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หลักการหาค่าระดับ
ด้วย กล้องส�ำรวจ
จบ
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

หาก

เราอ้างอิง ร.ท.ก. เป็น Datum line
เวลาแจ้งค่าระดับก็จะมีบอกค่า
ระดับอ้างอิงตามท้ายเสมอ เพือ่ สือ่ ความให้
คนอื่นๆ เข้าใจตรงกัน แต่หากไม่ได้ใช้
ร.ท.ก. เป็น Datum line ก็สามารถระบุเป็น
จุดอ้างอิงอื่นๆ ได้ งานก่อสร้างทั่วไปมัก
นิยมใช้ระดับถนนหน้าโครงการเป็นระดับ
อ้างอิง โดยอาจก�ำหนดหมุดอ้างอิงระดับทีห่ น้า
งานขึ้นมาใหม่ก็ได้
หมุ ด อ้ า งอิ ง ภาษาช่ า งส� ำ รวจเขาเรี ย กว่ า
“Benchmark” หรือเรียกย่อๆ ว่า BM คือ หมุด หรือแท่นที่มีการ
ก�ำหนดค่าระดับเอาไว้ใช้ส�ำหรับอ้างอิงในการหาค่าระดับที่อื่นๆ
ต่อไป
ภาษาช่างส�ำรวจค่าระดับที่ส�ำคัญอื่นๆ มีอีกเพิ่มเติม เพื่อใช้
ประกอบการท�ำความเข้าใจในหลักการวัดค่าระดับ ได้แก่
BS (Backsight) หมายถึง การส่องกล้องระดับไปที่ต�ำแหน่ง
ที่อยู่ด้านหลัง หรือต�ำแหน่งเดิมที่เคยส่อง FS มาแล้ว
FS (Foresight) หมายถึง การส่องกล้องระดับไปที่ต�ำแหน่ง
ที่อยู่ด้านหน้า หรือต�ำแหน่งที่เพิ่งตั้งใหม่ (การท�ำงานส�ำรวจหาค่า
ระดับนั้นจะส่องกล้องระดับไปทางด้านหลังและด้านหน้าเสมอเพื่อ
วัดค่าอ้างอิงเอาไว้ ก่อนจะย้ายกล้องไปข้างหน้าต่อไป)
HI (Height of instrument) หมายถึง ระดับความสูงของกล้อง
จากระดับอ้างอิง Datum line
TP (Turning point) หมายถึง จุดที่เราใช้วางไม้สต๊าฟเพื่อ
สร้างหาค่าระดับอ้างอิง กรณีที่ BM กับจุดที่เราต้องการหาค่าระดับ
อยู่ห่างกันมากๆ เราไม่สามารถส่องกล้องหาค่า BS และ FS ในรอบ
เดียวได้ เราจึงต้องสร้างจุด TP เพื่อถ่ายค่าระดับจาก BM ไปยังจุดที่
เราต้องการวัดค่า
อีกประเด็นหนึ่งที่คนอยากรู้คือ ภาพที่เราจะได้รับขณะส่อง
กล้องระดับเป็นอย่างไร จริงแล้วกล้องระดับจะท�ำหน้าที่ขยายภาพ
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20-30 เท่า เพื่อให้เราสามารถอ่านค่าวัดความ
สู ง จากไม้ ส ต๊ า ฟให้ ไ ด้ โดยภาพจะมี เ ส้ น
สายใยเป็นรูปกากบาท ซึ่งค่าที่เราใช้วัด
ระดับทั่วไปจะได้เส้นนอนตรงกลางนี้อ่าน
ค่า ซึง่ จะอ่านค่าได้ถกู ต้องถึงหลัก ซม. ส่วน
หลักมิลลิเมตรจะใช้การประมาณอ้างอิง
จากความสูงของขาตัว E บนไม้สต๊าฟจะสูง
เท่ากับ 1 ซ.ม.

จากภาพประกอบนี้คือ ภาพที่เราจะอ่านได้จากกล้องระดับ
ความสูงทีว่ ดั ได้จะวัดจากสายใยเส้นนอน สังเกตจะเห็นว่าตัว E 1 ตัว
จะสูง 5 ซ.ม. ทุกๆ ช่องขาของตัว E จะสูง 1 ซ.ม. จากภาพจะอ่านได้
ค่าความสูง 1.422 ม. หน่วยสุดท้ายจะเกิดจาการประมาณโดยแบ่ง
1 ช่องขาตัว E 1 ตัว เป็น 10 ส่วน แล้วประมาณดูว่าเส้นสายใยเส้น
นอนอยูท่ สี่ ดั ส่วนเท่าไรใน 10 ส่วนของ 1 ขาตัว E ซึง่ ความคลาดเคลือ่ น
จากการประมาณค่าหลักมิลลิเมตรนีจ้ ะคลาดเคลือ่ นเพียงใดก็ขนึ้ อยู่
กับระยะของไม้สต๊าฟ ซึ่งไม่ควรอยู่ห่างเกินไปจนท�ำให้ผู้อ่านค่าเห็น
ได้ไม่ชัดเจนจนท�ำให้ประมาณค่าผิดพลาดไปมาก
เมื่ อ เข้ า ใจศั พ ท์ เ ทคนิ ค และเริ่ ม เห็ น ภาพแล้ ว ว่ า ส่ อ ง
กล้องระดับแล้วเห็นภาพเป็นอย่างไร วัดค่ากันอย่างไรแล้ว ผมจะขอ
อธิบายหลักการหาค่าระดับเป็นขั้นตอน ดังนี้
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เริม่ ต้นจากหมุดอ้างอิง หรือ BM ทีเ่ ราทราบค่าระดับทีช่ ดั เจน
อยูแ่ ล้ว เราจะน�ำไม้สต๊าฟไปวางบนหมุด BM และท�ำการตัง้ กล้องอยู่
ระหว่างหมุด BM กับจุดทีเ่ ราต้องการทราบค่าระดับ เราจะท�ำการส่อง
กล้องไปที่ไม้สต๊าฟที่วางในแนวดิ่งอยู่บนหมุด BM เพื่อวัดค่าที่เรา
เรียกว่า BS จากนั้นจะท�ำการหาค่า HI (ความสูงของกล้องระดับ
อ้างอิงจาก Datum line) ด้วยการน�ำค่าระดับของ BM ที่เราทราบอยู่
แล้วบวกกับค่า BS ที่เราท�ำการวัดค่าได้ จากนั้นเราจะท�ำการย้ายไม้
สต๊าฟนี้ไปวางอยู่บนจุดที่เราต้องการหาค่าระดับ แล้วจึงส่องกล้อง
ไปที่ไม้สต๊าฟเพื่อวัดค่าที่เราเรียกว่า FS เมื่อเราได้ FS แล้วเราจะหา
ค่าระดับจุดที่เราต้องการได้ด้วยการน�ำค่า FS หักออกจากค่า HI
อธิบายแล้วอาจดูงงๆ อยากให้ดูภาพประกอบด้านล่างแล้วจะเข้าใจ
หลักการนี้ง่ายขึ้น

จากภาพเราท�ำการตั้งกล้องที่ STA1 แล้วท�ำการวัดค่า BS ที่
BM แล้วย้ายไม้สต๊าฟไปที่ TP1 และส่องกล้องวัดค่าFS1 จากนั้น
ท�ำการย้ายกล้องระดับไปตั้งที่ STA2 แล้วส่องกล้องไปที่ TP1 วัดค่า
BS1 ท�ำการย้ายไม้สต๊าฟจาก TP1 ไปที่ TP2 และส่องกล้องวัดค่า FS2
จากนัน้ ท�ำการย้ายกล้องระดับไปตัง้ ที่ STA3 แล้วส่องกล้องไปที่ TP2
วัดค่า BS2 ท�ำการย้ายไม้สต๊าฟ จาก TP2 ไปยังจุดAที่เราต้องการ
ทราบค่าระดับและส่องกล้องวัดค่า FS ก็จะสามารถหาค่าระดับทีจ่ ดุ
A ได้
ส�ำหรับตารางบันทึกการวัดค่าระดับจะบันทึกเป็นตาราง
มาตรฐาน ดังนี้
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ช่อง STA คือ ช่องที่เอาไว้ระบุต�ำแหน่งที่จุดต่างๆ
● ช่อง BS คือ ช่องบันทึกค่า backsight ที่อ่านได้จากไม้
สต๊าฟที่จุดต่างๆ
●
ช่อง HI คือ ช่องแสดงความสูงของกล้องระดับที่จุด
ตั้งกล้อง
● ช่อง FS คือ ช่องบันทึกค่า foresight ทีอ
่ า่ นได้จากไม้สต๊าฟ
ที่จุดต่างๆ
● ช่อง Elev คือ ช่องที่แสดงค่าระดับ ณ จุดต่างๆ
คงจะพอเข้าใจในหลักการหาค่าระดับนะครับ เห็นไหมครับ
ว่าเพียงแค่ใช้หลักคณิตศาสตร์บวกลบไปมาตามที่ผมเกริ่นไว้ก็
สามารถหาค่าระดับ ณ จุดต่างๆ ได้แล้ว เมื่อคุณทราบแล้วรู้สึกทึ่ง
เหมือนผมบ้างไหม?
●

จากภาพเราทราบค่าระดับจาก BM แล้วว่ามีค่าเท่ากับ
100.000 ม. และต้ อ งการวั ด ค่ า ระดั บ ที่ จุ ด X เราจึ ง ท� ำ การตั้ ง
กล้องระดับที่จุด STA A แล้วจึงท�ำการวัดค่า BS และ FS จะเห็นว่า
เมือ่ ได้คา่ แล้วจะสามารถค�ำนวณหาค่าระดับทีจ่ ดุ X ได้ ตามหลักการ
คือ หาค่า HI =100.000+BS และหาค่าระดับที่จุด X =HI-FS หรือ
100.000+BS-FS นั่นเอง หากเราอ่านค่า BS และ FS เป็นตัวเลขก็
น�ำมาแทนค่าหาค่าระดับได้ทันที
ในกรณีที่จุดที่เราต้องการวัดค่าระดับอยู่ห่างจาก BM มากๆ
จนไม่สามารถส่องหาค่า BS, FS ด้วยการตั้งกล้องเพียงครั้งเดียว เรา
ก็สามารถใช้หลักการนีห้ าค่าได้ดว้ ยการถ่ายค่าระดับไปเรือ่ ยๆ ผมขอ
เสนอรูปภาพประกอบการเข้าใจ ดังนี้
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