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ก 
 

คํานํา 
      
 เอกสารการเรียนรู  วิชางานสํารวจ 1  รหัส 2106 - 2106 เลมนี้  จัดทําข้ึนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางกอสราง  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
 ผูเรียบเรียงไดนําเสนอเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ประกอบดวย  หลักการเบ้ืองตนในการสํารวจ  
การวัดระยะทาง  การสํารวจดวยโซ-เทป  การสํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ  การสํารวจดวยกลองวัดมุม  
การวัดมุมราบ  มุมดิ่ง  การสํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม  นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดและใบ
งานไวเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ  และไดคนควาหาความรูใหเกิดความชํานาญ  มีความเขาใจในเน้ือหา 
อยางแทจริง   

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  คณะครูเช่ียวชาญ  ครูชํานาญการพิเศษ  
ครูแผนกชางกอสราง  และผูที่เกี่ยวของ  วิทยาลัยตางๆ  ที่ไดรวมทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนรู  
เสนอแนะขอบกพรองตางๆท่ีเกิดข้ึน  และขอขอบคุณทานเจาของหนังสืออางอิงทุกเลม  ที่นํามาอางอิง
ในการเรียบเรียงเอกสารเลมนี้จนเปนรูปเลม 
 หวังวาเอกสารประกอบการเรียนรูเลมน้ี  จะเปนประโยชนตอผูเรียน  ครูผูสอน  ตลอดจนผูใช 
สมดังเจตนารมณของผูเรียบเรียง  และหากมีขอบกพรองเสนอแนะประการใด  ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับ
เพื่อนําไปแกไข   ปรับปรุง  อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาของชาติตอไป  
 

 
 

                                     เพิ่มศักดิ์   เปานิล 
                                       แผนกวิชาชางกอสราง 

                                     วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                                                            พุทธศักราช 2546 
ประเภทวชิาชางอุตสาหกรรม   สาขาวิชาการกอสราง            สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
รหัส  2106-2106                       วิชา  งานสํารวจ 1                  2  หนวยกติ                             4  ชั่วโมง 
                                               
จุดประสงครายวชิา 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเบ้ืองตน  การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
อุปกรณในงานสํารวจ  การวัดระยะและการสํารวจดวยวิธีตางๆ 

2. เพื่อใหสามารถวดัระยะ สํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองวดัมุมเบื้องตน  และการทํา
แผนที ่

3. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพงานสํารวจ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการสํารวจ 
2. วัดระยะดวย โซ เทป 
3. สํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ 
4. วัดมุมราบ-มุมดิ่ง ดวยกลองวดัมุม 
5. สํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม  

 
คําอธิบายรายวิชา 
                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจเบื้องตน  การทํางาน  การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณในงานสํารวจ  การวดัระยะทางดวยโซ เทป เข็มทิศ  การทําแผนที ่ การใชกลองวัดมุม 
การวางแนวเบ้ืองตน  
 
 
 
 
 



ค 
 

หนวยการเรียน 
 

รหัส 2106-2106        วิชางานสํารวจ 1 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย จํานวนช่ัวโมง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ 
การวัดระยะทาง 
การสํารวจดวยโซ-เทป 
การสํารวจทําดวยเข็มทิศ 
การสํารวจดวยกลองวดัมุม 
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 
สอบปลายภาค 

8 
8 

12 
12 
16 
12 
4 
 
 
 
 

 รวม 72 
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สารบัญ 

 
คํานํา ก 
จุดประสงครายวิชา        ข 
มาตรฐานรายวิชา        ข 
คําอธิบายรายวิชา        ข 
หนวยการเรยีน        ค 

หนวยท่ี  1  หลกัการเบื้องตนของการสํารวจ      1 
1.1  ความหมายและประวัติของงานสํารวจ 3 
1.2  ความมุงหมายของงานสํารวจ      6 
1.3  ลักษณะพ้ืนฐานของงานสํารวจ      9 
1.4  ชนิดของงานสํารวจ       11 
1.5  หลักการสํารวจ        15 
1.6  ความรูเกี่ยวกับแผนท่ี       17 
1.7  มาตราสวนแผนที่        21 

              ใบงานที่ 1 การยอ-ขยายแผนท่ี      27 
               แบบฝกหัดหนวยที่  1       33 
หนวยท่ี   2  การวดัระยะทาง        35 

2.1  ความหมายและหนวยของการวัดระยะ     37 
2.2  วิธกีารวัดระยะ        39 
2.3  การนับกาว        42 

             2.4  การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร      43 
2.5  การวัดระยะดวยสับเทนบาร      44 
2.6  การวัดระยะดวยวธิีสเตเดีย       46 

 
 
 



จ 
 

สารบัญ  ( ตอ ) 
 

2.7  การวัดระยะดวยโซ - เทป       47 
2.8  การบํารุงรักษาโซ-เทปและอุปกรณ      57 

  ใบงานท่ี 2  การเล็งแนว – วัดระยะ      58 
  แบบฝกหัดหนวยที่  2       62 
หนวยท่ี  3   การสํารวจดวยโซ – เทป       64 

 เรื่องท่ี  3.1  ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป    66 
 เรื่องท่ี  3.2  วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป      68 
 เรื่องท่ี  3.3  การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป     69 
 เรื่องท่ี  3.4  การข้ึนรูปแผนที่ (Plotting)      74 

ใบงานที่ 3 การกําหนดรูปสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป   77 
ใบงานที่ 4 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป    81 

       แบบฝกหัดหนวยที่  3       85 
หนวยท่ี  4   การสํารวจดวยเข็มทิศ       88 

 เรื่องท่ี  4.1  ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ    89 
 เรื่องท่ี  4.2  ชนิดของเข็มทิศ       89 
 เรื่องท่ี  4.3  ทิศและมุม       94 
 เรื่องท่ี  4.4  การสํารวจดวยเข็มทิศ      104 
 เรื่องท่ี  4.5  การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ     107 

           ใบงานที ่5  การทําวงรอบดวยเข็มทิศ     112                                   
           ใบงานที ่6 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ    116  

       แบบฝกหัดหนวยที่  4       120       
หนวยท่ี  5   การสํารวจดวยกลองวดัมุม       124 

  เรื่องท่ี  5.1  ความหมายของการสํารวจดวยกลองวัดมุม    126 
  เรื่องท่ี  5.2  ชนิดของกลองวัดมุม      127 
  เรื่องท่ี  5.3 สวนประกอบท่ีสําคัญของกลองวัดมุม    129 
  เรื่องท่ี  5.4  การใชและการบํารุงรกัษาเครื่องมือ     134 



ฉ 
 

สารบัญ  ( ตอ ) 
  เรื่องท่ี  5.5  การวัดมุมราบ       139 
  เรื่องท่ี  5.6  การวัดมุมดิ่ง       143 
เรื่องที่  5.7  การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม     145 
เรื่องที่  5.8  การลงที่หมายแผนท่ี      146 

 ใบงานที ่ 6 การต้ังกลองวัดมุมใหตรงจุด    149 
 ใบงานที่  7 การรังวดัมุมราบ      153 
 ใบงานที ่ 8  การรังวดัมุมดิ่ง      155 
 ใบงานที่  9  การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม    157 

       แบบฝกหัดหนวยที่  5       161 
หนวยท่ี  6  การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม      163 

  เรื่องท่ี  6.1  การวางแนวทางเสนตรง      164 
  เรื่องท่ี  6.2  การแกอุปสรรคการวางแนวทาง     166 

ใบงานที่ 10 การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา  169 
ใบงานที่ 11 การแกอุปสรรคการวางแนวทาง    171            

       แบบฝกหัดหนวยที่  6       176 
บรรณานุกรม          162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช 
 

สารบัญรูป 
 

หนวยท่ี 1 หลกัการเบ้ืองตนของการสํารวจ       1 
รูปที่  1.1  แสดงแผนท่ีเขตเทศบาลนครเชยีงใหม    3 
รูปที่  1.2  แสดงแผนท่ีโบราณเกาแกที่สุดทําจากดนิเหนียว   4 
รูปที่  1.3  แสดงแผนท่ีเกาแกที่สุดของประเทศจีน    5 
รูปที่  1.4  แสดงแผนท่ีเกาแกที่สุดของไทย     6 
รูปที่  1.5  แสดงจุดควบคุมทางดิ่ง      6 
รูปที่  1.6  แสดงการทําระดบัถนน      7 
รูปที่  1.7  แสดงโฉนดท่ีดิน       8 
รูปที่  1.8  แสดงพิกัดและระดับเสนช้ันความสูงภูมิประเทศ   8 
รูปที่  1.9  แสดงการวัดระยะหาตําแหนงทางราบ     9 
รูปที่  1.10  แสดงการสองกลองระดับหาตําแหนงทางดิ่ง    9 
รูปที่  1.11  แสดงเคร่ืองคํานวณพื้นท่ีบนแผนท่ี     10 
รูปที่  1.12  แสดงแผนผังบริเวณงานพืชสวนโลกเชียงใหม   10 
รูปที่  1.13  แสดงแผนท่ีภูมิมาตราสวน 1: 250,000    11 
รูปที่  1.14  แสดงแผนท่ีทางทะเล จากกรมอุทกศาสตร    11 
รูปที่  1.15  แสดงการวางโคงถนน      12 
รูปที่  1.16  แสดงหมุดหลักเขตที่ดิน      12 
รูปที่  1.17  แสดงการสองกลองระดับทําผงัอาคาร    13 
รูปที่  1.18  แสดงแผนท่ีทางธรณีวิทยาบรเิวณภูกระดึง    13 
รูปที่  1.19  แสดงการประกอบกลองวัดมุม      14 
รูปที่  1.20  แสดงภาพถายในอากาศ      14 

 รูปที่  1.21  แสดงภาพถายในอวกาศ แบบ X-ray และ Visible light  
 จากกลองถายภาพระยะไกลจักรวาล แสดงแผนท่ีภาพถายทางอากาศ  15 

   รูปท่ี  1.22  แสดงการหาตําแหนงจุด C โดยวิธีตางๆ    16 
รูปที่  1.23  แสดงการแบงระวางแผนที ่      17 
รูปที่  1.24  แสดงลักษณะของแผนแผนที ่     19 



ซ 
 

สารบัญรูป (ตอ) 
 

รูปที่  1.25  แสดงมาตราสวนเสนบรรทดั     22 
รูปที่  1.26  แสดงการวางแผนกอนการสํารวจแผนท่ีในสนาม   26   

หนวยท่ี 2  การวัดระยะทาง        36 
รูปที ่ 2.1  แสดงเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนกิส     40 
รูปที ่ 2.2  แสดงการติดต้ังเครื่องวดัระยะอิเล็กทรอนิกสกบักลองวัดมุม  40 
รูปที ่ 2.3  แสดงการเลง็เปาสะทอนสัญญาณวดัระยะ    41 
รูปที่  2.4  แสดงการต้ังเปาสะทอนสัญญาณ     41 
รูปที่  2.5  แสดงการเดนินับกาว       42 
รูปที่  2.6  แสดงโอโดมิเตอร (Odometer)     44 
รูปที ่ 2.7  แสดงสับเทนบาร       44 
รูปที่  2.8  แสดงการสองกลองวัดมุมไปยังสับเทนบาร    45 
รูปที่  2.9  แสดงการวดัระยะดวยสับเทนบาร     45 
รูปที่  2.10  แสดงสายใยสเตเดียในกลองวัดมุมและกลองระดับ   47 
รูปที่  2.11  แสดงเครื่องมือและอุปกรณการวัดระยะดวยโซ-เทป   48 
รูปที่  2.12  แสดงโซลาน       48 
รูปที่  2.13  แสดงเทปเหล็ก       49 
รูปที่  2.14  แสดงเทปเอสลอน       49 
รูปที่  2.15  แสดงหวงคะแนน หลักเล็ง เทป โซ     50 
 รูปที่  2.16  แสดงการเล็งแนวดวยสายตา      51 
 รูปที ่ 2.17  แสดงสัญญาณการเล็งแนว      52 
 รูปที่  2.18 แสดงการวัดระยะแบบข้ันบันได     53 
 รูปที่  2.19 แสดงการเปรยีบเทียบความยาวโซ-เทป    54 

 
 
 



ฌ 
 

สารบัญรูป (ตอ) 
หนวยท่ี  3  การสํารวจดวยโซ – เทป       65 

 รูปที่  3.1  แสดงชนิดของเสนสํารวจ      66 
 รูปที่  3.2  แสดงเสนตรวจสอบลักษณะตางๆ     67 
  รูปท่ี  3.3  แสดงการแนะนาํเดินสํารวจบริเวณพืน้ท่ี    68 
 รูปที่  3.4  แสดงการสํารวจแนวคดโคงดวยระยะฉาก    69 
 รูปที่  3.5  แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวธิีระยะสกัด    70 
 รูปที่  3.6  แสดงลักษณะของเคร่ืองสองฉาก     70 
 รูปที่  3.7  แสดงการกําหนดแนวต้ังฉาก      71 
 รูปที่  3.8  แสดงการหาตําแหนงท่ีใหแนวต้ังฉาก     71 
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                                          หนวยที่  1 
หลักการเบ้ืองตนของงานสํารวจ 

(Basic  Principles  of  Surveying) 
 

หัวขอเรื่อง 
 1.1   ความหมายและประวัติของงานสํารวจ 
 1.2   ความมุงหมายและความสําคัญของงานสํารวจ 
 1.3   ลักษณะพ้ืนฐานของงานสํารวจ 
 1.4   ชนิดของงานสํารวจ 
 1.5   หลักการสํารวจ 
 1.6   ความรูเกี่ยวกับแผนท่ี 
 1.7   มาตราสวนแผนท่ี 
        ใบปฏิบัติงานท่ี 1 การยอ-ขยายแผนท่ี 
   

สาระสําคัญ   
 1.  งานสํารวจหรือการสํารวจ (Surveying) การรังวัดมีความหมายเดียวกัน  เปนการ
ปฏิบัติงานสํารวจ  เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูลในสนามดวยวิธีการตางๆ  วิชางานสํารวจ1  จึงเปนวิชา
พื้นฐาน  ท่ีผูเรียนระดับช้ันปวช.1  จะเรียนเปนคร้ังแรก  กอนเรียนงานสํารวจในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
 การสํารวจ  มีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ  จากหลักฐานปรากฏวา  มนุษยในสมัยโบราณ   
ทําแผนท่ีจากดินเหนียว  ท่ีมีอายุกวา  3,000  ปกอนคริสตกาล 
 2.  ความมุงหมายของงานสํารวจ  มีความมุงหมายเดียวกันคือตองการขอมูล  รายละเอียด
เกี่ยวกับตําแหนง  และทิศทางของส่ิงตางๆในภูมิประเทศ เพื่อนํามาทําแผนท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตางๆ 
          งานสํารวจมีความสําคัญอยางยิ่ง  ตองานกอสรางตางๆเชน งานโยธา งานออกหนังสือสําคัญ 
กิจการทหาร  เปนตน 
 3.  ลักษณะพื้นฐานของงานสํารวจ  ประกอบดวยการหาตําแหนงทางราบ  การหาตําแหนง
ทางดิ่ง  การคํานวณแผนท่ี  และการเขียนแผนท่ี 
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 4.  งานสํารวจแบงไดหลายชนิด  หลายลักษณะ เชน การสํารวจภูมิประเทศ  การสํารวจทาง
อุทกศาสตร  การสํารวจเสนทาง  การสํารวจกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  การสํารวจเพ่ือการกอสราง เปนตน 
         5.  หลักการสํารวจ  เปนหลักเกณฑท่ีชางสํารวจยึดถือเปนพื้นฐานในปฏิบัติงาน เพื่อการหา
ตําแหนงของถาวรวัตถุ ท่ีอยูในภูมิประเทศ  โดยการสํารวจตองทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก 
         6.  แผนท่ี  เปนผลงานของชางสํารวจ  ท่ีไดจากการออกปฏิบัติงานสํารวจในภาคสนาม แลว
นําขอมูลมาทําแผนท่ีในสํานักงาน  ชางสํารวจตองมีความรู  ความสามารถในการเขียนแผนท่ี  
         7.  มาตราสวนแผนท่ี  ในการเขียนแผนท่ี  ชางสํารวจไมสามารถระบุขนาดท่ีแทจริง  จาก
ขอมูลในงานสํารวจได  จึงตองกําหนดเปนมาตราสวนข้ึน  เพื่อความสะดวกในการใชงาน 
          

จุดประสงคการเรียน  (สมรรถนะการเรียนรู) 
 1.   อธิบายความหมายของงานสํารวจได 
 2.   บอกประวติัความเปนมาของงานสํารวจได 

3.   อธิบายจุดมุงหมายของงานสํารวจได 
4.   อธิบายความสําคัญของงานสํารวจได 
5.   อธิบายลักษณะพ้ืนฐานของงานสํารวจ 
6.   อธิบายชนิดของงานสํารวจได 

    7.   อธิบายหลักการของงานสํารวจได 
           8.   อธิบายความหมายของแผนท่ีได 

9.   เขียนและใชมาตราสวนแผนท่ีได 
10.  ยอ-ขยายแผนท่ีได
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1.1  ความหมายและประวัติของงานสํารวจ 
         1.1.1   ความหมายของงานสํารวจ  1ความหมาย  การสํารวจ (Surveying) เปนวิทยาศาสตร 
หรือวิธีการที่กลาวถึง  การหาความสําพันธของตําแหนงของจุดตางๆ  ท่ีอยูบน  อยูเหนือหรืออยูใต
พื้นพิภพ  หรือการสรางจุดข้ึนเพื่อใหเปนจุดบังคับ  ดวยวิธีการวัดท้ัง  3  อยางคือ  ระยะ (Distance)  
ทิศทาง(Direction)  และกําหนดสูง (Elevation)  มิติของการวัดระยะและกําหนดสูงวัดดวยหนวย
ของความยาว (Unit  of  Length)  และทิศทางวัดดวยหนวยของความโคง (Unit  of  Arc)  ดังนั้นเรา
อาจกลาวไดวา  การปฏิบัติงานสํารวจท้ังหมด  ประกอบดวยการวัดระยะ (ท้ังทางราบและทางด่ิง)  
และการวัดมุม  เม่ือไดรายละเอียดตางๆจากการวัดในภูมิประเทศแลว  ก็นํารายละเอียดเหลานั้นมา
เขียนเปนแผนท่ี (Map)  แผนผัง (Plan)  ภาพดานขาง (Profile)  ภาพตัด (Cross – section)  แผนภูมิ 
(Chart)  กราฟ (Graph)  แผนภาพ (Daigram)  และภาพจําลอง (Model)  อยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายๆอยางประกอบกัน  แลวแตความตองการ   

 

 
 

รูปที่  1.1   แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม 
(ที่มา:  เทศบาลนครเชียงใหม  2550) 

 
 1.1.2  ประวัติของงานสํารวจ ( History of Surveying)   การสํารวจมีมาต้ังแตสมัยโบราณ  
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน การคนพบแผนท่ีท่ีทําจากมวนกระดาษปาปรุส  และดินเหนียว
ท่ีมีอายุกวา 3,000  ปกอนคริสตกาล ของชาวบาบิโลเนียน  นอกจากนี้  ยังมีการคนพบแผนท่ีท่ีสลัก
อยูในหิน  ท่ีมีอายุถึง  2,500   ปกอนคริสตกาล  การสํารวจในยุคแรกๆ  ไดพัฒนาควบคูไปกับความ
เจริญทางดานวิชา  คณิตศาสตร   เรขาคณิต  ดาราศาสตร  ชาวอียิปต  มีการสํารวจแบงแยกแปลง
                                                 
1 เจิมศักด์ิ  หัวเพชร.  SURVEYING.   หนา 1.  กรุงเทพมหานคร : 2523.  
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ท่ีดิน โดยมีจุดประสงคเพื่อจัดเก็บภาษี ในพื้นท่ีบริเวณสองฝงลุมน้ําไนล   มีการปกหมุดมุมแปลง
ท่ีดิน  ดวยการวัดระยะ  โดยการดึงเชือกใหตึง(Rope-Stretchers)  จึงเรียกชางสํารวจในยุคนั้นวา 
โรพสเตทเชอร(Rope-Stretchers)  การดึงเชือกใหตึง  จึงเปนหลักการสํารวจรังวัดมาจนถึงปจจุบันนี้  
การสํารวจยังขยายไปถึงการกอสรางบานเรือน  ระบบชลประทาน  ตลอดจนการกอสรางมหาปรา
มิดขนาดใหญจํานวนมาก  แสดงใหเห็นถึงความสามารถของการสํารวจในสมัยโบราณ  การสํารวจ
ควบคุมงานกอสรางมหาปรามิดแหงเมือง  กีซา(Gizeh ) ท่ีการกอสรางมีความผิดพลาดเพียง 5  นิ้ว 
จากเสนฐานท่ียาวถึง 750 ฟุต  ชางในยุคนั้น  ไดใชหลักการสํารวจ  โดยการตรวจสอบความยาวเสน
ฐาน ท่ีดานทแยงมุมของฐานปรามิด ดวยการวัดระยะจริง  แลวนํามาเปรียบเทียบกับความยาวเสน
ทแยงมุมเดียวกัน ท่ีไดจากการคํานวณจากแบบกอสราง  ดวยสูตรสามเหล่ียมไพธากอรัส  สวนการ
ตรวจสอบระดับในการเรียงกอนหินแตละช้ัน  อยางไดระดับทําอยางไร  ชางไดใชหลักการสังเกต
การไหลของนํ้า จากท่ีสูงไปท่ีตํ่า  บนรางดินเหนียวท่ีแคบและยาว  อุปกรณท่ีใชตรวจสอบอีกอยาง
คือ  การทํากรอบไมสามเหล่ียมหนาจั่วขนาดใหญ  ดานบนของยอดจั่วจะแขวงสายลูกดิ่งไว  ถาพื้น
ท่ีต้ังวงกบไดระดับจริง  แนวของสายลูกดิ่งจะตรงกับขีดท่ีแกะสลักเอาไว  ท่ีฐานของจั่ว  หลักการ
ของวงกบรูปจั่วนี้ชางกอสราง ชางสํารวจ ไดนํามาใชไดจนถึงปจจุบันนี้ 
 

 
 

รูปที่  1.2   แสดงแผนที่โบราณเกาแกที่สุดทําจากดินเหนียวมีอายุกวา 3,000  ป กอน ค.ศ. 

(ที่มา  www.google.com สยามประเทศกอนปรากฏบนแผนที่โลก) 
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การสํารวจท่ีดิน  ท่ีมีการโยงยึดคาพิกัดจุดมุม  เขากับระบบพิกัดฉากเปนคร้ังแรก ในสมัย
จักรวรรดิโรมัน(27 ปกอนคริสตกาล) ไดสํารวจเสนทางสําคัญๆในหลายทวีป จุดประสงคเพื่อขยาย
อํานาจทางการทหาร 

ยุคแหงการสํารวจอยางแทจริง ซ่ึงถือเปนยุคทองของการสํารวจเกิดข้ึน  ในสมัยคริสตวรรษ
ท่ี 16  เม่ือนักทําแผนท่ีชาวดัทช  ไดเปนผูปรับปรุงแผนท่ีโลกข้ึนมาใหม  เปนแผนท่ีโลกท่ีมีความ
ถูกตองสูงข้ึน  โดยเลือกใชวิธีการทําแผนที่ภาพฉาย  ดวยการใชรูปทรงกระบอก  สัมผัสผิวโลกท่ีอิ
เควเตอร (Equator) แลวฉายแสงจากจุดศูนยกลางใหเสนเมอริเดียน(Meridian) และเสนขนาน
ปรากฏบนพ้ืนทรงกระบอกนั้น  แลวใชวิธีการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร  ปรับขยายชวงหางของเสน
ขนานใหม  เพื่อใหมีคุณสมบัติในการรักษารูป  ปจจุบันไดเรียกเสนโครงแผนท่ีชนิดนี้วา เสนโครง
แผนท่ีแบบเมอรเครเตอร (Mercator  Map)  และเรียกแผนท่ีท่ีมีช่ือเสียงนี้วา  แผนท่ีเมอรเครเตอร 
(Mercator  Projection)  ซ่ึงสมัยนั้นไดใชแผนท่ีนี้กันมากในกิจการเดินเรือ 
  

 
 

รูปที่   1.3  แสดงแผนที่เกาแกที่สุดของประเทศจีนเห็นกําแพงเมืองจีนผานแมนํ้าเหลือง 
(ที่มา  www.google.com แผนที่โบราณ) 

 
การสํารวจหลังจากยุคคริสตวรรษท่ี 20  จนถึงปจจุบัน  วิชาการสํารวจเจริญกาวหนาอยาง

มาก  จากการพัฒนาการเล็งแนว   แบบกลองสองเทเลสโคป (Telescope)  กลองเวอรเนียร    กลอง-
ธีโอโดไลท (Theodolite)  เคร่ืองวัดระยะทางอิเลคโทรนิคส  ปจจุบันการถายภาพ  วัดตําแหนง  หา
ตําแหนงตางๆบนผิวโลกดวยดาวเทียม  ซ่ึงมีความชัดเจน  ละเอียด  และมีความแมนยําสูง 
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รูปที่   1.4   แสดงแผนที่เกาแกที่สุดของไทย 
(ที่มา  www.google.com แผนที่โบราณ) 

1.2  ความมุงหมายและความสําคัญของงานสํารวจ 
       1.2.1   ความมุงหมายของงานสํารวจ   การปฏิบัติงานสํารวจ  มีความมุงหมายท่ีจะไดขอมูล  
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง  และทิศทางของส่ิงตางๆ ในภูมิประเทศ  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะชวยใหรู
ถึงส่ิงตางๆดังนี้ 

- เนื้อท่ี (Area) บริเวณท่ีตองการ         -  ขอบเขต (Boundary) หรือแนวเขตของพ้ืนท่ี 
-  รูปราง (Shape) ของพื้นท่ีบริเวณหรือส่ิงอ่ืนใด เชน รูปรางของอาคารและอางเก็บน้ํา   
-  ทิศทาง (Direction)       -  ตําแหนง (Location)     -  กําหนดสูง (Elevation) 
-  ปริมาตร (Volume) 

 

                             
 

รูปที่  1.5  แสดงจุดควบคุมทางด่ิง ที่สูงที่สุดในประเทศไทยบนยอดดอยอินทนนท 
 



7 

 

แมวาการสํารวจ  สามารถบอกใหรูถึงส่ิงตางๆ ท้ังเจ็ดประการนี้ได  แตก็จะตองทําการ
สํารวจหาขอมูลใหไดอยางครบถวน  ซ่ึงตองใชเวลาและคาใชจายมาก  ในบางคร้ังเราตองการรูคา
เพียงบางอยาง เชน  ตองการรูเนื้อท่ีและขอบเขตของแปลงท่ีดิน  ก็จะทําการสํารวจหาเฉพาะ
ตําแหนงทางราบ  ไมตองสํารวจเพื่อหากําหนดสูง หรือหาปริมาตรแตอยางใด  ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานสํารวจแตละคร้ัง  จะตองรูจุดมุงหมายของงาน  รูวิธีและลําดับข้ันการปฏิบัติงานสํารวจ  
แลวพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  จะชวยใหการดําเนินงานสํารวจมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

ความมุงหมายของงานสํารวจ  ยังใหความสําคัญกับการวางแผนท่ีถูกตอง  เหมาะสม  การ
ปฏิบัติงานจึงจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  การสํารวจจึงมีสวน
เกี่ยวของกับงานตางๆ อยางใกลชิด  เพราะจะตองทําการสํารวจ  จึงจะไดขอมูลเหลานั้นมา   
       1.2.2   ความสําคัญของงานสํารวจ   งานสํารวจมีความสําคัญอยางยิ่งตองานตอไปนี้         

      1.2.2.1  การกอสรางถนน  จะตองออกแบบทางกอน  ซ่ึงจะเร่ิมต้ังแตการเลือกแนวทาง
ในแผนท่ี  การสํารวจเสนทางในภูมิประเทศจริง  โดยการสํารวจวางแนวทาง  การหาความสูงของ
พื้นดิน  ตามแนวทางและตามขวาง  การเก็บรายละเอียดของภูมิประเทศ  แลวจึงนําขอมูลมา
ออกแบบเสนทาง  แบบเสนทางนี้จะชวยใหเรารูถึงลักษณะแนวทาง  ระยะทางที่จะกอสราง  
ตําแหนงและขนาดของทอระบายน้ํา  ตําแหนงและความยาวของสะพาน  ปริมาตรงานดินและอ่ืนๆ  
ซ่ึงจะชวยใหคํานวณหาราคากอสราง  และวางแผนกอสรางไดถูกตองเหมาะสม 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

รูปที่  1.6  แสดงการทําระดับถนน 
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1.2.2.2  การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  จะตองทําการสํารวจเพื่อหารูปรางของ
ท่ีดิน  แนวเขตท่ีดินและเนื้อท่ีดิน  จัดทําเปนแผนท่ีประกอบหนังสือสําคัญ เชน โฉนดท่ีดิน 

 
 

              
 

รูปที่  1.7   แสดงโฉนดที่ดิน 
 

    1.2.2.3   ใชกิจการทหาร จะตองใชแผนท่ีเพื่อวางแผนในดานตางๆ เชน แผนการ
เคล่ือนยายกําลังพล  การสงกําลังบํารุงและแผนการรบ เปนตน ดังนั้นจึงตองทําการสํารวจเพื่อจัดทํา
แผนท่ีข้ึนใชตามความตองการ 

 
           

                รูปที่  1.8   แสดงพิกัดและระดับเสนช้ันความสูงภูมิประเทศ 
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1.3  ลักษณะของงานสํารวจ 
  การสํารวจประกอบดวยลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
         1.3.1  การหาตําแหนงทางราบ  เปนการหาตําแนงของจุดท่ีตองการวาอยูท่ีใด โดยอาศัยอางอิง
จากจุดท่ีรูตําแหนงแนนอนแลว  อาจจะบอกตําแหนงเปนคาละติจูด (Latitude) และคาลองจิจูด 
(Longitude) หรือเปนคาพิกัดฉากตามแนวแกนราบ (แกน X) และแกนต้ัง (แกน Y) ลักษณะของงาน
สํารวจข้ึนพื้นฐานในสนาม  สวนใหญจะเปนการวัดมุมราบ (Horizontal Angle) ประกอบกับการวัด
ระยะทางราบ 

                  
 

                 รูปที่  1.9   แสดงการวัดระยะหาตําแหนงทางราบ 
 

1.3.2   การหาตําแหนงทางดิ่ง  หรือการหาความสูงของจุดท่ีตองการวา มีความสูง – ตํ่าจากพื้น
อางอิงเทาไร ลักษณะของงานจะเปนการทําระดับท้ังวิธีทางตรง และวิธีทางออม 
 

                    
 

                   รูปที่  1.10   แสดงการสองกลองระดับหาตําแหนงทางด่ิง 
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          1.3.3  การคํานวณแผนที่ (Computation) เปนการนําขอมูลท่ีได  จากการสํารวจเพื่อหา
ตําแหนงท้ังทางราบ  และทางดิ่งมาคํานวณหาส่ิงท่ีตองการ  ตามจุดมุงหมายของการสํารวจ เชน 
คํานวณหาเนื้อท่ี   และคํานวณหาปริมาตรดินตัด - ดินถม เปนตน 
 
 

                 
 

                     รูปที่  1.11   แสดงเครื่องคํานวณพ้ืนที่บนแผนที่ 

 
         1.3.4  การเขียนแผนท่ี (Cartography) เปนการนําผลของการสํารวจ มาเขียนแสดงในลักษณะ
ตางๆ เชน แผนท่ี แผนผัง รูปแสดงลักษณะของพ้ืนดิน และเสนช้ันความสูง เปนตน 
 
 

                     
 

                       รูปที่  1.12   แสดงแผนผังบริเวณงานพืชสวนโลกเชียงใหม 
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1.4  ชนิดของการสํารวจ 
        ชนิดของการสํารวจสรุปไดดังนี ้
         1.4.1   การสํารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveys) หมายถึงการสํารวจรายละเอียดตางๆ
บนพื้นผิวโลก ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงกอสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน มิติของรายละเอียด
ตางๆ จะสามารถนํามาเขียนเปนแผนท่ีภูมิประเทศได 

 

 
 

                 รูปที่  1.13   แสดงแผนที่ภูมิมาตราสวน 1: 250,000 
 

         1.4.2   การสํารวจทางอุทกศาสตร (Hydrographic  Surveys)  หมายถึงการสํารวจลักษณะมิติ
สัมพันธ  ท่ีเนนรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา  เชน การสํารวจแหลงน้ําใตดิน การ
สํารวจชายฝงทะเล  การดินเรือ  การสํารวจรองน้ํา  การวัดระดับน้ําข้ึน-น้ําลง  การวัดระดับน้ําทะเล  
และการสํารวจปริมาณนํ้าในเข่ือนเปนตน 

                                
                                              

                             รูปที่  1.14   แสดงแผนที่ทางทะเล จากกรมอุทกศาสตร 
                      ( ที่มา :  จากกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ) 
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        1.4.3   การสํารวจเสนทาง (Route Surveys)  หมายถึง  งานสํารวจท่ีเกี่ยวของกับส่ิงกอสรางทุก
ชนิด  ท่ีมีลักษณะแคบและยาวมาก  เชนถนน  ทางรถไฟ  แนวทอระบายน้ํา  แนวเสาไฟฟา  เปนตน  
ข้ันตอนการสํารวจนั้นประกอบดวย  การสํารวจโดยสังเขป  การสํารวจเบ้ืองตน  การสํารวจกําหนด
หมุด  การสํารวจขณะการกอสราง 
 

                                          
                   

รูปที่  1.15   แสดงการวางโคงถนน 
 

        1.4.4   การสํารวจกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Property Surveys)  หมายถึง การสํารวจท่ีเกีย่วของกับ
สิทธิการถือครองท่ีดิน  เชน การออกโฉนด  การสอบเขต  แบงแยก  การรวมแปลงท่ีดนิ  การสํารวจ
จะมีลักษณะเพื่อหาตําแหนงหมุดท่ีดนิ  มีการวัดระยะทุกแนวเขต  การวัดมุม  การตรวจสอบทิศทาง 
และการคํานวณหาเนื้อท่ี 
 

 
                                                  

รูปที่  1.16   แสดงหมุดหลักเขตที่ดิน 
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        1.4.5   การสํารวจเพื่อการกอสราง (Construction Surveys) หมายถึง  การสํารวจท่ีเกี่ยวของ
กับการวางผัง  ปกหมุด  ระดับความสูง ตามรูปแบบท่ีกําหนด   รวมถึงการตรวจสอบตําแหนงของ
หมุดสําคัญตางๆ  ท่ีไดสํารวจไวกอนการกอสราง 
 

 
 

รูปที่  1.17   แสดงการสองกลองระดับผังอาคาร 

 
        1.4.6   การสํารวจเหมืองแร (Mine Surveys) หมายถึง  การสํารวจเพื่อสรางจุดควบคุมข้ึนใน
พื้นท่ีเหมือง   เพื่อใชประโยชนในการโยงยึดคาพิกัด  ของจุดควบคุมใตดิน ใหสัมพันธกันกับบนผิว
ดิน จากนั้นจึงสํารวจทางธรณีวิทยา   ตําแหนงปากอุโมงค  และสํารวจตําแหนงการขุดเจาะตาม
รูปแบบ 

                             

รูปที่  1.18   แสดงแผนที่ทางธรณีวิทยาบริเวณภูกระดึง 
     ( ที่มา : กรมทรพัยากรธรณี ) 

        1.4.7   การสํารวจเพื่อสรางจุดควบคุม (Control Surveys) หมายถึง การสํารวจเพื่อสรางจุด
บังคับแผนท่ี หรือจุดท่ีรูพิกัดทางราบและด่ิง วิธีการสรางจุดควบคุมทางราบ อาจใชวิธีการ
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สามเหล่ียม หรือทําวงรอบ เพื่อจุดประสงคใชเปนจุดโยงยึดตําแหนงรายละเอียดได สวนการสราง
จุดควบคุมทางดิ่งนั้น จะใชวิธีการถายระดับ จุดประสงคเพื่ออางอิงความสูง 
       1.4.8   การสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียด (Detail Surveys) หมายถึง  การสํารวจหาคาพิกัดทางราบ
และทางดิ่ง ในพื้นท่ีท่ีตองการสํารวจทําแผนที่ การสํารวจสวนมาก  จะสํารวจดวยกลองวัดมุม 
รวมกับโซหรือเทป   สวนการหาความสูงจะใชกลองระดับ 
 

 
 

รูปที่  1.19   แสดงการประกอบกลองวัดมุมกับ  EDM. เพ่ือเก็บรายละเอียด 
     
        1.4.9   การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ (Photogrammetric Surveys) หมายถึง การสํารวจ
เพื่อทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศซ่ึงไดจากการบินสํารวจเพื่อถายภาพทางอากาศ ตองมีการใช
เทคโนโลยี โดยผานขบวนการบันทึก รังวัด และแปลความหมายจากจุดภาพ และรูปลักษณของ
พลังงานแมเหล็กไฟฟาท่ีบันทึกไว 

                           
                      

                            รูปที่  1.20   แสดงแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
                             ( ที่มา :  www.google.com  แผนที่ภาพถายทางอากาศ ) 
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        1.4.10  การสํารวจทางดาราศาสตร (Astronomy) หมายถึง การรังวัดดาวฤกษตางๆ ท่ีรูวิถี
โคจร ท่ีสัมพันธกับตําแหนงของโลก มาชวยในการกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตร ของจุดสถานีบนพื้น
โลก และชวยในการหาตําแหนงทิศเหนือจริง ท่ีกระทํากับเสนฐานใดๆไดอีก 
 

 
 

รูปที่  1.21  แสดงภาพถายในอวกาศ แบบ X-ray และ Visible light     
( ที่มา : ESO/E. Helder; x-ray image courtesy NASA/CXC/Univ.) 

1.5  หลักการสํารวจ 
        2การปฏิบัติงานสํารวจ  จําเปนจะตองมีหลักเกณฑ  ท่ีถือเปนหลักการสํารวจ  ชางสํารวจตอง
เร่ิมตนเรียนรู  และนําไปใชในทิศทางเดียวกันดังนี้ 
        1.5.1  การหาตําแหนง  การกําหนดตําแหนงของจุดตางๆ ในการสํารวจ  จะตองมีความสัมพันธ 
หรือวัดออกจากจุดท่ีรูตําแหนงแนนอนแลว  อยางนอย 2 จุด  ดังตัวอยางการหาตําแหนงของจุด C   
ดังนี้ 
 
              
                                  
 
                 
    
                

               (ก)     (ข)         (ค) 

                                                 
2
   อนันต  สันตยากร. คูมือการเรียนการสอนวิชาการสํารวจ 1. หนา 31  วิทยาลัยเทคนิคลําปาง :2540 

 

A 
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B 
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(ง)     (จ) 
 

รูปที่  1.22  แสดงการหาตําแหนงจุด C โดยวิธีตางๆ 
 

        A และ B เปนจุดท่ีรูตําแหนงแนนอน มีอยูในภูมิประเทศ และปรากฏอยูในแผนท่ี การหา
ตําแหนงของจุด C ในแผนท่ีทําไดหลายวิธี  ดังนี้ 
  1)  จากรูปท่ี 1.22 (ก) แสดงการหาตําแหนงจุด C วัดระยะ AC, BC จุด C สามารถกําหนด
ตําแหนงในแผนท่ี โดยใช A และ B เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี AC และ BC ตามมาตราสวน
ของแผนที่ ขีดสวนโคงของวงกลมใหตัดกัน จุดตัดของสวนโคงจะเปนตําแหนงของจุด C การ
กําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา การหาตําแหนงโดยวิธีระยะสกัด นิยมใชกับการสํารวจดวยโซ - 
เทป  
  2)  จากรูปท่ี 1.22 (ข) แสดงการหาตําแหนงจุด C  หาแนว CD ท่ีต้ังฉากกับ AB โดยใช
เคร่ืองสองฉาก (Optical Square) วัดระยะ AD และ CD จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนท่ีได 
โดยการวัดระยะ AD ซ่ึงอยูบนเสนตรง AB ตามมาตราสวนของแผนท่ี แลวใชไมโปรแทรกเตอร 
สรางเสนต้ังฉาก CD วัดระยะ CD ตามมาตราสวนของแผนท่ี จะไดตําแหนงของจุด C การกําหนด
ตําแหนงโดยวิธีนี้ เรียกวา วิธีระยะฉาก (Off Set) ใชกับการสํารวจดวยโซหรือเทป 
  3)  จากรูปท่ี 1.22 (ค) แสดงการหาตําแหนงจุด C  ต้ังกลองวัดมุมท่ีจุด A วัดมุม BAC  และ
ระยะ AC จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนท่ีได  โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม BAC  ให
เทากับมุมท่ีวัดได  ก็จะไดแนว AC วัดระยะ AC  ตามมาตราสวนของแผนท่ี  ก็จะไดจุด C  การ
กําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา วิธีพิกัดเชิงข้ัว(Polar Coordinate) ใชกับการสํารวจดวยกลองวัดมุม 
  4)  จากรูปท่ี 1.22 (ง) แสดงการหาตําแหนงจุด C  ต้ังกลองวัดมุมท่ีจุด A และจุด B วัดมุม 
BAC และมุม ABC จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนท่ีได โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม 

B 

C 

A 

B 

C 

A 
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BAC และมุม ABC ใหเทากับคามุมท่ีวัดได จุดตัดของแนว AC และ BC จะเปนตําแหนงของจุด C 
การกําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา วิธีเล็งสกัด 
  5)  จากรูปท่ี 1.22 (จ) แสดงการหาตําแหนงจุด C  ต้ังกลองวัดมุมท่ีจุด A วัดมุม BAC และ
วัดระยะ BC จุด C  สามารถกําหนดตําแหนงในแผนท่ีได  โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม BAC  
ก็จะไดแนว AC  จากนั้นใช B เปนจุดศูนยกลาง  กางวงเวียนรัศมี BC ตามมาตราสวนของแผนท่ี  
ขีดสวนโคงของวงกลมตัดแนว AC จุดตัดจะเปนตําแหนงของจุด C  การกําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้  
อาจเกิดความคลาดเคล่ือนข้ึนได เพราะสวนโคงของวงกลมอาจตัดแนว AC ได 2 จุด ถาผูกําหนดจุด 
C บนแผนท่ีไมมีขอมูลอ่ืนประกอบหรือไมใชผูท่ีทําการสํารวจมาเองอาจจะกําหนดจุดผิดพลาดได 
 1.5.2   การสํารวจตองทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก  การทําแผนท่ีประเทศไทยจะตองทําแนว
เขตรูปรางของท้ังประเทศกอน  แลวจึงสํารวจสวนยอย  คือเขตจังหวัด จากนั้นจึงสํารวจเปนอําเภอ  
ตําบล  ตามลําดับ  แลวนํามาตอกันโดยการแบงระวางแผนท่ี  หากทําการสํารวจเขตตําบลกอน  จน
ครบท้ังประเทศ  รูปราง  แนวเขต  และเนื้อท่ีของประเทศไทย  จะผิดจากความเปนจริง 
 
 

 
 

รูปที่  1.23  แสดงการแบงระวางแผนที่ 
         ( ที่มา :  กรมแผนที่ทหาร) 

1.6   ความรูเกี่ยวกับแผนท่ี 
         1.6.1   ความหมายของแผนท่ี   แผนท่ีหมายถึง  รูปท่ีเขียนยอสวนลงบนพื้นท่ีราบ เพื่อแสดง
สภาพภูมิประเทศ  และรายละเอียดของส่ิงตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และท่ีมนุษยสรางข้ึน
โดยใชมาตราสวน  และสัญลักษณตางๆ 
        1.6.2   ชนิดของแผนท่ี   การจําแนกชนิดของแผนท่ี แบงได 3 กลุมใหญดังนี ้   
            1.6.2.1   การจําแนกแผนท่ีตามตามลักษณะพ้ืนฐานของขอมูล มีดังนี้  
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1)  แผนท่ีแผนราบ (Plan metric Map) คือแผนท่ีท่ีแสดงตําแหนงของส่ิงตางๆ ในทาง
ราบ แตไมไดบอกคาความสูง-ตํ่า แผนท่ีชนิดนี้จึงใหรายละเอียดเฉพาะ ตําแหนง ขนาด ระยะทาง 
และทิศทางของส่ิงตางๆ ท่ีปรากฏบนแผนท่ีเทานั้น เชน ถนน ทางน้ํา ตนไม 

2)  แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map) คือแผนที่ท่ีแสดงใหเห็นความสูงตํ่าของภูมิ
ประเทศ รายละเอียดตางๆเชนเดียวกับแผนท่ีแผนราบ    

3)  แผนท่ีภาพถาย (Picto Map หรือ Pictorial Map) คือแผนท่ีท่ีไดจากการบินถายภาพ
ทางอากาศแลวนํามาติดตอกัน (Mosaic) จึงเปนแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของภูมิประเทศใน
ภาพรวมไดดี แตรายละเอียดบางส่ิงอาจถูกปดบังไว เชน ส่ิงท่ีอยูใตตนไมใหญ แผนท่ีชนิดนี้ไม
แสดงความสูงตํ่าของพื้นดิน  
 1.6.2.2  การจําแนกแผนท่ีตามขนาดของมาตราสวน มีดังนี้ 
  1)  แผนท่ีมาตราสวนใหญ ขนาดของมาตราสวนใหญกวา 1:25,000 
  2) แผนท่ีมาตราสวนปานกลาง ขนาดของมาตราสวนต้ังแต 1:25,000 ถึง 1:1,000,000 
 3)  แผนท่ีมาตราสวนเล็ก ขนาดของมาตราสวนเล็กกวา 1:1,000,000 
 1.6.2.3  การจําแนกแผนท่ีท่ีใชในกิจการทหาร แบงเปน 3 ชนิดดังนี้ 
  1)  แผนท่ีมาตราสวนใหญ ขนาดของมาตราสวน 1:75,000 และใหญกวา 
  2)  แผนท่ีมาตราสวนปานกลางขนาดของมาตราสวนเล็กกวา 1:75,000 ถึงใหญกวา 1: 
600,000 
   3)  แผนท่ีมาตราสวนเล็กขนาดของมาตราสวน 1:600,000 และเล็กกวา  
          1.6.2.4  การจําแนกแผนท่ีตามชนิดของการใช  แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี ้        
                1)  แผนท่ีท่ัวไป (General Map) เปนแผนท่ีภูมิภาคทั่วๆ ไป เชน แสดงเขตของทวีป เขต
ของประเทศ เขตจังหวัด และแสดงความสูงตํ่าของภูมิประเทศดวยสีตางๆ แผนท่ีชนิดนี้ท่ีแพรหลาย
มาก คือแผนท่ีของ Atlas สวนมากจะใชมาตราสวนเล็กกวา 1:1,000,000 

 2)  แผนท่ีเดินเรือ (Nautical Charts) แสดงเสนทางเดินเรือในทะเลมหาสมุทร แสดง
ความลึกของทองน้ํา สันดอน และแนวปะการัง 

3)  แผนท่ีถนน (Highway Map) แสดงถนนและสถานท่ีสําคัญ 
 4) แผนท่ีทางการทหาร ใชในกิจการทหารดานตางๆ มีขนาดของมาตราสวนตางกันตาม

ประเภทของการใชงาน 
  5)  แผนท่ีเฉพาะแสดงสถิติตางๆ  เชนแผนท่ีปาไมแสดงแนวเขตปาประเภทตางๆ   แผน
ท่ีแสดงปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ ความหนาแนนของประชากร เปนตน   
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รายละเอียดอื่นๆ            
ที่ตองการแสดง 

        1.6.3  สวนประกอบท่ีสําคัญของแผนท่ี   สวนประกอบของแผนท่ี หมายถึง สวนท่ีประกอบกัน
ข้ึนเปนแผนท่ีแตละแผน  หรือแตละระวาง  สวนประกอบท่ีสําคัญของแผนท่ี  มีรูปลักษณะของแผน
แผนท่ี  แผนท่ีสวนมากจะสรางข้ึนบนแผนส่ีเหล่ียมมุมฉาก  อาจจะเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือ
ส่ีเหล่ียมผืนผา  วัสดุท่ีใชในการทําแผนแผนท่ี  อาจเปนกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนใดก็ได  แต
ตองไมยืดไมหด  รูปลักษณะของแผนแผนท่ีมีดังนี้ 

1)  ขอบกระดาษ (Paper Trim)  เปนขอบของวัสดุท่ีใชทําแผนท่ี จะตองมีขนาดพอเหมาะ
กับการผลิตแผนท่ีฉบับนั้น 

2)  ขอบระวางแผนท่ี (Sheet Line)  เปนเสนกั้นบริเวณท่ีแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศ 
ประกอบกันเปนรูปส่ีเหล่ียม เรียกวาเสนขอบระวางแผนท่ี (Border) เสนขอบระวางแผนท่ีอาจเปน
เสนตรงแสดงคาพิกัดกริด (Gird Line) หรือเสนโคงคาพิกัดภูมิศาสตรของแผนท่ีนั้น 

3)  ขอบจํากัดแสดงรายละเอียด (Work Line) เปนบริเวณเวนไวสําหรับแสดงรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตองการบนแผนท่ีนั้น 

4)  ขอบระวางแผนท่ี (Marginal Information) 
 
  
  
 
                                                                                                                     
 
 
 

 
    

     รูปที่   1.24   แสดงลักษณะของแผนแผนที่ 
 

         1.6.5 สวนประกอบภายนอกขอบระวาง หมายถึงองคประกอบในรายละเอียดอ่ืนๆ ของแผนท่ี 
เพื่อใหใชไดทราบขอมูลตางๆ ของแผนท่ี สามารถใชแผนท่ีไดโดยสะดวก ถูกตอง เหมาะสม ตรง
ตามความมุงหมายการใชงาน รายละเอียดนอกขอบระวางแผนท่ี เชน มาตราสวนแผนที่ คําอธิบาย 
สัญลักษณ เปนตน 

แสดงรายละเอียด 
ภูมิประเทศ 

ขอบระวาง       ขอบกระดาษ  

เขตจํากัดการแสดง  
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        1.6.6   สวนประกอบภายในขอบระวางแผนท่ี  หมายถึง  รายละเอียดท่ีแสดงไวภายในขอบ
ระวาง  ซ่ึงตามปกติจะสัมพันธกับองคประกอบภายนอกขอบระวาง  องคประกอบภายในขอบ
ระวางแผนท่ีประกอบดวย 
 1)  สัญลักษณ (Symbol) ไดแกเคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีใชแทนรายละเอียด ของภูมิประเทศ 
หรือส่ิงท่ีแสดงไวบนแผนแผนท่ี 
 2)  สี (Color) เปนสัญลักษณแสดงรายละเอียดหรือขอมูลตางๆ ของแผนท่ี  มักจะเลือกสีให
สอดคลองกับรายละเอียด  เชน  สีเขียวแทนพืชพันธไม เปนตน 
 3)  ช่ือภูมิศาสตร (Geographical Names) เปนการอธิบายรายละเอียด  ในขอบระวาง เชน 
สถานท่ีนั้นๆ มีช่ือเรียกวาอะไร 
 4)  ระบบอางอิงในการกําหนดตําแหนง (Position Reference System) ไดแก เสนหรือ
ตารางแสดงไวในแผนท่ี  เพื่อใชกําหนดคาพิกัดของจุดใดๆ แผนท่ีโดยท่ัวไปนิยมใชระบบพิกัด 2 
ชนิด  คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographical Coordinate) และระบบพิกัดฉาก  
        1.6.7  คุณสมบัติของแผนท่ี   แผนท่ีท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังนี ้
  1)  รูปรางของรายละเอียดตางๆบนแผนท่ี  จะตองเหมือนกับรูปรางของจริงบนผิวโลก 

2)  ทิศทางของตําแหนงหรือจุดตาง ๆ บนแผนท่ี  จะตองถูกตองตรงตามความเปนจริงกับ
ตําแหนง  หรือจุดจุดเดียวกันบนผิวโลก 

3)  ระยะทางของจุดตางๆ บนแผนท่ี  จะตองเทากับระยะทางจุดเดียวกัน  บนผิวโลกเม่ือ
เทียบตามมาตราสวน 
 4)  พื้นท่ีท้ังหมดบนแผนท่ี  จะตองเทากับพื้นท่ีบนผิวโลก  ในบริเวณเดียวกัน  เม่ือเทียบ
ตามมาตราสวน  
 แผนท่ีทุกฉบับจะมีคุณสมบัติไมครบถวน  ท้ังส่ีขอดังกลาว  เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับเสน
โครงแผนท่ี (Map Projection) ท่ีใชทําแผนท่ี  เสนโครงแผนท่ีแตละแบบ  จะรักษาคุณสมบัติอันใด
ไว  หรือคุณสมบัติบางสวนของอีกแบบหนึ่งไวเทานั้น  ไมอาจรักษาคุณสมบัติทั้งส่ีประการไวได 
เชน  แผนที่บางฉบับรักษารูปราง  แตทิศทางไมถูกตอง หรือแผนท่ีบางฉบับรักษาพื้นท่ี  แตรูปราง
ไมถูกตอง 
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1.7  มาตราสวนแผนท่ี 
        การปฏิบัติงานสํารวจในภูมิประเทศ  รายละเอียดและขอมูลตางๆท่ีได   จําเปนท่ีจะตองกําหนด
ลงในแผนท่ี  แตการเขียนแผนท่ีลงในกระดาษ  ไมสามารถระบุขนาดท่ีแทจริง  จากขอมูล  ในงาน
สํารวจได  จึงตองกําหนดเปนมาตราสวนข้ึน  เพื่อความสะดวกในการนําไปใชงาน  แตละชนิดของ
งาน  

1.7.1  ความหมายของมาตราสวนแผนท่ี    มาตราสวนแผนท่ี   หมายถึงอัตราสวนเปรียบเทียบ 
ระหวางระยะทางบนแผนท่ี  กับระยะทางบนภูมิประเทศ  หรือพื้นท่ีจริง  จากความสัมพันธนี้ 
สามารถเขียนสูตรของมาตราสวนแผนท่ี ไดดังนี้ 

มาตราสวนแผนท่ี =   
ระยะทางบนแผนท่ี

ระยะทางบนภูมิประเทศ
 

1.7.2   ชนิดของมาตราสวน   การแบงชนิดของมาตราสวน  ในท่ีนี้แบงไดเปน 3 ชนิดดังนี้ 
 1.7.2.1  มาตราสวนเศษสวน (Repressentive Fraction หรือ Fraction หรือ Fraction Scale 
หรือ Numerical Scale ใชอักษรยอ RF.)  หมายถึง  การกําหนดอัตราสวนเปรียบเทียบ  ระหวางระยะ 
ทางบนแผนท่ี  1 หนวย  ตอระยะบนภูมิประเทศ  ท่ีมีหนวยเดียวกัน  การแสดงมาตราสวนอาจบอก
เปนอัตราสวน  หรือบอกเปนเศษสวน เชน  1 : 1,000  หรือ   

,
   หมายถึงระยะบนแผนท่ี  1  

หนวย   จะเทากับระยะในภูมิประเทศจริง  1,000  หนวย  การบอกมาตราสวนชนิดนี้  ไมมีหนวย
ของการวัดระยะใดๆกํากับไว   จึงสามารถใชหนวยวัดระยะมาตราใดๆก็ได  เชน ใช 1  เซนติเมตร 
ตอ  5,000  เซนติเมตร  หรือใช  1  นิ้ว  ตอ  5,000  นิ้ว  ก็ได 
 1.7.2.2  มาตราสวนคําพูด (Verbal Scale หรือ Engineering Scale)  หมายถึง  การบอก 
มาตราสวนแผนท่ี   แบบคําพูดธรรมดา   เชน 1 เซนติเมตร =  100  เมตร.  หมายถึง  ระยะบนแผนท่ี  
1  เซนติเมตร  จะเทากับระยะบนภูมิประเทศ  100  เมตร  หรือ  1  นิ้ว  = 1  ไมล  หมายถึง  ระยะบน
แผนท่ี 1  นิ้ว   จะเทากับระยะบนภูมิประเทศ  1  ไมล  เปนตน  มาตราสวนแบบนี้สะดวกในการอาน
แตไมสะดวกในการใช  ในประเทศตางๆ  ท่ีมีหนวยการวัดระยะไมเหมือนกัน  นอกจากนี้มาตรา
สวนคําพูด  ยังไมเหมาะท่ีจะปรับใหเขากับการคํานวณ  หาระยะทางในภูมิประเทศ  ไดเหมือนกับ
มาตราสวนเศษสวน  

1.7.2.3  มาตราสวนรูปภาพหรือมาตราสวนเสนบรรทัด (Graphical Scale) หมายถึง  การ
แสดงมาตราสวนบนภาพเสนตรง  เสนท่ีแสดงมาตราสวนจะถูกแบงเปนสวนๆ  แตละสวนยาว
เทากัน  และมีตัวเลขกํากับไวเพื่อบอกวา  ระยะแตละสวนในแผนท่ี  เปนระยะเทาไรในภูมิประเทศ 
ขอดีของมาตราสวนแบบน้ีคือ  ถากระดาษแผนท่ี  มีการยืดหรือหดตัว  มาตราสวนก็จะยืดหรือหด
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ตามไปดวย  ระยะท่ีวัดไดในแผนที่   จึงมีความคลาดเคล่ือนนอย  ตามปกติมาตราสวนเสนบรรทัด 
จะมีมาตราสวนแบบเศษสวน  กํากับไวดวย  
 
        100                       0                                   100                                      200                                      300  ม. 

 
                                                         
  
 
 
 
  
 
 
                                                 
     รูปที่   1.25   แสดงมาตราสวนเสนบรรทัด 

  
    

1.7.3   การคํานวณมาตราสวน   การคํานวณท่ีเกีย่วของกบัมาตราสวน  มีสวนประกอบดังนี ้
1)   ตองแปลงมาตราสวนคําพูด เปนมาตราสวนเศษสวน 
2)   หาระยะทางบนแผนท่ี   ระยะทางบนภมิูประเทศ เม่ือกําหนดมาตราสวนให 
3)   หาขนาดเนื้อท่ีบนแผนที่ ขนาดเน้ือท่ีบนภูมิประเทศ เม่ือไดกําหนดมาตราสวนให 
 
สูตรการหามาตราสวน    

มาตราสวน   =  ระยะบนแผนท่ี
ระยะทางบนภูมิประเทศ  หรือ 

                        
  RF.   =  MD

GD
                          

เม่ือ RF.   =  มาตราสวน 
  MD.   = ระยะบนแผนท่ี (Map Distance)     
  GD.    = ระยะบนภูมิประเทศ (Ground Distance) 

1  : 5,000 

0 1 1 2 3

1  : 50,000 ไมล 
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จากสูตรนี้  สามารถนําไปใชในการคํานวณเก่ียวกับมาตราสวนแผนท่ี  อยางกวางขวาง ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 
ตัวอยางท่ี 1 ใหผูเรียนแปลงมาตราสวนคําพูด 1 เซนติเมตรบนแผนท่ี  แทนระยะ 100 เมตร บน
พื้นดิน ใหเปนมาตราสวนเศษสวน 

วิธีทํา จากสูตร  

 มาตราสวน   =  
ระยะบนแผนที่

ระยะบนภูมิประเทศ
 

 

แทนคา                                             =          1 ซม.
100 ม.            

      =           1 ซม.
100×100 ซม.  (ทําใหเปนหนวยเดียวกัน) 

 

      =           
1

10,000
  ตอบ 

   
ตัวอยางท่ี  2 แบบแปลนงานกอสรางแหงหนึ่งมาตราสวน 1:500 ใหผูเรียนวดัระยะของดานๆ
หนึ่ง บนแบบแปลนได 5 เซนติเมตร อยากทราบวาถาผูเรียนไปวัดระยะจริงจะไดเทาใด 

วิธีทํา จากสูตร  

มาตราสวน   =   
ระยะบนแผนที่

ระยะบนภมิูประเทศ
   

   
แบบแปลนมาตราสวน  =      1:500 
 

แทนคา     =  
5 ซม.

ระยะจริง
 

 

            
1

500
       =      

5 ซม.

ระยะจริง
  

 
ระยะจริง            = 5 x 500  =  2,500  ซม. 
 

ทําใหเปนเมตร   = 
2,500 ซม.

100  ซม.
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 ระยะท่ีวัดไดจริง  =      25   เมตร  ตอบ 
 
ตัวอยางท่ี  3 ผูเรียนวดัระยะระหวางจดุ A - B  บนแผนท่ีได  7   เซนติเมตรและวดัระยะ A – B 
บนภูมิประเทศได  140   เมตร  อยากทราบวาแผนท่ีฉบับนี้ มีมาตราสวนเทาใด 

วิธีทํา จากสูตร   

    RF = 
MD
GD

 
       

แทนคา RF   =       
7 ซม.

140×100 ซม.
 

                  
      =        

1

2,000
 

              
             แผนท่ีฉบับนี้มีขนาดมาตราสวน =       1:2,000   ตอบ 
  
ตัวอยางท่ี 4 ถาผูเรียนวัดระยะบนแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ได  8  เซนติเมตร อยากทราบวา
จะเปนระยะในภูมิประเทศเทาใด 

วิธีทํา    จากสูตร     

    RF =  
MD
GD

 
     

 แทนคา  
1

5,000
 = 

8 ซม.
GD

 
                         

 ดังนั้น   GD = 8 × 50,000   ซม. 
  

 ทําใหเปนเมตร และกิโลเมตร = 
400,000  ซม.

1,000 ม.×100 ซม.
 

 
 ระยะในภูมิประเทศ     = 4   กิโลเมตร   ตอบ 

   
อนึ่ง ระยะบนแผนท่ีนิยมใชในหนวยเซนติเมตร เพราะสวนใหญจะมีระยะส้ัน แตระยะบน

ภูมิประเทศจะใชในหนวยของเมตรและกิโลเมตร เพราะระยะจริงในภูมิประเทศจะเปนระยะยาว ไม
สะดวกท่ีจะใชในหนวยเซนติเมตร 
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ตัวอยางท่ี 5 ถาผูเรียนวัดระยะบนพื้นท่ีได  2.5  เมตร จะเปนระยะในแผนท่ีขนาด 1: 20,000 
เทาใด 

วิธีทํา    จากสูตร  

   RF  = 
MD
GD

 
      

แทนคา         
,

  = 
MD

2.5  ม.
 

       

             ดังนั้น  MD =       
2.5×100  ซม.

20,000
 

    
นั่นคือ ระยะในแผนท่ี 1:20,000  =       1.125     เซนติเมตร  ตอบ 

 
ตัวอยางท่ี 6 ถาผูเรียนวัดระยะบนแผนท่ีขนาด 1:4,000 ได 28.5 เซนติเมตร จะเปนระยะในแผน
ท่ีขนาด 1:20,000 เทาไร 

วิธีทํา    จากสูตร  

   RF  = 
MD
GD

 
  

แทนคา  
,

 = 
28.5  ซม.

GD
 

        

นั่นคือ  GD  = 28.5 × 4,000  ซม. 

และจากสูตร RF  =  
MD
GD

 
        

แทนคา  
,

 =    
MD

28.5×4,000 ซม.
 

               

ดังนั้น      MD  =    
28.5×4,000  ซม.

20,000
 

 
     =     5.7   เซนติเมตร  
      
 ระยะในแผนที่ขนาด 1: 20,000      =      5.7   เซนติเมตร  ตอบ 
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หรืออาจทําไดโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศระหวางมาตราสวนของแผนท่ีท้ังสองดังนี้ 

แผนท่ีขนาด  
1

4,000
    ระยะทาง   = 28.5  ซม.          

แผนท่ีขนาด 1 ระยะทาง  =   
28.5×4,000 ซม.

1
 

               

แผนท่ีขนาด  1
2,000

 ระยะทาง   =       
28.5×4,000×1 ซม.

20,000
 

 
 ระยะในแผนที่ขนาด 1: 20,000    =        5.7   เซนติเมตร   ตอบ 
 
 
 

           
 
 

    รูปที่   1.26   แสดงการวางแผนกอนการสํารวจทําแผนที่ในสนาม 

 
สรุป 

 
 วิชางานสํารวจ หรือการสํารวจ หรือการรังวัดเปนวิชาท่ีเรียนรูถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ของลักษณะภูมิประเทศดวยวิธีการตางๆ เชน การวัดระยะทาง การวัดทิศทาง การหาความสูงของ
พื้นดินและส่ิงตางๆ ท่ีตองการ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาเนื้อท่ี ขอบเขต รูปรางของพื้นท่ีรวมตลอด
ถึงการหาทิศทางและตําแหนงของส่ิงท่ีตองการ แลวนําผลมาแสดงในรูปของแผนท่ี แผนผังหรือ
แบบแปลนตางๆ ตามความเหมาะสม งานสํารวจจึงเปนงานพื้นฐานของงานอ่ืนๆ เพราะเปนการ
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน เพื่อใชในการพิจารณาวางแผนงาน หรือการออกแบบกอสรางงานตอไป 
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ใบงานท่ี  1 

วิชา           งานสํารวจ 1 
ชื่อหนวย  หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ 

หนวยท่ี                            1 
สอนคร้ังท่ี                     1-2 
จํานวนคาบรวม               8 

ชื่องาน     การยอ-ขยายแผนท่ี    จํานวนคาบ                      8 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   

 1.  สามารถยอ-ขยายแผนท่ีโดยวิธีรัศมีได 
 2.  สามารถยอ-ขยายแผนท่ีโดยวิธีตางรางกริดได 
 3.  สามารถกําหนดมาตราสวนในการยอ-ขยายแผนท่ีได 
            4.  เนนคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
            5.  ยึดถือและปฏิบัติการ 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สรางนิสัย)เปนกิจวัตร 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

     1.  แผนท่ีตนรางท่ีตองการยอ   จํานวนใหเพียงพอกับผูเรียน 
     2   กระดาษไข  ขนาด  A2  หรือใหญกวา  จํานวนใหเพียงพอกับผูเรียน 
     3.   เทปกาว  จํานวน  1   มวน 
     4.  ไมที หรือ ไมทีแบบเล่ือน 
     5.   ชุดฉากสามเหล่ียม 
     6.   บรรทัดมาตราสวน 
     7.   โคงกระดูกงู 
     8.   ดินสอ  ยางลบ  และอุปกรณเคร่ืองเขียน 

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
ก. ยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีรัศมี 

            
      รูป (ก)                                                        รูป (ข) 



28 

 

1. ติดแผนท่ีตนรางท่ีกําหนดใหกับโตะเขียนแบบและติดกระดาษไขบนแผนท่ีตนรางใหสนิท
โดยเทปกาว  

2. เลือกวิธีการยอ – ขยายแผนท่ี  โดยวิธีรัศมี 
3. กําหนดขนาดมาตราสวนท่ีตองการยอ – ขยายแผนท่ี 
4. กําหนดจุด  0  เพื่อลากเสนรัศมี  ซ่ึงอยูภายนอกรูปท่ีตองการยอ - ขยาย ตามรูป (ก) หรืออยู

ภายในรูป  ตามรูป (ข) 
5. ลากเสนจากจุด 0  ผานมุมของรูปแผนท่ี ท่ีตองการยอ - ขยายทุกมุม  กรณีเปนเสนโคง ให

แบงเสนโคงเปนชวงๆ ( D E F G H ) แลวลากเสนผาน 
6. วัดระยะจากจุด 0  ไปยังจุดมุมและจุดบนเสนโคงของแผนท่ีท่ีลากไวทุกเสน 
7. เปรียบเทียบขนาดมาตราสวนของแผนท่ีเดิมกับมาตราสวนของแผนท่ีใหม  ท่ีจะยอ-ขยาย 

วาเปนสัดสวนเทาใด 
8. ในการยอแผนท่ี เชน เดิมมาตราสวน 1: 1,000  ยอเปนมาตราสวน 1 : 2,000 เล็กลงคร่ึงหนึ่ง

ของแผนท่ีเดิม โดยวัดระยะจากจุด  0  ไปตามเสนท่ีลากข้ึนตามขอ  5  คร่ึงหนึ่งของระยะท่ีวัดไดตาม
ขอ  6  จะไดมุมและจุดบนเสนโคงของรูปบนแผนท่ีใหม  ลากเสนตอจุดตางๆ จะไดแผนท่ีมาตราสวน  
1: 2,000  ตามรูป  (ข) 

9. การขยายแผนท่ีจากแผนท่ีเดิม  เชน จากมาตราสวน  1 : 1,000  ขยายเปนมาตราสวน 1 : 500  
เปนการขยาย  2  เทาของแผนท่ีเดิม  โดยวัดระยะจากจุด  0  ไปตามเสนท่ีลากข้ึนตามขอ  5  เปน  2  
ของระยะท่ีวัดไดตามขอ  6  จะไดจุดมุมและจุดบนเสนโคงของรูปแผนท่ี ท่ีจะขยาย  ลากเสนตอจุด
ตางๆ จะไดแผนท่ีขนาดมาตราสวน  1: 500  ตามรูป (ก) 
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ข. ยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีตางรางกริด 

  
              มาตราสวน 1 : 1000                         มาตราสวน      1 : 2000 
  รูป  ( ก )                                                                           รูป  ( ข ) 
 
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 

1.  ติดแผนท่ีตนรางท่ีกําหนดใหกับมุมโตะเขียนแบบดานบนซาย  และติดกระดาษรางแผนท่ี 
ดานลาง 

2.  เลือกวิธีการยอ – ขยายแผนที่  โดยวิธีตารางกริด 
3.  กําหนดขนาดมาตราสวนท่ีตองการยอ – ขยายแผนท่ี 
4.  ตีเสนตารางกริดกับแผนท่ีตนรางดวยดินสอดํา พรอมเขียนระยะตารางกริดตามแนวแกน X,Y 
5.  ตีเสนตารางกริดกับกระดาษรางท่ีตองการยอ-ขยายแผนที่ พรอมเขียนระยะตารางกริดตาม 

แนวแกนX,Y 
6.  ลากเสนรางรูปแผนท่ี ใหตรงตามหมายเลขตามแผนท่ีตนราง  ดังรูป ( ก )  และ รูป ( ข ) 

 

ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
          1.  การลากเสนและการวัดระยะ ตองทําโดยปราณตี  
          2.  การกําหนดจุดบนเสนโคง เพื่อลากเสนรัศมี ยิ่งกําหนดจุดมากเทาไร การเขียนแนวเสนโคงจะ
ถูกตองมากข้ึน เทานั้น 
 



30 

 

 
มอบหมายงาน 
             ใหนกัเรียน   เขียนรูปมาตราสวน1:1000   โดยกําหนดใหมีเสนตรง-เสนโคงของรูป   ให
เหมาะสม สมมติงานช้ินหนึง่แลวทําการ  ยอขยายแผนท่ีโดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด 
 ก. ยอแผนท่ีงานน้ีใหไดมาตราสวน 1:2000 
 ข. ขยายแผนท่ีใหไดมาตราสวน      1:500 
 การวัดผล 
  1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
        2. ผลงานถูกตองเรียบรอย 
 
 
 

--------------------------------------------- 
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 ใบผลการปฏิบัติงาน 
วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 1 

หนวยท่ี  1    หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ 

เร่ือง   การยอ – ขยายแผนท่ี 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับโตะเขียนแบบ             ใชได 
                                                                                                      ไมเหมาะสม 
 

2.  ยอ – ขยายแผนที่  โดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด          ใชได 
                                                                                                      ผิดพลาด 
 

3. กําหนดขนาดมาตราสวนที่ตองการยอ – ขยายแผนที่       ใชได 
                                                                                                       ผิดพลาด 
 

4.  ยอ – ขยายแผนที่ตามมาตราสวนที่กําหนดให                 ใชได 
                                                                                                       ผิดพลาด 
 

5.การตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือ              ใชได                                                                    

 หลังการปฏิบัติงาน                                                                       ผิดพลาด 

บันทึก : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบประเมินผล 

วิชา   งานสํารวจ  1                                                                        ใบงานท่ี  1 

หนวยท่ี 1 หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ  

 เร่ือง   การยอ – ขยายแผนท่ี จํานวน          8         คาบ 

 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………… 

 ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 
ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

 1.  การตรงตอเวลา 
  2.  การแตงกาย 
  3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
  4.  ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับโตะเขียนแบบ 
  5. ยอ – ขยายแผนที่  โดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด 
  6. กําหนดขนาดมาตราสวนที่ตองการยอ – ขยายแผนที่ 
  7.  ยอแผนที่งานน้ีใหไดมาตราสวน 1:2000 
  8.  ขยายแผนที่ใหไดมาตราสวน      1:500 
  9.   ความสะอาดในการปฏิบัติงาน 
  10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เริ่ม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน ( 10 )  

                                                                                                 รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี  1 
ตอนท่ี 1  เร่ืองหลักการเบ้ืองตนของงานสํารวจ 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
 

     1.  งานสํารวจมีประวัติความเปนมาเม่ือใด 
ก.  เร่ิมในยุคปจจุบัน   ข.  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

  ค.  รัชกาลท่ี 5    ง.  ต้ังแตสมัยโบราณ 
    2.  การสํารวจหมายถึงอะไร 
 ก.  การหาความสูง   ข.  การหาทิศทาง  

ค.  การหาระยะทาง   ง.  การหาตําแหนง 
    3.  การจะปฏิบัติงานสํารวจควรรูขอมูลอะไรเปนลําดับแรก 
 ก.  สถานท่ีปฏิบัติงาน   ข.  จุดประสงคของงาน 
 ค.  การวางแผนปฏิบัติงาน  ง.  งบประมาณท่ีไดรับ 
    4.  ผูปฏิบัติงานสํารวจควรมลัีกษณะอยางไร 
 ก.  บุคลิกภาพดี    ข.  มีความละเอียดรอบคอบ 
 ค.  ประมาณระยะไดใกลเคียงความจริง  ง. พูดจานาเช่ือถือ 
  5.  การสํารวจมีหลักการปฏิบัติอยางไร 
 ก.  ทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก  ข.  ทําจากงายไปยาก 
 ค.  ทําจากใกลไปไกล   ง.  ทําจากซายไปขวา 
  6.  การสํารวจเกี่ยวของกับงานประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก.  การวางผังอาคาร   ข.  การสรางอาคาร 
 ค.  การออกแบบอาคาร   ง.  การออกโฉนดท่ีดิน 
   7.  มาตราสวน 1 ซม. = 100 เมตร เปนมาตราสวนแบบใด 
 ก.  มาตราสวนคําพูด   ข.  มาตราสวนเปรียบเทียบ 
 ค.  มาตราสวนเสนบรรทัด  ง.  มาตราสวนเฉียง 
   8.  มาตราสวนขนาดใดท่ีใหรายละเอียดของภูมิประเทศไดชัดเจนท่ีสุด 
 ก.  1 : 100    ข.  1 : 1,000 
 ค.  1 :  10,000    ง.  1 : 100,000 
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   9.  การแสดงตําแหนงปลูกสรางอาคาร ควรใชมาตราสวนขนาดใดจึงจะเหมาะสม 
 ก.  1 : 100    ข.  1 : 500 
 ค.  1 : 1,000    ง.  1 : 2,000 
 10.  แผนท่ีมีสวนประกอบใดสําคัญท่ีสุด 
  ก.  เสน     ข.  สี 
      ค.  แสง                                                         ง.  สัญลักษณ 
 
ตอนท่ี 2   เร่ืองหลักการเบ้ืองตนของงานสํารวจ  
จงเติมคําตอบตอไปนี ้
    1.  วัดระยะในแผนท่ีได 2.50 เซนติเมตร 
          1.1  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 500   ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร 
               ตอบ…………………………….เมตร 
          1.2  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 1,000    ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร  
  ตอบ……………………………เมตร  
          1.3  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000    ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร 
  ตอบ……………………………เมตร 
  1.4  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000    ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร 
  ตอบ……….………..…………เมตร 
          1.5  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 250,000   ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร 
  ตอบ…………………………..เมตร 
    2.  ถาระยะในภูมิประเทศ  =  5,000  เมตร  จะเปนระยะในแผนท่ีมาตราสวนตอไปนีเ้ทาไร 
          2.1  แผนท่ีมาตราสวน  1 : 500  ตอบ…………………….เมตร  
          2.2  แผนท่ีมาตราสวน  1 : 1,000  ตอบ…………………….เมตร 
          2.3  แผนท่ีมาตราสวน  1 : 4,000  ตอบ…………………….เมตร 
          2.4  แผนท่ีมาตราสวน  1 : 50,000  ตอบ……………………เมตร 
          2.5  แผนท่ีมาตราสวน  1 : 250,000 ตอบ……………………เมตร 
    3.  วัดระยะในแผนท่ีได  3.60   เซนติเมตร 
          3.1  ถาระยะในภูมิประเทศ = 1.8 เมตร   แผนท่ีฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร 
  ตอบ…………………….............................................................................. 
          3.2  ถาระยะในภูมิประเทศ  =  9.00  เมตร   แผนท่ีฉบับนีมี้มาตราสวนเทาไร 
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  ตอบ……………………................................................................................ 
  3.3  ถาระยะในภูมิประเทศ  =  18.00   เมตร  แผนท่ีฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร 
  ตอบ…..……………………......................................................................... 
          3.4  ถาระยะในภูมิประเทศ  =  72.00   เมตร  แผนท่ีฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร 
 ตอบ………………………........................................................................... 
          3.5  ถาระยะในภูมิประเทศ  =  144.00  เมตร  แผนท่ีฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร 
  ตอบ………………………............................................................................ 
    4.  วัดระยะบนแผนท่ีมาตราสวน  1 : 50,000  ได 1.80 เซนติเมตร 
          4.1  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน  1 : 20,000   ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร 
  ตอบ…………………………........................................................................ 
          4.2  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน  1: 10,000   ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………….......................................................................          
  4.3  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 5,000   ระยะเดียวกันนีจ้ะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………….           
  4.4  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000   ระยะเดียวกันนีจ้ะยาวเทาไร 
  ตอบ…………………………....................................................................... 
  4.5  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 1,000   ระยะเดียวกันนีจ้ะยาวเทาไร 
  ตอบ……………..………….......................................................................... 
    5.  วัดระยะบนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 1,000   ได 8.00 เซนติเมตร 
          5.1  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000   ระยะเดียวกันนีจ้ะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………............................................................................ 
          5.2  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 5,000   ระยะเดียวกันนีจ้ะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………............................................................................ 
          5.3  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 10,000  ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………............................................................................ 
          5.4  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000   ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร 
  ตอบ……………………..….......................................................................... 
          5.5  ถาเปนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 250,000   ระยะเดียวกนันี้จะยาวเทาไร 
  ตอบ………………………............................................................................. 



 
 

หนวยที่ 2 
การวัดระยะทาง 

( Distance Measurement ) 
 

หัวขอเรื่อง 
 2.1  ความหมายและหนวยของการวัดระยะ 
      2.2   วิธีการวัดระยะ 

2.3   การนับกาว  
      2.4   การวดัระยะดวยโอโดมิเตอร 
      2.5   การวดัระยะดวยสับเทนบาร 
      2.6   การวดัระยะดวยวิธีสเตเดีย 

2.7  การวัดระยะดวยโซ - เทป  
2.8   การบํารุงรักษาโซ-เทปและอุปกรณ 

 
สาระสําคัญ 

1. การวัดระยะทาง  หมายถึง  การหาความยาวระหวางจุดท่ีตองการ  โดยใชเคร่ืองมือและวิธี
ตางๆ 

2. การวัดระยะจะตองมีหนวยของระยะท่ีเปนสากล  หรือเปนท่ีรับรูและใชกันท่ัวไป 
3. การวัดระยะโดยท่ัวไปในปจจุบันแบงไดเปน  3  วิธีคือ  การวัดระยะโดยวิธีทางตรง  การ

วัดระยะโดยวิธีทางออม  และการวัดระยะโดยใชเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 
4. การนับกาว  นับกาวเปนการวัดระยะ  โดยการเดินนับจํานวนกาว  ของชวงท่ีตองการวัด

ระยะ  แลวเอาจํานวนกาวคูณดวยความยาวกาว  ก็จะไดระยะตามตองการ 
5. การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร (Odometer)   เปนเครื่องมือวัดระยะ โดยการบันทึกจํานวน

รอบของลอ  แลวแปลงคามาเปนระยะ เชน  มาตรวัดระยะทางของรถยนตและรถจักรยานยนต   
6. การวัดระยะดวยสับเทนบาร (Subtense  Bar) สับเทนบารเปนเคร่ืองมือวัดระยะท่ีมี

ลักษณะเปนคาน  ทําดวยโลหะอินวาร (Invar) ท่ีมีการยืดและหดตัวนอยมาก   มีความยาว 2 เมตร 



36 

 

 
 

7. การวัดระยะดวยวิธีสเตเดยี เปนวิธีการวดัระยะดวยชุดอุปกรณการสํารวจ  ประกอบดวย
กลองวัดมุม  หรือกลองระดบั และไมระดบั(Staff of Rod) 

8. การวัดระยะดวยโซ-เทป ผูเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดระยะ วิธีการวัดระยะ 
ดวยโซ-เทป  การวัดระยะบนพ้ืนท่ีลาดเอียง   

9.  การใชเคร่ืองมือวัดระยะ จะตองเรียนรูถึงวิธีการใชและและการบํารุงรักษา  เพื่อให 
เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรง  มีอายุการใชงานท่ียาวนาน 

 
จุดประสงคการเรียนรู  ( สมรรถนะการเรียนรู) 

1.   อธิบายความหมายของการวัดระยะได 
2.   บอกหนวยการวดัระยะระบบตางๆได 

 3.   อธิบายการวัดระยะดวยวิธีตางๆได 
 4.   สามารถวัดระยะโดยการนับกาวได 

5.   อธิบายหลักการวดัระยะดวย โอโดมิเตอร (Odometer)ได 
 6.   อธิบายหลักการวดัระยะดวย สับเทนบาร(Subtenbar)ได 

 7.   อธิบายวิธีการวัดระยะดวยโซ-เทป ได 
 8.   บอกวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดระยะทางได 
 9.   สามารถเล็งแนว  วดัระยะไดถูกตอง 
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2.1   ความหมายและหนวยของการวัดระยะ 
        การวัดระยะทาง หมายถึง  การหาความยาวระหวางจุดท่ีตองการ โดยใชเคร่ืองมือและวิธี
ตางๆกัน  และมีหนวยความยาวท่ีเปนมาตรฐาน  สําหรับกําหนดขนาดของระยะ หรือเปนการหา
ระยะทาง  ระหวางเสนดิ่งของจุดท้ังสองท่ีความสูงเดียวกัน ระยะท่ีใชวัดในการสํารวจ มีลักษณะท่ี
พึงประสงค 2 ประการคือ  ตองเปนระยะทางในแนวราบ  และเปนระยะในเสนตรง 

การวัดระยะเพื่อหาความยาว  หรือระยะหางของจุดตางๆ  จะตองมีหนวยของระยะท่ีเปนสากล
หรือเปนท่ีรับรูและใชกันท่ัวไป  หนวยของระยะท่ียังคงใชกันในปจจุบันแบงไดเปนระบบตางๆ คือ 
 2.1.1  ระบบอังกฤษ   กําหนดหนวยระยะเปน นิ้ว ฟุต หลา และไมลโดยกําหนดคาไวดังนี้ 

  12  นิ้ว  =  1 ฟุต 
   3  ฟุต       =  1 หลา 
            1,760  หลา  = 1  ไมล 

ระยะ 1 ไมลในท่ีนี้เปนไมลบก (Statute Mile) เม่ือเทียบเปนฟุตแลวจะยาว 5,280 ฟุต   ถา
เปนระยะ 1 ไมลทะเล (Nautical Mile)  จะมีความยาว 6,080 ฟุตยาวกวาไมลบก 800 ฟุต 
 2.1.2  ระบบเมตริก  กําหนดของระยะไวดังนี้ 

10  มิลลิเมตร  = 1 เซนติเมตร 
 10  เซนติเมตร         = 1 เดซิเมตร 
 10  เดซิเมตร = 1  เมตร 
 10  เมตร  = 1  เดคาเมตร 
 10  เดคาเมตร = 1  เฮกโตเมตร 
 10  เฮกโตเมตร = 1  กิโลเมตร 

ระบบเมตริกจะแบงหนวยของระยะเปนสวนยอยดังกลาว  แตในประเทศไทยนิยมใชเปน
บางสวน คือ  มิลลิเมตร  เซนติเมตร  เมตรและกิโลเมตร  ข้ึนอยูกับความยาวของระยะ  กลาวคือถา
ระยะส้ันจะวัดเปนมิลลิเมตร  เซนติเมตร  หรือเมตร  แตระยะยาวจะวัดเปนกิโลเมตร 

2.1.3  ระบบ  SI  Unit  ( The International System of Unit ) หนวยการวัดนี้เกิดข้ึนเม่ือป 
ค.ศ.1960  เพื่อใหท่ัวโลกใชหนวยการวัดตางๆเปนหนวยเดียวกัน  ระยะหรือความยาวเปนหนวย
พื้นฐาน (SI Base Unit) หนวยของระบบ SI Unit  มีหนวยเปนเมตร (Meter)  ใชสัญลักษณ m ถา
หากเปนระยะยาวจะใสตัวอักษรนําหนา  หรือใชตัวเลขยกกําลังประกอบ เชน 

 40          เมตร                =           40    m. 
 600        เมตร =  600   m. 
               8,000 เมตร =  8       km. 
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 8,000,000  จะเขียนเปน  8 × 10 6  m   หรือ  8,000  km  เปนตน 
2.1.4  หนวยวัดระยะของไทย  ประเทศไทยมีหนวยการวดัระยะท่ีเปนเอกลักษณของไทย คือ 

นิ้ว คืบ ศอก วา และเสน โดยมีอัตราเทียบไดดังนี ้
12         นิ้ว  = 1 คืบ 
2 คืบ  = 1 ศอก 
4  ศอก  = 1 วา 
20  วา  = 1  เสน 
400        เสน  =           1  โยชน 

 หนวยวัดระยะของไทยเม่ือเทียบกับเมตริกจะไดดังนี ้
 1 วา  = 2 เมตร 
 1           เสน                     =           40 เมตร 

 ระยะทาง  400  เสนจะเทากบั  16,000  เมตร  หรือ   16  กิโลเมตร 
ประเทศไทยมีการวัดระยะเปนเสนในงานออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน โดยมีหนวย

เทียบไดดังนี้ 
1           เสน  = 100 ขอ 
1  ขอ  = 10  ปอยท 
1           ปอยท   =            10  ปวน 

ถาวัดระยะได  2.5938  อานวา  2  เสน 59 ขอ 3 ปอยท 8 ปวน ซ่ึงเม่ือเทียบเปนระยะ 
ในระบบเมตริก จะเทากับ  2.5938 × 40  เมตร หรือ  103.725  เมตร  อยางไรก็ตาม  ไดมีการนํา
ระบบพิกัด UTM. (Universal Transverse Mercator) มาใชในการกําหนดเสนโครงแผนท่ี ซ่ึงใน
ระบบ UTM. นี้ จะใชหนวยของระยะเปนเมตรตามระบบ SI Unit  และมีการใชเคร่ืองมือวัด
ระยะทางอิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน  ซ่ึงเคร่ืองมือเหลานี้ไดกําหนดคาของระยะไวเปนเมตร  หนวย
ของระยะจึงใชในระบบของ  SI Unit  มากข้ึน 
 2.1.5  การแปลงหนวย  ในการปฏิบัติงาน  อาจมีความจาํเปนตองแปลงคาของระยะ  จากระบบ
หนึ่งไปอีกระบบหนึ่งเชน  ประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมใชหนวยในอังกฤษ  เม่ือจะเปลี่ยนเปนระบบ 
SI Unit  โดย ASTM ดังนี้  

1            นิ้ว  = 2.540 005 08  × 10-2  m. 
1 ฟุต   = 3.048 006  10 × 10-1  m. 
1 หลา    = 9.144 018 29  × 10-1  m. 
1           ไมลบก  = 1.609 347 22  × 103   m. 
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ประเทศอังกฤษไดกําหนดคาการแปลงหนวยของระยะเทียบกับระบบเมตริกไวดังนี ้
1 นิ้ว    = 2.54  เซนติเมตร 
1 เซนติเมตร = 0.393 701 นิ้ว 
1            ฟุต   = 0.304 8   เมตร 
1 หลา    = 0.914 4   เมตร 
1 เมตร    = 1.093 61  หลา 
1 ไมลบก    = 1.609 34  กิโลเมตร 
1 กิโลเมตร  = 0.621 371 ไมลบก 

ดังตัวอยางเชน  ถาตองการแปลงระยะทาง  6  ไมล  935  หลา  3  ฟุตเปนระบบเมตริก ทํา
ไดดังนี้ 

6     ไมล  = 6 × 1.609 34 × 1000  
=           9,656.04            เมตร 

935   หลา  = 935 × 0.914 4   
=           854.964                เมตร 

3      ฟุต   = 3 × 0.304 8   
       =           0.9144 ม.  เมตร 

        รวม  = 10,511.918  เมตร 
นั่นคือจะเปนระยะ  10   กิโลเมตร  511  เมตร  91  เซนติเมตร  8  มิลลิเมตร 

 

2.2   วิธีการวัดระยะ 
    การวัดระยะโดยท่ัวไป แบงไดตามลักษณะและวิธีท่ีใชในการวัดระยะ 3 วิธี ดังนี้ 

 2.2.1   การวัดระยะโดยวิธีทางตรง (Direct Measurement)  การวัดระยะโดยวิธีทางตรง เปน
วิธีการวัดท่ีตองมีการปฏิบัติเพื่อหาความยาวระหวางจุดหรือตําแหนงท่ีตองการจริงๆ เชน การใชโซ
หรือเทป และการนับกาววัดระยะ  
 2.2.2   การวัดระยะโดยวิธีทางออม (Indirect Measurement)  การวัดระยะโดยวิธีทางออม 
เปนวิธีการหาระยะระหวางจุดท่ีตองการโดยใชเคร่ืองมือชนิดตางๆและใชวิธีการคํานวณเขาชวย 
เพื่อคํานวณหาระยะแตไมมีการปฏิบัติเพื่อทําการวัดระยะน้ันๆโดยตรง การวัดระยะทางออมมีหลาย
วิธี เชน การใชเคร่ืองมือสับเทนบาร (Subtense Bar)    การทําสเตเดีย (Stadia) และการวัดระยะบน
แผนท่ีโดยการคํานวณตามมาตราสวน  
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 2.2.3  การวัดระยะดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Distance Measurement หรือ 
EDM.)  
 

 
 

รูปที่  2.1  แสดงเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส 

 
การวัดระยะดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  เปนการวัดระยะเสนตรงหรือระยะเชิงเสน

(Linear Distance) ทําไดโดยการนําเคร่ืองมือไปตั้งท่ีจุดแรก  และนําเปาสะทอนสัญญาณไปต้ังท่ีอีก
จุดหนึ่ง  จากนั้นปลอยสัญญาณจากเคร่ืองมือไปยังเปา  สัญญาณจะสะทอนกลับมาเขาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือจะจับเวลาท่ีสัญญาณเดินทางไปและสะทอนกลับ  แลวคํานวณออกมาเปนระยะทาง  ระยะ
ท่ีไดนี้เปนระยะระหวางตัวเคร่ืองกับเปาสะทอนสัญญาณ  ซ่ึงจะเปนระยะในแนวราบหรือระยะลาด 
แลวแตความสูงตางของเคร่ืองมือ  และเปาสะทอนสัญญาณ 

 

 
 

รูปที่  2.2  แสดงการติดต้ังเคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกสกับกลองวัดมุม 
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เคร่ืองมือวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกสเร่ิมมีจําหนายต้ังแตป พ.ศ.2493 (ค.ศ.1950) สัญญาณท่ี
ใชคร้ังแรกเปนคล่ืนแสง (Light Wave) ตอมาไดพัฒนามาเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Elecetromanetic 
Wave) ภายหลังจึงเปล่ียนมาใชรังสีอินฟราเรด (Infrared Rediation) และลําแสงเลเซอร (Laser 
Beams) ตามลําดับ  

 
 

รูปที่  2.3  แสดงการเล็งเปาสะทอนสัญญาณวัดระยะ 
ในปจจุบันเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ไดพัฒนาเปนกลองแบบประมวลผลรวม (Electronic Total 

Beams) เม่ือวัดระยะตัวกลองและเปาสะทอนสัญญาณแลว  สามารถแปลเปนระยะทางราบและ
ระยะทางดิ่งได  ถากําหนดคาพิกัดท้ังสามมิติของจุดต้ังกลอง  และแนวทิศเหนือใหกลองดวยแลว  
กลองจะคํานวณคาพิกัดท้ังสามมิติ  ของจุดที่ต้ังเปาสะทอนสัญญาณไดดวย  การวัดระยะดวยวิธีนี้
ใหความละเอียดสูง  การสํารวจโครงการใหญๆ เชนการกอสรางเข่ือน  ถนน  การสํารวจทําแผนท่ี
ภูมิประเทศ  ปจจุบันจะเขามาแทนการวัดระยะดวยโซและเทป 

 

 
 

รูปที่  2.4  แสดงการต้ังเปาสะทอนสัญญาณ 
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2.3   การนับกาว (Pacing) 
การนับกาวเปนการวัดระยะโดยการเดินนับจํานวนกาวของชวงท่ีตองการวัดระยะ แลวเอา

จํานวนกาวคูณดวยความยาวกาว ก็จะไดระยะตามตองการ ดังนั้นกอนท่ีจะวัดระยะโดยการนับกาว
นี้จะตองรูความยาวกาวของผูวัดกอน 
 2.3.1  การหาความยาวกาว  การหาความยาวกาวทําได 2 แบบ คือ 
  1)  การฝกกาวใหความยาวกาวไดมาตรฐานที่ตองการ  เชน 0.60 เมตร หรือ 1.00 เมตร 
แลวแตรูปรางของผูเดินวัดระยะวามีรูปรางสูงตํ่าเพียงไร การฝกกาวแบบนี้เปนการฝนธรรมชาติ ผู
เดินนับกาวจะเหนื่อยเร็ว แตระยะท่ีวัดไดคอนขางดี เพราะการเดินวัดจะตองใชความต้ังใจในการ
เดินมากกวาปกติ 

2)  การหาความยาวปกติ  ทําไดโดยการวัดระยะในแนวเสนตรงบนถนนหรือพื้นท่ีราบอ่ืนๆ
สมมติเปนระยะทาง 100 เมตร แลวผูท่ีจะหาความยาวกาว ไปเดินนับจํานวนกาว โดยเดินในสภาพ
ปกติธรรมดาท่ีเคยเดิน แลวนํามาคํานวณหาความยาวกาว 
 

                        
 

      
รูปที่  2.5  แสดงการเดินนับกาว 

    

ความยาวกาว  = 
จํานวนกาว

 
          

การหาความยาวกาวแบบนี้จะตองทํา 3 คร้ัง แลวนํามาหาความยาวกาวเฉล่ีย ตัวอยางเชน  
เดินคร้ังท่ี 1 ได 120 กาว  เดินคร้ังท่ี 2  ได  122  กาว  และคร้ังท่ี 3 ได  123  กาว 
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  คร้ังท่ี 1 ความยาวกาว =  = 0.833   เมตร  
          
  คร้ังท่ี 2 ความยาวกาว =  = 0.820   เมตร 
      
  คร้ังท่ี 3 ความยาวกาว =     = 0.813   เมตร 
 
 ดังนั้นความยาวเฉล่ีย   0.833 + 0.820 + 0.813 = .  = 0.822   เมตร
   ดังนั้น ความยาวกาวเฉลี่ย       = 0.822     เมตร 

เม่ือรูความยาวกาวแลว ถาตองการหาระยะทางใด ก็ใหไปเดินนับกาวในชวงนั้น โดย
พยายามเดินใหเปนแนวเสนตรง และใหความยาวของกาวสมํ่าเสมอ เม่ือเอาจํานวนกาวคูณดวย
ความยาวกาวเฉล่ีย ก็จะไดระยะตามตองการ 
 2.3.2  วิธีนับจํานวนกาว  การนับจํานวนกาวนับไดหลายแบบคือ 

 1)  การนับในใจ  เปนการเดินนับกาวโดยประมาณ  เพื่อเปนการเปรียบเทียบกับ
ระยะทางจริง  ตามขอ  2.3.1  ขางตน 

 2)  การนับดวยพีโดมิเตอร ( Pedometer) เปนเคร่ืองมือสําหรับกดนับจํานวน เม่ือกด 1 
คร้ัง  ตัวเลขท่ีเพิ่มจํานวนข้ึนทีละ 1  นํามาใชนับจํานวนกาวแทนการนับในใจ 

 3)  การนับดวยพาสโซมิเตอร (Passometer) เปนเคร่ืองนับจํานวน  มีลักษณะคลาย
นาฬิกาเวลาใชจะใสไวในกระเปาหรือติดท่ีเทาขางใดขางหน่ึง  เม่ือกาวไปหนึ่งกาว ตัวเลขก็จะข้ึนที
ละ 1 โดยอัตโนมัติ 

ระยะท่ีวัดไดโดยการนับกาว จะเปนระยะโดยประมาณ ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
คราวๆหรือใชตรวจสอบระยะท่ีวัดดวยวิธีอ่ืนมาแลว 
 

2.4  การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร (Odometer)  หรือ สปดโดมิเตอร (Speedometer) 
       โอโดมิเตอร  เปนเคร่ืองมือบันทึกจํานวนรอบของลอ  แลวแปลงคามาเปนระยะ เชน  มาตรวัด
ระยะทางของรถยนตและรถจักรยานยนต  เปนตน  ในงานสํารวจไดมีการผลิตเคร่ืองมือวัด
ระยะทางชนิดนี้ข้ึน  โดยการเอา Odometer ไปติดกับวงลอ และตอดามข้ึนมาใชสําหรับจับเข็น  
เคร่ืองมือชนิดนี้เหมาะสําหรับใชในพื้นท่ีราบเรียบ และสามารถวัดระยะท่ีเปนเสนโคงไดดี เชนการ
วัดระยะทางแนวถนน 
 



 

 

2.5  การวัด
 2.5.1  ลั
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ดมุม 
วนําคามุม

ติวาไดมุม  
ปนระยะท่ี
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                 2d  = Cot  α 
     

นั้นคือ  d = Cot      เมตร 
                 

ดังนั้นเม่ือวัดมุม  α  ไดแลว  นําคามุมไปเปดตาราง  หรือใชเคร่ืองคํานวณท่ีมีคาของ  Sine,  

Cosine,  Tangent   หาคาของ  Cot        ก็จะไดระยะทางท่ีมีหนวยเปนเมตร 
สมมติในท่ีนี้ วัดมุมระหวางปลายของสับเทนบารได =          2    องศา 

  ระยะทาง  =     Cot   
   

   = Cot 1  
             

หรือ  = 
T  

  = 
.

 
 

    = 57.307    เมตร 
2.5.3  ความละเอียดถูกตองของการวัดระยะดวยสับเทนบาร   ความละเอียดถูกตองของการวัด

ระยะดวยสับเทนบาร  ข้ึนกับองคประกอบใหญๆ  2  ประการ คือ 
1)  ความละเอียดของกลองท่ีใชวัดมุม  ถากลองท่ีใชมีความละเอียดสูง มุมท่ีวัดไดจะ

ละเอียดถูกตอง  กวามุมท่ีวัดจากกลองท่ีทีความละเอียดตํ่ากวา  ระยะท่ีไดจะถูกตองดีกวา 
2)  ความยาวของระยะท่ีวัด  ถาระยะยาวมากข้ึนเทาไร ความแข็งแรงของรูป (Strength of 

Figure) จะลดนอยลง  ความคลาดเคล่ือนของระยะจะมากข้ึน  ระยะยิ่งใกลความถูกตองของระยะจะ
เพิ่มมากข้ึน  ระยะท่ีวัดดวยสับเทนบารท่ีดีประมาณ 40 เมตร  

ในปจจุบันการวัดระยะดวยสับเทนบารใชกันนอยลง  เพราะเคร่ืองวัดระยะทาง
อิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาจนสามารถใชงานไดสะดวก  รวดเร็ว  มีความละเอียดถูกตองสูง 
ประกอบกับราคาของเคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกสถูกลง  จึงไดรับความนิยมใชงานมากข้ึน 
 

2.6  การวัดระยะดวยวิธีสเตเดีย (Stadia) 
 การวัดระยะโดยวิธีสเตเดีย  เปนวิธีการวัดระยะดวยชุดอุปกรณการสํารวจ  ประกอบดวยกลอง
วัดมุม  หรือกลองระดับ  และไมระดับ (Staff of Rod)  เม่ือเราสองกลองวัดมุม  หรือกลองระดับ จะ
เห็นวงแหวนระนาบสายใย  ประกอบดวยสายใยราบ  และสายใยดิ่ง  ตัดกันเปนมุมฉาก   มีขีดส้ัน 2 
ขีดอยูบนสายใยดิ่ง  ขีดส้ัน 2 ขีดนี้เรียกวาสายใยสเตเดีย (Stadia Hairs)  ระยะหางระหวาสายใย     
สเตเดียเรียกวาชวงสเตเดีย 
 



47 

 

 
 

 
  
  
      
 
 
 

รูปท่ี   2.10   แสดงสายใยสเตเดียในกลองวัดมุมและกลองระดับ 
 

2.6.1  วิธีการหาระยะทางราบดวยวิธีสเตเดีย 
1)  ต้ังกลองท่ีตําแหนง A  และไมระดับท่ีตําแหนง B  ตองการวัดระยะทางราบ D ท่ีอยู

ระหวางแกนดิ่งของกลอง และไมระดับ 
2)  อานคาระดับท่ีสายใยสเตเดียบน U (Upper stadia Line) สมมติไดคา = 1.217 เมตร 
3)  อานคาระดับท่ีสายใยสเตเดียลาง L (Lower stadia Line)สมมติไดคา = 1.068  เมตร 
4)  หาระยะชวงสเตเดีย (Rod Interval) แทนดวย S จะเทากับคาสายใยบน ลบ ดวยคาสายใย

ลาง ในท่ีนี้ 
แทนคา         S    =    1.217 – 1.068 

  =    0.149    เมตร 
   จากสมการ ระยะทาง D =    100S 
   แทนคา   D =   100 (0.149) 

ดังนั้นระยะทางราบ D =   14.90     เมตร 
เราจะไดสูตรระยะทาง D  =   100S 

         100    =   คาคงท่ี 
                S =  สายใยบน – สายใยลาง 
 

2.7  การวัดระยะดวยโซ-เทป 
       การวัดระยะดวยโซ-เทป เปนวิธีการวัดระยะทางราบท่ีใชกันโดยท่ัวไป  เพราะสามารถวัดได
ละเอียดถูกตอง  เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดระยะมีราคาถูกกวาเคร่ืองมือชนิดอ่ืน และการฝกหัดผูเรียน
ท่ีจะทําการวัดระยะสามารถทําไดไมยากนัก 
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ระยะท่ีวัดดวยโซ-เทป จะตองมีลักษณะท่ีสําคัญๆ 2 ประการคือ ระยะท่ีวัดจะตองเปนระยะใน
แนวเสนตรงระหวางจุดท่ีทําการวัด และจะตองเปนระยะในแนวราบเทานั้น หากการวัดระยะคร้ังใด
ไมไดลักษณะนี้ ระยะท่ีวัดไดจะคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  

2.7.1 เคร่ืองมือท่ีใชวัดระยะดวยโซ-เทป  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชวัดประกอบดวย 
 

 
 

 รูปท่ี   2.11   แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณการวัดระยะดวยโซ-เทป 
 

1)  โซลานเสน ความยาว 20 เมตร และ 40 เมตร หรือ 1 เสน 
 
 

 
 
                                  รูปท่ี   2.12  แสดงโซลาน 

 
2)  โซลานฟุต ความยาว 100 ฟุต 
3)  เทปเหล็ก ความยาว 50 เมตร 
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                            รูปท่ี   2.13  แสดงเทปเหล็ก 
 

4)   เทปเอสลอน  ความยาว  20,  25,  30  และ  50   เมตร 
 

        
 
                                     รูปที่   2.14  แสดงเทปเอสลอน 
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    5)  เทปอินวาร (Invar) ความยาว 20,30,50 และ 100 เมตร  เทปอิวารทําดวยโลหะผสม
ระหวางเหล็กกลา  65%  และนิเกิ้ล  35%  มีความยืดหดตัวนอยมาก  เดิมใชกับงานวัดระยะเสนฐาน
โครงขายสามเหล่ียมและงานช้ันท่ี 1 แตในปจจุบันไดใชเคร่ืองมือวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกสแทน 

6)  หวงคะแนน (Pin หรือ Arrow) ทําดวยเหล็กขนาดเสนผายศูนยกลางประมาณ 6 
มิลลิเมตร  ปลายขางหนึ่งแหลม  ปลายอีกขางหนึ่งงอเปนหวง  ความยาวประมาณ   40-60 
เซนติเมตร  หรือยาวกวานี้  ทาสีขาว-แดงสลับกัน  หวงคะแนนใชสําหรับท่ีหมายของโซ – เทป เม่ือ
ระยะท่ีวัดยาวกวาความยาวของโซ-เทป  และสามารถใชเปนเคร่ืองมือลอแนวสําหรับวัดระยะดวย 

 7)  หลักเล็งแนว (Ranging Pole) สวนมากทําดวยอลูมิเนียมเสนผายศูนยกลางประมาณ  1 
นิ้ว  ความยาว  2  และ  3  เมตร  ทาสีขาว-แดงสลับกัน  ใชปกเปนเปาสําหรับเล็งแนววัดระยะใหเปน
เสนตรง 

8)  ดิ่ง (Plumb Bobs) ใชสําหรับท้ิงดิ่งโซหรือเทปไปยังพื้นดิน  เพื่อใหตําแหนงบนพ้ืน  
ดินตรงกับตําแหนงท่ีกําหนดบนโซหรือเทป 
 

 
 

รูปที่   2.15  แสดง หวงคะแนน หลักเล็ง เทป โซ 
 
9)  ระดับมือ (Hand Level) เปนเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับกําหนดความสูงของหัวและทาย  

ของโซ-เทปใหมีความสูงเทากัน ระยะท่ีวัดจึงจะอยูในแนวราบ 
  10)  เคร่ืองดึงโซ-เทป (Tension Handle Balances) ใชสําหรับดึงโซ-เทปใหไดแรงดึงตาม  

กําหนดของโซ-เทปแตละเสน 
 
 



 

 

 

 

 

2.7.2   วิ
 1) 
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ล็งดวยตาเปลา
ล็งแนวอยูท่ีจุ
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ป  การวัดระย
  เม่ือชวงขอ
พื่อแนวท่ีวัดเป
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จุดเร่ิมตน แล
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.16   แสดงการ
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ปนเสนตรง  ก
การใชหลักเล็
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เกิดการคลาด
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ล็งแนวท่ีปกไว
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งโซ-เทป
 2 วิธีคือ 
ะทายของ
งนอย 50 
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ของเข็มทิศ ก
สะดวกและค
การเล็งแนวด
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 การลอแนว
ยูในแนวเสน
สนตรงเดียวกั
บหวงคะแนน
  จึงปกหวงค
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รูปที่
 

หวงคะแนนไ
จะตรงแนวแล
สัญญาณเหยีย
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ดวยกลองวัด
วยกลอง จะได

กโซ-เทปไปไ
นนลอแนว  เพื
ไว ณ จุดหัวแ
หวงคะแนนต
น  เปนพื้นคอน

สัญญาณการเล็ง

านท่ีโบก  ถา

ท้ังสองขาง  ใ
ก  ก็ใหขยับห
ขางพรอมกัน 
ร่ืองหมายไวเมื
หวงคะแนนบ
งดึงตามท่ีกําห
ทายโซ-เทป  จ
มวัดระยะพอ

องวัดมุม กลอ
ปจะใชกลองวั
ดมุมจะไดแนว
ดกลาวรายละ

ได  1  ชวง
พื่อใหคนเล็งแ
และทายหรือไ
ตามสัญญาณ 
นกรีต   ใหทํา

งแนว 

าโบกเร็วใหข

หคนลอแนว
หวงคะแนนไป
  แสดงวาหวง
ม่ือไมสามารถ
บนแนวเสนตร
หนด  และให
จะตองระวังใ
อดี  จากนั้นคน

งระดับหรือก
วัดมุมเพราะใ
วเสนตรงท่ีถูก
ะเอียดในเร่ือ

ง  คนหัวโซ-เ
แนวดูวา  หว
ไม  เม่ือคนเล็
 จนหวงคะแ
าเคร่ืองหมายไ

ขยับเร็ว  ถาโ

วหยุดขยับหว
ปทางนั้นชาๆ
งคะแนนตรง
ถปกหวงคะแ
รงแลว  คนหั
หโซ-เทปทาบ
ใหขีดเคร่ืองห
นหัวโซ-เทปจ
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หวงคะแนนอีกอันหนึ่ง  ปกหรือทําเคร่ืองหมายบนพื้น  ใหตรงกับขีดเคร่ืองหมายท่ีหัวโซ-เทป  แลว
ดึงหวงคะแนนอันท่ีใชลอแนวออก  ความยาวของชวงท่ีวัดชวงแรกนี้  จะเทากับความยาวของโซ-
เทป 

(6)  การวัดชวงตอไป   คนหัวโซ-เทปจะลากโซ-เทปตอ  สวนคนทายโซ-เทป  จะเดิน
ตามไป  เพื่อวัดระยะตอ ณ ท่ีซ่ึงทําเครื่องหมายหรือท่ีปกหวงคะแนนไว  โดยการใชหวงคะแนนท่ี
ปกไวเปนหลักสําหรับการเล็งแนวตอ  หรืออาจนําหลักเล็งแนวอันแรก  มาปกท่ีหลังหวงคะแนน 
แลวเล็งแนว  โดยใชหลักเล็งแนวท่ีปกข้ึนใหมก็ได  สวนวิธีการอื่นๆ  เชนการลอแนว  และการทํา
เคร่ืองหมายบอกระยะ  คงทําเชนเดิม  การวัดระยะตอเนื่องเชนนี้ไปจนถึงจุดสุดทาย  แลวรวมระยะ
ท่ีวัดท้ังหมดเขาดวยกัน  ก็จะไดระยะระหวางจุดท่ีตองการ 

2.7.3  การวัดระยะบนพ้ืนท่ีลาดเอียง  ระยะท่ีวัดในงานสํารวจ  จะตองเปนระยะราบ  ดังนั้นถา
บริเวณท่ีทําการวัดระยะเปนพื้นราบ  เชน  สนามฟุตบอล  หรือทุงนาราบ  การวัดระยะจะทําไดงาย 
โดยการวางโซ-เทปบนพื้นดินไดเลย  แตถาบริเวณท่ีวัดระยะเปนท่ีลาดเอียง  ก็จําเปนจะตองยกโซ
หรือเทปดานใดดานหนึ่งข้ึน  เพื่อใหโซ-เทปอยูในแนวราบ  และใชดิ่งชวยในการทําท่ีหมาย
ตําแหนงบนพ้ืนดิน 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่   2.18   แสดงการวัดระยะแบบขั้นบันได 

 
 2.7.4   ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะดวยโซ-เทป  การวัดระยะดวยโซ-เทปใหถูกตอง  ทํา
ไดคอนขางยาก  เนื่องจากมีความคลาดเคล่ือน  ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการวัดระยะ  หลายประการ 
คือ 
  2.7.4.1  ความยาวของโซ-เทปไมไดมาตรฐาน  การตรวจสอบความยาวของโซ-เทป  ทําได
โดยเอาไปดึงเทียบกับความยาวมาตรฐาน  ท่ีถูกตองแนนอนแลว  การดึงเทียบนี้จะตองใชเคร่ืองดึง
เพื่อกําหนดขนาดแรงดึงใหแนนอน  แลวตรวจสอบดูวา  โซ-เทปมีความยาวไดตามมาตรฐาน

ระยะท่ีตองการ 
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ะนอยกวาควา

   2.19   แสดงก
 

มีความยาวไ
 จะตองคํานว
รดศูนยและก
าจตรวจสอบ
ไมอยูในแนว
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วามเปนจริง 
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น   โดยใชเครื
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ารวัดระยะ ร
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ยะไมถูกตอง 
หรือยาวกวาคว
ไมดีหรือเวลา
ยะท่ีวัดไดมัก

อนในกรณีนี้ 

นด  กอนท่ีจะ
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โซ-เทปจะยืด
กจ็ะหยอนหรื

ละเสน  มีควา
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ความละเอียดถูกตองสูง  จะตองวัดอุณหภูมิขณะทําการวัดระยะไวดวย  เพื่อนํามาคํานวณแกหา
ระยะท่ีถูกตอง 

 2.7.4.7  การอานระยะผิดพลาด  เชน  การอานสลับตําแหนงจาก  2.543  เมตร  เปน 2.453 
เมตร   หรือจําชวงเทปผิด  เชน  วัดไดระยะ 5 ชวงเทป (250 เมตร) คิดวาเปน 6 ชวงเทป (300 เมตร) 
เปนตน 

2.7.4.8  การจดระยะในสมุดสนามผิดพลาด  เชน  การจดตําแหนงจาก 2.543 เปน 2.453 
เปนตน 

จะเห็นไดวาในการวัดระยะแตละคร้ัง  อาจเกิดความคลาดเคล่ือน  จากสาเหตุตางๆหลาย
ประการดัง  และความคลาดเคลื่อนบางอยางไมอาจตรวจสอบได  ดังนั้นในการวัดระยะจึง
จําเปนตองละเอียด  รอบคอบ   และตองตรวจสอบโดยการวัดระยะคร้ังท่ีสอง  เปนการวัดสวนทาง
กับการวัดคร้ังแรก   ถาคาท่ีไดจากการวัดท้ังสองคร้ังแตกตางกันมาก  แสดงวามีความคลาดเคล่ือน
จะตองทําการวัดใหมอีกคร้ัง  แตหากคาแตกตางกันเพียงเล็กนอย  และอยูในเกณฑความคลาด
เคล่ือนท่ียอมให  ก็ใหนําคาท้ังสองมาเฉล่ียเปนระยะท่ีตองการ 

2.7.5  การคํานวณแกความคลาดเคล่ือนของระยะที่วัดดวยโซ-เทป  การคํานวณปรับแกระยะท่ี
วัดดวยโซ-เทป  ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนเกดิข้ึน  เนื่องจากความยาวของโซ-เทปไมไดมาตรฐาน  และ
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ   มีหลักการดังนี้ 

การคํานวณแกระยะเนื่องจากความยาวเทปไมไดมาตรฐาน  มีสูตรท่ีใชในการคํานวณคือ 
 

   
ระยะถกู

ระยะผดิ
  = 

เทปผิด

เทปถูก
 

   
ตัวอยาง    เทป  50   เมตร  เสนหนึ่งเม่ือนําไปเทียบกับระยะมาตรฐาน  ปรากฏวามีความ

ยาวเปน 49.950   เมตร  แตเม่ือนําเทปเสนนี้ไปวัดระยะได   278.520   เมตร  ระยะท่ีถูกตองจะเปน
เทาไร 

วิธีทํา  แทนคาจากสูตรจะได 

   ระยะถูก
.

 = .
.

 
 

        

  = .   .
   .

    
 

ดังนั้นระยะท่ีถูกตอง = 278.241   เมตร ตอบ 
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2.7.6  เกณฑความคลาดเคล่ือนของการวัดระยะ  การวัดระยะดวยโซ-เทป  มีความคลาด

เคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนไดหลายประการ  ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบโดยการวัดระยะ 2 คร้ัง  แลว
นํามาเทียบกันดูวา  คาท่ีไดแตกตางกันมากนอยเพียงไร  อยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหได
หรือไม  ถาความคลาดเคล่ือนเกินกวาเกณฑท่ียอมให  ก็จะตองทําการวัดระยะใหมอีกคร้ังหนึ่ง   แต
ถาในการวัดระยะ 2 คร้ังนั้น  ใชโซ-เทประบบเดียวกันควรวัดระยะสวนทางกัน   ถาโซ-เทปตาง
ระบบกัน  เชน ใชโซลานเสนและโซลานฟุต  อาจวัดระยะตามทางเดียวกันได  แลวแปลงคาใหเปน
ระบบเดียวกันเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 

2.7.6.1  เกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหของการวัดระยะโซ-เทป 
 1.)  การวัดระยะธรรมดา   1 : 3,000  – 1 : 5,000  ใชกับงานทําวงรอบงานสํารวจท่ีดิน 
การวางแนวกอสราง  และการทําแผนท่ีภูมิประเทศ เปนตน 
 2.)  การวัดระยะอยางละเอียด (Precise Taping)   1 : 10,000 - 1 : 30,000  ใชกับการทํา
วงรอบของงานสํารวจเมือง (City Survey) การทําเสนฐานของงานวงรอบช้ันท่ี 3  และงานกอสราง
ท่ีตองการความละเอียดสูง  เปนตน 

2.7.6.2  การหาความคลาดเคล่ือนจากการวัดระยะ  ทําไดโดยเอาคาความแตกตางของการ
วัดระยะ 2 คร้ัง  เทียบกับความยาวของระยะท่ีวัดโดยประมาณ  แลวคํานวณปรับคาความแตกตางให
เปน 1  ก็จะไดความคลาดเคล่ือนของการวัดระยะ 
 

ตัวอยาง    กําหนดเกณฑความคลาดเคล่ือนไว  1:3,000  วัดระยะคร้ังท่ี 1  ได  273.805  
เมตร  และวัดระยะคร้ังท่ี  2  ได   273.682   เมตร  จะคํานวณความคลาดเคล่ือนของการวัดระยะได
ดังนี้ 

ความแตกตางของการวัดระยะ  = 273.805 - 273.682 
  = 0.123 ม. 
 ระยะทางประมาณ  = 273 ม. 
 ดังนั้น ความคลาดเคล่ือน  = .      = 

,
   

     = 1 : 2,200 
 ดังนั้นการวัดระยะคร้ังนี้ใชไมได  เพราะความคลาดเคล่ือนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด คือ          
1 : 3,000  กลาวคือ  ถาวัดระยะ 3,000  เมตร จะยอมคลาดเคล่ือนไดไมเกิน 1 เมตร  แตระยะท่ีวัดมา 
ถาวัด 2,200  เมตร  ก็จะคลาดเคล่ือน  1  เมตร  จึงใชไมได  จะตองทําการวัดระยะใหม 
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2.8  การดูแลรักษาโซ – เทปและอุปกรณ 
 การปฏิบัติงานสํารวจรังวัด  โซและเทปเปนอุปกรณพื้นฐาน  ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชงาน
เปนประจํา   จึงเกิดการชํารุดไดงาย  ประกอบกับการวัดระยะ  จะตองมีความละเอียด  ผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด  ชางสํารวจท่ีดีจึงถือเปนหนาท่ี   ในการดูแลรักษาเพื่อใหอุปกรณนี้มีความ
พรอมในการใชงาน  และเปนการยืดอายุใหทนนานมากยิ่งข้ึน  จึงกําหนดขอปฏิบัติดังนี้ 
 2.8.1   ขณะปฏิบัติงานตองใหโซ – เทป  เปนเสนตรงเสมอ  หากโซพับอาจหักได  สวนเทปอาจ
พันกันเปนปมแนน  การวัดระยะอาจผิดพลาดได 
 2.8.2   ระวังอยาใชโซ – เทป  ขณะมียานพาหนะผานไปมา  อาจทําใหแตกหักหรือฉีกขาดได
ควรรอใหยานพาหนะผานไปกอน  หรือขอใหหยุดการจราจรเปนการช่ัวคราว  เพื่อความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานดวย 
 2.8.3  ควรหลีกเล่ียงการลากโซ – เทป  ผานพื้นแข็ง  เชน  ถนนคอนกรีต  หรือถนนลูกรัง  อาจ
ทําใหตัวเลขหรือเคร่ืองหมายตางๆ  ลบเลือนเร็วข้ึน 
 2.8.4  หลังจากการใชงานกอนการมวนเก็บ  จะตองทําความสะอาดทุกคร้ัง  หลังจากนั้นถาเปน
โซ  หรือ  เทป สแตนเลสใหรูดดวยผาชุบนํามัน เพื่อปองกันสนิมและยืดอายุการใชงาน 
 2.8.5  จะตองระมัดระวังเทปเอสลอน  หรือเทปผาเปนพิเศษ   เนื่องจากชํารุดงาย  เชน  อยาดึง
แรงเกินไป  อยาใหถูกของมีคม  ถาเทปเปอนโคลน หรือส่ิงสกปรก  รีบลางน้ําใหสะอาด  กอนมวน
เก็บควรทําความสะอาดขณะมวน  ถาเทปเปยกหรือช้ืนใหผ่ึงใหแหงกอนมวนเก็บ 
 2.8.6  เม่ือวัดระยะเสร็จแตละชวงการวัด  อยาลืมเก็บหวงคะแนนนับจํานวนและหลักเล็งทุก
คร้ัง  โดยเฉพาะหวงคะแนนมักหายบอยๆ  เนื่องจากมีขนาดเล็ก  กอนเก็บตองทําความสะอาดทุก
คร้ัง 
 2.8.7  สถานท่ีเก็บ  ควรแหงอากาศถายเทไดสะดวกปราศจากละอองฝน  เพื่อเปนการปองกัน
การเปนสนิม 
 2.8.8  ครูชาง  สมัยกอนชางท่ีจบจากสถาบันการอาชีวศึกษา  สวนมากในปแรกท่ีเขาเรียน  จะมี
พิธีครอบครูชาง  ในวันไหวครู  ชางทุกสาขาจึงใหความเคารพเคร่ืองมือ  ซ่ึงเปรียบเสมือนครู  การ
เดินขามเคร่ืองมือทุกชนิด  เปนส่ิงไมสมควรกระทํา 

 
สรุป 

        การวัดระยะทางราบเปนการวัดเพื่อหาระยะหางจากจุดหรือตําแหนงท่ีตองการ โดยวิธีตาง ๆ 
ซ่ึงแตละวิธีจะใหคาความละเอียดถูกตองแตกตางกัน การวัดระยะทางราบ  เปนงานพ้ืนฐานของการ
สํารวจ ถาวัดผิดพลาดผลการสํารวจจะผิดตามไปดวย 
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ใบงานท่ี  2 
วิชา     งานสํารวจ 1                                         
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยโซ-เทป          

หนวยท่ี              2 
สอนคร้ังท่ี    3 - 4 
จํานวนคาบรวม 16 

ชื่องาน   การเล็งแนว  วัดระยะ จํานวนคาบ           8 
 
จุดประสงค  

1.  สามารถวัดระยะดวยโซ-เทปได 
2. สามารถเล็งแนวดวยสายตาใหหวงคะแนน อยูบนแนวเสนตรงเดียวกนัได 
3.  เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
1. โซลานเสน-เทป                             2.  หวงคะแนน                           3.  หลักเล็งแนว  
4.  ดิ่ง                                                  5.  เคร่ืองดึงโซ                           6.  สมุดสนาม 
7. ปากกาดนิสอและอุปกรณ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
     ตองการวัดระยะ  ab  ซ่ึงมีความยาวมากกวาความยาวของโซ-เทป 
1. นําหลักเล็งแนวไปปกไวท่ีหมุด  a  และหมุด  b  โดยตองอยูในแนว  ab  
2. คนเล็งแนวยืนท่ีจุด  a  และอยูหางจากหมุด  a  อยางนอย 50 เซนติเมตร 
3. คนหัวโซ-เทป ดึงโซ-เทปไปตามแนวจนหมด 1 ชวง พรอมถือหวงคะแนนลอแนว 
4. คนเล็งแนวทําการเล็งแนว โดยการใหสัญญาณมือ เพื่อใหคนลอแนวขยับหวงคะแนนใหอยูใน  

แนว ab  
5. คนหัวโซ-เทปขยับหวงคะแนน  ตามสัญญาณของคนเล็งแนว  เม่ือคนเล็งแนวใหสัญญาณวาหวง  

คะแนนอยูตรงแลว  ใหปกหวงคะแนน  ถาเปนพื้นแข็งใหทําเคร่ืองหมายไว 
6. คนหัวโซ-เทป  ดึงโซ-เทปใหตึง  ถาใชเคร่ืองดึงดูแรงดึงใหไดขนาดตามตองการ และใหโซ-เทป

ทาบผานหวงคะแนน  หรือเคร่ืองหมายท่ีกําทําไว  ขณะเดียวกันคนทายโซ-เทปตองระวังขีด
เคร่ืองหมาย  0  ใหตรงกับหมุด  a 
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7. คนหัวโซ-เทปใหหวงคะแนนอีกอัน  ปกหรือทําเครื่องหมายบนพื้น ใหตรงกับขีดเคร่ืองหมายที่
หัวโซ-เทป  แลวดึงหวงคะแนนอันท่ีใชลอแนวออก 

8. คนท่ีหัวโซ-เทป  ลากโซ-เทปตอ  คนทายโซเทปเดินตามเพ่ือไปวัดระยะตอ ณ ท่ีปกหวงคะแนน 
หรือทําเคร่ืองหมายไว  โดยใชหวงคะแนนท่ีปกไวเพื่อเปนท่ีเล็งแนว หรือนําหลักเล็งแนวมาปก
แทนหวงคะแนน  เพื่อทําการวัดระยะตอ  โดยวิธีการเดิม 

9. ระยะชวงสุดทายท่ีส้ันกวาโซ-เทปใหดึงโซ-เทป  วัดระยะระหวางจุดตอ 
10. นําระยะท่ีไดท้ังหมด รวมกันเปนระยะ  ab  

 
ขอควรระวัง / ขอแนะนํา 

1. การเล็งแนวตองทําดวยความประณีต 
2. ตองระวังใหโซ-เทปอยูในแนวราบ 
3. รักษาแรงดงึของโซ-เทปใหตรงตามขอกาํหนด 

 
มอบงาน 
      ใหผูเรียน  วัดระยะระหวางจุดกําหนดใหไมนอยกวา 100.00  เมตร  โดย 
 ก.วัดดวยเทปจาํนวน 3 เท่ียว (ไป-กลับ )  
 ข.วัดดวยโซจํานวน 3 เท่ียว (ไป-กลับ ) 
วัดผล 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจสอบผลการวัดระยะ 
3. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

วัดผล 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. การใชเคร่ืองมือ 
3. ผลงานถูกตอง เรียบรอย 
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 ใบผลการปฏิบัติงาน 
วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 2 

หนวยท่ี  2    การวัดระยะทาง 

เร่ือง   การเล็งแนว  วัดระยะ 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ                              ใชได 
                                                                                                      ผิดพลาด 
 

2.  การใชสัญญาณมือ                                                         ใชได 
                                                                                                      ผิดพลาด 
 

3. การปกหวงคะแนน                                                           ใชได 
                                                                                                       ผิดพลาด 
 

4.  การดึงโซ – เทปใหตึงและไดระดับ                                 ใชได 
                                                                                                       ผิดพลาด 
 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                             ใชได                                                                        

                                                                                                      ผิดพลาด 

บันทึก : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบประเมินผล 

วิชา   งานสํารวจ  1                                                                        ใบงานท่ี  1 

หนวยท่ี  2  การวัดระยะทาง  

 เร่ือง   การเล็งแนว  วัดระยะ จํานวน          8         คาบ 

 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………… 

 ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การเล็งแนวดวยสายตา 
5. การปกหลักเล็ง  การปกหวงคะแนน   
6.  การดึงโซ – เทป ตึง  ไดระดับ  
7.  การวัดระยะไป – กลับ ครบ  3  เที่ยว 
8.  การคํานวณระยะทางทั้งหมด 
9.   การทํางานเปนทีม 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เริ่ม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน ( 10 )  

                                                                                                 รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี  2 
 
ตอนท่ี 1  การวัดระยะทาง 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุด 
   1.  ประเทศไทยนิยมใชหนวยของระยะในระบบใด 
 ก.  ระบบอังกฤษ   ข.  ระบบเมตริก 
 ค.  ระบบ SI Unit  ง.  ระบบ Universal Unit 
   2.  การนับกาววดัระยะเปนการวดัระยะโดยวิธีใด  
 ก.  วิธีทางตรง   ข.  วิธีทางออม  
 ค.  วิธีประมาณ   ง.  วิธีการคํานวณ  
   3.  การวัดระยะวิธีใดสามารถวัดระยะทางไกลไดสะดวกและรวดเร็ว  
 ก.  การใชโซ - เทป  ข.  การนับกาว  
 ค.  EDM.   ง.  สับเทนบาร  
 

   4.  การวัดระยะบนพื้นส้ัน ๆ  ควรวัดดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและใหคาถูกตอง 
 

ก.  ใชเทปวัด   ข.ใชการนับกาว  
 ค.  ใชสับเทนบาร  ง.  ใช EDM. 
   5.  การวัดระยะวิธีใดตอไปนี้ ท่ีใหคาถูกตองดีท่ีสุด  
 ก.  มชโซ - เทป   ข.  ใชวัดบนแผนท่ี  
 ค.  ใช Odometer   ง.  ใชสับเทนบาร 

 6.  การตรวจสอบระยะท่ีวดัดวยเทปมาแลว ควรใชวิธีใด 
 ก.  ใชโซ - เทปวัด  ข.  ใชการนับกาว 
 ค.  ใชสับเทนบาร  ง.  ใช EDM. 
   7.  การเล็งแนวดวยสายตาเพ่ือทําการวัดระยะดวยโซ - เทป ผูเล็งควรยืนหางจากจุดเร่ิมตนเล็ง
เทาไร จึงจะใหแนวเล็งท่ีดีท่ีสุด 
 ก.  0.50 เมตร   ข.  1.00 เมตร 
 ค.  1.50 เมตร   ง.  2.00 เมตร 
 
 

8.  การวัดระยะดวยโซ - เทป ควรใชเคร่ืองมืออะไรดวย 
 ก.  เข็มทิศ   ข.  หมุดไม 
 ค.  ดิ่ง    ง.  คอน 
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   9.  เหตุใดการวัดระยะดวยโซ - เทป บางคร้ังจึงตองวัดเปนข้ันบันได 
   ก.  เพราะผูวัดระยะมีความชาํนาญ 
 ข.  เพราะเปนวิธีการวัดระยะแบบหนึ่ง 
 ค.  เพราะพ้ืนท่ีลาดเอียง 
 ง.  เพราะตองการระยะลาด 
  10.  ความคลาดเคล่ือนในการวัดระยะแบบใด ท่ีอาจทําใหการวัดระยะดวยโซ - เทป เกิด
ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 
 ก.  ความยาวเทปไมไดมาตรฐาน   
 ข.  เวลาวัดโซ - เทปไมเปนเสนตรง 
 ค.  เวลาวัดโซ - เทปไมไดระดับ 
 ง.  อานคาผิด 
 
ตอนท่ี 2  การวัดระยะทาง 
จงตอบคําถามตอไปนี ้
   1.  จงแปลงระยะตอไปนีใ้หเปนระบบ SI Unit 
        1.1    3 ไมล 451 หลา 2 ฟุต 8นิ้ว ตอบ……………………..เมตร 
        1.2    932 หลา 1 ฟุต 5 นิ้ว  ตอบ……………………..เมตร 
        1.3    5 ไมลทะเล   ตอบ……………………..เมตร 
        1.4    2.2641  เสน   ตอบ……………………..เมตร 
        1.5    1.1327  เสน   ตอบ……………………..เมตร 
   2.  จงแปลงระยะตอไปนีใ้หเปนหนวยวดัระยะของไทย 
        2.1    2 ไมล 315 หลา 0 ฟุต 11 นิ้ว ตอบ…………………….. 
        2.2    580 หลา 2 ฟุต   ตอบ…………………….. 
        2.3    3 ไมลทะเล   ตอบ…………………….. 
        2.4    448 เมตร   ตอบ…………………….. 
        2.5    3 กิโลเมตร 719.250 เมตร ตอบ…………………….. 
 

_________________ 
 



 
 
 

 
 

หนวยที่ 3 
การสํารวจดวยโซ-เทป 

(Chain - Tap  Surveying ) 
 
หัวขอเร่ือง 
 3.1   ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป 
 3.2   วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป 
 3.3   การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป 
           3.4   การข้ึนรูปแผนท่ี (Plotting) 

     ใบงานท่ี  3  การกําหนดรูปสามเหล่ียมและการข้ึนรูป 
     ใบงานท่ี  4  การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป 

 

สาระสําคัญ 
 1.  การสํารวจดวยโซ-เทป  หมายถึง  การปฏิบัติงานสํารวจเพื่อทําแผนท่ีแผนราบ โดยใชโซ-
เทปและเคร่ืองมือประกอบการวัดระยะอ่ืนๆ 
 2.  การสํารวจดวยโซ-เทปจะใชหลักการของรูปสามเหล่ียม  ในการกําหนดจุดตอเนื่องกันไป
จนประกอบเปนรูปแผนท่ีตามความตองการ  บางแหงจึงเรียกการสํารวจดวยโซ-เทปวา “การ
สามเหล่ียม” 
 3.  การปฏิบัติงานสํารวจดวยโซ-เทป  มีวิธีการดําเนินงานหลายข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการวาง- 
แผน  การเดินสํารวจโดยรอบพื้นท่ี  การกําหนดหมุด  การวัดระยะเสนฐาน  การเขียนภาพราง  เปน
ตน 
 4.  การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป  จะตองใชเสนของรูปสามเหล่ียม  หรือเสนฐานท่ีสราง
ข้ึนเปนพิเศษเฉพาะงาน  เปนเสนอางอิงเพื่อเก็บรายละเอียด 
 5.  การข้ึนรูปแผนท่ี  เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  มาเขียนเปนรูปแผนท่ี  ดังนั้นจึง
ตองมีเคร่ืองเขียนและอุปกรณตางๆ  ตลอดจนกระดาษ  เพื่อจัดทําตนรางแผนท่ีอยางพรอมเพียง 
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จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู) 
 1.  บอกความหมายของการสํารวจดวยโซ-เทปได 

2.  อธิบายหลักการสํารวจดวยโซ-เทปได 
  3.  อธิบายวิธีการสํารวจดวยโซ-เทปได 
  4.  ปฏิบัติงานเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทปได 
  5.  ข้ึนรูปแผนท่ี (Plotting) โดยวิธีการตางๆได 

 6.  กําหนดรูปสามเหล่ียม และลงท่ีหมายได 
8.  ลงท่ีหมายแผนท่ีในกระดาษเขียนแผนที่ได 
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3.1  ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป 
       การสํารวจดวยโซ-เทป  หมายถึง  การสํารวจเพ่ือทําแผนที่แผนราบ  โดยใชโซ-เทปและ
เคร่ืองมือประกอบการวัดระยะอ่ืนๆ ใชกับการสํารวจพื้นท่ีขนาดเล็ก ภูมิประเทศท่ีราบหรือคอนขาง
ราบ  โลงเตียน  มีส่ิงกีดขวางเพียงเล็กนอย  เชน  ท่ีนา  เปนตน  การสํารวจดวยโซ-เทปนี้มักใชใน
งานออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  ท่ีมีราคาไมสูงนัก  ซ่ึงตองการรายละเอียดจากากรสํารวจเพียง
แนวเขตรูปราง  และเนื้อท่ีของท่ีดินเปนสําคัญ 
 หลักการสํารวจดวยโซ-เทปนั้น  เปนการสรางรูปสามเหล่ียมข้ึนในพื้นท่ี  โดยท่ีแตละดานของ
รูปสามเหล่ียมจะทําหนาท่ีเปนเสนฐาน(Base Line)   มีความยาวแตละดานท่ีใกลเคียงกัน มุมภายใน
จะอยูระหวาง  30-120   องศา   เพื่อใหงานสํารวจและเขียนรูปแผนท่ี  มีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 ความละเอียดถูกตองของการสํารวจดวยโซ-เทปนี้  จะข้ึนอยูกับความถูกตองของการวัดระยะ
ดังนั้นผูท่ีจะทําการสํารวจดวยโซ-เทป  จะตองมีทักษะในการวัดระยะดวยโซ-เทป  และเขาใจ
หลักการสํารวจดวยโซ-เทปเปนอยางดี   
 3.1.1  หลักการสํารวจดวยโซ-เทป  การสํารวจดวยโซ-เทป  จะอาศัยหลักการของรูป
สามเหล่ียม ในการกําหนดจุดตอเนื่องกันไป  จนประกอบเปนรูปแผนท่ีตามความตองการ  บางแหง
จึงเรียกการสํารวจดวยโซ-เทปวา  การสามเหล่ียมดวยโซ 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 3-1 ชนิดของเสนสํารวจดวยโซ-เทป 
 
รูปที่  3.1   แสดงชนิดของเสนสํารวจ 

 
 ตามรูป  ABCDE  เปนท่ีดินแปลงหนึ่ง  การท่ีจะทําแผนท่ีของดินแปลงนี้ได  จะตองอาศัยการ
วัดระยะเปนรูปสามเหล่ียม ซ่ึงรูปสามเหล่ียมเหลานี้จะประกอบดวยเสนท่ีมีช่ือเรียกตางๆ กัน คือ 
   

2 

           E 

          D             C 

                2                       2              2                        2   

      A                   1                      B 

3 (1) 

2 1 = เสนฐาน 

2 = เสนประกอบรูปสามเหล่ียม 

3 = เสนตรวจ 
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 3.1.1.1  เสนฐาน (Base Line)  เปนเสนท่ีจะใชเปนฐาน  ในการสรางรูปสามเหล่ียม  หรือ
เช่ือมหมุดหลักเขตตามจุดมุมตางๆ  ตามรูป คือ เสน  AB  เพื่อใชเปนฐานในการสรางรูปสามเหล่ียม 
ABC  และรูปสามเหล่ียม  ABD  
 3.1.1.2  เสนประกอบรูปสามเหล่ียมหรือเสนซอย (Tie Line) เปนเสน 2 เสน ท่ีสราง
ประกอบกับเสนฐาน  เพื่อใหเกิดเปนรูปสามเหล่ียม  เนื่องจากจุดนั้นๆอยูไกลจากเสนฐาน ทําใหการ
เก็บรายละเอียดทําไดครบถวน  และทําหนาท่ีเปนเสนตรวจไปในตัวดวย  ตามรูปสามเหล่ียม ABC  
ซ่ึงมี  AB  เปนเสนฐานมี  AC  และ  BC  เปนเสนประกอบรูป สวนสามเหล่ียม ABD  มี AB  เปน
เสนฐาน  มี  AD  และ  BD  เปนเสนประกอบรูป 
 3.1.1.3  เสนตรวจ (Check Line)  เปนเสนท่ีสรางข้ึน  เพื่อตรวจหาความคลาดเคลื่อน  ของ
การวัดระยะและการลงท่ีหมายวา  คลาดเคล่ือนอยูในเกณฑท่ีกําหนดหรือไม  ในสามเหล่ียมแตละ
รูป  จะมีเสนตรวจสอบอยางนอยหนึ่งเสนเสมอ โดยการเปรียบเทียบระยะเสนตรวจสอบ  ท่ีวัดได
จริงในสนาม  กับระยะเสนตรวจเสนเดียวกันตามรูป  คือ  เสน  CD  ซ่ึงจะตองทําการวัดระยะจริงใน
สนามวา  ยาวเทาไร  และวัดระยะของ  CD  ในแผนท่ี  ท่ีทําการข้ึนรูปไววายาวเทาไร  เม่ือเทียบหา
ความยาวตามมาตราสวนแลว  ระยะท้ังสองจะตองอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนด  แตถา
ระยะท้ังสองแตกตางกันมาก  แสดงวามีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน  ซ่ึงอาจเกิดได 2 ทาง  คือ การวัด
ระยะในสนามผิดพลาด  และการข้ึนรูปแผนท่ีผิดพลาด  จะตองตรวจสอบหาความผิดพลาด โดย
ตรวจสอบการข้ึนรูปแผนท่ีกอนวา  ผิดพลาดหรือไม  ถาการข้ึนรูปแผนท่ีผิดพลาด  ก็ใหแกไขใหม  
และวัดระยะ CD  ในแผนท่ี  ตรวจสอบกับระยะจริงอีกคร้ัง  แตถาการข้ึนรูปแผนท่ีถูกตอง  แสดงวา
การวัดระยะในสนามมีความคลาดเคล่ือน  จะตองวัดระยะใหม  แลวนําขอมูลมาข้ึนรูปแผนท่ีตอไป 
 ถาระยะ  CD  ท่ีวัดไดในแผนท่ีและระยะ  CD  ท่ีวัดในภูมิประเทศ  มีความคลาดเคล่ือนอยู
ในเกณฑท่ีกําหนด  แสดงวาการปฏิบัติงานท่ีผานมาถูกตอง คือ จุด C และจุด D  อยูในตําแหนงท่ี
ถูกตอง ก็จะใช  CD  เปนเสนฐานเพื่อสรางสามเหล่ียม  CED  ตอไป เสน  DE  และ CE  ก็จะเปน
เสนประกอบรูปสามเหล่ียม 

อนึ่ง  เสนตรวจสอบอาจสรางในลักษณะอ่ืนๆไดอีก  ตามรูป 
 

 
 
 
 

รูปที่   3.2   แสดงเสนตรวจสอบลักษณะตางๆ 

 

                         2      3    2              2        3     2 

      1                1 
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3.2   วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป 
 การสํารวจดวยโซ-เทป  มีข้ันตอนการดําเนินงานสํารวจในสนามดังนี ้
 3.2.1   เดินสํารวจบริเวณท่ัวโปโดยรอบ  หรือการสํารวจสังเขป (Reconnaissance Survey)  
หมายถึง  การเดินสํารวจบริเวณท่ีจะทําแผนท่ีใหท่ัวพื้นท่ี   เพื่อใหทราบลักษณะและรูปรางของ
พื้นท่ี  นํามากําหนดแผนการปฏิบัติงานวา  จะทําอยางไร  ทําจากไหนไปไหน  งานเดินสํารวจ
บริเวณท่ัวๆไปนี้  เปนงานท่ีจําเปน  เพราะจะชวยใหการปฏิบัติงานสํารวจตอไปสะดวก  รวดเร็ว 
เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชไดแก  หลักเล็ง  ตลับเข็มทิศ  การวัดระยะโดยการนับกาว  ผลการสํารวจนี้จะ
นํามาเขียนภาพราง  แสดงบริเวณพื้นท่ีสํารวจโดยประมาณ 
 
 
 

 
 

รูปที่   3.3   แสดงการแนะนําเดินสํารวจบริเวณพื้นที ่
 

 3.2.2   การ กําหนดหมุดเพื่อการสํารวจ  โดยคํานึงหลักเกณฑ  ดังนี้ 
  1)  พยายามใหหมุดอยูชิดแนวเขตท่ีดินมากท่ีสุด  หรืออยูตามเขตท่ีดินไดยิ่งดี  ระหวางหมุด
ตอหมุด  จะตองเปนเสนตรงและมองเห็นกันตลอด  พยายามใหมีหมุดนอยท่ีสุด  เพื่อความสะดวก  
ในการลงท่ีหมายรูปสามเหล่ียม 
 2)  การสรางหมุดประกอบรูปสามเหล่ียมนี้  จะตองใหเปนรูปสามเหล่ียมท่ีม่ังคง  คือ คามุม
ของสามเหล่ียมแตละมุม  ควรอยูระหวาง  30  องศา  ถึง  120  องศา 
 3)  เสนฐานควรยาวกวาเสนอ่ืน และควรผานยานกลางของพ้ืนท่ี เพื่อปองกันไม –ใหรูป
สามเหล่ียมบิดเบ้ียว 
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  4)  เสนตรวจเสนหนึ่งๆ  ควรตรวจรูปสามเหล่ียมไดหลายรูป 
 5)  การสรางหมุดพยายามหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวางใหมากท่ีสุด 
 6)  ถาตองสรางเสนต้ังฉากเพ่ือเก็บรายละเอียด  พยายามวางแผนสรางหมุดสํารวจเพื่อจะให
เสนต้ังฉากส้ันท่ีสุด 
  7)  เขียนภาพราง  ตําแหนงหมุดตางๆ  ใหใกลเคียงสภาพความจริง 
  8)  วัดระยะเสนฐาน  เสนประกอบรูปสามเหล่ียม  และเสนตรวจทุกเสน  ระยะของแตละ
ชวงจะตองวัด  2  คร้ังตรวจสอบกัน  ความคลาดเคล่ือนตองอยูในเกณฑท่ีกําหนด คือ 1 : 5,000  
ระยะท่ีวัดไดนี้ใหเขียนแสดงไวในภาพราง 
 3.2.3   กรณีท่ีมีแนวเสนคดโคง  สามารถกําหนดแนวของเสนคดโคงได  โดยใชระยะฉากจาก
เสนของรูปสามเหล่ียม  ตามตัวอยางท่ีแสดงในรูป 
 

                                       
 

      รูปที่   3.4   แสดงการสํารวจแนวคดโคงดวยระยะฉาก 
 

3.3   การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป 
การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป  จะตองใชเสนของรูปสามเหล่ียม  หรือเสนฐานท่ีสรางข้ึนเปน

พิเศษเฉพาะงาน  เปนเสนอางอิงเพื่อเก็บรายละเอียด  การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป  จะใหวิธี
ระยะสกัด  และวิธีระยะฉาก  ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

3.3.1  การเก็บรายละเอียดดวยวีธีระยะสกัด  การเก็บรายละเอียดดวยวธีิระยะสกดั  เปนการเก็บ
รายละเอียดโดยใชหลักการของสามเหล่ียมดวยโซ-เทป  ตามรูป 
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     รูปที่  3.5  แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะสกัด 
 

ตามรูป  3.4  สมมติให ก ข  เปนเสนฐานมีความยาว 50 เมตร  ตองการเก็บรายละเอียด  เสา
ไฟ P และอาคาร  ABCD 

การเก็บรายละเอียดเสาไฟ  P  ทําไดโดยวัดระยะจาก  ก  ไปเสาไฟ  P  และวัดระยะจาก  ข 
ไปเสาไฟ  P  หรือถาระยะจาก  ข  ไฟเสาไฟ  P ไกลเกินไป  ก็อาจวัดระยะจากตําแหนง  20  เมตร 
ไป  P  แทน  สวนอาคาร  ABCD  จะใชวิธีการวัดระยะจาก  ก  ไป  A  จาก  ก  ไป  B  จาก  ข  ไป  A 
และจาก  ข  ไป  B  วัดขนาดของอาคาร  AB,  BC,  CD  และ DA  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดไปลงท่ี
หมายแผนท่ีตอไป   

3.3.2   การเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก  การเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก  จะตองให
เคร่ืองสองฉาก  ประกอบกับโซ-เทป  เพื่อหาตําแหนงท่ีจะใหแนวเสนต้ังฉาก 

3.3.2.1  เคร่ืองสองฉากเปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่ง  ทํางานโดยอาศัยหลักการสะทอนของแสง  
เม่ือมองดานหนาของเคร่ืองจะเห็นเปนชองๆ  ถาเปนเคร่ืองแบบระบบปริซึม 2 ช้ัน  จะมี 3 ชอง   

 

 
 
 
 
 
 
        
     
   รูปที่   3.6   แสดงลักษณะของเครื่องสองฉาก 

10 20 30 40 ก ข 

P 

A B 

C D 

ชองกลาง

มองตรงไป

ขางหนา 

ชองบน 
และ 
ชองลางจะมองเห็นในแนวต้ังฉากดานขวา 

ตามอง 
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ชองกลางจะมองทะลุผานออกไปขางหนาในแนวเสนตรง สวนชองบนและชองลาง ปริซึม
จะสะทอน ใหเห็นออกไปในแนวต้ังฉากกับแนวตรง  ท่ีดานมีท่ีแขวนด่ิงหรือเกลียวตอกับขา หรือ
อาจเปนท่ีมองหมุด (Optical Plummet) เพื่อกําหนดตําแหนงท่ีเคร่ืองสองฉากตรงกับพื้นดิน 

3.3.2.2  การกาํหนดแนวต้ังฉากกับเสนฐานโดยใชเคร่ืองสองฉาก 
 
หลักเล็งแนว 

 
                                                                              
                                                                             
                                            D 

                       
 
 
รูปที่   3.7   แสดงการกําหนดแนวต้ังฉาก 

 
ถาตองการหาแนว  CD ใหต้ังฉากกับเสนฐาน AB  ท่ีจุด C  ก็ใหเอาเทปลากขึงตามแนว AB  

เอาไมเล็งแนวปกท่ีจุด B  ถือเคร่ืองสองฉากท้ิงดิ่งใหตรงกับแนวเทป  โดยหันหนาไปทางจุด B 
ประมาณแนวต้ังฉาก  CD  แลวเอาไมเล็งแนวอีกอันปกไว  เม่ือมองชองบน (หรือชองลางชองใด
ชองหน่ึง) จะเห็นหลักเล็งแนวท่ีจุด  D  ถาเคล่ือนหลักเล็งแนวไปมาตามเสน  PQ  ภาพของหลักเล็ง
แนวท่ีชองบน  ก็จะเห็นหลักเล็งแนวท่ีจุด  D  ถาเคล่ือนหลักเล็งแนวไปมาตามเสน  PQ ภาพของ
หลักเล็งแนวท่ีชองบนก็จะเคล่ือนตามไปดวย  จะมีตําแหนงหนึ่ง  ท่ีภาพของหลักเล็งแนวชองบน
ตรงกับภาพของหลักเล็งแนวชองกลาง (ท่ีจุด B)  ณ ตําแหนงนี้ แนวของ CD จะต้ังฉากกับ AB 

3.3.3   การหาจุดบนเสนฐาน  การหาจดุบนเสนฐานท่ีตองการดวยเคร่ืองสองฉาก 
 

 
 
 
 
 
 
                                        รูปที่  3.8  แสดงการหาตําแหนงที่ใหแนวต้ังฉาก 

 
B 

 
 

E         F 
 

A 

B 

A 

C 
P 

Q 

 

หลักเล็งแนว 
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ตามรูป  AB  เปนเสนฐาน  F  เปนจุดคงท่ีจุดหนึ่ง   ตองการหาตําแหนงของจุด  E  บนเสน
ฐาน  AB  ซ่ึงทําใหแนว  EF  ต้ังฉากกับแนว  AB  สามารถทําไดโดยการขึงเทประหวาง AB เอา
หลักเล็งแนวปกท่ีจุด  B และจุด  F  ประมาณตําแหนงของจุด  E  บนแนว AB ถือเคร่ืองสองฉากท่ี
ตําแหนงนั้น  โดยหันหนาไปยังจุด  B  และมองผานชองกลางของเคร่ืองสองฉาก   จะเห็นหลักเล็ง
แนวท่ี จุด  B  มองชองบน (หรือชองลางชองใดชองหน่ึง)  เพื่อมองหลักเล็งแนวท่ีจุด  F  จากนั้นเดิน
ตามแนว  AB  โดยท้ิงดิ่งใหอยูบนเสนเทปตลอดเวลา  ซ่ึงอาจจะเดินหนาหรือถอยหลังก็ได  ขณะท่ี
เดินอยูนั้น  หลักเล็งแนวที่ชองบนจะเคล่ือนไป-มา  จะมี ณ ตําแหนงหนึ่ง  ท่ีหลักเล็งแนวชองบน
ตรงกับหลักเล็ง  แนวชองกลาง ณ ตําแหนงนี้จะเปนตําแหนงซ่ึงแนว  EF  ต้ังฉากกับแนว AB   

3.3.4   วิธีการเก็บรายละเอียดดวยระยะฉาก   ตามรูป  ก ข  เปนเสนฐาน   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                          รูปที่  3.9  แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก 

 
เม่ือ  ก ข  เปนเสนฐาน  ตองการเก็บรายละเอียดเสาไฟ  P  และอาคาร  ABCD  ใช เทปขึง

ระหวาง  กข  โดยใหขีด  0  อยูท่ี  ก  เอาหลักเล็งแนวปกท่ี  B  หาตําแหนงท่ี  ค A  ต้ังฉากกับ AB 
อานระยะ  กค   (สมมุติวาได  5.00 ม. ) ใชเทปอีกเสนหนึ่งวัดระยะ ค A  สวนแนว  ง P และ จ D ก็
ใหทําเชนเดียวกัน  ซ่ึงสมมุติวามีระยะดังรูป  จากนั้นวัดขนาดความกวางยาว ของอาคาร ABCD ท้ัง
ส่ีดาน  แลวนําขอมูลมาข้ึนรูปแผนท่ีตอไป 

3.3.5  การจดสมุดสนาม   การบันทึกขอมูล  จะใชวิธีการจดในสมุดบันทึกขอมูล  ซ่ึงมีช่ือ
เรียกวา  สมุดสนาม (Field Book) การจดจะตองจดใหถูกตอง  สะอาด  ชัดเจน  เปนระเบียบ
เรียบรอย  อานงาย  ควรปฏิบัติดังนี้ 

 3.3.5.1 การจดสมุดสนามเม่ือเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะสกัด  ใหใชวิธีการเขียนภาพราง
แลวเขียนระยะท่ีวัดไดในภาพราง  ดังรูป 

              ข 

   30.00  จ     3.50   D 10 ม. C 

         P      6.50        ง 12.00      25.00  

                                           ค     3.00 A                 B       

                                             5.00 ม. ก 0        
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         ข 
50.000  14.790  ม. 
 
 

  32.482  ม.      9.000  ม. 
      37.359  ม. 
           
                   P   

 
34.525  ม.  30.000  ม. 
 

27.635  ม.                A  9.000  ม.   B 
    11.280  ม. 
         ก          . 

      
                                   รูปที่  3.10  แสดงการจดสมุดสนามดวยวิธีระยะสกัด 

                                                                                   
3.3.5.2  การจดสมุดสนาม  เม่ือเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก ใหขีดเสนคูในแนวต้ัง  

กลางกระดาษเปนเสนฐาน  สําหรับเขียนระยะ  และรูปตางๆใหชัดเจน  ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 

30.000  ม. 

 

       ข 

 

                                                                         3.500               D    10.000 ม.    C 

                                                                                                         อาคาร 

                                   6.500                                       3.000         25.000 ม.         25.000 ม. 

                                                                                                 

                                        5.000                                                       
    0.000                

                            รูปที่  3.11  แสดงการจดสมุดสนามดวยวิธีระยะฉาก 

  เสาไฟ P 

50.000 

30.000 

12.000 

                     A                B 
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3.4  การขึ้นรปูแผนท่ี (Plotting) 
การข้ึนรูปแผนท่ี   หมายถึงการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  มาเขียนเปนรูปแผนท่ี  ดังนั้นจึง

ตอง  มีเคร่ืองเขียนและอุปกรณตางๆตลอดจนกระดาษ  เพื่อจัดทําตนรางแผนท่ีอยางพรอมเพียง  ใน
ท่ีนี้จะแนะนําเฉพาะหลักการเขียนเทานั้น  สวนรายละเอียดจะตองศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการ
เขียนแผนท่ี  หรือจากเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  การขึ้นรูปแผนท่ีทําไดหลายวิธี  ตามลักษณะของ
วิธีการเก็บรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1   การขึ้นรูปแผนท่ีดวยวิธีระยะสกัด  ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1)  พิจารณาขอมูลของรูปแผนท่ีท่ีจะเขียนจากสมุดสนาม (ตามตัวอยางนี้ ขอใหพิจารณา
รูปการจดสมุดสนาม ขอ 3.3.5.1 รูปท่ี 10  ดวยวิธีระยะสกัด)  เพื่อกําหนดข้ันตอน  และการวางรูปท่ี
จะเขียนบนกระดาษ 

2)  กําหนดมาตราสวนท่ีจะใช โดยพิจารณาจากขอกําหนดของหนายงาน ชนิดของงานและ
อ่ืนๆตามความเหมาะสม  

3)  ลากเสนฐานลงบนกระดาษ ใหมีทิศทางและตําแหนงท่ีเหมาะสม มีความยาวตามระยะ
และมาตราสวนท่ีกําหนด 

4)  ใชจุดบนเสนฐานเปนจุดอางอิง(เปนจุดศูนยกลางของวงกลม) เพื่อใชวงเวียงกําหนด
ความยามของระยะสกัด 

5)  สมมุติใหใชมาตราสวน1:500 ลากเสนฐาน กข ความยาม 50.000 ม.หรือ1 ซม. บนตน
รางการข้ึนรูปตําแหนงเสาไฟ P  

6)  ใชจุด ก เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี 27.635 ม. หรือ 5.527 ซม. ขีดสวนโคงของ
วงกลมไวใชจุด ข เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี 32.428 ม. หรือ 6.486 ซม. ขีดสวนโคงของ
วงกลมตัดสวนโคงเดิม 

7)  จุดตัดของสวนโคงท้ังสองจะเปนตําแหนงของเสาไฟ P เขียนรูปสัญลักษณของเสาไฟ
ไวบนตนรางแผนท่ี  สวนการขึ้นรูปอาคาร ABCD ทําไดดังนี้ 

8) ใชจุด ก เปนจุดศูนยกลาง กางเวียนรัศมี 11.280 ม. หรือ 2.256 ซม. ขีดสวนโคงของ
วงกลมไว 

9) ใชจุด ข.เปนจุดศูนยกลาง กางวนเวียนรัศมี 37.359 ม. หรือ 4.72 ซม. ขีดสวนโคงของ
วงกลมตัดสวนโคงเดิม   จุดตัดของสวนโคงท้ังสอง  เปนตําแหนงของจุด A 

10) ใช ก เปนจุดศูนยกลาง  กางวงเวียนรัศมี  34.252 ม. หรือ 6.905 ซม. ขีดสวนโคงของ
วงกลมไว 
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11) ใช ข เปนจุดศูนยกลาง  กางวงเวียนรัศมี 14.790 ม. หรือ  2.958  ซม. ขีด-สวนโคงของ
วงกลมตัดสวนเดิม  จุดตัดของสวนโคงท้ังสอง  เปนตําแหนงจุด D  

12) ลากเสน AD ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาคาร วัดระยะ AD บนตนราง แผนท่ี แลวเทียบกับ
มาตราสวนคํานวณหาระยะจริง  ถาระยะท่ีหาไดเทากับ  30.000 ม.หรือใกลเคียงแสดงวาการสํารวจ
และการข้ึนรูปตนรางแผนที่ถูกตอง  แตถาคลาดเคล่ือนมาก  แสดงวาการสํารวจหรือการข้ึนรูปรน
รางแผนท่ีมีความผิดพลาด  จะตองทําการตรวจสอบการข้ึนรูป  และ/หรือปฏิบัติการสํารวจใหม 

13) ถาตรวจสอบแลวเห็นวาระยะ AD ใชได  ใหข้ึนรูปแผนท่ีตอ เพื่อหาตําแหนงของ จุด B 
และจุด C โดยการลากเสน AB และ DC ใหต้ังฉากกับเสน AD (โดยปกติอาคารตางๆจะมีมุมเปนมุม
ฉาก  ยกเวนอาคารท่ีออกแบบเปนพิเศษ) 

14) วัดระยะ AB และ DC ใหยาว 9.000 ม. หรือ 1.80 ซม. จะไดตําแหนงของจุด B และจุด 
C ลากเสน BC จะไดอาคาร ABCD ในรูปตนรางแผนท่ี 

3.4.2  การขึ้นรูปแผนท่ีดวยวิธีระยะฉาก 
1)  พิจารณาขอมูลจากสมุดสนาม  และกําหนดขนาดของมาตราสวน ในท่ีนี้ใช ตัวอยางจาก

ขอ 3.3.5.2  รูปท่ี  3.11  การจดสมุดสนามดวยวิธีระยะฉากและใชมาตราสวน 1 : 500  
2)  ลากเสนฐาน กข ยาว 50.000 ม. หรือ 10 ซม. 
3)  ข้ึนรูปเสาไฟ  P  ใชไมโปรแทรกเตอรวัดระยะบนเสนฐาน  ท่ีลากไวจากจุด  ก  12.000 

เมตร  หรือ 2.40 ซม. ทําเคร่ืองหมายไวเบาๆ 
4)  ลากเสนต้ังฉากกับเสน  กข  ใหถูกทิศทางกับขอมูลในสมุดสนาม(ทางดานซาย)  แลววัด

ระยะบนเสนต้ังฉาก  โดยเร่ิมจากเสนฐานออกไป  6.500 ม.  หรือ  1.30  ซม. จะไดตําแหนงของเสา
ไฟ P   เขียนสัญลักษณเสาไฟไวบนตนรางแผนท่ี 

5)  การข้ึนรูปอาคาร ABCD  วัดระยะบนเสนฐาน จาก ก ไป 5.000 ม. หรือ  1.00 ซม. และ 
30.000 ม. หรือ  6.00  ซม. แลวทําเคร่ืองหมายไว 

6)  ท่ีระยะ 1.00 ซม. สรางแนวเสนต้ังฉากออกไปดานขวาของเสนฐาน และวัดระยะ
ออกไป 3.000  ม. หรือ  0.60  ซม. จะไดตําแหนงของจุด A 

7)  ท่ีระยะ 6.00 ซม. สรางแนวต้ังฉากออกไปดานขวาของเสนฐานและวัดระยะออกไป 
3.500 ม. หรือ 0.70 ซม.  จะไดตําแหนงของจุด D 

8)  ลากเสน AD  แลวจัดระยะ AD บนตนรางแผนท่ีวายาวเทาไร  แลวเทียบกับมาตราสวน
หาระยะจริง  ตรวจสอบความยาววาใกลเคียงกับ  25.000  ม. หรือไม  ถาใกลเคียงแสดงวาการเก็บ
ขอมูลสนาม  และการข้ึนรูปตนรางแผนท่ีถูกตอง  แตถาคลาดเคล่ือนมาก  จะตองทําการตรวจสอบ
การข้ึนรูปตนรางแผนท่ี   หรือปฏิบัติสํารวจใหม 
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9)  สรางแนวเสน AB และ DC ใหต้ังฉากกับเสน AD วัดระยะ AB และDC ใหยาว 2.00 
ซม. จะไดตําแหนงของจุด  B และ C ลากเสน BC ก็จะไดตําแหนงของอาคาร ABCD บนตนราง
แผนท่ี 

 
สรุป 

การสํารวจดวยโซ-เทป เปนการสํารวจเพื่อทําแผนที่โดยใชโซ-เทป และอุปกรณประกอบ 
การวัดระยะเปนเคร่ืองมือหลัก การสํารวจทําไดโดยการวัดระยะ โยงยึดเปนรูปสามเหล่ียมติดตอกัน
ไป  ความละเอียดถูกตองของการสํารวจข้ึนอยูกับความละเอียดในการวัดระยะ การสํารวจดวยโซ-
เทปจะไดขอมูลเกี่ยวกับเนื้อท่ี รูปรางและขอบเขตของแปลงท่ีดิน 
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ใบงานท่ี   3 
วิชา     งานสํารวจ1                                         
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยโซ-เทป          

หนวยท่ี           3 
สอนคร้ังท่ี       5 - 7 
จํานวนคาบรวม  28 

ชื่องาน  การสามเหล่ียมและการขึ้นรูป                                                             จํานวนคาบ           12 
จุดประสงค  

1. สามารถกําหนดจุดสามเหล่ียมเพื่อเก็บรายละเอียดได 
2. สามารถกําหนดมาตราสวนและข้ึนรูปสามเหล่ียมได 
3. เกิดทักษะเกีย่วกับการใชเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
1. เทป-โซ 
2. หลักเล็ง 
3. หวงคะแนน 
4. คอน-ตะปู 
5. กระดาษปอนดเขียนแบบ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
1. กําหนดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
2. เดินกําหนดจุดของสามเหล่ียมใหคลอบคลุมพื้นท่ี 
3. วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหล่ียม-เสนตรง 
4. นําคาท่ีไดมาข้ึนรูปในกระดาษปอนดมาตราสวน 1:250 
 

ขอควรระวัง / ขอแนะนํา 
1. การกําหนดจุด จะตองมองเห็นกนั 
2. การข้ึนรูปจะตองใชวงเวยีนชวย 
3. เม่ือข้ึนรูปแลวใชเสนตรวจเช็ควางานถูกตองหรือไมหากตางกัน 

มากใหตรวจสอบการข้ึนรูปและระยะใหม 
4. มอบงานให น.ศ. สํารวจจดัทําผังบริเวณตามท่ีกําหนดให 
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วัดผล 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. การใชเคร่ืองมือ 
3. ผลงานถูกตอง เรียบรอย 
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 ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี  3 

หนวยท่ี  3    การสํารวจดวยโซ-เทป 

เร่ือง    การสามเหล่ียมและการขึ้นรูป 
 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ                                ใชได 
                                                                                                         ผิดพลาด 
 

2.   การกําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน                                           ใชได 
                                                                                                        ผิดพลาด 
 

3.  การเดินกําหนดจุดของสามเหล่ียมคลอบคลุมพ้ืนที่           ใชได 
                                                                                                         ผิดพลาด 
 

4.   วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหล่ียม                 ใชได 
                                                                                                         ผิดพลาด 
 

5.  การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                             ใชได                                                                    

                                                                                                         ผิดพลาด 

บันทึก : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผล 

วิชา   งานสํารวจ  1                                                                        ใบงานท่ี  3 
หนวยท่ี  3  การสํารวจดวยโซ-เทป  
 เร่ือง   การสามเหล่ียมและการขึ้นรูป จํานวน          12         คาบ 
 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………… 
 ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 
 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

 
1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การกําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
5. การเดินกําหนดจุดของสามเหล่ียม 
6.  วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหล่ียม             
7.  การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                          
8.  การเขียนรูปแผนที่ 
9.   การทํางานเปนทีม 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เริ่ม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน ( 10 )  

                                                                                                 รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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ใบงานท่ี  4 

วิชา     งานสํารวจ1                                               
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยโซ-เทป                          

หนวยท่ี                  3 
สอนคร้ังท่ี           5-7     
จํานวนคาบรวม    28 

ชื่องาน  การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป                                                       จํานวนคาบ           12 

จุดประสงค  
1. สามารถเก็บรายละเอียดดวยวิธี  offset ได 
2. สามารถเก็บรายละเอียดดวยวิธี  tie lineได 
3. สามารถนําขอมูลจากการเก็บรายละเอียดนํามาลงท่ีหมายในแผนท่ีได 
 

เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
1.เทป-โซ 
2. หวงคะแนน 
3. หลักเล็ง 
4. กระดาษปอนดเขียนแบบ 
5. อุปกรณเขียนแบบ  

 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1. ขึงเทปตามแนวระหวางหมุด หากมีเทปเพียงเสนเดียว ใหเดินตามแนวดูจุดท่ีจะเก็บ
รายละเอียดกอนแลววัดระยะทีหลังก็ได 

2. เก็บรายระเอียด ถาวรวัตถุท้ังหมดโดยวิธี 
     ก. การ  offset 
     ข. การวัดระยะสกัด 
     ค. การใช  optical  square 
3. ใชเสนประกอบรูป สามเหล่ียม เก็บรายละเอียดใหท่ัวบริเวณ หากเก็บไมท่ัวถึงบริเวณ  

ใหสรางเสนสํารวจข้ึนเพิ่มเติม  หรือใชถาวรวัตถุเก็บรายละเอียดตอเนื่องได 
4. นําขอมูลไป  plot ในกระดาษปอนดเขียนแบบ  ท่ีลงท่ีหมายหมุดโครงสามเหล่ียมไว 

แลวตามมาตราสวน 
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ขอควรระวัง / ขอแนะนํา 
1. การหาตําแหนงต้ังฉาก ใหประมาณตําแหนงดวยสายตากอน จะชวยใหการหาตําแหนง

ต้ังฉากท่ีแทจริงสะดวกข้ึน 
2. การจดสมุดสนาม ควรเขียนภาพรางใหคลายคลึงสภาพความเปนจริงมอบงานให น.ศ. 

เก็บรายละเอียดจากใบงานท่ี 4 
 

วัดผล 
1. ข้ันตอนการทํางาน – สมุดสนามถูกตองเรียบรอย 
2. วัดขนาดของอาคาร ตรวจสอบขอมูล 
3. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
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 ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 4 

หนวยท่ี  3  การสํารวจดวยโซ-เทป 

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป                                                         

 
ผลการปฏบัิตงิาน 

1.  ความพรอมของเคร่ืองมือ – อุปกรณ                              ใชได 
                                                                                             ผิดพลาด 
 
2.   การเดินตามแนวดูจดุท่ีจะเก็บรายละเอียดกอน            ใชได 
                                                                                            ผิดพลาด 
 
3. การเก็บรายระเอียด                                                           ใชได 
                                                                                             ผิดพลาด 
 
4. การใชเสนประกอบรูป สามเหล่ียม                                  ใชได 
                                                                                             ผิดพลาด 
 
5.การใชเคร่ืองมือ – อุปกรณการวดัระยะ                             ใชได                                                        

                                                                                             ผิดพลาด 
บันทึก : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผล 

วิชา   งานสํารวจ  1                                                                        ใบงานท่ี  4 
หนวยท่ี  3  การสํารวจดวยโซ-เทป  
 เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป                                         จํานวน          8         คาบ 
 ชื่อผูเรียน  
…………………………………………………………… 
 ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 
 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

 
1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การเก็บรายระเอียดดวยวิธีระยะสกัด 
5.   การเก็บรายระเอียดดวยวิธีระยะฉาก  
6.  การใชเครื่องมือสองฉาก 
7.  การจดสมุดสนาม 
8.  การเขียนแผนที่ 
9.   การทํางานเปนทีม 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เริ่ม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน ( 10 )  

                                                                                                 รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี  3 
ตอนท่ี 1  การสํารวจดวยโซ-เทป 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
   1.  การสํารวจดวยโซ - เทป จะใหขอมูลประเภทใด 
 ก.  เนื้อท่ี   ข.  ทิศทาง 
 ค.  ความสูง   ง.  ปริมาตร 
   2.  การสํารวจดวยโซ - เทป ควรใชในกรณีใด 
 ก.  พื้นท่ีกวางขวาง ข.  พื้นท่ีราบโลง 
 ค.  ภูมิประเทศเปนท่ีลุม ง.  ท่ีดินมีราคาสูง 
   3.  วิธีการสํารวจดวยโซ - เทป ขอใดถูก 
 ก.  เดินสํารวจบริเวณ - กําหนดหมุด - วัดระยะ - เขียนภาพราง 
 ข.  เดินสํารวจบริเวณ - เขียนภาพราง - กําหนดหมุด - วัดระยะ 

 ค.  เดินสํารวจบริเวณ - เขียนภาพราง - วัดระยะ - กําหนดหมุด 
 ง.  เดินสํารวจบริเวณ - กําหนดหมุด - เขียนภาพราง - วดัระยะ 
  4.  หมุดเพื่อทําการสํารวจดวยโซ - เทป ควรมีคุณสมบัติอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  อยูในแนวเสนตรง   ข.  สรางเสนต้ังฉากไดยาว 
 ค.  เสนตรวจหนึ่งตรวจไดเฉพาะรูป ง.  อยูท่ีมุมเขตท่ีดิน 
   5.  การหาแนวเสนต้ังฉากควรใชเคร่ืองมือใดจึงจะดีท่ีสุด 
 ก.  เคร่ืองสองฉาก   ข.  อัตราสวนสามเหล่ียม 3 : 4 : 5 
 ค.  ฉากสามเหล่ียม   ง.  กลองวัดมุม 
   6.  การจดขอมูลสมุดสนามมีลักษณะใดสําคัญท่ีสุด 
 ก.  สะอาด   ข.  อานงาย 
 ค.  ถูกตอง    ง.  เรียบรอย 
   7.  การข้ึนรูปแผนท่ีหมายถึงอะไร 
 ก.  การนําขอมูลการสํารวจมาเขียนเปนรูปแผนท่ี 
 ข.  การกําหนดหมุดในพ้ืนดนิเพื่อทําการสํารวจทําแผนท่ี 
 ค.  การเขียนภาพรางรูปแผนท่ี 
  ง.  การเดินสํารวจบริเวณเพือ่ทําแผนท่ี 
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   8.  การสํารวจดวยโซ - เทป จะทราบวามีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเม่ือใด 
  ก.  เม่ือวดัระยะเสนฐาน  ข.  เม่ือวัดระยะเสนประกอบรูปสามเหล่ียม 
  ค.  เม่ือวัดระยะเสนตรวจ  ง.  เม่ือข้ึนรูปแผนท่ี 
   9.  การข้ึนรูปแผนท่ีดวยวธีิระยะสกดั  ใชเคร่ืองมืออะไรเปนหลัก 
  ก.  โซ - เทป   ข.  วงเวยีน 
  ค.  กระดาษ ดนิสอ  ง.  หลักเล็งแนว 
  10.  การข้ึนรูปแผนท่ีดวยวธีิระยะฉาก ใชเคร่ืองมืออะไรเปนหลัก 
  ก.  โซ - เทป   ข.  เคร่ืองสองฉาก 
  ค.  กระดาษ ดนิสอ  ง.  ไมโปรแทรกเตอร 
 
ตอนท่ี 2  การสํารวจดวยโซ-เทป 
จงตอบคําตอบตอไปนี้ 

1. การสํารวจดวยโซ-เทป  ควรใชในกรณีใด  และมีหลักการสํารวจอยางไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. จงอธิบายข้ันตอน  การสํารวจดวยโซ-เทปมาพอสังเขป 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. ลักษณะของหมุดท่ีสรางข้ึน  เพื่อใชทําการสํารวจดวยโซ-เทป  ควรมีลักษณะอยางไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4. การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทปมีกี่วิธี  แตละวิธีมีขอดูและขอเสียอยางไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. จงอธิบายหลักการข้ึนรูปแผนท่ี  จากการสํารวจดวยโซ-เทป  ดวยวิธีระยะสกดั   และวิธี
ระยะฉากมาพอสังเขป 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

____________________ 
 



 
 

 

หนวยที่  4 
การสํารวจดวยเข็มทิศ 
(Compass  Survey) 

หัวขอเร่ือง 
4.1     ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ 
4.2     ชนิดของเข็มทิศ 
4.3     ทิศและมุม 
4.4     การสํารวจดวยเข็มทิศ 
4.5     การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ 

        ใบงานที่ 4  การทําวงรอบดวยเข็มทิศ                                                                                                         
        ใบงานที่ 5 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ                                                             
 

สาระสําคัญ 
1.  การสํารวจดวยเข็มทิศ  หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีใชในการกําหนดทิศทาง  หรือแนวทางของ

เสนตรงใดๆ  โดยนับเนื่องจากแนวทิศเหนือแมเหล็กเปนสําคัญ 
2.  เข็มทิศมีหลายชนิด  แตละชนิดจะมีลักษณะ  และสวนปะกอบท่ีสําคัญคลายคลึงกัน  จะ

แตกตางกันก็เพียงรูปรางลักษณะ  และความสะดวกในการใชงานเทานั้น 
3.  การปฏิบัติงานสํารวจ  จะมีการกําหนดแนวอางอิง  เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของเสน

สํารวจ  หรือตําแหนงของส่ิงใดๆ  ดังนั้นผูปฏิบัติงานสํารวจ จึงตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองทิศและมุม 
4.  การสํารวจดวยเข็มทิศเพื่อทําวงรอบดวยเข็มทิศ  การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ การข้ึน

รูปวงรอบเข็มทิศ  และการลงท่ีหมายรายละเอียด 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู) 
1. บอกความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศได 
2. บอกลักษณะเข็มทิศชนิดตางๆได 
3. อธิบายระบบทิศและมุมได 
4. ทําวงรอบและเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศได 
5. ข้ึนรูปแผนท่ี (Plotting) วงรอบเข็มทิศได 
6. ลงท่ีหมายรายละเอียดวงรอบได 
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4.1  ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ 
เข็มทิศในความหมายท่ัวไป  หมายถึง  เคร่ืองช้ีบอกทิศท่ีมีเข็มแมเหล็ก  ปลายขางหน่ึงช้ีไปทาง

ทิศเหนือเสมอ  แตในวิชาการสํารวจ  จะมีความหมายกวางกวา  การสํารวจดวยเข็มทิศจะหมายถึง
เคร่ืองมือท่ีใชในการกําหนดทิศทาง  หรือแนวทางของเสนตรงใดๆ  โดยนับเนื่องจากแนวทิศเหนือ
แมเหล็กเปนสําคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากความมุงหมายของการใชเข็มทิศ  แตกตางกัน  ซ่ึงในงานทั่วๆไป
จะใชเข็มทิศ  เพื่อหาแนวทิศเหนือเทานั้น  แตในการสํารวจจะอาศัยเข็มทิศ  เพื่อหาทิศทางของแนว
เสน  หรือทิศทางของจุดตางๆ  นับเนื่องจากแนวทิศเหนือ  แลวนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนท่ี  แผนผัง 
หรือแบบแปลนตางๆ  โดยใชเข็มทิศเปนเคร่ืองมือหลักในการปฏิบัติงาน 

 

4.2  ชนิดของเข็มทิศ 
เข็มทิศมีหลายชนิด  จะมีลักษณะและสวนประกอบท่ีสําคัญ  คลายคลึงกัน  จะแตกตางกันก็

เพียงรูปรางลักษณะ และความสะดวกในการใชงานเทานั้น  เข็มทิศอาจแบงออกไดหลายชนิดดังนี้ 
4.2.1  ตลับเข็มทิศ   ตลับเข็มทิศเปนเข็มทิศ  ท่ีใชในงานสํารวจแบบหนึ่ง  มีลักษณะเปนตลับ

กลม  ภายในตัวเรือนจะมีเข็มทิศและจานองศา  ใชระบบปริซึมในการอานคาจานองศา  มีท้ังแบบท่ี
อานคาจากจานองศาหนาเดียว (Single  Image) และแบบท่ีอานคาจากจานองศา  ท่ีอยูตรงกันขาม
สองหนา (Double Image) เวลาใชจะติดต้ังบนสามขา  ตลับเข็มทิศมีท้ังแบบท่ีใชกานเล็ง  และแบบ
ท่ีเปนกลองสอง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
รูปที่  4.1  แสดงตลับเข็มทิศ 
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1. ตัวตลับเข็มทิศ    2. จานองศา 
3. เข็มทิศ    4. ปริซึม 
5. สายใย    6. ชองตามอง 

  7. กระจกสะทอนแสง   8. คานล็อคและปลอยเข็มทิศ 
  9. ปุมหยุด    10. ขอบยึด 
  11. ปุมโฟกัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  4.2   แสดงเข็มทิศจานองศาสองหนา 

 

1. ระดับฟองกลม   2. กลองสอง 
3. ชองอานคาองศา   4. ควงบังคับทางราบ                  
5. ควงสัมผัสทางราบ   6. ควงยึดขอตอและต้ังระดับ 
 

 4.2.2  กลองเข็มทิศ  (Compass  Theodolite) เปนกลองท่ีมีรูปรางลักษณะภายนอก  
เหมือนกับกลองวัดมุม  แตสวนประกอบสําคัญ  ท่ีใชในการกําหนดทิศทางเปนเข็มทิศ  มุมท่ีวัดได
จึงเปนมุมท่ีนับเนื่องจากทิศเหนือ กลองเข็มทิศบางยี่หอ  เชน  Wild o    สามารถอานคาองศา  ได
โดยตรงถึง 1 ลิปดา  ซ่ึงคาท่ีมีความละเอียดพอสมควร  จึงสามารถนําไปใชในงานสํารวจ  ทําแผนท่ี
เฉพาะแปลง การวางแนวถนน  ทางรถไฟ  ทอระบายน้ําได   

 
 
 
 



 

 

4.2.3 เข็
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กลองเข็มทิศ 
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นินเขาสูงๆตํ่า
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มทิศชางสํารวจ
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ทิศท่ีนิยม
วกรวดเร็ว  
มีลักษณะ



 

 

4.2.4  เข
ประเภทตางๆ

 4.2.
ฟองกลม  เพื่
ธรณีวิทยา เป
เข็มทิศละเอีย

 

  

 4.2.
สํารวจเบ้ืองต
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ๆ อีกหลายแบ
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ตนหรือการห

นๆ  นอกจาก
บบ  ดังนี้ 
บรูนตัน  (Bru
หเข็มทิศไดระ
ศแบบนี้   บา

    
รูป

ตลับ  (Compa
าทิศทางโดยป

รู

กเข็มทิศท่ีกล

unton Compas
ะดับ  ใชในงา
างยี่หอและบา

ที่  4.5  แสดงเข็
 

ass Box)  เปน
ประมาณ 

 
ปที่  4.6  แสดง

ลาวมาแลว  ยั

ss)  เปนเข็มทิ
านสํารวจเบ้ือ
างรุน  มีเคร่ือ

 

ข็มทิศบรูนตัน 

นเข็มทิศพกพา

งเข็มทิศตลับ 

ังมีเข็มทิศชนิ

ทิศแบบพกพา
องตนหรืองาน
งอานเศษมาต

าอีกแบบหนึ่ง

นิดอ่ืนๆ  ซ่ึงใ

า  มีเปาเล็งแล
นท่ัวๆไป เชน
ตร  ชวยใหก

ง  ท่ีมีเปาเล็ง ใ

92 

ใชในงาน

ละมีระดับ
น งานทาง
ารอานคา

ใชในงาน   



 

 

 4.2.
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4.3  ทิศและมุม 

การปฏิบัติงานสํารวจจะมีการกําหนดแนวอางอิง  เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของเสนสํารวจ
หรือตําแหนงของส่ิงใดๆดังนั้น  ผูปฏิบัติงานสํารวจ   จึงตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองทิศและมุม
พอสมควร 

4.3.1  เสนเมอริเดียน  (Meridian Line)  เสนเมอริเดียน  เปนเสนสมมุติท่ีกําหนดข้ึน  เพื่อเปน
แนวอางอิง  ในการกําหนดทิศทางของเสนสํารวจ  หรือเสนตรงใดๆ  ตลอดจนรายละเอียดและ
ตําแหนงของส่ิงตางๆในการสํารวจ   แผนที่  แผนผัง  หรือแบบแปลนตางๆ  เสนเมอริเดียนแบงได
เปน 4 แบบ คือ 

 4.3.1.1  เสนเมอริเดียนจริง (True meridian หรือAstronomical Meridian) เปนเสนรอบโลก
ท่ีกําหนดข้ึน  โดยใหผานข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต  มีช่ือเรียกโดยเฉพาะวาเสนแวง (Longitude)  

 4.3.1.2  เสนเมอริเดียนแมเหล็ก  (Magnetic Meridian)  เปนเสนรอบโลกท่ีกําหนดข้ึนโดย
ใหผานข้ัวเหนือแมเหล็ก  และข้ัวใตแมเหล็ก  ตําแหนงของข้ัวเหนือและข้ัวใตแมเหล็กนี้  มีการ
เปล่ียนแปลง  แนวของเสนเมอริเดียนแมเหล็ก  จึงมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

 4.3.1.3  เสนเมอริเดียนแผนท่ี  (Grid Meridian)  เปนระบบของเสนโครงท่ีใชในการสราง
แผนท่ีแตละแบบ  หรือเรียกวาเสนกริด  เสนเมอริเดียนแผนท่ีนี้  อาจเปนเสนตรงหรือเสนโคง  และ
เสนแตละเสน  จะขนานกันหรือไมก็ได   ข้ึนอยูกับชนิดของเสนโครงแผนท่ี 

4.3.1.4  เสนเมอริเดียนสมมติ  (Assumed Meridian) เปนเสนที่กําหนดขึ้น  โดยเลือกเอา
แนวเสนใดๆ  ท่ีมีลักษณะถาวรและเหมาะสม  เชน  แนวเสนท่ีช้ีไปยังยอดเจดีย  หรือส่ิงกอสราง
ถาวรอ่ืนๆ  ใชเปนเสนอางอิงในการทําแผนท่ี  ของบริเวณเล็กๆ  โดยไมเกี่ยวโยงกับบริเวณอ่ืนใด  
และจะเปนแผนท่ีรูปลอย 

4.3.2   ทิศเหนือ  ทิศเหนือ  เปนทิศทางท่ีนิยมใชเปนแนวอางอิง  ในการทําแผนท่ี  แนวทิศ
เหนือของตําแหนงใดๆ  จะเปนแนวท่ีทับหรือขนานกับเสนเมอริเดียน  ท่ีผานจุดนั้น ทิศเหนือจึง
แบงเปนชนิดตางๆ  ตามชนิดของเสนเมอริเดียนดังนี้ 

 4.3.2.1  ทิศเหนือจริง  (True North)  เปนแนวท่ีช้ีไปยังข้ัวโลกเหนือ  ซ่ึงเปนแนวท่ีคง  ท่ี
การหาทิศทางเหนือจริง  ทําไดโดยการสํารวจทางดาราสตร  หรือการใชเคร่ืองมือพิเศษ  เชน Gyro- 
attachment ทิศเหนือจริงจะแสดงดวยสัญลักษณรูปดาว 
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รูปที่  4.10  แสดงภาคของทิศ 
 

ตามรูป  
 ภาคของทิศ     OA   =   1 

                    ภาคของทิศ  OB =   2 
            ภาคของทิศ   OC =   3 
              ภาคของทิศ  OD =   4 

ดังนั้น ภาคของทิศจะมีคาระหวาง 0 องศา  ถึง  360  องศา 
ภาคของทิศจึงแบงเปนชนดิตางๆ  ตามแบบของเสนเมอริเดียน คือ 

 1)  ภาคของทิศจริง (True Azimuth) 
 2)  ภาคของทิศแมเหล็ก (Magnetic Azimuth) 
 3)  ภาคของทิศแผนท่ี (Grid Azmuth) 
 4)  ภาคของทิศสมมุติ (Assumed Azmuth) 

ในงานสํารวจทางดาราสตร  นิยมใชคาภาคของทิศท่ีนับเนื่องจากทิศใต 
4.3.4.2  ระบบมุมทิศเส้ียว (The Quadrental Bearing System หรือ Reduced -Bearing) 

หมายถึง  คามุมราบท่ีนับออกจากทิศเหนือ  หรือทิศใต  ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกจนถึง
แนวเสนสํารวจ  หรือเรียกกันวา มุมทิศแบร่ิง (Bearing) 

 
 

 
 

 
           
                                                        รูปที่  4.11  แสดงมุมทิศ 
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ตามรูป   
 มุมทิศ  OA =   N 1E 

มุมทิศ OB  =   S 2 E 
มุมทิศ  OC  =  S 3 W 
มุมทิศ  OD  =  N 4 W 

ดังนั้น มุมทิศจะตองมีอักษรแสดงทิศกํากับและมีคาไมเกิน  90   องศา 
4.3.5  ความสัมพันธระหวางภาคของทิศและมุมทิศ 

    เม่ือรูคาภาคของทิศก็จะคํานวณหาคามุมทิศไดและถารูคามุมทิศก็สามารถคํานวณหาภาค
ของทิศได เม่ือพิจารดูรูปขางลาง 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                    

         
 
  

 รูปที่  4.12  แสดงความสัมพันธของภาคของทิศและมุมทิศ 
 

จากรูป  ภาคของทิศ OA   = 60° 
มุมทิศ OA    =  N60° E      
ภาคของทิศ  OB    =  135° 
ดังนั้น                     = 180° - 135°    =    45° 

            มุมทิศ          OB    = S45° E 
            มุมทิศ          OC        =   S30° W 
                                        ภาคของทิศ      OC    =  180° + 30°     =    210° 
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4.3.6  ภาคของทิศไป และภาคของทิศกลับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่   4.13   แสดงภาคของทิศไป และ  ภาคของทิศกลับ 

 
 จากรูป  (ก)  เม่ือพิจารณาท่ีจุด  A  ภาคของทิศของเสนตรง  AB  จาก  A ไป  B  จะมีคา 60°

สวนภาคของทิศกลับจาก  B  มา  A  หรือ  1   
  จะมีคา        =   60°+180°   =   240° 

 จากรูป  (ข)  เม่ือพิจารณาท่ีจุด  B  ภาคของทิศจาก  B  ไป  C = 310°  สวนภาคของทิศกลับ
จาก  C  มา  B  หรือ  2 

จะมีคา       =   310° - 180°   =   130° 
 ดังนั้น   จึงสรุปไดวาภาคของทิศ  ของเสนตรงเดียวกันแตทิศทางตรงกันขาม จะมีคา

ตางกัน 180°  ดังรูป  (ค) 
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4.3.7   มุมทิศไปและมุมทิศกลับ  หาไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

(ก)    (ข) 
                              

  
 
  
 
 
    

    (ค) 

                   
            รูปที่  4.14   แสดงมุมทิศไปและมุมทิศกลับ 

 
  จากรูป (ก) มุมทิศของเสนตรง AB จาก A ไป B มีคาเปน N75°E สวนมุมทิศกลับจาก B มา 
A มีคาเปน S75° W 

 จากรูป (ข)  
มุมทิศไป BC = S60° E 
มุมทิศกลับ      CB = N60° W 
 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา มุมทิศไปและมุมทิศกลับของเสนตรงเดียวกัน มีคาเทากนัแตมี
ทิศทางตรงกันขามดังแสดงในรูป (ค) 
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  4.3.8   การหาคามุมจากภาคของทิศ  เราสามารถหาคามุมจากภาคของทิศดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่   4.15   การหาคามุมจากภาคของทิศ 

 
 4.3.8.1  หมุดหลังและหมุดหนา การปฏิบัติงานสํารวจโดยท่ัวไป โดยเฉพาะการทําวงรอบ

มักจะทําในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา จากรูป จะทําจากหมุด A ไปหมุด B หมุด C และหมุด D เม่ือ
พิจารณาท่ีหมุด A หมุด B จะเปนหมุดหนา เม่ือพิจารณาท่ีหมุด B หมุด A จะเปนหมุดหลัง และ
หมุด C จะเปนหมุดหนาเม่ือพิจารณาท่ีหมุด C หมุด B จะเปนหมุดหลังและหมุด D จะเปนหมุดหนา 
เม่ือพิจารณาท่ีหมุด D จะมีเฉพาะหมุด C เปนหมุดหลังเทานั้น 

4.3.8.2  ภาคของทิศหลังและภาคของทิศหนา การกําหนดภาคของทิศวาจะเปนภาคของทิศ
หลังหรือภาคของทิศหนานั้น มีหลักการกําหนดเชนเดียวกับการกําหนดหมุดหลังและหนากลาวคือ
ถาพิจารณาที่หมุด A จะมีเฉพาะภาคของทิศหนา คือภาคของทิศจาก A ไป B ซ่ึงมีคา 235° เม่ือ
พิจารณาท่ีหมุด B จะมีภาคของทิศจาก B ไป A เปนภาคของทิศหลังมีคา 55° และมีภาคของทิศจาก 
B ไป C เปนภาคของทิศหนามีคา 140° เม่ือพิจารณาท่ีหมุด C คาภาคของทิศหลังเปน 320° และคา
ภาคของทิศหนาเปน 60   เม่ือพิจารณาท่ีหมุด D มีเฉพาะคาภาคของทิศหลังเปน 240  

4.3.8.3  การคํานวณคามุม เม่ือพิจารณารูป  4.15  ถาตองการหาคามุม ABC ก็ตองเอาคา     
140° - 55° หรือเทากับ 85° นั้นคือคามุม ABC จะเทากับภาคของทิศหนาลบดวยภาคของทิศหลัง
หรือสรุปในรูปสูตรไดวา 
                 มุม  = ภาคของทิศหนา - ภาคของทิศหลัง 
  มุม ABC  = 140° -  55°      =      85° 
 กรณีท่ีคาภาคของทิศหนานอยกวาคาภาคของทิศหลังจะตองเอา 360° บวกกับภาคของทิศ
หนากอน แลวจึงลบดวยคาภาคของทิศหลัง ตัวอยางเชนการคํานวณหามุม BCD 
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รูปที่   4.16   แสดงภาคของทิศหนานอยกวาภาคของทิศหลัง 

 
 เม่ือพิจารณารูป  4.16  จะเหน็ไดวา 
 มุม     BCD      = (ภาคของทิศหนา + 360 ) - ภาคของทิศหลัง 

    =       (60   +  360 ) - 320  
   =       100  
ดังนั้น จึงสรุปไดวา คาของมุมใดๆจะเทากับภาคของทิศหนา ( +360  )  ลบดวยภาคของทิศ

หลัง 
  4.3.9   การคํานวณภาคของทิศจากคามุม  คาภาคของทิศของเสนสํารวจ  จะนํามาใชในการ
คํานวณหาคาพิกัดทางราบ  (แกน X)  และคาพิกัดทางต้ัง (แกน Y)  ของหมุดปลายเสนสํารวจแตละ
เสน  ดังนั้นจึงจําเปนตองรูคาภาคของทิศ  ของเสนสํารวจเสนแรก   ซ่ึงอาจเปนเสนสํารวจเดิมท่ีรูคา
ภาคของทิศแลว  หรือทําการวัดหาข้ึนใหม  โดยการสองวัดทางดาราสตร  หรือหาคาโดยประมาณ
จากเข็มทิศ  สวนเสนสํารวจตอๆไป  จะใชวิธีคํานวณหาภาคของทิศ  จากคามุมราบ  ท้ังนี้เนื่องจาก
การวัดหาคาภาคของทิศจริง  ทําไดคอนขางยาก  และการวัดคาภาคของทิศโดยใชเข็มทิศนั้น อาจจะ
เกิดความคลาดเคล่ือนไดมาก  ในขณะท่ีการวัดมุมราบนั้น  สามารถทําไดรวดเร็วและใหคาท่ีถูกตอง 
การคํานวณภาคของทิศจากคามุมทําดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                          
รูปที่   4.17   แสดงการหาภาคของทิศ YA 
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จากรูป  XY  เปนเสนสํารวจเดิมมี  คาภาคของทิศ   XY = 150    ตองการหาภาคของทิศของ
เสนสํารวจ  YA,  AB   และ  BC  คามุม XYA  มุม  YAB  และมุม  ABC  ไดจากการสองวัดดวย
กลองวัดมุม 
 ภาคของทิศ   YA   =     มุม  XYA  -  (180   -150 ) 
   =      150   +มุม  XYA  -  180  
  =      ภาคของทิศ XY + มุม XYA - 180° 

 =      150°+115   -  180  
 =      85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที่  4.18   แสดงการหาภาคของทิศ AB 

จากรูป   
ภาคของทิศ  AB    =     85   + 140   - 180  

  =      ภาคของทิศ YA + มุม YAB - 180  
  =      45  องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่   4.19  แสดงการหาภาคของทิศ  BC 



103 
 

 

จากรูป  
ภาคของทิศ  BC =      45 + 110 + 180 

 =     ภาคของทิศ AB + มุม ABC + 180 
 =     335   องศา 

จากตัวอยางการหาคาภาคของทิศท่ีกลาวแลว อาจสรุปเปนสูตรไดดังนี ้
ภาคของทิศตอไป =     ภาคของทิศมา + มุม  180 

ถาผลบวกของภาคของทิศมากับมุม  มากกวา  180   ใหเอา  180    มาลบออก แตถาผลบวก
นอยกวา 180   ใหเอา 180 มาบวกเขา 

 
ตัวอยาง     จงหาภาคของทิศ DE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคของทิศ   
BC = ภาคของทิศ AB + มุม ABC + 180  

 =  155 + 120 – 180 
 =  95  องศา 

(155 + 120 มากกวา 180 จึงนําคา 180 มาลบออก) 
ภาคของทิศ  CD  =  ภาคของทิศ BC + มุม BCD + 180  

 =     95 + 130 – 180 
 =  45  องศา 

ภาคของทิศ  DE  =     ภาคของทิศ CD + มุม CDE + 180  องศา 
 =  45 + 80 + 180 
           ภาคของทิศ  DE =        305   องศา 
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4.4  การสํารวจดวยเข็มทิศ (Traversing  by Compass) 
การสํารวจดวยเข็มทิศประกอบดวย  การทําวงรอบดวยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ  

การข้ึนรูปวงรอบเข็มทิศ  และการลงท่ีหมายรายละเอียด 
4.4.1  การทําวงรอบดวยเข็มทิศ   การทําวงรอบดวยเข็มทิศ  เปนวิธีหนึ่งในการกําหนด

ตําแหนงจุดควบคุมทางราบ  โดยการรังวัดคามุมไป  และมุมยอนของแนวเสนตรงบนวงรอบ  
ติดตอกันไปเร่ือยๆ  ชนิดของวงรอบเข็มทิศแบงเปน 2 ชนิดใหญๆคือ วงรอบเปด(Open Traverse) 
และวงรอบปด (Close Traverse) ดังนี้ 

4.4.1.1  การทําวงรอบเปดดวยเข็มทิศ  เปนการทําวงรอบท่ีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด  เปน
คนละสถานีกัน ท่ีสําคัญคือไมทราบพิกัดทั้งคู  ในการสํารวจประกอบดวยการวัดระยะทุกดาน และ
การวัดมุมไปและมุมยอนทุกสถานีประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 
 

 

       
              
 
 

รูปที่  4.20  แสดงวงรอบเปดดวยเข็มทิศ 
 

 4.4.1.2  การทําวงรอบปดดวยเข็มทิศ (Close Traverse) แบงออกเปน 2 ชนิดยอยคือ วงรอบ
ปดแบบบรรจบตัวเอง  และวงรอบปดแบบเขาบรรจบจุดท่ีทราบคาพิกัด ในหนวยนี้จะเรียนรูเฉพาะ
การทําวงรอบปดแบบบรรจบตัวเอง  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่   4.21   แสดงการสํารวจดวยเข็มทิศ 
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 1)  ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด  A  ต้ังสามขาท้ิงดิ่งท่ีหมุด  E  และหมุด  B  วัดภาคของทิศหลัง 
AE  และภาคของทิศหนา  AB 

2)  ยายเข็มทิศไปต้ังท่ีหมุด  B  ต้ังสามขาท้ิงดิ่งท่ีหมุด A และหมุด C  วัดภาคของทิศ 
หลัง  BA  และภาคของทิศหนา  BC 

3)  ตอไปยายเข็มทิศไปตั้งท่ีหมุด  C  ต้ังสามขาท้ิงดิ่งท่ีหมุด  A  และหมุด E ทําการวัด
ภาคของทิศหลัง และภาคของทิศหนาทุกหมุด 

4)  การจดสมุดสนาม ในการปฏิบัติงานสํารวจ  จะมีขอมูลตาง ๆ เปนจํานวนมากจึง
จําเปนตองมีการจดบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ  เพื่อใหผูท่ีจะใชขอมูล เชน คนลงท่ีหมาย เขาใจ
และใชขอมูลไดอยางถูกตอง  ในท่ีนี้ขอแนะนําตัวอยางแบบฟอรมการจดขอมูล  เพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอและการปฏิบัติงานเทานั้น 

 
ตัวอยางแบบฟอรมสมุดสนามและขอมูล 

 

โครงการ........................................................... 
หัวหนากลุม................ผูสอง........ผูจด..... ผูวัด
ระยะ 1…………….2………………………... 

วันท่ี.........../........................./............. 
ลักษณะอากาศ.................................... 
............................................................ 

หมุด ท่ีหมาย 
ภาคของทิศ ระยะ 

 (เมตร) 
แผนท่ีสังเขป 

° ' " 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

E 
B 
A 
C 
B 
D 
C 
E 
D 
A 

312 
68 
266 
28 
208 
295 
115 
218 
37 
132 

20 
10 
10 
20 
30 
30 
40 
00 
50 
20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
39.850 

 
46.738 

 
58.453 

 
57.452 

 
35.191 
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 4.4.1.3 การปรับแกคาภาคของทิศ เม่ือวัดคาภาคของทิศไปและภาคของทิศกลับของเสน
สํารวจทุกเสนแลว จะตองตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาดวูา คาภาคของทิศไปและคา
ภาคของทิศกลับของเสนสํารวจแตละเสนแตกตางกัน 180  หรือไม ถาแตกตางกัน 180  พอดี แสดงวา
คาภาคของทิศท่ีวัดมาถูกตอง แตถาแตกตางกันไมได 180  พอดี จะตองทําการปรับแกคาภาคของทิศ
ของเสนสํารวจนั้นๆ ใหแตกตางกัน 180  เชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 
                         รูปที่   4.22   แสดงการปรับแกคาภาคของทิศ 

  

จากรูปท่ี  4.21  พิจารณาเสนสํารวจ   AB 
ภาคของทิศ   AB  =     86    10 
ภาคของทิศ   BA  =     266   10 

ผลตางภาคของทิศ   =     180   00 แสดงวาภาคของทิศท่ีวัดมามีความถูกตอง 
พิจารณาเสนสํารวจ  BC 

ภาคของทิศ BC  =     28   20 
ภาคของทิศ CB     =     208   30 

     ผลตางภาคของทิศ      =      180   10   แสดงวาภาคของทิศท่ีวัดมามีความคลาด เคล่ือน 
10 องศา  จะตองปรับแกคาภาคของทิศท่ีวัดมาท้ังสองคา คาละคร่ึงหนึ่งของความคลาดเคล่ือน คือ5’ 
นําไป + และ –  ออกจากคาท่ีวัดมาท้ังสองคา เพื่อใหผลตางได 180 พอดี ตามตัวอยางผลตาง
มากกวา 180 ดังนั้น จึงตองลบคาภาคของทิศท่ีมากและบวกคาภาคของทิศท่ีนอย คาภาคของทิศท่ี
ปรับแกจะไดดังนี้ 

 



 

 

สวน
 

4.5  การเก็บ
 การเกบ็

แลว เพราะจ
หมายรายละ
ระยะพิจารณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.1  ก

1
ของทิศ  A – 

2

ภาคของทิศ
ภาคของทิศ

นคาภาคของทิ

บรายละเอียด
บรายละเอียดข
จะตองใหหมุ
เอียดในแผน

ณาตัวอยางตาม

 

 
 
 
 
 

การเก็บรายละ
1)   ต้ังเข็มทิศ
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ายละเอียดดว

 
  แสดงการเก็บ

ภาคของทิศจ
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ตรวจสอบและ

ากการสรางห
หลักอางอิงใน
วยเข็มทิศ จะ

รายละเอียดดวย
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มุดบังคับแผน
นการเก็บราย
ใชคาภาคขอ

ยเข็มทิศ 

ไปยังมุมอาคา

วิธีเดียวกัน 
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องทิศประกอ

าร 1 และ 2 ส
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2)  วัดระยะ  A-1  และระยะ  A–2  สมมุติใหเทากับ  23.810  เมตร  และ 17.630 เมตร 
ตามลําดับ 

3)  วัดขนาดความกวางและความยาวของอาคารท้ังส่ีดาน  สมมุติใหดานกวาง 15.000 
เมตร  และดานยาว  20.000  เมตร 

4.5.2   การเก็บรายละเอียดเสาไฟ 
1)  ตรวจสอบแนวของเสาไฟกอนวาอยูในแนวเสนตรงหรือไม  ถาอยูในแนวเสนตรง 

การเก็บรายละเอียดจะทําไดสะดวกข้ึน ในท่ีนี้สมมุติใหเสาไฟอยูในแนวเสนตรง 
2)  ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด  B  วัดภาคของทิศจากหมุด  B  ไปเสาไฟ ก สมมุติได 107   40และ

วัดระยะจากหมุด  B ไปเสาไฟ  ก  สมมุติได  14.200 เมตร 
3)  ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด  D  วัดภาคของทิศ D – จ สมมุติได  21   30  และวัดระยะ    D – จ 

สมมุติได   23.800  เมตร 
4)  วัดระยะระหวางเสาไฟแตละตน 
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จัดเตรียมกระดาษอุปกรณเคร่ืองเขียน และกําหนดขนาดของมาตราสวนท่ีจะใช 
 4.5.3.1  กําหนดจุด A เปนจุดแรก  ขีดเสนแสดงแนวทิศเหนือของจุด A เบาๆใหขนาด

กับขอบของกระดาษ กําหนดใหทิศเหนืออยูดานบน 
 4.5.3.2  ใชไมโปรแทรกเตอรวัดมุมภาคของทิศ  AB  จากแนวทิศเหนือเวียนตามเข็ม

นาฬิกาเปนมุม 86    10  ลากตามแนว  AB  เบาๆ 
 4.5.3.3  วัดระยะจากจุด  A ไป  B = 39.850  เมตร  ตามขนาดของมาตราสวนท่ีใช จะได

ตําแหนงของจุด  B 
 4.5.3.4  ลากเสนแสดงแนวทิศเหนือของจุด  B  ซ่ึงจะตองขนานกับแนวทิศเหนือของ 

จุด A 
 4.5.3.5  กําหนดจุด  C โดยใชคาภาคของทิศ  BC  และระยะ  BC  ตามวิธีการเดิมท่ีได

กลาวแลวในขอ  4.5.3.2 - 4.5.3.3 
 จากนั้นลงท่ีหมายของจุด  D  และจุด  E  จนกระท่ังเขาบรรจบหมุด  A  ถาขอมูลจาก

การสํารวจถูกตองและการข้ึนรูปเปนไปอยางประณีต วงรอบจะบรรจบพอดี แตตามปรกติแลว ใน
การสํารวจและการข้ึนรูปวงรอบ จะมีความคลาดเคล่ือนแฝงอยู วงรอบจะไมเขาบรรจบพอดี ซ่ึง
จะตองทําการแกไขปรับปรุงใหเขาบรรจบตอไป สําหรับในท่ีนี้เปนการแนะนําการสํารวจดวยเข็ม
ทิศเบ้ืองตนเทานั้น จึงของผานเร่ืองการปรับแกวงรอบไปสําหรับผูท่ีสนใจจะศึกษาไดจากหนังสือ
วิชาการสํารวจท่ัวไป 

4.5.4  การลงท่ีหมายรายละเอียด 
 การลงท่ีหมายรายละเอียดจะใชหมุดวงรอบเข็มทิศท่ีลงท่ีหมายไวแลวเปนหมุดอางอิงซ่ึง

มีวิธีการลงท่ีหมายรายละเอียดตามลักษณะของวิธีการสํารวจ ดังนี้ 
 4.5.4.1  การลงท่ีหมายของอาคาร จะใชหมุด  A  เปนหลักใชไมโปรแทรกเตอรวัดมุม  

21   30  และ 59     50 จากแนวทิศเหนือ  ก็จะไดแนว  A-1  และ A-2  วัดระยะตามแนว  A-1 ไป 
23.800 เมตร และวัดระยะตามแนว  A-2  ไป  17.600   เมตร  ตามมาตราสวนท่ีใชในการลงท่ีหมาย
วงรอบ ก็จะไดตําแหนงของจุด  1  และจุด  2  ลากเสน 1-2  จากจุด  1  และจุด  2  ลากเสนต้ังฉากกับ
แนว 1-2 วัดตามระยะตามแนวเสนต้ังฉากไปเสนละ  20.000  เมตร ก็จะไดตําแหนงของจุด  3  และ
จุด  4  ซ่ึงจะไดรูปอาคารในแผนท่ี  

 4.4.6.2  การลงท่ีหมายเลขเสาไฟ เร่ิมท่ีจุด  B  ใชไมโปรแทรกเตอรวัดมุม 107    50 กับ
แนวทิศเหนือ  จะไดแนว  B-ก วัดระยะตามแนว  B-ก  ไป 14,200  เมตร  จะไดตําแหนงของเสาไฟ 
ก ท่ีจุด  D  ใชไมโปรแทรกเตอรวัดมุม  3     50  กับแนวทิศเหนือ  จะไดแนว  D-จ  วัดระยะตามแนว 
D-จ ไป  19.250  เมตร  จะไดตําแหนงของเสาไฟ  จ  วัดระยะจากเสาไฟ ก ไปทุกๆ 25  เมตร  จนถึง
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เสาไฟ จ ก็จะไดตําแหนงของเสาไฟ  ข  ค  และ  ง  เขียนสัญลักษณของเสาไฟทุกตน  ตามตําแหนง
ท่ีไดหาไวแลว  ก็จะไดตําแหนงของเสาไฟ  ท่ีสํารวจเก็บรายละเอียดมาทุกตน 
 

สรุป 
 การสํารวจดวยเข็มทิศเปนการปฏิบัติงานสํารวจ โดยใชเข็มทิศเปนเคร่ืองมือหาทิศทางของ
แนวเสนสํารวจ  โดยใชทิศเหนือเปนแนวอางอิง ประกอบกับระยะทางท่ีจําเปน 

การอางอิงกําหนดทิศทางได 2 แบบคือ กําหนดในลักษณะของมุมทิศวงกลมหรือภาคของ
ทิศและกําหนดในลักษณะของมุมทิศเส้ียวหรือมุมทิศ ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดวยเข็มทิศจะนํามา
คํานวณและเขียนเปนรูปแผนที่หรือแบบกอสรางตางๆ การสํารวจดวยเข็มทิศจะไดขอมูลท่ีถูกตอง
เพียงใด ข้ึนอยูกับชนิดของเข็มทิศ 
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ใบงานท่ี  5 
วิชา      งานสํารวจ 1       
ชื่อหนวย   การสํารวจดวยเข็มทิศ  

หนวยท่ี                        5 
สอนคร้ังท่ี                  10 
จํานวนคาบรวม         40 

ชื่องาน       การทําวงรอบดวยเข็มทิศ จํานวนคาบ                  4 
จุดประสงค  

1. สามารถกําหนดหมุดวงรอบเพ่ือทําแผนท่ีดวยเข็มทิศได 
2. สามารถวัดมุมภาคของทิศแตละแนวเสนวงรอบได 
3. สามารถคํานวณ หามุมภายในของหมุดวงรอบได 
4. เกิดทักษะเกีย่วกับการใชเคร่ืองมือ-วัสด-ุอุปกรณ 
 

เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
1. เข็มทิศสํารวจพรอมขา  2. เทปวัดระยะ   3. สามขาพรอมดิ่ง   

 4. หลักเล็งแนว   5. หวงคะแนน   6. คอนหงอน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. เดินสํารวจบริเวณโดยรอบ 
2. กําหนดตําแหนงและสรางหมุดโดยรอบ ABCD และ E รอบบริเวณท่ีทําการสํารวจ 

ตําแหนงของมุมตางๆสามารถต้ังเข็มทิศได และวดัระยะระหวางหมุดตอหมุดได คือ AB, BC, CD, 
DE และEA จดคาไวในสมุด 

3. ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด A ต้ังสามขาท้ิงดิ่งท่ีหมุด E และ B 
4. หมุนเข็มทิศเล็งท่ีหมุด E อานคาภาคของทิศจากเข็มทิศ แลวจดไวในสมุดสนาม 
5. หมุนเข็มทิศเล็งไปท่ีหมุด B อานคาภาคของเข็มทิศจากเข็ม แลวจดไวในสมุดสนาม 
6. ยายเข็มทิศท่ีหมุด B ท้ิงสามขาท่ีหมุด A และ C วัดคาของทิศ BA, BC  
7. ทํานองเดียวกัน ยายไปต่ังท่ี C, D, E วัดภาคของทิศของทุกๆแนว แลวจดไวในสมุด

สนาม 
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ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1. ควรทําวงรอบในลักษณะทวนเข็มนาฬกิา 

 2. ปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน สมุดสนามใหเปนระเบียบ 
 
มอบงาน 
 ใหผูเรียนทําวงรอบพื้นท่ีท่ีกาํหนดดวยเข็มทิศ  
 
วัดผล 
 1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
 3. การจดสมุดสนาม  
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ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 5 

หนวยท่ี  4    การสํารวจดวยเข็มทิศ 

เร่ือง   การทําวงรอบดวยเข็มทิศ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ             ใชได 

                                                                                                   ผิดพลาด 

2.  การใชสัญญาณมือ                                            ใชได 

                                                                                              ผิดพลาด 

3. การปกหวงคะแนน                                                            ใชได 

                                                                                               ผิดพลาด 

4.  การดึงโซ – เทปใหตึงและไดระดับ                                  ใชได 

                                                                                               ผิดพลาด 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                              ใชได                                                                        

                                                                                              ผิดพลาด 

บันทึก: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบประเมินผล 

เร่ือง   การทําวงรอบดวยเข็มทิศ จํานวน          4         คาบ 

 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………… 

  ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การออกแบบโคงวงกลม 
5.  การคํานวณโคงวงกลม 
6.  การวางโคงวงกลมในสนาม 
7.  การตรวจสอบการวางโคงวงกลม 
8.   การลงที่หมายแผนที่ของโคงวงกลม 
9.   ความสะอาดในการปฏิบัติงาน 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เร่ิม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน( 10 )  

                                                                                                รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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ใบงานท่ี  6 

วิชา     งานสํารวจ 1   
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยเข็มทิศ  

หนวยท่ี                        5 
สอนคร้ังท่ี             11-12  
จํานวนคาบรวม          48 

ชื่องาน  การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ                                                  จํานวนคาบ                  4 
จุดประสงค  
 1. สามารถเก็บรายละเอียดโดยใชภาคของทิศ จากเข็มทิศได 
 2. สามารถลงที่หมายรายละเอียดตางๆในแผนท่ีได 
 3. เกิดทักษะเกีย่วกับการใชเคร่ืองมือ 
 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
 1. เข็มทิศสํารวจพรอมขา  2. เทปวัดระยะ  3. หลักเล็งแนว                           
 4. หวงคะแนน   5. สามขาพรอมดิ่ง 2 6. รมกันแดด   
 7. อุปกรณเคร่ืองเขียน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด A ปกหลักไวท่ีมุมอาคาร 1 และ 2 
2. วัดภาคของทิศท่ีหมุด A ไปยังหลักเล็งแนวท่ี 1 และ 2 
3. วัดระยะจากหมุด A ไปยัง 1 และ 2 
4. วัดระยะกวาง - ยาว ของอาคาร 
5. ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด B วัดภาคของทิศและระยะท่ีเสา ก 
6. ต้ังเข็มทิศท่ีหมุด D วัดภาคของทิศและระยะท่ีเสา จ 
7. วัดระยะหางระหวางเสาไฟฟาแตละตน หรือ อาจจะเก็บโดยการเปดภาคของทิศและ

ระยะไปยังเสา ข  ค   ง   เลยก็ได 
8. นําขอมูลท่ีได PLOT ลงในแบบตามใบงานท่ี 8 
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ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
 1. การเก็บรายละเอียดตองอางอิงจากหมุดเสนฐานหรือหมุดดวงรอบท่ีทําไวแลว 
 2. ควรวัดขนาดของอาคาร 
 3. การเล็งแนวและวัดภาคของทิศตองวางตําแหนงท่ีศูนยกลางวัด  
  
มอบงาน 
 ใหผูเรียน ลงท่ีหมายรายละเอียด ในใบงานท่ี 8 โดยใชขอมูลตามเสนวงรอบเดิมและเก็บ
รายละเอียดท่ีบริเวณนั้น 
  
วัดผล 
 1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน   
 3. การจดสมุดสนาม  
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ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 6 

หนวยท่ี  4    การสํารวจดวยเข็มทิศ  

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ                                                                   
 

ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ             ใชได 
                                                                                                   ผิดพลาด 

 

2.  การใชสัญญาณมือ                                            ใชได 
                                                                                              ผิดพลาด 

 

3. การปกหวงคะแนน                                                            ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

4.  การดึงโซ – เทปใหตึงและไดระดับ                                  ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                              ใชได                                                                        
                                                                                              ผิดพลาด 

 

บันทึก: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผล 

เร่ือง   การวางโคงวงกลม จํานวน          4         คาบ 

 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………… 

  ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การออกแบบโคงวงกลม 
5.  การคํานวณโคงวงกลม 
6.  การวางโคงวงกลมในสนาม 
7.  การตรวจสอบการวางโคงวงกลม 
8.   การลงที่หมายแผนที่ของโคงวงกลม 
9.   ความสะอาดในการปฏิบัติงาน 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เร่ิม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน( 10 )  

                                                                                                รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี  4 
 
ตอนท่ี 1  การสํารวจดวยเข็มทิศ 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
   1.  เสนเมอริเดียนท่ีผานข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใตคือ 
 ก.  เสนเมอริเดียนแมเหล็ก  ข.  เสนเมอริเดียนสมมุติ 
 ค.  เสนเมอริเดียนแผนท่ี   ง.  เสนเมอริเดยีนจริง 
   2.  เสนแสดงแนวทิศเหนือในแผนท่ีคือ 
 ก.  เสนเมอริเดียนแมเหล็ก  ข.  เสนเมอริเดียนสมมุติ 
 ค.  เสนเมอริเดียนแผนท่ี   ง.  เสนเมอริเดยีนจริง 
   3.  การปฏิบัติงานสํารวจในสนามสวนใหญใชทิศเหนอืชนิดใดเปนหลักอางอิง 
 ก.  ทิศเหนือแมเหล็ก   ข.  ทิศเหนือสมมุติ 
 ค.  ทิศเหนือกริด    ง.  ทิศเหนือจริง 
   4.  คามุมราบท่ีนับเนื่องจากเหนือหรือใตไปทางทิศตะวนัออกหรือตะวันตก หมายถึง 
 ก.  ภาคของทิศ    ข.  มุมทิศ 
 ค.  มุมเท    ง.  มุมเยื้องขางแมเหล็ก 
   5.  ทิศใตมีคามุมทิศเทาไร 
 ก.  S 0 องศา    ข.  180 องศา S 
 ค.  N 180 องศา S   ง.  180 องศา 
   6.  เข็มทิศรางนิยมใชกับการสํารวจดวยวธีิอะไร 
 ก.  สํารวจดวยกลองวัดมุม  ข.  การสํารวจดวยเข็มทิศ 
 ค.  การสํารวจดวยโตะแผนท่ี  ง.  การสํารวจดวยโซ - เทป 
   7.  เหตุใดท่ีปลายขางหนึ่งของเข็มทิศ จึงมีลวดหรือแผนโลหะติดอยู 
 ก.  เพื่อแกภาคของทิศ   ข.  เพื่อแกมุมทิศ 
 ค.  เพื่อแกมุมเท    ง.  เพื่อแกมุมเยื้องขางแมเหล็ก 
 
 
 
 
 



 

 

จากรูปจงตอบ
 
 

                     

  
 

8.      มี
 ก.  ทิ
 ค.  ทิ
9.     GN มีคว
 ก.  ทิ
 ค.  ทิ
10.  มุม 0 หม
 ก.  ม

ค.  ทิ

บคําถามขอ 8

             

 

มีความหมายถึ
ทิศเหนือแมเห
ทิศเหนือกริด 
วามหมายถึง 
ทิศเหนือแมเห
ทิศเหนือกริด 
มายถึงมุม 
มุมทิศ 
ทิศเหนือกริด 

8 ถึงขอ 10     

           

  

ถึง                  
หล็ก  
   
 
หล็ก  
   

  
   

                     

             GN 

       O 

                     
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

              
ข.  ทิศเหนือส
ง.  ทิศเหนือจ

ข.  ทิศเหนือส
ง.  ทิศเหนือจ

ข.  ภาคของทิ
ง.  ทิศเหนือจ

 

สมมุติ 
จริง 

สมมุติ 
จริง 

ทิศ 
จริง 
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ตอนท่ี 2  การสํารวจดวยเข็มทิศ 
1. ภาคของทิศและมุมทิศหมายถึงอะไร และมีความแตกตางกันอยางไร 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. ตามรูป  จงคํานวณหาคา  ภาคของทิศ DE  

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. จงคํานวณหาคามุม ABC และ BCD 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4. จงอธิบายหลักการสํารวจดวยเข็มทิศตามหัวขอตอไปนี้ 
     4.1 การทําวงรอบเข็มทิศ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
     4.2 การเกบ็รายละเอียดดวยเข็มทิศ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. จงอธิบายหลักการข้ึนรูปแผนท่ีจากการสํารวจดวยเข็มทิศ ตามหัวขอดังนี ้
      5.1 การข้ึนรูปวงรอบเข็มทิศจากคาภาคของทิศและระยะ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
      5.2 การลงท่ีหมายรายละเอียดจากคาภาคของทิศและระยะ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

บทที่ 5 
การสํารวจดวยกลองวดัมุม 

(Transit  Theodolite  Survey) 
 

หัวขอเรื่อง 
5.1     ความหมายของการสํารวจดวยกลองวัดมุม 

 5.2     ชนิดของกลองวัดมุม 
5.3     สวนประกอบท่ีสําคัญของกลองวัดมุม 
5.4     การใชและการบํารุงรักษากลองวดัมุม                                                                                  
5.5     การวัดมุมราบ                                                                                     
5.6     การวัดมุมดิ่ง                     
5.7     การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม  
5.8     การลงท่ีหมายแผนท่ี 
 ใบงานท่ี  6 การตั้งกลองวัดมุมใหตรงจดุ 
 ใบงานท่ี  7 การรังวัดมุมราบ 
 ใบงานท่ี  8  การรังวัดมุมดิ่ง 
 ใบงานท่ี  9  การเกบ็รายละเอียดดวยกลองวัดมุม 

 

สาระสําคัญ 
        1.  กลองวัดมุม เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดมุมราบ มุมดิ่ง และสามารถใชในการวัด
ระยะทางราบ และระยะทางดิ่งหรือคาความตางระดับ ตลอดจนใชในการทําระดับอยาง
ประมาณไดดวย 
 2. ชนิดของกลองวัดมุม ในท่ีนี้จะแบงชนิดของกลองวัดมุม  ตามลักษณะของเคร่ืองมือ
ท่ีใชอานคาจากกลองชนิดนั้นๆ 
 3. สวนประกอบที่สําคัญของกลองวัดมุม  ผูเรียนตองปฏิบัติการเรียนรูสวนประกอบท่ี

สําคัญ กลองวัดมุมสวนมากมีสวนประกอบและวิธีการใชงานคลายกัน 
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 4. การใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม  กลองวัดมุมมีกลไกท่ีละเอียดออน  ประกอบ

กับมีราคาแพง  ผูใชจึงตองศึกษาข้ันตอนการใชงานอยางละเอียด 

 5.  การวัดมุมราบมีหลายวิธี  ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะการวัดมุมราบแบบวัดทิศทางและ

การวัดภาคของทิศ  เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนและการปฏิบัติงานตอไป 

 6. การวัดมุมดิ่งเปนคามุมท่ีอยูในพื้นดิ่ง  โดยนับเนื่องจากเสนราบ  จึงประกอบดวยมุม

กมและมุมเงย 

 7. การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม  ทําไดหลายวิธี  แตวธีิท่ีนิยมกันคือ  การวัดมุม

และวดัระยะจากหมุดท่ีรูตําแหนงและทิศทางแลว 

8. การลงท่ีหมายแผนท่ี  เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาเขียนเปนรูปแผนท่ี  
การข้ึนรูปแผนท่ี  ทําไดหลายวิธี  ตามลักษณะของวิธีการเก็บรายละเอียด 
 

 

 



 

5.1  ค
        ก
ตางๆ 
จะตอ
กลอง
โดยท่ัว
 

5.2  ช
  ก
ของเค
การแบ
แบงช
การศึก
 5
Theod
   
การอา
อานค
Berke
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 รวมถึงการสํ
งใชเคร่ืองมือ
วัดมุมจะได
วไป 

ชนิดของกลอ
การแบงชนิด
คร่ืองมือท่ีใชอ
บงดังกลาวทํ
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ของการสําร
ยกลองวัดมุม
สํารวจเพ่ือกําห
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 5.2.2 กลองวัดมุมชนิดท่ีอานคาโดยใชระบบแสง (Optical Reading Theodolite)  
         เปนกลองวัดมุมท่ีอานคาโดยใหแสงสะทอนภาพขีดสวนแบงของจานองศา ซ่ึง

อาจสะทอนจากจานองศาหนาเดียว (Single Image Reading) หรือสะทอนจากจานองศาสอง
หนา (Double Image Reading) การอานคามุมจะอานจากกลองขยาย (Microscope) หรือ 
Micremeter ขยายขีดสวนแบงองศาใหใหญข้ึน ชวยใหการอานคามุมสะดวกและใหความ
ละเอียดถูกตองสูง เชน กลอง Wile T16, Wile T2, Topcon T1-20, CarZeiss Jena The20 และ 
Sokkia เปนตน กลองท่ีใชการอานระบบนี้ เปนท่ีนิยมแพรหลายมานาน แตในปจจุบันเร่ิม
ลาสมัยและจะคอยๆ หมดไป 
 

                              
 

รูปที่  5.2  แสดงกลองวัดมุมแบบอานคาโดยระบบแสง 

 
5.2.3 กลองระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Digital Theodolite หรือ Electronic 

Theodolite) 
 เปนกลองวัดมุมท่ีพัฒนาระบบการอานคาจานองศา จากการอานโดยใชระบบแสง 

มาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส โดยคาขององศาจะปรากฏเปนตัวเลขบนจอภาพ ชวยใหการอาน
คาองศาเปนไปโดยสะดวกและถูกตอง จึงเปนท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน แตกลองประเภทนี้
คอนขางจะบอบบางและตองใชแบตเตอร่ีในการทํางาน ดังนั้นเม่ือใชกลองชนิดนี้จึงตองใช
ความระมัดระวังใหมาก และควรมีแบตเตอร่ีสํารองไวเสมอ 
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   รูปที่  5.3  แสดงกลองวัดมุมระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
 5.2.4 กลองประมวลผลรวม (Total Station) 

   เปนกลองระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน สามารถใชวัดมุมราบ 
มุมดิ่ ง  ระยะราบ  ระยะดิ่ง  การคํานวณคาความสูงและคาพิกัด  มีระบบสมุดสนาม
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Field Book) หรือแผนการด สามารถตอเช่ือมโยงกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและพลอทเตอร (Plotter) สามารถเขียนแผนที่จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
โดยตรง ในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะใชกันอยางกวางขวางเพราะประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การสํารวจทําแผนท่ี 

 

 
                                   

  รูปที่  5.4  แสดงกลองประมวลผลรวม 
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 5.3.1.3  เลนสปรับระยะชัด (Focussing Lens) ใชปรับเพื่อสองกลองมองเห็นภาพ
ของท่ีหมายไดอยางชัดเจน 

 

              
 

รูปที่  5.7  แสดงเลนสปรับระยะชัด 

 
 5.3.1.4  เลนสปากกลอง (Objective Lens)  มีหนาท่ีรับภาพท่ีหมาย แลวสงไปยัง

เลนสปรับระยะชัด ภาพของท่ีหมายจะชัดเจนเพียงไรข้ึนอยูกับคุณภาพของเลนสปากกลอง 
5.3.2  ระดับ  (Level ) 

    กลองวัดมุมจะมีระดับเพื่อใชต้ังกลองใหไดระดับอยู 2 แบบ คือ 
      5.3.2.1  ระดับฟองกลม (Circular  Level) ใชในการตั้งกลองใหไดระดับโดย 

ประมาณเพ่ือชวยประกอบในการตั้งกลองใหตรงหมุด หรือกอนท่ีจะตั้งกลองใหไดระดับจริง 
กลองวัดมุมบางชนิดอาจไมมีระดับฟองกลม 

         
 

รูปที่  5.8  แสดงระดับฟองกลม 

เลนสปรับระยะชัด 

ระดับฟองกลม 
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 5.3.2.2  ระดับฟองยาว (Tubular Level) ใชในการตั้งกลองใหไดระดับจริง ถารัศมี
ความโคงของหลอดระดับยิ่งมาก ฟองของหลอดระดับจะมีความไวมากขึ้น ชวยใหการตั้ง
ระดับของกลองถูกตองมากข้ึนดวย ความไวของหลอดระดับบอกเปนคามุมตอระยะทางท่ี
ฟองระดับเคล่ือนตัวไป   เชน  20/ 2  มม.   หมายถึงวา ฟองระดับเคล่ือนตัวไป  2  มม.หรือ 
1 ขีด  บนหลอดระดับกลองจะเอียง  20  เปนตน 
 

           
 

             รูปที่  5.9  แสดงระดับฟองยาว 

  
5.3.3  จานองศา (Circle) 

   จานองศาของกลองวัดมุมจะมี 2 อันคือจานองศาราบและจานองศาด่ิง ถาเปนกลอง
ชนิดท่ีอานคาดวยเคร่ืองอานเศษมาตร จานองศาจะเปนโลหะ ถาเปนกลองชนิดท่ีอานคาดวย
ระบบแสงจานองศาจะเปนแกว ท่ีทําการขีดแบงสวนของจานองศาลงไปในเนื้อโลหะหรือ
แกว  ขีดสวนแบงนี้ไมสามารถแบงไดโดยถูกตองสมํ่าเสมอเทากันหมด  จึงมีความ
คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับขีดสวนแบงของจานองศาแบงอยู 

สําหรับจานองศาจองกลองวัดมุมระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอานเปนตัวเลขจากจอภาพ
และกลองแบบประเมินผลรวม จานองศาเปนแกวและตัวองศาเปนแถบรหัสซ่ึงเรียกวา Code 
Disks หรือ Glass Encoder Disk ทําใหปญหาในการแบงขีดสวนแบงของจานองศาหมดไป 

5.3.4   ควงตั้งระดับ (Level Screw หรือ Foot Screw) 
    เปนควงท่ีติดอยูกับฐานกลอง เพื่อใชการตั้งกลองใหไดระดับ กลองวัดมุมใน

ปจจุบันจะมีคงต้ังระดับ 3 ตัว จึงนิยมเรียกวาควง 3 เสา แทนควงต้ังระดับ 
 

ระดับฟองยาว 
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        รูปที่   5.10  แสดงควง  3  เสาต้ังระดับ 
 

5.3.5   ควงบังคับ  (Clamp Screw) 
    เปนควงสําหรับยึดตัวกลองไมใหหมุน แบงไดเปน 2 ระบบคือ 
      5.3.5.1  ควงบังคับทางราบ (Horizontal Clamp) ใชสําหรับยึดกลองไมใหหมุน

ทางราบ(รอบแกนดิ่ง) กลองวัดมุมบางแบบมีควงบังคับทางราบ 2 ตัว คือ ควงบังคับตัวบน
(Upper Clamp) และควงบังคับตัวลาง (Lower Clamp) ถาหมุนปดควงบังคับท้ังสองตัว จะ
หมุนกลองไมได ถาเปดควงบังคับตัวลางและปดควงบังคับตัวบน สามารถหมุนกลองไดดวย
จานองศาราบหมุนตามไปดวยคาของจานองศาราบท่ีอานจากกลองจะคงเดิม ถาปดควงบังคับ
ตัวลางเปดควงบังคับตัวบนสามารถหมุนกลองไดแตจานองศาราบจะถูกยึดไมหมุนตามตัว
กลอง ถาเปดควงบังคับท้ังสองตัวกลองสามารถหมุนไดโดยอิสระ แตไมควรเปดควงบังคับ
ท้ังสองตัวในขณะท่ีทําการวัดมุม สําหรับกลองชนิดท่ีอานคาจากจอภาพเปนตัวเลข ซ่ึงจาน
องศาเปนแถบรหัสนั้น จะมีควงบังคับทางเรียบเพียงตัวเดียว 

 5.3.5.2  ควงบังคับทางดิ่ง (Vertical Clamp) ใชสําหรับยึดตัวกลองสองไมให
กระดกข้ึนลง หรือหมุนรอบแกนราบ 

 

ควง  3  เสาต้ังระดับ 
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 นอกจานควงสัมผัสทางราบและทางด่ิงแลว กลองวัดมุมรุนเกาบางรุนจะมีควง
สัมผัสหลอดระดับดวย แตกลองในปจจุบันนี้ไมมีแลว 

5.3.7  ระบบบังคับจานองศา (Circle Clamping System)  
    ระบบนี้จะมีเฉพาะกลองวัดมุม  ท่ีควงบังคับทางราบตัวเดียว เปนระบบบังคับ

เพื่อใหจานองศาราบหมุนตามตัวกลอง  เพื่อใชในการวัดมุมบางวิธี  สําหรับกลองชนิดท่ีอาน
คาจากจอภาพเปนตัวเลข  จะเปนปุมบังคับ 

5.3.8  ท่ีมองหมุด (Optical Plummet)  
   เปนท่ีมองเพื่อใชในการตั้งกลองใหตรงหมุด  ท่ีมองหมุดนี้จะมีควงหมุนปรับ

เพื่อใหมองเห็นหัวหมุดไดชัดเจน กลองวัดมุมรุนเกาบางแบบไมมีท่ีมองหมุด  มีเฉพาะท่ี
แขวนดิ่งเพื่อใชต้ังกลองใหตรงหมุดเทานั้น แตกลองในปจจุบันจะมีท้ังท่ีมองหมุดและท่ี
แขวนดิ่ง ชวยใหการตั้งกลองใหตรงหมุดทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
 

                                    
 

                              รูปที่   5.12   แสดงที่มองหมุด 
 

5.4  การใชและการดูแลรกัษากลองวัดมุม 
การที่จะใชกลองวัดมุมปฏิบัติงานได จะตองฝกใชกลองกอน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆหลายประการ บางข้ันตอนอาจตองทําควบคูกัน บางข้ันตอนจะทําตามลําดับกันไป 
ข้ันตอนตาง ๆ ประกอบดวย 
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การต้ังระดับก
ประมาณระดับ
า ถายังไมไดติ
ควร 
ยการเล่ือนขา

งใหแกนของ
กนของหลอด

องยาว 

1 และ 2 นี้  
กดวยกัน ซ่ึงจ

งหลอดระดับ
สูกึ่งกลางหล
นของหลอดร
เกตดูฟองระดั
งวากลองไดร
ับ  แสดงวาก

มิฉะนั้นคาขอ
ยาวอยูกึ่งกล
ลองวัดมุมทํา
บอกของผูสอ
ติดต้ังกลองกั

ากลองข้ึน-ลง

งหลอดระดับ
ระดับขนานก
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จะชวยใหการ
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อดระดับ 
ระดับจะขนาน
ดับวาอยูกึ่งกล
ระดับแลว  พ
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มกันและ
รต้ังระดับ

บแนวเดิม 

นกับแกน
ลางหลอด
พรอมท่ีจะ
ระดับ 
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 5.4.1.6  ถากลองยังไมไดระดับ  ควรตั้งกลองระดับฟองยาว  ตามลําดับข้ันตอนอีก
คร้ังเร่ิมในตําแหนงใหม  คือหมุนกลองใหแกนของหลอดระดับ  ขนานกับแนวแกนของควง
ท่ี 1  และ  3  หรือแนวของควงท่ี  2  และ  3  ไมควรเร่ิมในตําแหนงของควงตัวท่ี  1  และ 2  
อีก  ถาต้ังระดับฟองยาวสัก  2 หรือ 3  คร้ังแลว  แตพอหมุนตรวจสอบ  ฟองระดับก็ยังไมอยู
กึ่งกลางหลอดระดับ  แสดงวากลองมีความคลาดเคล่ือน   จะตองทํางานปรับแกกอน 

5.4.2   การตั้งกลองใหตรงหมุด 
    การต้ังกลองใหตรงหมุด  จะทําพรอมกับการต้ังระดับกลอง  มีอุปกรณท่ีใชต้ัง

กลองใหตรงหมุดท่ีใชกันโดยท่ัวไป 2 อยาง  คือ  ดิ่งและท่ีมองหมุด (Optical Plummet) การ
ใชดิ่งต้ังกลองใหตรงหมุดทําไดงายและรวดเร็ว  แตถามีลมพัดแรง  ดิ่งจะแกวงไมสามารถต้ัง
กลองใหตรงหมุดได  หรือต้ังไดแตอาจมีความลาดเคลื่อน  หากใชท่ีมองหมุดจะถูกตองและ
ดีกวา  ปจจุบันนิยมใชท่ีมองหมุด 

  5.4.2.1 การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชดิ่ง  
 1)  แขวนด่ิงกับท่ีแขวนใตฐานของขาต้ังกลอง  การแขวนด่ิงนี้จะตอง

สามารถปรับความยาวของสายดิ่งได 
 2)  ต้ังกลองคลอมหมุด  ขยับขากลองใหปลายดิ่งใกลเคียงกับหัวตะปูหรือ

ท่ีหมายบนหมุด  ถาฐานขากลองเอียง  ใหขยับขากลองขาใดขาหน่ึง โดยขยับเปนสวนโคง 
ของวงกลมท่ีมีหมุดเปนจุดศูนยกลาง  ขยับจนฐานของขากลองไดระดับ  ประมาณโดยสายตา
แลวเหยียบขาต้ังกลองใหแนนท้ังสามขา 

 3)  คลายควงยึดกลองออกเล็กนอย  พอใหขยับเล่ือนกลองบนขาเทานั้น 
อยาใหควงยึดหลุดจากตัวกลอง แลวขยับเล่ือนตัวกลองบนฐานจนปลายด่ิงตรงกับหัวตะปู
หรือเคร่ืองหมายบนหมุดจริง  ขันควงยึดกลองใหแนน 

5.4.2.2  การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชท่ีมองหมุด 
 1)  ต้ังกลองคลอมหมุด ประมาณใหศูนยกลางของฐานของขากลองตรง

กับหมุดและไดระดับโดยประมาณ การต้ังฐานขากลองใหไดระดับ ทําไดดวยการขยับและ
หรือการยืดหดขากลองตามความเหมาะสม 

2)  ต้ังระดับฟองกลมโดยการเล่ือนขากลองข้ึน-ลง ใหฟองระดับฟอง
กลม เขากึ่งกลางเรือนระดับ 

3)  มองผานท่ีมองหมุด หมุนปรับควงท่ีมองหมุด   จนมองเห็นหัวตะปู
หรือท่ีหมายบนหัวหมุดชัดเจน  ถาจุดเปาของท่ีมองหมุดใกลเคียงกับหัวตะปู  หรือท่ีหมาย
บนหัวหมุดแลวใหเหยียบขากลองจนแนนพอประมาณท้ังสามขา  แตถาจุดเปาของท่ีมอง
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หมุดหางจากหางจากหัวตะปูหรือท่ีหมายบนหัวหมุดมาก ใหขยับขากลองใหมเพื่อใหจุดเปา
ของท่ีมองหมุดใกลเคียงหัวตะปูหรือท่ีหมายบนหัวหมุด  เม่ือขยับขากลองใหมจะตองปรับ
ระดับฟองกลมและหัวหมุดใหม จนกวาจุดเปาของท่ีมองหมุดใกลเคียงหัวตะปู  หรือท่ีหมาย
บนหัวหมุด แลวจึงเหยียบขากลองใหแนน 
 4) คลายควงยึดกลองออกเล็กนอย ขยับเล่ือนกลองพรอมกับมองผานท่ี
มองหมุด จนกระท่ังจุดเปาของท่ีมองหมุดตรงกับหัวตะปูหรือท่ีหมายบนหัวหมุด แลวจึงขัน
ควงยึดกลองใหแนน 
 5) ต้ังระดับฟองยาว  จนฟองระดับอยูกึ่งกลางหลอดระดับทุกตําแหนงท่ี
หมุนกลอง 

6)  มองผานท่ีมองหมุดเพื่อตรวจสอบวา จุดเปาของท่ีมองหมุดยังคงตรง
กับหัวตะปูหรือท่ีหมายหมุดหรือไม  ถาตรงแสดงวากลองตรงหมุดและกลองไดระดับแลว
พรอมท่ีจะใชงานตอไป 

ถาจุดเปาไมตรงกับหัวตะปูหรือท่ีหมายหัวหมุดใหคลายควงยึดกลอง ตามขอ4) จน
จุดเปาหมายของท่ีมองหมุดตรงกับหัวตะปูหรือท่ีหมายบนหัวหมุดแลว  จึงหันควงยึดกลอง
ใหแนน  จากนั้นต้ังระดับฟองยาวแลวตรวจสอบใหม  ตามขอ  5)  และ  6)  จนกระท้ังจุดเปา
ของท่ีมองหมุด  ตรงกับหัวตะปูหรือท่ีหมายบนหัวหมุดและกลองไดระดับ 

การฝกต้ังกลองใหตรงหมุดนี้ คร้ังแรกจะทําไดลําบากและใชเวลามาก จะตองฝกฝน
ใหมากเพื่อเกิดความชํานาญ  จนสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็ว 

5.4.3   การเล็งท่ีหมาย (Sighting)  
 การเล็งท่ีหมาย   หมายถึง   การสองกลองใหตรงกับตําแหนงท่ีตองการเพื่อทําการ

วัดคามุมหรือเพื่อหาคาอ่ืนใด  ในการสองวัดมุมราบนิยมใชสามขาทิ้งดิ่งใหตรงกับหมุดท่ี
ตองการวัดคามุม  และเวลาวัดมุมใชสองท่ีสายด่ิง  การเล็งท่ีหมายจะทําเม่ือต้ังกลองตรงหมุด
และต้ังระดับกลองเรียบรอยแลว  มีข้ันตอนดังนี้ 

 5.4.3.1  ตรวจสอบและคลายควงบังคับท้ังทางราบและทางด่ิง หมุนกลองสองไป
ยังท่ีโลง  หมุนควงปรับเลนสชองตามอง  จนกระท่ังมองเห็นสายใยของกลองคมชัดท่ีสุด 

 5.4.3.2  หมุนกลองสองท่ีหมายโดยใชหมายเล็งของกลองแบบเล็งปน  เม่ือตรงท่ี
หมายแลวใหล็อคกลองไว  โดยหมุนควงบังคบทางราบและบังคับทางดิ่ง ขณะน้ีกลองไม
สามารถหมุนหรือกระดกไดโดยอิสระ  หากเผลอไปหมุนหรือกระดกกลอง เกลียวของควง
บังคับหรือสวนประกอบอ่ืนอาจชํารุดเสียหาย  ตอไปจะล็อคกลองไมได 

 5.4.3.3  หมุนโฟกัสปรับระยะชัด  เพื่อใหมองเห็นภาพของท่ีหมายชัดเจนท่ีสุด 
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 5.4.3.4  หมุนควงสัมผัสทางราบและควงสัมผัสทางดิ่ง เพื่อสายกลองใหจุดตัด
ของสายใยทับกึ่งกลางท่ีหมาย ในการวัดมุมราบจะใชสานใยด่ิงเปนหลัก และในการวัดมุมดิ่ง
จะใชสายใยราบเปนหลัก 

 5.4.3.5  ตรวจสอบและจํากัดภาพเหล่ือม (Parallax) ภาพเหล่ือมเกิดข้ึนเนื่องจาก
ภาพของสายใยกลอง  และภาพของท่ีหมายถึงความชัดเจนไมเทากัน  การตรวจสอบทําได
โดยการสายศีรษะซาย-ขวา  หรือผงกศีรษะข้ึน-ลงในขณะท่ีตามองหมายผานตัวกลอง ถามี
เหล่ือมสายใยกลองกับท่ีหมายจะทับกันไมสนิท  หรือเคล่ือนท่ีสวนทางกัน  เชน  การสอง
สายด่ิง สายด่ิงของกลองกับสายดิ่งไมทับกันสนิท  หรือเคล่ือนท่ีสวนทางกัน 

การกําจัดภาพเหล่ือมทําไดโดยการหมุนปรับเลนสชองตามอง  และหมุนควง
ปรับระยะชัด  จนกระทั่งเห็นภาพของสายใยกลองและภาพของท่ีหมายคมชัดท่ีสุด และ
ขณะท่ีสายศีรษะภาพของสายใยกลองและภาพท่ีหมายอยูนิ่ง หรือเคล่ือนท่ีไปทางเดียวกันจะ
ซอนกันสนิท 

5.4.4   การดูแลรักษากลองวัดมุม 
 กลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง  ใหความละเอียดถูกตองในการปฏิบัติงาน

สูงแตเปนเคร่ืองมือท่ีคอนขางบอบบาง  อาจเกิดการชํารุดเสียหาย และเกิดความคลาดเคล่ือน
ของสวนประกอบตางๆไดงาย  ในการใชงานจึงตองมีการดูแลรักษาท่ีดี  จะทําใหกลองมีอายุ
ใชงานยืนนานและปราศจากความคลาดเคล่ือน  การดูแลรักษากลองวัดมุมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 5.4.4.1  การตั้งขากลองจะตองเหยียบขาใหแนน  เพื่อปองกันการล่ืนไถลขณะใช
งาน  ถาขากลองท่ีใชเปนแบบเล่ือนเขา-ออก  จะตองขันควงยึดขาใหแนนพอ 

 5.4.4.2  การติดต้ังกลองบนขากลอง  จะตองขันควงยึดขากลองใหแนน 
 5.4.4.3  การตั้งกลอง  พยายามหาท่ีต้ังใหหางส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายตอกลอง เชน 

หลีกเล่ียงการตั้งกลองบนทางเทาท่ีมีคนเดินผานเปนจํานวนมาก  บนถนนท่ีมีการจราจร
หนาแนน    

 5.4.4.4  อยาปลอยกลองท้ิงไวโดยไมมีคนเฝา 
 5.4.4.5  ขณะปฏิบัติงานใชกลองจะตองการรมบังแดดใหกลอง  เพราะถาตัว

กลองรอนอาจจะเกิดความคลาดเคล่ือนได 
 5.4.4.6  ไมใชกลองขณะท่ีฝนตก  ถาหากเก็บกลองไมทันใหใชถุงคลุมแลว

นําเขาท่ีรม  ถากลองถูกน้ําหรือมีความช้ืน  จะทําใหเกิดเช้ือรา  กลองอาจเสียหายได 
 5.4.4.7  ขณะสงกลองอยาจับตองสวนท่ีไมไดใช  และระวังอยาโดนขากลอง

เพราะอาจทําใหกลองเคล่ือนตัว  ทําใหเสียเวลาในการต้ังกลองและสองวัดใหม 
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 5.4.4.8  ไมควรใหผูท่ีไมเกี่ยวของ  จับตองหรือหมุนกลองเลน  เพราะอาจทําให
กลองชํารุดเสียหายได 

 5.4.4.9   หลีกเล่ียงการต้ังกลองในท่ีฝุนมาก  ถาหลีกเล่ียงไมไดและตองต้ังกลอง
เปนเวลานาน  ใหใชถุงพลาสติกคลุมกลองไวในขณะท่ีไมใช 

 5.4.4.10  ถามีฝุนจับท่ีเลนสใหใชแปรงขนออนปดฝุนออกใหหมด  แลวใชผาท่ี
ออนนุมลูบเบาๆ  ถาจําเปนใหใชปากอังใหเลนสมีความช้ืนกอน 

 5.4.4.11  การขนยายกลองระหวางปฏิบัติงาน ใหคลายควงบังคับกลองแลวรวบ
ขา แบกกลองข้ึนบาโดยใหตัวกลองอยูดานหนา  ใชแขนขางหนึ่งจับตัวกลองไวดวย 

 5.4.4.12  การขนยายกลองเปนระยะทางไกล  ใหใสกลองแลวหิ้วไป  ถาขนยาย
ทางรถยนต  ใหวางกลองไวบนเบาะหรือตัก  ควรตรวจดูสายห้ิวและขอตอตางๆวาชํารุด
หรือไม เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกลองตกได 

 5.4.4.13  เม่ือปฏิบัติงานเสร็จแลว  ใหเอาแปรงขนออนปดฝุนออกจาตัวกลองให
หมด  เอาตัวกลองวางไวจนคลายความรอนแลวจึงใสกลอง 

 5.4.4.14  การเก็บกลองในสํานักงานควรเก็บในตูโดยปดฝากลองใสกลองไวดวย 
 

5.5  การวัดมุมราบ 
การวัดมุมราบดวยกลองวัดมุมมีหลายวิธี  ข้ึนกับลักษณะของงาน  และความละเอียดท่ี

ตองการ  เชน  การวัดมุราบแบบวัดทิศทาง (Direction Method) การวัดมุมทบ (Repeatition 
Method)  การวัดภาคของทิศ (Azimuth Method)  และวัดมุมเห (Deflection Angle) เปนตน 
ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะการวัดมุมราบแบบวัดทิศทาง  และการวัดภาคของทิศ  เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาและปฏิบัติงานตอไป 

การวัดมุมราบท่ัวไปนิยมวัดดวยกลองท้ังหนาซายและหนาขวา ซ่ึงจะไดคามุมท่ีถูกตอง
ดีกวากลองเพียงหนาเดียว  ท้ังยังเปนการตรวจสอบความผิดพลาดในการวัดมุม  ภายในตัว 
เพราะคามุมท่ีไดจากการวัดดวยกลองหนาซายและหนาขวา  ควรใกลเคียงกัน  ถาคาแตกตาง
กันแสดงใหเห็นไดวา   มีความคลาดเคล่ือนในการวัดมุม  จะตองทําการวัดใหม 
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ต้ังคาจานองศาราบเปน  00  จะคํานวณคาภาคของทิศไดสะดวก  กลองวัดมุมระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีอานคาเปนตัวเลข  ต้ัง  00  ไดโดยการกดปุมสําหรับต้ัง 00  ซ่ึงทําไดสะดวก
มาก   สวนกลองท่ีเปนระบบแสง  ถาปฏิบัติไดจนชํานาญก็สามารถต้ัง  00  ไดรวดเร็วเชนกัน 
ในท่ีนี้จะแนะนําการต้ังทิศเหนือและการตั้ง  00   ท่ีทิศเหนือ  โดยแบงตามชนิดของกลองดังนี้ 

 5.5.2.1  กลองระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอานคาเปนตัวเลข  และกลองประมวลผลรวม 
มีลําดับข้ันดังนี้ 

1)  เม่ือต้ังกลองตรงหมุดและต้ังระดับกลองเรียบรอยแลว  นําเข็มทิศ
ประกอบเขากับกลอง  และคลายควงบังคับเข็มทิศ  เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ 

2)  ใชกลองหนาซาย  หมุนตัวกลองจนกระท่ังเข็มทิศเขาใกลขีดแสดงทิศ
เหนือ หรือคาของเข็มทิศอานไดใกลเคียง  00  (แลวแตชนิดของเข็มทิศ)  แลวหมุนควงบังคับ
ยึดกลองไว 

3)  ใชควงสัมผัสทางราบหมุนสายกลอง  จนกระท่ังเข็มทิศตรงกับขีดแสดง
ทิศเหนือ  หรือคาของเข็มทิศอานได  00  พอดี ขณะน้ีกลองจะสองไปยังทิศเหนือแมเหล็ก 

4)  เปดสวิทชกลอง คาของจานองศาราบจะเปน 00 หรือถาสวิทชของกลอง
เปดอยูกอนแลว  ใหกดปุมต้ัง  00  ตามวิธีการของกลองนั้นๆ  คาของจานองศาราบก็เปน  00  

ซ่ึงขณะน้ีกลองสองไปยังทิศเหนือ และคาของจานองศาราบเปน  00  
 5.5.2.2  กลองวัดมุมชนิดท่ีอานคาโดยใชระบบแสง มีลําดับข้ันดังนี้ 

1)  เม่ือต้ังกลองตรงหมุดและต้ังระดับกลองแลว  นําเข็มทิศประกอบเขากับ
กลอง  คลายควงบังคับเข็มทิศ  เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ 

2)  การตั้งศูนย จานองศาราบ 
3)  กรณีท่ีกลองวัดมุมมีระบบควงบังคับทางราบตัวเดียว  ใชกลองหนาซาย 

หมุนตัวกลองพรอมท้ังอานคาจานองศาราบ  จนกระท้ังคาจานองศาราบใกลเคียง 00  จึงหมุน
ควงบังคับทางราบเพ่ือยึดกลองไว  แลวหมุนควงสัมผัสทางราบ  จนกระท่ังคาจานองศาราบ
เปน  00  พอดี   แลวใชระบบบังคับจานองศา   เพื่อบังคับใหจานองศาราบหมุนตามตัวกลอง 
จะทําใหคาจานองศาราบเปน  00   เสมอ 

4)  กรณีท่ีกลองวัดมุมมีระบบควงบังคับทางราบ 2 ตัว  ใหคลายควงบังคับ
ทางราบตัวลางออก แลวหมุนตัวกลองจะกระท่ังเข็มทิศใกลเคียงกับขีดแสดงทิศเหนือ  หรือ
คาของเข็มทิศใกลเคียง  00  แลวหมุนควงบังคับทางราบตัวลางยึดกลองไว  จากน้ันหมุนควง
สัมผัสทางราบตัวลางหมุนสายกลองจนกระท่ังเข็มทิศตรงกับขีดแสดงทิศเหนือ  หรือคาของ
เข็มทิศอานได  00  พอดี  ขณะน้ีกลองจะสองไปยังทิศเหนือ  และคาของจานองศาราบเปน  00 
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ตามรูปท่ี  5.16  (ก)  คามุมดิ่งเม่ือวัดดวยกลองหนาซาย จะมีคา  =  900  -  700 = 200 และ
ตามรูปท่ี  5.16  (ข)  คาของมุมดิ่งเม่ือวัดดวยกลองหนาขวาจะมีคา =  2850 -  2700 = 150 หรือ
อาจสรุปไดวา  เม่ือวัดดวยกลองหนาซาย  มุมดิ่งจะเทากับ  900 – คามุมท่ีอานได  และเม่ือวัด
ดวยกลองหนาขวา  มุมดิ่งจะเทากับ  คามุมท่ีอานได  -  2700 

 การวัดมุมดิ่งอาจทําได  2  แบบใหญ ๆ คือ การวัดมุมดิ่งโดยใชสายใยกลางเสนเดียว ซ่ึง
เปนวิธีท่ีใชงานโดยท่ัว ๆไป  และการวัดมุมดิ่งแบบใชสายใย 3 สายใย  ใชในกรณีท่ีตองการ
ความละเอียดถูกตองมากข้ึน  การวัดมุมดิ่งท้ัง  2  แบบ  จะตองสองวัดท้ังกลองหนาซายและ
หนาขวา  แลวหาคาเฉล่ีย  สําหรับในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะการวัดแบบสายใยกลาง  สายใยเดียว
เทานั้น 

             P 
                        
 

      
                                          

        
  

             A      B 
 

รูปที่  5.17   แสดงการวัดมุมด่ิง 
 

 ตามรูปท่ี  5.17  จะทําการวัดมุมดิ่งท่ียอดเสาธง  P  สมมติคามุมเงย  90  ปฏิบัติดังนี ้
 5.6.1  ต้ังกลองใหตรงหมุด  A  ต้ังระดับกลองใหพรอมใชงาน 
 5.6.2  สองกลองหนาซายโดยเล็งเปาไปท่ีปลายเสาธงท่ีจุด  P  ใหใชสายใยกลางทาบให
ตรงจุด  P  อานคามุมดิ่งได  L  70  00  10 
 5.6.3  หมุนกลองกลับเปนกลองหนาขวาสองจุด  P  อานคามุมดิ่งได  R  290  00  10 
 5.6.4  คํานวณคามุมดิ่งท่ีตองการ  ตามสมุดสนามดังนี ้
   อานคามุมดิ่งได L  =  70  00  10  
   คามุมดิ่ง     =  90  00  00  -  70  00  10 
        =  19  59  50 
  อานคามุมดิ่งได  R  =   290  00  10 
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   คามุมดิ่ง      =   290  00  10-  270  00  00 
         =  20  00  10 
   คามุมดิ่งเฉล่ีย     =  (20  00  10  19  59  50)  หาร  2  
         =  20  00  00  
 
โครงการ...................................................................................... 
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การวัดมุมดิ่งท่ีโคนเสาธง ณ จุด  B  ก็ปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน 

 

5.7  การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม 
      การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม  ทําไดหลายวิธี เชน การวัดมุมและวัดระยะจาก
หมุดท่ีรูตําแหนงและทิศทางแลว  การเล็งสกัดจากกลอง  2  เคร่ือง  การวัดระยะจากหมุด
หนึ่งและวัดมุมจากหมุดหนึ่ง  แตวิธีท่ีนิยมกันคือ  การวัดมุมและวัดระยะจากหมุดท่ีรู
ตําแหนงและทิศทางแลว  โดยการวัดมุมจะต้ังคามุมราบ 0 องศา  ไปยังแนวทาง  แลวเปดมุม
ไปยังวัตถุท่ีตองการเก็บรายละเอียด  ทําการวัดระยะควบคูกันไป 
    

 

 

 

รูปที่ 5.18  แสดงการเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม 

        อาคาร 
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5.8  การลงที่หมายแผนท่ี (Plotting) 

การลงท่ีหมายแผนท่ี   หมายถึงการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  มาเขียนเปนรูปแผนท่ี  
ดังนั้นจึงตองมีเคร่ืองเขียน  และอุปกรณตางๆ  ตลอดจนกระดาษ  เพื่อจัดทําตนรางแผนท่ี
อยางพรอมเพียง  ในท่ีนี้จะแนะนําเฉพาะหลักการเขียนเทานั้น  สวนรายละเอียดจะตองศึกษา
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการเขียนแผนที่  หรือจากเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  การข้ึนรูปแผนท่ีทําได
หลายวิธีตามลักษณะของวิธีการเก็บรายละเอียดดังนี้ 

5.8.1  การลงท่ีหมายแผนท่ี  ดวยวิธีวัดมุม-วัดระยะ  กรณีรายละเอียดเปนจุด 
              5.8.1.1  พิจารณาขอมูลของรูปแผนท่ีท่ีจะเขียนจากสมุดสนาม  เพื่อกําหนด
ข้ันตอนและการวางรูปท่ีจะเขียนบนกระดาษ 

   5.8.1.2  กําหนดมาตราสวนท่ีจะใช  โดยพิจารณาจากขอกําหนดของหนายงาน 
ชนิดของงานและอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  

   5.8.1.3  ลากเสนฐานลงบนกระดาษ  ใหมีทิศทางและตําแหนงท่ีเหมาะสม มี
ความยาวตามระยะและมาตราสวนท่ีกําหนด 

  5.8.1.4  ใชจุดบนเสนฐานเปนจุดอางอิง (เปนจุดศูนยกลางของวงกลม) เพื่อใชวง
เวียนกําหนดความยาวของระยะสกัด 

   5.8.1.5  สมมุติใหใชมาตราสวน  1:500  ต้ังกลองท่ีจุด  ก  เล็งท่ีหมายไปยังจุด ข 
มีระยะหางกัน  80.00  เมตร  เปดคามุมไปยังเสาไฟฟา  30  องศา  วัดระยะจากจุดต้ังกลองไป
ยังเสาไฟฟาได  40.50  เมตร ใหลงท่ีหมายของตําแหนงเสาไฟฟา  
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1)  ลากเสนตรง ก-ข ในกระดานตามมาตราสวน  เอาระยะ  80.00  เมตร  
หารดวยมาตราสวน  500   จะไดระยะ 0.16  เมตร 

2)  ท่ีจุด  ก  ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน 0  องศา  ดูคามุมท่ีไม
โปรแทรกเตอร  30  องศา  แลวจุดไว 

3)  ลากเสนตรงจากจุด  ก  ไปยังจุดท่ีวัดได  เปนระยะ 40.50  หารดวย
มาตราสวน  500  จะไดระยะ 0.81 เมตร  จะเปนตําแหนงของเสาไฟฟา  ท่ีปรากฏอยูในแผนท่ี 
 5.8.2  การลงท่ีหมายแผนท่ี  ดวยการวัดมุม – วัดระยะ  กรณีท่ีรายละเอียดเปนรูปเหล่ียม 
 5.8.2.1  สมมุติใหใชมาตราสวน 1:500   
 5.8.2.2  ต้ังกลองท่ีจุด ก  เล็งท่ีหมายไปยังจุด  ข  มีระยะหางกัน  80.00  เมตร   
 5.8.2.3 เปดคามุมไปยังมุมอาคารท่ี  1  ได  20  องศา  วัดระยะจากจุดต้ังกลองไป
ยังมุมอาคารท่ี  1  ได  30.50  เมตร   
 5.8.2.4 จากนั้นเปดคามุมไปยังมุมอาคารท่ี  2  ได  25  องศา  วัดระยะจากจุดต้ัง
กลองไปยังมุมอาคารท่ี  2  ได  50.00  เมตร   
 5.8.2.5 ตอมาวัดความกวางอาคารได  10.00  เมตร  ใหลงท่ีหมายของอาคารนี้จาก
แนวเสนอางอิง 

1)  ลากเสนตรง  ก-ข  ในกระดาษตามมาตราสวน  เอาระยะ  80  เมตร  
หารดวย มาตราสวน  500  จะไดระยะ 0.16  เมตร 

2)  ท่ีจุด  ก  ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน  0   องศา  ดูคามุมท่ีไม
โปรแทรกเตอร  20  องศา   แลวจุดไว 

3)  ลากเสนตรงจากจุด  ก  ไปยังจุดท่ีวัดได  เปนระยะ 30.50  เมตร หาร
ดวย มาตราสวน  500  จะไดระยะ  0.061  เมตร  จะเปนตําแหนงของอาคารมุมท่ี 1 

4)  ท่ีจุด  ก  ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน 0  องศา  ดูคามุมท่ีไม
โปรแทรกเตอร  25  องศา แลวจุดไว  

5)  ลากเสนตรงจากจุด  ก  ไปยังจุดท่ีวัดได  เปนระยะ 50.00  เมตร  หาร
ดวย มาตราสวน  500 จะไดระยะ  0.100  เมตร  จะเปนตําแหนงของอาคารมุมท่ี 2 

6)  ลากเสนตรงจากตําแหนงของอาคาร  จุดท่ี 1  ไปยังจุดท่ี  2  เปนความ
ยาวของอาคาร  ท่ีปลายอาคารท้ัง  2  ขางใชไมโปรแทรกเตอรเปดมุมฉาก  วัดระยะ  10.00  
เมตรหารดวยมาตราสวน  500  จะไดระยะ  0.02  เมตร  จะเปนตําแหนงของอาคารมุมท่ี  3  
และ  4 
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7)  ลากเสนตรงจากตําแหนงท่ี  3  ไปตําแหนงท่ี  4  จะไดรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาซ่ึงแทนตําแหนงของอาคารในสนาม 
 

สรุป 
           จากการสํารวจดวยกลองวัดมุม เปนการสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีหรือแบบตางๆ โดย

ใชกลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือหลักเพราะกลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือท่ีใหความละเอียดถูกตองสูง 
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ใบงานท่ี  7 
วิชา     งานสํารวจ1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี  5                   
สอนคร้ังท่ี  11-14 
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การตัง้กลองวัดมุมใหตรงจุด                                             จํานวนคาบ 4 
จุดประสงค  
 1.  สามารถต้ังกลองวัดมุมตรงหมุดได 
            2.  สามารถต้ังกลองใหตรงหมุด  ไดระดับฟองกลม  ฟองยาว และกลองพรอมท่ีจะใชงานได 
 3.  เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ 
 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
 1. กลองวัดมุมพรอมขา                2. หมุดพรอมตะปู                   
 3. คอน         4. รมกันแดด   
 
ลําดับการปฏิบัติงาน 
    

1.  คลายสกรูล็อกขากลองท้ัง  3  ขา 
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2.  ดึงขาต้ังกลองข้ึนพรอมกัน  ข้ึนมาสูงระดับหนาอก หมุนล็อกสกรูขากลองใหแนน 
  

 
 

3. กางขาท้ัง  3  ออก  ใหฐานขากลองอยูในระนาบเดียวกัน  เหยยีบขากลองใหแนน 
 

 
 

4.  นํากลองประกอบติดกับขา  ล็อคสกรูใตขากลองใหแนนพอประมาณ 
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5. กางขาต้ังกลองขาท่ี 1 ไปขางหนาใหครอมหมุด มือท้ังสองจับขากลองท้ังสองขา  ปลาย
เทาช้ีไปท่ีหมุด 

  

 
 

6. มองชองมองหมุด   ใหตรงหมุดดานลาง(สังเกตท่ีปลายเทา) โดยมือท้ังสองขางโยกขา
ต้ังกลองเพ่ือใหศูนยของกลองตรงกับหมุดท่ีพื้นดนิ 

 
 

 

 
7. เม่ือศูนยของกลองตรงกับหมุดท่ีพื้นดินแลว ตรวจสอบดูระดับฟองกลม 
8. ปรับระดับฟองกลมใหอยูตรงกลาง โดยการสไลดขาต้ังกลองข้ึน-ลงจนกวาระดับฟอง

กลมจะอยูตรงกลาง  ล็อคขาต้ังกลองใหแนน 
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9.  ต้ังระดับฟองยาว  หมุนกลองใหแกนของหลอดระดบัฟองยาว  ขนานกับควงสามเสาคู
ใดคูหนึง่ 

10.  ปรับระดับฟองยาว  จากควงสามเสาท้ังสองตัว  โดยดานท่ีสูงปรับใหตํ่าลง  ดานท่ีตํ่า
ปรับใหสูงข้ึน  การหมุนควงสามเสาท้ัง 2 ตัว  จะตองคอยๆหมุน ในปริมาณท่ีเทากนั  ในลักษณะ
การหมุนเขาแสดงวาดานขวาตํ่าดานซายสูงและหมุนออกแสดงวาดานซายสูงดานขวาตํ่า 

11.  เม่ือปรับฟองยาวไดระดับแลว  หมุนกลองตอไปประมาณ  900  แกนของหลอดระดับ
จะต้ังฉากกับแนวเดิม  หมุนปรับควงตัวท่ี 3  จนฟองยาวเขาสูกึ่งกลางหลอดระดับ  

12.  หมุนกลองตอไปอีกประมาณ  900   แกนของหลอดระดับจะขนานกับแกนของควงตัวท่ี 
1 และ 2  แตทิศทางกลับกันกับคร้ังแรก  สังเกตดูฟองระดับวาอยูกึ่งกลางหลอดระดับหรือไม  ถา
ฟองระดับอยูกึ่งกลางหลอดระดับ แสดงวากลองไดระดบัแลว  พรอมท่ีจะใชงานตอไปได   

13.  ตรวจสอบระดับฟองยาวคร้ังสุดทาย  ไมวาจะหมุนไปทางใดหลอดระดับฟองยาวก็ยัง
อยูตรงกลาง 

14.  เม่ือไดระดับฟองยาวแลว  ตรวจสอบที่ชองมองหมุดดูวาศูนยกลองยังตรงกับหมุด
หรือไม  หากไมตรงใหคลายสกรูยดึฐานกลอง  แลวขยับกลองใหตรงหัวหมุด  ขันใหแนน  แลว
ตรวจกลับมาที่ฟองยาวใหไดระดับอีกคร้ัง  
 
ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
 1. หมุดท่ีสรางข้ึนควรใชตะปูขนาดเล็ก 
 2. กลองแตละประเภทอาจแตกตางกันในลักษณะและตําแหนงตางๆ  
 3. หากระดับฟองกลมและฟองยาวไมสัมพนัธกัน ตองปรับแกกอนใชงาน  หากจําเปนตอง
ใชกอน ควรยดึหลอดระดับฟองยาวเปนหลัก  
 
มอบงาน 
          ให น.ศ. เลือกหมุดต้ังกลอง ฝกปฏิบัติตามข้ันตอน เม่ือชํานาญแลวใหจบัเวลาการต้ังกลอง
ใหตรงหมุดในแตละคร้ัง  วาใชเวลาเทาใด 
 
วัดผล 
        1. ข้ันตอนการต้ังกลอง 
        2. เวลาท่ีใชในการต้ังกลอง   
        3. ความสนใจในการปฏิบัติงาน  
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ใบงานท่ี   8 
วิชา     งานสํารวจ1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี 5                    
สอนคร้ังท่ี  11 - 14  
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การรังวัดมุมราบ                                                         จํานวนคาบ 4 
จุดประสงค  
 1.  สามารถรังวัดมุมราบโดยวิธีตางๆ ได 
 2  .สามารถรังวัดมุมดิ่ง ท้ังมุมกมและมุมเงยได 
 3.  เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ 
 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 
 1. กลองวัดมุมพรอมขา                      
  2. หมุดพรอมตะปู                   
 3. คอน                                                    
 4. รมกันแดด      
 5. สามขาต้ังดิ่งพรอมดิ่ง 
 
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
 1.   กําหนดจดุข้ึน 3 จุด  หางกันพอประมาณ  สมมติเปนจุด  A , B , C  ตอกตะปูท่ีตําแหนง
ท้ังสาม 
 2.   ต้ังกลองใหตรงจุด  A  ปรับระดับฟองกลม - ฟองยาว 
 3.   รังวัดมุม  BAC  ดวยการวัดมุมทิศทาง  2  ชุด 
 4.   รังวัดมุม  BAC  ดวยการวัดมุมภาคของทิศ  2  ชุด 
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ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ  
 1. การตั้งกลองตรงหมุดหรือหัวตะปูหรือไม  เม่ือต้ังระดับแลว  ลองตรวจสอบอีกคร้ัง 
 2.   การตั้งกลองไมควรใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขาใกลหรือชวยต้ัง  เนื่องจากจะมีการถอดสกรู
ล็อคกลองเพ่ือเล่ือนใหตรงหมุดอาจจะมีการเผลอเรอหรือลืมล็อคกลับคืนได 
 3.   ระยะหางระหวางท่ีหมายเล็ง  ยิ่งไกล  ท่ีหมายยิ่งเล็ก  ทําใหการจับท่ีหมายเกดิความ
คลาดเคล่ือนนอยหรือไมเกิดเลย 
 4.   ท่ีหมายเล็งถาใชดิ่งสามขา  หรือเปาเล็ง  จะไดคาท่ีถูกตองยิ่งข้ึน  
 
มอบงาน    
 ให น.ศ. กําหนดหมุดข้ึน 4 - 5 หมุดใหมองเห็นกนัระหวางหมุด จากนั้นใหรังวัดมุมราบใน
แตละหมุด 
 
การประเมินผล  
 1.   ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม 
 2.   ประเมินผลจากผลงาน         
        -   ความละเอียดถูกตองของมุมหนาซาย - หนาขวา 
                     -   ความละเอียดถูกตองของการรังวัดมุมราบท้ัง  2  วิธี 
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ใบงานท่ี  9 
วิชา     งานสํารวจ1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี  5                   
สอนคร้ังท่ี  11 - 14  
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การรังวัดมุมดิง่                                                            จํานวนคาบ 4 
จุดประสงค  

1.  สามารถรังวัดมุมราบโดยวิธีตางๆ ได 
2.  สามารถรังวัดมุมดิ่ง ท้ังมุมกมและมุมเงยได 
3.  เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ 

 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 

1.  กลองวัดมุมพรอมขา                        
 2.  หมุดพรอมตะปู                   
 3.  คอน                                                    

4.  รมกันแดด                                        
5.  สามขาต้ังดิ่งพรอมดิ่ง 
    

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
1.   กําหนดจุดข้ึน 3 จุด  หางกันพอประมาณ  สมมติเปนจุด  A , B , C  ตอกตะปูท่ีตําแหนง

ท้ังสาม 
2.   ต้ังกลองใหตรงจุด  A  ปรับระดับฟองกลม - ฟองยาว 
3.   กําหนดท่ีหมายสูง  รังวัดมุมเงย 
4.   กําหนดท่ีหมายตํ่า  รังวัดมุมกม 
5.   คํานวณคามุมราบ  มุมดิ่ง 
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ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ  
1.   การตั้งกลองตรงหมุดหรือหัวตะปูหรือไม  เม่ือต้ังระดับแลว  ลองตรวจสอบอีกคร้ัง 
2.   การต้ังกลองไมควรใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขาใกลหรือชวยต้ัง  เนื่องจากจะมีการถอดสกรู

ล็อคกลองเพ่ือเล่ือนใหตรงหมุด  อาจจะมีการลืมล็อคกลองกลับคืนได 
3.   ระยะหางระหวางท่ีหมายเล็ง  ยิ่งไกล  ท่ีหมายยิ่งเล็ก  ทําใหการจับท่ีหมายเกิดความ

คลาดเคล่ือนนอยหรือไมเกิดเลย 
4. ท่ีหมายเล็งถาใชดิ่งสามขา  หรือเปาเล็ง  จะไดคาท่ีถูกตองยิ่งข้ึน  
 

มอบงาน   
ให น.ศ. กําหนดท่ีหมายเล็งข้ึน 2  หมุดใหเปนมุมเงย และมุมกม  จากนั้นใหรังวัดมุมดิ่งใน

แตละท่ีหมายเล็ง 
 
การประเมินผล  

1.   ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม 
2.   ประเมินผลจากผลงาน        
      -   ความละเอียดถูกตองของมุมหนาซาย - หนาขวา 

                    -   การคํานวณคามุมดิ่ง 
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ใบงานท่ี  10 
วิชา     งานสํารวจ 1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี 5                    
สอนคร้ังท่ี 11-14  
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                จํานวนคาบ 4 
จูดประสงค  

1.  สามารถเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุมกับเทปวดัระยะใด  
2.  สามารถลงที่หมายรายละเอียดตางๆในแผนท่ีได 
3.   เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ 

 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 

1.  กลองวัดมุมพรอมขา                        
2.   เทปวัดระยะ                         
3.   หลักเล็งแนว                                             
4.  หวงคะแนน                                     

 5.  สามขาพรอมดิ่ง                 
 6.  รมกันแดด   
 7.  อุปกรณเคร่ืองเขียน  
 
ลําดับการปฏบัิติงาน 

1.  ต้ังกลองท่ีหมุด A  เซ็ทคามุม 0 องศา  ไปท่ีหมุด  E  
2.  เปดมุมเวยีนตามเข็มนาฬกิา เม่ือเจอถาวรวัตถุท่ีตองเกบ็รายละเอียด  ก็บันทึกคามุมและ

วัดระยะจากจดุต้ังกลองไปยงัวัตถุนั้น บันทึกลงสมุดสนาม 
3.  เปดมุมตามเข็มนาฬกิา และเก็บรายละเอียดไปจนกวาจะหมุนครบรอบ 
4.  จุดอ่ืนๆ กทํ็านองเดียวกนักับขอ 1-3  
5.  นําขอมูลท่ีได PLOT ลงในแผนท่ี 
 
 
 
 



158 
 

ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1.  การเก็บรายละเอียดตองอางอิงจากหมุดเสนฐานหรือหมุดวงรอบท่ีทําไวแลว 
2.  ควรวัดขนาดของอาคาร 

 3.  การเล็งแนวละวดัระยะใหตรงตําแหนงท่ีศูนยกลางวัตถุ  
 
มอบงาน 

 ใหผูเรียนลงท่ีหมายรายละเอียดในแผนท่ี  โดยใชขอมูลตามเสนวงรอบเดิมและเก็บ
รายละเอียดท่ีบริเวณนั้น 
 
วัดผล 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน   
3. การจดสมุดสนาม  
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ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 7 ,  8 ,  9 ,  10 

หนวยท่ี  5    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                
 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ             ใชได 
                                                                                                   ผิดพลาด 

 

2.  การต้ังกลองวัดมุม                                         ใชได 
                                                                                              ผิดพลาด 

 

3. การจดสมุดสนาม                                                          ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

4.  การเขียนแผนที่                                    ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                              ใชได                                                             
                                                                                              ผิดพลาด 

 

บันทึก: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผล 

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                จํานวน          4         คาบ 

 ชื่อผูเรียน  …………………………………………………………… 

  ช้ัน   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การต้ังกลองวัดมุม 
5.  ความถูกตองในการอานคามุม 
6.  การเก็บรายละเอียดครบถวน 
7.  การจดสมุดสนามถูกตอง 
8.   การทําแผนที่ถูกตองตามที่สํารวจมา 
9.   ความสะอาดในการปฏิบัติงาน 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เร่ิม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน( 10 )  

                                                                                                รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดบทท่ี  5 

 
ตอนท่ี 1 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
1.  กลองวัดมุมท่ีนิยมใชในปจจุบันคือกลองชนิดใด 

ก.  Transit    ข.  Compass Theodolite  
ค.  Theodolite    ง.  Total Station 

2.  Vernier  ใชประกอบกลอง Transit มีไวเพื่ออะไร 
ก.  ใชในการตัง้ระดับ   ข.  ใชอานคามุม 
ค.  ใชหาแนวทิศเหนือ   ง.  ใชต้ังกลองใหตรงหมุด 

3.  ควงสัมผัสของกลองวัดมุมมีไวเพื่อประโยชนอะไร 
ก.  ชวยใหการสัมผัสกลองนุมนวล 
ข.  ชวยใหการหมุนกลองไมติดขัด 
ค.  ชวยสายกลองเขาหาท่ีหมาย 
ง.  ชวยใหการต้ังระดับกลองถูกตองยิ่งข้ึน 

4.  Optical Plummet ของกลองมีไวเพื่อประโยชนอะไร 
ก.  ใชในการตัง้ระดับ   ข.  ใชอานคามุม 
ค.  ใชหาแนวทิศเหนือ   ง.  ใชต้ังกลองใหตรงหมุด 

5.  ถามีฝุนจับท่ีเลนสปากกลอง ควรทําอยางไร 
ก.  ใชปากเปาฝุนออก   ข.  ใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดออก 
ค.  ใชแปรงอยางนุมปดออก  ง.  ใชผาอยางดีเช็ดออก 

6.  การสํารวจดวยกลองวัดมุม ส่ิงใดสําคัญท่ีสุด 
ก.  ผูทําการรังวัด    ข.  คุณภาพของกลอง 
ค.  สภาพของกลอง   ง.  สภาพภูมิอากาศ 

7.  เหตุใดจึงตองมีการดูแลรักษากลองวดัมุม 
ก.  เพราะกลองราคาแพง   ข.  เพราะกลองบอบบาง 
ค.  เพราะยดือายุการใชงานของกลอง   ง.  เพราะกลองอาจมีความคลาดเคล่ือน 

 
 



162 
 

 
8.  การวัดมุมตองวัดดวยกลองท้ังหนาซายและหนาขวา เพื่อแกความคลาดเคล่ือนอยางใด 

ก.  กลองไมตรงหมุด   ข.  กลองไมไดระดับ 
ค.  สองกลองไมตรงท่ีหมาย  ง.  จานองศาของกลองคลาดเคล่ือน 

9.  การวางผังอาคารหมายถึงอะไร 
ก.  การกําหนดตําแหนงอาคาร 
ข.  การกําหนดขนาดอาคาร 
ค.  การกําหนดความสูงอาคาร 
ง.  การกําหนดระยะขางเคียงของอาคาร 

10.  การวางแนวเสนตรงดวยกลองวดัมุมวธีิใดดีท่ีสุด 
ก.  การเล็งตอแนว   ข.  การเล็งดวยกลองหนาเดยีว 
ค.  การเล็งดวยกลองสองหนา  ง.  การเล็งดวยกลอง 2  ชุด 
 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หนวยที่  6 
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 

 
หัวขอเร่ือง 
 6.1    การวางแนวทางเสนตรง                                                                               
 6.2    การแกอุปสรรคการวางแนวทาง 

     ใบงานท่ี  10  การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา 
     ใบงานท่ี  11  การแกอุปสรรคการวางแนวทาง                                                            

 

สาระสําคัญ 
1. การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม  สวนใหญจะใชในการสํารวจเพ่ือออกแบบ  เชน 

ศูนยกลางการกอสราง ถนน คลอง ทางรถไฟ แนวทอ สายสงศักดิ์สูง ฯลฯ จะเปนแนวเสนตรงท่ี
ยาวๆ จึงตองมีการตอเสนตรง  จากเสนตรงท่ีกําหนดให  สามารถตอเสนตรงดังกลาวใหมีความยาว
ตามท่ีตองการได 

2. การวางแนวเสนตรง  เม่ือเจออุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางแนวทางเสนตรงผาน ในเบื้องตน
จําเปนตนทราบระยะทางเสนตรงกอน  เพื่อนํามาออกแบบ  จึงตองมีการแกอุปสรรคการวาง
แนวทาง  เพื่อหาระยะทางนั้น 

3. แนวทางเสนตรงเม่ือเจออุปสรรคท่ีไมสามารถจะตรงไปขางหนาได  หรือตองการท่ีจะ
เปล่ียนทิศทาง  เพื่อใหผานจุดหมายท่ีตองการ  แนวทางท่ีเบนออกจากแนวเดิม เรียกวา  มุมเหหรือ
มุมเบ่ียงเบน จําเปนจะตองรังวัดมุมเหหรือมุมเบ่ียงเบนนั้นเพื่อนํามาออกแบบทางโคงตอไป 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู) 
1.  อธิบายวิธีการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุมได 
2.  สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหนาได 
3.  สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลังได 
4.  สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองสองหนาได 
5   สามารถแกอุปสรรคการวางแนวดวยวิธีออกฉาก (Offsets)ได 
6.  สามารถแกอุปสรรคการวางแนวดวยวิธีทํามุมเบ่ียงเบนได 
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6.1  การวางแนวทางเสนตรง 
  การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม  หมายถึง  การวางแนวศูนยกลางการกอสราง  ถนน  
คลอง  ทางรถไฟ  แนวทอ   สายสงศักดิ์สูง ฯลฯ โดยใชกลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือ สวนใหญมักจะ
เปนแนวเสนตรงท่ียาว ๆ  จึงตองมีการตอเสนตรง  จากเสนตรงท่ีกําหนดให  โดยสามารถตอ
เสนตรงดังกลาวใหมีความยาวตามท่ีตองการได  2  วิธีดังนี้ 

6.1.1  1วิธีสองหนาเดียว (Single Centering) ทําได  2  แบบ  คือ 
     6.1.1.1  วิธีสองหนา 
 

 

 
 

รูปที่  6.1  แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองหนา 

 
จากรูป  สมมติวา  AB  คือเสนตรงท่ีกําหนดให  ตองการตอเสนตรงดังกลาวออกไปถึง

จุด E ทําไดโดย นํากลองท่ีต้ังท่ีจุด A สองไปท่ีจุด B ปดควงบังคับทางราบไว กระดกกลองข้ึนให
มองเลยจุด B ไป สมมติวายังคงเห็นไดชัดเจนท่ีสุด C กําหนดจุด C ตามเสนแนวเล็ง ยายกลองมาต้ัง
ท่ีจุด  B  สองไปยังจุด  C  แลวกระดกกลองข้ึนขณะท่ีกลองยังอยูในแนว  BC สมมติวาเห็นไดชัดถึง
จุด  D  กําหนดจุด D ข้ึน  แลวยายกลองเดินหนาไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งสามารถไดระยะทางตาม
ตองการ 

6.1.1.2  วิธีสองหลัง   วิธีนี้สามารถตอเสนตรงไดยาวข้ึนกวาวิธีสองหนา  ในการต้ัง
กลองแตละคร้ังซ่ึงทําไดดังนี้ 

 

 
 

รูปที่  6.2  แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองหลัง 

                                                           
1
  ผศ.ดิลก  ศรีนาวิน.  การสํารวจพื้นฐาน.  2537  หนา  150. 
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จากรูป  สมมติวา  AB  เปนเสนตรงท่ีตองการตอแนวยาวออกไป  นํากลองวัดมุมต้ังท่ี
จุด  B  สองไปท่ีจุด  A ปดควงบังคับทางราบและเปดควงบังคับทางดิ่ง (ตัวกลองกระดกข้ึนลงใน
แนวดิ่งได) กระดกกลองกลับ  สองไปท่ีจุด  C  หากกลองสมบูรณ  แกนดิ่งจะไดดิ่งและแกนราบตั้ง
ฉากกับแกนดิ่ง  แนวเล็งก็จะตรงกับ  AB  พอดี  แตหากแกนกลองหมุนแลวไมอยูในระนาบ 
เสนแนวเล็งก็ผิดไปจากแนว  AB  กําหนดจุดไว  แลวยายกลองมาต้ังท่ีจุด  C  สองกลับไปที่ B 
กระดกกลองกลับสองไปท่ีจุด  D  แลวยายกลองไปขางหนาอีก (ท่ีจุด D) ทําในลักษณะเดิมจนกวา
จะไดระยะตามตองการ 

6.1.2 วิธีสองสองหนา (Double Centering) 
 
 

 
 

รูปที่  6.3  แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองสองหนา 

 
จากรูปให  AB  เปนสนตรงท่ีมีอยูเดิม  ตองการตอไปถึงจุด E ต้ังกลองท่ีจุด B สอง

ไปท่ีจุด A ดวยกลองหนาซาย   กระดกกลองกลับ  ทําเหมือนวิธีท่ี 2 สมมติวาได C แลวหมุนกลับ
ตามแนวนอน (รอบแกนดิ่ง) มาสองที่จุด A อีกคร้ังดวยกลองหนาขวา กระดกกลองกลับไปสองท่ี
จุด  C  สมมติได  C  กําหนดจุด  C  โดยใหระยะ  CC = CC  หากทําการรังวัดดวยความ
ระมัดระวัง  คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการสองกลองหนาซายและหนาขวา  ยอมมีขนาดเทากัน
ท่ีระยะทางเทากัน  แตจะเปนไปคนละขาง ดังนั้น  หากแบงคร่ึง  CC  ก็จะไดจุด  C  ซ่ึงจะทําให 
BC เปนเสนตรงเดียวกันกับ  AB ยายกลองมาต้ังท่ีจุด C ทําในลักษณะเดิม  จะไดจุด  D  และจุด  E 
ตามลําดับ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหโดยท่ัวไปของระยะ CC  และ  DD … .ในระยะ 400 ม. 
หางกันไดไมเกิน 3 ซม.  ถาหางกันเกินกวานี้  ใหตรวจสอบการทําใหมหรือทําการปรับแกกลอง
ใหม 

วิธีนี้มักจะใชเม่ือตองการความละเอียดสูง  เพราะตองใชเวลาในการวัดมุมและ
กําหนดจุดมากกวาวิธีแรก 
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6.2.2  วิธีทํามุมเบี่ยงเบน 

 
 

รูปที่  6.5  แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีทํามุมเบี่ยงเบน 

 
 จากรูป AB เปนเสนตรงท่ีกําหนดให ตองการตอเสนตรงนี้ออกไปทางจุด B ถึงจุด E แตมี

อาคาร หรือบึงใหญขวางอยู เสนตรงดังกลาวก็อาจจะตอไดโดย ใชวิธีทํามุมเบ่ียงเบน กลาวคือ ต้ัง
กลองท่ีจุด B สองไปท่ีจุด A กระดกกลองกลับสองไปทางตรงขามกัน A อานคาจานองศาราบ แลว
เบนแนวเล็งใหพนส่ิงกีดขวาง สมมติวาเปนมุม  กําหนดจุด C ตามแนวเล็ง พรอมวัดระยะ BC   
ยายกลองมาต้ังท่ีจุด C สองไปยังจุด B กระดกกลองกลับ อานคาจานองศาราบแลวเบนกลองไปใน
ทิศทางตรงขามกับท่ีเบนขณะต้ังกลองท่ี B และมีขนาดเปน 2 เทาของมุม  (ใชหลักการ Sine’s 
Law)  แลวกําหนดจุด D ตามแนวเล็งโดยใหระยะ DC = CB ก็จะไดวาจุด D อยูในแนวเดียวกันกับ 
AB จากนั้น ต้ังกลองท่ีจุด D สองกลับไปท่ี C แลวกระดกกลองกลับแลวเบนไปทางเดียวกับคร้ังแรก
เปนมุมเทากับ  แนวเล็งก็จะเปนแนวเสนตรงท่ีกําหนดให เปนการเช่ือมเสนตรงระหวางจุดใดๆ 2 
จุด   จากนั้นกระดกกลองกลับก็จะไดจุด E แนวเสนตรง A B D และ E จะเปนแนวเสนตรงเดียวกัน   
  การวัดมุมของการวางแนวเสนตรง  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของวิชาการสํารวจเสนทาง นิยมวัด 
2 ชุด ชุดแรกต้ังคา BS. ท่ี 00- 00’- 00” วัดมุมวนซาย ชุด 2 ต้ังคา BS. ท่ี 90- 00’- 00”   วัดมุมวน
ซายของผูทําการสํารวจ แลวหาคามุมเฉล่ีย ใชคามุมเฉล่ียหาคามุม  นํามุม  ไปใชคํานวณ
รายการโคง (Curve Data) 
  
ตัวอยาง     จากรูปท่ี  6.5  กําหนดมุม  = 50° ดังนั้น 2 = 100° ระยะ BC  =  CD   =  35.50 ม. 
ตองการทราบระยะ BD 

 รายการคํานวณ  :  มุม BCD หาไดจาก 180°-  2  = 180° 100° =  80° 
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A

    B    C    CD
B

  BC
D  BD

C
 

 
 จาก Sine’s Law :  BD =  CD

B
 × sin C = .  × sin 80 = 45.638 

 
  หรือ :  BD =  BC

D
 × sim C = .  × sin 80 = 45.638 

                      ระยะทาง  BD  =  45.638     เมตร 
 

สรุป 

 
 การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม  จะเปนพื้นฐานของการเรียนชางสํารวจ  โดยเฉพาะ

วิชาการสํารวจเสนทาง  ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการใชกลองวัดมุมเบ้ืองตนเปนอยางดี  
สามารถปฏิบัติงานวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลัง  และการสองสองหนา  พรอมท้ังแกปญหา-
อุปสรรคการวางแนวทาง  ดวยการออกฉาก  หรือวิธีทํามุมเบ่ียงเบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงานท่ี  11 

วิชา     งานสํารวจ1                                               หนวยท่ี             6 
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ชื่อหนวย   การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 
                              

สอนคร้ังท่ี     15 - 17 
จํานวนคาบรวม  68        

ชื่องาน   การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา                                จํานวนคาบ        4 

จุดประสงค  
1. สามารถนําวิธีการวางแนวเสนตรงแนวทางไปใชงานไดถูกตอง 
2. สามารถตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของกลองวัดมุมไดถูกตอง 

 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ 
1.    กลองวัดมุม พรอมขาต้ัง         จํานวน         1        ชุด 
2.    เทปวัดระยะ                           จํานวน         1        เสน 
3.    หวงคะแนน                           จํานวน         1        อัน 
4.    คอน                                        จํานวน        1         เตา 
5.    ตะปู  +  ฝาน้ําอัดลม               จํานวน        10       อัน 
6.    รม                                          จํานวน        1         คัน 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
1. กําหนดโครงการสํารวจ – ออกแบบแนวทาง อยางเครา ๆ ท้ังจุดเร่ิมตนโครงการ จุด

ผาน และจุดส้ินสุดโครงการ  
2. กําหนดจุดเร่ิมตนโครงการ (0+000) ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมใหแนนและจมเสมอ

ระดับดิน   วัดระยะไปตามแนวท่ีเลือกไว ได  50.00 เมตร   
3. ยายกลองมาต้ังท่ี Sta. 0+050   ต้ังคามุมราบ 0 ดวยกลองหนาซาย จับท่ีหมายท่ี Sta. 

0+000 เลือกตําแหนงที่หมายธงหนา วัดระยะได 70.00 เมตร จะได Sta. 0+120.00 กระดกกลองกลับ
เปนกลองหนาขวา วัดระยะใหได   เทาเดิมคือ 70.00 เมตร  หากกลองไมมีความคลาดเคล่ือนจุดท้ัง
สองจะทับกัน หากไมทับกันก็หาคาเฉล่ียตรงกลางเปนแนวเสนตรงท่ีถูกตอง  

4. ยายกลองมาต้ังท่ี  Sta. 0+120.00  ต้ังคามุมราบ 0 ดวยกลองหนาซาย จับท่ีหมายท่ี 
Sta. Sta. 0+050    เลือกตําแหนงท่ีหมายธงหนา วัดระยะได 40.00 เมตร. จะได Sta. 0+160 กระดก
กลองกลับเปนกลองหนาขวา วัดระยะใหได  เทาเดิมคือ 40.00  เมตร หากกลองไมมีความ
คลาดเคล่ือนจุดท้ังสองจะทับกัน หากไมทับกันก็หาคาเฉล่ียตรงกลางเปนแนวเสนตรง 

5. ยายกลองมาต้ังท่ี  Sta. 0+120.00  ต้ังคามุมราบ  0  ดวยกลองหนาซาย จับท่ีหมายท่ี  
Sta. 0+050    เลือกตําแหนงท่ีหมายธงหนา  วัดระยะได 40.00 เมตร. จะได Sta. 0+160 กระดกกลอง
กลับเปนกลองหนาขวา  วัดระยะใหไดเทาเดิมคือ 40.00  เมตร  หากกลองไมมีความคลาดเคล่ือนจุด
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ท้ังสองจะทับกัน  หากไมทับกันก็หาคาเฉล่ียตรงกลางเปนแนวเสนตรง 
 
 

 
 

 
ขอควรระวัง 
  การรังวัดมุม   ตองพิจารณาใหดีวา แนวทางเบ่ียงเบนไปทางซายหรือขวา หากแนวทาง
เบ่ียงเบนไปทางซาย  หาคามุมโดยนําคามุมท่ีรังวัดได  ไปหักออกจาก 180 องศา หากแนวทาง
เบ่ียงเบนไปทางขวา หาคามุม   โดยนําคามุม 180 องศา ไปหักออกจากคามุมท่ีรังวัดได 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวางแนวทางควรใชวิธีแบบสองหนา หากคาแตกตางกันมากควรตรวจสอบและปรับแก
กลองวัดมุมเสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  12 

วิชา     งานสํารวจ1                                               จํานวนคาบรวม 68       
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ชื่อหนวย   การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 
                              

หนวยท่ี             6 
สอนคร้ังท่ี   15-17 

ชื่องาน   การแกอุปสรรคการวางแนวทาง                                                      จํานวนคาบ        4 

 
จุดประสงค  

1. สามารถแกอุปสรรคการวางแนวทางตรงโดยวิธีออกฉากได 
2. สามารถแกอุปสรรคการวางแนวทางตรงโดยวิธีสรางสรางรูปสามเหล่ียมมหนาจั่วได 

 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

1.    กลองวัดมุม พรอมขาต้ัง         จํานวน         1        ชุด 
2.    เทบวัดระยะ                           จํานวน         1        เสน 
3.    หวงคะแนน                           จํานวน         1        อัน 
4.    คอน                                        จํานวน        1        เตา 
5.    ตะปู  +  ฝาน้ําอัดลม               จํานวน        10      อัน 
6.    รม                                          จํานวน        1        คัน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1.  กําหนดจุดเร่ิมตนโครงการ   (0+000)    ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมใหแนน และจมเสมอ
ระดับดิน 
      2.  ต้ังกลองท่ี  Sta.  0+000  ต้ังคามุม  Azimuth  หรือยึดตามแนวถนนเดิม  เปดมุมไปยัง
แนวใหมตามตัวอยางได  890 10'  เปดดวยกลองอีกหนาหนึ่ง  เฉล่ียความคลาดเคล่ือนจะได  Sta.  
0+100  (งานจริงระยะอาจจะมากกวานี้)  ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมไว 
   3.  ต้ังคามุมราบ  00 ท่ี  Sta.  0+100  เปดมุมไปยังจุดท่ีเปนถาวรวัตถุ  พรอมท้ังวัดระยะเพื่อ
ทําการโยงยึด  หรือทําหมายพยาน (Reference  Point  =  RP.)  จํานวน  3  จุด  เพื่อจะไดคนหา
ตําแหนงเดิมไดถูกตอง  เม่ือจุดนี้ถูกทําลายหรือสูญหาย 

 4.ยายกลองมาต้ังท่ี  Sta. 0+100  จับท่ีหมายท่ี  Sta. 0+000 กระดกกลองกลับ  วัดระยะ 
 (สมมติไปอีก  100 เมตร)  ได  Sta.  0+200  ตอกตะปูไว  จากนั้นหมุนกลองกลับไปจับท่ีหมาย Sta. 
0+000 อีกคร้ังหนึ่ง  กระดกกลองกลับ  วัดระยะใหไดเทาเดิม  หากกลองไมมีความคลาดเคล่ือนจุด
ท้ังสองจะทับกัน  หากไมทับก็หาคาเฉล่ียตรงกลางเปนแนวเสนตรงท่ีถูกตองเปน  Sta. 0+200 
 5.   ยายกลองมาต้ังท่ี  Sta. 0+200 สมมติวา  ไมสามารถมองเห็นไปขางหนาไดเนื่องจากมีอาคาร  
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หรือปาบังอยู  จะแกปญหาโดยการออกฉาก  ต้ังคา 00  ไปท่ี  Sta. 0+100 เปดมุม 900 ออกไปจาก
แนวทาง (ทางซายหรือขวาก็ได)  วัดระยะตามแนวเสนฉาก  ไปจนกวาจะพนส่ิงกีดขวาง (15.00 
เมตร)  ตอกตะปูไว  แลวยายกลองไปต้ังท่ีตะปูนั้น ต้ังคา 00  ไปท่ี  Sta.  0+200 เปดมุม  900  (หรือ  
2700  มุมตามเข็มนาฬิกา)  ระยะความยาวตามแนวจนกวาจะพนส่ิงกีดขวาง (50.00 เมตร)  ตอกตะปู
ไว  แลวยายกลองมาต้ัง  ต้ังคา 00  ไปยังจุดท่ีเพิ่งยายมา  เปดคามุม 900  (หรือ 2700  )  วัดระยะทางให
เทากับคร้ังแรก  (15.00 เมตร)  ตอกตะปูไว  จะไดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ระยะท่ีวัดไมได  จะเทากับ
ดานยาวของรูปส่ีเหล่ียม (50.00 เมตร) 

6.  ยายกลองมาต้ังท่ีจุดสุดทายของรูปส่ีเหล่ียม  ต้ังคามุม  00  ไปจุดเดิม  เปดมุม 900  ก็จะได  
เปนแนวเสนตรงออกไป  วัดระยะ(สมมติได  100.00 เมตร)  ตอกตะปูไว  หลังจากนั้นกลับหนา
กลองเปนหนาขวา  จับท่ีหมายเดิม  แลวเปดมุม 900  วัดระยะเทาเดิม  จะทับหรือใกลเคียงกับตะปูท่ี
ตอกไว  จากนั้นหาคาเฉล่ีย  จะไดเปน  Sta. 0+350  

7. ยายกลองมาต้ังท่ี  Sta. 0.350 สมมติมีอุปสรรคขวางแนวทางอยู  จะแกอุปสรรคโดยวิธีออก 
ฉาก  อาจไมสะดวกเนื่องจากพ้ืนท่ีจํากัดและคับแคบ  ใหแกปญหาโดยวัดมุมเบ่ียงเบน  โดยการ
สรางสามเหล่ียมหนาจั่วข้ึน  จับที่หมายท่ี  Sta. 0.250 หรือจุดท่ีเพิ่งยายกลองมา  แลวกระดกกลอง
กลับเปนแนวไปขางหนา  (แตสองผานไปไมได)  เปดมุมเทากับมุม   (500 20'  00" )  ใหพนส่ิงกีด
ขวาง  วัดระยะตามแนวน้ัน  จนสังเกตดูวาอยูประมาณกึ่งกลางอุปสรรคก็พอ (40.00 ม.) ตอกตะปูไว  
ยายกลองมาต้ังจุดท่ีตอกตะปู  ต้ังคา 00  ท่ี Sta. 0.350 กระดกกลองกลับ  แลวเปดมุมเปน 2  (1000  
40'  00" ) วัดระยะตามแนวนั้น  เทากับระยะเดิม (40.00 ม.) ก็จะไดสามเหล่ียมหนาจั่วข้ึนหนึ่งรูป  
คํานวณหาดานท่ีตองการได  โดยใช  Sin’ Law  

                                    
 
                
           Sta. สุดทายของรูปสามเหล่ียม คือ Sta. 0+350 + 51.066 = 0+401.066 

8.  ยายกลองมาต้ังท่ี Sta. 0 + 401.066 ต้ังคามุม 00 ท่ีมุมยอดของสามเหล่ียม (จุดท่ีเปดมุม 2 ) 
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เปดมุมภายในสามเหล่ียม เทากับ   (500  20'  )  ซ่ึงจะเปนฐานของสามเหล่ียม  ท่ีไมสามารถวัด
ระยะได  กระดกกลองกลับก็จะเปนแนวเสนตรงท่ีตองการ  วัดระยะตามแนว ตอกตะปูไว  จับท่ี
หมายท่ีจุดเดิม  ดวยกลองหนาขวา  เปดมุมภายใน  (500  20' )  กระดกกลองกลับวัดระยะตามแนวจะ
ทับหรือใกลเคียงกับตะปูท่ีตอกไวเดิม  หาคาเฉล่ีย ก็จะได  Sta. ตอไป (0+451.066) 
 
ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ 

1.  เนื่องจากการปฏิบัติงานมีการรังวัดมุมฉาก  และมุมหักเหตาง ๆ  ตองระมัดระวังเร่ืองมุม
ภายในและมุมภายนอกใหดี  อาจจะเกิดขอผิดพลาดได 

2.  หากกลองหนาซายและหนาขวาตางกันมา  ควรงดใชกลองและปรับแกเสียกอน 
     3.  กําหนดแนวเสนตรงใหผานส่ิงกีดขวางตาง ๆ  และปรับแกใหครบท้ัง  2  วิธี 
 
มอบงาน    
        ใหนักศึกษาวางแนวเสนตรงดวยวิธีการสองสองหนา  โดยจะตองส่ิงกีดขวางไมตํ่ากวา  2 คร้ัง  
และแกอุปสรรคโดยวิธีออกฉากและ สามเหล่ียมหนาจั่ว 
 
การประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม 
2.  ประเมินจากผลงานและสมุดสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 10 ,  11 ,  12 
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หนวยท่ี  6 การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 

เร่ือง   การแกอุปสรรคการวางแนวทาง 
 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ             ใชได 
                                                                                                   ผิดพลาด 

 

2.  การต้ังกลองวัดมุม                                            ใชได 
                                                                                              ผิดพลาด 

 

3. การออกฉาก                                                            ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

4.  การเปดมุมสามเหล่ียม                                   ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                              ใชได                                                                        
                                                                                              ผิดพลาด 

 

บันทึก: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผล 
เร่ือง   การแกอุปสรรคการวางแนวทาง จํานวน          4         คาบ 
 ชื่อผูเรียน  ………………………………………………… 
  ชั้น   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 
 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

1.  การตรงตอเวลา 
2.  การแตงกาย 
3.  การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
4.  การต้ังกลองวัดมุม 
5.  การใชกลองวัดมุม 
6.  การออกฉาก 
7.  การเปดมุมสามเหล่ียม 
8.   การใชกฎ Sin’s Law 
9.   ความสะอาดในการปฏิบัติงาน 
10. ตรวจ เก็บ และการทําความสะอาดเครื่องมือหลังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เวลาปฏิบัติงาน  เร่ิม…………น.  สิ้นสุด…………น.  รวม…………นาที          ไดคะแนน( 10 )  

                                                                                                รวมคะแนน  
ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี  6 
 
ตอนท่ี 1   เร่ืองการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
   1.  การวางแนวเสนตรงดวยกลองวดัมุมใชในงานชนิดใด 
 ก.  ทําแผนท่ีภมิูประเทศ   ข.  ทําแผนท่ีตนราง 
 ค.  สําสรวจทําระดับ   ง.  สํารวจเพ่ือออกแบบ 
   2.  การวางแนวเสนตรงดวยกลองวดัมุมคือ 
 ก.  วางแนวถนนรางรถไฟ  สายสงไฟฟา   

ข.  วางแนวแปลงท่ีดิน 
 ค.  วางแนวบริเวณกอสราง   

ง.  วางแนวโครงการใหญ ๆ เทานั้น 
   3.  วิธีสองหนาเสนตรง AB ไปยังจุดคือ 
 ก.  ต้ังกลองจดุ A  สองไปจดุ B บิดควงบังคับแลวสองไปยังจุด C    

ข.  ต้ังกลองจุด A  สองไปจดุ B บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C  
 ค.  ต้ังกลองจุด B  สองไปจุด A บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C   

ง.  ต้ังกลองจุด B  สองไปจุด A หมุนกลองไปยังจุด C 
   4.  วิธีสองหลังเสนตรง AB ไปยังจุด C  
 ก.  ต้ังกลองจดุ A  สองไปจดุ B บิดควงบังคับแลวสองไปยังจุด C    

ข.  ต้ังกลองจุด A  สองไปจดุ B บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C  
 ค.  ต้ังกลองจุด B  สองไปจุด A บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C   

ง.  ต้ังกลองจุด B  สองไปจุด A หมุนกลองไปยังจุด C 
   5.  วิธีสองสองหนาคือ 
 ก.  สองกลองหนาซาย   ข.  กลองหนาขวา 
 ค.  สองกลองท้ังหนาซายและขวา  ง.  .ใชกลองสองสองตัว 
   6.  ถากลองหนาซายและหนาขวาไมทับจุดเดยีวเฉล่ียงระยะแลวขอท่ีถูกคือ 
 ก.  ระยะ  100  เมตร  หางกันไมเกิน  3 ซม.   

ข.  ระยะ  200  เมตร  หางกันไมเกิน  3 ซม.  
 ค.  ระยะ  300  เมตร  หางกันไมเกิน  3 ซม.    

ง.  ระยะ  400  เมตร  หางกันไมเกิน  3 ซม.  
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   7.  การวางแนวท่ีตองการความละเอียดสูงคือ 
 ก.  วิธีสองหนา    ข.  วิธีสองหลัง 
 ค.  วิธีสองสองหนา   ง.  วิธีสองโดยตรง 
   8.  เม่ือการตอเสนตรงมีอุปสรรควิธีท่ีถูกตองคือ 
 ก.  ยายจุดตอแนวใหม   ข.  ทุบส่ิงกีดขวาง 
 ค.  หลักการสามเหล่ียม   ง.  หลักการออกฉาก 
   9.  การทํามุมเบ่ียงเบนแกอุสรรคกีดขวางใชหลักการใด 
 ก.  หลักการ Sin’s Law   ข.  หลักการสามเหล่ียมดานเทา 
 ค.  หลักการสามเหล่ียม   ง.  หลักการออกฉาก 
   10.  การวางแนวเสนตรงนยิมใชกลองชนิดใด 
 ก.  กลองระดบั    ข.  กลองวัดมุม 
 ค.  กลองเข็มทิศ    ง.  กลองสองทางไกล 
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ตอนท่ี 2  เร่ืองการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 
จงตอบคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1. ใหอธิบายการวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหนา  พรอมเขียนรูปประกอบ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

2. ใหอธิบายการวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลัง  พรอมเขียนรูปประกอบ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

3. ใหอธิบายการวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองสองหนา  พรอมเขียนรูปประกอบ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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4. หากการวางแนวเสนตรงเจออุปสรรคขวางจะแกไขโดยวิธีใด 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวางแนวเสนตรงประกอบดวยอะไรบาง บอกใหละเอียด 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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