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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา งานระดับกอสราง   รหัสวิชา  2106-2114   เลมนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อใช
ประกอบการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545  สาขาวิชาชาง
กอสราง   โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานระดับกอสราง  เอกสาร
ประกอบการสอนเลมนี้แบงเนื้อหาสาระออกเปน  8  หนวย   คือ  หนวยท่ี 1  เคร่ืองมือและอุปกรณของกลอง
ระดับ   หนวยท่ี 2   การตั้งกลองระดับ และการอานคาไมวัดระดับ  หนวยท่ี 3  การทําระดับโดยวิธีหาคาความสูง
ตางแบบตอเนื่อง    หนวยท่ี 4  การทําระดับหลายจุด โดยต้ังกลองคร้ังเดียว   หนวยท่ี 5  การทําระดับแบบสวน
กลับ  หนวยท่ี 6 การทําระดับตามแนวยาวและการเขียนภาพตัดตามแนวยาว  หนวยท่ี 7 การทําระดับตามแนว
ขวางและการเขียนภาพตัดตามแนวขวาง  หนวยท่ี 8 การทําระดับเสนช้ันความสูงและวิธีการเขียนเสนช้ันความ
สูง   ซ่ึงเนื้อหาท้ังหมดเปนความรูท่ีเกี่ยวกับงานระดับกอสราง   และเพื่อใชเปนคูมือประกอบการเรียนการสอน  
ของแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

ผูจัดทําไดเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนท่ีมีการปรับปรุง  แกไข  และพัฒนามาเปนลําดับ  โดยให
มีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ  และถูกตองท่ีสุด  เกิดประโยชนแกนักเรียน  ครูผูสอน  และผูท่ีสนใจท่ัวไป 
 
 
 

           (นางสาวพชัรินทร   ปญญา) 
                           ครู คศ. 2 

                                        แผนกวิชาชางกอสราง 
                              วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชา งานระดับกอสราง (2106 – 2114) 

 
 เอกสารประกอบการสอน วชิางานระดับกอสราง (2106 – 2114) ผูเขียนมีความประสงคใหครูผูสอน 
และผูเรียนใชเอกสารประกอบการสอน ท่ีมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมตรงตามหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) 2545 ประกอบดวยคําบรรยาย และรูปภาพประกอบที่ชัดเจน เขาใจงาย 
 การเรียบเรียงเนื้อหาภายในเลมเปนเร่ืองเกีย่วกับ งานระดับกอสราง  ประกอบดวยเคร่ืองมือและอุปกรณ
ของกลองระดบั   การตั้งกลองระดับและการอานคาไมวดัระดับ  การทําระดับโดยวิธีหาคาความสูงตาง
แบบตอเนื่อง    การทําระดับหลายจุดโดยการต้ังกลองคร้ังเดียว   การทําระดับแบบสวนกลับ  การทําระดับตาม
แนวยาวและการเขียนภาพตัดตามแนวยาว  การทําระดับตามแนวขวางและการเขียนภาพตัดตามแนวขวาง  การ
ทําระดับเสนช้ันความสูงและวิธีการเขียนเสนช้ันความสูง  กําหนด 18 สัปดาห (รวมสอบปลายภาค) เหื้อหาใน
เอกสารเลมนี้ประกอบไปดวย 8 หนวยคือ  
 
 หนวยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดของกลองระดับ ช่ือและสวนประกอบของกลองระดับ แบบของไมวัดระดับ และ
รูปแบบของขาต้ังกลองระดบัแบบตาง 
 
หนวยท่ี 2 เร่ือง การตัง้กลองระดับ และการอานคาไมวัดระดับ 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการตั้งกลองระดับท่ีถูกตอง รวดเร็ว การอานคาระดับจากไมวัดระดับ  ความละเอียด 
และความระมัดระวังในการตั้งกลองระดับ 
 
หนวยท่ี 3 เร่ือง การทําระดับโดยวิธีหาคาความสูงตางแบบตอเนื่อง 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชกลองระดับหาคาตางระดับ ระหวางจุดตางๆได เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช
รวมกันเพื่อหาคาระดับ การคํานวณ การตรวจสอบผลของการคํานวณคาระดับ และวธีิการทําระดับแบบตอเนื่อง 
 
หนวยท่ี 4 เร่ืองการทําระดับ หลายจุด โดยตั้งกลองคร้ังเดียว 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต้ังกลองคร้ังเดียว แตอานคาระดับหลายจุด การบันทึก การคํานวณคาการทําระดับ
แบบหลายจุด และการตรวจสอบการคํานวณ 
 
หนวยท่ี 5 เร่ืองการทําระดับ แบบสวนกลับ (Reciprocal) 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคาระดับผานส่ิงกดีขวาง หรือระยะทางระหวางจุดไกลเกินไป วิธีการคํานวณ
ตรวจสอบผลของการสํารวจ และการใชเคร่ืองมือท่ีใชรวมกันในการทําระดับ 
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หนวยท่ี 6 เร่ืองการทําระดับเพื่อทํารูปตดัตามยาว (Profile Leveling)  

    และการเขียนภาพรูปตดัตามแนวยาว (Plot – Profile Leveling) 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําระดับตามแนวยาว เชน Center Line หรือแนว Survey Line วิธีการคํานวณ และ

บันทึกขอมูลคาระดับ การตรวจสอบการคํานวณคาระดับ   การขียนรูปตัดตามแนวยาว จากขอมูลการทําสํารวจ 
(ขอมูลคาระดับ) การกําหนดมาตราสวนทางแนวดิ่งและแนวราบ 
 
หนวยท่ี 7 เร่ืองการทําระดับ ตามแนวขวาง (Cross - Section Leveling) 

    และการเขียนภาพรูปตดัตามแนวขวาง (Plot – Cross - Section) 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําระดับตามแนวขวาง วิธีการคํานวณ และบันทึกขอมูลคาระดับ การตรวจสอบ

การคํานวณคาระดับ  วิธีเขียนรูปตัดตามแนวขวาง จากขอมูลการทําระดับ (Cross - Section Leveling) การ
กําหนดมาตราสวนทางแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical and Horizontal Scale) 
 
หนวยท่ี  8 เร่ืองการทําระดับ เสนชั้นความสงู (Contour Line) 

     และวิธีการเขียนเสนชั้นความสูง  (Interpolation of Contour) 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําระดับเพื่อกําหนดเสนช้ันความสูง (Contour Line) วิธีการบันทึกและการคํานวณ

ขอมูลท่ีทําระดับ (Contour Line) การนําขอมูลจากการทาํระดับ ไปเขียนเปนแผนท่ี เสนช้ันความสูง (Contour 
Map) การกําหนดมาตราสวนท่ีเหมาะสมในการเขียนแผนท่ีเสนช้ันความสูงวิธีการเขียนเสนช้ันความสูงตามท่ี
ตองการ 
 
 

 
 
 
 
 

............................................................... 
( นางสาวพัชรินทร   ปญญา) 
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หลักสูตรรายวิชางานระดับกอสราง รหัสวิชา 2106 – 2114 
จํานวนหนวยกิต / ช่ัวโมง 2(4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 

สาขาวิชาการกอสราง 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการใชเคร่ืองมืองานระดับ การใชกลองระดับ การทําระดับแบบ  

ตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีความสามารถ  ในการทําระดับในงานกอสราง  การเขียนรูปตัดตามยาว  การรูปตัดตาม

ขวางและการเขียนเสนช้ันความสูง 
3. เพื่อใหมีกิจนสัิยในการทํางานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการทําระดับ 
2. สํารวจทําระดับดวยวิธีตาง ๆ 
3. สํารวจทําระดับตามแนวยาว 
4. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง 
5. กําหนดระดับในงานกอสราง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายข้ันตอน หลักการ และวิธีการ การใชเคร่ืองมือ การใชกลอง และการทําระดับแบบตางๆ ได 
2. เรียงลําดับข้ันตอนการดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ ในงานระดับได 
3. คํานวณดินตัดดินถมในการทําระดับในงานกอสรางได 
4. เขียนรูปตัดตามยาวได 
5. เขียนรูปตัดตามขวางได 
6. แสดงกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

 มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 มีระเบียบ วินยั 
 มีความรับผิดชอบ 
 มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลองระดับ การทําระดับ เคร่ืองมือท่ีใชในการทําระดับ 
การใชกลองระดับ การทําระดับแบบตาง ๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนช้ันความสูง การคํานวณดินตัด 
คินถม การทําระดับในงานกอสราง การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ ในงานระดบั 
 
หนวยการจัดการเรียนรู 
 

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรยีนรู จํานวนช่ัวโมง

1 เรือ่ง เครือ่งมือและอปุกรณของกลองระดับ 4
2 เรือ่ง การตัง้กลองระดับ และการอานคาไมวัดระดับ 4
3 เรือ่ง การทําระดับโดยวิธีหาคาความสูงตางแบบตอเน่ือง 8
4 เรือ่ง การทําระดับ หลายจุด โดยตัง้กลองครัง้เดียว 8
5 เรือ่ง การทําระดับ แบบสวนกลับ (Reciprocal) 8

6
เรือ่ง การทําระดับ ตามแนวยาว (Profile Leveling)และการเขียนภาพรปูตดัตาม
แนวยาว (Plot – Profile Leveling)

12

7
เรือ่งการทําระดับ ตามแนวขวาง (Cross - Section Leveling)และการเขียนภาพ
รปูตดัตามแนวยาว (Plot – Profile Leveling)

12

8
เรือ่ง การทําระดับ เสนชั้นความสูง (Contour Line)และวิธีการเขียนเสนชั้น
ความสูง  (Interpolation of Contour)

12

สอบปลายภาค 4
รวม 72
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ตารางวิเคราะหความสมัพันธระหวางมาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 
วิชางานระดับกอสราง  รหัสวิชา 2106 – 2114 จํานวนหนวยกิต / ช่ัวโมง 2(4) 

รายจํานวน 72  ช่ัวโมง   ระดบั ปวช. ช้ันปท่ี 2 
 

 
มาตรฐานรายวิชา 

 

 
สมรรถนะรายวิชา 

 
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการทําระดับ 
2. สํารวจทําระดับดวยวิธีตาง ๆ 
3. สํารวจทําระดับตามแนวยาว 
4. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง 
5. กําหนดระดับในงานกอสราง 
 

1. อธิบายข้ันตอน หลักการ และวิธีการ การใชเคร่ืองมือ 
การใชกลอง และการทําระดับแบบตาง ๆ ได 

2. เรียงลําดับข้ันตอนการดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ในงานระดับได 

3. คํานวณดินตัดดินถมในการทําระดับในงานกอสรางได 
4. เขียนรูปตัดตามยาวได 
5. เขียนรูปตัดตามขวางได 
6. แสดงกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

6.1  มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
6.2  มีระเบียบ วินัย 
6.3  มีความรับผิดชอบ 
6.4  มีความซ่ือสัตยสุจริต 
6.5  มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
6.6  มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
วิชา งานระดับกอสราง รหัสวิชา 2106 – 2114 ระดับ ปวช.ช้ันปท่ี 2 

หนวยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ  เวลา 4 ช่ัวโมง 
 
หัวขอเร่ือง 

1. ชนิดของกลองระดับ 
2. องคประกอบของกลองระดบัและการใชงาน 
3. รูปแบบของไมวัดระดับแบบตาง ๆ 
4. รูปแบบและ ความแตกตางของขาต้ังกลองชนิดฐานเรียบ และฐานโคง 

 
สาระสําคัญ 
 เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ มีความจําเปนมากในการปฎิบัติงาน ซ่ึงสามารถแบงออกไดหลาย
ชนิด หลากหลายรูปแบบ กอนการฝกปฎิบัติงานผูเรียนจึงมีความจําเปนตองเขาใจองคประกอบของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ การนําเอาไปใช และการจดัเตรียมเคร่ืองมือเพื่อการปฎิบัติงาน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคท่ัวไป 

1. มีความรูเกีย่วกับ กลองระดบัชนิดตาง ๆ 
2. ช่ือของสวนประกอบของกลองระดับ 
3. แบบของไมวดัระดับ รูปแบบตาง ๆ 
4. รูปแบบของขาต้ังกลองระดบัแบบตาง ๆ 
5. เขาใจวิธีการเตรียมเคร่ืองมือประจําตัว และเคร่ืองมือประจําหนวยงานกอสราง 
6. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีในการปฎิบัติงาน 

 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม เพื่อใหนกัเรียนสามารถ 
1. บอกขอแตกตางระหวางกลองระดับอัตโนมัติ และกลองระดับแบบ Tilting ไดถูกตอง 
2. บอกช่ือช้ินสวนของกลองระดับไดถูกตอง 
3. บอกลักษณะของไมวัดระดับไดถูกตอง 
4. บอกขอแตกตาง ระหวางขาตั้งกลองชนิดฐานเรียบ และฐานโคงได 

เนื้อหาสาระ 
1. ชนิดของกลองระดับแบบอัตโนมัติ และกลองระดับแบบ Tilting 
2. สวนประกอบตาง ๆ ของกลองระดับแบบ Tilting 
3. ไมวัดระดับ (Staff Rod) ชนิดหัวตรงและหัวกลับ 
4. ขาต้ังกลอง (Tri) ชนิดฐานเรียบและฐานโคง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
1. นําเอากลองระดับอัตโนมัติ และแบบTilting ประกอบการบรรยาย ครูผูสอนตองแนะนําการใช 

บอกช่ือท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. บอกช่ืออุปกรณประกอบ และหนาท่ีหลักของช้ินสวนของกลองระดับอัตโนมัติ และแบบTilting 
3. นําเอาขาต้ังกลองระดับ แบบฐานรองรับตัวกลองชนิดราบ และชนิดโคง ประกอบคําบรรยาย บอก

ขอดีของขาต้ังกลองท้ัง 2 ชนิด 
4. นําเอาไมวดัระดับแบบตาง ๆ ใหนกัศึกษาดปูระกอบการฝกอานคาระดับท่ีกําหนดใหไดอยาง

ถูกตอง 
 
ขอควรระวัง 

1. การนําเอาตัวกลองออก และเก็บเขากลองกลองระดับจะตองระมัดระวัง 
2. การติดต้ังกลองระดับ ติดกับขาต้ังกลองจะตองแนนพอดี อยาบิดสกรูลอคแนนเกินไปจะทําให

เกลียวของสกรูยึดเสียหายเร็ว 
3. การเก็บหรือยดืไมวดัระดับตองปฎิบัติใหถูกตอง 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหนักเรียนไดเห็นของจริงประกอบการบรรยายทุกชนิด 
2. ครูผูสอนควรสาธิตการใชเคร่ืองมือใหนักเรียนดูประกอบการบรรยาย 
3. ใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในการสาธิตขณะท่ีทําการเรียนการสอน 
4. ควรจัดหาเคร่ืองมือ และอุปกรณใหนักเรียนดูในขณะบรรยายใหไดมากท่ีสุด 

 
ส่ือการจัดการเรียนรู 
 ส่ือส่ิงพิมพ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู วิชางานระดับกอสราง เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ 
2. แบบประเมินการสังเกตกิจนิสัยการทํางาน แบบประเมินการปฎิบัติงาน/แบบประเมินผลงาน 
3. เอกสารอางอิง 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
ส่ือโสตทัศน 
1.  เคร่ืองฉายภาพโปรงแสง (OVERHEAD PROJECTOR) 

 2.  เคร่ืองโปรเจกเตอรและคอมพิวเตอร 
ส่ือวัสดุ 
- ไมมี 
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ส่ืออุปกรณ 
1. กลองระดับแบบอัตโนมัติ (Automatic Level) จํานวน 1 ชุด 
2. กลองระดับแบบตัวกลองมีระดับน้ําฟองยาว หรือตัวกลองระดับกระดกไดเล็กนอย (Tilting Level) 

จํานวน 1 ชุด 
3. ไมวัดระดับชนิดหวัตรง จํานวน 1 ชุด 
4. ไมวัดระดับชนิดหวักลับ จํานวน 1 ชุด 
5. ขาต้ังกลองระดับ ชนิดฐานเรียบ จํานวน 1 ชุด 
6. ขาต้ังกลองระดับ ชนิดฐานโคง จํานวน 1 ชุด 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล โดยวิธีการดังนี ้

1. สังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมิน สังเกตกิจนิสัยในการทํางาน ในดานความซ่ือสัตย
สุจริต 

2. ประเมินการทํางานกลุม โดยใชแบบประเมินการทํางานกลุม / ปฎิบัติงานกลุม 
3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ เปนรายบุคคล 

 การประเมินผล กําหนดเกณฑดังนี ้
1. คะแนนกิจนิสัยในการทํางาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑผานสําหรับผูท่ีไดจากการ

วัดผลรอยละ 50 ข้ึนไป 
2. คะแนนการทํางานกลุม คะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑผานสําหรับผูท่ีไดจากการวัดผลรอย

ละ 50 ข้ึนไป 
3. คะแนนจากการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน เปนรายบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑ

ผานสําหรับผูท่ีไดจากการวดัผลรอยละ 50 ข้ึนไป 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
วิชา งานระดับกอสราง รหัสวิชา 2106 – 2114 ระดับ ปวช.ช้ันปท่ี 2 

หนวยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ  เวลา 4 ช่ัวโมง 
1. จํานวนนักเรียนท้ังหมด..................คน   

มาเรียนจํานวน....................คน มาสายจํานวน...................คน     ขาดเรียน.............................คน 
2. การประเมินผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
คําช้ีแจง 1. ใชเคร่ืองหมาย / เขียนลงในชองวางตามความคิดเหน็ 
  2. เกณฑประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช = 2 ปรับปรุง = 1 

 
รายการประเมิน เกณฑการประเมิน 

ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช = 2 ปรับปรุง = 1 
1. การจัดการเรียนรูตรงตามตุดประสงค     
2. วิธีการจัดการเรียนรู     
3. การเลือกใชส่ือ และแหลงเรียนรู     
4. เนื้อหาครบถวนสมบูรณ ตามแผนการจดัการเรียนรู     
5. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน     
6. การใหคําแนะนําแกปญหาแกนกัเรียน     
 

3. บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
 

 
ลงช่ือ..................................................ผูบันทึก  

               (................................................) 
    วัน/เดือน/ป.................................... 
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ช่ือ – สกุล....................................................................................................เลขท่ี.......................กลุม...................... 
แบบประเมินสังเกตกิจนิสัยในการทํางาน ในดานมีมนุษญสัมพันธท่ีดี 

วิชา งานระดับกอสราง รหัสวิชา 2106 – 2114 ระดับ ปวช.ช้ันปท่ี 2 
หนวยท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ  เวลา 4 ช่ัวโมง 

 
เกณฑการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของเกณฑ 

ดีมาก (2) ดี (1) 
ปรับปรุง/ไมได
รวมกิจกรรม (0) 

1.ความมีมนุษยสัมพันธ 
(แสดงกิริยา ทาทาง พูดจาสุภาพตอผูอ่ืน 
ชวยเหลือผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็น และให
ความรวมมือ) 

ปฎิบัติไดด ี
สมํ่าเสมอ 

ปฎิบัติไดพอใช 
 

ไมปฎิบัติ 

2.ความมีวินยั 
(การแตงกาย ระเบียบของสถานศึกษา ตรง
ตอเวลา ประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอัน
ดีงาม) 

ตรงเวลา 
 ปฎิบัติไดด ี
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

สาย สงงานชา 
ผิดระเบียบในบาง
เร่ือง 

ไมปฎิบัติ 

3.ความรับผิดชอบ 
(มีความพรอมในการเรียน ต้ังใจ รอบคอบ 
ทํางานเสร็จตามเวลา) 

ปฎิบัติไดด ี
สมํ่าเสมอ 

ปฎิบัติไดพอใช 
มีความขัดแยงเล็กนอย 

ไมปฎิบัติ  
ทํางานรวมกับ
กลุมไมได 
 

4.ความซ่ือสัตยสุจริต 
 (ทํางานดวยตนเอง ไมทุจริต ไมลักขโมย) 

ปฎิบัติไดด ี
สมํ่าเสมอ 

ปฎิบัติไดพอใช 
 

ไมปฎิบัติ 

5.ความเช่ือม่ันในตนเอง 
(กลาคิด กลาแสดงออก ยอมรับความจริง) 

ปฎิบัติไดด ี
สมํ่าเสมอ 

ปฎิบัติไดพอใช 
 

ไมปฎิบัติ 
ไมกลาแสดงออก 
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ตารางบันทึกคะแนน 
 

2 1 0 2 1 0 2 1 0
1. ความมีมนุษยสัมพันธ
2. ความมีวินัย
3. ความรบัผิดชอบ
4. ความซื่อสัตยสุจรติ
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
รวมคะแนนที่ไดในแตละรายการ
รวมคะแนนที่ได
คะแนนที่ไดโดยเฉลี่ย

ช่ือผูประเมิน............................................................................................................................

ตารางการประเมิน ตนเอง เพื่อน ครู
ระดับคะแนน
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เอกสารประกอบการสอน หนวยที่ 1 
เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ 

 
หัวขอเรื่อง 

1. ความรูเกี่ยวกบั กลองระดับชนิดตางๆ  
2. ช่ือและสวนประกอบของกลอง 
3. แบบของไมวดัระดับ แบบตางๆ 
4. รูปแบบของขาต้ังกลองระดบัแบบตางๆ 
 

สาระสําคัญ 
1. ชนิดของกลองระดับแบบอัตโนมัติ และกลองระดับแบบ Tilting 
2. สวนประกอบตางๆ ของกลองระดับแบบ Tilting 
3. ไมวัดระดับ (Staff Rod)  
4. ขาต้ังกลอง (Tri) ชนิดฐานเรียบและฐานโคง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. บอกขอแตกตางระหวางกลองระดับอัตโนมัติและกลองระดับแบบ Tilting ไดถูกตอง 
2. บอกช่ือช้ินสวนของกลองระดับไดถูกตอง 
3. บอกลักษณะของไมวัดระดับไดถูกตอง 
4. บอกขอแตกตางระหวางขาต้ังกลองชนิดฐานเรียบและฐานโคงได 
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หนวยที่ 1  เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับ 
 
บทนํา 
 เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับมีหลายชนิด และมีความจําเปนท่ีจะตองนําเอามาใชควบคูกนัใน
ระหวางการปฎิบัติงาน ซ่ึงเคร่ืองมือแตละชนิดนั้นจะมีความสําคัญ มีคุณคาภายในตัวมากในระหวางการ
ปฎิบัติงานจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไมได จะเหน็วาในการทํางานระดับนัน้ผูปฎิบัติงานตองรูจักวิธีการใชเคร่ืองมือ  
ท่ีใชในงานระดับเปนอยางดี เพื่อใหสามารถจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดับในการปฎิบัติงาน 
แตละคร้ังไดอยางครบถวน การนําเคร่ืองมือไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับกลองท่ีถูก
วิธีตามข้ันตอนการปฎิบัติในเวลาอันรวดเร็ว และมีการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณอยางถูกตอง เพื่อถนอม
รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณของกลองใหมีอายุการใชงานท่ียาวนานยิ่งข้ึน 
  
การระดับ 
 การระดับเปนหาความสัมพนัธของความสูงหรือหาคาระดับ (Elevation) ของจุดตางๆ หรือวัตถุใดๆ  
บนพื้นโลก ซ่ึงการหานั้นจะอยูในแนวระนาบดิ่ง (Vertical Plane) โดยมีพื้นฐานการระดับเปนตัวอางอิง 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะเสนตางๆ 
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กลองระดับ 
 กลองระดับ เปนเคร่ืองมือท่ีใชหาคาความสูงของระดับ ณ จุดตางๆ ท่ีเราตองการทราบและสามารถ 
ท่ีจะนําไปคํานวณหาคาระดับของจุดนัน้ๆ จากระดับน้าํทะเลปานกลาง (Mean   Sea   Level = MSL) กลอง
ระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ เม่ือมีการกําหนดขอกําหนดของงานระดับข้ึนใหม บริษัทผูผลิตกลอง
ไดพัฒนากลองใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด เพื่อใหผลงานท่ีออกมามีคุณภาพและประหยดัเวลา ดังนั้น เพร
ผูใชกลองจะตองสามารถใชกลองใหเหมาะสมกับลักษณะและขอกาํหนดของงาน ซ่ึงจะทําใหความผิดท่ีเกิด
ข้ึนอยูใตขอกําหนด โดยขอกาํหนดนี้จะระบุชนิดของกลองและStaff ใหเหมาะกับงานช้ันนั้น และระยะการ
สอง Staff  ความผิดท่ียอมใหไดแยกไวอยางละเอียด 
 
1.  ลักษณะของกลองสํารวจ (Surveying  Telescope) 
 ตัวกลองของกลองระดับและ Theodolite จะมีลักษณะเหมือนกัน นอกจากกลองอัตโนมัติเทานั้นท่ีไม
เหมือนกลอง Theodolite ตัวกลอง Telescope จะเปนกลอง Internally Focusing Telescope คือมี focusing lens 
อยูภายในตัวกลอง ซ่ึงสามารถเคล่ือนท่ีไดเม่ือเราปรับ focusing screw สวน Objective lens และ Eyepiece นั้นจะ
ติดคงท่ี ตัวกลองจะประกอบดวยสวนสําคัญดังนี ้

1.1 เลนซปากกลองหรือ Objective  lens ทําหนาท่ีดึงภาพเขามาในตัวกลอง แลวสงตอไปยัง 
focusing  lens เลนซปากกลองนี้จะเปน Compound  lens เชนเลนซเวากบัเลนซนูน ท้ังนี้เพื่อให
ระยะโฟกัสส้ันหรือยาวตามตองการ 

1.2 เลนซปรับความชัดของภาพ หรือ Focusing  lens ซ่ึง lens ตัวนี้จะทําหนาท่ีขยายโฟกสัใหใกล
หรือไกลเพื่อใหจุดโฟกัสไปตกบน Diaphragm ซ่ึงเปน plane ของสายใย ถาภาพตกลงบน plane 
พอดี จะทําใหภาพของวัตถุและภาพของสายใยชัดเทากัน ก็แสองวาไมมี parallax เกิดข้ึน ถาเปน
การสอง staff ก็สองอานไดทันที การเคล่ือนท่ีของ Focusing  lensจะเคล่ือนเนื่องจากเราปรับ 
focusing  screw 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงลักษณะภายนอกของ Telescope 



 - 13 - 

 
 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงลักษณะภายในของ Telescope  

  
1.3 สายใย (Cross  hair) หรือ Diaphragm จะเปนแผนแกวบาง ๆ ประกบกนั 2 แผน ตรงกลางจะมีขีด

สายใยไวซ่ึงเล็กมากจนมองดวยตาเปลาแทบจะไมเห็น แตสายใยน้ีจะถูกขยายดวย Amplified ของ
เลนซ Eyepiece จะกี่เทาก็ข้ึนอยูกับกําลังขยายของกลองนัน้ ๆ  

 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงสายใย 
 

1.4 เลนซตากลอง หรือ Eyepiece lens จะมีหลายชนิด เชนกลองหัวกลับซ่ึงใหภาพจริง และกลองหัว
ตรงท่ีใหภาพเสมือน Eyepiece จะทําหนาท่ีขยายภาพและสายใยท่ีอยูใน Plane ของ Diaphragm ให
ชัดเจน ซ่ึงจะสามารถปรับได เลนซท่ีประกอบอยูใน eyepiece จะเปนเลนซนูนเปนสวนมากและจะ
มีหลายอัน  ในปจจุบันจะใชระบบ prism ซ่ึงเรียกวา Pan focal เขาชวยจะสามารถปรับภาพหวักลับ
ใหเปนหวัตรงได ซ่ึงความคลาดเคล่ือนจะนอยกวาการใชเลนซ 
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2.  ลักษณะของหลอดระดับ (Spirit level หรือ Level tube) 
 ในเคร่ืองมือสํารวจทุกชนิดจะมีระดับฟองยาวหรือฟองกลม (Circular level หรือ Pound level) สําหรับ
ระดับฟองยาวจะมีหลอดระดับมีรูปรางกลม ขางในจะสรางใหมีลักษณะของโคง เพราะอูในรัศมีท่ีกําหนดไว 
ภายในบรรจุไวดวยแอลกอฮอล หรือ อีเทอรซ่ึงเปนยาสลบ ท่ีหลอดจะมีขีดรัดับยาวชองละ 2 ม.ม. ซ่ึงจะมีขีดยาว
อยู 2 ขีด ขีดยาวนี้เรียกวา ขีดศูนย หรือ Zero mark ถาเปนระดับของกลองระดับท่ีเรียกวา Tilting Level จะไมมี
ขีด ท่ีมีขีดเราจะเหน็ในกลองระดับแบบ Dumpy Level หรือในกลอง Theodolite โดยท่ัวไป 
 

 
 

รูปท่ี 5 แสดง Section of a spirit level 
 
 

 
 
รูปท่ี 6 แสดงหลอดระดับฟองยาว 
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รูปท่ี 7  แสดงแกนหลอดระดับ 
 

  จากรูปท่ี 6 เปนหลอดระดับฟองยาว ซ่ึงจะถูกใสไวในหลอดโลหะและใชปูนพลาสเตอร (plaster of  
paris) อุดไวใหแนนละคงท่ีปลายขางหนึ่งจะเปน ball  joint หรือเปน Hinge ซ่ึงสามารถจะขยับไดเม่ือเวลา
ปรับแกระดับ ปลายอีกขางหนึ่งจะเปนสกรูปรับแกฟองระดับ (adjusting  screw) ซ่ึงอาจจะมี 1, 2, 3, 4 ก็แลวแต
ชนิดของกลอง 
 จากรูปท่ี 7 เม่ือฟองระดับไดระดับสมมุติมีเสนแนวราบเสนหนึ่งสัมผัสท่ีจุดสูงสุดของหลอดระดบั เสน
นี้เราเรียกวา เสนแกนหลอดระดับ (horizontal principal tangent หรือ axis of level tube) เวลาสองกลองเสนนี้
จะตองอยูในแนว horizontal line หรือแนวราบเสมอ 
 

  
 
รูปท่ี 8 แสดงระดับเขาควาย    
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จากรูปท่ี 8 เปน  Coincidence  bubble  reader หรือ Tilting  level หรือระดับเขาควาย ระดับชนิดนี้จะใช

ในกลองระดับท่ีมีความละเอียดทุกชนิด ซ่ึงข้ึนอยูกับความไวของฟองระดับ ถาความไวนอย กลองท่ีใชก็จะ
ละเอียดนอย เชน 60”  ตอ 1 ขีด ถามีความไวมากกลองกจ็ะละเอียดมาก เชน 10”  ตอ 1 ขีด จะเห็นวาตัวเลขนอย 
จะมีความไวมาก มุม 10”  นีคื้อมุมท่ีจุดศูนยกลางของฟองระดับท่ีขยายโดย arc 1 ขีดของฟองระดับ 1 ขีดจะมี
ความยาวเทากบั 2  ม.ม. 
 Tilting Level เม่ือหลอดระดับไดระดับเราจะเห็นปลายของหลอดระดบัท้ังสองขางขบกัน เพราะปลาย
ของฟองระดับสะทอนผาน prism ซ่ึงมีอยู 4 ตัว 
 
3.  ลักษณะแกนตาง ๆ ของกลองระดับ 

1. แกนกลอง หมายถึง แกนท่ีผานจุดศูนย  Optic ของ  objective  lens  ไปผานจุดศูนย optic ของ 
eyepiece  lens 

2. แนวเล็ง หรือ line  of  sight หรือ Collimation  line คือ แนวท่ีผานจดุตัดของสายใย และผานจุดศูนย 
optic ของเลนซปากกลอง 

3. แกนหลอดระดับ คือ แกนราบท่ีผานจุดสูงสุดของฟองระดับ ถาฟองระดับไดระดับแกนนี้จะอยูใน
แนวราบเสมอ แกนนี้จะตองขนานกับแนวเล็งของกลอง 

4. แกนดิ่งของกลองระดับ คือ แกนดิ่งท่ีผานจดุแกนหมุนหมุนของกลอง และแกนนีจ้ะตองต้ังไดฉาก
กับกับแกนหลอดระดับและแกนกลอง เพราะฉะน้ันการตั้งระดับใหไดระดับ ก็คือการต้ังแกนดิ่ง 
หรือ ซ่ึงก็คือแนวเล็งของกลองอยูในแนวราบท่ีแทจริง 

ถาหากวาแกนตาง ๆ เหลานีข้องกลองระดบัคลาดเคล่ือน ก็จะทําใหมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนนี้จะเรียกวา instrument error เชนสายใยเคล่ือน หรือหลอดระดับเคล่ือน เปนตน 

 
ชนิดของกลองระดับ   
ชนิดของกลองระดับแบงตามลักษณะโครงสรางและหลอดระดับ จะแบงออกไดดังนี้ 
 1.  กลองระดับดัมป หรือ  Dumpy  Level คือกลองท่ีไมมีควงสัมผัสทางดิ่ง (Vertical   tangent  screw  
หรือ Tilting  screw) ดังนัน้ตัวกลอง สองหรือกลองโทรทัศน(Telescope) จะติดตายโดยตัวกลองจะหมุนได
โดยรอบแกนดิ่งเทานั้นซ่ึงเรียกวา Vertical  axis  หรือ  Standing  axis  หลอดระดับจะมีท้ังฟองกลม และฟองยาว 
ปจจุบันกลองชนิดนี้ไมคอยมีใชในการปฎิบัติงานแลว เนือ่งจากมีความละเอียดมีนอยและถูกกลองชนิดอ่ืน ๆ 
เขามาแทนท่ี 
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รูปท่ี 9 แสดงกลองระดับแบบ Dumpy Level 
 

 2.  กลองระดับท่ีปรับความลาดเอียงได หรือ Tilting   level  คือกลองท่ีใชระดับเขาควายท้ังหมด หรือ
กลองท่ีใช Tilting  level ท้ังหมด กลองชนดินี้จะมีควงสัมผัสทางดิ่ง ซ่ึงเรียกวา Tilting screw ซ่ึงสวนมากจะอยู
อยูทาง Eyepiece 
 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงกลองระดับแบบ Tilting Level 
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ลักษณะท่ีแตกตางจาก Dumpy  level ก็คือติดต้ังอยูบน Pivot หรือ Hinge ทําใหตัวกลองกระดกไดโดยมี 
Spring  box หรือ Spring  Return เปนตัวดนัไว ปลายอีกขางหนึ่งกจ็ะถูกดันโดย tilting  screw ทําให Spring หด
หรือยืดตัว  ซ่ึงทําใหหลอดระดับไดระดับ ซ่ึงก็คือการต้ังระดับนั่นเอง 

ขอแตกตางระหวางกลองระดับระดับ Dumpy   กับกลองระดับ Tilting   ก็คือ ตัวกลองโทรทัศนของ
กลองระดับ Dumpy หลอข้ึนเปนช้ินเดยีวกบัแกนดิ่ง จึงสามารถหมุนไดเฉพาะในแนวราบสวนกลองระดับ 
Tilting    ตัวกลองโทรทัศนใชติดบานพับหรือวางบนเดอืย (Pivot) ทําใหสามารถหมุนไดท้ังในแนวราบและ
แนวดิ่ง สําหรับการ หมุนในแนวดิ่งอยูในชวงจํากดั แตก็เปนขอดีของกลองระดับชนดิ Tilting ท่ีมีเหนือกวา
กลองระดับ Dumpy 

3.  กลองระดับอัตโนมัติ Self – leveling  level  or  automatic  level  หมายถึงกลองระดับอัตโนมัติ ซ่ึงมี
ท้ังชนิด High  grade และ Low  grade เหตุท่ีเรียกกลองอัตโนมัติก็เนื่องจากวากลองชนิดนี้สามารถปรับระดับ
ของ Collimation  line ใหอยูในแนวราบไดอยางถูกตอง ซ่ึงเราเรียกวา ระบบ Compensators 
 
หลักการของกลองอัตโนมัต ิ

ระบบ Compensator ของกลองอัตโนมัติจะแขวนลอยอยู โดยมีระยะแกวงทํามุมไมเกิน 15 องศาจาก
แนวดิ่งหรือVertical axis ซ่ึงการต้ังระดับจะใชควงตั้งระดับ ต้ังระดับฟองกลมใหไดระดับ จากน้ันกลองก็จะ
ปรับระดับเอง 

 

 
 
รูปท่ี 11 แสดงหลักการของกลองอัตโนมัติ 
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จากรูปท่ี 11        จ  จะตองนอยกวา 15’ หมายถึงแกนดิ่งของกลอง (standing axis) ทํามุมกับแกนดิง่ ซ่ึง
เปนแนวแรงดงึดูดของโลก ถากลองไดระดับแกนท้ังสองแกนนี้จะทับกันพอดี มุม    นี้จะเทากับ มุมเอียง (Tilt) 
ของแนวเล็งของกลองทํากับแนวราบดวยท่ี C เปนระบบ Compensator เม่ือแสงผานกจ็ะปรับแนวใหไดระดับ ก็
คือ แนว Line of sight จะถูกปรับใหไดระดับ โดยท่ี C จะมีความสูงเทากับ P ทําใหอานคา Staff ไดถูกตอง แต
การมองเห็นเราจะเห็นท่ี D ซ่ึงเปน Diaphragm หรือสายใย 

 
ระบบ Compensator จะมี 2 อยาง คือ 

1. Free  Suspension  Compensator หรือชนิดแขวนลอยอิสระ ระบบการทํางานจะ
ประกอบดวยกระจกหรือ prism ท่ีซ่ึงแขวนลอนอยูใน Telescope ตามมุมท่ีกําหนดให
แกวงตัวได 

2. Mechanical  Compensator ระบบนี้จะใชกระจก หรือ prism เหมือนกนัแตมี prism หนึ่ง
ตัวหรือมากกวาหนึ่ง จะถูก Fixed ติดกับ telescope โดยใช Spring เม่ือกลองเอียง Spring 
ก็จะหดตัวเพราะน้ําหนักของ prism ตัวท่ีแขวนลอยท่ีกดลง 

 
 

 
 

รูปท่ี 12 แสดงระบบอัตโนมัติ 
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ท้ังสองระบบนี้เรียกวา Air  damping  mechanism ท้ังนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดการส่ันไหว
เนื่องจากลมและความส่ันสะเทือนอ่ืน ๆ Air  damping  จึงถูกนํามาใช ระบบ Compensator นี้มีหลาย
ชนิดและหลายระบบ บางชนิดใชแมเหล็กชวยในการหยดุการแกวงจากรูปท่ี 12 เปนระบบ 
Compensator ท่ีใช Prism 3 อัน สองอันจะถูกแขวนลอย แตอีกอันหนึ่งจะ fixed ติดกบัตัว telescope   
เม่ือกลองเกิดการเอียง ระบบ Compensator ก็จะปรับสายใยใหไดระดบั 

 

 
 
รูปท่ี 13 แสดงภาพสายใยกลองระดับท่ีสองไปยังไมวัดระดับ 
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สวนประกอบของกลองระดบั 
1.  กลองระดับท่ีปรับความลาดเอียงได (Tilting   level)   

ตัวลํากลอง (Telescope) 
รูปท่ี  14  แสดงอุปกรณภายในตัวตัวกลองของกลองระดบัท่ัวไปตามลําดับ ประกอบดวยอุปกรณสําคัญ 

ดังตอไปนี ้
 

 
          

รูปท่ี 14 แสดงอุปกรณตางๆ ภายในตัวลํากลองของกลองระดับท่ัวไป 
 

1. ชองมองภาพ (Eyepiece) ภายในชองมองภาพจะบรรจุเลนสตา (Eyepiece Lens) เอาไวและท่ีเสนรอ

บวงภายนอกของชองมองภาพจะมีควงสัมผัสสําหรับปรับความชัดของภาพสายใยของกลองท่ี

กระจกสายใยภาพ(reticule) อีกดวย  ตัวอยางของภาพสายใยของกลองบนไมวดัระดับไดแสดงเอาไว

ในภาพท่ี7.9(c)แลว 

2. ควงปรับระยะโฟกัส (Focusing Screw) เปนอุปกรณเพื่อหมุนปรับความชัดของภาพเปาหมาย เล็งท่ี

ระยะตางๆ การท่ีหมุนควงดงักลาวนี้จะเปนการขยับเลนสโฟกัส (Focusing Lens) ภายในตัวลํากลอง

ไปมาจนกวาจะไดภาพเปาหมายเล็งท่ีชัดเจน 

3. เลนสวัตถุ (Objective Lens) เปนเลนสนนูท่ีติดอยูทางดานปลายของตัวลํากลองท่ีสองไปทาง

เปาหมายเล็งตางๆ 



 - 22 - 

4. กานเล็งแนว (Peep sights) หรือ หลอดเล็งแนว(Optical sights)เปนอุปกรณเล็งแนวแบบศูนยปน 

ติดต้ังอยูดานบนของตัวลํากลองใชสําหรับเล็งเปาหมายแบบหยาบ กอนทําการเล็งดวยสายใยกลอง 

5. หลอดระดับ สวนมากกลองชนิดนี้จะมีความไวของหลอดระดับมาก และหลอดระดับจะอยูภายใน

ขนานกับ telescope เวลาจะดฟูองระดับน้ําจะตองดูท่ีชองมอง โดยเฉพาะบางชนิดจะมี Prism 

สะทอนเขาไปใน telescope เวลาอาน staff ก็จะเห็นระดับดวย 

6. ควงสัมผัสทางดิ่ง (Tilting  screw) เปนควงต้ังระดับ tilting เม่ือฟองกลมไดระดับแลว เนื่องจากวา

กลองชนิดนี้มีลักษณะเปน Hinge เพราะฉะน้ัน tilting  screwจึงทําหนาท่ียกกลองข้ึนหรือลงจนกวา

ฟองยาวจะไดระดับ 

7. ควงสามเสา หรือส่ีเสา (Foot  screw  or  Leveling  screw) เปนควงท่ีใชในการตั้งระดับฟองกลม 

เพื่อใหแกนดิ่งของกลองอยูในแนวด่ิงโดยประมาณ เสร็จแลวจึงใช tilting  screw เพื่อใหแกนหลอด

ระดับอยูในแนวราบตามตองการ 

8. สายใยกลอง (Cross  hair) สวนมากจะขีดลงบนแผนแกว แลวเอาอีกแผนหนึ่งมาประกบ สายใยจะมี

สายใยดิ่งและสายใยราบ และ stadia  hair  line หรือสายใยบนและสายใยลาง ใชในการหาระยะทาง

จากกลองไปยงั staff   

9. ควงสัมผัสทางราบ (Tangent  screw) ทําหนาท่ีสายกลองใหสายใยด่ิงของกลอง ไปตัดกับกึ่งกลาง 

staff และการเคล่ือนท่ีของกลองจะเปนไปอยางชา ๆ และน่ิมนวล 

10. ควงสําหรับลอคกลอง (Clamp  screw) เปนควงสําหรับลอคกลองไมใหกลองเคล่ือนไหว เสร็จแลว

จึงใช  tangent  screw สายกลอง กลองบางชนิดไมมีแตจะอาศัยความฝดแทน 

11. จานองศา กลองระดับบางชนิดจะมีจานอาศาราบ เพื่อใชวัดมุมราบ เกบ็รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ 

12. ชองมองอาศา ใชสําหรับอานคาอาศาราบของกลอง 

13. ระดับฟองกลม (Circular  Level) บางคร้ังเรียกวาระดับน้ําตาไก ถาปรับกลองจนฟองกลม เขาไป

ในวงกลมแสดงวาแกนดิ่งของกลอง ไดดิ่งโดยประมาณ 

14. แนวเล็ง (Gun  sight) ใชเล็งเปาหมายโดยประมาณเพ่ือไมใหเสียเวลาในการสองกลองหา staff 

สวนมากจะติดอยูท่ีกึ่งกลางของ telescope 

15. แผนสะทอนแสง จะติดอยูขางลางหลอดระดับสําหรับสะทอนแสงเพื่อใหมองฟองระดับอยางชัดเจน 

ท้ังนี้หลอดระดับจะอยูในเรือนหลอดระดบั ทําใหแสงเขาไดไมเต็มท่ี 
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2.  กลองระดับดัมป (Dumpy  Level) 

 สวนประกอบตาง ๆ ก็เหมือนกับกลอง tilting ผิดกันแตเพียงวาไมมี tilting  screw มีหลอดระดับฟอง

ยาว (Tubular  Level) จะดูดวยตาโดยตรง เวลากลองไดระดับฟองยาวจะอยูในขีดยาวท้ังสอง (Zero  mark) 

3.  กลองระดับอัตโนมัต ิ

 จะมีระบบอัตโนมัติ หรือ Compensator คลาย ๆ กับ pendulum จะแขวนลอยตัวอยูอยางอิสระตามแรง

ดึงดูดของโลก ระบบอัตโนมัติจะสามารถทําใหสายใยกลองอยูในแนวระดับเสมอ แมวากลองจะเอียงก็ตาม 

 
ไมวัดระดับ (Staff or Rod) 
               ไมวดัระดับ staff  มีช่ืออีอยางหนึ่งวา rod  บริษัทผูผลิตจะผลิตข้ึนตามลักษณะของงานตาง ๆ และตาม
มาตราการวัดระยะ เชน เปนฟุตและเปนเมตร ซ่ึงใชเปนมาตรวัดความสูงของพื้นดนิท่ีตองใชคูกบักลองระดับ
เสมอ  มีลักษณะตาง ๆ กนัไปแลวแตบริษัทผูผลิตดังตอไปนี ้

1. แบงตามลักษณะการอาน  แบงไดเปนชนดิอานไดโดยตรง (Direct reading) และชนิดใชเปาเวอร

เนีย(Verniers target) ชนิดอานโดยตรงนัน้สามารถอานความสูงไดโดยตรงจากบนสายใยกลองท่ี

ตัดอยูบนไมวดัระดับ จากภาพท่ี 7.18 สามารถอานคาสายใยกลางจากไมวัดระดับโดยตรงได

เทากับ 1.142 เมตร สวนชนดิท่ีอานจากเปาเวอรเนยีภาพท่ี7.19 (a) นั้นผูถือไมวัดระดับจะเปนผู

ขยับเปาเวอรเนียจนกวาขีดศูนยของเวอรเนียตรงกับแนวสายใยกลางตามการบอกของผูสองกลอง 

จากภาพท่ี 7.19 (b) คาความสูงท่ีอานไดจากเวอรเนยีมีคาเทากับ 3.126 เมตร 

 
 
                          รูปท่ี 15 แสดงการอานคาสายใยกลางจากไมวดัระดับโดยตรงไดเทากับ 1.142 เมตร 
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รูปท่ี 16 แสดงไมวัดระดับชนิดอานคาจากเปาเวอรเนยี (Verniers target) 
            แสดงคาความสูงท่ีอานไดจากเวอรเนียมีคาเทากับ 3.126 เมตร 

 
2. แบงตามหนวยของการอาน แบงไดเปนชนดิหนวยเมตร และหนวยฟุต  ชนิดหนวยเมตรนั้นมีท้ัง

แบบความยาว 3 เมตร และ 4 เมตร ความกวาง 38 มิลลิเมตร สวนชนิดหนวยฟุตนั้นมีท้ังแบบความ

ยาว 12 ฟุต และ13 ฟุต ไมวัดระดับท้ังสองหนวยนี่มีท้ังแบบท่ีเปนทอนไมเดียว แบบพับและแบบ

ชักเขาออก 

3. แบงตามความละเอียด แบงไดเปนไมวัดระดับธรรมดา  และไมวัดระดับอินวาร  (Invar staff) ไมวัด

ระดับในชวง 1 เมตร จะแบงเปน 10 เดซิเมตร แตละชวง 1 เดซิเมตร ทาดวยสีแดงสลับกับสีดํา และ

ทุก 1 เดซิเมตรก็จะแบงเปน 10 เซนติเมตร ผูอานคาสายใยกลองบนไมวัดระดับจะตองประมาณคา

มิลลิเมตรดวยตนเอง  ไมวดัระดับธรรมดานี้มีท้ังท่ีทําจากวัสดุไม , โลหะผสมอลูมิเนียม  และใยแกว 

(Fiber glass) สวนไมระดับอินวาร เปนไมวัดระดับท่ีมีมาตรวัดระดับทําดวยโลหะผสม ( 65% 

เหล็กกลา และ 35% นิกเกิล) มีการขยายตัวเพียง 1.3 ไมครอน (micron) ตอเมตร ตอ 1 องศา ( 1  

micron = 10-6 เมตร) แผนมาตรวัดระดับอินวารนี้จะถูกขันเกลียว  และปรับความตึงใหไดมาตรฐาน

ตรึงไวกับไมวดัระดับ  ตัวเลขท้ังสองขางของมาตรวัดระดับอินวารจะบอกระยะทีละสองเซนติเมตร 

มีผลตางของตัวเลขทางซายและขวาเทากับ 301.55 เซนติเมตร กลองระดับท่ีใชอานคาไมวัดระดับ

แบบอินวารนีจ้ะตองเปนกลองความละเอียดสูงท่ีใชในงานระดับช้ันหนึง่  หรืองานสํารวจข้ันสูง  

(Geodetic   leveling) เชนกลองระดับอัตโนมัติ หรือ ทิลติงชนิดท่ีมีไมโครมิเตอร(Micrometer) 
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สําหรับปรับระนาบสายใยรูปตัว Y ใหขบไดพอดกีันกับขีดมาตรวัดทางซายและขวาบนไมระดับ 

อินวาร 

 

รูปท่ี 17 แสดงอินวาร staff แบบตางๆ 

 
 

รูปท่ี 18 แสดง staff พิเศษเพือ่งานวิศวกรรมโยธา 
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ฐานกลอง (Tribach) 
ขาต้ังกลอง (Tri) ชนิดฐานเรียบ และฐานโคง 
 

 รูปท่ี 19 แสดงขาต้ังกลองชนิดฐานเรียบ 

  

รูปท่ี 20 แสดงขาต้ังกลองชนิดฐานโคง 
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ฐานกลองเปนสวนประกอบที่สําคัญของกลองระดับท่ัวไปไมวาจะเปนชนิดฐานเรียบและฐานโคง ซ่ึง

จะ ประกอบดวยสวนของแกนดิ่งในการหมุนกลองไปรอบๆในแนวนอน, สวนของควงปรับระดับแบบสามเสา 

(Three Foot Screws), หลอดระดับในแบบฟองกลม (Circular or Spherical Spirit Level) หรือ แบบฟองยาว

(Tubula Spirit Level) และสวนของแทนสําหรับยึดติดกบัสามขาเพ่ือการต้ังกลอง รูปรายละเอียดสวนตางๆ ของ

กลองระดับรวมท้ังสวนฐานกลองไดแสดงเอาไวใน  รูปท่ี 19 และ รูปท่ี 20 

 

 
 

รูปท่ี 20 แสดงการตั้งระดับของฐานกลอง 

 

สวนการตั้งระดับของฐานกลองกอนเร่ิมทําการสํารวจทุกคร้ัง ดังแสดงในภาพท่ี 20 สามารถกระทําได

โดยการหมุนใหตัวลํากลองขนานกับควงปรับระดับแบบสามเสาคูใดคูหนึ่งกอน เชน ดังคูของ 1 และ 2 ทําการ

หมุนควงท้ังคูเขาหากัน หรือ ออกจากกนัจนกวา ฟองอากาศภายในหลอดระดับอยูตรงกลาง จากนัน้ใหหมุนตัว

ลํากลองไปประมาณ 90 องศา ลํากลองจะอยูในแนวตรงกบัควงท่ี 3 ทําการหมุนควงจนฟองอากาศเขากลางอีก

คร้ังหนึ่ง ก็จะทําใหแนวเล็งของกลองระดบัอยูในระนาบราบ 
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บทสรุป 
1. กลองระดับสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ชนิด ตามลักษณะโครงสรางและหลอดระดับ ดังนี ้

1.1   กลองระดับดัมป หรือ Dumpy Level คือ กลองท่ีไมมีควงสัมผัสทางดิง 
1.2   กลองระดับท่ีปรับความลาดเอียงได หรือ Tilting Level คือ กลองท่ีใชระดับเขาควายท้ังหมด กลอง

ชนิดนี้จะมีควงสัมผัสทางดิ่ง 
  กลองระดับอัตโนมัติ หรือ Automatic Level คือกลองท่ีสามารถปรับระดับของ Collimation line ใหอยูใน
แนวราบไดอยางถูกตอง โดยการใชควงต้ังระดับฟองกลม จากนั้นกลองก็จะปรับระดับเองโดยระบบ 
Compensator 

2.  กลองระดบัดัมป มีสวนประกอบพื้นฐานตาง ๆ เหมือนกับกลองระดับท่ีปรับความลาดเอียงได ยกเวน
เพียงแตกลองระดับดัมปจะไมมี Tilting screw และกลองระดับอัตโนมัติจะมีระบบ Compensator ซ่ึงแขวน
ลอยตัวอยูอยางอิสระตามแรงดึงดูดของโลก ทําใหสายใยกลองอยูในแนวระดับเสมอ 

3.  ไมวัดระดบัสามารถแบงออกไดตามลัษณะของงาน และตามมาตราการวัดระยะไดดังนี ้
 3.1  แบงตามลักษณะการอาน ซ่ึงมีท้ังชนิดอานไดโดยตรง และชนิดใชเปาเวอรเนยี 
 3.2  แบงตามหนวยการอาน เชน หนวยเปนเมตร หนวยเปนฟุต 
 3.3  แบงตามความละเอียด คือไมวัดระดับแบบธรรมดา และไมวัดระดบัอินวาร 
4. ขาต้ังกลองสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชนิด คือชนดิฐานเรียบ และชนิดฐานโคง  
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แบบทดสอบทายหนวย 
เร่ือง  เคร่ืองมือและอุปกรณของกลองระดบั 

 
คําส่ัง  จงตอบคําถามตอไปนี้มาพอสังเขป 
 1. กลองระดับมีกี่ชนิด อะไรบาง 
 2. กลองระดับมีสวนประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญ อะไรบาง 
 3.  กลองระดบัแตละชนดิมีลักษณะท่ีแตกตางกันอยางไร 
 4.  ลักษณะของไมวัดระดับมีกี่ลักษณะ อะไรบาง 
 5.  ขอแตกตางของขาต้ังกลองชนิดฐานเรียบและฐานโคง  
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