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9.8 การตรวจสอบคุณภาพการกอสราง
การควบคุมคุณภาพของงานในระหวางการกอสรางเขื่อนดินแบงออกเปน
1) การควบคุมคุณภาพงานดิน
1.1) ดินที่นํามาใชถมตัวเขื่อนตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามขอกําหนด ตอง
บันทึกการนําดินจากบอยืมดินมาถมวาเปนดินจากบอไหน นํามาถมสวนใดของตัวเขื่อน ตรงกับที่
กําหนดไวในแผนงานหรือไม
1.2) ดินถมแตละชั้นตองบดอัดใหมีความแนนและความชื้นไมต่ํากวาที่กําหนด
การถมดินตัวเขื่อน จะกําหนดคาความแนนของดินไวไมนอยกวา 95% ของคาความแนนสูงสุดเมื่อ
ดินแหง จากการบดอัดที่ระดับความชื้นที่ใหความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) และ
ความชื้นไมเกินกวา ± 2% โดยการทดสอบตามวิธี Standard Proctor Compaction Test
สําหรับการหาความแนนของดินในสนามใชวิธี Sand-cone Method ตาม
Earth Manual E24 ซึ่งจะไดความแนนของดินเปยก (Wet Density) ในสนาม แลวนําตัวอยางดินมา
หาความชื้นโดยใชเตา Microwave ตามมาตรฐาน ASTM D4643-93 เพื่อใชคํานวณหาความแนน
แหง (Dry Density) แลวนําไปเปรียบเทียบกับความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) เพื่อ
หาเปอรเซ็นตการบดอัด รูปแสดงการทดสอบหาความแนนดินในสนามดังแสดงในรูปที่ 9-11

รูปที่ 9-11 แสดงการทดสอบความแนนดินในสนาม
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1.3) ถาผลการทดลองปรากฏวาความแนนหรือความชื้นไมไดตามกําหนด ตองทํา
การแกไข แลวทดลองหาความแนนและความชื้นใหม
1.4) ถาผลการทดลองต่ํากวาขอกําหนดมากและไมสามารถแกไขได ใหรื้อดินถม
ชั้นนั้นออกทั้งชั้นแลวดําเนินการบดอัดใหม
1.5) การตรวจสอบเพื่อควบคุมความแนนของการบดอัด ดิน ควรจะถือ เกณฑ
ดังตอไปนี้
- ทําการตรวจสอบทุกวันที่มีการบดอัดดิน
- ทําการตรวจสอบความแนนทุกชั้น
- ทําการตรวจสอบความแนนทันทีในบริเวณที่สงสัยวาความแนนหรือ
ความชื้นจะต่ํากวากําหนด
- ทํ า การตรวจสอบความแน น ในจุ ด ที่ มี ก ารถมบดอั ด พิ เ ศษ (Special
Compaction) เชน ที่บริเวณลาดชันหรืองานดินถมขางอาคารทอสงน้ํา
1.6) บริเวณที่ควรจะตรวจสอบความแนน
- บริเวณที่สงสัยวาจะปูดินหนากวาที่กําหนด
- บริเวณที่สงสัยวาความชื้นของดินไมถูกตองตามขอกําหนดทางวิศวกรรม
- บริเวณที่สงสัยเกี่ยวกับจํานวนเที่ยวที่บดอัด
- บริเวณที่เปนจุดเลี้ยวกลับของลูกกลิ้งตีนแกะและเครื่องกระทุงดิน
- บริเวณที่มีการควบคุมการบดอัดพิเศษ เชน บริเวณที่ลาดชัน บริเวณ
รอบๆ อาคารคอนกรีตและบริเวณที่เปนจุดเชื่อมระหวางไหลเขากับดินถม เปนตน
1.7) ตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบความแนนทุกเดือน ซึ่งควรมีผลการทดลอง
ดังนี้
- ผลการทดลองการตรวจสอบความแนนของทุกจุด
- ผลการทดลองการบดอัดของดินที่นํามาถม
- การจําแนกชนิดของดินที่นํามาถม
- ผลการทดลองความซึมน้ําในสนาม
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1.8) วัสดุ ก รองน้ํา วัสดุร องพื้น และหิน ทิ้ง ที่นํา มาใชง านต องมี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพใหไดตามขอกําหนด
- วัสดุกรองน้ําตองบดอัดใหไดความแนนสัมพัทธไมนอยกวา 70%
2) การควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต
2.1) ควบคุมวัสดุที่นํามาใชงานใหไดคุณภาพตามขอกําหนดทางวิศวกรรม
2.2) ควบคุมสวนผสมของคอนกรีตใหไดตามขอกําหนดวิศวกรรม
2.3) ควรทําการทดสอบการยุบตัว (Slump Test) เพื่อควบคุมจํานวนน้ําในคอนกรีต
2.4) กรณีใชสารเคมีผสมคอนกรีต ตองวัดอากาศในคอนกรีตโดยเครื่องมือวัด
ฟองอากาศ (Air-Meter)
2.5) ตองเก็ บตัวอยางเพื่อนําไปทดลองแรงอั ด โดยการหล อแท งคอนกรี ต φ 15
เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จากคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางนั้น จํานวน 6 แหง ซึ่งเก็บในเวลา
เดียวกัน และมีความเหลวเทากัน โดยเก็บวันละ 1 ชุด เปนอยางนอย
2.6) การพิจารณากําลังของคอนกรีตจะพิจารณาที่อายุ 28 วัน
2.7) ผลการทดลองแรงอัดของคอนกรีตตองรายงานและเก็บไวเปนหลักฐาน
3) การตรวจสอบปริมาณงาน
ในระหวางการดําเนินงานกอสราง จะตองตรวจสอบปริมาณงานที่ไดดําเนินการ
ของงานกอสรางทุกประเภท เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานกอสรางที่วางไววาบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่วางแผนไวหรือไม หากปริมาณงานที่ไดมีความกาวหนานอยกวาที่วางแผนไว จะตองหา
สาเหตุที่ทํ า ใหง านกอสร างลาช า แลว รีบดํ า เนิน การแกไขทัน ที เพื่ อ ให ง านกอสร า งแล วเสร็ จ
ตามแผนงาน
การตรวจสอบผลงาน แบงออกไดเปนขั้นตอนดังนี้
3.1) การตรวจสอบผลงานประจําวัน เชน งานดินจะตองมีการบันทึกจํานวนเที่ยว
ดินที่ขนเพื่อคํานวณปริมาณงานดินถมอัดแนนที่สามารถทําไดแตละวัน โดยหักคาเปอรเซ็นตการ
ยุบตัวของดินออก แลวตรวจสอบกับปริมาณงานดินที่กําหนดในแผนงานถมดินตัวเขื่อน เพื่อเปนการ
ควบคุมการทํางานดิน เชน ถาหากการทํางานดินมีความคืบหนาของงานมากกวาเปาหมายที่วางไว
ควรตรวจสอบถึงผลที่ตอเนื่องตอไปดวยวา งานกอสรางอื่นจะดําเนินการตามทันหรือไม และควร
ตรวจสอบคาใชจายที่ใชดวยวาเพิ่มขึ้นเทาใด เพื่อควบคุมคาใชจายไดตามงบประมาณ
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3.2) การตรวจสอบผลงานประจําเดือน สําหรับงานดินถมจะตองตรวจสอบ Profile
และ Cross Section เพื่อหาปริมาณดินถมที่เพิ่มขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายงานผลงานประจําวัน
เพื่อตรวจสอบผลงานที่ทําได สําหรับงานกอสรางสวนอื่นตองมีการตรวจสอบถึงผลงานประจําเดือน
ดวยเชนกัน เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขแผนงานใหเขากับสภาพความเปนจริง
การตรวจสอบประจํ าเดื อน ควรรวมถึ งงานทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข องกั บโครงการ
กอสราง เชน
- จํานวนเงินคาใชจายที่ใชในแตละเดือน
- จํานวนวัสดุที่ใชและที่คงเหลืออยู
- จํานวนเครื่องจักรที่สามารถทํางานได และที่อยูระหวางการซอม
- จํานวนคนงานที่มีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดนี้เปนวิธีการและหลักการทํางานเพียงบางสวนของงานกอสรางเขื่อนดิน
เทานั้น ไมไดเนนวาเปนงานทําเองหรืองานจางเหมา ถาเปนงานจางเหมา หลักการในการควบคุม
ใกลเคียงกับที่กลาวมาแลว แตจะมีรายละเอียดปลีกยอยอยูที่การวัดปริมาณงานที่ทําไดเพื่อจายเงิน
ตามงวดงานใหแกผูรับจาง ซึ่งรายละเอียดจะตองพิจารณาจากขอกําหนดทางวิศวกรรมที่กําหนดไว
ในแตละงานนั้น
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