
  
หน่วยการเรียนที่ 18 

การท าระดับตามแนวขวาง(CROSS - SECTION  LEVELING) 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 18.1   การท าระดบัตามขวาง 
เร่ืองท่ี 18.2   การค านวณระดบัตามขวาง 
เร่ืองท่ี 18.3   การเขียนรูปตดัตามขวาง 
เร่ืองท่ี 18.4  ใบงานท่ี 18 ปฏิบติังานการท าระดบัตามขวางแนวทาง 

สาระส าคัญ 
 1. เม่ือก าหนดระดบัก่อสร้างตามแนวทางแลว้ ในการก่อสร้างจะตอ้งมีความกวา้งของคนัทาง
หรือทอ้งคลอง ปากคลอง หรืองานก่อสร้างอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการขดุหรือถม จึงตอ้งมีการหา
ปริมาณงานดินน้ี ดงันั้นจึงตอ้งทราบค่าระดบัดินเดิมในทางขวางเสียก่อน เพื่อน ามาข้ึนรูปหนา้ตดัของ
ส่ิงก่อสร้าง หางานดินตดัหรือดินถมได ้
 2. การค านวณปรับแกค้่าระดบัจะท าลงในสมุดสนามพร้อมตรวจสอบความผิดของการ
ท างานและค านวณเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเขียนรูปต่อไป 
 3.  เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสนาม มาท าการตรวจสอบและเขียนรูปเพื่อน ารูป
ตดัตามขวางแนวทางไปใชใ้นงานออกแบบ หรือน าไปใชใ้นการค านวณหาปริมาณงานดินเพื่อ
ประมาณราคาต่อไป 
 4. ในการฝึกปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการท าระดบั 
ตามขวาง  

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 
 1. บอกวธีิการท าระดบัตามขวาง การค านวณ - ปรับแกค้่าระดบัได ้
 2. ค านวณและเขียนค่าระดบัตามขวางได ้

3. น าวธีิการท าระดบัตามขวางไปใชง้านไดถู้กตอ้ง  
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที ่ 16.1 การท าระดับตามขวาง (Cross - Section Leveling) 
 
 

 
 

รูปที ่18.1 แสดงภาพตดัตามขวางแนวทางของงานชลประทาน 

 
 

รูปที ่18.2 แสดงภาพตดัตามขวางแนวทางของงานถนน 
 
 



 การท าระดบัตามขวางคือ การหาค่าระดบัผวิดินหรือคนัทางในแนวตั้งไดฉ้ากกบัแนวศูนย ์
กลางทาง เพื่อประโยชน์ในการน ามาหาปริมาณงานดินถมหรือดินตดั และใชร้วมกนักบัรูปตดั
ตามยาวท าใหส้ามารถเขียนเส้นชั้นความสูงไดมี้หลกัการดงัน้ี 
 1. ท าออกเป็นมุมฉากกบัแนวทางทั้งสองขา้งถา้อยูใ่นโคง้ท าตั้งฉากกบัแนวเส้นสัมผสัท่ี 
จุดนั้น ๆ 
 2. ในภูมิประเทศเป็นท่ีราบ ท าทุก ๆ ระยะ 25 ม. หรือตามความเหมาะสม 
 3. ในภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา ท าทุก ๆ 10 ม. หรือตามความเหมาะสม 
 4. ท ารูปตดัของคอสะพาน ท่อกล่องส่ีเหล่ียม ท่อกลม และท่ีริมฝ่ังน ้าทั้งสองดา้น 
 5. หาค่าระดบัตามรูปตดัขวางทุก ๆ ท่ีมีภูมิประเทศเปล่ียนแปลงแต่ละจุดห่างกนั 
ไม่เกิน 10 ม. 
 6. ใหท้  ารูปตดัขวางอยา่งนอ้ยจนถึงเขตทาง 
 7. ใหท้  ารูปตดัขวางของพื้นท่ีมีอยูเ่ดิม จะตอ้งหาค่าระดบัทุก ๆ จุดท่ีเปล่ียนแปลงและร่อง 
น ้าทั้งสองขา้งทางเพื่อน ามาเขียนเป็นรูปร่างของถนนไดอ้ยา่งละเอียดถูกตอ้ง 
 8. การวดัระยะใหใ้ชเ้ทปวดัระยะดึงจากศูนยก์ลางแนวส ารวจใหไ้ดร้ะดบัพอประมาณ 
 

 
 

รูปที ่18.3 แสดงรูปแปลนการตดัตามขวางแนวทาง  
 
 การรังวดัท ารูปตดัขวางนั้นมีวธีิการท าและจดขอ้มูลในสนามไดห้ลายวธีิข้ึนอยูก่บัภูมิ 
ประเทศของบริเวณท่ีจะท าการรังวดั 



 
รูปที ่18.4 แสดงลกัษณะการก าหนดแนวหนา้ตดัขวาง 

 
เร่ืองที ่ 16.2  วธีิการรังวดั จะใชค้่าระดบัและระยะต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการท าระดบัตามยาว เป็นหมุด
หลกัฐานการระดบั (BM) ของแต่ละช่วงระยะนั้น ๆ 
 1. ตั้งกลอ้งห่างหมุดระยะท่ีตอ้งการท าการรังวดัพอประมาณ 
 2. ส่องกลอ้งอ่านค่าระดบัท่ีจุดศูนยก์ลางของระยะเร่ิมท าการรังวดั ซ่ึงท่ีจุดศูนยก์ลางน้ีรู้ค่า
ระดบัแลว้จากการท าระดบัตามยาว 
 3. วดัระยะออกตั้งฉากกนั ไปทางซา้ยและขวา จนถึงจุดเปล่ียนความลาดเอียง (Slope) ตั้งไม้
วดัระดบัและอ่านค่าไมว้ดัระดบัจุดค่าอ่านไมว้ดัระดบัท่ีอ่านไดแ้บบระยะในสมุดสนามท าการรังวดั 
จุดต่อ ๆ ไป ถึงเขตทางหรือมากกวา่แลว้แต่ความเหมาะสม แต่ไม่ควรนอ้ยกวา่ 2. ม. จุดท่ีตั้งไม ้
วดัระดบัแต่ละจุดห่างกนัไม่ควรเกิน 10 ม. 
 4. รูปตดัขวางท่ีมีคนัทางเดิมควรระวงัการรังวดัท่ีจุดขอบไหล่ทาง (Toe Slope) ควรท าการ
รังวดัใหแ้น่นอนทั้งระดบัและระยะจากศูนยก์ลางถา้มีร่องน ้าขา้งทางควรท าใหล้ะเอียดตามความลาด
เอียงของร่องน ้าใหถู้กตอ้งท่ีสุด 
 5. เม่ือเสร็จใน Sta. หน่ึงแลว้ใหท้ าการรังวดัใน Sta. ต่อไป เป็นการเช่นเดียวกบัในขอ้ 2 ถึง 4 
 6. ใหย้า้ยกลอ้งต่อไป เม่ือมีระยะห่างมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมการวดัระยะและดูการ
ตั้งไมว้ดัระดบัตามความลาดเอียงท่ีเปล่ียนไปใหถู้กตอ้งไดเ้พียงพอ 
 
 



 
รูปที ่18.4 แสดงลกัษณะการหารูปตดัตามขวาง  

 

 
ตารางที ่18.1 สมุดสนามการท าระดบัตามขวางแนวทาง  

 



 Σ 6.340 1.339 

 จากสตูร ΣBS. - ΣFS. = Last Elev. -  First Elev. 
 6.34 . 1.339 = Last Elev. -100.00 
 Last Elev.   = 4100.00 + 6.34 . 1339  = 105.001 
 ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน = 105.001 . 104.995   = +  0.006 ม. 
 ค่า BM.2 จากการปฏิบติังานคงท่ี เป็นบวก ตรวจสอบวา่ความคลาดเคล่ือนอยูใ่นเกณฑ์ของ
งานหรือไม่ 
 จากเกณฑข์องงานช้ินท่ี  =  12 ม.ม. √k =  12 √0.250 

    = 0.006 ม. (k = ระยะทางเป็น กม. ) 
  ความคลาดเคล่ือนอยูใ่นเกณฑข์องงาน 
  ความคลาดเคล่ือน / การตั้งกลอ้ง 1 คร้ัง = Error / n 
    = 0.006 / 3 = 0.002 ม. 
 

เร่ืองที ่18.2  การค านวณปรับแก้ค่าระดับการท าระดับตามขวางแนวทาง 
 ค านวณหา Elev. BM. 1/2 ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

 จากสูตร ΣBS. - ΣFS.= Last Elev. - First Elev. 
  Last Elev. = First Elev. +BS. FS. 
     = 100.000 + 6.125 = 5.504 
     = 1000.621 (Fixed = 100.651) 
 ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน EC.  = 100.651 - 100.621 
     = - 0.030 
 ความคลาดเคล่ือน / การตั้งกลอ้ง 1 คร้ัง = EC./N 
   EC = Error of Closure 
   N = Number = จ านวนคร้ังท่ีตั้งกลอ้ง 
  EC/N = 0.30 
  N = 0.01 
 น าค่าแกคื้อ 0.01 ไปใส่ในช่อง EC. เน่ืองจากค่าท่ีไดม้านอ้ยจึงน ามาบวกเขา้ไปท่ีช่อง 
 หลงั FS. จากนั้นก็ค  านวณหา Elev. ท่ี Station ต่าง ๆ 
 จากจุด Elev. + ES. = HI. 
 HI. - FS. หรือ IFS. = Eiev. 
 ก็จะหาค่าระดบัของทุก ๆ จุดได ้



 
เร่ืองที ่18.3  การเขียนรูปหน้าตัดตามขวางแนวทาง เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสนาม 
มาท าการตรวจสอบและเขียนรูปเพื่อน ารูปตดัตามขวางแนวทางไปใชใ้นงานออกแบบ หรือน าไปใช้
ในการค านวณหาปริมาณงานดินเพื่อประมาณราคาต่อไป 
1. ตรวจสอบรายการค านวณค่าระดบัของSta. ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 
2. ก าหนดมาตราส่วนท่ีเหมาะสมกบักระดาษแลว้เขียนตารางขอบเขตของภาพตดัตามขวางแต่ละ sta. 
3. เขียนค่าระดบัดา้นซา้ยมือในตารางขอ้ 2 
4. Plot ค่าระดบัของแต่ละ sta. ลากเส้นโยงค่าระดบัท่ี Plot 
5. เขียนรายละเอียดแต่ละ sta. ใหส้มบูรณ์ดงัแสดงในรูป 18.5 
  
 

 
รูปที่ 18.5 แสดงลกัษณะการเขียนรูปตัดตามขวาง 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบท้ายบทที ่18 
 

ค าส่ัง  เลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  การท าระดบั Cross-section หมายถึง 
        ก.  การหาค่าระดบัผิวดินในแนวศูนยก์ลางทาง 
        ข.  การหาค่าระดบัผวิดินในแนวตั้งไดฉ้ากกบัแนวศูนยก์ลางทาง 
        ค.  การหาค่าระดบัผวิดินรอบๆแนวทาง 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  จุดประสงคข์องการท าระดบั Cross-section คือ 
        ก.  เพื่อน ามาหาปริมาณงานดินถมหรือดินตดั 
        ข.  เพื่อน ามาเขียนรูปตดั 
        ค.  เพื่อประโยชน์ในการน ามาหางบประมาณถนนไร้ฝุ่ น 
        ง.  เพื่อน ามาออกแบบวางผงั 
3.  การท าระดบั Cross-section ตอ้งวดัค่าระดบัออกจาก 
        ก.  งาน Profile 
        ข.  งานส ารวจวงรอบ 
        ค.  งานส ารวจเส้นทาง 
        ง.  B.M. 
4.  ต าแหน่งใดบา้งท่ีตอ้งท าระดบั Cross-section   
        ก.  ทุก Full station 
        ข.  ทุก Pulse station 



        ค.  ทุกจุดท่ีเก็บค่าระดบั Profile 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
5.  ระยะฉากออกดา้นขา้งนิยมวดัระยะดว้ย 
        ก.  เทปวดัระยะ 
        ข.  ไมว้ดัระดบั 
        ค.  การนบักา้ว 
        ง.  E.D.M. 
6.  การส่องกลอ้งระดบัเพื่อท า cross-section จะอ่านค่า 
        ก.  ทศนิยม  1  ต าแหน่ง 
        ข.  ทศนิยม  2  ต าแหน่ง 
        ค.  ทศนิยม  3  ต าแหน่ง 
        ง.  ทศนิยม  4  ต าแหน่ง 
7.  ใหท้  ารูปตดัขวางอยา่งนอ้ย 
        ก.  ถึงเขตทาง 
        ข.  ถึงรายละเอียดขา้งทาง 
        ค.  สุดความยาวไมว้ดัระดบั 
        ง.  10 เมตร 
8.  การระดบั Cross-section  สะพาน 
        ก.  ก่ึงกลางสะพาน 
        ข.  ทุกๆ 10 เมตร 
        ค.  ตามความสะดวก 
        ง.  ท ารูปตดัคอสะพาน 
9.  การท าระดบั Cross-section แนวฉากแต่ละจุดห่างกนัไม่ควรเกิน  
        ก.    5   เมตร 
        ข.  10  เมตร 
        ค.  15  เมตร 
        ง.   20  เมตร 
10.  รูปตดัขวางท่ีมีคนัทางเดิมควรระวงัการรังวดัท่ีจุดใดเพิ่ม 
        ก.  ศูนยก์ลางทาง 
        ข.  จุดเปล่ียนแปลงความลาด 
        ค.  ขอบไหล่ทาง 
        ง.  เขตทาง 



11.  ความถูกตอ้งของงานใชเ้กณฑข์องงานชั้นท่ี 3   
        ก.  =   8  ม.ม. √k 
        ข.  =  12 ม.ม. √k 
        ค.  =  20 ม.ม. √k 
        ง.  =  25 ม.ม. √k 
12.  การท าระดบั Cross-section  ยงัสามารถน าไปใชง้านใดเพิ่มเติมจากงานทาง  
        ก.  งานวงรอบ 
        ข.  งานสามเหล่ียม 
        ค.  งานท าแผนท่ี 
        ง.  เขียนเส้นชั้นความสูง 
13.  การจดสมุดสนามงาน Cross – section  แตกต่างจาก profile คือ  
        ก.  มีช่อง L และ R 
        ข.  มีช่อง sketch ภาพเพิ่มข้ึน 
        ค.  มีรายการค านวณ 
        ง.  ไม่แตกต่าง 
14.  การเรียกดา้นซา้ยแนวทางเม่ือหนัหนา้ไปทางใด   
        ก.  หนัเขา้หากลอ้ง 
        ข.  หนัออกจากกลอ้ง 
        ค.  หนัไปตามทิศทางการก่อสร้าง 
        ง.  หนัเขา้หา B.M. 
15.  การตรวจสอบความถูกตอ้งของงานสนามจาก 
        ก.  การถ่ายระดบับรรจบ B.M. 
        ข.  การท าระดบัสวนกลบั 
        ค.  ตรวจสอบกบังาน Profile 

        ง.  ΣBS. - ΣFS.= Last Elev. - First Elev. 
16.  ความคลาดเคล่ือน / การตั้งกลอ้ง 1 คร้ังคือ  
        ก.  EC./I 
        ข.  EC./TP. 
        ค.  EC./N 

        ง.  ΣBS. -ΣFS.= Last Elev. - First Elev. 
17.   การ Plot รูป  Cross – section  ความสัมพนัธ์ของมาตราส่วนทางราบและทางด่ิงคือ 



        ก.  ทางราบมากวา่ทางด่ิง 
        ข.  ทางราบเท่ากบัทางด่ิง 
        ค.  ทางราบเล็กกวา่ทางด่ิง 
        ง.  ไม่จ  ากดั 
18.  การ Plot รูป  Cross – section  เรียงล าดบั station อยา่งไร   
        ก.  บนลงล่าง 
        ข.  ล่างข้ึนบน 
        ค.  ซา้ยไปขวา 
        ง.  ขวาไปซา้ย 
19.  ค่าระดบันิยมเขียนดา้นใดของช่องตาราง Plot รูป   
        ก.  ซา้ย 
        ข.  ขวา 
        ค.  บน 
        ง.  ล่าง 
20.  การเขียนรูปตดัตามขวางแนวทางและตามยาวมีค่าใดท่ีตอ้งเท่ากนั   
        ก.  ค่ามาตราส่วนทางราบ 
        ข.  ค่ามาตราส่วนทางด่ิง 
        ค.  ค่าระดบัท่ีศูนยก์ลางแนวทาง 
        ง.  ค่าระดบักลอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 


