
        การอานรายงานผลการเจาะสํ ารวจชั้นดิน

1. คํ านํ า

ฐานรากของอาคารและ/หรือของสิ่งกอสรางตาง ๆ จดัเปนสวนของโครงสราง (Member) ทีม่ีความ
สํ าคัญเปนอันดับตนๆ   ทีผู่ออกแบบหรือวิศวกรผูออกแบบควรใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง   ในการออก
แบบ   เพือ่ใหไดฐานรากที่มีความมั่นคงและแข็งแรงสามารถแบกรับนํ้ าหนักบรรทุกทั้งหมดของอาคารได   ฐาน
รากของอาคารทีดี่ควรกอสรางดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง และวางอยูบนชั้นดินที่สามารถรับนํ้ าหนักไดอยาง
ปลอดภยั    และไมเกิดการยุบตัวมากจนทํ าใหโครงสรางอาคารเสียหายเกินไปขณะรับนํ้ าหนักบรรทุกสูงสุด
การทีจ่ะทราบสภาพของชั้นดินและคาคุณสมบัติของตางๆ ไดนั้น   จะตองอาศัยวิธีการเจาะสํ ารวจชั้นดิน (Soil
boring)   แลวน ําดนิตวัอยางที่เก็บข้ึนมาไดมาทดสอบในหองปฏิบัติการตามวิธีการทางปฐพีกลศาสตร และเมื่อ
ไดขอมลูหรือคาคุณสมบัติที่ตองการทั้งหมดแลว   จึงนํ าคาเหลานั้นมาวิเคราะหหาวาควรเลือกใชระบบฐานราก
แบบตื้น(Shallow foundation) หรือฐานรากแบบใชเสาเข็ม(Deep foundation)   และค ํานวณหาคากํ าลังการ
รับนํ ้าหนักบรรทุกของชั้นดิน(Bearing capacity) ใตฐานรากหรือกํ าลังรับนํ้ าหนักของเสาเข็มตอไป

ขอมูลที่ไดจากการเจาะสํ ารวจชั้นดินนอกจากจะนํ าไปใชเพื่อการออกแบบฐานรากทั้งแบบตื้นและแบบ
ใชเสาเข็มแลว ยงัสามารถน ําผลการทดสอบ มาวิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลในการหาสาเหตุความเสียหาย และ
พรอมกบัเสนอแนวทางการแกไขไดดวย เชน การวิบัติของเชิงลาดถนนและ/หรือของเขื่อนปองกับตลิ่งริมแมนํ้ า
ตางๆ เปนตน   ซึ่งลวนแลวแตตองใชขอมูลสภาพของชั้นดินบริเวณนั้นทั้งนั้น  ขอมูลสภาพของชั้นดินรวมถึงคา
คุณสมบติัทีจ่ ําเปนทางวิศวกรรม   จึงนับเปนสิ่งที่สํ าคัญสํ าหรับการออกแบบฐานราก   ดังนั้นจึงควรกํ าหนดให
มกีารเจาะส ํารวจชั้นดิน   เพื่อใหทราบสภาพชั้นดินที่แนชัดกอนที่จะทํ าการออกแบบชนิดของฐานรากตอไป

รายงานผลการเจาะสํ ารวจชั้นดินจะใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดเมื่อผูอานเขาใจคาตาง ๆ
ในตารางไดครบถวน    เพื่อประโยชนที่จะนํ าคาตาง ๆ ในตารางไปใชในการออกแบบ

2. รายงานผลการเจาะสํ ารวจชั้นดิน
รายงานผลการเจาะสํ ารวจชั้นดิน กลุมงานวิเคราะหวิจัยและพัฒนา สํ านักควบคุมการกอสราง

กรมโยธาธกิารและผังเมือง จะแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 สวนของตารางแสดงผลการทดสอบตัวอยางดิน
ในหอง

กลุมงานวิเคราะหวิจัยและพัฒนา
สํ านักควบคุมการกอสราง
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ปฏิบัติการเพื่อจะแสดงลักษณะของการจัดเรียงตัวของชั้นดิน (Soil stratums) ตารางแสดงผลการทดสอบคุณ
สมบัติของดินที่เจาะสํ ารวจได (Summery of test results) คาพารามิเตอรคุณสมบัติของดิน (Soil properties)
และตารางแสดงคาตาราง Boring log ซึง่จะแสดงคุณลักษณะของชั้นดิน และคุณสมบัติของดิน เมื่อเทียบกับ
ความลกึทีเ่จาะส ํารวจ และสวนที่ 3  เปนสวนของการสรุปและขอเสนอซึ่งจะแนะนํ าโดยประมาณของการรับนํ้ า
หนกับรรทกุของเสาเข็ม พรอมทั้งแสดงขนาดหนาตัดและความยาวของเสาเข็มตองฝงลึกลงไปในชั้นดิน หรือ
ประมาณการรับนํ้ าหนักปลอดภัยของชั้นดิน เพื่อนํ าไปออกแบบฐานรากแบบแผตอไป
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 2.1 สวนของตารางแสดงผลการทดสอบของตัวอยางดินในหองปฏิบัติการ
       ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการจะประกอบดวยสวนตางๆ  ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ คือ

ชองที่ 1 เปนสวนที่แสดงเกี่ยวกับ รายละเอียดของชื่อโครงการ ,สถานทีต้ั่งโครงการ,หลุม
เจาะสํ ารวจที่.. ,ระดบัปากหลุมเจาะสํ ารวจ ,ระดบันํ ้าใตดินในหลุมเจาะตํ่ าจากระดับ
ปากหลุม ,ผูทดสอบ วิศวกรผูคํ านวณ และผูตรวจรับรองผลการทดสอบ ,วนัเดือน
ปทีท่ ําเจาะสํ ารวจชั้นดิน และรหัสงานที่ทดสอบในปงบประมาณ

ชองที่ 2 (Depth)
แสดงชองระดับความลึกของตัวอยางดินที่เก็บตัวอยางในแตละชั้น

ชองที่ 3 (Sample type)
แสดงแบบของวิธีการเก็บตัวอยางดินที่เก็บได เชน ถาใชกระบอกบางเก็บตัวอยาง
จะใชอักษรยอวา ST (Shelby tube sampling) แสดงถึงตัวอยางดินแบบคงสภาพ
และถาเก็บตัวอยางดินดวยกระบอกผาอักษรยอจะใช SS (Split spoon sampling)
จะเปนตัวอยางดินชนิดไมคงสภาพ

ชองที่ 4 (Group symbol)
แสดงชือ่หรือชนิดของดินที่จํ าแนกไดตามระเบียบวิธีของ Unified soil classification
system  เชน

OL – ML หมายถงึ ตะกอนทรายอนินทรยีและดินเหนียวปนตะกอนทราย
อินทรยี มีความเหนียวตํ่ า  หรืออาจเปนตะกอนทราย
อินทรยีและทรายละเอียดมาก หินฝุน ทรายละเอียดปน
ตะกอนทรายหรือ ดินเหนียวมีความเหนียวเล็กนอย

CL           หมายถงึ ดินเหนียวอนนิทรยี มคีวามเหนียวตํ่ าถึงปานกลาง ดิน
    เหนยีวปนตะกอนทราย

SM     หมายถงึ ทรายมีตะกอนทรายปน
ชองที่ 5 (Atterberg’s limits)

แสดงคา Atterberg ‘s limits คือคาขีดจํ ากัดความเหลวของดิน(Liquid limits)  ดินที่มี
คา LL สูงๆเกินกวา 50 จะมคีวามเหนยีวมาก และในทางกลับกันถาคา LL นอยกวา
50 จะเปนดนิทีม่คีวามเหนียวตํ่ าถึงปานกลาง หรือ บางทีอาจเปนดินชนิดที่ไมมีความ
เชื่อมแนนเลยก็ได

ชองที่ 6 (Moisture content)
แสดงคาปริมาณความชื้นมวลดิน
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ชองที่ 7,8 (Unconfined compressive(UC), Pocket penetrometer test(UP))
แสดงคากํ าลังรับแรงเฉือนของดินที่ไดจากการทดสอบ Unconfined compressive
strength และ Pocket penetrometer test ตามลํ าดับ

ชองที่ 9 (Unit weight)
แสดงคาหนวยนํ้ าหนักของดิน(Bulk unit weight)

ชองที่ 10 (SPT)
แสดงคา standard penetration test (SPT) ทีไ่ดจากการจดบันทึกจากการ
เกบ็ตัวอยางดวยกระบอกผา โดยใชผลรวมระยะฝงลึก 30 ซ.ม.สุดทาย

ชองที่ 11 (Specific gravity)
แสดงคาความถวงจํ าเพาะของดิน

ชองที่ 12 (Vane shear strength)
แสดงคากํ าลังรับแรงเฉือนของดินที่ไดจากการทดสอบแบบ Vane shear test

ชองที่ 13 (Direct shear test)
แสดงคากํ าลังรับแรงเฉือนของดินที่ไดจากการทดสอบ Direct shear test (C)และ
แสดงคามุมเสียดทายภายใน φ (Angle of internal  friction)

ชองที่ 14 (Grain size)
แสดงคาปริมาณของดินที่ผานการทดสอบรอนผานตะแกรง(Sieve analysis) เบอร 4
และเบอร 200 ตามลํ าดับ



5

2.2 สวนของ Boring log     เปนสวนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการวางตัวของชั้นดิน และแสดง
      คุณลกัษณะของชั้นดินและคุณสมบัติของดินเมื่อเทียบกับความลึกที่เจาะสํ ารวจ
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ชองที่ 1 แสดงรายละเอยีดทั่วๆ ไป เชน ชื่อโครงการ สถานที่ต้ังโครงการ หลุมเจาะที่.. ระดับ
ปากหลุมเจาะ ระดับนํ้ าใตดิน เปนตน

ชองที่ 2 (Soils description)
แสดงลักษณะของชั้นดิน(Soils description) เปนสวนที่แสดงวาบริเวณความลึกใด
ชนดิของดนิเปนชั้นดินชนิดอะไร เชน ดินเหนียวหรือดินซิลท เปนตน

ชองที่ 3 (Soil profile)
แสดงแถบสัญลักษณของชั้นดิน ซึ่งจะมีรูปแบบเปนลักษณะเฉพาะตัวตามชนิดของ
ดิน

ชองที่ 4 (Depth)
แสดงความลกึของชั้นดิน ที่ไดทํ าการเก็บตัวอยางดินเริ่มจากระดับปากหลุมเจาะจน
ถงึสิน้สุดความลึกหลุมเจาะ

ชองที่ 5 (Sample type no.)
แสดงลกัษณะวิธีการเก็บตัวอยางดิน และหมายเลขตัวอยางที่เก็บ ตามแบบชนิด
ลักษณะการเก็บตัวอยางแบ SS หรือ ST สํ าหรับ PA หรือหมาย ใชสวานเจาะนํ ากอน
ลงไปถึงที่ระดับความลึกเทาใด

ชองที่ 6 (LL,PL,Wn)
แสดงคาขีดจํ ากัดความเหลวขีดจํ ากัดความเปนพลาสติกของดิน และคาปริมาณ
ความชื้นในดินแตละชั้นตามระดับความลึก

ชองที่ 7 (1/2UC,1/2UP,Vane shear test)
แสดงคากํ าลังรับแรงเฉือนของดินแบบไมระบายนํ้ า ที่ระดับความลึกตางๆ กัน สํ าหรับ
การทดสอบดวยวิธี Unconfined compressive strength, Pocket penetrometer
test และ วิธี Vane shear test ซึง่มทีัง้แบบกํ าลังสูงสุด (peak) และแบบ remolded
คาทีไ่ดจาก 2 วิธีหลังนี้จะสามารถบงบอกถึงความไวตัวของดินได (Sensivity)

ชองที่ 8 (Standard penetration test)
แสดงคา SPT ทีจ่ดบนัทกึจากการเก็บตัวอยางดวยกระบอกผา

ชองที่ 9 (Total density)
แสดงคาหนวยนํ ้าหนักของดินเปยกและหนวยนํ้ าหนักดินแหง ในแตละชั้นดินนั้น
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การนํ าคาผลทดสอบตาง ๆ ไปใชประโยชน

1. ชนดิของดินที่ไดจากการจํ าแนก

สามารถบงบอกถึงคุณสมบัติบางประการของการนํ าไปใชงาน ซึ่งไดมีวิศวกรหลายทานไดแนะนํ าไว
เชน อ.ชัย มุกตพนัธุ  ไดเสนอตารางการจํ าแนกประเภทดิน และการนํ าวัสดุที่จํ าแนกไดไปใชประโยชน คือ

ตารางระบบจํ าแนกประเภทดินเอกภาพ  (สํ าหรับดินถมและงานฐานราก)
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2. คาก ําลังรับแรงเฉือนของดินที่ไดจากการทดสอบ Unconfined compressive strength และ Pocket
penetrometor test

คาทีไ่ดจะนํ าไปใชในการคํ านวณกํ าลังรับแรงแบกทานของดินที่รองรับโดยฐานรากแบบตื้น (Shallow
Foundations) และฐานรากแบบเสาเข็ม (Pile Foundations) เปนชิน้สวนของโครงสรางที่ทํ าหนาที่ถายแรงลง
สูดินใตฐานราก และนอกจากนี้ยังสามารถนํ าไปใชกับการออกแบบและคํ านวณคาเสถียรภาพความมั่นคงของ
เขือ่น ถนน กํ าแพงกันดิน เปนตน

3. คา Standard penetration test
เปนคาทีไ่ดจากการจดบันทึกขณะทํ าการเก็บตัวอยางดิน โดยนับผลรวมเฉพราะสวนที่ระยะฝงลึก 30

ซม. สุดทาย   ซึ่งจํ านวนนับที่ไดสามารถนํ ามาแปลผลบอกถึงคา Consistaney ของดินไดดวย และยังสามารถ
น ําคาไปเปรียบเทียบหาคา Unconfined Compressive Strength   สํ าหรบัดินเหนียว  หรือ Relative density
สํ าหรบัดินทราย นอกจากนี้แลวยังสามารถนํ าคานี้ไปหาคามุมเสียดทานภายใน (Angle of Internal Friction)
ไดอีกดวย

4. Liquid Limit (L.L.) เปนปริมาณนํ ้าทีน่อยที่สุดในมวลดิน เมื่อมวลดินที่อยูระหวางรองมาตรฐาน (Standard
groove)   ทัง้สองขางของเครื่องทดสอบไหลมาบรรจบกันพอดี   หลงัจากทีย่กมวลดินพื้นสูง 1 เซนติเมตร แลว
กระแทกลงมาเปนจํ านวน 25 คร้ัง

5. Plastic Limit  (P.L)    เปนปริมาณนํ ้าทีน่อยที่สุดในมวลดิน เมื่อมวลดินถูกกลึงใหเปนเสนกลม    มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 ม.ม. (1/8 นิ้ว)  โดยไมมีรอยแตกที่ผิวคา L.L. และ PL ไปใหประโยชนในการจํ าแนกกลุมดิน

6. ความแนนเปยก (rt) หมายถงึนํ ้าหนกัตอหนวยของมวลดินตามธรรมชาติ (ตามตัวอยางที่เก็บมา)

7. ความแนนแหง  (rd) หมายถงึนํ ้าหนกัตอหนวยของมวลดินที่ปราศจากความชื้น
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สํ านกัควบคมุการกอสราง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  218/1   ถนนพระรามที่ 6   แขวงสามเสนใน
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