
  
หน่วยการเรียนที่ 12 

การระดับ (LEVELING) 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 12.1   การระดบั 
เร่ืองท่ี 12.2   กลอ้งระดบัและวธีิการท าระดบั 
เร่ืองท่ี 12.3   การตั้งกลอ้งระดบั 
เร่ืองท่ี 12.4  ใบงานท่ี 8 การตั้งกลอ้งระดบัและอ่านค่าไมว้ดัระดบั 

สาระส าคัญ 
1.  การระดบัเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูง

ของจุดท่ีตอ้งการ งานน้ีมีความส าคญัส าหรับการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการท า
แผนท่ีภูมิประเทศ การออกแบบทางวศิวกรรมและการก่อสร้าง 

2. วธีิการท าระดบั 3 วธีิใหญ่ใหญ่ การท าระดบัโดยตรง การท าระดบัตรีโกณและการท า
ระดบัโดยใชเ้คร่ืองวดัความกดดนับรรยากาศ 

3. การตั้งกลอ้งระดบัใหไ้ดร้ะดบัและถูกตอ้งเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัชนิดของกลอ้งระดบัท่ีมี
รายละเอียดของอุปกรณ์การตั้งระดบัท่ีแตกต่างกนั 

4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติัตั้งกลอ้งระดบัเพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ขั้นตอนการตั้งกลอ้งท่ีถูกวธีิและขอ้ควรระมดัระวงัในการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 

1.  อธิบายความหมายของการระดบัได ้
2.  บอกวธีิการท าระดบัได ้
3.  บอกขั้นตอนการตั้งกลอ้งระดบัได ้
3.  มีทกัษะในการตั้งกลอ้งระดบั 
  
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที ่ 12.1  การระดับ (Leveling) 
ความหมายของการระดับ 
 การระดบัเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดท่ี
ตอ้งการ งานน้ีมีความส าคญัส าหรับการได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการท าแผนท่ีภูมิประเทศ การ
ออกแบบทางวศิวกรรมและการก่อสร้าง (Brinker, 97)  
ประโยชน์ของงานระดับ 
 1. ใชห้าขอ้มูลเพื่อการออกแบบทางหลวง ทางรถไฟ และคลองส่งน ้า/ระบายน ้า 
 2. ก าหนดค่าระดบัเพื่อใหง้านก่อสร้างตรงตามแบบแปลนท่ีก าหนด 
 3. ค านวณปริมาตรดิน (Earth Work) ตดัและดินถมเพื่อการประมาณราคา 
 4. เป็นวธีิการส ารวจและศึกษาลกัษณะของระบบระบายน ้าในพื้นท่ี  
 5. ท าแผนท่ีภูมิประเทศแสดงทรวดทรง หรือความสูงต ่าของพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
งาน 
นิยามศัพท์ 

 
 

รูปที ่12.1 แสดงส่วนประกอบของงานระดบั 

 
 

 1. พื้นหลกัฐานการระดบั (Datum) หมายถึงระนาบท่ีใชใ้นการอา้งอิงความสูงของจุดต่าง ๆ ใน
การท าแผนท่ี อาจจะเป็นพื้นหลกัฐานการระดบัสัมบูรณ์ (Absolute Datum) ท่ีอา้งอิงจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง หรืออาจจะเป็นพื้นหลกัฐานการระดบัสมมุติ (Assume Datum) ซ่ึงสมมุติข้ึนใชส้ าหรับงาน
เล็กๆ  
 2. ความสูง (Elevation) เป็นระยะทางด่ิงจากพื้นหลกัฐานการระดบั 
 3. ระดบัน ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) ค่าระดบัเฉล่ียน ้าข้ึนสูงสุดและลงต ่าสุดรายวนั ใน
ระยะเวลานาน เช่น สหรัฐอเมริกาใชค้่าเฉล่ีย 19 ปี เพื่อหาระดบัน ้าทะเลปานกลาง  หรือ ส าหรับประเทศ
ไทยใชเ้วลา 6 ปีเพื่อหาค่าเฉล่ียและสร้างหมุดหลกัฐานทางด่ิงท่ีเกาะหลกั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 



 4. หมุดหลกัฐาน (Bench Mark: B.M.) เป็นหมุดท่ีทราบค่าระดบัหรือความสูงจากพื้นหลกัฐาน
การระดบั มกัท าดว้ยการฝังแท่งโลหะบนหมุดคอนกรีตท่ีหล่อข้ึน หรือหมุดถาวรจากธรรมชาติ เช่น บน
กอ้นหินขนาดใหญ่ ซ่ึงจะบอกค่าความสูง พิกดัทางราบ เป็นตน้ 
 5. จุดควบคุมทางด่ิง (Vertical Control) เป็นชุดของหมุดหลกัฐาน หรือหมุดหลกัฐานชั่วคราว 
ของพื้นท่ีแห่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะใช้จุดควบคุมหลัก Basic Control หรือ Level Control ได้อีกด้วย ซ่ึงจุด
ควบคุมหลกัของสหรัฐอเมริกาไดม้ากจากงานชั้นหน่ึงหรือสอง ส่วนกรมชลประทานของไทยใชง้านชั้น
สองข้ึนไปส าหรับการท าแผนท่ีภูมิประเทศ 
 6. เส้นด่ิง (Vertical Line) เป็นแนวเส้นตรงใดๆ ท่ีผา่นจุดศูนยก์ลางของโลก ซ่ึงตรงกบัเส้น
ลูกด่ิง (Plumb Line)  เป็นทิศทางท่ีกระท าโดยแรงดึงดูดของโลก แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นไปตาม
พื้นผวิจีออยด ์ท าใหแ้นวเส้นลูกด่ิงไม่ตดักนัท่ีจุดเดียวกนัท่ีศูนยก์ลางของโลก 
 7. พื้นผิวระดบั (Level Surface) เป็นพื้นผิวโคง้ (Curve Surface) ซ่ึงทุก ๆ จุดจะตั้งฉากกบัเส้น
ด่ิง ถา้เป็นระยะทางสั้น ๆ จะเป็นเส้นตรง แต่ถ้าระยะทางยาวจะโคง้ไปตามระนาบของระดบัน ้ าทะเล
ปานกลางซ่ึงพื้นผิวระดบัน้ีเป็นรูปร่างโดยประมาณของ Spheroid นัน่เอง เปรียบไดก้บัพื้นน ้าขนาดใหญ่
ท่ีสงบน่ิง  
 8. เส้นระดบั (Level Line) เป็นเส้นใด ๆ ท่ีอยูบ่นพื้นผิวระดบั ดงันั้นจึงเป็นเส้นโคง้ไปตามผิว
โลก 
 9. พื้นระนาบราบ (Horizontal Plane) เป็นระนาบท่ีตั้งฉากกบัเส้นด่ิงของจุดนั้น ท่ีจุด ๆ หน่ึงจะ
มีระนาบราบเพียงระนาบเดียวเท่านั้น 
 10. เส้นราบ (Horizontal Line) เป็นเส้นตรงเส้นหน่ึงท่ีอยูบ่นระนาบราบ ซ่ึงจะตั้งฉากกบัเส้นด่ิง
ของจุดนั้น แต่ท่ีจุด ๆ หน่ึง จะมีเส้นราบไดใ้นทุกทิศทางจึงมีจ านวนอนนัต ์
 11. ระยะทางราบ (Horizontal Distance) คือระยะทางระหวา่งจุด 2 จุด บนพื้นระนาบราบ  
 12.พื้นระนาบด่ิง (Vertical Plane) เป็นพื้นระนาบในแนวด่ิงท่ีมีเส้นด่ิงของจุดนั้นเป็น
องคป์ระกอบดว้ย  จุด ๆ หน่ึง มีระนาบด่ิงไดจ้  านวนอนนัต ์
กล้องระดับ (LEVEL) 

 
 

รูปที ่12.2  กลอ้งระดบั Wye ปี 1920  



 
 กลอ้งระดบัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการหาความสูงของจุดต่างๆ ท่ีเราตอ้งการทราบและ
สามารถท่ีจะน าไปค านวณหาค่าระดบัของจุดนั้นจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง(Mean Sea Level: MSL.) 
กลอ้งระดบัมีหลายชนิดและหลายลกัษณะ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดในการใชง้านตามความละเอียดและชั้นของ
งาน ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งทราบและเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 

 

ส่วนประกอบของกล้องระดับ 

 

 

 

 
 

รูปที ่12.2  ส่วนประกอบกลอ้งระดบั   
 

  ส่วนประกอบหลกัของกลอ้งระดบั คือ  
 1. กลอ้งเทเลสโคป 
 2. หลอดระดบั และตาไก่ 
  3. ควงปรับระดบั 
  4. ควงสัมผสัราบ และสเกลจานองศาราบ 

 
 



ชนิดของกล้องระดับ 
 
 1. กล้องระดับชนิดเทเลสโคปติดกบัเดือยแกนดิ่งเป็นช้ินเดียวกนั (Dumpy level) 

 
 

รูปที ่12.3  กลอ้งระดบั Dumpy    
 

 กลอ้งชนิดน้ีกลอ้งเทเลสโคปติดกบัเดือยแกนด่ิงเป็นช้ินเดียวกนั ในลกัษณะตั้งฉากซ่ึงกนัและ
กนั ในการปรับระดบักลอ้งค่อนขา้งท่ีจะตอ้งใชค้วามช านาญมากโดยใชต้าไก่ (Circular Vial) ส าหรับ
การปรับระดบักลอ้งก่อนท่ีจะปรับระดบัดว้ยการใชห้ลอดระดบั (Bubble Tube) ของกลอ้งระดบั และ
ก่อนท่ีจะอ่านค่าระดบัท่ีไมร้ะดบัจะตอ้งตรวจสอบหลอดระดบัของกลอ้งระดบัทุกคร้ัง กลอ้งชนิดน้ีเป็น
กลอ้งระดบัรุ่นแรก ๆ ต่อมามีการพฒันาเป็น y-level ท่ีสามารถถอดกลอ้งเทเลสโคปออกจากตวักลอ้งซ่ึง
ท าท่ีรองรับคลา้ยรูปตวั “y” ได ้  การตั้งกลอ้งชนิดกลอ้งเทเลสโคปติดกบัเดือยแกนด่ิงเป็นช้ินเดียวมี
ล าดบัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี คือ 
  1) หนุนกลอ้งใหก้ลอ้งเทเลสโคปและหลอดระดบัขนานกบัควงปรับระดบั (foot screw) คู่หน่ึง
แลว้หมุนควงปรับระดบัคู่นั้นใหส้วนทางกนัเพื่อใหก้ารปรับไดร้วดเร็วข้ึน จนกระทัง่ฟองอากาศเขา้
ก่ึงกลาง 
 2) หมุนกลอ้งไป 90 องศา แลว้หมุนควงปรับระดบัตวัท่ี 3 ใหฟ้องอากาศเขา้ก่ึงกลาง 
  3) หมุนกลอ้งไป 180 องศา เพื่อการตรวจสอบ เพราะหากมีความคลาดเคล่ือนฟองอากาศจะ
คลาดเคล่ือนเป็นสองเท่าของค่าเร่ิมตน้ และหากยงัคงมีความคลาดเคล่ือนอยูใ่หใ้หก้ลบัไปปฏิบติัตาม
ตั้งแต่ขั้นท่ี 1) อีกคร้ัง 
 



 2. กล้องระดับชนิดเทเลสโคปปรับระดับได้ (Tilting level) 

 
 

รูปที ่12.4  กลอ้งระดบั Tilting   
 กลอ้งแบบน้ีออกแบบให้กลอ้งเทเลสโคปอิสระไม่ตรึงแน่นกบัแกนด่ิงของกลอ้ง และสามารถ
ปรับระดบัแนวเล็งของกลอ้งดว้ยการหมุนควงยกกลอ้ง (Tilting Screw) ท าให้การปรับระดบัของกลอ้ง
ง่ายกว่า แต่ในการอ่านค่าระดบัทุกคร้ังจะตอ้งใช้ควงยกกล้องท่ีเป็นสกรูท่ีมีความละเอียดมากเพื่อให้
กลอ้งโทรทศัน์กระดกข้ึนหรือลงจนกระทัง่หลอดระดบัเขา้ก่ึงกลาง ส่วนใหญ่จะมีช่องมองท่ีผูส่้องกลอ้ง
สามารถมองเห็นหลอดระดบัแบบเขาควายหรืองาชา้ง โดยมีปริซึมช่วยให้มองเห็นและตอ้งปรับให้ปลาย
ของฟองอากาศในหลอดระดับมีรูปโค้งเหมือนเขาควายหรืองาช้างซ่ึงแสดงว่าฟองอากาศเข้าท่ีแล้ว 
เน่ืองจากมีการใช้ระบบออฟติคสะทอ้นด้านหัวและท้ายของฟองอากาศให้มาปรากฏในช่องมองอนั
เดียวกนั  ส่วนการปรับระดบัของกลอ้งชนิดกลอ้งเทเลสโคปปรับระดบัได ้มีล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
  1) หมุนกลอ้งใหต้าไก่มาอยูท่ี่ก่ึงกลางของควงปรับระดบัคู่หน่ึง คือ A และ B ดงัภาพท่ี 9 (ซา้ย) 
  2) หมุนควงปรับระดบั A และ B พร้อมกนัในทิศทางสวนทางกนั และปริมาณเท่ากนัจะท าให้
ฟองอากาศเล่ือนอยา่งรวดเร็วเขา้สู่แนวเส้นตรงท่ีเช่ือมจากควงปรับระดบั C ถึงตาไก่ 
 3) หมุนควงปรับระดบั C จนฟองอากาศเขา้ก่ึงกลาง 
  4)  ทดสอบโดยการหมุนกลอ้งไปประมาณ 180 องศา 
  5) ปรับหลอดระดบัของเทเลสโคปให้เขา้ก่ึงกลางโดยการหมุนควงยกกลอ้งทุกคร้ังท่ีอ่านค่าไม้
ระดบั 
        C          C 
 
 
           A            A 
        B         B 
 

รูปที ่12.5  การปรับระดบัตาไก่กลอ้งระดบั 



 

 
3. กล้องระดับอตัโนมัติ (Automatic level) 
 

     
 
 

 
 

รูปที ่12.6  กลอ้งระดบัอตัโนมติั 
 

    เป็นกล้องท่ีมีอุปกรณ์ส าคัญคือตัวชดเชย (Compensating) ท่ีเป็นระบบออฟติคหรือระบบ
ลูกตุม้ช่วยให้แนวเล็งของกลอ้งอยูใ่นแนวราบไดโ้ดยอตัโนมติั  เพียงแค่ปรับตาไก่ให้เขา้ท่ีเท่านั้น ไม่วา่      
เทเลสโคป จะอยู่ในทิศทางใด  ท าให้ง่ายแก่การปฏิบติังานมาก โดยมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีใชง้านได้
ส าหรับงานก่อสร้าง เราสามารถทดสอบการท างานของตวัชดเชยโดยการกดกลอ้งเทเลสโคปแลว้ปล่อย
สายใยกลอ้งจะสั่นสักครู่แลว้จึงหยดุ การปรับระดบักลอ้งระดบัอตัโนมติัให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการปรับ
ระดบัของกลอ้งชนิดเทเลสโคปปรับระดบัไดใ้นขั้นท่ี 1) ถึง 4) 
 



 4. กล้องระดับพเิศษ (Precise Level) 

 
 

รูปที ่12.6  กลอ้งระดบัพิเศษ Wild N3 
  
 หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กลอ้ง Plane Parallel Plate เป็นกลอ้งท่ีมีหลอดระดบัท่ีมีความสูงมีการ
ติดตั้งไมโครมิเตอร์ท่ีช่วยใหก้ารอ่านค่าไมร้ะดบัไดโ้ดยตรงละเอียดถึง 0.1 มิลิเมตร และอ่านค่าประมาณ
ได ้0.01 มิลลิเมตร ดงันั้นจึงควรใช้กบัไมร้ะดบัอินวาร์ (Invar Staff) ท่ีมีการยืดหดตวัน้อยท่ีสุดเพื่อการ
ท างานระดบัพิเศษชั้น 1 หรือ 2 
 5. ชนิดกล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) 

 
รูปที ่12.7  กลอ้งระดบัดิจิตอล 

 
 เป็นกลอ้งระดบัท่ีใชคู้่กบัไมว้ดัระดบัแบบพิเศษ เช่นเดียวกบัเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ในสลากสินคา้ 
สามารถอ่านค่าไมร้ะดบัออกมาเป็นตวัเลขเลย ขอ้ดีคือแกปั้ญหาความผิดเน่ืองจากการอ่านค่าไมว้ดัระดบั 
 

 



 
 
 

 6. ชนิดกล้องเลเซอร์ (Laser Level) 

 
รูปที ่12.8  กลอ้งเลเซอร์ 

 เป็นเคร่ืองท าระดบัอตัโนมติัพร้อมขาตั้ง มีระบบท างานดว้ยแสงเลเซอร์ ใหแ้นวแสงไดท้ั้งใน
แนวด่ิงแนวราบและแนวเอียง มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม 

 
 ไม้วดัระดับ(Staff)  เรียกอีกอยา่งวา่ Rod มีหลายชนิดลกัษณะตามบริษทัผูผ้ลิต หรือตามหน่วย
มาตรการวดัระยะ เช่น เมตร ฟุต หรืออาจแบ่งตามวสัดุท่ีใชท้  า เช่น ไมว้ดัระดบัท่ีท าจาก ไม ้หรือ 
อลูมิเนียม เป็นตน้  



 
รูปที ่12.9  ไมว้ดัระดบั 

 
วธีิอ่านค่าบนไม้วดัระดับ (Staff Readings) 
ถา้ใชไ้มว้ดัระดบัชนิดหวักลบั ค่าระดบัจะเพิ่มจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (นบัจากขา้งบนลงขา้งล่าง) 
ตรงกนัขา้มถา้ใชไ้มว้ดัระดบัชนิดหวัตรง ค่าระดบัจะเพิ่มข้ึนจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน (นบัจาก
ขา้งล่างสูงข้ึนไปขา้งบนตามธรรมชาติ) การอ่านไมว้ดัระดบั ควรจะสังเกตจากตวัเลขนอ้ยสุด แลว้
นบัข้ึนไปยงัสายใยราบท่ีตดักบัไมว้ดัระดบั การอ่านค่าจะใชท้ศนิยม 3 ต าแหน่งเช่น 0.000 เมตร 

0 หนา้จุดทศนิยมมีหน่วยเป็นเมตร 
0 ตวัท่ี 1 และ 2 หลงัจุดทศนิยมมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
0 ตวัท่ี 3 หลงัจุดทศนิยมมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
เช่น อ่านค่าได ้2.350 อ่านวา่ 2 เมตร 35 เซนติเมตร 0 มิลลิเมตร 
อ่านค่าได ้1.055 อ่านวา่ 1 เมตร 05 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร 
อ่านค่าได ้2.000 อ่านวา่ 2 เมตร 00 เซนติเมตร 0 มิลลิเมตร 
อ่านค่าได ้0.584 อ่านวา่ 0 เมตร 58 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร 



 

                                                 
 

 
 

รูปที ่12.10  การอ่านค่าไมว้ดัระดบั 
 

วธีิการท าระดับ 
 วธีิการท าระดบัโดยทัว่ไป มี 3 วธีิการ คือ 
 1. การท าระดับโดยตรง (Direct or Spirit Leveling) เป็นการท าระดบัด้วยการใช้อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือท าการรังวดัโดยตรง เช่น การใชส้ายยางน ้ า การใชห้ลอดระดบั ไมร้ะดบัและไมเ้มตร การใช้
เคร่ืองส่องฉาก ไม้ระดบั กบัไมเ้มตร และการใช้กล้องระดับกบัไม้ระดับ ซ่ึงแบบหลงัน้ีจะให้ความ
ถูกตอ้งสูงกวา่แบบอ่ืนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของกลอ้งและไมร้ะดบั 
 2. การท าระดบัโดยออ้ม (Indirect) หรือระดบัตรีโกณ (Trigonometric Leveling) จะใช้การวดั
ระยะทางและมุมด่ิงเพื่อค านวณหาค่าระดบัของจุด หรือความแตกต่างระดบัดว้ยการใชห้ลกัตรีโกณ 



 3. การท าระดบับารอมิเตอร์ (Barometric Leveling) โดยค่าความสูงท่ีแสดงบนหน้าปัทม์จะผนั
แปรไปตามความกดอากาศท่ีแตกต่างกัน จะเกิดความคลาดเคล่ือนมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิจะท าให้ความกดอากาศเปล่ียนแปลงดว้ยเสมอ ความถูกตอ้งของงานประมาณ    1.000 เมตร 
ถึงแมจ้ะไม่ถูกตอ้งมากนกัแต่ก็ท างานไดร้วดเร็วและสามารถหาค่าระดบัเฉพาะจุดระดบัสูงเท่ียงได ้  
 
การท าระดับโดยตรง 
  1. การท าระดับด้วยหลอดระดับ ไม้เมตร และไม้ระดับ 
       หลอดระดบั  ไมร้ะดบั 
                            A   1.450 
    ค่าระดับ 150.000 ม.         1.600 
         1.720 
 
         B  ค่าระดับ 446.400 ม.   
 

รูปที ่12.11  การท าระดบัดว้ยหลอดระดบั ไมเ้มตร และไมร้ะดบั 
 

  เม่ือน าหลอดระดบัมาวางบนไมเ้มตรซ่ึงทาบกบัไมร้ะดบัก็จะทราบค่าความแตกต่างระดบัความ
สูงระหว่างสองจุดได้ หรือหากปฏิบติัดงัภาพท่ี 12.11 แบบทีละช่วง ๆ จะสามารถทราบค่าระดบัจุด
ปลายทางได้ ซ่ึงในท่ีน้ีจุดปลายทาง B จะต ่ากว่าจุด A  เท่ากับ 1.450+1.600+1.720  หรือ 4.770 เมตร 
ดงันั้นค่าระดบัความสูงของจุด B เท่ากบั ค่าระดบัของจุด A ท่ี150.000 ลบดว้ย 4.770 เท่ากบั 145.230 
เมตร  ส่วนภาพท่ี 12.12  จุดปลายทางจะสูงกวา่เท่ากบั -0.65 0 -1.600 + 2.100 + 1.200 หรือ  1.050 เมตร 
หรือค่าระดบัของจุด N จะเท่ากบั ค่าระดบัของจุด M ท่ี 100.000 ลบดว้ย 1.050 เท่ากบั 101.050 เมตร 
 

 
         ไมร้ะดบั 
              1.200    
                                M        0.6500                  2.100          N  ระดับ 101.050 ม. 
  ค่าระดบั 100.000 ม.          1.600 
 

รูปที ่12.12  การท าระดบัดว้ยหลอดระดบั ไมเ้มตร และไมร้ะดบั 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 2. การท าระดับด้วยกล้องระดับ กบัไม้ระดับ 
   2.1 เม่ือตอ้งกลอ้งเหนือหมุดหลกัฐาน 
        กลอ้งระดบัท่ีตั้งเหนือหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าความสูงแลว้นั้น หลงัจากปรับระดบั
ของกลอ้งเรียบร้อยแลว้จะท าให้แนวเล็งของกลอ้งอยูใ่นแนวราบเราจึงสามารถอ่านค่าท่ีไมร้ะดบัท่ีตั้งยงั
จุดเป้าหมายซ่ึงยงัไม่ทราบค่าระดบัได ้  
 
          F.S.       0.700 ม. 
             
HI.  = 1.6 00               ∆ Elev. = HI. – F.S.                B 
 

                              A (B.M. Elev. 200.000 ม.) 

รูปที ่12.13  การท าระดบัเม่ือกลอ้งระดบัเหนือหมุดหลกัฐาน 
 

  จากภาพท่ี 12.13 ถ้าสมมติให้หมุด A มีความสูง 200.000 เมตร ความสูงของหมุด B จะเป็น
เท่าใด เม่ือค่าไมห้นา้ (Fore Sight: F.S.) เท่ากบั 0.700 ม. และความสูงของกลอ้ง (i) เหนือหมุด A เท่ากบั 
1.600 ม. ความแตกต่างความสูงจะเท่ากบั 1.600 – 0.700  หรือ 0.900 ม. ดงันั้นความสูงของหมุด B จะ
เท่ากบั  ความสูงของจุด A บวกกบั ค่าความแตกต่างความสูงหรือ 200 + (0.900) เท่ากบั 200.900 ม. 
   2.2 เม่ือตอ้งกลอ้งเหนือหมุดท่ีไม่ทราบค่าระดบั 
   การหาค่าระดบัความสูงของจุดตั้งกลอ้งท่ีตอ้งอา้งอิงมาจากหมุดหลกัฐาน สามารถ
ปฏิบติัตามภาพท่ี12.5 ถา้สมมติใหห้มุด A มีความสูง 200.000 เมตร ความสูงของหมุด B จะเป็นเท่าใด 
เม่ือค่าไมห้ลงั (Back Sight: B.S.) เท่ากบั 2.500 ม. และความสูงของกลอ้ง (i) เหนือหมุด B เทา่กบั 1.500 
ม. ความแตกต่างความสูงจะเท่ากบั 2.500 – 1.500  หรือ1.000 ม. ดงันั้นความสูงของหมุด B จะเท่ากบั  
ความสูงของจุด A บวกกบั ค่าความแตกต่างความสูงหรือ 200 + (1.000) เท่ากบั 201.000 ม. 
 
 
            B.S. 2.5 00 ม. 
       
                                                        ∆ Elev.  B.S. – i.                            B 
 
                                            A (B.M. Elev. 200.000 ม.) 

รูปที ่12.14  การท าระดบัเม่ือกลอ้งระดบัตั้งอยูเ่หนือจุดใดท่ีไม่ใชห้มุดหลกัฐาน 
 

 

 

i  = 1.500 
00 

 

 

0.900 ม. 

2.000 
ม. 



F.

S. 

  3. การท าระดับต่อเน่ือง 
   ในการท าระดบัแบบค่าความต่างระดบั (Differential Leveling) รูปตดัตามยาว (Profile 
Leveling) หรือ รูปตดัตามขวาง (Cross Section) จะเป็นการท าระดบัแบบต่อเน่ืองนั้นหมายถึงการอ่านค่า
ไมห้ลงัและค่าไมห้นา้สลบักนัไปจากจุดแรกออกงานไปจนถึงจุดท่ีตอ้งการ ซ่ึงบางคร้ังตอ้งมีการอ่านค่า
ไมก้ลาง (Intermediate Foresight: IFS) จ านวนมากด้วย  อย่างไรก็ตามการท าระดบัแบบค่าความต่าง
ระดบัจะเป็นตวัอยา่งท่ีเขา้ใจไดง่้ายกวา่ ดงัภาพท่ี12.15 
 
 
          B.S.          F.S.   B.S.                            F.S. 
   
                     T.P.3 
            B.M. 46        T.P.1  
  

รูปที ่12.15  การท าระดบัต่อเน่ืองแบบค่าความต่างระดบั (Differential Leveling) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.P.2 

B.S. 
 

 
 



แบบทดสอบท้ายบทที ่12 
 

ค าส่ัง  เลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  การระดบัหมายถึง 
        ก.  กระบวนการในการหาความสูงของจุด  
        ข.  การหาความแตกต่างของความสูงของจุดท่ีตอ้งการ 
        ค.  การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการท าแผนท่ีภูมิประเทศ 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยชน์ของการระดบั 
        ก.   ใชใ้นงานออกโฉนดท่ีดิน 
        ข.  ใชห้าขอ้มูลเพื่อการออกแบบทางหลวง 
        ค.   ค  านวณปริมาตรดิน 
        ง.   ศึกษาลกัษณะของระบบระบายน ้าในพื้นท่ี 
3.  ระนาบท่ีใชใ้นการอา้งอิงความสูงของจุดต่าง ๆ 
        ก.   พ้ืนผิวระดบั 
        ข.   ความสูง 
        ค.   พื้นหลกัฐานการระดบั  
        ง.   พื้นระนาบราบ 
4.  ระยะทางด่ิงจากพื้นหลกัฐานการระดบั 
        ก.   พ้ืนผิวระดบั 
        ข.   ความสูง 
        ค.   พื้นหลกัฐานการระดบั  
        ง.   พื้นระนาบราบ 
5.  ระนาบท่ีตั้งฉากกบัเส้นด่ิงของจุดนั้น 
        ก.   พ้ืนผิวระดบั 
        ข.   ความสูง 
        ค.   พื้นหลกัฐานการระดบั  
        ง.   พื้นระนาบราบ 
6.  แนวเส้นลูกด่ิงไม่ตดักนัท่ีจุดเดียวกนัท่ีศูนยก์ลางของโลกเพราะ 
        ก.   พ้ืนผิวโลกขรุขระ 
        ข.   ความสูงของจุดพิจารณาระดบัไม่เท่ากนั 
        ค.   สัญฐานโลกเป็น Spheroid 



        ง.   พื้นระนาบราบไม่ขนานกนั 
7.  เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการหาความสูงของจุดต่างๆท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 
        ก.   ระดบัมือพ้ืนผิวระดบั 
        ข.   สายยาง 
        ค.   บารอมิเตอร์ 
        ง.   กลอ้งระดบั 
8.  Mean Sea Level: MSL. 
        ก.   พ้ืนผิวระดบั 
        ข.   ระดบัทะเลปานกลาง 
        ค.   พื้นหลกัฐานการระดบั  
        ง.   พื้นระนาบราบ 
9.  กลอ้งเทเลสโคปติดกบัเดือยแกนด่ิงเป็นช้ินเดียวกนั 
        ก.   Automatic level 
        ข.   Tilting level 
        ค.   Dumpy level 
        ง.    Digital Level 
10.  เป็นกลอ้งท่ีมีอุปกรณ์ส าคญัคือตวัชดเชย (Compensating) 
        ก.   Automatic level 
        ข.   Tilting level 
        ค.   Dumpy level 
        ง.    Digital Level 
11.  ปรับระดบัแนวเล็งของกลอ้งดว้ยการหมุนควงยกกลอ้ง 
        ก.   Automatic level 
        ข.   Tilting level 
        ค.   Dumpy level 
        ง.    Digital Level 
12.  การปรับระดบักลอ้งค่อนขา้งท่ีจะตอ้งใชค้วามช านาญมากโดยใชต้าไก่ 
        ก.   Automatic level 
        ข.   Tilting level 
        ค.   Dumpy level 
        ง.    Digital Level 
13.  ไมโครมิเตอร์ท่ีช่วยใหก้ารอ่านค่าไมร้ะดบัไดโ้ดยตรงละเอียดถึง 0.1 มิลิเมตร 



        ก.   Compensating 
        ข.   Plane Parallel Plate 
        ค.   เทเลสโคปติด 
        ง.   Bubble Tube 
14.  กลอ้งระดบัพิเศษตอ้งใชคู้่กบั 
        ก.   Rod 
        ข.   ไมว้ดัระดบัท่ีท าจากไม ้
        ค.   ไมว้ดัระดบัท่ีท าจากอลูมิเนียม 
        ง.   ไมร้ะดบัอินวาร์ 
15.  ส าหรับการปรับระดบักลอ้งแบบหยาบเราใช ้
        ก.   Bubble Tube 
        ข.   Circular Vial 
        ค.   foot screw 
        ง.   ขากลอ้ง 
16.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบหลกัของกลอ้งระดบั 

                         ก.   กลอ้งเทเลสโคป 
        ข.   หลอดระดบั และตาไก่ 
        ค.   ควงปรับระดบั 
        ง.   ไมว้ดัระดบั 
17.  กลอ้งระดบัมีหลายชนิดการเลือกใชช้นิดใดข้ึนอยูก่บั 
        ก.   ขอ้ก าหนดชั้นงาน 
        ข.   ขอ้ก าหนดหน่วยงาน 
        ค.   ชนิดของงานท่ีท า 
        ง.   ถูกทุกขอ้ 
18.  การปรับให้ตาไก่มาอยูท่ี่ก่ึงกลางของหลอดระดบัใชอุ้ปกรณ์ใด 
        ก.   foot screw 
        ข.   ขากลอ้ง 
        ค.   micrometer 
        ง.   Plane Parallel Plate 
19.  เคร่ืองมือวดัความสูงจากความกดอากาศเปล่ียนแปลง 
        ก.   การท าระดบัโดยตรง 
        ข.   การท าระดบัโดยออ้ม 



        ค. การท าระดบัดว้ยบารอมิเตอร์   
        ง.  การท าระดบัตรีโกณ 
20.  การท าระดบัแบบต่อเน่ือง 
        ก.   ท  าระดบัแบบค่าความต่างระดบั 
        ข.   Profile Leveling 
        ค.   Cross Section 
        ง.   Differential Leveling 
 

 
 

 


