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ตามที่กรมอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2560) 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual) 
กระบวนการวิเคราะห์ปริมาณน ้าซึมผ่านฐานรากเขื่อนและแบบรายละเอียดการปรับปรุง 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ท างานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือ ขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือใช้ในการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก
และแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนและประมาณการ การเตรียมการและ
ขั้นตอนการส ารวจ จนถึงการน าเสนอเล่มรายงานการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อนและแบบ
รายละเอียดการปรับปรุงแก่ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
3. ค้าจ้ากัดความ 

มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือ
ว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่มนระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา ก าหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ผวศ. ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม 
ปธ. หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา 
อบ. หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 

 รูปตัดแสดงชั้นดินและหินฐานรากตามแนวศูนย์กลางเข่ือนและตามแนวทางระบายน้ าล้น เป็นแบบแสดง
รายละเอียดข้อมูลหลุมเจาะทางธรณีวิทยา อาทิ ชนิดดินและหิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม 
คุณภาพของหิน ค่าการรั่วซึมน้ าผ่านชั้นดินและหินฐานราก เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก เพื่อให้ได้ค่าศักย์ของน้ า ณ ต าแหน่งต่างๆ บนพ้ืนที่การไหลใดๆ 
ด้วยวิธีเลขจ านวน (Numerical Method) โดยใช้เทคนิคของ Finite Element เป็นการน าพ้ืนที่การไหลซึมมา
เขียนลงตามมาตราส่วน แล้วแบ่งพ้ืนที่ส่วนที่มีการไหลซึมผ่านเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือรูปทางเรขาคณิต
อ่ืนๆ โดยมีจ านวนชิ้นส่วนที่แบ่งนั้นทราบแน่นอน ยิ่งมีจ านวนมากเท่าใดความถูกต้องของค าตอบก็สูงขึ้น การ
ค านวนจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วย โดยโปรแกรม SEEP/ W ของบริษัท GEO - SLOPE ประเทศแคนาดา 
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 แบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ า แบบอ่างเก็บน้ าและอาคารประกอบ เพ่ือก าหนดรูปแบบ (Model) อ่างเก็บน้ า 
และคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุของอ่างเก็บน้ า 

แบบปรับปรุงฐานรากเขื่อน แปลนและรูปตัด แสดงรูปตัดตามแนวศูนย์กลางเขื่อน (มองตามน้ า) งาน
ปรับปรุงฐานราก แปลนแสดงหลุมเจาะ Primary grout holes & Secondary grout holes ข้อก าหนดต่างๆ 
เช่น วิธีการเจาะอัดฉีดสารผสม ล าดับแถวการปฏิบัติงาน ชนิดเครื่องเจาะ เป็นต้น 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณางานที่ได้รับการร้องขอ และ
อ านวยการให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการ  

4.2 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก
เขื่อนของฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก าหนดวิธีการในการออกแบบงานปรับปรุงฐานราก
เขื่อน 

4.3 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา ก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานวิชาการ รวมถึงแก้ไขปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.4 นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ/ ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการ
วิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อนและแบบปรับปรุงฐานรากเขื่อน 
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สรุปกระบวนการจัดท้าคูม่ือการวิเคราะห์ปริมาณน ้าซึมผ่านฐานราก 

และแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 
 
กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 อนุมัติแผนการด าเนินงาน 
 1.2 วางแผนการท างาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเจาะส ารวจธรณีวิทยาฐานราก เพ่ือจ าแนกชั้นฐานรากตามค่า
การรั่วซึม แบบอ่างเก็บน้ าและอาคารประกอบ เพ่ือก าหนดรูปแบบ (Model) อ่างเก็บน้ า และคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของวัสดุของอ่างเก็บน้ า รวมถึงการ ก าหนดรูปแบบการปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีต่างๆ ส าหรับการ
วิเคราะห์ เช่น การขุดเปิดร่องแกน (Cutoff trench) การปูดินเหนียว U/S impervious blanket การเจาะอัด
ฉีดสารผสม (Grouting) เป็นต้น 

1.4 ท าการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก โดยโปรแกรม SEEP/ W ค านวนหาปริมาณน้ าที่ซึมผ่าน
เขื่อนและฐานราก ความเร็วของน้ าที่ไหลซึม คาดการณ์บริเวณที่อาจเกิดการลอยตัวหรือการกัดเซาะ (Piping) 
เนื่องจากแรงดันน้ า ตรวจสอบอัตราส่วนปลอดภัยของกรณีนั้นๆ  

1.5 จัดท ารายงานฉบับร่างการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ า
ไหลซึมผ่านฐานรากเขื่อน ผลการวิเคราะห์ค่า Hydraulic Gradient และค่า Velocity บริเวณ Filter และ 
บริเวณท้ายเขื่อน (Toe Drain) ที่มีโอกาสเกิด Piping สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1.6 ตรวจสอบรายงาน ตรวจ/ปรับแก ้รายงานฉบับร่าง 
1.7 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
1.8 เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือลงนามเห็นชอบ 
1.9 ส่งให้ผู้รับบริการ  
1.10 อบ.ชป.2 พิจารณาเห็นควรให้ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 
1.11 ศึกษารายละเอียดแบบอ่างเก็บน้ า รายงานการการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก 
1.12 ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก ออกแบบรูปแบบของการอัดฉีดสารผสม จ านวนแถว/ 

ความลึก ข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการไหลซึมของน้ าผ่านฐานรากเข่ือน 
1.13 เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือลงนามเห็นชอบ 
1.14 ส่งแบบงานปรับปรุงฐานราก ให้ฝ่ายออกแบบเพ่ือประกอบเป็นแบบในการก่อสร้าง  
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Work Flow กระบวนการจัดท้าคู่มือการวิเคราะห์ปริมาณน ้าซึมผ่านฐานราก 
และแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 

 
ล าดับที่    ผังกระบวนการ    เวลา (วัน) 
 

 
1 

 
อนุมัติแผนการด าเนินงาน 

 
 

 
1 

 
2 

 

 
วางแผนการท างาน 

 

 
1 

 
3 

 

 
ศึกษา วิเคราะห์รายงาน 

 
3 

 
4 
 
 

 
ท าการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก 

โดยโปรแกรม SEEP/ W  
 

 
5 

 
5 

 

 
จัดท ารายงานฉบับร่าง 

การวิเคราะหป์ริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก 
 

 
5 

 
6 
 

 
ตรวจสอบ/ 

ปรับแก้ 
 
 

 
1 

 
7 

 

 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 
1 

 
8 
 
 

 
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 

เพ่ือเห็นชอบ 
 

1 
 
 

 

 
1 

Yes 

No 



5 
 

 
 
 

9 
 

1 
 
 

จัดท าส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ 
และส่งให้ผู้รับบริการ 

 

 
 
 

2 

 
10 

 
อบ.ชป.2 พิจารณาเห็นควรให้ออกแบบ 

รายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 
 

 
3 

 
11 

 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 
2 

 
12 

 
ออกแบบรายละเอียด 
การปรับปรุงฐานราก 

 

 
3 

 
13 

 
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2  

เพ่ือลงนามเห็นชอบ 
 

 
1 

 
14 

 
ส่งให้ฝ่ายออกแบบ 

 

 
1 
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5.  Work Flow กระบวนการ 

  ชื่อกระบวนการ : การจัดท าคู่มือการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากและแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 
ตัวชี วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน : ร้อยละของการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากและแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
 

ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 

 
อนุมัติแผนการด าเนินงาน 

 

 
1 
 

จัดท าแผนการด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์
โดยเสนอ ผวศ.ชป.2 เพ่ืออนุมัติแผน 

แผนปฏิบัติการ ผวศ.ชป.2 

 
2 

 

 
วางแผนการท างาน 

 
1 

วางแผนการท างาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  

ตารางแผนการท างาน ปธ.ชป.2 และนัก
ธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

 
3 
 

 

 
ศึกษา วิเคราะห์รายงาน 

 
 
 

1 

3 รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
1. รายงานการเจาะส ารวจธรณีวิทยาฐาน
ราก รายงานการส ารวจปฐพีกลศาสตร์ 
(แหล่งบ่อยืมดิน) และแบบก่อสร้าง  
2. ก าหนดรูปแบบการปรับปรุงฐานรากด้วย
วิธีต่างๆ ส าหรับการวิเคราะห์  

1. ข้อมูลจากการทดสอบในสนาม
จริงจากรายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก 
2. ปริมาณ ชนิดและคุณสมบัติของ
ดินที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงฐาน
ราก 
3. รูปแบบอ่างเก็บน้ าตามจริง จาก
แบบก่อสร้าง 
 
 
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
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ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

4 
 
 
 

 

1 
 
 

ท าการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึม 
ผ่านฐานรากโดย 

โปรแกรม SEEP/ W 
 

5 1. จัดท ารูปแบบ (Model) เขื่อนและวิธีการ
ปรับปรุงฐานรากในรูปแบบต่างๆ และ
ก าหนดค่าทางวิศวกรรมของวัสดุถมเข่ือนใน
บริเวณต่างๆ 
1. หาปริมาณน้ าที่ซึมผ่านเขื่อนและฐานราก  
2. หาค่า Hydraulic Gradient และค่า 
Velocity ณ จุด A (บริเวณ Filter) และจุด 
B (บริเวณท้ายเขื่อน) ที่มีโอกาสเกิด Piping 
3. คาดการณ์บริเวณท่ีอาจเกิดการลอยตัว
หรือการกัดเซาะเนื่องจากแรงดันน้ า และ
ตรวจสอบอัตราส่วนปลอดภัยของกรณีนั้นๆ 
ได้อีกด้วย 

1. โปรแกรม “SEEP /W ของบริษัท 
GEO - SLOPE ประเทศแคนาดา 
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 
 

5 
 
 

 

 
จัดท ารายงานฉบับร่าง 

การวิเคราะห์ 
ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก 

 
 
 
 

2 

5 1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าไหลซึมผ่าน
ฐานรากเข่ือน  
2. ผลการวิเคราะห์ค่า Hydraulic 
Gradient และค่า Velocity ณ จุด A ( 
บริเวณ Filter ) และจุด B ( บริเวณท้าย
เขื่อน) ที่มีโอกาสเกิด Piping  
3. ผลการวิเคราะห์ตามแบบ model ใน
การวิเคราะห์ 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. โปรแกรม “SEEP /W ของบริษัท 
GEO - SLOPE ประเทศแคนาดา 
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

Yes 

No 
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ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

6 
 
 
 

 

2 
 
 

ตรวจสอบ/ 
ปรับแก้ 

 
 

 
 

1 

 
1. ตรวจสอบ/ ปรับแก้ คุณสมบัติของวัสดุ
ถมตัวเขื่อนที่ก าหนดในรูปแบบ (Model)  

2. ตรวจสอบ/ ปรับแก้ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ รวมถึงรายงานการสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ 
 

 
ผ่านการตรวจสอบโดย ปธ.ชป.2 
ผู้ช านาญการและผู้มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
ปธ.ชป.2 

 
7 

 

 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 

 
1 

 
แก้ไขและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
เนื้อหารายงานต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

 
 

8 
 

 
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 

เพ่ือเห็นชอบ 
 

 
 

1 

 
เสนอ ผวศ./ ผส. เพื่อเห็นชอบ 
 

 
หนังสือน าส่งรายงาน 

 
ปธ.ชป.2 

 
 

9 
 
 

 
 

ส่งให้ผู้รับบริการ 
 
 

2 

 
2 

 
จัดท าส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ 
และส่งให้ ฝ่ายออกแบบ โครงการก่อสร้าง
ชลประทานที่ 2 หรือโครงการชลประทาน
จังหวัด (ที่รับผิดชอบ) 

 
รายงานลักษณะรูปเล่มรายงานและ
แบบ pdf file  
 

 
ปธ.ชป.2 

Yes 

No 
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ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

10 

2 
 

อบ.ชป. 2 พิจารณาเห็นควรให้
ออกแบบรายละเอียด 
การปรับปรุงฐานราก 

 

 
 

3 

 
 
อบ.ชป.2 เห็นสมควรให้มีการออกแบบ
ปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีอัดฉีดสารผสม 

 
 
 

 
 
อบ.ชป.2 

11  
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

2 1. ศึกษาธรณีวิทยาฐานรากบริเวณแนว
ศูนย์กลางเข่ือน 
2. ศึกษาผลด้านวิศวกรรมฐานรากเขื่อน 
เช่น อัตราการรั่วซึมน้ า ระดับการผุพัง
สลายตัวของหิน คุณภาพแท่งตัวอย่างหิน 
เป็นต้น 
3.ขนาดและมิติต่างๆของอ่างเก็บน้ า เช่น 
ความยาว ความกว้างของร่องแกนอ่างเก็บ
น้ า เป็นต้น 

1. รายงานรายงานผลการวิเคราะห์
ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อน  
2. รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก  
3. แบบก่อสร้าง  
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

12 
 

 
ออกแบบรายละเอียด 
การปรับปรุงฐานราก 

 
 
 

3 
 

3 1. ก าหนดระดับฐานรากเขื่อน Cutoff 
trench หลุมเจาะ Blanket grouting, 
Curtain grouting และ Abutment 
grouting 
2. ก าหนด Pilot hole และ Check hole 
3. การค านวณปริมาณงาน คิดราคางาน 
และจัดท าข้อก าหนด (Specification) 
 

1. รายงานรายงานผลการวิเคราะห์
ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อน  
2. รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก  
3. แบบก่อสร้าง  
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
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ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 4  4. ก าหนดรูปแบบของการท างาน 
4.1 รูปแบบของการอัดฉีดของผสม 
รายละเอียดการแบ่งช่วงความลึกของการ
อัดฉีด 
4.2 ประเภทเครื่องเจาะ 
4.3 ขั้นตอนการท างานอัดฉีดของผสม 
 

  

13  
 

เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2  
เพ่ือลงนามเห็นชอบ 

 

 
 

1 

 
 
เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือเห็นชอบ 
 

 
 
หนังสือน าส่งแบบรายละเอียดการ
ปรับปรุงฐานราก 

 
 
ปธ.ชป.2 

14  
ส่งให้ฝ่ายออกแบบ 

 
 

1 จัดท าส าเนาแบบ 
และส่งให้ ฝ่ายออกแบบ 

แบบรายละเอียดการปรับปรุงฐาน
ราก 

ปธ.ชป.2 
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6. ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
  

รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
1. อนุมัติแผนการด าเนินงาน   ผวศ.ชป.2 ต้องได้รับการอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงาน ก่อน
เริ่มด าเนินการ 
 

2. วางแผนการท างาน 
 
 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ท างาน ระยะเวลา และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ  
 

ตารางแผนการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ปธ.ชป.2 และนัก
ธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการ
วางแผนการท างาน และ
รับมอบหมายหน้าที่
ชัดเจน 
 

3. ศึกษา วิเคราะห์รายงาน 
 
 

1. ศึกษารายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก เพ่ือจ าแนกชั้นฐาน
รากตามค่าการรั่วซึม  
2. ศึกษารายงานการส ารวจปฐพี
กลศาสตร์ (แหล่งบ่อยืมดิน) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวิธีการปรับปรุง
ฐานราก 
3. ศึกษาแบบก่อสร้าง เพ่ือก าหนด
รูปแบบ (Model) อ่างเก็บน้ า  
4. ก าหนดรูปแบบการปรับปรุงฐานราก
ด้วยวิธีต่างๆ ส าหรับการวิเคราะห์ เช่น 
การขุดเปิดร่องแกน (Cutoff trench)  

1. รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก  
2. รายงานการส ารวจปฐพีกลศาสตร์ 
(แหล่งบ่อยืมดิน)  
3. แบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 



12 
 

รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 การปดูินเหนียว U/S impervious 

blanket การเจาะอัดฉีดสารผสม 
(Grouting) เป็นต้น 
 
 

   

4. ท าการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่าน
ฐานรากโดยโปรแกรม SEEP/ W 

1. น าพื้นที่การไหลซึมมาเขียนลงตาม
มาตรส่วน แล้วแบ่งพ้ืนที่ส่วนที่มีการ
ไหลซึมผ่านเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
หรือรูปทางเรขาคณิตอ่ืนๆ โดยมีจ านวน
ชิ้นส่วนที่แบ่งนั้นทราบแน่นอน ยิ่งมี
จ านวนมากเท่าใดความถูกต้องของ
ค าตอบก็สูงขึ้น  
2. หาค่าก าหนดที่ขอบพ้ืนที่การไหล 
และค่าก าหนดตอนเริ่มต้นให้ใกล้เคียง
สภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด และแทน
ลงในสมการหรือ matrix 
3. สร้าง Soil Seepage Model และ
ก าหนดคุณสมบัติของชั้นหินฐานราก 
จากลักษณะสภาพธรณีวิทยาฐานราก ที่
ได้เลือกเป็นตัวแทนในการพิจารณาค่า
การไหลซึมของน้ า ที่ได้จากการทดสอบ
ในสนาม (ข้อมูลหลุมเจาะส ารวจ 
 

 นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
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รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 ธรณีวิทยา) ส่วนค่าการรั่วซึมน้ าของดิน

ตัวเขื่อน และ Filter ได้จากการ
ประมาณจากค่ามาตรฐานทั่วไป 
4. โปรแกรมท าการประมวลผลข้อมูล 
5. วิเคราะห์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

   

5.จัดท ารายงานฉบับร่าง 
การวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก 

จัดท ารายงานจากผลการวิเคราะห์ค่า
การรั่วซึมของน้ าผ่านชั้นหินฐานราก 
ได้แก่ 
1. แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าไหล
ซึมผ่านฐานรากเขื่อน  
2. แสดงผลการวิเคราะห์ค่า Hydraulic 
Gradient และค่า Velocity ณ จุด A ( 
บริเวณ Filter ) และจุด B ( บริเวณท้าย
เขื่อน ) ที่มีโอกาสเกิด Piping  
3. สรุปผลการวิเคราะห์ตามแบบ 
model ในการวิเคราะห์ 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึม
ผ่านฐานราก 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ และ 
ช่างก่อสร้าง 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท า
รายงานฉบับร่างเพ่ือให้ 
ปธ.ชป.2 ผู้ช านาญการ
และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
6. ตรวจ/ แก้ไข รายงานฉบับร่าง 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
แบบประกอบ 

 ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็น
ผู้ช านาญการและ
ประสบการณ์สูง 
 

7. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

จัดท ารูปเล่มรายงาน และ CD บันทึก
ข้อมูล 

เล่มรายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการ
ปรับแก้รายงานให้
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

8. เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือลง
นามเห็นชอบ 
 

เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือลงนาม
เห็นชอบ 
 
 
 

เอกสารลงนามเพ่ือเห็นชอบ ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
น าเสนอรายงานต่อผู้บัญ
คับบัญชาและผู้บริหาร 
 

9. ส่งมอบรายงานให้กับผู้ร้องขอ 
 

ท าหนังสือน าส่งรายงานให้กับฝ่าย
ออกแบบและเจ้าของงาน 

หนังสือน าส่งรายงาน ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่ง
รายงานให้กับฝ่าย
ออกแบบและหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

10. อบ.ชป.2 พิจารณาเห็นควรให้
ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐาน
ราก 
 
 

รอผลการพิจารณาเห็นควรท าการ
ปรับปรุงฐานรากจาก อบ.ชป.2 

 อบ.ชป.2 อบ.ชป.2  ต้องเป็นผู้
พิจารณาเห็นควรให้มี
การออกแบบ 
รายละเอียดการปรับปรุง
ฐานราก 
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รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
11. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ศึกษารายงานรายงานผลการ
วิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานราก
เขื่อน เพ่ือก าหนดความลึก จ านวนแถว
ของหลุมเจาะอัดฉีดของผสม 
2. รายงานการเจาะส ารวจธรณีวิทยา
ฐานราก เพื่อก าหนดพ้ืนที่เจาะอัดฉีดน้ า
ปูนสภาพจริง ตามแนวร่องแกน 
 
 

1. รายงานรายงานผลการวิเคราะห์
ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อน  
2. รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานราก  

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 
 

12. ออกแบบรายละเอียด 
การปรับปรุงฐานราก 

 

แสดงแบบรายละเอียดงานปรับปรุงฐาน
ราก ดังนี้ 
1. ก าหนดระยะห่าง ความลึก จ านวน
แถวของหลุมเจาะ Blanket grouting, 
Curtain grouting, Pilot hoile และ 
Check hole 
3. รูปแบบของการอัดฉีดของผสม 
4. ประเภทเครื่องเจาะ 
5. ล าดับแถวการปฏิบัติงาน 
6. ข้อก าหนดต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม
การท างาน 
7. ก าหนดรูปแบบของการท างาน 
 
 

 นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็น
ผู้ช านาญการและ
ประสบการณ์สูง 
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รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
13. เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2  
เพ่ือลงนามเห็นชอบ 

 

เสนอ ผวศ.ชป.2/ ผส.ชป.2 เพ่ือลงนาม
เห็นชอบ 

เอกสารลงนามเพ่ือเห็นชอบ ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
น าเสนอรายงานต่อผู้บัญ
คับบัญชาและผู้บริหาร 
 

14. ส่งให้ฝ่ายออกแบบ 
 

ท าหนังสือน าส่งรายงานให้กับฝ่าย
ออกแบบและเจ้าของงาน 

หนังสือน าส่งรายงาน ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่ง
รายงานให้กับฝ่าย
ออกแบบและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 
 

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวชี วัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ประเมินผล 
1. อนุมัติแผนการด าเนินงาน 
 

  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องได้รับ
การอนุมัติแผนงานจาก          
ผวศ.ชป.2 
 
 

ปธ.ชป.2 

2. วางแผนการท างาน 
 

ตารางการปฏิบัติงาน และหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

ตรวจสอบตารางการ
ปฏิบัติงาน 

คณะท างานจะต้องท าการวาง
แผนการท างาน ระยะเวลา และ
หน้าที่รับผิดชอบ 
 
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ ช านาญ
การ  
 

3. ศึกษา วิเคราะห์รายงาน 
 
 

1. รายงานการเจาะส ารวจธรณีวิทยา
ฐานราก  
2. รายงานการส ารวจปฐพีกลศาสตร์ 
(แหล่งบ่อยืมดิน)  
3. แบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  
 

 คณะท างานจะต้องท าการศึกษา
วิเคราะห์รายงานให้ถี่ถ้วน ถูกต้อง 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ ช านาญ
การ 

4. ท าการวิเคราะห์ปริมาณ
น้ าซึมผ่านฐานรากโดย
โปรแกรม SEEP/ W 
 

โปรแกรม GEO-SLOPE OFFICE 
VERSION 4 

 คณะท างานจะต้องศึกษาการใช้
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง  

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ ช านาญ
การ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวชี วัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ประเมินผล 
5. จัดท ารายงานฉบับร่าง 
การวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึม
ผ่านฐานราก 
 

จัดท ารายงานโดยนักธรณีวิทยา 
 

 คณะท างานจะต้องจัดท ารายงาน
ให้มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ ช านาญ
การ 

6. ตรวจ/ แก้ไข รายงานฉบับ
ร่าง 
 

ตรวจสอบรายงานฉบับร่างโดย
ผู้ช านาญการและผู้มีประสบการณ์สูง 

ตรวจสอบรายงานโดย 
ปธ.ชป.2 ผู้ช านาญการและผู้
มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานรากจะต้องผ่าน
ตรวจสอบรายงานจาก ปธ.ชป.2 
ผู้ช านาญการและผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ปธ.ชป.2 

7. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ช านาญการ
และผู้มีประสบการณ์สูง 
 

  นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
 

8. เสนอ ผวศ.ชป.2/  
ผส.ชป.2 เพ่ือลงนามเห็นชอบ 
 

หนังสือน าส่งรายงาน ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือส่วน/ ส านัก 

รายงานการเจาะส ารวจ
ธรณีวิทยาฐานรากต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร ก่อน
น าไปลงทะเบียนและเผยแพร่ 
 

ปธ.ชป.2 

9. ส่งมอบรายงานให้กับผู้ร้อง
ขอ 
 

รายงานลักษณะรูปเล่มและแบบ pdf 
file  

ตรวจสอบจากทะเบียน
รายงานจากฝ่ายปฐพีและ
ธรณีวิทยา 

1. มีการท าทะเบียนรายงานการ
วิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐาน
รากและแบบรายละเอียดการ
ปรับปรุงฐานราก 

ปธ.ชป.2 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวชี วัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ประเมินผล 
   2. มีการมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายชื่อ
หน่วยงานที่จะน าส่งข้อมูล 
3. มีการน าส่งรายงานและCD
บันทึกรายงานให้แต่ละหน่วยงาน 
โดยใช้หนังสือน าส่ง 
 

 

10. อบ.ชป.2 พิจารณาเห็น
ควรให้ออกแบบรายละเอียด
การปรับปรุงฐานราก 
 
 

   อบ.ชป.2 

11. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 

1. รายงานรายงานผลการวิเคราะห์
ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อน  
2. รายงานการเจาะส ารวจธรณีวิทยา
ฐานราก 
 

 คณะท างานจะต้องท าการศึกษา
วิเคราะห์รายงานให้ถี่ถ้วน ถูกต้อง 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 

12. ออกแบบรายละเอียด 
การปรับปรุงฐานราก 

 
 

 

ผ่านการตรวจสอบโดย ปธ.ชป.2 
ผู้ช านาญการและผู้มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ตรวจสอบแบบรายละเอียด
การปรับปรุงฐานราก โดย
ผู้ช านาญการและผู้มี
ประสบการณ์สูง 
 

คณะท างานจะต้องออกแบบ
รายละเอียดการปรับปรุงฐานราก
ให้ละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในสนาม 
 

ปธ.ชป.2,  
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวชี วัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ประเมินผล 
13. เสนอ ผวศ.ชป.2/ 
ผส.ชป.2 เพ่ือลงนามเห็นชอบ 

 

หนังสือน าส่งรายงาน ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือส่วน/ส านัก 

แบบรายละเอียดการปรับปรุง
ฐานรากต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร ก่อนน าไป
ลงทะเบียน 
 
 

ปธ.ชป.2 

14. ส่งให้ฝ่ายออกแบบ 
 

แบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก ตรวจสอบจากทะเบียน
รายงานจากฝ่ายปฐพีและ
ธรณีวิทยา 

1. มีการท าทะเบียนแบบ
รายละเอียดการปรับปรุงฐานราก 
2. มีการมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายชื่อ
หน่วยงานที่จะน าส่งข้อมูล 
3. มีการน าส่งแบบ และ CD
บันทึกรายงานให้ฝ่ายออกแบบ 
 
 

ปธ.ชป.2 
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8. เอกสารอ้างอิง 

 9.1 การออกแบบ Grout ฐานรากเข่ือน, ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ 
 9.2 การพิจารณาวิธีการปรับปรุงฐานราก, ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ 
 9.3 คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงาน grout, ณกรณ ์ชลวิสุทธิ์, หนว่ยพัฒนาน้ าบาดาล, กองส ารวจปฐพีและ
ธรณี, กรมชลประทาน 
   
 
9. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 10.1 แบบฟอร์มตารางแสดงคุณสมบัติค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ าของเขื่อน และฐานรากในแนว
ศูนย์กลางตัวเขื่อน 
 10.2 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปริมาณน้ าไหลซึมผ่านฐานรากเข่ือน     
 10.3 ผลการวิเคราะห์ค่า  Hydraulic  Gradient  และค่า  Velocity 
 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ 
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ภาคผนวก 
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รายการ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ า 

k (m./sec.) 
ที่มาของข้อมูล / การเลือกใช้ข้อมูล 

วัสดุถมเข่ือน   

  1. Core  Zone   

  2. Random  Zone   

  3. Filter & Toe  Drain   

ดิน-หินฐานราก   

  1. Overburden   

  2. หินชั้นที่ 1     

3. หินชั้นที่ 2   

4. หินชั้นที่ 3   

5. หินชั้นที่ 4   

6. หินชั้นที่ 5   
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Analysis  Method 

(Case) 

Seepage through 
Dam & Foundation 

(m.3/sec./m.) 

Seepage through 
Foundation 
(m.3/sec./m.) 

Foundation 
Improved* 

% 

1. No Foundation Improvement    
2. Cutoff Trench    
3. Cutoff Trench & U/S Impervious Blanket  6H    
4.  Cutoff Trench & U/S Impervious Blanket 12H    
5.  Cutoff Trench & Grouting Depth .. m. (.. row)    
    

 
% Foundation  Improved* = (Seepage through Dam & Foundation Case 1) - ( Seepage through Dam & Foundation Case 2,,5) x 100 
                                                                         ( Seepage through Dam & Foundation Case 1 )  
 

 
 
 
 
 
 
 

Analysis  Method Velocity (m./sec.) Hydraulic Gradient 

(Case) Point  A Point  B Point  A Point  B 

1. No Foundation Improvement     
2. Cutoff Trench     
3. Cutoff Trench & U/S Impervious Blanket  6H     
4.  Cutoff Trench & U/S Impervious Blanket 12H     
5.  Cutoff Trench & Grouting Depth … m. (.. row)     
     

 
 
 
 
 

 


