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หัวข้ อเรื่อง
10.1
10.2
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10.4

วิธีการเจาะสารวจดิน
ขอบข่ายการเจาะสารวจดิน
ใบงานขั้นการเจาะสารวจดิน
การบันทึกข้อมูลจากผลการทดลอง

สาระสาคัญ
เพื่อเป็ นการสารวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน ในการตรวจหาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของ
ชั้นดิน ผลการตรวจสอบที่ได้จะทาให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบฐานรากของอาคาร สามารถคานวณออกแบบ
ความสามารถ การรับน้ าหนักบรรทุกของชั้นดินที่จะรองรับองค์อาคารที่จะทาการก่อสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยา วิธีการดังกล่าวเป็ นการใช้เครื่ องเจาะสารวจ เจาะทะลุลงไปในชั้นดิน จนถึงระดับ
ที่ตอ้ งการ และเก็บตัวอย่างชั้นดิ นขึ้นมา แล้วนาดิ นดังกล่าวนี้ ไปทดสอบที่ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
และการจาแนกชนิดของดินตามวิธีการทดสอบมาตรฐานเพื่อหาค่าสมบัติต่างๆ ที่ตอ้ งการ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการเจาะสารวจดินได้
2. บอกขอบข่ายการเจาะสารวจดินได้
3. ทดลองการเจาะสารวจดินได้
4. บอกเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทดลองได้
5. เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลและคานวณผลที่ได้จากการเจาะสารวจดินได้
6. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้
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บทนา
สภาพชั้นดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นอาจมีความแปรปรวน ของชั้นดิ น ทาให้
สภาพพื้นที่แตกต่างไปจากพื้นที่ทวั่ ไป เช่น มีช้ นั ทรายหลวมผิดปกติ มีช้ นั ดินเหนี ยวอ่อน หรื อระดับ
ความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสู ง เป็ นต้น จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทาให้ฐาน
รากเกิดการวิบตั ิได้ ซึ่ งทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างคาดไม่ถึง ก่อนที่วศิ วกรจะทาการออกแบบฐานราก
ให้ดีและเหมาะสมนั้นจึงต้องจัดให้มีการเจาะสารวจดินอย่างเพียงพอ เพื่อให้การออกแบบสิ่ งก่อสร้าง
ต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่า งละเอี ย ดรอบครอบ ถู ก ต้อ งตามหลัก วิศ วกรรม เพื่ อ การวิเ คราะห์ ดิ น จาก
ประสบการณ์ และการสังเกต เมื่อทราบข้อมูลเกี่ ยวกับดิ นในส่ วนใดแล้ว จะต้องมี การวางแผนการ
สารวจดิ น เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้ อมกับได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เพราะดิ นมีคุณสมบัติที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ต่างๆ จึงยังไม่มีวธิ ี ใดที่เหมาะสมที่สุดไปกับดินทุกสภาพ
การเจาะสารวจดิ นในเบื้ องต้น เป็ นการเจาะหรื อขุดดิ นเพียงเล็กน้อย เพื่อต้องการทราบ
ชนิ ดของดิ น การเรี ย งตัวของชั้นดิ น ระดับ น้ า ใต้ดิน และอื่ น ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ ใ นการเตรี ย ม
เครื่ องมือและวางแผนงานได้ดี ส่ วนการเจาะดินโดยละเอียดนั้น เป็ นการวางแผนเจาะดินอย่างละเอียด
เกี่ยวกับการเจาะสารวจชั้นดิ น โดยทัว่ ไปจะระบุ ตาแหน่ งเจาะดิ น จานวนหลุมเจาะดิน ความลึกของ
หลุมเจาะสารวจชั้นดินมีการทดสอบด้านใดบ้าง โดยปกติแล้วจะต้องการข้อมูลสาหรับทาข้อมูลความ
แข็งแรงของดินและข้อมูลเพื่อใช้คานวณหาการทรุ ดตัวของสิ่ งก่อสร้าง

10.1 วิธีการเจาะสารวจดิน2
เครื่ องมือในปัจจุบนั แยกได้ 4 ส่ วนคือ เครื่ องมือเจาะดิน เครื่ องมือเก็บตัวอย่างดิน เครื่ องมือ
ทดสอบดิ นในสนามและเครื่ องมือทดสอบดินในห้องปฏิ บตั ิการ ในที่น้ ี จะกล่าวถึ งเครื่ องมือทดสอบ
ดินในสนามเท่านั้น โดยพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถของเครื่ องมือเป็ นหลัก
1) Trial pit test pit เป็ นการขุดหลุมโดยใช้แรงคน ซึ่ งหาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถขุดได้กบั
ดินที่ไม่แข็งมาก และในความลึ กตื้นๆมีการรบกวนดินน้อยสามารถเห็นการเรี ยงตัวของ
ชั้นดิน ได้ง่าย จะพบปั ญหาคือระดับน้ าใต้ดินในการขุดลึกกว่า 2 เมตร โดยเฉพาะดินทราย
จะมีการพังที่หลุมได้ง่ายกว่าดินชนิดอื่นๆ

2

บุญเทพ นาเนกรังสรรค์. FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หน้า 24.
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กล่องเก็บตัวอย่าง
ดิน
ดินตัวอย่าง
ดินสภาพเดิม
รู ปที่ 10.1 แสดงการขุดดินโดยแรงคน3

รู ปที่ 10.2 แสดงการเก็บตัวอย่างดินแบบ Trial pit3

2) Hand auger borings เป็ นเครื่ องมือที่ง่ายและอาศัยแรงหมุน Auger และนิ ยมใช้อยูส่ องชนิ ด
คือ Helical auger กับ Iwan หรื อ Post-hole auger ใช้เจาะดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวหรื อดิน
เหนี ยวมากๆ สามารถเจาะได้ความลึก 5 – 7 เมตร โดยต่อก้านเหล็ก ขนาดของหลุ มเจาะ
ด้วย Auger นี้จะมีขนาดประมาณ 2.5 ถึง 4 นิ้ว

รู ปที่ 10.3 แสดง Helical auger4
รู ปที่ 10.4 แสดง Iwan or Post-hole auger5
3) Mechanical auger borings เป็ นการใช้เครื่ องจักรสาหรับหมุน Auger ทาให้ทางานได้
รวดเร็ วและเจาะดินได้ลึกมากขึ้น ระบบการทางานได้กาลังเจาะมาจากเครื่ องยนต์ที่มีกาลัง

3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
5
www.archway-engineering.com
4
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ไม่ น้อยกว่า 25 แรงม้า หัวเจาะดิ นขึ้ นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิ ก ส์ ซึ่ ง นิ ย มกันมากใน
ประเทศไทย
4) Shell and auger boring เป็ นการเจาะดินด้วย Helical auger ร่ วมกับการใช้ท่อ Casing
สาหรับดินที่ไม่มีความเชื่ อมแน่ นเพื่อป้ องกันการพังทลายด้านข้างของหลุ ม ใช้ได้กบั ดิ น
ทุกชนิด นิยมสู บน้ าลงไปในหลุมเพื่อเก็บเศษกรวดและทราย ที่ไหลล้นออกมากับน้ า
5) Continuous-flight auger boring ใช้สาหรับดินเหนียวหรื อทราย หรื อกรวดที่มีเม็ดเล็ก มี
ลักษณะเป็ นเกลี ยวสว่านติดอยู่รอบก้านเจาะโดยตลอดความยาวของก้านเจาะ นิ ยมใช้กนั
โดยทัว่ ไปเช่นกัน

รู ปที่ 10.5 แสดง Continuous-flight auger boring6
6) Wash boring เป็ นการใช้ความดันของน้ า ที่มีส่วนผสมกับสารแขวนลอย (Bentonite) ทา
ให้ดินหลวมและหลุดลอยเป็ นเม็ดขึ้นมา ในการผสมใช้สัดส่ วนความหนาแน่น 1.1 ถึง 1.2
ตันต่อลูกบาศก์เมตร ตัวอย่างดินที่ลอยขึ้นมาจะผสมกับน้ าทาให้การนาส่ วนที่ตกตะกอน
ไปวิเคราะห์ได้ผลไม่ละเอียดเท่าที่ควร แต่ก็นิยมใช้กนั มากเพราะสามารถทางานได้อย่าง
รวดเร็ ว
7) Wash probing เป็ นการเจาะดินอย่างง่ายๆ โดยใช้น้ าฉี ดลงไปดิน ใช้ประโยชน์ในการหา

6

www.hmc-us.com
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ความเปลี่ยนแปลงของดินอ่อน หรื อหลวมไปหาดินที่แน่นแข็ง นิ ยมใช้กนั มากในการตอก
เสาเข็ม หรื อสารวจหาชั้นหิ น สามารถทางานได้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
8) Rotary boring or Rotary drilling เป็ นการใช้ใบมีดหรื อหัวเจาะหมุนลงไปในดิน โดยกาลัง
ของเครื่ องยนต์ ทางานได้เร็ ว นิ ยมใช้สาหรับเจาะหิ นแต่ตอ้ งใช้น้ าเป็ นตัวช่วยระบายความ
ร้อนที่หวั เจาะที่กน้ หลุมด้านล่าง
9) Percussion boring or Percussion drilling เป็ นการเจาะที่ตอ้ งอาศัยแรงกระแทกของ Heavy
chisel หรื อ Spun หรื อ Wash boring ในการนาดิ นขึ้ นมาจากหลุ ม เนื่ องเพราะมี แรง
กระแทกด้วยของที่หนัก จึงทาให้เป็ นการรบกวนตัวอย่างดินในชั้นที่อยูล่ ึกลงไป ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องมี ป ระสบการณ์ ความช านาญในการควบคุ ม การเจาะในการปล่ อยน้ า หนัก
เพื่อให้รบกวนดินน้อยที่สุด

รู ปที่ 10.6 แสดง Percussion boring or Percussion drilling7
การเก็บตัวอย่างดินมี 2 ลักษณะ คือ
1) ตัวอย่างดิ นเปลี่ ยนสภาพ (Disturbed Sample) เป็ นตัวอย่างดิ นที่ถูกรบกวน จนทาให้
โครงสร้าง หรื อการจับตัวของเม็ดดินเปลี่ยนไปหรื ออาจจะสู ญเสี ยความชื้ นในดิน อาจเกิด
จากวิธีการเก็บตัวอย่างดิน การขนส่ งและการเก็บรักษาตัวอย่างดิน ซึ่ งได้แก่ ตัวอย่างดินที่
ได้จากการทดสอบด้วยสว่านมือ และตัวอย่างดิ นที่ได้จากการตอกวัดค่าด้วยกระบอกผ่า
7

www. prd drillingrigs.com
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ดิ น ที่ ไ ด้ไ ม่ ส ามารถน าไปทดสอบด้า นการรั บ น้ า หนัก ของดิ น ได้ เนื่ อ งจากดิ น ได้รั บ
ผลกระทบจากการกระแทก การอัด ซึ่ งโครงสร้ างของดิ นได้เปลี่ ยนไป แต่สามารถนาไป
หาคุณสมบัติเพื่อจาแนกประเภทของดินได้
2) ตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) เป็ นตัวอย่างดินที่เก็บในสนามโดยพยายามให้
ทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบของดินทุกอย่างเหมือนกับสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน
สนาม ซึ่ งได้แก่ตวั อย่างดิ นที่เก็บจากกระบอกบางเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป ถื อ
ว่ า เป็ นตัว อย่ า งดิ น ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด สามารถน าไปทดสอบคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการเกือบทุกอย่าง รวมถึงคุณสมบัติในความแข็งแรง และคุณสมบัติในการรับ
น้ าหนักของดิน
ชนิดของกระบอกเก็บตัวอย่างดิน8
1) Piston sample นิ ยมใช้กบั ตัวอย่างดินประเภทไม่มีความเชื่ อมแน่น ชนิดแบบนี้ ค่อนข้างดี
สาหรับงานวิจยั หรื องานก่อสร้างขนาดใหญ่
2) Opendrive sample เป็ นท่อเหล็กกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ถึง 100 มม. ยาว 45 ซม.
ถึง 50 ซม. ปลายด้านล่างสวม Cutting shoe ซึ่ งถอดออกได้ ปลายด้านบนต่อกับกระบอก
เก็บตัวอย่างดิ นโดยใช้คอ้ นกระแทกให้กระบอกจมลงไปในดิ น ตัวกระบอกส่ วนมากทา
จากโลหะไร้สนิม ซึ่ งส่ วนมากจะใช้เก็บดินอ่อน
3) Standard split spoon sample เป็ นกระบอกผ่าครึ่ งสองซี ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
2 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ใช้ในการทดสอบ S.P.T. ด้านปลายกระบอกมี Cutting shoe สวมไว้ ใช้
กับดิ นทรายหรื อดิ นที่ มีทรายปนอยู่มาก แต่ตวั อย่างดิ นจะถู กรบกวนมากทาให้ดินแปร
สภาพได้
4) Foll sample เป็ นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านตัวกระบอกเก็บตัวอย่างดินและ
Piston อาศัยแผ่นเหล็กกว้าง 13 มม. และหนา 0.40 ถึ ง 1.00 มม. สั มผัสกับดิ นก่ อนเข้า
กระบอกเก็บตัวอย่างซึ่ งจะช่วยลดแรงเสี ยดทานหรื อแรงอัดที่มีต่อดินได้
5) Bishop compressed air sample ออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บดินที่ไม่มีความเชื่ อมแน่นที่อยู่
ใต้ระดับน้ า ซึ่ งเก็บ ตัวอย่างดิ นได้ยากและเป็ นปั ญหาในการสารวจดิ น การท างานของ
เครื่ องมือค่อนข้างจะยุง่ ยากซับซ้อน เพราะต้องอัดอากาศในกระบอกด้วยความดันสู งเพื่อ
ไล่ น้ า ออกและให้ ดิ น สามารถทรงตัว อยู่ ใ นกระบอกเก็ บ ดิ น ได้ ในอัง กฤษนิ ย มใช้
8

บุญเทพ นาเนกรังสรรค์. FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หน้า 31.
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กระบอกเก็บดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60 มม. ซึ่ งเล็กกว่า Bell ไม่มากนัก จะต้อง
ตอก Casing ไปจนถึงระดับที่ตอ้ งการก่อนดาเนิ นการเก็บตัวอย่างดิน ควรใช้เก็บตัวอย่าง
ในส่ วนที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น เพราะจะพบกับอุปสรรคในการนาดินออกจากกระบอกไป
ทดสอบในภายหลัง บางครั้งจึงมีขอ้ แนะนาจนผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอให้เลื อกการทดสอบใน
สนามแทนที่ โดย Serota and Jennings (1957) ได้ประยุกต์เครื่ องมือนี้ ข้ ึนอีกโดยการอัด
อากาศเข้ายังกระบอกเก็บดินซึ่ งอยูด่ า้ นในโดยตรงที่ปลายกระบอกด้านล่าง
การกาหนดความลึกและตาแหน่งการสารวจตัวอย่างดิน9
การกาหนดความลึกขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความแปรปรวนของชั้นดิน น้ าหนักและความสาคัญ
ของสิ่ งก่อสร้าง โดยอาจจะพิจารณาได้ดงั นี้
1) จะต้องมีหลุ มเจาะนาร่ อง ที่ ตาแหน่ งสาคัญที่ สุดในฐานรากนั้น เช่ นบริ เวณที่ น้ าหนักลง
มากที่สุด อาคารที่สูงสุ ดในพื้นที่ก่อสร้าง หลุมนาร่ องนี้ตอ้ งมีอย่างน้อย 1 จุด
2) จะต้องมีหลุมเจาะครอบคลุมพื้นที่ ซึ่ งมีลกั ษณะการกระจายออกคลุมพื้นที่บริ เวณฐานราก
ทั้ง หมด เพื่ อ ให้ ท ราบความเปลี่ ย นแปลงของชั้ นดิ น ในแนวราบ โดยมี ร ะยะตาม
ข้อเสนอแนะในตารางที่ 10.1 และตารางที่ 10.2
3) จะต้องมีหลุมเจาะเสริ ม หรื อการทดสอบในสนาม หรื อการสารวจทางธรณี ฟิสิ กส์ เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่กว้างมาก หรื อเป็ นแนวยาว
ตารางที่ 10.1 แสดงความลึกของหลุมเจาะที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการเจาะสารวจชั้นดินในเขต กทม.
และปริ มณฑล10
ประมาณการความลึก
ความลึกของหลุมเจาะ
โครงสร้าง
ของปลายเสาเข็มที่จะใช้ (เมตร)
(เมตร)
- อาคารปกติ สูง ไม่เกิ น 5 ชั้นหรื อ
21 – 23
30
โรงงานขนาดเบา
- อาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้นหรื อ
22 – 25
35 – 40
โรงงานขนาดหนัก
- อาคารสู งไม่เกิน 15 ชั้น
25 – 30
40 – 45
- อาคารสู งไม่เกิน 20 ชั้น
25 – 45
50 – 60
9

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย. โครงการอบรมการสารวจชั้นดิน การออกแบบและการก่อสร้างงานฐานราก. 2550. หน้า 312.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก. 2548. หน้า 13-14.
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ตารางที่ 10.1 (ต่อ) แสดงความลึ กของหลุ มเจาะที่ ใช้เป็ นแนวทางสาหรั บการเจาะสารวจชั้นดิ นใน
เขต กทม. และปริ มณฑล
- อาคารสู งไม่เกิน 24 ชั้น
45 – 55
60 – 70
- อาคารสู งไม่เกิน 28 ชั้น
50 – 60
70 – 80
- อาคารสู ง 30 ชั้นขึ้นไป
80 – 120
ตารางที่ 10.2 แสดงความลึกของหลุมเจาะที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการเจาะสารวจชั้นดิน
ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ประมาณการความลึก
ความลึกของหลุมเจาะ
โครงสร้าง
ของปลายเสาเข็มที่จะใช้ (เมตร)
(เมตร)
- อาคารสู ง 1-2 ชั้ น หรื ออาคาร
SPT, N-Value > 35
25
โครงสร้างชัว่ คราวขนาดเบามาก
หนาต่อเนื่ อง > 3 ม.
- อาคารสู ง 3-4 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 35 หนา 4-5 ม.
25
หรื อโกดังขนาดเบา
หรื อ N > 40 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 5-6 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 40 หนา 4-5 ม.
30
หรื อโกดังขนาดปานกลาง
หรื อ N > 45 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 6-9 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 45 หนา 4-5 ม.
30
หรื อโกดังขนาดหนัก
หรื อ N > 50 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 10-15 ชั้น
35-40
ค่า N > 45 หนา 6 ม.
หรื ออาคารหนักมาก
และลึก > 15 เมตรหรื อ
N > 50 หนา 4-5 เมตร
และลึก > 15 เมตร
- อาคารหนักพิเศษ เช่ นหอประชุ ม
โรงภาพยนตร์ ห้า งสรรพสิ น ค้า
อาคารที่ มี ร ะยะช่ ว งเสาห่ า งกัน
มาก หรื ออาคาร 16-18 ชั้น

40-50

ค่า N >50 หนา 6-8 ม.
และลึก > 20 เมตร
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การบันทึกข้อมูล
ในการเจาะส ารวจดิ น ต้อ งบัน ทึ ก การเจาะดิ น ทุ ก ๆ หลุ ม อัน ประกอบด้ ว ย ความลึ ก
รายละเอียดของชั้นดิน ระดับน้ าใต้ดิน ผลการทดสอบแรงเฉื อน ผลการทดสอบ S.P.T. และตาแหน่งที่
เจาะ พร้อมพิกดั ทางภูมิศาสตร์ จะทาให้สามารถวิเคราะห์ผลการสารวจดินได้อย่างถูกต้อง

10.2 ขอบข่ ายในการเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจโดยใช้การฉี ดล้าง เป็ นวิธีการเพื่อจุดประสงค์จะเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนามา
หาคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม ประกอบด้วย
1) ตัวอย่างเปลี่ ยนสภาพ ได้แก่ ตัวอย่า งดิ นเก็ บจากกระบอกผ่า เพื่ อใช้ดินตัวอย่า ง
ทดลองหา Alterberg’s Limit การทา Sieve Analysis
2) ตัวอย่างคงสภาพ ได้แก่ ตัวอย่างดิ นที่ เก็บจากกระบอกบางขนาด 3 นิ้ วขึ้ นไป ซึ่ ง
สามารถนาตัวอย่างดิ นที่ ได้ทดลองหาค่ าคุ ณสมบัติทางวิศวกรรมของดิ นได้เกื อบ
ทั้งหมด
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
1) ASTM D 420-69 (Guide to Site Characterization for Engineering, Design, and
Construction Purposes), incorporated by reference in 35 Ill. Adm. Code 720.111(a).
2) ASTM D 1452-65 (Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger
Borings), incorporated by reference in 35 Ill. Adm. Code 720.111(a).
3) ASTM D 1586 REV A Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT)
and Split-Barrel Sampling of Soils
4) ASTM D 1587 Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for
Geotechnical Purposes
5) ASTM D 2488 - 69: Description of Soil (Visual-Manual Procedures).
6) ASTM D 2573 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil
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10.3 ใบงานขั้นตอนการเจาะสารวจดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
10.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองเจาะสารวจดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิทดลองเจาะสารวจดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองเจาะสารวจดินได้
10.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องทดลองเจาะสารวจดินแบบ Wash Boring
2) สามขาเหล็ก
3) เครื่ องสาหรับทดเชือกป่ านมะนิลา
4) เครื่ องสู บน้ า
5) ก้านเจาะ หัวเจาะชนิดต่างๆ
6) รอกและเชือกป่ านมะนิลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
7) สายยางยาว 10 เมตร
8) ลูกตุม้ เหล็กหนัก 63 กก.
9) กระบอกผ่า, กระบอกบางเก็บตัวอย่างดิน
10) ท่อปลอกเหล็กกันดินพัง
11) ท่อปลอกเหล็กสามทางเพื่อระบายน้ า
12) กระป๋ องเก็บตัวอย่างดิน
13) ถังแปลสาหรับการทาน้ าหมุนเวียนเจาะดิน
14) ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว, 18 นิ้ว อย่างละ 2 ตัว
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

โครงสามขา

หัวน้ าหมุนได้รอบตัว
ก้านเจาะ
ด้ามจับมือหมุนก้าน แรงดึง

สายส่ งน้ า
ข้อท่อสามทางของน้ า
ปั๊ มน้ า

หัวรอกหมุน
ข้อต่อ

ถังน้ าตกตะกอน

ท
ข้อต่อท่อ
หัวตอกนาท่อ

หัวเจาะกระแทก

ขยายหัวเจาะกระแทก
รู ปที่ 10.7 แสดงเครื่ องทดสอบแบบ Wash boring11

11

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก. 2548. หน้า 25.
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
10.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสาหรับสู บในการเจาะดิน
2) น้ ามันเชื้อเพลิง เป็ นชนิดสาหรับการทางานของเครื่ องยนต์ที่ใช้ในทดสอบ
10.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 10.3 ตารางจาแนกดินจากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
2) ตารางที่ 10.4 ตารางแสดงผลสรุ ปคุณสมบัติของดิน
3) ตารางที่ 10.5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับค่า S.P.T.
4) ตารางที่ 10.6 แสดง Boring Log
10.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) เลือกหลุมเจาะให้อยูใ่ นบริ เวณก่อสร้าง โดยกาหนดค่าระดับหลุมเจาะให้ชดั เจน
2) การเจาะในชั้นดิ นอ่อนและแข็งปานกลางให้ใช้สว่านหมุน เจาะลึก 1-2 เมตร นา
หลุมลงไปก่อน และนาดินขึ้นมากองไว้ทุกๆ 0.50 เมตร บันทึกลักษณะของดิน สี
การจาแนกดินทางวิศวกรรมใน Boring Log (ตารางที่ 10.6)

รู ปที่ 10.8 แสดงการเก็บกองดินทุกๆ 0.50 เมตร
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
3) ประกอบโครงสามขาให้มนั่ คงและยึดให้แน่น ตั้งสามขา โดยให้จุดศูนย์กลางตรง
กับบริ เวณหลุมเจาะ ติดตั้งเครื่ องมือที่ตอ้ งใช้ เช่น เครื่ องทดรอก รอกแขวน ปั๊ มน้ า
ก้านเจาะ หัวเจาะ ท่อเหล็กสามทาง
4) ติดตั้งรอกที่ ตาแหน่ งแขวนอยู่ด้านบนของสามขา สอดร้ อยเชื อกมะนิ ลากับรอก
โดยที่ดา้ นหนึ่งผูกยึดติดกับหูหิ้วที่ห่วงคล้องปลายบนของก้านเจาะ อีกด้านดึงไปที่
เครื่ องทดรอก เพื่อให้เครื่ องทดรอกหมุนเชือก เพื่อยกก้านเจาะเหล็กขึ้นและลงได้
5) สวมสายยางท่อน้ าจากปั๊ มน้ า เข้าปลายก้านเจาะตรงข้อต่อแบบหมุ นรอบตัวได้
เดินเครื่ องสู บน้ าเพื่อปั๊ มน้ าผ่านก้านเจาะลงไปที่หวั เจาะ พร้อมๆ กับยกก้านเจาะขึ้น
ลง เพื่อให้หวั เจาะดินกระแทกดิ นให้แตกในหลุมเจาะ ซึ่ งน้ าที่สูบจากปั๊ มลงไปจะ
นาพาหรื อละลายดินในหลุมเจาะขึ้นมาที่ปากหลุม แล้วให้ไหลไปที่บ่อตกตะกอน
ที่เตรี ยมไว้
6) ในขณะเจาะควรตอกท่อเหล็กปลอกกันดินพัง เพื่อเจาะกระแทกให้ได้ความลึกตาม
กาหนดไว้

รู ปที่ 10.9 แสดงการเจาะดินด้วย Wash boring
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
7) นากระบอกเปลื อกบาง ติ ดข้อต่ อเก็ บ ดิ นและก้า นเจาะหย่อนลงไปในหลุ ม ใช้
อุปกรณ์ลูกตุม้ ตอกให้กระบอกจมลงไปในดิน ดินจะเข้าไปในกระบอก หมุนก้าน
เจาะเวียนขวาอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้ดินขาดจากกัน แล้วจึงใช้เครื่ องทดรอก
ดึงกระบอกเก็บตัวอย่างดินขึ้นมา ดันตัวอย่างดินออกจากกระบอกเก็บตัวอย่างดิ น
อุดด้วยพาราฟิ นกันความชื้นระบายออก ปิ ดฉลาก ระบุตาแหน่งหลุมเจาะ ความลึก
วันที่ เพื่อรวบรวมส่ งไปห้องทดลอง

รู ปที่ 10.10 แสดงการเก็บตัวอย่างดินด้วยกระบอกเปลือกบาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
8) เก็บตัวอย่างดิน แบบดินคงสภาพ ที่ช้ นั ดินอ่อนทุกระยะ 1.00-1.50 เมตร กดลงไป
ในดินลึก 0.50 เมตร แล้วบิดก้านเจาะเพื่อให้ดินขาดจากกัน ตัวอย่างดินถูกเก็บขึ้น
มาแล้วผนึกหัวท้ายของกระบอกด้วยขี้ผ้ งึ เพื่อรักษาความชื้นให้คงเดิม
9) เก็บตัวอย่างดิ น แบบเปลี่ ยนสภาพ ในชั้นดิ นแข็งและหรื อในชั้นทรายทุ กระยะ
1.00-1.50 เมตร พร้อมทั้งทดสอบ S.P.T. ตามมาตรฐาน ASTM D – 1586 เก็บ
ตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกผ่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
10) ทดสอบ S.P.T.ทุกระยะ 1.00-1.50 หรื อ 2.00 เมตร ในชั้นดินเหนี ยวแข็งและในชั้น
ทราย โดยตอกกระบอกผ่า มาตรฐาน เส้ นผ่า ศู นย์ก ลางภายใน 34.9 มิ ลิ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว เพื่อเก็บตัวอย่างดิ นการตอกใช้ลูกตุม้ เหล็กหนัก
63.5 กิโลกรัม ยกสู ง 30 นิ้ว ทาการตอกจนกระบอกผ่าจมลงในดิน 12 นิ้ว สุ ดท้าย
เป็ นค่า S.P.T. มีหน่วยเป็ น จานวนครั้งต่อ 12 นิ้ว โดยดินตัวอย่างที่ได้จากการทา
S.P.T. ให้จดั เก็บใส่ ถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า
11) นาตัวอย่างดินไปทดลอง ในห้องปฏิบตั ิการทดลอง
10.3.6 การรายงาน
1) ตัวอย่างดินคงสภาพ (จากกระบอกบาง)
1.1) หาค่าปริ มาณน้ าในดิน
1.2) หาค่าความหนาแน่น
1.3) ทดลองหาค่าแรงอัดแกนเดียว
1.4) หาค่าขีดความข้นเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
2) ตัวอย่างดินคงสภาพ (จากกระบอกผ่า)
2.1 หาค่าปริ มาณน้ าในดิน
2.2 หาค่า Sieve Analysis ของตัวอย่างดินที่เป็ น Non-Plastic
2.3 หาค่าขีดความข้นเหลวของดิน
3) วันเริ่ มต้นเจาะสารวจและสิ้ นสุ ดการเจาะสารวจ
4) ผังบริ เวณแสดงตาแหน่งของหลุมเจาะสารวจ
5) วิธีการเจาะสารวจดิน การเก็บตัวอย่างและขั้นตอนทดลองในสนาม เครื่ องมือที่ใช้
6) ระดับน้ าใต้ดิน
7) ความลึกของหลุมเจาะ
8) รายละเอียดของชั้นดินแต่ละชั้น ด้วยวิธี U.S.C.
9) จานวนครั้งของการตอก, จานวนครั้งต่อ 12 นิ้ว
10) ผลการทดสอบในห้องทดลอง
11) ตัวอย่างและกราฟแสดงผลการทดลองต่างๆ
10.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ประกอบโครงสามขาให้แน่นมัน่ คงและแข็งแรง ขันสลักเกลียวที่ยดึ ทุกตัว
2) ตั้งโครงสามขาให้มนั่ คง อย่าให้โยกคลอนหรื อล้มลงขณะปฏิบตั ิงานเจาะสารวจ
3) สั ง เกตและตรวจสอบชั้น ดิ น อย่า งละเอี ย ดระหว่า งเจาะดิ น เพื่ อ ให้ ท ราบและ
ประเมินความลึกของชั้นดินที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งได้ใกล้เคียงและถูกต้อง
4) เมื่อได้ดินจากการเจาะแล้ว ให้ปิดผนึ กเฉพาะดิ นที่ เป็ นตัวแทนของตัวอย่าง เพื่อ
ป้ องกันความชื้นออกจากตัวอย่างดินที่จะนาไปอบได้
5) หลุ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน อาจจะมี ส ภาพของชั้ น ดิ น แตกต่ า งกัน ในการวิ เ คราะห์
คุณสมบัติของดินเบื้องต้น ต้องมีการบันทึกไว้อย่างละเอียด
6) ควรวัดระดับน้ าใต้ดินหลังจากการเจาะสารวจดินแล้ว 24 ชัว่ โมง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

10.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ลักษณะชั้นดินและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ถือได้วา่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการที่จะทา
การออกแบบหรื อวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างอาคาร ถ้าปราศจากข้อมูลชั้นดินที่ดีเพียงพอ ทา
ให้มีการคาดเดา โดยผูอ้ อกแบบอาจจะเผือ่ ไว้มากจนไม่เป็ นการประหยัด
การเจาะสารวจดินจะเกิดประโยชน์ในการเลือกใช้ฐานรากอาคารที่เหมาะสมจากข้อมูลดิน
ท าให้เกิ ดความมัน่ คงแข็ง แรงปลอดภัย แก่ โครงสร้ า ง เมื่ อกับ อายุข องอาคารนั้น พร้ อมทั้ง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาที่ได้จากความพร้อมของวัสดุ ที่จะเลือกใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนการขนส่ งต่างๆ
ทั้งยังช่วยให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จตามแผนที่วางเอาไว้
วิธีการเจาะสารวจดินและเครื่ องมือที่ใช้ อาจจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอาคารและงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารนั้น เพื่อไม่ให้ราคาค่าเจาะสารวจดินมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคา
ค่าก่อสร้างของอาคารที่จะก่อสร้าง
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

10.3.9 ตารางการปฏิบัติการเจาะสารวจดิน
ตารางที่ 10.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลองจาแนก
ดินจากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
ความลึก (ม.)
ขีดความข้นเหลวของดิน (%)
ตัวอย่าง
ชนิดของดิน
จาก
ถึง
L.L.
P.L.
P.I.
1
2
3

0.00
1.00
2.00

1.00
2.00
3.00

0.00
40.00
45.00

0.00
31.00
40.00

0.00
9.00
5.00

Fill soil
SM
SM

ตารางที่ 10.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
ผลสรุ ปคุณสมบัติของดิน
ขนาดคละของดินที่ผา่ นตะแกรง (%)
ค่า หน่วย แรงยึดเกาะ
ตัวอย่าง
No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ถ.พ. น้ าหนัก ( ค่า c)
1
1.60
2
100.00 93.60 80.20 25.10 15.60 1.55 1.62
3
100.00 96.70 83.40 28.90 13.50 1.55 1.73
-
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 10.5 แสดงตัวอย่างตารางความสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและ
คานวณระหว่างความลึกกับค่า N
ความลึก (ม.)
จานวนครั้งการตอก (N)
ตัวอย่าง
ลักษณะของดิน
จาก
ถึง
6" 6" 6" รวมที่ 12 นิ้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

1.00
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50

ดินถม
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทรายแน่น

6
9
9
11
12
11
13
14
15
14
20

8
12
14
15
15
16
18
20
20
22
26

10
16
18
19
20
22
24
29
29
34
40

18
28
32
34
35
38
42
49
49
56
66
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 10.6 แสดงตาราง Boring Log
ST = SHELBY TUBE

PA = POWER AUGER

Wn = WATER CONTENT

SS = SPLIT SPOON
WO = WASH OUT

CA = CASING
VS = VANE SHEAR

LL = LIQUID LIMIT
PL = PLASIC LIMIT

ลักษณะดิน

SPT.(N-Value)

N (blow / ft)

วิธีเก็บตัวอย่าง

ความลึก (ม.)

เริ่ มเจาะ (ม.)

P.L Wn. LL.



20

40

60

-

0

20

40

60

0.0

1.0

-

ดินถม

18

1.0

1.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

28

2.0

2.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

32

3.0
4.0

3.5
4.5

SS
SS

ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย

34
35

5.0

5.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

38

26

33

6.0

6.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

42

27

34

7.0

7.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

49

28

35

49

8.0

8.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

49

29

36

49

9.0
10.0

9.5
10.5

SS
SS

ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
แน่น

56
66

18

31

40

40
35
214

20

28

20

29

28
32

45
43

214

80

214
35
38
42

56
65

100
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

แบบทดสอบที่ 10 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 10 เรื่อง การเจาะสารวจดิน (Boring Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เครื่ องมือเจาะสารวจดินสามารถแยกส่ วนได้ กี่ส่วน
ก. 3 ส่ วน
ข. 4 ส่ วน
ค. 5 ส่ วน
ง. 6 ส่ วน
2. การเจาะสารวจดินโดยวิธี Hand Auger คือข้อใด
ก. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะแบบแห้ง
ข. การเจาะโดยใช้หวั กระแทกน้ า
ค. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะแบบน้ า
ง. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะด้วยแขนของเครื่ องจักรกล
3. สารแขวนลอยที่ใช้ผสมกับน้ าในการเจาะดินคือข้อใด
ก. Bentonite
ข. Sodium
ค. Phosphat
ง. Algalho
4. ตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพคือข้อใด
ก. ดินที่ถูกรบกวนจนเปลี่ยนโครงสร้าง
ข. ดินที่เจาะขึ้นมาแล้วสี เปลี่ยนไปจากเดิม
ค. ดินที่เจาะขึ้นมาตัวอย่างเปี ยกแล้วแห้งแข็งไปก่อนทาการทดลอง
ง. ดินที่เปลี่ยนสภาพจากสภาพแข็งเป็ นเหลวหรื ออ่อนตัว
5. กระบอก Piston เหมาะสาหรับเก็บตัวอย่างดินประเภทใด
ก. ดินประเภท Cohesive Soil
ข. ดินเหนียวอ่อน
ค. ดินทราย
ง. ดินกรวด
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6. ความลึกของหลุมเจาะในเขต กทม. สาหรับอาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้น ควรลึกกี่เมตร
ก. 30 เมตร
ข. 35-40 เมตร
ค. 40- 45 เมตร
ง. 60-60 เมตร
7. อาคารสู ง 3-4 ชั้น ในพื้นที่ต่างจังหวัด ข้อใดถูกต้อง
ก. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
ข. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเนื่อง 4-5 เมตร
ค. S.P.T. , N > 45 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
ง. S.P.T. , N > 50 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
8. การทดสอบด้วย SPT. ต้องเก็บตัวอย่างดินขึ้นมา ทุกๆระยะเท่าใด
ก. ทุกๆ ความลึก 0.50 เมตร
ข. ทุกๆ ความลึก 1.00 เมตร
ค. ทุกๆ ความลึก 1.50 เมตร
ง. ทุกๆ ความลึก 2.00 เมตร
9. ตุม้ เหล็กที่ใช้ตอก SPT. หนักกี่กิโลกรัม
ก. 55.5 กก.
ข. 60.0 กก.
ค. 63.5 กก.
ง. 75.5กก.
10. การนับการตอกของกระบอกผ่า โดยวิธี SPT. จะนับที่ช่วงใด
ก. ช่วงที่ 1-2-3 นับการตอกรวมกัน
ข. ช่วงที่ 1-2 นับการตอกรวมกัน
ค. ช่วงที่ 2-3 นับการตอกรวมกัน
ง. ช่วงที่ 3 นับการตอกเพียงช่วงเดียว
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ตัวอย่างดินที่เก็บด้วยกระบอกผ่าเป็ นตัวอย่างดินแบบเปลี่ยนสภาพ
…….2.2 ตัวอย่างดินที่เก็บด้วยกระบอกบางขนาด 3 นิ้วขึ้นไปเป็ นตัวอย่างดิน
แบบคงสภาพ
….....2.3 การผสมสารแขวนลอยจะใช้สัดส่ วนความหนาแน่น 2 ตัน/ม3
…….2.4 Rotary boring เป็ นการเจาะด้วยใบมีดหมุนลงในดิน
…….2.5 Standard Split Spoon เป็ นกระบอกผ่าครึ่ งสองซี ก ใช้สาหรับเก็บดิน
…….2.6 หอประชุม ในต่างหวัด ค่า N ของ S.P.T. > 50 และหนา 10 เมตร
…….2.7 ดินที่เก็บขึ้นมาจากหัว Split Spoon สามารถทดลอง Sieve และ C.B.R.ได้
……2.8 ดินที่เก็บขึ้นมาจากกระบอกบางสามารถทดลองหา แรงอัดแกนเดียวได้
……2.9 การวัดระดับน้ าใต้ดินควรวัดหลังการเจาะอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง
……2.10 ทดลองเจาะดินเหนียว ได้ค่า N เท่ากับ 15 แสดงว่าดินเหนี ยวแข็งมาก
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการเจาะสารวจดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน และให้นกั ศึกษาทดลองเจาะสารวจดิน 1 หลุม ความลึก 10 เมตร
โดยเก็บตัวอย่างดินทุก 1.00 เมตร ด้วยวิธี Wash Boring โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง Wash Boring
2) ให้นาตัวอย่างดินที่ได้มาทดลองหาค่า
2.1) ปริ มาณน้ าในดิน
2.2) พิกดั ความข้นเหลว
2.3) การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน
2.4) จาแนกชนิดของดินเหนียวตามวิธี
3) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 10.7, 10.8, 10.9 และตารางที่ 10.10 แสดง
Boring Log
4) เขียนรายงานการเจาะสารวจดิน
5) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการเจาะสารวจดิน
6) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะการเจาะสารวจดิน
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ตารางที่ 10.7 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง จากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
ความลึก (ม.)
ขีดความข้นเหลวของดิน (%)
ตัวอย่าง
ชนิดของดิน
จาก
ถึง
LL.
PL.
PI.
1

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Fill soil

2
3

1.00
2.00

2.00
3.00

40.00
45.00

31.00
40.00

9.00
5.00

SM
SM

ตารางที่ 10.8 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากผลสรุ ปสมบัติของดิน
ขนาดคละของดินที่ผา่ นตะแกรง (%)
ค่า หน่วย แรงยึดเกาะ
ตัวอย่าง
No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ถ.พ. น้ าหนัก ( ค่า c)
1
1.60
2
100.00 93.60 80.20 25.10 15.60 1.55 1.62
-

3

100.00 96.70

83.40

28.90

13.50

1.55

1.73

-
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ตารางที่ 10.9 แสดงตารางความสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองระหว่าง
ความลึกกับค่า N
ความลึก (ม.)
จานวนครั้งการตอก (N)
ตัวอย่าง
ลักษณะของดิน
จาก
ถึง
6" 6" 6" รวมที่ 12 นิ้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1.00
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50

ดินถม
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น

6
9
9
11
12
11
13
14
15
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

8
12
14
15
15
16
18
20
20
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

10
16
18
19
20
22
24
29
29
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

18
28
32
34
35
38
42
49
49
56
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
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ตารางที่ 10.10 แสดงตาราง Boring Log
ชื่อโครงการ...................................................................... วันที่เจาะสารวจ.....................................
สถานที่....................................................................................................................................................
ผูเ้ จาะสารวจ............................................................................เวลาเริ่ ม...................................................

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

ลักษณะของดิ น

PA = POWER AUGER Wn = WATER CONTENT
CA = CASING
LL = LIQUID LIMIT
VS = VANE SHEAR
PL = PLASIC LIMIT
P.L Wn. LL.
SPT , (N-Value)

N (blow / ft)

เริ่ ม (ม.)
ลึก (ม.)
สัญลักษณ์ของดิน

ST = SHELBY TUBE
SS = SPLIT SPOON
WO = WASH OUT

