
  
หน่วยการเรียนที่ 16 

การให้ระดับงานก่อสร้าง 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 16.1   การใหร้ะดบัในงานก่อสร้าง 
เร่ืองท่ี 16.2   การค านวณ Grade elevation 
เร่ืองท่ี 16.3  ใบงานท่ี 16 การใหร้ะดบังานก่อสร้าง 

สาระส าคัญ 
1.  การใหร้ะดบัเพื่องานก่อสร้าง  เป็นการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง ซ่ึงมีความส าคญัต่องาน

ก่อสร้างอยา่งมาก เพื่อใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด ดงันั้นผูท้  าการ
ก่อสร้างตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

2. การค านวณหาค่า grade elevation มีความส าคญัมากต่อการใหร้ะดบัก่อสร้าง เพราะท า
ใหก้ารก่อสร้างเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ และสามารถใชง้านได ้

3. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติังานให้ระดบัก่อสร้างเพื่อใหมี้ความช านาญและ
ความอดทน ละเอียดรอบคอบ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 

1.  อธิบายความหมายของการใหร้ะดบัก่อสร้างได ้
2. ค านวณหาค่าgrad elev.ได ้
3.  มีทกัษะในการใหร้ะดบัก่อสร้าง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที ่ 16.1 การให้ระดับเพ่ืองานก่อสร้าง(การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง,ยรรยง ทรัพยสุ์ขอ านวย,84) 
 การใหร้ะดบัเพื่องานก่อสร้าง  เป็นการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง ซ่ึงมีความส าคญัต่องาน
ก่อสร้างอยา่งมาก เพื่อใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด ดงันั้นผูท้  าการก่อสร้างตอ้งมีความ
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง โดยทัว่ไปจะตอ้งถ่ายค่าระดบั BM และปรับแกค้่าระดบัเสียก่อน จึงน าค่าระดบั
ไปใชก้ าหนดงานก่อสร้าง 
ตัวอย่าง ตอ้งการวางท่อน ้าจากจุด A ไป B ซ่ึงผา่นพื้นท่ีแอ่งกระทะ จึงจ าเป็นตอ้งสร้าง Support 
รองรับทุก ๆ 4 เมตร โดยใหมี้ระดบัเท่ากนัทุกจุด สมมุติให ้จุด A และ B มีระดบัเท่ากบั 20 เมตร ซ่ึง
ค่า Elev. สมมุติ และจากการท าระดบั Stake ไดด้งัตารางขา้งล่าง จงค านวณ Stake ไปยงัดา้นบนของ 
Support ของทุก Stake เพื่อการตั้งค่า Support (การท าระดบัท าหลงัจาการวางแนวเรียบร้อยแลว้) 

 
รูปที ่16.1แสดงรูปตวัอยา่งการส่องค่า IFS และ FS 

 
STA B.S. H.I. I.F.S. F.S. ELEV. RMK. 
BM. 0.917 21.917   21.000 *ค่าระดบัสมมุติ 

A   1.917  20.000 *ตอ้งเล่ือน staff ใหอ่้านได ้
Sta1   2.846  19.071 1.917 เพราะตอ้งการฝังท่อท่ี 
TP1 1.120 20.104  2.933 18.984 ระดบั 20.000 ม. 
Sta2   2.579  17.525  
Sta3   2.680  17.424  
Sta4   2.464  17.640 ระยะแต่ละ sta ห่างกนั 4  ม. 
TP2 1.423 18.783  2.744 17.360  
Sta5   0.890  17.893  
TP3 2.902 21.465  0.220 18.563 ตอ้งเล่ือน staff ใหอ่้านได ้



B    1.465 20.000 1.465 ม. 
             Σ6.362                  ΣFS.13.367     Σ7.362           21.000          
             Σ7.362                                                                   20.000  
                   1.000                               OK                                1.000  

 
ตารางที ่16.1 แสดงตาราง Profile leveling for pipe line 

 
การตรวจสอบการค านวณ 
1.  จากสตูร ΣBS. - ΣFS. = Last Elev. -  First Elev. 
  6.362 – 7.362   =  20.000 – 21.000 
         -1.000        =        -1.000             ………OK. 
2.    สูตร ผลรวมของค่าระดบัทั้งหมด (ยกเวน้ค่าแรก)= (HI1xN1+HI2 x N2…)-( ΣI.F.S. + ΣFS.)
  HI1,HI2,HI3… =  ค่า HI 9y;muj 1,2,3… 
  N1,N2…           =  จ านวน F.S. และ I.F.S. ท่ีน าไปลบ  HI. ตวันั้น 
  ΣI.F.S.             =   ผลรวมของ I.F.S. ทั้งหมด 
  ΣFS.                 =   ผลรวมของ F.S. ทั้งหมด 
      จากตาราง 
ผลรวมของค่าระดบัทั้งหมด (ยกเวน้ค่าแรก)=   184.460 
   HI1 =   21.917 
   N1 =   3 
   HI2 =   20.104 
   N2 =   4 
   HI3 =   18.783 
   N3 =   1 
แทนค่าในสูตร  184.460   =  (21.917x3+20.104x4+18.783x1)-(13.376+7.362) 
   = 205.198 – 20.738 
  184.460 =  184.460         ……….OK. 
 
เน่ืองจากวา่ระดบัพื้นดินต่างกนัมาก จึงไม่สามารถตอก Stake ใหมี้ระดบัเท่ากนัได ้การท าจะตอ้ง
วางแนวและตอก Stake ไวก่้อน เม่ือส่องกลอ้งไดร้ะดบัของ Stake แลว้ต่อไปก็ค  านวณหาระยะของ
เสาจากระดบั Stake ไปยงัระดบัท่ี 20.00 เมตร ซ่ึงเป็นระดบัของท่อ 

 



 
 

Sta. Grad Elev. H 
0+000 (A) 20 20.000 0 
0+004 (1) 20 19.071 0.929 
0+008 (2) 20 17.525 2.475 
0+012 (3) 20 17.424 2.576 
0+016 (4) 20 17.640 2.360 
0+020 (5) 20 17.893 2.107 
0+025 (B) 20 20.000 0 

 
รูปที ่16.2 ระยะเสาติดตั้ง Support 

 
 เม่ือค านวณระยะ H ไดแ้ลว้เวลาจะผงัเสาตอ้งวดัจากบนลงมาล่างใหไ้ดเ้ท่ากบั H และใชสี้
ขีดไว ้Stake เวลาฝังก็ใหขี้ดสีน้ีเท่าระดบัของ Support น้ีไดร้ะดบัเท่ากนั หลกัการน้ีเปล่ียนไปถา้
ระยะ H ไม่มากเกิน เช่น ไม่เกิน 1.00 เมตร เพราะสามารถใชก้ลอ้งส่องไดเ้ลย 
 
 Grade elevation หรือ formation level หรือระดบัก่อสร้าง 
ถา้เป็นงานถนนเม่ือ Plot รูป Profile เสร็จแลว้ ก็จะน ามาก าหนดระดบัหลงัทาง และชั้นต่าง ๆ ของ
ถนน ซ่ึงเราจะเรียกวา่ finished grade ของชั้นต่าง ๆ ถา้เป็นการถมท่ีระดบัท่ีจะถมเราก็เรียกวา่ grade 



หรือ Grade elevation การตดัก็เช่นเดียวกนั ถา้ตอ้งการตดัถึงระดบัไหน ระดบันั้นเรียกวา่ เกรด 
ตวัอยา่งการถมท่ีขา้งถนน 
 

 
 

รูปที ่16.3 ตวัอยา่งรูปการถมท่ีติดถนน 

 
 

รูปที ่16.4 ตวัอยา่ง Grade line ของถนน 
 
เร่ืองที ่ 16.2 การค านวณค่า Grade elevation 
 เปอร์เซ็นตเ์กรดเป็นอตัราความลาดของ grade line ต่อระยะราบ 100 เมตร ค่าระดบัแต่ละ
จุดบน grade line เรียกวา่ Grade elevation 
 ตัวอย่าง  จากรูป 16.4 Sta. 0+000 มี Grade elevation =50.000 ม. และ Sta. 0+200 มี Grade 
elevation =55.000 ม.จงค านวณหาเปอร์เซ็นตเ์กรดและ Grade elevation ของทุก sta. 25 ม. 



 ก าหนดให ้     V  =   ผลต่างของ Grade elevation ทั้ง 2 station 
   H =    ผลต่างทางราบระหวา่ง 2 station 
   g =    เปอร์เซ็นตเ์กรด 
   g =   100xV/H   % 
วธีิท า 
 Sta.  0+000  มี grad elevation =   50.000 
 Sta.  0+200  มี grad elevation =   55.000 
นัน่คือ    H      =   200    และ V =   5  
แทนค่าสูตร  g  =  100 x 5/200 
     =   2.5  % Ans. 
 การหา Grade elev.ท่ี  sta.  ใด ๆ 
 ค่า grade elev. ของ sta. ใดๆ =   grade elev.ของ sta. แรก + V/H(x) 
    x =   ระยะจาก sta. แรกถึง sta. ท่ีตอ้งการหา grade elev. 
  เคร่ืองหมาย +/-  คิดตามเคร่ืองหมายของ V หรือ g% 
วธีิการค านวณใชสู้ตร  grade  elevation   = grade elev. Sta. แรก  +/- v/h(x) 
 
 

STA. Computation Grade  elevation 
0+000  50.000 
0+025 50+5/200(25) 50.625 
0+050 50+5/200(50) 51.250 
0+075 50+5/200(75) 51.875 
0+100 50+5/200(100) 52.500 
0+125 50+5/200(125) 53.125 
0+150 50+5/200(150) 53.750 
0+175 50+5/200(175) 54.375 
0+200 50+5/200(200) 55.000 

      
ตาราลที ่16.2 แสดงการค านวณหาค่า Grad Elevation 

     



 
 

รูปที ่16.5 ตวัอยา่ง Grade Stake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบท้ายบทที ่16 
 

ตอนที ่1  เลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  การใหร้ะดบัก่อสร้างเป็นการส ารวจประเภทใด 
        ก.  ส ารวจเพื่อออกแบบ 
        ข.  ส ารวจเพื่อท าแผนท่ี 
        ค.  ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
        ง.  ส ารวจเพื่อการตดัสินใจ 
2.  การใหร้ะดบัก่อสร้างในแบบก่อสร้างโดยทัว่ไปผูอ้อกแบบจะก าหนดค่าอะไรให้ 
        ก.  ค่าระดบั BM. 
        ข.  ค่าระดบั Grad 
        ค.  ค่าระดบักลอ้ง 
        ง.  ค่าระดบัไม ้staff 
3.  Grad Elevation หมายถึง 
        ก.  ค่าระดบัก่อสร้าง 
        ข.  ค่าระดบัอา้งอิง 
        ค.  ค่าระดบักลอ้ง 
        ง.  ค่าระดบัไม ้staff 
4.  %Grad  คือขอ้ใด 
        ก.  100x(H/V) 
        ข.  100x(X/V) 
        ค.  100x(HxV) 
        ง.  100x(V/H) 
5.  ความสูงกลอ้ง 35.450 ม  grade elev. 33.850 ม.อ่านค่า staff บนหมุดไมไ้ด ้1.875 ม. 

ตอ้ง 
        ก.  เล่ือน staff ข้ึน  0.275 
        ข.  เล่ือน staff ลง   0.275 
        ค.  เล่ือน staff ข้ึน 1.275 
        ง.  เล่ือน staff ลง  1.275 
6.  ค่า % Grade เป็นบวก หมายถึง 
        ก.  ค่าระดบัเพิ่มข้ึนเม่ือ sta. เพิ่มข้ึน 
        ข.  ค่าระดบัเพิ่มข้ึนเม่ือ sta. ลดลง 



        ค.  ค่าระดบัลดลงเม่ือ sta. เพิ่มข้ึน 
        ง.  ค่าระดบัคงท่ีเม่ือ sta. เพิ่มข้ึน 
7.  Grade Elev. 122.525 ม. ค่าท่ีอ่านจาก staff ได ้1.252 ความสูงกลอ้งเป็นเท่าใด 
        ก.  121.273 
        ข.  123.777 
        ค.  123.525 
        ง.  122.525 
8.  การก าหนดค่าเกรดงานถนนพิจารณาจากขอ้ใดเป็นหลกั 
        ก.  จากสูงไปหาต ่า 
        ข.  จากต ่าไปสูง 
        ค.  จากขอ้ก าหนดของหน่วยงาน 
        ง.  จากสภาพพื้นดินเดิม 
9.  การก าหนดค่าเกรดงานคลองพิจารณาจากขอ้ใดเป็นหลกั 
        ก.  จากสูงไปหาต ่า 
        ข.  จากต ่าไปสูง 
        ค.  จากขอ้ก าหนดของหน่วยงาน 
        ง.  จากสภาพพื้นดินเดิม 
10.  Profile มกัจะท าควบคู่กบังานใด 
        ก.  งาน Run B.M. 
        ข.  งานวางแนวเส้นศูนยก์ลางแนวทาง 
        ค.  งาน Cross Section 
        ง.  งานเก็บรายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2   



2. จงค านวณหาค่าเปอร์เซ็นตเ์กรดจาก Sta. 0+000  grade eleve. 22.500 ม. ไปยงั Sta. 0+200  
grade elev. 25.00 ม. ทุก sta.25 เมตร 

STA. Computation Grade  elevation 
0+000  22.500 
0+025     
0+050     
0+075     
0+100     
0+125     
0+150     
0+175     
0+200   25.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


