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กองวิทยาการธรณี 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

กรมชลประทาน 
๒๕๕๘

มาตรฐานการสาํรวจทางวิทยาการธรณ ี
เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ 



I 
 

คํานํา 

 มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณีเลมนี้ เปนหนังสือทางวิชาการเลมหนึ่งท่ีจัดทําข้ึน สําหรับ
ใชเปนมาตรฐานและคูมือในการสํารวจทางวิทยาการธรณีของกองวิทยาการธรณี (หนวยงานในอดีต) และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของกรมชลประทาน ท่ีตองการใหมีการกําหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมในสาขาตางๆ ดวยการใหจัดทําเปนมาตรฐานและคูมือไวใชในการปฏิบัติงานแตละสาขา 

 การจัดทํามาตรฐาน คณะผูจัดทําไดรวบรวมและเรียบเรียงข้ึน โดยอาศัยมาตรฐานสากลตางๆ 
และจากมาตรฐานฉบับราง ท่ีไดจากการจัดใหมีการสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานข้ึน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดข้ึนระหวางวันท่ี 27-31 กรกฎาคม 2530 ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล จังหวัด
เชียงใหม  มีผูรวมสัมมนาจากตัวแทนกองตางๆ เชน กองออกแบบ กองกอสรางโครงการใหญ กองกอสราง
โครงการกลาง กองกอสรางโครงการยอย และ กองวิจัยและทดลอง ผลสรุปจากการสัมมนาไดนํามาเปน
แนวทางในการจัดทํารางมาตรฐานครั้งท่ี 2 เปนการสัมมนาระหวางเจาหนาท่ีของกองวิทยาการธรณี ระหวาง
วันท่ี 2-8 สงหาคม 2531 ณ โครงการหวยเดียก  จังหวัดสกลนคร ผลสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้ ไดนํามาเปน
แนวทางในการจัดทํามาตรฐาน ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมเพ่ือแกไขมาตรฐานฉบับรางนี้ ไมต่ํากวา 10 
ครั้ง โดยอาศัยประสบการณจากการสํารวจทางวิทยาการธรณีของผูเก่ียวของมาเปนเวลายาวนาน จนกระท่ังมี
ความครบถวนสมบูรณ กรมชลประทานจึงประกาศใชเปนมาตรฐานในการสํารวจทางวิทยาการธรณีเข่ือนกัก
เก็บน้ําและอาคารประกอบ ตั้งแตปงบประมาณ 2532-33 เปนตนมา 

 จนกระท่ังในวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการประชุมระดมความคิดเห็นวิชาการ
มาตรฐานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ  ณ หองประชุมชั้น ๑ อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี 
กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคมธรณีวิทยาแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา เครือขาย
ภาคเอกชน และเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรธรณี เห็นชอบรวมกันใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
ธรณีวิทยาและประมวลวิธีปฏิบัติของประเทศไทย เพ่ือรวมกันพิจารณา และจัดทําขอกําหนดภาพรวมทางดาน
มาตรฐานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศไทย ใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และไดรับการ
ยอมรับใหสามารถนําไปใชอางอิงทางวิชาการธรณีวิทยาในภาพรวมของประเทศและระหวางประเทศ  กรม
ทรัพยากรธรณีในฐานะเจาภาพจึงแตงต้ังคณะกรรมการมาตรฐานธรณีวิทยาของประเทศข้ึนมา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดังกลาวใหแลวเสร็จ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหภารกิจตองแลวเสร็จเปนทางการใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ใหทันกับการเขาสูการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันท่ี  
1 มกราคม 2559 กรมชลประทาน หนึ่งในคณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบใหสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยาทําการปรับปรุงมาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณีเข่ือนกักเก็บน้ําและอาคารประกอบ (2532) 
ใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน กอนสงมอบใหคณะกรรมการมาตรฐานธรณีวิทยาและประมวลวิธีปฏิบัติได
นําไปใชเปนเอกสารอางอิงตอไป 

 การปรับปรุงครั้งนี้ ไดทําการปรับปรุงเพียงเทาท่ีจําเปน โดยเพ่ิมเติมคําท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปบาง
คํา เชน ธรณีวิทยาฐานรากและลาดไหลเขา ตัดสวนท่ีลาสมัยออกเพ่ิมเทคโนโลยีกาวหนาเขาไป แตก็เพียง
คุณลักษณะเฉพาะท่ีกรมชลประทานดําเนินการอยูจนถือเปนมาตรฐาน สวนกระบวนการทางเทคนิคเพียง
อางอิงใหไปศึกษาเพ่ิมยังแหลงตางๆท่ีคนควาไดโดยสะดวก 



II 
 

 ขอขอบคุณคณะทํางานฯ ทุกทานท่ีไดชวยพิจารณาตรวจสอบ และใหขอคิดเห็นในการเขียน
ตนฉบับ และขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา อันไดแกนายโกศล เทียนทองนุ
กูล (2555-2556) นายสาธิต มณีผาย (2557-2558) และนายเลิศชัย ศรีอนันต (2558-ปจจุบัน) ท่ีนอกจากจะ
เปดโอกาสและสนับสนุนใหคณะผูปรับปรุงมาตรฐานไดดําเนินการโดยเสรี ก็ยังกรุณาใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา
และคําแนะนําท่ีเปนประโยชน จนทําใหหนังสือ มีความสมบูรณเพ่ิมข้ึนอีกมาก 
 
 
 คณะผูปรับปรุงมาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณี 
  เข่ือนกักเก็บน้ําและอาคารประกอบ (2532) 
   17  สิงหาคม  2558 
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( สําเนา ) 
คําส่ังกรมชลประทาน 
ท่ี ข 1280-1/2529 

 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมการชลประทาน 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรมชลประทาน ในการกําหนดมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และจัดทําคูมือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมในสาขาตางๆ จึงใหแตงตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือปฏิบัติงานในสาขาวิชาตางๆ ดังปรากฏในบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้ 

 สําหรับการรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ใหคระทํางานรายงานตอคณะทํางานการ
บริหารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน ทุกสองเดือน 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2529 เปนตนไป 
 

         สั่ง ณ วันท่ี 26 กันยายน 2529 
 
 
 
 
 ( นายจริย ตุลยานนท ) 

      รองอธิบดีฝายกอสราง รักษาการแทน 
        อธิบดีกรมชลประทาน 
 
สําเนาถูกตองตามตนฉบับ 
 
 
 
 
(นายสมจิตร เชื้อหอม) 
หัวหนาหนวยผลิตสําเนา 
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 บัญชีรายละเอียดแตงตั้งคณะทํางานแนบทาย 
คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 1230/1/2529 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2529 

 
1. ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

2. คณะทํางานเพ่ือจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน ดานงานสํารวจธรณีวิทยา (RID Practice on 
Geological Investigation Work) 

 
 1.)* ม.ล.ธนพงษ ศรีธวัช นักธรณีวิทยา 7 กองวิทยาการธรณี  ประธานคณะทํางาน 
 2.)  นายสมเกียรติ ศุภธาดาพงศ นักธรณีวิทยา 6  กองวิทยาการธรณี คณะทํางาน 
 3.)  นายโอบเอ้ือ วราทร วิศวกรโยธา 7 กองออกแบบ คณะทํางาน 
 4.)* นายนิพนธ อังกุราภินันท วิศวกร 7 กองออกแบบ คณะทํางาน 
 5.)* นายเศวต ตนพลีรัตน วิศวกรโยธา 6 กองออกแบบ คณะทํางาน 
 6.)  นายกิตละ เทพลักษณเลขา วิศวกร 7 กองวางโครงการ คณะทํางาน 
 7.)* นายวุฒิไชย จุลละเกศ วิศวกร 7 กองวางโครงการ คณะทํางาน 
 8.)* นายประดิษฐ สกนธวัฒน นักธรณีวิทยา 7 กองวิทยาการธรณี คณะทํางาน 
 9.)  นายสุวิทย ไชยพะยอม นักธรณีวิทยา 6 กองวิทยาการธรณี คณะทํางาน 
 10.) นายเดชา หลวงพิทักษชุมพล นักธรณีวิทยา 5 กองวิทยาการธรณี คณะทํางาน 
 11.)* นายธนู หาญพัฒนพานิชย นักธรณีวิทยา 5 กองวิทยาการธรณี คณะทํางาน 
 และเลขานุการ 
 

3. ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 หมายเหตุ * คณะทํางานแตงตั้งเพ่ิมเติมตามคําสั่งกรมฯ ท่ี ย.1085/2532 ลว.26 กย.32 
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บทที่1 
ขอความทั่วไป (General) 

 
1.1 วัตถุประสงค (Purpose) 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรฐานท่ัวๆไป สําหรับการสํารวจธรณีวิทยาและปถพี
กลศาสตรของเข่ือนเก็บกักน้ําและลาดไหลเขาพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือใหไดขอมูลทางธรณีและปถพีสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานวางโครงการ (prefeasibility report) รายงานความเหมาะสม 
(feasibility report) และการออกแบบรายละเอียด (detailed design) ของเข่ือนดังตอไปนี้ 

(1) เข่ือนท่ีมีความสูงตั้งแต 15 เมตรข้ึนไป 
(2) เข่ือนท่ีมีความสูงระหวาง 10-15 เมตร ท่ีคาดวาจะมีปญหาทางธรณีและปถพี ยุงยากเปน

พิเศษ 
 
 
 

มาตรฐานฉบับนี้ จะกําหนดขอบเขตการสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรโดยท่ัวไป เพ่ือใหได
ขอมูลสําหรับการกําหนดท่ีตั้งเข่ือน ชนิดและความสูงของเข่ือน ตลอดจนการออกแบบเข่ือนในบริเวณท่ีได
คัดเลือกไว ผูปฎิบัติจะตองพิจารณาดําเนินการตามหัวขอตางๆท่ีไดระบุไวใหครบถวน ในบางกรณี เชนเข่ือนท่ีมี
ความสูงมากๆ หรือสภาพภูมิประเทศมีลักษณะผิดจากปกติธรรมดา ก็ใหพิจารณาดําเนินการหาขอมูลเปน
พิเศษนอกเหนือจากหัวขอท่ีกําหนดไว ตามความเหมาะสม 
 
1.2 ประเภทของการสํารวจ (classification of Investigation) 

แบงประเภทของการสํารวจเปน  2 อยาง คือ 
(1) การสํารวจข้ันจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานคามเหมาะสม 

(Investigation for prefeasibility and feasibility Report) 
(2) การสํารวจข้ันออกแบบรายละเอียด 

(Investigation for Detailed Design) 
 
 
 

(1) การสํารวจข้ันจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม (Investigation 
for Prefeasibility and Feasibility Report) 
 การสํ ารวจใน ข้ันกอนการจัด ทํ ารายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสม 
(prefeasibility and feasibility report) จะไมกลาวถึงในท่ีนี้ เพราะเปนการสํารวจอยางหยาบๆ และใชเวลา
ดําเนินการไมมาก 
 การสํารวจในข้ันจัดทํารายงานวางโครงการ  และรายงานความเหมาะสมเปนการสํารวจธรณีวิทยา
และปถพีกลศาสตรเบื้องตน เพ่ือหาขอมูลอยางกวางๆ สําหรับใชประกอบการพิจารณาเลือกท่ีตั้งเข่ือน กําหนด
ชนิดและขนาดของเข่ือน และออกแบบเบื้องตน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เพ่ือใหไดทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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 (2) การสํารวจในข้ันออกแบบรายละเอียด (Investigation for Detailed Design) 
 การสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร รวมถึงการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและลาดไหลเขา
เพ่ิมเติมจากท่ีไดดําเนินการไวแลวในข้ันจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูล
ตางๆ ท่ีจําเปนครบถวนและเพียงพอท่ีจะใชในการพิจารณาออกแบบรายละเอียดตางๆของเข่ือนโดยสมบูรณ
เพ่ือปรับปรุงฐานราก ฐานยัน (abutment) และการตัดไหลเขา หรือลาดชัน (slope) ตางๆ 
 
1.3 ส่ิงท่ีตองสํารวจ (Items of Investigation) 
 ตองสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลดังกลาวตอไปนี้ 
 (1) ชื่อหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ (Nomenclature of rock and soil types) 
 (2) ลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสราง (Stratigraphy and structural geoIogy) 
 (3) คุณสมบัติดานวิศวกรรมของหินและดิน (Engineering properties of rock and soil) 
 (4) สภาพธรณีสัณฐานวิทยาสําคัญ (Extraordinary geomorphology) 
 (5) แหลงวัสดุกอสราง (Construction materiaIs) 
 
 
 
 ขอบเขตในการสํารวจหาขอมูลทางธรณีและปถพี ยอมแลวแตวาจะทําการสํารวจเพ่ือจัดทํา
รายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสม (investigation for feasibility report) หรือเพ่ือการ
ออกแบบรายละเอียด (investigation for detailed design) แตไมวาจะเปนกรณีใดๆ จะตองดําเนินการ
เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ รายละเอียดของการสํารวจไดบรรยาย ไวในหัวขอท่ี 
2.3 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานความเหมาะสม) และหัวขอท่ี 3.3 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือการออกแบบ
รายละเอียด) 

ข. ลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสราง รายละเอียดของการสํารวจไดบรรยายไวในหัวขอท่ี 2.4 
(กรณีท่ีสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม) และหัวขอท่ี 3.4 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือ
การออกแบบรายละเอียด) 

ค. คุณสมบัติดานวิศวกรรมของหินและดิน  รายละเอียดท่ีจะศึกษา วิเคราะหและทดสอบได
บรรยายไวในหัวขอท่ี 2.5 ( กรณีท่ีสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานความเหมาะสม ) และในหัวขอท่ี 3.5 ( กรณีท่ี
สํารวจเพ่ือการออกแบบรายละเอียด ) 

ง. สภาพธรณีสัณฐานวิทยาสําคัญ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอความม่ันคงของตัวเข่ือนและอางเก็บ
น้ํา รายละเอียดไดบรรยายไวในหัวขอท่ี 2.6 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานความเหมาะสม) และในหัวขอท่ี 
3.6 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือการออกแบบรายละเอียด)  

จ. แหลงวัสดุกอสราง รายละเอียดของการสํารวจ ไดบรรยายไวในหัวขอท่ี 2.7 (กรณีท่ีสํารวจ
เพ่ือจัดทํารายงานความเหมาะสม) และในหัวขอท่ี 3.7 (กรณีท่ีสํารวจเพ่ือการออกแบบรายละเอียด) 
 
1.4 ลักษณะการสํารวจ (Types of investigation) 

ลักษณะการสํารวจแบงออกเปน 
 (1) การสํารวจธรณีวิทยาพ้ืนผิว (Surface Geological Investigation) 

คําอธิบาย (commentary) 
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 (2) การสํารวจธรณีฟสิกส (Geophysical Exploration) 
 (3) การสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรใตผิวดิน (Subsurface Geotechnical 

Investigation) 
(4) การทดสอบ (Testing) 

 
 
 
 (1) การสํารวจธรณีวิทยาพ้ืนผิว 
 เปนการสํารวจสภาพทางธรณีวิทยาท่ัวไป ขอมูลท่ีตองสํารวจไดแสดงรายละเอียดไวในหัวขอท่ี
1.3 เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจไดแก เข็มทิศธรณี คอนธรณี เครื่องวัดระดับความสูง เทปวัดระยะและ
เครื่องมืออ่ืนๆ ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาพถายทางอากาศและจากรายงานเกา  เพ่ือใหได
ทราบถึงขอมูลทางธรณีวิทยาเบื้องตน แลวทําการสํารวจเก็บขอมูลในสนามอยางละเอียด โดยศึกษาหินโผลวัด
คาและระยะตางๆ เชน การวางตัวและเอียงตัวของชั้นหิน ฯลฯ (ดังไดแสดงรายละเอียดไวในหัวขอท่ี 1.3)ใน
ข้ันตอนนี้ตองทําการสํารวจ สภาวะตางๆทางธรณีวิทยาของพ้ืนผิวอยางละเอียด เพ่ือจัดทําแผนท่ีธรณีวิทยา 
 (2) การสํารวจธรณีฟสิกส 
 เปนการสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลทางธรณีและปถพีใตผิวดิน อันไดแกความหนาของชั้นดิน ชั้นหินผุ 
และความลึกถึงหนาหินแข็ง ตลอดจนบริเวณท่ีมีรอยเลื่อนหรือลอยแตกหนาแนน  โดยอาศัยคุณสมบัติความ
ยืดหยุนและคุณสมบัติทางไฟฟาของชั้นดินและหิน วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือท้ัง 3 
วิธีดังตอไปนี้ คือ 

ก. การวัดคาความเร็วคลื่นไหวสะเทือนของชั้นดินและชั้นหิน (Seismic Survey) 
ข. การวัดคาความตานทานไฟฟา (Resistivity Survey) 
ค. การวัดคาแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Survey) 

 (3) การสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรใตผิวดิน 
 เปนการสํารวจเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาและปถพีใตผิวดิน โดยการเจาะสํารวจ ขุดบอสํารวจ ใน
บางกรณีจะตองทําอุโมงคสํารวจ เพ่ือนําขอมูลมาศึกษาวิเคราะหทางธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรใตผิวดิน 
 (4) การทดสอบ 
 การทดสอบหาคุณสมบัติตางๆของชั้นดินและชั้นหินในพ้ืนท่ีสํารวจ จะดําเนินการ 2 อยางคือ 
 ก.ทําการทดสอบในสนาม (Field Test) เชน 

- Permeability Test 

- Standard Penetration Test 

- Dutch Cone Penetration Test 

- Lateral Loading Test 

- Point Loading Test 

- Trial Grouting เปนตน 
 ข. ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ (Laborator Test) เชน 

- Unified soil Classification 

- Standard proctor compaction 

- Triaxial compression Test 

คําอธิบาย (commentary) 
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- Dispersive soil Test 

- X ray Diffraction 

- Thin Section 

- Abrasion Test 

- Soundness Test 

- Specific Gravity 

- Absorption 

- Direct shear test 

- Swelling test and slaking durability test 
  เปนตน 



บทที่ 2 

การสํารวจข้ันจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม 
(Investigation for prefeasibility and Feasibility report) 

 
2.1 พ้ืนท่ีสํารวจ (Investigation Area) 
 พ้ืนท่ีสํารวจตองมีขอบเขตพอเพียง เพ่ือใหไดขอมูลทางธรณีและปถพีท่ีจําเปนสําหรับประกอบการ
พิจารณา จัดทํารายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสม 
 
 
 
 การกําหนดพ้ืนท่ีสํารวจตองพิจารณาถึง 

ก. ลักษณะภูมิประเทศ 
ข. สภาพทางธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร 
ค. ชนิดและขนาดของเข่ือนท่ีจะทําการกอสรางใหกําหนดพ้ืนท่ีท่ีสํารวจดังตอไปนี้  

 ถาเปนการสํารวจธรณีวิทยาพ้ืนผิว ใหสํารวจในบริเวณพ้ืนท่ีอางท้ังหมด สวนการสํารวจธรณี
ฟสิกส การสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรใตผิวดิน และการทดสอบใหกระทําเฉพาะบริเวณท่ีตั้งเข่ือน 
โดยกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีดานกวางใหขยายไปจากปลายสุดของฐานยันเข่ือน (abutment) เปนระยะ
ประมาณ 2 เทาของความสูงเข่ือนและครอบคลุมสวนลาดไหลเขาขอบเขตความยาว  ใหขยายออกไปจากแนว
ศูนยกลางเข่ือนดานเหนือน้ํา เปนระยะประมาณ 15 เทาของความสูงเข่ือน และดานทายน้ําประมาณ 4 เทา
ของความสูงเข่ือน (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) อยางไรก็ตามขอบเขตพ้ืนท่ีสํารวจอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร ชนิดและขนาดของเข่ือน ตามความเหมาะสม 
 
2.2 วิธีการสํารวจ (Method of Investigation ) 
 โดยท่ัวไปจะสํารวจเพ่ือจัดทําแผนท่ีธรณีวิทยา ครอบคลุมพ้ืนท่ีอางท้ังหมด สํารวจธรณีฟสิกส
เทาท่ีจําเปน สํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรใตผิวดินเทาท่ีจําเปนและทําการทดสอบเทาท่ีจําเปน 
 
 
 
 การสํารวจเพ่ือจัดทําแผนท่ีธรณีวิทยา จะดําเนินการโดยออกไปเดินสํารวจในพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวม
ขอมูลทางธรณีและปถพีท่ีจําเปน ตามท่ีไดแสดงไวหัวขอท่ี 2.8 เชน ตรวจสอบหินโผล (outcrops) ชั้นหิน 
(rock bed) มวลหิน (rock mass) และชั้นดิน (soil bed) 
 ลักษณะทางธรณีวิทยามักจะมีผลสะทอนถึงลักษณะภูมิประเทศ ดังนั้นอาจศึกษาขอมูลตางๆได
จากแผนท่ีภูมิประเทศ  ภาพถายทางอากาศ และลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนท่ีจริง ลักษณะดังกลาว เชน ลาน
หินเชิงผา (talus) ตะพักหรือข้ันบันได (terrace) การวางตัวและการเอียงตัวของชั้นดิน (attitude of rock 
bed) แผนดินถลม (landslide) การยุบตัว (collapse) ลาวาหลาก  (lava flow) ระบบรอยแยก (joint 
system) รอยเลื่ อน  (fault) บริ เวณ แนวรอยแยก (fracture zone) ความหนาของชั้นดินและอ่ืนๆ

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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 ในกรณีท่ีหินโผลในพ้ืนท่ีสํารวจมีนอย อาจจะทําการศึกษาเก็บขอมูลทางธรณีและปถพีโดยการ
ขุดบอสํารวจ (test pits) ขุดรองสํารวจ (trenchs) หรือทําการเจาะสํารวจ (boreholes) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศและขนาดของเข่ือน 
 ในกรณีท่ีมีการสํารวจ โดยการขุดบอสํารวจหรือรองสํารวจ ควรมีการกําหนดขนาดความกวาง
ความลึก ใหเหมาะสม และมีความปลอดภัยในการทํางาน ใหมีการบันทึกตําแหนง (location) ทิศทางการ
วางตัว (bearing) มุมเอียงจากแนวดิ่ง (angle from vertical) และระดับปากบอ หรือปากรองสํารวจไวดวย 
 ในการสํารวจธรณีฟสิกส เพ่ือประเมินสภาพทางธรณีวิทยาสัณฐานราก เข่ือนและบริเวณ
รอบๆตัวเข่ือน โดยท่ัวไปจะสํารวจโดยการวัดคาความเร็วคลื่นไหวสะเทือนของชั้นดินและชั้นหิน ซ่ึงมักจะ
กําหนดระยะหางของตัวรับคลื่น (geophones) ไวประมาณ 5 เมตร จุดกําเนิดคลื่น (shot points) จะมี
ประมาณ 5 จุด แตละจุดหางกันประมาณ 10-50 เมตร และแนวสํารวจธรณีฟสิกสของชั้นนี้ จะกําหนดเทาท่ี
จําเปน คือตามแนวศูนยกลางเข่ือนและศูนยกลางอาคารประกอบ ในบางกรณีท่ีฐานรากมีความหนาของ 
Overburden มาก อาจพิจารณาการสํารวจธรณีฟสิกสวิธีอ่ืนเพ่ือเสริมขอมูลเสริม ไดตามความเหมาะสม เชน
การสํารวจ Vertical electric sounding หรืออ่ืนๆ 
 ในการเจาะสํารวจ จะสํารวจตามแนวศูนยกลางเข่ือน เปนจํานวนประมาณ 3-5 หลุม หรือ
ระยะหางของแตละหลุมไมเกิน 300 เมตร โดยมีความลึกของหลุมเจาะแตละหลุมเทากับความสูงเข่ือนอยางต่ํา 
แทงหินตัวอยางท่ีไดจากการเจาะท้ังหมด ใหเก็บไวในกลองเก็บตัวอยางในแตละกลองแบงเปน 4 หรือ 5 แถว
สามารถเก็บไดกลองละ 4 หรือ 5 เมตร และใหเรียงลําดับจากความลึกบนสุดถึงลางสุด ตามระดับความลึกใหมี
การถายรูปสีไวดวย โดยเขียนชื่อโครงการ หมายเลขหลุมเจาะและแสดงความลึกไวทุกกลองเก็บตัวอยาง 
 ในระหวางการเจาะ ตองมีการเก็บขอมูลตางๆ เชน ชนิดของหัวเจาะ ปริมารณแทงตัวอยางท่ีได 
(core recovery) ความเร็วรอบของการเจาะ ปริมาณน้ําท่ีใชในการเจาะ ปริมาณและสีของน้ําท่ีไหลข้ึนปาก
หลุม ระดับความลึกท่ีหลุมพัง ระดับน้ําใตดินและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนตอการประเมินสภาพทางธรณีวิทยา
และปถพีกลศาสตร ขอมูลท้ังหมดใหแสดงแบบฟอรมบันทึกขอมูลการเจาะและรายงานการเจาะ (ดูภาคผนวก ก)
 ขนาดของหลุมเจาะ จะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 และ 76 มิลลิเมตร แตปกติท่ีใช คือ
เสนผาศูนยกลาง 76 มิลลิเมตร ในการเจาะไมควรเจาะโดยใชน้ําโคลนหลอเลี้ยงหรือใชวิธีอัดฉีดผสมเพ่ือ
แกปญหาหลุมพังในระหวางการเจาะ เพราะจะมีผลกระทบตอการทดสอบคาการรั่วซึม ในกรณีท่ีหลีกเลี่ยง
ไมได ตองระบุตําแหนงท่ีใชวิธีการดังกลาวไวอยางชัดเจน 
 ในการสํารวจโดยการเจาะตอกทดลอง (standard penetration test) ในชั้นดิน ขนาดของหลุม
เจาะควรโตพอท่ีจะเอาเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบตางๆลงไปไดในบางกรณี ถาไมสามารถเก็บตัวอยางไดโดย
วิธีธรรมดา อาจตองใชวิธีเจาะแหง (dry boring) หรือเจาะเก็บตัวอยางโดยใชกระบอกบาง (thin wall 
sampler) หรือกระบอกเก็บตัวอยางตามสภาพดินท่ีเหมาะสม เปนตน การเจาะและตอกทดลองทุกหลุมตอง
บันทึกตําแหนง ทิศทางและระดับปากหลุมไวดวย 
 การทดสอบในสนามชั้นนี้ ตองทําการทดสอบ Permeability Test (วิธีการทดสอบดูภาคผนวก ข) 
Standard Penetration Test ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1586-84, Point Loading Test และ Dutch 
Penetration Test ดวย (วิธีการทดสอบดูภาคผนวก ข) 
 
 
 
 



- 8 - 
 

2.3 ช่ือหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ (Nomenclature of Rock and soil Types) 
 ชื่อหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ ตองสํารวจตรวจสอบและวิเคราะหใหถูกตอง 
 
 
 
 ชื่อหินและชนิดของดินในบริเวณตัวเข่ือนมีความสําคัญมาก เนื่องจากหินและดิน แตละชนิดมี
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพท่ีแตกตางกันออกไป การใหชื่อหินในชั้นนี้ ใหกระทําโดยการสังเกตลักษณะและ
คุณสมบัติตางๆ ดวยตาเปลา หากสงสัยใหสงตัวอยางวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
 ดิน (ในความหมายดานวิศวกรรม) ในพ้ืนท่ีสํารวจใหจําแนกชนิดตามลักษณะการเกิด ตามท่ีได
แสดงไวในตารางท่ี 1 นอกจากนี้หากสามารถทําการจําแนกชนิดของดินในรายละเอียดได ใหจําแนกตาม
มาตรฐานของ ASTM D 2488-84 ไวดวย 

ตารางท่ี 1 การจําแนกชนิดดิน (ตามชนิดของการเกิด) 
  

-  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
2.4 ลําดับช้ันหินและธรณีวิทยาโครงสรางในพ้ืนท่ีสํารวจ (Stratigraphy and Structural Geology)
 ตองทําการลําดับชั้นหินและสํารวจธรณีวิทยาโครงสรางในพ้ืนท่ีสํารวจ 
 
 
 
 รายการท่ีตองสํารวจและศึกษามีดังตอไปนี้ 
 (1) การกระจายตัวของชั้นหินและชั้นดิน ทําการศึกษาความตอเนื่องท้ังทางดานระนาบ และดาน
ลึกของชั้นหินและชั้นดิน ตลอดจนขอบเขตและรอยสัมผัสของชั้นหินและชั้นดิน 
 (2) แนวการวางตัว มุมเอียงของชั้นหิน การเรียงตัวของแรในหินและระนาบของแนวแตก จุดและ
จํานวนท่ีตองวัดข้ึนอยูกับสภาพทางธรณีวิทยาท่ีปรากฏ  
 (3) สภาพและระบบรอยแยกในหิน (Joint System) ทําการศึกษาและวัดคาความถ่ี ทิศทางท่ี
เดนชัด ขนาดความกวาง ลักษณะของรอยแยกและวัสดุในรอยแยก 

- Alluvial deposit - Food-plain alluvium 

- Terrace 

- Alluvial fan 

- Marine deposit  

- Lake deposit  

- Talus deposit  

- Landslide deposit  

- Pyroclastic deoposit  

- Residual soil  

- Aeolian deposit  

- Glacial deposit  

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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 (4) ลักษณะของชั้นหินคดโคง (Folding) ทําการศึกษาลักษณะและทิศทางการโคงงอของชั้นหินท่ี
พบในพ้ืนท่ี 
 (5) สภาพเขตรอยเลื่อนและแนวรอยแตก (State of Fault and Fracture zone) ขอมูลท่ีควร
ทําการเก็บและศึกษา คือ ทิศทางการวางตัว มุมเอียงขนาดของริ้วลายขนาน (Striae) และวัสดุท่ีแทรกสลับ 
รอยเลื่อนในพ้ืนท่ีสํารวจ หรือบริเวณใกลเคียง อาจมีผลกระทบตอการออกแบบเข่ือน จึงตองมีการศึกษา
ตําแหนง และประวัติของการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
 (6) สภาพการผุพังอยูกับท่ี (State of Weathering) ศึกษาขอบเขตและข้ันของการผุพังสลายตัว
(ดูภาคผนวก ค.) 
 
2.5 คุณสมบัติดานวิศวกรรมของหินและดิน (Engineering Properties of Rock and Soil) 
 ตองศึกษาคุณสมบัติดานตางๆ ดานวิศวกรรมของหินและดินในพ้ืนท่ี 

 
 
 

 (1) หินตัวอยาง (Rock Sample)  
 จะทําการทดสอบคุณสมบัติตางๆดังตอไปนี้ 
 ก. ความแข็ง (hardness) การทดสอบ (ดูภาคผนวก ง)  
 ข. กําลังของหิน (strength) ทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C39 
 ค. หนวยน้ําหนัก (unit weight) ทดสอบมาตรฐานของ ASTM C29 
 ง. ความถวงจําเพาะและการดูดกลืน (specific gravity and absorption) 
  ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C127 
 จ. สวนประกอบท่ีละลายได (soluble components) เชน gypsum, shells, 
  calcareous sinter  
 ฉ. การพองตัวได (swelling) ตามวิธี ISRM 
 ช. ความทนทาน (durability) ทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C88 
 (2) มวลหิน (Rock Body) 
 จะทําการทดสอบคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ก. ความสามารถใหน้ําซึมผานได (Permeability) (ดูจากภาคผนวก ข) 
 ข. พิกัดความยืดหยุนหรือสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนรูป (Modulus of Elasticity or  
  Coefficient of Deformation ดูจากภาคผนวก ง) 
 ค. ความเร็วคลื่นไหวสะเทือนในหลุมเจาะ (Seismic Wave Velocity) ดูจากภาคผนวก ง) 
 (3) ดิน (Soil) 
 จะทําการทดสอบคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ก. ความแนน (consolidation) 
 ข. ชนิดและสวนประกอบของชั้นดิน (soil type and material comprising soil bed) 
 ค. ความเหนียว (plasticity) 
 ง. กําลังของดิน (strength) 
 จ. ความสามารถใหน้ําซึมผานได (permeability) 

คําอธิบาย (commentary) 
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 ฉ. ดินกระจายตัว (dispersive soil) (ดูภาคผนวก ง) 
 ช. อินทรียวัตถุ (organic matter) (ดูภาคผนวก ง) 
 
2.6 สภาพธรณีสัณฐานวิทยาสําคัญ (Extraordinary Geomorphology)  
 ตองศึกษาสภาพธรณีสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีสํารวจ 
 
 
 
 สภาพธรณีสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญท่ีตองสํารวจมีดังตอไปนี้ 
 (1) แผนดินถลมและการยุบตัว (Landslide and Collapse) 
 สามารถศึกษาหาขอบเขตและแบงแยกได โดยการศึกษาและแปลความหมายจากภาพถายทาง
อากาศ หรือการสํารวจในสนาม ถาพบลักษณะภูมิประเทศท่ีมีหรือคาดวาจะเกิดแผนดินถลมหรือแผนดินยุบ 
ใหบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ 
 ก. ตําแหนง ขนาด และขอบเขตท่ีพบ 
 ข. ลักษณะภูมิประเทศ เชน ผาชัน และรอยยุบตัว 
 ค. ลักษณะทางน้ําบนผิวดิน และน้ําใตดิน 
 (2) น้ําซึม น้ําซับ น้ําพุ และน้ําไหลใตดิน (Spring Water and Underflow) 
 ตองบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ 
 ก. ตําแหนง 
 ข. ชนิดและลักษณะ 
 ค. ปริมาณและแรงดัน 
 ง. คุณภาพ เชน สี ความขุน กลิ่นและรส 
 จ. อุณหภูมิ 
 (3) ถ้ํา (Cave) 
 ตองบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ 
 ก. ตําแหนง 
 ข. ชนิด วาเปนถํ้าหินปูนหรือถํ้าชนิดอ่ืนๆ  
 ค. ประมาณขนาด รูปราง ความลึกและความลาดเอียงของถํ้าตลอดจนลักษณะตางๆ 
  ภายในถํ้า  
 (4) แอง (Depression) 
 ตองบันทึกขอมูลตางๆเชนเดียวกับหัวขอ (3) 
 (5) เหมืองหรืออุโมงค (Mine or Tunnel) 
 ตองบันทึกขอมูลตางๆเชนเดียวกับหัวขอ (3) และรายละเอียดอ่ืนๆถามี 
 
2.7 วัสดุกอสราง (Construction Materials) 
 ตองสํารวจหาวัสดุกอสรางในข้ันจัดทํารายงานวางโครงการและความเหมาะสม มีวัตถุประสงค
ดังนี้ 
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 การสํารวจแหลงวัสดุกอสรางในข้ันจัดทํารายงานโครงการและความเหมาะสม มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 - สํารวจและกําหนด แหลงวัสดุ ชนิดและปริมาณ 
 - เก็บตัวอยางเพ่ือสงทดสอบคุณสมบัติเบื้องตน 
 - เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดประเภทและรูปแบบของเข่ือน 
 (1) ส่ิงท่ีตองสํารวจ 
 ก. ดิน (Soil Material  
 ข. กรวด ทราย (Gravel and Sand) 
 ค. หิน (Rock) 
 (2) วิธีดําเนินการ วิธีสํารวจและทดสอบ 
 ก. ดิน (Soil Material) 
 ใหหาจากพ้ืนท่ีตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ีท่ีจะตองทําการขุดตางๆ คือ รองแกน ทางระบายน้ําลน ทอสงน้ํา ทอน้ําท้ิงและ 
 ท่ีฐานยัน (abutment) 
 2. พ้ืนท่ีอ่ืนๆตามลําดับ คือ 
 - พ้ืนท่ีในอางเก็บน้ํา ใตระดับน้ําเก็บกักสูงสุด 
 - พ้ืนท่ีขอบอาง ท่ีสูงกวาระดับน้ําเก็บกักสูงสุด 
 3. หากดําเนินการในขอ 1 และ 2 แลว ยังมีวัสดุท่ีเหมาะสมไมเพียงพอ ใหดําเนินการหา 
 จากแหลงท่ีอยูนอกจากพ้ืนท่ีดังกลาวโดยใหอยูภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จากท่ีตั้ง 
 เข่ือน โดยคํานึงถึงสิทธิครอบครองท่ีดินดวย 
 4. ปริมาณท่ีตองสํารวจ กําหนดไวเปน 2.5 เทาของปริมาณดินท่ีคาดวาจะตองใชหรือ 
 เปน 3 เทาในพ้ืนท่ีสภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
 5. วิธีสํารวจ 
 การสํารวจทําโดยเจาะสุม แลวกําหนดตําแหนงของแปลงดิน ขนาดแปลงดิน 
  ประมาณ 200x 300 ตารางเมตร ความหนาเฉลี่ย 4 เมตร คิดเปนปริมาตรดินสุทธิ
  180,000 ลูกบาศกเมตร ในแตละแปลงทําการเจาะดวยสวานไมนอยกวา 35 หลุม
  ขุดบอสํารวจไมนอยกวา 5 บอ และเจาะ ตอกทดลอง (standard penetration 
   test) ไมนอยกวา 3 หลุม ทําการทดสอบดินในสนามคือ จําแนกประเภทดิน ตาม
   มาตรฐาน ASTM D2488-84 EMERSON CRUMB TEST และทดสอบแบบอ่ืนๆ
   เชน การทดสอบความแนนของดินในท่ี (field density test) ตามสภาพและความ
   จําเปนดานธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร 
 6. การเก็บตัวอยางดินเพ่ือทดสอบในหองปฏิบัติการ ตามรายละเอียดท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2 

 ข. กรวดทราย (Gravel and Sand) 
 สํารวจเพ่ือนําไปพิจารณาใชเปนวัสดุกรอง ( filter ) ของเข่ือนเปนวัสดุผสมคอนกรีตหรือ
หากมีปริมาณมาก อาจใชเปนวัสดุถมตัวเข่ือน  
 1. พ้ืนท่ีตองสํารวจไมนอยกวา 2 เทาของปริมาณท่ีคาดวาจะตองใช 
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 2. ปริมาณท่ีตองสํารวจไมนอยกวา 2 เทาของปริมาณท่ีคาดวาจะตองใช 
 3. วิธีการสํารวจ ทําโดยการขุดบอสํารวจอยางนอย 2 บอตอปริมาณกรวดทราย 5,000 
 ลูกบาศกเมตร ลึกบอละประมาณ 4 เมตร และเก็บตัวอยางตามความจําเปน เพ่ือ 
 ทดสอบตามรายละเอียดท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2 
 ค. หิน (Rock) 
 สํารวจเพ่ือนําไปพิจารณาใชเปนหินท้ิง (riprap) และเปนหินถมเข่ือน 
 1. หินท้ิง 
 สํารวจในพ้ืนท่ีตามขอ (2) ก.2.ถึง 3. ใหไดปริมาณ 1.5 เทาของปริมาตร 
ท่ีคาดวาจะใช โดยทําการสํารวจธรณีวิทยาท้ังผิวและเจาะสํารวจโดยใชหัวเจาะเพชร ขนาดของหลุมเจาะมี
เสนผาศูนยกลาง 76 มิลลิเมตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 2. หินท้ิงและ/หรือหินถมเข่ือน 

ทําการเก็บตัวอยางจากหลุมเจาะธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีตามขอ ก.1. สงทดสอบใน 
 หองปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาวามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะใชเปนหินท้ิง หรือหินถม 
 เข่ือนหรือไม 
 3. ตัวอยางหินตามขอ 1 และ 2 จะทําการทดสอบคุณสมบัติในหองปฏิบัติการ 
 ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 รายการทดลองในข้ันสํารวจเพ่ือจัดทํารายงานความเหมาะสม ( Feasibility Study ) 
 

ชนิด 
รายการ 

ดิน กรวด - ทราย หิน 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
7. 

Gradation Test 
Atterberg Limits 
Standard Proctor 
Compaction Test 
Direct Shear Test 
 
 
Permeability of Compacted Soil 
 
Consolidation Test 
Dispersive Soil Test 

Wet Analysis  
Gradation Test 
Fineness Modulus 
 
Abrasion Test by Los 
Angeles Machine
(กรวด) 
Soundness Test (กรวด) 
 
 
 

Specific Gravity 
Unit Weight 
Point Loading Test 
 
Absorption Test 
 
 
Abrasion Test by Los 
Angeles Machine 
Soundness Test 
 

ปริมาตร ( ลูกบาศกเมตร ) ความลึกหลุมเจาะรวม ( เมตร ) 

ไมเกิน 10,000 
10,000-50,000 
50,000-100,000 
100,000-200,000 

30 
60 
90 
120 
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2.8 แผนท่ีธรณีวิทยา (Geologic Map) 
 ตองทําแผนท่ีธรณีวิทยาครอบคลุมพ้ืนท่ีสํารวจท้ังหมด 
 
 
 
 การทําแผนท่ีธรณีวิทยา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดทํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีสํารวจท้ังหมด และทํา
แผนท่ีรูปตัดธรณีวิทยาของชั้นดินชั้นหินตามแนวเข่ือน อาคารประกอบและแนวอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 
 (1)  โดยท่ัวไปในข้ันนี้จะจัดทําแผนท่ีธรณีวิทยาจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1:1,000 ถึง
1:20,000 
 แผนท่ีธรณีวิทยาท่ีจัดทําข้ึนนี้ตองแสดง 
 ก. ขอบเขตของดินและหินแตละชนิด 
 ข. การวางตัวและเอียงตัวของชั้นหิน 
 ค. สภาพทางธรณีวิทยาอ่ืนๆ เชน รอยเลื่อน รอยแตก ระนาบของรอยแยก ตองแสดง 
 ขอบเขตอยางชัดเจน 
 ง. แสดงตําแหนงของลักษณะธรณีสัณฐานท่ีสําคัญไวดวย เชน แผนดินถลม น้ําพุ 
 จ. ในกรณีดินชั้นบน (top soil) มีความหนาตั้งแต 1 เมตรข้ึนไปตองแสดงขอบเขตไวดวย  
 เชน แผนดินถลม น้ําพุรอน 
 ฉ.สัญลักษณของดินและหิน (ดูภาคผนวก จ) สีใชมาตรฐานของ Munsell ’s Color chart 
 ช. ตําแหนงของหลุมเจาะ บอสํารวจ รองสํารวจ แนวธรณีฟสิกส และอ่ืนๆ 
 (2) แผนท่ีรูปตัดธรณีวิทยาในแนวศูนยกลางเข่ือน 
  นอกจากจะแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาแลวตองแสดงผลการเจาะสํารวจ บอสํารวจ รองสาํรวจ 
และธรณีฟสิกส ตลอดจนระดับน้ําเก็บกักไวดวย (ถามี) 
 
2.9 การรายงานผลการสํารวจ (Report) 
 เม่ือการสํารวจเสร็จสิ้นลงแลว ผลการสํารวจและขอมูลตางๆตองรวบรวมและแสดงลงในรายงาน
เปนรูปเลม 
 
 
 
 ในรายงานจะตองประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี้ 
 (1) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของโครงการ และการคมนาคม 
 (2) แผนท่ีธรณีวิทยา ครอบคลุมพ้ืนท่ีสํารวจตามหัวขอท่ี 2.8 
 (3) สภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรของพ้ืนท่ีสํารวจ 
 (4) วิธีการสํารวจ 
 (5) ผลการเจาะสํารวจ บอสํารวจ รองสํารวจ และธรณีฟสิกส จะแสดงลงบนรูปตัดตามยาว 
 (profile) โดยใชมาตราสวนทางตั้ง (vertical scale) 1:50 ถึง 1:200 และ มาตราสวนทางราบ 
 (horizontal scale) 1:100 ถึง 1:2,000 ขอมูลการเจาะสํารวจหรือบอขุดสํารวจ แตละหลุม 
 จะตองแสดงลงบนแบบฟอรมมาตราสวน 1:50 ถึง 1:200 
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 (6) วัสดุกอสราง จะแสดงคุณสมบัติ ขอบเขตและปริมาณ 
 (7) การสรุปผล จะสรุปสภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรท่ีสําคัญซ่ึงอาจจะมีผลกระทบ 
ตอการกอสรางเข่ือนและเสนอแนะความเปนไปไดของโครงการ ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับการสํารวจเพ่ิง
เติมสําหรับการสํารวจในข้ันออกแบบรายละเอียดตอไป 
 (8) รายช่ือผูรับผิดชอบ 



บทที่ 3 
การสํารวจข้ันออกแบบรายละเอียด 

(Investigation for Detailed Detailed Design) 
 

3.1 พ้ืนท่ีสํารวจ (Investigation Area) 
 พ้ืนท่ีสํารวจตองมีขอบเขตพอเพียง เพ่ือใหไดขอมูลทางธรณีและปถพีท่ีจําเปน สําหรับ
ประกอบการพิจารณาออกแบบรายละเอียด 
 
 
 
 พ้ืนท่ีสํารวจใหกําหนดดังนี้ 
 (1) ใหเขียนเสนรอบฐานรากเข่ือนลงบนแผนท่ีภูมิประเทศ 
 (2) ขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีจะสํารวจ หางจากเสนรอบฐานรากเข่ือนเปนระยะเทากับความสูง 
 เข่ือน 
 (3) พ้ืนท่ีภายในขอบเขตท่ีไดจากขอ (2) เปนพ้ืนท่ีท่ีตองสํารวจความลึกใตพ้ืนท่ีสํารวจ 
ตองกําหนดอยางนอยเทากับความสูงเข่ือน ตัวอยางพ้ืนท่ีและความลึกท่ีตองสํารวจ ไดแสดงไวในรูปท่ี 2 
 อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีท่ีกําหนดนั้นตองครอบคลุมพ้ืนท่ีของอาคารประกอบท่ีเก่ียวของ และบริเวณ
ใกลเคียง ท่ีคาดวาสภาพธรณีวิทยาจะมีผลกระทบตอความม่ันคงของเข่ือน 
 
3.2 วิธีการสํารวจ (Methods of Investigation) 
 ตองสํารวจในรายละเอียดเพ่ิมเติมจากข้ันการจัดทํารายงานความเหมาะสม 
 
 
 
 การสํารวจธรณีฟสิกส จะสํารวจโดยการวัดคาความเร็วคลื่นไหวสะเทือนของชั้นดินและหินโดยใช
ระยะหางของตัวรับคลื่น (geophones) และจุดรับคลื่น ( shot points) เชนเดียวกับการสํารวจในข้ันจัดทํา
รายงานความเหมาะสม แตแนวสํารวจธรณีฟสิกสจะกําหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดสํารวจไวแลว เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีละเอียดและเพียงพอตอการออกแบบข้ันรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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- แนวขนานกับศูนยกลางทํานบดานเหนือน้ํา 
- แนวขนานกับศูนยกลางทํานบดานทายน้ํา 
- แนวขนานและใกลกับลําหวย 
- แนวศูนยกลางอาคารประกอบท่ียังไมไดทําการสํารวจ 
- แนวอ่ืนๆท่ีผลจากการสํารวจในข้ันจัดทํารายงานความเหมาะสมเห็นวาจําเปน 

 จํานวน ตําแหนงและความลึกของหลุมเจาะและบอสํารวจจะข้ึนอยูกับความสูง ความยาวและ
สภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรของเข่ือน หรือตามท่ีไดประสานงานกับวิศวกรออกแบบ แตท้ังนี้ระยะหาง
ระหวางหลุมเจาะแตละหลุมจะตองไมเกิน 100 เมตร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจําเปนตามหัวขอท่ี 1.3 ดวยเพ่ือความ
เหมาะสม ควรพิจารณาหลุมเจาะและสํารวจใหครอบคลุมฐานรากเข่ือนท้ังทางดานเหนือน้ําและทายน้ํา 
แผนงานการเจาะและขุดบอสํารวจอาจเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีไดรับในแตละข้ันตอน การกําหนด
ทิศทางของหลุมเจาะจะมีท้ังหลุมเจาะในแนวดิ่งและมุมเอียง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุด 
 อนึ่งถาจําเปน หลุมเจาะสํารวจและอุโมงคสํารวจตางๆเหลานี้ อาจนําไปใชในการวัดคาความเร็ว
คลื่นไหวสะเทือนระหวางหลุมเจาะได 
 การท ด สอบ ใน สน ามขอ งชั้ น นี้  ต อ ง ทํ าก ารท ดสอบ  Permeability Test, Standard 
Penetration Test และบางครั้งถาวิศวกรออกแบบและผูเก่ียวของ ตองการใหทดสอบสิ่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเชน 
Point Loading Test, Trial Grout, Lateral Loading Test, Dutch Cone Penetration Test, Field 
Vane Shear Test ฯลฯ ก็จะพิจารณาความเหมาะสมตอไป 
 การทดสอบตางๆในหองปฏิบัติการตามท่ีไดแสดงรายละเอียดไวในหัวขอท่ี 1.4 (4) จะดําเนินการ
โดยประสานงานกับวิศวกรออกแบบและผูเก่ียวของอ่ืนๆ 
 
3.3 ช่ือหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ (Identification of Rock and soil Types) 
 ชื่อหินและชนิดของดินในพ้ืนท่ีสํารวจ  ตองสํารวจตรวจสอบและวิเคราะหโดยละเอียด ท้ังใน
สนามและในหองปฏิบัติการ 
 
 
 
 การวิเคราะหชื่อหินและชนิดของดินจะตองศึกษาจากหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานหรือจากวิธีอ่ืน
ท่ีเหมาะสมและมีหลักฐานอางอิง 
 
3.4 ลําดับช้ันหินและธรณีวิทยาโครงสรางในพ้ืนท่ีสํารวจ ( Stratigraphy and Structural Geology) 
 ตองทําการลําดับชั้นและสํารวจธรณีวิทยาโครงสรางอยางละเอียดในพ้ืนท่ีสํารวจ 
 
 
 
 ในข้ันนี้ การลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาโครงสราง ตองศึกษาตามหัวขอท่ี 2.4 แตใหละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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3.5 คุณสมบัติดานวิศวกรรมของหินและดิน (Engineering Properties of Rock and soil) 
 ตองศึกษาคุณสมบัติตางๆ ดานวิศวกรรมของหินและดินท้ังในสนามและหองปฏิบัติการอยาง
ละเอียด 
 
 
 
 คุณสมบัติดานวิศวกรรมของหินและดินฐานราก จะตองสอบตามมาตรฐานท่ีไดกลาวไวในหัวขอท่ี 2.5 
โดยพิจารณาตามสภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร ประเภทและความสูงของเข่ือน 
 
3.6 สภาพธรณีสัณฐานวิทยาสามัญ (Extraordinary Geomorphology) 
 สภาพธรณีสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีสํารวจ  ตองทําการศึกษาอยางละเอียด 
 
 
 
 แมสภาพธรณีสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญไดศึกษาในข้ันจัดทํารายงานความเหมาะสมแลว แตบางกรณี
จําเปนตองดําเนินการสํารวจและศึกษาเพ่ิมเติมใหรายละเอียดมากยิ่งข้ึน 
 สภาพธรณีสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญตองสํารวจใหละเอียดมากข้ึนมีดังนี้ 
 (1) แผนดินถลมและการยุบตัว (Landslide and Collapse)  
  ขอมูลท่ีตองสํารวจ เชนเดียวกับหัวขอท่ี 2.6 (1) 
 (2) น้ําซึม น้ําซับ น้ําพุ และน้ําไหลใตดิน (Spring Water and Underflow) 
  ขอมูลท่ีตองสํารวจ เชนเดียวกับหัวขอท่ี 2.6 (2) ท้ังนี้ตองสํารวจใหรูแนชัดถึงตนกําเนิดการ 
  ไหลของน้ํา และตองวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของน้ํา 
 (3) ถ้ํา (Cave) 
  ขอมูลท่ีตองสํารวจ เชนเดียวกับหัวขอท่ี 2.6 (3) และหากมีน้ําไหลภายในถํ้าตองทําการวัด 
  ปริมาณการไหลของน้ําดวย 
 (4) แอง (Depression) 
  ขอมูลท่ีตองสํารวจ เชนเดียวกับหัวขอท่ี 2.6 (4) 
 (5) เหมืองและอุโมงค (Mine and Tunnel) 
  ขอมูลท่ีตองสํารวจ เชนเดียวกับหัวขอท่ี 2.6 (5) 
 
3.7 วัสดุกอสราง (Construction Materials) 
 ตองสํารวจเพ่ือกําหนดแหลง ปริมาณและคุณสมบัติสําหรับการออกแบบรายละเอียด 
 
 
 
 การสํารวจเพ่ือออกแบบรายละเอียดมีวัตถุประสงคดังนี้ 

- กําหนดขอบเขตท่ีแนนอนของแหลงวัสดุกอสราง 

- เพ่ือยืนยันปริมาณท่ีแนนอน 

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 

คําอธิบาย (commentary) 
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- เพ่ือทดสอบคุณสมบัติตางๆ ท่ีจําเปนตอการออกแบบ 

- แนะนําวิธีการขุดท่ีเหมาะสม 
 (1) ส่ิงท่ีตองสํารวจ 

ก. ดิน (soil Material) 
ข. กรวด ทราย (Gravel and Sand) 
ค. หิน (Rock) 

 (2) วิธีดําเนินการ 
  การสํารวจใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

ก. หากผลการสํารวจในข้ันจัดทํารายงานความเหมาะสมในขอท่ี 2.7 แสดงวาแหลงวัสดุ
มีปริมาณเพียงพอและมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนําไปใชพิจารณาออกแบบรายละเอียด
ไดแลว ก็จะทําการสํารวจเพ่ิมเติมตามความจําเปนเพ่ือกําหนดแหลงยืนปริมาณและทดสอบ
คุณสมบัติตางๆ อยางละเอียด 

ข. ในกรณีท่ีผลสรุปจากการทํารายงานความเหมาะสมระบุวา จะตองจัดหาแหลงวัสดุ
เพ่ิมเติม ก็จะตองทําการสํารวจเพ่ิมเติมความจําเปนเพ่ือกําหนดยืนยันปริมาณ และทดสอบ
คุณสมบัติตางๆ อยางละเอียดตอไป 

ค. ปริมาณวัสดุกอสรางตางๆท่ีตองสํารวจยืนยันในข้ันออกแบบรายละเอียดกําหนดไว
เปน 1.5 เทา ของปริมาตรท่ีจะตองใช 

 (3) วิธีสํารวจ 
ก. การสํารวจในขอ (2) ก. และขอ (2) ค. จะประสานงานรวมกับวิศวกรออกแบบ 
ข. การสํารวจในขอ (2) ข. จะดําเนินการตามวิธีการสํารวจในหัวขอ 2.7 โดย

ประสานงานกับวิศวกรออกแบบ 
ค. หากมีความจําเปนอันเนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร อาจจะทํา

การสํารวจธรณีฟสิกสเพ่ิมเติมรวมถึงการสํารวจในขอ (2) ค. 
 (4) การทดสอบ 

การทดสอบคุณสมบัติตางๆ  ของวัสดุกอสราง เชน Triaxial Compression Test, 
Plate Bearing Test , Lateral Loading Test ฯลฯ จะดําเนินการตามความตองการของ
วิศวกรออกแบบ 
 

3.8 แผนท่ีธรณีวิทยา (Geologic Map) 
 ตองจัดทําแผนท่ีธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีสํารวจอยางละเอียด 
 
 
 
 - แผนท่ีธรณีวิทยาในข้ันนี้จะประกอบดวย แปลน รูปตัดตามแนวศูนยกลางเข่ือน (profile) และ
รูปตัดขวางกับแนวศูนยกลางเข่ือน (section) 
 - แผนท่ีธรณีวิทยาในข้ันนี้จะจัดทําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเฉพาะบริเวณตัวเข่ือน และอาคารประกอบ
โดยใหมีมาตราสวนระหวาง 1:500 ถึง 1:2,000 

คําอธิบาย (commentary) 
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 - แผนท่ีธรณีวิทยาท่ีจัดทําข้ึน จะตองแสดงขอมูล โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับท่ีแสดงไวใน
หัวขอท่ี 2.8 
 
3.9 การรายงานผลการสํารวจ (Report) 
 เม่ือการสํารวจเสร็จสิ้นลงแลว  ผลของการสํารวจและขอมูลตางๆ ตองรวบรวมบันทึกและแสดง
ลงในรายงานเปนรูปเลม 
 
 
 
 สิ่งท่ีตองรายงานจะตองประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 

(1) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของโครงการ และการคมนาคม 
(2) แผนท่ีธรณีวิทยาครอบคลุมพ้ืนท่ีสํารวจ 
(3) สภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตรของพ้ืนท่ีสํารวจ 
(4) วิธีการสํารวจ 
(5) ผลการเจาะสํารวจ บอสํารวจ รองสํารวจ และธรณีฟสิกส 

 จะแสดงบนรูปตัดตามยาว (profile) และรูปตัดขวาง (section) โดยใชมาตราสวนทางต้ัง 
(vertical Scale) 1:50 ถึง 1:200 และใชมาตราสวนทางราบ (horizontal scale) เทากับ 1:100 ถึง 1:2,000 
สวนขอมูลการเจาะสํารวจหรือขุดบอสํารวจแตละหลุม จะตองแสดงในแบบฟอรมมาตราสวน 1:50 ถึง 1:200 

(6) แหลงวัสดุกอสราง ใหแสดงคุณสมบัติ ขอบเขตและปริมาณท่ีแนนอน 
(7) การสรุป 

 ตองสรุปผลการสํารวจทางธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร เพ่ือใหผูออกแบบทราบ 
ในเรื่องท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

ก. ความเหมาะสมของฐานรากและฐานยัน (abutment) 
ข. ปญหาในการขุดเปดและตัดลาดเขา (slope excavation) 
ค. ความจําเปนในการปรับปรุงฐานราก 
ง. ความจําเปนและวิธีการปรับปรุงฐานยันและลาดชัน (slope) ของงานขุดเปดตางๆ 
จ. ปริมาณ คุณสมบัติ และวิธีการขุดท่ีเหมาะสมของวัสดุกอสราง 
ฉ. ผูรับผิดชอบ 

คําอธิบาย (commentary) 
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GEOLOGIC LOG OF DRILL HOLE (แบบฟอรมบันทึกขอมูลการเจาะ) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแบบฟอรมบันทึกขอมูลการเจาะ 
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DAILY DRILLING REPCRT รายงานการเจาะประจําวัน 
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายงานการเจาะประจําวัน 
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PERMEABILITY TEST REPORT (รายงานการทดสอบการร่ัวซึมน้ํา) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงรายงานการทดสอบการรั่วซึมน้ํา 



 
 

ภาคผนวก ข. 
 

  หนา 
 
- PERMEABILITY TEST 27 
- POINT LOAD TESTING 29 
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Permeability Test 
 
 คาอัตราการรั่วของน้ําในชั้นหิน มีหนวยเปน Lugeon โดยจะแสดงเปนคา Lugeon ตรงๆ 
สําหรับคา Representative Lugeon ท่ีจะบันทึกของแตละชวงการทดสอบนั้นถือเอาตามหลัก 5 groups ของ 
A.C. HOULSBY (1976) โดยการเพ่ิมความดันจาก a ถึง c ลดความดัน c ถึง a ดังตาราง ขางลางนี้ 
 

ตารางท่ี 4 Lugeon Test ตามมาตรฐานของ A.C. HOULSBY (1976) 
 

 อนึ่ง ถา c เปนคาความดันสูงสุดมีคาเทากับ P แลว 
 A      จะเทากับ    0.4p 
 b      จะเทากับ    0.7p 
 และปกติคา c จะพิจารณาจกระดับความลึกท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ 1 เมตร ความดัน จะเพ่ิมข้ึน 0.23 
กก./ ซม.2 (หรือ 1 ฟุต ตอ 1 PSI) 
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 สําหรับคา Lugoon หาไดจากสูตรดังนี้ 
 Lu = 10 Q 
 PL 
 เม่ือ 
 Lu = อัตราการรั่วซึมของน้ําในหิน (Lugoon) 
 Q = ปริมาณน้ําท่ีหายไป (ลิตร/นาที) 
 P = ความดันท่ีใชทดสอบ (กก./ซม.2) 
 L = ชวงระยะท่ีทดสอบ (เมตร) 
ขอเสนอแนะ ; เม่ือทราบผลทดสอบน้ําวาอยู group ไหน แลว ควรระบุไวดวยเชน 
 group (1) เปน Larminar Flow ทดสอบได 3 Lugeon ก็ระบุวา 3L 
 group (2) เปน Turbulent Flow ทดสอบได 5 Lugeon ก็ระบุไววา 5 T ดังนี้เปนตน 
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Point Loading Test 
 
ตารางท่ี 5 การทดสอบ Point loading test โดยใชวิธีท่ีกําหนดไวใน Asian Institute of Technology 

(1981), Laboratory manual for rock testing, Bangkok : AIT, 206 p. 

 Items Detail/parameters 
 Apparatus/Specimen  
1 Point load tester 

1.1 Loading frame 
1.2 Hydraulic jack 
1.3 Rock protected cover 

 
1.1 With two loading pin 
1.2 At least 100 ton/m2 
1.3 As design 

2 Specimen 
2.1 Diameter test 
2.2 Axial test 
2.3 Irregular lump test 

Where D = 50 mm 
2.1 L > 0.7 D 

2.2 D/L = 1.1 ± 0.05 

2.3 D/L = 1.1 ± 1.40 
 Procedure  
3 Setting specimen between 2 loading pin Record vertical distance between two loading pins 
4 Loading until specimen failure Record critical pressure 
 Calculation Is(50)  
5 Strength index, Is = P/D2 P=critical pressure,  

D=vertical distance between two loading pins, 
before loading pressure  

6 Convert strength index, Is to Is(50) Use specific chart attached apparatus 
7 Select final Is(50) Median average (average the last odd value)  
 Calculation Uniaxial compressive strength  
8 Uniaxial compressive strength = 24 Is(50) Tentative strength of rock 
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เอกสารอางอิง 
 

-HOULSBY, A. C. (1976) Routine interpretation of the lugeon water test, Quarterly Journal of  
 Engineering Geology & Hydrogeology. 
-Asian Institute of Technology (1981), Laboratory manual for rock testing, Bangkok : AIT, 206 p. 
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STATE OF WEATHERING ROCK 

 สภาพการผุพังสลายตัวของมวลหินโดยคณะกรรมการบัญญัติผูติศัพททางธรณีวิทยาซ่ึงได
ดัดแปลง จากมาตรฐานของ “Association of professional Geological Scientists (APGS)” เรื่อง “Guide-
Geologic Logging and Sampling or Rock Core for Engineering Purposes (Tentative)”หัวขอ 
Appendix ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงสภาพการผุพังสลายตัวของมวลหิน 

Degree of Weathering Description 
1 = Fr-(Fresh Rock) เนื้อหินท่ีไมมีรองรอยการผุพังสลายตัว จะมี

บางเล็กนอยก็ตรงบริเวณผิวหนาของรอยแตก
ใหญๆเทานั้น 
No visible sign of weathering, 
Weathering only limited to the Surface 
of major discontinuities 

2 = SW-(Slightly Weathered) ผิวหนาของรอยแตก เริ่มมีการผุพังสลายตัว
เขาไปในเนื้อหิน 
Penetrative weathering 
Developened on open 
Discontinuity surface but only 
Slightly–weathering or rock material 

3 = MW-(Moderately Weathered) การผุพังสลายตัวไดแผขยายอยูท่ัวไปในเนื้อ
หินแตเนื้อหินยังไมแตกรวน 
Weathering extends throughout the 
rock mass but the rock material is not 
friable 

4 = HW-(Highly Weathered) เนื้อหินผุพังสลายตัวท้ังหมด และมีการแตก
รวนแตลักษณะลางๆ ของเนื้อหินเดิม ยัง
สังเกตุเห็นได 
Rock is wholly decomposed and In a 
friable condition but the rock texture 
and structure are preserved 

5 = CW-(CompIetely Weathered) 
(or Residual soil) 

เปนการผุพังกับท่ีของหินจนกลายเปนเนื้อดิน
และไมมีลักษณะของเนื้อหินเดิมปรากฏใหเห็น 
A soil material with the original 
Texture, structure and Mineralogy of 
the rock Completely destroyed 
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เอกสารอางอิง 
 

-Association of professional Geological Scientists (APGS) 
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Hardness 
 

 Hardness คาความแข็งของหิน  ใชตามมาตรฐานของ “Association of Professional 
Geological Scientist ( APGS) ” เ รื่ อ ง  “Guide- Geologic Logging and sampling of Rock Core for 
Engineering Purposes (Tentative)” หัวขอ Appendix M.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 คาความแข็งของหินตามมาตรฐานของ “Association of Professional Geological 
Scientist (APGS) 

Degree of Hardness Descriptions Moh’s Scale 

1 =  Very hard rock 
มีดขูดไมเขา cannot be 
scratched With a knife 

6 

2 = Hard rock 
มีดขูดเขายาก difficult to 

scratch With a knife 
4.6 - 6 

3 = Moderately hard rock 
มีดขูดเขาโดยงาย แตเล็บขูดไมเขา  
easily scratched with a knife, 

but not with a fingernail 
2.5 -4.5 

4 = Soft rock 

ใชเล็บขุดเปนรอยได แต
นิ้วหัวแมมือขูดไมเขา Scratched 
with the fingernail but Not 
indented with the thumb 

2.5 

5 = Very soft rock 
นิ้วหัวแมมือขูดเปนรอยไดโดยงาย 

Easily indented with the 
thumb 

1 
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Lateral loading test 

ตารางท่ี 8 การทดสอบ Lateral loading test โดยใชวิธีท่ีกําหนดไวใน Asian Institute of Technology 
(1981), Laboratory manual for rock testing, Bangkok : AIT, 206 p. 

 Items Detail/parameters 
 Apparatus/Specimen  
1 Elasmeter/Pressure meter 

1.3 Sonde, ,  
1.4 Rubber packer;  
1.3 Electric cable 
1.4 Water inject cable 
1.5 Hydraulic hand pump;  
1.6 Pressure gauge 
1.7 Digital indicator 

 
1.3 1 m. long with measuring arm inside 
1.4 Soft or hard rubber 
1.3 Waterproof 
1.4 High pressure duty 
1.5 Not less than 100 kg/cm2 
1.6 Not less than 100 kg/cm2 
1.7 Digital base 

2 Bore hole 
2.1 Diameter 
2.2 Non collapse 
2.3 Position setting 

Where D = 50 mm 
2.1 N-size drilled by rotary drilling 
2.2 Cement replace if necessary   
2.3 Attach drill rod, launching by drilling machine  

 Procedure  
3 Setting sonde, cable, recording unit Protecting till waterproof 
4 Calibrating sonde Calibrating tube 
5 Setting Sonde to position  Drive by drilling machine 
6 Loading water into rubber packer, 1 

kg/cm2 each time 
Reading radius change by load, Record 
manual/automatic 

7 Up-down loading 3-4 cycle covering 
maximum load pressure proposed to 
foundation rock   

As design, due to height and position of testing 
point from proposed dam crest 

 Calculation  
 Radius recorded by apparatus Rn 
 Inner radius calculation Ri = Rn+23.5,  
 Tube thickness correction PG=change of thickness of rubber by pressure (figure 3) 
 Standard radius Rs of tube RS=Ri-PG 
 Borehole radius Standard inner and outer radius (figure 4) 
 Analysis  
 Plotting R vs loaded Pressure  Identify behavior of rubber tube (figure 6) 
 Modulus of Deformation, D D=(1+ν).K1 where ν=poisson ratio, K1=P1/R1  
 Modulus of Elasticity, E E=(1+ν).K2 where ν=poisson ratio, K2=P2/R2 
 Critical point (CP) Cracking point of rock 
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Seismic Refraction Method 

ตารางท่ี 9 อุปกรณและพารามิเตอรงานภาคสนามสําหรับการสํารวจฯคลื่นไหวสะเทือนหักเห 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
สวนกําเนิดคลื่น (source)  

1. Wave generator Non-explosive, pulse system 
2. Iron plate Circular in shape, > 6 inches diameter 
3. Trigger switch Hammer switch or geophone trigger 

สวนรับคลื่น (receiver)  
1. Single geophone Land type, not less than 28 Htz, 

Swamp type, not less than 28 Htz, 
2. Seismic land cable Not less than 12 ch., 7.5 m spacing, with 

extension cable 
สวนบันทึกสัญญาณ (recording unit)  

1. Seismograph Digital base, at least 24 ch., Stacking, 
Filtering, Noise reduction, Displayable/ 
printable in field  

2. Printer At least black/white, wriggle/density   
3. Power supply 12 V battery not less than 20 Ah. 
พารามิเตอรในงานสนาม (field parameters)  
1. Geophone spacing 5 m  
2. Shooting pattern At least 5; Remote+, End-on+, Middle, End-

on-, Remote-shot 
3. Shot interval 27.5 m  
4. Spread length Not less than 115 m 
4. Filter  28-720 Hz 
5. Display gain 9-96 db or more than 
6. Sampling interval 200 microsecond 
7. Sampling length At least 500 ms 
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ตารางท่ี 10 ข้ันตอนการประมวลผลและพารามิเตอร  ในการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

Steps used Parameters/Remarks 

Preparation stage  
1. Data dumping Seismograph to PC 
2. Data picking First arrival time of P wave 
3. Data plotting Time-distance curve; scale 1:500 
4. Data adjustment Manual and software 
5. Velocity correction Reciprocal method 
6. Data processing Manual or Modeling software 
7. 2-D refraction profile Depth section; 1 : 500 station and 

elevation above mean-sea level included   
8. Explanation  Layer velocity, thickness and depth of 

layer  
9. Symbol Top soil, weathered layer, top of rock, 

and weak zone  
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Seismic Reflection Method 

ตารางท่ี 11 อุปกรณและพารามิเตอรงานภาคสนามสําหรับการสํารวจฯคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอน 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
สวนกําเนิดคลื่น (source)  

1. Elastic wave generator Non explosive, easy movable, strong, high 
power    

2. Iron plate Rectangular in shape, not less than 8 x 8  x 1 
inches  

3. Hammer switch Hammer switch or geophone trigger 
สวนรับคลื่น (receiver)  

1. Array geophone Land type, 28 Hz, at least 1 string of 6, not less 
than 10 cm geophone spacing 

2. Seismic land cable At least 2x12 ch./cable, 7.5 m spacing, 30 m 
extension cable 

สวนบันทึกสัญญาณ (recording unit)  
1. Seismograph Digital base, at least 48 ch., Stacking, Filtering, 

Noise reduction, roll-along acquisition, 
Displayable/ printable in field  

2. Thermal printer At least black/white, wriggle/density   
3. Power supply 12 V battery not less than 20 Ah. 

พารามิเตอรในงานสนาม (field 
parameters) 

 

1. Station spacing Not more than 2.5 m  
2. Shooting pattern End-on or Split-spread or others 
3. Group interval 2.5 m 
4. Array interval  Design by testing array response 
5. Shot interval 5 m  in-line  
6. Nominal fold coverage 24 
4. Near-offset range 0-10 m 
4. Far-offset range 0-10 + Spread length (m) 
5. Display gain 9-96 db or more than  
6. Sampling interval 500  microsecond 
7. Sampling length Not less than 1000 ms 
8. Data format SEG-2 
9. Recording filter Low-cut filter  30 Hz  
10. Data storage At least Internal Hard disk, and others 
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ตารางท่ี 12 ข้ันตอนการประมวลผลและพารามิเตอร ในการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอน 

Steps used Parameters/Remarks 
Preparation stage  

1.Data dumping Seismograph to PC 
2.Importing data Seg2 File to software (Seg2 or SegY 

format) 
3.Geometry setting Field observer’s note 
4.Sorting CSG, CRG, COG, and CMG 
5.Interactive trace editing Kill bad and dead traces 
6.Ground elevation and datum setting For refraction static correction 

Preprocessing  
7.Band pass filtering 2 Octaves covering, minimum phase 

operator 
8.Gain application Record balance (shots) and AGC (testing) 
9.Muting First break and surgical mute 
10.Datum static application Shifting datum to maximum impounding 

level (m msl.)   
11.Spiking deconvolution Operator length, designed from 

autocorrelation, and at least 120 ms  
12.Band pass filtering 2 Octaves covering, zero phase operator 
13.Residual static correction Surface and CMP consistency  
14.Interactive velocity analysis Semblance picking at every 100 m  

Processing  
15.Normal move-out correction CMP domain with 150 % stretch mute 
16.Stacking Picked velocity 
17.Time-depth conversion 90-110 % stacking velocity (testing) 

Post-stacked enhancement  
18.Deconvolution Gap of 1st to 2nd zero crossing,  

operator length 240 ms,  
0.01-0.1 % Prewhitening, 
Optimum window gate (testing)  

19. Band pass filtering 1.5 Octave (test), zero phase operator 
20.Gain AGC widows 200 ms or testing 
21.Display 2-D time section (covering 
Phenomenal feature ) 

Vertical                  100 cm/s       
Horizontal              10 trace/cm  

22. Display 2-D depth section 
(covering Phenomenal feature ) 

Vertical                  200 cm/s      
Horizontal              10 trace/cm  
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Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW) 

ตารางท่ี 13 อุปกรณและพารามิเตอรงานภาคสนามสําหรับการสํารวจฯคลื่นไหวสะเทือนแบบพ้ืนผิว 
โดยเทคนิค Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW) 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
สวนกําเนิดคลื่น (source)  
1. Wave generator Non-explosive, pulse system 
2. Iron plate Circular in shape, > 6 inches diameter 
3. Trigger switch Hammer switch or geophone trigger 
สวนรับคลื่น (receiver)  
1. Single geophone Land type, not less than 4.5 Hz, 

Swamp type, not less than 4.5 Hz, 
2. Seismic land cable Not less than 12 ch., 7.5 m spacing, with 

extension cable 
สวนบันทึกสัญญาณ (recording unit)  
1. Seismograph Digital base, at least 24 ch., Stacking, 

Filtering, Noise reduction, Displayable/ 
printable in field  

2. Printer At least black/white, wriggle/density   
3. Power supply 12 V battery not less than 20 Ah. 
พารามิเตอรในงานสนาม (field 
parameters) 

 

1. Geophone spacing Not more than 5 m  
2. Shooting pattern End-on, or Split spread, or both 
3. Shot interval Optimum 50 m or Testing  
4. Spread length Not less than 55 m 
4. Filter  Low cut out, High cut; not more than 100 

Hz 
5. Display gain 9-96 db or more than 
6. Sampling interval 200 microsecond 
7. Sampling length At least 500 ms 
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ตารางท่ี 14 ข้ันตอนการประมวลผลและพารามิเตอร ในการประมวลผลคลืน่ไหวสะเทือนแบบพ้ืนผิว 
 โดยเทคนิค Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW) 

Steps used Parameters/Remarks 
Preparation stage  

1.Data dumping Seismograph to PC 
2.Importing data Seg2 File to software (Seg2 or SegY format) 
3.Geometry setting Field observer’s note 
4.Header editing Elevation, Ascending, Descending 
5.Interactive trace editing Kill bad and dead traces 

Preprocessing  
6.Dispersion curve Fundamental mode,  

Min-Max frequency 4-20 Hz, 
Min-Max phase velocity 35-1,000 m/s 
Min-Max wavelength 2 times 

7.Gain application Trial 
8. Velocity picking  Manual along maximum entropy  
9. Display phase-velocity curve wave equation 
10.Setting initial model for 
modeling  

Number of layer, Depth, Thickness, Min-
Max velocity, 

10.Inversion modeling 1-D or 2-D, Least-square iteration method 
11.Display output Calculated P-wave velocity, S-wave 

velocity, Density, N-value  
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Vertical electric sounding (VES) 

ตารางท่ี 15 อุปกรณและพารามิเตอรงานสนาม ในการวัดความตานทานไฟฟาแบบ 1 มิติ  
 Vertical electric sounding (VES) 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
Tools and accessories  

1. Wet cell battery 12 V. 70 AH  
2. Current and potential electrodes   4 Stainless steel, 70 cm long, sharp end 
3. Cable  4 rolls 
4. Resistivity meter Digital base, Internal HDD 

Acquisition parameters  
1. Configuration Schlumberger, Wenner, any others  
2. Electrode spacing As designed 
4. Moving of electrodes  As designed 
5. Maximum reading iteration Max 16 
6. Measuring method Manual/Automatic 
7. Assume depth of penetration As designed 
8. Storage Internal HDD, Instrument format 

 
ตารางท่ี 16 ข้ันตอนการประมวลผลและพารามิเตอร  ในการประมวลผลคลื่นไฟฟาแบบ 1 มิต ิ

Steps used Parameters/Remarks 
Preparation stage  

1.Data dumping Resistivity meter to PC 
2.Importing data Internal to SW format 
3.Data editing Location, distance, AB/2, MN/2, Apparent 

resistivity  
Processing  

4.Manual processing Curve matching, Master curve, auxiliary 
curve 

5.Inversion modeling  
   5.1 Initial model input Number of layer, thickness, apparent 

resistivity, number of iteration 
   5.2 Inversion modeling  
6.Display output 1-D depth model, layers, and resistivity 

layer, User designed scale 
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Resistivity Imaging 
ตารางท่ี 17 อุปกรณและพารามิเตอรงานสนาม ในการวัดความตานทานไฟฟาแบบ 2-D imaging 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
Tools and accessories  

1. Wet cell battery 12 V. 70 AH  
2. Current and potential 
electrodes 

Stainless steel, 70 cm long, sharp end 

3. Multi-node cable  At least 48 nodes, 5 m node spacing 
4. Resistivity meter Digital base, at least 48 channels 

Acquisition parameters  
1. Configuration Dipole-dipole, Pole-dipole, Wenner, Wenner-Schlumberger, 

Reciprocal-Schlumberger equivalence, any others 
2. Electrode spacing 5 m  
3. Number of skin depth As designed 
4. Moving of electrodes  As designed 
5. Maximum reading iteration Max 16 
6. Measuring method Automatic 
7. Assume depth of penetration 2 times of maximum hydraulic head 
8. Storage Internal HDD, Instrument format 

ตารางท่ี 18 พารามิเตอรท่ีใชในการประมวลความตานทานไฟฟาปรากฏแบบ 2-D imaging โดยวิธีการทํา 
Inversion modeling 

Inversion settings Parameters used 
Initial damping factor Trial test 
Minimum damping factor Trial test 
Line search option Trial test 
Convergence limit Trial test 
Minimum change in RMS error Trial test 
Number of iterations At least 5 
Vertical to horizontal flatness filter ratio 1.0000 
Model for increase in thickness of layers Identified 
Number of nodes between adjacent electrodes 4 
Carry out topography modeling 1 
Inversion Finite element / different method 
Display 2-D Inversion model, Color bar, resistivity 

range, RMS %, station, elevation 
Scale 1:200 – 1:1,000 
Name of imaging processor Identified 
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Ground penetrating radar (GPR) 

ตารางท่ี 19 อุปกรณและพารามิเตอรงานสนามในการวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบ Ground penetrating 
 radar (GPR) 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
Tools and accessories  

1. Dry cell battery 12 V. 70 AH  
2. Antenna  18, 100, 200, 400 or identified 
3. Recording unit Laptop, Digital, interactive, internal and SegY 

format 
4. Vehicle Cart, wheel 
5. Storage Internal HDD, and other  

Acquisition parameters  
1. Configuration Longitudinal, transversal and others  
2. Number of channel User identified 
3. Samples per scan 512 
4. Scan per second User identified 
5. Dielectric constant 5 
6. Scan per metre User identified 
7. Metre per Mark User identified 
8. Auto Gain level  0.5 
9. Range (nanosecond) User identified 

 
ตารางท่ี 20 ข้ันตอนการประมวลผล การวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบ Ground penetrating radar (GPR) 

Steps used Parameters used 
1. Data dumping Laptop to PC 
2. Geometry setting Custom 
3. Editing Custom 
4. Basic processing Custom 
5. Advanced processing Custom 
6. Visual image processing Custom 
7. Visual display 1:1,000 – 1:200 
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Direct seismic wave method 

ตารางท่ี 21 อุปกรณและพารามิเตอรงานภาคสนามสําหรับการสํารวจฯคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่น 
 (direct seismic wave method) 

อุปกรณ รายละเอียด / คุณลักษณะ / พารามิเตอร 
สวนกําเนิดคลื่น (source)  

1. Wave generator Soft-explosive, Cap-detonator/ 
pulse system 

2. Iron tube/pipe Cylinder in shape, < 2 inches diameter 
3. Triggering Wire-cut trigger 

สวนรับคลื่น (receiver)  
1. Single geophone Borehole type, not less than 28 Htz, 
2. Seismic borehole cable Not less than 12 ch., 1-2 m spacing, with 

cylindrical pendulum at bottom end and 
extension cable at top 

สวนบันทึกสัญญาณ (recording unit)  
1. Seismograph Digital base, at least 24 ch., Stacking, Filtering, 

Noise reduction, Displayable in day/night 
time, printable shot record in field and store 
digital Seg2 format in HDD  

2. Printer At least black/white, wriggle/density   
3. Power supply 12 V battery not less than 20 Ah. 

พารามิเตอรในงานสนาม (field parameters)  
1. Geophone spacing 1-2 m  
2. Shooting pattern At least 2, and/or customer design 
3. Shot interval 1-10 m, and/or customer design  
4. Spread length Total depth of bore hole and/or design 
4. Filter  28-720 Hz or design 
5. Display gain 9-96 db or more than 
6. Sampling interval 200 microsecond 
7. Sampling length At least 500 ms 
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ตารางท่ี 22 ข้ันตอนการประมวลผลและพารามิเตอร ในการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่นตรง 
 (direct seismic wave method) 

Steps used Parameters/Remarks 

Preparation stage  
2. Data dumping Seismograph to PC 
2. Data picking First arrival time of P wave 
3. Data plotting Time-distance curve; scale 1:500 
4. Data adjustment Manual and software 
5. Velocity correction Available 
6. Data processing Manual or Modeling software 
7. Excel file of velocity at 
depth/position 

m/s 

7. 2-D direct wave profile Depth section; 1 : 500 station, H:V= 1:1, and 
elevation above mean-sea level included   

8. Explanation  Block/Layer velocity, thickness and depth of 
layer  

9. Symbol Top weathered layer, rock layer, and weak 
zone  
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การทดสอบ Dispersive Soil 

 ดินท่ีนํามาใชในการกอสรางเข่ือนดิน คันครอง หรืออาคารชลประทานตางๆ นอกจากจะตองมี
คุณสมบัติครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมแลว ยังจะตองเปนดินท่ีมีคุณสมบัติทางฟสิกสเคมี และแร
ในดินท่ีเหมาะสมสําหรับงานกอสรางดวย เนื่องจากดินบางชนิดมีความไวตอการถูกกัดเซาะจากน้ํามาก 
ถึงแมวาการกอสรางจะไดบดอัดใหมีความแนน และความชื้นถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมแลวก็ตาม เม่ือถูก
น้ําก็ยังสามารถกระจายตัวออกมากับน้ําได ไมวาจะเปนน้ํานิ่ง เชนน้ําท่ีเก็บกักอยูในเข่ือนหรือในอางเก็บน้ํา 
หรือน้ําฝนท่ีตกลงมา เม่ือดินกระจายตัวออกไป ก็ทําใหอาคารชลประทานนั้นเสียหายไดทําใหเกิดเปนรุเปน
โพรง จนเสียหายและพังไปในท่ีสุดในการหาแหลงดิน หรือบอยืมดิน จึงจําเปนจะตองตรวจสอบในเรื่องการ
กระจายตัวของดิน (dispersion) ดวย 
 การทดสอบการกระจายตัวของดิน ในหองปฏิบัติการของกรมชลประทานไดกําหนดการทดสอบ
ไว 6 วิธี ประกอบกัน ท้ังทางฟสิกส เคมี และแรในดิน เนื่องจากการทดสอบเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งจะไมสามารถได
อยางแมนยําวาดินนั้นจะมีขอบเขตการกระจายตัวท่ีเล็กนอย ปานกลาง หรือรุนแรงเพียงใด การทดสอบ
คุณสมบัติหลายๆ ดานจะชวยในการพิจารณาไดอยางถูกตอง แนนอน การทดสอบดังกลาว คือ  

1. Crumb test 

2. Dilution Turbidity Ration Test 

3. Double Hydrometer Test 

4. Pinhole test 

5. Chemical Test 

6. X – ray Diffraction 

Crumb test 

 เปนวิธีทดสอบการกระจายตัวของดินเบื้องตน ซ่ึงอาจทดลองไดในสนาม และใน
หองปฏิบัติการโดยใชชิ้นสวนเล็กๆ ของดินแหงขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเขียวใสลงในถวยแกวใสท่ีบรรจุน้ํากลั่นอยู
กอนแลว สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดินหลังจากใสดินลงไปแลวประมาณ 10 นาที การตรวจสอบโดยวิธี 
Crumb test แบงผลการตรวจสอบ เปน 4 grade คือ  

Grade 1.  ไมมีปฏิกริยา 
ดินแตกออกเล็กนอย ไมมีความขุนอยูในน้ําเลย ( No sign of clay colloid) ดินเปน Non – 

dispersive ( ไมกระจายตัว ) 
Grade 2.  มีปฏิกริยาเล็กนอย 
มีความขุนอยูนิดหนอยท่ีผิวของกอนดิน ( แตถาสามารถเห็นความขุนชัดเจนดวยตาเปลาใหจัดไวใน 

Grade 3 ) เริ่มเปน  Dispersive เล็กนอย 
Grade 3.  มีปฏิกริยาทอประมาณ 
สามารถเห็นความขุนไดงายเม่ือเอากอนดินใสลงไปในน้ําแลว มีความขุนเกิดข้ึนบางๆ ท่ีภาชนะใสดิน 

เปน Dispersive มากข้ึน 
Grade 4.  มีปฏิกริยาอยางมาก 
ถาภาชนะใสดินมีความขุนเกิดข้ึนท่ัวไป น้ําในภาชนะใสดินเม่ือตั้งท้ิงไวจะขุนท่ัวถึงกันหมดเปน 

Dispersive อยางมาก 
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วิธีทดลอง  Emerson Crumb Testจาก“Soil Stabilization” Ingles O.G, and Metcalf J.B. Chapter 10. 
“Stabilization of Embankment and Open Excavation” Published by Sutter Worths, Sydney, 
Australia 1972.  

Dilution Turbidity Ratio Test 
 เปนการทดลองหาการกระจายตัวของเม็ดดินขนาดเล็กตั้งแต 0.005 มม. ลงไป โดยท่ีเม็ดดินนั้น
ไดรับการกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด นํามาเปรียบเทียบกับเม็ดดินชนิดเดียวกันท่ีไดนํามาเติมสารเคมี แลวปน
ใหดินแตกกระจายตัวไดเต็มท่ี แลวเปรียบเทียบความขุนของดินท่ีอยูในน้ําเปลาๆ กับความขุนของดินท่ีเติม
สารเคมี และปนใหดินแตกกระจายตัวเต็มท่ีในน้ํา 
 การเปรียบเทียบ ใช pipet ดูดสวนผสมของดินและน้ําเปลาในขณะท่ีเม็ดดินขนาดตั้งแต 0.005 

มม. ลงไป อยูใน soil suspension นํามาเปรียบเทียบกับสวนผสมของดินและน้ํา ซ่ึงมีสารเคมีท่ีทําใหดิน

กระจายตัวดวย โดยการทําใหเจือจางดวยน้ํา อัตราสวนของการเจือจางในระหวางน้ํายาท้ังสอง จะทําใหเห็น

การกระจายตัวของเม็ดดินสวนท่ีเปน clay fraction 

ผลการทดสอบ 
  คา Dilution Turbidity Ratio นอยกวาหรือเทากับ 3 แสดงวาดินมีการกระจายตัวสูง 
  คา Dilution Turbidity Ratio          4-8           แสดงวาดินมีการกระจายตัวปานกลาง 
  คา Dilution Turbidity Ratio        9 ข้ึนไป         แสดงวาดินกินไมกระจายตัว 
วิธีทดลอง วิธีจาก Contribution of SCS – Soil Mechanics Unit, Lincoln, Nebraska, April, 1968 
Amended September, 1972, SCS – Oklahoma. 
 
Double Hydrometer Test 
 เปนการทดสอบหา Degree of Dispersion (%) เพ่ือจะประเมินคาของดินวามีความไวตอการกัด
เซาะ (erosion) เพียงใด โดยใชเปรียบเทียบจากเปอรเซ็นตของ clay particle ท่ีมีอนุภาคเล็กตั้งแต 0.005 
มม. ลงไปท่ีกระจายตัวอยูในน้ํา (soil – Water suspension ) โดยถูกรบกวนทางวิธีกลนอยท่ีสุดกับเปอรเซ็นต 
ของ clay particles ขนาดเดียวกันท่ีกระจายตัวโดยไดเติมสารเคมีพวก Dispersing agent ลงไปดวย โดยใช
วิธีเดียวกับ Standaed Hydrometer Analysis (ASTM D422 – 63) 
Degree of Dispersion = % finer than .005 mm. ของดินท่ีไมใสสารเคมีและไมเขยาX 100 
         % finer than .005 mm.  ของดินซ่ึงใสสารเคมีและเขยา 
Degree of Dispersion (%) แบงตาม Soil Conservation Service Criteria ดังนี้  

                 0   - 33 %            Non – dispersion ไมมีปญหาเรื่องการกระจายตัวของดิน 
                 34 - 67 %            Moderately dispersion เริ่มมีปญหา 
                 68 - 100 %          High dispersion ดินมีการกระจายตัวสูง   
 เปอรเซ็นต Dispersion ท่ีทดลองไดตามวิธี Double Hydrometer นี้ไดจากการกระจายตัวของ 
clay particle ขนาดตั้งแต 0.005 มม. ลงไป ดังนั้นดินท่ีไมใชดินเหนียว ดินเปน Non – plastic หรือ clay 
particle ขนาดตั้งแต 0.005 มม. ลงไป มีอยูนอยกวา 12 เปอรเซ็นต ในดินปกติไมนํามาพิจารณาในเรื่องความ
เสียหายจากการกระจายตัวของดิน ถามีความเสียหารเกิดข้ึน ควรพิจารณาจากสาเหตุอ่ืน 
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Pinhole test 

 เปนวิธีทดสอบการกระจายตัวของดิน ซ่ึงไดผลดีวิธีหนึ่ง เปนวิธีท่ีใชประเมินคา piping erosion 
ได เปนการทดลองใหน้ําไหลผานตัวอยางดินท่ีมีความชื้นใกลเคียงกับคา Plastic limit อัดใหแนน โดยมีความ
แนน ตาม Standard Proctor Compaction test และเจาะรู ขนาด 1 มม. แลวปลอยน้ําใหไหลผานท่ี Head 
ตางๆกัน ตามเวลาท่ีกําหนด และดูการแตกเปนรูเปนโพรง  ของตัวอยางดินนั้นหลังจากผานน้ําแลว ดูความขุน
ของน้ําท่ีไหลผานออกมา และดูอัตราการไหลของน้ําดวย การทดลองใชน้ํา ท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกับจากอางเก็บ
น้ํา ซ่ึงสวนใหญเปนน้ําฝน ตัวอยางท่ีดินเปน Non – dispersive รู ท่ีเจาะไวจะไมแตกออก ถาเปนดิน 
Dispersive Clay รูท่ีเจาะไวจะแตกเปนรูปเหยือกแบบเกลียวกับสภาพการเปนรูโพรงของดินในสนาม น้ําท่ีไหล
ผาน Dispersive Soil จะขุน และถาเปนดินท่ีทนทานตอการกัดเซาะไดดีน้ําท่ีไหลผานออกมาจะใสแตใน
บางครั้งการทดลองนี้จะไมไดผลกับดินทราย เพราะเม็ดทรายจะถูกน้ําท่ีไหลผานหลุดออกมาและบางครั้งจะอุด
รูท่ีจะไวเสียกอนในระยะแรกท่ีน้ําไหลผาน 
การแยกประเภทจากผลการทดลอง 
 DI และ D2 – ดินกระจายตัว ( Dispersive ) 

 ND4 และ ND3 – ดินอยูในชวงตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลง ( Transition ) มีการกระจายตัว 
ไดอยางชาๆ 

 ND2 และ ND1 – ดินไมกระจายตัว ( Non – dispersive) 

Chemical Test 

 เปนวิธีทดสอบการกระจายตัวของดินโดยวิธีทางเคมี เนื่องจากการกระจายตัวของดินเปนผลอัน
เกิดจากท่ีดินมีปริมาณเกลือละลายโซเดียมอยูเปนปริมาณสูงเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณเกลือละลายท้ังหมดท่ี
มีอยูในดิน ในการทดสอบการกระจายตัวของดินดวย เพ่ือนําไปคํานวณหาเปอรเซ็นตโซเดียมตอเกลือละลาย
ท้ังหมดในน้ํายาท่ีสกัดออกมาจากดินซ่ึงอ่ิมตัวดวยน้ํา โดยคํานวณจาก  
 % Na =            Na x 100             โดยปริมาณเกลือแตละชนิดคิดเปน meq/1 
                                  Ca + Mg + Na + K 
 Dispersive Soil สวนใหญจะมีปริมาณของเกลือละลายโซเดียมคิดเปนเปอรเซ็นตตอเกลือละลาย
ท้ังหมดในดินสูงมาก 
X – ray Diffraction 
 เปนการวิเคราะหหาชนิดของแรดินเหนียวในสวนของดินท่ีเปน clayโดยใชเครื่อง X-ray 
Diffractometer ซ่ึงจะให pattern ของโครงสรางของรูปผลึกซ่ึงเปนเหตุใหเกิด Diffraction ของ     X-ray 
เม่ือแปลออกมาแลวจะไดชนิดตางๆของแรดินเหนียวท่ีมีอยูในอนุภาคดินสวนท่ีเปน Clay โครงสรางของดินมี
อิทธิพลในการท่ีจะทําใหผิวดินบางชนิดบวมข้ึนเม่ือถูกน้ํา การบวมน้ํานี้จะทําใหแรงเกาะยึดกันระหวางอนุภาค
ลดลง ทําใหดินกระจายตัว ( Heinzen, 1977 )การวิเคราะหหาชนิดของแรดินเหนียว จะทําใหทราบคุณสมบัติ
ของดินอยางละเอียดมากข้ึนดวย 
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ORGANIC MATTER OM % 

 Method : Walkley-Black ( Wet oxidation ) procedure as given by M.L. Jackson 

on p. 219 “Soil Chemical Analysis” Prentice Hall, Inc. 1958. 
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