คู่มอื การจําแนกงานตัดคันทาง (ดิน – หินผุ – หินแข็ง)
โดยวิธีการสํารวจด้วยคลื$นไหวสะเทือนแบบหักเห

ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง
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คํานํา
การสร้างถนนในแนวใหม่หรื อการปรับปรุ งเพิมช่องจราจรของถนนเดิม หลีกเลียงไม่ได้
ทีจะต้องทําการสร้างผ่านพื'นทีภูเขา ทีมีช' นั หิ นหรื อมวลหิ น ในกรณี ทีเป็ นชั'นดิน หรื อหิ นผุ สามารถ
ใช้เครื องจักรขุดตักออกไปได้ แต่ถา้ เป็ นหิ นแข็ง จําเป็ นต้องทําการเจาะและระเบิดออกไป การใช้
เครื องจักรขุดตักดิน หรื อหิ นผุ จะมีมูลค่างานแตกต่างกัน มูลค่างานของงานเจาะ และระเบิด มีมูลค่า
งานสู งทีสุ ด
การสํารวจเพือหาปริ มาณของดิน หิ นผุหรื อหิ นแข็ง จะทําให้การประมาณการมูลค่าของ
วัสดุแต่ละประเภทได้ใกล้เคียงกับสภาพการก่อสร้างจริ ง ทําให้การบริ หารจัดการก่อสร้างทําได้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ'น และนอกจากนี' ยังสามารถใช้เป็ นแนวทางเลือกเพือกําหนดแนวการก่อสร้าง
แนวเส้นทางอืน ทีหลีกเลียงบริ เวณหิ นแข็ง เพือลดงบประมาณในการก่อสร้าง
ในการสํารวจใต้พ'ืนดิน ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี ทางธรณี เทคนิค เช่น การเก็บตัวอย่างจากหลุม
เจาะสว่าน การเจาะสํารวจ การสํารวจด้วยวิธีเจาะหยังด้วยหัวกรวย หรื อใช้วธิ ี การสํารวจด้วยธรณี
ฟิ สิ กส์ เช่น การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน การสํารวจด้านความโน้มถ่วง แต่การสํารวจโดย
พื'นฐานส่ วนใหญ่แล้ว จะใช้การสํารวจด้วยวิธีทางธรณี ฟิสิ กส์ก่อน เนืองจากเป็ นวิธีทีใช้เวลาในการ
สํารวจน้อยกว่า ประหยัดงบประมาณมากกว่า โดยเฉพาะการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน เป็ นการ
สํารวจทีนิยมมากสําหรับหลายๆ โครงการ เช่น การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนเพือหาแหล่งนํ'ามัน
หาแหล่งถ่านหิ น หรื อแหล่งแร่ ประเภทต่างๆ
การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน จะสามารถทราบถึงความหนาของวัสดุ และความเร็ ว
คลืนทีเคลือนทีผ่านวัสดุแต่ละชั'น เมือเราทราบความเร็ วคลืนของวัสดุแล้ว ก็นาํ ไปเปรี ยบเทียบกับ
ความสามารถของเครื องจักร เพือกําหนดประเภทของวัสดุ ว่าเป็ นชั'นดิน ชั'นหิ นผุหรื อชั'นหิ นแข็ง
และนําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับ Cross-section ของพื'นทีทีทําการสํารวจ ก็จะได้ปริ มาณ
ของดิน หิ นผุ และหิ นแข็งของแต่ละพื'นทีสํารวจ หรื อเป็ นปริ มาณของดิน หิ นผุหรื อหิ นแข็ง ของ
แต่ละโครงการก่อสร้าง ทําให้ประเมินมูลค่างานหรื องบประมาณ สําหรับงานตัดแต่ละชนิดวัสดุ ใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับสภาพงานก่อสร้างจริ ง

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญรู ป
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที @ บทนํา
@.@ ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2 กรอบแนวความคิด
@.D วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที 2 การเปรี ยบเทียบความเร็ วคลืนไหวสะเทือนแบบหักเหกับ
ความสามารถของเครื องจักร
2.1 การสํารวจธรณี วทิ ยาใต้พ'ืนผิวด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
2.2 ประเภทของงานตัดคันทาง
2.2.1 งานตัดดิน
2.2.2 งานตัดหิ นผุ
2.2.3 งานตัดหิ นแข็ง
2.2.4 งานขุดวัสดุทีไม่เหมาะสม
2.2.5 งานขุดบริ เวณดินอ่อน
2.3 การเปรี ยบเทียบความเร็ วคลืนไหวสะเทือน
กับความสามารถของเครื องจักร
บทที 3 วิธีการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
3.1 การคัดเลือกสายทางเพือสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
3.1.1 ศึกษาแผนการก่อสร้าง
3.1.2 คัดเลือกสายทาง
3.1.3 ลําดับความสําคัญของสายทาง
3.1.4 ศึกษาข้อมูลการสํารวจแนวทาง
3.1.5 ติดต่อประสานงานกับวิศวกรผูอ้ อกแบบ
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3.2 การเตรี ยมการก่อนการสํารวจ
3.2.1 ขั'นตอนการเตรี ยมข้อมูลเบื'องต้น
3.2.2 เตรี ยมข้อมูล Alignment, Profile, Cross-Section
ของพื'นทีการสํารวจ
3.2.3 การกําหนดปริ มาณงาน และระยะเวลาในการสํารวจ
3.2.4 การกําหนดงบประมาณในการสํารวจ
3.2.5 การกําหนดเวลาการสํารวจ
3.3 การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
3.3.1 แหล่งกําเนิดคลืนยืดหยุน่
3.3.2 ตัวรับคลืนยืดหยุน่
3.3.3 ชุดเครื องมือบันทึกสัญญาณ
3.3.4 สายนําสัญญาณ Trigger
3.3.5 เทปวัดระยะทาง
3.3.6 กล้องสํารวจ
3.3.7 เครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
3.4 ขั'นตอนการสํารวจ
3.4.1 ขั'นตอนเตรี ยมการสํารวจ
3.4.2 การเตรี ยมพื'นทีการสํารวจ
3.4.3 ขั'นตอนการสํารวจ
บทที 4 การแปลผลข้อมูลจากการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
4.1 การแปลผลจากโปรแกรม Surface Wave Analysis
4.2 การแปลผลจากโปรแกรม Plotrefa
บทที 5 การรายงานผล
5.1 การรายงานผลในรู ปแบบ Profile Grade ของพื'นทีสํารวจ
5.2 การรายงานผลในรู ปแบบตาราง
5.3 การรายงานผลในรู ปแบบ Cross – Section
เอกสารอ้างอิง
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สารบัญรู ป
รู ปที E.@ แสดงลักษณะภาพจําลองโดยการสํารวจ ธรณี วทิ ยาใต้พ'ืนผิวด้วย
คลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
รู ปที E.E แสดงกราฟความสัมพันธ์ของความเร็ วคลืนไหวสะเทือนและ
ความสามารถของเครื องจักร
รู ปที E.D แสดงการเปรี ยบเทียบชนิดดิน ความเร็ วคลืนและความสามารถของเครื องจักร
รู ปที 3.1 แสดงการใช้คอ้ นทุบแผ่นเหล็ก เพือเป็ นแหล่งกําเนิดคลืน
รู ปที 3.2 แสดงลักษณะรู ปร่ างของ จีโอโฟน และสายนําสัญญาณ
รู ปที 3.3 แสดงชุดเครื องมือบันทึกสัญญาณ และแบตเตอรี
รู ปที 3.4 แสดงสายนําสัญญาณ Trigger
รู ปที 3.5 แสดงการวัดระยะ และกําหนดจุดวางตัวรับสัญญาณ ในการสํารวจ
รู ปที D.c แสดงการปั กจีโอโฟน และการเชื อมต่อสายนําสัญญาณ
รู ปที 3.7 แสดงตําแหน่งของการเชื อมต่อสายสัญญาณต่างๆ
เครื องมือสํารวจยีห้อ OYO รุ่ น 1125A
รู ปที 3.8 แสดงปุ่ มฟังค์ชนั ต่างๆในการใช้งาน
รู ปที 3.9 แสดงฟังค์ชนั การตั'งค่าของปุ่ ม F2
รู ปที 3.10 แสดงฟังชันก์ต่างๆของปุ่ ม F4
รู ปที 3.11 แสดงการวางแนวสํารวจสําหรับการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
รู ปที 3.12 แสดงภาพหน้าจอทีเตรี ยมพร้อมการรับสัญญาณคลืน
รู ปที 3.13 แสดงคลืนทีได้จากแหล่งกําเนิดคลืน ในบริ เวณจุดกึงกลางของแนวสํารวจ
รู ปที 4.1 แสดงขั'นตอนการเปิ ดโปรแกรม Surface Wave Analysis
รู ปที _.E แสดงขั'นตอนการเลือกข้อมูลทีต้องการแปลผล
รู ปที _.D แสดงลักษณะคลืนทีได้จากการสํารวจ
รู ปที 4.4 แสดงการกําหนดระยะห่างจีโอโฟน และระยะแหล่งกําเนิ ดคลืน
รู ปที _.` แสดงตําแหน่งของการกําหนดระยะห่างของจีโอโฟนและแหล่งกําเนิดคลืน
รู ปที 4.6 แสดงระยะของแหล่งกําเนิดคลืนและจีโอโฟน
รู ปที _.K แสดงรู ปร่ างของคลืน ตามระยะในการดําเนินการสํารวจ
รู ปที 4.8 แสดงคลืนตัวแรกทีถูกเลือกจากโปรแกรม
รู ปที 4.9 แสดงคลืนตัวแรกหลังจากทําการแก้ไข
รู ปที 4.10 แสดงTravel Time Curve ของแหล่ง กําเนิ ดคลืน ณ จุดกําเนิดคลืนแรก
รู ปที 4.11 แสดงTravel Time Curve ของแหล่ง กําเนิ ดคลืน แต่ละตําแหน่งจุดกําเนิดคลืน
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รู ปที _.@E แสดงขั'นตอนการบันทึกข้อมูล Travel Time curve
รู ปที 4.13 แสดงขั'นตอนการตั'งชือ ข้อมูลทีบันทึก
รู ปที 4.14 แสดงขั'นตอนสุ ดท้ายของการบันทึกข้อมูล Travel Time curve
รู ปที _.@` แสดงการเปิ ดโปรแกรม Plotrefa และการเลือกไฟล์จากโปรแกรม
Surface Wave Analysis
รู ปที 4.16 แสดงการเลือกและเปิ ดไฟล์ทีได้จากโปรแกรม Surface Wave Analysis
รู ปที 4.17 แสดง Travel Time Curve ของคลืนจากแหล่งกําเนิดทั'ง 5 จุด
รู ปที 4.18 แสดงการ Import ค่าระดับทีได้จากการสํารวจ
รู ปที _.@j แสดงรู ปแบบตําแหน่งและค่าระดับ ของจีโอโฟนและแหล่งกําเนิดคลืน
รู ปที _.El แสดงค่าระดับทีถูก Import เข้ามา
รู ปที 4.21 แสดงเมนูบาร์ ทีใช้ในการแก้ไข Travel Time Curve
รู ปที 4.22 แสดงเมนูบาร์ ทีใช้ในการกําหนดจํานวนชั'นของชั'นดิน ชั'นหิ นในการแปลผล
รู ปที 4.23 แสดงลักษณะเส้นความชันและจุดเปลียนความชันของ Travel Time Curve
รู ปที 4.24 แสดงการใช้คาํ สัง Do Time – Term Inversion เพือหาค่าความเร็ วคลืน
รู ปที 4.25 แสดงค่าความเร็ วคลืนและระดับความลึกชั'นดิน
รู ปที _.Ec แสดงค่าความลึกของชั'นดิน หรื อชั'นหิ นชั'นทีสอง
รู ปที 5.1 แสดงการรายงานผลในรู ปแบบ Profile Grade ของพื'นทีสํารวจ
รู ปที `.E แสดงค่าความหนาของชั'นดินหรื อชั'นหิ นชั'นแรก ณ ตําแหน่งต่างๆของจีโอโฟน
รู ปที `.D แสดงพื'นทีหน้าตัดคันทางของแต่ละ Cross-Section ในพื'นที (เส้นทางสาย
ตะนาวศรี – กอกะเร็ ก กม.E`+@K`)
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สารบัญตาราง
ตารางที E.@ แสดงค่าความหนาแน่น ค่าความเร็ วของคลืน ในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
ตารางที 2.2 แสดงการแบ่งระยะของรอยแตกเรี ยบ
ตารางที 5.1 ตารางจําแนกประเภท ดิน หิ นผุและหิ นแข็ง จากการเปรี ยบเทียบความเร็ ว
ของคลืนไหวสะเทือนกับความสามารถของเครื องจักร
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที 2.1 แสดง Flow Chat ขั'นตอนการสํารวจ
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บทคัดย่ อ
งานตัดคันทางประเภท ดิน หิ นผุและหิ นแข็ง อาจจะพบได้ในบางสายทางทีมีการสร้างถนน
ผ่านพื'นทีภูเขา การกําหนดประเภทของงานตัดคันทางดังกล่าว ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ถูก
กําหนดโดยกําลังของเครื องจักร แต่ในขั'นตอนของการออกแบบ ไม่สามารถนําเครื องจักรมาใช้ใน
การวัดได้ ต้องนําวิธีการอืนมากําหนดประเภทของงานตัดคันทาง
ส่ วนสํารวจและวิเคราะห์ทางธรณี วทิ ยา สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง จึงได้
นําเสนอวิธีการสํารวจปริ มาณของงานตัดคันทางแต่ละประเภท โดยประยุกต์การสํารวจธรณี วทิ ยา
ใต้พ'ืนผิวด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห เปรี ยบเทียบกับความสามารถของเครื องจักร ตาม
มาตรฐานของ Caterpillar Performance Handbook Edition @E ในการกําหนดประเภทของงานตัด
คันทาง เพือแก้ไขปั ญหาการกําหนดปริ มาณงานตัดคันทาง
การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเหจะเริ มจาก จัดทําข้อมูลเบื'องต้นก่อนการออก
สํารวจการเป็ นการเก็บข้อมูลเบื'องต้นก่อนทําการสํารวจ เช่น การใช้แผนทีธรณี วทิ ยา แผนทีภูมิ
ประเทศหรื อศึกษาจากรายงานเก่าๆ ทีมีพ'ืนทีใกล้เคียงกับพื'นทีทีจะทําการสํารวจ เพือทราบข้อมูล
ของชนิดหิ น ลักษณะโครงสร้างทางธรณี วทิ ยาหรื อข้อมูลอืนๆ ตามต้องการ ทําการวางแผนการ
สํารวจ จัดเตรี ยมงบประมาณและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทีจําเป็ น เมือได้ขอ้ มูลเบื'องต้นดังกล่าวแล้ว ก็ทาํ
การสํารวจ โดยการกําหนดแนวสํารวจ ถ้าเป็ นสายทางทีตัดใหม่จะเน้นการสํารวจบริ เวณแนว
กึงกลางถนน (Center Line) ส่ วนในบริ เวณสายทางทีทําการขยายผิวการจราจร จะเน้นบริ เวณทีมี
งานตัดในปริ มาณทีมากก่อน ซึ งต้องอาศัย Cross - Section ของพื'นที เพือกําหนดแนวสํารวจ
หลังจากนั'นก็ทาํ การสํารวจ โดยในแต่ละแนวสํารวจจะต้องมีแหล่งกําเนิดคลืน ` จุด พร้อมทั'งทํา
การสํารวจธรณี วทิ ยาในพื'นทีสํารวจ และวัดค่าระดับในแนวสํารวจด้วย
เมือได้ขอ้ มูลทีได้จากการสํารวจแล้ว นําข้อมูลดังกล่าวมาแปลผล ผลทีได้จะทําให้ทราบ
ชนิด ความหนาและความเร็ วคลืนของชั'นดิน ชั'นหิ นทีทําการสํารวจ จากนั'นนําความเร็ วคลืน
ไหวสะเทือน ของชั'นดิน ชั'นหิ นแต่ละชั'น มาเปรี ยบเทียบกับตารางเปรี ยบเทียบความเร็ วคลืนไหว
สะเทือนกับความสามารถของเครื องจักร จะทําให้ทราบว่า ชั'นดิน ชั'นหิ นทีทําการสํารวจบริ เวณใด
เป็ นงานตัดคันทางประเภทใด (ดิน – หิ นผุ – หิ นแข็ง) และมีความหนาเท่าใด
นําข้อมูลความหนาของวัสดุแต่ละประเภท มากําหนดพื'นทีของวัสดุตาม Cross -Section
ของพื'นที ทําให้ทราบปริ มาณงานของงานตัดคันทางว่าเป็ นประเภทใดบ้าง (ดิน – หิ นผุ – หิ นแข็ง)
ของพื'นทีสํารวจและสามารถไปคํานวณหางบประมาณทีใช้ในงานตัดคันทางแต่ละประเภทได้
การกําหนดปริ มาณงานตัดคันทางแต่ละประเภทด้วยวิธีน' ี จะทําให้การกําหนดปริ มาณงาน
ตัดคันทางในงานก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับสภาพพื'นทีจริ ง ทําให้การบริ หารงานก่อสร้างได้สะดวก
รวดเร็ ว และสามารถกําหนดวิธีการทํางานในพื'นทีงานตัดแต่ละประเภทได้เหมาะสมยิงขึ'น

บทที
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ในบริ เวณทีตัดผ่านพืนทีภูเขา จะพบชันดิน หิ นผุ
หิ นแข็ง ในปริ มาณทีแตกต่างกัน และมีมูลค่าของงานทีแตกต่างกัน ในบางพืนที หิ นแข็งที
จําเป็ นต้องใช้การระเบิด อาจมีมูลค่างานมากกว่างานตัดหิ นผุ , – . เท่า และอาจมากกว่างานตัดดิน
ถึง 0 เท่า จะเห็นได้วา่ งานระเบิดหิ นแข็ง มีมูลค่าของงานมากกว่างานตัดคันทางชนิดอืนๆ การ
กําหนดปริ มาณงานของหิ นผุ หรื อหิ นแข็ง น้อยกว่าสภาพพืนทีจริ ง ส่ งผลต่องบประมาณทีได้รับ
และจําเป็ นต้องหางบประมาณเพิมเติม หรื อต้องตัดทอนงบประมาณของงานบางอย่างออกไป ทํา
ให้การบริ หารการก่อสร้างทําได้ยากยิงขึน
เนืองจากการกําหนดประเภทของงานตัดคันทาง (ดิน หิ นผุ หรื อหิ นแข็ง) ตามข้อกําหนด
ของกรมทางหลวง ถูกกําหนดจากกําลังของเครื องจักร ทําให้เป็ นการยากในการกําหนดปริ มาณได้
อย่างถูกต้องในขันตอนของการออกแบบ ส่ งผลต่องบประมาณทีได้รับไม่ตรงกับปริ มาณงานทีมี
1.2 กรอบแนวความคิด
การสํารวจด้านธรณี วทิ ยา ส่ วนใหญ่เป็ นการสํารวจใต้ผวิ ดิน วิธีทีนิยมอันดับต้นๆ คือ
การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน ซึ งเป็ นวิธีทีใช้ในการสํารวจเบืองต้น ก่อนจะสํารวจรายละเอียดใน
ขันต่อไป ในหน่วยงานราชการบางหน่วยงาน นําเอาการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น กรมเชือเพลิงพลังงาน ใช้การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน เพือทราบขอบเขตการ
วางตัวของชันถ่านหิ น ลําดับการวางตัวของตะกอนในแอ่งถ่านหิ น ความต่อเนื องของการวางตัว
หรื อสะสมตัวของชันถ่านหิ น รวมไปถึงลักษณะโครงสร้างสําคัญอืน ๆ เช่น แนวรอยเลือน หรื อรอย
โค้งของชันหิ น, กรมชลประทาน ใช้การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือน ในการสํารวจข้อมูลทางด้าน
ธรณี วทิ ยาของแนวศูนย์กลางเขือน และอาคารประกอบในบริ เวณโครงการ เพือให้สามารถแปล
ความหมายข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาโดยเปรี ยบเทียบกับหลุมเจาะสํารวจ เป็ นอีกทางหนึงทีทําให้
การประเมินสภาพธรณี วทิ ยาฐานรากบริ เวณโครงการ ระหว่างหลุมเจาะสํารวจทีห่างกันได้ถูกต้อง
ใกล้เคียงมากยิงขึน และสามารถลดต้นทุนในการสํารวจได้

,

ส่ วนสํารวจและวิเคราะห์ทางธรณี วทิ ยา สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง จึงได้
นําเสนอวิธีการสํารวจปริ มาณของงานตัดคันทางแต่ละประเภท โดยประยุกต์การสํารวจด้วยคลืน
ไหวสะเทือนแบบหักเห เปรี ยบเทียบกับความสามารถของเครื องจักร ตามมาตรฐานของ Caterpillar
Performance Handbook Edition 12 ในการกําหนดประเภทของงานตัดคันทาง เพือแก้ไขปั ญหาการ
กําหนดปริ มาณงานตัดคันทาง
ข้อมูลทีได้จากการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห ทําให้ทราบความเร็ วคลืน,
ความหนา, ลักษณะการวางตัว หรื อลักษณะโครงสร้างของชันดิน, ชันหิ น การสํารวจด้วยคลืนไหว
สะเทือนแบบหักเห (Seismic Refraction Exploration) อาศัยลักษณะปรากฏการณ์เฉพาะตัวของคลืน
หักเหทีเรี ยกว่า คลืนเฮด เมือเราให้แหล่งกําเนิ ดคลืน คลืนจะเคลือนทีผ่านรอยต่อ ระหว่างชันดินชัน
หิ น และเคลือนขนานไปกับรอยต่อของชันดิน – ชันหิ น โดยเคลือนทีด้วยความเร็ วเท่ากับความเร็ ว
คลืนของชันตัวหิ นด้านล่างพร้อมกับหักเห และเดินทางกลับขึนสู่ ผวิ ดิน เมือเราทราบเวลา, ระยะ
ทางการเคลือนที และความเร็ วของคลืน นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ทําให้สามารถทราบความ
หนาของชันดิน, ชันหิ นทีคลืนเคลือนทีผ่าน
ความเร็ วคลืนไหวสะเทือนทีได้จากการสํารวจสามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับความสามารถ
ของเครื องจักร เพือจัดแบ่งประเภทของงานตัดคันทาง (ดิน หิ นผุ หรื อหิ นแข็ง) ทําให้ผอู ้ อกแบบ
สามารถกําหนดปริ มาณงานตัดคันทางแต่ละประเภท ได้ใกล้เคียงสภาพพืนทีก่อสร้างจริ ง และยังทํา
ให้การก่อสร้างสามารถทําได้ง่ายขึน จากงบประมาณทีได้รับใกล้เคียงกับปริ มาณงานทีมี
1.3 วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ สามารถแบ่งออกได้เป็ นหัวข้อ ดังนี
1.3.1 ทําให้ผทู ้ ีมีความรู ้พืนฐานด้านธรณี วทิ ยา สามารถนําคู่มือไปปฏิบตั ิงานได้
1.3.2 ทําให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบสามารถกําหนดปริ มาณงานตัดคันทาง ของวัสดุแต่ละ
ประเภทได้ใกล้เคียงกับสภาพพืนที
1.3.3 ทําให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบสามารถนําผลการสํารวจไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
เลือกแนวทางทีเหมาะสม เพือหลีกเลียงปริ มาณงานตัดคันทางทีมีปริ มาณมาก หรื อใช้งบประมาณ
สําหรับงานตัดคันทางสู ง
1.3.4 เป็ นการรวบรวม, ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์การทํางาน เพือให้บุคลากร
รุ่ นต่อไปพัฒนาผลงานให้ดียิงขึน

.

1.4 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือนี ใช้สาํ หรับเครื องมือการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห และโปรแกรม
ประมวลผลเฉพาะรุ่ นที ส่ วนสํารวจและวิเคราะห์ทางธรณี วทิ ยา สํานักสํารวจและออกแบบ
กรมทางหลวง ใช้ในการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั คือ เครื องมือสํารวจยีห้อ OYO รุ่ น ,-A ทําการเก็บ
ข้อมูลของคลืนในการสํารวจแต่ละพืนที โดยพืนทีการสํารวจเป็ นพืนทีภูเขา ในสายทางทีตัดใหม่
หรื อสายทางทีทําการขยายความกว้างของคันทาง
หรื อเพิมมาตรฐานความกว้างผิวการจราจร
เมือเก็บข้อมูลสํารวจเสร็ จสิ น ข้อมูลทีได้จะถูกนํามาแปลผลโดยใช้โปรแกรม Surface Wave
Analysis ร่ วมกับโปรแกรม Plotrefa เพือหาความเร็ วคลืน และความหนาของชันดิน หรื อชันหิ น
ความเร็ วคลืนทีได้จากการสํารวจ จะถูกนําไปเปรี ยบเทียบกับความสามารถของเครื องจักร ตาม
มาตรฐานของ Caterpillar Performance Handbook Edition 12 เพือกําหนดประเภทของงานตัด
คันทาง (ดิน – หิ นผุ – หิ นแข็ง) ตามข้อกําหนดของกรมทางหลวง
1.5 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
.0. ทําให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบ จัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมกับปริ มาณงานทีมี
.0., ทําให้สามารถวางแผนการก่อสร้างได้สะดวกขึน
.0.. ทําให้สามารถจัดสรรงบประมาณในขณะก่อสร้างได้ง่ายขึน
.0._ ในกรณี ทีปริ มาณงานตัดคันทาง มีปริ มาณงานมาก ใช้งบประมาณสู ง สามารถเลือก
แนวทางอืน หรื อเปลียนแปลงแก้ไขแนวทางในการก่อสร้างได้
.G นิยามศัพท์ เฉพาะ
.`. การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห (Seismic Refraction Exploration) เป็ น
การสํารวจเพือวัดความเร็ ว และเวลาเคลือนทีของคลืนทีเคลือนทีผ่านชันดิน, ชันหิ นชนิ ดต่างๆ เพือ
นําดังกล่าว มาแปลผลไปสู่ การจัดจําแนกชนิ ด และความหนาของชันดิน, ชันหิ นในแต่ละชัน
.`., จีโอโฟน (Geophone) เป็ นอุปกรณ์รับคลืนยืดหยุน่ ทีเดินทางผ่านชันดิน, ชันหิ น
และหักเห ขึนมาสู่ ผวิ ดิน
.`.. เครื องบันทึกสัญญาณ ในทีนี คือ เครื องมือสํารวจยีห้อ OYO รุ่ น ,-A ใช้
สําหรับบันทึกสัญญาณคลืนที จีโอโฟน ได้รับ
.`._ สายนําสัญญาณ เป็ นสายสําหรับต่อ เชื อม จีโอโฟนไปสู่ เครื องบันทึกสัญญาณ
.`.0 แหล่งกําเนิดคลืน หมายถึง แหล่งกําเนิดคลืนเสี ยง ทีสามารถทําให้จีโอโฟนรับ
สัญญาณคลืนทีถูกส่ งออกมาได้ ขึนอยูก่ บั ผูค้ วบคุมงานเลือกให้เหมาะสมกับการสํารวจ
.`.` สาย Trigger เป็ นสายทีเชือมต่อกับแหล่งกําเนิ ดคลืน เพือให้เครื องบันทึกสัญญาณ
เริ มนับเวลา เมือแหล่งกําเนิ ดคลืนส่ งคลืนผ่านชันดิน, ชันหิ น

_

บทที ,
การเปรียบเทียบความเร็วคลืนไหวสะเทือนแบบหักเหกับความสามารถของเครื องจักร
2.1 การสํ ารวจธรณีวทิ ยาใต้ พืนN ผิวด้ วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห (Seismic Refraction
Exploration)
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์ดว้ ยคลืนไหวสะเทือน (Seismic Exploration) อาศัยหลักการ
การเคลือนทีของคลืนผ่านตัวกลางยืดหยุน่
การเคลือนทีของคลืนจะช้าหรื อเร็ วขึนอยูก่ บั ค่าความ
ยืดหยุน่ ของตัวกลางทีใช้ในการเคลือนที โดยอาศัยทฤษฎีความยืดหยุน่ ของวัตถุ (Theory of
Elasticity) ซึ งกล่าวถึงปริ มาณของแรง (Force) ภายนอกทีมากระทําต่อวัตถุตวั กลาง ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลง (Deformation) เป็ นการเปลียนแปลงทังขนาด และรู ปร่ าง หรื ออย่างใดอย่างหนึง โดย
ลักษณะการเปลียนแปลงทีแรงกระทําจะสัมพันธ์กบั ค่าความเค้น (Stress) และค่าความเครี ยด
(Strain) การเปลียนแปลงแบบยืดหยุน่ เป็ นการเปลียนแปลงแบบไม่ถาวร เมือความเค้นหายไปผล
ของการเปลียนแปลงหรื อความเครี ยดก็จะหายไปด้วย ถ้าวัตถุมีการคืนสภาพเดิมทันที และความเค้น
หายไป
ถือว่าวัตถุนนมี
ั ความยืดหยุน่ แบบสมบูรณ์ ชันดิน และชันหิ นถือว่ามีคุณสมบัติความ
ยืดหยุน่ แบบสมบูรณ์เช่นเดียวกัน
การสํารวจคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห เป็ นกระบวนการสํารวจโครงสร้างทางธรณี วทิ ยา
ใต้พืนผิว โดยอาศัยลักษณะปรากฏการณ์เฉพาะตัวของคลืนหักเหทีเรี ยกว่า คลืนเฮด (Head Wave)
แสดงดังรู ปที 2.1 คลืนเฮดเป็ นคลืนหักเหทีเกิดจากพลังงานทีเคลือนทีไปพร้อม ๆ กับการเคลือน
ของคลืน เคลือนทีผ่านจากตัวกลางหนึงไปยังอีกตัวกลางหนึง ตัวกลางหลังจะต้องมีค่าความเร็ วคลืน
สู งกว่าตัวกลางแรกจึงจะเกิดคลืนเฮด คลืนทีออกจากตัวกําเนิดคลืนเรี ยกว่า คลืนสัญญาณ (Seismic
Signal) จะเคลือนทีผ่านรอยต่อ (Interface) ระหว่างสองตัวกลาง ทิศทางการเคลือนทีของคลืน จะ
เปลียนแปลงทิศทางเมือเคลือนทีเข้าสู่ ตวั กลางทีสอง เรี ยกการเปลียนแปลงของคลืนว่าการหักเหของ
เคลือน คลืนเฮดมีการเคลือนขนานไปกับขอบเขตรอยต่อของตัวกลาง โดยเคลือนทีด้วยความเร็ ว
เท่ากับความเร็ วคลืนของชันตัวกลางด้านล่างพร้อมกับเดินทางกลับขึนสู่ ผวิ ดิน จาก ปรากฏการณ์นี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพือสํารวจทางธรณี ฟิสิ กส์ โดยในการสํารวจเราจะศึกษาหาความสัมพันธ์
ของคลืนเฮดเทียบกับเวลา และระยะทางจากจุดปล่อยคลืนออกจากตัวกําเนิ ดคลืน เคลือนทีลงสู่
ตัวกลางใต้ผวิ ดิน โดยมีจุดประสงค์เพือศึกษาระยะเวลาตังแต่ปล่อยคลืนจนกระทังปรากฏการณ์ของ
คลืนเฮด เดินทางกลับขึนมาสู่ ผวิ ดินในตําแหน่งต่างๆ จากการทราบระยะทาง และเวลาในการ
เคลือนทีของคลืนนันสามารถนํามาหาค่าความลึกของชันรอยต่อทีสามารถทําให้คลืนเฮดเคลือนที
ผ่านกลับมาสู่ ผวิ ดิน ความเร็ วของคลืนทีเคลือนทีผ่านตัวกลางชนิดต่างๆ แสดงได้ดงั ตารางที ,.1

0

ตารางที 2.1 แสดงค่าความหนาแน่น ค่าความเร็ วของคลืน (Primary Wave and Secondary
Wave) ในตัวกลางชนิดต่าง ๆ (_)
Density
(Kg/m3)
Air
Water
1000
Sediment and Sedimentary rock
Sand (wet)
1,600 – 2200
Sand (dry)
1,600 – 2200
Gravelly Sand (wet)
1,600 – 2200
Gravelly Sand (dry)
1,600 – 2200
Sandy Clay
1,400 – 1800
Clay (Wet)
1,900 – 2000
Clay (Dry)
1,900 – 2000
Sandstone
2,400 – 2700
Limestone
2,200 – 2800
Dolomite
2,400 – 2800
Shale
2,200 – 2700
Rock salt
2,100 – 2200
Anhydrite
2,800 – 3000
Igneous rocks
Granite
2,600 – 2700
Basalt
2,800 – 2900
Diorite
2,600 – 2900
Rhyolite
2,500 – 2600
Tuff
1,800 – 2000
Metamorphic rocks
Gneiss
2,500 – 2700
Quartzite
2,500 – 2700
Formation

Primary Wave
(m/sec)
330 - 350
1,400 - 1600

Secondary Wave
(m/sec)
0

800 – 2,200
200 – 1,800
500 – 1,800
400 – 1,500
250 - 600
1,200 – 1,800
700 – 1,200
1,400 – 4,200
3,000 – 4,800
3,500 – 4,800
1,800 – 2,800
4,200 – 5,000
5,500 – 6,500

300 - 750
100 - 800
200 - 700
160 - 600
120 - 300
400 - 600
300 - 600
700 - 2200
1,800 – 2,800
2,000 – 3,000
800 – 1,600
2,100 – 2,800
-

4,500 – 5,500
5,000 – 6,000
5,000 – 5,700
3,800 – 5,000
2,800 – 3,500

2,500 – 3,300
2,800 – 3,600
1,100 – 1,900

3,500 – 4,800
5,000 – 5,800

1,700 – 2,800
2,900 – 3,600

`

การสํารวจด้วยวิธีคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห (Seismic Refraction Exploration) นับว่ามี
ความสําคัญในงานทางหลวงมากมายหลายประการ เช่น การสํารวจลักษณะความลึกหรื อการวางตัว
ของชันดิน – หิ น , รอยต่อระว่างชันดิน – หิ น , ความไม่ต่อเนื องทางธรณี วทิ ยา , สภาพการผุพงั ของ
ชันหิ น , การจําแนกชนิดดิน – หิ น และ ระนาบการเคลือนทีของพืนทีลาดชัน (Slide Surface)
ซึ งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินงาน เช่น ปริ มาณงานตัดงานถม (Cut & Fill) ,
ปริ มาณหิ นผุหินแข็ง (Soft Rock & Hard Rock ) , การประมาณค่าการขุดเจาะหรื อระเบิดหิ น และ
อืนๆ เพือใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการออกแบบ

รู ปที ,. แสดงลักษณะภาพจําลองโดยการสํารวจ ธรณี วทิ ยาใต้พืนผิวด้วยคลืนไหว
สะเทือนแบบหักเห (Seismic Refraction Exploration) (_)

}

2.2 ประเภทของงานตัดคันทาง
ตามรายละเอียดควบคุมการก่อสร้างทางหลวง พ.ศ. 2528 ได้จดั จําแนกงานตัดคันทาง
( Excavation ) ตามชนิดทีระบุประเภทวัสดุ ( Classified Excavation ) ในงานตัดชนิดทีระบุ
ประเภทวัสดุนนั จําแนกออกได้เป็ น 0 ชนิด คือ
,.,. งานตัดดิน ( earth Excavation ) หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุทีขุดนันเป็ น
วัสดุดินทัวๆไป ซึ งไม่ได้จาํ แนกประเภทตาม งานตัดหิ นผุ งานตัดหิ นแข็ง งานขุดวัสดุทีไม่
เหมาะสมและงานขุดบริ เวณดินอ่อน หรื อไม่ได้กาํ หนดในแบบเป็ นอย่างอืน
,.,., งานตัดหิ นผุ ( Soft Rocks Excavation ) หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุทีขุดขึน
เป็ นหิ นผุ ซึ งพิสูจน์ทราบได้โดยใช้รถคันดินตีนตะขาบ (Crawler Tractor) พร้อมติดตังอุปกรณ์ใบ
คราด (Ripper) มีขนาดกําลังเครื องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ,}~ แรงม้า อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี โดยมี
นําหนักไม่นอ้ ยกว่า ,• เมตริ กตัน จึงจะสามารถขุดออกได้
,.,.. งานตัดหิ นแข็ง ( Hard Rocks Excavation ) หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที
ขุดขึนมานันเป็ นหิ นแข็ง ซึ งต้องใช้วธิ ี การเจาะ และระเบิด ( Drilling and Blasting ) หรื อเป็ นวัสดุ
หิ นลอย ( Boulder ) ซึ งมีขนาดก้อนละตังแต่ 0.75 ลูกบาศก์เมตรขึนไปด้วย
,.,._ งานขุดวัสดุทีไม่เหมาะสม (Unsuitable Material Excavation) หมายถึง งานขุด
วัสดุทีมีคุณภาพตําไม่เหมาะสมสําหรับงานก่อสร้างนอกคันทางเดิมแต่อยูภ่ ายในขอบเขตคันทาง
ใหม่ อันได้แก่ เศษวัสดุต่างๆ ดินเลน ดินอินทรี ย ์ วัสดุทีไม่พึงประสงค์ หรื อวัสดุทีมีคุณภาพตํา
กว่าชันทางนันๆ แต่ไม่รวมถึง งานขุดบริ เวณดินอ่อน
,.,.0 งานขุดบริ เวณดินอ่อน (Soft Rock Excavation) หมายถึง งานตัดคันทางโดย
วัสดุในบริ เวณคันทางเดิมซึ งอ่อนตัว และไม่สามารถรับนําหนักบรรทุกได้ เพือเปลียนวัสดุใหม่ทีมี
คุณภาพตามกําหนดไว้มาแทนที
,.b การเปรียบเทียบความเร็วคลืนไหวสะเทือนกับความสามารถของเครื องจักร
การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนจะได้ขอ้ มูลของความเร็ วคลืน และความหนาของชันดิน
ในแต่ละชันดิน และชันหิ นเท่านัน การจําแนกประเภทของหิ นผุ และหิ นแข็ง ต้องใช้ความเร็ วของ
คลืนไหวสะเทือน ( Seismic Velocity ) เปรี ยบเทียบกับความสามารถของเครื องจักร เพือกําหนด
ประเภทของวัสดุ
จากข้อกําหนดงานตัดคันทางของกรมทางหลวง ในส่ วนของงานตัดหิ นผุ การจะพิสูจน์วา่
บริ เวณใดเป็ นหิ นผุ ต้องใช้การพิสูจน์ดว้ ยรถคันดินตีนตะขาบ (Crawler Tractor) พร้อมติดตัง
อุปกรณ์ใบคราด (Ripper) มีขนาดกําลังเครื องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ,}~ แรงม้า อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
โดยมีนาหนั
ํ กไม่นอ้ ยกว่า ,• เมตริ กตัน จึงจะสามารถขุดออกได้ เครื องจักรตามมาตรฐานของ
Caterpillar Performance Handbook Edition 12 ทีมีนาหนั
ํ ก และกําลังเครื องยนต์ตามมาตรฐานของ

•

กรมทางหลวง คือ เครื องจักรรุ่ น Caterpillar D7G ปั จจุบนั เครื องจักรชนิดนี ไม่เป็ นทีนิ ยม หรื อไม่มี
การใช้งาน แต่จาํ เป็ นต้องใช้กราฟเปรี ยบเทียบความสามารถของเครื องจักร และความเร็ วคลืนไหว
สะเทือนของเครื องจักรดังกล่าว เนืองจากชนิ ด และกําลังของเครื องยนต์ เป็ นไปตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวง กราฟเปรี ยบเทียบความสามารถของเครื องจักร และความเร็ วคลืนไหวสะเทือนของ
เครื องจักร แสดงดังรู ปที ,.,

รู ปที ,., แสดงกราฟความสัมพันธ์ของความเร็ วคลืนไหวสะเทือนและ
ความสามารถของเครื องจักร (1)
ข้อมูลทีจําเป็ นต้องใช้เพือนํามาระบุประเภทของหิ นผุ หิ นแข็ง คือ ความเร็ วคลืนของชัน
ดินหรื อชันหิ น (จากการแปลผลการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห) และข้อมูลชนิดของ
ดิน, หิ น (จากการสํารวจธรณี วทิ ยา) เมือทราบชนิ ดของดินหรื อหิ น และความเร็ วคลืนไหวสะเทือน
ของดินหรื อหิ นในแต่ละชันแล้ว สามารถนําข้อมูลดังกล่าว มาเปรี ยบเทียบ ประเภทของวัสดุ

ƒ

รู ปที ,.. แสดงการเปรี ยบเทียบชนิดดิน ความเร็ วคลืนและความสามารถของเครื องจักร
ตัวอย่างจัดจําแนกงานตัดคันทางตามชนิดทีระบุประเภทวัสดุ เมือทําการแปลผลข้อมูล
จากการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห ได้ค่าความเร็ วคลืนดังนี ค่าความเร็ วคลืนไหว
สะเทือนของชันสํารวจชันแรกมีความเร็ วคลืน •~~ เมตร/วินาที ชันสํารวจชันทีสองมีความเร็ ว
คลืน ,.~~ เมตร/วินาที
ชันสํารวจชันทีสามมีความเร็ วคลืน ,8~~ เมตร/วินาที และจากการ
สํารวจธรณี วทิ ยา ทําให้ทราบว่า พืนทีดังกล่าวเป็ นชันหิ นแกรนิต เมือนําข้อมูลดังกล่าวไป
เปรี ยบเทียบกับจากกราฟความสัมพันธ์ของความเร็ วคลืนไหวสะเทือนและความสามารถของ
เครื องจักร (แสดงดังรู ปที ,.,) จะได้ผลลัพธ์คือ ชันสํารวจชันแรก ค่าความเร็ วปรากฏอยูใ่ นชันขุด
ออกได้ (Rippable) จัดจําแนกให้เป็ นงานตัดดิน ชันสํารวจชันทีสอง ค่าความเร็ วปรากฏอยูใ่ นชัน
อาจขุดออกได้ (Marginal) จัดจําแนกให้เป็ นงานตัดหิ นผุ ส่ วนชันสํารวจชันทีสาม ค่าความเร็ ว
ปรากฏอยูใ่ นชันขุดออกไม่ได้ (Non-Rippable) จัดจําแนกให้เป็ นงานตัดหิ นแข็ง

~

จากกราฟความสัมพันธ์ของความเร็ วคลืนไหวสะเทือน และความสามารถของเครื องจักร
(แสดงดังรู ปที ,.,) ช่วงความเร็ วคลืนทีเครื องจักรอาจขุดออกได้ในหิ นบางชนิด เป็ นช่วงทีแคบ
มีค่าความเร็ วคลืนใกล้เคียงกับช่วงขุดออกไม่ได้ (หิ นแข็ง) ในบางกรณี เครื องจักรสามารถขุดตักหิ น
แข็งออกได้ แสดงให้เห็นว่า ต้องเอาปั จจัยอืนมาพิจารณาร่ วมด้วย ปั จจัยทีนํามาใช้ร่วมกับความเร็ ว
คลืนไหวสะเทือน ได้แก่ ระยะห่างของรอยแตกเรี ยบ (Spacing of Joint) และจํานวนแนวของ
รอยแตกเรี ยบ (Set of Joint) ในกรณี ของหิ นทีอยูใ่ นพืนทีเดียวกัน และเป็ นหิ นชนิดเดียวกัน มวลหิ น
ระยะห่างของช่องว่างมาก จะมีความแข็งแรงมากกว่ามวลหิ นทีมีระยะห่างของช่องว่างน้อย
ตารางที ,., แสดงการแบ่งระยะของรอยแตกเรี ยบ (,)
Description
Very Wide
Wide
Moderate Close
Close
Very Close

Spacing of Joint
> 3 m.
> 10 ft.
1 m. to 3 m.
3 ft. to 10 ft.
0.3 m. to 1 m.
1 ft. to 3 ft.
50 mm. to 300 mm. 2 in to 1 ft
<50 mm.
< 2 in

Rock Mass Rating
Solid
Massive
Blocky / Seamy
Fractured
Crushed and Shattered

จากตารางที ,., แสดงให้เห็นว่า ยิงมวลหิ นมีระยะห่างของแนวรอยแตกเรี ยบมาก
มวลหิ นก็จะมีความแข็งมาก มวลหิ นมีระยะห่างของแนวรอยแตกเรี ยบน้อย ความแข็งแรงของมวล
หิ นจะลดลง ในบางกรณี ของช่ วงความเร็ วคลืนทีอยู่ในบริ เวณขุดออกไม่ ได้ (หิ นแข็ง) แต่ มรี ะยะห่ าง
ของรอยแตกเรี ยบน้ อย (น้ อยกว่ า %&& มิลลิเมตร) และมีแนวรอยแตกเรี ยบหลายแนว ควรนํา
ระยะห่ างและจํานวนแนวของรอยแตกเรี ยบมาใช้ ร่วม เพื อจัดจําแนกประเภทของงานตัดคันทางด้ วย

บทที b
วิธีการสํ ารวจด้ วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
3.1 การคัดเลือกสายทางเพือสํ ารวจด้ วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
.. . ศึกษาแผนการก่อสร้าง จากแผนงานประจําปี งบประมาณ จากสํานักแผนงาน
กรมทางหลวง ซึ งจะมีแผนการก่อสร้างของแต่ละปี งบประมาณกําหนดไว้
.. ., คัดเลือกสายทางจากแผนการก่อสร้างทีได้รับจากสํานักแผนงาน โดยคัดเลือกสาย
ทางทีตัดผ่านพืนทีภูเขา โดยศึกษาข้อมูลสายทาง จากส่ วนสํารวจทางและภูมิประเทศ ซึ งมีแผนที
ภูมิประเทศ โดยระบุจุดเริ มต้นและจุดสิ นสุ ดของสายทางแต่ละสายทางไว้
.. .. ลําดับความสําคัญของสายทาง โดยสายทางทีทําการตัดแนวทางใหม่ จะถูกให้
ความสําคัญเป็ นลําดับต้น ในลําดับต่อไปจะเป็ นสายทางทีทําการขยายเขตทางและมีงานตัดคันทาง
ในปริ มาณมาก
.. ._ ศึกษาข้อมูลการสํารวจแนวทางจาก ส่ วนสํารวจทางและภูมิประเทศ ของพืนทีทีจะ
ทําการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห ถ้ามีขอ้ มูลการสํารวจ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
Road Alignment, Profile และCross-Section ของพืนทีทีต้องการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบ
หักเห เพือนําไปใช้ในการวัดค่าระดับของแนวสํารวจต่อไป ในกรณี ทีพืนทีในสายทางยังไม่มีการ
สํารวจทําแผนทีแนวทางและภูมิประเทศ ควรจะวางแผนงานการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบ
หักเห ไปพร้อมๆ กับแผนงานการสํารวจทําแผนทีแนวทางและภูมิประเทศ เพือเป็ นการง่ายต่อการ
จัดทําระดับตามแนวสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
.. .0 ติดต่อประสานงานกับวิศวกรผูอ้ อกแบบ ของแต่ละสายทางทีจะสํารวจเพือสอบ
ถามความต้องการ ระดับความสําคัญ หรื อข้อมูลรายละเอียดอืนๆ ทีวิศวกรโครงการนันๆ ต้องการ
ตามสายทางทีจะทําการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห เพือวางแผนงานอืนควบคู่กนั ไปกับ
แผนการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห เป็ นการประหยัดเวลา และงบประมาณทีใช้
3.2 การเตรียมการก่ อนการสํ ารวจ
เป็ นการจัดเตรี ยมข้อมูลเบืองต้น การวางแผนการสํารวจ คํานวณงบประมาณรายจ่าย
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสิ งต่างๆตามความต้องการ เพือความพร้อมก่อนทําการสํารวจ การเตรี ยมการ
สามารถแบ่งได้เป็ นดังนี
..,. ขันตอนการเตรี ยมข้อมูลเบืองต้น เป็ นการจัดเตรี ยมข้อมูล เบืองต้นก่อนออก
ปฏิบตั ิงาน ทําให้ใช้เวลาในการสํารวจน้อยลง การเตรี ยมข้อมูลเบืองต้นเริ มจาก การค้นคว้ารายงาน
เดิมของพืนทีใกล้เคียง, แผนทีภูมิประเทศ, แผนทีธรณี วทิ ยา, ข้อมูลหลุมเจาะสํารวจ เพือทราบถึง

,

ลักษณะภูมิประเทศ, ลักษณะชันดิน, ชนิดหิ น รวมทังโครงสร้างทางธรณี วทิ ยาต่างๆ ทีพบในพืนที
โครงการ เช่น แนวรอยเลือน เป็ นต้น
..,., เตรี ยมข้อมูล Alignment, Profile, Cross-Section ของพืนทีการสํารวจ เพือนํามาใช้
เป็ นข้อมูลอ้างอิงตําแหน่ง และค่าระดับของการสํารวจ ถ้าข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการสํารวจ ควร
วางแผนการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนให้พร้อมกับหน่วยสํารวจทางและภูมิประเทศ สํานัก
สํารวจและออกแบบ เพือให้ง่ายต่อการกําหนดตําแหน่ง และวัดค่าระดับ
..,.. การกําหนดปริ มาณงาน และระยะเวลาในการสํารวจ ปริ มาณงานในการสํารวจด้วย
คลืนไหวสะเทือนแบบหักเห ขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานตัดคันทางในพืนทีโครงการ ปริ มาณงานในการ
สํารวจแยกประเภทได้ดงั นี
- การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนในกรณี ทวไปจะใช้
ั
ความห่าง (Spacing) ของ
จีโอโฟน 3 เมตร และในแนวสํารวจใช้ จีโอโฟน 24 ตัว จะครอบคลุมความยาวประมาณ 72 เมตร
พร้อมทังวัดค่าระดับพืนดิน และค่าระดับของจีโอโฟนด้วย
- การสํารวจธรณี วทิ ยา โดยทัวไปจะกําหนดให้งานสํารวจธรณี วทิ ยาในพืนที
แนวทาง 1 วัน ทําการสํารวจได้ 2 กิโลเมตร
- ระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ พืนทีโครงการ
- การติดต่อราชการ ส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ในการรายงานตัวไป
ปฏิบตั ิราชการ การรายงานตัวกลับจากปฏิบตั ิราชการ และงานอืนๆ
- งานอืนๆ ทีได้รับมอบหมายตามความต้องการของวิศวกรผูอ้ อกแบบ
- เมือทราบปริ มาณงานต่างๆ ดังทีกล่าวมาแล้ว และทราบระยะทางทีมีงานตัด
คันทาง จะทําให้ทราบระยะเวลาทีใช้ในการสํารวจในแต่ละโครงการ
..,._ การกําหนดงบประมาณในการสํารวจ งบประมาณการสํารวจจะขึนกับระยะเวลา
ในการสํารวจ ปั จจัยทีใช้คาํ นวณงบประมาณนอกเหนือจากระยะเวลาทีใช้ในการสํารวจมีดงั นี
- เบียเลียง และค่าทีพักของบุคลากร ประกอบไปด้วย นักธรณี วทิ ยา 2 คน นายช่าง
สํารวจ 1 คน พนักงานขับรถ 2 คน โดยบุคลากรในส่ วนนี จะมีเบียเลียงวันละ 240 บาทและค่าทีพัก
วันละ 300 บาท (อัตราสําหรับ ปี งบประมาณ 2557)
- ค่าจ้างคนงาน ในแต่ละโครงการจะใช้คนงาน 6 คน เนื องจากอุปกรณ์ทีใช้ทงหมด
ั
ต้องทําการแบกหามเข้าสู่ พืนทีการสํารวจ บางครังอาจเป็ นพืนทีภูเขาชัน และห่างไกลจากเส้นทาง
การสัญจร อัตราค่าจ้างคนงาน .}}.•0 บาท/วัน/คน (อัตราสําหรับ ปี งบประมาณ 2557)

.

- ค่านํามันเชื อเพลิง คิดในอัตราสิ นเปลืองประมาณ 10กิโลเมตร/ลิตร ต้องประมาณ
การระยะทางในการเดินทางไปกลับระหว่างสํานักงาน และพืนทีโครงการ รวมทังการเดินทางใน
พืนทีโครงการในแต่ละวันด้วย
- ค่าซ่อมบํารุ งรักษารถยนต์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการสํารวจ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
มีในการดําเนินการสํารวจ
..,.0 การกําหนดเวลาการสํารวจ จากปริ มาณงานและระยะเวลาในการสํารวจทีกําหนด
ไว้ ใช้เป็ นตัวกําหนดวันเริ มและวันสิ นสุ ดการสํารวจ ลําดับขันตอนของการสํารวจประเภทต่างๆ
เนืองจากอุปกรณ์ในการสํารวจ ส่ วนใหญ่เป็ นเครื องมืออิเลคทรอนิคส์ การกําหนดระยะเวลาในการ
สํารวจควรหลีกเลียงการสํารวจในฤดูฝน นอกเหนือจากความชืนจากละอองฝนจะทําให้เครื องมือมี
โอกาสเสี ยหายแล้ว การเข้าถึงพืนทีสํารวจยังยากลําบาก เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย บุคลากรอาจเกิดการ
บาดเจ็บ อุปกรณ์เสี ยหาย รวมทังการทีฝนตกยังทําให้เกิดคลืนเสี ยงรบกวนขณะทําการสํารวจด้วย
3.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์ การสํ ารวจด้ วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสํารวจ ถือเป็ นลําดับสุ ดท้ายก่อนการออกสํารวจ แต่มี
ความสําคัญมาก เนื องจากการขาดอุปกรณ์ชินใดชินหนึง อาจทําให้ไม่สามารถทําการสํารวจได้
อุปกรณ์ทีใช้ในการสํารวจมีดงั นี
.... แหล่งกําเนิดคลืนยืดหยุน่
แสดงดังรู ปที 3.1 ใช้เพือเป็ นแหล่งกําเนิดคลืน
ถ้าแหล่งกําเนิดคลืนได้แรง จะทําให้การสํารวจได้กว้างขึน ลึกขึนและคลืนมีความชัดเจนยิงขึน ใน
การสํารวจนีจะใช้และแผ่นเหล็กในการกําเนิดคลืน

รู ปที 3.1 แสดงการใช้คอ้ นทุบแผ่นเหล็ก เพือเป็ นแหล่งกําเนิดคลืน

_

...., ตัวรับคลืนยืดหยุน่ แสดงดังรู ปที .., ใช้ในการรับสัญญาณคลืน จากแหล่งกําเนิด
คลืนสู่ เครื องมือบันทึกสัญญาณตัวรับคลืนยืดหยุน่ โดยทัวไปเรี ยกว่า ไซโมมิเตอร์ (Seismometer)
ซึ งไซโมมิเตอร์ ทีใช้ในการสํารวจด้านแผ่นดินไหวบนผิวดิน จะเรี ยกว่า จีโอโฟน (Geophone
หมายเลข 1) ในทีนีจะใช้จีโอโฟนทังหมด ,_ ตัว (จะใช้คาํ ว่า จีโอโฟน แทนคําว่าตัวรับคลืนยืดหยุน่
เพือความเข้าใจง่ายและเป็ นสากล) พร้อมสายนําส่ งสัญญาณ (หมายเลข 2)

รู ปที 3.2 แสดงลักษณะรู ปร่ างของ จีโอโฟน และสายนําสัญญาณ

0

..... ชุดเครื องมือบันทึกสัญญาณ แสดงดังรู ปที ... ( ) พร้อมแบตเตอรี แสดงดัง
รู ปที ... (,) ใช้เพือบันทึกสัญญาณคลืนทีส่ งมาจากจีโอโฟน และยังสามารถขยายสัญญาณคลืน
หรื อตัดสัญญาณคลืนรบกวน (Noise) ออกไปได้ และมีหน่วยความจําสําหรับบันทึกข้อมูลสัญญาณ
คลืน เพือนําไปแปลผลข้อมูลต่อไป

รู ปที 3.3 แสดงชุดเครื องมือบันทึกสัญญาณ และแบตเตอรี
...._ สายนําสัญญาณ Trigger แสดงดังรู ปที .._ ใช้สาํ หรับต่อกับแหล่งกําเนิดคลืน ใช้
เป็ นตัวกําหนดการนับระยะเวลาเริ มต้น ของแหล่งกําเนิดคลืนแต่ละจุด

รู ปที .._ แสดงสายนําสัญญาณ Trigger

`

....0 เทปวัดระยะทาง ใช้สาํ หรับการวางแนวการสํารวจ ให้ระยะทางของแหล่งกําเนิด
คลืนยืดหยุน่ และตัวรับคลืนยืดหยุน่ ซึ งระยะห่างระหว่างตัวรับคลืนยืดหยุน่ แต่ละตัว จะมีผลต่อการ
แปลความหมาย
....` กล้องสํารวจ ใช้สาํ หรับวัดระดับของพืนดินทีทําการสํารวจ, ค่าระดับของ
แหล่งกําเนิดคลืนยืดหยุน่ และตัวรับคลืนยืดหยุน่ ทุกจุด เพือใช้ในการแปลความหมาย
....} เครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ใช้สาํ หรับเก็บข้อมูลจากเครื องบันทึกสัญญาณ
พร้อมทังมีโปรแกรมสําหรับใช้แปลความหมายข้อมูลทีได้จากเครื องบันทึกสัญญาณด้วย
3.4 ขัNนตอนการสํ ารวจ
การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห มีขนตอน
ั
ดังนี (แสดงดังแผนภูมิที ,. )
.._. ขันตอนเตรี ยมการสํารวจ เป็ นขันตอนเริ มต้นเพือเป็ นการเก็บข้อมูลเบืองต้น ก่อน
ลงมือปฏิบตั ิงาน เริ มด้วยการสํารวจพืนทีอย่างคร่ าวๆ (Reconnaissance) เพือทีจะกําหนดหรื อ
จัดกลุ่มบริ เวณพืนทีทีเราสนใจ เช่น บริ เวณ กม. ~+~~~ – กม. ,+~~~ เป็ นหิ นทรายแข็ง
กม. ,+~~~ – กม. _+~~~ เป็ นหิ นดินดาน เป็ นต้น
การกําหนดแนวสํารวจในพืนที แนวสํารวจต้ องอยู่ในแนวเขตทาง ถ้ าเป็ นแนวทาง
ตัดใหม่ ควรเลือกแนวกึงกลางเขตทาง (Center Line) เป็ นแนวสํารวจในลําดับแรก หรื อพิ จารณา
จาก Typical Cross-Section จากแบบสํารวจของพื นA ทีทําทราบได้ ว่า บริ เวณใดมีการตัดคันทางเท่ าใด
ในกรณี ทีเป็ นการขยายเขตทางเดิม ควรให้ ความสําคัญกับพืนA ทีทีปริ มาณงานตัดทีมาก หรื อมีงานตัด
คันทางทีสู งเป็ นอันดับแรก
ข้อระวังของการวางแนวการสํารวจก็คือ ให้ หลีกเลียงพืนA ทีทีมีเสี ยงดัง อย่างเช่น
นําตก หรื อลําธาร เพราะเมือเราวางแนวการสํารวจใกล้บริ เวณเหล่านี เสี ยงทีเกิดจากการไหลของนํา
จะรบกวนแหล่งกําเนิดคลืนทีเราส่ งไป สัญญาณคลืนทีเครื องรับคลืนบันทึกได้ อาจจะหักล้างกัน
หรื อเสริ มกัน ทําให้การสํารวจผิดพลาดได้ การวางแนวการสํารวจ ควรวางเป็ นแนวทีตรง เนืองจาก
คลืนเคลือนทีเป็ นเส้นตรง การวางแนวการสํารวจเป็ นแนวโค้ง ทําให้ตวั รับคลืนทีอยูต่ วั ต้นๆ หรื อ
ตัวท้ายๆ ได้รับสัญญาณคลืนก่อน ทําให้ขอ้ มูลทีได้ผดิ พลาด และการวางแนวสํารวจควรวางแนว
สํารวจให้ ความแตกต่ างของระดับระหว่ างต้ นทางและปลายทางการสํารวจไม่ ควรเกิน 10 เมตร
เนืองจากถ้ าความสู งของพื นA ทีมีความแตกต่ างกันมาก จะทําให้ ข้อมูลทีได้ รับผิดพลาด
นอกจากนี ควรมี Test Section ของการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
โดยอาศัยการสํารวจในพืนทีทีพบหิ นโผล่ (Outcrop) นําข้อมูลมาแปลผลให้ทราบความเร็ วคลืนของ
ดินหรื อหิ นในตําแหน่งสํารวจ เพือใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิ งในการจําแนกชนิดของชัAนดิ น, ชัAนหิ น
ในพืนทีสํารวจ Test Section ควรมีหลายแนว ตามลักษณะธรณี วทิ ยาทีเปลียนแปลงไป

}

การคัดเลือกเส้นทาง
ทีจะทําการสํารวจ
การวางแผน

จัดทําข้อมูลเบืองต้น
ก่อนการออกสํารวจ

งบประมาณ
จัดเตรี ยมอุปการณ์ทีจําเป็ น

ขันตอนการสํารวจ
ภาคสนาม

Test Section เพือเป็ นข้อมูลอ้างอิง

การแปลผลความเร็ วคลืน
จากการสํารวจ

กําหนดแนวสํารวจในภาคสนาม
กําหนดตําแหน่งตัวรับสัญญาณ
และแหล่งกําเนิดคลืน
โดยใช้เทปวัดระยะ
การเชือมต่ออุปกรณ์รับสัญญาณ

เปรี ยบเทียบกับความสามารถของ
เครื องจักรกับความเร็ วของคลืน
เพือจัดแบ่งประเภทงานตัดคันทาง

การตังค่าไหวสะเทือนต่างๆของเครื อง
(ฟังก์ชนั F1 – F8)
การสร้างแหล่งกําเนิ ดคลืน

จัดทํารายงาน/สรุ ป

บันทึกข้อมูลจากการสํารวจ

แผนภูมิที ,. แสดง Flow Chat ขันตอนการสํารวจ

•

.._., การเตรี ยมพืนทีการสํารวจ เมือเรากําหนดแนวเส้นการสํารวจได้แล้ว ทําการเตรี ยม
พืนทีเพือให้พร้อมกับการสํารวจ เช่น วัดระยะแนวสํารวจ ว่าเพียงพอสําหรับการวางแนวหรื อไม่
โดยส่ วนใหญ่ ถ้าใช้ระยะห่างของจีโอโฟน . เมตร จะต้องมีพืนทีการสํารวจประมาณ }• เมตร และ
ทําการถางต้นไม้ หรื อวัชพืชทีขึนปกคลุมแนวสํารวจ เพือทําให้การสํารวจ และการวัดระดับง่ายขึน
.._.. ขันตอนการสํารวจ ขันตอนการสํารวจจะเริ มจาก
- การกําหนดระยะห่างของของจีโอโฟน แหล่งกําเนิดคลืน และเครื องรับสัญญาณ
โดยใช้เทปวัดระยะ ส่ วนใหญ่เครื องรับสัญญาณจะกําหนดให้อยูก่ ึงกลางของแนวสํารวจ พร้อมทัง
ทําการระบุตาํ แหน่งของจีโอโฟนตัวที อยูต่ าํ แหน่งใด มีระยะแยก (Offset) อยูใ่ นตําแหน่งซ้ายทาง
หรื อขวาทาง เป็ นระยะเท่าใด แสดงดังรู ปที ..`
การกําหนดระยะห่างของจีโอโฟน กําหนดให้ระยะห่างระหว่างจีโอโฟนใกล้เคียง
กับความลึกของชันดิน หรื อชันหิ นในชันแรก กรณี ดงั กล่าว จะต้องทําการสํารวจเบืองต้นก่อน เพือ
จะทราบความหนาของชันดิน หรื อชันหิ นชันแรก ในกรณี ทีพืนทีมีความแตกต่างของความหนา
ทําให้การสํารวจเสี ยเวลา และนอกจากนี ถ้าชันดินชันแรกมีความหนามาก ระยะห่างของจีโอโฟน
จะมากขึน ทําให้คลืนจากแหล่งกําเนิดคลืนเดินทางไปไม่ถึงจีโอโฟนตัวทีอยูไ่ กลจากแหล่งกําเนิด
คลืน จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ระยะห่ างทีเหมาะสมของจีโอโฟนคื อระยะ 3 เมตร เป็ นระยะที
ครอบคลุมความลึกของชันดินหรื อชันหิ นชันแรก และเป็ นระยะทีคลืนจากแหล่งกําเนิดคลืนทีมา
จากการใช้ทุบแผ่นเหล็ก สามารถเดินทางไปถึงจีโอโฟนทุกตัว

รู ปที ..0 แสดงการวัดระยะ และกําหนดจุดวางตัวรับสัญญาณ ในการสํารวจ

ƒ

- ทําการเชือมต่อสายนําสัญญาณ และจีโอโฟน แสดงดังรู ปที ..` เข้าด้วยกัน โดยใช้
ตัวหนีบสี แดงต่อเข้ากับช่องรับสี แดง และตัวหนีบสี ดาํ ต่อเข้ากับช่องรับสี ดาํ พร้อมตังปั กตัวรั บ
สั ญญาณเข้ าไปในผิวดิ น ให้ ตัAงฉากกับผิวดิน และต้ องปั กด้ วยความระมัดระวัง เนืองจากตัวรั บ
สั ญญาณมีราคาแพง อีกทัAงยังไม่ สามารถทีจะสั งมาทดแทนเป็ นชิ Aนได้ ต้ องสั งมาเป็ นชุ ดเท่ านัAน

รู ปที 3.6 แสดงการปั กจีโอโฟน และการเชือมต่อสายนําสัญญาณ
- ทําการต่อสายนําสัญญาณตัวรับคลืน สายสัญญาณแหล่งกําเนิดคลืน และแบตเตอรี
เข้ากับเครื องรับสัญญาณ แสดงดังรู ปที ..} ได้ดงั นี
o หมายเลข เป็ นช่องต่อสําหรับ สายนําสัญญาณ ชุดที . – ,_
o หมายเลข , เป็ นช่องต่อสําหรับ สายนําสัญญาณ ชุดที – ,
o หมายเลข . เป็ นช่องต่อสําหรับ สายสัญญาณแหล่งกําเนิ ดคลืน
o หมายเลข _ เป็ นช่องต่อสําหรับ แบตเตอรี
o หมายเลข 0 เป็ นสวิทซ์สาํ หรับ เปิ ด – ปิ ด เครื องบันทึกสัญญาณ

,~

รู ปที 3.7 แสดงตําแหน่งของการเชือมต่อสายสัญญาณต่างๆ เครื องมือสํารวจยีห้อ OYO รุ่ น 1125A
- ทําการเซทค่าต่างๆ ของเครื อง ตามฟังค์ชนั ต่างๆ แสดงดังในรู ปที ..• ได้แก่
o ปุ่ ม F1 (Noise) ใช้สาํ หรับเช็คสัญญาณของตัวรับ เข้าสู่ เครื องบันทึก
o ปุ่ ม F2 (Setting) ใช้เซทค่าต่างๆ ดังแสดงในรู ปที ..ƒ ได้แก่
ID No. ใช้สาํ หรับตังหมายเลขข้อมูลทีถูกจัดเก็บ ( ID )
No. of CH ใช้สาํ หรับเลือกจํานวนช่องสัญญาณของตัวรับ ส่ วนใหญ่ใช้
ช่องสัญญาณของตัวรับ จํานวน ,_ ช่อง
Sampling ใช้สาํ หรับเลือกช่วงเวลาเก็บข้อมูล ให้เก็บข้อมูลทุกๆ
กีไมโครวินาที ตังค่าได้ตงแค่
ั ,0 – ,,~~~ ไมโครวินาที ส่ วนใหญ่จะใช้ 0~~ ไมโครวินาที
Memory ใช้สาํ หรับเลือกเก็บข้อมูลเป็ นจํานวนกีคํา เลือกได้ ,~,_ หรื อ
,,~_• คํา
Stack ใช้สาํ หรับเลือกการรวมข้อมูลคลืน ทีเครื องบันทึกสัญญาณรับไว้
จะทําการ Stack หรื อการรวมคลืน เพือให้คลืนชัดเจนยิงขึน ในทีนี เมือทําการรวมคลืนแล้ว จะให้
หน้าจอแสดงผลแบบไหน เลือกได้แบบ แสดง, ไม่แสดง, หรื อแบบออโต้ ส่ วนใหญ่จะเลือกแสดง
เพือให้สามารถเลือกได้วา่ ข้อมูลคลืนทีบันทึกได้ ดีขึน หรื อไม่ ถ้าไม่ดีขึนให้ทาํ การสํารวจใหม่
-Trig Level ใช้สาํ หรับเลือกขนาดความเข้มของ Trig ตังได้ตงแต่
ั
~~
mV – 1,000 mV ส่ วนใหญ่เลือก ปิ ดในส่ วนนี เพือให้สัญญาณเข้าได้หลายช่วงคลืน

,

รู ปที 3.8 แสดงปุ่ มฟังค์ชนั ต่างๆในการใช้งาน
Gain ใช้สาํ หรับขยายคลืนของตัวรับสัญญาณ สามารถเลือกได้วา่ ให้
จีโอโฟนตัวใด รับความเข้มของคลืนเท่าใด เลือกได้ . ระดับ คือ น้อย กลาง และมาก
Hold ใช้สาํ หรับเลือกจีโอโฟนตัวใดให้ทาํ งาน หรื อไม่ทาํ งาน กล่าวคือ
ถ้ามีการสํารวจโดยแหล่งกําเนิดคลืนทีเดียวกัน เมือทําการส่ งสัญญาณจากแหล่งกําเนิ ดคลืนในครัง
แรกแล้ว ถ้าจีโฮโฟนตัวใด มองเห็นได้วา่ ได้รับคลืนทีมีความคมชัดดีแล้ว ก็กด Hold ไว้ เพือไม่ให้
รับคลืน ณ จุดกําเนิดคลืนจุดเดียวกัน แต่ให้กาํ เนิดคลืนในลําดับทีสอง หรื อทีสาม
Stack Mode ใช้สาํ หรับการเลือกวิธีการรวมข้อมูล สามารถเลือกการรวม
ข้อมูลได้ , แบบคือ แบบ Average คื อ รวมข้ อมูลคลืนทีได้ จากการสํารวจสองครัA งมาเฉลียกัน แบบ
Adding คือ รวมข้ อมูลคลืนทีได้ ทัAงสองครัA งมารวมกัน ในกรณี นี A ถ้ ายอดคลืนหรื อท้ องคลืนของคลืน
ทีได้ รับทัAงสองครัA งตรงกัน ทัAงยอดคลืนหรื อท้ องคลืนนัAน ก็จะได้ ความสู งของคลืนเพิมขึนA แต่ ถ้า
คลืนทัAงสองมียอดคลืนตรงกับท้ องคลืน ก็จะทําให้ คลืนหั กล้ างกัน ทําให้ ความสู งของคลืนลดลง
ส่ วนใหญ่ จะเลื อกใช้ การ Adding คลืนมากกว่ า

,,

รู ปที 3.9 แสดงฟังค์ชนั การตังค่าของปุ่ ม F2 (Setting)
o ปุ่ ม F3 (Arm) ใช้สาํ หรับรอสัญญาณ Trigger เพือรับคลืนจากแหล่งกําเนิ ด
คลืน ผ่านตัวรับสัญญาณ และนํามาสู่ เครื องรับ (ขอกล่าวรายละเอียดการใช้งานในลําดับถัดไป)
o ปุ่ ม F4 (Storage) เป็ นฟังชันก์ทีใช้จดั การหน่วยความจําต่างๆ ภายในเครื อง
บันทึกสัญญาณ เช่น อ่านข้อมูล, ลบข้อมูล, ส่ งข้อมูลไปยังดิสเก็ต เป็ นต้น ซึ งฟังค์ชนั ต่างๆ แสดงดัง
รู ปที .. ~

รู ปที 3.10 แสดงฟังชันก์ต่างๆของปุ่ ม F4 (Storage)

,.

o ปุ่ ม F5 (Display) ใช้สาํ หรับเลือกขนาดของจอภาพ ให้มีสัดส่ วนตามความ
เหมาะสม สามารถเลือกได้ตงแต่
ั x~.0 x1 x2 หรื อ x4 สามารถเลือกได้โดยใช้เคอร์ เซอร์ ขึน – ลง
o ปุ่ ม F6 (DPS) ใช้สาํ หรับเลือกความถีทีน้อยทีสุ ดทีเข้าสู่ เครื องรับ หรื อไม่
เลือกก็ได้ ในกรณี ทีไม่เลือก ทําให้ความถีในทุกช่วงคลืนเข้าสู่ เครื องรับ คลืนรบกวนก็สามารถเข้าสู่
เรื องรับได้ ในกรณี ทีเลือกความถี ส่ วนมากจะให้ความถีทีสู งกว่า `~ เฮิรตซ์ เข้าสู่ เครื องรับ
o ปุ่ ม F7 (Plot) ใช้สงการเครื
ั
องพิมพ์ พิมพ์ขอ้ มูลคลืนทีได้จากการสํารวจ แต่
ปุ่ มนีส่ วนใหญ่จะไม่ได้ใช้งาน เพราะการพิมพ์นนั ต้องมีเครื องพิมพ์ติดไปด้วย เป็ นการยากทีจะนํา
เครื องพิมพ์ไปใช้งานในขณะทําการสํารวจ
o ปุ่ ม F8 (System) เป็ นฟังค์ชนั สําหรับเลือกรู ปแบบการสํารวจ เลือกได้
, แบบคือ
Refraction (การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห) การสํารวจ ทํา
การสํารวจด้วยด้วยวิธีนี
Simple Refection (การสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบสะท้อน
อย่างง่าย)
เมือทําการเซทค่าฟังค์ชนั ต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว เริ มการสํารวจ แสดงดังรู ปที ..
โดยกําหนดตําแหน่งของแหล่งกําเนิดของคลืนในแต่ละระยะไว้ (จุดกําเนิดคลืน 0 จุด) ตําแหน่ง
กําเนิดคลืนจะอยูห่ ่างจาก จีโอโฟนตัวที และ ,_ ด้านละ . เมตร (, จุด) จุดกึงกลาง (ระหว่างจี
โอโฟนตัวที , และ . จํานวน จุด) กึงกลางระหว่างจีโอโฟนตัวแรก และจุดกึงกลาง (ระหว่างจี
โอโฟนตัวที ` และ } จํานวน จุด) กึงกลางระหว่างจีโอโฟนตัวสุ ดท้าย และจุดกึงกลาง (ระหว่างจี
โอโฟนตัวที • และ ƒ จํานวน จุด)
ทําการต่อสาย Trigger และติด Trigger ไว้กบั ตัวกําเนิดคลืน (ในทีนี แหล่งกําเนิ ดคลืน
คือค้อน และแผ่นเหล็ก) เนืองจากตัว Trigger นันมีราคาแพง (ประมาณตัวละสองหมืนบาท) และพัง
ได้ง่ายเมือนําไปใช้งาน ทางหน่วยสํารวจจึงทําการประยุกต์วธิ ี การอืนมาทําหน้าทีแทนตัว Trigger
ซึ งมี , วิธีคือ
- ใช้ ใบมีดคัทเตอร์ , อัน โดยใช้ใบมีดต่อเข้ากับขัวสายนําสัญญาณ Trigger ไว้ ใบมีด
ละ สายนําสัญญาณ โดยให้ใบมีดทังสองมีระยะห่างกันเล็กน้อย และนําไปผูกกับตัวค้อน และเมือนํา
ค้อนทุบกับแผ่นเหล็ก ใบมีดทังสองก็จะแตะกัน ทําหน้าทีแทนตัว Trigger ได้
- ใช้ จีโอโฟน ทําหน้ าทีแทน Trigger เนืองจากจีโอโฟนทําหน้าทีรับสัญญาณ คล้าย
กับ Trigger จึงได้นาํ จีโอโฟนต่อกับขัวสายนําสัญญาณ Trigger และนําจีโอโฟนไปปั กไว้ใกล้ๆ กับ
แผ่นเหล็ก เมือทําการทุบแผ่นเหล็ก จีโอโฟนก็จะทําการตัดสัญญาณ ทําหน้าทีแทน Trigger ได้
เช่นกัน วิธีนีจะเป็ นวิธีทีง่ายกว่าการใช้วธิ ี ใบมีดคัทเตอร์ แต่มีขอ้ ควรระวังคือ เวลาใช้คอ้ นทุบแผ่น
เหล็กต้องระมัดระวังไม้ให้คอ้ นไปทุบจีโอโฟน

,_

รู ปที .. แสดงการวางแนวสํารวจสําหรับการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
เมือทําการเตรี ยมการตามข้างต้นเสร็ จสิ นแล้ว ทําการสังการให้บุคลากรในพืนที
การสํารวจให้อยูน่ ิง ห้ามเคลือนที หรื อห้ามเดิน เนืองจากจะทําให้จีโอโฟนได้รับเสี ยงทีเกิดจากการ
เคลือนที หรื อการเดินด้วย และทําการกดปุ่ มฟังค์ชนั F3 (Arm) เพือให้เครื องเตรี ยมพร้อมรับ
สัญญาณคลืนทีจะเข้ามา หน้าจอจะขึนข้อความ Ready for Trigger แสดงดังรู ปที .. , และมีรูปคลืน
เคลือนทีผ่านจีโอโฟนเข้ามายังตัวเครื องบันทึกสัญญาณให้เห็น

รู ปที .. , แสดงภาพหน้าจอทีเตรี ยมพร้อมการรับสัญญาณคลืน

,0

เมือหน้าจอขึนดังรู ปที .. , ให้ทาํ การใช้คอ้ นทุบแผ่นเหล็ก เพือเป็ นแหล่งกําเนิ ด
คลืน ส่ งคลืนผ่านชันดิน และหักเหไปยังตัวรับ เมือคลืนเดินทางเข้าสู่ ตวั รับแล้ว ลักษณะของคลืน
แสดงดังรู ปที .. . ถ้าคลืนทีรับได้ไม่ชดั เจน ทําการกด CANCEL เพือลบข้อมูล ถ้าคลืนชุดนันให้
ลักษณะคลืนทีชัดเจน ให้ทาํ การกดปุ่ ม ENTER เพือเก็บข้อมูลคลืนไว้รอรวมคลืนกับคลืนชุดอืน
ณ จุดกําเนิดคลืนเดียวกัน (Stack) หลังจากนัน ทําการกดปุ่ ม F3 (Arm) เพือให้ได้คลืนชุดใหม่จาก
แหล่งกําเนิดคลืนจุดเดิม และเมือรวมคลืนได้ชดั เจนแล้ว กดปุ่ ม FAST เป็ นการเสร็ จสิ นการเก็บ
ข้อมูลในจุดกําเนิดคลืนนันๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ณ ตําแหน่งของ ID No. ทีเรากําหนดไว้ และทําการ
เก็บข้อมูลของแนวสํารวจให้ครบทัง 0 จุดกําเนิดคลืน

รู ปที .. . แสดงคลืนทีได้จากแหล่งกําเนิดคลืน ในบริ เวณจุดกึงกลางของแนวสํารวจ
เมือได้ขอ้ มูลครบทัง 0 จุดกําเนิดคลืนแล้ว ทําการวัดค่าระดับ และระยะทาง หรื อ
ตําแหน่งหลักกิโลเมตรของแหล่งกําเนิดคลืนในแต่ละจุด ( แหล่งกําเนิดคลืน 0 จุด) จากนันวัดค่า
ระดับและระยะทางหรื อตําแหน่งหลักกิโลเมตรของตัวรับสัญญาณ ( ตัวรับสัญญาณ ,_ จุด ) เพือ
อ้างอิงตําแหน่ง และระดับความสู งของการสํารวจได้ตรงกับตําแหน่ง ณ สายทางนันๆ ได้ถูกต้อง
ถือว่าเสร็ จสิ นการเก็บข้อมูล

,`

แต่นอกจากเก็บข้อมูลของการสํารวจด้วยคลืนไหวสะเทือนแล้ว ยังจําเป็ นต้องทํา
การสํารวจลักษณะทางธรณี วิทยาในพืนทีแนวสํารวจด้วย เช่น บริ เวณแนวสํารวจเป็ นหิ นอะไร, มี
ลักษณะโครงสร้างทางธรณี วิทยา เช่น แนวรอยเลือน, แนวคดโค้งของชันหิ นหรื อไม่, ระดับการผุ
พังของหิ นอยูใ่ นระดับไหน แต่ถา้ ไม่สามารถสังเกตเห็นหิ นโผล่ในบริ เวณแนวสํารวจ ต้องสังเกต
ชนิดของหิ นจากพืนดิน ต้องเป็ นดินทีเกิดจากการผุพงั อยูก่ บั ที ทําให้สามารถประเมินชนิดของหิ น
อย่างคร่ าวๆ ได้จาก เศษดินหรื อเศษหิ น (Rock Fragment) ทีพบในบริ เวณนัน แต่ทีสําคัญต้องแยก
ให้ ได้ ว่าดินทีอยู่ในบริ เวณนัAน เป็ นดินทีเกิดจากการผุพังอยู่กับที หรื อการถูกพัดพา ถ้าเป็ นดินทีถูก
พัดพามา จะไม่สามารถบอกชนิดของหิ นทีอยูบ่ ริ เวณนันได้

,}

บทที f
การแปลผลข้ อมูลจากการสํ ารวจด้ วยคลืนไหวสะเทือนแบบหักเห
ข้อมูลทีได้จากการสํารวจ จะเป็ นข้อมูลคลืนทีเครื องได้ทาํ การบันทึกไว้ ยังไม่สามารถ
นํามาใช้งานได้ในทันที จะต้องนําข้อมูลทีได้มาแปลผลเสี ยก่อน จึงจะสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้
ขันตอนการแปลผลนัน จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวช่วยในการแปลผล โปรแกรมทีใช้
เรี ยกว่าโปรแกรม Surface Wave Analysis และโปรแกรม Plotrefa ซึ งมีขนตอนดั
ั
งนี
f. การแปลผลจากโปรแกรม Surface Wave Analysis
ขันตอนนีเป็ นการรวบรวมข้อมูลคลืนจากจุดกําเนิดคลืนทัง 0 จุด ให้มาอยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
มีขนตอนดั
ั
งนี
_. .1 เปิ ดโปรแกรม Surface Wave Analysis คลิ‹กเลือก File menu เลือก Open wavefrom
file (O) แสดงดังรู ปที _.

รู ปที _. แสดงขันตอนการเปิ ดโปรแกรม Surface Wave Analysis

,•

_. ., เลือกไฟล์จากการสํารวจทีต้องการแปลผล

รู ปที _., แสดงขันตอนการเลือกข้อมูลทีต้องการแปลผล
_. .. เปิ ดไฟล์ทีต้องการ ได้ลกั ษณะรู ปคลืน แสดงดังรู ปที _.. แต่รูปคลืนดังกล่าวยังไม่
ถูกต้อง เนื องจากยังไม่ได้กาํ หนดระยะห่างทีแท้จริ ง ของจีโอโฟนจากการสํารวจ

รู ปที _.. แสดงลักษณะคลืนทีได้จากการสํารวจ

,ƒ

_. ._ ทําการกําหนดระยะจีโอโฟน ระยะแหล่งกําเนิดคลืน โดยไปทีเมนู Edit, Edit
source/ receiver location (with key), Make key.

รู ปที _._ แสดงการกําหนดระยะห่างจีโอโฟน และระยะแหล่งกําเนิดคลืน
_. .0. หน้าต่างการนําเข้าข้อมูล แสดงดังรู ปที _.0 ค่าทีต้องกําหนดมี . ค่า คือ
- ช่องว่างแรก (Source) เป็ นระยะทางของจุดกําเนิดคลืน จุดกําเนิดคลืนนันๆ อยูท่ ี
ระยะเท่าไรของแนวสํารวจ ส่ วนใหญ่จุดกําเนิดคลืน จุดที จะกําหนดให้เป็ นระยะเริ มของการ
สํารวจ คือ จุดทีระยะทางเป็ น ~ (ระยะทางในทีนีมีหน่วยเป็ นเมตร)
- ช่องว่างทีสอง (First Trace) เป็ นระยะทางของจีโอโฟนตัวแรก มีระยะห่างเท่าไร
จากจุดกําเนิ ดคลืนจุดแรก ในทีนีจีโอโฟนตัวแรกอยูท่ ีระยะ . เมตร จากจุดกําเนิดคลืนจุดแรก
- ช่องว่างทีสาม คือ ระยะห่างของจีโอโฟนแต่ละตัว ในแนวสํารวจ แนวสํารวจแนว
นี ใช้ระยะห่าง จีโอโฟนเท่ากันทุกตําแหน่ง และมีระยะห่าง . เมตร

.~

รู ปที _.0 แสดงตําแหน่งของการกําหนดระยะห่างของจีโอโฟนและแหล่งกําเนิดคลืน
_. .` เมือกําหนดค่าต่างๆไปแล้วข้างต้น คอมพิวเตอร์ จะคํานวณระยะต่างๆ ทีเกิดขึนใน
การสํารวจ แสดงดังรู ปที _.` ระยะของจีโอโฟนแต่ละตัวอยูท่ ีระยะกีเมตร ผูใ้ ช้งานจําเป็ นต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย โดยกด Next หรื อ Back เพือตรวจสอบความถูกต้องของ
ระยะห่างของจีโอโฟนในแต่ละตําแหน่ง

รู ปที _.` แสดงระยะของแหล่งกําเนิดคลืนและจีโอโฟน

.

_. .} เมือได้ระยะทีถูกต้องแล้ว คลิ‹กปุ่ ม OK จะปรากฏภาพของคลืนทีบันทึกได้ และทํา
การเลือกคลืนตัวแรก (First Arrival) ทีเข้ามาสู่ ตวั รับสัญญาณ ใช้คาํ สัง Pick first arrival time
automatically แสดงดังรู ปที _.}

รู ปที _.} แสดงรู ปร่ างของคลืน ตามระยะในการดําเนินการสํารวจ
_. .• จากนันโปรแกรมก็จะทําการเลือก คลืนตัวแรก (บริ เวณลูกศรชี) โดยอัตโนมัติ
ทําให้แต่คลืนตัวแรกทีได้จากโปรแกรม ยังไม่ถูกต้อง เป็ นเพียงแนวทางเท่านัน ต้องทําการแก้ไขอีก
ครังแสดงดังรู ปที _.•

รู ปที _.• แสดงคลืนตัวแรกทีถูกเลือกจากโปรแกรม

.,

_. .ƒ ทําการแก้ไขคลืนตัวแรก แสดงดังรู ปที _.ƒ การแก้ไข ทําได้โดยใช้เคอร์ เซอร์ ของ
เมาส์คลิ‹กไปในตําแหน่งทีต้องการ คลืนตัวแรก (บริ เวณลูกศรสี แดง) ถูกย้ายไปอยูใ่ นตําแหน่งที
ต้องการ ส่ วนรู ปคลืนสามารถใช้ปุ่ม ซ้าย ขวา ย่อ และขยายรู ปคลืนได้ตามต้องการ

รู ปที _.ƒ แสดงคลืนตัวแรกหลังจากทําการแก้ไข
_. . ~ ทําการเชือมต่อจุดทีทําการเลือกไว้ โดยคลิกไปยังตําแหน่งรู ปดาว (ตามลูกศรสี
แดง) บริ เวณเมนูบาร์ จะปรากฏเส้น Travel Time Curve ของแหล่ง กําเนิดคลืน ณ จุดกําเนิดคลืนนี

รู ปที _. ~ แสดงTravel Time Curve ของแหล่ง กําเนิดคลืน ณ จุดกําเนิดคลืนแรก

..

_. . ทําการตามขันตอนข้อ _. . – ข้อ _. . ~ ให้ครบทัง 0 แหล่งกําเนิดคลืน จะได้เส้น
Travel Time Curve ของแต่ละแหล่งกําเนิดคลืน

รู ปที _. แสดงTravel Time Curve ของแหล่ง กําเนิดคลืน แต่ละตําแหน่งจุดกําเนิดคลืน
_. . , บันทึกข้อมูล Travel Time curve ทีได้ เพือนําไปแปลผลในอีกโปรแกรม โดยใช้
คําสัง Save Pick file ทําการตังชือไฟล์ตามเราต้องการ แสดงดังรู ปที _. , – รู ปที _. _

รู ปที _. , แสดงขันตอนการบันทึกข้อมูล Travel Time curve

._

รู ปที _. . แสดงขันตอนการตังชือ ข้อมูลทีบันทึก

รู ปที _. _ แสดงขันตอนสุ ดท้ายของการบันทึกข้อมูล Travel Time curve

.0

เสร็ จขันตอนดังทีกล่าวมา เป็ นการสิ นสุ ดการใช้โปรแกรม Surface Wave Analysis และนํา
ไฟล์ทีได้จากโปรแกรม Surface Wave Analysis ไปแปลผลอีกครังโดยใช้โปรแกรม Plotrefa อีก
ครัง
f., การแปลผลจากโปรแกรม Plotrefa
เป็ นการแปลผล เพือให้ได้ความเร็ วคลืน และความหนาของชันดิน และชันหิ นของคลืน
ในแต่ละชัน ทีทําการสํารวจ ทําได้โดย
_.,. เปิ ดโปรแกรม Plotrefa และเลือกเปิ ดไฟล์จากโปรแกรม Surface Wave Analysis
แสดงดังรู ปที _. 0 และรู ปที _. ` โดยใช้คาํ สัง File, Open Plotrefa file (Travel time data and
velocity model) จากคําสังนี โปรแกรมจะแสดงลักษณะของคลืนในแต่ละจุดของจีโอโฟนทีทําการ
สํารวจ แสดงดังรู ปที _. }

รู ปที _. 0 แสดงการเปิ ดโปรแกรม Plotrefa และการเลือกไฟล์จากโปรแกรม
Surface Wave Analysis

.`

รู ปที _. ` แสดงการเลือกและเปิ ดไฟล์ทีได้จากโปรแกรม Surface Wave Analysis

รู ปที _. } แสดง Travel Time Curve ของคลืนจากแหล่งกําเนิดทัง 0 จุด

.}

_.,., ทําการ Import ค่าระดับทีได้จากการสํารวจของแนวสํารวจดังกล่าว โดยใช้คาํ สัง
File, Import elevation data file แสดงดังรู ปที _. •

รู ปที _. • แสดงการ Import ค่าระดับทีได้จากการสํารวจ
ค่าระดับ (Elevation Data) จะอยูใ่ นรู ปของ Note Pad File แสดงได้ตามรู ปที _. ƒ ข้อ
มูลค่าระดับจะเริ มจากจุดกําเนิดคลืนตําแหน่งแรก (ระยะ ~) ต่อไปเป็ นระยะ ค่าระดับของจีโอโฟน
และจุดกําเนิดคลืนในระยะถัดไป จนถึงระยะ และค่าระดับของแหล่งกําเนิดคลืนจุดสุ ดท้าย

.•

รู ปที _. ƒ แสดงรู ปแบบตําแหน่งและค่าระดับ ของจีโอโฟนและแหล่งกําเนิดคลืน
(ค่าระดับ และระยะทางมีหน่วยเป็ นเมตร)

.ƒ

เมือนําข้อมูลค่าระดับ และระยะสู่ โปรแกรมแล้ว โปรแกรมจะแสดงเส้นของค่าระดับใน
แนวสํารวจให้เห็น แสดงดังรู ปที _.,~ และสามารถดู Travel Time Curve ได้โดยใช้ปุ่ม Tt ในเมนู
บาร์ และกลับมาดูค่าระดับได้จากปุ่ ม Vs ในเมนูบาร์

รู ปที _.,~ แสดงค่าระดับทีถูก Import เข้ามา
_.,.. ปรับแต่งเส้น Travel Time Curve ตามความเหมาะสม แสดงดังรู ปที 4.21 โดยกด
ไปที ปุ่ ม C ในเมนูบาร์ แล้วทําการคลิ‹กเมาส์ซา้ ย ไว้ในจุดวงกลมของ Travel Time Curve ในจุดที
เห็นว่าไม่เหมาะสม และลากไปไว้ ณ จุด ทีเหมาะสม และเมือสิ นสุ ดกระบวนการนี ก็พิจารณา
Travel Time Curve ว่า Travel Time Curve ในแต่ละเส้น มีจุดเปลียนความชันกีจุด ถ้ามีจุดเปลียน
ความชัน จุด แสดงว่ามีเส้นความชันสองเส้น (มีชนดิ
ั นหรื อชันหิ น , ชัน) หรื อถ้ามีจุดเปลียนความ
ชัน , จุด แสดงว่ามีเส้นความชันสามเส้น (มีชนดิ
ั นหรื อชันหิ น . ชัน) ส่ วนใหญ่ของการสํารวจด้วย
คลืนไหวสะเทือนแบบหักเห พบว่ามีเส้นความชันไม่เกิน . เส้น (มีชนดิ
ั นหรื อชันหิ นไม่เกิน . ชัน)
ข้อควรระวังของการพิจารณาจุดเปลียนความชัน และเส้นความชันคือ ณ จุดเปลียนความ
ชันใดๆ เส้ นความชันต้ องมีค่าความชันน้ อยกว่ าเส้ นความชันก่ อนหน้ าเสมอ และค่ าเส้ นความชัน
จะต้ องไม่ ติดลบ (ค่าแกน X,Y ของจุดเริ มต้น ต้องมากกว่าค่า ค่าแกน X,Y ของจุดสิ นสุ ด) จากภาพ
จะเห็นได้วา่ มีเส้น Travel Time Curve ส่ วนใหญ่จะมีจุดเปลียนความชัน จุด และมีเส้นความชัน ,
เส้น แต่บางเส้นก็ไม่มีจุดเปลียนความชัน เป็ นไปได้วา่ ระยะของแนวสํารวจไม่ยาวพอ ไม่สามารถ
รับคลืนหักเหทีขึนมาจากชันดินหรื อชันหิ นด้านล่างได้

_~

รู ปที _., แสดงเมนูบาร์ ทีใช้ในการแก้ไข Travel Time Curve
เส้น Travel Time Curve ทีทําการแก้ไขแล้ว จะปรากฏเส้น Travel Time Curve
บางเส้นแสดงจุดเปลียนความชัน จุด และบางเส้นไม่มีจุดเปลียนความชัน เส้นทีมีจุดเปลียนความ
ชัน จุด แสดงว่ามีเส้นความชัน , เส้น แสดงถึงลักษณะชันดิน ชันหิ น , ชันในแนวสํารวจ และ
นํามาใช้พิจารณาในการแปลผลข้อมูลขันต่อไป
_.,._ จากข้อมูล Travel Time Curve ทีปรากฏ แสดงชันหิ น , ชัน และทําการแปลข้อมูล
โดยใช้คาํ สัง Time – Term Inversion เลือกไปที Assign 2 layer Arrival แสดงดังรู ปที _.,, (ถ้าชัน
ดิน ชันหิ น ทีทําการสํารวจมี . ชัน ให้เลือกไปที เมนูบาร์ Assign 3 layer Arrival)

รู ปที _.,, แสดงเมนูบาร์ ทีใช้ในการกําหนดจํานวนชันของชันดิน ชันหิ นในการแปลผล

_

ผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดจุดเปลียนความชันของแต่ละ Travel Time Curve ได้
โดยคลิ‹กไปทีตําแหน่งของจุดทีใช้เป็ นจุดสุ ดท้ายของเส้นความชันที และจะเป็ นจุดเริ มต้นของเส้น
ความชันที , แสดงดังรู ปที _.,.

รู ปที _.,. แสดงลักษณะเส้นความชันและจุดเปลียนความชันของ Travel Time Curve
จากนัน ใช้คาํ สัง Time – Term Inversion เลือกไปที Do Time – Term Inversion แสดงดัง
รู ปที 4.24 เป็ นการคํานวณความเร็ วคลืนเฉลียของชันดิน ชันหิ นในแต่ละชันมา แสดงดังรู ปที _.,0

รู ปที _.,_ แสดงการใช้คาํ สัง Do Time – Term Inversion เพือหาค่าความเร็ วคลืน

_,

รู ปที _.,0 แสดงค่าความเร็ วคลืนและระดับความลึกชันดิน
บันทึกข้อมูลทีแปลผลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดยไปทีเมนูบาร์ ใช้คาํ สัง File, Save Plotrela
File ทําการตังชือไฟล์ และบันทึกข้อมูล ถือว่าเป็ นการสิ นสุ ดการแปลผลข้อมูลการสํารวจด้วยคลืน
ไหวสะเทือนแบบหักเห จากการสํารวจ ข้อมูลทีได้จากการแปลนี อาจจะยังไม่ละเอียด เมือดูตาม
รู ปภาพ เราสามารถเซพข้อมูลออกมาในรู ปแบบ Txt ไฟล์ได้ โดยใช้คาํ สัง File, Save analysis result
in tabular form (txt) ได้ไฟล์ในรู ปแบบ Note Pad ข้อมูลประกอบไปด้วย รายละเอียดของระดับ
ความลึกของชันดิน, ชันหิ น แสดงได้ดงั รู ปที _.,`

_.

รู ปที _.,` แสดงค่าความลึกของชันดิน หรื อชันหิ นชันทีสอง
(ค่าระดับและระยะทางมีหน่วยเป็ นเมตร)
จากข้อมูลทีได้จากการแปลผลดังกล่าว ทําให้ทราบความลึกของชันดิน และชันหิ นในแต่ละ
จุดของจีโอโฟน และทราบความเร็ วคลืนเฉลียของชันดิน ชันหิ นชันแรก และชันทีสอง ความลึกที
ได้มีหน่วยเป็ นเมตร ความเร็ วทีได้นีมีหน่วยเป็ น เมตร/วินาที แต่จากความเร็ วทีได้นนไม่
ั สามารถ
บอกได้วา่ เป็ นชันดิน ชันหิ นอะไรต้องอาศัยข้อมูลประกอบจากข้อมูลการสํารวจธรณี วิทยา ในแนว
สํารวจ จะได้ขอ้ มูลของชันดินชันหิ นทีแม่นยําทีสุ ด และความเร็ วคลืนทีได้นีก็ยงั ไม่สามารถระบุได้
ว่าชันหิ นนันๆ เป็ นชันหิ นผุ หรื อชันหิ นแข็ง จะต้องนําความเร็ วของชันหิ น และชนิดของหิ นไป
เปรี ยบเทียบกับความสามารถของเครื องจักร ตามหัวข้อที ,.. (การเปรี ยบเทียบความเร็ วคลืนไหว
สะเทือนกับความสามารถของเครื องจักร) จะทําให้ทราบว่าในแนวสํารวจใด จัดเป็ นงานตัดคันทาง
ประเภทใด

__

บทที การรายงานผล
เมือทําการแปลผลการสํารวจเส้นสิ น ผลทีได้จะสามารถแสดงออกมาได้ดงั นีคือ
5.1 การรายงานผลในรู ปแบบ Profile Grade ของพืนN ทีสํ ารวจ
เป็ นการรายงานผลในรู ปแบบรู ปภาพ แสดงดังรู ปที 0. ข้อมูลประกอบไปด้วย ประเภท
ของงานตัดคัน, ระยะทางทีทําการสํารวจ, ค่าระดับผิวดินและค่าระดับของชันดิน หรื อชันหิ น ที
ได้จากการแปลผลการสํารวจ จากรู ปจะสังเกตได้วา่ ค่าระดับของชันดิน หรื อชันหิ นทีสองทีได้จาก
การแปลผลการสํารวจ ไม่สามารถจะระบุระดับทีแน่ชดั ได้ เนื องจากสัดส่ วนของรู ปภาพมีขนาดเล็ก
จึงต้องนําค่าความลึกในรู ปแบบของ Text File มาใช้ควบคู่กนั ด้วย

รู ปที 0. แสดงการรายงานผลในรู ปแบบ Profile Grade ของพืนทีสํารวจ
การแสดงผลของโปรแกรมเป็ นอักษร (Text File) ดังแสดงในรู ปที 5.2 การแสดงผลใน
รู ปแบบนี จะแสดงผลค่าความหนาของชันดิน หรื อชันหิ นชันแรก ณ ตําแหน่งต่างๆ ของจีโอโฟน
ค่าความหนาทีแสดงนี จะเป็ นค่าทีมีความละเอียด ง่ายต่อการใช้งาน
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รู ปที 0., แสดงค่าความหนาของชันดินหรื อชันหิ นชันแรก ณ ตําแหน่งต่างๆของจีโอโฟน
(ค่าระดับและระยะมีหน่วยเป็ นเมตร)
5.2 การรายงานผลในรู ปแบบตาราง
เป็ นการรายงานผล ข้อมูลการสํารวจทุกๆ ตําแหน่งในโครงการ โดยข้อมูลจะถูกสรุ ปให้
อยูใ่ นรู ปของตารางเพือความสะดวก และเข้าใจง่าย ตารางประกอบไปด้วยตําแหน่งทีทําการสํารวจ
ความเร็ วคลืนไหวสะเทือนของแต่ละชันคันทาง ประเภทของงานตัดคันทาง และความหนา หรื อ
ความลึกของงานตัดคันทางแต่ละประเภท ดังแสดงได้ดงั ตารางที 5.1

_`

ตารางที 5.1 ตารางจําแนกประเภท ดิน หิ นผุและหิ นแข็ง จากการเปรี ยบเทียบ
ความเร็ วของคลืนไหวสะเทือนกับความสามารถของเครื องจักร
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5.3 การรายงานผลในรู ปแบบ Cross – Section
เป็ นการรายงานผล โดยเอาความหนาทีได้จากการแปลผล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Cross –
Section ของพืนที วิธีนีเป็ นวิธีการทีซับซ้อน เนื องจากใช้หลายวิธีการมาประยุกต์ร่วมกัน ได้แก่
0... รวบรวมข้อมูลความหนาของชันงานตัดคันทางแต่ละประเภทในแต่ละตําแหน่ง
ของการสํารวจ เตรี ยมไว้ใช้ร่วมกับโปรแกรม Autocad
5.3.2 นําความหนาของชันคันทางแต่ละประเภท วาดลงในโปรแกรม Autocad ทีมีขอ้ มูล
Cross – Section
0.... คํานวณพืนทีหน้าตัดของชันคันทาง ของแต่ละ Cross – Section ในพืนที
หลังจากทําตามลําดับเสร็ จสิ นทัง . กระบวนการแล้ว จะได้พืนทีหน้าตัดของงานตัดคัน
ทางแต่ละประเภท ในแต่ละตําแหน่ง ดังแสดงในภาพที 0.. จากข้อมูลพืนทีหน้าตัดของแต่ละพืนที
จะถูกนําไปคํานวณปริ มาณ และงบประมาณของงานตัดคันทางแต่ละประเภทต่อไป

รู ปที 0.. แสดงพืนทีหน้าตัดคันทางของแต่ละ Cross-Section ในพืนที (เส้นทางสาย ตะนาว
ศรี – กอกะเร็ ก กม.25+175)
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