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คํานํา

สุพร พงศวรินทร

ผูเรียบเรียง

 หนงัสอืเรยีนวชิา พ้ืนฐานงานสาํรวจ รหสั 20106-1005 นี ้เรยีบเรยีงข้ึนเพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

สาขาชางกอสราง ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

 เนื้อหาในหนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 8 หนวย ประกอบดวย หลักการสํารวจเบื้องตน การวัดระยะดวย

เครือ่งมอื การปรบัแกของการวดัระยะ การสาํรวจดวยเข็มทิศ การเกบ็รายละเอยีดสภาพแวดลอมในพืน้ท่ีดวย

เครือ่งมอืชนดิตาง ๆ เพือ่ทาํแผนที ่การใชกลองวดัมมุเบ้ืองตน การวางแนวและการวางผงั และการบํารงุรกัษา

เครือ่งมอือปุกรณในงานสาํรวจ รวมถงึมแีบบทดสอบความเขาใจ และใบงานสาํหรบัผูศกึษาไดลงมอืปฏบัิตงิาน

ในสนามจรงิ เพือ่เพิม่ทกัษะการใชเครือ่งมอืงานสาํรวจ

 ผูเรยีบเรยีงมจีดุประสงคเพือ่ใหหนงัสอืเรยีนเลมนี ้ ไดเปนสวนหนึง่ในการชวยสงเสรมิความเขาใจ และ

ความสามารถที่เปนประโยชนตอผูเรียน จะไดนําความรูนี้ติดตัวไปสําหรับใชในการทํางาน หรือศึกษาตอจน

ประสบความสาํเรจ็ในอนาคต หากมขีอผดิพลาดประการใด ผูเรยีบเรยีงขอนอมรบัคาํตชิม และจะนาํไปปรบัปรงุ

ใหดยีิง่ขึน้ตอไป
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หลักการสํารวจเบื�องต้น 1

หน่วยที่ 1

 1. ความหมายของหลักการสํารวจเบื้องตน

 2. ประเภทของการสํารวจ

 3. ประโยชนจากการสํารวจ

 4. การสํารวจพื้นที่ในสนาม

 5. หนวยของการสํารวจ

 6. หลักการการสํารวจเบื้องตน

หัวข้อเรื่อง

 1. ความหมายของหลกัการสาํรวจเบือ้งตน คอื การตรวจสอบเพือ่หาขนาดหรอืหาตาํแหนงของจดุของ

  พื้นที่ที่สํารวจ

 2. ประเภทของการสํารวจ แบงเปน 8 ประเภท คือ การวัดบนพื้นที่ การวัดดวยภาพถาย การสํารวจ

  บนพื้นระนาบ การสํารวจภูมิประเทศ การสํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจเหมืองแร การสํารวจ

  วางผังเมือง และการสํารวจสําหรับออกโฉนดที่ดิน

 3. ประโยชนจากการสํารวจแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การสํารวจเพื่อทําแผนที่ การสํารวจเพื่องาน

  กอสราง และการสํารวจเพื่อตองการทราบขอบเขตที่ดิน

 4. การสํารวจพื้นที่ในสนาม เปนการสํารวจพื้นที่กอสรางเบื้องตน เพื่อเก็บขอมูลที่สําคัญ ๆ มาใช

  ในการคํานวณหาระยะ

 5. การหาขนาดและจุดของพื้นที่ ตองทราบถึงหนวยของมุม และขนาดที่ใชในการหา ทั้งหนวยวัด

  ของไทยและหนวยวัดทางสากล

 6. หลักการการสํารวจเบื้องตน เปนการสํารวจหาพื้นที่หรือระยะทาง ดวยการวัดและคํานวณดวย

  สมการการหาคามุมและการหาขนาดของพื้นที่

สาระสําคัญ

หลักการสํารวจเบื�องต้น
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หลักการสํารวจเบื�องต้น2

 1. อธิบายความหมายของหลักการสํารวจเบื้องตน

 2. บอกประเภทของการสํารวจ

 3. บอกประโยชนจากการสํารวจ

 4. อธิบายการสํารวจพื้นที่ในสนาม

 5. อธิบายหนวยวัดในงานสํารวจทั้งของไทยและสากล

 6. สามารถคํานวณหาคามุมและขนาดของพื้นที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
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หลักการสํารวจเบื�องต้น 3

1. ความหมายของหลักการสํารวจเบื้องตนมีความหมายตรงกับขอใด

 ก. การตรวจสอบความกวางที่ดิน ข. การตรวจสอบขนาดของที่ดิน

 ค. การตรวจสอบตําแหนงที่ดิน ง. การตรวจสอบขนาดและตําแหนงที่ดิน

2. วิชาที่มีความเกี่ยวของกับวิชาสํารวจในการหาความคลาดเคลื่อนตรงกับขอใด

 ก. วิชาสถิติและความนาจะเปน ข. วิชาเรขาคณิต

 ค. วิชาตรีโกณมิติ   ง. วิชาคณิตศาสตร

3. การสํารวจทางอุทกศาสตรเปนการสํารวจตรงกับขอใด

 ก. การสํารวจพื้นผิวดิน  ข. การสํารวจขนาดความกวางที่ดิน

 ค. การสํารวจพื้นที่ใตนํ้าของทะเล ง. การสํารวจแหลงทรัพยากร

4. ประโยชนทีไ่ดจากการนาํเทคโนโลยเีครือ่งมือวดัมากําหนดขอบเขตพ้ืนทีก่อสรางเพ่ือสํารวจทาํ

แผนที่ตรงกับขอใด

 ก. เพื่อทราบขนาดและมุมตาง ๆ ข. เพื่อทราบขนาดและจุดตาง ๆ

 ค. เพื่อทราบระยะ และทิศทาง ง. เพื่อทราบรายละเอียดในสนามทั้งหมด

5. สมุดสนามมีไวใชเพื่อประโยชนตรงกับขอใด

 ก. เพื่อใชสําหรับวาดภาพ  ข. เพื่อใชสําหรับจดชั่วโมงการทํางาน

 ค. เพื่อใชสําหรับจดรายละเอียดตาง ๆ ง. เพื่อใชจดจํานวนตนไม

6. หนวยวัดพื้นที่ของไทยที่วา 100 ตารางวาจะเทากับกี่งาน

 ก. 1 งาน ข. 10 งาน ค. 100 งาน ง. 1,000 งาน

7. หนวยวัดพื้นที่มีขนาดเทากับ 1 ไรจะเทากับกี่ตารางเมตร

 ก. 400 ตารางเมตร   ข. 800 ตางรางเมตร

 ค. 1,600 ตารางเมตร  ง. 3,200 ตารางเมตร

8. หนวยวัดมุมระบบองศา 60 ฟลิปดาจะเทากับกี่ลิปดา

 ก. 1 ลิปดา ข. 10 ลิปดา ค. 5 ลิปดา ง. 50 ลิปดา

9. การจดคาตัวเลขของตําแหนงทศนิยมในสมุดสนามนิยมจดกี่ตําแหนง

 ก. ไมควรจดตําแหนงทศนิยม ข. ควรจด 1 ตําแหนงทศนิยม

 ค. ควรจด 2 ตําแหนงทศนิยม ง. ควรจดมากกวา 4 ตําแหนง

คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
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หลักการสํารวจเบื�องต้น4

10. คามุมเรเดียน (θ) สามารถคํานวณหาไดตรงกับขอใด

 ก. สวนโคงวงกลมคูณดวยรัศมี ข. สวนโคงวงกลมหารดวยรัศมี

 ค. สวนโคงวงกลมบวกดวยรัศมี ง. สวนโคงวงกลมลบดวยรัศมี

11. ถาวัดมุมได 35.23451˚ สามารถเขียนไดตรงกับขอใด

 ก. 35.23451 องศา ลิปดา ข. 35 องศา 23451 ลิปดา

 ค. 35 องศา 23 ลิปดา 451 ฟลิปดา ง. 35 องศา 234 ลิปดา 51ฟลิปดา

12. เปลี่ยนมุม 35˚ + 7’ 58.099” ใหเปนองศาและจุดทศนิยมตรงกับขอใด

 ก. 35.1328˚ ข. 35.1234˚ ค. 35.8231˚ ง. 35.4321˚

13. มุม θ ของ Tan-1 0.758641 จะเทากับกี่องศา ตรงกับขอใด

 ก. 35.16˚ ข. 36.39˚ ค. 37.18˚ ง. 38.39˚

14. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดาน A ยาว = 126.23 เมตร มีมุม C = 115˚20’ และมีดาน c =243.16 

เมตร คาของมุม A ตรงกับขอใด

 ก. 27˚ 58’ 56.82”   ข. 27˚ 85’ 58.28”

 ค. 27˚ 60’ 60.21”   ง. 27˚ 06’ 60.12”

15. ถาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผามีขาดเทากับ 5,8921 ตารางเสน จะมีพ้ืนที่เหากับก่ีไรก่ีงานและก่ี

ตารางวา

 ก. 5ไร 1 งาน 56.12 ตารางวา ข. 5 ไร 2 งาน 56.01 ตารางวา

 ค. 5 ไร 3 งาน 56.84 ตารางวา ง. 5 ไร 4 งาน 56.91 ตารางวา
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หลักการสํารวจเบื�องต้น 5

ความหมายของหลักการสํารวจเบื�องต้น

ประเภทของการสํารวจ

  ความหมายของหลกัการสาํรวจเบือ้งตน หมายถงึ การตรวจสอบเพือ่หาขนาดหรอืหาตาํแหนง

ของจุดของพื้นที่ดวยการเดินสํารวจพื้นที่เบื้องตน แตขนาดที่หาดวยวิธีนี้จะไดคาที่ไมตรงตาม

ความเปนจรงิ เปนแคการสาํรวจเบือ้งตน จงึไดเกดิวชิาการสํารวจนีข้ึน้ทีก่ลาวถงึการวดั และการคาํนวณ

หาขนาดของพื้นที่ไดแมนยํากวา ดวยการใชเทคโนโลยีจากเครื่องมือวัด เชน เทปวัด และกลองวัดมุม

ตาง ๆ  ทีม่คีวามสามารถในการวดัหาขนาด และตาํแหนงจดุตาง ๆ  มาคาํนวณคาทีไ่ดนาํไปทาํเปนแผนที่ 

ดังนั้นปจจุบันวิชาการสํารวจจึงมีความสําคัญในการบอกถึงขนาด และตําแหนงของขนาดพื้นที่ตาง ๆ 

บนพื้นผิวโลก ไมวาจะอยูท่ีใดก็สามารถนําความรูวิชาการสํารวจนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการ

บอกเขตแดนของแตละพื้นที่ 

  วิชาที่มีความเกี่ยวของกับวิชาสํารวจ คือ วิชาเรขาคณิตและวิชาตรีโกณมิติ เพื่อใชหลักการ

จากวิชาดังกลาวมาหามุมและจุดตาง ๆ บนพื้นที่ สวนวิชาสถิติและความนาจะเปนสามารถใชในการ

หาคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดระยะ และสวนใหญการสํารวจนี้เราจะเรียกวา การรังวัด ซ่ึงเปน

ภาษาพูดทั่วไปและที่ใชในทางการของไทย

  ในการสํารวจพื้นที่ตาง ๆ เราสามารถแบงการสํารวจได 8 ประเภท คือ

  1. การวัดบนพื�นที่ (Geodesy)
   เปนแขนงหนึ่งที่ใชคณิตศาสตร เพื่อการคํานวณขนาด และรูปรางบนพื้นผิวของโลก และ

ตําแหนงที่แนนอนบนพื้นที่ และสามารถบอกขนาดตาง ๆ ของพื้นที่ การวัดประเภทนี้เปนการวัดที่

แมนยําและแนนอนของสถานที่ขนาดใหญและเวลาที่แนนอน เพราะเปนการสรางการควบคุมขอมูล

ตาง ๆ เบื้องตนอยางละเอียด

  2. การวัดด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry)
   เปนการสาํรวจดวยภาพถายทางอากาศ (Aerial Surveying) เพือ่วดัทาํแผนทีพ่ืน้ทีข่นาดใหญ

มาก ๆ โดยการใชเทคนิคการวิเคราะหดวยการสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerialtriangulation) แต

การวัดแบบน้ีมีความละเอียดแมนยําตํ่ากวาแบบแรก ปจจุบันมีการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 

คือ การใชระบบหาพิกัดตําแหนงดวยดาวเทียม หรือเรียกวา Global Positioning System (GPS) 

แตมีความแมนยําตํ่า ไมเหมาะสําหรับการสํารวจเพื่อหาขนาดพื้นที่ที่ตองการความแมนยํา
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หลักการสํารวจเบื�องต้น6

  3. การสํารวจบนพื�นระนาบ (Plane Surveying)
   เปนการสํารวจบนพื้นผิวดินท่ีราบ และพื้นผิวโคง แลวสรางระวางบนพื้นที่เล็ก ๆ ที่ไมได

ถูกวัด การวัดแบบน้ีเปนการวัดท่ีนิยมใชกันท่ัวไป และปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้ง

วิศวกรก็ไดมีการหาเทคนิคในการคํานวณขนาดพื้นที่ การวางแนวถนน อาคาร ไดถูกตองและรวดเร็ว

กวาในอดีต

  4. การสํารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)
   เปนการสํารวจภูมิประเทศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน คลอง หนอง บึง แมนํ้า ภูเขา 

เปนตน และภูมิประเทศที่คนสรางขึ้น เชน สะพาน ทางดวน ทางรถไฟ ถนน เขื่อน กรณีภูมิประเทศ

ที่เกิดเองตามธรรมชาติ เชน ภูเขา การสํารวจเปนแบบหาระยะดวยกลองวัดระดับ หรือหามุมแลว

เทียบกับเสนชั้นความสูง เพื่อทราบถึงระยะที่ตองการแลวลงรายละเอียดบนแผนที่

  5. การสํารวจทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Surveying)
   เปนการสํารวจบนพื้นผิวนํ้า รวมทั้งพ้ืนท่ีใตนํ้าของทะเล คลอง และบึง เพ่ือประโยชนใน

การสํารวจทางกายภาพของทองนํ้า และความลกึของนํา้ ความเร็ว ปริมาตรของนํ้า เพื่อใชในการสราง

เขื่อนกักเก็บนํ้า หรือใชในการกําหนดเสนทางเดินเรือ

  6. การสํารวจเหมืองแร่ (Mine Surveying)
   เปนการสํารวจพื้นท่ีเพื่อใชเปนเขตพื้นที่สําหรับทําเหมือง มีความสําคัญมาก เพราะตองมี

การสํารวจความแข็งแรงของโครงสรางของดินภูเขาและนํ้าในดิน จึงตองนําการสํารวจภูมิประเทศ

มาชวยในการสํารวจหาพื้นที่เหมือง

  7. การสํารวจวางผังเมือง (City Surveying)
   เปนการสํารวจหาขอมูลเกี่ยวกับผังเมือง เพื่อใชประโยชนในการทําถนนและการวางแนว

ระบบสุขาภิบาล เชน การวางทอประปา และการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

  8. การสํารวจสําหรับออกโฉนดที่ดิน (Cadastral Surveying)
   เปนการสํารวจบนพื้นที่ เพื่อแบงแยกการครอบครองในกรรมสิทธิ์ของแตละพื้นที่ และ

เจาหนาที่ที่กรมที่ดินจะเปนผูออกโฉนดใหกับผูครอบครองกรรมสิทธิ์
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ประโยชน์จากงานสํารวจ

  การสํารวจพื้นที่ตาง ๆ ที่ใชในงานกอสราง วิศวกรและนักสํารวจไดนําเทคโนโลยีเครื่องมือ

สมัยใหม เชน การนําเครื่องมือวัดมาใชประโยชนจากกลองวัดมุม เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่กอสราง 

ดังนั้นประโยชนที่ไดรับจากการสํารวจมีดังนี้

  1. การสํารวจเพื่อทําแผนที่

   เปนการสํารวจเก็บรายละเอียดในสนามเพ่ือนําขอมูลท่ีวัดไดมากําหนดจุดลงบนแผนท่ี 

สวนขอมูลที่เก็บมาจากพื้นที่จริงจําเปนตองมีการคํานวณหาตําแหนงตาง ๆ ที่แนนอน

  2. การสํารวจเพื่องานก่อสร้าง
   เปนการสํารวจหาขนาดและจุดตาง ๆ และมุมตาง ๆ จากพื้นที่จริง รายละเอียดตาง ๆ ที่

เก็บรวบรวมมา นําไปคํานวณคาและลงรายละเอียดลงบนแบบ เชน การกอสรางถนน การกอสราง

อาคาร และเปนการสํารวจเพื่อกําหนดจุดตางของฐานรากอาคาร บานพัก

  3. การสํารวจเพื่อต้องการทราบขอบเขตที่ดิน
   เปนการสํารวจเพื่อตองการทราบระยะ ทิศทาง ขนาดพื้นที่ รูปทรงที่ดิน หรือหาปริมาตร

ของดินที่จะใชขุด

  การวดัระยะทาง สามารถวัดไดดวยเทปวัดระยะ หรอืใชเครือ่งมอืวดัระยะทางระบบอเิลก็ทรอนกิส

(Electronic Distance Measurement, EDM) การวัดดวยเทปโลหะ และปจจุบันนักสํารวจสามารถ

เลือกใชกลอง EDM นี้วัดระยะทางไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

  การวัดระดับเสนชั้นความสูง สามารถใชกลองระดับเพื่อวัดเสนชั้นความสูงในแตละระดับได 

ดวยการวัดมุมของแตละชั้นความสูงและนําคามาคํานวณไดดวยความแมนยํา

  การวัดมุมในแนวดิ่งและแนวระนาบ เราสามารถใชกลองวัดมุม (Theodolites or Transits) 

ซึ่งกลองประเภทน้ีมีความสามารถวัดมุมไดแมนยํามาก และเปนที่นิยมใชในการสํารวจพื้นที่ เพื่อการ

กอสรางอาคารและบานพักอาศัย

  การสาํรวจพืน้ท่ีโดยรอบปจจบัุนเปนการวดัทีไ่มยุงยาก เพราะจากการพฒันาอปุกรณการสาํรวจ

ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยถูกนํามาใชในการสํารวจ ดังนั้นนักสํารวจสามารถวัดระยะพื้นที่ วัดระดับ

เสนชัน้ความสงูตาง ๆ และการวดัมมุตาง ๆ ไดสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เพือ่นาํขอมลูตาง ๆ ทีว่ดัไปใช 

กําหนดเสนพื้นที่กอสราง งานระดับ งานวงรอบ และการทําแผนที่ ที่เปนประโยชนตองานกอสราง
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การสํารวจพื�นที่ในสนาม

  การสํารวจพื้นที่ในสนาม เปนการสํารวจพื้นที่กอสรางเบื้องตน เพื่อเก็บขอมูลที่สําคัญ ๆ  มาใช

ในการคํานวณหาระยะ หรือหามุมตาง ๆ บนพื้นจริง ดังนั้นลักษณะงานของการสํารวจจึงประกอบ

ไปดวย

  งานสนาม เปนการใชอุปกรณเครื่องมือวัด เพื่อเก็บรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ในสนาม

ที่ทําการสํารวจ แลวนํารายละเอียดหรือขอมูลตาง ๆ ที่เก็บมาบันทึกลงในสมุดสนาม (Field Book) 

ซึ่งในสมุดสนามนี้ควรจะบันทึกรายการตาง ๆ ดังนี้

  1. ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ เชน บริเวณพื้นที่โดยรอบที่จะทําการกอสราง โดยทําการสํารวจพื้นที่

โดยสังเขป พิจารณาการใชเครื่องมือที่จะวัดกําหนดจุดตาง ๆ 

  2. หลงัจากกาํหนดจดุตาง ๆ  เบือ้งตนแลว เลอืกอปุกรณเครือ่งมอื เชน กลองวดัมมุองศา กลอง

วัดระยะทาง และกลองวัดระดับ ที่เหมาะกับงานสํารวจนั้น

  3. เก็บรวบรวมขอมูลจากสนามแลวบันทึกลงในสมุดสนาม

  4. นําขอมูลที่บันทึกในสมุดสนามมาคํานวณคาจริง เพื่อเตรียมไวใชในการออกแบบ

  5. นําขอมูลที่คํานวณแลวมาทําการออกแบบ เชน แผนที่ แผนผัง ดวยมาตราสวนที่กําหนด

ตาม พ.ร.บ.การกอสราง

  6. ลงรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณพรอมใชในงานกอสรางจริง

  สมุดสนาม เปนการบันทึกขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาจากการสํารวจและ

การวัดคาตาง ๆ ในสนาม เชน การวัดระยะ มุมองศา เสนชั้นความสูง บริเวณโดยรอบ และแผนที่

โดยสังเขป เสนการวดัระดบัและเสนวงรอบปด และรายละเอยีดจดุอางองิทีส่าํคญั ๆ เชน มีอาคาร หรือ

ตนไมอยูบริเวณทิศใดของพื้นที่ที่วัดระยะ ในสมุดสนามควรที่จะบันทึกวันที่เก็บขอมูล สภาพแวดลอม

ตาง ๆ

  ขอแนะนําสําหรับการจดขอมูลในสมุดสนาม ควรบันทึกดวยตัวบรรจง อานงาย ตัวเลขที่จด

ควรเปนชนิดเดียวกันพรอมทั้งจุดทศนิยม 2 หรือ 3 ตําแหนงตามความจําเปน ควรมีแผนที่โดยสังเขป 

พรอมสัญลักษณตาง ๆ ที่จําเปน สุดทายตรวจสอบความถูกตองขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลที่คํานวณได

จากขอมูลในสนาม
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 รูปที่ 1.1 การเก็บขอมูลในงานสนามและบันทึกขอมูลลงสมุดสนาม และนําขอมูลคํานวณออกแบบ

หน่วยของการสํารวจ

  หนวยที่ใชในการสํารวจ ระยะ พ้ืนที่ มุม เสนชั้นความสูง และปริมาตร คือ ระบบเมตริก 

ที่เปนที่นิยมใชในระบบสากลทั่วโลก หรือเรียกวา International System of Units, SI Units) 

การใสหนวยวัดสําคัญมากควรใสเปนหนวยเดียวกันทั้งหมด ในระบบหนายวัดของไทยเมื่อเทียบกับ

ระบบ SI มีดังตอไปนี้

  หน่วยวัดพื�นที่ของไทย
     1 งาน =  100 ตารางวา

     1 ไร  =  4 งาน

     1 ไร  =  400 ตารางวา

     1 ไร  =  1 ตารางเสน

  หน่วยวัดความยาวของไทย
    12 นิ้ว =  1 คืบ

    2 คืบ  =  1 ศอก

    4 ศอก =  1 วา

    20 วา  =  1 เสน 

หน่วยวัดเมื่อเทียบกับระบบของไทย
    2 เมตร =  1 วา

    4 ตารางเมตร =  1 ตารางวา 

    1,600 ตารางเมตร =  1 ไร

    40 เมตร =  1 เสน

    1 กิโลเมตร =  20 เสน
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หลักการสํารวจเบื�องต้น

  การสํารวจหาพื้นที่หรือระยะทางในงานสํารวจนั้น ผูสํารวจจําเปนตองรูวิธีการคํานวณหาพื้นที่

และคามุมที่เก็บขอมูลมาจากในสนาม โดยที่ขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ เหลานี้ตองมีการคํานวณ

หาคาพืน้ทีห่รอืคามมุ เพือ่ใหไดคาทีเ่ปนไปตามความเปนจริงมากทีสุ่ด ดังนัน้นกัสํารวจจึงตองทราบถงึ

สมการในการหาคาตาง ๆ ในการหาคามุมของวงกลม และหารหาคามุมสี่เหลี่ยม

  สมการการหาค่ามุมวงกลม
  มมุเปนเรเดียน (Radian) คอื อตัราสวนความยาวของสวนโคงวงกลม ทีท่าํมมุจากจดุศนูยกลาง

ของรัศมี

  หนวยวัดมุมที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใชหนวยเปน องศา นาที วินาที ความหมาย

เหมือนกับ องศา ลิปดา ฟลิปดา การเขียนเครื่องหมายองศาเหมือนกัน แตเทียบเปน เชน 1/360˚ 

1/60’ 1/60” ดังตัวอยางตอไปนี้

 มุมเรเดียน = สวนโคงของวงกลมหารดวยเสนรัศมี

 θ = C / R

หน่วยของมุม
ระบบองศา

    1 องศา =  60 ลิปดา (1˚ = 60”)”

    1 ลิปดา =  60 ฟลิปดา (1’ = 60”)”
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ตัวอยางที่ 1 จงเปลี่ยนมุม 33.11586˚ ใหเปน องศา นาที วินาที 

วิธีทํา

   จาก   1/60’ = 1 ˚

   มุม 33.11586˚ เขียนไดวา = 33˚ + 0.11586˚ × 60’-1

       = 33˚ + 6.9516’

       = 33˚ + 6’ + 0.9516 × 60”-1

       = 33˚ + 6’ 57.096” ตอบ

  สมการการหาค่ามุมสี่เหลี่ยม
  มุมสามเหลี่ยมตามทฤษฏีพีทาโกรัส (Pythagoras Theorem) โดยการใชสมการตรีโกณมิติ 

(Trigonmetric Function) ในการหามุม

ตัวอยางที่ 2 จงเปลี่ยนมุม 33˚ + 6’ 57.096” กลับเปน องศา จุดทศนิยม 

วิธีทํา

  มุม 33˚ + 6’ 57.096” เขียนได = 33˚ + 6’ 57.096”/60”

       = 33˚ + 6’ + 0.9516

       = 33˚ + 6.9516’/60’

       = 33.11586˚ ตอบ

      sinθ = 
a
c
 ; 

ดานตรงขามมุม θ
ดานตรงขามฉาก

      cosθ = 
b
c
 ; 

ดานชิดมุม θ
ดานตรงขามฉาก

      Tanθ = 
a
b
 ; 

ดานตรงขามมุม θ
ดานชิดมุม θ

      c2 = a2 + b2
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ตัวอยางที่ 3 จงหามุมของสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ  ที่มีดานตรงขามของมุม θ = 120 เมตร และดาน

ชิดมุม θ = 140 เมตร 

วิธีทํา

  ใชสมการตรีโกณมิติ Tan θ = 
a
b
 ; 

120 เมตร
140 เมตร

       = 0.8571428

      θ = Tan-1 0.8571428 = 40.6˚ ตอบ

ตัวอยางที่ 4 สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดาน A ยาว = 138.09 เมตร มีมุม C = 126˚43’ และมีดาน c = 

273.44 เมตร จงหามุม A และ C เทากับกี่องศา และดาน b เทากับกี่เมตร

วิธีทํา

  จากกฎของไซน จะได 
a

sin A
 = 

c
sin C

      Sin A = 
a Sin C

c

  ดังนั้น   หา มุม Sin A = 
Sin-1 a Sin C

c

       = 
138.09 Sin 126˚43’

273.44

      A = Sin-1 0.404817

       = 23.87966626˚

      มุม A = 23˚52’46.8” ตอบ

   
a

sin A
 = 

b
sin B

 = 
c

sin C
 ; มุมภายใน ∆ A+B+C = 180˚

  กฎของไซน (Law of Sine)
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      หามุม B = 180˚ - (23˚52’46.8” + 126˚43’)

       = 29˚24’13.2” ตอบ

  ใชกฎของไซน หาดาน b ; 
b

sin B
 = 

c
sin C

      b = 
Sin-1 B Sin C

c

       = 
273.44 Sin29˚24’13.3”

Sin 126˚43’

       = 167.4630 เมตร ตอบ

  กฎของไซน (Law of Sine)

  หาดาน   c2 = a2 + b2 - 2 ab Cos C 

      b2 = a2 + c2 - 2 ac Cos B

      a2 = b2 + c2 - 2 bc Cos A 

  หามุม   A = 
Cos-1 b2 + c2 - a2

2 bc

      B = 
Cos-1 a2 + c2 - b2

2 ac

      C = 
Cos-1 a2 + b2 - c2

2 ab
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ตัวอยางที่ 5 สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดานทั้งสาม คือ ดาน a = 2,038.94 ฟุต, ดาน b = 3,324.99 ฟุต, 

ดาน c = 2,771.40 ฟุต จงหามุม A, B, และ C เทากับกี่องศา

วิธีทํา

  ใชกฎของโคไซน หามุม A, B, C

      A = 
Cos-1 (3,324.99)2 + (2,771.40)2 - (2,038.94)2

2 (3,324.99)(2,771.40)

       = 37˚42’ 57” ตอบ

      B = 
Cos-1 (2,038.94)2 + (2,771.40)2 - (3,324.99)2

2 (2,038.94)(2,771.40)

       = 37˚42’ 57” ตอบ

      C = 
Cos-1 (2,038.94)2 + (3,324.99)2 - (2,771.40)2

2 (2,038.94)(3,324.99)

       = 56˚15’ 13.7” ตอบ

  ตรวจสอบมุมภายในสามเหลี่ยม

      A + B + C = 37˚42’ 57” + 37˚42’ 57” + 56˚15’ 13.7”

       = 180˚ 

  หาพื้นที่สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

   สี่เหลี่ยมจัตุรัส  = ดาน × ดาน

   สี่เหลี่ยมผืนผา  = กวาง × ยาว

   สี่เหลี่ยมดานไมเทา  = 1/2 × เสนทแยงมุม × ผลบวกของเสนกิ่ง

   สามเหลี่ยมทั่วไป  = 1/2 × ฐาน × สูง

   สามเหลี่ยมมุมฉาก  = 1/2 × (ผลคูณของดานประกอบมุมฉาก)
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ตัวอยางที่ 6 นักสํารวจวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา ดวยโซวัดไดพื้นที่เทากับ 4,6359 ตารางเสน จงแปลง

หนวยพื้นที่ที่วัดไดนี้ใหเปนหนวย ไร งาน และตารางวา

วิธีทํา

  พื้นที่ 4,6359 ตารางเสน  = 4 ไร 0.6359 ไร

  แปลง 0.6359 ไร เปน งาน  = 0.6359 × 4 

       = 2.5436 งาน

    หรือ   = 2 งาน 0.5436 งาน

  แปลง 0.5436 งาน เปน ตารางวา

       = 0.5436 × 100

       = 54.36 ตารางวา

  ดังนั้น    = 4 ไร 2 งาน 54.36 ตารางวา ตอบ

ตัวอยางที่ 7 นกัสาํรวจวดัพืน้ท่ีสีเ่หลีย่มผนืผา ดวยเทปวดัไดพืน้ทีเ่ทากบั 3,578 ตารางเมตร จงแปลง

หนวยพื้นที่ที่วัดไดนี้ใหเปนหนวย ไร งาน และตารางวา

วิธีทํา

  จาก 1,600 ตารางวา  = 1 ไร

  พื้นที่ 3,278 ตารางเมตร  = 3,278/1,600 

       = 2.0488 ไร 

    หรือ   = 2 ไร 0.0488 ไร

  แปลง 0.2363 ไร เปน งาน  = 0.0488 × 4

       = 0.1952 งาน

  แปลง 0.1952 งานเปนตารางวา  = 0.1952 × 100

       = 19.52 ตารางวา

  ดังนั้น    = 2 ไร 0.2 งาน 19.52 ตารางวา ตอบ
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สรุป

 หลักการสํารวจเบื้องตน ตองทราบถึงประเภทของการสํารวจ ประโยชนของการสํารวจ 

การสํารวจพื้นที่เบื้องตน หนวยของการสํารวจ และที่สําคัญหลักการสํารวจเบื้องตน ที่รวมถึงการวัด

ระยะและวัดมุม หลักการการคํานวณหาคาระยะหรือคํานวณหามุมที่ไมทราบคา และที่สําคัญ

การแปลงคามุมองศาของพื้นที่ตาง ๆ และการใสหนวยใหถูกตอง
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ใบงานที่ 1

วิชา พื้นฐานงานสํารวจ แผนก ____________________ ปวช. ______

ชื่อหนวย หลักการสํารวจเบื้องตน วนัที ่____ เดือน ___________ พ.ศ. ________

ชื่องาน การหาตําแหนงจุดและมุม ผูสอน ________________ จาํนวน ____ คาบ

ชื่อผูปฏิบัติ __________________________ ช่ือสถาบนั ___________________________

วัตถุประสงค

  1. สามารถคํานวณหามุมและขนาดความยาวของพื้นที่ในหลักการสํารวจเบื้องตน

  2. สามารถนําคาที่คํานวณไดลงรายละเอียดในแผนที่

  3. สรางทักษะในการหาคามุมและดานที่ไมรูคาได

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช

  1. ไมสามเหลี่ยม 2. วงเวียน 3. ไมสเกล

  4. ดินสอ  5. ไมบรรทัดวัดมุม 6. เครื่องคิดเลข

  7. กระดาษเขียนแบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. เขียนสามเหลี่ยมที่มีดานหนึ่งเปนสวนโคงหนึ่งรูป และสามเหล่ียมมุมฉากอีกหนึ่งรูป 

   พรอมคํานวณหาคามุมหรือขนาดความยาวของดานที่ไมทราบคา

  2. เริ่มตนวาดสามเหลี่ยมที่มีดานโคง โดยกําหนดจุด A และ B ความยาว 12 เมตร ใช

   ไมสเกล มาตรสวน 1:200 ไดความยาว AB ยาว 12 เมตรที่ตองการ

  3. ใชไมบรรทัดวัดมุม วัดมุมที่จุด B เทากับ 70 องศา 

  4. ลากเสนตรงจากจุด B ขึ้นไปที่ 70 องศา 

  5. กางวงเวียนใชจุด B เปนจุดศูนยกลาง กางความยาวที่จุด A วาดเสนโคงจากจุด A ไปยัง

   เสนตรงที่ลากจากจุด B ไวแลว ไดสามเหลี่ยมดานโคง 1 รูป

  6. วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยเริ่มจากกําหนดจุด A และจุด B ใชสเกล 1:400 วัดระยะ 

   AB ยาว 25 เมตร 

  7. จากจุด A ลากเสนตรงตั้งฉากขึ้นไป 15 เมตร ไดจุด C เสร็จแลวลากเสนตรงจากจุด C 

   ไปยังจุด B พรอมเขียนอักษรตัว a คือ ดานชิดมุมฉาก b คือ ดานตรงขามมุม และ c คือ 

   ดานตรงขามมุมฉาก

ใบ
งา

นท
ี่  1
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  8. คาํนวณหาคาสวนโคงของรปูสามเหลีย่มดานโคง และคาํนวณหามมุ B ของรปูสามเหลีย่ม

   มุมฉาก แสดงวิธีการคํานวณไวใตรูปทั้งสอง

ขอควรระวัง

  1. การวัดระยะตองใชสเกลใหถูกตอง

  2. การวาดสวนโคงตองกําหนดจุดศูนยกลางที่จุด B

  3. การคํานวณหาคามุมและหาดานของสามเหลี่ยมควรใชสมการใหถูกตอง

ขอเสนอแนะ

  1. ควรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชอยูในสภาพพรอมใชงาน

  2. ควรใชวงเวียนแบบที่ล็อกไดในการเขียนสวนโคง 

  3. ควรคํานวณคามุมและความยาวดานอยางนอยสองครั้งใหแนใจ
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ใบผลการปฏิบัติงานที่ 1

วิชา พื้นฐานงานสํารวจ แผนก ____________________ ปวช. ______

ชื่อหนวย หลักการสํารวจเบื้องตน วนัที ่____ เดือน ___________ พ.ศ. ________

ชื่องาน การหาตําแหนงจุดและมุม ผูสอน ________________ จาํนวน ____ คาบ

ชื่อผูปฏิบัติ __________________________ ช่ือสถาบนั ___________________________

ผลการปฏิบัติงาน

  1. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ  ถูก

           ผิด

  2. การวัดขนาดของสามเหลี่ยม   ถูก

           ผิด

  3. การวัดสวนโคงของสามเหลี่ยม   ถูก

           ผิด

  4. การคํานวณคามุมและขนาดสามเหลี่ยม  ถูก

           ผิด

  5. การใชเครื่องมือและอุปกรณ   ถูก

           ผิด

หมายเหตุ :

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 1

วิชา พื้นฐานงานสํารวจ แผนก ____________________ ปวช. ______

ชื่อหนวย หลักการสํารวจเบื้องตน วนัที ่____ เดือน ___________ พ.ศ. ________

ชื่องาน การหาตําแหนงจุดและมุม ผูสอน ________________ จาํนวน ____ คาบ

ชื่อผูปฏิบัติ __________________________ ช่ือสถาบนั ___________________________

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน คะแนน

รวม4 3 2 1

1. การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน

2. การแตงกายขณะปฏิบัติงาน

3. การใชเครื่องมือ และอุปกรณในการปฏิบัติงาน

4. การกําหนดจุดตาง ๆ บนกระดาษเขียนแบบ

5. การคํานวณคาสวนโคงของรูปสามเหลี่ยม

6. การหาคามุมหรือขนาดความยาวของรูปสามเหลี่ยม

7. ความสะอาดเรียบรอยในการเขียนแบบรูปสามเหลี่ยม

8. การเก็บรักษาเครื่องมือ

(คะแนนรวม 10) ไดคะแนน

หมายเหตุ :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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1. จงอธิบายความหมายของคําวา “การสํารวจ” วามีความหมายอยางไร ___________________

 ______________________________________________________________________

2. จงบอกวิชาใดที่มีความเกี่ยวของหรือนํามาใชกับวิชาการสํารวจมีกี่วิชา อะไรบาง ___________

 ______________________________________________________________________

3. การสาํรวจประเภทใดทีใ่หความแมนยาํตํา่และไมเหมาะสําหรับงานสํารวจ _________________

 ______________________________________________________________________

4. การสาํรวจทีใ่ชอยูในปจจบัุนน้ีเปนการสาํรวจประเภทใด ______________________________

 ______________________________________________________________________

5. จงอธบิายมาพอใจเขาวานกัสาํรวจใชประโยชนจากงานสํารวจในดานใดบาง ________________

 ______________________________________________________________________

6. ในการสํารวจเพื่อกอสรางอาคารหรือบานพักอาศัยนิยมใชเครื่องมือใด ___________________

 ______________________________________________________________________

7. การสํารวจพื้นที่ในสนามมีจุดประสงคใด ________________________________________

 ______________________________________________________________________

8. นกัสาํรวจควรบนัทกึอะไรในงานสาํรวจในสนาม ___________________________________

 ______________________________________________________________________

9. ขอแนะนําในการบันทกึขอมลูในสมดุสนามมอีะไรบาง _______________________________

 ______________________________________________________________________

10. จงตอบคําถามหนวยการวัดพื้นที่ของไทยตอไปนี้

 1. 1 ไร = _______________ ตารางเสน

 2. 1 ไร = _______________ งาน

 3. 1 ไร = _______________ ตารางวา

 4. 1 งาน = _______________ ตารางวา

 5. 1 วา = _______________ เมตร

11. จงเปลี่ยนมุม 124.53497˚ ใหเปน องศา นาที วินาที _______________________________

 ______________________________________________________________________

คําสั่ง : จงอธิบายความหมายและตอบคําถามดวยความเขาใจที่ไดเรียนรูจากหนวยที่ 1

แบบทดสอบความเข้าใจ หน่วยที่ 1
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12. จงเปลี่ยนมุม 85˚ + 14’ 32.211” ใหเปน องศา จุดทศนิยม __________________________

13. จงหามุมของสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ ที่มีดานตรงขามของมุม θ = 90 เมตรและดานชิด

 มุม θ = 70 เมตร ________________________________________________________

14. สามเหลีย่มรปูหนึง่มดีาน A ยาว = 142.21 เมตร มมีมุ C = 132˚413’ และมดีาน c = 145.67 เมตร

 จงหามุม A และ C เทากับกี่องศา และดาน b เทากับกี่เมตร __________________________

 ______________________________________________________________________

15. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดานทั้งสาม คือ ดาน a = 1,012.23 เมตร, ดาน b = 893.82 เมตร และ

 ดาน c = 992.81 เมตร จงหามุม A, B, และ C เทากับกี่องศา พรอมตรวจสอบมุมภายในของ

 สามเหลี่ยม _____________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

16. ชางสํารวจวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาดวยโซวัดไดพื้นที่เทากับ 5,93427 ตารางเสน จงแปลงหนวย

 พื้นที่ที่วัดไดนี้ใหเปนหนวย ไร งาน และตารางวา __________________________________

 ______________________________________________________________________
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