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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีท าการสร้างจุดควบคุมทางดิ่งในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโครงข่ายหมุดระดับความสูงเทียบกับระดับน ้าทะเลปานกลางในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยด้วยระดับความถูกต้องตามมาตรฐานเกณฑ์งานช้ัน 3 ที่ 12 mm   (K = 

ระยะทางหน่วยเป็นกโิลเมตร) หมุดระดับความสงูเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

รวมถึงการสร้างแนวป้องกันน า้ท่วม การระบายน า้ในเวลาที่ฝนตกหนัก หาค่าอ้างอิงการทรุดตัว

ของอาคารเก่า และสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่ต้องการให้มีระดับความสูงอยู่เหนือ

ระดับน า้ทะเลปานกลาง วิธีการศึกษาได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลและน าหลักการของการส ารวจ

แนวเส้นทางคือขั้นตอนการส ารวจขั้นต้นและการส ารวจเบ้ืองต้นมาประยุกต์ใช้ โดยการใช้วิธีการ

ถ่ายระดับเข้าจุดควบคุมทางดิ่งแล้วน ามาค านวณหาค่าความต่างระดับของจุดต่างๆ การถ่ายระดับ

เข้าจุดควบคุมน้ันจะเร่ิมถ่ายออกจากหมุด BM หมายเลข2070 ของกรุงเทพมหานคร มีค่าระดับ

ความสงูที่เทยีบกับระดับน า้ทะเลปานกลางมาเข้าจุดควบคุมทางดิ่งในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยจ านวน 9 

หมุด โดยในอนาคตจะใช้หมุด BM1 และ BM2 เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงในการใช้ค่าระดับความ

สงูเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทยีบค่าระดับความสูง ซ่ึงหมุด BM1 มีค่าระดับเท่ากับ 1.419 เมตร 

และหมุด BM2 มีค่าระดับเทา่กบั 1.405 เมตร และอกี 7 หมุดเป็นหมุดที่ติดต้ังเอาไว้ที่ตัวอาคาร 

6 ของมหาวิทยาลัยตามต าแหน่งต่างๆ เป็นหมุดที่มีค่าระดับความสูงเทียบกับระดับน า้ทะเลปาน

กลาง โดยค่าระดับที่ได้ทั้งหมดน้ีสามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทยีบหาค่าการทรุดตัวของอาคาร

ในอนาคตได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*   นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**  ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

*** ที่ปรึกษาสารนิพนธร่์วม 
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บทน า 

   เน่ืองจากในปี 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยน า้ท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทยและบริเวณ

กรุงเทพมหานคร โดยในระดับท้องถิ่นได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณชุมชนหมู่บ้านท่าทราย 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ และผู้ประกอบการต่างๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านท่าทราย โดยมหา

อุทกภัยคร้ังน้ีส่งผลให้เกิดความเสียหายกับคนในชุมชนหมู่บ้านท่าทราย ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ท  างาน 

หอพัก และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงได้เล็งเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไข

ปัญหาและหาแนวทางป้องกัน โดยใช้วิธีการสร้างโครงข่ายหมุดระดับควบคุมทางด่ิงในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือตรวจวัดหาค่าระดับการทรุดตัวของอาคารเปรียบเทียบ

ระดับน า้ทะเลปานกลาง หากในปีต่อไปเกดิการทรุดตัวต ่ากว่าระดับมาตรฐานของการทรุดตัวจะได้

หาทางแก้ไขได้ทนัทว่งท ี

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

                1.  เพ่ือสร้างโครงข่ายหมุดระดับความสูงเทียบกับระดับน า้ทะเลปานกลางในพ้ืนที่

ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยระดับความถูกต้องตามมาตรฐานเกณฑ์งานช้ัน 3 ที่ 12 

mm  (k ระยะทางหน่วยเป็นกโิลเมตร) 

 2.  หาค่าระดับความสงูของหมุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือเป็นค่า

อ้างองิในการหาค่าการทรุดตัวของอาคารเก่าในอนาคต 

 

ขอบเขตการศึกษา 

          1.  ศึกษาเส้นทางที่สามารถท าการถ่ายระดับได้ง่ายไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณถนน

ประชาช่ืน ถึงชุมชนหมู่บ้านทา่ทราย และมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

          2.  ท าการถ่ายระดับเร่ิมต้นที่หมุด BM หมายเลข 2070 ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

อยู่ตรงสะพานข้ามคลองประปาตรงหน้าประตูทางเข้าการประปานครหลวง ถึงหมุด BM ต่างๆ

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 

 3.  ท าการสร้างหมุดระดับถาวรเพ่ิมเติมตั้งแต่หมุด BM 1 ถึงหมุด BM ต่างๆ

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

         4. ประมาณระยะทางในการถ่ายระดับของหมุด BM และจุด TP ห่างกนัแต่ละจุดไม่

เกนิ 40 เมตร   

         5. เกณฑ์ในการส ารวจใช้อุปกรณ์ในการส ารวจช้ัน 3 และใช้เกณฑ์การตรวจสอบ

ความคลาดเคล่ือนตามเกณฑง์านช้ัน 3 ที่ 12 mm  (k ระยะทางหน่วยเป็นกโิลเมตร) 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงต าแหน่งหมุดระดับถาวรตามแนวเส้นทางเลือกบริเวณถนนประชาช่ืนและ

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 
 

 

ช่ือหมุด 

 

สถานท่ีตั้ง 

BM 2070 บนสะพานข้ามคลองประปาหน้าการประปานครหลวง 

BM1 หน้าศาลพระสทิธธิาดา 

BM 2 ด้านหลังเสาสนัตภิาพ 

6.1 เสามุมอาคาร 6 ด้านหน้าขวา 

6.2 มุมห้อง NET 2 กลางอาคาร 6 

6.3 เสากลมด้านหน้าซ้ายอาคาร 6 

6.4 คานมุมซ้ายด้านหลงัอาคาร 6 

6.5 คานกลางด้านหลงัอาคาร 6 

6.6 คานมุมด้านหลงัอาคาร 6 

6.7 คานมุมขวาด้านหลังอาคาร 6 

962



 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศของแนวเส้นทางเลือกในการถ่ายระดับบริเวณถนนประชาช่ืนและ

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ทีม่า:  ภาพถ่ายทางอากาศ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2547 
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ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ท าให้ได้หมุดระดับถาวรที่ทราบค่าความสูงระดับน า้ทะเลปานกลางภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ านวน 9 หมุด 

              2.  ท าให้ทราบค่าความต่างระดับระหว่างหมุด BM กับหมุดระดับต่างๆที่ติดต้ัง

เอาไว้ที่ตัวอาคาร 

 3. เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงความสูงของหมุดต่างๆในการสร้างอาคารใหม่และค่า

อ้างอิงการทรุดตัวของอาคารเก่าในอนาคต ตลอดจนการออกแบบระบบระบายน ้าในอนาคต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  เน่ืองจากการส ารวจเส้นทางบริเวณถนนประชาช่ืนและภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์น้ันมีลักษณะสอดคล้องกับวิธีการท างานส ารวจแนวทางซ่ึงมีลักษณะเป็นที่แคบและยาว

มาก มีความส าคัญต่อการวางแผนงาน การออกแบบและการด าเนินการส ารวจหรือการประเมิน

ราคาการก่อสร้างได้ จึงสามารถใช้หลักการส ารวจตามแนวทาง (Route Survey) เป็นหลักการใน

การส ารวจในคร้ังน้ี การส ารวจตามแนวทางเป็นการส ารวจเพ่ือก าหนดหมุดบังคับทาง

ราบ (Horizontal Control) ซ่ึงจะบอกค่าพิกัดและหมุดบังคับทางดิ่ง (Vertical  Control) ซ่ึงเรา

เรียกว่าหมุดหลักฐาน 

  การหาค่าระดับ (Elevation) ของต าแหน่งใดๆ บนพ้ืนโลกที่เป็นค่าความสูงที่เทยีบ

กับพ้ืนหลักฐานอ้างอิงระดับน ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) ไม่สามารถท าได้

โดยตรง แต่จะต้องท าการหาค่าต่างระดับ (Different of Elevation: Elev.)  ซ่ึงในการหาน้ันจะอยู่

ในแนวระนาบดิ่ง (Vertical Plane) จึงจ าเป็นต้องท าการส ารวจถ่ายระดับเป็นการหาความสัมพันธ์

ของความสงูสดุของจุดต่างๆหรือวัตถุใดบนพ้ืนโลก ดังแสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงการหาค่าระดับน้ันอยู่

ในแนว Vertical Plane เพ่ือเปรียบเทยีบความต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น การหาค่าระดับ

ความสงูของจุด 2 จุดบนภมูิประเทศ ซ่ึงจุดหน่ึงเราทราบค่าระดับความสูงจากระดับมาตรฐานแล้ว

เรากส็ามารถหาค่าระดับความสงูอกีจุดหน่ึงได้ 

  การท างานระดับเป็นการหาความสัมพันธ์ของความสูงสุดของจุดต่างๆหรือวัตถุใด

บนพ้ืนโลก ดังแสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงการหาค่าระดับน้ันอยู่ในแนว  Vertical Plane เพ่ือ

เปรียบเทียบความต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใด  เช่นการหาค่าระดับความสูงของจุด 2 จุดบนภูมิ

ประเทศ  ซ่ึงจุดหน่ึงเราทราบค่าระดับความสูงจากระดับมาตรฐานแล้วเรากส็ามารถหาค่าระดับ

ความสงูอกีจุดหน่ึงได้ 
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ภาพที ่2  การท างานระดับ 

  

 จากภาพที่ 2  ถ้าต้องการทราบความต่างระดับ (Elev.) ระหว่างจุด 2 จุด คือ Peg 1 

และจุด Peg 2 จะสามารถหาได้โดยการตั้งกล้องระหว่างจุด 2 จุดดังกล่าวและตั้ง Staff ที่จุด Peg 

1 และ Peg 2 จากน้ันปรับระดับของกล้องแล้วท าการอ่านค่า Staff ที่ Peg 1 ก่อน ซ่ึงจะเรียกว่าค่า 

BS หรือค่า Back Sight ในที่น้ีได้เท่ากับ 1.346 m แล้วส่อง FS หรือ Fore Sight ในที่น้ีได้เท่ากับ 

0.567 m 

 Diffinelev. Peg1-2 =  BS – FS 

     =  1.346 – 0.567 m 

     =  + 0.779 m 

ถ้าต้องการทราบค่า Elev จุด Peg 2  จากระดับน า้ทะเลปานกลางสามารถหาได้ดังน้ี 

    HI =  Elev.BM + BS 

     =  100.00 + 1.346 m     =  101.346 m 

    Elev.B =  HI – FS 

     =  101.346 – 0.567 m   =  100.779 m 

Differential Leveling ใช้เพ่ือหาความต่างระดับระหว่าง 2 จุด เพราะ (1) หมุดทั้งสองไกลจากกัน

มาก (2)   หมุดทั้งสองมีความต่างระดับกันมาก และ (3) หมุดทั้งสองไม่สามารถมองเหน็กันได้

เน่ืองจากมีอุปสรรค วิธกีารค านวณและเกณฑค์วามผิดตามเกณฑส์ามารถหาได้ดังน้ี 

   Fixed Diff. =  Elev. Last – Elev. First 

     =  2.268 – 2.268  =   0.000 m 

   Observed Diff. =     =   (319.980-319.965)/3 

     =  0.005 m 

  ค่าแย้งการถ่ายระดับ =  Observed Diff. – Fixed Diff. 

     =  0.005 – 0.000  =   + 0.005 m 

  ค่าปรับแก้รวม  =  – 0.005 m 

  ค่าปรับแก้ต่อ 1 หมุด =  – 0.005 m / 9 หมุด  =  - 0.001 / 1 หมุด 
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(ใช้วิธีเฉล่ียความผิด เน่ืองจากระยะแต่ละช่วงใกล้เคียงกันจะปรับแก้ทุกหมุดตามโปรแกรม 

ค าควณ) 

  ระยะทางในการถ่ายระดับ K  =  INT/10 

   =  (20.336 + 20.360)/10  =  40.696 km. 

  เกณฑค์วามผิดตามเกณฑง์านช้ัน 3  =     =  24.21 mm  

 

ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550 ท าการศึกษาเพ่ือหาระดับของหมุดหลักฐานทางดิ่งจาก

การท าระดับสามสายใยแบบไปและกลับ ผลจากการค านวณพบว่าจากโครงข่ายระดับ  ผลของค่า

ระดับที่ได้จะอยู่ในเกณฑข์องงานช้ันที่ 3 ซ่ึงมีความถูกต้องและเหมาะสมที่จะใช้เป็นหมุดอ้างอิงใน

การท างานระดับและแผนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและพ้ืนที่รอบๆข้าง  

  ธนัช สุขวิมลเสรี, 2540 ท าการศึกษาเปรียบเทยีบความเหมาะสมของค่าความสูง

ออร์โทเมตริก แสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรังวัดด้วยระบบดาวเทยีมจีพีเอส สามารถ

น ามาใช้เพ่ือสร้างหมุดควบคุมทางด่ิงที่ไม่ต้องการความถูกต้องสูง เช่น งานสร้างจุดควบคุม

ภาพถ่ายทางอากาศ หรืองานศึกษาความเหมาะสมขั้นต้นของโครงการก่อสร้าง เป็นต้น  

 กรมศิลปากร, 2540 ได้ท าการบูรณะเจดีย์ภเูขาทอง โดยได้เร่ิมจากการส ารวจขุดคัน

ดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านกายภาพ ข้อมูลสภาพการทรุดเอียง ข้อมูลโครงสร้างวัสดุอิฐก่อ และ

ข้อมูลธรณีเทคนิคของพ้ืนดินที่อยู่ใต้ฐานเจดีย์  เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้าง

อย่างละเอียด จากผลการวิเคราะห์ท าให้ได้ทราบว่าสภาพการทรุดตัวขององค์เจดีย์ ไม่ได้เกิดจาก

การรับน า้หนักของพ้ืนดินใต้ฐานเจดีย์แต่เกดิจากการยุบตัวของอฐิโพรง 

 ธณณัท หินลาดและคณะ, 2556 ได้ศึกษาลักษณะทางวิศวกรรมของเจดีย์วัดใหญ่ชัย

มงคลและเจดีย์วัดหลังคาขาว ส ารวจโดยการใช้กล้อง Total Station ในการบันทกึพิกัดรูปทรงของ

องค์เจดีย์ในปัจจุบัน และทดสอบทางพลศาสตร์เพ่ือหาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการสั่นไหวของ

เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล 

 สุพรรษา วิชาญโรจน์, 2555 ได้ท าการศึกษาลักษณะการใช้งานอาคารและการ

ส ารวจการทรุดตัวของอาคารวังมะลิวัลย์ เพ่ือน าเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขอาคาร จาก

ข้อมูลพ้ืนฐานที่ท  าการส ารวจ เน่ืองจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากอาคาร ท าให้สามารถ

น าเสนอ แนวทางในการแก้ไขโครงสร้างอาคารและฐานรากวังมะลิวัลย์ที่เหมาะสมที่สุด คือ ท าการ

เสริมเสาเขม็เพ่ือหยุดการทรุดตัวของอาคารและท าการปรับระดับแล้วท าการเทคอนกรีตเพ่ือปรับ

พ้ืนภายในอาคาร 

 ชาญวิทย์  น้อยโฮม, 2557 ท าการศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวที่แตกต่างกนัระหว่าง

ฐานรากตื้ นและฐานรากเสาเขม็ ปัญหาการทรุดตัวต่างระดับของอาคาร จากผลการศึกษาพบว่า

โครงสร้างให้ค่าการทรุดตัวต่างระดับใกล้เคียงกัน ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง
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คอนกรีต  โดยต าแหน่งที่เกิดค่าโมเมนต์ดัดสูงสุด ไม่เกินค่าโมเมนต์ดัดที่ยอมให้  ส่งผลให้

โครงสร้างอาคารไม่เกิดการแตกร้าว  ซ่ึงให้ผลที่สอดคล้องกับผลการตรวจในสนาม  ผลจาก

งานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้แนวทางในการออกแบบฐานรากอาคาร่ีมีความแตกต่างกันของชนิด

ระหว่างฐานรากแผ่และฐานรากเสาเขม็ให้สอดคล้องกบัสภาพช้ันหินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกนั 

  นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์, คมกริช เวชสัสถ์, 2551 ได้ท าการปรับปรุงคันคันดินถมเร่ง

การทรุดตัวในการก่อสร้างโครงสร้างระบายน า้ออกของบ่อตากตะกอนโรงผลิตน า้มหาสวัสด์ิ ระยะ

ที่ 3 ของการประปานครหลวง จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เหน็ว่าการวิเคราะห์การทรุดตัวโดยใช้ 

ทฤษฎีดังกล่าวให้ผลที่สอดคล้องกับการทรุดตัวที่วัดได้จริงในสนามและสามารถลดระยะเวลาใน

การเร่งการทรุดตัวได้ถึง 223 วัน 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏิบติัโครงงาน 

   ขั้นตอนการปฏบัิติโครงงานประกอบด้วยขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนภมูิแสดงขั้นตอนการศึกษาการท าหมุดระดับถาวร 

 

ป้อนข้อมูล-แก้ไข 

แก้ไข 

การด าเนินงานภาคสนาม 

 

ท าการถ่ายระดับแบบ

ไป-กลับ ระหว่าง

หมุดBM ทลีะช่วง  

ประชุมแผนด าเนินการ 

การด าเนินงานภาคส านักงาน 

 
ส ารวจขั้นต้น 

เขียนภาพต าแหน่งหมุดพยาน 

จัดท าตารางการค านวณด้วย 

PROGRAM EXCEL 

ก าหนดต าแหน่งหมุด 

ระดับ  

การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ

ตรวจสอบอุปกรณใ์ห้มี

ความพร้อมต่อการท างาน 

ด้วยวิธ ีTWO PEG TEST 

 

การวัดต าแหน่งหมุดพยาน 

อ้างองิโดยใช้ GPS 

ท าการติดตั้งหมุดระดับ

ถาวร 

 

เข้าเกณฑ์

งานช้ัน 3 

ไม่เข้าเกณฑ์

งานช้ัน 3 

บันทกึข้อมูลและสรปุผล 

กรอกข้อมูลและท าการค านวณค่า 

ความคลาดเคล่ือนเทยีบเกณฑง์านช้ัน 3  
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ผลการศึกษา 

ในการถ่ายระดับแต่ละช่วงเราใช้วิธีค านวณตามมาตรฐานเกณฑ์งานช้ัน 3 อ่านค่า

ระดับแบบ 3 สายใย ในลักษณะของการถ่ายระดับแบบไป-กลับ แล้วท าการค านวณหาค่าแย้งการ

วัดระดับจากค่า ( ∑BS -∑FS )/3  แล้วเทยีบกบัค่าต่างระดับคงที่ ซ่ึงในกรณีน้ีจะต้องเป็น 0 ค่า

แย้งการวัดระดับที่ได้จะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ ตามมาตรฐานเกณฑ์งานช้ัน 3  จึงจะมีค่า

เท่ากับ  12 mm  (k ระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตร) ผลจากการถ่ายระดับทั้งหมดได้แสดง

ไว้ดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่าการถ่ายระดับมีค่าแย้งการวัดระดับเป็นที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานเกณฑ์

งานช้ัน 3 ทั้งสิ้น 

  ในการวิเคราะห์หาค่าความสูงของหมุดระดับถาวรที่ได้ท าการติดต้ังไว้ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์จ านวน 9 หมุด ปรากฏว่าความสูงที่ค านวณปรับแก้แล้วมีค่าความสูงที่

แตกต่างกนั ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยในการค านวณวิเคราะห์หาค่าความสูงของหมุดระดับถาวร

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์น้ันจะเทียบกับความสูงระดับน า้ทะเลปานกลางโดยการ

ถ่ายระดับออกมาจากหมุดระดับถาวรกรุงเทพมหานคร หมายเลข 2070 ซ่ึงทราบค่าระดับน า้ทะเล

ปานกลางแล้ว จากตารางที่ 2 จะเหน็ว่าน าความสูงของหมุดต่างๆที่ปรับแก้แล้วมาเทยีบกับความ

สูงระดับน า้ทะเลปานกลาง เพ่ือแสดงค่าที่แตกต่างของค่าระดับที่หมุด หรือจะน าค่าที่ได้มาเกบ็

เอาไว้เปรียบเทยีบกบัค่าระดับการเปล่ียนแปลงการทรุดตัวของอาคารในอนาคต 

 

ตารางที่ 2  แสดงความสูงที่ค านวณปรับแก้เทียบกับความสูงระดับน า้ทะเลปานกลาง ของหมุด

ระดับมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

 

ช่ือหมุด 

 

สถานที่ 

ความสูงท่ีปรบัแกเ้ทียบกบัความ

สูงระดบัน ้าทะเลปานกลาง (m) 

BM 

2070 (กทม.) 

บนสะพานข้ามคลองประปาหน้าการประปานครหลวง 2.268 

BM1 หน้าศาลพระสธิดิา ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 1.419  

BM 2 ด้านหลังเสาสนัติภาพ ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 1.405 

6.1 เสามุมอาคาร 6 ด้านหน้าทางขวามือด้านหลังเสาสนัติภาพ ภายใน

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์

2.209 

6.2 มุมห้อง NET 2 กลางอาคาร 6 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 2.238 

6.3 คานพ้ืนมุมด้านซ้ายหลังอาคาร 6  ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ 2236 

6.4 คานพ้ืนมุมด้านซ้ายหลังอาคาร 6 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์ 1.598 

6.5 คานพ้ืนด้านหลังอาคาร 6 (ช่วงกลาง) ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิ

บัณฑติย ์

1.577 

6.6 คานพ้ืนมุมด้านหลังอาคาร 6 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 1.603 

6.7 คานพ้ืนมุมด้านขวาหลังอาคาร 6 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์ 1.637 
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 การวิเคราะห์หาค่าความสูงต่างของหมุด BM1 และ BM2  เมื่อเทยีบกับหมุดต่างๆ

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ดังตารางที่ 3 โดยการน าค่าระดับความสูงของหมุด BM1 

และ BM2 มาเป็นค่าเทียบกับค่าระดับความสูงของหมุด 6.1 ถึง 6.7 ต่างกันอยู่เท่าไรเพ่ือจะได้

น าค่าความสงูต่างไปเทยีบกบัค่าการทรุดตัวของอาคารในอนาคต 

 

ตารางที ่3  ตารางแสดงค่าความสูงต่างระหว่างหมุด 

 

ช่ือหมุด 

 

สถานท่ี 

ค่าความต่างระดบัเทียบ

หมุด BM1 

(m) 

ค่าความต่างระดบัเทียบ

หมุด BM2 

(m) 

6.1 เสามุมอาคาร 6 ด้านหน้าทางขวามอื

ด้านหลังเสาสนัตภิาพ ภายใน

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.790 

 

0.807 

6.2 มุมห้อง NET 2 กลางอาคาร 6 ภายใน

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.819 0.836 

6.3 เสากลมอาคาร 6  ด้านหน้าทางซ้ายมอื 

ภายในมหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.817 0.834 

6.4 คานพ้ืนมุมด้านซ้ายหลังอาคาร 6 ภายใน

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.179 0.196 

6.5 คานพ้ืนด้านหลงัอาคาร 6 (ช่วงกลาง) 

ภายในมหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.158 0.175 

6.6 คานพ้ืนมุมด้านหลังอาคาร 6 ภายใน 

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.184 0.201 

6.7 คานพ้ืนมุมด้านขวาหลงัอาคาร 6 ภายใน

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

0.218 0.235 

 

สรุปผลการศึกษา 

    จากการศึกษาด้วยวิธีการส ารวจถ่ายระดับและสร้างหมุดระดับถาวรภายใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ านวน 9 หมุด พบว่าค่าความสูงของหมุดที่ได้ท าการปรับค่าแก้แล้ว

เทียบกับความสูงระดับน า้ทะเลปานกลาง หมุดระดับทั้งหมดอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 

ดังน้ี  
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- หมุด BM1  มีค่าระดับเทา่กบั 1.419 เมตร 

- หมุด BM2  มีค่าระดับเทา่กบั 1.405 เมตร 

- หมุด 6.1  มีค่าระดับเทา่กบั 2.209 เมตร 

- หมุด 6.2 มีค่าระดับเทา่กบั 2.238 เมตร 

- หมุด 6.3  มีค่าระดับเทา่กบั 2.236 เมตร 

- หมุด 6.4  มีค่าระดับเทา่กบั 1.598 เมตร 

- หมุด 6.5  มีค่าระดับเทา่กบั 1.577 เมตร 

- หมุด 6.6  มีค่าระดับเทา่กบั 1.603 เมตร 

- หมุด 6.7  มีค่าระดับเทา่กบั 1.637 เมตร 

 

           โดยค่าความสูงของหมุดต่างๆที่ได้น้ันมีค่าระดับที่ถูกต้องทั้ง 9 หมุด ยอมรับได้ตาม

มาตรฐานเกณฑง์านช้ัน 3 ที่ 12 mm   (k ระยะทางหน่วยเป็นกโิลเมตร) โดยการสร้างหมุด

ระดับถาวรในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือหาค่าฐานอ้างอิงเร่ิมต้นในการตรวจวัดค่าระดับในปีต่อๆ ไป  

หากค่าระดับในปีถัดไปต ่ากว่าฐานอ้างองิเร่ิมต้นให้วิศวกรฝ่ายอาคารเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ด้วยวิธใีดตามที่เหน็สมควร 

 

ขอ้เสนอแนะ 

  1. ในการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารควรจะถ่ายระดับจากหมุด BM1 หรือ 

BM2 ที่ก  าหนดเอาไว้แล้ว เพราะหมุดดังกล่าวมีค่าระดับที่เทียบกับความสูงระดับน า้ทะเลปาน

กลางอยู่แล้ว 

  2.  ในการท าหมุดระดับไม่ว่าจะเป็นหมุดระดับถาวรหรือหมุดระดับช่ัวคราวเรา

จ าเป็นต้องมีการวัดโยงยึดกับหมุดพยาน ดังแสดงในภาคผนวก เพราะมีความเป็นไปได้ ที่หมุด

ระดับจะสญูหาย 

  3. เพลทระดับที่ติดต้ังกบัอาคารของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์จ าเป็นต้องมีการถ่าย

ระดับซ า้ทุกๆ 1 ปี หรือทุกๆ คร้ังที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะจุดแต่ละจุดจะมีค่าการทรุด

ตัวไม่เทา่กนั จึงจ าเป็นต้องมีการถ่ายระดับซ า้เพ่ือหาค่าการทรุดตัวของตัวอาคาร 

  4.  หากมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง ควรให้มีการเชค็ระดับของ

ตัวอาคารตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นสดุการก่อสร้าง 

  5. ในการปรับปรุงค่าความสูงของหมุดระดับในอนาคตควรใช้วิธีการถ่ายระดับให้

ครอบคลุมหมุดระดับในลักษณะโครงข่ายทางราบทางดิ่ง และใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ตาม

วิธ ีLeast Square (วิธกี  าลังสองของความคลาดเคล่ือนต ่าสดุ) ในการปรับแก้ความคลาดเคล่ือน 
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