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บทคัดยอ : ในโครงการ Track Rehabilitation ระยะที่ 1 และ 2 นั้น  พบวาในบริเวณภาคเหนือตอนลางหลังจากเปดการจราจรได 
ไมนานไดเกิดการเคลื่อนตัวของคันทาง ทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของรางและนําไปสูการโคลงตัวของรถไฟเมื่อวิ่งผานดวยความเร็ว 
ที่ไดทําการออกแบบไว จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม โดยในการศึกษานี้ 
ประกอบดวย  การสํารวจและทดสอบดินในสนาม  การทดสอบดินในหองปฏิบัติการ  และการวิเคราะหดวย finite element  ผลการ 
ศึกษานี้พบวาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นมาจากความไมเหมาะสมของคุณสมบัติของดินที่ใชในการกอสรางคันทางที่มีอยูเดิมและไดมี
การเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 
 
ABSTRACT : During the Track Rehabilitation Project (Phase 1 and 2), within approximately one month of the new track having 
been completed, irregularities in the alignment of the track were observed along certain sections of track.  The irregularities are worse 
in some areas than in others.  It is hypothesized that the problem could be due to excessive movement of the track embankment.  This 
investigation aims to study the causes and mechanisms of the problem so that appropriate countermeasures can be suggested.  The 
investigation includes field investigation, laboratory testing, and finite element analysis.   
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1.  บทนํา 
ในโครงการ Track Rehabilitation ซึ่งประกอบดวย  การเปลี่ยน 
รางใหมีขนาดใหญขึ้น การเปลี่ยนหมอนรองรางจากหมอนไม 
เปนหมอนคอนกรีต การเพิ่มความหนาของชั้นหินโรยทางอีก 
100 mm  และการปรับปรุงคุณภาพของดินคันทางในบางบริเวณ 
โดยการแทนที่ดวยดินใหม ปรากฎวาในบริเวณภาคเหนือตอน 
ลางพบวาหลังจากเปดการจราจรประมาณ  1 เดือน เกิดการ 
เคลื่อนตัวของคันทางทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของรางและนํา
ไปสูการโคลงตัวของรถไฟเมื่อวิ่งผานดวยความเร็วท่ีไดทำการ 

ออกแบบไว จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษาถึงสาเหตุและ 
แนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม 

การศึกษานี้ไดดําเนินการในบริเวณ จ.พิจิตร ซึ่งเปนบริเวณ 
ท่ีมีปญหาอยางชัดเจน  โดยไดทําการศึกษาเปนจํานวน 4 section  
ในระยะทาง 50 km  ระหวางสถานีตะพานหิน (km 315/2) และ 
สถานีแมเทียบ (km 365/2) โดยในการศึกษานี้ประกอบดวย  
การสํารวจและทดสอบดินในสนาม การทดสอบดินในหอง 
ปฏิบัติการ  และการวิเคราะหดวย finite element 
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2.  สภาพโดยทั่วไปของบริเวณที่ศึกษา 
คันดินในบริเวณที่ศึกษามีความสูงประมาณ 3.6-5.8 m  และมี 
ระดับน้ําใตดินประมาณ 0.5-1.5 m จากระดับผิวดิน  หนาตัดของ 
คันทางไดแสดงไวในรูปที่ 1  พื้นที่โดยรอบคันทางเปนนาขาว  
โดยระหวางที่ดําเนินการสํารวจ (เดือนกรกฎาคม) พื้นที่มีสภาพ 
แหง  อยางไรก็ตามพื้นที่นานี้จะมีน้ําขังเพื่อการทํานา 2-3 ครั้ง 
ตอป  นอกจากนั้นทุกๆปจะมีน้ําทวมใหญระหวาง สค ถึง ธค 
โดยระดับน้ําอาจสูงถึง 0.5 m ต่ํากวาระดับราง และในบางบริเวณ 
ระดับน้ําอาจทวมถึงระดับราง  ดังแสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1   หนาตดัของคันทาง  กม. 341/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2   สภาพน้ําทวมสูง ที่ กม. 309/2 

3.  การสํารวจและทดสอบดินในสนาม 
การสํารวจและทดสอบดินในสนามประกอบดวย  (i) การสํารวจ 
ช้ันดินซึ่งกระทําโดย Hand Auger ถึงความลึกประมาณ 6 m   
(ii) การเก็บตัวอยางดวยกระบอกเล็ก (φ 5.0 cm × ht 5.1 cm) 
ทุกความลึก 1 m เพื่อหาคา dry unit weight และความชื้น   
(iii) การเก็บตัวอยางดินคงสภาพดวยกระบอกบาง (φ 3 in) ท่ี 
ความลึก 2 m จากระดับปากหลุม  (iv) การเก็บตัวอยางดินที่ถูก 
รบกวนจาก trial pit  และ (v) การหา dry unit weight ในสนาม 

โดยใช sand cone  รูปการสํารวจและทดสอบดินในสนามได 
แสดงไวในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3   ตําแหนงของการสํารวจและทดสอบดินในสนาม 

จากผลการสํารวจและทดสอบดินในสนามพบวาดินในบริเวณ
คอนขาง homogeneous และเปนดินชนิดเดียวกันทั้งคันทางและ 
ดินเดิม  โดยเปนดินเหนียวสีน้ําตาลและมี silt lenses บาง  dry 
unit weight จากกระบอกเล็กและ sand cone ใหคาใกลเคียงกัน 
โดย dry unit weight จากกระบอกเล็ก ไดแสดงไวในรูปที่ 4  ซึ่ง 
จะเห็นวา unit weight ของดินเดิมมีคาสูงกวาดินคันทางเล็กนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4   Dry unit weight ของดิน 

4.  การทดสอบดินในหองปฏิบัติการ 
การทดสอบดินในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทาง 
วิศวกรรมของดิน  เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับสภาพที่เปนจริงใน 
สนาม  และนําไปใชในการวิเคราะห finite element  ซึ่งการทด- 
สอบดินในหองปฏิบัติการประกอบดวย 
(i) การทดสอบ Atterberg Limits  พบวาคา LL ~ 60, PL ~ 20  
และมีความชื้นในดินประมาณคา PL  ดินนี้สามารถจําแนกตาม 
USCS ไดเปน CH (highly plastic clay)  และจําแนกตาม 
AASHTO ไดเปน A7-6 (clay with poor compressibility and 
high plasticity, fair to poor bearing capacity as subgrade soil, 
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very high shrinkage and swelling, and poor permeability) 
จากขอกําหนดของโครงการนี้ในการกอสรางคันดินใหม 

กําหนดวาดินที่จะใชกอสรางคันดินตองเปนชนิด A1, A2-4, A2-
5, A3  อีกทั้ง The American Railway Engineering Association 
(AREA) Manual for Railway Engineering (1997) ไดจําแนก 
ดินชนิด CH เปน “bad subgrade which exhibit very bad mud 
pumping action when subject to loading”  ฉะนั้นอาจสรุปไดวา 
ชนิดของดินที่ใชกอสรางคันดินเดิมนั้นเปนชนิดท่ีไมเหมาะสม 
(ii) การทดสอบการบดอัดดิน  ไดกระทํากับตัวอยางที่ถูกรบกวน 
ของดินคันทาง  เพื่อหา optimum moisture content และ max dry 
unit weight ตามมาตรฐาน modified Proctor เพื่อเปรียบเทียบกับ 
สภาพของดินในสนาม  โดยผลการทดสอบไดแสดงไวในตาราง 
ท่ี 1  ซึ่งจะเห็นวาคา dry unit weight ในสนามมีคาเปน 88% ของ 
max dry unit weight (ยกเวน กม. 331/3  ซึ่งจากขอกําหนดของ 
โครงการนี้ในการกอสรางคันดินใหมกําหนดวาดินที่จะใชกอ- 
สรางคันดินจะตองถูกบดอัดใหมี dry unit weight เกินกวา 90% 
ของ max dry unit weight จาก modified Proctor  ฉะนั้นอาจสรุป 
ไดวาดินที่ใชกอสรางคันดินเดิมนั้นไดรับการบดอัดไมเพียงพอ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา in-situ dry unit weights จาก small tube 

sample กับคา max dry unit weight 
Locations γdry,max (kN/m3) γdry (kN/m3) % of γdry,max 
กม. 315/2 16.90 14.81 88 
กม. 331/3 16.40 15.24 93 
กม. 341/14 17.45 14.98 86 
กม. 365/2 17.42 14.65 84 

(iii) การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) ไดกระทํากับ 
ดินที่บดอัดตามมาตรฐาน modified Proctor ท่ี optimum moisture 
content  ผลการทดสอบไดแสดงไวในตารางที่ 2  ซึ่งจะเห็นวาคา 
CBR(unsoaked) นั้นมีคาระหวาง 29.3-69.7 ซึ่งเปนคาท่ีคอนขาง 
สูงและสามารถจําแนกไดเปน good to excellent for base and 
subbase material (Bowles, 1992)  แตคา CBR(soaked) นั้นมีคา 
ลดลงอยางมาก (มากถึง 80%) โดยมีคาอยูระหวาง 1.4-4.5 ซึ่ง 
สามารถจําแนกไดเปน very poor material for use as base and 
subbase  และจากขอกําหนดของโครงการนี้ระบุวาดินที่ไม 
เหมาะสมสําหรับการกอสรางคือดินที่มี CBR นอยกวา 2 เมื่อถูก 
บดอัดท่ี 90% ตามมาตรฐาน standard Proctor (ซึ่งใชพลังงาน 1/4 

ของ modified Proctor)  ฉะนั้นอาจสรุปไดวาดินคันทางเดิมนั้นมี 
คุณสมบัติไมเหมาะสม 
ตารางที่ 2   ผลการทดสอบ CBR 

Location ชนิด CBR Swell after 4 days (%) 
กม. 315/2 Unsoaked 54.0 ⎯ 

 Soaked 3.5 5.3 
กม. 331/3 Unsoaked 29.3 ⎯ 

 Soaked 1.4 5.9 
กม. 341/14 Unsoaked 69.7 ⎯ 

 Soaked 1.4 9.2 
กม. 365/2 Unsoaked 61.0 ⎯ 

 Soaked 4.5 5.1 

(iv) Consolidation test  ผลของ consolidation test ไดทําการ 
วิเคราะหแบบ root time method และใช t90 ในการคํานวณ 
coefficient of consolidation  ซึ่งพบวาดินอยูในสภาพ over- 
consolidation ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก weathering และ dessication  
และคา permeability เฉลี่ยเทากับ 5.8 × 10-8 cm/sec 
(v) Triaxial test  ไดทํากับตัวอยางที่ไมถูกรบกวน  โดยทําการ 
ทดสอบแบบ isotropically consolidated undrained compression 
(CIUC)  ท่ี po’ = 50, 100, 200 kPa  คา undrained Young’s 
modulus (Eu)50 ไดแสดงไวในรูปที่ 5 โดยจะเห็นวา (Eu)50 มีคา 
เพิ่มข้ึนเมื่อ po’ เพิ่มข้ึน  และ (Eu)50 ของดินเดิมมีคาสูงกวาของ 
คั นดิ นซึ่ ง ก็ ต ร งกั บข อ มู ลของ  γdry,max  ส วนค า  cohesion 
มีคาระหวาง 4.5-20.0  kPa (รูปที่ 6)  และคา friction angle 
อยูระหวาง 16.8°-33.4° (รูปที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5   Undrained Young’s modulus 

จะสังเกตวาในการทํา triaxial test นั้น  ตัวอยางดินจะตองถูก 
saturate จึงทําใหคาดวาคุณสมบัติของดินที่ไดจะสอดคลองกับ 
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สภาวะแชน้ําซึ่งเปนสภาวะที่ออนแอที่สุดของดิน  ซึ่งจากผล 
triaxial test ได (E50)u/po’ อยูระหวาง 60-740 ซึ่งเปนคาในชวง 
เดียวกับของดินเหนียวออนกรุงเทพฯที่มี (E50)u/po’ = 250 ท่ี axial 
strain = 0.1% (Shibuya & Tamrakar, 1999)  และคา friction 
angle ท่ีไดก็มีคาใกลเคียงกับคา friction angle ของ NC Clay ท่ีมี 
PI = 40 ซึ่งมีคาเทากับ 27° จากการรายงานของ Kenney (1959) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6   Cohesion 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7   Friction angle 

5.  การวิเคราะหดวย Finite Element 
การวิเคราะห finite element เพื่อวิเคราะหการเคลื่อนตัวของ 
คันดินที่เกิดจากการเปลี่ยนโครงสรางของรางและการเพิ่มความ 
หนาของชั้นหินโรยทาง  และจากน้ําหนักของรถไฟที่วิ่งผาน  
การวิเคราะหเปนแบบ plane strain โดยให boundary ดานขาง 
และดานลางเปนผิวเรียบ  ดินและหินโรยทางถูกจําลองโดย 6-
node triangular element with second-order interpolation of 
displacement และมีคุณสมบัติตาม Mohr-Coulomb model  เนื่อง 
จากในการวิเคราะหนี้สนใจพฤติกรรมของดินเดิมและคันดินเปน
หลัก  ฉะนั้นในการวิเคราะหจึงไมรวมราง หมอนรองราง และ 
เครื่องจับยึดรางที่เกี่ยวของ  แรงกระทําจากรถไฟที่วิ่งผานจําลอง 
เปน static load และไมคํานึงถึง cyclic behavior ของดิน  ตัวอยาง 
ของ mesh ไดแสดงในรูปที่ 8 

คุณสมบัติแบบ Mohr-Coulomb ตองการ soil parameters 5 ตัว  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(i) Young’s modulus (E’)  ใช E50’ โดยคํานวณจาก E50’ = 0.87 
(E50)u (เมื่อ ν = 0.3)  โดย (E50)u ไดมาจาก  triaxial test  โดยสํา- 
หรับคันดินใช (E50)u ท่ี po’ = 50 kPa และสําหรับดินเดิมใช (E50)u 
ท่ี po’ = 100 kPa  สําหรับหินโรยทางสมมุติให E50’ = 100 MPa 
(Lambe & Whitman, 1979) 
(ii) Poisson’s Ratio  ของดินคันทาง  ดินเดิม  หินโรยทาง  สมมุติ 
ใหเทากับ  0.3 
(iii) Cohesion  ใชผลโดยตรงจาก triaxial test และ cohesion 
ของหินโรยทางสมมุติใหเปน 1.5 kPa 
(iv) Friction angle  ใชผลโดยตรงจาก triaxial test  และ friction 
angle ของหินโรยทางสมมุติใหเปน 40° (Lambe & Whitman, 
1979) 
(v) Dilatancy angle  สมมุติใหเปน 0° สําหรับดินเหนียว (ดิน 
คันทางและดินเดิม) และ 15° สําหรับหินโรยทาง 
ตารางสรุปของ input parameters ไดแสดงไวในตารางที่ 3 
 
 
 
 

รูปที่ 8   ตัวอยาง mesh 

ตารางที่ 3   Input parameters ของ กม. 341/14 
Parameters หินโรยทาง ดินคันทาง ดินเดิม 

Material model M-C M-C M-C 
Type of behavior Drained Undrained Undrained 
γdry (kN/m3) 22.0 16.5 16.3 
γwet (kN/m3) 25.0 20.0 20.3 
Coeff. of permeability (horz), 
kh (cm/sec) 1.2 × 10-2 5.8 × 10-8 5.8 × 10-8 

Coeff. of permeability (vert), 
kv (cm/sec) 1.2 × 10-2 5.8 × 10-8 5.8 × 10-8 

Young’s modulus, E50’ (kPa) 100000 6500 17000 
Poisson’s ratio, ν 0.3 0.3 0.3 
Cohesion, c’ (kPa) 1.5 10 5 
Friction angle, φ’ (°) 40 23 34 
Dilatancy angle, ψ (°) 15 0 0 



 

 Points A and B are on the 
original ballast layer at 0.5 m 
to the left and right of the 
center-line, respectively A B

ข้ันตอนในการวิเคราะหประกอบดวย 4 ข้ันตอน  โดยการ 
วิเคราะหจะเปนแบบ undrained ซึ่งเปนสภาวะที่ออนแอที่สุด 
(i) Initial condition  เปนการใหเกิดสภาวะ geostatic 
(ii) Additional track load  เปนการเพิ่มน้ําหนักที่เกิดจากการ 
ปรับปรุงทางรถไฟ คือ การเปลี่ยนรางใหญข้ึน การเปลี่ยนหมอน 
รองรางจากหมอนไมเปนหมอนคอนกรีต  และการเพิ่มความหนา 
ของชั้นหินโรยทางอีก 100 mm  โดยจําลองเปนน้ําหนักแผขนาด 
3.1 kN/m2 ตามขอมูลจากผูรับเหมา (JH/NCC JV, 1999) 
(iii) Train load  น้ําหนักรถไฟที่กระทําตอคันดินสมมุติเปนน้ํา- 
หนักกระจายขนาด 35 kN/m2 โดยขนาดของน้ําหนักกระจายนี้ 
คํานวณตาม AREA Manual และแสดงไวในภาคผนวก 
(iv) Impact Load  น้ําหนักกระแทกเนื่องจากรถไฟที่วิ่งผานได 
จําลองโดยการเพิ่มน้ําหนักอีก 60% ของน้ําหนักรถไฟ ซึ่งคือ 21 
kPa (ตาม AREA Manual) 

ผลการวิเคราะหไดแสดงไวในตารางที่ 4  ซึ่งจุดบนคันดินที่ 
สนใจการเคลื่อนตัวคือจุด A และ B ซึ่งเปนจุดอยูบนชั้นหินโรย- 
ทางที่มีตําแหนงตรงกับตําแหนงราง  ตัวอยางของ deformed 
mesh หลังจากเพิ่ม train load ไดแสดงไวในรูปที่ 9 
ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห Finite Element ของ กม. 341/14 

Vert displ (mm) Stages 
A B 

Diff displ 
(mm) 

F.S. 
(= c’/c’r  

= tan φ’/tanφr’) 
Initial condition ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Additional track 0.73 0.72 0.01 2.14 
25% train load 2.89 2.89 0.00 1.94 
50% train load 5.43 5.43 0.00 1.72 
75% train load 9.21 9.21 0.00 1.54 
100% train load 16.03 16.01 0.02 1.39 
Impact load 53.40 52.91 0.49 1.10 

จากผลการวิเคราะหพบวาหลังจากการเพิ่ม additional track 
load นั้น  รางมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง 0.5-0.7 mm และมี Factor 
of Safety 1.7-2.1  เมื่อคอยๆเพิ่มน้ําหนักรถไฟที่ 25% 50% 75% 
100% รางมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งเปน 1.7-3.2 mm, 3.1-6.0 
mm, 5.0-12.7 mm, 7.8-27.9 mm  ตามลําดับ  ท่ี 100% คันทางมี 
Factor of Safety เปน 1.0-1.4  หลังจากเพิ่ม impact load แลว 
รางมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง 22.1-53.4 mm และคันทางมี Factor 
of Safety เปน 1.1 โดย Section 4 วิบัติ  และมี differential 
displacement สูงสุดระหวางรางเปน 0.54 mm 

6.  วิเคราะหและอภิปราย 
จากการศึกษาพบวาดินคันทางและดินเดิมเปนดินชนิดเดียวกัน 
และมีสภาพ homogeneous โดยมี silt lenses บาง  ดินนี้สามารถ 
จําแนกเปนตาม USCS เปน CH และตาม AASHTO เปน A7-6  
ซึ่งตาม AREA Manual จําแนกวาชนิดของดินที่ใชกอสรางคันดิน 
เดิมนั้นเปนชนิดท่ีไมเหมาะสม  นอกจากนี้ยังพบวา in-situ dry 
unit weight ของดินคันทางมีคาเปน 88% ของ max dry unit 
weight จาก modified Proctor ซึ่งนอยกวาขอกําหนดของโครง- 
การนี้ในการสรางคันดินใหม (90% ของ modified Proctor) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 Deformed mesh ของการวิเคราะห  กม. 365/2 ที่ 100% train load 

(การเคลื่อนตัวขยาย 100 เทา) 

จากการทดสอบ CBR ท่ี optimum moisture content ตาม 
มาตรฐาน modified Proctor พบวาคา CBR(unsoaked) มีคาสูง 
ซึ่งสามารถจําแนกไดเปนดินที่มีสภาพดีถึงดีมากสําหรับใชเปน 
base และ subbase  แตคา CBR(soaked) มีคาลดลงมากถึง 80% 
และไมเหมาะสมสําหรับใชกอสรางคันทาง 

ผลการวิเคราะห finite element โดยใชคุณสมบัติของดินจาก 
triaxial test ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของดินในสภาพแชน้ํา  แสดงวา 
คันทางไมนาจะเกิดปญหาการเคลื่อนตัวเนื่องจากน้ําหนักจากราง
และหมอนใหม และการเพิ่มความหนาของชั้นหินโรยทาง  แตจะ 
เกิดการเคลื่อนตัวของคันทางอยางมากเนื่องจากน้ําหนักของ 
รถไฟที่วิ่งผาน 

โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติม 2 ประการ จากการวิเคราะห finite 
element คือ 
(i) คาการเคลื่อนตัวของคันดินหลังจากที่รถไฟวิ่งผาน (22.4-53.4 
mm) นาจะมีคามากเกินไป  เนื่องจากคาคุณสมบัติดินที่ใชในการ 
วิเคราะหไดมาจาก triaxial test ซึ่งเปนคาจากสภาพแชน้ําทําให 
คาดวานาจะออนแอเกินไป  ท้ังนี้เพราะถึงแมคันทางจะถูกน้ํา 
ทวม  ดินที่จะมีสภาพแชน้ําอยางสมบูรณนาจะอยูในบริเวณใกล 
ผิวดิน  โดยดินที่อยูลึกลงไปนาจะมีสภาพแข็งแรงกวาคาท่ีใช 



 

 

15.0 ton 15.0 ton 15.0 ton 15.0 ton

0.9 m 0.9 m1.7 m 1.7 m6.8 m 

12.0 m 

ในการวิเคราะห 
(ii) คา differential displacement ระหวางรางที่ไดนาจะมีคานอย 
เกินไป  เพราะในการวิเคราะหสมมุติใหช้ันหินโรยทางมีความ 
หนาคงที่และใหน้ําหนักของรถไฟเปนน้ําหนักกระจายสม่ําเสมอ  
แตในความเปนจริงช้ันหินโรยทางนั้นมีความหนาไมสม่ําเสมอ 
เนื่องจากมีการจมของชั้นหินโรยทางลงไปในคันทาง  และเมื่อมี 
differential displacement ระหวางราง  ก็จะทําใหรถไฟเกิด 
rolling motion เมื่อรถไฟวิ่งผานและ จะทําใหเกิดแรงในแนว 
นอนสูรางทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของ alignment ของราง 
ซึ่งปรากฏการณนี้สังเกตไดในสนาม 

7.  สรุป 
ในการศึกษานี้ไดมีการวิเคราะหการเกิดความไมสม่ําเสมอของรา
งท่ี 4 section ในบริเวณ จ. พิจิตร  โดยในการศึกษานี้ประกอบ 
ดวย  การสํารวจและทดสอบดินในสนาม  การทดสอบดินในหอง 
ปฏิบัติการ  และการวิเคราะหดวย finite element   

ผลการศึกษาพบวาดินคันทางเปนดินที่ไมเหมาะสม  จากผล 
CBR พบวาดินจะสูญเสีย strength อยางมากเมื่อถูกแชในน้ํา  การ 
วิเคราะห finite element จากคุณสมบัติของดินในสภาพแชน้ําพบ 
วาน้ําหนักที่เกิดจากรถไฟที่วิ่งผานจะทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของ
คันดินอยางมากทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของราง  คาดวาการ 
เคลื่อนตัวนาจะเกิดระหวางหรือหลังจากเกิดฝนตกหนักหรือน้ํา 
ทวมซึ่งดินจะดูดซึมน้ํา  เมื่อดินเสีย strength ก็จะเกิดจุดออนแอ 
ในคันทาง  และเกิดการจมของชั้นหินโรยทางลงไปในคันทาง 
ซึ่งจะนําไปสูความไมสม่ําเสมอของราง 

การแกไขปญหานี้สามารถทําไดโดย (i) เปลี่ยนชั้นดินคันทาง 
ในสวน 50 cm แรกใหเปนดินที่เหมาะสม  ซึ่งวิธีนี้ก็เปนวิธีท่ีกํา- 
หนดไวในขอกําหนดของโครงการนี้ในการปรับปรุงดินคันทาง 
บางจุด  (ii) วางชั้น sand blanket และ geotextile ระหวางชั้นหิน 
โรยทางและดินคันทาง เพื่อทําหนาท่ีระบายน้ําไมใหไปสูดิน 
คันทางเมื่อฝนตก และเปน separator ปองกันไมใหช้ันหินโรย- 
ทางจมไปในคันทาง  อยางไรก็ตามวิธีนี้จะไมมีประโยชนใน 
บริเวณน้ําทวมสูง 
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ภาคผนวก 
การคํานวณ live load ของรถไฟเปนน้ําหนักกระจายที่กระทําตอ 
คันทางตาม  AREA Manual  สามารถกระทําไดโดยพิจารณา 
น้ําหนักรถไฟตามรูปท่ี  10  โดยกําหนดใหน้ํ าหนักจากลอ 
สามารถสมมุติเปนน้ําหนักกระจายลงบนพื้นที่ดังนี้ 
ความยาว = ความยาว 3 ft + ความหนาของชั้นหินโรยทาง 
ใตหมอนรองราง (ใช 500 mm) = 1414 mm 
ความกวาง =  ความยาวหมอนรองราง (2000 mm) + ความหนา 
ของชั้นหินโรยทางใตหมอนรองราง (ใช 500 mm) = 2500 mm 
(เพื่อความสะดวก ใช 3000 mm) 
ฉะนั้น live load = 15 ton/(1414 mm × 3000 mm) = 35 kPa 
และสามารถจําลอง impact load จากรถไฟโดยการเพิ่มน้ําหนกั 
รถไฟอีก 60% สําหรับ diesel engine 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10   น้ําหนักของรถไฟ 


