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หน่วยที ่10 
การเจาะส ารวจดนิ (Boring Test) 

 

หัวข้อเร่ือง 
 

10.1 วธีิการเจาะส ารวจดิน 
10.2 ขอบข่ายการเจาะส ารวจดิน 
10.3 ใบงานขั้นการเจาะส ารวจดิน 
10.4 การบนัทึกขอ้มูลจากผลการทดลอง 

 

สาระส าคญั 
  

  เพื่อเป็นการส ารวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน ในการตรวจหาค่าสมบติัทางวิศวกรรมของ
ชั้นดิน ผลการตรวจสอบท่ีไดจ้ะท าใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบฐานรากของอาคาร สามารถค านวณออกแบบ
ความสามารถ การรับน ้ าหนกับรรทุกของชั้นดินท่ีจะรองรับองค์อาคารท่ีจะท าการก่อสร้างไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและแม่นย  า วธีิการดงักล่าวเป็นการใชเ้คร่ืองเจาะส ารวจ เจาะทะลุลงไปในชั้นดิน จนถึงระดบั
ท่ีตอ้งการ และเก็บตวัอยา่งชั้นดินข้ึนมา แลว้น าดินดงักล่าวน้ีไปทดสอบท่ีห้องปฏิบติัการทดสอบ 

และการจ าแนกชนิดของดินตามวธีิการทดสอบมาตรฐานเพื่อหาค่าสมบติัต่างๆ  ท่ีตอ้งการ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวธีิการเจาะส ารวจดินได ้
2. บอกขอบข่ายการเจาะส ารวจดินได ้
3. ทดลองการเจาะส ารวจดินได ้
4. บอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดลองได ้
5. เขา้ใจวธีิการบนัทึกขอ้มูลและค านวณผลท่ีไดจ้ากการเจาะส ารวจดินได ้
6. ทดลองตามขั้นตอนและใชเ้คร่ืองมือได ้
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บทน า 
 
 สภาพชั้นดินในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยนั้นอาจมีความแปรปรวน ของชั้นดิน ท าให้
สภาพพื้นท่ีแตกต่างไปจากพื้นท่ีทัว่ไป เช่น มีชั้นทรายหลวมผิดปกติ มีชั้นดินเหนียวอ่อน หรือระดบั
ความลึกของชั้นดินท่ีแข็งแรงมีความผนัแปรสูง เป็นตน้ จากสภาพของชั้นดินดงักล่าว อาจท าให้ฐาน
รากเกิดการวบิติัได ้ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งคาดไม่ถึง ก่อนท่ีวศิวกรจะท าการออกแบบฐานราก
ใหดี้และเหมาะสมนั้นจึงตอ้งจดัให้มีการเจาะส ารวจดินอยา่งเพียงพอ เพื่อให้การออกแบบส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างละเอียดรอบครอบ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อการวิเคราะห์ดินจาก
ประสบการณ์และการสังเกต เม่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัดินในส่วนใดแล้ว จะตอ้งมีการวางแผนการ
ส ารวจดิน เพื่อให้ประหยดัทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมกบัไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพราะดินมีคุณสมบติัท่ี
ซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ีต่างๆ จึงยงัไม่มีวธีิใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปกบัดินทุกสภาพ 
 การเจาะส ารวจดินในเบ้ืองตน้ เป็นการเจาะหรือขุดดินเพียงเล็กน้อย เพื่อตอ้งการทราบ
ชนิดของดิน การเรียงตวัของชั้นดิน ระดับน ้ าใต้ดินและอ่ืนๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเตรียม
เคร่ืองมือและวางแผนงานไดดี้ ส่วนการเจาะดินโดยละเอียดนั้น เป็นการวางแผนเจาะดินอยา่งละเอียด
เก่ียวกบัการเจาะส ารวจชั้นดิน โดยทัว่ไปจะระบุ ต าแหน่งเจาะดิน จ านวนหลุมเจาะดิน ความลึกของ
หลุมเจาะส ารวจชั้นดินมีการทดสอบดา้นใดบา้ง โดยปกติแลว้จะตอ้งการขอ้มูลส าหรับท าขอ้มูลความ
แขง็แรงของดินและขอ้มูลเพื่อใชค้  านวณหาการทรุดตวัของส่ิงก่อสร้าง 
 

10.1  วธิีการเจาะส ารวจดิน2 

 
 เคร่ืองมือในปัจจุบนัแยกได ้4 ส่วนคือ เคร่ืองมือเจาะดิน เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งดิน เคร่ืองมือ
ทดสอบดินในสนามและเคร่ืองมือทดสอบดินในห้องปฏิบติัการ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือทดสอบ
ดินในสนามเท่านั้น โดยพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถของเคร่ืองมือเป็นหลกั 

1) Trial pit test pit  เป็นการขุดหลุมโดยใชแ้รงคน ซ่ึงหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน สามารถขุดไดก้บั
ดินท่ีไม่แข็งมาก และในความลึกต้ืนๆมีการรบกวนดินนอ้ยสามารถเห็นการเรียงตวัของ
ชั้นดิน ไดง่้าย จะพบปัญหาคือระดบัน ้าใตดิ้นในการขดุลึกกวา่ 2 เมตร โดยเฉพาะดินทราย
จะมีการพงัท่ีหลุมไดง่้ายกวา่ดินชนิดอ่ืนๆ 

 
                                                 
2 บุญเทพ  นาเนกรังสรรค.์ FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หนา้ 24. 
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       รูปที ่10.1 แสดงการขุดดินโดยแรงคน3         รูปที ่10.2 แสดงการเก็บตวัอยา่งดินแบบ Trial pit3 
 

2) Hand auger borings เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายและอาศยัแรงหมุน Auger และนิยมใชอ้ยูส่องชนิด
คือ Helical auger กบั Iwan หรือ Post-hole auger ใช้เจาะดินท่ีมีแรงยึดเหน่ียวหรือดิน
เหนียวมากๆ สามารถเจาะไดค้วามลึก 5 – 7 เมตร โดยต่อกา้นเหล็ก ขนาดของหลุมเจาะ
ดว้ย Auger น้ีจะมีขนาดประมาณ 2.5 ถึง 4 น้ิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               รูปที ่10.3 แสดง Helical auger4             รูปที ่10.4 แสดง  Iwan or Post-hole auger5  
3) Mechanical auger borings เป็นการใช้เคร่ืองจกัรส าหรับหมุน Auger ท าให้ท างานได้

รวดเร็วและเจาะดินไดลึ้กมากข้ึน ระบบการท างานไดก้ าลงัเจาะมาจากเคร่ืองยนตท่ี์มีก าลงั

                                                 
3 ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
4 ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
5 www.archway-engineering.com 

กล่องเก็บตวัอยา่ง
ดนิ 

ดินตัวอย่าง 

ดินสภาพเดิม 

   

 

 

 

 

http://www.archway-engineering.com/
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ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หัวเจาะดินข้ึนลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ซ่ึงนิยมกันมากใน
ประเทศไทย  

4) Shell and auger boring เป็นการเจาะดินดว้ย Helical auger ร่วมกบัการใชท้่อ Casing 
ส าหรับดินท่ีไม่มีความเช่ือมแน่นเพื่อป้องกนัการพงัทลายดา้นขา้งของหลุม ใชไ้ดก้บัดิน
ทุกชนิด นิยมสูบน ้าลงไปในหลุมเพื่อเก็บเศษกรวดและทราย ท่ีไหลลน้ออกมากบัน ้า 

5) Continuous-flight auger boring ใชส้ าหรับดินเหนียวหรือทราย หรือกรวดท่ีมีเม็ดเล็ก มี
ลกัษณะเป็นเกลียวสวา่นติดอยู่รอบกา้นเจาะโดยตลอดความยาวของกา้นเจาะ นิยมใชก้นั
โดยทัว่ไปเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10.5 แสดง Continuous-flight auger boring6 
 

6) Wash boring เป็นการใชค้วามดนัของน ้ า ท่ีมีส่วนผสมกบัสารแขวนลอย (Bentonite) ท า
ใหดิ้นหลวมและหลุดลอยเป็นเมด็ข้ึนมา ในการผสมใชส้ัดส่วนความหนาแน่น 1.1 ถึง 1.2 
ตนัต่อลูกบาศก์เมตร ตวัอยา่งดินท่ีลอยข้ึนมาจะผสมกบัน ้ าท าให้การน าส่วนท่ีตกตะกอน
ไปวิเคราะห์ไดผ้ลไม่ละเอียดเท่าท่ีควร แต่ก็นิยมใชก้นัมากเพราะสามารถท างานได้อยา่ง
รวดเร็ว 

7) Wash probing เป็นการเจาะดินอยา่งง่ายๆ โดยใชน้ ้าฉีดลงไปดิน ใชป้ระโยชน์ในการหา 

                                                 
6 www.hmc-us.com 

http://www.hmc-us.com4/
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ความเปล่ียนแปลงของดินอ่อน หรือหลวมไปหาดินท่ีแน่นแข็ง นิยมใชก้นัมากในการตอก
เสาเขม็ หรือส ารวจหาชั้นหิน สามารถท างานไดง่้าย ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย 

8) Rotary boring or Rotary drilling เป็นการใชใ้บมีดหรือหวัเจาะหมุนลงไปในดิน โดยก าลงั
ของเคร่ืองยนต ์ท างานไดเ้ร็ว นิยมใชส้ าหรับเจาะหินแต่ตอ้งใชน้ ้ าเป็นตวัช่วยระบายความ
ร้อนท่ีหวัเจาะท่ีกน้หลุมดา้นล่าง 

9) Percussion boring or Percussion drilling เป็นการเจาะท่ีตอ้งอาศยัแรงกระแทกของ Heavy 
chisel หรือ Spun หรือ Wash boring ในการน าดินข้ึนมาจากหลุม เน่ืองเพราะมีแรง
กระแทกดว้ยของท่ีหนกั จึงท าใหเ้ป็นการรบกวนตวัอยา่งดินในชั้นท่ีอยูลึ่กลงไป ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ ความช านาญในการควบคุมการเจาะในการปล่อยน ้ าหนัก
เพื่อใหร้บกวนดินนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10.6 แสดง Percussion boring or Percussion drilling7 
 

การเก็บตวัอยา่งดินมี 2 ลกัษณะ คือ 
1)  ตวัอย่างดินเปล่ียนสภาพ (Disturbed Sample) เป็นตวัอย่างดินท่ีถูกรบกวน จนท าให้

โครงสร้าง หรือการจบัตวัของเมด็ดินเปล่ียนไปหรืออาจจะสูญเสียความช้ืนในดิน อาจเกิด
จากวธีิการเก็บตวัอยา่งดิน การขนส่งและการเก็บรักษาตวัอยา่งดิน ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัอยา่งดินท่ี
ไดจ้ากการทดสอบดว้ยสว่านมือ และตวัอย่างดินท่ีไดจ้ากการตอกวดัค่าดว้ยกระบอกผ่า 

                                                 
7 www. prd drillingrigs.com 

http://prddrillingrigs.com/prd-oz-drill.html
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ดินท่ีได้ไม่สามารถน าไปทดสอบด้านการรับน ้ าหนักของดินได้ เน่ืองจากดินได้รับ
ผลกระทบจากการกระแทก การอดั ซ่ึงโครงสร้างของดินไดเ้ปล่ียนไป แต่สามารถน าไป
หาคุณสมบติัเพื่อจ าแนกประเภทของดินได ้

2) ตวัอยา่งดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) เป็นตวัอยา่งดินท่ีเก็บในสนามโดยพยายามให้
ทั้งโครงสร้างและองคป์ระกอบของดินทุกอยา่งเหมือนกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติใน
สนาม ซ่ึงไดแ้ก่ตวัอยา่งดินท่ีเก็บจากกระบอกบางเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 3 น้ิว ข้ึนไป ถือ
ว่า เป็นตัวอย่างดินท่ีมี คุณภาพดีท่ีสุด สามารถน าไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ใน
ห้องปฏิบติัการเกือบทุกอยา่ง รวมถึงคุณสมบติัในความแข็งแรง และคุณสมบติัในการรับ
น ้าหนกัของดิน 

 
ชนิดของกระบอกเก็บตวัอยา่งดิน8 

1) Piston sample นิยมใชก้บัตวัอยา่งดินประเภทไม่มีความเช่ือมแน่น  ชนิดแบบน้ีค่อนขา้งดี 
ส าหรับงานวจิยั หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

2) Opendrive sample เป็นท่อเหล็กกระบอกเส้นผา่ศูนยก์ลาง 38 มม. ถึง 100 มม. ยาว 45 ซม. 
ถึง 50 ซม. ปลายดา้นล่างสวม Cutting shoe ซ่ึงถอดออกได ้ปลายดา้นบนต่อกบักระบอก
เก็บตวัอยา่งดินโดยใช้คอ้นกระแทกให้กระบอกจมลงไปในดิน ตวักระบอกส่วนมากท า
จากโลหะไร้สนิม ซ่ึงส่วนมากจะใชเ้ก็บดินอ่อน 

3) Standard split spoon sample เป็นกระบอกผา่คร่ึงสองซีก ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางดา้นนอก 
2 น้ิว ยาว 24 น้ิว ใชใ้นการทดสอบ S.P.T. ดา้นปลายกระบอกมี Cutting shoe สวมไว ้ใช้
กบัดินทรายหรือดินท่ีมีทรายปนอยู่มาก แต่ตวัอย่างดินจะถูกรบกวนมากท าให้ดินแปร
สภาพได ้

4) Foll sample เป็นการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดา้นตวักระบอกเก็บตวัอยา่งดินและ 
Piston อาศยัแผ่นเหล็กกวา้ง 13 มม. และหนา 0.40 ถึง 1.00 มม. สัมผสักบัดินก่อนเข้า
กระบอกเก็บตวัอยา่งซ่ึงจะช่วยลดแรงเสียดทานหรือแรงอดัท่ีมีต่อดินได ้

5) Bishop compressed air sample  ออกแบบเพื่อใชใ้นการเก็บดินท่ีไม่มีความเช่ือมแน่นท่ีอยู่
ใตร้ะดบัน ้ า ซ่ึงเก็บตวัอย่างดินได้ยากและเป็นปัญหาในการส ารวจดิน การท างานของ
เคร่ืองมือค่อนขา้งจะยุง่ยากซับซ้อน เพราะตอ้งอดัอากาศในกระบอกดว้ยความดนัสูงเพื่อ
ไล่น ้ าออกและให้ดินสามารถทรงตัวอยู่ในกระบอกเก็บดินได้    ในอังกฤษนิยมใช้

                                                 
8 บุญเทพ  นาเนกรังสรรค.์ FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หนา้ 31. 
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กระบอกเก็บดินขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางภายใน 60 มม. ซ่ึงเล็กกว่า Bell ไม่มากนกั จะตอ้ง
ตอก Casing ไปจนถึงระดบัท่ีตอ้งการก่อนด าเนินการเก็บตวัอย่างดิน ควรใช้เก็บตวัอยา่ง
ในส่วนท่ีจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะจะพบกบัอุปสรรคในการน าดินออกจากกระบอกไป
ทดสอบในภายหลงั บางคร้ังจึงมีขอ้แนะน าจนผูเ้ช่ียวชาญเสนอให้เลือกการทดสอบใน
สนามแทนท่ี โดย Serota and Jennings (1957) ไดป้ระยุกตเ์คร่ืองมือน้ีข้ึนอีกโดยการอดั
อากาศเขา้ยงักระบอกเก็บดินซ่ึงอยูด่า้นในโดยตรงท่ีปลายกระบอกดา้นล่าง  

 
การก าหนดความลึกและต าแหน่งการส ารวจตวัอยา่งดิน9 

 การก าหนดความลึกข้ึนอยูก่บัลกัษณะความแปรปรวนของชั้นดิน น ้าหนกัและความส าคญั
ของส่ิงก่อสร้าง โดยอาจจะพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) จะตอ้งมีหลุมเจาะน าร่อง ท่ีต าแหน่งส าคญัท่ีสุดในฐานรากนั้น เช่นบริเวณท่ีน ้ าหนักลง
มากท่ีสุด อาคารท่ีสูงสุดในพื้นท่ีก่อสร้าง หลุมน าร่องน้ีตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 จุด 

2) จะตอ้งมีหลุมเจาะครอบคลุมพื้นท่ี ซ่ึงมีลกัษณะการกระจายออกคลุมพื้นท่ีบริเวณฐานราก
ทั้ งหมด เพื่อให้ทราบความเปล่ียนแปลงของชั้ นดินในแนวราบ โดยมีระยะตาม
ขอ้เสนอแนะในตารางท่ี 10.1 และตารางท่ี 10.2 

3) จะตอ้งมีหลุมเจาะเสริม หรือการทดสอบในสนาม หรือการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์  เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งมาก หรือเป็นแนวยาว 

ตารางที ่10.1 แสดงความลึกของหลุมเจาะท่ีใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการเจาะส ารวจชั้นดินในเขต กทม.  
และปริมณฑล10 

โครงสร้าง 
ประมาณการความลึก 

ของปลายเสาเขม็ท่ีจะใช ้(เมตร) 
ความลึกของหลุมเจาะ 

(เมตร) 
- อาคารปกติสูงไม่เกิน 5 ชั้นหรือ

โรงงานขนาดเบา 
21 – 23 

 
30 

 
- อาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้นหรือ

โรงงานขนาดหนกั 
22 – 25 

 
35 – 40 

 
- อาคารสูงไม่เกิน 15 ชั้น 25 – 30 40 – 45 
- อาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น 25 – 45 50 – 60 

                                                 
9 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. โครงการอบรมการส ารวจชั้นดิน การออกแบบและการก่อสร้างงานฐานราก. 2550. หนา้ 312. 
10 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพ่ืองานฐานราก. 2548. หนา้ 13-14. 
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ตารางที่ 10.1 (ต่อ) แสดงความลึกของหลุมเจาะท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับการเจาะส ารวจชั้นดินใน   
เขต กทม. และปริมณฑล 

- อาคารสูงไม่เกิน 24 ชั้น 45 – 55 60 – 70 
- อาคารสูงไม่เกิน 28 ชั้น 50 – 60 70 – 80 
- อาคารสูง 30 ชั้นข้ึนไป - 80 – 120 

 
ตารางที ่10.2 แสดงความลึกของหลุมเจาะท่ีใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการเจาะส ารวจชั้นดิน 
                        ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั 

โครงสร้าง 
ประมาณการความลึก 

ของปลายเสาเขม็ท่ีจะใช ้(เมตร) 
ความลึกของหลุมเจาะ 

(เมตร) 
- อาคารสูง 1-2 ชั้ น หรืออาคาร

โครงสร้างชัว่คราวขนาดเบามาก 
25 

SPT, N-Value > 35 
หนาต่อเน่ือง > 3 ม. 

- อาคารสูง 3-4 ชั้ น หรือโรงงาน
หรือโกดงัขนาดเบา 

25 
ค่า   N > 35 หนา 4-5 ม. 
หรือ N > 40 หนา 3 ม. 

- อาคารสูง 5-6 ชั้ น หรือโรงงาน
หรือโกดงัขนาดปานกลาง 

30 
ค่า N > 40 หนา 4-5 ม. 
หรือ N > 45 หนา 3 ม. 

- อาคารสูง 6-9 ชั้ น หรือโรงงาน
หรือโกดงัขนาดหนกั 

30 
ค่า N > 45 หนา 4-5 ม. 
หรือ N > 50 หนา 3 ม. 

- อาคารสูง 10-15 ชั้น  
หรืออาคารหนกัมาก 
 

35-40 ค่า N > 45 หนา 6 ม.
และลึก > 15 เมตรหรือ 
N > 50 หนา 4-5 เมตร
และลึก > 15 เมตร  

- อาคารหนกัพิเศษ เช่นหอประชุม 
โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า 
อาคารท่ีมีระยะช่วงเสาห่างกัน
มาก หรืออาคาร 16-18 ชั้น 

40-50 ค่า N >50 หนา 6-8 ม.
และลึก > 20 เมตร 
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การบนัทึกขอ้มูล  
 ในการเจาะส ารวจดินต้องบันทึกการเจาะดินทุกๆ หลุม อันประกอบด้วย ความลึก 
รายละเอียดของชั้นดิน ระดบัน ้าใตดิ้น ผลการทดสอบแรงเฉือน ผลการทดสอบ S.P.T. และต าแหน่งท่ี
เจาะ พร้อมพิกดัทางภูมิศาสตร์ จะท าใหส้ามารถวเิคราะห์ผลการส ารวจดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

10.2 ขอบข่ายในการเจาะส ารวจดิน 
 การเจาะส ารวจโดยใชก้ารฉีดลา้ง เป็นวิธีการเพื่อจุดประสงคจ์ะเก็บตวัอยา่งดิน เพื่อน ามา
หาคุณสมบติัของดินทางวศิวกรรม ประกอบดว้ย 

1) ตวัอย่างเปล่ียนสภาพ ได้แก่ ตวัอย่างดินเก็บจากกระบอกผ่า เพื่อใช้ดินตวัอย่าง
ทดลองหา Alterberg’s Limit การท า Sieve Analysis 

2) ตวัอย่างคงสภาพ ไดแ้ก่ ตวัอย่างดินท่ีเก็บจากกระบอกบางขนาด 3 น้ิวข้ึนไป ซ่ึง
สามารถน าตวัอย่างดินท่ีได้ทดลองหาค่าคุณสมบติัทางวิศวกรรมของดินได้เกือบ
ทั้งหมด 

 
มาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบคือ   

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 ใบงานขั้นตอนการเจาะส ารวจดิน 
รหัส  3106-2010 

ใบงานที ่ 11 
หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

10.3.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) สามารถใชเ้คร่ืองมือในการทดลองเจาะส ารวจดินได ้
2) สามารถน าวธีิการขั้นตอนไปปฏิบติัทดลองเจาะส ารวจดินได ้
3) มีทกัษะในการปฏิบติัการทดลองเจาะส ารวจดินได ้

 
10.3.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

1) เคร่ืองทดลองเจาะส ารวจดินแบบ Wash Boring   
2) สามขาเหล็ก 
3) เคร่ืองส าหรับทดเชือกป่านมะนิลา 
4) เคร่ืองสูบน ้า 
5) กา้นเจาะ หวัเจาะชนิดต่างๆ 
6) รอกและเชือกป่านมะนิลาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 น้ิว 
7) สายยางยาว 10 เมตร 
8) ลูกตุม้เหล็กหนกั 63 กก. 
9) กระบอกผา่, กระบอกบางเก็บตวัอยา่งดิน 
10) ท่อปลอกเหล็กกนัดินพงั 
11) ท่อปลอกเหล็กสามทางเพื่อระบายน ้า 
12) กระป๋องเก็บตวัอยา่งดิน 
13) ถงัแปลส าหรับการท าน ้าหมุนเวยีนเจาะดิน 
14) ประแจคอมา้ขนาด 24 น้ิว, 18 น้ิว อยา่งละ 2 ตวั 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่10.7 แสดงเคร่ืองทดสอบแบบ Wash boring11 

                                                 
11 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพ่ืองานฐานราก. 2548. หนา้ 25. 

โครงสามขา 

หวัน ้าหมุนไดร้อบตวั 

สายส่งน ้า 
ขอ้ท่อสามทางของน ้า 
ป๊ัมน ้า 

กา้นเจาะ 
ดา้มจบัมือหมุนกา้น 

หวัรอกหมุน 

ขอ้ต่อท่อ 

หวัตอกน าท่อ 

ถงัน ้าตกตะกอน 

หวัเจาะกระแทก 

ขยายหวัเจาะกระแทก 

แรงดึง 

ขอ้ต่อ 
 

ท 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

10.3.3 วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง 
1) น ้าส าหรับสูบในการเจาะดิน 
2) น ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นชนิดส าหรับการท างานของเคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นทดสอบ 

 
10.3.4 แบบฟอร์ม 

1) ตารางท่ี 10.3 ตารางจ าแนกดินจากการเจาะส ารวจดินดว้ย Hand Auger  
2) ตารางท่ี 10.4 ตารางแสดงผลสรุปคุณสมบติัของดิน   
3) ตารางท่ี 10.5 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความลึกกบัค่า S.P.T.    
4) ตารางท่ี 10.6 แสดง Boring Log 

 
10.3.5 ขั้นตอนการทดลอง 

1) เลือกหลุมเจาะใหอ้ยูใ่นบริเวณก่อสร้าง โดยก าหนดค่าระดบัหลุมเจาะใหช้ดัเจน 
2) การเจาะในชั้นดินอ่อนและแข็งปานกลางให้ใช้สว่านหมุน เจาะลึก 1-2 เมตร น า

หลุมลงไปก่อน และน าดินข้ึนมากองไวทุ้กๆ 0.50 เมตร บนัทึกลกัษณะของดิน สี 
การจ าแนกดินทางวศิวกรรมใน Boring Log (ตารางท่ี 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10.8 แสดงการเก็บกองดินทุกๆ 0.50 เมตร 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

3) ประกอบโครงสามขาให้มัน่คงและยึดให้แน่น ตั้งสามขา โดยให้จุดศูนยก์ลางตรง
กบับริเวณหลุมเจาะ ติดตั้งเคร่ืองมือท่ีตอ้งใช ้เช่น เคร่ืองทดรอก รอกแขวน ป๊ัมน ้ า 
กา้นเจาะ หวัเจาะ ท่อเหล็กสามทาง  

4) ติดตั้งรอกท่ีต าแหน่งแขวนอยู่ด้านบนของสามขา สอดร้อยเชือกมะนิลากบัรอก 
โดยท่ีดา้นหน่ึงผกูยดึติดกบัหูห้ิวท่ีห่วงคลอ้งปลายบนของกา้นเจาะ อีกดา้นดึงไปท่ี
เคร่ืองทดรอก เพื่อใหเ้คร่ืองทดรอกหมุนเชือก เพื่อยกกา้นเจาะเหล็กข้ึนและลงได ้

5) สวมสายยางท่อน ้ าจากป๊ัมน ้ า เขา้ปลายก้านเจาะตรงขอ้ต่อแบบหมุนรอบตวัได ้
เดินเคร่ืองสูบน ้าเพื่อป๊ัมน ้าผา่นกา้นเจาะลงไปท่ีหวัเจาะ พร้อมๆ กบัยกกา้นเจาะข้ึน
ลง เพื่อให้หวัเจาะดินกระแทกดินให้แตกในหลุมเจาะ ซ่ึงน ้ าท่ีสูบจากป๊ัมลงไปจะ
น าพาหรือละลายดินในหลุมเจาะข้ึนมาท่ีปากหลุม แลว้ให้ไหลไปท่ีบ่อตกตะกอน
ท่ีเตรียมไว ้

6) ในขณะเจาะควรตอกท่อเหล็กปลอกกนัดินพงั เพื่อเจาะกระแทกใหไ้ดค้วามลึกตาม
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่10.9 แสดงการเจาะดินดว้ย Wash boring 

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

7) น ากระบอกเปลือกบาง ติดข้อต่อเก็บดินและก้านเจาะหย่อนลงไปในหลุม ใช้
อุปกรณ์ลูกตุม้ตอกให้กระบอกจมลงไปในดิน ดินจะเขา้ไปในกระบอก หมุนกา้น
เจาะเวียนขวาอยา่งนอ้ย    2-3 รอบ เพื่อให้ดินขาดจากกนั แลว้จึงใชเ้คร่ืองทดรอก 
ดึงกระบอกเก็บตวัอยา่งดินข้ึนมา ดนัตวัอยา่งดินออกจากกระบอกเก็บตวัอยา่งดิน 
อุดดว้ยพาราฟินกนัความช้ืนระบายออก ปิดฉลาก ระบุต าแหน่งหลุมเจาะ ความลึก 
วนัท่ี เพื่อรวบรวมส่งไปหอ้งทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่10.10 แสดงการเก็บตวัอยา่งดินดว้ยกระบอกเปลือกบาง 

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 10 การเจาะส ารวจดนิ 

 

 

 

 

10 -  16 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

8) เก็บตวัอยา่งดิน แบบดินคงสภาพ ท่ีชั้นดินอ่อนทุกระยะ 1.00-1.50 เมตร กดลงไป
ในดินลึก 0.50 เมตร แลว้บิดกา้นเจาะเพื่อให้ดินขาดจากกนั ตวัอยา่งดินถูกเก็บข้ึน
มาแลว้ผนึกหวัทา้ยของกระบอกดว้ยข้ีผึ้ง เพื่อรักษาความช้ืนใหค้งเดิม 

9) เก็บตวัอย่างดิน แบบเปล่ียนสภาพ ในชั้นดินแข็งและหรือในชั้นทรายทุกระยะ 
1.00-1.50 เมตร พร้อมทั้งทดสอบ S.P.T. ตามมาตรฐาน ASTM D –  1586  เก็บ
ตวัอยา่งดินโดยใชก้ระบอกผา่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว 

10) ทดสอบ S.P.T.ทุกระยะ 1.00-1.50 หรือ 2.00 เมตร ในชั้นดินเหนียวแข็งและในชั้น
ทราย โดยตอกกระบอกผ่ามาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 มิลิเมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอก 2 น้ิว เพื่อเก็บตวัอยา่งดินการตอกใช้ลูกตุม้เหล็กหนกั 
63.5 กิโลกรัม ยกสูง 30 น้ิว ท าการตอกจนกระบอกผา่จมลงในดิน 12 น้ิว สุดทา้ย 
เป็นค่า S.P.T. มีหน่วยเป็น จ านวนคร้ังต่อ 12 น้ิว  โดยดินตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการท า 
S.P.T. ใหจ้ดัเก็บใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อป้องกนัการระเหยของน ้า 

11) น าตวัอยา่งดินไปทดลอง ในหอ้งปฏิบติัการทดลอง 
 

10.3.6 การรายงาน 
1) ตวัอยา่งดินคงสภาพ (จากกระบอกบาง) 

1.1) หาค่าปริมาณน ้าในดิน 
1.2) หาค่าความหนาแน่น 
1.3) ทดลองหาค่าแรงอดัแกนเดียว 
1.4) หาค่าขีดความขน้เหลวของดิน 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

2) ตวัอยา่งดินคงสภาพ (จากกระบอกผา่) 
2.1 หาค่าปริมาณน ้าในดิน 
2.2 หาค่า Sieve Analysis ของตวัอยา่งดินท่ีเป็น Non-Plastic  
2.3 หาค่าขีดความขน้เหลวของดิน 

3) วนัเร่ิมตน้เจาะส ารวจและส้ินสุดการเจาะส ารวจ 
4) ผงับริเวณแสดงต าแหน่งของหลุมเจาะส ารวจ 
5) วธีิการเจาะส ารวจดิน การเก็บตวัอยา่งและขั้นตอนทดลองในสนาม เคร่ืองมือท่ีใช ้ 
6) ระดบัน ้าใตดิ้น 
7) ความลึกของหลุมเจาะ 
8) รายละเอียดของชั้นดินแต่ละชั้น ดว้ยวธีิ U.S.C. 
9) จ านวนคร้ังของการตอก, จ  านวนคร้ังต่อ 12 น้ิว    
10) ผลการทดสอบในหอ้งทดลอง 
11) ตวัอยา่งและกราฟแสดงผลการทดลองต่างๆ 

 
10.3.7 ข้อควรระวงั 

1) ประกอบโครงสามขาใหแ้น่นมัน่คงและแขง็แรง ขนัสลกัเกลียวท่ียดึทุกตวั 
2) ตั้งโครงสามขาใหม้ัน่คง อยา่ใหโ้ยกคลอนหรือลม้ลงขณะปฏิบติังานเจาะส ารวจ 
3) สังเกตและตรวจสอบชั้นดินอย่างละเอียดระหว่างเจาะดิน เพื่อให้ทราบและ

ประเมินความลึกของชั้นดินท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละคร้ังไดใ้กลเ้คียงและถูกตอ้ง 
4) เม่ือไดดิ้นจากการเจาะแลว้ ให้ปิดผนึกเฉพาะดินท่ีเป็นตวัแทนของตวัอย่าง เพื่อ

ป้องกนัความช้ืนออกจากตวัอยา่งดินท่ีจะน าไปอบได ้
5) หลุมท่ีใกล้เคียงกัน อาจจะมีสภาพของชั้ นดินแตกต่างกัน ในการวิเคราะห์

คุณสมบติัของดินเบ้ืองตน้ ตอ้งมีการบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด 
6) ควรวดัระดบัน ้าใตดิ้นหลงัจากการเจาะส ารวจดินแลว้ 24 ชัว่โมง 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

10.3.8 สรุปและข้อเสนอแนะ 
ลกัษณะชั้นดินและคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  ถือไดว้า่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในการท่ีจะท า

การออกแบบหรือวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างอาคาร ถา้ปราศจากขอ้มูลชั้นดินท่ีดีเพียงพอ ท า
ใหมี้การคาดเดา โดยผูอ้อกแบบอาจจะเผือ่ไวม้ากจนไม่เป็นการประหยดั  

การเจาะส ารวจดินจะเกิดประโยชน์ในการเลือกใชฐ้านรากอาคารท่ีเหมาะสมจากขอ้มูลดิน 
ท าให้เกิดความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัแก่โครงสร้าง เม่ือกับอายุของอาคารนั้น พร้อมทั้งช่วย
ประหยดัเวลาท่ีไดจ้ากความพร้อมของวสัดุท่ีจะเลือกใชใ้นทอ้งถ่ินนั้นๆ  ตลอดจนการขนส่งต่างๆ 
ทั้งยงัช่วยใหก้ารก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จตามแผนท่ีวางเอาไว ้

วธีิการเจาะส ารวจดินและเคร่ืองมือท่ีใช้ อาจจะข้ึนอยูก่บัขนาดของอาคารและงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารนั้น  เพื่อไม่ใหร้าคาค่าเจาะส ารวจดินมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไปเม่ือเทียบกบัราคา
ค่าก่อสร้างของอาคารท่ีจะก่อสร้าง 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

10.3.9 ตารางการปฏิบัติการเจาะส ารวจดิน 
 

ตารางที่ 10.3  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณการทดลองจ าแนก  
ดินจากการเจาะส ารวจดินดว้ย Hand Auger  

ตวัอยา่ง 
ความลึก (ม.) ขีดความขน้เหลวของดิน (%) 

ชนิดของดิน 
จาก ถึง L.L. P.L. P.I. 

1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Fill soil 

2 1.00 2.00 40.00 31.00 9.00 SM 

3 2.00 3.00 45.00 40.00 5.00 SM 
 

 

ตารางที ่10.4   แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณการทดลอง
ผลสรุปคุณสมบติัของดิน   

ตวัอยา่ง 
ขนาดคละของดินท่ีผา่นตะแกรง (%) ค่า 

ถ.พ. 
หน่วย
น ้าหนกั 

แรงยดึเกาะ 

No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ( 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 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่10.5  แสดงตวัอยา่งตารางความสัมพนัธ์และการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและ
ค านวณระหวา่งความลึกกบัค่า N 

ตวัอยา่ง 
ความลึก (ม.) 

ลกัษณะของดิน 
จ านวนคร้ังการตอก (N) 

จาก ถึง 6" 6" 6" รวมท่ี 12 น้ิว 

1 0.00 1.00 ดินถม 6 8 10 18 

2 1.00 1.50 ดินปนตะกอนทราย 9 12 16 28 

3 2.00 2.50 ดินปนตะกอนทราย 9 14 18 32 

4 3.00 3.50 ดินปนตะกอนทราย 11 15 19 34 

5 4.00 4.50 ดินปนตะกอนทราย 12 15 20 35 

6 5.00 5.50 ดินปนตะกอนทราย 11 16 22 38 

7 6.00 6.50 ดินปนตะกอนทราย 13 18 24 42 

8 7.00 7.50 ดินปนตะกอนทราย 14 20 29 49 

9 8.00 8.50 ดินปนตะกอนทราย 15 20 29 49 

10 9.00 9.50 ดินปนตะกอนทราย 14 22 34 56 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 
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ลกัษณะดิน 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 11 

หน่วยที ่10 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย 
การเจาะส ารวจดิน 

ช่ืองาน  
 การเจาะส ารวจดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่10.6  แสดงตาราง Boring Log 
ST = SHELBY TUBE           PA = POWER AUGER                Wn = WATER CONTENT 

SS = SPLIT SPOON             CA = CASING                              LL = LIQUID LIMIT 

WO = WASH OUT               VS = VANE SHEAR                    PL = PLASIC LIMIT 

      
 

    P.L  Wn.  LL. SPT.(N-Value) 

เริ่ม
เจา

ะ (
ม.

) 

คว
าม

ลึก
 (ม

.) 

วธิี
เก็บ

ตวั
อย

า่ง
 

N 
(bl

ow
 / f

t)    
 

     

  

 20 40 60 - 0 20 40 60 80 100 

0.0 1.0 - ดินถม 18                     
1.0 1.5 SS ดินปนตะกอนทราย 28                     
2.0 2.5 SS ดินปนตะกอนทราย 32                     
3.0 3.5 SS ดินปนตะกอนทราย 34                     
4.0 4.5 SS ดินปนตะกอนทราย 35                     
5.0 5.5 SS ดินปนตะกอนทราย 38                     
6.0 6.5 SS ดินปนตะกอนทราย 42                     
7.0 7.5 SS ดินปนตะกอนทราย 49                     
8.0 8.5 SS ดินปนตะกอนทราย 49                     
9.0 9.5 SS ดินปนตะกอนทราย 56                     
10.0 10.5 SS ดินปนตะกอนทราย

แน่น 
66 

                    

      
 

                      

                              

 
 

31

40

35

26

27

28

29

20

20

214

40

45

43

33

34

35

36

28

29

214

18
28

32

35

38

42

49

49

56

65

214
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แบบทดสอบที่ 10  วชิาปฐพีกลศาสตร์  3106-2010  ระดับ ปวส. 
หน่วยที ่10  เร่ือง  การเจาะส ารวจดิน (Boring Test) 

ค าช้ีแจง.    จงกากบาท (X)  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. เคร่ืองมือเจาะส ารวจดินสามารถแยกส่วนได ้ก่ีส่วน 

ก. 3 ส่วน  
ข. 4 ส่วน 
ค. 5  ส่วน 
ง. 6 ส่วน 

2. การเจาะส ารวจดินโดยวธีิ Hand Auger  คือขอ้ใด 
ก. การเจาะโดยใชส้วา่นเจาะ และเจาะแบบแหง้ 
ข. การเจาะโดยใชห้วักระแทกน ้ า 
ค. การเจาะโดยใชส้วา่นเจาะ และเจาะแบบน ้า 
ง. การเจาะโดยใชส้วา่นเจาะ และเจาะดว้ยแขนของเคร่ืองจกัรกล 

3. สารแขวนลอยท่ีใชผ้สมกบัน ้าในการเจาะดินคือขอ้ใด 
ก. Bentonite 
ข. Sodium 
ค. Phosphat 
ง. Algalho 

4. ตวัอยา่งดินเปล่ียนสภาพคือขอ้ใด 
ก. ดินท่ีถูกรบกวนจนเปล่ียนโครงสร้าง 
ข. ดินท่ีเจาะข้ึนมาแลว้สีเปล่ียนไปจากเดิม 
ค. ดินท่ีเจาะข้ึนมาตวัอยา่งเปียกแลว้แหง้แขง็ไปก่อนท าการทดลอง 
ง. ดินท่ีเปล่ียนสภาพจากสภาพแขง็เป็นเหลวหรืออ่อนตวั 

5.  กระบอก Piston เหมาะส าหรับเก็บตวัอยา่งดินประเภทใด 
ก. ดินประเภท Cohesive Soil 
ข. ดินเหนียวอ่อน 
ค. ดินทราย 
ง. ดินกรวด  
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6.  ความลึกของหลุมเจาะในเขต กทม. ส าหรับอาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้น ควรลึกก่ีเมตร 
ก. 30 เมตร 
ข. 35-40 เมตร 
ค. 40- 45 เมตร 
ง. 60-60 เมตร 

7. อาคารสูง 3-4 ชั้น ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเน่ือง 3 เมตร 
ข. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเน่ือง 4-5 เมตร 
ค. S.P.T. , N > 45 และดินหนาต่อเน่ือง 3 เมตร 
ง. S.P.T. , N > 50 และดินหนาต่อเน่ือง 3 เมตร 

8. การทดสอบดว้ย SPT. ตอ้งเก็บตวัอยา่งดินข้ึนมา 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. ตุม้เหล็กท่ีใชต้อก SPT. หนกัก่ีกิโลกรัม 
ก. 55.5 กก. 
ข. 60.0 กก. 
ค. 63.5 กก. 
ง.  75.5กก. 

10. การนบัการตอกของกระบอกผา่ โดยวธีิ SPT. จะนบัท่ีช่วงใด 
ก. ช่วงท่ี 1-2-3 นบัการตอกรวมกนั 
ข. ช่วงท่ี 1-2  นบัการตอกรวมกนั 
ค. ช่วงท่ี 2-3  นบัการตอกรวมกนั 
ง. ช่วงท่ี 3 นบัการตอกเพียงช่วงเดียว 
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ค าช้ีแจง 2.   ใหก้าเคร่ืองหมาย  ()   หนา้ขอ้ท่ีถูก และกาเคร่ืองหมายผดิ (  ) หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
…….2.1    ตวัอยา่งดินท่ีเก็บดว้ยกระบอกผา่เป็นตวัอยา่งดินแบบเปล่ียนสภาพ 
…….2.2    ตวัอยา่งดินท่ีเก็บดว้ยกระบอกบางขนาด 3 น้ิวข้ึนไปเป็นตวัอยา่งดิน 
  แบบคงสภาพ 
….....2.3    การผสมสารแขวนลอยจะใชส้ัดส่วนความหนาแน่น 2 ตนั/ม3 

…….2.4   Rotary boring เป็นการเจาะดว้ยใบมีดหมุนลงในดิน 
…….2.5    Standard Split Spoon เป็นกระบอกผา่คร่ึงสองซีก ใชส้ าหรับเก็บดิน 

…….2.6    หอประชุม ในต่างหวดั ค่า N ของ S.P.T. > 50 และหนา 10 เมตร 
…….2.7    ดินท่ีเก็บข้ึนมาจากหวั Split Spoon สามารถทดลอง Sieve และ C.B.R.ได ้
……2.8    ดินท่ีเก็บข้ึนมาจากกระบอกบางสามารถทดลองหา แรงอดัแกนเดียวได ้
……2.9    การวดัระดบัน ้าใตดิ้นควรวดัหลงัการเจาะอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 
……2.10   ทดลองเจาะดินเหนียว ไดค้่า N เท่ากบั 15 แสดงวา่ดินเหนียวแขง็มาก 
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ตอนที ่2  แบบฝึกปฏิบัติการเจาะส ารวจดิน 
 
1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน และให้นกัศึกษาทดลองเจาะส ารวจดิน 1 หลุม ความลึก 10 เมตร 
โดยเก็บตวัอยา่งดินทุก 1.00 เมตร ดว้ยวธีิ Wash Boring โดยปฏิบติัการทดลองดงัน้ี 

1) ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง Wash Boring 
2) ใหน้ าตวัอยา่งดินท่ีไดม้าทดลองหาค่า 

2.1) ปริมาณน ้าในดิน 

2.2) พกิดัความขน้เหลว 
2.3) การวเิคราะห์ขนาดเมด็ดิน 

2.4) จ าแนกชนิดของดินเหนียวตามวธีิ 
3) บนัทึกการทดลองท่ีได้ ลงในตารางท่ี 10.7, 10.8, 10.9 และตารางท่ี 10.10 แสดง 

Boring Log 
4) เขียนรายงานการเจาะส ารวจดิน 

5) เขียนรายงานขอ้ควรระวงัในการปฏิบติัการเจาะส ารวจดิน 

6) สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะการเจาะส ารวจดิน 
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ตารางที ่10.7 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง จากการเจาะส ารวจดินดว้ย Hand Auger  

ตวัอยา่ง 
ความลึก (ม.) ขีดความขน้เหลวของดิน (%) 

ชนิดของดิน 
จาก ถึง LL. PL. PI. 

1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Fill soil 

       

       

       

       

       

       2 1.00 2.00 40.00 31.00 9.00 SM 

3 2.00 3.00 45.00 40.00 5.00 SM 
 

 

ตารางที ่10.8 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลสรุปสมบติัของดิน   

ตวัอยา่ง 
ขนาดคละของดินท่ีผา่นตะแกรง (%) ค่า 

ถ.พ. 
หน่วย
น ้าหนกั 

แรงยดึเกาะ 

No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ( 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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ตารางที ่10.9   แสดงตารางความสัมพนัธ์และการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองระหวา่ง            
ความลึกกบัค่า N 

ตวัอยา่ง 
ความลึก (ม.) 

ลกัษณะของดิน 
จ านวนคร้ังการตอก (N) 

จาก ถึง 6" 6" 6" รวมท่ี 12 น้ิว 

1 0.00 1.00 ดินถม 6 8 10 18 

2 1.00 1.50 ดินปนตะกอนทราย 9 12 16 28 

3 2.00 2.50 ดินปนตะกอนทราย 9 14 18 32 

4 3.00 3.50 ดินปนตะกอนทราย 11 15 19 34 

5 4.00 4.50 ดินปนตะกอนทราย 12 15 20 35 

6 5.00 5.50 ดินปนตะกอนทราย 11 16 22 38 

7 6.00 6.50 ดินปนตะกอนทราย 13 18 24 42 

8 7.00 7.50 ดินปนตะกอนทราย 14 20 29 49 

9 8.00 8.50 ดินปนตะกอนทราย 15 20 29 49 

10 9.00 9.50 ดินปนตะกอนทราย 14 22 34 56 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 

11 10.00 10.50 ดินปนตะกอนทรายแน่น 20 26 40 66 
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ตารางที ่10.10  แสดงตาราง Boring Log 
ช่ือโครงการ...................................................................... วนัท่ีเจาะส ารวจ..................................... 
สถานท่ี.................................................................................................................................................... 
ผูเ้จาะส ารวจ............................................................................เวลาเร่ิม................................................... 

 
ST = SHELBY TUBE PA = POWER AUGER Wn = WATER CONTENT

SS = SPLIT SPOON CA = CASING LL = LIQUID LIMIT

WO = WASH OUT VS = VANE SHEAR PL = PLASIC LIMIT

เริ่ม
 (ม

.)
ลึก

 (ม
.)

สญั
ลกั

ษณ์
ขอ

งดิ
น

N 
(bl

ow
 / f

t)

20 40 60 80 10
0

20 40 60 80 10
0

ลกัษณะของดิน

P.L    Wn.     LL. SPT , (N-Value)

 
 


