
 

หน่วยการเรียนที่ 1  
การวดัระยะ  

รายการเรียนการสอน 
เร่ืองท่ี 1.1   การวดัระยะโดยตรง (DIRECT MEASUREMENT) 
เร่ืองท่ี 1.2   การวดัระยะทางออ้ม (INDIRECT MEASUREMENT) 
เร่ืองท่ี 1.3   หน่วยการวดัระยะ 
เร่ืองท่ี 1.4  ใบงานท่ี 1 การวดัระยะโดยเทปวดัระยะ 

สาระส าคัญ 
1.  การวดัระยะโดยตรง (DIRECT MEASUREMENT) เป็นการวดัระยะโดยใชเ้คร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์วดัระยะน าไปรังวดัในต าแหน่งท่ีตอ้งการวดัโดยตรง สามารถท าการวดั
ระยะไดห้ลายวธีิตั้งแต่วดัระยะโดยประมาณโดยการนบักา้ว ไปจนถึงวดัระยะอยา่ง
ละเอียดโดยการใชเ้ทปอินวาร์ 

2. การวดัระยะทางออ้ม (INDIRECT MEASUREMENT) เป็นการวดัระยะโดยการวดั
ปริมาณอ่ืนท่ีไม่ใช่การวดัระยะโดยตรง เช่นการวดัมุม หรือระยะอ่ืน หรือระยะเวลา 
แลว้น ามาค านวณเพื่อใหไ้ดร้ะยะท่ีตอ้งการ 

3. การวางแนวฉากดว้ยโซ่หรือเทป (Erecting perpendicular) 
4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติังานวดัระยะดว้ยเทปและโซ่เพื่อใหมี้ความ

ช านาญและความอดทน ละเอียดรอบคอบ 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 
1.  อธิบายความหมายของการวดัระยะทางตรงวธีิต่างๆ ได ้
2.  อธิบายความหมายของการวดัระยะทางออ้มวธีิต่างๆ ได ้
3.  บอกขั้นตอนการวางแนวฉากดว้ยโซ่หรือเทปได ้
3.  มีทกัษะในการวดัระยะดว้ยเทปและโซ่  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ืองที ่1.1การวดัระยะ 
  การวดัระยะ  (DISTANCE MEASUREMENT)     จากค าจ ากดัความของการส ารวจ     
เจิมศกัด์ิ หวัเพชร (2525 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการส ารวจวา่ เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการ
หาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของจุดต่างๆ ท่ีอยูบ่น เหนือ หรือใตผ้วิพิภพ หรือเป็นการสร้างจุด
บงัคบัโดยการวดัระยะทิศทางและความสูง ทั้งทางตรงและทางออ้ม    ระยะจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
เบ้ืองตน้ของการส ารวจท่ีตอ้งการทราบต าแหน่งของจุด โดยใชเ้คร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัความ
ละเอียดท่ีตอ้งการในการวดัโดยทัว่ไปเราจะวดัระยะราบ   การก าหนดจุดเพื่องานส ารวจภูมิประเทศ
งานก่อสร้างต่างๆวธีิการวดัในปัจจุบนัท่ีนิยมใชก้็จะมีการวดัระยะดว้ยเทปวดัระยะและวดัดว้ย
เคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์(Electromagnetic Distance Measurement=EDM) และยงัมีการวดั
ระยะหยาบๆ ดว้ยวธีิอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป    ในปัจจุบนัใชว้ธีิทางดาวเทียม (GPS 
Satellite Method ) ซ่ึง เราสามารถหา เวคเตอร์ ระหวา่งจุดสองจุดท่ีใหค้วามละเอียดถึง 1:1,000,000
เทปวดัระยะโดยทัว่ไปท่ีใชใ้นงานต่างๆ จะมีระยะตั้งแต่ 10, 20, 25, 30, 50 ยาวท่ีสุด 100 ม.  ส าหรับ
การวดัในทางการส ารวจจะใชเ้ทปเหล็ก ซ่ึงก าหนดมาตรฐานคืออุณหภูมิมาตรฐาน 20 องศา แรงดึง
ท่ีใชจ้ะอยูป่ระมาณ 50 - 80 N.  ส าหรับงานท่ีตอ้งการความละเอียดมากจะใชใ้นเทปอินวาร์ (Invar 
Tape)ซ่ึงจะท าจากส่วนผสมของนิเกิล 35 % และเหล็ก 65% การปรับแกเ้ทปแทบจะไม่ตอ้งคิด
สัมประสิทธ์ิของการขยายตวั และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจะไม่มีผลต่อเทปอินวาร์มากนกั ความ
ยาวเทปอินวาร์ท่ีนิยมใชย้าว ๒๔ ม.โลวาร์เทป (Lovar Tape) เป็นเทปท่ีอยูร่ะหวา่งกลางระหวา่งเทป
เหล็กกบัเทปอินวาร์ เทปอินวาร์หรือโลวาร์ จะมีไวเ้พื่อการเปรียบเทียบระยะของเทปเหล็กต่างๆแต่
ละเส้นจะมีใบรับรองและขอ้ก าหนดทางมาตรฐานของเทปเส้นนั้น 
  เราแบ่งการวดัระยะเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1.  การวดัระยะโดยตรง (DIRECT MEASUREMENT) ซ่ึงส่วนมากการวดัดว้ยเทปวดั
ระยะ การวดัระยะโดยตรง แบ่งออกเป็นวธีิการต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 การนับก้าว วธีิน้ีช่างผูท้  าการส ารวจจะตอ้งฝึกกา้วเทา้ใหไ้ดค้วามยาวมาตรฐาน
ส าหรับตวัเอง โดยการกา้วควรจะกา้วใหย้าวและใหส้ะดวกในการเดิน น าจ านวนกา้วคูณกบัระยะ
มาตรฐานของตวัเองก็ไดร้ะยะโดยประมาณ 

1.2. การวดัด้วย PASSOMETER มีลกัษณะคลา้ยๆ นาฬิกา เวลาใชก้็จะใส่ไวใ้น
กระเป๋ากางเกง หรือ เอาไวท่ี้ขาขา้งใดขา้งหน่ึง การใชก้็ใชก้บัการนบักา้วหน่ึงกา้วตวัเลขจะข้ึน 1 ค่า
โดยอตัโนมติั 

 



 

                                   
รูปที ่ 1.1  PASSOMETER 

 
1.3. การวดัด้วย  PEDOMETER  มีลกัษณะคลา้ย PASSOMTER แต่การใชก้ดให้

ตวัเลขข้ึนเม่ือเวลากา้วแต่ละกา้วเคร่ืองมือน้ีใชก้บัการนบัรถยนต ์จ านวนผูใ้ชห้้องสมุด ก็ได ้

                               
รูปที ่ 1.2  PEDOMETER 

 
1.4. การวดัด้วย  ODOMETER หรือ SPEEDO METER เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การบนัทึกจ านวนรอบของลอ้ การใชต้อ้งเข็นไปเป็นเส้นตรง หรือเส้นโคง้ท่ีเหมาะแก่การรังวดัเส้น
โคง้ แต่ระดบัพื้นดินท่ีใชว้ดัระยะน้ีจะตอ้งราบเรียบ ถา้มีลกัษณะเป็นคล่ืนเป็นหลุมการรังวดัจะไม่
ถูกตอ้ง ใชใ้นการรังวดัเพื่อก าหนดหลกักิโลเมตรของถนนการรังวดัเพื่อการเกษตร การเก็บราบ
ละเอียดของถนนเช่น ทางแยก ระยะระหวา่งซอยต่างๆ 

                             
รูปที ่ 1.3  ODOMETER 

 
1.5. การวดัระยะด้วยเทปวดัระยะ เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัระเอียดมากในทางส ารวจ 

ซ่ึงใชม้ากท่ีสุด มีทั้งเทปผา้ลินิน เทปเหล็ก เทปอินวาร์ (Invar tape) ในการส ารวจจะใชเ้ทปท่ีเป็น
โลหะ ส่วนผา้ลินินจะใชใ้นการเก็บรายละเอียดท่ีไม่ส าคญั 



 

 
รูปที ่ 1.4  เทปวดัระยะ 

 
1.6. การวดัระยะอย่างละเอียด การวดัระยะอยา่งละเอียดจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือ

ประกอบต่างๆ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ปอนด์ดึงโซ่ (Spring Balance) ไมง้ดัเพื่อถ่วงน ้าหนกัหรืองดัให้
แรงดึงตามตอ้งการหรืออุปกรณ์ถ่วงน ้าหนกัท่ีปลายเทป กลอ้งระดบัเพื่อ หาความต่างระดบัวธีิน้ีใช้
วดัระยะทีละ 1 เส้นเทป คือจากปลายถึงปลายเทป ปลายขา้งหน่ึงจะถูกตึงใหค้งท่ีใหขี้ดศูนยข์องเทป
อยูต่รงกบัดชันี ของโตะ๊วดัระยะอีกส่วนปลายขา้งหน่ึงจะถูกถ่วงดว้ยน ้าหนกัตามมาตรฐาน แรงดึง
เทปท่ีเอามาใชจ้ะตอ้งเทียบระยะกบัเทปมาตรฐานเสียก่อน 

 
รูปที ่ 1.5  การวดัระยะอยา่งละเอียดใชป้อนดดึ์งโซ่ 

 
2.  การวดัระยะทางอ้อม (INDIRECT MEASUREMENT) 
ส่วนมากจะเป็นการวดัระยะดว้ยกลอ้ง จะใชใ้นการตรวจสอบหรือวดัระยะของรายละเอียด

ท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมาก เช่นใชว้ดัขอบเขต สระ หนองน ้า เขตป่า หรือต าแหน่งโดยประมาณ 
การวดัจะแบ่งออกไดด้งัน้ี 

2.1. การวดัโดยการใช้ Range Finder คือ  Range Finder แบบฐานคงท่ี (Fixed 
Base) คือตวักลอ้งจะมีความยาวคงท่ีปลายกลอ้งแต่ละขา้งจะดึงภาพใหม้าต่อกนัท าใหท้ราบ
ระยะทางได ้จะใชใ้นการหาระยะเพื่อประโยชน์ในทางการทหาร 

 
 



 

Distance (m.) 20 50 100 200 500 1,000 
Mean error (m.) ± 0.02 ± 0.05 ± 0.20 ± 0.80 ± 5.00 ± 20.00 

ตารางที ่ 1.1  แสดงความคลาดเคล่ือนการวดัระยะดว้ย Range Finder 
 

2.2. การใช้กล้อง Theodolite วดัระยะ แบ่งออกไดด้งัน้ี 
2.2.1 ใช ้Stadia Tacheometry 
2.2.2 ใชว้ธีิ Tangential Tacheomtery 
2.2.3 ใช ้Wedge Attachment ประกอบเขา้กบักลอ้ง Theodolite 

2.3. การใช้กล้อง Tacheometer ซ่ึงเราเรียกวธีิน้ีวา่ Self Reducing Tacheometry  
จะแบ่งออกเป็น ชนิดใชก้บั Staff ตั้งในแนวด่ิง (Vertical Staff ) การส่องจะใชส้ายใยโคง้ส่องตดักบั
ขีดศูนยข์อง Staff จะสามารถหาระยะราบและระยะด่ิงได ้

2.3.1 ชนิดใชก้บั Staff ในแนวนอน (Horizontal Staff ) ปัจจุบนั 
Tacheometey จะไม่ใชแ้ลว้ 

2.3.2 Invar Subtense  bar หรือ Invar bar ลกัษณะจะมีความยาวของ bar 
เท่ากบั 2 ม. จะวดัมุมระหวา่งปลายทั้งสองขา้ง ค่าระยะจะไดเ้ท่ากบั cot (มุมท่ีวดัได)้ ปัจจุบนัเลิกใช้
แลว้ 

2.4. Invar Subtense bar หรือ Invar bar ลกัษณะจะมีความยาวของ bar เท่ากบั 2 
ม. จะวดัมุมระหวา่งปลายทั้งสองขา้ง ค่าระยะจะไดเ้ท่ากบั cot (มุมท่ีวดัได)้ ปัจจุบนัไดเ้ลิกใชแ้ลว้ 

2.5. การวดัโดยใช้กล้อง Alidades ของโต๊ะแผนที่ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นกลอ้ง
ธรรมดาแลว้ใชว้ธีิ Stadia ส่วนอีกชนิดอ่ืนเป็นกลอ้ง Tachometers ทุกประการ ปัจจุบนัเลิกใชแ้ลว้
เช่นเดียวกนั แต่มีการใชก้ลอ้ง E.D.M. วดัระยะแทน ซ่ึงจะท าไดเ้ร็วมากเน่ืองจากเรามีเทคโนโลยี
สูงข้ึน 

2.6. การวดัระยะด้วยเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส์ ปัจจุบนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
หลายชนิด เช่น 

2.6.1 การวดัระยะดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเราเรียกวา่ E.D.M. 
(Electronic   Distance Measurement) เคร่ืองวดัจะใชว้ธีิต่างๆ หลายอยา่งเช่น โดยใชค้ล่ืนแสง 
(Optoelectronic)ซ่ึงจะมีแสงธรรมดา, Laser, Infared 

2.6.2 การวดัระยะดว้ยคล่ืนวทิยุ 
2.6.3 การวดัระยะโดยวธีิ Interferrometry ใชใ้นการวดัระยะไกลๆ เรียกวา่ 

VLBI. (Very Long Baseline Interferrometry) เช่นวดัระยะระหวา่งทวปี ระยะระหวา่งเกาะ 
2.6.4 การวดัระยะดว้ยดาวเทียม (Satellite Measurement) ในปัจจุบนัการ

หาพิกดัดว้ยดาวเทียมกบัระยะจะมีความละเอียดมาก  และถูกใชง้านอยา่งแพร่หลาย 



 

2.6.5 การวดัระยะดว้ยเคร่ือง EDM. แบบมือถือ หลกัการจะใชก้ารส่งแสง
อินฟาเรด หรือเลเซอร์ไปยงัวตัถุท่ีตอ้งการวดัระยะแสงจะสะทอ้นกลบัมาท าใหท้ราบระยะได ้
ปัจจุบนัน ามาใชใ้นงานก่อสร้างเพื่อวดัระยะสั้นๆ เช่น ๓-๕ เมตร นอกจากนั้นยงัมีการผลิตเคร่ืองวดั
ระยะเล็กๆ ติดกบัหมวกเพื่อวดัระยะไกลๆ เพื่อใชป้ระกอบกบัเคร่ืองหาต าแหน่งดว้ยดาวเทียม
(Global Position system = G.P.S.) ในงานส ารวจขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
 

3 หน่วยการวดั ระยะ 
หน่วยพืน้ฐาน เป็นหน่วยวดัปริมาณต่าง ๆ เบ้ืองตน้ของระบบ SI ประกอบดว้ยการวดัปริมาณ 7 
ประเภท ดงัตารางท่ี 1 
 

ปริมาณ ช่ือหน่วยวดั สัญลกัษณ์ 

ความยาว เมตร (metre) m 

มวล กิโลกรัม (kilogram) k 

เวลา วนิาที (second) s 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ (ampere) A 

อุณหภูมิ เคลวนิ (Kelvin) K 

จ านวนสาร โมล (Mole) mol 

ความเข้มของการส่องสว่าง แคนดล่า (Candla) cd 

 
ตารางที ่1.2  หน่วยพื้นฐาน 

 
 

ประเทศไทยใช้หน่วยการวดัระยะดังนี้ 
 

1  ฟุต     = 0.30479841   ม. 
1  เมตร    = 0.025            เส้น  
1  เส้นโซ่ฟุต(100 ฟุต)  = 0.761996      เส้นโซ่เส้น 
1  เส้นโซ่เส้น(40 เมตร 100 ขอ้) = 131.23428    ฟุต 
     = 1.3123428     เส้นโซฟุต 
 
 



 

 
หน่วยวดัระยะของไทย 
 

12   น้ิว    = 1 คืบ 
 2   คืบ    = 1 ศอก 
 4    ศอก   = 1    วา  
20  วา   = 1    เส้น  
400    เส้น   = 1    โยชน์ 

 
หน่วยวดัระยะของไทยเทยีบกบัระบบเมตริก 
 

1    โยชน์    = 16 กิโลเมตร 
25   เส้น    =   1 กิโลเมตร 
 1    เส้น   = 40    เมตร 
 1  ศอก   = 0.5    เมตร 
 1    คืบ   = 0.25    เมตร 
 1    น้ิว   = 2.083    เซนติเมตร 
 

หน่วยของโซ่เส้น 
  

 1    เส้น =    100    ขอ้ = 40    เมตร 
 1  ขอ้ =     10     ปอยท ์= 40    เซนติเมตร 
 1    ปอยท ์ =     10    ปวน =  4     เซนติเมตร 
             1    ปวน =  4    มิลลิเมตร 

  
  
                          หน่วยทัว่ไป เป็นหน่วยอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานหน่วยไดพ้ิจารณาบรรจุไว้
ในระบบ SI เน่ืองจากเป็นหน่วยท่ีมีความส าคญั ในทางปฏิบติัหน่วยต่างๆ มีดงัตารางท่ี1.3 
 
 
 
 



 

ปริมาณ ซ่ือหน่วย สัญลกัษณ์ ค าจ ากดัความ 

เวลา นาที 
ชัว่โมง 
วนั 

min 
hr 
d 

1 min  =  60 sec 
1 hr     =  60 min = 3600 sec 
1 d      =  24 hr    = 86400 
sec 

มุมระนาบ องศา 
ลิบดา 
ฟิลิบดา 

‘ 
“ 
“ 

1’  = 1/( / 180) rad 
1”  = (1/60)’  = 2.90910-4 
rad 
1”  = (1/60)’  = 4.84810-5 
rad 

 
ตารางที่1.3  หน่วยท่ีมีความส าคญัในทางปฏิบติั 

 
  
เร่ืองที ่1.4  ฝึกทกัษะการวดัระยะโดยเทปวดัระยะ  ดูรายละเอยีดตามใบงานที ่1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบทดสอบท้ายบทที ่1 

 
ค าส่ัง  เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
1.  ค าจ ากดัความของการส ารวจไดใ้หค้วามหมายของการส ารวจวา่ 
        ก.  เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของจุดต่างๆ  
        ข.  เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของระยะทาง  
        ค.  เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของมุม 
        ง.  เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของเน้ือท่ี  
2.  เคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์(EDM)         
        ก.  Electromagnetic Distance Meter 
        ข.  Electromagnetic Distance Measurement 
        ค.  Electromagnetic Digital Meter 
        ง.   Electromagnetic Digital Measurement 
3.  จะใชใ้นเทปอินวาร์ (Invar Tape)ในกรณีใด 
        ก.  ส าหรับงานท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 
        ข.  ส าหรับงานท่ีตอ้งการความประหยดั 
        ค.   ส าหรับงานท่ีตอ้งการความละเอียดมาก  
        ง.   ส าหรับงานท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือ 
4.  เทปอินวาร์ (Invar Tape) ท าจากส่วนผสมของวสัดุใด  
        ก.  นิเกิล 35 % และทองเหลือง 65% 
        ข.  นิเกิล 65 % และทองเหลือง 35% 
        ค.  นิเกิล 35 % และเหล็ก 65% 
        ง.  นิเกิล 65 % และเหล็ก 35% 
5.  ขอ้ใดเป็นการวดัระยะท่ีใชอุ้ปกรณ์นอ้ยท่ีสุด  
        ก.  การวดัระยะดว้ยเทปวดัระยะ  
        ข.  การวดัระยะดว้ย PEDOMETER 
        ค.  การวดัระยะดว้ย SPEEDOMETER 
        ง.  การวดัระยะดว้ยการนบักา้ว 
6.  ความถูกตอ้งของการวดัระยะโดยการนบักา้วไม่ข้ึนกบัขอ้ใด 
        ก.  การนบัจ านวน  



 

        ข.  การจดบนัทึก  
        ค.  การเดินเป็นแนวตรง  
        ง.  การท างานเป็นทีม 
7  ระยะท่ีไดน้ากการวดัระยะโดยการนบักา้วตือ 
        ก.  ความยาวกา้วเฉล่ีย X อตัราเร็วในการเดิน  
        ข.  ความยาวกา้วเฉล่ีย X ระยะทาง 
        ค.  ความยาวกา้วเฉล่ีย X จ านวนกา้ว 
        ง.  ความยาวกา้วเฉล่ีย X เวลาท่ีใชใ้นการเดิน 
8.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกจ านวนรอบของลอ้ 
        ก.  การวดัระยะดว้ย ODOMETER 
        ข.  การวดัระยะดว้ย PEDOMETER 
        ค.  การวดัระยะดว้ย SPEEDOMETER 
        ง.  การวดัระยะดว้ย RANGE FINDER  
9  การวดัระยะโดยตรงวธีิใดนิยมใชม้ากท่ีสุด 
        ก.  การวดัระยะดว้ยเทปวดัระยะ  
        ข.  การวดัระยะดว้ย PEDOMETER 
        ค.  การวดัระยะดว้ย SPEEDOMETER 
        ง.  การวดัระยะดว้ยการนบักา้ว 
10.  ควรใชว้ธีิการวดัระยะทางออ้มเม่ือใด 
        ก.  ใชใ้นการตรวจสอบหรือวดัระยะของรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมาก 
        ข.  ใชใ้นการตรวจสอบหรือวดัระยะท่ีตอ้งการความละเอียด 
        ค.  ใชใ้นการแกปั้ญหาการวดัระยะ 
        ง.  ใชใ้นการวดัระยะท่ีไกลมากๆ 
11.  ขอ้ใดเป็นวธีิการวดัระยะทางออ้ม 
        ก.  การวดัระยะดว้ย ODOMETER 
        ข.  การวดัระยะดว้ย PEDOMETER 
        ค.  การวดัระยะดว้ย SPEEDOMETER 
        ง.  การวดัระยะดว้ย RANGE FINDER  
12.  ตวักลอ้งจะมีความยาวคงท่ีปลายกลอ้งแต่ละขา้งจะดึงภาพใหม้าต่อกนัท าใหท้ราบระยะทางได้
เป็นลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดใด 
        ก.  ODOMETER 
        ข.  PEDOMETER 



 

        ค.  SPEEDOMETER 
        ง.  RANGE FINDER  
 
13.  Invar bar ท่ีใชส้ าหรับการวดัระยะโดย Subtant bar จะมีความยาวของ bar เท่ากบัท่าใด  
        ก.  1  เมตร  
        ข.  2  เมตร 
        ค.  3  เมตร 
        ง.  4  เมตร  
14.  ขอ้ใดเป็นการวดัระยะดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเราเรียกวา่ E.D.M. (Electronic   Distance 
Measurement) 
        ก.  การวดัระยะดว้ยคล่ืนแสง Laser, Infared 
        ข.  การวดัระยะดว้ยคล่ืนวทิยุ  
        ค.  การวดัระยะดว้ยดาวเทียม (Satellite Measurement) 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
15.  ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยการวดัระยะของไทย 
        ก.  เส้น  
        ข.  ขอ้  
        ค.  ปอย 
        ง.  หลา  
16.  ระยะทาง 1  เส้น เท่ากบัขอ้ใด 
        ก.  20  เมตร  
        ข.  20  ฟุต 
        ค.  20  วา 
        ง.  20  หลา 
17.  ระยะทาง  4.5465  เส้นเป็นก่ีเมตร 
        ก.  181.86  เมตร  
        ข.  281.86  เมตร 
        ค.  381.86  เมตร 
        ง.  481.86  เมตร  
18.  ระยะทาง  40  เมตร คือขอ้ใด  
        ก.  131.23428    ฟุต 



 

        ข.   20    วา 
        ค.   1   เส้น  
        ง.  ถูกทุกขอ้  
19.  ระยะทาง 1 กิโลเมตรเป็นระยะทางก่ีเส้น 
        ก.   10  เส้น 
        ข.   15  เส้น 
        ค.   20  เส้น 
        ง.    25  เส้น 
20.  ระยะทาง 3 วา 2 ศอก 1 คืบ เป็นระยะก่ีเมตร 
        ก.   6.25  เมตร 
        ข.   7.25  เมตร 
        ค.   8.25  เมตร 
        ง.    9.25  เมตร 
 
 
 
 
 


