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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

แค่การบวกการลบ ประกอบกับหลักการขั้นตอนในการส�ารวจเราก็
สามารถหาค่าระดับที่จุดต่างๆ ได้แล้ว! ผมจึงอยากจะอธิบายให้คน
อื่นๆ ที่มีความอยากรู้อยากเห็น (เหมือนกับผม) แต่ไม่ได้มีโอกาส
ศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้ได้พอเห็นภาพถึงหลักการท�างาน ผมรับรอง
ครับว่าไม่ยากบวกลบเลขเป็นก็เข้าใจแล้วครับ!

อุปกรณ์เครื่องมือหลักของช่างส�ารวจในการหาค่าระดับนั้น
ประกอบไปด้วย

1) กล้องส�ำรวจวัดค่ำระดับ (Levelling instrument) คน
ท�างานก่อสร้างมกัเรยีกกันส้ันๆ ว่า “กล้องระดบั” เป็นเครือ่งมอืเฉพาะ
ทางเพื่อใช้ในการวัดหาค่าระดับ โดยตัวกล้องจะท�าหน้าที่ขยายภาพ
ประมาณ 20-30 เท่า ซึง่ท�าให้เราสามารถเหน็ภาพชดัได้ในระยะไกล
ประมาณ 1 ก.ม. ลักษณะตัวกล้องจะมีช่องส�าหรับส่องภาพซึ่งจะมี
เลนส์ตาประกอบอยูแ่ละอกีด้านหนึง่ทีใ่ช้ส่องไปยงัวตัถทุีต้่องการมอง
เรียกว่าเลนส์วัตถุ มีปุ่มปรับความยาวโฟกัสเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
ตามต�าแหน่งภาพใกล้-ไกลที่ต้องการมอง ตัวกล้องเองจะมีปุ่มที่ใช้
ส�าหรับปรับแต่งระดับกล้องในแนวราบและแนวดิ่งให้ได้ระดับด้วย 
โดยอ้างอิงจากระดับน�้าที่ติดอยู่ที่ตัวกล้องโดยมีทั้งลูกน�้าแบบฟอง
กลมและฟองยาว ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม ที่มีจุดปรับระดับ3จุดนี้
เนื่องจากอ้างอิงระดับตามจ�านวนของขาต้ังกล้องที่มี 3 ขานั่นเอง 
วัสดุภายนอก (Body) ของกล้องนั้นถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ จะเป็นโลหะ
เคลอืบส ีแต่รุน่ใหม่ๆ มกัจะเป็นพลาสตกิคณุภาพด ีดแูขง็แรงทนทาน 
เพราะงานส�ารวจมักจะเผชิญกับสภาพภูมิศาสตร์ที่โหดร้ายเสมอ

คุณๆ เคยสงสยัไหมครบั เวลาเหน็คนส่องกล้องส�ารวจกัน
ตามข้างทางเวลาคุณขับรถผ่านไปเห็น คิดอยากรู้

อยากเห็นว่าพวกเขาก�าลังท�าอะไรกัน และกล้องที่พวกเขาส่องดูกัน
อย่างขะมักเขม้นนั้นในนั้นมันมีอะไร ที่ผมเปิดประเด็นด้วยค�าถาม
เหล่านี้ เนื่องจากผมก็เป็นคนหนึ่งล่ะที่มีความสงสัยว่า เอ๊ะ! คนพวกนี้
ท�าอะไรกัน (นะ)? จนได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาช่างส�ารวจตอนเรียน
หนังสือที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผมยังจ�าได้ว่าช่วงที่เรียนหนังสือ
วชิาการส�ารวจ ตอนออกไปท�างานสนามก็มกัจะมสีาวๆ ภาควชิาอืน่ๆ 
มาขอส่องกล้องส�ารวจด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ว่าภาพในกล้องนัน้
มันเป็นอย่างไร (ส่วนพวก นศ.ผู้ชายผมคิดว่าก็คงอยากรู้เหมือนกัน 
แต่ประเมินจากหนังหน้าของหนุ่มๆ โยธาอย่างพวกผมแล้วคงจะไม่
อยากเข้ามาสุงสิงด้วย) ท�าเอาหัวใจนักศึกษาวิศวกรรมโยธาพอชุ่ม
ชื่นหัวใจได้บ้างยามท�างานสนามเหนื่อยๆ

หลังจากได้มีโอกาสได้เรียนและท�าความเข้าใจกับหลักการ
ในการส�ารวจวัดค่าระดับนี้แล้ว ส่วนตัวผมรู้สึกประทับใจในความ
ฉลาดของมนุษย์เราเลยทเีดยีว เพราะด้วยหลกัการคณติศาสตร์ง่ายๆ 

หลักการหาค่าระดับ

ด้วย กล้องสำารวจ



52 TPA news

คบเด็กสร้างบ้าน

No. 192 ●  December 2012

หำกคุณมีค�ำถำม ปัญหำ อยำกเข้ำมำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์
เกี่ยวกับเรื่องงำนก่อสร้ำง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่ำนทำง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

เนือ่งจากระดบัน�า้ทะเลนัน้ เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ส�าหรบัช่วงระยะ
เวลาทีใ่ช้วัดโดยทัว่ไปจะใช้ระยะ 18.6 ปี ตามวัฏจกัรของน�า้ ซึง่ระดบั
น�า้ทะเลปานกลางของทัว่โลกก็มรีะดับไม่เท่ากัน ส�าหรบัประเทศไทย
ใช้เวลาในการวัด 5 ปีที่ ต.เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้วน�ามา
ก�าหนดเป็นระดับอ้างอิงที่ระดับ ±0.000 ม. ผมขออธิบายเสริมความ
เข้าใจต่อ ดังนี้ 

เมือ่เราได้ยนิว่า “ระดบัพืน้บ้านหลงันีอ้ยูท่ีร่ะดบั +10.324 ม. 
จาก ร.ท.ก.” หลายคนอาจจะงงในความหมายที่ต้องการสื่อ เพราะ
เราเหน็อยู่ว่าพืน้บ้านมนัอยู่สงูกว่าระดับพืน้ถนนหน้าบ้านแค่ไม่กี ่ซ.ม. 
ท�าไมจึงบอกระดับความสูงของพื้นบ้านถึง 10 กว่า ม. ที่เป็นอย่างนี้
เพราะระดบัพืน้บ้านทีใ่ช้อ้างองิอยูน่ีอ้้างองิกบัระดบัน�า้ทะเลปานกลาง 
ความหมายก็คือ พื้นบ้านนี้สูงกว่าระดับน�้าทะเลเฉลี่ยที่ ต.เกาะหลัก 
จ.ประจวบคีรขีนัธ์อยู่ 10.324 ม. ต้องการสือ่ให้เราทราบว่าตลอดระยะ
ทางจากระดับน�้าทะเลเฉลี่ยที่ ต.เกาะหลักจนไปถึงพื้นบ้านหลังนี้ 
ภูมิประเทศจะมีความเป็นเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนสูงถึง 10 กว่าเมตร 
การที่เรางงเนื่องจากเห็นพื้นบ้านว่าอยู่สูงกว่าถนนหน้าบ้านแค่ไม่ก่ี 
ซ.ม. จะสงูเป็น 10 กว่าเมตร ได้อย่างไร นัน่กเ็พราะเราไปอ้างองิความ
สูงกับพื้นถนนหน้าบ้านนั่นเองจึงท�าให้เราสับสน

คงพอจะนึกภาพออกนะครับว่าการที่เราส่ือสารเร่ืองระดับ
ความสูงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอ้างอิงกับระดับอะไร เราจะ
ก�าหนดให้ระดับที่เราใช้อ้างอิงเป็น ±0.000 ม. ระดับอ้างอิงนี้เองใน
ภาษาช่างส�ารวจเขาเรยีกว่า Datum line ความสงูทีร่ะบนุัน้จะอ้างองิ
จากเส้นระดับนี้ หากมีระดับสูงกว่าจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย
บวกและถ้าระดับต�่ากว่าจะใช้เครื่องหมายลบ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

2) ขำตั้งกล้องส�ำรวจ (Tripod) หรือ
เรียกสั้นๆ กันว่า “3ขา” ตามชื่อเฉพาะ

ภาษาฝรั่ง หรือลักษณะของตัวขาตั้ง
กล้องส�ารวจท่ีมีลักษณะเป็นขา 3 ขา

นัน่เอง เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัอกี
อย่างหน่ึง เพราะใช้เป็นอุปกรณ์ติด
ตัง้ร่วมกับกล้องระดบั เพือ่ใช้รองรบั

ตัวกล้องให้ได้ระดับความสูงที่
เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถ
ปรับความสูงของขาตั้งได้ โดย 

ขาตั้งจะมีทั้งหมด 3 ขาสไลด์ ปรับระดับกันได้ตามสภาพแวดล้อม
หน้างาน เพราะเป็นไปได้ที่สภาพพื้นที่ที่ช่างเข้าไปส�ารวจจะมี
ลักษณะสูงต�่าแตกต่างกันมาก ขาตั้งกล้องรุ่นเก่าๆ จะท�ามาจากไม้
ร่วมกบัวสัดโุลหะเคลอืบส ีแต่ปัจจบุนัมกัจะเป็นขาตัง้กล้องอลมูเินยีม
เนื่องจากมีน�้าหนักเบาและมีความแข็งแรงทนทานไม่ต่างกัน

3) ไม้ระดับ (Level staff or Levelling rod) มัก
เรียกกันว่า “ไม้สต๊าฟ” เป็นไม้วัดที่มีความสูงประมาณ 
3-4 ม. โดยจะท�าเป็นสเกลมาตรฐานสากล โดยใช้สีขาว
เป็นสพีืน้และมสีีแดงและด�าเป็นเส้นบอกระยะมลีกัษณะ
เป็นตัว E ทุกๆ ช่องของขาตัว E จะมีระยะ 1 ซ.ม. เพื่อให้
สงัเกตได้ง่ายในระยะไกล ไม้สต๊าฟรุน่เก่าๆ จะท�ามาจาก
ไม้ตดิบานพบัโดยจะสามารถพบัได้ 3-4 ทบเพือ่ให้พกพา
ได้ง่าย ส่วนรุ่นใหม่มักท�ามาจากอลูมิเนียมเนื่องจากม ี
น�า้หนกัเบา สามารถยดื หรอืหดความสงูของไม้เนือ่งจาก
มีปุ่มกดเลื่อนชักปรับระดับความสูงของไม้ได้

 

ก่อนอื่นจะต้องมาท�าความเข้าใจกับหลักการ หรือค�าศัพท์
แต่ละค�าไปด้วยกันเลยครับ คุณเคยได้ยินใช่ไหมครับค�าว่าระดับน�้า
ทะเลปานกลาง (Mean sea level) หรือ ร.ท.ก. เป็นค่าระดับค่าหนึ่ง
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ร.ท.ก. นี้ใช้ระดับน�้าทะเลในการอ้างอิง โดยวัด
จากค่าเฉลี่ยของระดับน�้าในบริเวณท่ีก�าหนด โดยหาค่าเฉลี่ยจาก
ระดบัน�า้ทะเลขึน้สงูสดุ (High tide) และระดบัน�า้ทะเลลงต�า่สดุ (Low 
tide) ของแต่ละวันในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่ีต้องก�าหนดช่วงเวลา


