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บทท่ี  1  

ช้ันดินตามธรรมชาตแิละการสํารวจช้ันดิน (Natural Soil Deposits And Subsoil 

Exploration) 

1.1 บทนํา (Introduction) 
ในการออกแบบฐานรากเพ่ือรองรับโครงสร้าง วิศวกรต้องจําแนกชนิดของดินท่ีรองรับฐานรากได้อย่าง

ถูกต้อง ในทางทฤษฎีจะสมมติให้ดินมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous Soil) แต่ในสภาพความ

เป็นจริงแล้ว สภาพดินในสถานท่ีก่อสร้างไม่ได้เป็นชนิดเดียวกันตลอดท้ังพ้ืนท่ี (Non-homogenous Soil) 

ดังนั้นวิศวกรจะต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ทฤษฎี นอกจากนี้ลักษณะชั้นดินในสถานท่ีการก่อสร้างอาจมี

ความแปรปรวน การสํารวจชั้นดินจะทําให้การประเมินสภาพพ้ืนท่ีและตัวแปรของดินเป็นไปได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยํามากข้ึน ซ่ึงวิศวกรต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาในการ

กําเนิดของดินบริเวณนั้น  

 

ในบทนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน สว่นท่ี 1 จะกล่าวถึงสภาพชั้นดินท่ีจะเจอตามสภาพธรรมชาติ และ

ในส่วนท่ี 2 จะกล่าวถึงการสํารวจชั้นดิน 

 

1.2 ช้ันดินตามธรรมชาติ (Natural Soil Deposit) 
1.2.1 การกําเนิดดิน (Soil Origin) 

ดินท่ีปกคลุมผิวโลกส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการผุพังของหิน ซ่ึงการผุพังของหินนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆได้แก่ 

1) การผุพังเชิงกล (Mechanical Weathering) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดของหินจาก

หินขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง โดยส่วนประกอบทางเคมีของแร่และหินไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุการผุพังทางกลอาจเกิดได้จาก  

ก) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ทําให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัว และเกิดรอยแตกร้าวข้ึน  

ข) ล่ิมน้ําแข็ง เกิดจากน้ําเข้าไปแทรกตามรอยแยกของหิน ในบริเวณท่ีมีอากาศนาวเย็น ท่ีมี

อุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเยือกแข็ง น้ํากลายเป็นน้ําแข็งซ่ึงทําให้มีปริมาตรเพ่ิมข้ึน น้ําแข็งจะไปดัน

ทําให้หินแตก  

ค) การปลดปล่อยความดัน การผุผังเกิดจากขบวนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เม่ือเปลือกโลก

โดนกัดกร่อนและหินใต้เปลือกโลกยกตัวข้ึนมาสู่ผิวดิน ทําให้แรงดันกดทับท่ีกระทํากับหิน

ลดลง ส่งผลให้หินเกิดการขยายตัว เป็นต้น 
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2) การผุพังเชิงเคมี (Chemical Weathering) เป็นกระบวนการท่ีทําให้ส่วนประกอบทางเคมีของ

แร่ในหินเปลี่ยนไปจากหินต้นกําเนิด (Apparent Rock) 

 

การผุพังของหินส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากท้ังสองสาเหตุร่วมกันคือเกิดท้ังจากการผุพังเชิงกลและการผุ

พังเชิงเคมี ดินท่ีเกิดจากเศษหินท่ีผุพังถูกนําพาจากแหล่งต้นกําเนิดไปยังแหล่งอ่ืนถูกเรียกว่า “ดิน

นําพา (Transported Soils)” ส่วนดินท่ีเกิดจากเศษหินท่ีผุพังและอยู่กับท่ีไม่ได้ถูกคลื่อนย้ายออก

จากแหล่งต้นกําเนิดจะถูกรียกว่า “ดินอยู่กับท่ี (Residual Soils)” นอกจากนี้ยังมีดินอีกประเภทท่ี

เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ ซ่ึงดินประเภทนี้จะถูกเรียกว่า “ดินอินทรีย์ (Organic 

Soils or Peats)” 

 

1.2.2 ดินอยู่กับท่ี (Residual Soils) 

ดินอยู่กับท่ีจะพบในภูมิภาคท่ีมีอากาศอบอุ่นและชื้นมากกว่าในภูมิภาคท่ีมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง 

ซ่ึงลักษณะของดินอยู่กับท่ีจะข้ึนอยู่กับหินต้นกําเนิด ตัวอย่างเช่น ลักษณะของชั้นดินอยู่กับท่ีท่ีเกิดจาก

การผุพังของหินแกรนิตและหินไนส์ซ่ึงเป็นหินเนื้อแข็ง จะพบว่าชั้นดินท่ีผิวบนเป็นดินเหนียวหรือดิน

เหนียวปนตะกอน ชั้นถัดมาจะเป็นดินตะกอนหรือดินทราย ซ่ึงชั้นดินนี้จะอยู่เหนือชั้นหินท่ีผุพัง

บางส่วนและชั้นหินต้นกําเนิด โดยความหนาของชั้นหินต้นกําเนิดอาจแตกต่างกันออกไปได้แม้อยู่ห่าง

กันในระยะไม่ก่ีเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 ขณะท่ีชั้นดินอยู่กับท่ีซ่ึงเกิดจากการผุพังของหินตะกอนท่ี

เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินชอล์ก หินโดโลไมต์ ท่ีมีองค์ประกอบเป็นสารละลายซ่ึงจะถูก

ชะล้างโดยน้ําใต้ดินและคงเหลือแต่เศษหินท่ีไม่ละลายน้ําท่ีอยู่กับท่ี ดังนั้นลักษณะชั้นดินอยู่กับท่ีซ่ึงเกิด

จากหินตะกอนนี้จะไม่มีการแสดงถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินอย่างค่อยไปค่อยไป ชั้นดินอยู่

กับท่ีซ่ึงเกิดจากหินปูนจะมีสีแดง ถึงแม้ว่าลักษณะของเนื้อดินจะมีลักษณะเหมือนกันแต่ความหนาของ

ชั้นดินจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ชั้นดินอยู่กับท่ีซ่ึงอยู่เหนือหินต้นกําเนิดอาจจะเป็นดินอัด

แน่นปกติ (Normally Consolidated Soils) ดังนั้นฐานรากท่ีมีขนาดใหญ่จึงควรต้องระวังเรื่องการ

ทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ํา 

 

1.2.3 ดินนําพา (Transported Soils) 

ดินนําพาจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามชนิดของตัวนําพาได้แก่ 

1) ดินท่ีเกิดจากการพาของแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Transported Soil): ดินท่ีเกิดจาก

การเลื่อนไถลหรือการถล่มของดินอยู่กับท่ี (Residual Soils) โดยจะถูกเรียกว่า “ดินตะกอนเชิง

เขา (Colluvium Deposits)” ซ่ึงเม็ดดินจะมีขนาดคละต้ังแต่ขนาดของดินเหนียวจนถึงขนาดของ
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หินท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 เมตร ส่วนดินท่ีเกิดจากการไหลซ่ึงมีลักษณะเป็นการไหลของ

ของเหลวข้นหนืดถูกเรียกว่า “โคลนไหล (Mudflows)” และความหนาแน่นของโคลนไหลเม่ืออยู่

ในสภาพหยุดนิ่งมีค่ามากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อของโคลนไหลนั้นมีความแตกต่างมาก ไม่ได้

เป็นเนื้อเดียวกัน 

2) ดินท่ีเกิดจากการตกตะกอนท่ีสันดอนหนองน้ําหรือทะเลสาป (Lacustrine Deposits): ดิน

ตะกอนสันดอนหนองน้ําหรือทะเลสาปนั้นในแต่ละพ้ืนจะมีลักษณะท่ีต่างกัน ในบริเวณท่ีมี

ภูมิอากาศแห้งแล้งดินตะกอนสันดอนหนองน้ําหรือทะเลสาปจะเป็นดินเม็ดหยาบ (ทรายหรือ

กรวด) ในขณะท่ีบริเวณภูมิอากศชื้นดินตะกอนสันดอนหนองน้ําหรือทะเลสาปจะเป็นดินเม็ด

ละเอียด (ดินเหนียวหรือดินตะกอน) โดยดินตะกอนสันดอนหนองน้ําท่ีเกิดจากน้ําจืดนั้น 

จะตกตะกอนสลับกันเป็นชั้นๆระหว่างดินตะกอนกับดินเหนียว ส่งผลให้คุณสมบัติการไหลของน้ํา

ไม่เท่ากันทุกทิศทาง (Anisotropy) 

 
รูปท่ี 1.1 ผลการเจาะสํารวจชั้นดินดินอยู่กับท่ีซ่ึงเกิดจากการผุพังของหินแกรนิต (Das 2011) 

 

 

3) ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของน้ํา (Alluvial or Fluvial Soil): แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

ก) ดินตะกอนแม่น้ําพาแบบไขว้ (Braided-stream Deposits): เกิดบริเวณท่ีมีการไหลแบบ

ไขว้ ลักษณะการไหลจะเป็นแบบเร็วและมีการกัดเซาะรุนแรง ซ่ึงจะพัดพาตะกอนจํานวนมาก 
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เนื่องจากตะกอนมีน้ําหนักมาและความเร็วในการไหลมีค่าค่อนข้างจะคงท่ี ดังนั้นจะเกิดการ

ตกตะกอนข้ึน โดยตะกอนท่ีเกิดข้ึนจะทําให้เกิดสันทรายและเกาะดังแสดงในรูปท่ี 1.2 ซ่ึงจะ

สร้างความซับซ้อนของเส้นทางการไหลของลําน้ํา ลักษณะดินตะกอนจากแม่น้ําแบบไขว้นั้น

จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมและมีหลากหลายขนาด รูปท่ี 1.3 แสดงภาพตัดของดิน

ตะกอนท่ีเกิดจากการไหลของแม่น้ําแบบไขว้นี้ ลักษณะทางกายภาพของดินตะกอนนี้จะมี

หลากหลายลักษณะ 

1. ขนาดของเม็ดดินจะมีต้ังแต่ขนาดของตะกอนจนถึงกรวด แต่จะไม่พบขนาดของดิน

เหนียว 

2. ถึงมีแม้จะมีหลากหลายขนาด แต่ในชั้นดินแต่ละชั้นจะมีขนาดท่ีสมํ่าเสมอ 

3. ช่องว่างระหว่างเม็ดดินกับความหนาแน่นจะมีความแปรปรวนมาก ดังนั้นในการก่อสร้าง

จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการสํารวจชั้นดินก่อนการก่อสร้างเพ่ือใช้การออกแบบฐาน

ราก 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 แม่น้ําท่ีมีการไหลแบบไขว้ (Braided River) 

(https://th.wikipedia.org/wiki/รูปแบบการไหลของลําน้ํา) 
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รูปท่ี 1.3 ภาพตัดขวางของดินตะกอนท่ีน้ําพาแบบไขว้ (Das 2011) 

 

ข) ดินตะกอนแม่น้ําแบบคดโค้ง (Meandering Belt of Streams): เกิดท่ีบริเวณแม่น้ําท่ีมี

การไหลแบบคดโค้ง ดินริมตลิ่งจะถูกกัดเซาะต่อเนื่องทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นรูปร่าง

ลักษณะโค้งเว้า และดินท่ีถูกกัดเซาะจะตกตะกอนในบริเวณฝั่งตรงข้าม ซ่ึงทําให้ริมตลิ่ง

ดังกล่าวมีลักษณะโค้งนูน ดังแสดงในรูปท่ี 1.4 โดยบริเวณดังกล่าวมีการสะสมตัวของตะกอน 

(Point Bar) ซ่ึงประกอบด้วยอนุภาคของทรายและดินตะกอน บางครั้งการไหลของน้ํามีการ

เปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ําเป็นการไหล ทําให้เกิดทะเลสาบรูปแอก (Oxbow Lake)  

 
 

รูปท่ี 1.4 การไหลของแม่น้ําบางปะกงท่ีมีการไหลแบบคดโค้ง 

(https://www.travelin8riew.com/webapp/featured_item/ลุ่มแม่น้ําบางประกง) 

 

ในช่วงน้ําท่วม แม่น้ําเกิดการเออล้นในบริเวณพ้ืนท่ีตํ่า อนุภาคดินทรายและดินตะกอนถูกพัด

พาและไปตกตะกอนบริเวณริมตลิ่งทําให้คันดินธรรมชาติ (Natural Levee) ส่วนดินเม็ด

ทะเลสาบรูปแอก (Oxbow Lake) 

บริเวณท่ีถูกกัดเซาะ บริเวณท่ีสะสมตะกอน 
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ละเอียด (ดินเหนียวและดินตะกอน) จะถูกพัดพาไปตกตะกอนยังบริเวณท่ีราบน้ําท่วมถึง 

(Floodplain) โดยอนุภาคเหล่านี้จะตกตะกอนในอัตราท่ีต่างกัน ทําให้เกิดท่ีลุ่มหลังคันดิน 

(Backswamp Deposits) ซ่ึงมักเป็นดินเหนียวท่ีมีค่าพลาสติกสูง ดังแสดงในรูปท่ี 1.5  

 
 

รูปท่ี 1.5 คันดินธรรมชาติ (Natural levee) (Das 2011) 

4) ดินท่ีเกิดจากการนําพาของธารน้ําแข็ง (Glacial Deposits): ในยุคน้ําแข็ง (Pleistocene) ธาร

น้ําแข็งครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของโลก. ธารน้ําแข็งได้นําพาอนุภาคทราย ดินตะกอน ดิน

เหนียว กรวดและหินขนาดใหญ่ไปตกตะกอนยังท่ีต่างๆ การตกตะกอนของการพะดพาโดยธาร

น้ําแข็งน้ําแข็งนั้นจะแบ่งออกไปได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ (ก) การตกตะกอนไม่เป็นชั้น (Unstratified 

Drifts) และ (ข) การตกตะกอนแบ่งออกเป็นชั้น (Stratified Drifts) 

ก) การตกตะกอนไม่เป็นช้ัน (Unstratified Drifts): ธารน้ําแข็งนําเอาตะกอนไปพร้อมกันกับ

การเคลื่อนท่ี เม่ือธารน้ําแข็งนั้นละลาย ตะกอนท่ีถูกนําพามาจะตกสะสมตัวลงพร้อมกัน ทํา

ให้มีขนาดของอนุภาคหลากหลายขนาด โดยเรียกการสะสมตัวของตะกอนแบบนี้ว่า ตะกอน

ธารน้ําแข็ง (Glacial Till) ตะกอนธารน้ําแข็งท่ีประกอบด้วยดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่จะถูก

เรียกว่า ตะกอนดินเหนียว (Clay Till) ถ้าตะกอนธารน้ําแข็งท่ีประกอบด้วยหินขนาดใหญ่

เป็นส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่า ตะกอนหิน (Boulder Till) เนื่องจากขนาดของดินตะกอนมีความ

หลากหลาย ทําให้ผลจากการทดสอบ ทะลุทะลวงมาตรฐาน (Standard Penetration Test, 

SPT) มีความแปรปรวน  

 

ข) การตกตะกอนแบ่งออกเป็นช้ัน (Stratified Drifts):  

ดินทราย ดินตะกอน และดินเหนียวท่ีถูกพัดพาโดยน้ําท่ีละลายมาจากธารน้ําแข็งด้านหน้า

เรียกว่า ตะกอนน้ําแข็งละลาย (Outwash)  การตกตะกอนจะแบ่งเป็นชั้นๆ เรียงตามขนาด
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อนุภาคของเม็ดดิน ซ่ึงจะคล้ายกับตะกอนท่ีเกิดจากดินตะกอนท่ีน้ําพาแบบไขว้ท่ีในชั้นดินแต่

ละชั้นจะมีขนาดท่ีสมํ่าเสมอ เกิดการสะสมตัว เกิดเป็นท่ีราบท่ีธารน้ําแข็ง (Outwash Plain) 

ดังแสดงในรูปท่ี 1.6 

 
รูปท่ี 1.6 ตะกอนน้ําแข็งละลาย (Outwash) และราบท่ีธารน้ําแข็ง (Outwash Plain) (Das 2011) 

 

5) ดินท่ีเกิดจากการนําพาของลม (Aeolian Deposits): ลมเป็นตัวกลางหลักท่ีทําให้เกิดตะกอน

ของเม็ดดิน โดยลมจะเป็นตัวกลางท่ีพัดพาดินทรายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ทําให้เกิดการสะสม

ตัวของดินทรายข้ึน ทําให้เกิดเนินทราย (Sand Dunes) ดังแสดงในรูปท่ี 1.7 ขณะท่ีเนินทรายถูก

สร้างข้ึนทราย ดินทรายท่ีอยู่ด้านล่างเนินทรายจะถูกพัดให้จะหมุนข้ามยอดเนินทรายและกลิ้งลง

ไปตามความลาดชัน กระบวนการนี้มีแนวโน้มท่ีจะจะทําให้ดินทรายท่ีอยู่ทิศเหนือลมมีความ

หนาแน่นมากกว่าดินท่ีอยู่ทางใต้ลม  

 
 

รูปท่ี 1.7 เนินทราย (Sand Dunes) (Das 2011) 

 

 คุณสมบัติท่ัวไปของเนินทราย: 

ก) การกระจายทรายของเม็ดทรายมีความสมํ่าเสมอนี 

ข) ขนาดเม็ดทรายจะมีขนาดลดลงตามระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเพราะลมสามารถพัดพามี

อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กได้ไกลกว่าอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่ 

ค) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายท่ีด้านเหนือลมของเนินทรายอาจเป็นได้สูงเป็น 50 ถึง 65
ลดลงไปประมาณ 0 ถึง 15% ในด้านใต้ลม 
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ดินตะกอนทรายแป้ง (Loess) เป็นดินลมหอบประกอบด้วยดินทรายและดินตะกอนทีมีการ
กระจายตัวของเม็ดดินเหลืองค่อนข้างสมํ่าเสมอ อนุภาคดินเหนียวจะเป็นตัวเชื่อมประสาน
ระหว่างเม็ดดิน ซ่ึงทําให้โครงสร้างของดินมีเสถียรภาพในสภาวะไม่อ่ิมตัว นอกจากดินเหนียวจะ
เป็นตัวเชื่อมประสานแล้ว บางครั้งแร่ธาตุในดินท่ีเป็นผลมาจากการตกตะกอนของสารเคมีแล้วถูก
ชะล้างด้วยน้ําฝนก็ยังเป็นตัวเชื่อประสานได้อีกด้วย ดินตะกอนทรายแป้ง (Loess) เป็นดินยุบตัว 
(Collapsible Soil) เพราะเม่ือดินอ่ิมตัวจะสูญเสียความแข็งแรงของมันระหว่างอนุภาค ดังนั้นจึง
ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับการก่อสร้างฐานราก ในประเทศไทยนั้น โดยมากจะพบดิน
ยุบตัวในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
เถ้าภูเขาไฟ (มีขนาดเม็ดอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 4 มม.) และฝุ่นภูเขาไฟ (ขนาดตํ่ากว่า 0.25 
มิลลิเมตร) อาจถูกจัดเป็นดินลมหอบ ข้ีเถ้าภูเขาไฟคือ ทรายท่ีมีน้ําหนักเบาหรือกรวดทราย การ
สลายตัวของเถ้าภูเขาไฟส่งผลให้พลาสติกสูงและดินอัดได้ 

 
1.2.4 ดินอินทรีย์ (Organic Soils) 

ดินอินทรีย์มักพบในบริเวณท่ีมีท่ีราบลุ่มซ่ึงมีระดับน้ําใกล้หรือสูงกว่าพ้ืนดิน บริเวณท่ีมีระดับน้ําใต้ดินท่ี
สูงน้ําสูงจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชน้ํา เม่ือพืชน้ําถูกย่อยสลายให้เกิดดินอินทรีย์ ดินประเภทนี้
มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลและในพ้ืนท่ีหนาวเย็น ดินอินทรีย์มีลักษณะดังต่อไปนี้: 
1) ความชื้นธรรมชาติอาจอยู่ในช่วง 200-300% 
2) มีการการทรุดตัวสูง 
3) ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าภายใต้น้ําหนักท่ีมากระทํา การทรุดตัวของดิน

อินทรีย์จะเกิดจากการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ําการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ําช่วงท่ีสอง 
(Secondary Consolidation) 
 

1.3 การสํารวจช้ันดิน 
1.3.1 วัตถุประสงค์ในการสํารวจ 

การสํารวจชั้นดินจะเป็นการหาความหนาของชั้นดินแต่ละชั้นในบริเวณท่ีจะทําการก่อสร้าง รวมถึง
คุณสมบัติทางด้านกายภาพและวิศวกรรมของชั้นดินในแต่ละชั้นดิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร
ปฐพีในการ 
 
1) เลือกประเภทและความลึกของฐานรากท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างท่ีกําหนด 

2) การประเมินความสามารถในการรับน้ําหนักของฐานราก 

3) ประมาณโครงสร้างท่ีน่าจะเป็นไปได้ 
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4) การกําหนดปัญหาพ้ืนฐานของรากฐาน เช่น ดินบวมตัว (Expensive Soil), ดินท่ียุบตัว 

(Collapsible Soil), การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และอ่ืน ๆ  

5) การกําหนดตําแหน่งของระดับน้ําใต้ดิน 

6) ทํานายแรงดันดินด้านข้างสําหรับโครงสร้าง เช่น กําแพงกันดิน เข็มพืด 

7) การสร้างวิธีการก่อสร้างสําหรับการเปลี่ยนสภาพดินใต้ผิวดิน 

 
1.3.2 กระบวนการสํารวจ 

1) การรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 

ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจะต้องทราบได้แก่ ชนิดโครงสร้างท่ีจะทําการสร้างและลักษณะการใช้งาน 

สําหรับในการก่อสร้างอาคารนั้น วิศวกรปฐพีจะต้องทราบถึงน้ําหนักท่ีถ่ายลงเสา ระยะห่าง

ระหว่างเสา และข้อกําหนดส่วนท้องถ่ินในการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในท้องท่ี สําหรับงาน

ก่อสร้างสะพานนั้น วิศวกรปฐพีจะต้องทราบถึงความยาวของช่วงสะพานและน้ําหนักบรรทุกของ

เสาและทางเชื่อม 

 

นอกจากข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างแล้ว ข้อมูลทางภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา

ในบริเวณท่ีจะก่อสร้างก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกัน ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนสํารวจพ้ืนท่ีก่อสร้าง ในบางกรณีข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถให้

คาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลังในโครงการสํารวจได้อีกด้วย 

 

2) การสํารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต้น 

วิศวกรควรท่ีจะทําการสํารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างคร่าวๆ เพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับ 

ก) สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีก่อสร้าง เช่น ตําแหน่งของคูระบายน้ํา พ้ืนท่ีท้ิงขยะและ

วัสดุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้วิศวกรควรจะดูเก่ียวกับโอกาสการเกิดการคืบ  

(Creep) ของความลาดชัน ความลึกและความกว้างของรอยแตกของดินท่ีมีระยะห่างอย่าง

สมํ่าเสมอซ่ึงอาจเป็นข้อบ่งบอกถึงดินท่ีขยายตัว (Expensive Soil) 

ข) ลักษณะชั้นดินโดยสามารถดูได้จากหลุมท่ีถูกขุดเนื่องจากการก่อสร้างทางถนนและทางรถไฟ

ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

ค) ชนิดของพืชในพ้ืนท่ีก่อสร้างซ่ึงอาจบ่งบอกถึงลักษณะของดินท่ีอาจทําให้เกิดปัญหารากฐานได้ 

ง) ระดับน้ําสูงสุด ซ่ึงอาจดูได้จากคราบน้ําท่ีปรากฏบนอาคารใกล้เคียงและท่ีเสาสะพาน 

จ) ระดับน้ําใต้ดินซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบหลุมท่ีอยู่ใกล้เคียง 
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ฉ) ประเภทของการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงและการมีรอยแตกในผนังหรืออ่ืน ๆ ปัญหาท่ี

เกิดข้ึน 

 

ลักษณะของการแบ่งชั้นและคุณสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณใกล้เคียงก็อาจเป็นได้เช่นกัน ได้

จากรายงานการสํารวจดินท่ีมีอยู่ในโครงสร้างท่ีมีอยู่ 

 

3) การสํารวจพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

ข้ันตอนการตรวจสอบพ้ืนท่ีก่อสร้างประกอบด้วยการวางผัง (จํานวนและตําแหล่งของหลุมสํารวจ) 

การเจาะหลุมสํารวจและการเก็บตัวอย่างดินท่ีระดับต่างๆ ตามต้องการ เพ่ือสังเกตการณ์และเพ่ือ

ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน นอกจากนี้แล้วระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจจะต้องถูก

กําหนด โดยความลึกของหลุมเจาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการทํางานของการเจาะ

ข้ึนอยู่กับลักษณะของชั้นดิน เพ่ือหาระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจวิศวกรอาจใช้

ข้อกําหนดของAmerican Society of Civil Engineers (1972): 

ก) คํานวณหาการเพ่ิมข้ึนความเค้นประสิทธิผล (∆σ′) ใต้ระดับฐานราก ดังแสดงในรูปท่ี 1.9  

 
 

รูปท่ี 1.9 การหาระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจ (Das 2011) 

 

ข) ประเมินความเค้นประสิทธิผล (Effective stress, σ′) กับระดับความลึก 

ค) คําณวนหาระดับความลึก D1 เม่ือ D1 คือระดับความลึกท่ีมีค่าการเพ่ิมข้ึนของความเค้น

ประสิทธิผล (∆σ′) เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบของความเค้นท่ีกระทํากับฐานราก 
1

q
10

 
 
 

 

เม่ือ q คือความเค้นท่ีถ่ายลงฐานราก 
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ง) คําณวนหาระดับความลึก D2 เม่ือ D2 คือระดับความลึกท่ีมีอัตราส่วนระหว่างค่าการเพ่ิมข้ึน

ของความเค้นประสิทธิผลต่อความเค้นประสิทธิผล (∆σ′:σ′) เท่ากับ 0.05 

จ) ระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดท่ีควรเจาะสํารวจ (D) คือค่าท่ีน้อยท่ีสุดระหว่าง D1 และ D2 ยกเว้น

ในกรณีท่ีเจาะไปเจอชั้นหิน 

Sower and Sower (1970) ได้แนะนําระดับความลึกของหลุมเจาะสํารวจท่ีน้อยท่ีสุดของอาคาร

ท่ีมีความกว้างประมาณ 30 เทตร โดยแสดงในตารางท่ี 1.1 

ในการหาระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและ

สํานักงาน Sower and Sower (1970) ได้แนะนําดังต่อไปนี้ 

b
0.7
D

a
S

=  
(1.1) 

    

โดย 

Db  = ระดับความลึกของหลุมเจาะ (m) 

S = จํานวนชั้น 

a  = 3 (โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กเบาหรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีขนาดแคบ) 

= 6 (โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กเบาหรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีขนาดแคบ) 

 
ตารางท่ี 1.1 ระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจ สําหรับอาคารท่ีมีความกว้าง 30 เมตร 

(Sower and Sower, 1970) 

จํานวนชั้น ระดับความลึกท่ีน้อยท่ีสุดของหลุมสํารวจ (m) 
1 3.5 
2 6.0 
3 10.0 
4 16.0 
5 24.0 

 

ในกรณีท่ีการก่อสร้างมีการขุดเจาะดินท่ีมีระดับความลึกมาก ความลึกของหลุมสํารวจควรลึก
มากกว่า 1.5 เท่าของระดับความลึกของงานก่อสร้าง แต่ในบางครั้งสภาพของชั้นดินท่ีเจาะ
สํารวจพบว่าไม่สามารถรับแรงท่ีกระทํากับฐานรากได้ จึงจําเป็นท่ีต้องถ่ายแรงจากฐานรากท่ี
ไปยังชั้นหินแข็ง โดยความหนาของชั้นหินควรจะหนาประมาณ 3 เมตร แต่ถ้าชั้นหินมี
คุณภาพไม่ดี มีความคุณสมบัติท่ีไม่สมํ่าเสมอหรือผุกร่อน การเจาะสํารวจจะต้องเจาะลึกลงไป
เกินกว่าชั้นหิน ข้อแนะนําสําหรับระยะห่างของหลุมสํารวจแสดงในตารางท่ี 1.2  



 

12 

ตารางท่ี 1.2 ระยะห่างระหว่างหลุมสํารวจ (Sower and Sower, 1970) 

ประเภทงาน ระยะห่างระหว่างหลุมสํารวจ (m) 
อาคารสูง 10 - 30 

โรงงานชั้นเดียว 20 -60 
งานถนน 200 - 250 

ท่ีพักอาศัย 250 - 500 
งานเข่ือน, ฝ่ายน้ําล้น 40 - 80 

  

วิศวกรควรคํานึงถึงต้นทุนสูงสุดของโครงสร้างเม่ือต้องตัดสินใจเก่ียวกับขอบเขตของการสํารวจ

ภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการสํารวจโดยท่ัวไปควรเป็น 0.1 ถึง 0.5% ของค่าใช้จ่ายของโครงสร้าง  

การเจาะสํารวจดินสามารถทําโดยหลายวิธีการรวมท้ังการใช้สว่านมือ (Hand Auger) การเจาะล้าง 

(Wash Boring) การเจาะด้วยเครื่องเจาะกระแทก (Percussion Drilling) และการเจาะด้วยเครื่อง

เจาะหมุน (Rotary Drilling) 
 

1.3.3 การเจาะสํารวจในสนาม 

1. สว่านเจาะดิน (Auger) 

การเจาะสํารวจด้วยสว่านมือวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการเจาะสํารวจ ลักษณะของสว่านมือแสดงในรูป

ท่ี 1.10 ชนิดของสว่านมือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สว่านมือแบบโพสท์โฮล (Posthole) 

และสว่านมือแบบเฮลิคอล (Helical) ข้อจํากัดวิธีเจาะแบบสว่านมือคือไม่สามารถเจาะสํารวจเม่ือ

หลุมสํารวจมีความลึกเกิน 3 - 5 เมตร อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เหมะสําหรับการสํารจดินในงาน

ก่อสร้างถนนและอาคารขนาดเล็ก เครื่องเจาะดินแบบสว่านไฟฟ้าท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได้จะ

สามารถเจาะสํารวจได้ลึกกว่า แต่ตัวอย่างดินท่ีได้จะเป็นตัวอย่างดินแบบถูกรบกวนสูง (Highly 

Disturbed Sample) ในกรณีท่ีเจาะสํารวจในชั้นดินท่ีไม่มีความเชื่อมแน่น หลุมเจาะอาจเกิดการ

ถล่มได้ ดังนั้นในการเจาะสํารวจในพ้ืนท่ีดินท่ีไม่มีความเชื่อมแน่นควรจะใส่ปลอกเหล็ก (Casing) 

ช่วยกันหลุมถล่ม  

การเจาะสํารวจดินโดยใช้สว่านต่อเนื่องแบบข้ันบันได (Continuous Flight Auger) แสดงในรูปท่ี 

1.11 ซ่ึงสามารถใช้เจาะแบบต่อเนื่องได้ถึงระดับความลึก 60 – 70 เมตร ท่ีปลายของส่วานเป็น

หัวเจาะ ดังแสดงในรูปท่ี 1.12 ความยาวของก้านสว่านเจาะสามารถต่อให้มีความยาวเพ่ิมข้ึนได้ 

เพ่ือให้เจาะได้ลึกข้ึน สว่านเจาะดินแบบต่อเนื่องจะนําดินจากด้านล่างของหลุมไปยังพ้ืนผิว การ

เจาะดินโดยใช้สว่านเจาะดินแบบต่อเนื่องนี้สามารถตรวจสังเกตุถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นของดินได้ 

โดยการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วและเสียงของการขุดเจาะ  
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(a) (b) 

รูปท่ี 1.10 สว่านเจาะดินแบบมือ (Hand Auger): 

(a) สว่านมือแบบโพสท์โฮล (Posthole)  (b) สว่านมือแบบเฮลิคอล (Helical) 

(Das 2011) 

 
รูปท่ี 1.11 หัวเจาะสว่านต่อเนื่องแบบข้ันบันได (Continuous Flight Auger) (Das 2011) 

 

ถ้าก้านเกาะเป็นแบบแท่งตัน การนําตัวอย่างดินข้ึนมาต้องทําการถอนก้านเจาะออกจากหลุมและ
ติดต้ังอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน เช่นการทดสอบการเจาะแบบ
มาตรฐาน ก้านเจาะแบบแท่งกลวงมีข้อดีท่ีแตกต่างไปจากก้านเจาะแบบแท่งตันคือไม่จําเป็นต้อง
ถอดก้านเจาะออก เพ่ือเก็บตัวอย่างหรือติดต้ังอุปกรณ์อ่ืนเพ่ือการทดสอบอ่ืน ๆ ส่วนประกอบของ
ก้านเจาะแบบกลวงแบ่งออกเป็นส่วนในและส่วนนอกดังแสดงในรูปท่ี 1.13 หัวเจาะมีฟันคาร์ไบด์
ท่ีสามารถถอดเปลี่ยนได้ในระหว่างการขุดเจาะถ้าต้องการเก็บตัวอย่างดิน โดยส่วนประกอบชุดนํา
ร่องและแกนกลางจะถูกดึงออก และกระบอกเก็บตัวอย่างดินจะถูกแทรกผ่านรูกลวงของก้านเจาะ
สว่านแทน 
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รูปท่ี 1.12 การเจาะสํารวจดินโดยใช้สว่านแบบต่อเนื่อง (Continuous flight auger) (Das 

2011) 

 

2. การเจาะล้าง (Wash Boring) 

การเจาะล้างเป็นอีกวิธีในการเจาะสํารวจชั้นดิน โดยปลอกเหล็ก (Casing) ยาว 2-3 เมตร จะถูก

ดันลงไปในดิน หัวเจาะกระแทก (Chopping Bit) ท่ีติดกับก้านเจาะจะสับดินในปลอกเหล็กเป็น

ชิ้นเล็ก และรูท่ีหัวเจาะกระแทกจะปล่อยน้ําซ่ึงมีความเร็วสูงดันเศษดินข้ึนจากก้นหลุม โดยน้ํา

ผสมเศษดินนี้จะล้นออกไปยังภาชนะท่ีรองรับ (รูปท่ี 1.14) ปลอกเหล็กท่ีอยู่ในดินถูกดันให้ลงไป

ในระดับท่ีลึกข้ึน และปลอกเหล็กชิ้นใหม่มาต่อด้านบนของปลอกเหล็กเดิม แต่ถ้าหลุมไม่เกิดการ

ถล่มไม่จําเป็นท่ีจะใช้ปลอกเหล็ก 
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รูปท่ี 1.13 ส่วนประกอบของก้านเจาะสว่านแบบต่อเนื่องแบบกลวง (Das 2011) 

 

 
รูปท่ี 1.14 การเจาะสํารวจดินโดยใช้การเจาะล้าง (Wash Boring) (Das 2011) 
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3. การเจาะด้วยเครื่องกระแทก (Percussion drilling)  

การเจาะดินด้วยเครื่องกระแทกเป็นวิธีเจาะสํารวจดินท่ีอาศัยน้ําหนักของหัวกระแทกในการ

สับดินออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยหัวกระแทกจะถูกยกข้ึนไม่สูงเม่ือทําการสับดินแข็งให้แตกเป็นชิ้น

เล็กๆ และใช้แรงดันน้ําดันจะเศษดินข้ึนสูงผิวดิน ซ่ึงวิธีนี้ต้องใส่ปลอกเหล็ก 

4. การเจาะด้วยเครื่องเจาะหมุน (Rotary drilling) 

การเจาะดินด้วยเครื่องเจาะหมุนเกิดจากการหมุนอย่างรวดเร็วของหัวเจาะท่ีมีใบพัดซ่ึงติดอยู่

ท่ีปลายก้านเจาะ โดยหัวเจาะทําการคว้านดินออกเป็นหลุม การเจาะดินด้วยเครื่องเจาะหมุน

นี้สามารถใช้กับทราย ดินเหนียวและหินได้ (เว้นแต่จะมีรอยแยกท่ีไม่ดี) น้ําหรือน้ําโคลนไหล

ผ่านรูท่ีก้านเจาะไปยังหัวเจาะ เพ่ือพาเศษดินข้ึนมาด้านบน หลุมเจาะท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 

ถึง 203 มม. สามารถทําได้ง่ายด้วยเทคนิคนี้ ในกรณีท่ีหลุมเจาะมีโอกาสถล่ม น้ําโคลนและ

เบนโทไนท์จะถูกใช้ป้องกันการถล่มของหลุม ในการเก็บตัวอย่างดินนั้นก้านเจาะจะถูกยกข้ึน

และหัวเจาะจะถูกแทนท่ีด้วยกระบอกเก็บตัวอย่าง 

 

1.3.4  ตัวอย่างดิน 

ตัวอย่างดินถูกจําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือตัวอย่างดินท่ีไม่ถูกรบกวน (Undisturbed Sample) 

และตัวอย่างดินท่ีถูกรบกวน (Disturbed Sample) ตัวอย่างดินท่ีถูกรบกวนนะถูกนํามาหาคุณสมบัติ

พ้ืนฐานของดิน ได้แก่ 

1. ขนาดคละของเม็ดดิน (Grain-size Analysis) 

2. พิกัดอัตตเบอร์ก (Atterberg Limit) 

3. ความถ่วงจําเพาะของดิน (Specific Gravity) 

4. ปริมาณสารอินทรีย์ 

5. จําแนกชนิดดิน 

 

ตัวอย่างท่ีถูกรบกวนไม่สามารถนําไปหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมได้ เช่น การอัดตัวคายน้ํา 

(Consolidation) การซึมผ่านได้ของน้ํา (Hydraulic Conductivity) หรือกําลังต้านทานแรงเฉือน 

(Shear Strength) ซ่ึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมนั้นต้องหาจากตัวอย่างท่ีไม่ถูกรบกวน หลังจากการเก็บ

ตัวอย่างท่ีไม่ถูกรบกวนข้ึนมาแล้ว ผิวของตัวอย่างจะต้องถูกห่อหุ้มอย่างดีเพ่ือป้องกันการสูญหายของ

ปริมาณความชื้น โดยหุ้มด้วยฟอยล์และเคลือบข้ีผึ้งซํ้าอีกชั้น 
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ในการเก็บตัวอย่างดินท่ีไม่ถูกรบกวนในกรณีท่ีท่ีระดับไม่ลึกมาก (ไม่เกิน 3 เมตร) สามารถทําได้โดย

การขุดดินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Block Sample) ขนาดลูกบาศก์ฟุต แล้วบรรจุใส่กล่อง จากนั้น

แผ่นฟอยล์จะถูกนํามาวางบนผิวดินด้านบนแล้วจึงเทข้ีผึ้งเคลือบผิวดินท้ังหมด ในกรณีท่ีเป็นดินท่ีไม่มี

ความเชื่อมแน่น ควรนําตัวอย่างดินไปแช่แข็งก่อน นํามาตัดแต่งเพ่ือนํามาทดสอบ เพราะดินประเภทนี้

แตกออกจากกันได้ง่าย  

 

ในส่วนการเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกเก็บตัวอย่างนั้น ตัวอย่างดินจะถูกจําแนกเป็นตัวอย่างดินแบบถูก

รบกวนหรือแบบไม่รบกวน ให้ดูจากค่าอัตราส่วนพ้ืนท่ีของกระบอกเก็บตัวอย่าง (Area Ratio, AR) ถ้า

ค่า AR ของกระบอกเก็บตัวอย่างมากกว่า 10% ตัวอย่างดินท่ีเก็บได้จะถือว่าเป็นตัวอย่างดินท่ีถูก

รบกวน โดย AR หาได้จากสมการท่ี 1.2 
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เม่ือ 
AR = อัตราส่วนพ้ืนท่ีของกระบอกเก็บตัวอย่างดิน 
Do = เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของกระบอกเก็บตัวอย่างดิน 
Di = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระบอกเก็บตัวอย่างดิน 
 

กระบอกเก็บตัวอย่างดินมีอยู่หลายแบบ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเพียง 2 แบบ ท่ีใช้กันแพร่หลายในประเทศ

ไทย ได้แก่ 

1. การเก็บตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกผ่าซีก: โดยท่ัวไปกระบอกผ่าซีกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายในเท่ากับ 34.93 เซนติเมตร (รูปท่ี 1.15) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 50.8 

เซนติเมตร กระบอกผ่าซีกขนาดใหญ่ท่ีสุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 63.5 เซนติเมตร 

และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 76.2 เซนติเมตร ซ่ึงจะพบว่าค่าอัตราส่วนพ้ืนท่ีของกระบอก

เก็บตัวอย่างดิน (AR) ของกระบอกผ่าซีกมีค่ามากกว่า 10% ดังนั้นตัวอย่างดินท่ีเก็บโดยวิธีนี้ถือว่า

เป็นตัวอย่างแบบถูกรบกวน โดยจะก็บตัวอย่างดินทุกๆระดับความลึก 1.5 เมตร การเก็บตัวอย่าง

ดินท่ีเป็นทรายจะเก็บยากมาก ดังนั้นในการเก็บตัวอย่างดินทราย Spring Core Catcher จะถูก

ติดต้ังภายในกระบอกผ่า ดังแสดงในรูปท่ี 1.16 
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2. การเก็บตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกผนังบาง: กระบอกผนังบาง (Thin Wall or Shelby Tubes) 

โดยท่ัวไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 50.8 เซนติเมตร และ และเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายนอกเท่ากับ 47.63 เซนติเมตร (รูปท่ี 1.17) ปลายกระบอกผนังบางแหลมคมเพ่ือทําหน้าท่ีใน

การตัดดิน กระบอกผนังบางจะถูกนําไปติดต้ังท่ีปลายก้านเจาะ เพ่ือนําไปเก็บตัวอย่างดินท่ีก้นหลุม 

ตัวอย่างดินจะถูกกดเข้ามาในกระบอกผนังบาง และเม่ือนํากระบอกผนังบางข้ึนมาตัวอย่างดิน 

จะถูกดันออกมาจากกระบอกผนังบาง   

 
 

รูปท่ี 1.15 กระบอกเก็บตัวอย่างดินแบบผ่าซีก (Das 2011) 

 

 
 

รูปท่ี 1.16 กระบอกผ่าซีกท่ีสําหรับเก็บตัวอย่างดินทราย  (Das 2011) 

 

 
รูปท่ี 1.17 กระบองเก็บตัวอย่างผนังบาง (Das 2011) 

 

1.3.5 การหาระดับน้ําใต้ดิน 

เนื่องจากแรงดันน้ํามีผลต่อกําลังรับน้ําหนักของดิน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการหาระดับความลึก

ของน้ําใต้ดิน ถ้าระหว่างการเจาะดินเจอน้ําใต้ดิน ระดับความลึกของน้ําใต้ดินท่ีพบจะต้องบันทึกไว้ 
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โดยดินท่ีน้ําสามารถซึมผ่านได้เร็ว ควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงบันทึกผล เพ่ือให้ระดับน้ําใต้ดิน

คงท่ี สําหรับดินทึบน้ํา น้ําสามารถไหลผ่านได้ช้านั้น ระดับน้ําใต้ดินจะคงท่ีใช้ระยะเวลานานหลาย

สัปดาห์ ดังนั้นเพ่ือความถูกต้องของระดับความลึกของน้ําใต้ดินนั้นจําเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดแรงดันน้ํา

ใต้ดิน (Piezometer) ซ่ึงประกอบด้วย หินพรุนหรือท่อท่ีเซาะร่องและติดเข้ากับท่อพลาสติก รูปท่ี 

1.18 แสดงการวัดแรงดันน้ําในหลุมเจาะ ข้ันตอนการวัดแรงดันน้ําจะทําโดยหย่อนเครื่องมือวัดแรงดัน

น้ําใต้ดินลงในหลุมเจาะและท้ิงไว้ในหลุมจนกระท่ังแรงดันน้ําคงท่ี เครื่องมือวัดแรงดันน้ําใต้ดินแบบท่ี

นิยมใช้กันมาก ได้แก่ แบบท่อปลายเปิด (Standpipe Piezometer), แบบระบบลม (Pneumatic 

Piezometer) และแบบระบบไฟฟ้า (Electric Piezometer) 
 

1.3.6 การทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมในสนาม 

1. การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน (Standard Penetration, SPT):  

เม่ือเจาะดินจนถึงระดับท่ีต้องการเก็บตัวอย่างดิน แกนเจาะจะถูกดึงข้ึนมา กระบอกผ่าซีกจะถูกติดต้ัง

เข้ากับปลายก้านเจาะ แล้วหย่อนลงในหลุม กระบอกผ่าซีกถูกกดลงในดินโดยใช้ตุ้มน้ําหนัก 622.72 N 

จะถูกยกข้ึนเป็นระยะ 0.762 มิลลิเมตร (ตุ้มน้ําหนักอยู่ด้านบนก้านเจาะ ดังแสดงในรูปท่ี 1.19) แล้ว

ปล่อยให้ตกกระทบกับแป้นรองรับ (Anvil) ก่อนท่ีจะยกตุ้มน้ําหนักก้านเจาะจะถูกวัดจากระดับปาก

หลุมข้ึนมาเป็นระยะ 45 เซนติเมตร โดยจะขีดแบ่งออกเป็น 3 ช่วงๆละ 15 เซนติเมตร จํานวนครั้งใน

การปล่อยตุ้มน้ําหนักในแต่ละช่วงจะถูกบันทึก จํานวนครั้งในการปล่อยตุ้มน้ําหนัก 2 ช่วงสุดท้าย (30 

เซนติเมตร) จะถูกนํามารวมกัน ซ่ึงจะเรียกค่านี้ว่า ค่า N (N-Value) Seed et al., (1985) ได้กําหนด

อัตราการปล่อยตุ้มน้ําหนักอยู่ท่ี 30-40 ครั้งต่อนาที เม่ือกระบอกเก็บตัวอย่างจมลงไปเป็นระยะ 45 

เซนติเมตร จะถูกยกข้ึนมาเพ่ือนําตัวอย่างดินไปทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพในห้องปฏิบัติการ  

หลังจากได้ข้อมูลท้ังหมดแล้วจะบันทึกลงในรายงานท่ีเรียกว่า “Boring Log” ดังแสดงในรูปท่ี 1.20 
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รูปท่ี 1.18 รูปแบบการท่ัวไปของเครื่องมือวัดแรงดันน้ําใต้ดินแบบท่อปลายเปิด (Das 2011) 

 

 
รูปท่ี 1.19 การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐานโดยใช้ตุ้มน้ําหนักแบบโดนัท (Coduto 2001) 
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พลังงานท่ีใช้ในการทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.474 kN-m ซ่ึงคํานวณจากน้ําหนัก

ของตุ้มคูณกับระยะตกกระทบ แต่พลังงานท่ีกระบอกเก็บตัวอย่างได้รับนั้นมีค่าอยู่ประมาณ  

30-90% จากพลังงานท่ีส่งลงไป เนื่องจากในสนามมีตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีทําให้พลังงานท่ีกระบอกเก็บ

ตัวอย่างได้รับหายไป ได้แก่ ชนิดของตุ้มน้ําหนัก ขนาดของหลุมเจาะ กระบอกเก็บตัวอย่างดิน

และความยาวของก้านเจาะ ดังนั้นในทางปฏิบัติค่า N จะถูกปรับมีค่าแก้เนื่องจากตัวแปรต่างๆ 

ท่ีกล่าวมาข้างต้น และแสดงค่า N นี้ให้อยู่ในรูปN60 (แสดงในสมการ 1.3) เม่ือค่า N60 คือ 60% 

ของอัตราส่วนพลังงานโดยเฉลี่ย ซ่ึงเป็นค่ามาตราฐานของอัตราส่วนพลังงาน  อัตราส่วนพลังงาน 

(Energy Ratio, Er) คืออัตราส่วนระหว่างพลังงานท่ีกระบอกเก็บตัวอย่างได้รับต่อพลังงานท่ีส่งลงไป 

 

H B S R
60

N
N

60

η η η η
=  (1.3) 

  
เม่ือ ηH = ค่าปรับแก้สําหรับตุ้มน้ําหนัก (แสดงในตารางท่ี 1.3) 

 ηB = ค่าปรับแก้สําหรับขนาดหลุมเจาะ (แสดงในตารางท่ี 1.4) 

 ηS = ค่าปรับแก้สําหรับวิธีการเก็บตัวอย่าง (แสดงในตารางท่ี 1.5) 

 ηR = ค่าปรับแก้สําหรับความยาวก้านเจาะ (แสดงในตารางท่ี 1.6) 

 

ตารางท่ี 1.3 ค่าปรับแก้สําหรับตุ้มน้ําหนัก 

ประเทศ ชนิดของตุ้มน้ําหนัก1 วิธีการปล่อยตุ้มน้ําหนัก ค่าปรับแก้ ηH (%) 
ญ่ีปุ่น โดนัท ปล่อยตกอิสระ 78 
 โดนัท ระบบเชือกและรอก 67 
สหรัฐอเมริก ปลอดภัย ระบบเชือกและรอก 60 
 โดนัท ระบบเชือกและรอก 45 
อาร์เจนตินา โดนัท ระบบเชือกและรอก 45 
จีน โดนัท ปล่อยตกอิสระ 60 
 โดนัท ระบบเชือกและรอก 50 
หมายเหตุ: 1ลักษณะของตุ้มน้ําหนักแสดงในรูปท่ี 1.21 

 

 

 



 

22 

ตารางท่ี 1.4 ค่าปรับแก้สําหรับขนาดหลุมเจาะ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุดเจาะ (mm) ค่าปรับแก้ ηB (%) 
60-120 1 
150 1.05 
200 1.15 
  

ตารางท่ี 1.5 ค่าปรับแก้สําหรับวิธีการเก็บตัวอย่าง 

วิธีการเก็บตัวอย่าง ค่าปรับแก้ ηB (%) 
กระบอกเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน 1.0 
กระบอกเก็บตัวอย่างท่ีมีวัสดุซับ (Liner) สําหรับเก็บตัวอย่างดินทราย
แน่นและดินเหนียวแข็ง 

0.8 

กระบอกเก็บตัวอย่างมีวัสดุซับ (Liner) สําหรับเก็บตัวอย่างดินทราย
หลวม 

0.9 

 

ตารางท่ี 1.6 ค่าปรับแก้สําหรับความยาวก้านเจาะ 

ความยาวก้านเจาะ (m) ค่าปรับแก้ ηR (%) 
>10 1 
6-10 0.95 
4-6 0.85 
0-4 0.75 
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รูปท่ี 1.20 ตารางการบันทึกการเจาะสํารวจดินด้วยวิธี SPT (รายงานการเจาะสํารวจดินของ

บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเมนท์ จํากัด สําหรับโครงการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แห่งท่ี 2 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 
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ในกรณีดินเม็ดหยาบ ความเค้นประสิทธิผลในปัจจุบัน  (Effective Overburden Pressure, 

σo′) ยังมีผลต่อค่า N อีกด้วย ดังนั้นค่า N ท่ีได้จากการสํารวจภาคสนามภายใต้ความเค้น

ประสิทธิผลท่ีแตกต่างกันจะถูกปรับแก้เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าความเค้นประสิทธิผลมาตรฐาน 

(pa)  โดย Peck et.al (1974) ได้กําหนดค่าความเค้นประสิทธิผลมาตรฐาน (pa) ให้มีค่าเท่ากับ 

100 kPa ซ่ึงมีค่าเท่ากับความดันชั้นบรรยากาศ  ซ่ึงการปรับแก้เนื่องจากอิทธิพลของความเค้น

ประสิทธิผลของดินเม็ดหยาบนี้จะทําการปรับแก้หลังจากการปรับแก้ค่า N60 ไปเป็นค่า (N1)60 ดัง

สมสมการท่ี 1.4  

 

 

1 60 N 60(N ) C N=  (1.4) 
  

เม่ือ N1 = N ท่ีถูกปรับแก้เนื่องจากความเค้นในอดีต 
CN = ค่าปรับแก้ 

 

สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นประสิทธิพลกับค่าความเค้นมาตรฐานเพ่ือใช้ในการ

หาค่า CN ได้มีผู้นําเสนอในหลายหลากรูปแบบ ซ่ึง Das (2011) ได้ทําการเปรียบเทียบค่า CN ท่ี

คํานวณหาได้จากสมการเหล่านี้และพบว่าสมการ  Lio and Whitman (1986) (สมการท่ี 1.4) 

ให้ค่า CN ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 
0.5

a
N

o

p
C

 
=  ′σ 

 (1.5) 

 

ก) ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินท่ีมีความเช่ือมแน่น 

การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐานนอกจะเก็บตัวอย่างดินได้แล้ว ค่า N60 ยังสามารถหาให้

ความสัมพันธ์ ท่ี เ ป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น ดัชนีความข้นเหลวของดินเหนียว 

(Consistence index, CI) โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่า CI และ N60 ได้ถูกนําเสนอโดย 

Szechy และ Vargi (1978) ดังแสดงในสมการท่ี 1.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง CI, N60 และ

กําลังรับแรงอัดแบบไม่มีขอบเขต (Unconfined Compression Strength, qu) จะแสดงใน

ตารางท่ี 1.7 
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LL w

CI
PI

−
=  (1.6) 

    
เม่ือ LL = พิกัดความเหลว (Liquid Limit) 
 w = ปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ 
 PI = ดัชนีพลาสติกซิตี้ (Plasticity Index) 
 

Hara et al. (1971) ได้นําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่

ระบายน้ําของดินเหนียว (Undrained Shear Strength of Clay, cu) กับค่า N60 ดังแสเงใน

สมการท่ี 1.7 

 

( )0.72u
60

a

c
0.29 N

p
=  (1.7) 

 

 
 

รูปท่ี 1.21 ชนิดของตุ้มน้ําหนัก (Coduto 1994) 
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ตารางท่ี 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง CI, N60 และ qu (Das 2011) 

N60 สภาพดิน CI qu (kN/m2) 
<2 อ่อนมาก <0.5 <25 
2-8 อ่อน ถึง ปานกลาง 0.5-0.75 25-80 
8-15 แน่น 0.75-1.0 80-150 
15-30 แน่นมาก 1.0-1.5 150-400 
>30 แข็ง >1.5 >400 
Mayne และ Kemper (1988) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนการอัดตัวมากกว่า

ปกติ (Overconsolidation Ratio, OCR) กับค่า N60 ของดินเหนียวในสภาพตามธรรมชาติ 

ดังแสดงในสมการท่ี 1.8 โดยค่า OCR ท่ีหาได้จากสมการเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น 
 

0.689

60

o

N
OCR 0.193

 
=  ′σ 

 (1.8) 

 
เม่ือ 

 
σ′o 

 
= 

 
ความเค้นประสิทธิผลในปัจจุบัน  (Effective Vertical Stress) 
MN/m2 

 

ข) ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเม็ดหยาบ  

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density, Dr): 

ตารางท่ี 1.8 แสดงค่าประมาณการจากค่า N60 ในเบ้ืองต้น เนื่องจากค่าความเค้นประสิทธิผล

และค่าความเค้นในอดีตมีอิทธิพลต่อค่า N60 ของดินทราย  

 

ตารางท่ี 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า (N1)60 และค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Peck et al., 

1974) 

(N1)60 สภาพดินทราย ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
(Dr, %) 

0 - 5 หลวมมาก 0 – 15 
6 - 10 หลวม 16 – 35 
11 - 30 ปานกลาง 36 – 65 
31 - 50 แน่น 66 - 85 
> 50 แน่นมาก 86 - 100 
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Kulhaway และ Mayne (1990) ได้ปรับแก้สมการของ Marcuson และ Bieganousky 

(1977) ดังแสดงในสมการท่ี 1.9 

 
0.5

2o
r 60 u

a

D (%) 12.2 0.75 222N 2311 7111OCR 779 50C
p

 ′ σ
= + + − − −  

  
 

 

(1.9) 

เม่ือ Dr = ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) 
 σ′o = ความเค้นประสิทธิผลในปัจจุบัน (Effective Overburden Pressure) 

 Cu = สัมประสิทธิ์ความสมํ่าเสมอ (Coefficient of Sand) 
 

OCR = c

o

′σ
′σ

 

 σ′c = ความเค้นประสิทธิผลในอดีต (Pre-consolidation Pressure) 

 pa = ความดันบรรยากาศ = 100 kPa 
 N60 = ค่า N ท่ีถูกปรับแก้เนื่องจากพลังงาน 
 

Meyerhof (1957) ได้นําเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง N60 และ Dr ดังแสดงในสมการท่ี 1.10 

โดยสมการนี้ใช้ได้เฉพาะกับดินประเภท SW-SP (จําแนกตามระบบ USCS) ท่ีมีความละเอียด

ปานกลาง 
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=  
 ′ σ +      

 (1.10) 

 

Cubrinovski และ Ishihara (1999) ได้นําเสนอสมการความสัมพันธ์ระหว่าง N กับความ

หนาแน่นสัมพัทธ์ดังแสดงในสมการท่ี 1.11  
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+      =   ′σ  

  

 

 

(1.11) 

เม่ือ pa = ความดันบรรยากาศ (≈100 kPa) 
 D50 = ขนาดของเม็ดดินท่ีผ่านตะแกรง 50% โดยน้ําหนักของดินท้ังหมด 
 N = ค่า N ในสนามท่ีไม่ได้ปรับแก้ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับค่ามุมเสียดทานประสิทธิผล (Effective Friction 

Angle, φφφφ′′′′):  

Schmertmann (1975) ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับค่ามุม φ′ โดย Kulhaway 

และ Mayne (1990) ได้นําเสนอในรูปสมการ ดังแสดงในสมการท่ี 1.12 
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+  
  

 (1.12) 

 

Peck, Hanson, and Thornburn (1974) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับค่ามุม 

φ′ ในรูปของเส้นกราฟ ซ่ึงต่อมา Wolff (1989) ได้นําเสนอในรูปสมการ ดังแสดงในสมการท่ี 

1.13 

 

φ′ (deg) = 27.1 + 0.3N60 - 0.0054[N60]
2 (1.13) 

 

Hatanaka และ Uchida (1996) ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า (N1)60 กับค่ามุม φ′ ดัง

แสดงในสมการท่ี 1.14 

( )1 60
(deg) 20 N 20′φ = +   สําหรับ 3.5 ≤ (N1)60 ≤30 (1.14) 
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Japan Road Association (1990) ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า (N1)60 กับค่ามุม φ′ ดัง

แสดงในสมการท่ี 1.15 
 

( )1 60
(deg) 15 N 15′φ = +  สําหรับ 5 ≤ (N1)60 และ φ′ ≤ 45 (1.15) 

 

จากการศึกษาของพรหมมินทร์ เถาวัลย์ดี (2562) พบว่าการประมาณค่ามุมเสียดทานของดิน

ลมหอบขอนแก่นท่ีถูกจําแนกเป็นดินชนิด SC ตามระบบ USCS นั้น ค่าท่ีประมาณได้จาก

สมการของ Peck, Hanson, and Thornburn (1974) มีค่าท่ีใกล้เคียงกับมุมเสียดทานท่ีได้

จากการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไม่อัดตัวคายน้ําและไม่ระบายน้ํามากท่ีสุด 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า N60 กับค่ามุมโมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, 

ES):  Kulhawy และ Mayne (1990) ดังแสดงในสมการท่ี 1.16 
 

s
60

a

E
N

p
= α  

 
(1.16) 

เม่ือ pa = ความดันบรรยากาศ (หน่วยเดียวกับ Es) 
 α = 5 ทรายปนดินเม็ดละเอียด (Sand with Fines) 
  = 10 ทรายสะอาดอัดตัวปกติ (Clean Normally Consolidation Sand) 
 

 
= 15 ทรายสะอาดอัดตัวมากกว่าปกติ (Clean Normally 

Overconsolidation Sand) 
 

2. การทดสอบใบเฉือน (Vane Shear Test) 

การทดสอบใบเฉือน (Vane Shear Test) เป็นการหากําลังต้านทานรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ํา

ของดินเหนียว โดยเฉพาะดินเหนียวอ่อน เครื่องมือจะประกอบด้วยใบมีดสี่ใบท่ีปลายแท่งเหล็ก  

ดังแสดงในรูปท่ี 1.23 ความสูงของใบมีดจะมีขนาดเป็นสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของมีด รูปร่าง

ของใบมีดจะมีลัดษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้ ขนาดของอุปกรณ์ใบเฉือนท่ีใช้ 

ในสนามแสดงในตารางท่ี 1.9 อุปกรณ์ใบฉือนนี้จะถูกกดลงไปในดินท่ีก้นหลุมเจาะ จากนั้นจะทําการ

หมุนอุปกรณ์ใบเฉือนด้วยอัตราความเร็ว 0.1o/วินาที การหมุนใบเฉือนนี้ทําให้ดินเกิดการวิบัติ โดย

แรงบิดท่ีใช้สูงสุดท่ีทําให้ดินเกิดการวิบัติจะถูกนําไปคํานวณหากําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบาย

น้ําของการทดสอบใบเฉือน (cu(VST)) ซ่ึงค่า cu(VST) นี้คํานวณหาได้จากสมการท่ี 1.17  
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ตารางท่ี 1.9 ขนาดของอุปกรณ์ใบเฉือนในสนามตาม ASTM 

ขนาดปลอก
เหล็ก 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของใบมีด 

(mm) 

ความสูงของ
ใบมีด 
(mm) 

ความหนาของ
ใบมีด 
(mm) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแท่งเหล็ก 

(mm) 
AX 38.1 76.2 1.6 12.7 
BX 50.8 101.6 1.6 12.7 
NX 63.5 127.0 3.2 12.7 

101.6 mm 92.1 184.1 3.2 12.7 
 

u( VST )

T
c

K
=  

 

(1.17) 

เม่ือ cu(VST) = กําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ํา มีหน่วยเป็น kN/m2 
 T = แรงบิดท่ีวัดได้ มีหน่วยเป็น N.m 
 K = ค่าคงท่ี 

 K = ( )
2

6

D H D
1

10 2 3H

π    +    
 (1.18) 

 

โดย 
 
D และ H อยู่ในหน่วย cm 

 

 
รูปท่ี 1.23 อุปกรณ์ใบเฉือน (Vane Shear) (Das 2011) 
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ค่า cu(VST) ท่ีจะถูกปรับแก้เป็นกําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ําท่ีแท้จริง (cu) ดังแสดงใน

สมการท่ี 1.19 เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ เนื่องจากค่า cu(VST) นี้มีค่าสูงกว่า cu จริง โดยมีการ

นําเสนอค่าปรับแก้ (λ) ในหลากหลายรูปแบบ ดังแสดงในสมการท่ี 1.20 ถึงสมการท่ี 1.22 

 

cu = λcu(VST) 

 

(1.19) 

เม่ือ λ คือค่าปรับแก้ 
 

Bjerrum (1972) ได้เสนอสมการในการหาค่าปรับแก้ λ ดังแสดงในสมการท่ี 1.20 

λ = 1.7 – 0.54log[PI(%)]   (1.20) 

 

Morris และ Williams (1994) ได้เสนอสมการในการหาค่าปรับแก้ λ  ดังแสดงในสมการท่ี 1.21 

และ 1.22 

λ = 1.18e-0.08(PI) + 0.57 (สําหรับ PI >5) (1.21) 

  

λ = 1.18e-0.08(LL) + 0.57 (LL มีหน่วยเป็น %) (1.22) 

 

นอกจากนี้แล้วยังมีค่ากําลังต้านทานแบบไม่ระบายจากการทดสอบใบเฉือน (cu(VST)) ยังได้ถูก

นําไปหาค่าความเค้นในอดีต (Preconsolidation Pressure, σ′c) และค่าอัตราส่วนการอัดตัว

มากกว่าปกติ (Overconsolidation Ratio, OCR) สําหรับดินเหนียวโดย Mayne และ Mitchell 

(1988) ดังแสดงในสมการ 1.23 และ 1.24 

 

σ′c =7.04[cu(VST)]
0.83 

 

(1.23) 

u( VST )

o

c
OCR = β

′σ
 (1.24) 

 

ค่า β ในสมการท่ี 1.24 ได้มีผู้นําเสนอในหลายรูปแบบดังแสดงในสมการท่ี 1.25 ถึง 1.27 
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Mayne และ Mitchell (1988)   

β = 22[PI(%)]-0.48 (1.25) 

 

Hansbo (1957)  

222

w(%)
β =  

 
(1.26) 

 
Larsson (1980)  

1

0.08 0.0055(PI)
β =

+
 

 
(1.27) 

 
 

3. การทดสอบด้วยหัวกดปลายกรวย (Cone Penetration Test, CPT) 

การทดสอบ CPT แต่เดิมถูกเรียกว่าการทดสอบหัวกดดัชท์ (Dutch Cone Penetration Test) เป็น

วิธีการทดสอบแบบอเนกประสงค์ท่ีสามารถใช้จําแนกลักษณะของชั้นดินและประเมินสมบัติทางด้าน

วิศวกรรม การทดสอบนี้เรียกว่าการทดสอบการเจาะแบบสถิต (Static Penetration Test) และ 

ไม่จําเป็นท่ีจะต้องทําหลุมเจาะ แรกเริ่มนั้นหัวกรวยท่ีมีพ้ืนท่ี 10 ตารางเซนติเมตร ถูกกดลงไปในดิน

โดยมีอัตราการกดคงท่ีประมาณ 20 มิลลิเมตรต่อนาที และวัดแรงต้านทาน (เรียกว่าจุดต้านทาน) 

 

เครื่องมือหัวกดปลายกรวยท่ีใช้ในปัจจุบันจะทําการวัด (ก) กําลังต้านทานท่ีหัวกรวย (qc) เกิดการกด

หัวกรวยลงในดิน ซ่ึงมีค่าเท่ากับแรงในแนวต้ังท่ีใช้ในการกดหัวกรวยหารด้วยพ้ืนท่ีหน้าตัดขวางของ

หัวกรวย และ (ข) กําลังต้านทานแรงเสียดทาน (fc) ซ่ึงเป็นค่าแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหว่างปลอก

เหล็กท่ีอยู่เหนือหัวกรวยกับดินในบริเวณโดยรอบ โดยกําลังต้านแรงเสียดทานนี้จะมีค่าเท่ากับแรง

เสียดทานท่ีปลอกเหล็กหารด้วยพ้ืนท่ีรอบรูปของปลอกเหล็ก โดยท่ัวไปเครื่องมือหัวกดปลายกรวย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  

ก. หัวกดปลายกรวยกล ดังแสดงในรูปท่ี 1.24 หัวกรวยต่อเข้ากับแกนเหล็กด้านใน โดยในการกด

ครั้งแรกหัวกรวยจะจมจงในดิน 40 มิลลิเมตร ซ่ึงจะให้แรงต้านท่ีหัวกรวย เม่ือกดอีกจะเป็นการ

ผลักให้ส่วนของปลอกเหล็กจมลงในดิน รวมถึงหัวกรวยท่ีจมอยู่ในดินแล้วจะจมลงไปในดินท่ี

ระดับลึกข้ึน โดยแรงต้านท่ีวัดได้นั้นจะเท่ากับแรงต้านท่ีหัวกรวยบวกกับแรงเสียดทานท่ีปลอก

เหล็ก ดังนั้นแรงเสียดทานท่ีปลอกเหล็กจะต้องหักลบแรงต้านท่ีปลายหัวกรวยออก 
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ข. หัวกดปลายกรวยแบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปท่ี 1.25 ปลายหัวกรวยต่อเข้ากับก้านเหล็ก โดยหัว

กรวยจะถูกกดให้จมลงในดินด้วยอัตรา 20 มิลลิเมตรต่อวินาที สายไฟจากตัวแปลงสัญญาณ 

จะถูกรอยผ่านแกนเหล็กและทําหน้าท่ีวัดความต้านทานของกรวยและด้านข้างอย่างต่อเนื่อง  

ดังแสดงในรูปท่ี 1.24 เครื่องหัวกดปลายกรวยแบบไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 1.24 เครื่องหัวกดปลายกรวยแบบกล (Das 2011) 

 

 

รูปท่ี 1.25 เครื่องหัวกดปลายกรวยแบบไฟฟ้า (Das 2011) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Dr) กับค่า qc ของทราย:  

Lancellotta (1983) และ Jamiolkowski et al. (1985) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างความ

หนาแน่นสัมพัทธ์ของดินทรายอัดตัวปกติ (Normally Consolidated Sand) และค่า qc แสดงใน

สมการท่ี 1.28 

c
r 10

o

q
D (%) A Blog

 
= +  

′σ 
 (1.28) 

 

ต่อมา Kulhawy และ Mayne (1990) ได้จัดรูปแบบสมการใหม่ ดังแสดงในสมการท่ี 1.29 

 

c
r

a o

q
D (%) 68 log 1

p .

  
= −  

′σ   
 (1.28) 

 

Baldi et al. (1982) และ Robertson และ Campanella (1983) ได้เสนอกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าค่าความเค้นประสิทธิผลในแนวด่ิง (σ′o) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Dr) 

และ qc ดังแสดงในรูปท่ี 1.26 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมเสียดทานประสิทธิผล (φφφφ′′′′) กับค่า qc ของทราย:  

จากผลการศึกษาของ Robertson และ Campanella (1983) ได้เสนอตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่า 

qc ของทรายควอทซ์ท่ีอัดตัวปกติ (Normally Consolidated Quartz Sand) ได้แก่ ค่าความ

เค้นประสิทธิผลในแนวด่ิง (σ′o) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Dr) และมุมเสียดทานประสิทธิผล (φ′) 
ต่อมา Kulhawy และ Mayne (1990) ได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวในรูปแบบสมการ  

ดังแสดงในสมการท่ี 1.29  

1 c

o

q
tan 0.1 0.38log−   

′φ = +  ′σ  
 (1.29) 

 

จากผลการทดสอบท่ีเมืองเวนิช ประเทศอิตาลี Ricceri et al. (2002) ได้เสนอความสัมพันธ์

ระหว่างค่ามุมเสียดทานประสิทธิผล (φ′) กับค่า qc ของดิน ML และ SP-SM ดังแสดงในสมการ

ท่ี 1.30  
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1 c

o

q
tan 0.38 0.27log−   

′φ = +  ′σ  
 (1.30) 

นอกจากนี้ Lee et al. (2004) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมเสียดทานประสิทธิผล (φ′) ค่า 

qc และค่าแรงดันดินด้านข้าง (Horizontal Effective Stress, σ′h) ดังแสดงในสมการท่ี 1.31  

0.1714

c

h

q
15.575

 
′φ =  ′σ 

 (1.31) 

 

 

รูปท่ี 1.26 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นประสิทธิผลในแนวด่ิง ความหนาแน่นสัมพัทธ์และ 

qc (Das 2011) 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ํา (cu) กับค่า qc ของดิน

เหนียว: 

c o
u

K

q
c

N

− σ
=  (1.32) 

 

โดยค่า  σo คือความเค้นรวม (Total Stress) 

NK คือตัวแปรกําลังรับน้ําหนัก (Bearing Capacity Factor)  
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ค่าตัวแปรกําลังรับน้ําหนัก NK นี้ มีค่าอยู่ระหว่าง 11 – 19 สําหรับดินเหนียวอัดตัวปกติ และมี

ค่าประมาณ 25 สําหรับดินเหนียวอัดตัวมากกว่าปกติ  
 

Mayne และ Kemper (1988) ได้เสนอค่า 

NK = 15 (สําหรับหัวกดปลายกรวยไฟฟ้า) 

และ  

NK = 20 (สําหรับหัวกดปลายกรวยกล) 
 

Mayne และ Kemper (1988) ได้เสนอค่า 

NK = 17.2 (สําหรับหัวกดปลายกรวยไฟฟ้า)  

และ  

NK = 18.9 (สําหรับหัวกดปลายกรวยกล) 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ํา (cu) กับค่า fc ของดิน
เหนียว: 

c
u

f
c

1.26
=  (สําหรับหัวกดปลายกรวยไฟฟ้า) (1.33) 

 

u cc f=  
 
(สําหรับหัวกดปลายกรวยกล) 

 
(1.34) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นในอดีต (σσσσ′′′′c) กับค่า qc ของดินเหนียว:  

Mayne และ Kemper (1988) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นในอดีต (σ′c) กับค่า 

qc ของดินเหนียว ดังแสดงในสมการ 1.35 

( )0.96
c c0.243 q′σ =  (1.35) 

โดย ค่า σ′c และ qc อยู่ในหน่วย MPa 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า OCR กับค่า qc ของดินเหนียว: 

Mayne และ Kemper (1988) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นในอดีต (σ′c) กับค่า 

OCR ของดินเหนียว ดังแสดงในสมการ 1.36 

1.01

c o

o

q
OCR 0.37

 − σ
=  ′σ 

 (1.36) 
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1.3.7 การบันทึกข้อมูลเจาะสํารวจ 

เม่ือสิ้นสุดการเจาะสํารวจ ตัวอย่างดินท่ีถูกเก็บข้ึนมาจะถูกนําไปทดสอบท่ีห้องปฏิบัติการ เพ่ือหา

คุณสมบัติทางกายภาพและนํามาจําแนกชนิดของดิน หลังจากได้รวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นท้ังหมดแล้ว 

จึงจัดทํารายงานการสํารวจดินเตรียมไว้ใช้สําหรับในงานออกแบบและสําหรับการอ้างอิงในช่วง  

งานก่อสร้างในอนาคต รายละเอียดและลําดับของข้อมูลในรายงานจะข้ึนอยู่ประเภทของงานก่อสร้าง 

แต่อย่างไรก็ดีรายงานควรประกอบด้วยรายการต่อไปนี้: 

1. ขอบเขตของการเจาะสํารวจ 
2. รายละเอียดของโครงการงานก่อสร้าง ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเจาะสํารวจชั้นดิน 
3. รายละเอียดของตําแหน่งท่ีต้ังของโครงการงานก่อสร้างรวมถึงโครงสร้างท่ีใกล้เคียง สภาพระบายน้ํา 

ธรรมชาติของพืชบนพ้ืนท่ีรอบ ๆ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีไม่ซํ้ากันของโครงการงานก่อสร้าง 

4. รายละเอียดทางธรณีวิทยาของโครงการงานก่อสร้าง 

5. รายละเอียดของการทดสอบในสนาม เช่นจํานวนหลุมในการเจาะสํารวจ ระดับความลึกของหลุม 

ชนิดของการเจาะสํารวจเป็นต้น 

6. ลักษณะท่ัวไปของชั้นดิน ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ และผลจากการทดสอบในสนาม เช่น 

SPT หรือ CPT เป็นต้น 

7. ระดับน้ําใต้ดิน 

8. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรากฐานรวมท้ังประเภทของฐานรากท่ีแนะนําความกําลังน้ําหนักท่ียอมให้

และข้ันตอนการก่อสร้างพิเศษท่ีอาจจําเป็น ข้ันตอนการออกแบบพ้ืนฐานทางเลือกควรมีการ

กล่าวถึงในส่วนนี้ของรายงาน 

9. บทสรุปและข้อจํากัดในการสํารวจ 

 

รายงานควรประกอบด้วยรูปดังต่อไปนี้ 

1. แผนท่ีตําแหน่งของโครงการก่อสร้าง 

2. แผนผังบริเวณท่ีเจาะสํารวจอ้างอิงกับตําแหน่งของโครงสร้างท่ีจะสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

3. บันทึกหลุมเจาะสํารวจ 

4. ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ 

5. รูปอ่ืนๆท่ีจําเป็น 

รายงานการสํารวจควรได้รับการวางแผนและจัดทําเป็นเอกสารอย่างดีเพราะจะช่วยได้การตอบคําถาม

และการแก้ปัญหาพ้ืนฐานท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังในระหว่างการออกแบบและก่อสร้าง 
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