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คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนงานสํ ารวจข้ อมูลด้ านธรณีวิทยา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื4อจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานที4ชดั เจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แสดงถึงรายละเอียดขั"นตอนการ
ปฏิบตั ิงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของส่ วนธรณี วทิ ยา และสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที4มุ่งไปสู่
การบริ หารคุณภาพทัว4 ทั"งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลของงานที4ได้มาตรฐานเป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้
ผลผลิตหรื อการบริ การที4มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที4สาํ คัญของกระบวนการงานสํารวจข้อมูลด้าน
ธรณี วทิ ยา
1.2 เพื4อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาที4สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามา
ปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ส่ วนธรณี วทิ ยา รวมทั"งแสดงหรื อเผยแพร่ ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการที4มีอยูเ่ พื4อการรับบริ การที4ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื4อให้บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ตระหนักถึงความสําคัญของการสํารวจ
ธรณี วทิ ยาที4มีต่องานชลประทาน สามารถพิจารณาลําดับความสําคัญและความจําเป็ นที4จะต้องใช้ขอ้ มูลด้าน
ธรณี วทิ ยาได้ ซึ4 งข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาจะใช้เป็ นข้อมูลเริ4 มต้นสําหรับการดําเนินกระบวนการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ช้บริ การ
2. ขอบเขตงานสํ ารวจ
2.1 คู่มือการปฏิบตั ิน" ี ครอบคลุมขั"นตอนการรับแจ้งความต้องการใช้ขอ้ มูลด้านธรณี วทิ ยาตามความ
ประสงค์ของผูใ้ ช้บริ การ จนถึงขั"นตอนการส่ งข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาให้ผใู ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การคือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ได้แก่ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สํานัก
บริ หารโครงการ สํานักโครงการขนาดใหญ่ สํานักชลประทานต่างๆ
2.2 งานสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา ครอบคลุมงานสํารวจ 3 แบบ คือ
2.2.1 งานสํารวจธรณี ฟิสิ กส์
2.2.2 งานสํารวจธรณี วทิ ยาฐานราก
2.2.3 งานสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา
2.3 ขอบเขตการปฏิบตั ิงานสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา ที4เกี4ยวข้องและให้บริ การข้อมูลวิชาการกับ
ผูใ้ ช้บริ การคือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และกิจการงานชลประทาน ดังนี" ( ดูประกอบในตาราง)
2.3.1 การสํารวจขั"นจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม
(Investigation for Prefeasibility and Feasibility Report)
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สํารวจธรณี ฟิสิ กส์ สํารวจธรณี วทิ ยาฐานราก และสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา ในการให้
ข้อมูลวิชาการเบื"องต้น เพื4อศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ สําหรับโครงการดังต่อไปนี"
1.โครงการอ่างเก็บนํ"า เขื4อน และอาคารประกอบ
2.แหล่งวัสดุก่อสร้าง
3.คลอง ระบบส่ งนํ"า และอุโมงค์ส่งนํ"า
4.โครงการสํารวจเพื4อพัฒนาแหล่งนํ"าบาดาลด้านการชลประทาน เพื4อจัดหา
นํ"าบาดาลให้เกษตรกรนอกพื"นที4ชลประทาน (Groundwater for irrigation)
5.โครงการฟื" นฟูและเพิ4มศักยภาพแหล่งนํ"าบาดาล สําหรับแหล่งนํ"าบาดาลเก่า
6.โครงการศึกษาผลกระทบสิ4 งแวดล้อมนํ"าบาดาลก่อนและหลังการก่อสร้างเขื4อน
2.3.2 การสํารวจขั"นออกแบบรายละเอียด (Investigation for Detailed Design)
การสํารวจในขั"นออกแบบรายละเอียดทําการสํารวจด้าน ธรณี ฟิสิ กส์และสํารวจธรณี วทิ ยา
ฐานราก และอุทกธรณี วทิ ยา รวมทั"งการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพิ4มเติมจากที4ได้ดาํ เนิ นการไว้ในขั"นรายงาน
วางโครงการและรายงานความเหมาะสม เพื4อให้ได้ขอ้ มูลต่างๆที4จาํ เป็ นครบถ้วนและเพียงพอที4จะใช้ในการ
ออกแบบรายละเอียดต่างๆของโครงการโดยสมบูรณ์ และเพื4อเป็ นแนวทางในการวางแผนปรับปรุ งฐานราก
สําหรับโครงการต่างๆที4ได้ระบุใน 2.3.1
2.3.3 การสํารวจระหว่างการก่อสร้าง (Investigation during construction stage) ทําการ
สํารวจอุทกธรณี วทิ ยา เพื4อการเจาะและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ สําหรับศึกษาผลกระทบสภาพอุทกธรณี วทิ ยา
บริ เวณด้านเหนื อและท้ายเขื4อน และเพื4อการเจาะและก่อสร้างบ่อลดแรงดันท้ายเขื4อนระหว่างการก่อสร้าง
2.3.4 การสํารวจภายหลังการก่อสร้าง (Investigation after construction stage) เป็ นการสํารวจ
อุทกธรณี วทิ ยา เพื4อติดตามและศึกษาสภาพผลกระทบอุทกธรณี วทิ ยา บริ เวณด้านเหนื อและท้ายเขื4อน ในกรณี
ฉุ กเฉิ น ทําการสํารวจธรณี ฟิสิ กส์เพื4อติดตามตรวจสอบสภาพฐานรากและแกนเขื4อน
2.3.5 การสํารวจเพื4อกรณี ศึกษาพิเศษ (Investigation for special research) ทําการสํารวจข้อมูล
ธรณี วทิ ยาโดยไม่จาํ กัดวิธีการ เพื4อรองรับงานในกรณี พิเศษ เช่น
-งานวิเคราะห์ หรื อการศึกษาเพื4อบรรเทาพิบตั ิภยั ฉุ กเฉิ น เช่น ปั ญหาการรั4วซึ มของนํ"า
ออกนอกอ่างเก็บนํ"าหรื อลอดตัวเขื4อน (Water leakage)
-การศึกษาเพื4องานวิกฤติการในการกูเ้ ขื4อนแตก (Dam break)
-การศึกษาเพื4อการแก้ปัญหาการพังทลายของไหล่เขา (Slope failure)
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ตารางแสดงขอบเขตงานสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา ที4บริ การข้อมูลวิชาการในกิจการชลประทาน
No
Stage
Survey
Prospect
1
Pre-feasibility
Geophysics, Geology,
Project potential
and Hydrogeology
2
Design
Geophysics, Geology,
Geotechnical criteria for dam design
and Hydrogeology
3
Construction
Hydrogeology
Observation and dewatering well
4
After construction
Geophysics,
Dam diagnostic
(Impounding)
and Hydrogeology
Hydrological impact
5
Special research,
Hydrogeology,
Groundwater for irrigation,
Rush project
Geophysics and Geology Underground dam study,
Leakage problem, Sink hole,
Dam break, Disaster, Slope failure, etc
2.4 ลักษณะการสํารวจข้อมูลธรณี วทิ ยา
2.4.1 การสํารวจทําแผนที4จากภาพถ่ายทางอากาศ (Arial-photo map)
2.4.2 การสํารวจบนพื"นผิว (Surface geological investigation)
2.4.3 การสํารวจธรณี วทิ ยาใต้ผวิ ดิน (Subsurface geological investigation)
2.4.4 การทดสอบคุณสมบัติของชั"นดิน/หิ น
2.4.5 การสํารวจคุณสมบัติทางเคมีของนํ"าบาดาล (Chemical quality investigation)
2.4.6 การสํารวจระดับและการเคลื4อนไหวของนํ"าบาดาล (Groundwater level and movement)
2.5 คู่มือการปฏิบตั ิน" ีครอบคลุมขั"นตอนการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน ในส่ วนธรณี วทิ ยา ที4มี
ภาระหน้าที4ร่วมกัน ในกระบวนงานสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา ดังนี"
2.5.1 กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที4 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ ตรวจสอบ กําหนดแนวสํารวจ ใน
ขั"นความเหมาะสมโครงการ กําหนดวิธีการสํารวจทางธรณี วทิ ยา ศึกษาแผนงานการสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา
จัดทําประมาณการค่าสํารวจ ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิชาการเพื4อการจัดทํารายงานวิชาการ
2.5.2 กลุ่มงานธรณี ฟิสิ กส์ มีหน้าที4วางแผน ควบคุมและดําเนินการสํารวจ สภาพฐานรากของ
เขื4อน คลอง ถนน อุโมงค์ และอาคารชลประทานต่างๆ ด้วยวิธีการทางธรณี ฟิสิ กส์แบบใดแบบหนึ4งหรื อ
หลายๆ แบบ วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ ตรวจสอบ แปลความหมายและจัดทํารายงาน
วิชาการ

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

6
2.5.3 กลุ่มงานสํารวจธรณี วทิ ยา 1 และ 2 มีหน้าที4วางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงาน เจาะ
สํารวจธรณี วทิ ยา การทดลองหาอัตราการรั4วซึ มของนํ"าในหลุมเจาะ วิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างทาง
ธรณี วทิ ยา และจัดทํารายงานวิชาการ
2.5.4 กลุ่มงานอุทกธรณี วทิ ยา มีหน้าที4วางแผนการเจาะบ่อสังเกตการณ์และบ่อลดแรงดันท้าย
เขื4อน วางแผนการสํารวจพื"นที4ที4เหมาะสมต่อการก่อสร้างเขื4อนกักเก็บนํ"าใต้ดินในกรณี ไม่มีพ"ืนที4เหมาะสมต่อ
การสร้างเขื4อน ศึกษาผลกระทบสภาพอุทกธรณี วทิ ยาบริ เวณด้านเหนื อและท้ายเขื4อน ก่อสร้างบ่อลดระดับนํ"า
และแรงดันในงานก่อสร้างเขื4อนและจัดทํารายงานวิชาการ
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3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ4 งที4เอาเป็ นเกณฑ์สาํ หรับเทียบกําหนด ทั"งในด้านปริ มาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับบราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิ บัติงาน (Performance Standard) เป็ นผลการปฏิบตั ิงานในระดับใดระดับหนึ4ง ซึ4 งถือ
ว่าเป็ นเกณฑ์ที4น่าพอใจหรื ออยูใ่ นระดับที4ผปู ้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ทาํ ได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรื อพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
การสํารวจข้ อมูลธรณี วิทยา คือ การสํารวจหาข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาที4จะใช้เป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการชลประทาน หรื อเพื4อการตรวจสอบหรื อวินิจฉัยงานชลประทาน
การสํารวจทําแผนที- จากภาพถ่ ายทางอากาศ (Arial-photo map) คือการจัดทําแผนที4ธรณี วทิ ยาแสดง
ขอบเขตหน่วยหิ นและธรณี วิทยาโครงสร้างโดยใช้ภาพถายทางอากาศเป็ นข้อมูลหลัก
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ คือการสํารวจโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของตัวกลางที4แตกต่าง เพื4อ
นําไปใช้ในการพิจารณาวางโครงการและการออกแบบเพื4องานก่อสร้าง
การหยัง- ธรณี คือการสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ที4หย่อนเครื4 องมือลงไปวัดคุณสมบัติช" นั ดินหิ นในหลุมเจาะ
การสํารวจทําแผนที- ธรณี วิทยา คือการจัดทําแผนที4ธรณี วทิ ยาแสดงขอบเขตหน่วยหิ นและธรณี วทิ ยา
โครงสร้างโดยใช้การเดินสํารวจของนักธรณี วทิ ยาเป็ นวิธีการหาข้อมูลหลัก
การจัดทําแผนที- ธรณี วิทยาวิศวกรรม คือการจัดทําแผนที4ธรณี วทิ ยาแสดงขอบเขตหน่วยหิ นและ
ธรณี วทิ ยาโครงสร้าง พร้อมแสดงคุณสมบัติทางวิศวกรรมที4จาํ เป็ นกับงานก่อนสร้าง
การสํารวจธรณี วิทยาฐานราก คือการสํารวจข้อมูลธรณี วทิ ยาฐานรากทํานบและอาคารประกอบเพื4อใช้
ในงานพิจารณาโครงการและงานออกแบบ
การสํารวจอุทกธรณี วิทยา เป็ นการสํารวจชั"นนํ"าบาดาลและคุณสมบัติทางอุทกธรณี วทิ ยาของชั"นนํ"า
การทดสอบคุณสมบัติของชั: นดิน/หิ น การทดสอบคุณสมบัติของหิ นฐานรากทั"วงทางวิศวกรรมและ
ทางอุทกธรณี วทิ ยา
การสํารวจคุณสมบัติทางเคมีของนํา: บาดาล (Chemical quality investigation) การทดสอบคุณสมบัติ
ทางเคมีเพื4องานด้านอุทกธรณี วทิ ยา
การสํารวจระดับและการเคลื- อนไหวของนํา: บาดาล (Groundwater level and movement) การติดตาม
บันทึกระดับนํ"าบาดาลเพื4อศึกษาการเปลี4ยนแปลงสภาพอุทกธรณี วทิ ยา
บุคลากรในสั งกัด ได้แก่ นักธรณี วทิ ยา, นายช่างโยธา, นายช่างเครื4 องกลม ช่างก่อสร้าง, พนักงานขับ
รถยนต์, คนงาน
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4. หน้ าทีค6 วามรับผิดชอบ
บุคลากรในกระบวนการสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา ประกอบด้วย
4.1 ผส.รธ. รับผิดชอบการดําเนินการในกระบวนการ คืออํานวยการให้การบริ หารงานและควบคุม
การดําเนิ นงานทั"งหมด ให้บรรลุเป้ าประสงค์ที4ได้กาํ หนดไว้
4.2 ผวศ.รธ. รับผิดชอบการการประสานงาน ให้การจัดสรรงบประมาณการสํารวจเป็ นไปด้วยความ
รวดเร็ ว และถูกต้อง
4.3 ผธว. รับผิดชอบการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้การสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและ
ปฐพีกลศาสตร์ ให้เป็ นไปตามแผนงาน และแผนเงิน
4.4 กว.ธว. รับผิดชอบการ ตั"งประมาณการการสํารวจ ติดตามและเร่ งรัดการดําเนิ นงาน ให้เป็ นไป
ตามแผนงานและมาตรฐานวิชาการ
4.5 กฟ.ธว. รับผิดชอบการ สํารวจข้อมูลทางด้านธรณี ฟิสิ กส์ให้เป็ นไปตามแผนงาน
4.6 กส.ธว.1 และ 2 รับผิดชอบการ สํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาฐานรากให้เป็ นไปตามแผนงาน
4.7 กอ.ธว. รับผิดชอบการสํารวจข้อมูลทางด้านอุทกธรณี วทิ ยาให้เป็ นไปตามแผนงาน
4.8 นักธรณี วทิ ยา รับผิดชอบการสํารวจข้อมูลวิชาการทางด้านธรณี วทิ ยาให้เป็ นไปตามแผนงาน และ
มาตรฐาน
4.9 นายช่างโยธา รับผิดชอบการสํารวจจัดเก็บข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาภาคสนามให้แล้วเสร็ จตามแผนงาน
อย่างมีคุณภาพ

4.10 นายช่างเครื4 องกล รับผิดชอบการใช้งาน ตรวจซ่อม บํารุ งรักษา ให้เครื4 องจักรกล อุปกรณ์ ในการ
สํารวจธรณี วทิ ยา ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.9 ช่างก่อสร้าง รับผิดชอบงานสนามและเป็ นผูช้ ่วยนักธรณี วทิ ยา นายช่างเครื4 องกล และ นายช่าง
โยธา ในการสํารวจภาคสนาม
4.10 ช่างเขียน รับผิดชอบการ เขียน คัดลอก ประกอบ แผนที4และภาพตัด ในการจัดทํารายงาน
วิชาการ
4.11 พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบการใช้ยานพาหนะในการลําเลียงบุคลากร อุปกรณ์ เครื4 องจักร
และเครื4 องมือ รวมทั"งดูแลรักษา ตรวจสอบ สภาพยานพาหนะให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย พร้อมใช้งาน
4.12 คนงาน รับผิดชอบ เป็ นแรงงานทัว4 ไปในการปฏิบตั ิงานสํารวจด้านธรณี วทิ ยาภาคสนาม
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5. Work Flow กระบวนการ
ผังกระบวนการสํ ารวจข้ อมูลธรณีวิทยา ส่ วนธรณีวิทยา สํ านักสํ ารวจด้ านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
ลําดับ
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ที4
(วัน)
1

เริ4 มกระบวนการ

2

1

1

จัดทําและส่ งแผนงาน
และประมาณการ

3

3

4

1
2

5

มอบหมายงานให้ กลุ่มงานใน

6

สังกัดไปดําเนิ นการ

งานภาคสนาม

7
3
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รายงานความก้าวหน้า
และการใช้งบประมาณ

1

ตาม
ปริ มาณ
งาน

รับแจ้งจากส่ วน
วิศวกรรม
-พิจารณาลักษณะงาน
และวิธีการสํารวจที4
เหมาะสม
-จัดทําแผนงานและ
งบประมาณการสํารวจ
-ส่ งแผนงานและ
ประมาณการให้ส่วน
วิศวกรรม เพื4อขอ
งบประมาณจาก กผง.
เสนอ ผส.รธ. ขอ
งบประมาณจาก กผง.
รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจากส่ วน
วิศวกรรม
จัดแยกประเภทของงาน
แล้วส่ งมอบในกลุ่มงาน
ในสังกัดไปดําเนินการ
-สํารวจภาคสนาม
-รายงานผลปฏิบตั ิงาน
และการใช้งบประมาณ
ต่อส่ วนธรณี วทิ ยา
-รายงานการใช้
งบประมาณต่อส่ วน
วิศวกรรม

ส่ วน
ธรณี วทิ ยา

ส่ วน
ธรณี วทิ ยา

ส่ วน
วิศวกรรม
ส่ วน
ธรณี วทิ ยา
ผธว.

- กลุ่มงานที4
ได้รับ
มอบหมาย
- ผวศ.รธ.

10
3

จัดส่ งข้อมูลสนาม

2

จัดส่ งข้อมูลสนาม
พร้อมเอกสารประกอบ

ต้นแบบผลสํารวจ จัดทํารายงานวิชากร

30-60

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ประมวลผล นักธรณี วทิ ยา
ข้อมูล จัดทําต้นแบบผล ผูไ้ ด้รับ
การสํารวจ เขียนรายงาน มอบหมาย
วิชาการ ลงนาม

คัดลอกแบบประกอบรายงานให้สมบูรณ์ ลงนาม

15-30

คัดลอกแบบ แสดงผล
สํารวจต่างๆ ลงนาม

ช่างเขียน/ช่าง
ก่อสร้าง

5

ประกอบแบบเข้ากับ
รายงานส่ งรายงาน
ต้นแบบให้ ผธว.

นักธรณี วทิ ยา

1

ผธว. มอบหมาย กว.ธว.
ผธว.
ตรวจสอบรายงาน

พร้อมข้อมูลประกอบ

8

ให้นกั ธรณี วิทยา

9
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล จัดทํา

10

11

ประกอบแบบและรายงานวิชาการ นักธรณี วิทยาลง
นามแล้วจัดส่ ง ผธว.

ผธว. มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

12

ตรวจสอบรายงานวิชาการ

13
แก้ไข

บุคลากรใน
กลุ่มงานที4
ได้รับ
มอบหมาย

กว.ธว.ตรวจสอบ
รายงานและแบบ

7

-ตรวจสอบรายงาน
-ตรวจสอบแบบ
-ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาการ

กว.ธว.

สมบูรณ์ตามมาตรฐาน

ส่ วนธรณี วิทยาพิจารณา

14

รายงานและแบบ

1

ผส.รธ. ลงนามรายงานและแบบ

15
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4

2

-ผธว. พิจารณารายงาน
ผลการสํารวจ ผลการ
วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ
และแบบแสดงผล
สํารวจ ลงนาม
-เสนอ ผส.รธ.
ผส.รธ. พิจารณาแบบ
และรายงาน ลงนาม

ผธว.

ส่ วน
ธรณี วทิ ยา

11
4

16

จัดทําสําเนารายงานฉบับสมบูรณ์และส่ งให้

2-5

ผูร้ ับบริ การ

17

1
จบกระบวนการ
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-จัดทําสําเนารายงาน
- ส่ งสําเนารายงานผล
การสํารวจให้
ผูร้ ับบริ การ

ผวศ.รธ.

- จัดเก็บรายงานต้นฉบับ
ผธว.มอบ
-จบกระบวนการ
หมาย
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6. ขั?นตอนการปฏิบัติงาน
1. เริ4 มกระบวนการ
2. รับมอบงานจากส่ วนวิศวกรรม หลังจากที4ส่วนวิศวกรรม ได้รับแจ้งความต้องการจากผูใ้ ช้บริ การ
(หน่วยงานภายในกรมชลประทาน) ทําการตรวจสอบรายละเอียดงาน หากเป็ นงานสํารวจข้อมูลธรณี วทิ ยา
ส่ วนวิศวกรรม โดย ผวศ.รธ. จะแจ้งให้ส่วนธรณี วทิ ยา จัดทําและส่ งแผนงานและประมาณการ
3. ส่ วนธรณี วทิ ยา ได้รับแจ้งให้จดั ทําและส่ งแผนงานและประมาณการจากส่ วนวิศวกรรม ผธว. จะ
พิจารณาขอบเขตงาน และภาระหน้าที4การสํารวจที4เหมาะสมกับความต้องการ แล้วจะสั4งการให้แต่ละกลุ่มงาน
ที4เกี4ยวข้อง จัดทําแผนและประมาณการ แล้วจะส่ งให้ส่วนวิศวกรรมเพื4อขออนุมตั ิงบประมาณต่อไป
4. ส่ วนวิศวกรรมดําเนินการด้านงบประมาณ
5. หลังจากที4เงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและได้รับการแจ้งโอนงบประมาณจากส่ วนวิศวกรรม
แล้ว ส่ วนธรณี วทิ ยาจะเริ4 มกระบวนการในลําดับถัดไป
6. ผธว. ส่ งมอบให้กลุ่มงานธรณี ฟิสิ กส์ กลุ่มงานสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา และ/หรื อ กลุ่มงานสํารวจ
ธรณี วทิ ยา 1 หรื อ 2 รับไปดําเนินการ
7. หัวหน้ากลุ่มงานนําบุคลากรในสังกัด (นายช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, พนักงานขับรถยนต์, คนงาน)
พร้อมเครื4 องมือ ออกปฏิบตั ิงานภาคสนามตามแผนงานและปริ มาณงาน แล้วรายงานความก้าวหน้าและการใช้
งบประมาณส่ งให้ ผธว.
8. หลังจากที4ปฏิบตั ิงานภาคสนามแล้วเสร็ จตามแผนงาน บุคลากรงานสนามจัดส่ งข้อมูลที4เก็บจากใน
สนาม (Raw data) พร้อมเอกสารกํากับ/บันทึกข้อมูลสนาม (Field note of data report) แผนที4 ค่าระดับ ภาพถ่าย
ให้นกั ธรณี วทิ ยาผูร้ ับหน้าที4ประมวลผลและแปลความหมาย
9. นักธรณี วทิ ยาทําการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล จัดทําต้นแบบแปลนและภาพตัด
10.นักธรณี วทิ ยา ร่ วมกับบุคลากรในสังกัด (ช่างก่อสร้าง และช่างเขียน) จัดทํารายงานที4แสดงผลการ
สํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยา
11.ประกอบแบบแปลนแสดงพื"นที4สาํ รวจ รู ปหลุม/บ่อสํารวจ และ/หรื อรู ปตัดใต้พ"ืนผิว ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน บุคลากรที4เกี4ยวข้องรวมทั"งหัวหน้ากลุ่มงาน ลงนาม แล้วส่ งให้ ผธว.
12.ผธว. มอบหมาย ให้ผตู ้ รวจสอบรายงานวิชาการ
13.ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ตรวจสอบรายงานวิชาการ ทําการตรวจสอบ จากนั"นกลุ่มงานแก้ไขให้ได้
มาตรฐาน
14.ผธว. พิจารณาแล้วลงนามในแบบและรายงาน เสนอ ผส.รธ. ลงนาม
15.ผส.รธ.พิจารณาแล้วลงนามในแบบและรายงาน
16.จัดทําสําเนารายงานผลการสํารวจ ผวศ.รธ. จัดส่ งสําเนารายงานผลการสํารวจให้ผรู ้ ับบริ การ
17.จัดเก็บต้นฉบับรายงานผลการสํารวจ จบกระบวนการ
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7. มาตรฐานงาน
ไม่วา่ การสํารวจข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาจะมีวตั ถุประสงค์ประการใด กระบวนการทํางานก็มีมาตรฐาน
ทางคุณภาพทางด้านวิชาการเป็ นเช่นเดียวกันกัน แต่แตกต่างกันที4ปริ มาณงานที4ดาํ เนิ นการในขั"นตอนการ
สํารวจว่ามากหรื อน้อย ล้วนเป็ นไปตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยทัว4 ไปในการสํารวจขั"นจัดทํา
รายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม ทําการสํารวจในปริ มาณที4เพียงพอสําหรับให้ขอ้ มูลระดับ
เบื"องต้นหรื อนําร่ อง (Fundamental or Guideline level) ในขั"นออกแบบรายละเอียดทําการสํารวจละเอียดมาก
ขึ"น ในปริ มาณที4สามารถให้ขอ้ มูลทางวิศวกรรมด้านคุณสมบัติดิน/หิ น/ฐานราก ทุกด้านที4จาํ เป็ น สําหรับการ
ออกแบบเพื4องานก่อสร้างหรื อออกแบบการปรับปรุ งแก้ไขได้ ในกรณี ที4เป็ นงานศึกษากรณี พิเศษเร่ งด่วน ทํา
การสํารวจละเอียดในระดับที4สามารถให้ความกระจ่างกับผูท้ ี4ตอ้ งการข้อมูลวิชาการกรณี น" นั ๆ ไปใช้งานต่อได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นกรณี ไป อย่างไรก็ตามนอกจากปริ มาณงานที4แตกต่างกันแล้ว ในการสํารวจยังต้อง
มีมาตรฐานทางวิชาการเป็ นเกณฑ์ให้ยดึ ในหลักใหญ่ๆ ดังนี"
7.1 การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธีคลื4นหักเห (Seismic refraction) แนวสํารวจภาคสนามจะต้องครอบคลุม
ความยาว 1.2 เท่าของความยาวเขื4อนและอาคารประกอบ ครอบคลุมความลึก 1 เท่าของความสู งเขื4อนและ
อาคารประกอบ การออกแบบงานสนามเป็ นไปตามข้อกําหนดวิชาการในร่ างมาตรฐานฯ (2540-41) การ
ประมวลผลใช้วธิ ี การคํานวณความเร็ วคลื4นไหวสะเทือนแบบ Reciprocal-time method นําเสนอผลสํารวจบน
ภาพแปลนแสดงแนวสํารวจ และภาพตัด 2 มิติ แสดงรู ปทรง ความหนา ระดับความลึกของชั"นหิ นฐานราก
และบริ เวณที4มีค่าความเร็ วคลื4นที4ผดิ ปกติ โดยมีค่าความเร็ วคลื4นไหวสะเทือนกํากับ ในมาตราส่ วน 1 : 500
(ตั"ง : ราบ = 1 : 1) พร้อมแสดงข้อมูลดิบด้านเวลาคลื4นแรกที4เดินทางมาถึง มีผลสรุ ป ผลการแปลความหมาย
และข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ ประกอบในรายงานวิชาการที4ลงนามโดยคณะทํางานผูร้ ับผิดชอบ
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธีคลื4นสะท้อน (Seismic reflection) การสํารวจภาคสนามจะต้อง
ครอบคลุมความยาว 1.2 เท่าของแนวสํารวจ ครอบคลุมความลึก 2 เท่าของความสู งเขื4อนและอาคารประกอบ
การออกแบบงานสนามเป็ นไปตามข้อกําหนดทางวิชาการของ Stone (1994) การประมวลผลใช้แนวทางที4ระบุ
ใน Yilmaz (1987) นําเสนอผลสํารวจเป็ นภาพแปลนแนวสํารวจ และภาพตัด 2 มิติ ทั"งภาพตัดเวลา (Timestacked section) และภาพตัดความลึก (Depth-stacked section) แสดงรู ปทรงและมิติ ของโครงสร้างทางธรณี
(Geologic structure) ที4โดดเด่น ในชั"นหิ นฐานราก โดยมีความเร็ วคลื4นไหวสะเทือน (Time-velocity function)
กํากับ ในมาตราส่ วนที4สะดวกใช้งานเป็ นกรณี ไป พร้อมแสดงกระบวนการประมวลผล (Processing
sequence) โดยละเอียดกํากับในภาพตัด พร้อมผลสรุ ป ผลการแปลความหมาย และข้อเสนอแนะนําทาง
วิชาการ ประกอบในรายงานวิชาการที4ลงนามโดยคณะทํางานผูร้ ับผิดชอบ
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธีคลื4นวัดค่าความต้านทานไฟฟ้ าแบบชลัมเบอร์ เจอร์ (Resistivity
Schlumberger) การสํารวจภาคสนามจะต้องมีระยะสนามของการขยายของแท่งรับ/ส่ งไฟฟ้ าออกจกศูนย์กลาง
ไปด้านข้าง ครอบคลุมความยาวปี กละไม่ต4าํ กว่า 2 เท่าของความลึกโดยประมาณของเป้ าหมายที4ตอ้ งการ
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14
สํารวจ (Estimated depth of target) การประมวลผลไม่วา่ จะใช้เทคนิคการประมวลด้วยมือ (Manual
processing) หรื อเทคนิคการทําแบบจําลองอินเวอร์ ชน4ั (Inversion modeling) ต้องมีพ"ืนฐานมาจากการ
ประมวลผลโดยวิธี Curve matching โดยใช้ Multi-layer master curve หรื อใช้ Two-layer master curve อย่างใด
อย่างหนึ4ง ผลสํารวจนําเสนอเป็ นแท่งดิ4งไฟฟ้ า 1 มิติ (1-D resistivity sounding) แสดงจํานวนและความหนา
ของชั"นที4มีค่าความต้านทานไฟฟ้ าแตกต่าง กํากับค่าความต้านทานไฟฟ้ าที4ปรากฏทุกชั"น ระบุช" นั ที4ผดิ ปกติที4มี
ศักยภาพชั"นนํ"าบาดาล พร้อมผลสรุ ป ผลการแปลความหมาย และข้อเสนอแนะทางวิชาการ ในรายงานวิชาการ
ที4ลงนามโดยคณะผูร้ ับผิดชอบ
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธีคลื4นวัดค่าความต้านทานไฟฟ้ าแบบไดโพล-ไดโพล (Resistivity
Dip[ole-Dipole) การสํารวจภาคสนามจะต้องมีระยะสนามของการขยายของแท่งรับ/ส่ งไฟฟ้ าไปด้านข้าง
ครอบคลุมความยาวไม่ต4าํ กว่า 1.2 เท่าของ ความยาวแนวสํารวจ ความลึกของการสํารวจต้องออกแบบให้ลึก
ประมาณ 2 เท่าของความลึกโดยประมาณของเป้ าหมายที4ตอ้ งการสํารวจ การประมวลผลใช้วธิ ี การแปลด้วยการ
ทําแบบจําลองอินเวอร์ ชน4ั ซึ4 งต้องมีการแก้ไข Graphic distortion เสี ยก่อนทุกครั"ง ผลการประมวลนําเสนอ
เป็ นภาพตัดทางไฟฟ้ า 2 มิติ (2-D resistivity profiling) แสดงจํานวนและความหนาของชั"นที4มีค่าความ
ต้านทานไฟฟ้ าแตกต่าง ที4เรี ยงตัวเป็ นรู ปทรงที4มีความเป็ นธรณี วทิ ยา กํากับด้วยช่วงค่าความต้านทานไฟฟ้ าที4
ปรากฏเป็ นแถบสี ทุกชั"น ระบุช่วงที4ผดิ ปกติหรื อบริ เวณที4มีรูปทรงทางไฟฟ้ าผิดปกติ ที4มีศกั ยภาพเป็ นรอยรั4ว รู
โพรง หรื อ รอยแตก พร้อมผลสรุ ป ผลการแปลความหมาย และข้อเสนอแนะทางวิชาการ ในรายงานวิชาการที4
ลงนามโดยคณะทํางานผูร้ ับผิดชอบ
7.2 การสํารวจธรณี วทิ ยาฐานราก
ไม่วา่ เป็ นการสํารวจเพื4อจัดทํารายงานในขั"นตอนใด ก็มีขอบเขตในการสํารวจหาข้อมูลทางธรณี วทิ ยา
ฐานราก ที4เป็ นไปตามมาตรฐาน 2532 และต้องนําเสนอผลสํารวจ ดังต่อไปนี"
7.2.1 ภาพแปลนแสดงตําแหน่งหลุมเจาะ (Plan of drilled holes)
7.2.2 ภาพตัดตามแสดงสภาพธรณี วทิ ยาฐานราก (Geological profile)
7.2.3 รายการคํานวณค่าการรั4วซึ มของฐานราก
7.2.4 ภาพตัดตามแสดงสภาพรั4วซึ มของฐานราก (Permeability profile)
7.2.4 ข้อมูลรายละเอียดในหลุมเจาะ (Geologic log of drilled hole) ซึ4 งแสดงรายละเอียดตามความ
ลึก ดังนี"
ก. ชื4อหิ นและชนิดของดิน (Soil and Rock description)
ข. การบรรยายชนิดของดินและหิ น (Rock description)
ค. คุณสมบัติดา้ นวิศวกรรมของดินและหิ น (Property of soil and rock)
7.2.5 รายงานวิชาการ (Technical report) ซึ4 งต้องมีเนื"อหาครอบคลุม
ก. สภาพธรณี วทิ ยาทัว4 ไป (Geological condition)
ข. ลําดับชั"นหิ นและธรณี วทิ ยาโครงสร้าง (Rock sequence and geological structure)
คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา
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ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

จําแนกคุณภาพหิ นฐานราก (Qualification of rock foundation)
สภาพธรณี สัณฐานวิทยาสําคัญ ที4มีผลกระทบต่อเขื4อนและอ่างเก็บนํ"า (Geomorphology)
แหล่งวัสดุก่อสร้าง (Construction material)
ผลสรุ ปสภาพธรณี วทิ ยาในหลุมเจาะและในแนวสํารวจตามแนวอาคาร (Result)
แหล่งวัสดุก่อสร้าง (Construction material)
ข้อแนะนํา หรื อข้อควรระวังในทางวิชาการ (Recommendation)

7.3 การสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา
มาตรฐานการสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา ไม่วา่ ในขั"นตอนใดๆ ก็ประกอบไปด้วยการสํารวจทั"งบนพื"นผิว
ใต้พ"ืนผิว การหยัง4 ธรณี (Bore hole geophysics) และธรณี เคมี โดยยึดตามมาตรฐาน 2532 ซึ4 งต้องทําการสํารวจ
เพื4อให้ได้ขอ้ มูลในพื"นที4สาํ รวจ ดังกล่าวต่อไปนี"
(ก) กําเนิดของนํ"าบาดาล (Groundwater occurence)
(ข) ชนิดของดินและหิ นชั"นบนและชั"นหิ นอุม้ นํ"า
(Soil and rock type of surface soil and aquifers)
(ค) การเรี ยงลําดับและรู ปร่ างของชั"นดินและหิ น (Stratigraphy and geometry of soil and rocks)
(ง) คุณสมบัติดา้ นอุทกธรณี วท
ิ ยาของดินและหิ น
(Hydrogeological characteristics of soil and rocks)
(จ) คุณสมบัติทางธรณี ฟิสิ กส์ของชั"นดินและหิ นรวมทั"งความลึกของหิ นรองรับ
(Geophysical characteristics of soil and rocks, including depth to bedrock)
(ฉ) สภาพอุทกวิทยา (Hydrology)
(ช) คุณสมบัติดา้ นเคมีของนํ"าบาดาล (Chemical properties of groundwater)
(ซ) ระดับนํ"าบาดาลรวมทั"งการเคลื4อนไหวของระดับนํ"าบาดาล
(Groundwater level and movement)
(ฌ) กําเนิดสภาวะปนเปื" อนของนํ"าบาดาลรวมทั"งรู ปร่ างและการแผ่กระจายของ
การปนเปื" อน
(Source and geometry of groundwater contamination)
(ญ) การประเมินสภาพแหล่งนํ"าบาดาลสําหรับการพัฒนา การจัดการแหล่งนํ"าบาดาล และเพื4อการ
ป้ องกันแหล่งนํ"าบาดาล
(Groundwater resource evaluation for development, management, and protection)
7.4 การใช้ บุคลากร เครื4 องมือ และระยะเวลาในการทํางาน ดูตารางที4 7.4 (ก-ข-ค) ประกอบ
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ตาราง 7.4 (ก) แสดงการใช้บุคลากร เครื4 องมือ และระยะเวลาในการทํางานสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ (Geophysical investigation)
งาน
บุคลากร
จํานวน
เครื4 องมือ
จํานวน สนาม รายงานวิชาการ
ที4
(คน)
(ชุด)
(วัน)
(วัน)
1 การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธี
นักธรณี วทิ ยา
2 Seismograph &
1
30
30
คลื4นหักเห (Seismic refraction) นายช่างโยธา
1 accessory
ช่างไฟฟ้ า
1 GPS
1
พนักงานขับรถ
2 Light truck
2
คนงาน
6
2 การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธี
นักธรณี วทิ ยา
2 Seismograph &
1
30
30
คลื4นสะท้อน (Seismic
นายช่างโยธา
1 accessory
refraction)
ช่างไฟฟ้ า
1 GPS
1
พนักงานขับรถ
2 Light truck
2
คนงาน
10
3 การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธี
นักธรณี วทิ ยา
2 Resistivity instrument
1
30
30
คลื4นวัดค่าความต้านทานไฟฟ้ า นายช่างโยธา
1 & accessory
แบบชลัมเบอร์ เจอร์ (Resistivity ช่างไฟฟ้ า
1 GPS
1
Schlumberger)
พนักงานขับรถ
2 Light truck
2
คนงาน
6

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

หมายเหตุ
-สําหรับแนวสํารวจ 1,000 เมตร
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้ าคะนอง พายุ และ
คลื4นสั4นสะเทือนอื4น ที4เข้ามารบกวน
-สําหรับแนวสํารวจ 1,000 เมตร
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้ าคะนอง พายุ และ
คลื4นสั4นสะเทือนอื4น ที4เข้ามารบกวน
-สําหรับโครงการสํารวจ 200 จุด
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้ าคะนอง พายุ
คลื4นไฟฟ้ าแรงสู ง ที4เข้ามารบกวน
และ High conductive overburden
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4 การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์โดยวิธี
คลื4นวัดค่าความต้านทานไฟฟ้ า
แบบไดโพล-ไดโพล (Resistivity
Dipole-Dipole)

นักธรณี วทิ ยา
นายช่างโยธา
ช่างไฟฟ้ า
พนักงานขับรถ
คนงาน

2
1
1
2
6

Resistivity instrument
& accessory
GPS
Light truck

1

30

30

1
2

ตาราง 7.4 (ข) แสดงการใช้บุคลากร เครื4 องมือ และระยะเวลาในการทํางานสํารวจธรณี วทิ ยาฐานราก (Geological investigation)
ที4
งาน
บุคลากร
จํานวน
เครื4 องมือ
จํานวน สนาม รายงานวิชาการ
(คน)
(ชุด)
(วัน)
(วัน)
1 การสํารวจธรณี วทิ ยาฐานราก
นักธรณี วทิ ยา
1 Drilling rig &
1
60
60
นายช่างโยธา
1 accessory
นายช่างเครื4 องกล
1 High pressure pump
2
ช่างก่อสร้าง
1 Rubber packer
1
พนักงานขับรถ
1 Gas tank
1
คนงาน
4 Truck
1
Light truck
1

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

-สําหรับแนวสํารวจ 1,000 เมตร
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้ าคะนอง พายุ
คลื4นไฟฟ้ าแรงสู ง ที4เข้ามารบกวน
และ High conductive overburden

หมายเหตุ
-สําหรับโครงการที4มีหลุมเจาะ 5 หลุม
และความลึกรวม ไม่เกิน 100 เมตร
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดย
เทียบเคียงข้อมูลขณะเปิ ดร่ องแกน
-อุปสรรค คือ การขออนุ ญาตใช้
พื"นที4ป่าไม้ พื"นที4มีกรรมสิ ทธิ
การทํางานในพื"นที4แล้งนํ"า
การทํางานในฤดูฝน พายุ ฟ้ าคะนอง
ภาวะนํ"าป่ าไหลหลาก พื"นที4ไข้ป่า
และจากสัตว์เลื"อยคลานมีพิษ
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ตาราง 7.4 (ค) แสดงการใช้บุคลากร เครื4 องมือ และระยะเวลาในการทํางานสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา (Hydrological investigation)
ที4
งาน
บุคลากร
จํานวน
เครื4 องมือ
จํานวน สนาม รายงานวิชาการ
(คน)
(ชุด)
(วัน)
(วัน)
1 การสํารวจอุทกธรณี วทิ ยา
นักธรณี วทิ ยา
2 Resistivity instrument
1
60
30
นายช่างโยธา
1 & accessory
ช่างไฟฟ้ า
1 GPS
1
ช่างก่อสร้าง
2 Drilling rig &
1
พนักงานขับรถ
2 accessory
คนงาน
12 High pressure pump
1
Truck
1
Light truck
1
2 การติดตามและศึกษาผลกระทบ นักธรณี วทิ ยา
2 Groundwater leveling
1
60
30
อุทกธรณี วทิ ยา (Monitoring of นายช่างโยธา
1 Ground water sampler
1
hydrological impact)
ช่างก่อสร้าง
1 GPS
1
พนักงานขับรถ
1 Light truck
1
คนงาน
6

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

หมายเหตุ
-สําหรับโครงการพื"นที4 2 ตร.กม.
-ความถูกต้องพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ
-อุปสรรค คือ พายุ ฝน ฟ้ าคะนอง
คลื4นไฟฟ้ าแรงสู ง ที4เข้ามารบกวน
High conductive overburden และ
พื"นที4ที4มีโครงสร้างทางธรณี ซบั ซ้อน

-โครงการติดตามผลกระทบโดยทัว4 ไป
ใช้เวลาต่อเนื4องอย่างตํ4า 5 ปี
-เก็บข้อมูลด้านอุทกฯ ปี ละ 12 เดือน
เดือนละ ประมาณ 1 สัปดาห์
-จัดทํารายงานความคืบหน้าปี ละ 1 เล่ม
-ครบ 5 ปี จัดทํา Final report
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8. การจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่ วม
การจําแนกกลุ่มผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้จาํ แนกตามพันธกิจของกรมชลประทาน ดังนี"
กลุ่มผูร้ ับบริ การ

พันธกิจ

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

1. การจัดหาแหล่งนํ"าและเพิ4มพื"นที4 1. สํานักบริ หารโครงการ
ชลประทาน
2. สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
ธรณี วทิ ยา
3. สํานักโครงการขนาดใหญ่
4. สํานักชลประทาน 1-17
2. การจัดการนํ"าชลประทาน

1.บุคคลผูถ้ ูกขอใช้ที4ดินเพื4อ
การชลประทาน

1. สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ"า 1.บุคคลผูถ้ ูกขอใช้ที4ดินเพื4อ
2. สํานักชลประทาน 1-17
การชลประทาน

แนวทางและวิธีการในการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

แนวทางและวิธีการให้บริ การ

กลุ่มผู้รับบริ การ
1. สํานักบริ หารโครงการ
2. สํานักออกแบบวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
3. สํานักโครงการขนาดใหญ่
4. สํานักชลประทาน 1-17
5. สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ"า
6. สํานักชลประทาน 1-17

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

1. สํารวจธรณี วทิ ยา เพื4อการศึกษาความเหมาะสม
โครงการและการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
เขื4อนเก็บกักนํ"า เขื4อนระบายนํ"า และอาคาร
ประกอบ สําหรับ
1. 1. การพัฒนาแหล่งนํ"าขนาดใหญ่
1. 2. การพัฒนาแหล่งนํ"าขนาดกลาง
2. จัดทํารายงานผลการสํารวจ และจัดส่ งให้กลุ่ม
ผูร้ ับบริ การ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
1. บุคคลผูถ้ ูกขอใช้ที4ดินเพื4อการชลประทาน

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.บุคคลผูถ้ ูกขอใช้
ที4ดินเพื4อการ
ชลประทาน

บริ การที4ให้

1. การขอใช้ที4ดินเพื4อการชลประทาน

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
สื4 อสารระหว่างกัน

1. การขอใช้ที4ดินเพื4อการ 1. มีกระบวนการขั"นตอน • จดหมาย/โทรศัพท์
ชลประทาน
ที4ชดั เจนและรวดเร็ ว
• ประชุม/เวที
2. ได้รับค่าชดเชยที4ดินที4
ประชาคม
ยุติธรรม

9. ความคุ้มค่ าและการลดต้ นทุน
ข้อมูลการสํารวจธรณี วิทยาถื อว่าเป็ นข้อมูลสําคัญพื"นฐานของความคุ ม้ ค่าและการลดต้นทุนในการ
ออกแบบและก่อสร้างเขื4อนเพื4อการชลประทาน เนื4 องจากในการวางโครงการและการออกแบบต่อเนื4 องไป
จนถึงการก่อสร้างเขื4อนมีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลการสํารวจธรณี วทิ ยาเพื4อให้ดาํ เนินการในด้านนั"นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพธรณี วทิ ยาของโครงการเหล่านั"น เช่น สามารถวางแผนการดําเนิ นงานและประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการวางโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้างให้เขื4อนสามารถกักเก็บนํ"าไว้ได้ตามปริ มาณความ
ต้องการของการใช้งานนั"นๆ และไม่เกิ ดการรั4 วซึ มจนก่ อให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย ต่อตัวเขื4 อน ซึ4 งจะทําให้
รัฐบาลประหยัดเงินไม่ตอ้ งทําการแก้ไข หรื อ ซ่อมแซมในภายหลัง ทําให้ประชาชนในพื"นที4ชลประทานได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที4 มีความรู ้สึกที4ดีและรู ้สึกปลอดภัย ทําให้เขื4อนใช้งานได้อย่างยัง4 ยืนและคุม้ ค่าในระยะยาว
นอกจากนี" ส่วนธรณี วิทยามีการนําเทคโนโลยีใหม่ เช่ น การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ เข้ามาช่วยในการสํารวจข้อมูล
ทางด้านธรณี วิท ยาในแนวศูนย์ก ลางเขื4 อนและอาคารประกอบในบริ เวณโครงการ เพื4 อให้ส ามารถแปล
ความหมายข้อมูล ทางด้านธรณี วิทยาโดยเปรี ยบเที ย บกับหลุ มเจาะสํารวจ ซึ4 งเป็ นอี กทางหนึ4 งที4 ท าํ ให้การ
ประเมินสภาพธรณี วิทยาฐานรากบริ เวณโครงการ ระหว่างหลุ มเจาะสํารวจที4ห่างกันได้ถูกต้องใกล้เคียงมาก
ยิง4 ขึ"น และสามารถลดต้นทุนในการสํารวจได้

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา

21
10. ระบบติดตามประเมินผล
ระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ ง านภาคสนาม นักธรณี วิท ยา หัวหน้า กลุ่ ม งานและ ผธว. จะออกติ ดตามและ
ปฏิ บตั ิงานภาคสนามร่ วมด้วยในโครงการที4มีความสําคัญ หรื อมี ปัญหา และภายหลังนักธรณี วิทยาผูท้ าํ การ
วิเคราะห์และประมวลผลได้ส่งรายงานในกับส่ วนธรณี วทิ ยา ผธว.มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบ จากนั"นกลุ่ม
งานแก้ไขรายงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ในแต่ละขั"นตอนของการทํางานจะประเมินผลงานตามลําดับชั"น
จนถึงผูอ้ าํ นวยการส่ วน
ตัวชี?วดั : รายงานผลการสํารวจ
11. องค์ ความรู้ และเทคโนโลยีทเี6 ปลี6ยนแปลงไป
ปั จจุบนั นอกจากการเจาะสํารวจธรณี วิทยาที4มีอุปกรณ์การเจาะที4สามารถเก็บตัวอย่างหิ นได้มาตรฐาน
แล้ว ส่ วนธรณี วทิ ยาได้นาํ การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ในรู ปแบบใหม่มาใช้ประกอบกับข้อมูลการเจาะสํารวจ ซึ4 งจะ
ทําให้การประเมินสภาพธรณี วทิ ยาฐานรากบริ เวณโครงการที4ไม่ได้เจาะสํารวจได้ถูกต้องใกล้เคียงมากยิง4 ขึ"น
12. การควบคุมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนธรณี วทิ ยามีกระบวนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ดังนี"
1. มีการตรวจสอบตั"งแต่เริ4 มต้นในการจัดตั"งงบประมาณการสํารวจ เริ4 มตั"งแต่ข" นั ตอนวางโครงการไป
จนถึงขั"นออกแบบรายละเอียด จะกําหนดตามมาตรฐานการสํารวจ
2. ในการปฏิบตั ิงานสนาม ได้กาํ หนดขั"นตอนการควบคุม ดังนี"
1). มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานสนามและรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที4ได้รับการ
จัดสรรทุกเดือน ตามแผนงานและงบประมาณที4ได้รับ
2). มีการจัดทํารายงานผลการสํารวจธรณี วทิ ยา ตามหลักวิชาการ

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา
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13. ปัจจัยเรื6องประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ปั จจัยที4มีผลเกี4ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงาน และแนวทางในการดําเนินงาน
ดังนี"
ปั จจัยเรื4 องประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

แนวทางในการดําเนิ นงาน

1. ข้อมูลด้านธรณี วทิ ยาฐานรากไม่เพียงพอ สําหรับใช้
ในขั"นออกแบบรายละเอียด หลุมเจาะสํารวจมี
ระยะห่างกันมาก ทําให้ขาดข้อมูลที4อยูถ่ ดั ไประหว่าง
หลุมเจาะนั"นๆ อาจมีแนวรอยแตก รอยเลื4อนที4ไม่
ปรากฎให้เห็นบนพื"นผิวดินหรื อมีดินปิ ดทับอยู่ เป็ น
ปั จจัยที4เกิดจากธรรมชาติ

เพิ4มจํานวนหลุมเจาะสํารวจธรณี วทิ ยาฐานรากให้มาก
ขึ"น ทําให้ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะสํารวจลดลง
และ ใช้การสํารวจธรณี วทิ ยาวิธีอื4น เช่น การสํารวจ
ธรณี ฟิกส์ประกอบการสํารวจ

2. ผูด้ าํ เนิ นการสํารวจข้อมูลสนาม การทดสอบและ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หรื อ ผูแ้ ปล
ความหมายข้อมูลขาดความชํานาญ ทําให้ได้ขอ้ มูล
ผิดพลาด เป็ นปั จจัยที4เกิดจากบุคลากร

ให้การอบรมความรู ้ ฝึ กฝนให้เกิดความชํานาญ เพื4อ
ลดข้อผิดพลาดให้นอ้ ยลง จนถึงไม่มีขอ้ ผิดพลาดเลย

14. แผนรองรับภาวะฉุ กเฉินและปัจจัยภายนอกทีค6 วบคุมไม่ ได้ หรืออยู่นอกเหนือการควบคุม
ภาวะฉุ กเฉิ นและปั จจัยภายนอก

แผนรองรับ

1. การเจาะสํารวจ เกิดภาวะฉุ กเฉิ นหัวเจาะติด

1. จัดเตรี ยมหน่วยกูค้ ืนฉุ กเฉิ น
2. จัดเครื4 องเจาะสํารอง ให้พร้อมใช้งานได้ทนั ที

2. การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ เกิดภาวะฉุ กเฉิ นเครื4 อง
เสี ย

1. จัดเตรี ยมเครื4 องสํารอง ให้พร้อมใช้งานได้ทนั ที

3. กรณี เกิดภัยพิบตั ิข" ึนกับเขื4อน หรื อ อาคาร
ประกอบ และมีความต้องการข้อมูลทางด้าน
ธรณี วทิ ยา เพื4อการปรับปรุ ง แก้ไข

ส่ วนธรณี วทิ ยาสามารถเคลื4อนย้ายอุปกรณ์และ
บุคลากรเข้าสู่ พ"ืนที4ปัญหาภายใน 24 ชม.

คู่มือกระบวนงานสํารวจข้อมูลธรณี วิทยา
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