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บทคััดย่่อ
ปััจจุบัุ นั งานสำรวจดิินในประเทศไทยยัังไม่่มีมี าตรฐานเพื่่อ� บัังคัับใช้้ หรืือเป็็นไปตามข้้อกำหนดของการปฏิิบัติั งิ านในภาพรวม
ของประเทศ สืืบเนื่่อ� งจากการรวบรวมข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับบริิษัทั เจาะสำรวจและผู้้อ� อกแบบพบว่่า ยัังคงมีีปัญ
ั หา
ที่่�ควรได้้รัับการดำเนิินการแก้้ไขอย่่างเหมาะสม โดยแบ่่งเป็็น ปััญหาด้้านกระบวนการทำงาน (P) ร้้อยละ 55.6 ปััญหาที่่�เกิิด
จากเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ (E) ร้้อยละ 25.9 และปััญหาจากบุุคคล (H) ร้้อยละ 18.5 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ปััญหาต่่างๆ ดัังกล่่าวส่่งผล
กระทบหลัักต่่อคุุณภาพของข้้อมููล และผู้้อ� อกแบบเป็็นผู้้ที่่� มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีียหลัักจากผลกระทบดัังกล่่าว (ร้้อยละ 51.9) นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า การไม่่มีีวิิศวกรควบคุุมหน้้างานเป็็นปััญหาสำคััญที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมของปััญหาต่่างๆ ดัังกล่่าว ดัังนั้้�น
บทความนี้้�จึึงได้้เสนอมาตรการในการยกระดัับคุุณภาพของงานสำรวจดิินในประเทศไทยจำนวน 3 ข้้อ ข้้อแรกมาตรการด้้าน
การให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ข้้อที่่�สองมาตรการด้้านการยกระดัับการปฏิิบััติิงานโดยการร่่างข้้อกำหนดในการสำรวจดิินใน
ประเทศไทย เพื่่�อควบคุุมความถููกต้้องในการทำงาน และเป็็นข้้อกำหนดเดีียวกัันที่่�ทุุกหน่่วยงานหรืือทุุกองค์์กรยอมรัับ และ
สามารถนำไปปฏิิบัติั ิ โดยจะเสนอให้้วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย (วสท.) เป็็นหน่่วยงานกลางในการผลัักดััน และมาตรการ
สุุดท้้ายคืือ ส่่งเสริิมให้้เกิิดการตรากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิงานสำรวจดิินในประเทศไทย
คำสำคััญ: การเจาะสำรวจดิิน ปััญหาจากงานเจาะสำรวจดิิน วิิธีีปฏิิบััติิงานเจาะสำรวจดิิน

การอ้้างอิิงบทความ: ปวริิส รื่่น� นุุสาร และ สิิรัญ
ั ญา ทองชาติิ, “แนวปฏิิบัติั ปัิ จจุ
ั บัุ นั และปััญหาของงานสำรวจดิินทางธรณีีเทคนิิคในประเทศไทย,”
วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2, หน้้า 342–354, เม.ย.–มิิ.ย. 2565.

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2 เม.ย.–มิิ.ย. 2565
The Journal of KMUTNB., Vol. 32, No. 2, Apr.–Jun. 2022

343

Research Article

Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
Pawaris Ruennusarn and Siranya Thongchart*

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand
* Corresponding Author, Tel. 08 1839 1350, E–mail: fengsytc@ku.ac.th
DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.08.006
Received 15 May 2020; Revised 6 August 2020; Accepted 24 August 2020; Published online: 30 August 2021
© 2022 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract
Nowadays, the site investigation in Thailand still has not been up to standard for enforcing or following
the overall work specification of the country. According to the data collected by the in-depth interviews
from the companies and designers, there were still some problems which should be solved properly. They
are divided into problems in the work process (P) by 55.6%, problems related to the tools or equipment
(E) by 25.9%, and problems caused by human (H) by 18.5%. Moreover, these problems mainly affected
the quality of the data. And, the designers were the main stakeholder of these problems (51.9%). It was
also found that lacking a site engineer was a key problem affecting the overview of the stated problems.
Therefore, this paper presents three measures for improving the quality of site investigation in Thailand.
Firstly, it is a measure of educating the site investigation workers. Secondly, it is a measure of improving
the operational standard by writing the specification of the site investigation in Thailand for controlling
accuracy in work and being the same regulation for all departments or all organizations. This is going
to be proposed to the Engineering Institute of Thailand (EIT) for enforcement. Finally, it is a measure
in encouraging an enactment related to the standard of operation of the site investigation in Thailand.
Keywords: Site Investigation, Site Investigation Problem, Current Practice
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1. บทนำ
ในการทำงานด้้านวิิศวกรรมโยธา ข้้อมููลที่่�สำคััญที่่�สุดุ คืือ
สภาพ และเงื่่�อนไขของพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างที่่�ต้้องรองรัับโครงสร้้าง
หรืือสิ่่�งก่่อสร้้างด้้านบน ดัังนั้้�นขั้้�นตอนการสำรวจดิิน หรืือ
พื้้�นที่่�ก่่อสร้้าง (Site Investigation) จึึงเป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีความ
สำคััญมากที่่�ต้้องใช้้วิิศวกรที่่�มีคี วามรู้้� และความชำนาญในการ
ควบคุุมตั้้�งแต่่การปฏิิบััติิงานภาคสนามจนถึึงการทดสอบดิิน
ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร โดยลัักษณะชั้้น� ดิินทางธรณีีเทคนิิคในพื้้�นที่่�
ก่่อสร้้างเป็็นตััวแปรที่่�มีีความสำคััญเนื่่�องจากคุุณสมบััติิของ
ชั้้�นดิิน ระดัับน้้ำใต้้ดิิน พฤติิกรรมของดิินมีีความไม่่แน่่นอน
(Uncertainty) ตามธรรมชาติิ ดัังนั้้�นถ้้าเงื่่�อนไขและสภาพ
ของพื้้�นที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับสภาพจริิง วิิศวกรผู้้�ออกแบบจะได้้
รัับข้้อมููลชั้้�นดิินที่่�ผิิดพลาด หรืือไม่่เพีียงพอในการออกแบบ
ทำให้้อาจเกิิดความสููญเสีียตามมา ตั้้�งแต่่การก่่อสร้้างล่่าช้้า
จนถึึงการวิิบัติั ขิ องโครงสร้้าง [1]–[4] และในปััจจุบัุ นั โครงการ
ก่่อสร้้างของหน่่วยงานราชการได้้ระบุุให้้งานสำรวจดิินเป็็น
ขั้้�นตอนหนึ่่�งในขอบเขตงานก่่อสร้้าง (TOR)
	ทั้้�งนี้้� ในประเทศไทยยัังไม่่มีมี าตรฐานการปฏิิบัติั ิ (Code
of Practice) สำหรัับงานเจาะสำรวจดิินที่่�เป็็นภาพรวมของ
ประเทศ มีีเพีียงบางหน่่วยงานที่่�ออกมาตรฐานหรืือข้้อกำหนด
ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านการสำรวจดิิน เช่่น กรมทางหลวงชนบท
[5] และกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุุ ข [6] ส่่ ว น
กรมชลประทาน [7], [8] มีีคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ านด้้านการสำรวจดิิน
ที่่�ใช้้ในหน่่วยงานภายในกรมชลประทานเอง นอกจากนี้้�การ
พััฒนาองค์์ความรู้้ข� องงานทางด้้านนี้้�มีปี รากฏในเอกสารทาง
วิิชาการ หนัังสืือหรืือคู่่�มืือไว้้หลากหลายเล่่มด้้วยกััน เนื้้�อหาหลัักๆ
จะเป็็นการรวบรวมวิิธีีการ หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อกำหนด
และมาตรฐานการทดสอบที่่� อ้้ างอิิ ง มาจากต่่ า งประเทศ
เป้้าประสงค์์ของการแสดงข้้อมููลส่่วนใหญ่่เพื่่�อให้้เกิิดการยก
ระดัับด้้านความเข้้าใจในมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และให้้ข้้อ
แนะนำหรืือให้้แนวทางในการทำงานในรููปแบบของเอกสาร
ให้้ความรู้้� เช่่น หนัังสืือความรู้้�ทั่่�วไปในการเจาะสำรวจดิิน
โดยกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง [9], [10] แนวทางการตรวจสอบ
ชั้้�นดิินเพื่่�องานฐานราก โดยวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
[11] หรืือ STS Handbook ของบริิษััท STS Group [12]

สำหรัั บ ต่่ า งประเทศนั้้� น มีี ม าตรฐานที่่� บัั ง คัั บ ใช้้ใน
การปฏิิบััติิงานเจาะสำรวจดิินมาก เช่่น Eurocode 7: EN
1997-2 (2007) [13], BS 5930 (2015) [14], Code of
Practice for Foundations 2017 (Hong Kong) [15] โดย
มาตรฐานเหล่่านี้้�มีีจุุดเริ่่�มต้้นจากการศึึกษาวิิธีีการปฏิิบััติิงาน
การเจาะสำรวจดิินในประเทศของตน และศึึกษาปััญหาที่่�
พบจนหามาตรการเพื่่�อให้้เกิิดการยกระดัับปััญหาดัังกล่่าว
และการนำไปสู่่�การร่่างมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านต่่อไป ดัังนั้้�น
จากการทบทวนเอกสารทางวิิชาการและข้้อกำหนดสำหรัับ
งานในประเทศไทยและมาตรฐานของต่่างประเทศนั้้�น พบว่่า
ประเทศไทยยัังขาดมาตรฐานการปฏิิบััติิงานและมาตรการ
การบัั ง คัั บ ใช้้สำหรัั บ งานเหล่่ า นี้้� ใ นภาพรวมของประเทศ
บทความนี้้�จึงึ มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ทำการศึึกษาทบทวนเอกสาร
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานสำรวจดิินในประเทศไทย และศึึกษาปััญหา
ที่่�พบระหว่่างการปฏิิบัติั งิ านสำรวจดิิน จากบริิษัทั เจาะสำรวจ
และผู้้�ออกแบบ เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นถึึงสถานการณ์์งานสำรวจดิิน
ในปััจจุุบัันและเป็็นข้้อมููล (Data and Information) ให้้
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำองค์์ความรู้้�เหล่่านี้้�ไปสู่่�การพััฒนาและเพื่่�อ
ให้้เกิิดการยกระดัับมาตรฐานการปฏิิบััติิงานสำรวจดิินใน
ประเทศไทยต่่อไป
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
ในการศึึกษานี้้� ได้้แบ่่งวิิธีกี ารศึึกษาออกเป็็น 2 ประเด็็น
หลััก ดัังรููปที่่� 1 ได้้แก่่ 1) การทบทวนเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานสำรวจดิินในประเทศไทย (Documentary Research)
จากเอกสารที่่�มีกี ารเผยแพร่่ทั้้ง� หนัังสืือคู่่�มืือ (Manual Book)
และหนัังสืือทางวิิชาการ (Academic Book) (ดัังตารางที่่� 1)
เพื่่อ� ให้้เห็็นภาพรวมของการพััฒนาองค์์ความรู้้ด้้� านงานสำรวจ
ดิิน และ 2) การศึึกษารวบรวมปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิงานเจาะสำรวจในประเทศไทยโดยการสััมภาษณ์์
เชิิงลึึก (Deep Interview) จากผู้้�ปฏิิบััติิงานเจาะสำรวจเพื่่�อ
ให้้เห็็นปััญหาเชิิงเทคนิิคที่่�เกิิดขึ้้น� จริิง และปััญหาเชิิงวิิชาการ
จากผู้้�ออกแบบ ทั้้�งนี้้�ผลจากทั้้�งสองขั้้�นตอนจะทำให้้เห็็น
แนวทางหรืือมาตรการในการยกระดัั บ งานสำรวจดิิ น ใน
ประเทศไทย

ปวริิส รื่่�นนุุสาร และ สิิรััญญา ทองชาติิ, “แนวปฏิิบััติิปััจจุุบัันและปััญหาของงานสำรวจดิินทางธรณีีเทคนิิคในประเทศไทย.”
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ตารางที่่� 1	รายชื่่�อ/ประเภทของเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
สำรวจดิินในประเทศไทย
ลำดัับ

ชื่่�อเอกสาร

Manual Book
1 มทช.(ท) 301-2545 วิิธีี
(A) การทดสอบมาตรฐาน
การเจาะสำรวจดิิน
2 ข้้อกำหนดในการเจาะ
(B) สำรวจดิิน เอกสารเลขที่่�
ก.88/มิิ.ย.61
3 คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน (Work
(C) Manual) กระบวนการ
สำรวจปฐพีีกลศาสตร์์
4 คู่่�มืือปฏิิบััติิงาน (Work
(D) Manual) การสำรวจ
ปฐพีีกลศาสตร์์ เพื่่�อการ
ออกแบบก่่อสร้้าง
5 ความรู้้�ทั่่�วไปในการเจาะ
(E) สำรวจชั้้�นดิิน

ผู้้�แต่่ง

ปีี
[อ้้างอิิง]

กรมทางหลวงชนบท

2545
[5]

กองแบบแผน
กระทรวงสาธารณสุุข

2561
[6]

สำนัักด้้านวิิศวกรรม
แ ล ะ ธ รณีี วิิ ท ย า
กรมชลประทาน
ส่่วนปฐพีีกลศาสตร์์
สำนัักด้้านวิิศวกรรม
แ ล ะ ธ รณีี วิิ ท ย า
กรมชลประทาน
ยงยุุทธ ศรีีเมฆารััตน์์
กรมโยธาธิิการและ
ผัังเมืือง
6 ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเจาะ กองวิิ เ คราะห์์ วิิ จัั ย
(F) สำรวจดิิน
และทดสอบ กรม
โยธาธิิการฯ
Academic Book
7 การเจาะสำรวจดิินทาง สถาพร คููวิิจิิตรจารุุ
(G) วิิศวกรรม
8 แนวทางการตรวจสอบ วิิศวกรรมสถานแห่่ง
(H) ชั้้�นดิินเพื่่�องานฐานราก ประเทศไทย (วสท.)
9 คู่่�มืือวิิศวกรรมฐานราก พััลลภ วิิสุทุ ธิ์์เ� มธานุุกููล
(I)
10 STS Hand Book
บริิษััท STS Group
(J)

2553
[7]
2561
[8]
ม.ป.ป
[9]
2559
[10]
2544
[16]
2555
[11]
2557
[17]
2559
[12]

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทบทวนเอกสารด้้านการเจาะสำรวจดิินใน
ประเทศไทย
การพิิจารณาแบ่่งเอกสารที่่�เกี่่ย� วข้้องได้้เป็็นกลุ่่�มๆ 3 กลุ่่�ม
ได้้แก่่

รููปที่่� 1 ขั้้�นตอนการดำเนิินงานวิิจััย
1) เอกสารที่่�เขีียนโดยหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เอกสารของกลุ่่�มนี้้�แบ่่งย่่อยได้้เป็็น 3 ระดัับ คืือ
1.1) เอกสารที่่�เป็็นมาตรฐานการทดสอบ พบในหน่่วยงาน
ของกรมทางหลวงชนบท โดยเป็็นเอกสารที่่�เผยแพร่่และใช้้
ปฏิิบััติิภายใน ได้้แก่่ มทช.(ท) 301-2545 วิิธีีการทดสอบ
มาตรฐานการเจาะดิิน [5] โดยมีีมาตรฐานการทดสอบอื่่�นที่่�
เกี่่ย� วข้้องอีีก ได้้แก่่ มทช.(ท) 302-2545 (Direct shear Test),
มทช.(ท) 303-2545 (Unconfined Compression Test),
มทช.(ท) 305-2545 (Triaxial Test)
1.2) เอกสารที่่� เ ป็็ น ข้้อกำหนดในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุุข [6] สำหรัับสถาน
บริิการสุุขภาพในสัังกััดกระทรวงฯ ที่่�มีีการก่่อสร้้างตั้้�งแต่่
ปีีงบประมาณ 2562 ส่่วนกรมชลประทาน [7], [8] มีีคู่่�มืือ
ปฏิิ บัั ติิ ง านด้้านการสำรวจดิิ น ที่่� ใ ช้้ในหน่่ ว ยงานภายใน
กรมชลประทานเองเช่่นกััน
1.3) เอกสารที่่�เป็็นการรวบรวมองค์์ความรู้้�มาสรุุปไว้้
ใช้้ในการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงาน ได้้แก่่ กรมโยธาธิิการและ
ผัังเมืือง ที่่�มีกี ารเผยแพร่่ตั้้ง� แต่่ปีี 2533 เรื่่อ� งมาตรฐานงานช่่าง

ปวริิส รื่่�นนุุสาร และ สิิรััญญา ทองชาติิ, “แนวปฏิิบััติิปััจจุุบัันและปััญหาของงานสำรวจดิินทางธรณีีเทคนิิคในประเทศไทย.”

346

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2 เม.ย.–มิิ.ย. 2565
The Journal of KMUTNB., Vol. 32, No. 2, Apr.–Jun. 2022

[18] เอกสารประกอบการบรรยาย หลัักสููตรการเจาะสำรวจ
ชั้้�นดิิน 2548 [19] คู่่�มืือทดสอบการเจาะสำรวจชั้้�นดิิน 2557
[20] จนมาถึึงปััจจุุบัันในรููปแบบหนัังสืือคู่่�มืือด้้านความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการเจาะสำรวจดิิน (2559) [10]
2) หนัังสืือ/เอกสารประกอบการบรรยาย/ประกอบ
การอบรม ที่่�ใช้้สอนในรายวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิศวกรรมปฐพีี
ในมหาวิิทยาลััย เอกสารกลุ่่�มนี้้�มีสัี ดส่
ั ว่ นของการเผยแพร่่มาก
ที่่�สุุด โดยหนัังสืือที่่�ปรากฏเป็็นเล่่มในชุุดแรกๆ เช่่น หนัังสืือ
ปฐพีีกลศาสตร์์และวิิศวกรรมฐานราก ของ ศ. ดร.ชััย มุุกตพัันธ์์
ใน พ.ศ. 2520 [21] หรืือหนัังสืือปฐพีีกลศาสตร์์: ทฤษฎีี
และปฏิิบััติิการของ รศ. ดร.วรากร ไม้้เรีียงและคณะ ใน พ.ศ.
2525 [22] และหนัังสืือที่่�ได้้เขีียนโดยการรวบรวมองค์์ความรู้้�
จากการสอนและประกอบการบรรยายตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2526 จน
รวบรวมเป็็นหนัังสืือเรื่่อ� งการเจาะสำรวจดิินทางวิิศวกรรมใน
พ.ศ. 2544 [16] หนัังสืือในรููปแบบคู่่�มืือวิิศวกรรมฐานราก
สำหรัับวิิศวกรของพััลลภ [17] และคู่่�มืือ STS Handbook
ที่่�จััดทำโดยบริิษััท STS Group [12]
3) เอกสารที่่�เขีียนขึ้้น� โดยหน่่วยงานทางวิิชาชีีพวิิศวกรรม
ได้้แก่่ วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
(วสท.) ที่่�ได้้เขีียนหนัังสืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานสำรวจดิิน ได้้แก่่
หนัังสืือแนวทางการตรวจสอบชั้้�นดิินเพื่่�อวางฐานราก [11]
สำหรัับในต่่างประเทศมาตรฐานการออกแบบฐานราก
ของประเทศต่่างๆ นั้้�น จะเริ่่�มจากการแสดงข้้อมููลทั่่�วไปเพื่่�อ
ให้้ผู้้อ่� า่ นเข้้าใจแนวคิิด นิิยามหรืือสมมติิฐานต่่างๆ และจะต่่อ
ด้้วยการสำรวจดิิน โดยทุุกมาตรฐานให้้ความสำคััญกัับการ
ได้้มาซึ่ง่� พารามิิเตอร์์ที่่จ� ำเป็็นต่่อการออกแบบทั้้�งสิ้้น� โดยจะมีี
การอ้้างอ้้างอิิงถึึงมาตรฐานย่่อยเกี่่ย� วกัับงานด้้านการสำรวจดิิน
โดยเฉพาะ ดัังตารางที่่� 2
บทความนี้้� ไ ด้้ทำการรวบรวมเอกสารทั้้�งหมด และ
นำแสดงเนื้้�อหาโดยรวมที่่�ปรากฏในเอกสารแต่่ละประเภท
ของไทยว่่า เนื้้�อหาเอกสารหลัักๆ แล้้วนำแสดงข้้อมููลหรืือ
ความรู้้�เรื่่�องอะไร (ดัังตารางที่่� 3) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1.1 ประเด็็นด้้านคุุณสมบััติิของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ประเด็็นนี้้�จะกำหนดไว้้เฉพาะเอกสารในกลุ่่�มที่่� 1 เท่่านั้้�น
โดยตามข้้อกำหนดของกองแบบแผน [6] ได้้กำหนดชััดเจน

ตารางที่่� 2 องค์์ประกอบของมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ออกแบบฐานราก
Eurocode Code of Code of FHWA
7: Geotech. Practice Practice for (2016)
Design
for
Found.
U.S.
Found.
2017 Depart.
(BS)
(Hong
of
Kong) Trans.
General
Scope, Normative references, Assumptions,
Distinction between Principles and Application
Rules, Definitions, Symbols
Site
General, Preliminary investigations, Depth,
Investigation Spacing, and Frequency of Boring & In-Situ
Tests, Soil Boring Methods, Soil Sampling
Methods, Rock Exploration Methods (Coring
/ Drilling), Groundwater
Refer to
Refer
Refer to
Euro code to BS GEOGUIDE 2
EN 1997-2 5930
และ
Section 2
GEOGUIDE 3
Pile
Pile Type, Pile Group, Pile Load Test, NegaDesign
tive skin friction
Load
The design of pile foundations calls for
Capacity of specialized knowledge and requires an
Pile
understanding of the ground conditions.
- Loading test of the pile on site (SLT, DLT)
- Dynamic formula based on the data
obtained from test driving the pile on site.
- Static formula based on design parameters
of the supporting soil obtained from suitable
tests. (Results of SI and ground testing)

ถึึงคุุณสมบััติิของนิิติิบุุคคลผู้้�ทำการเจาะสำรวจ ทั้้�งในแง่่ของ
บริิษััทที่่�ต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนกัับสภาวิิศวกร และ
มีีการกำหนดคุุณสมบััติิของวิิศวกรผู้้�ทำการเจาะสำรวจใน
ภาคสนาม พร้้อมทั้้�งลงนามรัับรองผลการเจาะสำรวจดิิน ต้้องเป็็น
ผู้้�ได้้รัับใบ กว. สาขาวิิศวกรรมโยธา (ทุุกระดัับ) วิิศวกรผู้้�ให้้
คำแนะนำปรึึกษา พร้้อมลงนามรัับรองผล และสรุุปข้้อเสนอแนะ
ชนิิดฐานราก ต้้องเป็็นผู้้�ได้้รัับใบ กว. สาขาวิิศวกรรมโยธา
(ระดัับวุุฒิิวิิศวกร) เท่่านั้้�น
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ตารางที่่� 3 การรวบรวมวิิธีีปฏิิบััติิการเจาะสำรวจดิิน

ด้้านคุุณสมบััติิของผู้้�ปฏิิบััติิการงานสำรวจ
1. คุุณสมบััติิของบริิษััท
2. คุุณสมบััติิของวิิศวกร
วางแผนการเจาะสำรวจ
1. ความลึึกหลุุมเจาะ
2. จำนวนและระยะห่่างของหลุุมเจาะ
วิิธีีการเจาะสำรวจ
1. การเจาะล้้าง (Wash Boring)
2. การเจาะปั่่�น (Rotary Drilling)
3. การเจาะด้้วยสว่่ า น (Auger Boring)
4. การเปิิดบ่่อทดสอบ (Test Pits)
การเก็็บตััวอย่่างดิิน
1. กระบอกเปลืือกบาง (ST)
2. กระบอกผ่่า (SS)
3. กระบอกสููบชััก
4. Core Sample
5. Block Sample
การทดสอบในสนาม
1. การตอกทะลวงมาตรฐาน (SPT)
2. แรงเฉืือนในที่่�ด้้วยใบพััด (FVT)
3. การเจาะหยั่่�งด้้วยหััวกรวย (CPT)
4. Torvane shear Device
5. Pocket Penetrometer
6. การกดน้้ำหนัั ก บรรทุุ ก ด้้วยแผ่่ น เหล็็ ก
7. เครื่่�องอััดความดััน (Pressuremeter)
8. วิิธีีการอััดความดัันน้้ำให้้ดิินแตกร้้าว
9. การทดสอบแรงเฉืือนในที่่�แบบไอโอวา
10. การทดสอบ Dilatometer (DMT)
11. การหาค่่าการรั่่�วซึึมของน้้ำในดิิน
การบัันทึึกผลและแปลผล
1. นำเสนอแบบฟอร์์มในการบัันทึึกผล
2. การแปลผลข้้อมููลดิิน
เกณฑ์์ในการทดสอบในห้้องปฏิิบััติิการ
1. Physical properties (γ, wn, Altb., sieve)
2. Specific Gravity of Soil (Gs)
3. Strength properites (UC, Triaxial,
Direct shear)
4. Consolidation Test
5. Chemical properties
6. Permeability (k)

Manual Book
C
D
E
F
กรมชลประทาน กรมโยธาธิิการฯ

Academic Book
G H I J

A
กรมทางหลวงชนบท

B
กระทรวง สธ.

หน่่วยงานทำเอง
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3.1.2 ประเด็็นด้้านวิิธีีการเจาะสำรวจ
การกำหนดความลึึกของหลุุมเจาะ จะเห็็นได้้ว่่าเอกสาร
ส่่วนใหญ่่มีกี ารระบุุหัวั ข้้อนี้้�ไว้้ โดยเกณฑ์์การกำหนดความลึึก
ของหลุุมเจาะพิิจารณาจาก 1) น้้ำหนัักบรรทุุกของโครงสร้้าง
(Load) โดยมีีความแตกต่่างของบริิบทของแต่่ละพื้้�นที่่� โดย
เอกสาร (H) มีีการระบุุไว้้ชััดเจนในพื้้�นที่่�กรุุงเทพและต่่างจัังหวััด
เช่่ น พื้้� น ที่่� ก รุุ ง เทพและปริิ ม ณฑล ซึ่่� ง มีี ชั้้� น ดิิ น อ่่ อ นหนา
ถ้้าอาคารสููงไม่่เกิิน 5 ชั้้น� ความลึึกของหลุุมเจาะอยู่่�ที่่� 30 เมตร
อาคารที่่�สููงไม่่เกิิน 15 ชั้้�น อยู่่�ที่่� 40–45 เมตร อาคารสููงกว่่า
30 ชั้้�นขึ้้�นไปอยู่่�ที่่� 80–120 เมตร ทั้้�งนี้้�จะเห็็นว่่าความลึึกของ
หลุุมเจาะเกี่่�ยวข้้องกัับระดัับของปลายเสาเข็็มว่่าวางอยู่่�บน
ชั้้�นดิินไหน หรืือถ้้าเป็็นพื้้�นที่่�อื่่�นๆ อาจพิิจารณาจากลัักษณะ
ฐานราก และ 2) พิิจารณาจากค่่ากำลัังของดิินที่่�อยู่่�ด้้านล่่าง
(จากค่่า N) โดยคู่่�มืือปฏิิบััติิงานของกรมชลประทาน [8] สรุุป
ไว้้ว่่า การหยุุดตอก SPT ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะดิินและการรัับ
น้้ำหนัั ก ของอาคาร เช่่ น ถ้้าเป็็ น ดิิ น ทรายให้้หยุุ ด เมื่่� อ ค่่ า
N>50 b/ft ติิดกััน 3 ครั้้�ง ถ้้าเป็็นดิินเหนีียวให้้หยุุดเมื่่�อค่่า
N>30 b/ft ติิดกััน 3 ครั้้�ง ส่่วนข้้อกำหนดในการสำรวจดิิน
ของกองแบบแผน [6] สรุุปไว้้ว่่า หยุุดตอกทดสอบที่่�ระดัับ
ความลึึกตามมาตรฐาน ASTM หรืือเมื่่�อจำนวนครั้้�งที่่�ตอกถึึง
50 ครั้้ง� ในช่่วง 15 เซนติิเมตร ช่่วงใดช่่วงหนึ่่�ง หรืือเมื่่อ� จำนวน
ที่่�ตอกรวมแล้้วครบ 100 ครั้้�ง หรืือเมื่่�อตอกไปแล้้ว 10 ครั้้�ง
แล้้วก้้านเจาะไม่่ขยัับจมลงแต่่อย่่างใด หรืือหยุุดตอกตามข้้อ
กำหนดของผู้้�ว่่าจ้้าง ในงานเขื่่�อนกำหนดความลึึกให้้ต่่ำกว่่า
ระดัับน้้ำใต้้ดิิน ถ้้าในกรณีีที่่มี� กี ารลดระดัับน้้ำ ให้้พิิจารณาจาก
สภาพอุุทกธรณีีวิิทยาด้้วย
	จำนวนหลุุมเจาะ ส่่วนใหญ่่ระบุุว่่าจำนวนหลุุมเจาะขึ้้�น
อยู่่�กัับดุุลยพิินิิจของวิิศวกร แต่่ทั้้�งนี้้� [6] ต้้องครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ก่่อสร้้างทั้้�งหมด และจำนวนจุุดทดสอบต้้องไม่่น้้อยกว่่าสััญญา
และควรระบุุแผนผัังของอาคารข้้างเคีียงด้้วย
	ส่่วนมาตรฐานของต่่างประเทศ เช่่น Eurocode 7
[13], BS 5930 [14] และ HK Code [15] แนะนำว่่า
การกำหนดความลึึก และจำนวนหลุุมเจาะไว้้ว่่า ขึ้้น� อยู่่�กัับขนาด
ประเภทของโครงสร้้าง และความซัับซ้้อนของสภาพธรณีีวิทิ ยา
ของพื้้�นที่่� ถ้้ามีีความซัับซ้้อนมากควรเพิ่่�มจำนวนหลุุมเจาะให้้

แน่่ใจว่่า ตััวอย่่างดิินสามารถเป็็นตััวแทนของโครงการได้้จริิง
นอกจากนี้้� ข้้อแนะนำของกรมโยธาธิิการฯ (E,F) ระบุุให้้
จำนวนหลุุมเจาะแต่่ละโครงการควรไม่่ต่่ำกว่่า 2 หลุุม สำหรัับ
งานถนนและงานเขื่่�อนดิินจะกำหนดจำนวนหลุุมเจาะตาม
ขนาดของโครงการ และงานก่่อสร้้างสะพานตามข้้อกำหนด
จะต้้องสำรวจอย่่างน้้อย 3 หลุุม คืือริิมตลิ่่�งข้้างละหลุุมและ
ในแม่่น้้ำอีีก 1 หลุุม
	ระยะห่่างระหว่่างหลุุมเจาะ ในงานอาคารที่่�ชั้้�นดิิน
สม่่ำเสมอ เอกสาร (D), (F), (H), (J) ระบุุไว้้ว่่า ระยะห่่างแต่่ละหลุุม
ควรอยู่่�ที่่� 40–60 เมตร หลุุมเจาะหนึ่่�งเป็็นตััวแทนของพื้้�นที่่�
ขนาด 40 × 40–60 × 60 ตารางเมตร และในงานถนนระยะห่่าง
แต่่ละหลุุมควรอยู่่�ที่่� 250–500 เมตร และ (E) ระบุุไว้้ว่่า
ในงานเขื่่อ� นดิินกำหนดระยะห่่างแต่่ละหลุุมไว้้ที่่� 23–46 เมตร
3.1.3 ประเด็็นด้้านวิิธีีการเจาะสำรวจ
	รายละเอีียดของวิิธีีการเจาะสำรวจที่่�นำเสนอในแต่่ละ
เอกสารนั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นการแสดงถึึงวิิธีกี ารเจาะสำรวจที่่�ใช้้
โดยวิิธีีที่่�ใช้้กัันมากที่่�สุุดในประเทศไทย ได้้แก่่ การเจาะแบบ
ฉีีดล้้าง โดยกรมชลประทาน (เอกสาร C, D) ใช้้การสำรวจดิิน
ด้้วยวิิธีีการเจาะแบบฉีีดล้้าง ควบคู่่�กัับการทดสอบ SPT
ในพื้้�นที่่�เป็็นแบบกริิด ระยะห่่างของการทดสอบประมาณ
30 × 40 เมตรต่่อหลุุม ส่่วนงานสำรวจแหล่่งวััสดุุสำหรัับงาน
เขื่่�อนใช้้สว่่านมืือเจาะเป็็นแบบกริิดและใช้้บ่่อทดสอบเพื่่�อ
ตรวจสอบลัักษณะชั้้�นดิินของบ่่อยืืม เป็็นต้้น
3.1.4 ด้้านประเด็็นของกระบอกเก็็บตััวอย่่างดิิน
ในหััวข้้อนี้้�จะเป็็นการแสดงประเภทของกระบอกที่่�มีี
การใช้้ในประเทศไทยที่่�นิิยม ได้้แก่่ กระบอกเปลืือกบาง (ST)
ตามมาตรฐาน ASTM D1587 และกระบอกผ่่า (SS) ตาม
มาตรฐาน ASTM D1586 กระบอกสููบชัักใช้้เก็็บดิินที่่�อ่อ่ นมาก
และดิินที่่�มีีความไวสููง ทั้้�งนี้้�มีีหน่่วยงานกรมทางหลวงชนบท
(A) กรมโยธาธิิการฯ (F) และ STS Handbook (J) มีีการนำเสนอ
ถึึงการเก็็บตััวอย่่างแบบแท่่ง หััวเก็็บกระบอก 3 ชั้้�น แบบ
ปลายยืืด-หดได้้ เช่่นเดีียวกัับการเก็็บตััวอย่่างแบบกล่่องที่่�ใช้้
เก็็บตััวอย่่างที่่�ระดัับไม่่ลึึกมากคู่่�กัับการเปิิดบ่่อทดสอบ (C)
3.1.5 ประเด็็นด้้านการทดสอบในสนาม
การทดสอบ SPT เป็็นการทดสอบที่่�ทุกุ เอกสารได้้นำเสนอ
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เพราะนิิยมใช้้ในประเทศไทย ส่่วนการทดสอบด้้วย FVT นั้้�น
มาตรฐานของ มทช. (A) และกรมชลประทาน (C) ได้้กำหนดให้้
ใช้้สำหรัับดิินเหนีียวอ่่อนในทุุกๆ 1 เมตร (ดิินเหนีียวอ่่อนเป็็น
ชั้้น� ตะกอนเนื้้�อนิ่่�มสีีเทา ปริิมาณน้้ำในมวลดิินสููงเป็็นผลให้้เกิิด
การทรุุดตััวสููงมีีค่่า Su ต่่ำกว่่า 2.5 ตัันต่่อตารางเมตร) ทั้้�งนี้้�
การทดสอบ CPT ก็็เป็็นวิิธีที่่ี มี� กี ารนำเสนอไว้้ในเอกสารหลาย
ประเภททั้้�งๆ ที่่�ปััจจุุบัันในประเทศไทยจะไม่่นิิยมทดสอบ
กำลัังของดิินด้้วยวิิธีีนี้้�แล้้วก็็ตาม [23] ซึ่่�งตรงกัันข้้ามกัับข้้อ
กำหนดหรืือมาตรฐานในต่่างประเทศ Eurocode 7 [13] ที่่�
ให้้ความสำคััญกัับการทดสอบ CPT มากกว่่า SPT เพราะว่่ามีี
ความคลาดเคลื่่อ� นของค่่ากำลัังน้้อยกว่่า จึึงทำให้้วิิธีปี ฏิิบัติั งิ าน
ด้้านการทดสอบในสนามของโซนยุุโรปจึึงเป็็นการใช้้การ
ทดสอบ CPT ในการหากำลัังของดิินเป็็นหลััก
3.1.6 ประเด็็นด้้านการบัันทึึกผลในสนาม
การเก็็บข้้อมููลและรายละเอีียด ที่่�ได้้จากการเจาะสำรวจ
และทดสอบในสนามจะถููกนำมาบัันทึึกไว้้ในตาราง Field
Log Test เพื่่�อนำข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปแปลผลสู่่�พารามิิเตอร์์ใน
การออกแบบในขั้้�นตอนต่่อไป โดยกรมทางหลวงชนบทได้้มีี
การกำหนดแบบฟอร์์มในการกรอกข้้อมููล ได้้แก่่ บฟ.มทช.(ท)
301-2545 รวมถึึงหน่่วยงานอื่่�นๆ ของภาครััฐและบริิษััท
เอกชน ก็็จะมีีแบบฟอร์์มที่่�แตกต่่างกัันไป ส่่วนเรื่่�องของการ
แปลผลพารามิิเตอร์์นั้้�น ตามดุุลยพิินิิจของวิิศวกร
3.1.7 มาตรฐานการทดสอบในห้้องปฏิิบััติิการ
หลัักเกณฑ์์การทดสอบในห้้องปฏิิบััติิของประเทศไทย
ส่่ ว นใหญ่่ ด ำเนิิ น การตามมาตรฐาน ASTM เพื่่� อ จำแนก
ประเภทของดิิน หาคุุณสมบััติิทางกายภาพและด้้านกำลััง
ซึ่่�งมีีบางหน่่วยงานเท่่านั้้�นที่่�มีีการทดสอบพิิเศษที่่�เพิ่่�มเข้้ามา
เช่่น การทดสอบ Dispersive Soil (C) มาตรฐาน มทช.(ท)
[5] ได้้ระบุุไว้้ว่่า การทดสอบเพื่่อ� จำแนกชนิิดของดิิน ให้้ทำการ
ทดสอบจำนวนไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของตััวอย่่างที่่�เก็็บได้้
ส่่วนการทดสอบแรงอััดแกนเดีียว (UC) ให้้ทดสอบจำนวนไม่่
น้้อยกว่่าสามในสี่่�ส่่วนของตััวอย่่างคงสภาพที่่�เก็็บได้้
3.2 ผลการรวบรวมปััญหาที่่�เกี่่ย� วข้้องในการเจาะสำรวจดิิน
	ผลการรวบรวมปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่่างการปฏิิบัติั งิ าน
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รููปที่่� 2 ร้้อยละของปััญหาที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์
สำรวจ ได้้ถููกรวบรวมและจััดหมวดหมู่่�ของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ตามขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน พบปััญหาทั้้�งสิ้้�น 10 ประเด็็น
27 ข้้อย่่อย เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นสถานการณ์์และปััญหาที่่�มัักพบ
ในการปฏิิบััติิงานสำรวจ โดยในตารางที่่� 4 จะกำหนดรหััส
ตััวแปรตามประเด็็นของปััญหาที่่�พบ ได้้แก่่ ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
จากกระบวนการทำงาน (Work Processes; P) ปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นจากอุุปกรณ์์ (Equipment; E) และปััญหาจากบุุคคล
(Human; H) จากตารางที่่� 4 พบว่่า ประเด็็นปััญหา (27
ประเด็็น) ที่่�พบส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 55.6) เป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
จากกระบวนการทำงาน (P) และร้้อยละ 25.9 เป็็นปััญหาที่่�
เกิิดจากเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ (E) และร้้อยละ 18.5 เกิิดจาก
บุุคคล โดยร้้อยละของปััญหาที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจาก
บริิษััทเจาะสำรวจและผู้้�ออกแบบได้้ดัังกราฟรููปที่่� 2
ตารางที่่� 4 ประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� ในขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
สำรวจ
หััวข้้อ
ตำแหน่่งของ
หลุุมเจาะ (A)
กระบอกเก็็บ
ตััวอย่่าง (B)

การเก็็บตััวอย่่าง
(C)

ปััญหา
ตััวแปร
เจอสาธารณููปโภคที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน
A1P
ตำแหน่่งของการทดสอบที่่�ไม่่เหมาะสม A2P
พื้้�นที่่�จริิงมีีความซัับซ้้อนทางธรณีีวิทิ ยา A3P
ใช้้กระบอกเก็็บตััวอย่่างแทนหััวเจาะ B1E
สำรวจ
ใช้้ท่่อ PVC ในการเก็็บตััวอย่่าง
B2E
การบำรุุงรัักษากระบอกเก็็บตััวอย่่าง
B3E
คนงานขึ้้�นไปเหยีียบกระบอกแทนการ C1P
ใช้้ลููกตุ้้�ม
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ตารางที่่� 4 ประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� ในขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
สำรวจ (ต่่อ)
หััวข้้อ
การเก็็บตััวอย่่าง
(C) (ต่่อ)
การขนส่่งตััวอย่่าง
และการเก็็บรัักษา
ตััวอย่่าง (D)

หลุุมเจาะ (E)

การทดสอบ SPT
(F)

การทดสอบ FVT
(G)
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน (H)

การทดสอบในห้้อง
ปฏิิบััติิการ (I)

รายงานการเจาะ
สำรวจ (J)

ปััญหา
ตััวแปร
การเลืือกกระบอกเก็็ บ ตัั ว อย่่ า งผิิ ด C2P
ประเภท
การขนส่่ ง ตัั ว อย่่ า งไม่่ มีี อุุ ป กรณ์์ กัั น D1P
กระแทก
ระยะเวลาการเก็็บรัักษาตััวอย่่างก่่อน D2P
ทดสอบ
คุุณภาพของการรัักษาตััวอย่่าง (การ D3P
Wax ตัั ว อย่่ า งด้้วยเทีี ย นไขแทน
พาราฟิิน)
การทิ้้� ง หลุุ ม เจาะสำรวจไว้้ข้้ามคืืน E1P
ดิินสไลด์์ลงมา
มีีตะกอนก้้นหลุุมมากไป ล้้างก้้นหลุุม E2P
ไม่่สะอาด
ใช้้ดิิ น เหนีี ย วป้้ อ งกัั น หลุุ ม พัั ง แทน E3E
เบนโทไนท์์
การพัันเชืือกไม่่ได้้ตามข้้อกำหนดใน F1P
มาตราฐาน
การทดสอบที่่�ความลึึกมากเกิินไป
F2P
คุุณภาพของตุ้้�มทดสอบ
F3E
มีีการใช้้เชืือกสลิิงแทนเชืือกมะนิิลา
F4E
ขั้้� น ตอนการทดสอบที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตาม F5H
มาตรฐาน
ความเร่่ ง รีี บ ในการทำงาน ทำให้้ G1P
ทำความสะอาดที่่�ใบพััดไม่่สะอาดก่่อน
ทดสอบหลุุมต่่อไป
ไม่่มีีวิิศวกรรมควบคุุมในหน้้างานเจาะ H1P
สำรวจ
ไม่่ มีี ก ารอบรมทีี ม เจาะให้้มีี ค วามรู้้� H2H
เพีียงพอ
ผู้้�ทดสอบไม่่มีีความเข้้าใจหลัักการทาง I1H
กลศาสตร์์ของดิิน (อาศััยประสบการณ์์
อย่่างเดีียว)
ห้้องปฏิิ บัั ติิ ก ารใช้้นัั ก ศึึ ก ษาทำการ I2H
ทดสอบแทน
อุุปกรณ์์ทดสอบไม่่ได้้ทำการสอบเทีียบ I3E
ความชัั ด เจนของการบัั น ทึึ ก ผลจาก J1P
สนาม
ขาดการตรวจสอบความถูู ก ต้้อง ไม่่ J2H
สอดคล้้องกัับสภาพพื้้�นที่่�

รููปที่่� 3 มุุมมองของปััญหาจากบริิษััทเจาะสำรวจ
ภาพรวมของลัักษณะปััญหาที่่�พบจากข้้อมููลที่่�ได้้ พบว่่า
สามารถแบ่่งปััญหาตามมุุมมองหรืือประสบการณ์์ได้้ดัังนี้้�
1. ปััญหาที่่�พบและเกิิดขึ้้�นในมุุมมองของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นปััญหาเชิิงเทคนิิคดัังรููปที่่� 3
ประเด็็นด้้านกระบวนการทำงานให้้ได้้ตามมาตรฐาน
การทดสอบ (ร้้อยละ 76.9) (ส่่วนด้้านอุุปกรณ์์และบุุคลากร
พบเพีียงร้้อยละ 23.1 เท่่านั้้�น) เช่่น ปััญหาด้้าน F1P เป็็นผลให้้
ระยะของลููกตุ้้ม� ที่่�ตกเพื่่อ� ตอกกระบอกผ่่าไม่่เป็็นไปอย่่างอิิสระ
หรืือ F5H ระยะยกตุ้้�มไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�
จะทำให้้คุุณภาพของข้้อมููลที่่�ได้้จากการทดสอบไม่่ถูกู ต้้อง หรืือ
ประเด็็นด้้านความต่่อเนื่่�องของการเจาะสำรวจที่่�ดำเนิินการ
ไม่่แล้้วเสร็็จในวัันเดีียว (E1P) การรัักษาคุุณภาพของตััวอย่่าง
ที่่�แตกต่่างกััน (D3P) ซึ่่�งเมื่่�อต้้องเก็็บตััวอย่่างไว้้นาน เทีียนไข
ไม่่สามารถเก็็บความชื้้�นได้้ดีีเท่่าพาราฟิินและเทีียนไขจะเกิิด
การหดตััวมากกว่่าด้้วย หรืือตำแหน่่งที่่�ทดสอบ A1P ทำให้้
สาธารณููปโภคเกิิดความเสีียหาย นอกจากต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่าย
ในการซ่่อมแซมแล้้ว ยัังต้้องทำการเจาะสำรวจใหม่่ ทำให้้เสีีย
ค่่าใช้้จ่่ายและระยะเวลาในการทำงานเพิ่่�มมากขึ้้�น
2. ปััญหาที่่�มองเห็็นหรืือพิิจารณาจากผู้้�ออกแบบซึ่่�ง
แสดงถึึงประเด็็นสำคััญที่่�บางครั้้�งผู้้�สำรวจอาจละเลยในการ
พิิจารณา เช่่น C2P ในการเก็็บดิินที่่�มีีความอ่่อนมาก เมื่่�อ
ไม่่ติิดตั้้�งวาล์์วความดัันระหว่่างการเก็็บตััวอย่่าง ทำให้้ไม่่
สามารถเก็็บตััวอย่่างคุุณภาพดีีได้้ หรืือ G1P ใบพััดไม่่สะอาด
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รููปที่่� 4	มุุมมองของปััญหาจากทั้้�งบริิษััทเจาะสำรวจและ
ผู้้�ออกแบบ
เพีียงพอต่่อการทดสอบครั้้�งต่่อไป (มีีดิินของหลุุมทดสอบเก่่า
ติิดอยู่่�) ข้้อมููลอาจมีีความคลาดเคลื่่�อนได้้ และข้้อแนะนำการ
ออกแบบฐานรากที่่�เขีียนไว้้ในรายงานการเจาะสำรวจ (J2H)
ทำให้้ได้้ข้้อมููลไม่่สอดคล้้องกัับสภาพจริิงของพื้้�นที่่�
3. ประเด็็นสุุดท้้ายที่่�เป็็นปััญหาที่่�พิิจารณาเห็็นพ้้อง
ร่่วมกััน ทั้้�งบริิษััทเจาะสำรวจและผู้้�ออกแบบแสดงรููปที่่� 4
แบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม โดยกลุ่่�มที่่�มีีความถี่่�สููงสุุด (Group 1)
ประกอบด้้วยเรื่่อ� งของ 1) กระบอกเก็็บตััวอย่่าง 2) การขนย้้าย
กระบอกเก็็บตััวอย่่างหลัังจากที่่�เก็็บตััวอย่่างแบบไม่่ถูกู รบกวน
และ 3) คุุณภาพของตุ้้�มทดสอบ ซึ่่�งรายละเอีียดของประเด็็น
ทั้้�งสามนี้้� เช่่น การปรัับเปลี่่�ยนกระบอกเก็็บตััวอย่่างมาเป็็น
หััวเจาะดิินแทนการใช้้ท่่อ PVC ท่่อเหล็็กดำอื่่น� ๆ แทนกระบอก
เก็็บตััวอย่่าง หรืือแม้้กระทั่่�งในระหว่่างการขนย้้ายกระบอก
เก็็บตััวอย่่าง ไม่่ถููกรบกวน เพื่่�อไปยัังห้้องปฏิิบััติิการโดยไม่่มีี
อุุปกรณ์์กัันกระแทกในการขนส่่ง ทั้้�งนี้้�ปัญ
ั หาทั้้�ง 3 ประเด็็นนี้้�
เป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง และควรต้้องรีีบหามาตรการ
ในการป้้ อ งกัั น โดยส่่ ว นหนึ่่� ง อาจเกิิ ดจ ากผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง าน
เจาะสำรวจนั้้�นละเลย หรืือขาดความรู้้�ด้้านวิิศวกรรมปฐพีี
ที่่�เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงานเลยไม่่เข้้าใจถึึงผลกระทบด้้าน
คุุณภาพข้้อมููลที่่�วิิศวกรจะนำไปใช้้ในการออกแบบต่่อไป
	ปััญหาที่่�สำคััญอีีกประเด็็น คืือ เรื่่อ� งคุุณภาพของตุ้้ม� ตอก
F3E บริิษัทั สำรวจดิินในประเทศไทยนิิยมใช้้ตุ้้�มโดนััท (Donut
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รููปที่่� 5 ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหาในส่่วนต่่างๆ
Hammer) ในการทดสอบ ซึ่่�งมีีการสููญเสีียพลัังงานมากกว่่า
น้้ำหนััก และระยะยกไม่่มาตรฐานเท่่ากัับการใช้้ลููกตุ้้ม� ปล่่อยตก
อััตโนมััติิ (Automatic Trip Hammer)
3.3 ผลการวิิเคราะห์์ผลกระทบของปััญหา
การวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบที่่� เ กิิ ดจ ากปัั ญ หาดัั ง กล่่ า ว
พิิจารณาเป็็น 3 ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ผลกระทบต่่อ
เจ้้าของงาน ผู้้�ออกแบบ และบริิษััทเจาะสำรวจ ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม ดัังรููปที่่� 5 เมื่่อ� มองภาพรวมของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น�
ทั้้� ง หมด จะเห็็ น ว่่ า ผลกระทบส่่ ว นใหญ่่ (ร้้อยละ 51.9)
จะเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ออกแบบโดยตรง (อีีกร้้อยละ 37 เป็็นผล
กระทบร่่วมกัับทางบริิษััทเจาะสำรวจ)
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ผลกระทบทางตรงร้้อยละ 64.3
เกิิดขึ้้�นจากปััญหาด้้านกระบวนการปฏิิบััติิงาน อีีกร้้อยละ
21.4 เกิิดจากเครื่่�องมืือ และร้้อยละ 14.3 เกิิดจากบุุคคล
ส่่วนผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากบริิษััทโดยตรงนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับ
กระบวนการ และกระทบกัับระยะเวลาของการทำงานที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น หรืือต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการทำงานมากขึ้้�นนั่่�นเอง
	ผลที่่�เกิิดขึ้้น� จากกระบวนการเจาะสำรวจดิินนั้้�น ไม่่ว่า่ จะเกิิด
ปััญหาจากปััจจััยไหนก็็ตามจะส่่งผลโดยตรงต่่อคุุณภาพของ
ข้้อมููลที่่�ได้้ (ดัังรููปที่่� 6) ซึ่่�งผู้้�ออกแบบเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยตรงต่่อการนำข้้อมููลที่่�สำคััญนี้้�ไปใช้้ในการออกแบบ และ
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รููปที่่� 6 ผลกระทบของปััญหา

รููปที่่� 7 การพััฒนาสู่่�มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน

ผู้้�ว่่าจ้้างจะเป็็นผู้้�ได้้รัับผลกระทบทางอ้้อมจากปััญหา ในด้้าน
ความถููกต้้องของข้้อมููล และความปลอดภััยของสิ่่ง� ก่่อสร้้างใน
ระยะยาว ดัังนั้้�นการไม่่มีวิี ศิ วกรที่่�มีคี วามรู้้แ� ละความเชี่่ย� วชาญ
ในการควบคุุมการเจาะสำรวจ และการแปลผลข้้อมููลทาง
วิิศวกรรมปฐพีี (H1P) จึึงเป็็นปััญหาที่่�สำคััญที่่�จะส่่งผลต่่อ
ทุุกๆ ภาคส่่วนดัังที่่�ได้้กล่่าวมา

ผู้้�ปฏิิบััติิงานเจาะสำรวจ (ยกตััวอย่่างเช่่น ปััญหา C1P, F1P)
ปััญหาเหล่่านี้้�สามารถดำเนิินการได้้เป็็นระยะแรก ด้้วยการ
จััดการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานเจาะ เพื่่�อให้้ทราบ
ถึึงวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง และเพื่่�อให้้เกิิดการสััมฤทธิ์์�ผลควรมีี
จััดการทดสอบความรู้้� และออกใบรัับรองสำหรัับผู้้ที่่� ส� อบผ่่าน
ส่่วนผู้้ที่่� ส� อบไม่่ผ่า่ นควรเข้้ารัับการอบรมใหม่่ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้เกิิด
มาตรฐานด้้านบุุคคลในงานเจาะสำรวจดิิน และสุุดท้้ายควรมีี
การติิดตามผล โดยการสุ่่�มตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของผู้้�ที่่�
ได้้รัับใบรัับรองและตรวจสอบห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบดิิน [24]
มาตรการที่่� 2: การร่่างข้้อกำหนดในการสำรวจดิินของ
ประเทศไทย
	จากปััญหาที่่�เกิิดจากขึ้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำรวจดิิน
(หััวข้้อ 3.2) จะส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพของข้้อมููลที่่�วิิศวกร
จะนำไปใช้้ในการออกแบบโครงสร้้างนั้้�น ทำให้้มีีความจำเป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีข้้อกำหนดการปฏิิบััติิ เพื่่�อควบคุุมการ
ทำงานให้้มีีความถููกต้้องที่่�สุุดและเป็็นข้้อกำหนดเดีียวกัันที่่�
ทุุกหน่่วยงาน หรืือทุุกองค์์กรที่่�เกี่่ย� วข้้องยอมรัับและถืือปฏิิบัติั ิ
โดยอาจให้้วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย (วสท.) เป็็น
หน่่วยงานกลางในการผลัักดััน
มาตราการที่่� 3: การบัังคัับใช้้มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน
และผลัักดัันให้้เกิิดการร่่างมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านสำรวจดิิน
ในประเทศไทย
	จากการรวบรวมมาตรฐานหรืือข้้อกำหนดในการปฏิิบัติั งิ าน

3.4 แนวทางการแก้้ปััญหาในการเจาะสำรวจ
	จากการทบทวนวิิธีีการสร้้างมาตรฐานหลายมาตรฐาน
ของต่่างประเทศนั้้�น จะเริ่่�มต้้นด้้วยการรวบรวมปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้น� จากการปฏิิบัติั ิ และนำข้้อสรุุปต่่างๆ มาร่่างเป็็นข้้อกำหนด
ในการทำงานร่่ ว มกัั น เพื่่� อ ให้้เกิิ ดวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ไ ปในทิิ ศ ทาง
เดีียวกัันและสามารถควบคุุมการเกิิดปััญหาต่่างๆ ได้้ ดัังนั้้�น
ในบทความนี้้�จึึงเสนอการพััฒนาการปฏิิบััติิงานสำรวจดิิน
และการร่่างมาตรฐานในการปฏิิบััติิงานจากการศึึกษาวิิธีี
ปฏิิบััติิและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในการปฏิิบััติิงานนั้้�นๆ โดยแบ่่ง
กระบวนการได้้เป็็น 3 มาตรการ (ดัังรููปที่่� 7)
มาตราการที่่� 1: การอบรมและการให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ าน
	จากการทบทวนเอกสารด้้านองค์์ความรู้้ข� องการสำรวจดิิน
ในประเทศไทยนั้้�น (หััวข้้อ 3.1) จะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยมีี
ทั้้�งข้้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิิน เอกสารแนะนำในการ
เจาะสำรวจดิินอยู่่�มากมาย แต่่ในการปฏิิบััติิงานจริิงนั้้�นก็็ยััง
เกิิดปััญหาต่่างๆ ที่่�มีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากการขาดความรู้้�ของ
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สำรวจดิินในประเทศไทยนั้้�น พบว่่า ถึึงแม้้จะมีีเอกสารที่่�แสดง
ข้้อมููลว่่าเป็็นมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน แต่่ทั้้�งหมดนั้้�นยัังคง
เป็็นเพีียงการบัังคัับใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านของแต่่ละหน่่วยงาน ซึ่ง่�
ยัังไม่่พบเอกสารหรืือข้้อกำหนดใดที่่�เป็็นมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน
ในภาพรวมของประเทศ ดัังนั้้�นจึึงควรผลัักดัันให้้เกิิดมาตรฐาน
งานสำรวจดิินในประเทศไทย ในลัักษณะเดีียวกัันกัับพระราช
บััญญััติิการขุุดดิินและถมดิิน พ.ศ. 2543
4. อภิิปรายผลและสรุุป
มาตรการในการแก้้ไขและยกระดัับคุุณภาพของงาน
สำรวจดิินในประเทศไทยนั้้�น เสนอให้้วิิศวกรรมสถานแห่่ง
ประเทศไทย (วสท.) เป็็นหน่่วยงานกลางในการผลัักดััน และ
ควรจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการฯ หรืือผลัักดัันให้้เกิิดการจััดตั้้�ง
สมาคมวิิชาชีีพด้้านการสำรวจดิินในการพิิจารณาวางกรอบ
ระยะเวลาและแนวทางปฏิิบััติิในเชิิงรายละเอีียดต่่อไป
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