) โดยธรรมดาให้หาโครงเหล็กเป็นห้องตั  งถังนํ  า ถังนํ  าที การรถไฟพลเรือนใน ส.ร.อ. ใช้
อยู่ในปัจจุบันนี   เป็นถังนํ  าไม้ประมาณ 70% ถังนํ  าเหล็กประมาณ 27% และถังคอนกรีตประมาณ 3% เท่านั  น 
สําหรับในยุทธบริเวณนั  นการสะสมถังนํ  าในถังเพื อการสํารอง เกี ยวกับกิจการรถไฟนี  เกือบจะกล่าวได้ว่าได้
สํารองถังนํ  ามันให้ไว้แต่อย่างเดียวทั  งนี  เพราะทําเป็นวัสดุสําเร็จรูปง่ายต่อการลําเลียงและการขนง่ายต่อการ
สร้างและประกอบ และหาถังก็มักจะใช้โครงไม้ที มีฐานรากเป็นคอนกรีต มีขนาดตั  งแต่ 25,000 แกลลอนลง
มาจนถึง 5,000 แกลลอน 

4.4  ท่อจ่ายนํ  าและเสานํ  า (Outlet Pipes and water Column)  
  จะต้องมีวิธีการที จะจ่ายนํ  าจากถังเก็บให้กับรถจักรไอนํ  าหรือรถจักรดีเซลด้วยในเมื อได้ตั  ง
ถังนํ  าไว้ใกล้กับทางรถไฟแล้ว ถ้าหากถังนํ  าตั  งไว้ชิดกับทางรถไฟ และเมื อรถจักรเข้าจอดเทียบแล้วสามารถ
รับนํ  าได้ โดยตรงจากถังก็คงมีเพราะท่อจ่ายนํ  าก็เพียงพอ แต่ถ้าหากว่าถังนํ  าไม่ได้อยู่ชิดกับทางรถไฟ เช่นนี   
แล้วการจ่ายนํ  าก็จําเป็นจะต้องใช้เสานํ  า (ดังเช่นทีสถานีราชบุรีเป็นต้น) เป็นเครื องมือสําหรับจ่ายให้อีกทีหนึ  ง
ซึ งเสานํ  านี  จะต้องมีท่อและปลายเสาเป็นงวงยื  นพร้อม เพื อเป็นพวกจ่ายนํ  าลงมายังถังของรถฟืนที พ่วงกับรถ
จักรได ้

4.5  การทํานํ  าให้สะอาด (Water Treatment)  
  ในทางปฏิบัติแล้วปรากฏว่านํ  าที จะใช้กับรถจักรไอนํ  าก็ดีหรือรถจักรดีเซลก็ดี เพื อที จะให้
รถจักรมีอายุใช้งานได้ยาวแล้วจะต้องพิจารณาทําความสะอาดนํ  าให้ปราศจากอินทรีย ์วัตถุบางอย่างเสียด้วย 
ฉะนั  นเรื องนี  เป็นสิ  งที ต้องพิจารณาทําในสนามเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของนํ  า
ตามธรรมชาติที จะใช้เป็นแหล่งนํ  าเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาในเรื อง Treatment  ได้ถูกต้อง  สิ งที น่าสังเกตอีก
ประการหนึ  งก็คือการตั  งสถานีเชื  อเพลิงและสถานีนํ  ามันนี  มักจะให้อยู่ด้วยกันเสมอ ทั  งนี  ก็โดยเมื อพิจารณา
แล้วว่า ต ําบลใดที จําเป็นจะต้องตั  งสถานีไว้ด้วยทั  งนี  เพื อมิให้เสียเวลาในการรับนํ  าและเชื  อเพลิง 2 ครั  ง 2 หน 
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5.  สิ งอํานวยความสะดวกในการซ่อมบํารุง และการปฏิบัติงาน   
โดยธรรมดาสถานีปลายทางของสายทางรถไฟจะต้องมีสิ งอํานวยความสะดวกในการตรวจการ

บริการและการซ่อมตัวรถจักร และล้อเลื อนต่าง ๆ ให้ด้วยเสมอขนาดของการปฏิบัติการรถไฟความยาวของ
สายการรถไฟ จํานวนรถจักรและรถพ่วงที ใช้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาตําบลที ตั  งและขนาดของ
สถานีปลายทาง 
 โรงงานและสิ งอ ํานวยความสะดวกของสถานีปลายทาง เช่น โรงรถจักรแบบ พัดด้ามจิ  ว (Round 
house) สําหรับการซ่อมเบา, โรงงานซ่อมหนัก, แท่นกลับรถ, โรงเก็บพัสดุ, โรงเก็บสินค้า, โรงซ่อมรถพ่วง
ต่าง ๆ เหล่านี  จําเป็นต้องพิจารณาสร้างให้กับสถานีปลายทางด้วยเสมอทั  งนี  อาจจะเป็นการซ่อมของเก่าที มีอยู่
เดิมให้ใช้งานได้หรือการสร้างใหม่ ให้มีใช้ก็แล้วแต่ จะต้องการสิ งใดเพียงใดนั  นควรจะได้ทําการลาดตระเวน
ร่วมกันระหว่างทหารช่าง กับทหารขนส่ง เพื อทราบความต้องการของสิ  งอํานวยความสะดวกนั  น ๆ  

6.  ชานชลาบรรทุกและขนถ่าย  (Loading and Unloading Platform) 
 กิจการรถไฟยังมีความจําเป็นที ต้องการชานชาลาอย่างมากฉะนั  นทุก ๆ สถานี หรือสถานีปลายทาง
จะต้องมีชานชาลาหลายอันสําหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ กัน เป็นต้นว่าชานชาลาสําหรับผู ้โดยสารขึ  นลง ชาน
ชาลาสําหรับบรรทุกและขนถ่ายสัมภาระตลอดแนวทางนั  น การรถไฟทหารนั  นสามารถที จะดัดแปลงชานช
ลาในที เราต้องการตามแต่สถานการณ์ในครั  งคราวนั  นจะบังคับได้ทั  งนี  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่ หรือการ
ซ่อมแซมของเดิมขยายของเดิมตามความจําเป็นครั  งคราวนั  น 
 ในพื  นที ข้างหน้าเราจําเป็นจะต้องระลึกถึงลาดชานการบรรทุก และขนถ่ายเครื องมือหนัก ๆ ไว้ด้วย
เมื อทางรถไฟได้วางไปถึงในพื  นที นั  น ๆ โดยทําการสร้างลาดชานง่าย ๆ ขึ  นลาดชานเหล่านี   โดยปกติจะสร้าง
เป็นโครงสร้างชั  วคราวและกึ  งถาวร โดยใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง ทั  งนี  เพราะหาได้ง่ายและประหยัดอย่างไรก็ดี
ขอเสนอรายการบางประการไว้เป็นข้อพิจารณาดังต่อไปนี   

6.1  วัสดุที  ใช้สร้าง  
  จะเป็นวัสดุใด ๆ ที มีแก่นและสามารถจะรับนํ  าหนักได้มากแล้วก็นํามาใช้ในการทําชานชลา
ได้ทั  งสิ นบางครั  งอาจจะต้องมี Treatment ด้วยก็ได้ไม้ซึ งจะ treat หรือไม่ก็ตามย่อมใช้ได้ทั  งนั  นแต่อายุการ
ใช้งานย่อมแตกต่างกันได้ ไม้แปรรูปแล้วและเป็นไม้เนื  อแข็ง แม้จะไม่ได้ treat ก็อาจจะมีอายุใช้ได้ประมาณ 
5 - 6 ปี โดยมิต้องซ่อมเลย กระดานไม้ควรมีความกว้างประมาณ 8 ถึง 10 นิ  ว และไม่ควรจะหนาน้อยกว่า 3 
นิ  ว ความยาวนั  นจะต้องพิจารณาให้ประหยัดที สุด ไม้ที ใช้เป็นเสาหากเป็นไม้กลมก็ควรจะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย ์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ  ว ถ้าเป็นไม้เหลี ยมก็ควรใช้หน้า 8 x 8 นิ  ว เช่นกัน 

6.2  ชานชาลาสําหรับบรรทุกและขนถ่ายสัมภาระ 
  ควรพิจารณาทําลาดในตอนปลายข้างใดข้างหนึ งไว้ด้วย ซึ  งมักจะเรียกกันทั  ว ๆ ไปว่าลาด
ชานรถไฟ (Trucking Rumps) ทั  งนี  เพื อสะดวกในการบรรทุกหรือขนลง โดยปกติแล้วลาดขึ  นลงไม่ควรจะ
ลาดเกินกวา่ 7% ความกว้างของลาดชานรถไฟก็ควรได้พิจารณาถึงขนาดของความกว้างของล้อยานพาหนะที 
ใหญ่ที สุดที จะใช้ลาดชานนั  น ๆ ไว้ด้วย 
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6.3  ระยะปลอดภัย (Clearances)  
  การสร้างชานชาลาก็ดีหรือลาดชานก็ดีจะต้องมีผ ังระยะปลอดภ ัย (Clearance Diagrams) 
ของแต่ละขนาดของทาง  รถไฟที ใช้อยูใ่นยุทธบริเวณนั  น ๆ ทั  งนี  จะต้องระลึกถึงส่วนสําคัญของชานชลาดังนี   
ความสูงระยะห่างจากริมชานถึงรางข้างที อยู่ใกล้ และหากจําเป็นที ต้องสร้างให้ลาดชานชิดรางเกินกว่าพิกัดที 
กําหนดแล้วก็จําเป็นจะต้องปักป้ายบอกสัญญาณ ไว้ให้ทราบด้วยเสมอ 

7. สถานีทราย  (Sand Stations) 
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรไอนํ  าหรือรถจักรดีเซลก็ตามจําเป็นต้องมีทรายไว้กับตัวรถจักรเสมอทั  งนี   เพื อ

ช่วยเหลือในโอกาสที เกิดรางลื น ล้อรถไม่จับรางได้ดีพอ โดยปกติก็จะมีสถานีทรายไว้ร่วมกับสถานีเชื  อเพลิง  
สําหรับบนตัวรถจักรเขาสร้างที เก็บทรายไว้ด้วยเรียกว่า หีบทราย (Sand box) ข้อสําคัญก็คือทรายที จะจ่าย
ให้กับรถจักรนั  นจะต้องเป็นทรายแห้งดีแล้ว ฉะนั  น ณ สถานีทรายที สร้างขึ  นจําเป็นจะต้องพิจารณา
ส่วนประกอบที สําคัญ ๆ ดังนี   

7.1  โรงเก็บทรายชื น (Green Wet Sand Storage)  
  โดยปกติจะสร้างไว้ให้ใกล้ ๆ กับโรงทําทรายแห้ง การออกแบบก็ไม่ยากอะไรเลย โดย
ธรรมดาพื  นโรงเก็บทรายชื  นนี  อาจจะใช้ไม้หรือคอนกรีตก็ได้หลังคาโรงเก็บก็มักจะสร้างให้สูงกว่าระดับ
ทรายที จะเก็บเพียงระยะ 1 ถึง 2 ฟุต เท่านั  น การลําเลียงทรายจากโรงเก็บไปเข้าเครื องทําให้แห้งนั  นมักจะเป็น
การขนด้วยแรงงาน ส่วนการขนถ่ายทรายเข้าไว้ในโรงเก็บจากรถไฟนั  นอาจจะใช้แรงคนหรือถังงับตักก็ได้ 

7.2  เครื องทําให้ทรายแห้ง (Sand Dryer)  
  ที นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ชนิดคือ เครื องแบบเตาเผา (Stove) และเครื องไอนํ  า (Steam) แบบที 
ออกดีเป็นแบบง่าย ๆ โรงงานทําให้ทรายแห้งที เป็นที ตั  งเครื องทําให้ทรายแห้งนั  น โดยปกติจะต้องสร้างด้วย
วัสดุทนไฟ 

7.3  ที  เก็บทรายแห้ง (Dry Sand Storage)  
  มักจะทําด้วยโลหะเป็นถังเก็บและมีความจุประมาณ 5 - 7 ลูกบาศก ์หลา โดยปกติการ
ลําเลียงทรายแห้งจากโรงตั  งเครื องทําทรายแห้งนั  นมักจะใช้ล ําเลียงด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย ์กลาง 2 1/2 นิ  ว 
และใช้ลมอัดดูดเข้ามาย ังถังเก็บ ถังเก็บทรายแห้งควรสร้างให้มีความสูงพอเพียงที จะจ่ายทรายแห้งให้กับรถ
จักร โดยใช้หลักการกราวิทัต (Gavity)ได้สะดวกและพวยจ่ายทรายนี  ควรจะสร้างให้สามารถป้องกันความชื  น
ของอากาศได้ด้วย คือ ใช้ลิ  นแบบป้องกันสภาพอากาศได้ (Weather  Off Valves) 

8. สรุป 
 บทเรียนบทนี  เป็นบทสุดท้ายที ได้กล่าวถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที จะต้องมี ณ สถานีต่างๆ 
หรือตําบลต่างๆ เพื อให้การดําเนินกิจการรถไฟทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบรูณ์ โดยเฉพาะแล้วสิ  ง
อํานวยความสะดวกเหล่านี  ที กล่าวมาแล้วเป็นหน้าที ของทหารช่างจะต้องพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือสร้าง
หรือซ่อมแซมให ้
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 โดยเฉพาะสําหรับกิจการรถไฟในประเทศไทยเรานั  นเกี ยวกับการข้ามทางรถไฟ ซึ  งได้กล่าวไว้
เฉพาะทางหลวงข้ามหรือถนนเท่านั  น เราย ังมีสิ งที จะต้องคํานึงถึงไว้อีกเกี ยวกับทางข้ามคือ ทางเกวียนข้าม
และทางข้ามของสัตว ์ไว้ด้วย และทํานองเดียวกันสําหรับประเทศอื นหากยังมีพาหนะชนิดอื น ๆ และเลี  ยง
สัตว ์อยู่แล้วก็ต้องพิจารณาสร้างทางข้ามให้ในตําบลที จําเป็นเช่นกัน 
 ฉะนั  น นับว่าท่านได้ทราบเรื องราวเกี ยวกับกิจการรถไฟทหารมาพอสมควรแล้วในฐานะที ทหารช่าง
จะมีบทบาทเข้าเกี ยวข้องโดยตรง ส่วนเครื องให้ความสะดวกเกี ยวกับการเดินรถนั  นทหารขนส่งเป็น
ผู ้รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ เว ้นเสียแต่การสร้างบางอย่างอาจจะขอร้องให้ทหารช่างช่วยด้วยแล้วแต่กรณี 
 สําหรับ ทบ. ไทยเรายังมิได้กําหนดหน้าที เกี ยวกับเรื องนี  ไว้ให้เหล่าทหารช่างเลย ฉะนั  นจึงคิดว่าการ
สร้างส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าเกี ยวข้องมากกว่าแต่ทหารช่างอาจจะเข้า
เป็นผู ้ควบคุมให้คําแนะนําได้ตามแต่ผู ้บังคับบัญชาจะเห็นสมควรหรือสั  งการ 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผนวก ก ประวัติ  การสร้างทางรถไฟของทหารช่างไทย 
 ราวปี พ.ศ. 2462 พันตรี หลวงณรงค์สงคราม (พ.อ. พระยาทรงสุรเดช) ซึ งรับราชการอยู่ที กองพัน
ทหารช่างโคราชได้เป็นผู ้ฝึกฝนการวางรางรถไฟเป็นคนแรก โดยแบ่งการฝึกทหารเป็นพวก ๆ ได้แก่พวกแบก
ราง, พวกแบกหมอน, และพวกตีตาปู ซึ งพวกตีตาปูต้องทําถึง 3 คน คือ ตาปูตัวหนึ งต้องตี 3 ทีจึงจะสําเร็จ 
เรียกกันว่า ฆ้อน 1 ฆ้อน 2 ฆ้อน 3 มีการฝึกตีตาปูกันเป็นจังหวะรวดเร็วฉ ับพลัน 
 ปฐมเหตุที  จะมีการใช้ทหารช่างโคราชใต้บังคับบัญชาของ หลวงณรงค์ฯ มาวางรางรถไฟก็คือครั  ง
นั  นที กรมทหารโคราชได้มีรถไฟเลก็ไว้ใช้ราชการทหาร สําหรับวิ งไปมาระหว่างกรมทหารสถานีโคราชเพื อนํา
บรรดานายทหารที จะมาราชการยังกรุงเทพฯ มาส่งที สถานีหรือรับกลับไปยังกรมกอง และใช้ลําเลียงจาก
กรมกองทหารที จะไปฝึกซ้อมยิงปืนไปยังสนามเป้าโคราช ซึ งในการวางรางรถไฟเล็กของทางราชการทหาร
ดังกล่าวนี  ได้สําเร็จ โดยฝีมือของทหารช่างโคราชเอง 
 ครั  นเสด็จในกรมกําแพงเพชรฯ ผู ้อํานวยการรถไฟสมัยนั  นเสด็จไปเห็นการปฏิบัติงานรถไฟของ
ทหารช่างโคราชเข้าก็ทรงพอพระทัยยิ ง, จึงทรงขอทหารช่างเหล่านี  ไปดําเนินการงานด้านรถไฟ โดยขั  นแรก
ทรงขอเวลาให้ไปทําสัก 1 ปีก่อน 
 จากการฝึกฝนการวางรางภายใต้อํานวยการของหลวงณรงค์ฯ พอเห็นว่าพอใช้การได้แล้วก็เริ ม
ลําเลียงพล ออกปฏิบัติงานทันที 
 แห่งแรกที กองพันทหารช่างโคราชไปทําก็คือ จากถํ  าขุนตาลถ ึงเชียงใหม่ ตอนแรกไปทํากันเป็น
กองร้อยก่อน และต่อมายกขบวนไปทําทั  งกองพันทีเดียว ไปตั  งค่ายกางเต้นท์กันอยู่ชายป่ากลางทุ่งตื นแต่
เช้ามืดทุกวันลงมือทํางานกันแต่ 5 น. เพราะอากาศกําลังสดชื นกลางวันแดดร้อนจัดทํากันไม่ได้มาก พอ
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ทําต่อจนคํ า บางครั  งงานเร่งขึ  นก็ต้องจุดตะเกียงเจ้าพายุทําต่อจนถึง
กลางคืน พอทําเสร็จไปตอนหนึ ง ๆ รถเดินได้แล้วก็ขนสัมภาระข้าวของเครื องใช้ไม้สอยทั  งปวงขึ  นรถบรรทุก
คืบหน้าไปจนสุดทางที วางรางไว้เสร็จแล้วหยุดลําเลียงสัมภาระตั  งหลักใหม่มุ่งหน้าทํากันต่อไป ทําเช่นนี  อยู่
เรื อย ๆ ไปจนกว่าสําเร็จ 
 เพื อให้งานลุล่วงไปด้วยดี ผู ้บังคับกองพันหลวงณรงค์ฯ ผู ้นี  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกันทํางานโดยมี
การตั  งรางวัลให้แก่ผู ้ ทํางานดีเป็นประเภท ๆ ทั  งแบกราง, แบกไม้หมอน, และพวกตีตาปู รางวัลเหล่านี  เป็น
เงินส่วนตัวของผู ้บังคับกองพันเองทั  งสิ  น 
 งานวางรางรถไฟสายเหนือ จากถํ  าขุนตาลถึงเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน คือราวเดือน
ธ ันวาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีรุ่งขึ  น ก็สําเร็จลงนับเป็นอนุสรณ์สําคัญชิ  นหนึ  งของพระยาทรงสุรเดชที 
ได้มอบให้แก่ชาติไทย (นายทหารที ได้ร่วมงานวางรางรถไฟตอนนี  กับพระยาทรงฯ ได้แก่ พลตรี หม่อมหลวง
โอสถทินกร) ถัดจากวางรางรถไฟสายเหนือที เชียงใหม่แล้ว พระยาทรงฯ ก็ได้รับมอบงานอีก 2 แห่งคือ วาง
รางรถไฟสายตะวันออก จากแปดริ  วถึงอรัญประเทศ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ     จากโคราชถึงสถานี
ท่าช้าง 



ก-2 

 ซึ งใช้เวลาทั  งหมดประมาณ 2 ปี เมื อวางรางไปถึงสถานีท่าช้างแล้ว ทางรถไฟยังมีความประสงค์ที 
จะให้ทําต่อกันไปจนถึงอุบล ร้อยเอ็ดอีกด้วย หากแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ไม่ทรงยินยอมด้วย 
เพราะทรงสงสารที กรําแดดกรําฝนกันมานานพอดูแล้ว งานวางรางรถไฟของพระยาทรงฯ จึงยุติลงเพียงนั  น 
 เมื องานวางรางรถไฟได้ยุติลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ได้เสร็จไปทอดพระเนตร
ผลงานของกองพันทหารช่างโคราชถึงสถานีท่าช้าง ด้วยความโสมนัสในพระทัยเป็นอย่างยิ งและในโอกาส
นั  นได้ ทรงพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลาเข ็มศิลปวิทยา  อันรับรองถึงภ ูมิปัญญาทั  งในด้านทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติเกี ยวกับวิชาทหารช่างรถไฟที ไปเรียนมา ให้แก่พระยาทรงฯ เมื อวันที  4 ธ ันวาคม 2464  อีกด้วย 
หมายเหตุ   

เรียบเรียงจากบทความในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์    ฉบับที   13  วันที  13 กันยายน พ.ศ. 2515 
เขียนโดย       เสทื  อน ศูภโสณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผนวก ข - 1 

     
รูปหน้าตัดของราง 

 
 
           หัวราง 
 
 
           เอวราง 
 
           ฐานราง 
 

 
ตาปูราง                                           เหล ็กประกับราง         

 
                                                                                   
          
          
          
           
           
    

 จานรองราง    สมอกันรางเดิน แบบ FAIR   V  

 
            
            
            
   
 



 ผนวก ข - 2 

ทางถมทางเดี  ยว 
             2.50 เมตร      
     1.90 เมตร      
      1.00 เมตร       
            
            
        
1:1.5                                3.10 เมตร               
1:1.5            
      4.75 เมตร     
            
      ทางตัดทางเดี  ยว    
  
            
      .75                                    4.50 เมตร          .75  
                       3.10 เมตร     
                   2.50 เมตร     
            
            
            
 

        1:1      1:1  
 .20                             .20 
            
     
                                                
 
 
 



 ผนวก ข - 3 

 
ทางถมทางคู ่

 
     8.50 เมตร 
     3.75 เมตร          
  2.75 เมตร              2.75 เมตร 
 
 
 
 
1:1.5                 1:1.5 
 
 
 
            ทางตัดทางคู ่
 
 
 
              .75               2.25 เมตร             3.75 เมตร           2.25 เมตร          .75    
 
 
 
         8.25 เมตร 
 
 
 
            
         1:1                           1:1  
 



 ผนวก ข - 4 

ภาพสังเขปแสดงส่วนประกอบที สําคัญของทางหลีก 
เครื องกลับประแจ 
     และโคม 

 
 

        เครื องรางลิ  น 
 
                  รางลิ  น   
  รางคู ่   

 
                                      รางสั  น 

 
 

รางปีก 
  

 
                                     รางบังคับ 

 รางบังคับ 
 

                              หัวตะเฆ ่เครื อง 
 
 

รางหัวตะเฆ ่
  

 
 

              รางปีก 
 
 
 
  



 ผนวก ข - 5 

     รูปการกองไม้หมอน 
      ด้านหน้า 
                          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
      ด้านข้าง   

                              (เป็นแบบที  นิยมกันมากและกองได้ท่อนละ  50  ท่อน)   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    
 



 ผนวก ข - 6 

 
รูปหน้าตัดรางขนาดต่าง ๆ ที วางอยู่ในทางปัจจุบัน 

 
           



 ผนวก ข - 7 

รูปหน้าตัดรางขนาดต่าง ๆ ที วางอยู่ในทางปัจจุบัน 
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