
 
 

บทที่ 5 
การสํารวจดวยกลองวดัมุม 

(Transit  Theodolite  Survey) 
 

หัวขอเรื่อง 
5.1     ความหมายของการสํารวจดวยกลองวัดมุม 

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

 

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

สําคัญ กลองวัดมุมสวนมากมีสวนประกอบและวิธีการใชงานคลายกัน 



125 
 

 4. การใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม  กลองวัดมุมมีกลไกท่ีละเอียดออน  ประกอบ

กับมีราคาแพง  ผูใชจึงตองศึกษาข้ันตอนการใชงานอยางละเอียด 

 5.  การวัดมุมราบมีหลายวิธี  ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะการวัดมุมราบแบบวัดทิศทางและ

การวัดภาคของทิศ  เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนและการปฏิบัติงานตอไป 

 6. การวัดมุมดิ่งเปนคามุมท่ีอยูในพื้นดิ่ง  โดยนับเนื่องจากเสนราบ  จึงประกอบดวยมุม

กมและมุมเงย 

 7. การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม  ทําไดหลายวิธี  แตวธีิท่ีนิยมกันคือ  การวัดมุม

และวดัระยะจากหมุดท่ีรูตําแหนงและทิศทางแลว 

8. การลงท่ีหมายแผนท่ี  เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาเขียนเปนรูปแผนท่ี  
การข้ึนรูปแผนท่ี  ทําไดหลายวิธี  ตามลักษณะของวิธีการเก็บรายละเอียด 
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 5.2.2 กลองวัดมุมชนิดท่ีอานคาโดยใชระบบแสง (Optical Reading Theodolite)  
         เปนกลองวัดมุมท่ีอานคาโดยใหแสงสะทอนภาพขีดสวนแบงของจานองศา ซ่ึง

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

                              
 

รูปที่  5.2  แสดงกลองวัดมุมแบบอานคาโดยระบบแสง 

 
5.2.3 กลองระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Digital Theodolite หรือ Electronic 

Theodolite) 
 เปนกลองวัดมุมท่ีพัฒนาระบบการอานคาจานองศา จากการอานโดยใชระบบแสง 

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

 
 5.2.4 กลองประมวลผลรวม (Total Station) 

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

 

 
                                   

  รูปที่  5.4  แสดงกลองประมวลผลรวม 
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 5.3.1.3  เลนสปรับระยะชัด (Focussing Lens) ใชปรับเพื่อสองกลองมองเห็นภาพ
ของท่ีหมายไดอยางชัดเจน 

 

              
 

รูปที่  5.7  แสดงเลนสปรับระยะชัด 

 
 5.3.1.4  เลนสปากกลอง (Objective Lens)  มีหนาท่ีรับภาพท่ีหมาย แลวสงไปยัง

เลนสปรับระยะชัด ภาพของท่ีหมายจะชัดเจนเพียงไรข้ึนอยูกับคุณภาพของเลนสปากกลอง 
5.3.2  ระดับ  (Level ) 

    กลองวัดมุมจะมีระดับเพื่อใชต้ังกลองใหไดระดับอยู 2 แบบ คือ 
      5.3.2.1  ระดับฟองกลม (Circular  Level) ใชในการตั้งกลองใหไดระดับโดย 

ประมาณเพ่ือชวยประกอบในการตั้งกลองใหตรงหมุด หรือกอนท่ีจะตั้งกลองใหไดระดับจริง 
กลองวัดมุมบางชนิดอาจไมมีระดับฟองกลม 

         
 

รูปที่  5.8  แสดงระดับฟองกลม 

เลนสปรับระยะชัด 

ระดับฟองกลม 



131 
 

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

           
 

             รูปที่  5.9  แสดงระดับฟองยาว 

  
5.3.3  จานองศา (Circle) 

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

สําหรับจานองศาจองกลองวัดมุมระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอานเปนตัวเลขจากจอภาพ
และกลองแบบประเมินผลรวม จานองศาเปนแกวและตัวองศาเปนแถบรหัสซ่ึงเรียกวา Code 
Disks หรือ Glass Encoder Disk ทําใหปญหาในการแบงขีดสวนแบงของจานองศาหมดไป 

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

ปจจุบันจะมีคงต้ังระดับ 3 ตัว จึงนิยมเรียกวาควง 3 เสา แทนควงต้ังระดับ 
 

ระดับฟองยาว 
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        รูปที่   5.10  แสดงควง  3  เสาต้ังระดับ 
 

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

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

 5.3.5.2  ควงบังคับทางดิ่ง (Vertical Clamp) ใชสําหรับยึดตัวกลองสองไมให
กระดกข้ึนลง หรือหมุนรอบแกนราบ 
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 นอกจานควงสัมผัสทางราบและทางด่ิงแลว กลองวัดมุมรุนเกาบางรุนจะมีควง
สัมผัสหลอดระดับดวย แตกลองในปจจุบันนี้ไมมีแลว 

5.3.7  ระบบบังคับจานองศา (Circle Clamping System)  
    ระบบนี้จะมีเฉพาะกลองวัดมุม  ท่ีควงบังคับทางราบตัวเดียว เปนระบบบังคับ

เพื่อใหจานองศาราบหมุนตามตัวกลอง  เพื่อใชในการวัดมุมบางวิธี  สําหรับกลองชนิดท่ีอาน
คาจากจอภาพเปนตัวเลข  จะเปนปุมบังคับ 

5.3.8  ท่ีมองหมุด (Optical Plummet)  
   เปนท่ีมองเพื่อใชในการตั้งกลองใหตรงหมุด  ท่ีมองหมุดนี้จะมีควงหมุนปรับ

เพื่อใหมองเห็นหัวหมุดไดชัดเจน กลองวัดมุมรุนเกาบางแบบไมมีท่ีมองหมุด  มีเฉพาะท่ี
แขวนดิ่งเพื่อใชต้ังกลองใหตรงหมุดเทานั้น แตกลองในปจจุบันจะมีท้ังท่ีมองหมุดและท่ี
แขวนดิ่ง ชวยใหการตั้งกลองใหตรงหมุดทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
 

                                    
 

                              รูปที่   5.12   แสดงที่มองหมุด 
 

5.4  การใชและการดูแลรกัษากลองวัดมุม 
การที่จะใชกลองวัดมุมปฏิบัติงานได จะตองฝกใชกลองกอน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆหลายประการ บางข้ันตอนอาจตองทําควบคูกัน บางข้ันตอนจะทําตามลําดับกันไป 
ข้ันตอนตาง ๆ ประกอบดวย 
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 5.4.1.6  ถากลองยังไมไดระดับ  ควรตั้งกลองระดับฟองยาว  ตามลําดับข้ันตอนอีก
คร้ังเร่ิมในตําแหนงใหม  คือหมุนกลองใหแกนของหลอดระดับ  ขนานกับแนวแกนของควง
ท่ี 1  และ  3  หรือแนวของควงท่ี  2  และ  3  ไมควรเร่ิมในตําแหนงของควงตัวท่ี  1  และ 2  
อีก  ถาต้ังระดับฟองยาวสัก  2 หรือ 3  คร้ังแลว  แตพอหมุนตรวจสอบ  ฟองระดับก็ยังไมอยู
กึ่งกลางหลอดระดับ  แสดงวากลองมีความคลาดเคล่ือน   จะตองทํางานปรับแกกอน 

5.4.2   การตั้งกลองใหตรงหมุด 
    การต้ังกลองใหตรงหมุด  จะทําพรอมกับการต้ังระดับกลอง  มีอุปกรณท่ีใชต้ัง

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

  5.4.2.1 การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชดิ่ง  
 1)  แขวนด่ิงกับท่ีแขวนใตฐานของขาต้ังกลอง  การแขวนด่ิงนี้จะตอง

สามารถปรับความยาวของสายดิ่งได 
 2)  ต้ังกลองคลอมหมุด  ขยับขากลองใหปลายดิ่งใกลเคียงกับหัวตะปูหรือ

ท่ีหมายบนหมุด  ถาฐานขากลองเอียง  ใหขยับขากลองขาใดขาหน่ึง โดยขยับเปนสวนโคง 
ของวงกลมท่ีมีหมุดเปนจุดศูนยกลาง  ขยับจนฐานของขากลองไดระดับ  ประมาณโดยสายตา
แลวเหยียบขาต้ังกลองใหแนนท้ังสามขา 

 3)  คลายควงยึดกลองออกเล็กนอย  พอใหขยับเล่ือนกลองบนขาเทานั้น 
อยาใหควงยึดหลุดจากตัวกลอง แลวขยับเล่ือนตัวกลองบนฐานจนปลายด่ิงตรงกับหัวตะปู
หรือเคร่ืองหมายบนหมุดจริง  ขันควงยึดกลองใหแนน 

5.4.2.2  การตั้งกลองใหตรงหมุดโดยใชท่ีมองหมุด 
 1)  ต้ังกลองคลอมหมุด ประมาณใหศูนยกลางของฐานของขากลองตรง

กับหมุดและไดระดับโดยประมาณ การต้ังฐานขากลองใหไดระดับ ทําไดดวยการขยับและ
หรือการยืดหดขากลองตามความเหมาะสม 

2)  ต้ังระดับฟองกลมโดยการเล่ือนขากลองข้ึน-ลง ใหฟองระดับฟอง
กลม เขากึ่งกลางเรือนระดับ 

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

6)  มองผานท่ีมองหมุดเพื่อตรวจสอบวา จุดเปาของท่ีมองหมุดยังคงตรง
กับหัวตะปูหรือท่ีหมายหมุดหรือไม  ถาตรงแสดงวากลองตรงหมุดและกลองไดระดับแลว
พรอมท่ีจะใชงานตอไป 

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

การฝกต้ังกลองใหตรงหมุดนี้ คร้ังแรกจะทําไดลําบากและใชเวลามาก จะตองฝกฝน
ใหมากเพื่อเกิดความชํานาญ  จนสามารถทําไดในเวลาอันรวดเร็ว 

5.4.3   การเล็งท่ีหมาย (Sighting)  
 การเล็งท่ีหมาย   หมายถึง   การสองกลองใหตรงกับตําแหนงท่ีตองการเพื่อทําการ

วัดคามุมหรือเพื่อหาคาอ่ืนใด  ในการสองวัดมุมราบนิยมใชสามขาทิ้งดิ่งใหตรงกับหมุดท่ี
ตองการวัดคามุม  และเวลาวัดมุมใชสองท่ีสายด่ิง  การเล็งท่ีหมายจะทําเม่ือต้ังกลองตรงหมุด
และต้ังระดับกลองเรียบรอยแลว  มีข้ันตอนดังนี้ 

 5.4.3.1  ตรวจสอบและคลายควงบังคับท้ังทางราบและทางด่ิง หมุนกลองสองไป
ยังท่ีโลง  หมุนควงปรับเลนสชองตามอง  จนกระท่ังมองเห็นสายใยของกลองคมชัดท่ีสุด 

 5.4.3.2  หมุนกลองสองท่ีหมายโดยใชหมายเล็งของกลองแบบเล็งปน  เม่ือตรงท่ี
หมายแลวใหล็อคกลองไว  โดยหมุนควงบังคบทางราบและบังคับทางดิ่ง ขณะน้ีกลองไม
สามารถหมุนหรือกระดกไดโดยอิสระ  หากเผลอไปหมุนหรือกระดกกลอง เกลียวของควง
บังคับหรือสวนประกอบอ่ืนอาจชํารุดเสียหาย  ตอไปจะล็อคกลองไมได 

 5.4.3.3  หมุนโฟกัสปรับระยะชัด  เพื่อใหมองเห็นภาพของท่ีหมายชัดเจนท่ีสุด 
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 5.4.3.4  หมุนควงสัมผัสทางราบและควงสัมผัสทางดิ่ง เพื่อสายกลองใหจุดตัด
ของสายใยทับกึ่งกลางท่ีหมาย ในการวัดมุมราบจะใชสานใยด่ิงเปนหลัก และในการวัดมุมดิ่ง
จะใชสายใยราบเปนหลัก 

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

การกําจัดภาพเหล่ือมทําไดโดยการหมุนปรับเลนสชองตามอง  และหมุนควง
ปรับระยะชัด  จนกระทั่งเห็นภาพของสายใยกลองและภาพของท่ีหมายคมชัดท่ีสุด และ
ขณะท่ีสายศีรษะภาพของสายใยกลองและภาพท่ีหมายอยูนิ่ง หรือเคล่ือนท่ีไปทางเดียวกันจะ
ซอนกันสนิท 

5.4.4   การดูแลรักษากลองวัดมุม 
 กลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง  ใหความละเอียดถูกตองในการปฏิบัติงาน

สูงแตเปนเคร่ืองมือท่ีคอนขางบอบบาง  อาจเกิดการชํารุดเสียหาย และเกิดความคลาดเคล่ือน
ของสวนประกอบตางๆไดงาย  ในการใชงานจึงตองมีการดูแลรักษาท่ีดี  จะทําใหกลองมีอายุ
ใชงานยืนนานและปราศจากความคลาดเคล่ือน  การดูแลรักษากลองวัดมุมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 5.4.4.1  การตั้งขากลองจะตองเหยียบขาใหแนน  เพื่อปองกันการล่ืนไถลขณะใช
งาน  ถาขากลองท่ีใชเปนแบบเล่ือนเขา-ออก  จะตองขันควงยึดขาใหแนนพอ 

 5.4.4.2  การติดต้ังกลองบนขากลอง  จะตองขันควงยึดขากลองใหแนน 
 5.4.4.3  การตั้งกลอง  พยายามหาท่ีต้ังใหหางส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายตอกลอง เชน 

หลีกเล่ียงการตั้งกลองบนทางเทาท่ีมีคนเดินผานเปนจํานวนมาก  บนถนนท่ีมีการจราจร
หนาแนน    

 5.4.4.4  อยาปลอยกลองท้ิงไวโดยไมมีคนเฝา 
 5.4.4.5  ขณะปฏิบัติงานใชกลองจะตองการรมบังแดดใหกลอง  เพราะถาตัว

กลองรอนอาจจะเกิดความคลาดเคล่ือนได 
 5.4.4.6  ไมใชกลองขณะท่ีฝนตก  ถาหากเก็บกลองไมทันใหใชถุงคลุมแลว

นําเขาท่ีรม  ถากลองถูกน้ําหรือมีความช้ืน  จะทําใหเกิดเช้ือรา  กลองอาจเสียหายได 
 5.4.4.7  ขณะสงกลองอยาจับตองสวนท่ีไมไดใช  และระวังอยาโดนขากลอง

เพราะอาจทําใหกลองเคล่ือนตัว  ทําใหเสียเวลาในการต้ังกลองและสองวัดใหม 
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 5.4.4.8  ไมควรใหผูท่ีไมเกี่ยวของ  จับตองหรือหมุนกลองเลน  เพราะอาจทําให
กลองชํารุดเสียหายได 

 5.4.4.9   หลีกเล่ียงการต้ังกลองในท่ีฝุนมาก  ถาหลีกเล่ียงไมไดและตองต้ังกลอง
เปนเวลานาน  ใหใชถุงพลาสติกคลุมกลองไวในขณะท่ีไมใช 

 5.4.4.10  ถามีฝุนจับท่ีเลนสใหใชแปรงขนออนปดฝุนออกใหหมด  แลวใชผาท่ี
ออนนุมลูบเบาๆ  ถาจําเปนใหใชปากอังใหเลนสมีความช้ืนกอน 

 5.4.4.11  การขนยายกลองระหวางปฏิบัติงาน ใหคลายควงบังคับกลองแลวรวบ
ขา แบกกลองข้ึนบาโดยใหตัวกลองอยูดานหนา  ใชแขนขางหนึ่งจับตัวกลองไวดวย 

 5.4.4.12  การขนยายกลองเปนระยะทางไกล  ใหใสกลองแลวหิ้วไป  ถาขนยาย
ทางรถยนต  ใหวางกลองไวบนเบาะหรือตัก  ควรตรวจดูสายห้ิวและขอตอตางๆวาชํารุด
หรือไม เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกลองตกได 

 5.4.4.13  เม่ือปฏิบัติงานเสร็จแลว  ใหเอาแปรงขนออนปดฝุนออกจาตัวกลองให
หมด  เอาตัวกลองวางไวจนคลายความรอนแลวจึงใสกลอง 

 5.4.4.14  การเก็บกลองในสํานักงานควรเก็บในตูโดยปดฝากลองใสกลองไวดวย 
 

5.5  การวัดมุมราบ 
การวัดมุมราบดวยกลองวัดมุมมีหลายวิธี  ข้ึนกับลักษณะของงาน  และความละเอียดท่ี

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

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

 5.5.2.1  กลองระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอานคาเปนตัวเลข  และกลองประมวลผลรวม 
มีลําดับข้ันดังนี้ 

1)  เม่ือต้ังกลองตรงหมุดและต้ังระดับกลองเรียบรอยแลว  นําเข็มทิศ
ประกอบเขากับกลอง  และคลายควงบังคับเข็มทิศ  เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ 

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

3)  ใชควงสัมผัสทางราบหมุนสายกลอง  จนกระท่ังเข็มทิศตรงกับขีดแสดง
ทิศเหนือ  หรือคาของเข็มทิศอานได  00  พอดี ขณะน้ีกลองจะสองไปยังทิศเหนือแมเหล็ก 

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

ซ่ึงขณะน้ีกลองสองไปยังทิศเหนือ และคาของจานองศาราบเปน  00  
 5.5.2.2  กลองวัดมุมชนิดท่ีอานคาโดยใชระบบแสง มีลําดับข้ันดังนี้ 

1)  เม่ือต้ังกลองตรงหมุดและต้ังระดับกลองแลว  นําเข็มทิศประกอบเขากับ
กลอง  คลายควงบังคับเข็มทิศ  เพื่อใหเข็มทิศหมุนไดโดยอิสระ 

2)  การตั้งศูนย จานองศาราบ 
3)  กรณีท่ีกลองวัดมุมมีระบบควงบังคับทางราบตัวเดียว  ใชกลองหนาซาย 

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

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

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

             P 
                        
 

      
                                          

        
  

             A      B 
 

รูปที่  5.17   แสดงการวัดมุมด่ิง 
 

 ตามรูปท่ี  5.17  จะทําการวัดมุมดิ่งท่ียอดเสาธง  P  สมมติคามุมเงย  90  ปฏิบัติดังนี ้
 5.6.1  ต้ังกลองใหตรงหมุด  A  ต้ังระดับกลองใหพรอมใชงาน 
 5.6.2  สองกลองหนาซายโดยเล็งเปาไปท่ีปลายเสาธงท่ีจุด  P  ใหใชสายใยกลางทาบให
ตรงจุด  P  อานคามุมดิ่งได  L  70  00  10 
 5.6.3  หมุนกลองกลับเปนกลองหนาขวาสองจุด  P  อานคามุมดิ่งได  R  290  00  10 
 5.6.4  คํานวณคามุมดิ่งท่ีตองการ  ตามสมุดสนามดังนี ้
   อานคามุมดิ่งได L  =  70  00  10  
   คามุมดิ่ง     =  90  00  00  -  70  00  10 
        =  19  59  50 
  อานคามุมดิ่งได  R  =   290  00  10 
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   คามุมดิ่ง      =   290  00  10-  270  00  00 
         =  20  00  10 
   คามุมดิ่งเฉล่ีย     =  (20  00  10  19  59  50)  หาร  2  
         =  20  00  00  
 
โครงการ...................................................................................... 
หัวหนากลุม.......................ผูสอง....................... ผูจด................. 
ผูวัดระยะ1……………………….…2………………………… 

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

ท่ีต้ังกลอง ท่ีหมายเล็ง คาท่ีอานได  
มุมดิ่ง 

มุมดิ่ง 
เฉล่ีย              หมายเหต 
+  0          
- 

L/
R 

0 D 
D 

0 D  

A 
 

P 
P 

L 
R 

70 
290 

00 
00 

10 
10 

19 
20 

59 
00 

50 
10 

 
+ 20 00  00 

 
การวัดมุมดิ่งท่ีโคนเสาธง ณ จุด  B  ก็ปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน 

 

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

 

 

 

รูปที่ 5.18  แสดงการเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม 

        อาคาร 
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5.8  การลงที่หมายแผนท่ี (Plotting) 

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

5.8.1  การลงท่ีหมายแผนท่ี  ดวยวิธีวัดมุม-วัดระยะ  กรณีรายละเอียดเปนจุด 
              5.8.1.1  พิจารณาขอมูลของรูปแผนท่ีท่ีจะเขียนจากสมุดสนาม  เพื่อกําหนด
ข้ันตอนและการวางรูปท่ีจะเขียนบนกระดาษ 

   5.8.1.2  กําหนดมาตราสวนท่ีจะใช  โดยพิจารณาจากขอกําหนดของหนายงาน 
ชนิดของงานและอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  

   5.8.1.3  ลากเสนฐานลงบนกระดาษ  ใหมีทิศทางและตําแหนงท่ีเหมาะสม มี
ความยาวตามระยะและมาตราสวนท่ีกําหนด 

  5.8.1.4  ใชจุดบนเสนฐานเปนจุดอางอิง (เปนจุดศูนยกลางของวงกลม) เพื่อใชวง
เวียนกําหนดความยาวของระยะสกัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุป 
           จากการสํารวจดวยกลองวัดมุม เปนการสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีหรือแบบตางๆ โดย

ใชกลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือหลักเพราะกลองวัดมุมเปนเคร่ืองมือท่ีใหความละเอียดถูกตองสูง 
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ใบงานท่ี  7 
วิชา     งานสํารวจ1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี  5                   
สอนคร้ังท่ี  11-14 
จํานวนคาบรวม 56  

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

1.  คลายสกรูล็อกขากลองท้ัง  3  ขา 
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2.  ดึงขาต้ังกลองข้ึนพรอมกัน  ข้ึนมาสูงระดับหนาอก หมุนล็อกสกรูขากลองใหแนน 
  

 
 

3. กางขาท้ัง  3  ออก  ใหฐานขากลองอยูในระนาบเดียวกัน  เหยยีบขากลองใหแนน 
 

 
 

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

  

 
 

6. มองชองมองหมุด   ใหตรงหมุดดานลาง(สังเกตท่ีปลายเทา) โดยมือท้ังสองขางโยกขา
ต้ังกลองเพ่ือใหศูนยของกลองตรงกับหมุดท่ีพื้นดนิ 

 
 

 

 
7. เม่ือศูนยของกลองตรงกับหมุดท่ีพื้นดินแลว ตรวจสอบดูระดับฟองกลม 
8. ปรับระดับฟองกลมใหอยูตรงกลาง โดยการสไลดขาต้ังกลองข้ึน-ลงจนกวาระดับฟอง

กลมจะอยูตรงกลาง  ล็อคขาต้ังกลองใหแนน 
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9.  ต้ังระดับฟองยาว  หมุนกลองใหแกนของหลอดระดบัฟองยาว  ขนานกับควงสามเสาคู
ใดคูหนึง่ 

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

11.  เม่ือปรับฟองยาวไดระดับแลว  หมุนกลองตอไปประมาณ  900  แกนของหลอดระดับ
จะต้ังฉากกับแนวเดิม  หมุนปรับควงตัวท่ี 3  จนฟองยาวเขาสูกึ่งกลางหลอดระดับ  

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

13.  ตรวจสอบระดับฟองยาวคร้ังสุดทาย  ไมวาจะหมุนไปทางใดหลอดระดับฟองยาวก็ยัง
อยูตรงกลาง 

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

หนวยท่ี 5                    
สอนคร้ังท่ี  11 - 14  
จํานวนคาบรวม 56  

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

หนวยท่ี  5                   
สอนคร้ังท่ี  11 - 14  
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การรังวัดมุมดิง่                                                            จํานวนคาบ 4 
จุดประสงค  

1.  สามารถรังวัดมุมราบโดยวิธีตางๆ ได 
2.  สามารถรังวัดมุมดิ่ง ท้ังมุมกมและมุมเงยได 
3.  เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชกลองสํารวจ 

 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 

1.  กลองวัดมุมพรอมขา                        
 2.  หมุดพรอมตะปู                   
 3.  คอน                                                    

4.  รมกันแดด                                        
5.  สามขาต้ังดิ่งพรอมดิ่ง 
    

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

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

ล็อคกลองเพ่ือเล่ือนใหตรงหมุด  อาจจะมีการลืมล็อคกลองกลับคืนได 
3.   ระยะหางระหวางท่ีหมายเล็ง  ยิ่งไกล  ท่ีหมายยิ่งเล็ก  ทําใหการจับท่ีหมายเกิดความ

คลาดเคล่ือนนอยหรือไมเกิดเลย 
4. ท่ีหมายเล็งถาใชดิ่งสามขา  หรือเปาเล็ง  จะไดคาท่ีถูกตองยิ่งข้ึน  
 

มอบงาน   
ให น.ศ. กําหนดท่ีหมายเล็งข้ึน 2  หมุดใหเปนมุมเงย และมุมกม  จากนั้นใหรังวัดมุมดิ่งใน

แตละท่ีหมายเล็ง 
 
การประเมินผล  

1.   ประเมินผลจากการปฏิบัติงานสนาม 
2.   ประเมินผลจากผลงาน        
      -   ความละเอียดถูกตองของมุมหนาซาย - หนาขวา 

                    -   การคํานวณคามุมดิ่ง 
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ใบงานท่ี  10 
วิชา     งานสํารวจ 1 
ชื่อหนวย    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

หนวยท่ี 5                    
สอนคร้ังท่ี 11-14  
จํานวนคาบรวม 56  

ชื่องาน  การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                จํานวนคาบ 4 
จูดประสงค  

1.  สามารถเก็บรายละเอียดโดยใชกลองวัดมุมกับเทปวดัระยะใด  
2.  สามารถลงที่หมายรายละเอียดตางๆในแผนท่ีได 
3.   เกิดทักษะเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ 

 
เคร่ืองมือ / วัสดุ – อุปกรณ 

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

 5.  สามขาพรอมดิ่ง                 
 6.  รมกันแดด   
 7.  อุปกรณเคร่ืองเขียน  
 
ลําดับการปฏบัิติงาน 

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

วัดระยะจากจดุต้ังกลองไปยงัวัตถุนั้น บันทึกลงสมุดสนาม 
3.  เปดมุมตามเข็มนาฬกิา และเก็บรายละเอียดไปจนกวาจะหมุนครบรอบ 
4.  จุดอ่ืนๆ กทํ็านองเดียวกนักับขอ 1-3  
5.  นําขอมูลท่ีได PLOT ลงในแผนท่ี 
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ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1.  การเก็บรายละเอียดตองอางอิงจากหมุดเสนฐานหรือหมุดวงรอบท่ีทําไวแลว 
2.  ควรวัดขนาดของอาคาร 

 3.  การเล็งแนวละวดัระยะใหตรงตําแหนงท่ีศูนยกลางวัตถุ  
 
มอบงาน 

 ใหผูเรียนลงท่ีหมายรายละเอียดในแผนท่ี  โดยใชขอมูลตามเสนวงรอบเดิมและเก็บ
รายละเอียดท่ีบริเวณนั้น 
 
วัดผล 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน   
3. การจดสมุดสนาม  
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ใบผลการปฏิบัติงาน 

วิชา       งานสํารวจ  1      ใบงานท่ี 7 ,  8 ,  9 ,  10 

หนวยท่ี  5    การสํารวจดวยกลองวัดมุม       

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                
 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.  ความพรอมของเครื่องมือ – อุปกรณ             ใชได 
                                                                                                   ผิดพลาด 

 

2.  การต้ังกลองวัดมุม                                         ใชได 
                                                                                              ผิดพลาด 

 

3. การจดสมุดสนาม                                                          ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

4.  การเขียนแผนที่                                    ใชได 
                                                                                               ผิดพลาด 

 

5.การใชเครื่องมือ – อุปกรณการวัดระยะ                              ใชได                                                             
                                                                                              ผิดพลาด 

 

บันทึก: 

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

เร่ือง   การเก็บรายละเอียดดวยกลองวัดมุม                                จํานวน          4         คาบ 

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

  ช้ัน   …………………… กลุม      ……………….. 

ระดับคะแนน 

 รวม 

รายการ  4 3 2 1 

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

     

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

                                                                                                รวมคะแนน 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………(ผูประเมิน) 



161 
 

 
แบบฝกหัดบทท่ี  5 

 
ตอนท่ี 1 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
1.  กลองวัดมุมท่ีนิยมใชในปจจุบันคือกลองชนิดใด 

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

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

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

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

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

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

7.  เหตุใดจึงตองมีการดูแลรักษากลองวดัมุม 
ก.  เพราะกลองราคาแพง   ข.  เพราะกลองบอบบาง 
ค.  เพราะยดือายุการใชงานของกลอง   ง.  เพราะกลองอาจมีความคลาดเคล่ือน 
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8.  การวัดมุมตองวัดดวยกลองท้ังหนาซายและหนาขวา เพื่อแกความคลาดเคล่ือนอยางใด 

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

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

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

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




