
  
หน่วยการเรียนที่ 17 

การท าระดับตามแนวยาว(PROFILE LEVELING) 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 17.1   วธีิการท าระดบัตามยาว แนวทาง  
เร่ืองท่ี 17.2   การค านวณค่าระดบัตามยาวแนวทาง 
เร่ืองท่ี 17.3   การเขียนภาพตดัตามยาวแนวทาง 
เร่ืองท่ี 17.4  ใบงานท่ี 17  การท าระดบัตามยาวแนวทาง 

สาระส าคัญ 
1. รูปดา้นขา้ง (profile or side view) เป็นแบบท่ีมองส่ิงก่อสร้างทางดา้นขา้งซ่ึงปกติจะมี

อยู ่4 ดา้น คือ ดา้นหนา้ ดา้นขา้งขวา ดา้นหลงั และดา้นซ้าย ในงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะ
เป็นแนวยาว เช่น ถนน คลองส่งน ้า แบบดา้นขา้งนิยมเรียกวา่ profile ส่วนงาน
โครงสร้างมกัเรียกแบบดา้นขา้งวา่ side view 

2. การปรับแกผ้ลการส ารวจ การปรับแกผ้ลการส ารวจโดยวิธี RISE & FALL และ
ค าอธิบายการปรับแกผ้ลการส ารวจโดยวธีิ Height of Instrument (HI)  

3. การเขียนรูปตดัตามยาวแนวทางเป็นการเขียนรูปแสดงลกัษณะสภาพดินเดิมเพื่อ
น าไปใชใ้นการออกแบบไม่วา่จะเป็นการตดัเกรดงานถนน การค านวณหาปริมาณงาน
ดินตดัดินถม งานคลองชลประทาน หรือการขดุอุโมงค์ 

4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติังานท าระดบัตามยาวแนวทางเพื่อใหมี้ความ
ช านาญและความอดทน ละเอียดรอบคอบ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 

1.  อธิบายความหมายของการท าระดบัตามยาวแนวทาง ได ้
2.  ค  านวณค่าระดบัตามยาวแนวทางได ้
3.  เขียนรูปตดัตามยาวแนวทางได ้
3.  มีทกัษะในการท าระดบัตามยาวแนวทาง 
  
 
 
 
 
 



เร่ืองที ่ 17.1 ระดับตามยาวแนวทาง (Profile Leveling) 
 ระดบัตามยาวแนวทางเป็นวิธีการส ารวจเพื่อหาลกัษณะของพื้นดินตามแนวเส้นศูนยก์ลาง
แนวทาง เพื่อใชใ้นการก่อสร้างทางดา้นวศิวกรรม กระท าโดยการหาค่าระดบัของจุดท่ีต่อเน่ืองกนั
แลว้ลากเส้นเช่ือมจุดเหล่าน้ี เส้นท่ีไดจ้ะเป็นตวัแทนลกัษณะของพื้นดินตามศูนยก์ลางแนวทางเรา
เรียกวา่การท าระดบัตามยาวแนวทาง(Profile Leveling) งานต่างๆท่ีตอ้งท าระดบัตามยาวแนวทาง
ไดแ้ก่ 
 1.  งานถนน (Highways) 
 2.  งานทางรถไฟ (Railways) 
 3.  งานระบบขนส่ง (Transmission lines) 
 4.  งานคลองชลประทาน (Canals) 
 5.  งานท่อระบายน ้า (Sewers) 
 6.  งานท่อส่งน ้าหลกั (Water mains) 
จุดท่ีตอ้งก าหนดเพื่อเก็บค่าระดบัแนวทางตามยาว 

1. จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดโครงการและจุดท่ีท าการวดัมุม  
2. จุดท่ีอยูร่ะหวา่งกลางบนเส้นศูนยก์ลางแนวทาง(ระยะ 50-100 ฟุตส าหรับหน่วยองักฤษ

และ 10 – 40 เมตร ส าหรับ SI unit) 
3. ระยะห่างของหมุดจะถูกวดัดว้ยเทปหรือ EDM. 

 การท าระดบัตามยาวแนวทางจะกระท าหลงัจากไดท้  าการวางแนวทางไปบนพื้นดิน
เรียบร้อยแลว้ โดยท าการวดัระยะตอกหมุดท่ีศูนยก์ลางแนวทาง ระยะห่างของหมุดข้ึนอยูก่บัสภาพ
ภูมิประเทศและความละเอียด ลกัษณะของงานท่ีตอ้งการ  มาตราส่วนท่ีจะข้ึนรูป เช่น ทุกๆ 10 เมตร 
และจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความลาดเอียงในภูมิประเทศ ต าแหน่งสะพาน จุดท่ีมีทางแยก เป็น
ตน้ จุดเร่ิมตน้ของงานเราจะก าหนดใหเ้ป็น sta.  0+000 ทุกจุดท่ีเตม็ร้อยเราเรียกวา่ full station เช่น 
sta. 0+100 , 0+200 … เป็นตน้ จุดต่างๆ ท่ีอยูบ่นศูนยก์ลางแนวทางเราจะเรียกจุดเหล่าน้ีตามระยะ
จากจุดเร่ิมตน้เสมอ เช่น ระยะท่ี 153.25 ม. เราจะเรียกเป็น sta. 0+153.25 เป็นตน้  
 
 ในการท าระดบัตามยาวแนวทาง ต าแหน่งตั้งกลอ้งระดบัไม่จ  าเป็นจะตอ้งอยูบ่นแนวเส้น
ศูนยก์ลางแนวทางเสมอไป ดงัรูป 17.1 กลอ้งระดบั(L1)จะอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไมว้ดั
ระดบัท่ีตั้งอยูบ่น B.M. และสามารถอ่านค่าระดบัของจุดท่ีอยูบ่นเส้นศูนยก์ลางแนวทางไดช้ดัเจน 
(จากรูป มองเห็นจุด 1,2,3,4)คือค่า ไมก้ลาง (I.F.S.) และส่องค่า Foresight ท่ีจุด TP.1 ก่อนจะยา้ย
กลอ้งระดบั(L2) หลงัจากตั้งกลอ้งไดร้ะดบัแลว้ก็ท าการอ่านค่า Back sight บนหมุด TP1. แลว้จึงท า
การเก็บค่าระดบัจุด 5,6 บนแนวเส้นศูนยก์ลางทางต่อไป และท า TP2 อ่านค่า Foresight  ก่อนท าการ



ยา้ยกลอ้งเพื่อท างานต่อไป นอกจากน้ียงัมีจุดท่ีท าการเก็บเพิ่มเติมในกรณีท่ีทีจุดเปล่ียนแปลงความ
ลาดเอียงจากตวัอยา่งเป็นจุด X 

 
 

รูปที ่17.1 แสดงลกัษณะของพื้นดินตามรูปตดัตามยาวและรูปดา้นบน 
 

   
Pegs Distance(m) Direction Staff Reading (m)  Difference in 

Elevation (m)  H.I (m)  R.L(m) Remarks 
B.S I.S F.S Rise Fall 

A        3.005              108.620  105.615  B.M.  
1  0+00         2.285     0.720        106.335     
2  0+10        1.560     0.725        107.060     
3  0+20        1.785        0.225     106.835     
4  0+30        2.105         0.320     106.515     
B  0+40     2.875     3.105     1.000  108.390  105.515  T.P.1 
5  0+50        3.465         0.590     104.925     
X  0+53.35        3.955        0.490     104.435     
6  0+60        3.120      0.835        105.270     
7  0+70        3.015     0.105        105.375     
8  0+80        2.580     0.435        105.810     
9  0+90        1.955     0.625        106.435     
C  1+00           1.465  0.490        106.925  T.P.2  

                                 
      S  5.880     4.570  3.935  2.625           

 ตาราง 17.1 สมุดสนามการท าระดบัตามยาวแนวทาง 



 เร่ืองที ่ 17.2  การวดัระยะและทศิทางในงานท าระดับตามยาวแนวทาง  
 การวดัระยะและทิศทางในงานท าระดบัตามยาวแนวทาง จะบนัทึกในช่องท่ีตรงกบั
ต าแหน่งของการอ่านค่า B.S. และ F.S. ในตารางสมุดสนาม ซ่ึงระยะเหล่าน้ีเป็นระยะท่ีวดัจาก
จุดเร่ิมตน้งานโดยจะจดลงในช่อง sta. ค่า B.S. แรก 3.005 m. เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากไมว้ดัระดบัท่ีตั้ง
บน B.M. จะจดค่าในสมุดสนามตรงช่อง B.S. ท่ีตรงแถว B.M. ค่าไมก้ลาง (I.S.) จากตวัอยา่งสมุด
สนาม (ตารางท่ี 17.1) คือ 2.285 m. , 1.560 m. , 1.785 m. , 2.105 m. เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากไมว้ดัระดบั
ท่ีจุด 1 , 2 , 3 , 4 ซ่ึงจดบนัทึกในคอลมัน์เดียวกนั  ค่า F.S. 3.105 m. ท่ีแถว B เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากไม้
วดัระดบัท่ีจุด TP1 ก่อนจะยา้ยกลอ้งไปท่ี L2 และส่อง B.S. กลบัมาท่ี TP1 อ่านค่าได ้2.875 m. จด
บนัทึกในคอลมัน์ B.S. ตรงแถว B เม่ืออ่านค่า F.S. และ B.S. ท่ีจุด B เรียบร้อยแลว้จึงทีการอ่านค่า
ไมก้ลาง I.S. 3.465 m. , 3.955 m. , 3.120 m. , 3.015 m. , 2.580 m. ,  1.955 m. ซ่ึงเป็นค่าท่ีอ่านจาก
ไมว้ดัระดบัท่ีจุด 5,X,6,7,8,9 จดบนัทึกในสมุดสนามช่อง I.S. จากนั้นอ่านค่า F.S.  1.465 m. ท่ี
ต  าแหน่งจุด C ซ่ึงเป็นจุด TP2  
 การค านวณค่าระดบัจากตวัอยา่งสมุดสนามตารางท่ี 17.1 เราสามารถค านวณไดท้ั้งแบบ 
H.I. และแบบ Rise and Fall จากตวัอยา่งเป็นการค านวณแบบ Rise and Fall แต่ไม่วา่จะค านวณวธีิ
ใดก็ตอ้งมีการตรวจสอบรายการค านวณดว้ยเสมอ 
 
เร่ืองที ่ 17.3 การเขียนรูปตัดตามยาวแนวทาง (Plotting of Profile) 
 การเขียนรูปตดัตามยาวแนวทางเป็นการเขียนรูปแสดงลกัษณะสภาพดินเดิมเพื่อน าไปใช้
ในการออกแบบไม่วา่จะเป็นการตดัเกรดงานถนน การค านวณหาปริมาณงานดินตดัดินถม งาน
คลองชลประทาน หรือการขุดอุโมงค ์โดยก าหนดใหท้างราบเป็นระยะทางราบและทางตั้งเป็นค่า
ระดบัท่ีค านวณไดจ้ากสมุดสนาม  เร่ิมจากการก าหนดมาตราส่วนทางราบเพื่อเขียน Sta. ต่างๆ ท่ี
รังวดัระยะตามแนวเส้นศูนยก์ลางแนวทางการก าหนดมาตราส่วนอาจมาจากขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานหรือความละเอียดของงานท่ีตอ้งการ  หรือขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน 
โดยทัว่ไปจะก าหนดมาตราส่วนทางด่ิงใหมี้ขนาดใหญ่กวา่มาตราส่วนทางราบเพื่อใหส้ามารถ
มองเห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพของพื้นดินไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อสะดวกในการน าไปออกแบบใช้
งานต่อไป หลงัจากนั้นท าการPlot ค่าระดบัของจุต่างๆ ตาม sta. ใหค้รบแลว้ลากเส้นตรงเช่ือมจุดท่ี 
Plot ไว ้จะไดเ้ส้นท่ีแสดงถึงสภาพพื้นดินท่ีจะท าการก่อสร้างต่อไปดงัรูปท่ี 17.2  



 

รูปที ่14.2 แสดงการPlot รูปตดัตามยาวแนวทางจากขอ้มูลในตาราง 17.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบท้ายบทที ่17 
 

ค าส่ัง  เลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  Profile leveling หมายถึง 
        ก.  การท าระดบัศูนยก์ลางแนวทาง 
        ข.  การท าระดบัตามขวางแนวทาง 
        ค.  การท าระดบัถนน 
        ง.  การท าระดบัต่อเน่ือง 
2.  การท าระดบัตามยาวแนวทางมีจุดประสงคใ์ด 
        ก.  หาลกัษณะของพื้นดินตามแนวเส้นศูนยก์ลางแนวทาง 
        ข.  หาลกัษณะของพื้นดินตามขวางแนวทาง 
        ค.  หาลกัษณะของพื้นดินเดิม 

                   ง.  หาลกัษณะของผวิจราจร 
3.  ประโยชน์ของ Profile leveling คือขอ้ใด 
        ก.  ใชใ้นการออกแบบแนวทาง 
        ข.  ใชใ้นการตดัสินใจโครงการ 
        ค.  ใชป้ระมาณราคา 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
4.  งานใดท่ีตอ้งท าProfile leveling   

                         ก.  งานถนน (Highways) 
        ข.  งานระบบขนส่ง (Transmission lines) 
        ค.  งานคลองชลประทาน (Canals) 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
5.  จุดท่ีตอ้งก าหนดเพื่อเก็บค่าระดบัแนวทางตามยาวคือ 

           ก.  จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดโครงการ 
        ข.  จุดท่ีท าการวดัมุม 
        ค.  จุดท่ีตั้งกลอ้ง 
        ง.  จุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาด 
6.  จุดท่ีเรียกวา่ full station คือขอ้ใด 
        ก.  0+000 
        ข.  0+111 
        ค.  0+222 



        ง.  0+333 
7.  Sta. 1+225  หมายถึง 
        ก.  ระยะทางจากจุดตั้งกลอ้ง 1,225 เมตร 
        ข.  ระยะทางจากจุดเร่ิมตน้โครงการ 1,225 เมตร 
        ค.  ระยะทางจากจุดเปล่ียนทิศทาง 1,225 เมตร 
        ง.  ระยะทางจากจุดส้ินสุดโครงการ 1,225 เมตร 
8.   ต  าแหน่งตั้งกลอ้งระดบัของงาน Profile ควรอยูท่ี่ใด 
        ก.  บนศูนยก์ลางแนวทาง 
        ข.  ท่ีใดก็ได ้
        ค.  ท่ีมองเห็น B.S. และ F.S. 
        ง.  ท่ีต  าแหน่งท่ีเล็งแนวไดไ้กลท่ีสุด 
9.   ก่อนยา้ยกลอ้งตอ้งอ่านค่าใดทุกคร้ัง 
        ก.  ค่าระดบัท่ี B.M. 
        ข.  ค่าระดบัท่ี T.P. 
        ค.  ค่าระดบัท่ี B.S. 
        ง.  ค่าระดบัท่ี F.S. 
10.  การจดสมุดสนาม Profile leveling ระยะทางจะจดในช่องใด 
        ก.  STA. 
        ข.  B.S. 
        ค.  F.S. 
        ง.  Elev. 
11.  ระยะห่างของ Sta. ในงานทางคือขอ้ใด 
        ก.  10  ม. 
        ข.  20  ม. 
        ค.  25  ม. 
        ง.  50  ม. 
12.  การตรวจสอบความถูกตอ้งการท าระดบั Profile leveling กระท าโดย 
        ก.  H.I = Elev. + B.S. 
        ข.  Elev. = H.I. – F.S. 
        ค.  BS. -  FS.       =   Last Elev. – First  Elev. 
        ง.  การท าระดบัต่อเน่ืองเขา้ B.M. 
13.  การตรวจสอบความถูกตอ้งการค านวณ Profile leveling แบบ H.I.กระท าโดย 



        ก.  H.I = Elev. + B.S. 
        ข.  Elev. = H.I. – F.S. 
        ค.  BS. -  FS.       =   Last Elev. – First  Elev. 
        ง.  การท าระดบัต่อเน่ืองเขา้ B.M. 
14.   ค่าไมก้ลางของงาน Profile leveling  คือ 
        ก.  ค่าท่ีอ่านจาก staff ระหวา่ง B.S. และ F.S. 
        ข.  ค่าท่ีอ่านจาก staff ระหวา่ง H.I. และ F.S. 
        ค.  ค่าท่ีอ่านจาก staff ระหวา่ง B.S. และ Elev. 
        ง.  ค่าท่ีอ่านจาก staff ระหวา่ง F.S. และ Elev. 
15.  การ Plot รูป Profile leveling  ก าหนดให ้Sta. อยูด่า้นใด 
        ก.  ทางราบซา้ยไปขวา 
        ข.  ทางด่ิงบนลงล่าง 
        ค.  ทางราบขวาไปซา้ย 
        ง.  ทางด่ิงล่างข้ึนบน 
16.  การ Plot รูป Profile leveling  ก าหนดให ้Elev. อยูด่า้นใด 
        ก.  ทางราบซา้ยไปขวา 
        ข.  ทางด่ิงบนลงล่าง 
        ค.  ทางราบขวาไปซา้ย 
        ง.  ทางด่ิงล่างข้ึนบน 
17.  การก าหนดมาตราส่วนการ Plot รูป Profile leveling   
        ก.  ทางราบเท่ากบัทางด่ิง 
        ข.  ทางราบใหญ่กวา่ทางด่ิง 
        ค.  ทางด่ิงใหญ่กวา่ทางราบ 
        ง.  แบบใดก็ได ้
18.  ค่าใดในสมุดสนามท่ีน ามา Plot รูป Profile 
        ก.  STA. 
        ข.  B.S. 
        ค.  F.S. 
        ง.  Elev. 
19.  เส้นท่ีลากเช่ือมค่าระดบัท่ี Plot รูป Profile แสดงถึง 
        ก.  ทิศทางการท างาน 
        ข.  ลกัษณะของพื้นดินตามแนวศูนยก์ลางทาง 



        ค.  ลกัษณะสูงต ่าของถนน 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
20. รายละเอียดใดไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนในการ Plot รูป Profile 
        ก.  มาตราส่วนทางราบ 
        ข.  มาตราส่วนทางด่ิง 
        ค.  ค่าระดบัแต่ละ Sta. 
        ง.  สัญลกัษณ์ทิศเหนือ 


