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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขาตั้งไมระดับ และเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบ
ระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ โดยขาตั้งไมระดับเมื่อสราง
เสร็จแลวไดมีการประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับ การเก็บขอมูลเปนวิธีการทําระดับแบงวิธีการทําระดับเปน2
วิธี คือ การทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ และการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น โดยทําระดั บ
Differential Double Runสายการระดับวงรอบปดออกจากหมุดหลักฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเลข ลย. 9 - 72 มีคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 241.410 เมตร แลวเขาบรรจบกับหมุดหลักฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมือง หมายเลข ลย. 9 – 72 ที่เปนหมุดหลักฐานแรกออกรวมระยะทาง 1.4205 กิโลเมตร
โดยใชขอกําหนดชั้นงานระดับชั้นที่ 3 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบไมเกิน 12 K หลังจากนั้นเปรียบเทียบ
ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทําระดับโดยใชขาตัง้ ไมระดับ
ผลการวิจัยพบวาขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นสามารถทําใหไมระดับทรงตัวนิ่งอยูในแนวดิ่งไดโดยตําแหนงของไม
ระดับในการเปลี่ยนจากไมหนาเปนไมหลังยังคงอยูในตําแหนงและระดับตามเดิม และการทําระดับโดยใชบคุ คล
ถือไมระดับมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบเฉลี่ย 0.0092เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.002 เมตร สวนการ
ทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบเฉลี่ย 0.0042เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.001
เมตร แสดงใหเห็นวาการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบนอยกวาการทําระดับโดย
ใชบุคคลถือไมระดับ 0.005 เมตรซึ่งการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นสามารถลดความคลาดเคลื่อน
ในการทําระดับลงได
คําสําคัญ ขาตั้งไมระดับ, การระดับ, การสํารวจ
Abstract
This study was aimed to develop the staff adjustable tripod and to compare the
closure from level loops using the manual method of holding staff and the one using
adjustable tripod. The tripod was tested and evaluated. A comparison of two leveling tests:
with manual staff holding, and with adjustable tripod, was made. The level loop tests were
differential double run, against the Department of Public Works and Town & Country
Planning’s benchmark number Loei 9-72. with mean sea level of 241.410 m. around the
designated area with the 1.4205 km. distance. The tests complied with the third order
allowable error that is not greater than 12 K . The closures from both methods were
compared. The result shows that the adjustable tripod can support the staff to stand
vertically and still. When turning the staff from fore-sight to back-sight, the position and level
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of the staff stay the same. The error from manual staff holding method was 0.0092 m. with
the standard deviation of 0.002 m. The error from adjustable tripod holding method was
0.0042 m. and the standard deviation of 0.001 m. This indicates that the error of leveling
with adjustable tripod was 0.005 m. less. Therefore, the tripod can reduce the error for
leveling work.
Keywords Tripod of Staff, Leveling, Surveying
บทนํา
การทําระดับเปนวิธีการสํารวจรังวัดวิธีหนึ่งเพื่อหาคาระดับความสูงต่ําของภูมิประเทศ โดยใชเครือ่ งมือ
ที่สําคัญไดแกกลองระดับ และไมระดับ (Staff) ขอมูลที่ไดจากการทําระดับจะเปนคาระดับความสูงของสภาพ
ภูมิประเทศจากระดับน้ําทะเลปานกลางสําหรับนําไปใชในการอางอิงและกําหนดระดับความสูงในการสํารวจ
ทําแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบและกอสรางระบบภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศของงานดานตาง ๆ เพือ่ การ
พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน งานดานวิศวกรรมโยธา เปน การกําหนดระดับ ความสูงในการ
กอสรางถนนสะพาน เขื่อน คลองสงน้ํา อางเก็บน้ํา การชลประทานระบบปองกันอุทกภัยการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกการผังเมือง งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนการกําหนดระดับความสูงหรือเสนชั้น
ความสูงของพื้นที่แหลง โบราณสถาน แหลง วัฒ นธรรม การทองเที่ยว งานดานการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งงานดานตางๆ เหลานี้จะตองอาศัยขอมูลคาระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางจากการ
ทําระดับและลงรายละเอียดทั้งในแผนที่ภูมิประเทศ แบบกอสรางและในขั้นตอนของการกอสรางจริง
สําหรับการกําหนดคาระดับความสูงในงานดานวิศวกรรมโยธาหรืองานกอสรางตาง ๆ จะตองอางอิง
คาระดับ จากระดับ น้ําทะเลปานกลาง โดยจะตองทําระดับ ดวยวิธีห าคาตางระดับ ไป-กลับ (Differential
Double Run) จากหมุดหลัก ฐานการระดับ หรือหมุดหลัก ฐานทางดิ่ง (Bench Mark, BM)ที่ ท ราบคา
ระดับน้ําทะเลปานกลางแลวมายังโครงการกอสรางใหครอบคลุมกับพื้นที่โครงการกอสราง ซึ่งการทําระดับ
จะตองมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบตามขอกําหนดชั้นงานระดับตามมาตรฐานFederal Geodetic Control
Committee 1984 หรือตามขอกําหนดชั้นงานระดับของหนวยงานนั้น ๆในสวนของการทําระดับที่นํามาใชใน
งานกอสรางทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เปนการทําระดับโดยใชขอกําหนดชั้นงานระดับ งานชั้นที่ 3
(วิชัย เยี่ยงวีรชน. 2557: 5) ที่ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 12 K โดยจะตองทําระดับไมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนขึ้นเลยหรือใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดเทาที่จะทําไดถึงแมวาบุคคลที่ปฏิบัติงานจะ
ปฏิบัติง านอยางระมัดระวังแลวก็ตามแตก็ไมส ามารถหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากบุคคลที่
ปฏิบัติงานได (วัฒนวงศ รัตนวราห และธนัช สุขวิมลเสรี. 2557 : 20) และจากการทําระดับเพื่อหาคาระดับ
ความสูงมักพบปญหาวาบุคคลที่ถือไมระดับ ถือไมระดับไมนิ่งหรือไมไดดิ่ง และการยกไมระดับเพื่อเปลี่ยนจาก
ไมหนาเปนไมหลังไมอยูในตําแหนงและระดับเดิมทําใหคาความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบมีคามากหรือใกลเคียง
กับคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหตามขอกําหนดชั้นงานระดับ
จากปญหาดังกลาวจึงไดสรางขาตั้งไมระดับขึ้นแทนการใชบุคคลถือไมระดับสําหรับแกปญหาไมระดับ
ไมนิ่งหรือไมไดดิ่ง ใหไมระดับมีความนิ่งและไดดิ่ง และแกปญหาการยกไมระดับเพื่อเปลี่ยนจากไมหนาเปนไม
หลังที่ไมอยูในตําแหนงเดิม ใหไมหนาและไมหลังอยูในตําแหนงเดิม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบของ
การทําระดับอันจะเปนประโยชนและสงผลใหการทําระดับเพื่ออางอิงคาระดับความสูงในการสํารวจทําแผนที่
ภูมิประเทศ การออกแบบและกอสราง ระบบภูมิศาสตรและภูมสิ ารสนเทศของงานดานตาง ๆ เพื่อการพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐานของประเทศดังกลาวขางตนมีความละเอียดถูกตองมากยิ่งขึ้น และเปนฐานขอมูลอางอิงคา
ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางขาตั้งไมระดับ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการ
ทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ใชเนื้อหาการทําระดับ Differential Double Run สายการระดับวงรอบปด
โดยใชขอกําหนดชั้นงานระดับ งานชั้นที่ 3 ตามมาตรฐานของ Federal Geodetic Control Committee
1984ที่ยอมใหคลาดเคลื่อนเขาบรรจบไดไมเกิน 12 K
2. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ที่ใชในการเก็บขอมูลใชพื้นที่รอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย อ.
เมืองเลย จ.เลย โดยทําระดับ Differential Double Run สายการระดับวงรอบปดออกจากหมุดหลักฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง หนาสํานักงานเทศบาลเมืองเลย หมายเลข ลย. 9 – 72 ซึ่งมีคาระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 241.410 เมตร แลวเขาบรรจบกับหมุดหลักฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองหมายเลข ลย. 9 - 72 ซึ่ง
เปนหมุดหลักฐานแรกออก ตามภาพที่ 1

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองเลย

ลย. 9 - 72

ภาพที่ 1 พื้นที่ที่ใชเก็บขอมูลรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย
ที่มา : http://www.google.go.th
การทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของการทําระดับ หรือการระดับ
วิชัย เยี่ยงวีรชน. (2557 : 77-79)ไดใหความหมายของการทําระดับหรือการระดับไววาการทําระดับ
เปนวิธีการหาคาระดับความสูง การหาคาระดับความสูงของจุดใด ๆ ใชวธิ กี ารหาคาความตางระดับของจุดนั้น
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เทียบกับจุดที่ทราบคาระดับอยูแลวที่เรียกวา หมุดหลักฐาน หรือหมุดระดับ (Bench Mark, BM)ดวยการวัด
ดวยกลองระดับ และอานคาความสูงของแนวเล็งจากไมระดับ(Staff)สําหรับคาระดับความสูงของหมุดระดับ
ของประเทศไทยใชพื้นหลักฐานอางอิงจากระดับน้ําทะเลปานกลางที่เกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. ขอกําหนดชั้นงานระดับ
ขอกําหนดชั้นงานระดับเปนการกําหนดความละเอียดถูกตองหรือความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในการ
ทําระดับ ตามมาตรฐาน Federal Geodetic Control Committee 1984ซึ่งไดกําหนดชั้นของงานระดับเปน
3 ชั้นงาน สําหรับการวิจัยครั้งนีจ้ ะกลาวเฉพาะความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบเทานั้น ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบตามมาตรฐาน Federal Geodetic Control Committee 1984
งานชั้นที่ 1
งานชั้นที่ 2
Classification
งานชั้นที่3
Class 1
Class 2
Class 1
Class 2
ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบ
12 มม.
- ตอนการระดับไปและกลับ
3 มม. K 4 มม. K 6 มม. K 8 มม. K
K

- สายการระดับหรือวงรอบปด

4 มม. K

5 มม. K

6 มม. K

8 มม. K

12 มม.
K

หมายเหตุ : K มีหนวยเปนกิโลเมตร
ที่มา: Barry, F. K. & Dianne, K.S. (2015 : 96)
3. การทําระดับสายการระดับวงรอบปด
วัฒนวงศ รัตนวราห และธนัช สุขวิมลเสรี. (2557 : 117-119)ไดใหความหมายและแสดงตัวอยางการ
ตรวจสอบเกณฑความถูกตองของการทําระดับสายการระดับวงรอบปดไวดังนี้
3.1 การทําระดับสายการระดับวงรอบปด หมายถึงการทําระดับที่เปนชุดตอเนื่องกันซึ่งเริ่มทํา
ระดับจากหมุดระดับที่ทราบคาระดับแลว ไปยังจุดถายระดับตาง ๆ (Turning Point, TP) และวนกลับมา
สิ้นสุดยังหมุดระดับเดิมที่เริ่มตนการทําระดับ
3.2 การตรวจสอบเกณฑความถูกตองของการทําระดับเปนการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนใน
การเขาบรรจบโดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดชั้นของงานระดับ ซึ่งจะตองมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินชั้นของ
งานระดับ เชน การทําระดับวงรอบปดใชขอกําหนดงานชั้นที่ 3 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบไดไม
เกิน 12 K โดยทําระดับออกจากหมุดBM1 ซึ่งมีคาระดับ 1.002 เมตร ไปยัง TP1 TP2 TP3 และวนกลับมา
ยัง BM1 ซึ่งเปนหมุดระดับเดิมที่เริ่มตนการทําระดับมีระยะเปน 0.397 กิโลเมตร ผลจากการทําระดับปรากฏ
วาคาระดับของหมุด BM1ที่เขาบรรจบมีคาระดับ 1.003 เมตร เมื่อคํานวณคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหตาม
ขอกําหนดชั้นงานระดับ ชั้นที่ 3 คือ 12 K (มิลลิเมตร) เมื่อ K คือความยาวเสนระดับเปนกิโลเมตร จะไดคา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเทากับ 7.56 มิลลิเมตร ดังนั้นการทําระดับสายการระดับวงรอบปดนี้ยอมรับได
สําหรับขอกําหนดชั้นงานระดับ ชั้นที่ 3 เนื่องจากมีคาความคลาดเคลื่อนในการเขาบรรจบไปเพียง 1 มิลลิเมตร
ซึ่งนอยกวา 7.56 มิลลิเมตร
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4. ความคลาดเคลื่อนในการทําระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการทําระดับเปนความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหวาง
การทํางานโดยไดศึกษาความผิดพลาดในขณะทํางาน และมีขอเสนอแนะสําหรับการตั้งไมระดับดังนี้
4.1 ความผิดพลาดในขณะทํางาน
ยรรยง ทรัพยสุขอํานวย. (2557 :75) ไดกลาวถึงความผิดพลาดในขณะทํางานไววา ความผิดพลาด
ในขณะทํางานมีสาเหตุมาจากการตั้งไมระดับไมตรงดิ่ง และควรจะตรวจสอบระดับฟองกลมการตั้ง ground
plate หรือตอกจุดถายระดับในดินออนจะทําใหเกิดการทรุดตัว
วิชัย เยี่ยงวีรชน. (2557 : 99, 103) ไดกลาวถึงความผิดพลาดในขณะทํางานไววา ความผิดพลาด
ในขณะทํางานมีสาเหตุมาจากการวางไมระดับผิดตําแหนงในขณะทํางาน โดยเฉพาะตําแหนงจุดเปลี่ยนถาย
ระดับ และการถือไมระดับเอียงไมไดระดับ
4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการตั้งไมระดับ
Barry, F. K. & Dianne, K.S. (2015 : 110-111) ไดเสนอแนะการตั้งไมระดับไวดังนี้ การตั้งไม
ระดับตองตั้งไมระดับใหอยูในแนวตรงดิ่งและไดระดับในแนวดิ่ง และตองตั้งไมระดับใหตรงตําแหนงเดิมเมื่อ
ตําแหนงนั้นเปลี่ยนการอานจากไมหนาเปนไมหลัง
4.3 วิธีการทําระดับคุณภาพสูง หรือการทําระดับพิเศษ
Busko, M., Frukacz, M., &Szczutko, T. (2014) ไดกลาวถึงการทําระดับคุณภาพสูงไววาการทํา
ระดับคุณภาพสูงนั้นควรใชไมร ะดับ Invar Staffที่ทําจากโลหะ Invar เพื่อชวยใหไมร ะดับ ตั้งในแนวดิ่ง แต
เนื่องจากInvar Staff มีราคาแพง จึงอาจใชแทงไฟเบอรกลาสหรือไมอัดที่มีราคาถูกกวาแตมีขอเสียคือมีขอตอที่
อาจทําใหมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อสรางขาตั้งไมระดับและเปรียบเทียบความคลาดเคลือ่ น
เขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1) กลองระดับอัตโนมัติพรอมขาตั้งกลอง
2) ไมระดับ
3) ขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
4) เทปวัดระยะ
2.2 การสรางขาตั้งไมระดับและการประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับ
1) การสรางขาตั้งไมระดับ ขาตั้งไมระดับที่ใชเ ปนเครื่องมือในการเก็บ ขอมูล ทําดวยเหล็ก
กลองขนาด 6 X 6 หุน โดยแบงสวนประกอบเปน 3 สวน คือ สกรูปรับระดับ ฐานยึดสกรูปรับระดับ และแกน
ยึดไมระดับปรับทิศทางแตละสวนยึดติดกันดวยการเชื่อมและการขันสกรู โดยในสวนของแกนยึดไมระดับปรับ
ทิศทางไดติดตั้งตลับลูกปนอยูที่ศูนยกลางของฐานยึดสกรูปรับระดับทําหนาที่เปนตัวหมุนใหไมระดับเปลี่ยน
จากไมหนาเปนไมหลัง เมื่อสรางแลวเสร็จทาสีแดงสลับสีขาว ตามภาพที่ 2
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สกรูปรับระดับ
แกนยึดไมระดับปรับทิศทาง
ฐานยึดสกรูปรับระดับ
ตลับลูกปน

ภาพที่ 2 ขาตั้งไมระดับ
2) การประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับหลังจากสรางขาตั้งไมระดับเสร็จเรียบรอยแลว ไดมี
การประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับโดยนําไมระดับมาติดตั้งกับแกนยึดไมระดับปรับทิศทางแลวหมุนใหไม
ระดับเปลี่ยนจากไมหนาเปนไมหลัง พบวาไมระดับสามารถทรงตัวนิ่งอยูในแนวดิ่งได และจุดของไมหนาและไม
หลังยังคงอยูในตําแหนงและระดับตามเดิมตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการทําระดับ Differential Double Run สายการระดับวงรอบปดโดย
แบงการทําระดับเปน 2 วิธี คือ การทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ ดังนี้
3.1 การทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ เปนการทําระดับ Differential Double Run สายการ
ระดับวงรอบปด โดยออกจากหมุดหลักฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมือง
เลย หมายเลข ลย. 9 – 72 ซึ่งมีคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 241.410 เมตร แลวเขาบรรจบกับหมุดหลักฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหมายเลข ลย. 9 - 72 ซึ่งเปนหมุดหลักฐานแรกออกจํานวน 5 รอบ
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3.2 การทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ เปนการทําระดับ Differential Double Run สายการ
ระดับวงรอบปด โดยออกจากหมุดหลักฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมือง
เลย หมายเลข ลย. 9 – 72 ซึ่งมีคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 241.410 เมตร แลวเขาบรรจบกับหมุดหลักฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหมายเลข ลย. 9 - 72 ซึ่งเปนหมุดหลักฐานแรกออกจํานวน 5 รอบ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับ
4.2 เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางการทํา
ระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
ผลการวิจัย
1. การสรางขาตั้งไมระดับ จากการสรางขาตั้งไมระดับเมื่อสรางเสร็จแลวไดมีการประเมินการใชงาน
ของขาตั้งไมระดับโดยนําไมระดับมาติดตั้งกับแกนยึดไมระดับปรับทิศทาง แลวหมุนใหไมระดับเปลี่ยนจากไม
หนาเปนไมหลัง ผลการประเมินพบวาขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นสามารถทําใหไมระดับทรงตัวนิ่งอยูในแนวดิ่งได
โดยตําแหนงของไมระดับในการเปลี่ยนจากไมหนาเปนไมหลังยังคงอยูในตําแหนงและระดับตามเดิม
2. เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทํา
ระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึน้
2.1 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ
ตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ
รอบ ระยะ คาระดับ คาระดับ
ความ
ความ
ความ
ที่ (กม.)
คงที่ เขาบรรจบ คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน
(ม.)
(ม.)
เขาบรรจบ เขาบรรจบ
เขาบรรจบ
ที่เกิดขึ้น
ที่ยอมให ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
(ม.)
(ม.)
(ม.)
1 1.4205 241.410 241.418
0.008
0.014
0.0092
2 1.4205 241.410 241.403
0.007
0.014
3 1.4205 241.410 241.423
0.013
0.014
4 1.4205 241.410 241.418
0.008
0.014
5 1.4205 241.410 241.420
0.010
0.014

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ม.)
0.002

จากตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ โดยทําระดับ
สายการระดับวงรอบปดมีระยะ 1.4205 กิโลเมตร จํานวน 5 รอบ ออกจากหมุดหลักฐานที่มีคาระดับคงที่
เทากับ 241.410 เมตรพบวาคาระดับ เขาบรรจบเทากับ 241.418 เมตร241.403 เมตร 241.423 เมตร
241.418 เมตร และ 241.420 เมตร ตามลําดับ และมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเทากับ 0.008
เมตร 0.007 เมตร 0.013 เมตร 0.008 เมตร และ 0.010 เมตร ตามลําดับ โดยการทําระดับทั้ง 5 รอบ มี
ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่ยอมใหเทากับ 0.014 เมตร และเมื่อเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึน้
พบวา ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเทากับ 0.0092 เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.002 เมตร

~ 855 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

2.2 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ
ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ
รอบ ระยะ คาระดับ คาระดับ
ความ
ความ
ความ
ที่ (กม.)
คงที่ เขาบรรจบ คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน
(ม.)
(ม.)
เขาบรรจบ เขาบรรจบ
เขาบรรจบ
ที่เกิดขึ้น
ที่ยอมให ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
(ม.)
(ม.)
(ม.)
1 1.4205 241.410 241.415
0.005
0.014
0.0042
2 1.4205 241.410 241.413
0.003
0.014
3 1.4205 241.410 241.414
0.004
0.014
4 1.4205 241.410 241.405
0.005
0.014
5 1.4205 241.410 241.414
0.004
0.014

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ม.)
0.001

จากตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบจากการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ โดยทําระดับสาย
การระดับวงรอบปดมีระยะ 1.4205 กิโลเมตร จํานวน 5 รอบ ออกจากหมุดหลักฐานที่มีคาระดับคงที่เทากับ
241.410 เมตร พบวาคาระดับเขาบรรจบเทากับ 241.415 เมตร 241.413 เมตร 241.414 เมตร 241.405
เมตร และ 241.414 เมตร ตามลําดับ และมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเทากับ 0.005 เมตร 0.003
เมตร 0.004 เมตร 0.005 เมตร และ 0.004 เมตร ตามลําดับ โดยการทําระดับทั้ง 5 รอบ มีความคลาดเคลื่อน
เขาบรรจบที่ยอมใหเทากับ 0.014 เมตร และเมื่อเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นพบวา ความคลาด
เคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเทากับ 0.0042 เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.001 เมตร
2.3 เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับ
การทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทํา
ระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้น
วิธกี ารทําระดับ
ความ
ความ
สวนเบี่ยงเบน ความแตกตาง
คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
ของความ
เขาบรรจบ
เขาบรรจบ
(ม.)
คลาดเคลื่อน
ที่ยอมให
ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
เขาบรรจบ
(ม.)
(ม.)
(ม.)
การทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ
0.014
0.0092
0.002
0.005
การทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับ
0.014
0.0042
0.001
จากตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทํา
ระดับ โดยใชขาตั้ง ไมร ะดับ ที่สรางขึ้นโดยใชขอกําหนดงานชั้นที่ 3 ตามมาตรฐานของ Federal Geodetic
Control Committee 1984โดยความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่ยอมใหเทากับ 0.014 เมตร ผลการวิจัยพบวา
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การทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 0.0092เมตร สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.002เมตร สวนการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
0.0042เมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.001เมตร โดยทั้งสองวิธีมีความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบที่ยอมใหไมเกิน
12 K ตามขอกําหนดงานชั้นที่ 3 ซึ่งยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบไดไมเกิน 0.014 เมตร และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับ
การทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นพบวาการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับมีคาความคลาดเคลื่อนเขา
บรรจบนอยกวาการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ 0.005 เมตรแสดงใหเห็นวาการทําระดับโดยใชขาตั้งไม
ระดับที่สรางขึ้นสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับลงได
อภิปรายผลการวิจัย
1. การสรางขาตั้งไมระดับ ขาตั้งไมระดับเมื่อสรางเสร็จแลวไดมีการประเมินการใชงานขาตั้งไมระดับ
โดยนําไมร ะดับมาติดตั้งกับแกนยึดไมระดับปรับทิศทางแลวหมุนใหไมระดับ เปลี่ยนจากไมหนาเปนไมหลัง
ผลการวิจัยพบวาไมระดับสามารถทรงตัวนิ่งอยูในแนวดิ่งได และจุดของไมหนาและไมหลังยังคงอยูในตําแหนง
และระดับ ตามเดิม ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากฐานยึดสกรูป รับ ระดับ ใช เ หล็กกลองขนาด 6 X 6 หุนยาว 35
เซนติเมตร จํานวน 3 ทอน โดยทํามุม 120 องศาซึ่งกันและกัน ทําใหขาตั้งไมระดับมีความมั่นคงเสถียรภาพซึ่ง
ทําใหไมระดับสามารถทรงตัวนิ่งอยูในแนวดิ่งได ประกอบกับไดติดตั้งตลับลูกปนอยูที่ศูนยกลางของฐานยึดสก
รูปรับระดับเพื่อชวยในการหมุนไมระดับไดงายทําใหจุดของไมหนาและไมหลังยังคงอยูในตําแหนงและระดับ
ตามเดิม ในสวนของสกรูปรับระดับใชนอตเกลียวละเอียดเบอร 21 ยาว 30 เซนติเมตร เปนตัวปรับระดับของ
ไมระดับทําใหสามารถปรับระดับของไมระดับใหไดดิ่งไดดีขึ้นและละเอียดขึ้น
2. เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนเขาบรรจบระหวางการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับกับการทํา
ระดับ โดยใชขาตั้ง ไมระดับที่สรางขึ้นผลการวิจัยพบวา การทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่ส รางขึ้นมีความ
คลาดเคลื่อนเขาบรรจบนอยกวาการทําระดับโดยใชบุคคลถือไมระดับ 0.005 เมตร แสดงใหเห็นวาการทํา
ระดับโดยใชขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับลงได และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลของการศึกษาคาความคลาดเคลื่อนในการทําระดับของZrinjski, M., Barkovic, D., Baricevic, S.,
&Alaupovic, L. (2018) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน 0.0079 เมตร ถือวาการทําระดับโดยใชขาตั้งไมระดับมีความ
คลาดเคลื่อนนอยกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาตั้งไมระดับที่สรางขึ้นมีความมั่นคงเสถียรภาพสามารถทรงตัวนิ่ง
อยูในแนวดิ่งได ซึ่งสามารถแกปญหาจากบุคคลที่ถือไมระดับไมนิ่งหรือไมไดดิ่งลงไดและขาตั้งไมระดับ ที่สราง
ขึ้นไดติดตั้งตลับลูกปนอยูที่ศูนยกลางของฐานยึดสกรูปรับระดับเพื่อชวยในการหมุนไมระดับไดงา ยทําใหจดุ ของ
ไมหนาและไมหลังยังคงอยูในตําแหนงและระดับตามเดิม และการใชสกรูปรับระดับที่เปนเกลียวละเอียดซึ่ง
สามารถแกปญหาการยกไมระดับเพื่อเปลี่ยนไมระดับจากไมหนาเปนไมหลังที่ไมอยูในตําแหนงและระดับเดิมลง
ได ซึ่งสอดคลองกับ ยรรยง ทรัพยสุขอํานวย. (2557 : 75) ที่กลาววาความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด
ในขณะทํางานเกิดจากการตั้งไมระดับไมตรงดิ่ง และสอดคลองกับ วิชัย เยี่ยงวีรชน. (2557 : 99, 103) ที่กลาว
วาความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในขณะทํางานเกิดจากการถือไมระดับเอียงไมไดระดับ และการวางไม
ระดับผิดตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนงที่เปนจุดเปลี่ยนถายระดับ และสอดคลองกับ Barry, F. K. & Dianne,
K.S. (2015 : 110-111) ที่ไดเสนอแนะการตั้งไมระดับไววา ตองตั้งไมระดับใหอยูในแนวตรงดิ่งและไดระดับใน
แนวดิ่ง และตองตั้งไมระดับใหตรงตําแหนงเดิมเมื่อตําแหนงนั้นเปลี่ยนการอานจากไมหนาเปนไมหลังซึ่งจะทํา
ใหการทําระดับสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับลงได
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อยางไรก็ตามถึงแมวาขาตั้งไมระดับที่ สรางขึ้นสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับลงได
แตในลักษณะการใชงานอาจยังมีความไมสะดวกในการขนยายหรือการยายตําแหนงในการตั้งไมระดับเนือ่ งจาก
ไมสามารถถอดประกอบหรือพับได และหากทําระดับในพื้นที่ที่เปนดินออนเมื่อเวลาปรับระดับใหไมระดับไดดงิ่
ปลายของสกรูอาจหมุนจมลงไปในดินทําใหปรับระดับไมระดับไดยาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
ใชเปนขาตั้งไมระดับแทนการใชบุคคลถือไมระดับสําหรับการทําระดับเพื่อสรางหมุดระดับอางอิง และ
กําหนดระดับความสูงในการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบและกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของใหมี
ความละเอียดถูกตองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการทําระดับลงได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
การสรางขาตั้งไมระดับในครั้งตอไปควรมีชิ้นสวนใหนอยลงและสามารถถอดประกอบหรือสามารถพับ
ได และควรออกแบบใหมีแผนเหล็กรองรับที่ปลายของสกรูปรับระดับ เนื่องจากเวลาทําระดับในพื้นที่ที่เปนดิน
ออนปลายของสกรูปรับระดับอาจจมลงในพื้นที่ที่เปนดินออนทําใหปรับระดับไมระดับไดยาก
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