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คู่มือปฏิบัติงาน 

กระบวนงานสํารวจข้อมูลด้านธรณวีิทยา 

1. วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื4อจดัทาํคู่มือปฏิบติังานที4ชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงถึงรายละเอียดขั"นตอนการ
ปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของส่วนธรณีวทิยา และสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานที4มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั4วทั"งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลของงานที4ไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้
ผลผลิตหรือการบริการที4มีคุณภาพ และบรรลุขอ้กาํหนดที4สาํคญัของกระบวนการงานสาํรวจขอ้มูลดา้น
ธรณีวทิยา 
 1.2 เพื4อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาที4สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มา
ปฏิบติังานใหม่ พฒันาใหก้ารทาํงานเป็นมืออาชีพ และใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
ส่วนธรณีวทิยา  รวมทั"งแสดงหรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอก หรือผูใ้ชบ้ริการ ใหส้ามารถเขา้ใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการที4มีอยูเ่พื4อการรับบริการที4ตรงกบัความตอ้งการ 
 1.3 เพื4อใหบุ้คลากรภายใน บุคคลภายนอก หรือผูใ้ชบ้ริการ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการสาํรวจ
ธรณีวทิยาที4มีต่องานชลประทาน สามารถพิจารณาลาํดบัความสาํคญัและความจาํเป็นที4จะตอ้งใชข้อ้มูลดา้น
ธรณีวทิยาได ้ซึ4 งขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาจะใชเ้ป็นขอ้มูลเริ4มตน้สาํหรับการดาํเนินกระบวนการปฏิบติังานของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 
2. ขอบเขตงานสํารวจ 

 2.1 คู่มือการปฏิบติันี"   ครอบคลุมขั"นตอนการรับแจง้ความตอ้งการใชข้อ้มูลดา้นธรณีวทิยาตามความ
ประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ  จนถึงขั"นตอนการส่งขอ้มูลผลการสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาใหผู้ใ้ชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการคือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ไดแ้ก่ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม สาํนกั
บริหารโครงการ สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ สาํนกัชลประทานต่างๆ 

 2.2 งานสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา  ครอบคลุมงานสาํรวจ  3  แบบ คือ    
  2.2.1 งานสาํรวจธรณีฟิสิกส์ 
  2.2.2 งานสาํรวจธรณีวทิยาฐานราก 
  2.2.3 งานสาํรวจอุทกธรณีวทิยา 

 2.3  ขอบเขตการปฏิบติังานสํารวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา ที4เกี4ยวขอ้งและใหบ้ริการขอ้มูลวชิาการกบั
ผูใ้ชบ้ริการคือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน  และกิจการงานชลประทาน ดงันี"  ( ดูประกอบในตาราง) 

2.3.1 การสาํรวจขั"นจดัทาํรายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม 
            (Investigation for Prefeasibility and Feasibility Report) 
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       สาํรวจธรณีฟิสิกส์  สาํรวจธรณีวทิยาฐานราก  และสาํรวจอุทกธรณีวทิยา  ในการให้
ขอ้มูลวชิาการเบื"องตน้  เพื4อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ สาํหรับโครงการดงัต่อไปนี"  
   1.โครงการอ่างเก็บนํ"า เขื4อน และอาคารประกอบ 
   2.แหล่งวสัดุก่อสร้าง    

3.คลอง ระบบส่งนํ"า และอุโมงคส่์งนํ"า 
 4.โครงการสาํรวจเพื4อพฒันาแหล่งนํ"าบาดาลดา้นการชลประทาน เพื4อจดัหา 
    นํ"าบาดาลใหเ้กษตรกรนอกพื"นที4ชลประทาน (Groundwater for irrigation) 
5.โครงการฟื" นฟูและเพิ4มศกัยภาพแหล่งนํ"าบาดาล  สาํหรับแหล่งนํ"าบาดาลเก่า   
6.โครงการศึกษาผลกระทบสิ4งแวดลอ้มนํ"าบาดาลก่อนและหลงัการก่อสร้างเขื4อน     

2.3.2 การสาํรวจขั"นออกแบบรายละเอียด (Investigation for Detailed Design)  
  การสาํรวจในขั"นออกแบบรายละเอียดทาํการสาํรวจดา้น ธรณีฟิสิกส์และสาํรวจธรณีวทิยา
ฐานราก และอุทกธรณีวทิยา  รวมทั"งการวิเคราะห์ในเชิงลึก  เพิ4มเติมจากที4ไดด้าํเนินการไวใ้นขั"นรายงาน
วางโครงการและรายงานความเหมาะสม เพื4อใหไ้ดข้อ้มูลต่างๆที4จาํเป็นครบถว้นและเพียงพอที4จะใชใ้นการ
ออกแบบรายละเอียดต่างๆของโครงการโดยสมบูรณ์ และเพื4อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงฐานราก 
สาํหรับโครงการต่างๆที4ไดร้ะบุใน 2.3.1   

2.3.3  การสาํรวจระหวา่งการก่อสร้าง (Investigation during construction stage) ทาํการ

สาํรวจอุทกธรณีวทิยา  เพื4อการเจาะและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ สาํหรับศึกษาผลกระทบสภาพอุทกธรณีวทิยา

บริเวณดา้นเหนือและทา้ยเขื4อน  และเพื4อการเจาะและก่อสร้างบ่อลดแรงดนัทา้ยเขื4อนระหวา่งการก่อสร้าง 

2.3.4 การสาํรวจภายหลงัการก่อสร้าง (Investigation after construction stage) เป็นการสาํรวจ

อุทกธรณีวทิยา  เพื4อติดตามและศึกษาสภาพผลกระทบอุทกธรณีวทิยา  บริเวณดา้นเหนือและทา้ยเขื4อน ในกรณี

ฉุกเฉิน  ทาํการสาํรวจธรณีฟิสิกส์เพื4อติดตามตรวจสอบสภาพฐานรากและแกนเขื4อน 

2.3.5 การสาํรวจเพื4อกรณีศึกษาพิเศษ (Investigation for special research) ทาํการสาํรวจขอ้มูล

ธรณีวทิยาโดยไม่จาํกดัวธีิการ  เพื4อรองรับงานในกรณีพิเศษ เช่น 

-งานวเิคราะห์ หรือการศึกษาเพื4อบรรเทาพิบติัภยัฉุกเฉิน เช่น ปัญหาการรั4วซึมของนํ"า  

ออกนอกอ่างเก็บนํ"าหรือลอดตวัเขื4อน (Water leakage)   

-การศึกษาเพื4องานวกิฤติการในการกูเ้ขื4อนแตก (Dam break)  

-การศึกษาเพื4อการแกปั้ญหาการพงัทลายของไหล่เขา (Slope failure) 
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ตารางแสดงขอบเขตงานสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา  ที4บริการขอ้มูลวชิาการในกิจการชลประทาน 
No Stage Survey Prospect 

1 Pre-feasibility Geophysics, Geology, 
and Hydrogeology  

Project potential  

2 Design Geophysics, Geology, 
and Hydrogeology 

Geotechnical criteria for dam design 

3 Construction Hydrogeology Observation and dewatering well 
4 After construction 

(Impounding) 
Geophysics, 
and Hydrogeology 

Dam diagnostic 
Hydrological impact 

5 Special research,  
Rush project 

Hydrogeology, 
Geophysics and Geology 

Groundwater for irrigation, 
Underground dam study, 
Leakage problem, Sink hole, 
Dam break, Disaster, Slope failure, etc 

  
2.4 ลกัษณะการสาํรวจขอ้มูลธรณีวทิยา 
 2.4.1 การสาํรวจทาํแผนที4จากภาพถ่ายทางอากาศ (Arial-photo map)    

2.4.2 การสาํรวจบนพื"นผวิ (Surface geological investigation)  
  2.4.3 การสาํรวจธรณีวทิยาใตผ้วิดิน (Subsurface geological investigation)  
    2.4.4 การทดสอบคุณสมบติัของชั"นดิน/หิน  

2.4.5 การสาํรวจคุณสมบติัทางเคมีของนํ"าบาดาล (Chemical quality investigation) 
2.4.6 การสาํรวจระดบัและการเคลื4อนไหวของนํ"าบาดาล (Groundwater level and movement) 

2.5 คู่มือการปฏิบติันี"ครอบคลุมขั"นตอนการปฏิบติังานของกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน  ในส่วนธรณีวทิยา ที4มี
ภาระหนา้ที4ร่วมกนั  ในกระบวนงานสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา ดงันี"  
  2.5.1 กลุ่มงานวชิาการ  มีหนา้ที4 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ ตรวจสอบ กาํหนดแนวสาํรวจ ใน

ขั"นความเหมาะสมโครงการ กาํหนดวธีิการสาํรวจทางธรณีวทิยา ศึกษาแผนงานการสํารวจอุทกธรณีวทิยา 

จดัทาํประมาณการค่าสาํรวจ  ตรวจสอบวเิคราะห์ขอ้มูลทางวชิาการเพื4อการจดัทาํรายงานวชิาการ 

2.5.2 กลุ่มงานธรณีฟิสิกส์  มีหนา้ที4วางแผน ควบคุมและดาํเนินการสาํรวจ สภาพฐานรากของ
เขื4อน คลอง ถนน อุโมงค ์และอาคารชลประทานต่างๆ ดว้ยวธีิการทางธรณีฟิสิกส์แบบใดแบบหนึ4งหรือ
หลายๆ แบบ  วเิคราะห์และประมวลผลการสาํรวจธรณีฟิสิกส์  ตรวจสอบ แปลความหมายและจดัทาํรายงาน
วชิาการ 
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  2.5.3 กลุ่มงานสาํรวจธรณีวทิยา 1 และ 2 มีหนา้ที4วางแผนและควบคุมการปฏิบติังาน เจาะ
สาํรวจธรณีวทิยา การทดลองหาอตัราการรั4วซึมของนํ"าในหลุมเจาะ วเิคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างทาง
ธรณีวทิยา และจดัทาํรายงานวชิาการ  

2.5.4 กลุ่มงานอุทกธรณีวทิยา มีหนา้ที4วางแผนการเจาะบ่อสังเกตการณ์และบ่อลดแรงดนัทา้ย
เขื4อน วางแผนการสาํรวจพื"นที4ที4เหมาะสมต่อการก่อสร้างเขื4อนกกัเก็บนํ"าใตดิ้นในกรณีไม่มีพื"นที4เหมาะสมต่อ
การสร้างเขื4อน  ศึกษาผลกระทบสภาพอุทกธรณีวทิยาบริเวณดา้นเหนือและทา้ยเขื4อน  ก่อสร้างบ่อลดระดบันํ"า
และแรงดนัในงานก่อสร้างเขื4อนและจดัทาํรายงานวชิาการ 
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3. คําจํากดัความ 

 มาตรฐาน คือ สิ4งที4เอาเป็นเกณฑส์าํหรับเทียบกาํหนด ทั"งในดา้นปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบติังานในระดบัใดระดบัหนึ4ง ซึ4 งถือ
วา่เป็นเกณฑที์4น่าพอใจหรืออยูใ่นระดบัที4ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ทาํได ้โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาํหนด
มาตรฐานหลายๆดา้น อาทิ ดา้นปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใชจ่้าย หรือพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 
 การสาํรวจข้อมลูธรณีวิทยา คือ การสาํรวจหาขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาที4จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน
ดา้นการชลประทาน หรือเพื4อการตรวจสอบหรือวินิจฉยังานชลประทาน 

การสาํรวจทาํแผนที-จากภาพถ่ายทางอากาศ (Arial-photo map) คือการจดัทาํแผนที4ธรณีวทิยาแสดง
ขอบเขตหน่วยหินและธรณีวิทยาโครงสร้างโดยใชภ้าพถายทางอากาศเป็นขอ้มูลหลกั 
 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์ คือการสาํรวจโดยอาศยัคุณสมบติัทางกายภาพของตวักลางที4แตกต่าง  เพื4อ
นาํไปใชใ้นการพิจารณาวางโครงการและการออกแบบเพื4องานก่อสร้าง 

การหยั-งธรณี คือการสาํรวจธรณีฟิสิกส์ที4หยอ่นเครื4องมือลงไปวดัคุณสมบติัชั"นดินหินในหลุมเจาะ 
 การสาํรวจทาํแผนที-ธรณีวิทยา  คือการจดัทาํแผนที4ธรณีวทิยาแสดงขอบเขตหน่วยหินและธรณีวทิยา
โครงสร้างโดยใชก้ารเดินสาํรวจของนกัธรณีวทิยาเป็นวธีิการหาขอ้มูลหลกั 

การจัดทาํแผนที-ธรณีวิทยาวิศวกรรม คือการจดัทาํแผนที4ธรณีวทิยาแสดงขอบเขตหน่วยหินและ
ธรณีวทิยาโครงสร้าง พร้อมแสดงคุณสมบติัทางวศิวกรรมที4จาํเป็นกบังานก่อนสร้าง  

การสาํรวจธรณีวิทยาฐานราก คือการสาํรวจขอ้มูลธรณีวทิยาฐานรากทาํนบและอาคารประกอบเพื4อใช้
ในงานพิจารณาโครงการและงานออกแบบ 

การสาํรวจอุทกธรณีวิทยา เป็นการสาํรวจชั"นนํ"าบาดาลและคุณสมบติัทางอุทกธรณีวทิยาของชั"นนํ"า   
การทดสอบคุณสมบัติของชั:นดิน/หิน การทดสอบคุณสมบติัของหินฐานรากทั"วงทางวิศวกรรมและ

ทางอุทกธรณีวทิยา 
การสาํรวจคุณสมบัติทางเคมีของนํ:าบาดาล (Chemical quality investigation) การทดสอบคุณสมบติั

ทางเคมีเพื4องานดา้นอุทกธรณีวทิยา 
การสาํรวจระดับและการเคลื-อนไหวของนํ:าบาดาล (Groundwater level and movement) การติดตาม

บนัทึกระดบันํ"าบาดาลเพื4อศึกษาการเปลี4ยนแปลงสภาพอุทกธรณีวทิยา 
บุคลากรในสังกัด ไดแ้ก่ นกัธรณีวทิยา, นายช่างโยธา, นายช่างเครื4องกลม ช่างก่อสร้าง, พนกังานขบั

รถยนต,์ คนงาน  
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4. หน้าที6ความรับผดิชอบ 

 บุคลากรในกระบวนการสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา ประกอบดว้ย 
4.1 ผส.รธ. รับผดิชอบการดาํเนินการในกระบวนการ คืออาํนวยการใหก้ารบริหารงานและควบคุม

การดาํเนินงานทั"งหมด  ใหบ้รรลุเป้าประสงคที์4ไดก้าํหนดไว ้
4.2 ผวศ.รธ. รับผิดชอบการการประสานงาน  ใหก้ารจดัสรรงบประมาณการสาํรวจเป็นไปดว้ยความ

รวดเร็ว และถูกตอ้ง 
 4.3 ผธว. รับผดิชอบการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหก้ารสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและ
ปฐพีกลศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และแผนเงิน  

4.4 กว.ธว.  รับผดิชอบการ ตั"งประมาณการการสาํรวจ  ติดตามและเร่งรัดการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานและมาตรฐานวิชาการ 

4.5 กฟ.ธว.  รับผดิชอบการ สาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีฟิสิกส์ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
 4.6 กส.ธว.1 และ 2  รับผดิชอบการ สาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาฐานรากใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
 4.7 กอ.ธว.  รับผดิชอบการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวทิยาใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
 4.8 นกัธรณีวทิยา  รับผดิชอบการสาํรวจขอ้มูลวชิาการทางดา้นธรณีวทิยาใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และ
มาตรฐาน 
 4.9 นายช่างโยธา  รับผดิชอบการสาํรวจจดัเก็บขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาภาคสนามใหแ้ลว้เสร็จตามแผนงาน 
อยา่งมีคุณภาพ 

4.10 นายช่างเครื4องกล  รับผิดชอบการใชง้าน ตรวจซ่อม บาํรุงรักษา ใหเ้ครื4องจกัรกล อุปกรณ์ ในการ
สาํรวจธรณีวทิยา ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.9 ช่างก่อสร้าง  รับผิดชอบงานสนามและเป็นผูช่้วยนกัธรณีวทิยา  นายช่างเครื4องกล และ นายช่าง
โยธา ในการสาํรวจภาคสนาม 
 4.10 ช่างเขียน  รับผิดชอบการ เขียน คดัลอก ประกอบ แผนที4และภาพตดั ในการจดัทาํรายงาน
วชิาการ 
 4.11 พนกังานขบัรถยนต ์ รับผดิชอบการใชย้านพาหนะในการลาํเลียงบุคลากร อุปกรณ์ เครื4องจกัร
และเครื4องมือ รวมทั"งดูแลรักษา ตรวจสอบ สภาพยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย พร้อมใชง้าน  
 4.12 คนงาน  รับผดิชอบ เป็นแรงงานทั4วไปในการปฏิบติังานสาํรวจดา้นธรณีวทิยาภาคสนาม 
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5. Work Flow กระบวนการ 

ผงักระบวนการสํารวจข้อมูลธรณวีิทยา  ส่วนธรณวีิทยา  สํานักสํารวจด้านวศิวกรรมและธรณวีทิยา 

ลาํดบั
ที4 

ผงักระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วนั) 
รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 
 
 

   

2 
 
 
 

1 
รับแจง้จากส่วน
วศิวกรรม 

ส่วน
ธรณีวทิยา 

3 

 
 
 

3 

-พิจารณาลกัษณะงาน
และวธีิการสาํรวจที4
เหมาะสม 
-จดัทาํแผนงานและ
งบประมาณการสาํรวจ 
-ส่งแผนงานและ
ประมาณการใหส่้วน
วศิวกรรม  เพื4อขอ
งบประมาณจาก กผง. 

ส่วน
ธรณีวทิยา 

4 
 
 

 
เสนอ ผส.รธ. ขอ
งบประมาณจาก กผง. 

ส่วน
วศิวกรรม 

5 
 
  

รับแจง้การจดัสรร
งบประมาณจากส่วน
วศิวกรรม 

ส่วน
ธรณีวทิยา 

6 
 
 
 

1 
จดัแยกประเภทของงาน
แลว้ส่งมอบในกลุ่มงาน
ในสังกดัไปดาํเนินการ 

ผธว. 

7 

 
 
 ตาม 

ปริมาณ
งาน 

-สาํรวจภาคสนาม 
-รายงานผลปฏิบติังาน
และการใชง้บประมาณ
ต่อส่วนธรณีวทิยา 
-รายงานการใช้
งบประมาณต่อส่วน
วศิวกรรม 

- กลุ่มงานที4
ไดรั้บ
มอบหมาย 
- ผวศ.รธ. 
 

จดัทาํและส่งแผนงาน

และประมาณการ 

มอบหมายงานให้ กลุ่มงานใน

สงักดัไปดาํเนินการ 

งานภาคสนาม 

1 

1 

2 

รายงานความกา้วหนา้

และการใชง้บประมาณ 

เริ4มกระบวนการ 

3 
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8 

 
 
 
 

2 
จดัส่งขอ้มูลสนาม 
พร้อมเอกสารประกอบ 

บุคลากรใน
กลุ่มงานที4
ไดรั้บ
มอบหมาย 

9  
 
 30-60 

รวบรวมขอ้มูล  
วเิคราะห์  ประมวลผล  
ขอ้มูล จดัทาํตน้แบบผล
การสาํรวจ เขียนรายงาน
วชิาการ ลงนาม  

นกัธรณีวทิยา
ผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย 

10 
 
 
 

15-30 
คดัลอกแบบ แสดงผล
สาํรวจต่างๆ ลงนาม 

ช่างเขียน/ช่าง
ก่อสร้าง 

11 
 
 5 

ประกอบแบบเขา้กบั
รายงานส่งรายงาน
ตน้แบบให ้ผธว. 

นกัธรณีวทิยา 

12 
 
 
 

1 
ผธว. มอบหมาย กว.ธว.
ตรวจสอบรายงาน 

ผธว. 

13  
 
 

7 

-ตรวจสอบรายงาน 
-ตรวจสอบแบบ 
-ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาการ 
 
 

กว.ธว. 

14 

 
 
 

1 

-ผธว. พิจารณารายงาน
ผลการสาํรวจ ผลการ
วเิคราะห์ ขอ้เสนอแนะ 
และแบบแสดงผล
สาํรวจ  ลงนาม 
-เสนอ ผส.รธ.  

ผธว. 

15 
 
 2 

ผส.รธ. พิจารณาแบบ
และรายงาน  ลงนาม 
 

ส่วน
ธรณีวทิยา 

รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์  ประมวลผล  ขอ้มูล  จดัทาํ

ตน้แบบผลสาํรวจ  จดัทาํรายงานวิชากร 

ประกอบแบบและรายงานวิชาการ นกัธรณีวิทยาลง

นามแลว้จดัส่ง ผธว. 

ผส.รธ. ลงนามรายงานและแบบ 

ผธว. มอบหมาย หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ

ตรวจสอบรายงานวิชาการ 

กว.ธว.ตรวจสอบ

รายงานและแบบ

ส่วนธรณีวิทยาพิจารณา

รายงานและแบบ 

สมบูรณ์ตามมาตรฐาน 

4 

3 

จดัส่งขอ้มูลสนาม 

พร้อมขอ้มูลประกอบ

ให้นกัธรณีวิทยา 

คดัลอกแบบประกอบรายงานให้สมบูรณ์ ลงนาม 

แกไ้ข 
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16 

 
 
 
 

2-5 

-จดัทาํสาํเนารายงาน 
- ส่งสาํเนารายงานผล
การสาํรวจให้
ผูรั้บบริการ  
 

ผวศ.รธ. 

17 
 
 
 

1 
- จดัเก็บรายงานตน้ฉบบั    
-จบกระบวนการ 
 

ผธว.มอบ 
หมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํสาํเนารายงานฉบบัสมบูรณ์และส่งให้

ผูรั้บบริการ  

จบกระบวนการ 

4 
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6. ขั?นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. เริ4มกระบวนการ 
 2. รับมอบงานจากส่วนวศิวกรรม หลงัจากที4ส่วนวศิวกรรม ไดรั้บแจง้ความตอ้งการจากผูใ้ชบ้ริการ 
(หน่วยงานภายในกรมชลประทาน) ทาํการตรวจสอบรายละเอียดงาน หากเป็นงานสาํรวจขอ้มูลธรณีวทิยา 
ส่วนวศิวกรรม โดย ผวศ.รธ. จะแจง้ใหส่้วนธรณีวทิยา จดัทาํและส่งแผนงานและประมาณการ 
 3. ส่วนธรณีวทิยา ไดรั้บแจง้ใหจ้ดัทาํและส่งแผนงานและประมาณการจากส่วนวศิวกรรม ผธว. จะ
พิจารณาขอบเขตงาน และภาระหนา้ที4การสาํรวจที4เหมาะสมกบัความตอ้งการ แลว้จะสั4งการใหแ้ต่ละกลุ่มงาน
ที4เกี4ยวขอ้ง จดัทาํแผนและประมาณการ แลว้จะส่งใหส่้วนวศิวกรรมเพื4อขออนุมติังบประมาณต่อไป 
 4. ส่วนวศิวกรรมดาํเนินการดา้นงบประมาณ 
 5. หลงัจากที4เงินงบประมาณไดรั้บการจดัสรรและไดรั้บการแจง้โอนงบประมาณจากส่วนวศิวกรรม 
แลว้  ส่วนธรณีวทิยาจะเริ4มกระบวนการในลาํดบัถดัไป 
 6. ผธว. ส่งมอบใหก้ลุ่มงานธรณีฟิสิกส์  กลุ่มงานสาํรวจอุทกธรณีวทิยา และ/หรือ กลุ่มงานสาํรวจ
ธรณีวทิยา 1 หรือ 2 รับไปดาํเนินการ  
 7. หวัหนา้กลุ่มงานนาํบุคลากรในสังกดั (นายช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, พนกังานขบัรถยนต,์ คนงาน) 
พร้อมเครื4องมือ ออกปฏิบติังานภาคสนามตามแผนงานและปริมาณงาน แลว้รายงานความกา้วหนา้และการใช้
งบประมาณส่งให ้ผธว. 
 8. หลงัจากที4ปฏิบติังานภาคสนามแลว้เสร็จตามแผนงาน บุคลากรงานสนามจดัส่งขอ้มูลที4เก็บจากใน
สนาม (Raw data) พร้อมเอกสารกาํกบั/บนัทึกขอ้มูลสนาม (Field note of data report) แผนที4 ค่าระดบั ภาพถ่าย  
ใหน้กัธรณีวทิยาผูรั้บหนา้ที4ประมวลผลและแปลความหมาย 
 9. นกัธรณีวทิยาทาํการรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์  ประมวลผล  ขอ้มูล จดัทาํตน้แบบแปลนและภาพตดั   

10.นกัธรณีวทิยา  ร่วมกบับุคลากรในสังกดั (ช่างก่อสร้าง และช่างเขียน) จดัทาํรายงานที4แสดงผลการ
สาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยา  

11.ประกอบแบบแปลนแสดงพื"นที4สาํรวจ รูปหลุม/บ่อสาํรวจ และ/หรือรูปตดัใตพ้ื"นผิว  ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน บุคลากรที4เกี4ยวขอ้งรวมทั"งหวัหนา้กลุ่มงาน ลงนาม แลว้ส่งให ้ผธว. 

12.ผธว. มอบหมาย ใหผู้ต้รวจสอบรายงานวชิาการ   
13.ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบรายงานวชิาการ ทาํการตรวจสอบ จากนั"นกลุ่มงานแกไ้ขใหไ้ด้

มาตรฐาน 
  14.ผธว. พิจารณาแลว้ลงนามในแบบและรายงาน เสนอ ผส.รธ. ลงนาม  
 15.ผส.รธ.พิจารณาแลว้ลงนามในแบบและรายงาน  

16.จดัทาํสาํเนารายงานผลการสาํรวจ  ผวศ.รธ. จดัส่งสาํเนารายงานผลการสาํรวจใหผู้รั้บบริการ  
 17.จดัเก็บตน้ฉบบัรายงานผลการสาํรวจ   จบกระบวนการ 
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7. มาตรฐานงาน 

ไม่วา่การสาํรวจขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาจะมีวตัถุประสงคป์ระการใด  กระบวนการทาํงานก็มีมาตรฐาน
ทางคุณภาพทางดา้นวชิาการเป็นเช่นเดียวกนักนั  แต่แตกต่างกนัที4ปริมาณงานที4ดาํเนินการในขั"นตอนการ
สาํรวจวา่มากหรือนอ้ย  ลว้นเป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ  โดยทั4วไปในการสาํรวจขั"นจดัทาํ
รายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม  ทาํการสํารวจในปริมาณที4เพียงพอสาํหรับใหข้อ้มูลระดบั
เบื"องตน้หรือนาํร่อง (Fundamental or Guideline level) ในขั"นออกแบบรายละเอียดทาํการสาํรวจละเอียดมาก
ขึ"น  ในปริมาณที4สามารถใหข้อ้มูลทางวศิวกรรมดา้นคุณสมบติัดิน/หิน/ฐานราก ทุกดา้นที4จาํเป็น  สาํหรับการ
ออกแบบเพื4องานก่อสร้างหรือออกแบบการปรับปรุงแกไ้ขได ้ ในกรณีที4เป็นงานศึกษากรณีพิเศษเร่งด่วน  ทาํ
การสาํรวจละเอียดในระดบัที4สามารถใหค้วามกระจ่างกบัผูที้4ตอ้งการขอ้มูลวชิาการกรณีนั"นๆ ไปใชง้านต่อได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นกรณีไป   อยา่งไรก็ตามนอกจากปริมาณงานที4แตกต่างกนัแลว้  ในการสาํรวจยงัตอ้ง
มีมาตรฐานทางวชิาการเป็นเกณฑใ์หย้ดึในหลกัใหญ่ๆ ดงันี"  

7.1 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์ 
 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธีิคลื4นหกัเห (Seismic refraction) แนวสาํรวจภาคสนามจะตอ้งครอบคลุม
ความยาว 1.2 เท่าของความยาวเขื4อนและอาคารประกอบ  ครอบคลุมความลึก 1 เท่าของความสูงเขื4อนและ
อาคารประกอบ  การออกแบบงานสนามเป็นไปตามขอ้กาํหนดวชิาการในร่างมาตรฐานฯ (2540-41) การ
ประมวลผลใชว้ธีิการคาํนวณความเร็วคลื4นไหวสะเทือนแบบ Reciprocal-time method นาํเสนอผลสาํรวจบน
ภาพแปลนแสดงแนวสาํรวจ และภาพตดั 2 มิติ แสดงรูปทรง ความหนา ระดบัความลึกของชั"นหินฐานราก  
และบริเวณที4มีค่าความเร็วคลื4นที4ผดิปกติ  โดยมีค่าความเร็วคลื4นไหวสะเทือนกาํกบั  ในมาตราส่วน 1 : 500 
(ตั"ง : ราบ = 1 : 1)   พร้อมแสดงขอ้มูลดิบดา้นเวลาคลื4นแรกที4เดินทางมาถึง  มีผลสรุป ผลการแปลความหมาย 
และขอ้เสนอแนะทางดา้นวชิาการ  ประกอบในรายงานวชิาการที4ลงนามโดยคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบ 
 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธีิคลื4นสะทอ้น (Seismic reflection) การสาํรวจภาคสนามจะตอ้ง
ครอบคลุมความยาว 1.2 เท่าของแนวสาํรวจ  ครอบคลุมความลึก 2 เท่าของความสูงเขื4อนและอาคารประกอบ  
การออกแบบงานสนามเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางวชิาการของ Stone (1994) การประมวลผลใชแ้นวทางที4ระบุ
ใน Yilmaz (1987)   นาํเสนอผลสาํรวจเป็นภาพแปลนแนวสาํรวจ และภาพตดั 2 มิติ ทั"งภาพตดัเวลา (Time-
stacked section) และภาพตดัความลึก (Depth-stacked section) แสดงรูปทรงและมิติ ของโครงสร้างทางธรณี 
(Geologic structure) ที4โดดเด่น ในชั"นหินฐานราก  โดยมีความเร็วคลื4นไหวสะเทือน (Time-velocity function) 
กาํกบั  ในมาตราส่วนที4สะดวกใชง้านเป็นกรณีไป  พร้อมแสดงกระบวนการประมวลผล (Processing 
sequence) โดยละเอียดกาํกบัในภาพตดั  พร้อมผลสรุป ผลการแปลความหมาย และขอ้เสนอแนะนาํทาง
วชิาการ  ประกอบในรายงานวชิาการที4ลงนามโดยคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบ 
 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธีิคลื4นวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจอร์ (Resistivity 
Schlumberger) การสาํรวจภาคสนามจะตอ้งมีระยะสนามของการขยายของแท่งรับ/ส่งไฟฟ้าออกจกศูนยก์ลาง
ไปดา้นขา้ง  ครอบคลุมความยาวปีกละไม่ตํ4ากวา่ 2 เท่าของความลึกโดยประมาณของเป้าหมายที4ตอ้งการ
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สาํรวจ (Estimated depth of target) การประมวลผลไม่วา่จะใชเ้ทคนิคการประมวลดว้ยมือ (Manual 
processing) หรือเทคนิคการทาํแบบจาํลองอินเวอร์ชั4น (Inversion modeling) ตอ้งมีพื"นฐานมาจากการ
ประมวลผลโดยวธีิ Curve matching โดยใช ้Multi-layer master curve หรือใช ้Two-layer master curve อยา่งใด
อยา่งหนึ4ง   ผลสาํรวจนาํเสนอเป็นแท่งดิ4งไฟฟ้า  1 มิติ  (1-D resistivity sounding) แสดงจาํนวนและความหนา
ของชั"นที4มีค่าความตา้นทานไฟฟ้าแตกต่าง  กาํกบัค่าความตา้นทานไฟฟ้าที4ปรากฏทุกชั"น  ระบุชั"นที4ผดิปกติที4มี
ศกัยภาพชั"นนํ"าบาดาล พร้อมผลสรุป ผลการแปลความหมาย และขอ้เสนอแนะทางวชิาการ  ในรายงานวชิาการ
ที4ลงนามโดยคณะผูรั้บผดิชอบ 
 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธีิคลื4นวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าแบบไดโพล-ไดโพล (Resistivity 
Dip[ole-Dipole) การสาํรวจภาคสนามจะตอ้งมีระยะสนามของการขยายของแท่งรับ/ส่งไฟฟ้าไปดา้นขา้ง  
ครอบคลุมความยาวไม่ตํ4ากวา่ 1.2 เท่าของ  ความยาวแนวสาํรวจ   ความลึกของการสาํรวจตอ้งออกแบบใหลึ้ก
ประมาณ 2 เท่าของความลึกโดยประมาณของเป้าหมายที4ตอ้งการสาํรวจ การประมวลผลใชว้ธีิการแปลดว้ยการ
ทาํแบบจาํลองอินเวอร์ชั4น  ซึ4 งตอ้งมีการแกไ้ข Graphic distortion เสียก่อนทุกครั" ง  ผลการประมวลนาํเสนอ
เป็นภาพตดัทางไฟฟ้า  2 มิติ  (2-D resistivity profiling) แสดงจาํนวนและความหนาของชั"นที4มีค่าความ
ตา้นทานไฟฟ้าแตกต่าง  ที4เรียงตวัเป็นรูปทรงที4มีความเป็นธรณีวทิยา  กาํกบัดว้ยช่วงค่าความตา้นทานไฟฟ้าที4
ปรากฏเป็นแถบสีทุกชั"น  ระบุช่วงที4ผดิปกติหรือบริเวณที4มีรูปทรงทางไฟฟ้าผดิปกติ  ที4มีศกัยภาพเป็นรอยรั4ว รู 
โพรง หรือ รอยแตก พร้อมผลสรุป ผลการแปลความหมาย และขอ้เสนอแนะทางวชิาการ  ในรายงานวชิาการที4
ลงนามโดยคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบ 

7.2 การสาํรวจธรณีวทิยาฐานราก   
ไม่วา่เป็นการสาํรวจเพื4อจดัทาํรายงานในขั"นตอนใด ก็มีขอบเขตในการสาํรวจหาขอ้มูลทางธรณีวทิยา

ฐานราก ที4เป็นไปตามมาตรฐาน 2532 และตอ้งนาํเสนอผลสาํรวจ  ดงัต่อไปนี"  
       7.2.1 ภาพแปลนแสดงตาํแหน่งหลุมเจาะ (Plan of drilled holes) 
       7.2.2 ภาพตดัตามแสดงสภาพธรณีวทิยาฐานราก (Geological profile) 
       7.2.3 รายการคาํนวณค่าการรั4วซึมของฐานราก 
       7.2.4 ภาพตดัตามแสดงสภาพรั4วซึมของฐานราก (Permeability profile) 
       7.2.4 ขอ้มูลรายละเอียดในหลุมเจาะ (Geologic log of drilled hole) ซึ4 งแสดงรายละเอียดตามความ

ลึก ดงันี"  
ก. ชื4อหินและชนิดของดิน (Soil and Rock description) 
ข. การบรรยายชนิดของดินและหิน (Rock description) 
ค. คุณสมบติัดา้นวศิวกรรมของดินและหิน (Property of soil and rock)  

7.2.5 รายงานวชิาการ (Technical report) ซึ4 งตอ้งมีเนื"อหาครอบคลุม 
ก. สภาพธรณีวทิยาทั4วไป (Geological condition) 
ข. ลาํดบัชั"นหินและธรณีวทิยาโครงสร้าง (Rock sequence and geological structure) 
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ค. จาํแนกคุณภาพหินฐานราก (Qualification of rock foundation) 
ง. สภาพธรณีสัณฐานวทิยาสาํคญั ที4มีผลกระทบต่อเขื4อนและอ่างเก็บนํ"า (Geomorphology) 
จ. แหล่งวสัดุก่อสร้าง (Construction material) 
ฉ. ผลสรุปสภาพธรณีวทิยาในหลุมเจาะและในแนวสาํรวจตามแนวอาคาร (Result) 
ช. แหล่งวสัดุก่อสร้าง (Construction material) 
ซ. ขอ้แนะนาํ หรือขอ้ควรระวงัในทางวชิาการ (Recommendation) 

7.3 การสาํรวจอุทกธรณีวทิยา  
มาตรฐานการสาํรวจอุทกธรณีวทิยา ไม่วา่ในขั"นตอนใดๆ ก็ประกอบไปดว้ยการสาํรวจทั"งบนพื"นผวิ 

ใตพ้ื"นผวิ การหย ั4งธรณี (Bore hole geophysics) และธรณีเคมี  โดยยดึตามมาตรฐาน 2532 ซึ4 งตอ้งทาํการสาํรวจ
เพื4อใหไ้ดข้อ้มูลในพื"นที4สาํรวจ  ดงักล่าวต่อไปนี"    

(ก) กาํเนิดของนํ"าบาดาล  (Groundwater occurence) 
(ข) ชนิดของดินและหินชั"นบนและชั"นหินอุม้นํ"า  

        (Soil and rock type of surface soil and aquifers) 
(ค) การเรียงลาํดบัและรูปร่างของชั"นดินและหิน (Stratigraphy and geometry of soil and rocks) 
(ง) คุณสมบติัดา้นอุทกธรณีวทิยาของดินและหิน  

         (Hydrogeological characteristics of soil and rocks) 
(จ) คุณสมบติัทางธรณีฟิสิกส์ของชั"นดินและหินรวมทั"งความลึกของหินรองรับ    
       (Geophysical characteristics of soil and rocks, including depth to bedrock) 
(ฉ) สภาพอุทกวทิยา (Hydrology) 
(ช) คุณสมบติัดา้นเคมีของนํ"าบาดาล  (Chemical properties of groundwater) 
(ซ) ระดบันํ"าบาดาลรวมทั"งการเคลื4อนไหวของระดบันํ"าบาดาล   

        (Groundwater level and movement) 
(ฌ) กาํเนิดสภาวะปนเปื" อนของนํ" าบาดาลรวมทั"งรูปร่างและการแผก่ระจายของ การปนเปื" อน  

        (Source and geometry of groundwater contamination) 
(ญ) การประเมินสภาพแหล่งนํ"าบาดาลสาํหรับการพฒันา การจดัการแหล่งนํ"าบาดาล  และเพื4อการ

ป้องกนัแหล่งนํ"าบาดาล 
        (Groundwater resource evaluation for development, management, and protection) 

7.4 การใช ้บุคลากร เครื4องมือ และระยะเวลาในการทาํงาน   ดูตารางที4 7.4 (ก-ข-ค) ประกอบ  
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ตาราง  7.4 (ก) แสดงการใชบุ้คลากร  เครื4องมือ และระยะเวลาในการทาํงานสาํรวจธรณีฟิสิกส์ (Geophysical investigation) 
 

ที4 
งาน บุคลากร จาํนวน 

(คน) 
เครื4องมือ จาํนวน 

(ชุด) 
สนาม 
(วนั) 

รายงานวชิาการ 
(วนั) 

หมายเหตุ 

1 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธิี
คลื4นหกัเห (Seismic refraction) 

นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างไฟฟ้า 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

2 
1 
1 
2 
6 

Seismograph & 
accessory 
GPS 
Light truck 

1 
 

1 
2 

30 30 -สาํหรับแนวสาํรวจ 1,000 เมตร 
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ 
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้าคะนอง พาย ุและ 
 คลื4นสั4นสะเทือนอื4น ที4เขา้มารบกวน 

2 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธิี
คลื4นสะทอ้น (Seismic 
refraction) 

นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างไฟฟ้า 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

2 
1 
1 
2 

10 

Seismograph & 
accessory 
GPS 
Light truck 

1 
 

1 
2 

30 30 -สาํหรับแนวสาํรวจ 1,000 เมตร 
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ 
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้าคะนอง พาย ุและ 
 คลื4นสั4นสะเทือนอื4น ที4เขา้มารบกวน 

3 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธิี
คลื4นวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า
แบบชลมัเบอร์เจอร์ (Resistivity 
Schlumberger) 

นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างไฟฟ้า 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 
 
 

2 
1 
1 
2 
6 

Resistivity instrument 
& accessory 
GPS 
Light truck 

1 
 

1 
2 

30 30 -สาํหรับโครงการสาํรวจ 200 จุด 
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ 
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้าคะนอง พาย ุ
 คลื4นไฟฟ้าแรงสูง ที4เขา้มารบกวน 
 และ High conductive overburden  
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4 การสาํรวจธรณีฟิสิกส์โดยวธิี
คลื4นวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า
แบบไดโพล-ไดโพล (Resistivity 
Dipole-Dipole) 

นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างไฟฟ้า 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

2 
1 
1 
2 
6 

Resistivity instrument 
& accessory 
GPS 
Light truck 

1 
 

1 
2 

30 30 -สาํหรับแนวสาํรวจ 1,000 เมตร 
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ 
-อุปสรรค คือ ฝน ฟ้าคะนอง พาย ุ
 คลื4นไฟฟ้าแรงสูง ที4เขา้มารบกวน 
 และ High conductive overburden 

      
ตาราง  7.4 (ข) แสดงการใชบุ้คลากร  เครื4องมือ และระยะเวลาในการทาํงานสาํรวจธรณีวทิยาฐานราก  (Geological investigation) 
ที4 งาน บุคลากร จาํนวน 

(คน) 
เครื4องมือ จาํนวน 

(ชุด) 
สนาม 
(วนั) 

รายงานวชิาการ 
(วนั) 

หมายเหตุ 

1 การสาํรวจธรณีวทิยาฐานราก   นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
นายช่างเครื4องกล 
ช่างก่อสร้าง 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

Drilling rig & 
accessory 
High pressure pump 
Rubber packer 
Gas tank 
Truck 
Light truck 

1 
 

2 
1 
1 
1 
1 

60 60 -สาํหรับโครงการที4มีหลุมเจาะ 5 หลุม  
 และความลึกรวม ไม่เกิน 100 เมตร  
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดย 
 เทียบเคียงขอ้มูลขณะเปิดร่องแกน 
-อุปสรรค คือ การขออนุญาตใช ้
 พื"นที4ป่าไม ้ พื"นที4มีกรรมสิทธิ�  
 การทาํงานในพื"นที4แลง้นํ"า 
 การทาํงานในฤดูฝน พาย ุฟ้าคะนอง  
 ภาวะนํ"าป่าไหลหลาก พื"นที4ไขป้่า  
 และจากสัตวเ์ลื"อยคลานมีพิษ 
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ตาราง  7.4 (ค) แสดงการใชบุ้คลากร  เครื4องมือ และระยะเวลาในการทาํงานสาํรวจอุทกธรณีวทิยา (Hydrological investigation) 
ที4 งาน บุคลากร จาํนวน 

(คน) 
เครื4องมือ จาํนวน 

(ชุด) 
สนาม 
(วนั) 

รายงานวชิาการ 
(วนั) 

หมายเหตุ 

1 การสาํรวจอุทกธรณีวทิยา  นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างไฟฟ้า 
ช่างก่อสร้าง 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

2 
1 
1 
2 
2 

12 

Resistivity instrument 
& accessory 
GPS 
Drilling rig & 
accessory 
High pressure pump 
Truck 
Light truck 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

60 30 -สาํหรับโครงการพื"นที4 2 ตร.กม. 
-ความถูกตอ้งพิสูจน์ทราบโดยการเจาะ 
-อุปสรรค คือ พาย ุฝน ฟ้าคะนอง  
 คลื4นไฟฟ้าแรงสูง ที4เขา้มารบกวน 
 High conductive overburden และ 
 พื"นที4ที4มีโครงสร้างทางธรณีซบัซอ้น  

2 การติดตามและศึกษาผลกระทบ
อุทกธรณีวทิยา  (Monitoring of 
hydrological impact) 

นกัธรณีวทิยา 
นายช่างโยธา 
ช่างก่อสร้าง 
พนกังานขบัรถ 
คนงาน 

2 
1 
1 
1 
6 

Groundwater leveling  
Ground water sampler 
GPS 
Light truck 

1 
1 
1 
1 

60 30 -โครงการติดตามผลกระทบโดยทั4วไป 
 ใชเ้วลาต่อเนื4องอยา่งตํ4า 5 ปี  
 -เก็บขอ้มูลดา้นอุทกฯ ปีละ 12 เดือน 
  เดือนละ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
 -จดัทาํรายงานความคืบหนา้ปีละ 1 เล่ม 
 -ครบ 5 ปี จดัทาํ Final report 
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8. การจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม 

การจาํแนกกลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดจ้าํแนกตามพนัธกิจของกรมชลประทาน ดงันี"  

พนัธกิจ กลุ่มผูรั้บบริการ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

1. การจดัหาแหล่งนํ"าและเพิ4มพื"นที4
ชลประทาน 

1. สาํนกับริหารโครงการ 
2. สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ
ธรณีวทิยา 
3. สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ 
4. สาํนกัชลประทาน 1-17 

1.บุคคลผูถู้กขอใชที้4ดินเพื4อ
การชลประทาน 
 

2. การจดัการนํ"าชลประทาน 1. สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ"า 
2. สาํนกัชลประทาน 1-17 

1.บุคคลผูถู้กขอใชที้4ดินเพื4อ
การชลประทาน 
 

แนวทางและวธีิการในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แนวทางและวธีิการใหบ้ริการ 

กลุ่มผู้ รับบริการ  

1. สาํนกับริหารโครงการ 
2. สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและธรณีวทิยา 
3. สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ 
4. สาํนกัชลประทาน 1-17 
5. สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ"า 
6. สาํนกัชลประทาน 1-17 

1.  สาํรวจธรณีวทิยา เพื4อการศึกษาความเหมาะสม
โครงการและการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
เขื4อนเก็บกกันํ"า  เขื4อนระบายนํ"า และอาคาร
ประกอบ  สาํหรับ 
            1. 1. การพฒันาแหล่งนํ"าขนาดใหญ่ 
            1. 2. การพฒันาแหล่งนํ"าขนาดกลาง 
2. จดัทาํรายงานผลการสาํรวจ และจดัส่งใหก้ลุ่ม
ผูรั้บบริการ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

1. บุคคลผูถู้กขอใชที้4ดินเพื4อการชลประทาน 1. การขอใชที้4ดินเพื4อการชลประทาน 
 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริการที4ให้ ความตอ้งการ /            
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการ
สื4อสารระหวา่งกนั 

1.บุคคลผูถู้กขอใช้
ที4ดินเพื4อการ
ชลประทาน 

1. การขอใชที้4ดินเพื4อการ
ชลประทาน 

1. มีกระบวนการขั"นตอน 
ที4ชดัเจนและรวดเร็ว 
2. ไดรั้บค่าชดเชยที4ดินที4
ยติุธรรม 

• จดหมาย/โทรศพัท ์

• ประชุม/เวที
ประชาคม 

9. ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 

 ขอ้มูลการสํารวจธรณีวิทยาถือว่าเป็นขอ้มูลสําคญัพื"นฐานของความคุม้ค่าและการลดตน้ทุนในการ
ออกแบบและก่อสร้างเขื4อนเพื4อการชลประทาน  เนื4องจากในการวางโครงการและการออกแบบต่อเนื4องไป
จนถึงการก่อสร้างเขื4อนมีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลการสาํรวจธรณีวทิยาเพื4อใหด้าํเนินการในดา้นนั"นๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพธรณีวทิยาของโครงการเหล่านั"น  เช่น  สามารถวางแผนการดาํเนินงานและประเมิน
ค่าใชจ่้ายในการวางโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้างใหเ้ขื4อนสามารถกกัเก็บนํ" าไวไ้ดต้ามปริมาณความ
ตอ้งการของการใช้งานนั"นๆ และไม่เกิดการรั4วซึมจนก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อตวัเขื4อน ซึ4 งจะทาํให้
รัฐบาลประหยดัเงินไม่ตอ้งทาํการแกไ้ข หรือ ซ่อมแซมในภายหลงั  ทาํใหป้ระชาชนในพื"นที4ชลประทานไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งเตม็ที4 มีความรู้สึกที4ดีและรู้สึกปลอดภยั   ทาํใหเ้ขื4อนใชง้านไดอ้ยา่งย ั4งยนืและคุม้ค่าในระยะยาว    
นอกจากนี" ส่วนธรณีวิทยามีการนาํเทคโนโลยีใหม่ เช่น  การสํารวจธรณีฟิสิกส์เขา้มาช่วยในการสํารวจขอ้มูล
ทางด้านธรณีวิทยาในแนวศูนย์กลางเขื4อนและอาคารประกอบในบริเวณโครงการ   เพื4อให้สามารถแปล
ความหมายข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาโดยเปรียบเทียบกับหลุมเจาะสํารวจ  ซึ4 งเป็นอีกทางหนึ4 งที4ทาํให้การ
ประเมินสภาพธรณีวิทยาฐานรากบริเวณโครงการ ระหว่างหลุมเจาะสํารวจที4ห่างกนัไดถู้กตอ้งใกลเ้คียงมาก
ยิ4งขึ"น และสามารถลดตน้ทุนในการสาํรวจได ้  
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10. ระบบติดตามประเมินผล 

 ระหว่างการปฏิบติังานภาคสนาม  นักธรณีวิทยา  หัวหน้ากลุ่มงานและ ผธว. จะออกติดตามและ
ปฏิบติังานภาคสนามร่วมด้วยในโครงการที4มีความสําคญั หรือมีปัญหา และภายหลงันกัธรณีวิทยาผูท้าํการ
วเิคราะห์และประมวลผลไดส่้งรายงานในกบัส่วนธรณีวทิยา  ผธว.มอบหมายใหท้าํการตรวจสอบ จากนั"นกลุ่ม
งานแกไ้ขรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ในแต่ละขั"นตอนของการทาํงานจะประเมินผลงานตามลาํดบัชั"น
จนถึงผูอ้าํนวยการส่วน   

ตัวชี?วดั :  รายงานผลการสาํรวจ 

11. องค์ความรู้และเทคโนโลยทีี6เปลี6ยนแปลงไป 

 ปัจจุบนันอกจากการเจาะสํารวจธรณีวิทยาที4มีอุปกรณ์การเจาะที4สามารถเก็บตวัอยา่งหินไดม้าตรฐาน
แลว้  ส่วนธรณีวทิยาไดน้าํการสาํรวจธรณีฟิสิกส์ในรูปแบบใหม่มาใชป้ระกอบกบัขอ้มูลการเจาะสํารวจ  ซึ4 งจะ
ทาํใหก้ารประเมินสภาพธรณีวทิยาฐานรากบริเวณโครงการที4ไม่ไดเ้จาะสาํรวจไดถู้กตอ้งใกลเ้คียงมากยิ4งขึ"น 

12. การควบคุมค่าใช้จ่าย 

 ส่วนธรณีวทิยามีกระบวนควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ดงันี"  

 1.  มีการตรวจสอบตั"งแต่เริ4มตน้ในการจดัตั"งงบประมาณการสาํรวจ  เริ4มตั"งแต่ขั"นตอนวางโครงการไป
จนถึงขั"นออกแบบรายละเอียด  จะกาํหนดตามมาตรฐานการสาํรวจ 

 2.  ในการปฏิบติังานสนาม ไดก้าํหนดขั"นตอนการควบคุม ดงันี"  

  1).  มีการรายงานผลการปฏิบติังานสนามและรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที4ไดรั้บการ
จดัสรรทุกเดือน ตามแผนงานและงบประมาณที4ไดรั้บ 
  2).  มีการจดัทาํรายงานผลการสาํรวจธรณีวทิยา ตามหลกัวชิาการ  
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13.  ปัจจัยเรื6องประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ปัจจยัที4มีผลเกี4ยวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน และแนวทางในการดาํเนินงาน 
ดงันี"  

ปัจจยัเรื4องประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวทางในการดาํเนินงาน 

1. ขอ้มูลดา้นธรณีวทิยาฐานรากไม่เพียงพอ สาํหรับใช้
ในขั"นออกแบบรายละเอียด  หลุมเจาะสาํรวจมี
ระยะห่างกนัมาก   ทาํใหข้าดขอ้มูลที4อยูถ่ดัไประหวา่ง
หลุมเจาะนั"นๆ อาจมีแนวรอยแตก รอยเลื4อนที4ไม่
ปรากฎใหเ้ห็นบนพื"นผวิดินหรือมีดินปิดทบัอยู ่ เป็น
ปัจจยัที4เกิดจากธรรมชาติ 

เพิ4มจาํนวนหลุมเจาะสาํรวจธรณีวทิยาฐานรากใหม้าก
ขึ"น  ทาํใหร้ะยะห่างระหวา่งหลุมเจาะสาํรวจลดลง 
และ ใชก้ารสาํรวจธรณีวทิยาวธีิอื4น เช่น การสาํรวจ
ธรณีฟิกส์ประกอบการสาํรวจ 

2.  ผูด้าํเนินการสาํรวจขอ้มูลสนาม การทดสอบและ 
วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล  หรือ ผูแ้ปล
ความหมายขอ้มูลขาดความชาํนาญ ทาํใหไ้ดข้อ้มูล
ผดิพลาด เป็นปัจจยัที4เกิดจากบุคลากร 

ใหก้ารอบรมความรู้  ฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ เพื4อ
ลดขอ้ผดิพลาดใหน้อ้ยลง จนถึงไม่มีขอ้ผดิพลาดเลย 

14.  แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและปัจจัยภายนอกที6ควบคุมไม่ได้หรืออยู่นอกเหนือการควบคุม 

ภาวะฉุกเฉินและปัจจยัภายนอก แผนรองรับ 

1. การเจาะสาํรวจ เกิดภาวะฉุกเฉินหวัเจาะติด 1. จดัเตรียมหน่วยกูคื้นฉุกเฉิน 
2. จดัเครื4องเจาะสาํรอง ใหพ้ร้อมใชง้านไดท้นัที 
 

2. การสาํรวจธรณีฟิสิกส์ เกิดภาวะฉุกเฉินเครื4อง
เสีย 

1. จดัเตรียมเครื4องสาํรอง ให้พร้อมใชง้านไดท้นัที 

 

3. กรณีเกิดภยัพิบติัขึ"นกบัเขื4อน หรือ อาคาร
ประกอบ และมีความตอ้งการขอ้มูลทางดา้น
ธรณีวทิยา เพื4อการปรับปรุง แกไ้ข 

 

ส่วนธรณีวทิยาสามารถเคลื4อนยา้ยอุปกรณ์และ
บุคลากรเขา้สู่พื"นที4ปัญหาภายใน 24 ชม. 
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