
การระดับเพ�่องานกอสราง A

www.ssobooks.com

ราคา 115 บ
าท

รห
ัส 20106-2007

สุพ
ร พ

งศวรินท
ร

ก
ารระด

ับ
เพ

�่อ
งาน

ก
อ

สราง
หนังสือ   1 สี จำนวน ............ หนา

   2 สี จำนวน ............ หนา

   4 สี จำนวน  136 หนา
กระดาษ  ปอนด
ความหนา  กระดาษปก 210 แกรม
  กระดาษเนื้อใน 70 แกรม



การระดับเพื่องานกอสราง
สำนักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ

89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพ 10200

โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197 www.ssobooks.com

พิมพ 4 สี ทั้งเลม

CC MM YY KK 115.-
สุพร พงศวร�นทร

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 345

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 20106-2007(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 



B การระดับเพ�่องานกอสรางB การระดับเพ�่องานกอสราง

รหัสว�ชา 20106-2007

การระดับเพ�่องานกอสราง

ผูแตง : สุพร พงศวรินทร
ผูพิสูจนอักษร :  อานนท ปนสุภา

 พิมพที่
 บริษัท รัตนโรจนการพิมพ จํากัด
 32/10 หมูที่ 3 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 ผูพิมพผูโฆษณา 2562

 จัดจําหนายโดย
 สํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ 
 89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197

ปที่พิมพ : 2562
พิมพครั้งที่ 1 : 3,000 เลม
ISBN : 978-616-553-440-6
ราคา : 115 บาท

www.ssobooks.com

ราคา 115 บ
าท

รห
ัส 20106-2007

สุพ
ร พ

งศวรินท
ร

ก
ารระด

ับ
เพ

�่อ
งาน

ก
อ

สราง

หนังสือ   1 สี จำนวน ............ หนา

   2 สี จำนวน ............ หนา

   4 สี จำนวน  136 หนา
กระดาษ  ปอนด
ความหนา  กระดาษปก 210 แกรม
  กระดาษเนื้อใน 70 แกรม



การระดับเพื่องานกอสราง
สำนักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ

89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพ 10200

โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197 www.ssobooks.com

พิมพ 4 สี ทั้งเลม

CC MM YY KK 115.-
สุพร พงศวร�นทร

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 345

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 20106-2007(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : 
พิมพครั้งที่ 1 : 
ปที่พิมพ : 2562
พิมพครั้งที่ 1 : 3,000 เลม3,000 เลม

พิมพ 4 สี ทั้งเลม

C MM Y K

115.-115.-
สุพร พงศวร�นทร

ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : ปที่พิมพ : 

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับทประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับทประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 345ี่ 345ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 345ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับทประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 345ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับท

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ปที่พิมพ : หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ปที่พิมพ : หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ปที่พิมพ : หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ปที่พิมพ : 2562หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 2562หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ปที่พิมพ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562ปที่พิมพ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562ปที่พิมพ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562ปที่พิมพ : 2562หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 25622562ปที่พิมพ : ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปที่พิมพ : ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปที่พิมพ : ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปที่พิมพ : 2562ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ2562
รหัสวิชา 20106-2007รหัสวิชา 20106-2007(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

ปที่พิมพ : 
(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

ปที่พิมพ : 
(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

ปที่พิมพ : 
(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

ปที่พิมพ : 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
หามคัดลอก ถายเอกสาร พิมพ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง
สวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ กอนจะไดรับอนุญาต



การระดับเพ�่องานกอสราง Cการระดับเพ�่องานกอสราง

คําอธิบายรายว�ชา

จ�ดประสงครายว�ชา เพ�่อให
 1. เขาใจหลักการทํางานของกลองระดับ เครื่องมือที่ใชในการทําระดับ การทําระดับ
  แบบตางๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนชั้นความสูง การคํานวณดินตัด
  ดินถม การกําหนดระดับกอสราง การบํารุงและรักษาเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ
 2. สามารถทาํระดบัแบบตางๆ การเขยีนรปูตดัตามยาว ตามขวาง เสนชัน้ความสงู คาํนวณ

ดินตัดดินถม กําหนดระดับกอสราง
 3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย

สมรรถนะรายว�ชา
 1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการทํางานของกลองระดับ เครื่องมือที่ใชในการทําระดับ 

การทําระดบัแบบตางๆ การเขยีนรปูตดัตามยาว ตามขวาง เสนชัน้ความสงู การคาํนวณดิน
  ตัดดินถม การกําหนดระดับกอสราง การบํารุง และรักษาเครื่องมืออุปกรณในการ
  สํารวจ
 2. เตรียมความพรอมของรางกาย เครื่องมือ อุปกรณในการสํารวจ
 3. ทําระดับแบบตางๆ เขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนชั้นความสูง
 4. คํานวณดินตัดดินถม กําหนดระดับกอสราง

คําอธิบายรายว�ชา
 ปฏบิตัเิก่ียวกบัหลกัการทาํงานของกลองระดับ การใชเครือ่งมอื อุปกรณทาํระดับ การทาํ
ระดับแบบตางๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนชั้นความสูง การคํานวณดินตัด
ดินถม การกําหนดระดับกอสราง การบํารุงและรักษาเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ

  20106-2007 การระดับเพื่องานกอสราง (1-3-2)



D การระดับเพ�่องานกอสราง

สุพร พงศวรินทร

คํานํา
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กําหนดระดบักอสราง และการบาํรงุและรกัษาเครือ่งมอือุปกรณในงานสาํรวจ รวมถึงมแีบบ
ทดสอบความเขาใจ และใบงานสําหรับผูศึกษาไดลงมือปฏิบัติงานในสนามจริง เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการใชเครื่องมืองานสํารวจ
 ผูเรยีบเรยีงมจีดุประสงคเพือ่ใหหนงัสอืเรยีนเลมนี ้เปนสวนหนึง่ในการชวยสงเสรมิความ
เขาใจ และความสามารถที่เปนประโยชนตอผูเรียน จะไดนําความรูนี้ติดตัวไปสําหรับใช
ในการทํางาน หรือศึกษาตอจนประสบความสําเร็จในอนาคต หากมีขอผิดพลาดประการใด
ผูเรียบเรียงขอนอมรับคําติชม และจะนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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หัวขอเร�่อง  
 1.1 ความหมายของหลักการทํางานของกลองระดับ
 1.2 เครื่องมือที่ใชในการทําระดับ
 1.3 วิธีการตั้งกลองระดับ
 1.4 การทําระดับแบบวัดคาตางระดับ
 1.5 การทําระดับแบบตรีโกณมิติ
 1.6 การทําระดับแบบ 3 สายใย

สาระสําคัญ
 1. ความหมายของหลักการทํางานของกลองระดับ คือ การตรวจสอบเพื่อหาขนาดหรือ

หาตําแหนงของจุดของพื้นที่ที่สํารวจ
 2. เครื่องมือที่ใชในการทําระดับ มีกลองระดับ ไมวัดระดับ ขาตั้งกลอง และสมุดสนาม 

ที่ไวสําหรับจดคาระดับในสนาม และสเกตชโครงรางในสนาม
 3. วธิกีารตัง้กลองระดบั เปนสวนสําคัญสาํหรบัการทาํระดบัเปนอยางมาก เพราะถากลอง

ทําระดับไมอยูในแนวระดับกับขากลองที่ตั้ง คาที่วัดไดจะไมถูกตอง
 4. การทําระดับแบบวัดคาตางระดับที่มีพื้นที่สูงตํ่าไมเทากัน
 5. การทําระดับแบบตรีโกณมิติ ในการวัดมุมองศาที่ตางกัน
 6. การทําระดับแบบ 3 สายใย เปนการวัดที่มีความถูกตองมากที่สุด

จ�ดประสงคเช�งพฤติกรรม 
 1. สามารถอธบิายความหมายของหลกัการทาํงานของกลองระดับ และสวนประกอบตางๆ
 2. สามารถบอกไดวาเครื่องมือที่ใชในการทําระดับมีอะไรบาง
 3. สามารถบอกประโยชนจากการตั้งกลองระดับไดวามีความสําคัญอยางไร
 4. สามารถบอกการทําระดับแบบวัดคาตางระดับได แมพื้นที่มีความสูงตํ่าไมเทากัน
 5. สามารถอธิบายการทําระดับแบบตรีโกณมิติที่มีความสูงแตกตางกันเปนมุมดิ่ง
 6. สามารถทําระดับแบบ 3 สายใย และคํานวณหาคาระดับที่เทียบกับการแก
  ความคลาดเคลื่อน 3 ขั้น ตามมาตรฐานของอเมริกา

หลักการทํางานของกลองระดับ
หนวยที่ 1
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แบบทดสอบกอนเรียน

หนวยที่ 1
หลักการทํางานของกลองระดับ

 1. ความหมายของหลกัการทาํงานของ
กลองระดับตรงกับขอใด

 ก. ใชวัดระยะทางแนวนอน                                                  
 ข. ใชวัดระยะทางแนวตั้ง
 ค. ใชวัดระยะทางแนวราบ                                                     
 ง.  ใชวัดระยะทางแนวดิ่ง

 2. กลองระดบัมคีวามสามารถนาํไปใช
ในการกอสรางอยางไร

 ก. สามารถหาตําแหนงตางๆ                                                  
 ข. สามารถวัดออมอาคาร
 ค. สามารถวัดขามคลอง                                                          
 ง. สามารถวัดผานตนไม

 3.  การหาพิกัดทางแนวดิ่งตองอางอิง
กับสิ่งใด

 ก. ระดับนํ้าทะเลตอนลด                                                        
 ข. ระดับนํ้าทะเลตํ่า
 ค. ระดับนํ้าทะเลปานกลาง                                                    
 ง.  ระดับนํ้าทะเลสูง

 4. ความหมายของระดับความสูง
  ตรงกับขอใด
 ก. ระยะตามแนวราบวัดจาก
   เสนความยาว
 ข. ระยะตามแนวดิ่งวัดจาก
   เสนความยาว
 ค. ระยะตามแนวราบวัดจากเสนระดบั
 ง. ระยะตามแนวดิ่งวัดจากเสนระดับ

 5. ความหมายของระนาบราบตรงกับ
ขอใด

     ก. พื้นผิวเรียบที่ตั้งฉากกับแนวนอน                                    
 ข. พื้นผิวเรียบที่ตั้งฉากกับแนวดิ่ง
     ค. พื้นผิวระนาบที่ตั้งฉากกับแนวดิ่ง                                     
 ง. พ้ืนผวิระนาบทีต้ั่งฉากกับแนวนอน
 6. มุมดิ่งหมายถึงมุมอะไรในงาน
  สํารวจ
     ก. มุมที่เกิดจากเสนตรงสองเสนตัด

กันในระนาบดิ่ง            
     ข. มุมที่เกิดจากเสนตรงสามเสนตัด

กันในระนาบดิ่ง
     ค. มุมที่เกิดจากเสนตรงสี่เสนตัดกัน

ในระนาบดิ่ง
      ง. มมุทีเ่กดิจากเสนตรงหาเสนตดักนั

ในระนาบดิ่ง

 7. พื้นระดับหลักฐานหมายถึงอะไร
 ก. เสนตรงที่ขนานกับระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง                   
 ข. เสนตรงที่ตัดกับระดับนํ้าทะเล
  ปานกลาง
 ค. เสนโคงที่ขนานกับระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง
 ง. เสนโคงที่ตัดกับระดับนํ้าทะเล
  ปานกลาง
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 8. กลองระดบัสามารถใชปฏบิตังิานใด
ในงานสํารวจ

     ก. ใชในการวัดหาระดับและหาความ
ยาวของจุดตางๆ          

     ข. ใชในการวัดหาระดับและหาความ
ลึกของจุดตางๆ

     ค. ใชในการวัดหาระดับและหาความ
กวางของจุดตางๆ                                             

      ง. ใชในการวัดหาระดับและหาความ
สูงของจุดตางๆ

 9. ไมระดบัหรอืไมสตาฟมไีวใชสาํหรบั
อะไรในงานสํารวจ

     ก. เปนไมท่ีบอกระดับความยาว                                               
 ข. เปนไมที่บอกระดับความกวาง
 ค. เปนไมที่บอกระดับความสูง                                                
 ง. เปนไมที่บอกระดับความลึก

 10. การตั้งกลองระดับเมื่อหมุนควง 1, 
2 เขาพรอมกัน จะเกิดอะไรขึ้น

 ก. ฟองกลมจะไปทางซาย                                                      
 ข. ฟองกลมจะไปทางขวา 
 ค. ฟองกลมจะเคล่ือนลง                                                         
 ง. ฟองกลมจะเคลื่อนขึ้น

 11. การทําระดับแบบวัดคาตางระดับ 
เปนวิธีการวัดตรงกับขอใด

     ก. เปนวิธีการวัดโดยออมระหวาง
  จุดสองจุดที่ตางระดับกัน    
     ข.  เปนวิธีการวัดโดยตรงระหวาง
  จุดสองจุดที่ตางระดับกัน
 ค. เปนวิธีการวัดโดยตรงของจุดที่
  ตางระดับกัน
     ง. เปนวิธีการวัดโดยออมของจุดที่
  ตางระดับกัน

 12. คาระดับแบบ Rise and Fall หา
ไดจาก ตรงตามขอใด

 ก. Bs - FS                                                                                 
 ข. BS + FS
 ค. BS x FS                                                                                
 ง. BS / FS

 13. คา RL ของTP1 หาไดจาก ตรงตาม
ขอใด

 ก. RL x /x Rise, Fall                                                                
 ข. RL -/- Rise, Fall
 ค. RL +/- Rise, Fall                                                                  
 ง. RL +/+ Rise, Fall 

 14. การวดัระดบัแบบตรโีกณมติ ิตรงกบั
ขอใด

 ก. จุดสองจุดมีความสูงแตกตางกัน                                         
 ข. จดุสองจดุมคีวามสงูไมแตกตางกนั 
 ค. จุดแตละจุดอยูหางกัน                                                         
 ง. จุดแตละจุดอยูชิดกัน

 15. การหาคาระดบัดวยวธิสีเตเดยีหาได
อยางไร

 ก. คาสายใยบนคูณสายใยลางคูณ100                                       
 ข. คาสายใยบนหารสายใยลางคณู100  
     ค. คาสายใยบนลบสายใยลางคูณ100                                        
 ง. คาสายใยบนบวกสายใยลาง
  คูณ 100
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 หลักการทํางานของกลองระดับ หมายถึง กลองระดับที่มีจุดมุงหมายในการหาระยะตาม
แนวดิง่ สามารถทาํระดบัทัง้ทางตรง เชน การทาํระดับแบบวดัคาตางระดับ และทางออม เชน 
การทาํระดบัแบบตรีโกณมิต ิเพราะกลองมีความละเอยีดสงู สามารถทาํระดบับรเิวณกวางๆ ได
แมแตทําระดับตามแนวราบ เชน ทําระดับขามแมนํ้า ลําคลอง เพื่อหาพิกัดตําแหนงของจุด
ใดๆ ที่อยูบนพื้นที่อีกฝงหนึ่งของคลอง
 โครงการสํารวจกอสรางหรือสํารวจภูมิประเทศตางๆ บนพ้ืนผิวโลก กลองระดับนี้มี
ความสามารถที่จะนํามาใชในการหาตําแหนงในงานกอสราง เชน การกําหนดจุดระดับของ
ฐานราก การกําหนดจุดทางสงนํ้า การหาตําแหนงการวางแนวในการสรางถนน และการหา
ตาํแหนงความลาดชนัของพืน้ทีล่าดเอยีง โดยการหาพกิดัทางแนวดิง่ และอางองิกบัระดบันํา้
ทะเลปานกลาง หรือเรียกวา Mean Sea Level : MSL สวนในการหาพิกัดทางแนวราบ
จะกําหนดโดยพิกัดทางทิศ เชน ทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนตน
 ความหมายของสวนประกอบตางๆ ที่ใชในการทําระดับ ไดนิยามไวดังนี้

 1. ระดบัความสงู (Elevation) หมายถึง ระยะตามแนวด่ิงทีว่ดัจากเสนระดับถึงจุดเริม่
ตนในการวัด ซึ่งสวนใหญจะอางอิงกับระดับนํ้าทะเลปานกลาง

 2. ผิวระดับ (Level Surface) คือ พื้นที่โคงขนานกับพื้นผิวโลก ทุกๆ จุดบนพื้นผิว
ระดับจะตั้งฉากกับแนวดิ่ง

 3. เสนระดับ (Level line) หรือแนวระดับ (ในภาพ) คือ เสนที่ทอดตามแนวดิ่ง ทุกๆ 
จุดบนเสนระดับจะตั้งฉากกับระนาบราบ

รูปที่ 1 แสดงความหมายของสวนตางๆ ในการทําระดับ

1.1 ความหมายของหลักการทํางานของกลองระดับ

คาระดับของ Bระดับนํ้าทะเลปานกลาง
เสนระดับ

เสนระดับ

ผิวระด
ับ

ผิวระดับ

มุมดิ่ง

เส
นด

ิ่ง
เสนดิ่ง

ความตางระดับ A กับ B

B

A
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 เครื่องมือที่ใชในการทําระดับประกอบดวย กลองระดับ ไมวัดระดับ ขาต้ังกลอง และ
สมุดสนาม

 1. กลองระดับ คือ กลองที่ใชในการวัดหาระดับ หรือหาความสูงของจุดตางๆ บนพื้นที่
ระนาบกลองระดับ

 4. ระนาบราบ (Horizontal Plane) คอื พืน้ผวิระนาบทีต่ัง้ฉากกบัแนวดิง่ โดยเฉพาะ
จุดที่สัมผัสกับผิวระนาบ

 5. แนวระดับ หรือเสนราบ (Horizontal Line) หรือ เสนราบจากจุด A เปน
เสนตรงที่อยูแนวเดียวกับระนาบราบ

 6. มมุดิง่ (Vertical Angle) คือ มมุทีเ่กิดจากเสนตรงสองเสนตัดกันในระนาบด่ิง เสน
ตรงหนึง่เสนตองเปนเสนราบ มมุดิง่มคีาเปน (+) เมือ่มมุเงยเทยีบกบัเสนราบ และเปน (-) 
เมื่อมุมกมเทียบกับเสนราบ

 7. พื้นระดับหลักฐาน (Datum) คือ เสนโคงที่ขนานกับระดับนํ้าทะเลปานกลางที่ใช
เปนแนวอางอิงในการวัดระดับตางๆ

 8. ระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) คือ เสนโคงที่ไดจาก
คาเฉลี่ยของระดับนํ้าทะเลที่ขึ้นสูงสุดหรือตํ่าสุด ในชวงเวลา 1 คาบที่ครบรอบ 19 ป โดย
กรมแผนที่ทหารบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนผูกําหนด 

 9. หมุดหลักฐานทางดิ่ง (Bench Mark : BM) คือ หมุดระดับถาวรที่หลอดวย
คอนกรีตและมีแผนทองเหลืองอยูตรงกลางหมุด จะระบุความสูงไว

 10. คาไมหนา (Fore Sight, FS) คือ คาระดับแนวดิ่งที่อานคาไดจากหมุดที่ตองการ
วัดความสูง

 11. คาไมหลงั (Back Sight, BS) คอื คาระดับแนวด่ิงทีอ่านคาไดจากหมดุทีจุ่ด BM 
หรือหมุดหลักฐานทางดิ่ง

 12. คาไมกลาง (Intermediate Fore Sight, IFS) คือ คาระดับที่อานไดจากจุด
ตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการถายระดับตามมาตรฐาน

 13. ความสูงของกลอง (Height of Instrument, HI) คือ ความสูงของแนวเล็ง
ของกลองระดับ สามารถหาไดโดย HI = BS + Elevation

 14. คาตางระดับ (Difference in Elevation, Diff.) คือ คาตางระดับระหวางจุด
สองจุด สามารถหาไดโดย Diff. = BS - FS

 15. การยายจุดตั้งกลอง (Turning Point, TP) คือ จุดที่ยายจุดตั้งกลองถายระดับ

1.2 เครื่องมือที่ใชในการทําระดับ
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 2. ไมวัดระดับ (Staff) หรือเรียกวา Rod เปนไมที่มีระดับความสูงตามมาตรการวัด
ระยะ ซึง่ระยะตางๆ บนไมวดัระดบัจะถกูอานคาโดยกลองระดับ ความยาวมต้ัีงแต 2, 3 และ 
4 เมตร ขึน้อยูกบัความเหมาะสมในการวดั การอานตองอานจากสายใยในกลอง รปูเล็กอาน
ไดวาสายบน = 1.228 สายใยกลาง = 1.189 และสายใยลาง = 1.148

 3. ขาตั้งกลอง คือ ขาสามขาที่ไวสําหรับตั้งกลองใหกลองมีความเสถียรเพื่อไววัดระดับ
 4. สมุดสนาม คือ สมุดที่มีไวสําหรับจดคาและสเกตชรูปโครงรางในสนาม ขณะทําการ
วัดระดับ

ไมวัดระดับแบบชัก ไมวัดระดับแบบพับ

รูปที่ 3 แสดงไมวัดระดับ (Staff) และการอานคาบนไมดวยสายใยของกลอง

รูปที่ 2 แสดงเครื่องมือวัดระดับ
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 การตั้งกลองใหไดระดับ คือ กอนการวัดระดับทุกครั้ง ผูปฏิบัติตองตั้งกลองใหไดระดับ
กอนการวัด เพื่อใหคาที่อานไดมีความถูกตอง

 วิธีการตั้งกลองระดับ ทําไดดังนี้
 1. ใหผูปฏิบัติหมุนกลองระดับใหขนานกับควงระดับ 1 และ 2 และทําการหมุนควง
1 และ 2 เขาพรอมกัน ฟองกลมจะเคลื่อนไปทางขวา ถาหมุนออกฟองกลมจะเคลื่อนไป
ทางซาย แตฟองจะอยูนอกศูนยกลาง ตองทําขั้นที่ 2 ตอไป
 2. ใหทําการหมุนควง 3 เพื่อใหฟองกลมวิ่งเขาศูนยกลาง ก็จะไดระดับ

3 หมุนตามเข็ม

ฟองกลม

1 เขา
2 เขา

ควงกลม

รูปที่ 4 แสดงวิธีการตั้งกลองระดับ

1.3 วิธีการตั้งกลองระดับ
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1.4 การทําระดับแบบวัดคาตางระดับ (Differential Leveling)

 การทําระดบัแบบวดัคาตางระดบั เปนวธิกีารวดัโดยตรงระหวางจดุสองจดุทีต่างระดบักนั 
ดวยการใชกลองระดับ ไมวัดระดับ และหมุดไมสําหรับกําหนดจุดทั้งสองจุด แบงออกเปน 
2 แบบ คือ

1. การทําระดับแบบ Height of Plane of Collimation (HPC) หรือ Height of 
 Instrument (HI) ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการทําระดับแบบวัดคาตางระดับ

2.561 1.877
2.045

1.234BS
BS

BS

FS

FS  1.456

ไม Staff

BM1 TP1 TP2 TBM

หมุดไม

Elev.100

FS

 3. ใหหมุนกลองกลับไป 180˚ถาฟองกลมยังอยูในศูนยกลาง แสดงวาการตั้งกลอง
เสร็จสิ้น ถาไมตองตั้งกลองใหม
 4. สรุป คือ ควง 1, 2 หมุนเขา ฟองไปขวา 
    ควง 1, 2 หมุนออก ฟองไปซาย
    ควง 3 หมุนตามเข็ม ฟองเคลื่อนขึ้น
    ควง 3 หมุนทวนเข็ม ฟองเคลื่อนลง
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ตรวจเช็กการคํานวณ
ΣBS - ΣFS =  Elev.สุดทาย - Elev. แรก
5.251 - 4.798 =   100.453 - 100.000
       0.453 =      0.453       OK 

วิธีการคํานวณ
 1. HI  = Elev. + BS ; 100.000 + 2.561 = 102.561 เมตร
 2. Elev. TP1 = HI - FS ; 102.561 - 1.877 = 100.684 เมตร
 3. HI  = Elev. + BS ; 100.684 + 1.234 = 101.918 เมตร
 4. Elev. TP2 = HI - FS ; 101.918 - 2.045 = 99.873 เมตร
 5. HI  = Elev. + BS ; 99.873 + 1.456 = 101.329 เมตร
 6. Elev.TBM = HI - FS ; 101.329 - 0.876 = 100.453 เมตร

ตารางที่ 1 วิธีจดคาเฉพาะตัวเลขสีแดงที่วัดไดลงในสมุดสนาม (ตัวเลขอื่นๆ ไดจากการ
คํานวณ)

Station

BM1
TP1
TP2
TBM

102.561
101.918
101.329

ถนน 340 หลักกิโลเมตรที่ 42
ตรงขามหางสรรพสินคา

(หนวยเปน เมตร)

100.000
100.684
99.873
100.453

2.561
1.234
1.456

1.877
2.045
0.876

HI ElevationBS FS Bookmark

 Σ BS 5.251 Σ FS 4.798 100.000
 Σ FS 4.798     Check 

OK Correct 

 100.453
 +0.453
 +00.453
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2. การทาํระดบัแบบ Rise and Fall Method จากตวัอยางในรปูที ่5 และตารางที ่1
 การคํานวณหาระดับแบบ Rise and Fall จะไดแสดงในตารางที่ 2 มีดังนี้

หมายเหตุ : การคํานวณคา Rise and Fall ควรระวังเครื่องหมาย (+, -) เมื่อใสในตาราง

ตารางที่ 2 แสดงการลงคาในสมดุสนามวิธ ีRise and Fall Method (ตวัเลขแดงจากสนาม)

Station

BM1
TP1
TP2
TBM

1.877
2.045
0.876

ถนน 304 หลัก
กิโลเมตรที่ 72

ตรงขาม
หางสรรพสินคา

(เมตร)

0.811

100.000
100.684
99.873
100.453

2.561
1.234
1.456

0.684

0.580

FS FALL(-) RL.BS RISE(+) RMK.

 ΣBS 5.251 ΣFS 4.798 ΣR 1.264 ΣF 0.811 100.000
 ΣFS 4.798  ΣF 0.811  100.453
 0.453 CK 0.453 CK 0.453

วิธีการคํานวณคา Rise and Fall Method
 1. Rise/Fall = BS - FS
 2. RL. = RL แรก ± (Rise/Fall)
 3. Rise = 2.561 - 1.877 = + 0.684
 4. Fall = 1.234 - 2.045 = - 0.811
 5. Rise = 1.456 - 0.876 = + 0.580
 6. Elev.TP1 = 100.000 + 0.684 = 100.684
 7. Elev.TP2 = 100.684 - 0.811 = 99.873
 8. Elev.TPM = 99.873 + 0.580 = 100.453

ตรวจเช็กการคํานวณ
ΣBS - ΣFS = ΣRise - ΣFall = Last Elev. -  First Elev.   
5.251 - 4.798 = 1.264 - 0.811 = 100.453 - 100.000
    + 0.453 = + 0.453 = + 0.453       OK 
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1.5 การทําระดับแบบตรีโกณมิติ

 การวดัระดับแบบตรโีกณมิต ิเปนการวัดคาระดบัของจดุตางระดบัสองจดุ มลีกัษณะความ
สูงที่แตกตางกัน ตองทําการวัดมุมดิ่ง และวัดระยะแนวทางราบ หรือแนวลาดเอียงของสอง
จุด การวัดลักษณะนี้ตองใชวิธีการวัดระดับแบบตรีโกณมิติ โดยมีลักษณะดังรูปที่ 6 รวมถึง
มีสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้

จากรูป เราสามารถคํานวณหาคาระดับความสูงของ V ไดตามสูตร ดังนี้
   V  =  S Sin θ
   V  =  S Cos α
   V  =  h Tan θ
   V  =  h Cot α
  Elev. =  HI + V - R

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการวัดระดับแบบจุดสองจุดมีความตางกัน

ตวัอยางที ่ 1 : จากรปูที ่ 6 ถาวดัระยะ AB ไดเทากับ 50 เมตร อานคาจานองศาด่ิง
α = 50˚ และอานคาสายใยทีจ่ดุ C = 1.350 เมตร ความสงูของกลองเทากบั 1.350 เมตร 
ทีจ่ดุ A คา Elev. = 100 เมตร คาํนวณหาความสงูทีจ่ดุ B เทากบัเทาไหร

V
R

α

Α
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วิธีทํา
 จากสูตร V =  S Cos α
   = 50 Cos 50˚
   = 32.14 เมตร
  Elev. = HI + V - R
   = 1.350 + 32.14 - 1.350
   = 32.14 เมตร
  ณ จุด B = Elev.A + Elev.
   = 100 + 32.14
   = 132.14 เมตร

1.6 การทําระดับแบบ 3 สายใย

 การทําระดับแบบ 3 สายใย คือ วิธีการทําระดับที่ละเอียดขึ้น สามารถนําไปใชสราง
หมุดระดับ (Benchmark, BM) และยังสามารถใชตรวจการทรุดตัวของหมุด การอานคา
3 สายใยบนไมวัดระดับ (Staff) ที่ในเลนสกลองประกอบดวย 3 สายใย คือ สายใยบน 
(Upper wire, U) สายใยกลาง (Middle wire, M) และสายใยลาง (Lower wire, L)
 วิธีการอานสายใย คือ อานที่ไมวัดระดับที่คาไมหลัง (BS) และคาไมหนา (FS)
แตละหนาอาน 3 ครั้ง และตรวจสอบคาตางๆ ระหวางสายใยบนกับสายใยลาง (Interval, 
INT) (U-M) และสายใยกลางลบกบัสายใยลาง (M-L) คาทีไ่ดไมควรเกนิ ± 2 มลิลเิมตร 
การอานระยะจากกลองถึงไมวัดระดับ จะคํานวณดวยวิธี Stadia

สูตร  D  =  100 S  =  100 (U-L)
 S = คาสเตเดีย
 U = สายใยบน
 L = สายใยลาง

 สตูรทีใ่ชหาระยะในการถายระดบัเสนทาง (K) เพือ่ใชคาํนวณความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได
จะใชสูตรดังนี้

K = 1 ΣINT
10

   K = ระยะที่ถายระดับ

ΣINT = ผลรวมคาตางระหวางสายใยบนลบกับสายใยกลาง
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 ถาตองการหาคาตางจากการถายระดับ (Obs. Diff.) คํานวณไดจาก
(Obs. Diff.) = Σ BS - Σ FS

                     3

Σ BS   = ผลรวมคาไมหลัง 3 สายใย
Σ FS   = ผลรวมคาไมหนา 3 สายใย
     
 ถาตองการหาคาแยงของการทําระดับ (EC) จะหาไดจาก
EC   = Obs. Diff. - Fix. Diff
Fix. Diff  = Last Elev. - First Elev.

Last Elev. = คาระดับของหมุดบรรจบ
First elev. = คาระดับของหมุดแรก
Fix. Diff. = คาตางระดับคงที่ (กรณีถายระดับวงรอบปดจะเทากับ 0)

 เมื่อตรวจสอบคาแยง (EC) ตองเทียบกับความคลาดเคลื่อนตามขอกําหนดมาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริกา คือ 

 ขั้นที่ 1 : คาคลาดเคลื่อนตอการถายระดับตองมีขนาดนอยกวา 4√K
 ขั้นที่ 2 : คาคลาดเคลื่อนตอการถายระดับตองมีขนาดนอยกวา 8√K
 ขั้นที่ 3 : คาคลาดเคลื่อนตอการถายระดับตองมีขนาดนอยกวา 12√K

 เมื่อตรวจสอบคาแยงแลว สุดทายตองคํานวณหาคาความสูงของจุด (TP)

 Elev.TP
1
 = Elev.BM

A
 + Diff.BM

A
  TP

1
 + Corr.

 Elev.TP
1
 = ความสูงของจุดเปลี่ยนที่จุด TP

1

 Elev.BM
A
 = ความสูงที่จุดเริ่มตน

 Diff.BM
A
  TP

1
 = คาตางระดบัจดุเริม่ตน (BMA) ถงึจดุเปลีย่น TP

1
 = BS.BM

A
- 

     FS.TP
1

 Corr.  = คาปรับแกคาแยง
 Corr.  = - l (EC)
          L
 l   = ระยะจากจุด BM

A
 ถึงจุด TP

1

 L   = ระยะถายระดับทั้งหมด
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ตวัอยางที ่2 : จงคาํนวณหาคาแยง และระดบัความถกูตองอยูในมาตรฐานขัน้ใด รวมทัง้
คํานวณหาความสูงจุดเปลี่ยน TP

1
 และความสูงของหมุด TBM

C
 จากขอมูลในตาราง

ที่ 3

ตารางที่ 3 ขอมูลที่จดจากสนามดวยการวัดแบบ 3 สายใย (ตัวเลขสี่แดง)

Station

BM
A

TP
1

TBM
C

BM
B

Σ

0.384
0.384
0.768

0.425
0.425
0.850

0.351
0.350
0.701

2.319

0.362
0.362
0.723

0.415
0.416
0.831

0.375
0.375
0.750
2.304

100.000

99.668

0.872
1.256
1.640

0.808
1.233
1.658

1.010
1.361
1.711

11.549

0.879
1.241
1.602

1.127
1.542
1.958

1.027
1.402
1.777

12.555

INT INT Elev.BS(LMU) FS(LMU)

วิธีการคํานวณ
 Fix. Diff  = Last Elev. - First Elev.
   = 99.668 - 100.000
                            = -0.332 เมตร
 (Obs. Diff.) = ΣBS - ΣFS
      3
   = 11.549 - 12.555
        3
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                            = -0.335 เมตร
 EC  = Obs. Diff. - Fix. Diff
   = -0.335 - (-0.332)
   = -0.003 เมตร
 K  = 1 ΣINT
        10
   = 1 (2.319 + 2.304)
               10
   = 0.462 กิโลเมตร

 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดขั้นที่ 1 = 4 มม. √K   = 4√0  .462 = 2.719 มม. 
 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดขั้นที่ 2 = 8 มม. √K   = 8√0  .462 = 5.438 มม. 
 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดขั้นที่ 3 = 12 มม. √K   = 12√0  .462 = 8.156 มม.

 คาแยงจากการทําระดับอยูในชวง 2.719 มิลลิเมตร < EC < 5.438 มิลลิเมตร ซึ่งถือวา
การถายระดับมีความถูกตองตามมาตรฐานขั้นที่ 2 

 Elev.TP
1
 = Elev.BM

A
 + Diff.BM

A
  TP

1
 + Corr.

  = Elev.BM
A
 + (BS.BM

A
- FS.TP

1
) + l (-EC)

         L
  = 100.00 + (1.256-1.241) +  (0.768+0.723)  (-(-0.003))
                                                                         (2.319+2.304)
 Elev.TP

1
 = 100.016 เมตร                                             

 Elev.TBM
C
 = Elev.TP

1
 + Diff.TP

1
  TMB

C
 + Corr.

  = Elev.TP
1
 + (BS.TP

1
- FS.TBM

C
) + l (-EC)

         L
  = 100.016 + (1.233-1.542) +  (0.850+0.832)  (-(-0.003))
                                                                            (2.319+2.304)
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สรุป

 Elev.TBM
C
 = 99.708 เมตร                                               

 Elev.BM
B
 = Elev.TBM

C
 + Diff.TBM

C
  BM

B
 + Corr.

  = Elev.BM
A
 + (BS.BM

A
- FS.TP

1
) + l (-EC)

         L
  = 99.708 + (1.361-1.402) +   (0.701+0.750)  (-(-0.003))
                                                                            (2.319+2.304)
 Elev.TP

1
 = 99.668 เมตร   

  

 การทาํระดบัเปนการหาตาํแหนงในทางราบระหวางจดุสองจดุ หรอืหลายๆ จดุแบบ
ตอเนือ่งบนพืน้ผวิโลก มปีระโยชนเพือ่ใชในการกาํหนดเขตพืน้ทีก่อสราง หรอืการวางแนว
เขตสาํหรบัการชลประทานสงนํา้ เปนตน วธิกีารทาํระดบัตนเริม่จากการตัง้ซึง่เปนสิง่สาํคญั
มาก เพราะเมือ่มกีารยายตาํแหนงทกุครัง้ตองมกีารตัง้กลองใหไดระดบักอนการวดัทกุครัง้
วธิกีารทาํระดบัแบบทาํระดบัแบบ Height of Plane of Collimation (HPC) หรอื 
Height of Instrument (HI) เหมาะสาํหรบัวดับนพืน้ทีร่าบทีพ่ืน้ทีไ่มเปนระนาบเรยีบ 
สวนพืน้ทีท่ีเ่ปนมมุทางดิง่ ควรใชวธิกีารทาํระดับแบบตรโีกณมติิ และสดุทายถาตองการ
ความละเอยีดมากขึน้ ควรใชการทาํระดบัแบบ 3 สายใย เพราะมกีารแกความคลาดเคลือ่น
ตามมาตรฐาน 3 ขัน้ แตวธินีีใ้ชเวลาในการวดัและการคาํนวณคาตางๆ มากยิง่ขึน้
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วิชา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบวดัคาตางระดบั

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

วัตถุประสงค
 1. สามารถวัดหาระยะของจุดสองจุดและขนาดความยาวของพื้นที่ในหลักการทําระดับ
 2. สามารถคํานวณคาระดับของพื้นที่และเก็บรายละเอียดของพื้นที่สํารวจ
 3. สรางทักษะในการทําระดับและหาพื้นที่ของจุดตางบนพื้นที่ระนาบ

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
 1. ไมสามเหลี่ยม 2. ดินสอ 3. ไมสเกล
 4. ดินสอ 5. กระดาษเขียนแบบ 6. เครื่องคิดเลข
 7. สมุดสนาม 8. หวงคะแนน 9. กลองระดับ
 10. ไม Staff  11. หมุดไม 12. ขากลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1. ใหทําระดับแบบวัดคาตางระดับ บนพื้นระนาบความยาว 30 m.
 2. เริ่มกําหนดจุดที่ Sta. BM

A
 ตอกหมุดไม ที่ Elev. 100 m. 

 3. วัดระยะจาก Sta.BM
A
 ไป Sta.TP

1
 ออกประมาณ 10 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

กึ่งกลาง Sta.BMA และ Sta.TP
1
 พรอมตั้งขากลอง และปรับฟองกลมใหไดระดับ

 4. สองกลองไปที ่Sta.BM
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมดุสนาม และหนักลองกลบัมาอาน

คา Sta.TP
1
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 5. วัดระยะจาก Sta.TP
1
 ไป  Sta.TBM

C
 ออกประมาณ 10 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

ก่ึงกลาง Sta.TP
1
 และ Sta.TBM

C
 พรอมตัง้ขากลอง และปรบัฟองกลมใหไดระดบั

 6. สองกลองไปที่ Sta.TP
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

  อานคา Sta.TBM
C
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 7. วดัระยะจาก Sta.TBM
C
 ไป  Sta.BM

B
 ออกประมาณ 10 m. ต้ังกลองระดับระหวาง

ก่ึงกลาง Sta.TBM
C
 และ Sta.BM

B
 พรอมตั้งขากลอง และปรับฟองกลมใหได

ระดับ

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบงานที่ 1.1
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 8. สองกลองไปที่ Sta.TBM
C
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

อานคา Sta.BM
B
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 9. นาํคาทีว่ดัไดจากสนามมาคาํนวณหาคาตางระดบั โดยหาคา HI ดวยสตูร HI = Elev. 
+ BS และหาคา Elev.TP

1
, Elev. TBM

C
, และจุด Elev. BM

B
 เทากับกี่เมตร   

 10. สุดทายทําการเช็กความถูกตอง โดยนําผลรวมของ ΣBS - ΣFS ไปเทียบกับคา 
Elev. แรก- Elev.สุดทาย วามีคาเทากันหรือไม ถาไมแสดงวาผิดพลาด ตองแกไข

ขอควรระวัง
 1. การอานคาแบบวัดตางระดับ ควรจดคาใหถูกตอง 
 2. การอานคากลองหลงั และกลองหนา ควรจดคาใหถูกตอง เพราะคาไมหนาของสถานี 

BM
1
 เมื่อยายกลองไปที่ TP

1
 คาไมหนาจะกลายเปนคาไมหลังของสถานี TP

1

 3. การคํานวณเช็กคาความถูกตอง เมื่อเทียบกันคาตองเทากัน ถาไมเทากันแสดงวามี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น

ขอเสนอแนะ
 1.  ควรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชวาอยูในสภาพที่พรอมใชงานหรือไม
 2. ควรปกหมุดไมไวจนกวาจะทําระดับของแตละจุดจนเสร็จสิ้น
 3. การคํานวณคาตางๆ ควรคํานวณอยางนอยสองครั้งเพื่อใหแนใจวาถูกตอง
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วิชา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบวดัคาตางระดบั

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบผลการปฏิบัติงานที่ 1.1

ผลการปฏิบัติงาน
 1. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
                                                      ผิด
 2. การตั้งกลองระดับ  ถูก
    ผิด                       
 3. การอานคาสายใยของกลองแตละจุด  ถูก
    ผิด
 4. การคํานวณคาความถูกตอง (Check)  ถูก
    ผิด
 5. การใชเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
    ผิด
หมายเหตุ :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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วชิา การระดบัเพือ่งานกอสราง

 1. การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
 2. การแตงกายขณะปฏิบัติงาน
 3. การใชเครือ่งมอื และอปุกรณในการปฏบิติังาน
 4. การกําหนดจุดตางๆ ในสมุดสนาม
 5. การคํานวณคาแยงเทียบมาตรฐาน
 6. การหาคาความถูกตอง (Check) ถูกตอง
 7. ความสะอาดเรียบรอยในการลงสมุดสนาม
 8. การเก็บรักษาเครื่องมือ

หมายเหตุ :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบวดัคาตางระดบั

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 1.1

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน คะแนน

รวม4 3 2 1
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วชิา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบ Rise and Fall

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

วัตถุประสงค
 1. สามารถวัดหาระยะของจุดสองจุดและขนาดความยาวของพื้นที่ในหลักการทําระดับ
 2. สามารถคํานวณคาระดับของพื้นที่และเก็บรายละเอียดของพื้นที่สํารวจ
 3. สรางทักษะในการทําระดับและหาพื้นที่ของจุดตางบนพื้นที่ระนาบ

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
 1. ไมสามเหลี่ยม         2. ดินสอ 3. ไมสเกล
 4. กระดาษเขียนแบบ 5. เครื่องคิดเลข 6. สมุดสนาม
 7. กลองระดับ 8. ไม Staff 9. หมุดไม
 10. ขากลอง 11. หวงคะแนน 12. รม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1. ใหทําระดับแบบ Rise and Fall Method บนพื้นระนาบความยาว 45 m.
 2.  เริ่มกําหนดจุดที่ Sta. BM

A
 ตอกหมุดไม ที่ Elev. 100 m. 

 3. วัดระยะจาก Sta.BM
A
 ไป  Sta.TP

1
 ออกประมาณ 15 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

กึ่งกลาง Sta.BM
A
 และ Sta.TP

1
 พรอมตั้งขากลอง และปรับฟองกลมใหไดระดับ

 4. สองกลองไปที่ Sta.BM
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

  อานคา Sta.TP
1
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 5. วัดระยะจาก Sta.TP
1
 ไป  Sta.TBM

C
 ออกประมาณ 15 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

ก่ึงกลาง Sta.TP
1
 และ Sta.TBM

C
 พรอมตัง้ขากลอง และปรบัฟองกลมใหไดระดบั

 6. สองกลองไปที่ Sta.TP
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

  อานคา Sta.TBM
C
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 7. วดัระยะจาก Sta.TBM
C
 ไป  Sta.BM

B
 ออกประมาณ 15 m. ต้ังกลองระดับระหวาง

ก่ึงกลาง Sta.TBM
C
 และ Sta.BM

B
 พรอมตั้งขากลอง และปรับฟองกลมใหได

ระดับ

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบงานที่ 1.2
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 8. สองกลองไปที่ Sta.TBM
C
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

อานคา Sta.BM
B
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 9. นําคาที่วัดไดมาคํานวณหา RL ดวยสูตร RL = RL แรก-(Rise/Fall) และหาคา 
Rise/Fall ดวยสูตร Rise/Fall = BS - FS

 10. ทําการตรวจเช็กความถูกตอง ดวยสูตร
  ΣBS - ΣFS = ΣRise - ΣFall = Last Elev. - First Elev.
ขอควรระวัง
 1.  การอานคาสายใยของกลอง ควรจดคาใหถูกตอง 
 2.  การอานคาไมหนาของสถาน ีBM

1
 เม่ือยายกลองไปทีส่ถาน ีTP

1
 คาไมหนาของ BM

1
 

จะกลายเปนคาไมหลังของสถานี TP
1
 

 3. การคํานวณคาตรวจเช็ก คาที่ไดตองเทากัน ถาไมเทากันตองตรวจสอบใหม

ขอเสนอแนะ
 1.  ควรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชวาอยูในสภาพที่พรอมใชงานหรือไม
 2.  ควรปกหมุดไมไวจนกวาจะทําระดับหมุดสถานีเสร็จสิ้น คอยเก็บออก
 3. การคํานวณคาตางๆ ควรคํานวณอยางนอยสองครั้งเพื่อใหแนใจวาถูกตอง
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วิชา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบ Rise and Fall

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบผลการปฏิบัติงานที่ 1.2

ผลการปฏิบัติงาน
 1. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
                                                      ผิด
 2. การตั้งกลองระดับ  ถูก
    ผิด                       
 3. การอานคาสายใยของกลองแตละจุด  ถูก
    ผิด
 4. การคํานวณคาความถูกตอง (Check)  ถูก
    ผิด
 5. การใชเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
    ผิด
หมายเหตุ :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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วชิา การระดบัเพือ่งานกอสราง

 1. การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
 2. การแตงกายขณะปฏิบัติงาน
 3. การใชเครือ่งมอื และอปุกรณในการปฏบิติังาน
 4. การกําหนดจุดตางๆ ในสมุดสนาม
 5. การคํานวณคาแยงเทียบมาตรฐาน
 6. การหาคาความถูกตอง (Check) ถูกตอง
 7. ความสะอาดเรียบรอยในการลงสมุดสนาม
 8. การเก็บรักษาเครื่องมือ

หมายเหตุ :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบวดัคาตางระดบั

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 1.2

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน คะแนน

รวม4 3 2 1
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วชิา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบ 3 สายใย

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

วัตถุประสงค
 1. สามารถวัดหาระยะของจุดสองจุดและขนาดความยาวของพื้นที่ในหลักการทําระดับ
 2. สามารถคํานวณคาระดับของพื้นที่และเก็บรายละเอียดของพื้นที่สํารวจ
 3. สรางทักษะในการทําระดับและหาพื้นที่ของจุดตางบนพื้นที่ระนาบ

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
 1. ไมสามเหลี่ยม 2. กระดาษเขียนแบบ 3. ไมสเกล
 4. ดินสอ 5. ไมบรรทัดวัดมุม 6. เครื่องคิดเลข
 7. สมุดสนาม 8. กลองระดับ 9. ขากลอง
 10. ไม Staff 11. หมุดไม 12. รม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1. ใหทําระดับแบบ 3 สายใย บนพื้นระนาบความยาว 30 m.
 2. เริ่มกําหนดจุดที่ Sta. BM

A
 ตอกหมุดไมที่ Elev. 100 m. 

 3. วัดระยะจาก Sta.BM
A
 ไป  Sta.TP

1
 ออกประมาณ 10 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

กึ่งกลาง Sta.BM
A
 และ Sta.TP

1
 พรอมตั้งขากลอง และปรับฟองกลมใหไดระดับ

 4. สองกลองไปที่ Sta.BM
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

  อานคา Sta.TP
1
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 5. วัดระยะจาก Sta.TP
1
 ไป  Sta.TBM

C
 ออกประมาณ 10 m. ตั้งกลองระดับระหวาง

ก่ึงกลาง Sta.TP
1
 และ Sta.TBM

C
 พรอมตัง้ขากลอง และปรบัฟองกลมใหไดระดบั

 6. สองกลองไปที่ Sta.TP
1
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

  อานคา Sta.TBM
C
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 7. วดัระยะจาก Sta.TBM
C
 ไป Sta.BM

B
 ออกประมาณ 10 m. ต้ังกลองระดับระหวาง

กึง่กลาง Sta.TBM
C
 และ Sta.BM

B
 พรอมต้ังขากลองและปรบัฟองกลมใหไดระดับ

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบงานที่ 1.3
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 8. สองกลองไปที่ Sta.TBM
C
 ไดคา BS จดคาลงในสมุดสนาม และหันกลองกลับมา

อานคา Sta.BM
B
 ไดคา FS จดคาลงในสมุดสนาม

 9. นําคาที่วัดไดมาคํานวณหาคาแยงและเทียบตามมาตรฐานวาอยูในขั้นไหน 
 10. หาคาความสูงของจุด Elev.TP

1
, Elev. TBM

C
, และจุด Elev. BM

B
 เทากับกี่เมตร

ขอควรระวัง
 1. การอานคา 3 สายใย ควรจดคาใหถูกตอง คือ สายใยบน กลาง และลาง
 2. การอานคากลองหลัง และกลองหนา ควรจดคาใหถูกตอง
 3. การคํานวณหาคาแยง และเทียบมาตรฐานควรใชสมการใหถูกตอง

ขอเสนอแนะ
 1. ควรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชวาอยูในสภาพที่พรอมใชงานหรือไม
 2. ควรปกหมุดไมไวจนกวาจะทําระดับเสร็จสิ้น
 3. การคํานวณคาตางๆ ควรคํานวณอยางนอยสองครั้งเพื่อใหแนใจวาถูกตอง
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วิชา การระดบัเพือ่งานกอสราง

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบ 3 สายใย

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบผลการปฏิบัติงานที่ 1.3

ผลการปฏิบัติงาน
 1. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
                                                      ผิด
 2. การตั้งกลองระดับ  ถูก
    ผิด                       
 3. การอานคาสายใยของกลองแตละจุด  ถูก
    ผิด
 4. การคํานวณคาความถูกตอง (Check)  ถูก
    ผิด
 5. การใชเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก
    ผิด
หมายเหตุ :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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วชิา การระดบัเพือ่งานกอสราง

 1. การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
 2. การแตงกายขณะปฏิบัติงาน
 3. การใชเครือ่งมอื และอปุกรณในการปฏบิติังาน
 4. การกําหนดจุดตางๆ ในสมุดสนาม
 5. การคํานวณคาแยงเทียบมาตรฐาน
 6. การหาคาความถูกตอง (Check) ถูกตอง
 7. ความสะอาดเรียบรอยในการลงสมุดสนาม
 8. การเก็บรักษาเครื่องมือ

หมายเหตุ :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ชือ่งาน การทาํระดบัแบบ 3 สายใย

ชือ่หนวย หลกัการทาํระดบั

ชือ่ผูปฏบิตั ิ________________________

แผนก _________________ ปวช. ______

ผูสอน ________________จํานวน ___คาบ

วนัที ่___ เดอืน ___________ พ.ศ. _____

ชือ่สถาบนั _________________________

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 1.3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน คะแนน

รวม4 3 2 1
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คําสั่ง : จงอธิบายความหมายและตอบคําถามดวยความเขาใจที่ไดเรียนรูจากหนวยที่ 1

1. จงบอกความหมายของหลักการทํางานของกลองระดับมาพอเขาใจ
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2. ระดับนํ้าทะเลปานกลางที่ใชในการทําระดับมีความหมายอยางไร
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
3. จงอธิบายและบอกมา 8 อยางจาก 16 สวนประกอบของการทําระดับวามีอะไรบาง
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
4. เครื่องมือที่ใชในการทําระดับมีอะไรบาง พรอมคําอธิบาย
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
5. จงอธิบายวิธีการอานคาบนไมวัดระดับ (Staff) วาอานอยางไร
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
6. ใหบอกวิธีการตั้งกลองระดับกอนการใชวัดคาระดับตางระดับวามีวิธีอยางไร
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
7. จงอธบิายการจดคาในสมดุสนามของการทาํระดับแบบวดัคาตางระดับวามวีธิกีารอยางไร
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
8. วิธีการคํานวณการทําระดับแบบวัดคาตางระดับควรจะคํานวณอยางไร
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

แบบทดสอบความเขาใจหลังเรียน

หนวยที่ 1
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9. จากตารางที่แสดงดานลาง คือ คาที่วัดไดในสนามและลงสมุดสนาม จงคํานวณคาระดับ
 ดวยวิธี Rise and Fall Method
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

10. จงอธิบายความหมายของการทําระดับแบบตรีโกณมิติมาพอเขาใจ
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
11. วิธีการทําระดับแบบ 3 สายใยมีวิธีการทําอยางไร อธิบายใหเขาใจ
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
12. การคํานวณคาแยงในการทําระดับแบบ 3 สายใยตองเปรียบเทียบกับอะไร อธิบาย
  พอเขาใจ
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
13. วิธีการทําระดับแบบใดมีความถูกตองมากที่สุด อธิบายพอเขาใจ
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................

Station

BM1
TP1
TP2
TBM

1.564
2.135
0.783

ถนน 476
หลักกิโลเมตรที่
94 ตรงโรงงาน
ผลิตแปงมัน

(เมตร)

100.0001.673
0.982
1.103

FS FALL(-) RL.BS RISE(+) RMK.

          Σ BS =     Σ FS =     Σ R =      Σ F = 
            Σ FS =                     Σ F =  
   =                          CK       =                  CK      =




