เอกสารประกอบการเรียนรู

รหัส 2106 -2106

เรียบเรียงโดย
นายเพิ่มศักดิ์ เปานิล
แผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

เอกสารประกอบการเรียนรู

รหัส 2106 -2106

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรียบเรียงโดย
นายเพิ่มศักดิ์ เปานิล

แผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ก

คํานํา
เอกสารการเรี ย นรู วิ ช างานสํ า รวจ 1 รหั ส 2106 - 2106 เล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผูเรียบเรียงไดนําเสนอเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ประกอบดวย หลักการเบื้องตนในการสํารวจ
การวัดระยะทาง การสํารวจดวยโซ-เทป การสํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ การสํารวจดวยกลองวัดมุม
การวัดมุมราบ มุมดิ่ง การสํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดและใบ
งานไวเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ และไดคนควาหาความรูใหเกิดความชํานาญ มีความเขาใจในเนื้อหา
อยางแทจริง
ขอขอบคุณทานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม คณะครูเชี่ยวชาญ ครูชํานาญการพิเศษ
ครูแผนกชางกอสราง และผูที่เกี่ยวของ วิทยาลัยตางๆ ที่ไดรวมทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนรู
เสนอแนะขอบกพรองตางๆที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทานเจาของหนังสืออางอิงทุกเลม ที่นํามาอางอิง
ในการเรียบเรียงเอกสารเลมนี้จนเปนรูปเลม
หวังวาเอกสารประกอบการเรียนรูเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูเรียน ครูผูสอน ตลอดจนผูใช
สมดังเจตนารมณของผูเรียบเรียง และหากมีขอบกพรองเสนอแนะประการใด ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับ
เพื่อนําไปแกไข ปรับปรุง อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาของชาติตอไป

เพิ่มศักดิ์ เปานิล
แผนกวิชาชางกอสราง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง
รหัส 2106-2106
วิชา งานสํารวจ 1

พุทธศักราช 2546
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2 หนวยกิต
4 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อให มี ความเข า ใจหลั ก การสํ า รวจเบื้ องตน การใช แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ
อุปกรณในงานสํารวจ การวัดระยะและการสํารวจดวยวิธีตางๆ
2. เพื่อใหสามารถวัดระยะ สํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองวัดมุมเบื้องตน และการทํา
แผนที่
3. เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพงานสํารวจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการสํารวจ
2. วัดระยะดวย โซ เทป
3. สํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ
4. วัดมุมราบ-มุมดิ่ง ดวยกลองวัดมุม
5. สํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการสํารวจเบื้องตน การทํางาน การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณในงานสํารวจ การวัดระยะทางดวยโซ เทป เข็มทิศ การทําแผนที่ การใชกลองวัดมุม
การวางแนวเบือ้ งตน

ค

หนวยการเรียน
รหัส 2106-2106
หนวยที่
1
2
3
4
5
6

วิชางานสํารวจ 1
ชื่อหนวย
หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ
การวัดระยะทาง
การสํารวจดวยโซ-เทป
การสํารวจทําดวยเข็มทิศ
การสํารวจดวยกลองวัดมุม
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
สอบปลายภาค

รวม

จํานวนชั่วโมง
8
8
12
12
16
12
4

72

ง

สารบัญ
คํานํา
จุดประสงครายวิชา
มาตรฐานรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
หนวยการเรียน
หนวยที่ 1 หลักการเบื้องตนของการสํารวจ
1.1 ความหมายและประวัติของงานสํารวจ
1.2 ความมุงหมายของงานสํารวจ
1.3 ลักษณะพื้นฐานของงานสํารวจ
1.4 ชนิดของงานสํารวจ
1.5 หลักการสํารวจ
1.6 ความรูเกี่ยวกับแผนที่
1.7 มาตราสวนแผนที่
ใบงานที่ 1 การยอ-ขยายแผนที่
แบบฝกหัดหนวยที่ 1
หนวยที่ 2 การวัดระยะทาง
2.1 ความหมายและหนวยของการวัดระยะ
2.2 วิธกี ารวัดระยะ
2.3 การนับกาว
2.4 การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร
2.5 การวัดระยะดวยสับเทนบาร
2.6 การวัดระยะดวยวิธีสเตเดีย

ก
ข
ข
ข
ค
1
3
6
9
11
15
17
21
27
33
35
37
39
42
43
44
46

จ

สารบัญ ( ตอ )
2.7 การวัดระยะดวยโซ - เทป
2.8 การบํารุงรักษาโซ-เทปและอุปกรณ
ใบงานที่ 2 การเล็งแนว – วัดระยะ
แบบฝกหัดหนวยที่ 2
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ – เทป
เรื่องที่ 3.1 ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่องที่ 3.2 วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่องที่ 3.3 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
เรื่องที่ 3.4 การขึ้นรูปแผนที่ (Plotting)
ใบงานที่ 3 การกําหนดรูปสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป
ใบงานที่ 4 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
แบบฝกหัดหนวยที่ 3
หนวยที่ 4 การสํารวจดวยเข็มทิศ
เรื่องที่ 4.1 ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ
เรื่องที่ 4.2 ชนิดของเข็มทิศ
เรื่องที่ 4.3 ทิศและมุม
เรื่องที่ 4.4 การสํารวจดวยเข็มทิศ
เรื่องที่ 4.5 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
ใบงานที่ 5 การทําวงรอบดวยเข็มทิศ
ใบงานที่ 6 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
แบบฝกหัดหนวยที่ 4
หนวยที่ 5 การสํารวจดวยกลองวัดมุม
เรื่องที่ 5.1 ความหมายของการสํารวจดวยกลองวัดมุม
เรื่องที่ 5.2 ชนิดของกลองวัดมุม
เรื่องที่ 5.3 สวนประกอบที่สําคัญของกลองวัดมุม
เรื่องที่ 5.4 การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ

47
57
58
62
64
66
68
69
74
77
81
85
88
89
89
94
104
107
112
116
120
124
126
127
129
134

ฉ

สารบัญ ( ตอ )
เรื่องที่ 5.5 การวัดมุมราบ
เรื่องที่ 5.6 การวัดมุมดิ่ง
เรื่องที่ 5.7 การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม
เรื่องที่ 5.8 การลงที่หมายแผนที่
ใบงานที่ 6 การตั้งกลองวัดมุมใหตรงจุด
ใบงานที่ 7 การรังวัดมุมราบ
ใบงานที่ 8 การรังวัดมุมดิ่ง
ใบงานที่ 9 การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม
แบบฝกหัดหนวยที่ 5
หนวยที่ 6 การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
เรื่องที่ 6.1 การวางแนวทางเสนตรง
เรื่องที่ 6.2 การแกอุปสรรคการวางแนวทาง
ใบงานที่ 10 การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา
ใบงานที่ 11 การแกอุปสรรคการวางแนวทาง
แบบฝกหัดหนวยที่ 6
บรรณานุกรม

139
143
145
146
149
153
155
157
161
163
164
166
169
171
176
162

ช

สารบัญรูป
หนวยที่ 1 หลักการเบือ้ งตนของการสํารวจ
รูปที่ 1.1 แสดงแผนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูปที่ 1.2 แสดงแผนทีโ่ บราณเกาแกที่สุดทําจากดินเหนียว
รูปที่ 1.3 แสดงแผนที่เกาแกที่สุดของประเทศจีน
รูปที่ 1.4 แสดงแผนที่เกาแกที่สุดของไทย
รูปที่ 1.5 แสดงจุดควบคุมทางดิ่ง
รูปที่ 1.6 แสดงการทําระดับถนน
รูปที่ 1.7 แสดงโฉนดที่ดิน
รูปที่ 1.8 แสดงพิกัดและระดับเสนชั้นความสูงภูมิประเทศ
รูปที่ 1.9 แสดงการวัดระยะหาตําแหนงทางราบ
รูปที่ 1.10 แสดงการสองกลองระดับหาตําแหนงทางดิ่ง
รูปที่ 1.11 แสดงเครื่องคํานวณพื้นที่บนแผนที่
รูปที่ 1.12 แสดงแผนผังบริเวณงานพืชสวนโลกเชียงใหม
รูปที่ 1.13 แสดงแผนที่ภูมมิ าตราสวน 1: 250,000
รูปที่ 1.14 แสดงแผนที่ทางทะเล จากกรมอุทกศาสตร
รูปที่ 1.15 แสดงการวางโคงถนน
รูปที่ 1.16 แสดงหมุดหลักเขตที่ดิน
รูปที่ 1.17 แสดงการสองกลองระดับทําผังอาคาร
รูปที่ 1.18 แสดงแผนที่ทางธรณีวิทยาบริเวณภูกระดึง
รูปที่ 1.19 แสดงการประกอบกลองวัดมุม
รูปที่ 1.20 แสดงภาพถายในอากาศ
รูปที่ 1.21 แสดงภาพถายในอวกาศ แบบ X-ray และ Visible light
จากกลองถายภาพระยะไกลจักรวาล แสดงแผนที่ภาพถายทางอากาศ
รูปที่ 1.22 แสดงการหาตําแหนงจุด C โดยวิธีตางๆ
รูปที่ 1.23 แสดงการแบงระวางแผนที่
รูปที่ 1.24 แสดงลักษณะของแผนแผนที่

1
3
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
19

ซ

สารบัญรูป (ตอ)
รูปที่ 1.25 แสดงมาตราสวนเสนบรรทัด
รูปที่ 1.26 แสดงการวางแผนกอนการสํารวจแผนทีใ่ นสนาม
หนวยที่ 2 การวัดระยะทาง
รูปที่ 2.1 แสดงเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส
รูปที่ 2.2 แสดงการติดตั้งเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกสกบั กลองวัดมุม
รูปที่ 2.3 แสดงการเล็งเปาสะทอนสัญญาณวัดระยะ
รูปที่ 2.4 แสดงการตั้งเปาสะทอนสัญญาณ
รูปที่ 2.5 แสดงการเดินนับกาว
รูปที่ 2.6 แสดงโอโดมิเตอร (Odometer)
รูปที่ 2.7 แสดงสับเทนบาร
รูปที่ 2.8 แสดงการสองกลองวัดมุมไปยังสับเทนบาร
รูปที่ 2.9 แสดงการวัดระยะดวยสับเทนบาร
รูปที่ 2.10 แสดงสายใยสเตเดียในกลองวัดมุมและกลองระดับ
รูปที่ 2.11 แสดงเครื่องมือและอุปกรณการวัดระยะดวยโซ-เทป
รูปที่ 2.12 แสดงโซลาน
รูปที่ 2.13 แสดงเทปเหล็ก
รูปที่ 2.14 แสดงเทปเอสลอน
รูปที่ 2.15 แสดงหวงคะแนน หลักเล็ง เทป โซ
รูปที่ 2.16 แสดงการเล็งแนวดวยสายตา
รูปที่ 2.17 แสดงสัญญาณการเล็งแนว
รูปที่ 2.18 แสดงการวัดระยะแบบขั้นบันได
รูปที่ 2.19 แสดงการเปรียบเทียบความยาวโซ-เทป

22
26
36
40
40
41
41
42
44
44
45
45
47
48
48
49
49
50
51
52
53
54

ฌ

สารบัญรูป (ตอ)
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ – เทป
รูปที่ 3.1 แสดงชนิดของเสนสํารวจ
รูปที่ 3.2 แสดงเสนตรวจสอบลักษณะตางๆ
รูปที่ 3.3 แสดงการแนะนําเดินสํารวจบริเวณพืน้ ที่
รูปที่ 3.4 แสดงการสํารวจแนวคดโคงดวยระยะฉาก
รูปที่ 3.5 แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะสกัด
รูปที่ 3.6 แสดงลักษณะของเครื่องสองฉาก
รูปที่ 3.7 แสดงการกําหนดแนวตั้งฉาก
รูปที่ 3.8 แสดงการหาตําแหนงที่ใหแนวตั้งฉาก
รูปที่ 3.9 แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก
รูปที่ 3.10 แสดงการจดสมุดสนามดวยวิธรี ะยะสกัด
รูปที่ 3.11 แสดงการจดสมุดสนามดวยวิธรี ะยะฉาก
หนวยที่ 4 การสํารวจดวยเข็มทิศ
รูปที่ 4.1 แสดงตลับเข็มทิศ
รูปที่ 4.2 แสดงเข็มทิศจานองศาสองหนา
รูปที่ 4.3 แสดงกลองเข็มทิศ
รูปที่ 4.4 แสดงเข็มทิศชางสํารวจ
รูปที่ 4.5 แสดงเข็มทิศบรูนตัน
รูปที่ 4.6 แสดงเข็มทิศตลับ
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หนวยที่ 1
หลักการเบือ้ งตนของงานสํารวจ
(Basic Principles of Surveying)
หัวขอเรื่อง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ความหมายและประวัติของงานสํารวจ
ความมุงหมายและความสําคัญของงานสํารวจ
ลักษณะพื้นฐานของงานสํารวจ
ชนิดของงานสํารวจ
หลักการสํารวจ
ความรูเกี่ยวกับแผนที่
มาตราสวนแผนที่
ใบปฏิบัติงานที่ 1 การยอ-ขยายแผนที่

สาระสําคัญ
1. งานสํ า รวจหรื อ การสํ า รวจ (Surveying) การรั ง วั ด มี ค วามหมายเดี ย วกั น เป น การ
ปฏิบัติงานสํารวจ เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูลในสนามดวยวิธีการตางๆ วิชางานสํารวจ1 จึงเปนวิชา
พื้นฐาน ที่ผูเรียนระดับชั้นปวช.1 จะเรียนเปนครั้งแรก กอนเรียนงานสํารวจในระดับที่สูงขึ้นตอไป
การสํารวจ มีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ จากหลักฐานปรากฏวา มนุษยในสมัยโบราณ
ทําแผนที่จากดินเหนียว ที่มีอายุกวา 3,000 ปกอนคริสตกาล
2. ความมุงหมายของงานสํารวจ มีความมุงหมายเดียวกันคือตองการขอมูล รายละเอียด
เกี่ยวกับตําแหนง และทิศทางของสิ่งตางๆในภูมิประเทศ เพื่อนํามาทําแผนที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตางๆ
งานสํารวจมีความสําคัญอยางยิ่ง ตองานกอสรางตางๆเชน งานโยธา งานออกหนังสือสําคัญ
กิจการทหาร เปนตน
3. ลักษณะพื้นฐานของงานสํารวจ ประกอบดวยการหาตําแหนงทางราบ การหาตําแหนง
ทางดิ่ง การคํานวณแผนที่ และการเขียนแผนที่
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4. งานสํารวจแบงไดหลายชนิด หลายลักษณะ เชน การสํารวจภูมิประเทศ การสํารวจทาง
อุทกศาสตร การสํารวจเสนทาง การสํารวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน การสํารวจเพื่อการกอสราง เปนตน
5. หลักการสํารวจ เปนหลักเกณฑที่ชางสํารวจยึดถือเปนพื้นฐานในปฏิบัติงาน เพื่อการหา
ตําแหนงของถาวรวัตถุ ที่อยูในภูมิประเทศ โดยการสํารวจตองทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก
6. แผนที่ เปนผลงานของชางสํารวจ ที่ไดจากการออกปฏิบัติงานสํารวจในภาคสนาม แลว
นําขอมูลมาทําแผนที่ในสํานักงาน ชางสํารวจตองมีความรู ความสามารถในการเขียนแผนที่
7. มาตราสวนแผนที่ ในการเขียนแผนที่ ชางสํารวจไมสามารถระบุขนาดที่แทจริง จาก
ขอมูลในงานสํารวจได จึงตองกําหนดเปนมาตราสวนขึ้น เพื่อความสะดวกในการใชงาน

จุดประสงคการเรียน (สมรรถนะการเรียนรู)
1. อธิบายความหมายของงานสํารวจได
2. บอกประวัติความเปนมาของงานสํารวจได
3. อธิบายจุดมุงหมายของงานสํารวจได
4. อธิบายความสําคัญของงานสํารวจได
5. อธิบายลักษณะพื้นฐานของงานสํารวจ
6. อธิบายชนิดของงานสํารวจได
7. อธิบายหลักการของงานสํารวจได
8. อธิบายความหมายของแผนที่ได
9. เขียนและใชมาตราสวนแผนที่ได
10. ยอ-ขยายแผนที่ได
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1.1 ความหมายและประวัติของงานสํารวจ
1.1.1 ความหมายของงานสํารวจ 1ความหมาย การสํารวจ (Surveying) เปนวิทยาศาสตร
หรือวิธีการที่กลาวถึง การหาความสําพันธของตําแหนงของจุดตางๆ ที่อยูบน อยูเหนือหรืออยูใต
พื้นพิภพ หรือการสรางจุดขึ้นเพื่อใหเปนจุดบังคับ ดวยวิธีการวัดทั้ง 3 อยางคือ ระยะ (Distance)
ทิศทาง(Direction) และกําหนดสูง (Elevation) มิติของการวัดระยะและกําหนดสูงวัดดวยหนวย
ของความยาว (Unit of Length) และทิศทางวัดดวยหนวยของความโคง (Unit of Arc) ดังนั้นเรา
อาจกลาวไดวา การปฏิบัติงานสํารวจทั้งหมด ประกอบดวยการวัดระยะ (ทั้งทางราบและทางดิ่ง)
และการวัดมุม เมื่อไดรายละเอียดตางๆจากการวัดในภูมิประเทศแลว ก็นํารายละเอียดเหลานั้นมา
เขียนเปนแผนที่ (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) การสํารวจมีมาตั้งแตสมัยโบราณ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน การคนพบแผนที่ที่ทําจากมวนกระดาษปาปรุส และดินเหนียว
ที่มีอายุกวา 3,000 ปกอนคริสตกาล ของชาวบาบิโลเนียน นอกจากนี้ ยังมีการคนพบแผนที่ที่สลัก
อยูในหิน ที่มีอายุถึง 2,500 ปกอนคริสตกาล การสํารวจในยุคแรกๆ ไดพัฒนาควบคูไปกับความ
เจริญทางดานวิชา คณิตศาสตร เรขาคณิต ดาราศาสตร ชาวอียิปต มีการสํารวจแบงแยกแปลง
1

เจิมศักดิ์ หัวเพชร. SURVEYING. หนา 1. กรุงเทพมหานคร : 2523.
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ที่ดิน โดยมีจุดประสงคเพื่อจัดเก็บภาษี ในพื้นที่บริเวณสองฝงลุมน้ําไนล มีการปกหมุดมุมแปลง
ที่ดิน ดวยการวัดระยะ โดยการดึงเชือกใหตึง(Rope-Stretchers) จึงเรียกชางสํารวจในยุคนั้นวา
โรพสเตทเชอร(Rope-Stretchers) การดึงเชือกใหตึง จึงเปนหลักการสํารวจรังวัดมาจนถึงปจจุบันนี้
การสํารวจยังขยายไปถึงการกอสรางบานเรือน ระบบชลประทาน ตลอดจนการกอสรางมหาปรา
มิดขนาดใหญจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงความสามารถของการสํารวจในสมัยโบราณ การสํารวจ
ควบคุมงานกอสรางมหาปรามิดแหงเมือง กีซา(Gizeh ) ที่การกอสรางมีความผิดพลาดเพียง 5 นิ้ว
จากเสนฐานที่ยาวถึง 750 ฟุต ชางในยุคนั้น ไดใชหลักการสํารวจ โดยการตรวจสอบความยาวเสน
ฐาน ที่ดานทแยงมุมของฐานปรามิด ดวยการวัดระยะจริง แลวนํามาเปรียบเทียบกับความยาวเสน
ทแยงมุมเดียวกัน ที่ไดจากการคํานวณจากแบบกอสราง ดวยสูตรสามเหลี่ยมไพธากอรัส สวนการ
ตรวจสอบระดับในการเรียงกอนหินแตละชั้น อยางไดระดับทําอยางไร ชางไดใชหลักการสังเกต
การไหลของน้ํา จากที่สูงไปที่ต่ํา บนรางดินเหนียวที่แคบและยาว อุปกรณที่ใชตรวจสอบอีกอยาง
คือ การทํากรอบไมสามเหลี่ยมหนาจั่วขนาดใหญ ดานบนของยอดจั่วจะแขวงสายลูกดิ่งไว ถาพื้น
ที่ตั้งวงกบไดระดับจริง แนวของสายลูกดิ่งจะตรงกับขีดที่แกะสลักเอาไว ที่ฐานของจั่ว หลักการ
ของวงกบรูปจั่วนี้ชางกอสราง ชางสํารวจ ไดนํามาใชไดจนถึงปจจุบันนี้

รูปที่ 1.2 แสดงแผนที่โบราณเกาแกที่สุดทําจากดินเหนียวมีอายุกวา 3,000 ป กอน ค.ศ.
(ที่มา www.google.com สยามประเทศกอนปรากฏบนแผนที่โลก)
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การสํารวจที่ดิน ที่มีการโยงยึดคาพิกัดจุดมุม เขากับระบบพิกัดฉากเปนครั้งแรก ในสมัย
จักรวรรดิโรมัน(27 ปกอนคริสตกาล) ไดสํารวจเสนทางสําคัญๆในหลายทวีป จุดประสงคเพื่อขยาย
อํานาจทางการทหาร
ยุคแหงการสํารวจอยางแทจริง ซึ่งถือเปนยุคทองของการสํารวจเกิดขึ้น ในสมัยคริสตวรรษ
ที่ 16 เมื่อนักทําแผนที่ชาวดัทช ไดเปนผูปรับปรุงแผนที่โลกขึ้นมาใหม เปนแผนที่โลกที่มีความ
ถูกตองสูงขึ้น โดยเลือกใชวิธีการทําแผนที่ภาพฉาย ดวยการใชรูปทรงกระบอก สัมผัสผิวโลกที่อิ
เควเตอร (Equator) แลวฉายแสงจากจุดศูนยกลางใหเสนเมอริเดียน(Meridian) และเสนขนาน
ปรากฏบนพื้นทรงกระบอกนั้น แลวใชวิธีการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร ปรับขยายชวงหางของเสน
ขนานใหม เพื่อใหมีคุณสมบัติในการรักษารูป ปจจุบันไดเรียกเสนโครงแผนที่ชนิดนี้วา เสนโครง
แผนที่แบบเมอรเครเตอร (Mercator Map) และเรียกแผนที่ที่มีชื่อเสียงนี้วา แผนที่เมอรเครเตอร
(Mercator Projection) ซึ่งสมัยนั้นไดใชแผนที่นี้กันมากในกิจการเดินเรือ

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

การสํารวจหลังจากยุคคริสตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน วิชาการสํารวจเจริญกาวหนาอยาง
มาก จากการพัฒนาการเล็งแนว แบบกลองสองเทเลสโคป (Telescope) กลองเวอรเนียร กลองธีโอโดไลท (Theodolite) เครื่องวัดระยะทางอิเลคโทรนิคส ปจจุบันการถายภาพ วัดตําแหนง หา
ตําแหนงตางๆบนผิวโลกดวยดาวเทียม ซึ่งมีความชัดเจน ละเอียด และมีความแมนยําสูง
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รูปที่ 1.4 แสดงแผนที่เกาแกที่สุดของไทย
(ที่มา www.google.com แผนที่โบราณ)

1.2 ความมุงหมายและความสําคัญของงานสํารวจ
1.2.1 ความมุงหมายของงานสํารวจ การปฏิบัติงานสํารวจ มีความมุงหมายที่จะไดขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง และทิศทางของสิ่งตางๆ ในภูมิประเทศ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหรู
ถึงสิ่งตางๆดังนี้
- เนื้อที่ (Area) บริเวณที่ตองการ - ขอบเขต (Boundary) หรือแนวเขตของพื้นที่
- รูปราง (Shape) ของพื้นที่บริเวณหรือสิ่งอื่นใด เชน รูปรางของอาคารและอางเก็บน้ํา
- ทิศทาง (Direction)
- ตําแหนง (Location) - กําหนดสูง (Elevation)
- ปริมาตร (Volume)

รูปที่ 1.5 แสดงจุดควบคุมทางดิ่ง ที่สูงที่สุดในประเทศไทยบนยอดดอยอินทนนท
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แมวาการสํารวจ สามารถบอกใหรูถึงสิ่งตางๆ ทั้งเจ็ดประการนี้ได แตก็จะตองทําการ
สํารวจหาขอมูลใหไดอยางครบถวน ซึ่งตองใชเวลาและคาใชจายมาก ในบางครั้งเราตองการรูคา
เพียงบางอย าง เช น ต องการรูเ นื้ อที่ และขอบเขตของแปลงที่ดิน ก็จ ะทํา การสํ า รวจหาเฉพาะ
ตําแหนงทางราบ ไมตองสํารวจเพื่อหากําหนดสูง หรือหาปริมาตรแตอยางใด ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานสํารวจแตละครั้ง จะตองรูจุดมุงหมายของงาน รูวิธีและลําดับขั้นการปฏิบัติงานสํารวจ
แลวพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม จะชวยใหการดําเนินงานสํารวจมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลาและคาใชจาย
ความมุงหมายของงานสํารวจ ยังใหความสําคัญกับการวางแผนที่ถูกตอง เหมาะสม การ
ปฏิ บั ติ ง านจึ ง จะเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยั ด การสํ า รวจจึ ง มี ส ว น
เกี่ยวของกับงานตางๆ อยางใกลชิด เพราะจะตองทําการสํารวจ จึงจะไดขอมูลเหลานั้นมา
1.2.2 ความสําคัญของงานสํารวจ งานสํารวจมีความสําคัญอยางยิ่งตองานตอไปนี้
1.2.2.1 การกอสรางถนน จะตองออกแบบทางกอน ซึ่งจะเริ่มตั้งแตการเลือกแนวทาง
ในแผนที่ การสํารวจเสนทางในภูมิประเทศจริง โดยการสํารวจวางแนวทาง การหาความสูงของ
พื้น ดิ น ตามแนวทางและตามขวาง การเก็ บ รายละเอี ย ดของภู มิป ระเทศ แล ว จึ ง นํ า ข อ มู ล มา
ออกแบบเส น ทาง แบบเส น ทางนี้ จ ะช ว ยให เ รารู ถึ ง ลั ก ษณะแนวทาง ระยะทางที่ จ ะก อ สร า ง
ตําแหนงและขนาดของทอระบายน้ํา ตําแหนงและความยาวของสะพาน ปริมาตรงานดินและอื่นๆ
ซึ่งจะชวยใหคํานวณหาราคากอสราง และวางแผนกอสรางไดถูกตองเหมาะสม

รูปที่ 1.6 แสดงการทําระดับถนน
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1.2.2.2 การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน จะตองทําการสํารวจเพื่อหารูปรางของ
ที่ดิน แนวเขตที่ดินและเนื้อที่ดิน จัดทําเปนแผนที่ประกอบหนังสือสําคัญ เชน โฉนดที่ดิน

รูปที่ 1.7 แสดงโฉนดที่ดิน

1.2.2.3
ใชกิจการทหาร จะตองใชแผนที่เพื่อวางแผนในดานตางๆ เชน แผนการ
เคลื่อนยายกําลังพล การสงกําลังบํารุงและแผนการรบ เปนตน ดังนั้นจึงตองทําการสํารวจเพื่อจัดทํา
แผนที่ขึ้นใชตามความตองการ

รูปที่ 1.8 แสดงพิกัดและระดับเสนชั้นความสูงภูมิประเทศ
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1.3 ลักษณะของงานสํารวจ
การสํารวจประกอบดวยลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.3.1 การหาตําแหนงทางราบ เปนการหาตําแนงของจุดที่ตองการวาอยูที่ใด โดยอาศัยอางอิง
จากจุดที่รูตําแหนงแนนอนแลว อาจจะบอกตําแหนงเปนคาละติจูด (Latitude) และคาลองจิจูด
(Longitude) หรือเปนคาพิกัดฉากตามแนวแกนราบ (แกน X) และแกนตั้ง (แกน Y) ลักษณะของงาน
สํารวจขึ้นพื้นฐานในสนาม สวนใหญจะเปนการวัดมุมราบ (Horizontal Angle) ประกอบกับการวัด
ระยะทางราบ

รูปที่ 1.9 แสดงการวัดระยะหาตําแหนงทางราบ

1.3.2 การหาตําแหนงทางดิ่ง หรือการหาความสูงของจุดที่ตองการวา มีความสูง – ต่ําจากพื้น
อางอิงเทาไร ลักษณะของงานจะเปนการทําระดับทั้งวิธีทางตรง และวิธีทางออม

รูปที่ 1.10 แสดงการสองกลองระดับหาตําแหนงทางดิ่ง
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1.3.3 การคํานวณแผนที่ (Computation) เปนการนําขอมูลที่ได จากการสํารวจเพื่อหา
ตําแหนงทั้งทางราบ และทางดิ่งมาคํานวณหาสิ่งที่ตองการ ตามจุดมุงหมายของการสํารวจ เชน
คํานวณหาเนื้อที่ และคํานวณหาปริมาตรดินตัด - ดินถม เปนตน

รูปที่ 1.11 แสดงเครื่องคํานวณพื้นที่บนแผนที่

1.3.4 การเขียนแผนที่ (Cartography) เปนการนําผลของการสํารวจ มาเขียนแสดงในลักษณะ
ตางๆ เชน แผนที่ แผนผัง รูปแสดงลักษณะของพื้นดิน และเสนชั้นความสูง เปนตน

รูปที่ 1.12 แสดงแผนผังบริเวณงานพืชสวนโลกเชียงใหม
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1.4 ชนิดของการสํารวจ
ชนิดของการสํารวจสรุปไดดังนี้
1.4.1 การสํารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveys) หมายถึงการสํารวจรายละเอียดตางๆ
บนพื้นผิวโลก ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น มิติของรายละเอียด
ตางๆ จะสามารถนํามาเขียนเปนแผนที่ภูมิประเทศได

รูปที่ 1.13 แสดงแผนที่ภูมิมาตราสวน 1: 250,000

1.4.2 การสํารวจทางอุทกศาสตร (Hydrographic Surveys) หมายถึงการสํารวจลักษณะมิติ
สัมพันธ ที่เนนรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา เชน การสํารวจแหลงน้ําใตดิน การ
สํารวจชายฝงทะเล การดินเรือ การสํารวจรองน้ํา การวัดระดับน้ําขึ้น-น้ําลง การวัดระดับน้ําทะเล
และการสํารวจปริมาณน้ําในเขื่อนเปนตน

รูปที่ 1.14 แสดงแผนที่ทางทะเล จากกรมอุทกศาสตร
( ที่มา : จากกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ)
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1.4.3 การสํารวจเสนทาง (Route Surveys) หมายถึง งานสํารวจที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสรางทุก
ชนิด ที่มีลักษณะแคบและยาวมาก เชนถนน ทางรถไฟ แนวทอระบายน้ํา แนวเสาไฟฟา เปนตน
ขั้นตอนการสํารวจนั้นประกอบดวย การสํารวจโดยสังเขป การสํารวจเบื้องตน การสํารวจกําหนด
หมุด การสํารวจขณะการกอสราง

รูปที่ 1.15 แสดงการวางโคงถนน

1.4.4 การสํารวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Property Surveys) หมายถึง การสํารวจที่เกีย่ วของกับ
สิทธิการถือครองที่ดิน เชน การออกโฉนด การสอบเขต แบงแยก การรวมแปลงที่ดนิ การสํารวจ
จะมีลักษณะเพื่อหาตําแหนงหมุดที่ดนิ มีการวัดระยะทุกแนวเขต การวัดมุม การตรวจสอบทิศทาง
และการคํานวณหาเนื้อที่

รูปที่ 1.16 แสดงหมุดหลักเขตที่ดิน
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1.4.5 การสํารวจเพื่อการกอสราง (Construction Surveys) หมายถึง การสํารวจที่เกี่ยวของ
กับการวางผัง ปกหมุด ระดับความสูง ตามรูปแบบที่กําหนด รวมถึงการตรวจสอบตําแหนงของ
หมุดสําคัญตางๆ ที่ไดสํารวจไวกอนการกอสราง

รูปที่ 1.17 แสดงการสองกลองระดับผังอาคาร

1.4.6 การสํารวจเหมืองแร (Mine Surveys) หมายถึง การสํารวจเพื่อสรางจุดควบคุมขึ้นใน
พื้นที่เหมือง เพื่อใชประโยชนในการโยงยึดคาพิกัด ของจุดควบคุมใตดิน ใหสัมพันธกันกับบนผิว
ดิน จากนั้นจึงสํารวจทางธรณีวิทยา ตําแหนงปากอุโมงค และสํารวจตําแหนงการขุดเจาะตาม
รูปแบบ

รูปที่ 1.18 แสดงแผนที่ทางธรณีวิทยาบริเวณภูกระดึง
( ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี )

1.4.7 การสํารวจเพื่อสรางจุดควบคุม (Control Surveys) หมายถึง การสํารวจเพื่อสรางจุด
บั ง คั บ แผนที่ หรื อ จุ ด ที่ รู พิ กั ด ทางราบและดิ่ ง วิ ธี ก ารสร า งจุ ด ควบคุ ม ทางราบ อาจใช วิ ธี ก าร
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สามเหลี่ยม หรือทําวงรอบ เพื่อจุดประสงคใชเปนจุดโยงยึดตําแหนงรายละเอียดได สวนการสราง
จุดควบคุมทางดิ่งนั้น จะใชวิธีการถายระดับ จุดประสงคเพื่ออางอิงความสูง
1.4.8 การสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียด (Detail Surveys) หมายถึง การสํารวจหาคาพิกัดทางราบ
และทางดิ่ง ในพื้นที่ที่ตองการสํารวจทําแผนที่ การสํารวจสวนมาก จะสํารวจดวยกลองวัดมุม
รวมกับโซหรือเทป สวนการหาความสูงจะใชกลองระดับ

รูปที่ 1.19 แสดงการประกอบกลองวัดมุมกับ EDM. เพื่อเก็บรายละเอียด

1.4.9 การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ (Photogrammetric Surveys) หมายถึง การสํารวจ
เพื่อทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศซึ่งไดจากการบินสํารวจเพื่อถายภาพทางอากาศ ตองมีการใช
เทคโนโลยี โดยผานขบวนการบันทึก รังวัด และแปลความหมายจากจุดภาพ และรูปลักษณของ
พลังงานแมเหล็กไฟฟาที่บันทึกไว

รูปที่ 1.20 แสดงแผนที่ภาพถายทางอากาศ
( ที่มา : www.google.com แผนที่ภาพถายทางอากาศ )
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1.4.10 การสํารวจทางดาราศาสตร (Astronomy) หมายถึง การรังวัดดาวฤกษตางๆ ที่รูวิถี
โคจร ที่สัมพันธกับตําแหนงของโลก มาชวยในการกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตร ของจุดสถานีบนพื้น
โลก และชวยในการหาตําแหนงทิศเหนือจริง ที่กระทํากับเสนฐานใดๆไดอีก

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

1.5 หลักการสํารวจ
2

การปฏิบัติงานสํารวจ จําเปนจะตองมีหลักเกณฑ ที่ถือเปนหลักการสํารวจ ชางสํารวจตอง
เริ่มตนเรียนรู และนําไปใชในทิศทางเดียวกันดังนี้
1.5.1 การหาตําแหนง การกําหนดตําแหนงของจุดตางๆ ในการสํารวจ จะตองมีความสัมพันธ
หรือวัดออกจากจุดที่รูตําแหนงแนนอนแลว อยางนอย 2 จุด ดังตัวอยางการหาตําแหนงของจุด C
ดังนี้
B
B
B
D

C

C

C
A
(ก)
2

A
(ข)

A
(ค)

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

B

C

C

A

A

(ง)

(จ)

รูปที่ 1.22 แสดงการหาตําแหนงจุด C โดยวิธีตางๆ

A และ B เปนจุดที่รูตําแหนงแนนอน มีอยูในภูมิประเทศ และปรากฏอยูในแผนที่ การหา
ตําแหนงของจุด C ในแผนที่ทําไดหลายวิธี ดังนี้
1) จากรูปที่ 1.22 (ก) แสดงการหาตําแหนงจุด C วัดระยะ AC, BC จุด C สามารถกําหนด
ตําแหนงในแผนที่ โดยใช A และ B เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี AC และ BC ตามมาตราสวน
ของแผนที่ ขีดสวนโคงของวงกลมใหตัดกัน จุดตัดของสวนโคงจะเปนตําแหนงของจุด C การ
กําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา การหาตําแหนงโดยวิธีระยะสกัด นิยมใชกับการสํารวจดวยโซ เทป
2) จากรูปที่ 1.22 (ข) แสดงการหาตําแหนงจุด C หาแนว CD ที่ตั้งฉากกับ AB โดยใช
เครื่องสองฉาก (Optical Square) วัดระยะ AD และ CD จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนที่ได
โดยการวัดระยะ AD ซึ่งอยูบนเสนตรง AB ตามมาตราสวนของแผนที่ แลวใชไมโปรแทรกเตอร
สรางเสนตั้งฉาก CD วัดระยะ CD ตามมาตราสวนของแผนที่ จะไดตําแหนงของจุด C การกําหนด
ตําแหนงโดยวิธีนี้ เรียกวา วิธีระยะฉาก (Off Set) ใชกับการสํารวจดวยโซหรือเทป
3) จากรูปที่ 1.22 (ค) แสดงการหาตําแหนงจุด C ตั้งกลองวัดมุมที่จุด A วัดมุม BAC และ
ระยะ AC จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนที่ได โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม BAC ให
เทากับมุมที่วัดได ก็จะไดแนว AC วัดระยะ AC ตามมาตราสวนของแผนที่ ก็จะไดจุด C การ
กําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา วิธีพิกัดเชิงขั้ว(Polar Coordinate) ใชกับการสํารวจดวยกลองวัดมุม
4) จากรูปที่ 1.22 (ง) แสดงการหาตําแหนงจุด C ตั้งกลองวัดมุมที่จุด A และจุด B วัดมุม
BAC และมุม ABC จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนที่ได โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม
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BAC และมุม ABC ใหเทากับคามุมที่วัดได จุดตัดของแนว AC และ BC จะเปนตําแหนงของจุด C
การกําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้เรียกวา วิธีเล็งสกัด
5) จากรูปที่ 1.22 (จ) แสดงการหาตําแหนงจุด C ตั้งกลองวัดมุมที่จุด A วัดมุม BAC และ
วัดระยะ BC จุด C สามารถกําหนดตําแหนงในแผนที่ได โดยใชไมโปรแทรกเตอรสรางมุม BAC
ก็จะไดแนว AC จากนั้นใช B เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี BC ตามมาตราสวนของแผนที่
ขีดสวนโคงของวงกลมตัดแนว AC จุดตัดจะเปนตําแหนงของจุด C การกําหนดตําแหนงโดยวิธีนี้
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได เพราะสวนโคงของวงกลมอาจตัดแนว AC ได 2 จุด ถาผูกําหนดจุด
C บนแผนที่ไมมีขอมูลอื่นประกอบหรือไมใชผูที่ทําการสํารวจมาเองอาจจะกําหนดจุดผิดพลาดได
1.5.2 การสํารวจตองทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก การทําแผนที่ประเทศไทยจะตองทําแนว
เขตรูปรางของทั้งประเทศกอน แลวจึงสํารวจสวนยอย คือเขตจังหวัด จากนั้นจึงสํารวจเปนอําเภอ
ตําบล ตามลําดับ แลวนํามาตอกันโดยการแบงระวางแผนที่ หากทําการสํารวจเขตตําบลกอน จน
ครบทั้งประเทศ รูปราง แนวเขต และเนื้อที่ของประเทศไทย จะผิดจากความเปนจริง

รูปที่ 1.23 แสดงการแบงระวางแผนที่
( ที่มา : กรมแผนที่ทหาร)

1.6 ความรูเกี่ยวกับแผนที่
1.6.1 ความหมายของแผนที่ แผนที่หมายถึง รูปที่เขียนยอสวนลงบนพื้นที่ราบ เพื่อแสดง
สภาพภูมิประเทศ และรายละเอียดของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น
โดยใชมาตราสวน และสัญลักษณตางๆ
1.6.2 ชนิดของแผนที่ การจําแนกชนิดของแผนที่ แบงได 3 กลุมใหญดังนี้
1.6.2.1 การจําแนกแผนที่ตามตามลักษณะพื้นฐานของขอมูล มีดังนี้
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1) แผนที่แผนราบ (Plan metric Map) คือแผนที่ที่แสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ ในทาง
ราบ แตไมไดบอกคาความสูง-ต่ํา แผนที่ชนิดนี้จึงใหรายละเอียดเฉพาะ ตําแหนง ขนาด ระยะทาง
และทิศทางของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนแผนที่เทานั้น เชน ถนน ทางน้ํา ตนไม
2) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) คือแผนที่ที่แสดงใหเห็นความสูงต่ําของภูมิ
ประเทศ รายละเอียดตางๆเชนเดียวกับแผนที่แผนราบ
3) แผนที่ภาพถาย (Picto Map หรือ Pictorial Map) คือแผนที่ที่ไดจากการบินถายภาพ
ทางอากาศแลวนํามาติดตอกัน (Mosaic) จึงเปนแผนที่ที่แสดงรายละเอียดตางๆ ของภูมิประเทศใน
ภาพรวมไดดี แตรายละเอียดบางสิ่งอาจถูกปดบังไว เชน สิ่งที่อยูใตตนไมใหญ แผนที่ชนิดนี้ไม
แสดงความสูงต่ําของพื้นดิน
1.6.2.2 การจําแนกแผนที่ตามขนาดของมาตราสวน มีดังนี้
1) แผนที่มาตราสวนใหญ ขนาดของมาตราสวนใหญกวา 1:25,000
2) แผนที่มาตราสวนปานกลาง ขนาดของมาตราสวนตั้งแต 1:25,000 ถึง 1:1,000,000
3) แผนที่มาตราสวนเล็ก ขนาดของมาตราสวนเล็กกวา 1:1,000,000
1.6.2.3 การจําแนกแผนที่ที่ใชในกิจการทหาร แบงเปน 3 ชนิดดังนี้
1) แผนที่มาตราสวนใหญ ขนาดของมาตราสวน 1:75,000 และใหญกวา
2) แผนที่มาตราสวนปานกลางขนาดของมาตราสวนเล็กกวา 1:75,000 ถึงใหญกวา 1:
600,000
3) แผนที่มาตราสวนเล็กขนาดของมาตราสวน 1:600,000 และเล็กกวา
1.6.2.4 การจําแนกแผนที่ตามชนิดของการใช แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้
1) แผนที่ทั่วไป (General Map) เปนแผนที่ภูมิภาคทั่วๆ ไป เชน แสดงเขตของทวีป เขต
ของประเทศ เขตจังหวัด และแสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศดวยสีตางๆ แผนที่ชนิดนี้ที่แพรหลาย
มาก คือแผนที่ของ Atlas สวนมากจะใชมาตราสวนเล็กกวา 1:1,000,000
2) แผนที่เดินเรือ (Nautical Charts) แสดงเสนทางเดินเรือในทะเลมหาสมุทร แสดง
ความลึกของทองน้ํา สันดอน และแนวปะการัง
3) แผนที่ถนน (Highway Map) แสดงถนนและสถานที่สําคัญ
4) แผนที่ทางการทหาร ใชในกิจการทหารดานตางๆ มีขนาดของมาตราสวนตางกันตาม
ประเภทของการใชงาน
5) แผนที่เฉพาะแสดงสถิติตางๆ เชนแผนที่ปาไมแสดงแนวเขตปาประเภทตางๆ แผน
ที่แสดงปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความหนาแนนของประชากร เปนตน
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1.6.3 สวนประกอบที่สําคัญของแผนที่ สวนประกอบของแผนที่ หมายถึง สวนที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนแผนที่แตละแผน หรือแตละระวาง สวนประกอบที่สําคัญของแผนที่ มีรูปลักษณะของแผน
แผนที่ แผนที่ ส ว นมากจะสร า งขึ้ น บนแผ น สี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก อาจจะเป น สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส หรื อ
สี่เหลี่ยมผืนผา วัสดุที่ใชในการทําแผนแผนที่ อาจเปนกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอื่นใดก็ได แต
ตองไมยืดไมหด รูปลักษณะของแผนแผนที่มีดังนี้
1) ขอบกระดาษ (Paper Trim) เปนขอบของวัสดุที่ใชทําแผนที่ จะตองมีขนาดพอเหมาะ
กับการผลิตแผนที่ฉบับนั้น
2) ขอบระวางแผนที่ (Sheet Line) เปนเสนกั้นบริเวณที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศ
ประกอบกันเปนรูปสี่เหลี่ยม เรียกวาเสนขอบระวางแผนที่ (Border) เสนขอบระวางแผนที่อาจเปน
เสนตรงแสดงคาพิกัดกริด (Gird Line) หรือเสนโคงคาพิกัดภูมิศาสตรของแผนที่นั้น
3) ขอบจํากัดแสดงรายละเอียด (Work Line) เปนบริเวณเวนไวสําหรับแสดงรายละเอียด
ตางๆ ที่ตองการบนแผนที่นั้น
4) ขอบระวางแผนที่ (Marginal Information)

ขอบระวาง

แสดงรายละเอียด
ภูมิประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ
ที่ตองการแสดง

ขอบกระดาษ
เขตจํากัดการแสดง

รูปที่ 1.24 แสดงลักษณะของแผนแผนที่

1.6.5 สวนประกอบภายนอกขอบระวาง หมายถึงองคประกอบในรายละเอียดอื่นๆ ของแผนที่
เพื่อใหใชไดทราบขอมูลตางๆ ของแผนที่ สามารถใชแผนที่ไดโดยสะดวก ถูกตอง เหมาะสม ตรง
ตามความมุงหมายการใชงาน รายละเอียดนอกขอบระวางแผนที่ เชน มาตราสวนแผนที่ คําอธิบาย
สัญลักษณ เปนตน
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1.6.6 สวนประกอบภายในขอบระวางแผนที่ หมายถึง รายละเอียดที่แสดงไวภายในขอบ
ระวาง ซึ่งตามปกติจะสัมพันธกับองคประกอบภายนอกขอบระวาง องคประกอบภายในขอบ
ระวางแผนที่ประกอบดวย
1) สัญลักษณ (Symbol) ไดแกเครื่องหมายหรือสิ่งที่ใชแทนรายละเอียด ของภูมิประเทศ
หรือสิ่งที่แสดงไวบนแผนแผนที่
2) สี (Color) เปนสัญลักษณแสดงรายละเอียดหรือขอมูลตางๆ ของแผนที่ มักจะเลือกสีให
สอดคลองกับรายละเอียด เชน สีเขียวแทนพืชพันธไม เปนตน
3) ชื่อภูมิศาสตร (Geographical Names) เปนการอธิบายรายละเอียด ในขอบระวาง เชน
สถานที่นั้นๆ มีชื่อเรียกวาอะไร
4) ระบบอางอิงในการกําหนดตําแหนง (Position Reference System) ไดแก เสนหรือ
ตารางแสดงไวในแผนที่ เพื่อใชกําหนดคาพิกัดของจุดใดๆ แผนที่โดยทั่วไปนิยมใชระบบพิกัด 2
ชนิด คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographical Coordinate) และระบบพิกัดฉาก
1.6.7 คุณสมบัติของแผนที่ แผนทีท่ ี่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) รูปรางของรายละเอียดตางๆบนแผนที่ จะตองเหมือนกับรูปรางของจริงบนผิวโลก
2) ทิศทางของตําแหนงหรือจุดตาง ๆ บนแผนที่ จะตองถูกตองตรงตามความเปนจริงกับ
ตําแหนง หรือจุดจุดเดียวกันบนผิวโลก
3) ระยะทางของจุดตางๆ บนแผนที่ จะตองเทากับระยะทางจุดเดียวกัน บนผิวโลกเมื่อ
เทียบตามมาตราสวน
4) พื้นที่ทั้งหมดบนแผนที่ จะตองเทากับพื้นที่บนผิวโลก ในบริเวณเดียวกัน เมื่อเทียบ
ตามมาตราสวน
แผนที่ทุกฉบับจะมีคุณสมบัติไมครบถวน ทั้งสี่ขอดังกลาว เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับเสน
โครงแผนที่ (Map Projection) ที่ใชทําแผนที่ เสนโครงแผนที่แตละแบบ จะรักษาคุณสมบัติอันใด
ไว หรือคุณสมบัติบางสวนของอีกแบบหนึ่งไวเทานั้น ไมอาจรักษาคุณสมบัติทั้งสี่ประการไวได
เชน แผนที่บางฉบับรักษารูปราง แตทิศทางไมถูกตอง หรือแผนที่บางฉบับรักษาพื้นที่ แตรูปราง
ไมถูกตอง
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1.7 มาตราสวนแผนที่
การปฏิบัติงานสํารวจในภูมิประเทศ รายละเอียดและขอมูลตางๆที่ได จําเปนที่จะตองกําหนด
ลงในแผนที่ แตการเขียนแผนที่ลงในกระดาษ ไมสามารถระบุขนาดที่แทจริง จากขอมูล ในงาน
สํารวจได จึงตองกําหนดเปนมาตราสวนขึ้น เพื่อความสะดวกในการนําไปใชงาน แตละชนิดของ
งาน
1.7.1 ความหมายของมาตราสวนแผนที่ มาตราสวนแผนที่ หมายถึงอัตราสวนเปรียบเทียบ
ระหวางระยะทางบนแผนที่ กับระยะทางบนภูมิประเทศ หรื อพื้น ที่จ ริ ง จากความสัมพัน ธนี้
สามารถเขียนสูตรของมาตราสวนแผนที่ ไดดังนี้
ระยะทางบนแผนที่
มาตราสวนแผนที่
=
ระยะทางบนภูมิประเทศ
1.7.2 ชนิดของมาตราสวน การแบงชนิดของมาตราสวน ในที่นี้แบงไดเปน 3 ชนิดดังนี้
1.7.2.1 มาตราสวนเศษสวน (Repressentive Fraction หรือ Fraction หรือ Fraction Scale
หรือ Numerical Scale ใชอักษรยอ RF.) หมายถึง การกําหนดอัตราสวนเปรียบเทียบ ระหวางระยะ
ทางบนแผนที่ 1 หนวย ตอระยะบนภูมิประเทศ ที่มีหนวยเดียวกัน การแสดงมาตราสวนอาจบอก
หมายถึงระยะบนแผนที่ 1
เปนอัตราสวน หรือบอกเปนเศษสวน เชน 1 : 1,000 หรือ ,
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
มาตราสวนแผนที่ แบบคําพูดธรรมดา เชน 1 เซนติเมตร = 100 เมตร. หมายถึง ระยะบนแผนที่
1 เซนติเมตร จะเทากับระยะบนภูมิประเทศ 100 เมตร หรือ 1 นิ้ว = 1 ไมล หมายถึง ระยะบน
แผนที่ 1 นิ้ว จะเทากับระยะบนภูมิประเทศ 1 ไมล เปนตน มาตราสวนแบบนี้สะดวกในการอาน
แตไมสะดวกในการใช ในประเทศตางๆ ที่มีหนวยการวัดระยะไมเหมือนกัน นอกจากนี้มาตรา
สวนคําพูด ยังไมเหมาะที่จะปรับใหเขากับการคํานวณ หาระยะทางในภูมิประเทศ ไดเหมือนกับ
มาตราสวนเศษสวน
1.7.2.3 มาตราสวนรูปภาพหรือมาตราสวนเสนบรรทัด (Graphical Scale) หมายถึง การ
แสดงมาตราสวนบนภาพเสนตรง เสนที่แสดงมาตราสวนจะถูกแบงเปนสวนๆ แตละสวนยาว
เทากัน และมีตัวเลขกํากับไวเพื่อบอกวา ระยะแตละสวนในแผนที่ เปนระยะเทาไรในภูมิประเทศ
ขอดีของมาตราสวนแบบนี้คือ ถากระดาษแผนที่ มีการยืดหรือหดตัว มาตราสวนก็จะยืดหรือหด
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ตามไปดวย ระยะที่วัดไดในแผนที่ จึงมีความคลาดเคลื่อนนอย ตามปกติมาตราสวนเสนบรรทัด
จะมีมาตราสวนแบบเศษสวน กํากับไวดวย
100

0

100

200

300 ม.

2

3

1 : 5,000

0

1

1
1 : 50,000 ไมล

รูปที่ 1.25 แสดงมาตราสวนเสนบรรทัด

1.7.3
1)
2)
3)

การคํานวณมาตราสวน การคํานวณที่เกีย่ วของกับมาตราสวน มีสวนประกอบดังนี้
ตองแปลงมาตราสวนคําพูด เปนมาตราสวนเศษสวน
หาระยะทางบนแผนที่ ระยะทางบนภูมิประเทศ เมื่อกําหนดมาตราสวนให
หาขนาดเนื้อที่บนแผนที่ ขนาดเนื้อทีบ่ นภูมิประเทศ เมื่อไดกําหนดมาตราสวนให

สูตรการหามาตราสวน
มาตราสวน

เมื่อ

RF.
RF.
MD.
GD.

=
=
=
=
=

ระยะบนแผนที่
ระยะทางบนภูมิประเทศ
MD
GD

หรือ

มาตราสวน
ระยะบนแผนที่ (Map Distance)
ระยะบนภูมิประเทศ (Ground Distance)
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จากสูตรนี้ สามารถนําไปใชในการคํานวณเกี่ยวกับมาตราสวนแผนที่ อยางกวางขวาง ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1 ใหผูเรียนแปลงมาตราสวนคําพูด 1 เซนติเมตรบนแผนที่ แทนระยะ 100 เมตร บน
พื้นดิน ใหเปนมาตราสวนเศษสวน
วิธีทํา จากสูตร
มาตราสวน

=

แทนคา

=
=
=

ระยะบนแผนที่
ระยะบนภูมิประเทศ
1 ซม.
100 ม.
1 ซม.
100×100 ซม.

(ทําใหเปนหนวยเดียวกัน)

1
10,000

ตอบ

ตัวอยางที่ 2 แบบแปลนงานกอสรางแหงหนึ่งมาตราสวน 1:500 ใหผูเรียนวัดระยะของดานๆ
หนึ่ง บนแบบแปลนได 5 เซนติเมตร อยากทราบวาถาผูเรียนไปวัดระยะจริงจะไดเทาใด
วิธีทํา จากสูตร
มาตราสวน

=

แบบแปลนมาตราสวน

=

แทนคา

=
1
500

=

ระยะจริง

=

ทําใหเปนเมตร

=

ระยะบนแผนที่
ระยะบนภูมิประเทศ

1:500
5 ซม.
ระยะจริง
5 ซม.
ระยะจริง

5 x 500 = 2,500 ซม.
2,500 ซม.
100 ซม.
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=

ระยะทีว่ ัดไดจริง

25 เมตร

ตอบ

ตัวอยางที่ 3 ผูเรียนวัดระยะระหวางจุด A - B บนแผนที่ได 7 เซนติเมตรและวัดระยะ A – B
บนภูมิประเทศได 140 เมตร อยากทราบวาแผนที่ฉบับนี้ มีมาตราสวนเทาใด
วิธีทํา จากสูตร
RF
แทนคา RF

=
=
=

แผนที่ฉบับนี้มีขนาดมาตราสวน =

MD
GD
7 ซม.
140×100 ซม.
1
2,000

1:2,000

ตอบ

ตัวอยางที่ 4 ถาผูเรียนวัดระยะบนแผนที่มาตราสวน 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

=

ระยะในภูมิประเทศ

=

400,000 ซม.
1,000 ม.×100 ซม.

4 กิโลเมตร

ตอบ

อนึ่ง ระยะบนแผนที่นิยมใชในหนวยเซนติเมตร เพราะสวนใหญจะมีระยะสั้น แตระยะบน
ภูมิประเทศจะใชในหนวยของเมตรและกิโลเมตร เพราะระยะจริงในภูมิประเทศจะเปนระยะยาว ไม
สะดวกที่จะใชในหนวยเซนติเมตร
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ตัวอยางที่ 5 ถาผูเรียนวัดระยะบนพื้นที่ได 2.5 เมตร จะเปนระยะในแผนที่ขนาด 1: 20,000
เทาใด
วิธีทํา จากสูตร
RF
แทนคา

,

ดังนั้น

MD

นั่นคือ ระยะในแผนที่ 1:20,000

=

MD
GD

=

MD
2.5 ม.

=

2.5×100 ซม.
20,000

=

1.125 เซนติเมตร

ตอบ

ตัวอยางที่ 6 ถาผูเรียนวัดระยะบนแผนที่ขนาด 1:4,000 ได 28.5 เซนติเมตร จะเปนระยะในแผน
ที่ขนาด 1:20,000 เทาไร
วิธีทํา จากสูตร
RF
แทนคา

=
=

,

MD
GD
28.5 ซม.
GD

นั่นคือ

GD

=

28.5 × 4,000 ซม.

และจากสูตร

RF

=

MD
GD

=

MD
28.5×4,000 ซม.

=

28.5×4,000 ซม.
20,000

=

5.7 เซนติเมตร

=

5.7 เซนติเมตร

แทนคา
ดังนั้น

,

MD

ระยะในแผนที่ขนาด 1: 20,000

ตอบ
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หรืออาจทําไดโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศระหวางมาตราสวนของแผนที่ทั้งสองดังนี้
แผนที่ขนาด

1
4,000

ระยะทาง =

28.5 ซม.

แผนที่ขนาด

1

ระยะทาง =

28.5×4,000 ซม.
1

แผนที่ขนาด

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 หรือการรังวัดเปนวิชาที่เรียนรูถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ของลักษณะภูมิประเทศดวยวิธีการตางๆ เชน การวัดระยะทาง การวัดทิศทาง การหาความสูงของ
พื้นดินและสิ่งตางๆ ที่ตองการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาเนื้อที่ ขอบเขต รูปรางของพื้นที่รวมตลอด
ถึงการหาทิศทางและตําแหนงของสิ่งที่ตองการ แลวนําผลมาแสดงในรูปของแผนที่ แผนผังหรือ
แบบแปลนตางๆ ตามความเหมาะสม งานสํารวจจึงเปนงานพื้นฐานของงานอื่นๆ เพราะเปนการ
รวบรวมขอมูลที่จําเปน เพื่อใชในการพิจารณาวางแผนงาน หรือการออกแบบกอสรางงานตอไป
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ใบงานที่ 1
วิชา
งานสํารวจ 1
ชื่อหนวย หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ

หนวยที่
สอนครั้งที่
จํานวนคาบรวม
จํานวนคาบ

ชื่องาน การยอ-ขยายแผนที่
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีรัศมีได
2. สามารถยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีตางรางกริดได
3. สามารถกําหนดมาตราสวนในการยอ-ขยายแผนที่ได
4. เนนคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
5. ยึดถือและปฏิบัติการ 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สรางนิสัย)เปนกิจวัตร
เครื่องมือ/อุปกรณ
1. แผนที่ตนรางที่ตองการยอ จํานวนใหเพียงพอกับผูเรียน
2 กระดาษไข ขนาด A2 หรือใหญกวา จํานวนใหเพียงพอกับผูเรียน
3. เทปกาว จํานวน 1 มวน
4. ไมที หรือ ไมทีแบบเลื่อน
5. ชุดฉากสามเหลี่ยม
6. บรรทัดมาตราสวน
7. โคงกระดูกงู
8. ดินสอ ยางลบ และอุปกรณเครื่องเขียน
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน
ก. ยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีรัศมี

รูป (ก)

รูป (ข)

1
1-2
8
8
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1. ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับโตะเขียนแบบและติดกระดาษไขบนแผนที่ตนรางใหสนิท
โดยเทปกาว
2. เลือกวิธีการยอ – ขยายแผนที่ โดยวิธีรัศมี
3. กําหนดขนาดมาตราสวนที่ตองการยอ – ขยายแผนที่
4. กําหนดจุด 0 เพื่อลากเสนรัศมี ซึ่งอยูภายนอกรูปที่ตองการยอ - ขยาย ตามรูป (ก) หรืออยู
ภายในรูป ตามรูป (ข)
5. ลากเสนจากจุด 0 ผานมุมของรูปแผนที่ ที่ตองการยอ - ขยายทุกมุม กรณีเปนเสนโคง ให
แบงเสนโคงเปนชวงๆ ( D E F G H ) แลวลากเสนผาน
6. วัดระยะจากจุด 0 ไปยังจุดมุมและจุดบนเสนโคงของแผนที่ที่ลากไวทุกเสน
7. เปรียบเทียบขนาดมาตราสวนของแผนที่เดิมกับมาตราสวนของแผนที่ใหม ที่จะยอ-ขยาย
วาเปนสัดสวนเทาใด
8. ในการยอแผนที่ เชน เดิมมาตราสวน 1: 1,000 ยอเปนมาตราสวน 1 : 2,000 เล็กลงครึ่งหนึ่ง
ของแผนที่เดิม โดยวัดระยะจากจุด 0 ไปตามเสนที่ลากขึ้นตามขอ 5 ครึ่งหนึ่งของระยะที่วัดไดตาม
ขอ 6 จะไดมุมและจุดบนเสนโคงของรูปบนแผนที่ใหม ลากเสนตอจุดตางๆ จะไดแผนที่มาตราสวน
1: 2,000 ตามรูป (ข)
9. การขยายแผนที่จากแผนที่เดิม เชน จากมาตราสวน 1 : 1,000 ขยายเปนมาตราสวน 1 : 500
เปนการขยาย 2 เทาของแผนที่เดิม โดยวัดระยะจากจุด 0 ไปตามเสนที่ลากขึ้นตามขอ 5 เปน 2
ของระยะที่วัดไดตามขอ 6 จะไดจุดมุมและจุดบนเสนโคงของรูปแผนที่ ที่จะขยาย ลากเสนตอจุด
ตางๆ จะไดแผนที่ขนาดมาตราสวน 1: 500 ตามรูป (ก)
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ข. ยอ-ขยายแผนที่โดยวิธีตางรางกริด

มาตราสวน 1 : 1000
รูป ( ก )

มาตราสวน 1 : 2000
รูป ( ข )

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับมุมโตะเขียนแบบดานบนซาย และติดกระดาษรางแผนที่
ดานลาง
2. เลือกวิธีการยอ – ขยายแผนที่ โดยวิธีตารางกริด
3. กําหนดขนาดมาตราสวนที่ตอ งการยอ – ขยายแผนที่
4. ตีเสนตารางกริดกับแผนที่ตน รางดวยดินสอดํา พรอมเขียนระยะตารางกริดตามแนวแกน X,Y
5. ตีเสนตารางกริดกับกระดาษรางที่ตองการยอ-ขยายแผนที่ พรอมเขียนระยะตารางกริดตาม
แนวแกนX,Y
6. ลากเสนรางรูปแผนที่ ใหตรงตามหมายเลขตามแผนที่ตน ราง ดังรูป ( ก ) และ รูป ( ข )
ขอควรระวัง/ขอแนะนํา
1. การลากเสนและการวัดระยะ ตองทําโดยปราณีต
2. การกําหนดจุดบนเสนโคง เพื่อลากเสนรัศมี ยิ่งกําหนดจุดมากเทาไร การเขียนแนวเสนโคงจะ
ถูกตองมากขึ้น เทานั้น
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มอบหมายงาน
ใหนกั เรียน เขียนรูปมาตราสวน1:1000 โดยกําหนดใหมีเสนตรง-เสนโคงของรูป ให
เหมาะสม สมมติงานชิ้นหนึง่ แลวทําการ ยอขยายแผนทีโ่ ดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด
ก. ยอแผนที่งานนี้ใหไดมาตราสวน 1:2000
ข. ขยายแผนทีใ่ หไดมาตราสวน 1:500
การวัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ผลงานถูกตองเรียบรอย

---------------------------------------------
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ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 1 หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ
เรื่อง การยอ – ขยายแผนที่
ผลการปฏิบัติงาน
1. ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับโตะเขียนแบบ

2. ยอ – ขยายแผนที่ โดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด

ใบงานที่ 1

ใชได
ไมเหมาะสม
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
หนวยที่ 1 หลักการเบื้องตนของงานสํารวจ
เรื่อง การยอ – ขยายแผนที่

ใบงานที่ 1
จํานวน

ชื่อผูเรียน ……………………………………………………

8

คาบ

ระดับคะแนน
รวม

ชั้น …………………… กลุม ………………..
รายการ

4

3

2

1

1. การตรงตอเวลา
2. การแตงกาย
3. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ
4. ติดแผนที่ตนรางที่กําหนดใหกับโตะเขียนแบบ
5. ยอ – ขยายแผนที่ โดยวิธีรัศมี และวิธีตารางกริด
6. กําหนดขนาดมาตราสวนที่ตองการยอ – ขยายแผนที่
7. ยอแผนที่งานนี้ใหไดมาตราสวน 1:2000
8. ขยายแผนที่ใหไดมาตราสวน 1:500
9. ความสะอาดในการปฏิบัติงาน
10. ตรวจ เก็บ และการทํ า ความสะอาดเครื่ อ งมือ หลั ง การ
ปฏิบัติงาน

เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน ( 10 )

รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 1
ตอนที่ 1 เรื่องหลักการเบื้องตนของงานสํารวจ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. งานสํารวจมีประวัติความเปนมาเมื่อใด
ก. เริ่มในยุคปจจุบัน
ข. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ค. รัชกาลที่ 5
ง. ตั้งแตสมัยโบราณ
2. การสํารวจหมายถึงอะไร
ก. การหาความสูง
ข. การหาทิศทาง
ค. การหาระยะทาง
ง. การหาตําแหนง
3. การจะปฏิบัติงานสํารวจควรรูขอมูลอะไรเปนลําดับแรก
ก. สถานที่ปฏิบัติงาน
ข. จุดประสงคของงาน
ค. การวางแผนปฏิบัติงาน
ง. งบประมาณที่ไดรับ
4. ผูปฏิบัติงานสํารวจควรมีลักษณะอยางไร
ก. บุคลิกภาพดี
ข. มีความละเอียดรอบคอบ
ค. ประมาณระยะไดใกลเคียงความจริง ง. พูดจานาเชือ่ ถือ
5. การสํารวจมีหลักการปฏิบัติอยางไร
ก. ทําจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก
ข. ทําจากงายไปยาก
ค. ทําจากใกลไปไกล
ง. ทําจากซายไปขวา
6. การสํารวจเกี่ยวของกับงานประเภทใดมากที่สุด
ก. การวางผังอาคาร
ข. การสรางอาคาร
ค. การออกแบบอาคาร
ง. การออกโฉนดที่ดิน
7. มาตราสวน 1 ซม. = 100 เมตร เปนมาตราสวนแบบใด
ก. มาตราสวนคําพูด
ข. มาตราสวนเปรียบเทียบ
ค. มาตราสวนเสนบรรทัด
ง. มาตราสวนเฉียง
8. มาตราสวนขนาดใดทีใ่ หรายละเอียดของภูมิประเทศไดชัดเจนที่สุด
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. แผนที่มีสวนประกอบใดสําคัญที่สุด
ก. เสน
ข. สี
ค. แสง
ง. สัญลักษณ
ตอนที่ 2 เรื่องหลักการเบื้องตนของงานสํารวจ
จงเติมคําตอบตอไปนี้
1. วัดระยะในแผนที่ได 2.50 เซนติเมตร
1.1 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 500 ระยะในภูมปิ ระเทศจะยาวเทาไร
ตอบ…………………………….เมตร
1.2 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 1,000 ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร
ตอบ……………………………เมตร
1.3 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร
ตอบ……………………………เมตร
1.4 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร
ตอบ……….………..…………เมตร
1.5 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 250,000 ระยะในภูมิประเทศจะยาวเทาไร
ตอบ…………………………..เมตร
2. ถาระยะในภูมิประเทศ = 5,000 เมตร จะเปนระยะในแผนที่มาตราสวนตอไปนีเ้ ทาไร
2.1 แผนที่มาตราสวน 1 : 500
ตอบ…………………….เมตร
2.2 แผนที่มาตราสวน 1 : 1,000
ตอบ…………………….เมตร
2.3 แผนที่มาตราสวน 1 : 4,000
ตอบ…………………….เมตร
2.4 แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000
ตอบ……………………เมตร
2.5 แผนที่มาตราสวน 1 : 250,000
ตอบ……………………เมตร
3. วัดระยะในแผนที่ได 3.60 เซนติเมตร
3.1 ถาระยะในภูมิประเทศ = 1.8 เมตร แผนที่ฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร
ตอบ……………………..............................................................................
3.2 ถาระยะในภูมิประเทศ = 9.00 เมตร แผนที่ฉบับนีม้ ีมาตราสวนเทาไร
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ตอบ……………………................................................................................
3.3 ถาระยะในภูมิประเทศ = 18.00 เมตร แผนที่ฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร
ตอบ…..…………………….........................................................................
3.4 ถาระยะในภูมิประเทศ = 72.00 เมตร แผนที่ฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร
ตอบ………………………...........................................................................
3.5 ถาระยะในภูมิประเทศ = 144.00 เมตร แผนที่ฉบับนี้มีมาตราสวนเทาไร
ตอบ………………………............................................................................
4. วัดระยะบนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ได 1.80 เซนติเมตร
4.1 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 20,000 ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร
ตอบ…………………………........................................................................
4.2 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1: 10,000 ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร
ตอบ………………………….......................................................................
4.3 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 5,000 ระยะเดียวกันนีจ้ ะยาวเทาไร
ตอบ………………………….
4.4 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 ระยะเดียวกันนีจ้ ะยาวเทาไร
ตอบ………………………….......................................................................
4.5 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 1,000 ระยะเดียวกันนีจ้ ะยาวเทาไร
ตอบ……………..…………..........................................................................
5. วัดระยะบนแผนที่มาตราสวน 1 : 1,000 ได 8.00 เซนติเมตร
5.1 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 ระยะเดียวกันนีจ้ ะยาวเทาไร
ตอบ………………………............................................................................
5.2 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 5,000 ระยะเดียวกันนีจ้ ะยาวเทาไร
ตอบ………………………............................................................................
5.3 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 10,000 ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร
ตอบ………………………............................................................................
5.4 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร
ตอบ……………………..…..........................................................................
5.5 ถาเปนแผนที่มาตราสวน 1 : 250,000 ระยะเดียวกันนี้จะยาวเทาไร
ตอบ……………………….............................................................................

หนวยที่ 2
การวัดระยะทาง
( Distance Measurement )
หัวขอเรื่อง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ความหมายและหนวยของการวัดระยะ
วิธีการวัดระยะ
การนับกาว
การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร
การวัดระยะดวยสับเทนบาร
การวัดระยะดวยวิธสี เตเดีย
การวัดระยะดวยโซ - เทป
การบํารุงรักษาโซ-เทปและอุปกรณ

สาระสําคัญ
1. การวัดระยะทาง หมายถึง การหาความยาวระหวางจุดที่ตองการ โดยใชเครื่องมือและวิธี
ตางๆ
2. การวัดระยะจะตองมีหนวยของระยะที่เปนสากล หรือเปนที่รับรูและใชกันทั่วไป
3. การวัดระยะโดยทั่วไปในปจจุบันแบงไดเปน 3 วิธีคือ การวัดระยะโดยวิธีทางตรง การ
วัดระยะโดยวิธีทางออม และการวัดระยะโดยใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส
4. การนับกาว นับกาวเปนการวัดระยะ โดยการเดินนับจํานวนกาว ของชวงที่ตองการวัด
ระยะ แลวเอาจํานวนกาวคูณดวยความยาวกาว ก็จะไดระยะตามตองการ
5. การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร (Odometer) เปนเครื่องมือวัดระยะ โดยการบันทึกจํานวน
รอบของลอ แลวแปลงคามาเปนระยะ เชน มาตรวัดระยะทางของรถยนตและรถจักรยานยนต
6. การวัดระยะดวยสับเทนบาร (Subtense
Bar) สับเทนบารเปนเครื่องมือวัดระยะที่มี
ลักษณะเปนคาน ทําดวยโลหะอินวาร (Invar) ที่มีการยืดและหดตัวนอยมาก มีความยาว 2 เมตร
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7. การวัดระยะดวยวิธีสเตเดีย เปนวิธีการวัดระยะดวยชุดอุปกรณการสํารวจ ประกอบดวย
กลองวัดมุม หรือกลองระดับ และไมระดับ(Staff of Rod)
8. การวัดระยะดวยโซ-เทป ผูเรียนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือวัดระยะ วิธีการวัดระยะ
ดวยโซ-เทป การวัดระยะบนพื้นที่ลาดเอียง
9. การใชเครื่องมือวัดระยะ จะตองเรียนรูถึงวิธีการใชและและการบํารุงรักษา เพื่อให
เครื่องมือมีความเที่ยงตรง มีอายุการใชงานที่ยาวนาน

จุดประสงคการเรียนรู ( สมรรถนะการเรียนรู)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบายความหมายของการวัดระยะได
บอกหนวยการวัดระยะระบบตางๆได
อธิบายการวัดระยะดวยวิธีตางๆได
สามารถวัดระยะโดยการนับกาวได
อธิบายหลักการวัดระยะดวย โอโดมิเตอร (Odometer)ได
อธิบายหลักการวัดระยะดวย สับเทนบาร(Subtenbar)ได
อธิบายวิธีการวัดระยะดวยโซ-เทป ได
บอกวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดระยะทางได
สามารถเล็งแนว วัดระยะไดถูกตอง
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2.1 ความหมายและหนวยของการวัดระยะ
การวัดระยะทาง หมายถึง การหาความยาวระหวางจุดที่ตองการ โดยใชเครื่องมือและวิธี
ตางๆกัน และมีหนวยความยาวที่เปนมาตรฐาน สําหรับกําหนดขนาดของระยะ หรือเปนการหา
ระยะทาง ระหวางเสนดิ่งของจุดทั้งสองที่ความสูงเดียวกัน ระยะที่ใชวัดในการสํารวจ มีลักษณะที่
พึงประสงค 2 ประการคือ ตองเปนระยะทางในแนวราบ และเปนระยะในเสนตรง
การวัดระยะเพื่อหาความยาว หรือระยะหางของจุดตางๆ จะตองมีหนวยของระยะที่เปนสากล
หรือเปนที่รับรูและใชกันทั่วไป หนวยของระยะที่ยังคงใชกันในปจจุบันแบงไดเปนระบบตางๆ 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 ไมลในที่นี้เปนไมลบก (Statute Mile) เมื่อเทียบเปนฟุตแลวจะยาว 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 ขึ้นอยูกับความยาวของระยะ กลาวคือถา
ระยะสั้นจะวัดเปนมิลลิเมตร เซนติเมตร หรือเมตร แตระยะยาวจะวัดเปนกิโลเมตร
2.1.3 ระบบ SI Unit ( The International System of Unit ) หนวยการวัดนี้เกิดขึ้นเมื่อป
ค.ศ.1960 เพื่อใหทั่วโลกใชหนวยการวัดตางๆเปนหนวยเดียวกัน 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 ประเทศไทยมีหนวยการวัดระยะที่เปนเอกลักษณของไทย คือ
นิ้ว คืบ ศอก วา และเสน โดยมีอัตราเทียบไดดังนี้
12 นิ้ว
=
1
คืบ
2
คืบ
=
1
ศอก
4
ศอก
=
1
วา
20 วา
=
1
เสน
400 เสน
=
1
โยชน
หนวยวัดระยะของไทยเมื่อเทียบกับเมตริกจะไดดังนี้
1
วา
=
2
เมตร
1
เสน
=
40
เมตร
ระยะทาง 400 เสนจะเทากับ 16,000 เมตร หรือ 16 กิโลเมตร
ประเทศไทยมีการวัดระยะเปนเสนในงานออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน 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 ซึ่งเมื่อเทียบเปนระยะ
ในระบบเมตริก จะเทากับ 2.5938 × 40 เมตร หรือ 103.725 เมตร อยางไรก็ตาม ไดมีการนํา
ระบบพิกัด UTM. (Universal Transverse Mercator) มาใชในการกําหนดเสนโครงแผนที่ ซึ่งใน
ระบบ UTM. นี้ จะใชหนวยของระยะเปนเมตรตามระบบ SI Unit และมีการใชเครื่องมือวัด
ระยะทางอิเล็กทรอนิกสกันมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือเหลานี้ไดกําหนดคาของระยะไวเปนเมตร หนวย
ของระยะจึงใชในระบบของ SI Unit มากขึ้น
2.1.5 การแปลงหนวย ในการปฏิบัติงาน อาจมีความจําเปนตองแปลงคาของระยะ จากระบบ
หนึ่งไปอีกระบบหนึ่งเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมใชหนวยในอังกฤษ เมื่อจะเปลี่ยนเปนระบบ
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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ประเทศอังกฤษไดกําหนดคาการแปลงหนวยของระยะเทียบกับระบบเมตริกไวดังนี้
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

=
=
935 หลา
=
=
3 ฟุต
=
=
รวม
=
นั่นคือจะเปนระยะ 10 กิโลเมตร 511 เมตร 91

6 × 1.609 34 × 1000
9,656.04
เมตร
935 × 0.914 4
854.964
เมตร
3 × 0.304 8
0.9144 ม.
เมตร
10,511.918
เมตร
เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร

2.2 วิธีการวัดระยะ
การวัดระยะโดยทั่วไป แบงไดตามลักษณะและวิธีที่ใชในการวัดระยะ 3 วิธี ดังนี้
2.2.1 การวัดระยะโดยวิธีทางตรง (Direct Measurement) การวัดระยะโดยวิธีทางตรง เปน
วิธีการวัดที่ตองมีการปฏิบัติเพื่อหาความยาวระหวางจุดหรือตําแหนงที่ตองการจริงๆ เชน การใชโซ
หรือเทป และการนับกาววัดระยะ
2.2.2 การวัดระยะโดยวิธีทางออม (Indirect Measurement) การวัดระยะโดยวิธีทางออม
เปนวิธีการหาระยะระหวางจุดที่ตองการโดยใชเครื่องมือชนิดตางๆและใชวิธีการคํานวณเขาชวย
เพื่อคํานวณหาระยะแตไมมีการปฏิบัติเพื่อทําการวัดระยะนั้นๆโดยตรง การวัดระยะทางออมมีหลาย
วิธี เชน การใชเครื่องมือสับเทนบาร (Subtense Bar) การทําสเตเดีย (Stadia) และการวัดระยะบน
แผนที่โดยการคํานวณตามมาตราสวน
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2.2.3 การวัดระยะดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Distance Measurement หรือ
EDM.)

รูปที่ 2.1 แสดงเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส

การวั ด ระยะด ว ยเครื่ องมื ออิ เ ล็ ก ทรอนิก ส เป น การวั ด ระยะเส น ตรงหรื อ ระยะเชิ ง เส น
(Linear Distance) ทําไดโดยการนําเครื่องมือไปตั้งที่จุดแรก และนําเปาสะทอนสัญญาณไปตั้งที่อีก
จุดหนึ่ง จากนั้นปลอยสัญญาณจากเครื่องมือไปยังเปา สัญญาณจะสะทอนกลับมาเขาเครื่องมือ
เครื่องมือจะจับเวลาที่สัญญาณเดินทางไปและสะทอนกลับ แลวคํานวณออกมาเปนระยะทาง ระยะ
ที่ไดนี้เปนระยะระหวางตัวเครื่องกับเปาสะทอนสัญญาณ ซึ่งจะเปนระยะในแนวราบหรือระยะลาด
แลวแตความสูงตางของเครื่องมือ และเปาสะทอนสัญญาณ

รูปที่ 2.2 แสดงการติดตั้งเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกสกับกลองวัดมุม
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เครื่องมือวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีจําหนายตั้งแตป พ.ศ.2493 (ค.ศ.1950) สัญญาณที่
ใชครั้งแรกเปนคลื่นแสง (Light Wave) ตอมาไดพัฒนามาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Elecetromanetic
Wave) ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใชรังสีอินฟราเรด (Infrared Rediation) และลําแสงเลเซอร (Laser
Beams) ตามลําดับ

รูปที่ 2.3 แสดงการเล็งเปาสะทอนสัญญาณวัดระยะ

ในปจจุบันเครื่องอิเล็กทรอนิกส ไดพัฒนาเปนกลองแบบประมวลผลรวม (Electronic Total
Beams) เมื่อวัดระยะตัวกลองและเปาสะทอนสัญญาณแลว สามารถแปลเปนระยะทางราบและ
ระยะทางดิ่งได ถากําหนดคาพิกัดทั้งสามมิติของจุดตั้งกลอง และแนวทิศเหนือใหกลองดวยแลว
กลองจะคํานวณคาพิกัดทั้งสามมิติ ของจุดที่ตั้งเปาสะทอนสัญญาณไดดวย การวัดระยะดวยวิธีนี้
ใหความละเอียดสูง การสํารวจโครงการใหญๆ เชนการกอสรางเขื่อน ถนน การสํารวจทําแผนที่
ภูมิประเทศ ปจจุบันจะเขามาแทนการวัดระยะดวยโซและเทป

รูปที่ 2.4 แสดงการตั้งเปาสะทอนสัญญาณ
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2.3 การนับกาว (Pacing)
การนับกาวเปนการวัดระยะโดยการเดินนับจํานวนกาวของชวงที่ตองการวัดระยะ แลวเอา
จํานวนกาวคูณดวยความยาวกาว ก็จะไดระยะตามตองการ ดังนั้นกอนที่จะวัดระยะโดยการนับกาว
นี้จะตองรูความยาวกาวของผูวัดกอน
2.3.1 การหาความยาวกาว การหาความยาวกาวทําได 2 แบบ คือ
1) การฝกกาวใหความยาวกาวไดมาตรฐานที่ตองการ เชน 0.60 เมตร หรือ 1.00 เมตร
แลวแตรูปรางของผูเดินวัดระยะวามีรูปรางสูงต่ําเพียงไร การฝกกาวแบบนี้เปนการฝนธรรมชาติ ผู
เดินนับกาวจะเหนื่อยเร็ว แตระยะที่วัดไดคอนขางดี เพราะการเดินวัดจะตองใชความตั้งใจในการ
เดินมากกวาปกติ
2) การหาความยาวปกติ ทําไดโดยการวัดระยะในแนวเสนตรงบนถนนหรือพื้นที่ราบอื่นๆ
สมมติเปนระยะทาง 100 เมตร แลวผูที่จะหาความยาวกาว ไปเดินนับจํานวนกาว โดยเดินในสภาพ
ปกติธรรมดาที่เคยเดิน แลวนํามาคํานวณหาความยาวกาว

รูปที่ 2.5 แสดงการเดินนับกาว

ความยาวกาว

=

จํานวนกาว

การหาความยาวกาวแบบนี้จะตองทํา 3 ครั้ง แลวนํามาหาความยาวกาวเฉลี่ย ตัวอยางเชน
เดินครั้งที่ 1 ได 120 กาว เดินครั้งที่ 2 ได 122 กาว และครั้งที่ 3 ได 123 กาว
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ครั้งที่ 1 ความยาวกาว

=

=

0.833 เมตร

ครั้งที่ 2 ความยาวกาว

=

=

0.820 เมตร

ครั้งที่ 3 ความยาวกาว

=

=

0.813 เมตร

.
=
0.822 เมตร
ดังนั้นความยาวเฉลี่ย 0.833 + 0.820 + 0.813
=
ดังนั้น ความยาวกาวเฉลี่ย
=
0.822 เมตร
เมื่อรูความยาวกาวแลว ถาตอ งการหาระยะทางใด ก็ใ หไ ปเดิน นับกาวในชว งนั้น โดย
พยายามเดินใหเปนแนวเสนตรง และใหความยาวของกาวสม่ําเสมอ เมื่อเอาจํานวนกาวคูณดวย
ความยาวกาวเฉลี่ย ก็จะไดระยะตามตองการ
2.3.2 วิธีนับจํานวนกาว การนับจํานวนกาวนับไดหลายแบบคือ
1) การนับในใจ เปนการเดินนับกาวโดยประมาณ เพื่อเปนการเปรียบเทียบกับ
ระยะทางจริง ตามขอ 2.3.1 ขางตน
2) การนับดวยพีโดมิเตอร ( Pedometer) เปนเครื่องมือสําหรับกดนับจํานวน เมื่อกด 1
ครั้ง ตัวเลขที่เพิ่มจํานวนขึ้นทีละ 1 นํามาใชนับจํานวนกาวแทนการนับในใจ
3) การนับดวยพาสโซมิเตอร (Passometer) เปนเครื่องนับจํานวน มีลักษณะคลาย
นาฬิกาเวลาใชจะใสไวในกระเปาหรือติดที่เทาขางใดขางหนึ่ง เมื่อกาวไปหนึ่งกาว ตัวเลขก็จะขึ้นที
ละ 1 โดยอัตโนมัติ
ระยะที่วัดไดโดยการนับกาว จะเปนระยะโดยประมาณ ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
คราวๆหรือใชตรวจสอบระยะที่วัดดวยวิธีอื่นมาแลว

2.4 การวัดระยะดวยโอโดมิเตอร (Odometer) หรือ สปดโดมิเตอร (Speedometer)
โอโดมิเตอร เปนเครื่องมือบันทึกจํานวนรอบของลอ แลวแปลงคามาเปนระยะ เชน มาตรวัด
ระยะทางของรถยนต แ ละรถจั ก รยานยนต เป น ต น ในงานสํ า รวจได มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ วั ด
ระยะทางชนิดนี้ขึ้น โดยการเอา Odometer ไปติดกับวงลอ และตอดามขึ้นมาใชสําหรับจับเข็น
เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสําหรับใชในพื้นที่ราบเรียบ และสามารถวัดระยะที่เปนเสนโคงไดดี เชนการ
วัดระยะทางแนวถนน
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รูปที่ 2.6 แสดงโอโดมิเตอร (Odomeeter)

2.5 การวัดระยะดวยสััปเทนบาร (Subtense Bar)
B
2.5.1 ลัักษณะของสัับเทนบาร สับเทนบารมลัีลกั ษณะเปนคาน ทําดวยโลลหะอินวาร (IInvar) ที่
มีการยืดและหดตัวนอยมาาก มีความยาว 2 เมตร สาามารถพับกลาางได ทีก่ ึ่งกลลางคานมีกลองขนาด
อ
เล็ก สําหรับใช
ใ สองมองไปปที่กลองวัดมุม เพื่อใหสบเทนบาร
บั
ตั้งฉากกั
ฉ บแนวเล็ล็งของกลอง

รูปที
ป ่ 2.7 แสดงงสับเทนบาร
ห กการของสัสับเทนบาร การวั
ก ดระยะดว ยสับเทนบาารจะใชรวมกัับกับกลองวัดมุ
ด ม โดย
2.5.2 หลั
มีขั้นตอนดังนีน้
1) ตั้งกลองทีจ่ ุดแรกที
แ ต่ องการรวัดระยะ
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2) ตั้งสับเทนบารรใหตรงจุดที่จะวั
จ ดโดยการรทิ้งดิ่ง พรอมตั
ม ้งระดับ
3) ใช
ใ กลองระดับของสั
บ
บเทนบบารสองไปทีกล
่ องวัดมุม หรือที่สายดิ่งงของกลองวัดมุ
ด ม
4) ใช
ใ กลองวัดมุมส
ม องวัดคามุม ระหวางจุดปลายทั
ด
้งสองงขางของสับเทนบาร แลวนํ
ว าคามุม
ที่วัดไดมาคํานวณหาระยะะทางระหวางจจุดทีต่ ั้งกลองวัดมุม กับจุดที
ด ่ตั้งสับเทนบบาร

รูปที่ 2.8 แสสดงการสองกกลองวัดมุมไปปยังสับเทนบาร
A
/2

O

C

1.00
1.00

B
รูปที่ 2.9 แสดงการวั
แ
ดระยะด
ร วยสับเทนบาร
เ
ตัวอย
อ าง การหารระยะทาง OCC จากรูป มุมม AOB วัดไดจากกลองววัดมุม สมมุติติวาไดมุม
= α ในรูปสามเหลี
ส
่ยม AOC
A
OC คือ ระยะจากจจุดตั้งกลองถึงจุ
ง ดที่ตั้งสับเททนบาร ซึ่งเปปนระยะที่
ตองการวัดใหหยาว = d มุม OCA เปปนมุมฉาก ระยะ AC แลละ BC = 1 เมตร
มุม AOCC

=

จากอัตราสวน Cot

=

หรือ

=

Cot

OC
AC

เมตร
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นั้นคือ

2d

=

Cot α

d

=

Cot

เมตร

ดังนั้นเมื่อวัดมุม α ไดแลว นําคามุมไปเปดตาราง หรือใชเครื่องคํานวณที่มีคาของ Sine,
Cosine, Tangent หาคาของ Cot
ก็จะไดระยะทางที่มีหนวยเปนเมตร
สมมติในที่นี้ วัดมุมระหวางปลายของสับเทนบารได
=
2 องศา
ระยะทาง

= Cot

=

หรือ

=

=

T

Cot 1
.

=
57.307 เมตร
2.5.3 ความละเอียดถูกตองของการวัดระยะดวยสับเทนบาร ความละเอียดถูกตองของการวัด
ระยะดวยสับเทนบาร ขึ้นกับองคประกอบใหญๆ 2 ประการ คือ
1)
ความละเอียดของกลองที่ใชวัดมุม ถากลองที่ใชมีความละเอียดสูง มุมที่วัดไดจะ
ละเอียดถูกตอง กวามุมที่วัดจากกลองที่ทีความละเอียดต่ํากวา ระยะที่ไดจะถูกตองดีกวา
2) ความยาวของระยะที่วัด ถาระยะยาวมากขึ้นเทาไร ความแข็งแรงของรูป (Strength of
Figure) จะลดนอยลง ความคลาดเคลื่อนของระยะจะมากขึ้น ระยะยิ่งใกลความถูกตองของระยะจะ
เพิ่มมากขึ้น ระยะที่วัดดวยสับเทนบารที่ดีประมาณ 40 เมตร
ในป จ จุ บั น การวั ด ระยะด ว ยสั บ เทนบาร ใ ช กั น น อ ยลง เพราะเครื่ อ งวั ด ระยะทาง
อิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาจนสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว มีความละเอียดถูกตองสูง
ประกอบกับราคาของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกสถูกลง จึงไดรับความนิยมใชงานมากขึ้น

2.6 การวัดระยะดวยวิธีสเตเดีย (Stadia)
การวัดระยะโดยวิธีสเตเดีย เปนวิธีการวัดระยะดวยชุดอุปกรณการสํารวจ ประกอบดวยกลอง
วัดมุม หรือกลองระดับ และไมระดับ (Staff of Rod) เมื่อเราสองกลองวัดมุม หรือกลองระดับ จะ
เห็นวงแหวนระนาบสายใย ประกอบดวยสายใยราบ และสายใยดิ่ง ตัดกันเปนมุมฉาก มีขีดสั้น 2
ขีดอยูบนสายใยดิ่ง ขีดสั้น 2 ขีดนี้เรียกวาสายใยสเตเดีย (Stadia Hairs) ระยะหางระหวาสายใย
สเตเดียเรียกวาชวงสเตเดีย
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รูปที่ 2.10 แสดงสายใยสเตเดียในกลองวัดมุมและกลองระดับ
2.6.1 วิธีการหาระยะทางราบดวยวิธีสเตเดีย
1) ตั้งกลองที่ตําแหนง A และไมระดับที่ตําแหนง B ตองการวัดระยะทางราบ D ที่อยู
ระหวางแกนดิ่งของกลอง และไมระดับ
2) อานคาระดับที่สายใยสเตเดียบน U (Upper stadia Line) สมมติไดคา = 1.217 เมตร
3) อานคาระดับที่สายใยสเตเดียลาง L (Lower stadia Line)สมมติไดคา = 1.068 เมตร
4) หาระยะชวงสเตเดีย (Rod Interval) แทนดวย S จะเทากับคาสายใยบน ลบ ดวยคาสายใย
ลาง ในที่นี้
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 = คาคงที่
S = สายใยบน – สายใยลาง

2.7 การวัดระยะดวยโซ-เทป
การวัดระยะดวยโซ-เทป เปนวิธีการวัดระยะทางราบที่ใชกันโดยทั่วไป เพราะสามารถวัดได
ละเอียดถูกตอง เครื่องมือที่ใชในการวัดระยะมีราคาถูกกวาเครื่องมือชนิดอื่น และการฝกหัดผูเรียน
ที่จะทําการวัดระยะสามารถทําไดไมยากนัก
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ระยะที่วัดดวยโซ-เทป จะตองมีลักษณะที่สําคัญๆ 2 ประการคือ ระยะที่วัดจะตองเปนระยะใน
แนวเสนตรงระหวางจุดที่ทําการวัด และจะตองเปนระยะในแนวราบเทานั้น หากการวัดระยะครั้งใด
ไมไดลักษณะนี้ ระยะที่วัดไดจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
2.7.1 เครื่องมือที่ใชวัดระยะดวยโซ-เทป เครื่องมือและอุปกรณที่ใชวัดประกอบดวย

รูปที่ 2.11 แสดงเครื่องมือและอุปกรณการวัดระยะดวยโซ-เทป
1) โซลานเสน ความยาว 20 เมตร และ 40 เมตร หรือ 1 เสน

รูปที่ 2.12 แสดงโซลาน
2) โซลานฟุต ความยาว 100 ฟุต
3) เทปเหล็ก ความยาว 50 เมตร
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รูปที่ 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
โครงขายสามเหลี่ยมและงานชั้นที่ 1 แตในปจจุบันไดใชเครื่องมือวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกสแทน
6) หวงคะแนน (Pin หรือ Arrow) ทําดวยเหล็กขนาดเสนผายศูนยกลางประมาณ 6
มิ ล ลิ เ มตร ปลายข า งหนึ่ ง แหลม ปลายอี ก ข า งหนึ่ ง งอเป น ห ว ง ความยาวประมาณ 40-60
เซนติเมตร หรือยาวกวานี้ ทาสีขาว-แดงสลับกัน หวงคะแนนใชสําหรับที่หมายของโซ – เทป เมื่อ
ระยะที่วัดยาวกวาความยาวของโซ-เทป และสามารถใชเปนเครื่องมือลอแนวสําหรับวัดระยะดวย
7) หลักเล็งแนว (Ranging Pole) สวนมากทําดวยอลูมิเนียมเสนผายศูนยกลางประมาณ 1
นิ้ว ความยาว 2 และ 3 เมตร ทาสีขาว-แดงสลับกัน ใชปกเปนเปาสําหรับเล็งแนววัดระยะใหเปน
เสนตรง
8) ดิ่ง (Plumb Bobs) ใชสําหรับทิ้งดิ่งโซหรือเทปไปยังพื้นดิน เพื่อใหตําแหนงบนพื้น
ดินตรงกับตําแหนงที่กําหนดบนโซหรือเทป

รูปที่ 2.15 แสดง หวงคะแนน หลักเล็ง เทป โซ

9) ระดับมือ (Hand Level) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกําหนดความสูงของหัวและทาย
ของโซ-เทปใหมีความสูงเทากัน ระยะที่วัดจึงจะอยูในแนวราบ
10) เครื่องดึงโซ-เทป (Tension Handle Balances) ใชสําหรับดึงโซ-เทปใหไดแรงดึงตาม
กําหนดของโซ-เทปแตละเสน
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2.7.2 วิธีการวัดระยยะดวยโซ-เทปป การวัดระยะดวยโซ-เทปป มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1)
การเล็งแนววั
แ ดระยะ เมื่อชวงของระยะที่วัด ยาวมากกวาความยาวของโซ-เทป
ข
งแนนววัดระยะ เพพื่อแนวที่วัดเปปนเสนตรง การเล็
ก งแนววัวัดระยะทําได 2 วิธีคือ
จุดประสงคของการเล็
(1) การเล็ล็งดวยตาเปลา ทําไดโดยกการใชหลักเล็ล็งแนวที่ปกไววที่มุมหัวและะทายของ
ระยะที่จะทําการวั
า ด คนเลล็งแนวอยูที่จุจุดเริ่มตน แลละตองยืนอยูหหางจากหลักกเล็งแนวอยางนอย 50
เซนติเมตร เพราะถายืนใกกลกวานี้ การรเล็งแนวอาจเเกิดการคลาดเคลื่อนได

รูปที่ 2.16 แสดงการเล็งแนวดวยสาายตา
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(2) การเล็งแนวด
แ วยกลอง
อ กลองที่ใชอาจเปนกลองวั
อ ดมุม กลองระดับหรือกล
ก องสอง
ของเข็มทิศ กล
ก องทั้งสามมมีวิธีเล็งแนววเหมือนกัน แต
แ โดยทั่วไปปจะใชกลองวัวัดมุมเพราะใใชงานได
สะดวกและคคลองตัวกวากล
ก องชนิดอื่น การเล็งแนวดวยกลองวัดมุ
ด มจะไดแนววเสนตรงที่ถูกต
ก องกวา
การเล็งแนวดดวยตาเปลา สํสาหรับวิธีการเล็
า งแนวดวยกล
ว อง จะไดดกลาวรายละะเอียดในเรื่องการวาง
อ
แนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
2) การลอแนวว เมื่อคนหัวโซ
ว -เทป ลากกโซ-เทปไปไได 1 ชวง คนหัวโซ-เทปจะหา
เ
ตําแหนงที่อยูในแนวเสนตรงได โดยถืถือหวงคะแนนนลอแนว เพืพื่อใหคนเล็งแแนวดูวา หวงคะแนน
อยูในแนวเสสนตรงเดียวกััน กับหลักเล็ล็งแนวที่ปกไว
ไ ณ จุดหัวและท
แ ายหรือไไม เมื่อคนเล็ล็งแนวให
สัญญาณขยับห
บ วงคะแนนน คนลอแนวจะตองขยับหหวงคะแนนตตามสัญญาณ จนหวงคะแนนอยูใน
แนวเสนตรง จึงปกหวงคะแนนถาเปนพื
น ้นแข็ง เชน เปนพื้นคอนนกรีต ใหทําาเครื่องหมายไไวบนพื้น
การใหสัญญาาณหวงคะแนนนตามรูป ปฏิ
ป บัติดังนี้

รูปที่ 2.17 แสดงสสัญญาณการเล็งแนว
ง

(1) ใหขยับหหวงคะแนนไปทางแขนดานที
า ่โบก ถาโบกเร็
า
วใหขขยับเร็ว ถาโบกช
โ าให
ขยับชาๆ ซึ่งแสดงว
ง
าใกลจะตรงแนวแลลว
(2) ถาคนใหสัสญญาณเหยียดแขนตรงทั
ย
ทั้งสองขาง ใหคนลอแนววหยุดขยับหวงคะแนน
และคอยดูวา คนใหสัญญาณจะขยั
ญ
บแขขนทางไหนอีก ก็ใหขยับหหวงคะแนนไปปทางนั้นชาๆ
(3) ถาคนเล็งแนวโบกแขนนลงทั้งสองขขางพรอมกัน แสดงวาหวงงคะแนนตรงงแนวแลว
คนลอแนว ตตองปกหวงคะแนนใหแนน หรือทําเครืรื่องหมายไวเมื่อไมสามารถถปกหวงคะแแนนได
(4) ทําเครื่องหมายบอกระ
ง
ะยะ เมื่อปกหหวงคะแนนบบนแนวเสนตรรงแลว คนหััวโซ-เทป
จะตองดึงโซซ-เทปใหตึง โดยใช
โ
เครื่องดึ
ง งใหไดแรงงดึงตามที่กําหนด
ห และใหหโซ-เทปทาบบผานหวง
คะแนนหรือเครื่องหมายทีที่ทําไว ขณะเดียวกันคนททายโซ-เทป จะต
จ องระวังใใหขีดเครื่องหหมาย ซึ่ง
อาจเปน 0 หรือ 50 ขอองโซ-เทป ตรงกั
ต บจุดที่เริ่มวัดระยะพออดี จากนั้นคนนหัวโซ-เทปจจะตองใช
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หวงคะแนนอีกอันหนึ่ง ปกหรือทําเครื่องหมายบนพื้น ใหตรงกับขีดเครื่องหมายที่หัวโซ-เทป แลว
ดึงหวงคะแนนอันที่ใชลอแนวออก ความยาวของชวงที่วัดชวงแรกนี้ จะเทากับความยาวของโซเทป
(6) การวัดชวงตอไป คนหัวโซ-เทปจะลากโซ-เทปตอ สวนคนทายโซ-เทป จะเดิน
ตามไป เพื่อวัดระยะตอ ณ ที่ซึ่งทําเครื่องหมายหรือที่ปกหวงคะแนนไว โดยการใชหวงคะแนนที่
ปกไวเปนหลักสําหรับการเล็งแนวตอ หรืออาจนําหลักเล็งแนวอันแรก มาปกที่หลังหวงคะแนน
แลวเล็งแนว โดยใชหลักเล็งแนวที่ปกขึ้นใหมก็ได สวนวิธีการอื่นๆ เชนการลอแนว และการทํา
เครื่องหมายบอกระยะ คงทําเชนเดิม การวัดระยะตอเนื่องเชนนี้ไปจนถึงจุดสุดทาย แลวรวมระยะ
ที่วัดทั้งหมดเขาดวยกัน ก็จะไดระยะระหวางจุดที่ตองการ
2.7.3 การวัดระยะบนพื้นที่ลาดเอียง ระยะที่วัดในงานสํารวจ จะตองเปนระยะราบ ดังนั้นถา
บริเวณที่ทําการวัดระยะเปนพื้นราบ เชน สนามฟุตบอล หรือทุงนาราบ การวัดระยะจะทําไดงาย
โดยการวางโซ-เทปบนพื้นดินไดเลย แตถาบริเวณที่วัดระยะเปนที่ลาดเอียง ก็จําเปนจะตองยกโซ
หรื อ เทปด า นใดด า นหนึ่ งขึ้ น เพื่ อ ให โ ซ -เทปอยูใ นแนวราบ และใช ดิ่ง ช ว ยในการทํ า ที่ห มาย
ตําแหนงบนพื้นดิน

ระยะที่ตองการ

รูปที่ 2.18 แสดงการวัดระยะแบบขั้นบันได

2.7.4 ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะดวยโซ-เทป การวัดระยะดวยโซ-เทปใหถูกตอง ทํา
ไดคอนขางยาก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการวัดระยะ หลายประการ
คือ
2.7.4.1 ความยาวของโซ-เทปไมไดมาตรฐาน การตรวจสอบความยาวของโซ-เทป ทําได
โดยเอาไปดึงเทียบกับความยาวมาตรฐาน ที่ถูกตองแนนอนแลว การดึงเทียบนี้จะตองใชเครื่องดึง
เพื่อกําหนดขนาดแรงดึงใหแนนอน แล วตรวจสอบดูว า โซ-เทปมี ความยาวไดตามมาตรฐาน
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หรือไมสั้นหรือยาวไปเทาไร
า หรือจะตตองใชแรงดึงเท
ง าไร ความมยาวของโซ-เเทปจึงจะไดมาตรฐาน
ม
หากโซ -เทปปสั้ น กว า มาตตรฐาน ระยะะที่ วั ด ได จ ะมมากกว า ควา มเป น จริ ง แแต ถ า โซ -เทปปยาวกว า
มาตรฐาน ระะยะที่วัดไดจะน
ะ อยกวาความเปนจริง

สั้นเกินกวามมาตรฐาน
ความยาวมาตตรฐาน
ยาวกวามาตรรฐาน
รูปที่ 2.19 แสดงกการเปรียบเทียบความยาวโซ-เททป

ถานํนาโซ-เทปที่มีมีความยาวไ มไ ดมาตรฐาาน ไปทํากาารวัด ระยะ ระยะที่วัดไดจะคลาดจ
เคลื่อนจากคววามเปนจริง จะตองคํานวณปรับแกระยยะที่วัดไดใหถูกตอง
2.7..4.2 การจรรดศูนยและการทําเครื่องหหมายบอกระยยะไมถูกตอง ความคลาดเคลื่อนใน
กรณีนี้ไมเปนระบบ
น
ไมอาจตรวจสอบได ระยะที่วดได
ัด อาจสั้นหรื
ห อยาวกวาคววามเปนจริง
2.7..4.3 โซ-เทปไมอยูในแนววเสนตรง เชชน เล็งแนวไไมดีหรือเวลาวัด โซ-เทปติดตนไม
เล็กๆ ความคคลาดเคลื่อนในกรณีนี้ไมอาจตรวจสออบได แตระยยะที่วัดไดมักกยาวกวาความมเปนจริง
เสมอ
2.7..4.4 เวลาวัดโซ-เทปไมไดระดับ ควาามคลาดเคลื่อนในกรณี
อ
นี้ ไมอาจตรวจสอบได
เชนกัน และระยะที่วัดไดจะยาวกวาคววามเปนจริง
2.7..4.5 แรงดึงโซ
โ -เทป ไมได
ไ ตามมาตรฐานที่กําหนนด กอนที่จะะนําโซ-เทปไไปใชงาน
จะตองนําไปดึงเทียบกับขนาดมาตรฐานน โดยใชเครืรื่องดึง เพื่อหาวาจะตองใชชแรงดึงเทาไรร โซ-เทป
ที่จะนําไปใชช จึงจะไดควาามยาวตามมาาตรฐานที่กําหนด
ห เวลาใชงานก็
ง จะตองใใชแรงดึง ตาามที่หาได
มิฉ ะนั้น ระะยะที่วัด ไดจะคลาดเคลื่อน กลา วคือถา ใชแรงดึงมากเกิ
ม นไป โโซ-เทปจะยืดยาวกว
ด
า
มาตรฐาน ระะยะที่วัดไดจะน
ะ อยกวาควาามจริง แตถาใช
า แรงดึงนอยไปโซ-เทปก็ก็จะหยอนหรืรือตกทอง
ชางมากเกินไป
ไ ระยะที่วัดได
ด จะมากกววามาตรฐานเชชนกัน
2.7..4.6 การเปลี่ยนแปลงของงอุณหภูมิ โซซ-เทปที่ทําดวยโลหะแตลละเสน มีควาามยาวได
มาตรฐาน ทีอุ่ ณหภูมิหนึ่งๆ
ง ถาอุณหภูมิต่ําลงโซ-เททปจะหดตัว และในทางกลับกันถาหากกอุณหภูมิ
สูงขึ้น โซ-เททปก็จะยืดตัว ระยะที่วัดได
ไ จะเกิดควาามคลาดเคลื่อน ดังนั้นในกการวัดระยะทีที่ตองการ
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ความละเอียดถูกตองสูง จะตองวัดอุณหภูมิขณะทําการวัดระยะไวดวย เพื่อนํามาคํานวณแกหา
ระยะที่ถูกตอง
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
จะเห็นไดวาในการวัดระยะแตละครั้ง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน จากสาเหตุตางๆหลาย
ประการดั ง และความคลาดเคลื่ อ นบางอย า งไม อ าจตรวจสอบได ดั ง นั้ น ในการวั ด ระยะจึ ง
จําเปนตองละเอียด รอบคอบ และตองตรวจสอบโดยการวัดระยะครั้งที่สอง เปนการวัดสวนทาง
กับการวัดครั้งแรก ถาคาที่ไดจากการวัดทั้งสองครั้งแตกตางกันมาก แสดงวามีความคลาดเคลื่อน
จะตองทําการวัดใหมอีกครั้ง แตหากคาแตกตางกันเพียงเล็กนอย และอยูในเกณฑความคลาด
เคลื่อนที่ยอมให ก็ใหนําคาทั้งสองมาเฉลี่ยเปนระยะที่ตองการ
2.7.5 การคํานวณแกความคลาดเคลื่อนของระยะที่วัดดวยโซ-เทป การคํานวณปรับแกระยะที่
วัดดวยโซ-เทป ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เนื่องจากความยาวของโซ-เทปไมไดมาตรฐาน และ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มีหลักการดังนี้
การคํานวณแกระยะเนื่องจากความยาวเทปไมไดมาตรฐาน มีสูตรที่ใชในการคํานวณคือ
ระยะถูก
ระยะผิด

=

เทปผิด
เทปถูก

ตัวอยาง เทป 50 เมตร เสนหนึ่งเมื่อนําไปเทียบกับระยะมาตรฐาน ปรากฏวามีความ
ยาวเปน 49.950 เมตร แตเมื่อนําเทปเสนนี้ไปวัดระยะได 278.520 เมตร ระยะที่ถูกตองจะเปน
เทาไร
วิธีทํา แทนคาจากสูตรจะได
ระยะถูก
.
=
.
.
=
ดังนั้นระยะทีถ่ ูกตอง

=

.

.
.

278.241 เมตร ตอบ

56

2.7.6 เกณฑความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะ การวัดระยะดวยโซ-เทป มีความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบโดยการวัดระยะ 2 ครั้ง แลว
นํามาเทียบกันดูวา คาที่ไดแตกตางกันมากนอยเพียงไร อยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหได
หรือไม ถาความคลาดเคลื่อนเกินกวาเกณฑที่ยอมให ก็จะตองทําการวัดระยะใหมอีกครั้งหนึ่ง แต
ถาในการวัดระยะ 2 ครั้งนั้น ใชโซ-เทประบบเดียวกันควรวัดระยะสวนทางกัน ถาโซ-เทปตาง
ระบบกัน เชน ใชโซลานเสนและโซลานฟุต อาจวัดระยะตามทางเดียวกันได แลวแปลงคาใหเปน
ระบบเดียวกันเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
2.7.6.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหของการวัดระยะโซ-เทป
1.) การวัดระยะธรรมดา 1 : 3,000 – 1 : 5,000 ใชกับงานทําวงรอบงานสํารวจที่ดิน
การวางแนวกอสราง และการทําแผนที่ภูมิประเทศ เปนตน
2.) การวัดระยะอยางละเอียด (Precise Taping) 1 : 10,000 - 1 : 30,000 ใชกับการทํา
วงรอบของงานสํารวจเมือง (City Survey) การทําเสนฐานของงานวงรอบชั้นที่ 3 และงานกอสราง
ที่ตองการความละเอียดสูง เปนตน
2.7.6.2 การหาความคลาดเคลื่อนจากการวัดระยะ ทําไดโดยเอาคาความแตกตางของการ
วัดระยะ 2 ครั้ง เทียบกับความยาวของระยะที่วัดโดยประมาณ แลวคํานวณปรับคาความแตกตางให
เปน 1 ก็จะไดความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะ
ตัวอยาง กําหนดเกณฑความคลาดเคลื่อนไว 1:3,000 วัดระยะครั้งที่ 1 ได 273.805
เมตร และวัดระยะครั้งที่ 2 ได 273.682 เมตร จะคํานวณความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะได
ดังนี้
ความแตกตางของการวัดระยะ =
273.805 - 273.682
=
0.123 ม.
ระยะทางประมาณ
=
273 ม.
.
=
ดังนั้น ความคลาดเคลื่อน
=
,
=
1 : 2,200
ดังนั้ นการวั ดระยะครั้ งนี้ใชไ มไ ด เพราะความคลาดเคลื่อนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ
1 : 3,000 กลาวคือ ถาวัดระยะ 3,000 เมตร จะยอมคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 เมตร แตระยะที่วัดมา
ถาวัด 2,200 เมตร ก็จะคลาดเคลื่อน 1 เมตร จึงใชไมได จะตองทําการวัดระยะใหม
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2.8 การดูแลรักษาโซ – เทปและอุปกรณ
การปฏิบัติงานสํารวจรังวัด โซและเทปเปนอุปกรณพื้นฐาน ที่มีความจําเปนที่จะตองใชงาน
เปนประจํา จึงเกิดการชํารุดไดงาย ประกอบกับการวัดระยะ จะตองมีความละเอียด ผานเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด ชางสํารวจที่ดีจึงถือเปนหนาที่ ในการดูแลรักษาเพื่อใหอุปกรณนี้มีความ
พรอมในการใชงาน และเปนการยืดอายุใหทนนานมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดขอปฏิบัติดังนี้
2.8.1 ขณะปฏิบัติงานตองใหโซ – เทป เปนเสนตรงเสมอ หากโซพับอาจหักได สวนเทปอาจ
พันกันเปนปมแนน การวัดระยะอาจผิดพลาดได
2.8.2 ระวังอยาใชโซ – เทป ขณะมียานพาหนะผานไปมา อาจทําใหแตกหักหรือฉีกขาดได
ควรรอใหยานพาหนะผานไปกอน หรือขอใหหยุดการจราจรเปนการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานดวย
2.8.3 ควรหลีกเลี่ยงการลากโซ – เทป ผานพื้นแข็ง เชน ถนนคอนกรีต หรือถนนลูกรัง อาจ
ทําใหตัวเลขหรือเครื่องหมายตางๆ ลบเลือนเร็วขึ้น
2.8.4 หลังจากการใชงานกอนการมวนเก็บ จะตองทําความสะอาดทุกครั้ง หลังจากนั้นถาเปน
โซ หรือ เทป สแตนเลสใหรูดดวยผาชุบนํามัน เพื่อปองกันสนิมและยืดอายุการใชงาน
2.8.5 จะตองระมัดระวังเทปเอสลอน หรือเทปผาเปนพิเศษ เนื่องจากชํารุดงาย เชน อยาดึง
แรงเกินไป อยาใหถูกของมีคม ถาเทปเปอนโคลน หรือสิ่งสกปรก รีบลางน้ําใหสะอาด กอนมวน
เก็บควรทําความสะอาดขณะมวน ถาเทปเปยกหรือชื้นใหผึ่งใหแหงกอนมวนเก็บ
2.8.6 เมื่อวัดระยะเสร็จแตละชวงการวัด อยาลืมเก็บหวงคะแนนนับจํานวนและหลักเล็งทุก
ครั้ง โดยเฉพาะหวงคะแนนมักหายบอยๆ เนื่องจากมีขนาดเล็ก กอนเก็บตองทําความสะอาดทุก
ครั้ง
2.8.7 สถานที่เก็บ ควรแหงอากาศถายเทไดสะดวกปราศจากละอองฝน เพื่อเปนการปองกัน
การเปนสนิม
2.8.8 ครูชาง สมัยกอนชางที่จบจากสถาบันการอาชีวศึกษา สวนมากในปแรกที่เขาเรียน จะมี
พิธีครอบครูชาง ในวันไหวครู ชางทุกสาขาจึงใหความเคารพเครื่องมือ ซึ่งเปรียบเสมือนครู การ
เดินขามเครื่องมือทุกชนิด เปนสิ่งไมสมควรกระทํา
สรุป
การวัดระยะทางราบเปนการวัดเพื่อหาระยะหางจากจุดหรือตําแหนงที่ตองการ โดยวิธีตาง ๆ
ซึ่งแตละวิธีจะใหคาความละเอียดถูกตองแตกตางกัน การวัดระยะทางราบ เปนงานพื้นฐานของการ
สํารวจ ถาวัดผิดพลาดผลการสํารวจจะผิดตามไปดวย
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ใบงานที่ 2
วิชา งานสํารวจ 1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยโซ-เทป

หนวยที่
2
สอนครั้งที่ 3 - 4
จํานวนคาบรวม 16
จํานวนคาบ
8

ชื่องาน การเล็งแนว วัดระยะ

จุดประสงค
1. สามารถวัดระยะดวยโซ-เทปได
2. สามารถเล็งแนวดวยสายตาใหหว งคะแนน อยูบนแนวเสนตรงเดียวกันได
3. เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. โซลานเสน-เทป
4. ดิ่ง
7. ปากกาดินสอและอุปกรณ

2. หวงคะแนน
5. เครื่องดึงโซ

3. หลักเล็งแนว
6. สมุดสนาม

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ตองการวัดระยะ ab ซึ่งมีความยาวมากกวาความยาวของโซ-เทป
1. นําหลักเล็งแนวไปปกไวที่หมุด a และหมุด b โดยตองอยูในแนว ab
2. คนเล็งแนวยืนที่จุด a และอยูหางจากหมุด a อยางนอย 50 เซนติเมตร
3. คนหัวโซ-เทป ดึงโซ-เทปไปตามแนวจนหมด 1 ชวง พรอมถือหวงคะแนนลอแนว
4. คนเล็งแนวทําการเล็งแนว โดยการใหสัญญาณมือ เพื่อใหคนลอแนวขยับหวงคะแนนใหอยูใน
แนว ab
5. คนหัวโซ-เทปขยับหวงคะแนน ตามสัญญาณของคนเล็งแนว เมื่อคนเล็งแนวใหสัญญาณวาหวง
คะแนนอยูตรงแลว ใหปกหวงคะแนน ถาเปนพื้นแข็งใหทําเครื่องหมายไว
6. คนหัวโซ-เทป ดึงโซ-เทปใหตึง ถาใชเครื่องดึงดูแรงดึงใหไดขนาดตามตองการ และใหโซ-เทป
ทาบผานหวงคะแนน หรือเครื่องหมายที่กําทําไว ขณะเดียวกันคนทายโซ-เทปตองระวังขีด
เครื่องหมาย 0 ใหตรงกับหมุด a
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7. คนหัวโซ-เทปใหหวงคะแนนอีกอัน ปกหรือทําเครื่องหมายบนพื้น ใหตรงกับขีดเครื่องหมายที่
หัวโซ-เทป แลวดึงหวงคะแนนอันที่ใชลอแนวออก
8. คนที่หัวโซ-เทป ลากโซ-เทปตอ คนทายโซเทปเดินตามเพื่อไปวัดระยะตอ ณ ที่ปกหวงคะแนน
หรือทําเครื่องหมายไว โดยใชหวงคะแนนที่ปกไวเพื่อเปนที่เล็งแนว หรือนําหลักเล็งแนวมาปก
แทนหวงคะแนน เพื่อทําการวัดระยะตอ โดยวิธีการเดิม
9. ระยะชวงสุดทายที่สั้นกวาโซ-เทปใหดึงโซ-เทป วัดระยะระหวางจุดตอ
10. นําระยะที่ไดทั้งหมด รวมกันเปนระยะ ab
ขอควรระวัง / ขอแนะนํา
1. การเล็งแนวตองทําดวยความประณีต
2. ตองระวังใหโซ-เทปอยูในแนวราบ
3. รักษาแรงดึงของโซ-เทปใหตรงตามขอกําหนด
มอบงาน
ใหผูเรียน วัดระยะระหวางจุดกําหนดใหไมนอยกวา 100.00 เมตร โดย
ก.วัดดวยเทปจํานวน 3 เที่ยว (ไป-กลับ )
ข.วัดดวยโซจํานวน 3 เที่ยว (ไป-กลับ )
วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบผลการวัดระยะ
3. ความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน
วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การใชเครื่องมือ
3. ผลงานถูกตอง เรียบรอย
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ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 2 การวัดระยะทาง
เรื่อง การเล็งแนว วัดระยะ
ผลการปฏิบัติงาน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

ใบงานที่ 2

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
หนวยที่ 2 การวัดระยะทาง
เรื่อง การเล็งแนว วัดระยะ

ใบงานที่ 1
จํานวน

ชื่อผูเรียน ……………………………………………………

8

คาบ

ระดับคะแนน

ชั้น …………………… กลุม ………………..

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 เก็ บ และการทํ า ความสะอาดเครื่ อ งมื อ หลั ง การ
ปฏิบัติงาน

เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน ( 10 )

รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 2
ตอนที่ 1 การวัดระยะทาง
จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
1. ประเทศไทยนิยมใชหนวยของระยะในระบบใด
ก. ระบบอังกฤษ
ข. ระบบเมตริก
ค. ระบบ SI Unit
ง. ระบบ Universal Unit
2. การนับกาววัดระยะเปนการวัดระยะโดยวิธีใด
ก. วิธีทางตรง
ข. วิธีทางออม
ค. วิธีประมาณ
ง. วิธีการคํานวณ
3. การวัดระยะวิธีใดสามารถวัดระยะทางไกลไดสะดวกและรวดเร็ว
ก. การใชโซ - เทป
ข. การนับกาว
ค. EDM.
ง. สับเทนบาร
4. การวัดระยะบนพื้นสั้น ๆ ควรวัดดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและใหคาถูกตอง
ก. ใชเทปวัด
ข.ใชการนับกาว
ค. ใชสับเทนบาร
ง. ใช EDM.
5. การวัดระยะวิธีใดตอไปนี้ ที่ใหคาถูกตองดีที่สุด
ก. มชโซ - เทป
ข. ใชวัดบนแผนที่
ค. ใช Odometer
ง. ใชสับเทนบาร
6. การตรวจสอบระยะทีว่ ดั ดวยเทปมาแลว ควรใชวิธีใด
ก. ใชโซ - เทปวัด
ข. ใชการนับกาว
ง. ใช EDM.
ค. ใชสับเทนบาร
7. การเล็งแนวดวยสายตาเพือ่ ทําการวัดระยะดวยโซ - เทป ผูเล็งควรยืนหางจากจุดเริ่มตนเล็ง
เทาไร จึงจะใหแนวเล็งที่ดีทสี่ ุด
ก. 0.50 เมตร
ข. 1.00 เมตร
ค. 1.50 เมตร
ง. 2.00 เมตร
8. การวัดระยะดวยโซ - เทป ควรใชเครื่องมืออะไรดวย
ก. เข็มทิศ
ข. หมุดไม
ค. ดิ่ง
ง. คอน
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9. เหตุใดการวัดระยะดวยโซ - เทป บางครั้งจึงตองวัดเปนขั้นบันได
ก. เพราะผูว ัดระยะมีความชํานาญ
ข. เพราะเปนวิธีการวัดระยะแบบหนึ่ง
ค. เพราะพื้นที่ลาดเอียง
ง. เพราะตองการระยะลาด
10. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะแบบใด ที่อาจทําใหการวัดระยะดวยโซ - เทป เกิด
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด
ก. ความยาวเทปไมไดมาตรฐาน
ข. เวลาวัดโซ - เทปไมเปนเสนตรง
ค. เวลาวัดโซ - เทปไมไดระดับ
ง. อานคาผิด
ตอนที่ 2 การวัดระยะทาง
จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงแปลงระยะตอไปนีใ้ หเปนระบบ 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. จงแปลงระยะตอไปนีใ้ หเปนหนวยวัดระยะของไทย
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 )
หัวขอเรื่อง
3.1 ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป
3.2 วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป
3.3 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
3.4 การขึ้นรูปแผนที่ (Plotting)
ใบงานที่ 3 การกําหนดรูปสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป
ใบงานที่ 4 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
สาระสําคัญ
1. การสํารวจดวยโซ-เทป หมายถึง การปฏิบัติงานสํารวจเพื่อทําแผนที่แผนราบ โดยใชโซเทปและเครื่องมือประกอบการวัดระยะอื่นๆ
2. การสํารวจดวยโซ-เทปจะใชหลักการของรูปสามเหลี่ยม ในการกําหนดจุดตอเนื่องกันไป
จนประกอบเป น รู ป แผนที่ตามความตองการ บางแห งจึง เรี ย กการสํ ารวจด ว ยโซ -เทปว า “การ
สามเหลี่ยม”
3. การปฏิบัติงานสํารวจดวยโซ-เทป มีวิธีการดําเนินงานหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตการวางแผน การเดินสํารวจโดยรอบพื้นที่ การกําหนดหมุด การวัดระยะเสนฐาน การเขียนภาพราง เปน
ตน
4. การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป จะตองใชเสนของรูปสามเหลี่ยม หรือเสนฐานที่สราง
ขึ้นเปนพิเศษเฉพาะงาน เปนเสนอางอิงเพื่อเก็บรายละเอียด
5. การขึ้นรูปแผนที่ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาเขียนเปนรูปแผนที่ ดังนั้นจึง
ตองมีเครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ ตลอดจนกระดาษ เพื่อจัดทําตนรางแผนที่อยางพรอมเพียง
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จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู)
1. บอกความหมายของการสํารวจดวยโซ-เทปได
2. อธิบายหลักการสํารวจดวยโซ-เทปได
3. อธิบายวิธีการสํารวจดวยโซ-เทปได
4. ปฏิบัติงานเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทปได
5. ขึ้นรูปแผนที่ (Plotting) โดยวิธีการตางๆได
6. กําหนดรูปสามเหลี่ยม และลงที่หมายได
8. ลงที่หมายแผนที่ในกระดาษเขียนแผนที่ได
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3.1 ความหมายและหลักการสํารวจดวยโซ-เทป
การสํา รวจด ว ยโซ -เทป หมายถึ ง การสํ า รวจเพื่อ ทํ า แผนที่แ ผ น ราบ โดยใช โซ -เทปและ
เครื่องมือประกอบการวัดระยะอื่นๆ ใชกับการสํารวจพื้นที่ขนาดเล็ก ภูมิประเทศที่ราบหรือคอนขาง
ราบ โลงเตียน มีสิ่งกีดขวางเพียงเล็กนอย เชน ที่นา เปนตน การสํารวจดวยโซ-เทปนี้มักใชใน
งานออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ที่มีราคาไมสูงนัก ซึ่งตองการรายละเอียดจากากรสํารวจเพียง
แนวเขตรูปราง และเนื้อที่ของที่ดินเปนสําคัญ
หลักการสํารวจดวยโซ-เทปนั้น เปนการสรางรูปสามเหลี่ยมขึ้นในพื้นที่ โดยที่แตละดานของ
รูปสามเหลี่ยมจะทําหนาที่เปนเสนฐาน(Base Line) มีความยาวแตละดานที่ใกลเคียงกัน มุมภายใน
จะอยูระหวาง 30-120 องศา เพื่อใหงานสํารวจและเขียนรูปแผนที่ มีความผิดพลาดนอยที่สุด
ความละเอียดถูกตองของการสํารวจดวยโซ-เทปนี้ จะขึ้นอยูกับความถูกตองของการวัดระยะ
ดังนั้นผูที่จะทําการสํารวจดวยโซ-เทป จะตองมีทักษะในการวัดระยะดวยโซ-เทป และเขาใจ
หลักการสํารวจดวยโซ-เทปเปนอยางดี
3.1.1 หลั ก การสํ า รวจด ว ยโซ -เทป การสํ า รวจด ว ยโซ -เทป จะอาศั ย หลั ก การของรู ป
สามเหลี่ยม ในการกําหนดจุดตอเนื่องกันไป จนประกอบเปนรูปแผนที่ตามความตองการ บางแหง
จึงเรียกการสํารวจดวยโซ-เทปวา การสามเหลี่ยมดวยโซ

E

2

2

D

C

3
2

1 = เสนฐาน

(1)
2

2

2 = เสนประกอบรูปสามเหลี่ยม

2

A
1
B
รูปที่ 3-1 ชนิดของเสนสํารวจดวยโซ-เทป

3 = เสนตรวจ

รูปที่ 3.1 แสดงชนิดของเสนสํารวจ

ตามรูป ABCDE เปนที่ดินแปลงหนึ่ง การที่จะทําแผนที่ของดินแปลงนี้ได จะตองอาศัยการ
วัดระยะเปนรูปสามเหลี่ยม ซึ่งรูปสามเหลี่ยมเหลานี้จะประกอบดวยเสนที่มีชื่อเรียกตางๆ กัน คือ
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3.1.1.1 เสนฐาน (Base Line) เปนเสนที่จะใชเปนฐาน ในการสรางรูปสามเหลี่ยม หรือ
เชื่อมหมุดหลักเขตตามจุดมุมตางๆ ตามรูป คือ เสน AB เพื่อใชเปนฐานในการสรางรูปสามเหลี่ยม
ABC และรูปสามเหลี่ยม ABD
3.1.1.2 เสนประกอบรูปสามเหลี่ยมหรือเสนซอย (Tie Line) เปนเสน 2 เสน ที่สราง
ประกอบกับเสนฐาน เพื่อใหเกิดเปนรูปสามเหลี่ยม เนื่องจากจุดนั้นๆอยูไกลจากเสนฐาน ทําใหการ
เก็บรายละเอียดทําไดครบถวน และทําหนาที่เปนเสนตรวจไปในตัวดวย ตามรูปสามเหลี่ยม ABC
ซึ่งมี AB เปนเสนฐานมี AC และ BC เปนเสนประกอบรูป สวนสามเหลี่ยม ABD มี AB เปน
เสนฐาน มี AD และ BD เปนเสนประกอบรูป
3.1.1.3 เสนตรวจ (Check Line) เปนเสนที่สรางขึ้น เพื่อตรวจหาความคลาดเคลื่อน ของ
การวัดระยะและการลงที่หมายวา คลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่กําหนดหรือไม ในสามเหลี่ยมแตละ
รูป จะมีเสนตรวจสอบอยางนอยหนึ่งเสนเสมอ โดยการเปรียบเทียบระยะเสนตรวจสอบ ที่วัดได
จริงในสนาม กับระยะเสนตรวจเสนเดียวกันตามรูป คือ เสน CD ซึ่งจะตองทําการวัดระยะจริงใน
สนามวา ยาวเทาไร และวัดระยะของ CD ในแผนที่ ที่ทําการขึ้นรูปไววายาวเทาไร เมื่อเทียบหา
ความยาวตามมาตราสวนแลว ระยะทั้งสองจะตองอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนที่กําหนด แตถา
ระยะทั้งสองแตกตางกันมาก แสดงวามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดได 2 ทาง คือ การวัด
ระยะในสนามผิดพลาด และการขึ้นรูปแผนที่ผิดพลาด จะตองตรวจสอบหาความผิดพลาด โดย
ตรวจสอบการขึ้นรูปแผนที่กอนวา ผิดพลาดหรือไม ถาการขึ้นรูปแผนที่ผิดพลาด ก็ใหแกไขใหม
และวัดระยะ CD ในแผนที่ ตรวจสอบกับระยะจริงอีกครั้ง แตถาการขึ้นรูปแผนที่ถูกตอง แสดงวา
การวัดระยะในสนามมีความคลาดเคลื่อน จะตองวัดระยะใหม แลวนําขอมูลมาขึ้นรูปแผนที่ตอไป
ถาระยะ CD ที่วัดไดในแผนที่และระยะ CD ที่วัดในภูมิประเทศ มีความคลาดเคลื่อนอยู
ในเกณฑที่กําหนด แสดงวาการปฏิบัติงานที่ผานมาถูกตอง คือ จุด C และจุด D อยูในตําแหนงที่
ถูกตอง ก็จะใช CD เปนเสนฐานเพื่อสรางสามเหลี่ยม CED ตอไป เสน DE และ CE ก็จะเปน
เสนประกอบรูปสามเหลี่ยม
อนึ่ง เสนตรวจสอบอาจสรางในลักษณะอืน่ ๆไดอีก ตามรูป
2 3
1

2

2

3
1

รูปที่ 3.2 แสดงเสนตรวจสอบลักษณะตางๆ

2
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3.2 วิธีการสํารวจดวยโซ-เทป
การสํารวจดวยโซ-เทป มีขั้นตอนการดําเนินงานสํารวจในสนามดังนี้
3.2.1 เดินสํารวจบริเวณทั่วโปโดยรอบ หรือการสํารวจสังเขป (Reconnaissance Survey)
หมายถึง การเดินสํารวจบริเวณที่จะทําแผนที่ใหทั่วพื้นที่ เพื่อใหทราบลักษณะและรูปรางของ
พื้นที่ นํามากําหนดแผนการปฏิบัติงานวา จะทําอยางไร ทําจากไหนไปไหน งานเดินสํารวจ
บริเวณทั่วๆไปนี้ เปนงานที่จําเปน เพราะจะชวยใหการปฏิบัติงานสํารวจตอไปสะดวก รวดเร็ว
เครื่องมืออุปกรณที่ใชไดแก หลักเล็ง ตลับเข็มทิศ การวัดระยะโดยการนับกาว ผลการสํารวจนี้จะ
นํามาเขียนภาพราง แสดงบริเวณพื้นที่สํารวจโดยประมาณ

รูปที่ 3.3 แสดงการแนะนําเดินสํารวจบริเวณพื้นที่

3.2.2 การ กําหนดหมุดเพื่อการสํารวจ โดยคํานึงหลักเกณฑ ดังนี้
1) พยายามใหหมุดอยูชิดแนวเขตที่ดินมากที่สุด หรืออยูตามเขตที่ดินไดยิ่งดี ระหวางหมุด
ตอหมุด จะตองเปนเสนตรงและมองเห็นกันตลอด พยายามใหมีหมุดนอยที่สุด เพื่อความสะดวก
ในการลงที่หมายรูปสามเหลี่ยม
2) การสรางหมุดประกอบรูปสามเหลี่ยมนี้ จะตองใหเปนรูปสามเหลี่ยมที่มั่งคง คือ คามุม
ของสามเหลี่ยมแตละมุม ควรอยูระหวาง 30 องศา ถึง 120 องศา
3) เสนฐานควรยาวกวาเสนอื่น และควรผานยานกลางของพื้นที่ เพื่อปองกันไม –ใหรูป
สามเหลี่ยมบิดเบี้ยว
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4) เสนตรวจเสนหนึ่งๆ ควรตรวจรูปสามเหลี่ยมไดหลายรูป
5) การสรางหมุดพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางใหมากที่สุด
6) ถาตองสรางเสนตั้งฉากเพื่อเก็บรายละเอียด พยายามวางแผนสรางหมุดสํารวจเพื่อจะให
เสนตั้งฉากสั้นที่สุด
7) เขียนภาพราง ตําแหนงหมุดตางๆ ใหใกลเคียงสภาพความจริง
8) วัดระยะเสนฐาน เสนประกอบรูปสามเหลี่ยม และเสนตรวจทุกเสน ระยะของแตละ
ชวงจะตองวัด 2 ครั้งตรวจสอบกัน ความคลาดเคลื่อนตองอยูในเกณฑที่กําหนด คือ 1 : 5,000
ระยะที่วัดไดนี้ใหเขียนแสดงไวในภาพราง
3.2.3 กรณีที่มีแนวเสนคดโคง สามารถกําหนดแนวของเสนคดโคงได โดยใชระยะฉากจาก
เสนของรูปสามเหลี่ยม ตามตัวอยางที่แสดงในรูป

รูปที่ 3.4 แสดงการสํารวจแนวคดโคงดวยระยะฉาก

3.3 การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป จะตองใชเสนของรูปสามเหลี่ยม หรือเสนฐานที่สรางขึ้นเปน
พิเศษเฉพาะงาน เปนเสนอางอิงเพื่อเก็บรายละเอียด การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป จะใหวิธี
ระยะสกัด และวิธีระยะฉาก ซึ่งมีวิธีการดังนี้
3.3.1 การเก็บรายละเอียดดวยวีธีระยะสกัด การเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะสกัด เปนการเก็บ
รายละเอียดโดยใชหลักการของสามเหลี่ยมดวยโซ-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 จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปลงที่
หมายแผนที่ตอไป
3.3.2 การเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก การเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก จะตองให
เครื่องสองฉาก ประกอบกับโซ-เทป เพื่อหาตําแหนงที่จะใหแนวเสนตั้งฉาก
3.3.2.1 เครื่องสองฉากเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ทํางานโดยอาศัยหลักการสะทอนของแสง
เมื่อมองดานหนาของเครื่องจะเห็นเปนชองๆ ถาเปนเครื่องแบบระบบปริซึม 2 ชั้น จะมี 3 ชอง
ชองกลาง
มองตรงไป
ขางหนา

ชองบน
และ
ชองลางจะมองเห็นในแนวตั้งฉากดานขวา

รูปที่ 3.6 แสดงลักษณะของเครื่องสองฉาก

ตามอง
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ชองกลางจะมองทะลุผานออกไปขางหนาในแนวเสนตรง สวนชองบนและชองลาง ปริซึม
จะสะทอน ใหเห็นออกไปในแนวตั้งฉากกับแนวตรง ที่ดานมีที่แขวนดิ่งหรือเกลียวตอกับขา หรือ
อาจเปนที่มองหมุด (Optical Plummet) เพื่อกําหนดตําแหนงที่เครื่องสองฉากตรงกับพื้นดิน
3.3.2.2 การกําหนดแนวตั้งฉากกับเสนฐานโดยใชเครื่องสองฉาก
B

หลักเล็งแนว

หลักเล็งแนว

Q
C

D
P

A

รูปที่ 3.7 แสดงการกําหนดแนวตั้งฉาก

ถาตองการหาแนว CD ใหตั้งฉากกับเสนฐาน AB ที่จุด C ก็ใหเอาเทปลากขึงตามแนว AB
เอาไมเล็งแนวปกที่จุด B ถือเครื่องสองฉากทิ้งดิ่งใหตรงกับแนวเทป โดยหันหนาไปทางจุด B
ประมาณแนวตั้งฉาก CD แลวเอาไมเล็งแนวอีกอันปกไว เมื่อมองชองบน (หรือชองลางชองใด
ชองหนึ่ง) จะเห็นหลักเล็งแนวที่จุด D ถาเคลื่อนหลักเล็งแนวไปมาตามเสน PQ ภาพของหลักเล็ง
แนวที่ชองบน ก็จะเห็นหลักเล็งแนวที่จุด D ถาเคลื่อนหลักเล็งแนวไปมาตามเสน PQ ภาพของ
หลักเล็งแนวที่ชองบนก็จะเคลื่อนตามไปดวย จะมีตําแหนงหนึ่ง ที่ภาพของหลักเล็งแนวชองบน
ตรงกับภาพของหลักเล็งแนวชองกลาง (ที่จุด B) ณ ตําแหนงนี้ แนวของ CD จะตั้งฉากกับ AB
3.3.3 การหาจุดบนเสนฐาน การหาจุดบนเสนฐานที่ตอ งการดวยเครือ่ งสองฉาก
B

E
A

F

รูปที่ 3.8 แสดงการหาตําแหนงที่ใหแนวตั้งฉาก
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ตามรูป AB เปนเสนฐาน F เปนจุดคงที่จุดหนึ่ง ตองการหาตําแหนงของจุด E บนเสน
ฐาน AB ซึ่งทําใหแนว EF ตั้งฉากกับแนว AB สามารถทําไดโดยการขึงเทประหวาง AB เอา
หลักเล็งแนวปกที่จุด B และจุด F ประมาณตําแหนงของจุด E บนแนว AB ถือเครื่องสองฉากที่
ตําแหนงนั้น โดยหันหนาไปยังจุด B และมองผานชองกลางของเครื่องสองฉาก จะเห็นหลักเล็ง
แนวที่ จุด B มองชองบน (หรือชองลางชองใดชองหนึ่ง) เพื่อมองหลักเล็งแนวที่จุด F จากนั้นเดิน
ตามแนว AB โดยทิ้งดิ่งใหอยูบนเสนเทปตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเดินหนาหรือถอยหลังก็ได ขณะที่
เดินอยูนั้น หลักเล็งแนวที่ชองบนจะเคลื่อนไป-มา จะมี ณ ตําแหนงหนึ่ง ที่หลักเล็งแนวชองบน
ตรงกับหลักเล็ง แนวชองกลาง ณ ตําแหนงนี้จะเปนตําแหนงซึ่งแนว EF ตั้งฉากกับแนว AB
3.3.4 วิธีการเก็บรายละเอียดดวยระยะฉาก ตามรูป ก ข เปนเสนฐาน
ข
30.00 จ 3.50 D 10 ม. C
P 6.50

ง 12.00
ค 3.00 A

25.00
B

5.00 ม. ก 0
รูปที่ 3.9 แสดงการเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก

เมื่อ ก ข เปนเสนฐาน ตองการเก็บรายละเอียดเสาไฟ P และอาคาร ABCD ใช เทปขึง
ระหวาง กข โดยใหขีด 0 อยูที่ ก เอาหลักเล็งแนวปกที่ B หาตําแหนงที่ ค A ตั้งฉากกับ AB
อานระยะ กค (สมมุติวาได 5.00 ม. ) ใชเทปอีกเสนหนึ่งวัดระยะ ค A สวนแนว ง P และ จ D ก็
ใหทําเชนเดียวกัน ซึ่งสมมุติวามีระยะดังรูป จากนั้นวัดขนาดความกวางยาว ของอาคาร ABCD ทั้ง
สี่ดาน แลวนําขอมูลมาขึ้นรูปแผนที่ตอไป
3.3.5 การจดสมุดสนาม การบันทึกขอมูล จะใชวิธีการจดในสมุดบันทึกขอมูล ซึ่งมีชื่อ
เรียกวา สมุดสนาม (Field Book) การจดจะตองจดใหถูกตอง สะอาด ชัดเจน เปนระเบียบ
เรียบรอย อานงาย ควรปฏิบัติดังนี้
3.3.5.1 การจดสมุดสนามเมื่อเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะสกัด ใหใชวิธีการเขียนภาพราง
แลวเขียนระยะที่วัดไดในภาพราง ดังรูป

73

ข
50.000

14.790 ม.

32.482 ม.

9.000 ม.
37.359 ม.

30.000 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 เมื่อเก็บรายละเอียดดวยวิธีระยะฉาก ใหขีดเสนคูในแนวตั้ง
กลางกระดาษเปนเสนฐาน สําหรับเขียนระยะ และรูปตางๆใหชัดเจน ดังรูป
ข
50.000
3.500

D 10.000 ม. C

30.000
เสาไฟ P 6.500

12.000

อาคาร
3.000

25.000 ม.
A

5.000
0.000
รูปที่ 3.11 แสดงการจดสมุดสนามดวยวิธีระยะฉาก

25.000 ม.
B
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3.4 การขึ้นรูปแผนที่ (Plotting)
การขึ้นรูปแผนที่ หมายถึงการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาเขียนเปนรูปแผนที่ ดังนั้นจึง
ตอง มีเครื่องเขียนและอุปกรณตางๆตลอดจนกระดาษ เพื่อจัดทําตนรางแผนที่อยางพรอมเพียง ใน
ที่นี้จะแนะนําเฉพาะหลักการเขียนเทานั้น สวนรายละเอียดจะตองศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
เขียนแผนที่ หรือจากเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ การขึ้นรูปแผนที่ทําไดหลายวิธี ตามลักษณะของ
วิธีการเก็บรายละเอียดดังนี้
3.4.1 การขึ้นรูปแผนที่ดวยวิธีระยะสกัด ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) พิจารณาขอมูลของรูปแผนที่ที่จะเขียนจากสมุดสนาม (ตามตัวอยางนี้ ขอใหพิจารณา
รูปการจดสมุดสนาม ขอ 3.3.5.1 รูปที่ 10 ดวยวิธีระยะสกัด) เพื่อกําหนดขั้นตอน และการวางรูปที่
จะเขียนบนกระดาษ
2) กําหนดมาตราสวนที่จะใช โดยพิจารณาจากขอกําหนดของหนายงาน ชนิดของงานและ
อื่นๆตามความเหมาะสม
3) ลากเสนฐานลงบนกระดาษ ใหมีทิศทางและตําแหนงที่เหมาะสม มีความยาวตามระยะ
และมาตราสวนที่กําหนด
4) ใชจุดบนเสนฐานเปนจุดอางอิง(เปนจุดศูนยกลางของวงกลม) เพื่อใชวงเวียงกําหนด
ความยามของระยะสกัด
5) สมมุติใหใชมาตราสวน1:500 ลากเสนฐาน กข ความยาม 50.000 ม.หรือ1 ซม. บนตน
รางการขึ้นรูปตําแหนงเสาไฟ 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) จุดตัดของสวนโคงทั้งสองจะเปนตําแหนงของเสาไฟ P เขียนรูปสัญลักษณของเสาไฟ
ไวบนตนรางแผนที่ 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 จุดตัดของสวนโคงทั้งสอง 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 จุดตัดของสวนโคงทั้งสอง เปนตําแหนงจุด D
12) ลากเสน AD ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคาร วัดระยะ AD บนตนราง แผนที่ แลวเทียบกับ
มาตราสวนคํานวณหาระยะจริง ถาระยะที่หาไดเทากับ 30.000 ม.หรือใกลเคียงแสดงวาการสํารวจ
และการขึ้นรูปตนรางแผนที่ถูกตอง แตถาคลาดเคลื่อนมาก แสดงวาการสํารวจหรือการขึ้นรูปรน
รางแผนที่มีความผิดพลาด จะตองทําการตรวจสอบการขึ้นรูป และ/หรือปฏิบัติการสํารวจใหม
13) ถาตรวจสอบแลวเห็นวาระยะ AD ใชได ใหขึ้นรูปแผนที่ตอ เพื่อหาตําแหนงของ จุด B
และจุด C โดยการลากเสน AB และ DC ใหตั้งฉากกับเสน AD (โดยปกติอาคารตางๆจะมีมุมเปนมุม
ฉาก ยกเวนอาคารที่ออกแบบเปนพิเศษ)
14) วัดระยะ AB และ DC ใหยาว 9.000 ม. หรือ 1.80 ซม. จะไดตําแหนงของจุด B และจุด
C ลากเสน BC จะไดอาคาร ABCD ในรูปตนรางแผนที่
3.4.2 การขึ้นรูปแผนที่ดวยวิธีระยะฉาก
1) พิจารณาขอมูลจากสมุดสนาม และกําหนดขนาดของมาตราสวน ในที่นี้ใช ตัวอยางจาก
ขอ 3.3.5.2 รูปที่ 3.11 การจดสมุดสนามดวยวิธีระยะฉากและใชมาตราสวน 1 : 500
2) ลากเสนฐาน กข ยาว 50.000 ม. หรือ 10 ซม.
3) ขึ้นรูปเสาไฟ P ใชไมโปรแทรกเตอรวัดระยะบนเสนฐาน ที่ลากไวจากจุด ก 12.000
เมตร หรือ 2.40 ซม. ทําเครื่องหมายไวเบาๆ
4) ลากเสนตั้งฉากกับเสน กข ใหถูกทิศทางกับขอมูลในสมุดสนาม(ทางดานซาย) แลววัด
ระยะบนเสนตั้งฉาก โดยเริ่มจากเสนฐานออกไป 6.500 ม. หรือ 1.30 ซม. จะไดตําแหนงของเสา
ไฟ P เขียนสัญลักษณเสาไฟไวบนตนรางแผนที่
5) การขึ้นรูปอาคาร ABCD วัดระยะบนเสนฐาน จาก ก ไป 5.000 ม. หรือ 1.00 ซม. และ
30.000 ม. หรือ 6.00 ซม. แลวทําเครื่องหมายไว
6) ที่ ร ะยะ 1.00 ซม. สร า งแนวเส น ตั้ ง ฉากออกไปด า นขวาของเส น ฐาน และวั ด ระยะ
ออกไป 3.000 ม. หรือ 0.60 ซม. จะไดตําแหนงของจุด A
7) ที่ระยะ 6.00 ซม. สรางแนวตั้งฉากออกไปดานขวาของเสนฐานและวัดระยะออกไป
3.500 ม. หรือ 0.70 ซม. จะไดตําแหนงของจุด D
8) ลากเสน AD แลวจัดระยะ AD บนตนรางแผนที่วายาวเทาไร แลวเทียบกับมาตราสวน
หาระยะจริง ตรวจสอบความยาววาใกลเคียงกับ 25.000 ม. หรือไม ถาใกลเคียงแสดงวาการเก็บ
ขอมูลสนาม และการขึ้นรูปตนรางแผนที่ถูกตอง แตถาคลาดเคลื่อนมาก จะตองทําการตรวจสอบ
การขึ้นรูปตนรางแผนที่ หรือปฏิบัติสํารวจใหม
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9) สรางแนวเสน AB และ DC ใหตั้งฉากกับเสน AD วัดระยะ AB และDC ใหยาว 2.00
ซม. จะไดตําแหนงของจุด B และ C ลากเสน BC ก็จะไดตําแหนงของอาคาร ABCD บนตนราง
แผนที่
สรุป
การสํารวจดวยโซ-เทป เปนการสํารวจเพื่อทําแผนที่โดยใชโซ-เทป และอุปกรณประกอบ
การวัดระยะเปนเครื่องมือหลัก การสํารวจทําไดโดยการวัดระยะ โยงยึดเปนรูปสามเหลี่ยมติดตอกัน
ไป ความละเอียดถูกตองของการสํารวจขึ้นอยูกับความละเอียดในการวัดระยะ การสํารวจดวยโซเทปจะไดขอมูลเกี่ยวกับเนื้อที่ รูปรางและขอบเขตของแปลงที่ดิน
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ใบงานที่ 3
วิชา งานสํารวจ1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยโซ-เทป
ชื่องาน การสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป
จุดประสงค
1. สามารถกําหนดจุดสามเหลี่ยมเพื่อเก็บรายละเอียดได
2. สามารถกําหนดมาตราสวนและขึ้นรูปสามเหลี่ยมได
3. เกิดทักษะเกีย่ วกับการใชเครื่องมือ
เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. เทป-โซ
2. หลักเล็ง
3. หวงคะแนน
4. คอน-ตะปู
5. กระดาษปอนดเขียนแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. กําหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. เดินกําหนดจุดของสามเหลี่ยมใหคลอบคลุมพื้นที่
3. วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหลี่ยม-เสนตรง
4. นําคาที่ไดมาขึ้นรูปในกระดาษปอนดมาตราสวน 1:250
ขอควรระวัง / ขอแนะนํา
1. การกําหนดจุด จะตองมองเห็นกัน
2. การขึ้นรูปจะตองใชวงเวียนชวย
3. เมื่อขึ้นรูปแลวใชเสนตรวจเช็ควางานถูกตองหรือไมหากตางกัน
มากใหตรวจสอบการขึ้นรูปและระยะใหม
4. มอบงานให น.ศ. สํารวจจัดทําผังบริเวณตามที่กําหนดให

หนวยที่
3
สอนครั้งที่ 5 - 7
จํานวนคาบรวม 28
จํานวนคาบ
12
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วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การใชเครื่องมือ
3. ผลงานถูกตอง เรียบรอย
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ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่อง การสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป
ผลการปฏิบัติงาน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

2. การกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใบงานที่ 3

ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด

3. การเดินกําหนดจุดของสามเหลี่ยมคลอบคลุมพื้นที่

ใชได
ผิดพลาด

4. วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหลี่ยม

ใชได
ผิดพลาด

5. การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ

ใชได
ผิดพลาด

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

วิชา งานสํารวจ 1
ใบงานที่ 3
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่อง การสามเหลี่ยมและการขึ้นรูป
จํานวน
12
ชื่อผูเรียน …………………………………………………… ระดับคะแนน
ชั้น …………………… กลุม ………………..
รายการ

4

3

2

คาบ
รวม
1

1. การตรงตอเวลา
2. การแตงกาย
3. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ
4. การกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. การเดินกําหนดจุดของสามเหลี่ยม
6. วัดระยะเสนฐาน-ดานประกอบรูปสามเหลี่ยม
7. การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ
8. การเขียนรูปแผนที่
9. การทํางานเปนทีม
10.
ตรวจ เก็ บ และการทํ า ความสะอาดเครื่ อ งมื อ หลั ง การ
ปฏิบัติงาน

เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน ( 10 )

รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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ใบงานที่ 4
วิชา งานสํารวจ1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยโซ-เทป

หนวยที่
สอนครั้งที่
จํานวนคาบรวม
จํานวนคาบ

ชื่องาน การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
จุดประสงค
1. สามารถเก็บรายละเอียดดวยวิธี offset ได
2. สามารถเก็บรายละเอียดดวยวิธี tie lineได
3. สามารถนําขอมูลจากการเก็บรายละเอียดนํามาลงที่หมายในแผนที่ได

3
5-7
28
12

เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1.เทป-โซ
2. หวงคะแนน
3. หลักเล็ง
4. กระดาษปอนดเขียนแบบ
5. อุปกรณเขียนแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ขึงเทปตามแนวระหวางหมุด หากมีเทปเพียงเสนเดียว ใหเดินตามแนวดูจุดที่จะเก็บ
รายละเอียดกอนแลววัดระยะทีหลังก็ได
2. เก็บรายระเอียด ถาวรวัตถุทั้งหมดโดยวิธี
ก. การ offset
ข. การวัดระยะสกัด
ค. การใช optical square
3. ใชเสนประกอบรูป สามเหลี่ยม เก็บรายละเอียดใหทั่วบริเวณ หากเก็บไมทั่วถึงบริเวณ
ใหสรางเสนสํารวจขึ้นเพิ่มเติม หรือใชถาวรวัตถุเก็บรายละเอียดตอเนื่องได
4. นําขอมูลไป plot ในกระดาษปอนดเขียนแบบ ที่ลงที่หมายหมุดโครงสามเหลี่ยมไว
แลวตามมาตราสวน
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ขอควรระวัง / ขอแนะนํา
1. การหาตําแหนงตั้งฉาก ใหประมาณตําแหนงดวยสายตากอน จะชวยใหการหาตําแหนง
ตั้งฉากที่แทจริงสะดวกขึ้น
2. การจดสมุดสนาม ควรเขียนภาพรางใหคลายคลึงสภาพความเปนจริงมอบงานให น.ศ.
เก็บรายละเอียดจากใบงานที่ 4
วัดผล
1. ขั้นตอนการทํางาน – สมุดสนามถูกตองเรียบรอย
2. วัดขนาดของอาคาร ตรวจสอบขอมูล
3. ความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน
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ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่อง การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
ผลการปฏิบัตงิ าน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

2. การเดินตามแนวดูจดุ ที่จะเก็บรายละเอียดกอน

ใบงานที่ 4

ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด

3. การเก็บรายระเอียด

ใชได
ผิดพลาด

4. การใชเสนประกอบรูป สามเหลี่ยม

ใชได
ผิดพลาด

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ

ใชได
ผิดพลาด

บันทึก :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบประเมินผล
วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 3 การสํารวจดวยโซ-เทป
เรื่อง การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป
ชื่อผูเรียน
……………………………………………………………
ชั้น …………………… กลุม ………………..
รายการ

ใบงานที่ 4
จํานวน

8

คาบ

ระดับคะแนน
รวม
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
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 3
ตอนที่ 1 การสํารวจดวยโซ-เทป
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. การสํารวจดวยโซ - เทป จะใหขอมูลประเภทใด
ก. เนื้อที่
ข. ทิศทาง
ค. ความสูง
ง. ปริมาตร
2. การสํารวจดวยโซ - เทป ควรใชในกรณีใด
ก. พื้นที่กวางขวาง
ข. พื้นที่ราบโลง
ค. ภูมิประเทศเปนที่ลุม
ง. ที่ดินมีราคาสูง
3. วิธีการสํารวจดวยโซ - เทป ขอใดถูก
ก. เดินสํารวจบริเวณ - กําหนดหมุด - วัดระยะ - เขียนภาพราง
ข. เดินสํารวจบริเวณ - เขียนภาพราง - กําหนดหมุด - วัดระยะ
ค. เดินสํารวจบริเวณ - เขียนภาพราง - วัดระยะ - กําหนดหมุด
ง. เดินสํารวจบริเวณ - กําหนดหมุด - เขียนภาพราง - วัดระยะ
4. หมุดเพื่อทําการสํารวจดวยโซ - เทป ควรมีคุณสมบัติอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สดุ
ก. อยูในแนวเสนตรง
ข. สรางเสนตั้งฉากไดยาว
ค. เสนตรวจหนึ่งตรวจไดเฉพาะรูป
ง. อยูที่มุมเขตที่ดิน
5. การหาแนวเสนตั้งฉากควรใชเครื่องมือใดจึงจะดีทสี่ ุด
ก. เครื่องสองฉาก
ข. อัตราสวนสามเหลี่ยม 3 : 4 : 5
ค. ฉากสามเหลี่ยม
ง. กลองวัดมุม
6. การจดขอมูลสมุดสนามมีลักษณะใดสําคัญที่สุด
ก. สะอาด
ข. อานงาย
ค. ถูกตอง
ง. เรียบรอย
7. การขึ้นรูปแผนที่หมายถึงอะไร
ก. การนําขอมูลการสํารวจมาเขียนเปนรูปแผนที่
ข. การกําหนดหมุดในพืน้ ดินเพื่อทําการสํารวจทําแผนที่
ค. การเขียนภาพรางรูปแผนที่
ง. การเดินสํารวจบริเวณเพือ่ ทําแผนที่

86

8. การสํารวจดวยโซ - เทป จะทราบวามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เมื่อวัดระยะเสนฐาน
ข. เมื่อวัดระยะเสนประกอบรูปสามเหลี่ยม
ค. เมื่อวัดระยะเสนตรวจ
ง. เมื่อขึ้นรูปแผนที่
9. การขึ้นรูปแผนที่ดว ยวิธีระยะสกัด ใชเครื่องมืออะไรเปนหลัก
ก. โซ - เทป
ข. วงเวียน
ค. กระดาษ ดินสอ
ง. หลักเล็งแนว
10. การขึ้นรูปแผนที่ดว ยวิธีระยะฉาก ใชเครื่องมืออะไรเปนหลัก
ก. โซ - เทป
ข. เครื่องสองฉาก
ค. กระดาษ ดินสอ
ง. ไมโปรแทรกเตอร
ตอนที่ 2 การสํารวจดวยโซ-เทป
จงตอบคําตอบตอไปนี้
1. การสํารวจดวยโซ-เทป ควรใชในกรณีใด และมีหลักการสํารวจอยางไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. จงอธิบายขั้นตอน การสํารวจดวยโซ-เทปมาพอสังเขป
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ลักษณะของหมุดที่สรางขึ้น เพื่อใชทําการสํารวจดวยโซ-เทป ควรมีลกั ษณะอยางไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. การเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทปมีกี่วิธี แตละวิธีมีขอดูและขอเสียอยางไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. จงอธิบายหลักการขึ้นรูปแผนที่ จากการสํารวจดวยโซ-เทป ดวยวิธีระยะสกัด และวิธี
ระยะฉากมาพอสังเขป
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________

หนวยที่ 4
การสํารวจดวยเข็มทิศ
(Compass Survey)
หัวขอเรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ
ชนิดของเข็มทิศ
ทิศและมุม
การสํารวจดวยเข็มทิศ
การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
ใบงานที่ 4 การทําวงรอบดวยเข็มทิศ
ใบงานที่ 5 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ

สาระสําคัญ
1. การสํารวจดวยเข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการกําหนดทิศทาง หรือแนวทางของ
เสนตรงใดๆ โดยนับเนื่องจากแนวทิศเหนือแมเหล็กเปนสําคัญ
2. เข็มทิศมีหลายชนิด แตละชนิดจะมีลักษณะ และสวนปะกอบที่สําคัญคลายคลึงกัน จะ
แตกตางกันก็เพียงรูปรางลักษณะ และความสะดวกในการใชงานเทานั้น
3. การปฏิบัติงานสํารวจ จะมีการกําหนดแนวอางอิง เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของเสน
สํารวจ หรือตําแหนงของสิ่งใดๆ ดังนั้นผูปฏิบัติงานสํารวจ จึงตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องทิศและมุม
4. การสํารวจดวยเข็มทิศเพื่อทําวงรอบดวยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ การขึ้น
รูปวงรอบเข็มทิศ และการลงที่หมายรายละเอียด

จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู)
1. บอกความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศได
2. บอกลักษณะเข็มทิศชนิดตางๆได
3. อธิบายระบบทิศและมุมได
4. ทําวงรอบและเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศได
5. ขึ้นรูปแผนที่ (Plotting) วงรอบเข็มทิศได
6. ลงที่หมายรายละเอียดวงรอบได
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4.1 ความหมายของการสํารวจดวยเข็มทิศ
เข็มทิศในความหมายทั่วไป หมายถึง เครื่องชี้บอกทิศที่มีเข็มแมเหล็ก ปลายขางหนึ่งชี้ไปทาง
ทิศเหนือเสมอ แตในวิชาการสํารวจ จะมีความหมายกวางกวา การสํารวจดวยเข็มทิศจะหมายถึง
เครื่องมือที่ใชในการกําหนดทิศทาง หรือแนวทางของเสนตรงใดๆ โดยนับเนื่องจากแนวทิศเหนือ
แมเหล็กเปนสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากความมุงหมายของการใชเข็มทิศ แตกตางกัน ซึ่งในงานทั่วๆไป
จะใชเข็มทิศ เพื่อหาแนวทิศเหนือเทานั้น แตในการสํารวจจะอาศัยเข็มทิศ เพื่อหาทิศทางของแนว
เสน หรือทิศทางของจุดตางๆ นับเนื่องจากแนวทิศเหนือ แลวนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนที่ แผนผัง
หรือแบบแปลนตางๆ โดยใชเข็มทิศเปนเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน

4.2 ชนิดของเข็มทิศ
เข็มทิศมีหลายชนิด จะมีลักษณะและสวนประกอบที่สําคัญ คลายคลึงกัน จะแตกตางกันก็
เพียงรูปรางลักษณะ และความสะดวกในการใชงานเทานั้น เข็มทิศอาจแบงออกไดหลายชนิดดังนี้
4.2.1 ตลับเข็มทิศ ตลับเข็มทิศเปนเข็มทิศ ที่ใชในงานสํารวจแบบหนึ่ง มีลักษณะเปนตลับ
กลม ภายในตัวเรือนจะมีเข็มทิศและจานองศา ใชระบบปริซึมในการอานคาจานองศา มีทั้งแบบที่
อานคาจากจานองศาหนาเดียว (Single Image) และแบบที่อานคาจากจานองศา ที่อยูตรงกันขาม
สองหนา (Double Image) เวลาใชจะติดตั้งบนสามขา ตลับเข็มทิศมีทั้งแบบที่ใชกานเล็ง และแบบ
ที่เปนกลองสอง

รูปที่ 4.1 แสดงตลับเข็มทิศ
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1. ตัวตลับเข็มทิศ
3. เข็มทิศ
5. สายใย
7. กระจกสะทอนแสง
9. ปุมหยุด
11. ปุมโฟกัส

2. จานองศา
4. ปริซึม
6. ชองตามอง
8. คานล็อคและปลอยเข็มทิศ
10. ขอบยึด

รูปที่ 4.2 แสดงเข็มทิศจานองศาสองหนา

1. ระดับฟองกลม
3. ชองอานคาองศา
5. ควงสัมผัสทางราบ

2. กลองสอง
4. ควงบังคับทางราบ
6. ควงยึดขอตอและตั้งระดับ

4.2.2 กลองเข็มทิศ (Compass Theodolite) เปนกลองที่มีรูปรางลักษณะภายนอก
เหมือนกับกลองวัดมุม แตสวนประกอบสําคัญ ที่ใชในการกําหนดทิศทางเปนเข็มทิศ มุมที่วัดได
จึงเปนมุมที่นับเนื่องจากทิศเหนือ กลองเข็มทิศบางยี่หอ เชน Wild o สามารถอานคาองศา ได
โดยตรงถึง 1 ลิปดา ซึ่งคาที่มีความละเอียดพอสมควร จึงสามารถนําไปใชในงานสํารวจ ทําแผนที่
เฉพาะแปลง การวางแนวถนน ทางรถไฟ ทอระบายน้ําได
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รูปที
ป ่ 4.3 แสดงกลองเข็มทิศ

4.2.3 เข็ข็มทิศชางสํารวจ
ร (The Suurveyor’s Compass)
C
เข็มทิศชางสํารวจ เปนเข็มทิทศที่นิยม
ใชในงานสํารวจขั้นมูลฐาาน หรือทําแผผนที่บริเวณเนินินเขาสูงๆต่ําๆสามารถใชชงานไดสะดววกรวดเร็ว
คาจานองศารราบและจานอองศาดิ่ง อานไดละเอียดปรระมาณ 1 องศา เข็มทิศชางสํารวจมีมีลักษณะ
ดังนี้

รูปที่ 4.4 แสดงเข็มทิ
ม ศชางสํารวจจ
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4.2.4 เขข็มทิศชนิดอื่นๆ นอกจากกเข็มทิศที่กลาวมาแลว ยัังมีเข็มทิศชนินิดอื่นๆ ซึ่งใช
ใ ในงาน
ประเภทตางๆๆ อีกหลายแบบบ ดังนี้
4.2.4.1 เข็มทิศบรู
บ นตัน (Bruunton Compasss) เปนเข็มทิศแบบพกพาา มีเปาเล็งแลละมีระดับ
ฟองกลม เพืื่อประมาณใหหเข็มทิศไดระดั
ะ บ ใชในงาานสํารวจเบื้องต
อ นหรืองานนทั่วๆไป เชน งานทาง
ธรณีวิทยา เปปนตน เข็มทิศแบบนี้ บาางยี่หอและบาางรุน มีเครื่องอานเศษมาตตร ชวยใหการอานคา
เข็มทิศละเอียดขึ
ย ้น

รูปที่ 4.5 แสดงเข็ข็มทิศบรูนตัน

ต บ (Compaass Box) เปนเข็
น มทิศพกพาาอีกแบบหนึ่ง ที่มีเปาเล็ง ใช
ใ ในงาน
4.2.4.2 เข็มทิศตลั
สํารวจเบื้องตตนหรือการหาทิศทางโดยปประมาณ

รูปที่ 4.6 แสดงงเข็มทิศตลับ
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4.2..4.3 เข็มทิศราง
ร (Trough Compass) เปนเข็มทิศแบบสี
แ ่เหลี่ยม ใชสําหรับหาแนวทิ
ห
ศ
เหนือ – ใต นิยมใชในงานนสํารวจดวยโโตะแผนที่ เพืพื่อจัดทิศทางขของโตะแผนที่ใหอยูในแนนว เหนือ
-ใต

รูปที่ 4.7 แสดงงเข็มทิศราง

ป
องวัดมุม เปนเข็
น มทิศเหนือของกล
อ
องวัดดมุม เปนเข็มทิ
ม ศแบบ
4.2..4.4 เข็มทิศประกอบกล
วงกลม (Circcular Compaass) หรือแบบบหลอด (Tubbular Compaass) ใชในการรกําหนดแนววทิศเหนือ
ของกลองวัดมุมเพื่อวัดคาภาคของทิศทางหรื
ท อมุม

รูปที่ 4.8 แสดงเข็มทิศประกอบกล
ป
องวัวัดมุม
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4.3 ทิศและมุม
การปฏิบัติงานสํารวจจะมีการกําหนดแนวอางอิง เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของเสนสํารวจ
หรือตําแหนงของสิ่ งใดๆดังนั้น ผูปฏิบัติงานสํารวจ จึงตองมีความรูเกี่ ยวกั บเรื่องทิศ และมุ ม
พอสมควร
4.3.1 เสนเมอริเดียน (Meridian Line) เสนเมอริเดียน เปนเสนสมมุติที่กําหนดขึ้น เพื่อเปน
แนวอางอิง ในการกําหนดทิศทางของเสนสํารวจ หรือเสนตรงใดๆ ตลอดจนรายละเอียดและ
ตําแหนงของสิ่งตางๆในการสํารวจ แผนที่ แผนผัง หรือแบบแปลนตางๆ เสนเมอริเดียนแบงได
เปน 4 แบบ คือ
4.3.1.1 เสนเมอริเดียนจริง (True meridian หรือAstronomical Meridian) เปนเสนรอบโลก
ที่กําหนดขึ้น โดยใหผานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวาเสนแวง (Longitude)
4.3.1.2 เสนเมอริเดียนแมเหล็ก (Magnetic Meridian) เปนเสนรอบโลกที่กําหนดขึ้นโดย
ใหผานขั้วเหนือแมเหล็ก และขั้วใตแมเหล็ก ตําแหนงของขั้วเหนือและขั้วใตแมเหล็กนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลง แนวของเสนเมอริเดียนแมเหล็ก จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
4.3.1.3 เสนเมอริเดียนแผนที่ (Grid Meridian) เปนระบบของเสนโครงที่ใชในการสราง
แผนที่แตละแบบ หรือเรียกวาเสนกริด เสนเมอริเดียนแผนที่นี้ อาจเปนเสนตรงหรือเสนโคง และ
เสนแตละเสน จะขนานกันหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับชนิดของเสนโครงแผนที่
4.3.1.4 เสนเมอริเดียนสมมติ (Assumed Meridian) เปนเสนที่กําหนดขึ้น โดยเลือกเอา
แนวเสนใดๆ ที่มีลักษณะถาวรและเหมาะสม เชน แนวเสนที่ชี้ไปยังยอดเจดีย หรือสิ่งกอสราง
ถาวรอื่นๆ ใชเปนเสนอางอิงในการทําแผนที่ ของบริเวณเล็กๆ โดยไมเกี่ยวโยงกับบริเวณอื่นใด
และจะเปนแผนที่รูปลอย
4.3.2 ทิศเหนือ ทิศเหนือ เปนทิศทางที่นิยมใชเปนแนวอางอิง ในการทําแผนที่ แนวทิศ
เหนือของตําแหนงใดๆ จะเปนแนวที่ทับหรือขนานกับเสนเมอริเดียน ที่ผานจุดนั้น ทิศเหนือจึง
แบงเปนชนิดตางๆ ตามชนิดของเสนเมอริเดียนดังนี้
4.3.2.1 ทิศเหนือจริง (True North) เปนแนวที่ชี้ไปยังขั้วโลกเหนือ ซึ่งเปนแนวที่คง ที่
การหาทิศทางเหนือจริง ทําไดโดยการสํารวจทางดาราสตร หรือการใชเครื่องมือพิเศษ เชน Gyroattachment ทิศเหนือจริงจะแสดงดวยสัญลักษณรูปดาว

95

GN

รูปที่ 4.9 แสดงสัสัญลักษณของทิิศ

Magnetic North)
N เปนแนวที
แ ่ชี้ไปยังขั้วเหนือแมเหล็ก ถา4.3..2.2 ทิศเหนือแมเหล็ก (M
ตําแหนงขั้วเหหนือของแมเหล็
ห กโลกเปลี่ยนแปลง แนนวทิศเหนือแมมเหล็กก็จะเปปลี่ยนตามไปดดวย การหาทิศเหนือแม
แ เหล็ก ทําได
ไ โดยใชเข็มทิ
ม ศ ทิศเหนือแม
อ เหล็กจะแแสดงดวยสัญ
ญลักษณ รูปลูกศรครึ่ง
ซีก
4.3..2.3 ทิศเหนือกริ
อ ด (Grid North) เปนเส
น นที่แสดงแนวที่ขนาน กับเสนกริดที
ด ่ผาน ณ
ตําแหนงนั้น สัญลักษณของทิศเหนือกริ
ก ดใชอักษร GN
G
4.3..2.4 ทิศเหนือสมมุ
อ ติ (Arbbitrary Northh) เปนแนวทิิศเหนือที่กําหหนดขึ้น โดยเเลือกแนว
เสนตรงใดๆ ที่ชี้ไปยังถาววรวัตถุ ใชในการทํ
น าแผนทีที่บริเวณเล็กๆ ที่ไมตองกาารความละเอียดมาก
ย
4.3.3. มุมมทิศ มุมทิศ หมายถึง ทิศทางของเสนสํารวจหรือเสนตรงใดๆทที่ทํากับเสนเมมอริเดียน
มุมราบที่เกิดขึ
ด ้น ระหวางเส
ง นสํารวจแและเสนเมอริเดี
เ ยนนี้ เรียกว
ก า มุมทิศ ดังนั้นมุมทิศจึงมีหลาย
แบบ ตามแบบบของเสนเมมอริเดียน ดังนี้
1) มุมทิศจริง คือ มุมราบระหหวางเสนเมอริริเดียนจริงกับเส
บ นสํารวจ
2) มุมทิศแมเหล็ก คือ มุมราบบระหวางเสนเมอริ
น เดียนแมมเหล็กกับเสนนสํารวจ
3) มุมทิศกริด คือ มุมราบระหหวางเสนเมอริเดียนแผนทีที่กับเสนสํารววจ
4) มุมทิศสมมุติ คือ มุมราบรระหวางเสนเมมอริเดียนสมมมุติกับเสนสํารรวจ
4.3.4 ระบบของมุ
ร
มทิศ มุมทิศแบบงเปน 2 ระบบบคือ
4..3.4.1 ระบบมมุมทิศวงกลมม (The Whole Circle Beearing System
m) หมายถึง คคาของมุม
ราบที่นับจากกแนวเสนสํารวจ
ร ระบบมุมทิ
ม ศวงกลมนีนีเ้ รียกโดยทั่วไปว
ไ า ภาคของทิศ (Azimuuth)
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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
ภาคของทิศจึงแบงเปนชนิดตางๆ ตามแบบของเสนเมอริเดียน คือ
1) ภาคของทิศจริง (True Azimuth)
2) ภาคของทิศแมเหล็ก (Magnetic Azimuth)
3) ภาคของทิศแผนที่ (Grid Azmuth)
4) ภาคของทิศสมมุติ (Assumed Azmuth)
ในงานสํารวจทางดาราสตร นิยมใชคาภาคของทิศที่นับเนื่องจากทิศใต
4.3.4.2 ระบบมุมทิศเสี้ยว (The Quadrental Bearing System หรือ Reduced -Bearing)
หมายถึง คามุมราบที่นับออกจากทิศเหนือ หรือทิศใต ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกจนถึง
แนวเสนสํารวจ หรือเรียกกันวา มุมทิศแบริ่ง (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
เมื่อรูคาภาคของทิศก็จะคํานวณหาคามุมทิศไดและถารูคามุมทิศก็สามารถคํานวณหาภาค
ของทิศได เมื่อพิจารดูรูปขางลาง

รูปที่ 4.12 แสดงความสัมพันธของภาคของทิศและมุมทิศ

จากรูป

ภาคของทิศ
มุมทิศ
ภาคของทิศ
ดังนั้น
มุมทิศ
มุมทิศ
ภาคของทิศ

OA
OA
OB
OB
OC
OC

= 60°
= N60° E
= 135°
= 180° - 135° = 45°
= S45° E
= S30° W
= 180° + 30° = 210°
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4.3.6 ภาคของทิศไป และภาคของทิศกลับ

รูปที่ 4.13 แสดงภาคของทิศไป และ ภาคของทิศกลับ

จากรูป (ก) เมื่อพิจารณาที่จุด A ภาคของทิศของเสนตรง AB จาก A ไป B จะมีคา 60°
สวนภาคของทิศกลับจาก B มา A หรือ 1
จะมีคา = 60°+180° = 240°
จากรูป (ข) เมื่อพิจารณาที่จุด B ภาคของทิศจาก B ไป C = 310° สวนภาคของทิศกลับ
จาก C มา B หรือ 2
จะมีคา = 310° - 180° = 130°
ดังนั้น จึงสรุป ไดวาภาคของทิศ ของเสนตรงเดียวกัน แตทิศทางตรงกั น ขาม จะมี คา
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 มีคาเทากันแตมี
ทิศทางตรงกันขามดังแสดงในรูป (ค)
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4.3.8 การหาคามุมจากภาคของทิศ เราสามารถหาคามุมจากภาคของทิศดังนี้

รูปที่ 4.15 การหาคามุมจากภาคของทิศ

4.3.8.1 หมุดหลังและหมุดหนา การปฏิบัติงานสํารวจโดยทั่วไป โดยเฉพาะการทําวงรอบ
มักจะทําในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา จากรูป จะทําจากหมุด A ไปหมุด B หมุด C และหมุด D เมื่อ
พิจารณาที่หมุด A หมุด B จะเปนหมุดหนา เมื่อพิจารณาที่หมุด B หมุด A จะเปนหมุดหลัง และ
หมุด C จะเปนหมุดหนาเมื่อพิจารณาที่หมุด C หมุด B จะเปนหมุดหลังและหมุด D จะเปนหมุดหนา
เมื่อพิจารณาที่หมุด D จะมีเฉพาะหมุด C เปนหมุดหลังเทานั้น
4.3.8.2 ภาคของทิศหลังและภาคของทิศหนา การกําหนดภาคของทิศวาจะเปนภาคของทิศ
หลังหรือภาคของทิศหนานั้น มีหลักการกําหนดเชนเดียวกับการกําหนดหมุดหลังและหนากลาวคือ
ถาพิจารณาที่หมุด A จะมีเฉพาะภาคของทิศหนา คือภาคของทิศจาก A ไป B ซึ่งมีคา 235° เมื่อ
พิจารณาที่หมุด B จะมีภาคของทิศจาก B ไป A เปนภาคของทิศหลังมีคา 55° และมีภาคของทิศจาก
B ไป C เปนภาคของทิศหนามีคา 140° เมื่อพิจารณาที่หมุด C คาภาคของทิศหลังเปน 320° และคา
ภาคของทิศหนาเปน 60 เมื่อพิจารณาที่หมุด D มีเฉพาะคาภาคของทิศหลังเปน 240
4.3.8.3 การคํานวณคามุม เมื่อพิจารณารูป 4.15 ถาตองการหาคามุม ABC ก็ตองเอาคา
140° - 55° หรือเทากับ 85° นั้นคือคามุม ABC จะเทากับภาคของทิศหนาลบดวยภาคของทิศหลัง
หรือสรุปในรูปสูตรไดวา
มุม
=
ภาคของทิศหนา - ภาคของทิศหลัง
มุม ABC
=
140° - 55° = 85°
กรณีที่คาภาคของทิศหนานอยกวาคาภาคของทิศหลังจะตองเอา 360° บวกกับภาคของทิศ
หนากอน แลวจึงลบดวยคาภาคของทิศหลัง ตัวอยางเชนการคํานวณหามุม BCD
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รูปที่ 4.16 แสดงภาคของทิศหนานอยกวาภาคของทิศหลัง

เมื่อพิจารณารูป 4.16 จะเห็นไดวา
มุม BCD = (ภาคของทิศหนา + 360) - ภาคของทิศหลัง
= (60 + 360) - 320
= 100
ดังนั้น จึงสรุปไดวา คาของมุมใดๆจะเทากับภาคของทิศหนา ( +360 ) ลบดวยภาคของทิศ
หลัง
4.3.9 การคํานวณภาคของทิศจากคามุม คาภาคของทิศของเสนสํารวจ จะนํามาใชในการ
คํานวณหาคาพิกัดทางราบ (แกน X) และคาพิกัดทางตั้ง (แกน Y) ของหมุดปลายเสนสํารวจแตละ
เสน ดังนั้นจึงจําเปนตองรูคาภาคของทิศ ของเสนสํารวจเสนแรก ซึ่งอาจเปนเสนสํารวจเดิมที่รูคา
ภาคของทิศแลว หรือทําการวัดหาขึ้นใหม โดยการสองวัดทางดาราสตร หรือหาคาโดยประมาณ
จากเข็มทิศ สวนเสนสํารวจตอๆไป จะใชวิธีคํานวณหาภาคของทิศ จากคามุมราบ ทั้งนี้เนื่องจาก
การวัดหาคาภาคของทิศจริง ทําไดคอนขางยาก และการวัดคาภาคของทิศโดยใชเข็มทิศนั้น อาจจะ
เกิดความคลาดเคลื่อนไดมาก ในขณะที่การวัดมุมราบนั้น สามารถทําไดรวดเร็วและใหคาที่ถูกตอง
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
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จากรูป
ภาคของทิศ BC = 45 + 110 + 180
= ภาคของทิศ AB + มุม ABC + 180
= 335 องศา
จากตัวอยางการหาคาภาคของทิศที่กลาวแลว อาจสรุปเปนสูตรไดดังนี้
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
การขึ้นรูปวงรอบเข็มทิศ และการลงที่หมายรายละเอียด
4.4.1 การทํ า วงรอบด ว ยเข็ ม ทิ ศ การทํ า วงรอบด ว ยเข็ ม ทิ ศ เป น วิ ธี ห นึ่ ง ในการกํ า หนด
ตําแหนงจุดควบคุมทางราบ โดยการรังวัดคามุมไป และมุมย อนของแนวเสนตรงบนวงรอบ
ติดตอกันไปเรื่อยๆ ชนิดของวงรอบเข็มทิศแบงเปน 2 ชนิดใหญๆคือ วงรอบเปด(Open Traverse)
และวงรอบปด (Close Traverse) ดังนี้
4.4.1.1 การทําวงรอบเปดดวยเข็มทิศ เปนการทําวงรอบที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เปน
คนละสถานีกัน ที่สําคัญคือไมทราบพิกัดทั้งคู ในการสํารวจประกอบดวยการวัดระยะทุกดาน และ
การวัดมุมไปและมุมยอนทุกสถานีประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

รูปที่ 4.20 แสดงวงรอบเปดดวยเข็มทิศ

4.4.1.2 การทําวงรอบปดดวยเข็มทิศ (Close Traverse) แบงออกเปน 2 ชนิดยอยคือ วงรอบ
ปดแบบบรรจบตัวเอง และวงรอบปดแบบเขาบรรจบจุดที่ทราบคาพิกัด ในหนวยนี้จะเรียนรูเฉพาะ
การทําวงรอบปดแบบบรรจบตัวเอง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

รูปที่ 4.21 แสดงการสํารวจดวยเข็มทิศ
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1) ตั้งเข็มทิศที่หมุด A ตั้งสามขาทิ้งดิ่งที่หมุด E และหมุด B วัดภาคของทิศหลัง
AE และภาคของทิศหนา AB
2) ยายเข็มทิศไปตั้งที่หมุด B ตั้งสามขาทิ้งดิ่งที่หมุด A และหมุด C วัดภาคของทิศ
หลัง BA และภาคของทิศหนา BC
3) ตอไปยายเข็มทิศไปตั้งที่หมุด C ตั้งสามขาทิ้งดิ่งที่หมุด A และหมุด E ทําการวัด
ภาคของทิศหลัง และภาคของทิศหนาทุกหมุด
4) การจดสมุดสนาม ในการปฏิบัติงานสํารวจ จะมีขอมูลตาง ๆ เปนจํานวนมากจึง
จําเปนตองมีการจดบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหผูที่จะใชขอมูล เชน คนลงที่หมาย เขาใจ
และใชขอมูลไดอยางถูกตอง ในที่นี้ขอแนะนําตัวอยางแบบฟอรมการจดขอมูล เพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอและการปฏิบัติงานเทานั้น
ตัวอยางแบบฟอรมสมุดสนามและขอมูล
โครงการ........................................................... วันที่.........../........................./.............
หัวหนากลุม................ผูสอง........ผูจด..... ผูวัด ลักษณะอากาศ....................................
ระยะ 1…………….2………………………... ............................................................
ภาคของทิศ
ระยะ
หมุด ที่หมาย
แผนที่สังเขป
°
' " (เมตร)
A
E
312 20 B
68 10 - 39.850
B
A
266 10 C
28 20 - 46.738
C
B
208 30 D
295 30 - 58.453
D
C
115 40 E
218 00 - 57.452
E
D
37 50 A
132 20 - 35.191
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4.4.1.3 การปรับแกคาภาคของทิศ เมื่อวัดคาภาคของทิศไปและภาคของทิศกลับของเสน
สํารวจทุกเสนแลว จะตองตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาดูวา คาภาคของทิศไปและคา
ภาคของทิศกลับของเสนสํารวจแตละเสนแตกตางกัน 180 หรือไม ถาแตกตางกัน 180 พอดี แสดงวา
คาภาคของทิศที่วัดมาถูกตอง แตถาแตกตางกันไมได 180 พอดี จะตองทําการปรับแกคาภาคของทิศ
ของเสนสํารวจนั้นๆ ใหแตกตางกัน 180 เชน

รูปที่ 4.22 แสดงการปรับแกคาภาคของทิศ

จากรูปที่ 4.21 พิจารณาเสนสํารวจ AB
ภาคของทิศ AB = 86 10
ภาคของทิศ BA = 266 10
ผลตางภาคของทิศ = 180 00 แสดงวาภาคของทิศที่วัดมามีความถูกตอง
พิจารณาเสนสํารวจ BC
ภาคของทิศ BC = 28 20
ภาคของทิศ CB = 208 30
ผลตางภาคของทิศ = 180 10 แสดงวาภาคของทิศที่วัดมามีความคลาด เคลื่อน
10 องศา จะตองปรับแกคาภาคของทิศที่วัดมาทั้งสองคา คาละครึ่งหนึ่งของความคลาดเคลื่อน คือ5’
นําไป + และ – ออกจากคาที่วัดมาทั้งสองคา เพื่อใหผลตางได 180 พอดี ตามตัวอยางผลตาง
มากกวา 180 ดังนั้น จึงตองลบคาภาคของทิศที่มากและบวกคาภาคของทิศที่นอย คาภาคของทิศที่
ปรับแกจะไดดังนี้
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ภาคของทิศ BC = 28 25
ภาคของทิศ CB = 208 25
สวนค
น าภาคของทิทิศของเสนสํารวจอื
า ่น ๆ ก็ตรวจสอบและ
ต
ะปรับแกโดยวิธีเดียวกัน

4.5 การเก็บรายละเอี
บ
ยดด
ด วยเข็มทิศ
การเก็บรายละเอี
บ
ยดขของภูมิประเททศจะทําตอจาากการสรางหมุดบังคับแผนนที่หรือการ-ททําวงรอบ
แลว เพราะจจะตองใหหมุดของวงรอบบที่ทําไวเปนหลั
ห กอางอิงในนการเก็บรายยละเอียดและะการลงที่
หมายรายละเอียดในแผนนที่ การเก็บราายละเอียดดวยเข็
ว มทิศ จะใชคาภาคขอองทิศประกอบ การวัด
ระยะพิจารณ
ณาตัวอยางตามมรูป

รูปที่ 4.23 แสดงการเก็บรายละเอียดดวยเข็
ย มทิศ

4.5.1 กการเก็บรายละะเอียดอาคาร
1 ตั้งเข็มทิศที
1)
ศ ่หมุด A วัดภาคของทิศจากหมุ
จ
ด A ไปยั
ไ งมุมอาคาาร 1 และ 2 สมมุ
ส ติภาค
ของทิศ A – 1 = 21 30  และ A – 2 = 21 50
2
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2) วัดระยะ A-1 และระยะ A–2 สมมุติใหเทากับ 23.810 เมตร และ 17.630 เมตร
ตามลําดับ
3) วัดขนาดความกวางและความยาวของอาคารทั้งสี่ดาน สมมุติใหดานกวาง 15.000
เมตร และดานยาว 20.000 เมตร
4.5.2 การเก็บรายละเอียดเสาไฟ
1) ตรวจสอบแนวของเสาไฟกอนวาอยูในแนวเสนตรงหรือไม ถาอยูในแนวเสนตรง
การเก็บรายละเอียดจะทําไดสะดวกขึ้น ในที่นี้สมมุติใหเสาไฟอยูในแนวเสนตรง
2) ตั้งเข็มทิศที่หมุด B วัดภาคของทิศจากหมุด B ไปเสาไฟ ก สมมุติได 107 40และ
วัดระยะจากหมุด B ไปเสาไฟ ก สมมุติได 14.200 เมตร
3) ตั้งเข็มทิศที่หมุด D วัดภาคของทิศ D – จ สมมุติได 21 30 และวัดระยะ D – จ
สมมุติได 23.800 เมตร
4) วัดระยะระหวางเสาไฟแตละตน
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ตัวอย
ว างการจดดสมุดสนาม
โครงกาาร................................................................................... วันที่......./........./..........
หัวหนากลุ
า ม .....................ผูสอง......................ผูผูจ ด.................... ลักษณ
ณะอากาศ.............
ผูวัดระยยะ 1…………
………..……….2……..…
………………….. .....................................
หมุด

ที่หมาย

A
A

B
D

ภาคของทิทิศ

ระยะะ
(เมตรร)

1
2

° '
21 30
59 50

"
-

23.8000
17.6000

ก
จ

107 40
3 50

-

14.2000
19.2550

แผนที่สงังเขป

4.5.3 กการขึ้นรูปวงรรอบเข็มทิศ
ก าขอมูลจากการทํ
การนํ
จ
าวงรอบเข็มทิศ มาเขียนเปนรูปวงรอบบนนกระดาษ ตามมาตรา
สวนที่ตองกาาร การขึ้นรูปวงรอบมี
ป
หลายวิ
ล ธี แตในที่นี้จะกลาวเฉพาะการขึ้นนรูป โดยใชคาภาคของ
า
ทิศและระยะะที่ไดจากการสํารวจ เพื่อให
อ สอดคลองกับลักษณ
ณะของการสําารวจดวยเข็มทิ
ม ศ ซึ่งมี
วิธีการขึ้นรูปดั
ป งนี้ ( ใชขอมูมลจากรูป 4.222 )
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จัดเตรียมกระดาษอุปกรณเครื่องเขียน และกําหนดขนาดของมาตราสวนที่จะใช
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 ตามขนาดของมาตราสวนที่ใช จะได
ตําแหนงของจุด B
4.5.3.4 ลากเสนแสดงแนวทิศเหนือของจุด B ซึ่งจะตองขนานกับแนวทิศเหนือของ
จุด A
4.5.3.5 กําหนดจุด C โดยใชคาภาคของทิศ BC และระยะ BC ตามวิธีการเดิมที่ได
กลาวแลวในขอ 4.5.3.2 - 4.5.3.3
จากนั้นลงที่หมายของจุด D และจุด E จนกระทั่งเขาบรรจบหมุด A ถาขอมูลจาก
การสํารวจถูกตองและการขึ้นรูปเปนไปอยางประณีต วงรอบจะบรรจบพอดี แตตามปรกติแลว ใน
การสํารวจและการขึ้นรูปวงรอบ จะมีความคลาดเคลื่อนแฝงอยู วงรอบจะไมเขาบรรจบพอดี ซึ่ง
จะตองทําการแกไขปรับปรุงใหเขาบรรจบตอไป สําหรับในที่นี้เปนการแนะนําการสํารวจดวยเข็ม
ทิศเบื้องตนเทานั้น จึงของผานเรื่องการปรับแกวงรอบไปสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาไดจากหนังสือ
วิชาการสํารวจทั่วไป
4.5.4 การลงที่หมายรายละเอียด
การลงที่หมายรายละเอียดจะใชหมุดวงรอบเข็มทิศที่ลงที่หมายไวแลวเปนหมุดอางอิงซึ่ง
มีวิธีการลงที่หมายรายละเอียดตามลักษณะของวิธีการสํารวจ ดังนี้
4.5.4.1 การลงที่หมายของอาคาร 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 ตามมาตราสวนที่ใชในการลงที่หมาย
วงรอบ ก็จะไดตําแหนงของจุด 1 และจุด 2 ลากเสน 1-2 จากจุด 1 และจุด 2 ลากเสนตั้งฉากกับ
แนว 1-2 วัดตามระยะตามแนวเสนตั้งฉากไปเสนละ 20.000 เมตร ก็จะไดตําแหนงของจุด 3 และ
จุด 4 ซึ่งจะไดรูปอาคารในแผนที่
4.4.6.2 การลงที่หมายเลขเสาไฟ เริ่มที่จุด B ใชไมโปรแทรกเตอรวัดมุม 107 50 กับ
แนวทิศเหนือ จะไดแนว B-ก วัดระยะตามแนว B-ก ไป 14,200 เมตร จะไดตําแหนงของเสาไฟ
ก ที่จุด 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
ที่ไดหาไวแลว ก็จะไดตําแหนงของเสาไฟ ที่สํารวจเก็บรายละเอียดมาทุกตน
สรุป
การสํารวจดวยเข็มทิศเปนการปฏิบัติงานสํารวจ โดยใชเข็มทิศเปนเครื่องมือหาทิศทางของ
แนวเสนสํารวจ โดยใชทิศเหนือเปนแนวอางอิง ประกอบกับระยะทางที่จําเปน
การอางอิงกําหนดทิศทางได 2 แบบคือ กําหนดในลักษณะของมุมทิศวงกลมหรือภาคของ
ทิศและกําหนดในลักษณะของมุมทิศเสี้ยวหรือมุมทิศ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจดวยเข็มทิศจะนํามา
คํานวณและเขียนเปนรูปแผนที่หรือแบบกอสรางตางๆ การสํารวจดวยเข็มทิศจะไดขอมูลที่ถูกตอง
เพียงใด ขึ้นอยูกับชนิดของเข็มทิศ
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ใบงานที่ 5
วิชา
งานสํารวจ 1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยเข็มทิศ
ชื่องาน การทําวงรอบดวยเข็มทิศ
จุดประสงค
1. สามารถกําหนดหมุดวงรอบเพื่อทําแผนที่ดวยเข็มทิศได
2. สามารถวัดมุมภาคของทิศแตละแนวเสนวงรอบได
3. สามารถคํานวณ หามุมภายในของหมุดวงรอบได
4. เกิดทักษะเกีย่ วกับการใชเครื่องมือ-วัสดุ-อุปกรณ
เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. เข็มทิศสํารวจพรอมขา
4. หลักเล็งแนว

2. เทปวัดระยะ
5. หวงคะแนน

หนวยที่
สอนครั้งที่
จํานวนคาบรวม
จํานวนคาบ

5
10
40
4

3. สามขาพรอมดิ่ง
6. คอนหงอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เดินสํารวจบริเวณโดยรอบ
2. กําหนดตําแหนงและสรางหมุดโดยรอบ ABCD และ E รอบบริเวณทีท่ ําการสํารวจ
ตําแหนงของมุมตางๆสามารถตั้งเข็มทิศได และวัดระยะระหวางหมุดตอหมุดได คือ AB, BC, CD,
DE และEA จดคาไวในสมุด
3. ตั้งเข็มทิศที่หมุด A ตั้งสามขาทิ้งดิ่งที่หมุด E และ B
4. หมุนเข็มทิศเล็งที่หมุด E อานคาภาคของทิศจากเข็มทิศ แลวจดไวในสมุดสนาม
5. หมุนเข็มทิศเล็งไปที่หมุด B อานคาภาคของเข็มทิศจากเข็ม แลวจดไวในสมุดสนาม
6. ยายเข็มทิศที่หมุด B ทิ้งสามขาที่หมุด A และ C วัดคาของทิศ BA, BC
7. ทํานองเดียวกัน ยายไปตั่งที่ C, D, E วัดภาคของทิศของทุกๆแนว แลวจดไวในสมุด
สนาม

113

ขอควรระวัง/ขอแนะนํา
1. ควรทําวงรอบในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา
2. ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน สมุดสนามใหเปนระเบียบ
มอบงาน
ใหผูเรียนทําวงรอบพื้นที่ที่กาํ หนดดวยเข็มทิศ
วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ความรวมมือ การทํางานเปนทีม
3. การจดสมุดสนาม
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วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 4 การสํารวจดวยเข็มทิศ
เรื่อง การทําวงรอบดวยเข็มทิศ

ใบผลการปฏิบตั ิงาน
ใบงานที่ 5

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
เรื่อง การทําวงรอบดวยเข็มทิศ

จํานวน

ชื่อผูเรียน ……………………………………………………

4

คาบ

ระดับคะแนน

ชั้น …………………… กลุม ………………..

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 เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน( 10 )

รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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ใบงานที่ 6
วิชา งานสํารวจ 1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยเข็มทิศ
ชื่องาน การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
จุดประสงค
1. สามารถเก็บรายละเอียดโดยใชภาคของทิศ จากเข็มทิศได
2. สามารถลงที่หมายรายละเอียดตางๆในแผนที่ได
3. เกิดทักษะเกีย่ วกับการใชเครื่องมือ
เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. เข็มทิศสํารวจพรอมขา
4. หวงคะแนน
7. อุปกรณเครือ่ งเขียน

2. เทปวัดระยะ
5. สามขาพรอมดิ่ง 2

หนวยที่
5
สอนครั้งที่
11-12
จํานวนคาบรวม
48
จํานวนคาบ
4

3. หลักเล็งแนว
6. รมกันแดด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตั้งเข็มทิศที่หมุด A ปกหลักไวที่มุมอาคาร 1 และ 2
2. วัดภาคของทิศที่หมุด A ไปยังหลักเล็งแนวที่ 1 และ 2
3. วัดระยะจากหมุด A ไปยัง 1 และ 2
4. วัดระยะกวาง - ยาว ของอาคาร
5. ตั้งเข็มทิศที่หมุด B วัดภาคของทิศและระยะที่เสา ก
6. ตั้งเข็มทิศที่หมุด D วัดภาคของทิศและระยะที่เสา จ
7. วัดระยะหางระหวางเสาไฟฟาแตละตน หรือ อาจจะเก็บโดยการเปดภาคของทิศและ
ระยะไปยังเสา ข ค ง เลยก็ได
8. นําขอมูลที่ได PLOT ลงในแบบตามใบงานที่ 8
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ขอควรระวัง/ขอแนะนํา
1. การเก็บรายละเอียดตองอางอิงจากหมุดเสนฐานหรือหมุดดวงรอบที่ทําไวแลว
2. ควรวัดขนาดของอาคาร
3. การเล็งแนวและวัดภาคของทิศตองวางตําแหนงที่ศูนยกลางวัด
มอบงาน
ใหผูเรียน ลงที่หมายรายละเอียด ในใบงานที่ 8 โดยใชขอมูลตามเสนวงรอบเดิมและเก็บ
รายละเอียดที่บริเวณนั้น
วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน
3. การจดสมุดสนาม
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วิชา งานสํารวจ 1
หนวยที่ 4 การสํารวจดวยเข็มทิศ
เรื่อง การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
ผลการปฏิบัติงาน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

ใบผลการปฏิบตั ิงาน
ใบงานที่ 6

ใชได
ผิดพลาด

การใชสัญญาณมือ

ใชได
ผิดพลาด

3. การปกหวงคะแนน

ใชได
ผิดพลาด

2.

การดึงโซ – เทปใหตึงและไดระดับ

ใชได
ผิดพลาด

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ

ใชได
ผิดพลาด

4.

บันทึก:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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ใบประเมินผล
เรื่อง การวางโคงวงกลม

จํานวน

ชื่อผูเรียน ……………………………………………………

4

คาบ

ระดับคะแนน

ชั้น …………………… กลุม ………………..

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 เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน( 10 )

รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 4
ตอนที่ 1 การสํารวจดวยเข็มทิศ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. เสนเมอริเดียนที่ผานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตคือ
ก. เสนเมอริเดียนแมเหล็ก
ข. เสนเมอริเดียนสมมุติ
ค. เสนเมอริเดียนแผนที่
ง. เสนเมอริเดียนจริง
2. เสนแสดงแนวทิศเหนือในแผนที่คือ
ก. เสนเมอริเดียนแมเหล็ก
ข. เสนเมอริเดียนสมมุติ
ค. เสนเมอริเดียนแผนที่
ง. เสนเมอริเดียนจริง
3. การปฏิบัติงานสํารวจในสนามสวนใหญใชทิศเหนือชนิดใดเปนหลักอางอิง
ก. ทิศเหนือแมเหล็ก
ข. ทิศเหนือสมมุติ
ค. ทิศเหนือกริด
ง. ทิศเหนือจริง
4. คามุมราบที่นับเนื่องจากเหนือหรือใตไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตก 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. เข็มทิศรางนิยมใชกับการสํารวจดวยวิธีอะไร
ก. สํารวจดวยกลองวัดมุม
ข. การสํารวจดวยเข็มทิศ
ค. การสํารวจดวยโตะแผนที่
ง. การสํารวจดวยโซ - เทป
7. เหตุใดทีป่ ลายขางหนึ่งของเข็มทิศ จึงมีลวดหรือแผนโลหะติดอยู
ก. เพื่อแกภาคของทิศ
ข. เพื่อแกมุมทิศ
ค. เพื่อแกมุมเท
ง. เพื่อแกมุมเยื้องขางแมเหล็ก
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จากรูปจงตอบบคําถามขอ 8 ถึงขอ 10

GN

O
มีความหมายถึถึง
ก. ทิศเหนือแมเหล็
หก
ค. ทิศเหนือกริด
9. GN มีความหมายถึ
ว
ง
ก. ทิศเหนือแมเหล็
หก
ค. ทิศเหนือกริด
10. มุม 0 หมมายถึงมุม
ก. มุมมทิศ
ค. ทิศเหนือกริด
8.

ข. ทิศเหนือสมมุ
ส ติ
ง. ทิศเหนือจริ
จง
ข. ทิศเหนือสมมุ
ส ติ
ง. ทิศเหนือจริ
จง
ข. ภาคของทิทิศ
ง. ทิศเหนือจริ
จง
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ตอนที่ 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 การเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. จงอธิบายหลักการขึ้นรูปแผนที่จากการสํารวจดวยเข็มทิศ ตามหัวขอดังนี้
5.1 การขึ้นรูปวงรอบเข็มทิศจากคาภาคของทิศและระยะ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.2 การลงที่หมายรายละเอียดจากคาภาคของทิศและระยะ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

บทที่ 5
การสํารวจดวยกลองวัดมุม
(Transit Theodolite Survey)
หัวขอเรื่อง
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ความหมายของการสํารวจดวยกลองวัดมุม
ชนิดของกลองวัดมุม
สวนประกอบที่สําคัญของกลองวัดมุม
การใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม
การวัดมุมราบ
การวัดมุมดิ่ง
การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม
การลงที่หมายแผนที่
ใบงานที่ 6 การตั้งกลองวัดมุมใหตรงจุด
ใบงานที่ 7 การรังวัดมุมราบ
ใบงานที่ 8 การรังวัดมุมดิ่ง
ใบงานที่ 9 การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม

สาระสําคัญ
1. กลองวัดมุม เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดมุมราบ มุมดิ่ง และสามารถใชในการวัด
ระยะทางราบ และระยะทางดิ่งหรือคาความตางระดับ ตลอดจนใชในการทําระดับอยาง
ประมาณไดดวย
2. ชนิดของกลองวัดมุม ในที่นี้จะแบงชนิดของกลองวัดมุม ตามลักษณะของเครื่องมือ
ที่ใชอานคาจากกลองชนิดนั้นๆ
3. สวนประกอบที่สําคัญของกลองวัดมุม ผูเรียนตองปฏิบัติการเรียนรูสว นประกอบที่
สําคัญ กลองวัดมุมสวนมากมีสวนประกอบและวิธีการใชงานคลายกัน
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4. การใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม กลองวัดมุมมีกลไกที่ละเอียดออน ประกอบ
กับมีราคาแพง ผูใชจึงตองศึกษาขั้นตอนการใชงานอยางละเอียด
5. การวัดมุมราบมีหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวเฉพาะการวัดมุมราบแบบวัดทิศทางและ
การวัดภาคของทิศ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนและการปฏิบัติงานตอไป
6. การวัดมุมดิ่งเปนคามุมที่อยูใ นพื้นดิ่ง โดยนับเนื่องจากเสนราบ จึงประกอบดวยมุม
กมและมุมเงย
7. การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม ทําไดหลายวิธี แตวธิ ีที่นิยมกันคือ การวัดมุม
และวัดระยะจากหมุดที่รูตําแหนงและทิศทางแลว
8. การลงที่หมายแผนที่ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาเขียนเปนรูปแผนที่
การขึ้นรูปแผนที่ ทําไดหลายวิธี ตามลักษณะของวิธีการเก็บรายละเอียด
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5.1 ความหมายข
ค
ของการสํารวจดวยกลองวั
อ ดมุม
กการสํารวจดวยกลองวัดมุม หมายถึงการรสํารวจเก็บขอมูลเพื่อทําแแผนที่หรือแบบบแปลน
ตางๆ รวมถึงการสํสํารวจเพื่อกําหนดแนวก
ห
อสราง โดยใชชกลองวัดมุมเเปนเครื่องมือหลั
อ ก ซึ่ง
จะตองใชเครื่องมือสํ
อ ารวจอื่นๆ ประกอบ เชน โซ-เทป แลละอุปกรณ เปปนตน การสํารวจดวย
กล อ ง วั ด มุ ม จะไดด ข อ มู ล ที่ มี ค วามละเอี
ว
ย ด ถู ก ต อ ง จึ ง เปป น วิ ธี ที่ นิ ย มมใช ใ นการสํสารวจกั น
โดยทั่วไป
ว

5.2 ชนิ
ช ดของกลองวั
อ ดมุม
กการแบงชนิดของกลองวัดมุ
ด ม ไดมีการแบงไวหลายแบบดวยกัน เชน แบงตามมลักษณะ
ของเคครื่องมือที่ใชออานคา แบงตาามระบบการออาน และแบงตามลั
ง กษณะของการวัดมุม เปนตน
การแบบงดังกลาวทําใหผูที่เริ่มศึกษาเกี
ก ่ยวกับกล
ก องวัดมุมเกิกิดความสับสสน ดังนั้นในที่นี้จะขอ
แบงชนิดของกลองวั
ง ดมุมตามลักษณะของเค
ก
รื่องมือที่ใชออานคาจากกลลองวัดมุม ซึ่งจะงายตอ
การศึกษาและสอด
ก
คลองกับการใชงาน ดังตอไปนี
อ ้
5
5.2.1
กลองวัวัดมุมชนิดที่ออานคาโดยเครื่องอานเศษมมาตรหรือเวออรเนีย (The Vernier
Theoddolite)
เปนกลองวั
อ ดมุมรุนเกกา มีน้ําหนักมาก
ม ไมสะดววกในการขนยยายระหวางปปฏิบัติงาน
การอานค
า าองศา อานจากขี
า
ดสวนแบงของจาานองศาโดยตตรง โดยใชเครื่องอาน เศษมาตร ซึ่ง
อานคอนขางยาก และอาจเกิ
แ
ดความผิ
ค
ดพลาดดไดงาย กลองแบบนี
อ
้ เชน กลอง Cookke และ
Berker เปนตน กลองชนิ
อ ดนี้ในปปจจุบันไมนยมใช
ยิ หรือไมใช
ใ กันเลย

รูปที่ 5.1 แสดงกลองวัดมุ
ด มแบบเครื่องอานเศษมาตร
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5.2.2 กลองวัดมุมชนิดที่อานคาโดยใชระบบแสง (Optical Reading Theodolite)
เปนกลองวัดมุมที่อานคาโดยใหแสงสะทอนภาพขีดสวนแบงของจานองศา ซึ่ง
อาจสะทอนจากจานองศาหนาเดียว (Single Image Reading) หรือสะทอนจากจานองศาสอง
หนา (Double Image Reading) การอานคามุมจะอานจากกลองขยาย (Microscope) หรือ
Micremeter ขยายขีดสวนแบงองศาใหใหญขึ้น ชวยใหการอานคามุมสะดวกและใหความ
ละเอียดถูกตองสูง เชน กลอง Wile T16, Wile T2, Topcon T1-20, CarZeiss Jena The20 และ
Sokkia เปนตน กลองที่ใชการอานระบบนี้ เปนที่นิยมแพรหลายมานาน แตในปจจุบันเริ่ม
ลาสมัยและจะคอยๆ หมดไป

รูปที่ 5.2 แสดงกลองวัดมุมแบบอานคาโดยระบบแสง

5.2.3 กลองระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Digital Theodolite หรือ Electronic
Theodolite)
เปนกลองวัดมุมที่พัฒนาระบบการอานคาจานองศา จากการอานโดยใชระบบแสง
มาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส โดยคาขององศาจะปรากฏเปนตัวเลขบนจอภาพ ชวยใหการอาน
คาองศาเปนไปโดยสะดวกและถูกตอง จึงเปนที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน แตกลองประเภทนี้
คอนขางจะบอบบางและตองใชแบตเตอรี่ในการทํางาน ดังนั้นเมื่อใชกลองชนิดนี้จึงตองใช
ความระมัดระวังใหมาก และควรมีแบตเตอรี่สํารองไวเสมอ

128

รูปที่ 5.3 แสดงกลองวัดมุมระบบอิเล็กทรอนิกส

5.2.4 กลองประมวลผลรวม (Total Station)
เปนกลองระบบอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถใชวัดมุมราบ
มุ ม ดิ่ ง ระยะราบ ระยะดิ่ ง การคํ า นวณค า ความสู ง และค า พิ กั ด มี ร ะบบสมุ ด สนาม
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Field Book) หรือแผนการด สามารถตอเชื่อมโยงกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและพลอทเตอร (Plotter) สามารถเขียนแผนที่จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
โดยตรง ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะใชกันอยางกวางขวางเพราะประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การสํารวจทําแผนที่

รูปที่ 5.4 แสดงกลองประมวลผลรวม

129

5.3 สสวนประกอบบที่สําคัญขอองกลองวัดมุมม
กกลองวัดมุมทุกชนิดมีสวนประกอบที
น
่สํสําคัญคลายกัน และมีวิธีกาารใชงานแบบบเดียวกัน
ถ า ใช กล อ งชนิ ด ใ ดชนิ ด หนึ่ ง ก็ จ ะสามาร ถใช ก ล อ งช นิ ด อื่ น ได น อกจากการใใช ร ะบบ
อิเล็กทรอนิ
ท กสของงกลองประมววลผลรวมเทานั้นที่ตองศึกษาเพิ
ก ่มเติม สสวนประกอบบที่สําคัญ
ของกลลองวัดมุมทีผูผ่ ใู ชควรทราบบมีดังนี้
5 ตัวกลองส
5.3.1
ง อง (Telesccope)
ตัวกลองสสองเปนโลหะะรูปทรงกระบอกกลวง ใชชติดตั้งอุปกรณตางๆ และใใชในการ
เล็งที่หมาย
ห อุปกรณ
ณที่สําคัญๆขอองตัวกลองสองประกอบด
อ
ว
วย
5.3.1.1 เลนส
เ ชองตามมอง (Telescoope Eyepiece) ทําหนาที่ ขยายภาพของสายใย
กลองแและภาพของที่หมายชวยใหผูสองกลองมองเห็
ง
นสายยใยและที่หมาายไดชัดเจน

เลลนสชองตามองง

รูปที่ 5.5 แสดงเลนสชองตามอง
อ

ส
อง (Cross Hairr หรือ Hairr Line) ใชเปนที่หมายสําหรับสอง
5.3.1.2 สายใยกล
กลองสายใยของกลลองจะตองประกอบดวยสสายใยราบแลละสายใยดิ่งอยางนอย 2 เสสน ผูผลิต
กลองแแตละยี่หออาจทํารูปแบบขของสายใยกลองแตกตางกันไปดังตัวอยยางตามรูป

รูปที่ 5.6 แสดงสสายใยกลองแบบบตางๆ
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5.3.1.3 เลนสปรับระยะชัด (Focussing Lens) ใชปรับเพื่อสองกลองมองเห็นภาพ
ของที่หมายไดอยางชัดเจน

เลนสปรับระยะชัด

รูปที่ 5.7 แสดงเลนสปรับระยะชัด

5.3.1.4 เลนสปากกลอง (Objective Lens) มีหนาที่รับภาพที่หมาย แลวสงไปยัง
เลนสปรับระยะชัด ภาพของที่หมายจะชัดเจนเพียงไรขึ้นอยูกับคุณภาพของเลนสปากกลอง
5.3.2 ระดับ (Level )
กลองวัดมุมจะมีระดับเพื่อใชตั้งกลองใหไดระดับอยู 2 แบบ คือ
5.3.2.1 ระดับฟองกลม (Circular Level) ใชในการตั้งกลองใหไดระดับโดย
ประมาณเพื่อชวยประกอบในการตั้งกลองใหตรงหมุด หรือกอนที่จะตั้งกลองใหไดระดับจริง
กลองวัดมุมบางชนิดอาจไมมีระดับฟองกลม

ระดับฟองกลม

รูปที่ 5.8 แสดงระดับฟองกลม
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5.3.2.2 ระดับฟองยาว (Tubular Level) ใชในการตั้งกลองใหไดระดับจริง ถารัศมี
ความโคงของหลอดระดับยิ่งมาก ฟองของหลอดระดับจะมีความไวมากขึ้น ชวยใหการตั้ง
ระดับของกลองถูกตองมากขึ้นดวย ความไวของหลอดระดับบอกเปนคามุมตอระยะทางที่
ฟองระดับเคลื่อนตัวไป เชน 20/ 2 มม. หมายถึงวา ฟองระดับเคลื่อนตัวไป 2 มม.หรือ
1 ขีด บนหลอดระดับกลองจะเอียง 20  เปนตน

ระดับฟองยาว

รูปที่ 5.9 แสดงระดับฟองยาว

5.3.3 จานองศา (Circle)
จานองศาของกลองวัดมุมจะมี 2 อันคือจานองศาราบและจานองศาดิ่ง ถาเปนกลอง
ชนิดที่อานคาดวยเครื่องอานเศษมาตร จานองศาจะเปนโลหะ ถาเปนกลองชนิดที่อานคาดวย
ระบบแสงจานองศาจะเปนแกว ที่ทําการขีดแบงสวนของจานองศาลงไปในเนื้อโลหะหรือ
แก ว ขี ด ส ว นแบ ง นี้ ไ ม ส ามารถแบ ง ได โ ดยถู ก ต อ งสม่ํ า เสมอเท า กั น หมด จึ ง มี ค วาม
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขีดสวนแบงของจานองศาแบงอยู
สําหรับจานองศาจองกลองวัดมุมระบบอิเล็กทรอนิกสที่อานเปนตัวเลขจากจอภาพ
และกลองแบบประเมินผลรวม จานองศาเปนแกวและตัวองศาเปนแถบรหัสซึ่งเรียกวา Code
Disks หรือ Glass Encoder Disk ทําใหปญหาในการแบงขีดสวนแบงของจานองศาหมดไป
5.3.4 ควงตั้งระดับ (Level Screw หรือ Foot Screw)
เปนควงที่ติด อยูกั บฐานกลอง เพื่อใชการตั้งกลองใหไดระดับ กลองวัดมุมใน
ปจจุบันจะมีคงตั้งระดับ 3 ตัว จึงนิยมเรียกวาควง 3 เสา แทนควงตั้งระดับ
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ควง 3 เสาตั้งระดับ

รูปที่ 5.10 แสดงควง 3 เสาตั้งระดับ

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) ถาหมุนปดควงบังคับทั้งสองตัว จะ
หมุนกลองไมได ถาเปดควงบังคับตัวลางและปดควงบังคับตัวบน สามารถหมุนกลองไดดวย
จานองศาราบหมุนตามไปดวยคาของจานองศาราบที่อานจากกลองจะคงเดิม ถาปดควงบังคับ
ตัวลางเปดควงบังคับตัวบนสามารถหมุนกลองไดแตจานองศาราบจะถูกยึดไมหมุนตามตัว
กลอง ถาเปดควงบังคับทั้งสองตัวกลองสามารถหมุนไดโดยอิสระ แตไมควรเปดควงบังคับ
ทั้งสองตัวในขณะที่ทําการวัดมุม สําหรับกลองชนิดที่อานคาจากจอภาพเปนตัวเลข ซึ่งจาน
องศาเปนแถบรหัสนั้น จะมีควงบังคับทางเรียบเพียงตัวเดียว
5.3.5.2 ควงบังคับทางดิ่ง (Vertical Clamp) ใชสําหรับยึดตัวกลองสองไมให
กระดกขึ้นลง หรือหมุนรอบแกนราบ
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รูปที่ 5.11 แสดงสสวนประกอบขอองกลองวัดมุม

1
3
5
7
9
11

=
=
=
=
=
=

เปาเล็งที่หมาย
ม
ควงบังคับทางดิ
ท ่ง
กระจกสะททอนแสง
ระดับฟองยาว
ควงบังคับทางราบ
ท
ควง 3 เสา ตั้งระดับ

2
4
6
8
10

=
=
=
=
=

ควงปรับระะยะชัด
ควงปรับเลลนสชองตามออง
ควงสัมผัสสทางดิ่ง
ควงสัมผัสสทางราบ
ระดับฟองกกลม

5 ควงสัมผัส (Tangent Screw)
5.3.6
อ างชาๆ หลั
ห งจากที่ใชควงบังคับยึดกล
ด องไว
เปนควงสําหรับหมุนสายหนากลองอย
แลวคววงสัมผัสเปนควงที่ตองมีคูคกู ับควงบังคับเสมอ
บ
จึงแบงไดเปน 2 ระะบบคือ
5.3.6.1 ควงสัมผัสทางราบ (Horizzontal Tangeent Screw) ใชชสายกลองในนทางราบ
หรือ สสายซาย - ขวาา ถากลองวัดมุมมมีควงบังคัับ 2 ตัว ก็จะมีมีควงสัมผัส 2 ตัว คือ ตัวบนและตั
บ
ว
ลางเมืมื่อหมุนควงสัสัมผัสตัวบน ตัวกลองจะสสายและคาขอองจานองศารราบจะเปลี่ยนไป
น เมื่อ
หมุนควงสั
ค มผัสตัวลาง ตัวกลองจะส
ง าย แตคาของจานองศาราบไมเปลีลี่ยนแปลง ถากล
า องวัด
มุมมีควงบั
ค งคับทางงราบ 1 ตัว เมืื่อหมุนควงสัมผั
ม ส 1 ตัว เมืมื่อหมุนควงสสัมผัสคาของจจานองศา
ราบก็เปลี
เ ่ยนไปดวย
5.3.6.2 ควงสัมผัสทางดิ
ท ่ง (Vertiical Clampinng System SScrew) ใชสําหรั
า บสาย
กลองใในทางดิ่งหรือส
อ ายขึ้น - ลงง
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นอกจานควงสัมผัสทางราบและทางดิ่งแลว กลองวัดมุมรุนเกาบางรุนจะมีควง
สัมผัสหลอดระดับดวย แตกลองในปจจุบันนี้ไมมีแลว
5.3.7 ระบบบังคับจานองศา (Circle Clamping System)
ระบบนี้จะมีเฉพาะกลองวัดมุม ที่ควงบังคับทางราบตัวเดียว เปนระบบบังคับ
เพื่อใหจานองศาราบหมุนตามตัวกลอง เพื่อใชในการวัดมุมบางวิธี สําหรับกลองชนิดที่อาน
คาจากจอภาพเปนตัวเลข จะเปนปุมบังคับ
5.3.8 ที่มองหมุด (Optical Plummet)
เปน ที่มองเพื่อใชในการตั้ง กลอ งใหตรงหมุด ที่มองหมุด นี้จะมีควงหมุน ปรับ
เพื่อใหมองเห็นหัวหมุดไดชัดเจน กลองวัดมุมรุนเกาบางแบบไมมีที่มองหมุด มีเฉพาะที่
แขวนดิ่งเพื่อใชตั้งกลองใหตรงหมุดเทานั้น แตกลองในปจจุบันจะมีทั้งที่มองหมุดและที่
แขวนดิ่ง ชวยใหการตั้งกลองใหตรงหมุดทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ที่มองหมุด

รูปที่ 5.12 แสดงที่มองหมุด

5.4 การใชและการดูแลรักษากลองวัดมุม
การที่จะใชกลองวัดมุมปฏิบัติงานได จะตองฝกใชกลองกอน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆหลายประการ บางขั้นตอนอาจตองทําควบคูกัน บางขั้นตอนจะทําตามลําดับกันไป
ขั้นตอนตาง ๆ ประกอบดวย
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5 การตั้งระดั
5.4.1
ร บกลองวัดมุ
ด ม
กอนใชกล
ก องวัดมุมจะตองตั้งกลองวัดมุมใหไดระดับกอน มิฉะนั้นคาขอองมุมที่วัด
ไดจะมีความคลาดดเคลื่อน กลองจะได
อ
ระดับจริ
บ งก็ตอเมื่อระดับฟองยาวอยูกึ่งกลลางหลอด
ระดับโดยไมวาจะหหมุนกลองไปปอยู ณ ตําแหนนงใดก็ตาม การตั
ก ้งระดับกลองวัดมุมทําได
า ดังนี้
5.4.1.1 ตั้งขากลอง โดยใหฐานขากลองสูงประมาณระดั
ป
บบอกของผูสอง
อ ขยับขา
กลองเเพื่อใหฐานขาากลองไดระดัดับโดยประมาาณดวยสายตาา ถายังไมไดตติิดตั้งกลองกับขา ก็ให
นําตั้งบนฐานขากล
บ
อง แลวขันคววงยึดกลองใหหแนนพอสมคควร
5.4.1.2 ตั้งฟองกลลมกลองใหได
ไ ระดับ โดยยการเลื่อนขาากลองขึ้น-ลงง ใหฟอง
ระดับฟองกลม เขากึ่งกลางเรือนระดั
น บ
บ
5.4.1.3 ตั้งหลอดรระดับฟองยาวว หมุนกลองใหแกนของงหลอดระดับฟองยาว
5 (ก) แกกนของหลอดระดับขนานกกับควง 1
ขนานกับควงสามเสสาคูใดคูหนึ่ง ตามรูปที่ 5.13
และ 2 หมุนปรับคววงตัวที่ 1 และะ 2 จนฟองระะดับ

รูปที
ป ่ 5.13 แสดงงการตั้งระดับฟองยาว

อยูกึ่งกลางงหลอดระดับ การหมุนปรับควงตัวที่ 1 และ 2 นี้ จะหมุนพรอมกันและ
ส
น หมุนเขาก็เขาดวยกัน หมุมุนออกก็ออกกดวยกัน ซึ่งจจะชวยใหการรตั้งระดับ
หมุนสวนทางกั
รวดเร็วขึ้น
5.4.1.4 หมุ
ห นกลองตอไปประมาณ
ไ
900 แกนของหลอดระดับบจะตั้งฉากกับแนวเดิ
บ
ม
ห นปรับควงงตัวที่ 3 จนฟฟองระดับเขาสูสกึ่งกลางหลอดระดับ
ตามรูป 5.13 (ข) หมุ
5.4.1.5 หมุนกลองตอไปอี
อ กประมมาณ 900 แกนนของหลอดรระดับจะขนานนกับแกน
ของคววงตัวที่ 1 และะ 2 แตทิศทาางกลับกันกับครั
ค ้งแรก สังเกตดู
เ ฟองระดัดับวาอยูกึ่งกลลางหลอด
ระดับหรือไม ถาฟองระดั
ฟ
บอยูกึก่ึงกลางหลอดดระดับ แสดงวากลองไดรระดับแลว พร
พ อมที่จะ
ใชงานนตอไปได แตตถาฟองระดับไม
บ อยูกึ่งกลางหลอดระดัับ แสดงวากลองยังไมไดระดั
ร บ
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5.4.1.6 ถากลองยังไมไดระดับ ควรตั้งกลองระดับฟองยาว ตามลําดับขั้นตอนอีก
ครั้งเริ่มในตําแหนงใหม คือหมุนกลองใหแกนของหลอดระดับ ขนานกับแนวแกนของควง
ที่ 1 และ 3 หรือแนวของควงที่ 2 และ 3 ไมควรเริ่มในตําแหนงของควงตัวที่ 1 และ 2
อีก ถาตั้งระดับฟองยาวสัก 2 หรือ 3 ครั้งแลว แตพอหมุนตรวจสอบ ฟองระดับก็ยังไมอยู
กึ่งกลางหลอดระดับ แสดงวากลองมีความคลาดเคลื่อน จะตองทํางานปรับแกกอน
5.4.2 การตั้งกลองใหตรงหมุด
การตั้งกลองใหตรงหมุด จะทําพรอมกับการตั้งระดับกลอง มีอุปกรณที่ใชตั้ง
กลองใหตรงหมุดที่ใชกันโดยทั่วไป 2 อยาง คือ ดิ่งและที่มองหมุด (Optical Plummet) การ
ใชดิ่งตั้งกลองใหตรงหมุดทําไดงายและรวดเร็ว แตถามีลมพัดแรง ดิ่งจะแกวงไมสามารถตั้ง
กลองใหตรงหมุดได หรือตั้งไดแตอาจมีความลาดเคลื่อน หากใชที่มองหมุดจะถูกตองและ
ดีกวา ปจจุบันนิยมใชที่มองหมุด
5.4.2.1 การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชดิ่ง
1) แขวนดิ่งกับที่แขวนใตฐานของขาตั้งกลอง การแขวนดิ่งนี้จะตอง
สามารถปรับความยาวของสายดิ่งได
2) ตั้งกลองคลอมหมุด ขยับขากลองใหปลายดิ่งใกลเคียงกับหัวตะปูหรือ
ที่หมายบนหมุด ถาฐานขากลองเอียง ใหขยับขากลองขาใดขาหนึ่ง โดยขยับเปนสวนโคง
ของวงกลมที่มีหมุดเปนจุดศูนยกลาง ขยับจนฐานของขากลองไดระดับ ประมาณโดยสายตา
แลวเหยียบขาตั้งกลองใหแนนทั้งสามขา
3) คลายควงยึดกลองออกเล็กนอย พอใหขยับเลื่อนกลองบนขาเทานั้น
อยาใหควงยึดหลุดจากตัวกลอง แลวขยับเลื่อนตัวกลองบนฐานจนปลายดิ่งตรงกับหัวตะปู
หรือเครื่องหมายบนหมุดจริง ขันควงยึดกลองใหแนน
5.4.2.2 การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชที่มองหมุด
1) ตั้งกลองคลอมหมุด ประมาณใหศูนยกลางของฐานของขากลองตรง
กับหมุดและไดระดับโดยประมาณ การตั้งฐานขากลองใหไดระดับ ทําไดดวยการขยับและ
หรือการยืดหดขากลองตามความเหมาะสม
2) ตั้งระดับฟองกลมโดยการเลื่อนขากลองขึ้น-ลง ใหฟองระดับฟอง
กลม เขากึ่งกลางเรือนระดับ
3) มองผานที่มองหมุด หมุนปรับควงที่มองหมุด จนมองเห็นหัวตะปู
หรือที่หมายบนหัวหมุดชัดเจน ถาจุดเปาของที่มองหมุดใกลเคียงกับหัวตะปู หรือที่หมาย
บนหัวหมุดแลวใหเหยียบขากลองจนแนนพอประมาณทั้งสามขา แตถาจุดเปาของที่มอง
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หมุดหางจากหางจากหัวตะปูหรือที่หมายบนหัวหมุดมาก ใหขยับขากลองใหมเพื่อใหจุดเปา
ของที่มองหมุดใกลเคียงหัวตะปูหรือที่หมายบนหัวหมุด เมื่อขยับขากลองใหมจะตองปรับ
ระดับฟองกลมและหัวหมุดใหม จนกวาจุดเปาของที่มองหมุดใกลเคียงหัวตะปู หรือที่หมาย
บนหัวหมุด แลวจึงเหยียบขากลองใหแนน
4) คลายควงยึดกลองออกเล็กนอย ขยับเลื่อนกลองพรอมกับมองผานที่
มองหมุด จนกระทั่งจุดเปาของที่มองหมุดตรงกับหัวตะปูหรือที่หมายบนหัวหมุด แลวจึงขัน
ควงยึดกลองใหแนน
5) ตั้งระดับฟองยาว จนฟองระดับอยูกึ่งกลางหลอดระดับทุกตําแหนงที่
หมุนกลอง
6) มองผานที่มองหมุดเพื่อตรวจสอบวา จุดเปาของที่มองหมุดยังคงตรง
กับหัวตะปูหรือที่หมายหมุดหรือไม ถาตรงแสดงวากลองตรงหมุดและกลองไดระดับแลว
พรอมที่จะใชงานตอไป
ถาจุดเปาไมตรงกับหัวตะปูหรือที่หมายหัวหมุดใหคลายควงยึดกลอง ตามขอ4) จน
จุดเปาหมายของที่มองหมุดตรงกับหัวตะปูหรือที่หมายบนหัวหมุดแลว จึงหันควงยึดกลอง
ใหแนน จากนั้นตั้งระดับฟองยาวแลวตรวจสอบใหม ตามขอ 5) และ 6) จนกระทั้งจุดเปา
ของที่มองหมุด ตรงกับหัวตะปูหรือที่หมายบนหัวหมุดและกลองไดระดับ
การฝกตั้งกลองใหตรงหมุดนี้ ครั้งแรกจะทําไดลําบากและใชเวลามาก จะตองฝกฝน
ใหมากเพื่อเกิดความชํานาญ จนสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็ว
5.4.3 การเล็งที่หมาย (Sighting)
การเล็งที่หมาย หมายถึง การสองกลองใหตรงกับตําแหนงที่ตองการเพื่อทําการ
วัดคามุมหรือเพื่อหาคาอื่นใด ในการสองวัดมุมราบนิยมใชสามขาทิ้งดิ่งใหตรงกับหมุดที่
ตองการวัดคามุม และเวลาวัดมุมใชสองที่สายดิ่ง การเล็งที่หมายจะทําเมื่อตั้งกลองตรงหมุด
และตั้งระดับกลองเรียบรอยแลว มีขั้นตอนดังนี้
5.4.3.1 ตรวจสอบและคลายควงบังคับทั้งทางราบและทางดิ่ง หมุนกลองสองไป
ยังที่โลง หมุนควงปรับเลนสชองตามอง จนกระทั่งมองเห็นสายใยของกลองคมชัดที่สุด
5.4.3.2 หมุนกลองสองที่หมายโดยใชหมายเล็งของกลองแบบเล็งปน เมื่อตรงที่
หมายแลวใหล็อคกลองไว โดยหมุนควงบังคบทางราบและบังคับทางดิ่ง ขณะนี้กลองไม
สามารถหมุนหรือกระดกไดโดยอิสระ หากเผลอไปหมุนหรือกระดกกลอง เกลียวของควง
บังคับหรือสวนประกอบอื่นอาจชํารุดเสียหาย ตอไปจะล็อคกลองไมได
5.4.3.3 หมุนโฟกัสปรับระยะชัด เพื่อใหมองเห็นภาพของที่หมายชัดเจนที่สุด
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5.4.3.4 หมุนควงสัมผัสทางราบและควงสัมผัสทางดิ่ง เพื่อสายกลองใหจุดตัด
ของสายใยทับกึ่งกลางที่หมาย ในการวัดมุมราบจะใชสานใยดิ่งเปนหลัก และในการวัดมุมดิ่ง
จะใชสายใยราบเปนหลัก
5.4.3.5 ตรวจสอบและจํากัดภาพเหลื่อม (Parallax) ภาพเหลื่อมเกิดขึ้นเนื่องจาก
ภาพของสายใยกลอง และภาพของที่หมายถึงความชัดเจนไมเทากัน การตรวจสอบทําได
โดยการสายศีรษะซาย-ขวา หรือผงกศีรษะขึ้น-ลงในขณะที่ตามองหมายผานตัวกลอง ถามี
เหลื่อมสายใยกลองกับที่หมายจะทับกันไมสนิท หรือเคลื่อนที่สวนทางกัน เชน การสอง
สายดิ่ง สายดิ่งของกลองกับสายดิ่งไมทับกันสนิท หรือเคลื่อนที่สวนทางกัน
การกําจัดภาพเหลื่อมทําไดโดยการหมุนปรับเลนสชองตามอง และหมุนควง
ปรับระยะชัด จนกระทั่งเห็นภาพของสายใยกลองและภาพของที่หมายคมชัดที่สุด และ
ขณะที่สายศีรษะภาพของสายใยกลองและภาพที่หมายอยูนิ่ง หรือเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันจะ
ซอนกันสนิท
5.4.4 การดูแลรักษากลองวัดมุม
กลองวัดมุมเปนเครื่องมือที่มีราคาแพง ใหความละเอียดถูกตองในการปฏิบัติงาน
สูงแตเปนเครื่องมือที่คอนขางบอบบาง อาจเกิดการชํารุดเสียหาย และเกิดความคลาดเคลื่อน
ของสวนประกอบตางๆไดงาย ในการใชงานจึงตองมีการดูแลรักษาที่ดี จะทําใหกลองมีอายุ
ใชงานยืนนานและปราศจากความคลาดเคลื่อน การดูแลรักษากลองวัดมุมมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.4.4.1 การตั้งขากลองจะตองเหยียบขาใหแนน เพื่อปองกันการลื่นไถลขณะใช
งาน ถาขากลองที่ใชเปนแบบเลื่อนเขา-ออก จะตองขันควงยึดขาใหแนนพอ
5.4.4.2 การติดตั้งกลองบนขากลอง จะตองขันควงยึดขากลองใหแนน
5.4.4.3 การตั้งกลอง พยายามหาที่ตั้งใหหางสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอกลอง เชน
หลีกเลี่ยงการตั้งกลองบนทางเทาที่มีคนเดินผานเปนจํานวนมาก บนถนนที่มีการจราจร
หนาแนน
5.4.4.4 อยาปลอยกลองทิ้งไวโดยไมมีคนเฝา
5.4.4.5 ขณะปฏิบัติงานใชกลองจะตองการรมบังแดดใหกลอง เพราะถาตัว
กลองรอนอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได
5.4.4.6 ไมใชกลองขณะที่ฝนตก ถาหากเก็บกลองไมทันใหใชถุงคลุมแลว
นําเขาที่รม ถากลองถูกน้ําหรือมีความชื้น จะทําใหเกิดเชื้อรา กลองอาจเสียหายได
5.4.4.7 ขณะสงกลองอยาจับตองสวนที่ไมไดใช และระวังอยาโดนขากลอง
เพราะอาจทําใหกลองเคลื่อนตัว ทําใหเสียเวลาในการตั้งกลองและสองวัดใหม
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5.4.4.8 ไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของ จับตองหรือหมุนกลองเลน เพราะอาจทําให
กลองชํารุดเสียหายได
5.4.4.9 หลีกเลี่ยงการตั้งกลองในที่ฝุนมาก ถาหลีกเลี่ยงไมไดและตองตั้งกลอง
เปนเวลานาน ใหใชถุงพลาสติกคลุมกลองไวในขณะที่ไมใช
5.4.4.10 ถามีฝุนจับที่เลนสใหใชแปรงขนออนปดฝุนออกใหหมด แลวใชผาที่
ออนนุมลูบเบาๆ ถาจําเปนใหใชปากอังใหเลนสมีความชื้นกอน
5.4.4.11 การขนยายกลองระหวางปฏิบัติงาน ใหคลายควงบังคับกลองแลวรวบ
ขา แบกกลองขึ้นบาโดยใหตัวกลองอยูดานหนา ใชแขนขางหนึ่งจับตัวกลองไวดวย
5.4.4.12 การขนยายกลองเปนระยะทางไกล ใหใสกลองแลวหิ้วไป ถาขนยาย
ทางรถยนต ใหวางกลองไวบนเบาะหรือตัก ควรตรวจดูสายหิ้วและขอตอตางๆวาชํารุด
หรือไม เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกลองตกได
5.4.4.13 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหเอาแปรงขนออนปดฝุนออกจาตัวกลองให
หมด เอาตัวกลองวางไวจนคลายความรอนแลวจึงใสกลอง
5.4.4.14 การเก็บกลองในสํานักงานควรเก็บในตูโดยปดฝากลองใสกลองไวดวย

5.5 การวัดมุมราบ
การวัดมุมราบดวยกลองวัดมุมมีหลายวิธี ขึ้นกับลักษณะของงาน และความละเอียดที่
ตองการ เชน การวัดมุราบแบบวัดทิศทาง (Direction Method) การวัดมุมทบ (Repeatition
Method) การวัดภาคของทิศ (Azimuth Method) และวัดมุมเห (Deflection Angle) เปนตน
ในที่นี้จะกลาวเฉพาะการวัดมุมราบแบบวัดทิศทาง และการวัดภาคของทิศ เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาและปฏิบัติงานตอไป
การวัดมุมราบทั่วไปนิยมวัดดวยกลองทั้งหนาซายและหนาขวา ซึ่งจะไดคามุมที่ถูกตอง
ดีกวากลองเพียงหนาเดียว ทั้งยังเปนการตรวจสอบความผิดพลาดในการวัดมุม ภายในตัว
เพราะคามุมที่ไดจากการวัดดวยกลองหนาซายและหนาขวา ควรใกลเคียงกัน ถาคาแตกตาง
กันแสดงใหเห็นไดวา มีความคลาดเคลื่อนในการวัดมุม จะตองทําการวัดใหม
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5 การวัดมุมราบแบบวัวัดทิศทาง
5.5.1

รูปที่ 5.14 แสสดงการวัดมุมราบ
ร

ตามรูปที่ 5.14 ตองกาารวัดมุม AOOB สมมุติคาประมาณ
ป
500 45 40 มีขั้นตอน
การวัดมุ
ด มดังนี้
ง องวัดมุมให
ใ ตรงหมุด O และตั้งระดับกลอง ตั้งสามขาแขขวนดิ่งให
5.5.1.1 ตั้งกล
ตรงหมมุด A และหหมุด B
5.5.1.2 เริริม่ ตนวัดมุมดวยการใชกลองหน
อ าซายสองที
อ ่หมาย A อานคาจานองศาราบ
เปนกลลองซายครั้งที่ 1 หรือ L1 การเริ่มสองที
ง ่หมุด A นี้ อาจตั้งคา 00 ไวที่หมุด A ดวยก็
ไดถาตัต้งคา 00 ไว
ไ ที่หมุด A จะชวยใหการคํานวณหรือการตรวจสอ
อ
อบคาทําไดสะดวกขึ
ส
้น
ตามตัวอย
ว างนี้เริ่มตนดวยการตั้งคา 00 ไวทหมุ
ี่ห ด A ดั้งนัั้นคา L1 = 00 00 00
5.5.1.3 หมุ
ห นกลองสองที
อ ่หมาย B กลองยังคงเปนหนาซาย อานคาจานองศาราบ
สมมุติติอานคาได L2 = 500 45 20
5.5.1.4 กลั
ก บกลองเปนหน
น าขวา หมุ
ห นกลองสองที่หมาย A อานคาจานองศาราบ
สมมุติติอานคาได R1 = 1790 59
5  00
5.5.1.5 หมุ
ห นกลองสองที
อ ่หมาย B กลองยังคงงเปนหนาขวาา อานคาจานองศาราบ
จะไดคคา R2 สมมุติ R2 = 2300 45 00
5.5.1.6 คํานวณคามุมราบ ซึ่งจะไไดคามุมจากกกลองหนาซาย 1 คา และจจากกลอง
หนาขวาอีก 1 คา นํามาเฉลี่ยกัน จะเปนคามุมราบที่ตองการ
1

2

= L2 – L1
= (500 45
4 20 - 00 00 00) = 500 45 20
2
= R2 – R1
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= (2300 45  00  - 1790 59  000 ) = 500 46  00
= 500 466 00 - 500 45 20
คามุมที่ตองการ
อ
= 500 45  40
ในการรคํานวณคามุม จะตองเอาาคา L2 หรืรือ R2 เปนตัวตั
ว ้งเสมอ ถาาคา L2 หรือ R1 นอย
กวาคา L1 หรือ R1 ใหเอา 3600 บวกเขากับคา L2 หรือ R2 กอนแลววจึงนํา L1 หรืรือ R1 ไป
ลบ
อนึ่งคามุมที่วัดไดโดยปปรกติจะเปนมุมมที่นับจากทีที่หมายเล็งครัรั้งแรก (หมุด A) เวียน
ตามเข็ข็มนาฬิกาจนถึถึงที่หมายเล็งครั
ง ้งที่สอง (หหมุดB)
5.5.1.7 การจดสมุดสนนาม ในการวัดมุ
ด มราบจะตองมีการจดคาตางๆอยางเปปนระบบ
ใหถูกตองและเปนระเบี
ร ยบ มิฉะนั
ะ ้นถาทําการรวัดมุมราบจํานวนมาก
า
อาจทําใหสับสนนและเกิด
ความผิผิดพลาด
ตัตวอยางการจจดสมุดสนามและการคํานววณคามุมมุมรราบ
โครงการ....................................................................................... วันทที่......../............./........
หัวหนนากลุม.......................ผูสอง..................
อ
...... ผูจด................. ลักษษณะอากาศ................
ผูวัดระยะ1………
ร
………………….…2………
………………
……… .........................................
ที่ตั้งกล
ก อง ที่หมาายเล็ง
คาที่อานได
มุมรวม
ร
มุม ราบเฉลี่ย
หมายเหตตุ
L/R 0 D’ D” 0 D’
D ”
L1 0 00 00
O
A
B
4 20
L2 50 45 20 50 45
R1 179 59 00
A
R2 230 45 00 50 46
B
4 00
มุมราาบเฉลี่ย

50 45
4 40

55.5.2 การวัดภาคของทิ
ภ
ศ
ในงานสํารวจโดยทั
ร
่วไปป จะวัดคามุมภาคของทิ
ม
ศของเส
ข นสํารววจแรกออก เพื
เ ่อใชทิศ
เหนือเปนแนวอางอิ
ง ง ทิศเหนือในที่นี้หมายถึงเหนือแมมเหล็ก ซึ่งหหาไดโดยอาศัศัยเข็มทิศ
ศ อนี้จะตั้งค
ง าจานองศาาราบใหเปน 00 ดวยหรือไมก็ได ถา
ประกอบกลองวัดมุม การตั้งทิศเหนื
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ตั้ ง ค า จานองศาราบเป น 00 จะคํ า นวณค า ภาคของทิ ศ ได ส ะดวก กล อ งวั ด มุ ม ระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่อานคาเปนตัวเลข ตั้ง 00 ไดโดยการกดปุมสําหรับตั้ง 00 ซึ่งทําไดสะดวก
มาก สวนกลองที่เปนระบบแสง ถาปฏิบัติไดจนชํานาญก็สามารถตั้ง 00 ไดรวดเร็วเชนกัน
ในที่นี้จะแนะนําการตั้งทิศเหนือและการตั้ง 00 ที่ทิศเหนือ โดยแบงตามชนิดของกลองดังนี้
5.5.2.1 กลองระบบอิเล็กทรอนิกสที่อานคาเปนตัวเลข และกลองประมวลผลรวม
มีลําดับขั้นดังนี้
1) เมื่ อ ตั้ ง กล อ งตรงหมุ ด และตั้ ง ระดั บ กล อ งเรี ย บร อ ยแล ว นํ า เข็ ม ทิ ศ
ประกอบเขากับกลอง และคลายควงบังคับเข็มทิศ เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ
2) ใชกลองหนาซาย หมุนตัวกลองจนกระทั่งเข็มทิศเขาใกลขีดแสดงทิศ
เหนือ หรือคาของเข็มทิศอานไดใกลเคียง 00 (แลวแตชนิดของเข็มทิศ) แลวหมุนควงบังคับ
ยึดกลองไว
3) ใชควงสัมผัสทางราบหมุนสายกลอง จนกระทั่งเข็มทิศตรงกับขีดแสดง
ทิศเหนือ หรือคาของเข็มทิศอานได 00 พอดี ขณะนี้กลองจะสองไปยังทิศเหนือแมเหล็ก
4) เปดสวิทชกลอง คาของจานองศาราบจะเปน 00 หรือถาสวิทชของกลอง
เปดอยูกอนแลว ใหกดปุมตั้ง 00 ตามวิธีการของกลองนั้นๆ คาของจานองศาราบก็เปน 00
ซึ่งขณะนี้กลองสองไปยังทิศเหนือ และคาของจานองศาราบเปน 00
5.5.2.2 กลองวัดมุมชนิดที่อานคาโดยใชระบบแสง มีลําดับขั้นดังนี้
1) เมื่อตั้งกลองตรงหมุดและตั้งระดับกลองแลว นําเข็มทิศประกอบเขากับ
กลอง คลายควงบังคับเข็มทิศ เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ
2) การตั้งศูนย จานองศาราบ
3) กรณีที่กลองวัดมุมมีระบบควงบังคับทางราบตัวเดียว ใชกลองหนาซาย
หมุนตัวกลองพรอมทั้งอานคาจานองศาราบ จนกระทั้งคาจานองศาราบใกลเคียง 00 จึงหมุน
ควงบังคับทางราบเพื่อยึดกลองไว แลวหมุนควงสัมผัสทางราบ จนกระทั่งคาจานองศาราบ
เปน 00 พอดี แลวใชระบบบังคับจานองศา เพื่อบังคับใหจานองศาราบหมุนตามตัวกลอง
จะทําใหคาจานองศาราบเปน 00 เสมอ
4) กรณีที่กลองวัดมุมมีระบบควงบังคับทางราบ 2 ตัว ใหคลายควงบังคับ
ทางราบตัวลางออก แลวหมุนตัวกลองจะกระทั่งเข็มทิศใกลเคียงกับขีดแสดงทิศเหนือ หรือ
คาของเข็มทิศใกลเคียง 00 แลวหมุนควงบังคับทางราบตัวลางยึดกลองไว จากนั้นหมุนควง
สัมผัสทางราบตัวลางหมุนสายกลองจนกระทั่งเข็มทิศตรงกับขีดแสดงทิศเหนือ หรือคาของ
เข็มทิศอานได 00 พอดี ขณะนี้กลองจะสองไปยังทิศเหนือ และคาของจานองศาราบเปน 00

143

ถาตองการวัดภาคของทิศ ก็ใหหคลายควงบับังคับทางราบบตัวบน หมุนกลองสองทที่หมายที่
ตองกาาร ซึ่งในตอนนนี้จะตองระววังใชเฉพาะคควงบังคับทางราบและควงสสัมผัสทางราบ ตัวบน
เทานั้น ถาเผลอไปใชควงบังคับทางราบและควงสัมผัสตั
ส วลาง คาภภาคของทิศที่วัดไดจะ
คลาดเเคลื่อน

5.6 การวั
ก ดมุมดิ่ง
มมุมดิ่ง (Verticcal Angle) คือ คามุมที่อยูในพื้นดิ่ง (VVetical Plane)) โดยนับเนื่องจากเสน
ราบ จึงมีทั้งมุมเงย (Elevation Angle)
A
และมุมุมกม (Depresssion Angle)

รูปที่ 5.155 แสดงมุมดิ่ง

ตตามปกติแลวจานองศาดิ
จ
่งของกล
ข องวัดมุมมแบบธีโอโดไลท จะอานได 00 เมื่อเลนสปาก
กลองชีชี้ขึ้นดานบนใในแนวดิ่ง จะะอานได 900 เมื่อกลองอยูยูในแนวราบแและเปนกลองหน
ง าซาย
ถากลองชี
อ ้ลงดานลลางในแนวดิ่ง คาของจานองศาดิ่งจะอานได 1800 เมมื่อกลองเปนหน
น าขวา
และอยูในแนวราบบ คาของจานนองศาดิ่งจะเปปน 2700 ดังนั้นเมื่อทํากาารวัดมุมดิ่ง เมืมื่ออานคา
จานองงศาดิ่งจากกลลองแลว จะตองนํ
อ ามาคํานววณหามุมดิ่งที่ตองการ

รูปที
ป ่ 5.16 แสดงงการคํานวณคามุมดิ่ง
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ตามรูปที่ 5.16 (ก) คามุมดิ่งเมื่อวัดดวยกลองหนาซาย จะมีคา = 900 - 700 = 200 และ
ตามรูปที่ 5.16 (ข) คาของมุมดิ่งเมื่อวัดดวยกลองหนาขวาจะมีคา = 2850 - 2700 = 150 หรือ
อาจสรุปไดวา เมื่อวัดดวยกลองหนาซาย มุมดิ่งจะเทากับ 900 – คามุมที่อานได และเมื่อวัด
ดวยกลองหนาขวา มุมดิ่งจะเทากับ คามุมที่อานได - 2700
การวัดมุมดิ่งอาจทําได 2 แบบใหญ ๆ คือ การวัดมุมดิ่งโดยใชสายใยกลางเสนเดียว ซึ่ง
เปนวิธีที่ใชงานโดยทั่ว ๆไป และการวัดมุมดิ่งแบบใชสายใย 3 สายใย ใชในกรณีที่ตองการ
ความละเอียดถูกตองมากขึ้น การวัดมุมดิ่งทั้ง 2 แบบ จะตองสองวัดทั้งกลองหนาซายและ
หนาขวา แลวหาคาเฉลี่ย สําหรับในที่นี้จะกลาวเฉพาะการวัดแบบสายใยกลาง สายใยเดียว
เทานั้น
P



A

B
รูปที่ 5.17 แสดงการวัดมุมดิ่ง

ตามรูปที่ 5.17 จะทําการวัดมุมดิ่งที่ยอดเสาธง P สมมติคามุมเงย 90 ปฏิบัติดังนี้
5.6.1 ตั้งกลองใหตรงหมุด A ตั้งระดับกลองใหพรอมใชงาน
5.6.2 สองกลองหนาซายโดยเล็งเปาไปที่ปลายเสาธงที่จุด P ใหใชสายใยกลางทาบให
ตรงจุด P อานคามุมดิ่งได L 70 00 10
5.6.3 หมุนกลองกลับเปนกลองหนาขวาสองจุด P อานคามุมดิ่งได R 290 00 10
5.6.4 คํานวณคามุมดิ่งที่ตองการ ตามสมุดสนามดังนี้
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
คามุมดิ่งเฉลี่ย

=
=
=
=

290 00 10- 270 00 00
20 00 10
(20 00 10 19 59 50) หาร 2
20 00 00 

โครงการ......................................................................................
หัวหนากลุม.......................ผูสอง....................... ผูจด.................
ผูวัดระยะ1……………………….…2…………………………
ที่ตั้งกลอง ที่หมายเล็ง
คาที่อานได
มุมดิ่ง
L/ 0 D  0 D 
D
R
A

P
P

วันที่......../............./........
ลักษณะอากาศ................
.......................................
มุมดิ่ง
เฉลี่ย
หมายเหต
+0  
-

L 70 00 10 19 59 50
R 290 00 10 20 00 10 + 20 00 00
การวัดมุมดิ่งทีโ่ คนเสาธง ณ จุด B ก็ปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน

5.7 การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม
การเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุม ทําไดหลายวิธี เชน การวัดมุมและวัดระยะจาก
หมุดที่รูตําแหนงและทิศทางแลว การเล็งสกัดจากกลอง 2 เครื่อง การวัดระยะจากหมุด
หนึ่ ง และวั ด มุ ม จากหมุ ด หนึ่ ง แต วิ ธี ที่ นิ ย มกั น คื อ การวั ด มุ ม และวั ด ระยะจากหมุ ด ที่ รู
ตําแหนงและทิศทางแลว โดยการวัดมุมจะตั้งคามุมราบ 0 องศา ไปยังแนวทาง แลวเปดมุม
ไปยังวัตถุที่ตองการเก็บรายละเอียด ทําการวัดระยะควบคูกันไป
อาคาร

รูปที่ 5.18 แสดงการเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม
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5.8 การลงที่หมายแผนที่ (Plotting)
การลงที่หมายแผนที่ หมายถึงการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาเขียนเปนรูปแผนที่
ดังนั้นจึงตองมีเครื่องเขียน และอุปกรณตางๆ ตลอดจนกระดาษ เพื่อจัดทําตนรางแผนที่
อยางพรอมเพียง ในที่นี้จะแนะนําเฉพาะหลักการเขียนเทานั้น สวนรายละเอียดจะตองศึกษา
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ หรือจากเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ การขึ้นรูปแผนที่ทําได
หลายวิธีตามลักษณะของวิธีการเก็บรายละเอียดดังนี้
5.8.1 การลงที่หมายแผนที่ ดวยวิธีวัดมุม-วัดระยะ กรณีรายละเอียดเปนจุด
5.8.1.1 พิ จ ารณาขอ มู ล ของรู ป แผนที่ ที่ จ ะเขี ย นจากสมุ ด สนาม เพื่ อ กํา หนด
ขั้นตอนและการวางรูปที่จะเขียนบนกระดาษ
5.8.1.2 กําหนดมาตราสวนที่จะใช โดยพิจารณาจากขอกําหนดของหนายงาน
ชนิดของงานและอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5.8.1.3 ลากเสนฐานลงบนกระดาษ ใหมีทิศทางและตําแหนงที่เหมาะสม มี
ความยาวตามระยะและมาตราสวนที่กําหนด
5.8.1.4 ใชจุดบนเสนฐานเปนจุดอางอิง (เปนจุดศูนยกลางของวงกลม) เพื่อใชวง
เวียนกําหนดความยาวของระยะสกัด
5.8.1.5 สมมุติใหใชมาตราสวน 1:500 ตั้งกลองที่จุด ก เล็งที่หมายไปยังจุด ข
มีระยะหางกัน 80.00 เมตร เปดคามุมไปยังเสาไฟฟา 30 องศา วัดระยะจากจุดตั้งกลองไป
ยังเสาไฟฟาได 40.50 เมตร ใหลงที่หมายของตําแหนงเสาไฟฟา
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1) ลากเสนตรง ก-ข ในกระดานตามมาตราสวน เอาระยะ 80.00 เมตร
หารดวยมาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.16 เมตร
2) ที่จุด ก ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน 0 องศา ดูคามุมที่ไม
โปรแทรกเตอร 30 องศา แลวจุดไว
3) ลากเสนตรงจากจุด ก ไปยังจุดที่วัดได เปนระยะ 40.50 หารดวย
มาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.81 เมตร จะเปนตําแหนงของเสาไฟฟา ที่ปรากฏอยูในแผนที่
5.8.2 การลงที่หมายแผนที่ ดวยการวัดมุม – วัดระยะ กรณีที่รายละเอียดเปนรูปเหลี่ยม
5.8.2.1 สมมุติใหใชมาตราสวน 1:500
5.8.2.2 ตั้งกลองที่จุด ก เล็งที่หมายไปยังจุด ข มีระยะหางกัน 80.00 เมตร
5.8.2.3 เปดคามุมไปยังมุมอาคารที่ 1 ได 20 องศา วัดระยะจากจุดตั้งกลองไป
ยังมุมอาคารที่ 1 ได 30.50 เมตร
5.8.2.4 จากนั้นเปดคามุมไปยังมุมอาคารที่ 2 ได 25 องศา วัดระยะจากจุดตั้ง
กลองไปยังมุมอาคารที่ 2 ได 50.00 เมตร
5.8.2.5 ตอมาวัดความกวางอาคารได 10.00 เมตร ใหลงที่หมายของอาคารนี้จาก
แนวเสนอางอิง
1) ลากเสนตรง ก-ข ในกระดาษตามมาตราสวน เอาระยะ 80 เมตร
หารดวย มาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.16 เมตร
2) ที่จุด ก ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน 0 องศา ดูคามุมที่ไม
โปรแทรกเตอร 20 องศา แลวจุดไว
3) ลากเสนตรงจากจุด ก ไปยังจุดที่วัดได เปนระยะ 30.50 เมตร หาร
ดวย มาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.061 เมตร จะเปนตําแหนงของอาคารมุมที่ 1
4) ที่จุด ก ใชไมโปรแทรกเตอรทาบคามุมเปน 0 องศา ดูคามุมที่ไม
โปรแทรกเตอร 25 องศา แลวจุดไว
5) ลากเสนตรงจากจุด ก ไปยังจุดที่วัดได เปนระยะ 50.00 เมตร หาร
ดวย มาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.100 เมตร จะเปนตําแหนงของอาคารมุมที่ 2
6) ลากเสนตรงจากตําแหนงของอาคาร จุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 เปนความ
ยาวของอาคาร ที่ปลายอาคารทั้ง 2 ขางใชไมโปรแทรกเตอรเปดมุมฉาก วัดระยะ 10.00
เมตรหารดวยมาตราสวน 500 จะไดระยะ 0.02 เมตร จะเปนตําแหนงของอาคารมุมที่ 3
และ 4
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7) ลากเสนตรงจากตําแหนงที่ 3
สี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งแทนตําแหนงของอาคารในสนาม

ไปตําแหนงที่ 4 จะไดรูป

สรุป
จากการสํารวจดวยกลองวัดมุม เปนการสํารวจเพื่อทําแผนที่หรือแบบตางๆ โดย
ใชกลองวัดมุมเปนเครื่องมือหลักเพราะกลองวัดมุมเปนเครื่องมือที่ใหความละเอียดถูกตองสูง
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ใบงานที่ 7
วิชา งานสํารวจ1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยกลองวัดมุม

หนวยที่ 5
สอนครั้งที่ 11-14
จํานวนคาบรวม 56
จํานวนคาบ 4

ชื่องาน การตัง้ กลองวัดมุมใหตรงจุด
จุดประสงค
1. สามารถตั้งกลองวัดมุมตรงหมุดได
2. สามารถตั้งกลองใหตรงหมุด ไดระดับฟองกลม ฟองยาว และกลองพรอมที่จะใชงานได
3. เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ
เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. กลองวัดมุมพรอมขา
3. คอน

2. หมุดพรอมตะปู
4. รมกันแดด

ลําดับการปฏิบัติงาน
1. คลายสกรูล็อกขากลองทั้ง 3 ขา
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2. ดึงขาตั้งกลองขึ้นพรอมกัน ขึ้นมาสูงระดับหนาอก หมุนล็อกสกรูขากลองใหแนน

3. กางขาทั้ง 3 ออก ใหฐานขากลองอยูในระนาบเดียวกัน เหยียบขากลองใหแนน

4. นํากลองประกอบติดกับขา ล็อคสกรูใตขากลองใหแนนพอประมาณ
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5. กางขาตั้งกลองขาที่ 1 ไปขางหนาใหครอมหมุด มือทั้งสองจับขากลองทั้งสองขา ปลาย
เทาชี้ไปที่หมุด

6. มองชองมองหมุด ใหตรงหมุดดานลาง(สังเกตที่ปลายเทา) โดยมือทั้งสองขางโยกขา
ตั้งกลองเพื่อใหศูนยของกลองตรงกับหมุดที่พื้นดิน

7. เมื่อศูนยของกลองตรงกับหมุดที่พื้นดินแลว ตรวจสอบดูระดับฟองกลม
8. ปรับระดับฟองกลมใหอยูตรงกลาง โดยการสไลดขาตั้งกลองขึ้น-ลงจนกวาระดับฟอง
กลมจะอยูต รงกลาง ล็อคขาตั้งกลองใหแนน
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9. ตั้งระดับฟองยาว หมุนกลองใหแกนของหลอดระดับฟองยาว ขนานกับควงสามเสาคู
ใดคูหนึง่
10. ปรับระดับฟองยาว จากควงสามเสาทั้งสองตัว โดยดานที่สูงปรับใหต่ําลง ดานที่ต่ํา
ปรับใหสูงขึ้น การหมุนควงสามเสาทั้ง 2 ตัว จะตองคอยๆหมุน ในปริมาณที่เทากัน ในลักษณะ
การหมุนเขาแสดงวาดานขวาต่ําดานซายสูงและหมุนออกแสดงวาดานซายสูงดานขวาต่ํา
11. เมื่อปรับฟองยาวไดระดับแลว หมุนกลองตอไปประมาณ 900 แกนของหลอดระดับ
จะตั้งฉากกับแนวเดิม หมุนปรับควงตัวที่ 3 จนฟองยาวเขาสูกึ่งกลางหลอดระดับ
12. หมุนกลองตอไปอีกประมาณ 900 แกนของหลอดระดับจะขนานกับแกนของควงตัวที่
1 และ 2 แตทิศทางกลับกันกับครั้งแรก สังเกตดูฟองระดับวาอยูก ึ่งกลางหลอดระดับหรือไม ถา
ฟองระดับอยูก ึ่งกลางหลอดระดับ แสดงวากลองไดระดับแลว พรอมที่จะใชงานตอไปได
13. ตรวจสอบระดับฟองยาวครั้งสุดทาย ไมวาจะหมุนไปทางใดหลอดระดับฟองยาวก็ยัง
อยูตรงกลาง
14. เมื่อไดระดับฟองยาวแลว ตรวจสอบที่ชองมองหมุดดูวาศูนยกลองยังตรงกับหมุด
หรือไม หากไมตรงใหคลายสกรูยดึ ฐานกลอง แลวขยับกลองใหตรงหัวหมุด ขันใหแนน แลว
ตรวจกลับมาที่ฟองยาวใหไดระดับอีกครั้ง
ขอควรระวัง/ขอแนะนํา
1. หมุดที่สรางขึ้นควรใชตะปูขนาดเล็ก
2. กลองแตละประเภทอาจแตกตางกันในลักษณะและตําแหนงตางๆ
3. หากระดับฟองกลมและฟองยาวไมสัมพันธกัน ตองปรับแกกอนใชงาน หากจําเปนตอง
ใชกอน ควรยึดหลอดระดับฟองยาวเปนหลัก
มอบงาน
ให น.ศ. เลือกหมุดตั้งกลอง ฝกปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อชํานาญแลวใหจบั เวลาการตั้งกลอง
ใหตรงหมุดในแตละครั้ง วาใชเวลาเทาใด
วัดผล
1. ขั้นตอนการตั้งกลอง
2. เวลาที่ใชในการตั้งกลอง
3. ความสนใจในการปฏิบัติงาน
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ใบงานที่ 8
วิชา งานสํารวจ1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยกลองวัดมุม
ชื่องาน การรังวัดมุมราบ
จุดประสงค
1. สามารถรังวัดมุมราบโดยวิธีตางๆ ได
2 .สามารถรังวัดมุมดิ่ง ทั้งมุมกมและมุมเงยได
3. เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ

หนวยที่ 5
สอนครั้งที่ 11 - 14
จํานวนคาบรวม 56
จํานวนคาบ 4

เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. กลองวัดมุมพรอมขา
2. หมุดพรอมตะปู
3. คอน
4. รมกันแดด
5. สามขาตั้งดิ่งพรอมดิ่ง
ลําดับขั้นการปฏิบตั ิงาน
1. กําหนดจุดขึ้น 3 จุด หางกันพอประมาณ สมมติเปนจุด A , B , C ตอกตะปูที่ตําแหนง
ทั้งสาม
2. ตั้งกลองใหตรงจุด A ปรับระดับฟองกลม - ฟองยาว
3. รังวัดมุม BAC ดวยการวัดมุมทิศทาง 2 ชุด
4. รังวัดมุม BAC ดวยการวัดมุมภาคของทิศ 2 ชุด
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ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ
1. การตั้งกลองตรงหมุดหรือหัวตะปูหรือไม เมื่อตั้งระดับแลว ลองตรวจสอบอีกครั้ง
2. การตั้งกลองไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลหรือชวยตั้ง เนื่องจากจะมีการถอดสกรู
ล็อคกลองเพื่อเลื่อนใหตรงหมุดอาจจะมีการเผลอเรอหรือลืมล็อคกลับคืนได
3. ระยะหางระหวางทีห่ มายเล็ง ยิ่งไกล ที่หมายยิ่งเล็ก ทําใหการจับที่หมายเกิดความ
คลาดเคลื่อนนอยหรือไมเกิดเลย
4. ที่หมายเล็งถาใชดิ่งสามขา หรือเปาเล็ง จะไดคาที่ถูกตองยิ่งขึ้น
มอบงาน
ให น.ศ. กําหนดหมุดขึ้น 4 - 5 หมุดใหมองเห็นกันระหวางหมุด จากนั้นใหรังวัดมุมราบใน
แตละหมุด
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม
2. ประเมินผลจากผลงาน
- ความละเอียดถูกตองของมุมหนาซาย - หนาขวา
- ความละเอียดถูกตองของการรังวัดมุมราบทั้ง 2 วิธี
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ใบงานที่ 9
วิชา งานสํารวจ1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยกลองวัดมุม
ชื่องาน การรังวัดมุมดิง่
จุดประสงค
1. สามารถรังวัดมุมราบโดยวิธีตางๆ ได
2. สามารถรังวัดมุมดิ่ง ทั้งมุมกมและมุมเงยได
3. เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ

หนวยที่ 5
สอนครั้งที่ 11 - 14
จํานวนคาบรวม 56
จํานวนคาบ 4

เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. กลองวัดมุมพรอมขา
2. หมุดพรอมตะปู
3. คอน
4. รมกันแดด
5. สามขาตั้งดิ่งพรอมดิ่ง
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. กําหนดจุดขึ้น 3 จุด หางกันพอประมาณ สมมติเปนจุด A , B , C ตอกตะปูที่ตําแหนง
ทั้งสาม
2. ตั้งกลองใหตรงจุด A ปรับระดับฟองกลม - ฟองยาว
3. กําหนดที่หมายสูง รังวัดมุมเงย
4. กําหนดที่หมายต่ํา รังวัดมุมกม
5. คํานวณคามุมราบ มุมดิ่ง
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ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ
1. การตั้งกลองตรงหมุดหรือหัวตะปูหรือไม เมื่อตั้งระดับแลว ลองตรวจสอบอีกครั้ง
2. การตั้งกลองไมควรใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลหรือชวยตั้ง เนื่องจากจะมีการถอดสกรู
ล็อคกลองเพื่อเลื่อนใหตรงหมุด อาจจะมีการลืมล็อคกลองกลับคืนได
3. ระยะหางระหวางที่หมายเล็ง ยิ่งไกล ที่หมายยิ่งเล็ก ทําใหการจับที่หมายเกิดความ
คลาดเคลื่อนนอยหรือไมเกิดเลย
4. ที่หมายเล็งถาใชดิ่งสามขา หรือเปาเล็ง จะไดคาที่ถูกตองยิ่งขึ้น
มอบงาน
ให น.ศ. กําหนดที่หมายเล็งขึ้น 2 หมุดใหเปนมุมเงย และมุมกม จากนั้นใหรังวัดมุมดิ่งใน
แตละที่หมายเล็ง
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม
2. ประเมินผลจากผลงาน
- ความละเอียดถูกตองของมุมหนาซาย - หนาขวา
- การคํานวณคามุมดิ่ง
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ใบงานที่ 10
วิชา งานสํารวจ 1
ชื่อหนวย การสํารวจดวยกลองวัดมุม
ชื่องาน การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม
จูดประสงค
1. สามารถเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุมกับเทปวัดระยะใด
2. สามารถลงที่หมายรายละเอียดตางๆในแผนที่ได
3. เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ

หนวยที่ 5
สอนครั้งที่ 11-14
จํานวนคาบรวม 56
จํานวนคาบ 4

เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. กลองวัดมุมพรอมขา
2. เทปวัดระยะ
3. หลักเล็งแนว
4. หวงคะแนน
5. สามขาพรอมดิ่ง
6. รมกันแดด
7. อุปกรณเครื่องเขียน
ลําดับการปฏิบัติงาน
1. ตั้งกลองที่หมุด A เซ็ทคามุม 0 องศา ไปที่หมุด E
2. เปดมุมเวียนตามเข็มนาฬิกา เมื่อเจอถาวรวัตถุที่ตองเก็บรายละเอียด ก็บันทึกคามุมและ
วัดระยะจากจุดตั้งกลองไปยังวัตถุนั้น บันทึกลงสมุดสนาม
3. เปดมุมตามเข็มนาฬิกา และเก็บรายละเอียดไปจนกวาจะหมุนครบรอบ
4. จุดอื่นๆ ก็ทํานองเดียวกันกับขอ 1-3
5. นําขอมูลที่ได PLOT ลงในแผนที่
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ขอควรระวัง/ขอแนะนํา
1. การเก็บรายละเอียดตองอางอิงจากหมุดเสนฐานหรือหมุดวงรอบที่ทาํ ไวแลว
2. ควรวัดขนาดของอาคาร
3. การเล็งแนวละวัดระยะใหตรงตําแหนงที่ศูนยกลางวัตถุ
มอบงาน
ใหผูเรียนลงทีห่ มายรายละเอียดในแผนที่ โดยใชขอมูลตามเสนวงรอบเดิมและเก็บ
รายละเอียดทีบ่ ริเวณนั้น
วัดผล
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน
3. การจดสมุดสนาม
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ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา งานสํารวจ 1
ใบงานที่ 7 , 8 , 9 , 10
หนวยที่ 5 การสํารวจดวยกลองวัดมุม
เรื่อง การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม
ผลการปฏิบัติงาน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

2.

การตั้งกลองวัดมุม

ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด

3. การจดสมุดสนาม

ใชได
ผิดพลาด

การเขียนแผนที่

ใชได
ผิดพลาด

4.

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ

ใชได
ผิดพลาด

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

เรื่อง การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม
ชื่อผูเรียน ……………………………………………………………

ชั้น

…………………… กลุม

4

คาบ

ระดับคะแนน

………………..

รวม

รายการ

4

3

2

1

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

เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที

ไดคะแนน( 10 )

รวมคะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดบทที่ 5
ตอนที่ 1
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ
1. กลองวัดมุมที่นิยมใชในปจจุบันคือกลองชนิดใด
ก. Transit
ข. Compass Theodolite
ค. Theodolite
ง. Total Station
2. Vernier ใชประกอบกลอง Transit มีไวเพื่ออะไร
ก. ใชในการตัง้ ระดับ
ข. ใชอานคามุม
ค. ใชหาแนวทิศเหนือ
ง. ใชตั้งกลองใหตรงหมุด
3. ควงสัมผัสของกลองวัดมุมมีไวเพื่อประโยชนอะไร
ก. ชวยใหการสัมผัสกลองนุมนวล
ข. ชวยใหการหมุนกลองไมติดขัด
ค. ชวยสายกลองเขาหาที่หมาย
ง. ชวยใหการตั้งระดับกลองถูกตองยิ่งขึ้น
4. Optical Plummet ของกลองมีไวเพื่อประโยชนอะไร
ก. ใชในการตัง้ ระดับ
ข. ใชอานคามุม
ค. ใชหาแนวทิศเหนือ
ง. ใชตั้งกลองใหตรงหมุด
5. ถามีฝุนจับที่เลนสปากกลอง ควรทําอยางไร
ก. ใชปากเปาฝุนออก
ข. ใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดออก
ค. ใชแปรงอยางนุมปดออก
ง. ใชผาอยางดีเช็ดออก
6. การสํารวจดวยกลองวัดมุม สิ่งใดสําคัญที่สุด
ก. ผูทําการรังวัด
ข. คุณภาพของกลอง
ค. สภาพของกลอง
ง. สภาพภูมิอากาศ
7. เหตุใดจึงตองมีการดูแลรักษากลองวัดมุม
ก. เพราะกลองราคาแพง
ข. เพราะกลองบอบบาง
ง. เพราะกลองอาจมีความคลาดเคลื่อน
ค. เพราะยืดอายุการใชงานของกลอง
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8. การวัดมุมตองวัดดวยกลองทั้งหนาซายและหนาขวา เพื่อแกความคลาดเคลื่อนอยางใด
ก. กลองไมตรงหมุด
ข. กลองไมไดระดับ
ค. สองกลองไมตรงที่หมาย
ง. จานองศาของกลองคลาดเคลื่อน
9. การวางผังอาคารหมายถึงอะไร
ก. การกําหนดตําแหนงอาคาร
ข. การกําหนดขนาดอาคาร
ค. การกําหนดความสูงอาคาร
ง. การกําหนดระยะขางเคียงของอาคาร
10. การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุมวิธีใดดีที่สุด
ก. การเล็งตอแนว
ข. การเล็งดวยกลองหนาเดียว
ค. การเล็งดวยกลองสองหนา
ง. การเล็งดวยกลอง 2 ชุด

______________________

หนวยที่ 6
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
หัวขอเรื่อง
6.1 การวางแนวทางเสนตรง
6.2 การแกอปุ สรรคการวางแนวทาง
ใบงานที่ 10 การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา
ใบงานที่ 11 การแกอุปสรรคการวางแนวทาง
สาระสําคัญ
1. การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม สวนใหญจะใชในการสํารวจเพื่อออกแบบ เชน
ศูนยกลางการกอสราง ถนน คลอง ทางรถไฟ แนวทอ สายสงศักดิ์สูง ฯลฯ จะเปนแนวเสนตรงที่
ยาวๆ จึงตองมีการตอเสนตรง จากเสนตรงที่กําหนดให สามารถตอเสนตรงดังกลาวใหมีความยาว
ตามที่ตองการได
2. การวางแนวเสนตรง เมื่อเจออุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางแนวทางเสนตรงผาน ในเบื้องตน
จํา เป น ต น ทราบระยะทางเส น ตรงก อน เพื่ อนํ า มาออกแบบ จึงต องมี ก ารแก อุป สรรคการวาง
แนวทาง เพื่อหาระยะทางนั้น
3. แนวทางเสนตรงเมื่อเจออุปสรรคที่ไมสามารถจะตรงไปขางหนาได หรือตองการที่จะ
เปลี่ยนทิศทาง เพื่อใหผานจุดหมายที่ตองการ แนวทางที่เบนออกจากแนวเดิม เรียกวา มุมเหหรือ
มุมเบี่ยงเบน จําเปนจะตองรังวัดมุมเหหรือมุมเบี่ยงเบนนั้นเพื่อนํามาออกแบบทางโคงตอไป
จุดประสงคการเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู)
1. อธิบายวิธีการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุมได
2. สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหนาได
3. สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลังได
4. สามารถวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองสองหนาได
5 สามารถแกอุปสรรคการวางแนวดวยวิธีออกฉาก (Offsets)ได
6. สามารถแกอุปสรรคการวางแนวดวยวิธีทํามุมเบี่ยงเบนได
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6.1 การวางแนวทางเสนตรง
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม หมายถึง การวางแนวศูนยกลางการกอสราง ถนน
คลอง ทางรถไฟ แนวทอ สายสงศักดิ์สูง ฯลฯ โดยใชกลองวัดมุมเปนเครื่องมือ สวนใหญมักจะ
เปนแนวเส นตรงที่ยาว ๆ จึงตองมีการตอเสน ตรง จากเสน ตรงที่กํ าหนดให โดยสามารถตอ
เสนตรงดังกลาวใหมีความยาวตามที่ตองการได 2 วิธีดังนี้
6.1.1 1วิธีสองหนาเดียว (Single Centering) ทําได 2 แบบ คือ
6.1.1.1 วิธีสองหนา

รูปที่ 6.1 แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองหนา

จากรูป สมมติวา AB คือเสนตรงที่กําหนดให ตองการตอเสนตรงดังกลาวออกไปถึง
จุด E ทําไดโดย นํากลองที่ตั้งที่จุด A สองไปที่จุด B ปดควงบังคับทางราบไว กระดกกลองขึ้นให
มองเลยจุด B ไป สมมติวายังคงเห็นไดชัดเจนที่สุด C กําหนดจุด C ตามเสนแนวเล็ง ยายกลองมาตั้ง
ที่จุด B สองไปยังจุด C แลวกระดกกลองขึ้นขณะที่กลองยังอยูในแนว BC สมมติวาเห็นไดชัดถึง
จุด D กําหนดจุด D ขึ้น แลวยายกลองเดินหนาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถไดระยะทางตาม
ตองการ
6.1.1.2 วิธีสองหลัง วิธีนี้สามารถตอเสนตรงไดยาวขึ้นกวาวิธีสองหนา ในการตั้ง
กลองแตละครั้งซึ่งทําไดดังนี้

รูปที่ 6.2 แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองหลัง

1

ผศ.ดิลก ศรีนาวิน. การสํารวจพื้นฐาน. 2537 หนา 150.
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จากรูป สมมติวา AB เปนเสนตรงที่ตองการตอแนวยาวออกไป นํากลองวัดมุมตั้งที่
จุด B สองไปที่จุด A ปดควงบังคับทางราบและเปดควงบังคับทางดิ่ง (ตัวกลองกระดกขึ้นลงใน
แนวดิ่งได) กระดกกลองกลับ สองไปที่จุด C หากกลองสมบูรณ แกนดิ่งจะไดดิ่งและแกนราบตั้ง
ฉากกับแกนดิ่ง แนวเล็งก็จะตรงกับ AB
พอดี แตหากแกนกลองหมุนแลวไมอยูในระนาบ
เสนแนวเล็งก็ผิดไปจากแนว AB กําหนดจุดไว แลวยายกลองมาตั้งที่จุด C สองกลับไปที่ B
กระดกกลองกลับสองไปที่จุด D แลวยายกลองไปขางหนาอีก (ที่จุด D) ทําในลักษณะเดิมจนกวา
จะไดระยะตามตองการ
6.1.2 วิธีสองสองหนา (Double Centering)

รูปที่ 6.3 แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีสองสองหนา

จากรูปให AB เปนสนตรงที่มีอยูเดิม ตองการตอไปถึงจุด E ตั้งกลองที่จุด B สอง
ไปที่จุด A ดวยกลองหนาซาย กระดกกลองกลับ ทําเหมือนวิธีที่ 2 สมมติวาได C แลวหมุนกลับ
ตามแนวนอน (รอบแกนดิ่ง) มาสองที่จุด A อีกครั้งดวยกลองหนาขวา กระดกกลองกลับไปสองที่
จุด C สมมติได C กําหนดจุด C โดยใหระยะ CC = CC หากทําการรังวัดดวยความ
ระมัดระวัง คาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสองกลองหนาซายและหนาขวา ยอมมีขนาดเทากัน
ที่ระยะทางเทากัน แตจะเปนไปคนละขาง ดังนั้น หากแบงครึ่ง CC ก็จะไดจุด C ซึ่งจะทําให
BC เปนเสนตรงเดียวกันกับ AB ยายกลองมาตั้งที่จุด C ทําในลักษณะเดิม จะไดจุด D และจุด E
ตามลําดับ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหโดยทั่วไปของระยะ CC และ DD … .ในระยะ 400 ม.
หางกันไดไมเกิน 3 ซม. ถาหางกันเกินกวานี้ ใหตรวจสอบการทําใหมหรือทําการปรับแกกลอง
ใหม
วิธีนี้มัก จะใชเมื่อตองการความละเอีย ดสูง เพราะต องใชเ วลาในการวั ด มุมและ
กําหนดจุดมากกวาวิธีแรก
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6.2 การแกกอุปสรรคกการวางแนวเสนตรง
การตอเสนตรงที่ผานสิ
น ่งกีดขวางในบางโอกาสส อาจจะตองผ
ง านสิ่งกีดขววางซึ่งที่กลองส
ง องผาน
ได แตวัดระะยะผานไมได หรือไมสามารถผานไดทัท้งสองอยาง เชน แมน้ํา บึง หรือ อาคาร เปน
ตน แตการตตอเสนตรงก็สามารถทํ
ส
าไดดดวยวิธีใดวิธหนึ
ีห ่ง ดังนี้
Offsets) ซึ่งทําได
า ดังนี้
6.2.1 วิธีออกฉาก (O

รูปที่ 6.4 แสดงการต
แ
อเสนตรงด
น วยวิธีออกฉาก
อ

า องการตอเสสนตรง AB ออกไปถึ
อ
ง F แต
แ มีอาคารขววางอยู นํากลองมาตั
อ ้งที่
จากกรูป สมมติวาต
จุด B สองไปปที่จุด A ตั้งคาจานองศารอ
า
อบ 0 แลวหมมุนกลองตามเเข็มนาฬิกา จนอานคาจานองศาราบ
ไดเทากับ 900 (แนวเล็งจะตั
ง ้งฉากกัน AB) กําหนนดจุด C ตามแแนวเล็งโดยใใหจุด C พนจากสิ
จ ่งกีด
ขวาง วัดระยะแลวยายกลองมาตั
อ ้งที่จุด C สองกลองไไปที่จุด B ตั้งคาจานองศารราบ 0 แลวเบบนทํามุม
ร
ว
ฉากกับแนว CB (แนว CDD) กําหนดจุด D ตามแนวเเล็งโดยให CDD พนสิ่งกีดขขวางแลว วัดระยะแล
ยายกลองไปตั้งที่จุด D แลละจุด E โดยททําเหมือนกับที่ตั้งจุด B และจุ
แ ด C และใหระยะ DEE = BC
ดังนั้น จุด E ก็จะอยูในแนนวเสนตรงเดียวกันกับ ABB และเมื่อตั้งกลองที่ E สอองไปจุด D แล
แ วทํามุม
ะ องเปนแนววเดียวกับ ABB และสามารถถตอไดถึงจุด F ตามตองกาารระยะที่
เวียนขวา 90 แนวเล็งก็จะต
วัดไมไดคือ BE
B ก็จะไดเทากับ CD
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6.2.2 วิธีทํามุมเบี่ยงเบน






รูปที่ 6.5 แสดงการตอเสนตรงดวยวิธีทํามุมเบี่ยงเบน

จากรูป AB เปนเสนตรงที่กําหนดให ตองการตอเสนตรงนี้ออกไปทางจุด B ถึงจุด E แตมี
อาคาร หรือบึงใหญขวางอยู เสนตรงดังกลาวก็อาจจะตอไดโดย ใชวิธีทํามุมเบี่ยงเบน กลาวคือ ตั้ง
กลองที่จุด B สองไปที่จุด A กระดกกลองกลับสองไปทางตรงขามกัน A อานคาจานองศาราบ แลว
เบนแนวเล็งใหพนสิ่งกีดขวาง สมมติวาเปนมุม  กําหนดจุด C ตามแนวเล็ง พรอมวัดระยะ BC
ยายกลองมาตั้งที่จุด C สองไปยังจุด B กระดกกลองกลับ อานคาจานองศาราบแลวเบนกลองไปใน
ทิศทางตรงขามกับที่เบนขณะตั้งกลองที่ B และมีขนาดเปน 2 เทาของมุม  (ใชหลักการ Sine’s
Law) แลวกําหนดจุด D ตามแนวเล็งโดยใหระยะ DC = CB ก็จะไดวาจุด D อยูในแนวเดียวกันกับ
AB จากนั้น ตั้งกลองที่จุด D สองกลับไปที่ C แลวกระดกกลองกลับแลวเบนไปทางเดียวกับครั้งแรก
เปนมุมเทากับ  แนวเล็งก็จะเปนแนวเสนตรงที่กําหนดให เปนการเชื่อมเสนตรงระหวางจุดใดๆ 2
จุด จากนั้นกระดกกลองกลับก็จะไดจุด E แนวเสนตรง A B D และ E จะเปนแนวเสนตรงเดียวกัน
การวัดมุมของการวางแนวเสนตรง ซึ่งจะเปนพื้นฐานของวิชาการสํารวจเสนทาง นิยมวัด
2 ชุด ชุดแรกตั้งคา BS. ที่ 00- 00’- 00” วัดมุมวนซาย ชุด 2 ตั้งคา BS. ที่ 90- 00’- 00” วัดมุมวน
ซ ายของผูทําการสํ า รวจ แล ว หาค ามุมเฉลี่ ย ใชคามุ มเฉลี่ ย หาคามุม  นํ ามุ ม  ไปใช คํา นวณ
รายการโคง (Curve Data)
ตัวอยาง จากรูปที่ 6.5 กําหนดมุม  = 50° ดังนั้น 2 = 100° ระยะ BC = CD = 35.50 ม.
ตองการทราบระยะ BD
รายการคํานวณ : มุม BCD หาไดจาก 180°- 2 = 180° 100° = 80°

168

A

B

จาก Sine’s Law : BD =

C
CD
B

CD
B

× sin C =

BC
D
.

หรือ : BD = BCD × sim C =
 ระยะทาง BD = 45.638 เมตร

BD
C

× sin 80 = 45.638
.

× sin 80 = 45.638

สรุป
การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม จะเปนพื้นฐานของการเรียนชางสํารวจ โดยเฉพาะ
วิชาการสํารวจเสนทาง ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการใชกลองวัดมุมเบื้องตนเปนอยางดี
สามารถปฏิบัติงานวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลัง และการสองสองหนา พรอมทั้งแกปญหาอุปสรรคการวางแนวทาง ดวยการออกฉาก หรือวิธีทํามุมเบี่ยงเบน

ใบงานที่ 11
วิชา งานสํารวจ1

หนวยที่

6
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ชื่อหนวย การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม

สอนครั้งที่ 15 - 17
จํานวนคาบรวม 68
จํานวนคาบ 4

ชื่องาน การวางแนวทางเสนตรงดวยการสองสองหนา
จุดประสงค
1. สามารถนําวิธีการวางแนวเสนตรงแนวทางไปใชงานไดถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของกลองวัดมุมไดถูกตอง

เครื่องมือ/อุปกรณ
1. กลองวัดมุม พรอมขาตั้ง
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
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. กําหนดโครงการสํารวจ – ออกแบบแนวทาง อยางเครา ๆ ทั้งจุดเริ่มตนโครงการ จุด
ผาน และจุดสิ้นสุดโครงการ
2. กําหนดจุดเริ่มตนโครงการ (0+000) ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมใหแนนและจมเสมอ
ระดับดิน วัดระยะไปตามแนวที่เลือกไว ได 50.00 เมตร
3. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0+050 ตั้งคามุมราบ 0 ดวยกลองหนาซาย จับที่หมายที่ Sta.
0+000 เลือกตําแหนงที่หมายธงหนา วัดระยะได 70.00 เมตร จะได Sta. 0+120.00 กระดกกลองกลับ
เปนกลองหนาขวา วัดระยะใหได เทาเดิมคือ 70.00 เมตร หากกลองไมมีความคลาดเคลื่อนจุดทั้ง
สองจะทับกัน หากไมทับกันก็หาคาเฉลี่ยตรงกลางเปนแนวเสนตรงที่ถูกตอง
4. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0+120.00 ตั้งคามุมราบ 0 ดวยกลองหนาซาย จับที่หมายที่
Sta. Sta. 0+050 เลือกตําแหนงที่หมายธงหนา วัดระยะได 40.00 เมตร. จะได Sta. 0+160 กระดก
กลองกลับเปนกลองหนาขวา วัดระยะใหได เทาเดิมคือ 40.00 เมตร หากกลองไมมีความ
คลาดเคลื่อนจุดทั้งสองจะทับกัน หากไมทับกันก็หาคาเฉลี่ยตรงกลางเปนแนวเสนตรง
5. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0+120.00 ตั้งคามุมราบ 0 ดวยกลองหนาซาย จับที่หมายที่
Sta. 0+050 เลือกตําแหนงที่หมายธงหนา วัดระยะได 40.00 เมตร. จะได Sta. 0+160 กระดกกลอง
กลับเปนกลองหนาขวา วัดระยะใหไดเทาเดิมคือ 40.00 เมตร หากกลองไมมีความคลาดเคลื่อนจุด
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ทั้งสองจะทับกัน หากไมทับกันก็หาคาเฉลี่ยตรงกลางเปนแนวเสนตรง

ขอควรระวัง
การรังวัดมุม ตองพิจารณาใหดีวา แนวทางเบี่ยงเบนไปทางซายหรือขวา หากแนวทาง
เบี่ยงเบนไปทางซาย หาคามุมโดยนําคามุมที่รังวัดได ไปหักออกจาก 180 องศา หากแนวทาง
เบี่ยงเบนไปทางขวา หาคามุม โดยนําคามุม 180 องศา ไปหักออกจากคามุมที่รังวัดได
ขอเสนอแนะ
การวางแนวทางควรใชวิธีแบบสองหนา หากคาแตกตางกันมากควรตรวจสอบและปรับแก
กลองวัดมุมเสียกอน

ใบงานที่ 12
วิชา งานสํารวจ1

จํานวนคาบรวม 68

171

หนวยที่
6
สอนครั้งที่ 15-17
จํานวนคาบ 4

ชื่อหนวย การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
ชื่องาน การแกอุปสรรคการวางแนวทาง

จุดประสงค
1. สามารถแกอุปสรรคการวางแนวทางตรงโดยวิธีออกฉากได
2. สามารถแกอุปสรรคการวางแนวทางตรงโดยวิธีสรางสรางรูปสามเหลี่ยมมหนาจั่วได
เครื่องมือ/อุปกรณ
1. กลองวัดมุม พรอมขาตั้ง
2. เทบวัดระยะ
3. หวงคะแนน
4. คอน
5. ตะปู + ฝาน้ําอัดลม
6. รม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ชุด
1 เสน
1 อัน
1 เตา
10 อัน
1 คัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กําหนดจุดเริ่มตนโครงการ (0+000) ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมใหแนน และจมเสมอ
ระดับดิน
2. ตั้งกลองที่ Sta. 0+000 ตั้งคามุม Azimuth หรือยึดตามแนวถนนเดิม เปดมุมไปยัง
แนวใหมตามตัวอยางได 890 10' เปดดวยกลองอีกหนาหนึ่ง เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนจะได Sta.
0+100 (งานจริงระยะอาจจะมากกวานี้) ตอกตะปูบนฝาน้ําอัดลมไว
3. ตั้งคามุมราบ 00 ที่ Sta. 0+100 เปดมุมไปยังจุดที่เปนถาวรวัตถุ พรอมทั้งวัดระยะเพื่อ
ทําการโยงยึด หรือทําหมายพยาน (Reference Point = RP.) จํานวน 3 จุด เพื่อจะไดคนหา
ตําแหนงเดิมไดถูกตอง เมื่อจุดนี้ถูกทําลายหรือสูญหาย
4.ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0+100 จับที่หมายที่ Sta. 0+000 กระดกกลองกลับ วัดระยะ
(สมมติไปอีก 100 เมตร) ได Sta. 0+200 ตอกตะปูไว จากนั้นหมุนกลองกลับไปจับที่หมาย Sta.
0+000 อีกครั้งหนึ่ง กระดกกลองกลับ วัดระยะใหไดเทาเดิม หากกลองไมมีความคลาดเคลื่อนจุด
ทั้งสองจะทับกัน หากไมทับก็หาคาเฉลี่ยตรงกลางเปนแนวเสนตรงที่ถูกตองเปน Sta. 0+200
5. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0+200 สมมติวา ไมสามารถมองเห็นไปขางหนาไดเนื่องจากมีอาคาร
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หรือปาบังอยู จะแกปญหาโดยการออกฉาก ตั้งคา 00 ไปที่ Sta. 0+100 เปดมุม 900 ออกไปจาก
แนวทาง (ทางซายหรือขวาก็ได) วัดระยะตามแนวเสนฉาก ไปจนกวาจะพนสิ่งกีดขวาง (15.00
เมตร) ตอกตะปูไว แลวยายกลองไปตั้งที่ตะปูนั้น ตั้งคา 00 ไปที่ Sta. 0+200 เปดมุม 900 (หรือ
2700 มุมตามเข็มนาฬิกา) ระยะความยาวตามแนวจนกวาจะพนสิ่งกีดขวาง (50.00 เมตร) ตอกตะปู
ไว แลวยายกลองมาตั้ง ตั้งคา 00 ไปยังจุดที่เพิ่งยายมา เปดคามุม 900 (หรือ 2700 ) วัดระยะทางให
เทากับครั้งแรก (15.00 เมตร) ตอกตะปูไว จะไดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ระยะที่วัดไมได จะเทากับ
ดานยาวของรูปสี่เหลี่ยม (50.00 เมตร)
6. ยายกลองมาตั้งที่จุดสุดทายของรูปสี่เหลี่ยม ตั้งคามุม 00 ไปจุดเดิม เปดมุม 900 ก็จะได
เปนแนวเสนตรงออกไป วัดระยะ(สมมติได 100.00 เมตร) ตอกตะปูไว หลังจากนั้นกลับหนา
กลองเปนหนาขวา จับที่หมายเดิม แลวเปดมุม 900 วัดระยะเทาเดิม จะทับหรือใกลเคียงกับตะปูที่
ตอกไว จากนั้นหาคาเฉลี่ย จะไดเปน Sta. 0+350
7. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0.350 สมมติมีอุปสรรคขวางแนวทางอยู จะแกอุปสรรคโดยวิธีออก
ฉาก อาจไมสะดวกเนื่องจากพื้นที่จํากัดและคับแคบ ใหแกปญหาโดยวัดมุมเบี่ยงเบน โดยการ
สรางสามเหลี่ยมหนาจั่วขึ้น จับที่หมายที่ Sta. 0.250 หรือจุดที่เพิ่งยายกลองมา แลวกระดกกลอง
กลับเปนแนวไปขางหนา (แตสองผานไปไมได) เปดมุมเทากับมุม  (500 20' 00" ) ใหพนสิ่งกีด
ขวาง วัดระยะตามแนวนั้น จนสังเกตดูวาอยูประมาณกึ่งกลางอุปสรรคก็พอ (40.00 ม.) ตอกตะปูไว
ยายกลองมาตั้งจุดที่ตอกตะปู ตั้งคา 00 ที่ Sta. 0.350 กระดกกลองกลับ แลวเปดมุมเปน 2  (1000
40' 00" ) วัดระยะตามแนวนั้น เทากับระยะเดิม (40.00 ม.) ก็จะไดสามเหลี่ยมหนาจั่วขึ้นหนึ่งรูป
คํานวณหาดานที่ตองการได โดยใช Sin’ Law

Sta. สุดทายของรูปสามเหลี่ยม คือ Sta. 0+350 + 51.066 = 0+401.066
8. ยายกลองมาตั้งที่ Sta. 0 + 401.066 ตั้งคามุม 00 ที่มุมยอดของสามเหลี่ยม (จุดที่เปดมุม 2 )
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เปดมุมภายในสามเหลี่ยม เทากับ  (500 20' ) ซึ่งจะเปนฐานของสามเหลี่ยม ที่ไมสามารถวัด
ระยะได กระดกกลองกลับก็จะเปนแนวเสนตรงที่ตองการ วัดระยะตามแนว ตอกตะปูไว จับที่
หมายที่จุดเดิม ดวยกลองหนาขวา เปดมุมภายใน (500 20' ) กระดกกลองกลับวัดระยะตามแนวจะ
ทับหรือใกลเคียงกับตะปูที่ตอกไวเดิม หาคาเฉลี่ย ก็จะได Sta. ตอไป (0+451.066)
ขอควรระวัง/ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากการปฏิบัติงานมีการรังวัดมุมฉาก และมุมหักเหตาง ๆ ตองระมัดระวังเรื่องมุม
ภายในและมุมภายนอกใหดี อาจจะเกิดขอผิดพลาดได
2. หากกลองหนาซายและหนาขวาตางกันมา ควรงดใชกลองและปรับแกเสียกอน
3. กําหนดแนวเสนตรงใหผานสิ่งกีดขวางตาง ๆ และปรับแกใหครบทั้ง 2 วิธี
มอบงาน
ใหนักศึกษาวางแนวเสนตรงดวยวิธีการสองสองหนา โดยจะตองสิ่งกีดขวางไมต่ํากวา 2 ครั้ง
และแกอุปสรรคโดยวิธีออกฉากและ สามเหลี่ยมหนาจั่ว
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม
2. ประเมินจากผลงานและสมุดสนาม

ใบผลการปฏิบตั ิงาน
วิชา

งานสํารวจ 1

ใบงานที่ 10 , 11 , 12
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หนวยที่ 6 การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
เรื่อง การแกอุปสรรคการวางแนวทาง
ผลการปฏิบัติงาน
1. ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ

2.

การตั้งกลองวัดมุม

3. การออกฉาก

4.

การเปดมุมสามเหลี่ยม

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ

ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด
ใชได
ผิดพลาด

บันทึก:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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ใบประเมินผล
เรื่อง การแกอุปสรรคการวางแนวทาง
ชื่อผูเรียน …………………………………………………
ชั้น …………………… กลุม ………………..
รายการ

จํานวน
4 คาบ
ระดับคะแนน
รวม
4

3

2

1

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

เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม…………น. สิ้นสุด…………น. รวม…………นาที
ไดคะแนน( 10 )
รวมคะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………………(ผูประเมิน)
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แบบฝกหัดหนวยที่ 6
ตอนที่ 1 เรื่องการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุมใชในงานชนิดใด
ก. ทําแผนทีภ่ มู ิประเทศ
ข. ทําแผนที่ตน ราง
ค. สําสรวจทําระดับ
ง. สํารวจเพื่อออกแบบ
2. การวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุมคือ
ก. วางแนวถนนรางรถไฟ สายสงไฟฟา
ข. วางแนวแปลงที่ดิน
ค. วางแนวบริเวณกอสราง
ง. วางแนวโครงการใหญ ๆ เทานั้น
3. วิธีสองหนาเสนตรง AB ไปยังจุดคือ
ก. ตั้งกลองจุด A สองไปจุด B บิดควงบังคับแลวสองไปยังจุด C
ข. ตั้งกลองจุด A สองไปจุด B บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C
ค. ตั้งกลองจุด B สองไปจุด A บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C
ง. ตั้งกลองจุด B สองไปจุด A หมุนกลองไปยังจุด C
4. วิธีสองหลังเสนตรง AB ไปยังจุด C
ก. ตั้งกลองจุด A สองไปจุด B บิดควงบังคับแลวสองไปยังจุด C
ข. ตั้งกลองจุด A สองไปจุด B บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C
ค. ตั้งกลองจุด B สองไปจุด A บิดควงบังคับกระดกกลองกลับสองจุด C
ง. ตั้งกลองจุด B สองไปจุด A หมุนกลองไปยังจุด C
5. วิธีสองสองหนาคือ
ก. สองกลองหนาซาย
ข. กลองหนาขวา
ค. สองกลองทั้งหนาซายและขวา
ง. .ใชกลองสองสองตัว
6. ถากลองหนาซายและหนาขวาไมทบั จุดเดียวเฉลี่ยงระยะแลวขอที่ถูกคือ
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. การวางแนวที่ตองการความละเอียดสูงคือ
ก. วิธีสองหนา
ข. วิธีสองหลัง
ค. วิธีสองสองหนา
ง. วิธีสองโดยตรง
8. เมื่อการตอเสนตรงมีอุปสรรควิธีที่ถูกตองคือ
ก. ยายจุดตอแนวใหม
ข. ทุบสิ่งกีดขวาง
ค. หลักการสามเหลี่ยม
ง. หลักการออกฉาก
9. การทํามุมเบี่ยงเบนแกอุสรรคกีดขวางใชหลักการใด
ก. หลักการ Sin’s Law
ข. หลักการสามเหลี่ยมดานเทา
ค. หลักการสามเหลี่ยม
ง. หลักการออกฉาก
10. การวางแนวเสนตรงนิยมใชกลองชนิดใด
ก. กลองระดับ
ข. กลองวัดมุม
ค. กลองเข็มทิศ
ง. กลองสองทางไกล

178

ตอนที่ 2 เรื่องการวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม
จงตอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ใหอธิบายการวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหนา พรอมเขียนรูปประกอบ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ใหอธิบายการวางแนวเสนตรงดวยวิธีสองหลัง พรอมเขียนรูปประกอบ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

5. เครื่องมือที่ใชในการวางแนวเสนตรงประกอบดวยอะไรบาง บอกใหละเอียด
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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