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คู่มือปฏิบัตงิ าน
กระบวนการสํ ารวจปฐพีกลศาสตร์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื4อให้ส่วนราชการมีการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานที4ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที4แสดงถึง
รายละเอียดขั>นตอนการปฏิบตั ิงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตราฐานการ
ปฏิบตั ิงานที4มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว4 ไปทั>งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื4อให้งานที4มีมาตรฐานเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ได้ผลผลิตหรื อการบริ การที4มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที4สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื4อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที4สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทั>งแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที4มีอยูเ่ พื4อการรับ
บริ การที4ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื4อให้บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ตระหนักถึงความสําคัญของการสํารวจ
ปฐพีกลศาสตร์ ที4มีต่องานชลประทาน สามารถพิจารณาลําดับความสําคัญและความจําเป็ นที4จะต้องใช้ขอ้ มูล
จากการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ได้ ซึ4 งผลของการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ จะเป็ นข้อมูลเริ4 มต้นสําหรับการดําเนิน
กระบวนการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้บริ การ
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบตั ิน> ี ครอบคลุมขั>นตอนการแจ้งผูใ้ ช้บริ การให้ส่งความต้องการจนถึงขั>นตอนการส่ งข้อมูล
ผลการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ให้ผใู ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การคือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ได้แก่ สํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สํานักบริ หารโครงการ สํานักโครงการขนาดใหญ่ สํานักชลประทาน
ต่างๆ
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ4 งที4เอาเป็ นเกณฑ์สาํ หรับเทียบกําหนด ทั>งในด้านปริ มาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับบราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิ บัติงาน (Performance Standard) เป็ นผลการปฏิบตั ิงานในระดับใดระดับหนึ4ง ซึ4 งถือ
ว่าเป็ นเกณฑ์ที4น่าพอใจหรื ออยูใ่ นระดับที4ผปู ้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ทาํ ได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรื อพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
การสํารวจปฐพีกลศาสตร์ คือ การสํารวจหาข้อมูลด้านปฐพีกลศาสตร์ ที4จะใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการชลประทาน ได้แก่ งานเจาะสํารวจแหล่งบ่อยืมดิน งานเจาะสํารวจดินฐานรากอาคาร และ
งานเจาะสํารวจเพื4อวิเคราะห์ วิจยั หาสาเหตุการวิบตั ิของอาคารเนื4 องจากฐานราก
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การเจาะสํารวจแหล่ งวัสดุก่อสร้ าง เป็ นการเจาะสํารวจเพื4อกําหนดตําแหน่งแปลงยืมดิน ชนิดของดิน
และปริ มาณดินในแปลงดินนั>นๆ เพื4อนําไปใช้ในการออกแบบ หรื อก่อสร้างอาคารชลประทานต่างๆ
การเจาะสํารวจดินฐานรากอาคาร เป็ นการเจาะสํารวจหาข้อมูลชั>นดินฐานรากบริ เวณที4จะทําการ
ออกแบบหรื อก่อสร้างอาคารชลประทาน ข้อมูลที4ได้จากการเจาะสํารวจ ได้แก่ ชนิ ดของชั>นดิน ความลึกของ
ชั>นดิน สภาพความแข็งหรื อความแน่นของชั>นดิน และอัตราการรั4วซึ มของนํ>าผ่านชั>นดินในบางกรณี ที4จาํ เป็ น
แปลงบ่ อยืมดิน (Borrow area) คือ พื>นที4ที4ทาํ การเจาะสํารวจหาชนิดของดิน และปริ มาณดินสําหรับ
งานก่อสร้างอาคารชลประทาน
หลุมเจาะสว่ านมือ (Hand Auger) คือ หลุมเจาะที4ทาํ การเจาะสํารวจด้วยสว่านมือ ความลึกไม่เกิน 4.00
เมตร
Test Pit คือ บ่อขุดสํารวจเพื4อตรวจสอบสภาพชั>นดินโดยละเอียด และเก็บตัวอย่างดินปริ มาณมาก มี
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 1.50 เมตร ลึกไม่เกิน 4.50 เมตร
หลุมเจาะตอกทดลองมาตรฐาน คือ หลุมที4ทาํ การเจาะสํารวจด้วยวิธีการทดสอบตอกทดลองแบบ
มาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT.)
การทดสอบแรงเฉื อนในสนาม คือ การทดความต้านทานแรงเฉื อนของชั>นดินฐานรากในที4ดว้ ยใบพัด
(Field Vane Shear Test, FV.)
การทดสอบเจาะหยัง> ด้ วยหั วกรวย คือ การทดสอบความสามารถรับนํ>าหนักบรรทุกของชั>นดินฐานราก
โดยการกดหัวกรวยให้จมลงไปในดิน (Cone Penetration Test, CPT.)
Boring Log คือ ตารางหรื อแบบฟอร์ มแสดงผลการเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ (ดูภาคผนวก)
4. หน้ าทีค6 วามรับผิดชอบ
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์ มีหน้าที4ความรับผิดชอบในการสํารวจหาข้อมูลด้านปฐพีกลศาสตร์ ที4จะใช้เป็ น
ข้อมูลในการปฏิบตั ิงานด้านการวางโครงการ การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ตามที4ผใู ้ ช้บริ การร้องขอ
บุคลากรในกระบวนการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ประกอบด้วย
4.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา (ผส.รธ.) เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในการ
บริ หารงานภายในสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา ทําหน้าที4บริ หารงานภายในสํานักฯ และลงนาม
ในรายงานและแบบสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ที4ได้ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว
4.2 ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรม (ผวศ.รธ.) ความรับผิดชอบในการแจ้งหน่วยงานภายในกรมฯ ให้ส่ง
ความต้องการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ รับแจ้งความต้องการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ แจ้งส่ วนปฐพีกลศาสตร์ เพื4อ
ให้บริ การกับผูร้ ับบริ การ จัดทําแผนงานและประมาณการภาพรวมของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณี วทิ ยา
4.3 ผูอ้ าํ นวยการส่ วนปฐพีกลศาสตร์ (ผปธ.) เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในการบริ หารงานภายในส่ วนปฐพี
กลศาสตร์ ทําหน้าที4พิจารณาประเภทงานที4ได้รับการร้องขอให้บริ การ เพื4อจัดสรรให้บุคลากรภายในสังกัด
ดําเนินงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์ และตรวจสอบผลการปฏิบตั ิการสํารวจหลังการปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ> น
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4.4 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1 หรื อ 2 (กว.ปธ. 1 หรื อ กว.ปธ. 2) มีหน้าที4จดั ทํา
แผนงาน ประมาณการ ดําเนิ นงานด้านวิชาการ ประสานการผูใ้ ช้บริ การ จัดทํารายงานและแบบประกอบให้
เป็ นไปตามาตรฐาน
4.5 หัวหน้าฝ่ ายปฐพีกลศาสตร์ 1 หรื อ 2 (ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2) มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ในภาคสนาม ประสานงานกับผูใ้ ช้บริ การในพื>นที4 จัดทํารายงานผลการ
สํารวจปฐพีกลศาสตร์ เบื>องต้น
4.6 หัวหน้าฝ่ ายปรับปรุ งและบํารุ งรักษาเครื4 องมือ (ฝค.ปธ.) มีหน้าดูแลควบคุมการใช้เครื4 องจักร
เครื4 องมือ จัดหาเครื4 องจักรเครื4 องมือสําหรับงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์ และร่ วมปฏิบตั ิงานปฐพีกลศาสตร์ ใน
ภาคสนาม
4.7 วิศวกรโยธา มีหน้าที4ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการและงานภาคสนามในโครงการต่างๆ ตรวจสอบและ
จัดทํารายงานภายใต้สายงานบังคับบัญชา
4.8 นายช่างโยธามีหน้าที4ควบคุมงานและปฏิบตั ิงานปฐพีกลศาสตร์ ในภาคสนาม
4.9 ช่างก่อสร้างมีหน้าที4ปฏิบตั ิงานปฐพีกลศาสตร์ ในภาคสนาม
4.10 ช่างเขียนมีหน้าที4เขียนแบบแสดงตําแหน่งแปลงดิน หลุมเจาะดิน และรู ปตัดชั>นดิน ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
4.11 พนักงานขับรถยนต์มีหน้าที4ขบั รถยนต์เพื4อการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
4.12 คนงานมีหน้าที4ปฏิบตั ิงานปฐพีกลศาสตร์ ภาคสนาม
4.13 สํานักวิจยั และพัฒนา มีความรับผิดชอบในการทดสอบคุณสมบัติดินในสนามหากมีการร้องขอ
จากผูใ้ ช้บริ การหรื อส่ วนปฐพีกลศาสตร์

6
5. Work Flow กระบวนการ
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ที4
1

เริ4 มกระบวนการ

2

1

จัดทําและส่ งแผนงาน

3

1

5

2

7

8

10

รายงานความก้าวหน้า
และการใช้งบประมาณ

ตรวจสอบ

No

Yes

ปรับแก้

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์

ผูร้ ับผิดชอบ

รับมอบงานจากส่ วนวิศวกรรม

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์

-พิจารณาลักษณะงานและ
วิธีการสํารวจที4เหมาะสมกับ
ความต้องการ
-จัดทําแผนงานและประมาณการ
-ส่ งแผนงานและประมาณการ
ให้ส่วนวิศวกรรมเพื4อขออนุมตั ิ
งบประมาณ

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์

รับแจ้งการโอนงบประมาณจาก
ส่ วนวิศวกรรม

ในสังกัดไปดําเนิ นการ

งานภาคสนาม

รายละเอียดงาน

ส่ วนวิศวกรรม

มอบหมายงานให้ กลุ่ม และฝ่ าย

ส่ งรายงานเบื>องต้นให้
9

3

และประมาณการ

4

6

ระยะเวลา
(วัน)

จัดทํารายงานเบื>องต้น
ผลการเจาะสํารวจ

มอบหมายรายงานให้กลุ่ม

1

ตาม
ปริ มาณงาน

2

7

1

จัดแยกประเภทของงานแล้วส่ ง
มอบในกลุ่มและฝ่ ายในสังกัดไป
ดําเนิ นการ
-ดําเนิ นงานเจาะสํารวจ
ภาคสนาม
-รายงานผลการปฏิบตั ิงานและ
การใช้งบประมาณต่อส่ วนปฐพี
กลศาสตร์
ตรวจสอบงานในสนามว่าได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตาม
ประมาณการหรื อไม่
จัดทํา Boring log, รู ปตัดชั>นดิน,
แบบร่ างแสดงตําแหน่งหลุมเจาะ
ดิน และส่ งรายงานผลการเจาะ
สํารวจเบื>องต้นให้ส่วนปฐพี
กลศาสตร์
พิจารณาผลการเจาะสํารวจแล้ว
ส่ งมอบให้กลุ่มแผนงานและ
วิศวกรรม 1 และ 2

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์
ฝ่ ายปฐพีกลศาสตร์
1 และ 2
ฝ่ ายปฐพีกลศาสตร์
1 และ 2
ฝ่ ายปฐพีกลศาสตร์
1 และ 2
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์
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ส่ งรายงานผลการ

จัดทํารายงานและ
แบบประกอบ

11

12

เจาะสํารวจเบื>องต้น
ให้ผรู้ ้องขอ

ส่ วนปฐพีกลศสตร์

No

พิจารณารายงานและแบบ

30

3

Yes
13

ผส.รธ. ลงนามแบบและรายงาน

ส่ งตัวอย่างดิน
14

Yes

ให้สาํ นักวิจยั ฯ

รอผลการทดสอบ

No

15

จัดทํารายงานฉบับบสมบูรณ์
และส่ งให้ผรู้ ้องขอ

16

3

17

จบกระบวนการ

2

ตามปริ มาณ
งานและการ
ทดสอบ

7

-จัดทํารายงานที4แสดงผลการ
เจาะสํารวจ การวิเคราะห์ และ
ข้อเสนอแนะ
-จัดทําแบบแสดงตําแหน่งหลุม
เจาะดินและรู ปตัดชั>นดินให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน
-ส่ งรายงานผลการเจาะสํารวจ
เบื>องต้นที4ไดรับความเห็นชอบ
จาก ผปธ. แล้วให้ผรู้ ้องขอรับ
บริ การ
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์ พิจารณา
รายงานผลการเจาะสํารวจ การ
วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และ
แบบแสดงตําแหน่งหลุมเจาะดิน
และรู ปตัดชั>นดิน
เสนอ ผส.รธ. ลงนามในแบบ
และรายงานและแจ้งผลการ
ปฏิบตั ิงานแก่ส่วนวิศวกรรม
ในกรณี ที4จะต้องคัดเลือก
ตัวอย่างดินและกําหนดวิธี
ทดสอบเพื4อส่ งให้สาํ นักวิจยั และ
พัฒนาทดสอบคุณสมบัติจะต้อง
รอผลการทดสอบ
รวบรวมรายงานและแบบแสดง
ตําแหน่งหลุมเจาะดินและรู ปตัด
ชั>นดิน ให้เป็ นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ โดยจัดทําสําเนา 2 ชุด

กลุ่มแผนงานและ
วิศวกรรม
1 และ 2

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์

ส่ วนปฐพีกลศาสตร์
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์ ,
สํานักวิจยั และ
พัฒนา
กลุ่มแผนงานและ
วิศวกรรม
1 และ 2, ส่ วน
ปฐพีกลศาสตร์
ส่ วนวิศวกรรม
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6. ขั=นตอนการปฏิบัติงาน
1) เริ4 มกระบวนการ
2) รับมอบงานจากส่ วนวิศวกรรม หลังจากที4ส่วนวิศวกรรม ได้รับแจ้งความต้องการจากผูใ้ ช้บริ การ
(หน่วยงานภายในกรมชลประทาน) จะทําการตรวจสอบรายละเอียดงาน หากเป็ นงานเจาะสํารวจปฐพี
กลศาสตร์ ส่ วนวิศวกรรม โดย ผวศ.รธ. จะแจ้งให้ส่วนปฐพีกลศาสตร์ จัดทําและส่ งแผนงานและประมาณการ
3) เมื4อส่ วนปฐพีกลศาสตร์ ได้รับแจ้งให้จดั ทําและส่ งแผนงานและประมาณการจากส่ วนวิศวกรรม
ผปธ. จะพิจารณาลักษณะงานและวิธีการสํารวจที4เหมาะสมกับความต้องการ แล้วจะสั4งการให้ กว.ปธ.1 หรื อ
กว.ปธ.2 จัดทําแผนงานและประมาณการ แล้วส่ งให้ส่วนวิศวกรรมเพื4อขออนุมตั ิงบประมาณต่อไป
4) ส่ วนวิศวกรรมดําเนินการด้านงบประมาณ
5) หลังจากที4ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณและได้รับการแจ้งโอนงบประมาณจากส่ วนวิศวกรรม
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์ จะเริ4 มกระบวนการในลําดับถัดไป
6) ผปธ. พิจารณาตรวจสอบและส่ งการจัดแยกประเภทของงานให้กลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม
(กว.ปธ.1 หรื อ 2) ร่ วมกับฝ่ ายปฐพีกลศาสตร์ (ฝป.ปธ.1 หรื อ 2) ไปดําเนิ นการ โดยงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์
จะแบ่งเป็ นสามประเภท คือ งานเจาะสํารวจหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง งานเจาะสํารวจฐานรากอาคาร และงานเจาะ
สํารวจสาเหตุการวิบตั ิของอาคารเนื4 องจากฐานราก
7) ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 นําบุคลากรในสังกัด (นายช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, พนักงานขับรถยนต์,
คนงาน) พร้อมเครื4 องมือ ออกปฏิบตั ิงานภาคสนาม และจัดทํารายงานความก้าวหน้าและการใช้งบประมาณส่ ง
ให้ ผปธ.
8) หลังจากที4ปฏิบตั ิงานภาคสนามแล้วเสร็ จ ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 ตรวจสอบและปรับแก้ ผลการ
ปฏิบตั ิงานว่าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและตามประมาณการหรื อไม่ หากไม่ได้ตามเกณฑ์ตอ้ งทําการสํารวจปฐพี
กลศาสตร์ เพิ4มเติม หากได้ตามเกณฑ์แล้วก็เป็ นการเสร็ จสิ> นงานภาคสนาม
9) ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 จัดทํารายงานผลการเจาะสํารวจส่ งให้ส่วนปฐพีกลศาสตร์ ซึ4 งในรายงาน
ผลการเจาะสํารวจประกอบด้วย รายงานเบื>องต้น Boring Log แบบแสดงตําแหน่งหลุมเจาะดินและรู ปตัดชั>น
ดิน
10) ผปธ. พิจารณาตรวจสอบและมอบหมายรายงานที4ส่งเข้ามาโดย ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 ให้
กว.ปธ.1 หรื อ กว.ปธ.2 เพื4อตรวจสอบและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
11) กว.ปธ.1 หรื อ กว.ปธ. 2 ร่ วมกับบุคลากรในสังกัด (วิศวกรโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างเขียน) จัดทํา
รายงานที4แสดงผลการเจาะสํารวจ การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ แบบแสดงตําแหน่งแปลงดินหรื อหลุมเจาะดิน
และแบบแสดงรู ปตัดชั>นดินให้เป็ นไปตามมาตรฐาน แล้วส่ งให้ ผปธ. รายงานเบื>องต้นที4เห็นชอบโดย ผปธ.
แล้วจะจัดส่ งให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยที4ผใู ้ ช้บริ การสามารถนําข้อมูลจากรายงานดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบหรื อ
ก่อสร้างได้ก่อนในกรณี ที4งานมีความเร่ งด่วน
12) ผปธ. พิจารณารายงานและแบบ ถ้ามีขอ้ แก้ไขหรื อเพิ4มเติมจะส่ งให้ กว.ปธ.1 หรื อ กว.ปธ.2 แก้ไข
หากรายงานถูกต้องสมบูรณ์เป็ นไปตามมาตรฐาน ผปธ. จะเสนอ ผส.รธ. ลงนามรายงานและแบบ
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13) ผปธ. เสนอรายงานและแบบเพื4อให้ ผส.รธ. ลงนาม รวมถึงแจ้งผลการปฏิบตั ิงานแก่ส่วน
วิศวกรรม
14) ผปธ. พิจารณางานเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ที4ดาํ เนินงานภาคสนามแล้วเสร็ จ ว่าจะต้องมีการ
คัดเลือกตัวอย่างดิน กําหนดวิธีการทดสอบ และนําส่ งตัวอย่างดินเพื4อทดสอบคุณสมบัติดา้ นวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ โดยสํานักวิจยั และพัฒนาหรื อไม่ ถ้ามี ผปธ. จะแจ้งผูใ้ ช้บริ การ หรื อ กว.ปธ. 1 หรื อ กว.ปธ. 2 ให้
คัดเลือกตัวอย่างดินและกําหนดวิธีทดสอบ จากนั>นจะส่ งตัวอย่างดินให้สาํ นักวิจยั และพัฒนาทดสอบคุณสมบัติ
15) เมื4อได้รับผลการทดสอบคุณสมบัติดินจากสํานักวิจยั และพัฒนา หรื อในกรณี ที4ไม่มีตวั อย่างดินส่ ง
ทดสอบ ผปธ. จะแจ้งให้ กว.ปธ.1 หรื อ กว.ปธ.2 รวบรวมและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ และส่ งให้
ผูใ้ ช้บริ การต่อไป
16) ผปธ. รายงานส่ วนวิศวกรรม เพื4อ ผวศ.รธ. จะได้รายงานกองแผนงานต่อไป
17) จบกระบวนการ
7. มาตรฐานงาน
7.1 การเจาะสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ทําการสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ Hand Auger เจาะเป็ น Grid ระยะห่างตามมาตรฐานการเจาะ
สํารวจตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และขุดบ่อ Test Pit เพื4อตรวจสอบลักษณะชั>นดินอย่างละเอียด และ
เก็บตัวอย่างดินเป็ นปริ มาณมาก ส่ งทดสอบคุณสมบัติดา้ นวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ทําการตรวจสอบและ
จําแนกกลุ่มดินตาม Unified Soil Classification System โดยวิธี Visual-Manual Procedure (ASTM D2488-06)
และตรวจสอบดินกระจายตัว (Dispersive Soil) เบื>องต้นในสนาม โดยวิธี Emerson Crumb Test
7.2 การเจาะสํารวจฐานรากอาคาร งานเจาะสํารวจประกอบด้วย
1) การตอกทดลองแบบมาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT.) ตาม ASTM.D 1586-84 ทุกๆ
ความลึก 1.00 เมตร
2) การทดสอบอัตราการรั4วซึ มของนํ>าผ่านชั>นดินในหลุมเจาะ ทุกๆ ความลึก 2.00 เมตร โดยวิธี
Gravity Test ตามมาตรฐาน USBR. Des. E-18 แบบ Open-end test อ้างอิงจาก Earth Manual
3) การทดสอบความต้านทานแรงเฉื อนของดินในสนาม (Field Vane Shear Test) ตาม ASTM D257308 จะทําการทดสอบในชั>นดินเหนียวอ่อนทุกความลึก 1.00 เมตร
4) การเจาะหยัง4 สํารวจชั>นดินฐานรากด้วยหัวกรวย (Mechanical Cone Penetration Test) ตาม ASTM
D3441-05 ทําการทดสอบโดยการกดหัวกรวยทดสอบมาตรฐานลงไปในชั>นดินฐานรากจนถึงระดับที4ตอ้ งการ
หรื อถึงชั>นดินดานหรื อทรายแน่น ค่าความต้านทานที4ได้จะเป็ นค่าความต้านทานของหัวกรวย (End Bearing)
และแรงเสี ยดทาน (Skin Friction) ทําการบันทึกทั>งสองค่าทุกๆความลึก 1 เมตรหรื อต่อเนื4องกันไป
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7.3 งานเจาะสํารวจเพื4อวิเคราะห์ วิจยั หาสาเหตุการวิบตั ิของอาคารเนื4องจากฐานราก งานเจาะสํารวจ
เหมือนข้อ 7.2
7.4 การจัดทํารายงานผลการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ เมื4อการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ภาคสนามเสร็ จสิ> น
ลงแล้ว ผลของการสํารวจและข้อมูลต่างๆ ต้องรวบรวมบันทึกโดย ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 แล้วส่ งให้ ผปธ.
เพื4อพิจารณาให้ กว.ปธ.1 หรื อ กว.ปธ.2 ตรวจสอบและจัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม ซึ4 งในรายงานจะประกอบด้วย
1) บทนํา ซึ4 งแสดง ที4ต> งั โครงการ ลักษณะและรายละเอียดของโครงการ สภาพธรณี วทิ ยาของพื>นที4
ความประสงค์ของการสํารวจปฐพีกลศาสตร์ เรื4 องเดิมที4ผใู ้ ช้บริ การร้องขอให้สาํ รวจปฐพีกลศาสตร์ และการ
คมนาคม
2) วิธีการเจาะสํารวจ ซึ4 งแสดงวิธีการเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ โดยสังเขป เช่น การเจาะสํารวจด้วย
วิธีการตอกทดลองแบบมาตรฐาน (SPT.) สําหรับงานสํารวจฐานรากอาคาร หรื อ การเจาะสํารวจแปลงบ่อยืม
ดินด้วย Hand Auger สําหรับงานสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
3) การตรวจสอบตัวอย่างดิน ซึ4 งจะแสดงวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติดินเบื>องต้นในสนาม และผลการ
ทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบตั ิการ โดยสํานักวิจยั และพัฒนา ในกรณี ที4ตอ้ งทดสอบคุณสมบัติดินด้าน
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
4) ผลการเจาะสํารวจ ซึ4 งจะแสดงผลการเจาะสํารวจโดยรวม เช่น ตําแหน่งแปลงดิน ขนาดแปลงดิน
และปริ มาณดินชนิ ดต่างๆที4สํารวจพบ สําหรับงานสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง หรื อ ชนิดและความลึกของชั>นดิน
ความแข็งหรื อความแน่นของชั>นดิน รวมไปถึงอัตราการรั4วซึ มนํ>าของชั>นดิน สําหรับงานสํารวจฐานรากอาคาร
เป็ นต้น
5) สรุ ปผลการเจาะสํารวจและข้อเสนอแนะ ซึ4 งจะแสดงผลสรุ ปที4ได้จากการสํารวจปฐพีกลศาสตร์
เช่น ปริ มาณดินที4สาํ รวจพบมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีเพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรื อไม่ สําหรับงาน
สํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง หรื อ ชั>นดินฐานรากมีคุณสมบัติเป็ นอย่างไร ควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบฐานราก
อาคารแบบใด สําหรับงานสํารวจฐานรากอาคาร เป็ นต้น รวมไปถึงการเสนอแนะวิธีการนําข้อมูลการสํารวจ
ปฐพีกลศาสตร์ ไปใช้และข้อควรระวังที4ได้จากผลการเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ สาํ หรับโครงการนั>นๆ
6) รายชื4อผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่ รายชื4อบุคลากรในสังกัดส่ วนปฐพีกลศาสตร์ ที4ปฏิบตั ิงานในโครงการ
นั>นๆ
7) แผนที4หวั งานโครงการ ซึ4 งแสดงตําแหน่งที4ต> งั ของโครงการ และการคมนาคม
8) สําเนาเรื4 องเดิมที4ผใู ้ ช้บริ การร้องขอให้สาํ รวจปฐพีกลศาสตร์
9) Boring Log ซึ4 งแสดงผลการเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ของแต่ละหลุม
10) ตารางแสดงผลการคํานวนปริ มาณงานและปริ มาณดิน สําหรับงานสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง หรื อ
ตารางแสดงผลการคํานวนความสามารถรับนํ>าหนักของเสาเข็มที4ขนาดต่างๆ (ถ้ามี) สําหรับงานสํารวจฐานราก
อาคาร
11) รู ปถ่าย (ถ้ามี) ซึ4 งแสดงสภาพพื>นที4หวั งานโครงการ หลุมเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ลักษณะชั>น
ดิน เป็ นต้น
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12) ผลการทดสอบคุณสมบัติดินโดยสํานักวิจยั และพัฒนา (ถ้ามี)
13) แบบแสดงตําแหน่งแปลงดินและหลุมเจาะดินสําหรับงานสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง หรื อ แบบ
แสดงตําแหน่งหลุมเจาะดินและรู ปตัดชั>นดิน สําหรับงานสํารวจฐานรากอาคาร
8. ระบบติดตามประเมินผล
ระหว่างการปฏิบตั ิงานภาคสนาม กว.ปธ.1 กว.ปธ.2 หรื อวิศวกรโยธาในสังกัด จะออกติดตามและ
ปฏิบตั ิงานภาคสนามร่ วมด้วยในโครงการต่างๆ และภายหลังที4 ฝป.ปธ.1 หรื อ ฝป.ปธ.2 ได้ส่งรายงานในกับ
ส่ วนปฐพีกลศาสตร์ กว.ปธ.1 กว.ปธ.2 จะทําการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณ และจัดทํารายงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานก่อนที4จะส่ งให้ผใู ้ ช้บริ การและรายงานส่ วน
วิศวกรรมสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
9. ตัวชี=วดั การปฏิบัติงาน
ตัวชี>วดั ผลการปฏิบตั ิงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์ ประกอบด้วย
- ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
- ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางปฐพีกลศาสตร์ ที4เป็ นไปตามแผนงาน
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผูร้ ับบริ การได้ขอ้ มูลไปใช้ในการวางโครงการ ออกแบบ หรื อก่อสร้าง อย่างครบถ้วน ข้อมูลผลการ
สํารวจปฐพีกลศาสตร์ ที4ได้ถูกต้องตามสภาพจริ งเมื4อมีการก่อสร้าง ใช้งานได้และปลอดภัย
11. การรองรับภาวะฉุ กเฉิน
การเจาะสํารวจปฐพีกลศาสตร์ โดยเร่ งด่วนสามารถประสานงานกับหน่วยงานที4ใช้บริ การได้โดยตรง
ในงานที4ได้รับความเสี ยหาย สามารถทํางานได้โดยไม่ตอ้ งรอเงินงบประมาณแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การ
วิบตั ิของอาคารชลประทานต่างๆ ที4มีผลกระทบกับราษฎร เพื4อให้ได้ขอ้ มูลปฐพีกลศาสตร์ สําหรับการ
แก้ปัญหาอย่างเร่ งด่วน
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10. เอกสารอ้ างอิง
- กองวิทยาการธรณี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2531. มาตรฐานการสํารวจทาง
วิทยาการธรณี เขื4อนเก็บกักนํ>าและอาคารประกอบ
- ชยพล เตชะฐิตินนั ท์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการฝึ กอบหลักสู ตร วิชาการก่อสร้างสําหรับข้าราชการระดับต้น เกี4ยวกับ การสํารวจปถพีกลศาสตร์ เพื4อ
การก่อสร้าง
- ASTM Designation: D 1586-84 Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel
Sampling of Soils: American Society for Testing and Materials.
- ASTM Designation: D 2488-06 Standard Practice for Description and Identification of Soils
(Visual-Manual Procedure): American Society for Testing and Materials.
- ASTM Designation: D 2573-08 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil:
American Society for Testing and Materials.
- ASTM Designation: D 3441-05 Standard Test Method for Mechanical Cone Penetration Test of
Soil: American Society for Testing and Materials.
- U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, 1968. Earth Manual.
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ภาคผนวก
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1) ตารางแสดงรายละเอียดประกอบงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์
งาน

จํานวนเจ้าหน้าที

เครื องมือและอุปกรณ์

ปฏิบตั ิงาน (คน)
1. สํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง

ช่างตรวจงาน 1 คน

- Auger (Regular Auger, Sand
Auger, Mud Auger)
- ก้านต่อ
วิศวกรโยธา/นัก
ธรณี วทิ ยา 1 คน
- มือหมุน
- ประแจเลือนหางขนาด 12”
- อีเตอร์
คนงาน 4 คน
- จอบ
พนักงานขับรถยนต์ 1 - บุง้ กี2
คน
- เชือกไนล่อนขนาด Ø3/8”
- เชือกฝาง
- ร่ มผ้าขนาด Ø2.5 ม.
- ถุงปุ๋ ยขนาด 50 กก.
- ถุงพลาสติก
- พาราฟี ล
-รอกตาเดียว

ความสามารถในการ

ข้อควรระวังในการ

ปฏิบตั ิงานใน 1 วันทําการ

ปฏิบตั ิงาน

มาตรฐานอ้างอิง

- Test Pit 1 บ่อ/4 วัน (บ่อ ในพืAนทีทีชัAนดินแข็งหรื อมี ASTM D2488-06
ลึก 4.50ม.)
หิ นขนาดใหญ่แทรกอยู่
- Hand Auger 8 ม./วัน
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานจะน้อย ต้องมี
การเจาะสํารวจหลายหลุม
ในจุดเดียวกัน เพือยืนยัน
ชัAนดิน
ระวังบ่อ Test Pit ถล่มขณะ
ทําการขุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิงในชัAนดินทีอ่อนหรื อ
หลวม
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1) ตารางแสดงรายละเอียดประกอบงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์
งาน

จํานวนเจ้าหน้าที
ปฏิบตั ิงาน (คน)

2. สํารวจฐานรากอาคาร
2.1 การตอกทดลองแบบมาตรฐาน
(Standard Penetration Test) และ
การทดสอบการรัวซึ มของชัAนดิน
(Permeability)

เครื องมือและอุปกรณ์

ความสามารถในการ

ข้อควรระวังในการ

ปฏิบตั ิงานใน 1 วันทําการ

ปฏิบตั ิงาน

- เครื องเจาะสํารวจดิน พร้อม 8 ม./วัน
อุปกรณ์ประกอบ (รอกเหล็ก
ขนาดร่ องรอก 1”, Casing Drive
วิศวกรโยธา/นัก Shoe, ท่อเหล็กกันดิน (Casing),
ธรณี วทิ ยา 1 คน Drive Casing Tap, Drive Mead,
Water Swivel, Chopping Bit,
คนงาน 4 คน
Drive Weight (140 และ 250
ปอนด์, ก้านเจาะ, Drill Rod Tap,
Drill Head, Hoisting Swivel,
พนักงานขับ
เชือกมะนิลา, ถุงพลาสติก)
รถยนต์ 1 คน
- เครื องสู บนํAาแรงดันสู ง
- ท่อทางเดินนํAาแรงดันสู ง
- สายดูดนํAาเข้า
- ประแจต่างๆ
- กระบอกตวงนํAา, นาฬิกา

ช่างตรวจงาน 1
คน

มาตรฐานอ้างอิง

อุบตั ิเหตุจากเครื องจักรและ ASTM D1586-84
ของหนักหล่นจากทีสู ง
USBR Des. E-18
ขณะปฏิบตั ิงาน
พืAนทีเข้าทํางานยากลําบาก
เช่น หัวงานทีไม่มีถนน
เข้าถึง การเจาะสํารวจในนํAา
หรื อในชัAนดินแข็ง การขน
ย้ายอุปกรณ์เครื องมือเจาะ
และการเสี ยหายของ
เครื องมือเป็ นอุปสรรค
สําคัญในการปฏิบตั ิงาน ทํา
ให้ความสามารถในการ
ทํางานตํา
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1) ตารางแสดงรายละเอียดประกอบงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์
งาน

จํานวนเจ้าหน้าที
ปฏิบตั ิงาน (คน)

เครื องมือและอุปกรณ์

ความสามารถในการ

ข้อควรระวังในการ

ปฏิบตั ิงานใน 1 วันทําการ

ปฏิบตั ิงาน

2. สํารวจฐานรากอาคาร
- เครื องทดสอบ Field Vane
20 ม./วัน
Shear พร้อมอุปกรณ์ (ปลอกก้าน
เจาะ, ก้านต่อ, ใบมีทดสอบ 4
Test) และการเจาะหยังสํารวจชัAนดิน
วิศวกรโยธา/นัก แฉก, อุปกรณ์กดและถอนก้าน
ฐานรากด้วยหัวกรวย (Mechanical Cone
ธรณี วทิ ยา 3 คน เจาะ)
Penetration Test)
- ประแจต่างๆ
คนงาน 4 คน
- เครื องเจาะหยัง Cone
20 ม./วัน
Penetration Test พร้อมอุปกรณ์
พนักงานขับ
ประกอบ (ท่อเหล็กกันดิน, ก้าน
รถยนต์ 1 คน
กด, หัวกรวย, ฐานเครื องพร้อม
สว่านยึดดิน, เครื องยนต์พร้อม
ปัJ มไฮดรอลิก, สายไฮดรอลิก)
- ประแจต่างๆ
2.2 การทดสอบความต้านทานแรงเฉื อน ช่างตรวจงาน 1
ของชัAนดินในสนาม (Field Vane Shear คน

มาตรฐานอ้างอิง

ระวังใบมีดทดสอบและ
เครื องวัดเสี ยหายในกรณี ที ASTM D2573-08
ทําการทดสอบในชัAนดิน ASTM D3441-05
เหนียวแข็ง ต้องทําการ
ทดสอบในชัAนดินเหนียว
อ่อนเท่านัAน
ระวังฐานยึดถอนตัวออก
จากชัAนดิน เมือเครื องกด
เจาะหยังทํางานเกินพิกดั
ความสามารถ
เครื องมือทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานต้องใช้วศิ วกร
โยธาหรื อนักธรณี ทีชํานาญ
ในการควบคุมดูแลและ
ประเมินผล
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1) ตารางแสดงรายละเอียดประกอบงานสํารวจปฐพีกลศาสตร์
งาน

จํานวนเจ้าหน้าที

เครื องมือและอุปกรณ์

ปฏิบตั ิงาน (คน)
3. การจัดทํารายงานผลการสํารวจปฐพี วิศวกรโยธา 1 คน - คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง
กลศาสตร์
ช่างเขียน 2 คน - อุปกรณ์เขียนแบบ

ความสามารถในการ

ข้อควรระวังในการ

ปฏิบตั ิงานใน 1 วันทําการ

ปฏิบตั ิงาน

- งานเจาะสํารวจหาแหล่ง
วัสดุก่อสร้าง 7-180 วัน
- งานเจาะสํารวจชัAนดินฐาน
ราก 7-30 วัน

ความเร็ วในการจัดทํา
รายงานขึAนกับปริ มาณ
ข้อมูลทีนําเสนอในรายงาน
หากต้องการใช้ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติดินจาก
ห้องปฏิบตั ิการต้องใช้เวลา
มาก เนืองจากการรอผลการ
ทดสอบ

มาตรฐานอ้างอิง
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2) ตัวอย่ างแบบฟอร์ มแสดงผลการเจาะสํ ารวจปฐพีกลศาสตร์
2.1) งานเจาะสํารวจหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง
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2.2) งานเจาะสํารวจชั>นดินฐานราก
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3) รายชื6 อผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
1) นายชยพล เตชะฐิตินนั ท์
2) นายชาญชัย ศรี สุธรรม
3) นายวรวุฒิ อุตสาหพานิช
4) นายวัลลภ สิ ริฤกษ์วภิ าส
5) นายสุ วทิ ย์ แสงจักร
6) นายณพงศ์ สมบูรณ์พนั ธ์

ตําแหน่ง ผปธ.
ตําแหน่ง กว.ปธ.1
ตําแหน่ง กว.ปธ.1
ตําแหน่ง ฝป.ปธ.1
ตําแหน่ง ฝป.ปธ.2
ตําแหน่ง ฝค.ปธ.

