
 
หน่วยการเรียนที่  9 

วงรอบ (TRAVERSE) 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 9.1   จุดประสงคแ์ละวธีิการท าวงรอบ 
เร่ืองท่ี 9.2   ชนิดของวงรอบ 
เร่ืองท่ี 9.3   การแบ่งชั้นงานวงรอบ     
เร่ืองท่ี 9.4   ขั้นตอนการท าวงรอบ  
เร่ืองท่ี 9.5  ใบงานท่ี 8 การท าวงรอบปิด 

สาระส าคัญ 
1.  วงรอบเป็นงานส ารวจท่ีท าการวดัระยะและมุมเช่ือต่อกนันัน่คือวงรอบจะประกอบดว้ย

เส้นตรงหลายเส้น ท่ีต่อเน่ืองกนัไปและท่ีจุดสุดทา้ยของเส้นตรงแต่ละดา้นจะมีหมุดวงรอบซ่ึงเป็นหมุด
ถาวรหรือชัว่คราวก็แลว้แต่งานท่ีตอ้งส ารวจ บางทีหมุดวงรอบเรียกวา่ หมุดบงัคบัทางราบ  

2.  วงรอบปิด (CLOSED TRAVERSE) หมายถึงวงรอบท่ีหมุดแรกออกและเขา้บรรจบเป็น
หมุดเดียวกนั และจุดออกจะตอ้งเป็นหมุดหลกัฐานคู่หรือหมุดท่ีมีค่าพิกดัและมีหมุดอา้งอิง วงรอบเปิด 
(OPEN TRAVERSE) เป็นการท าวงรอบออกจากหมุดหลกัฐานคู่หน่ึงซ่ึงเป็นวงรอบเดิม ท่ีรู้ค่าพิกดัทั้ง
สองหมุด แลว้ท าไปเขา้บรรจบกบัหมุดหลกัฐานอีกคู่หน่ึงท่ีทราบค่าพิกดัเช่นเดียวกนั 

3.   ความละเอียดถูกตอ้งของงานวงรอบข้ึนอยูก่บัชนิดของเคร่ืองมือ บุคคล ผูท้  าการรังวดั 
วธีิการวดั  และสภาพดินฟ้าอากาศ  งานแต่ละโครงการยอ่มตอ้งการความละเอียดถูกตอ้งต่างกนัตามแต่
วตัถุประสงคข์องงานนั้น   

4.   ขั้นตอนการท าวงรอบการท าวงรอบประกอบดว้ยการรังวดัแยกกนัออกไป  3   อยา่ง
ดว้ยกนัคือ  การวดัระยะ การวดัมุมระหวา่งระยะท่ีมาเช่ือมกนั และการวดัภาคของทิศ (Azimuth) 

   5.     ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติังานท าวงรอบเพื่อใหมี้ความช านาญความอดทน 
และละเอียดรอบคอบ 

  
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 

1.  บอกจุดประสงคก์ารท าวงรอบได ้
2.  บอกความแตกต่างวงรอบเปิดและวงรอบปิดได ้
3 .  อธิบายความแตกต่างการแบ่งชั้นงานวงรอบได ้
4.  อธิบายขั้นตอนการท าวงรอบได ้
 
 



เร่ืองที ่ 8.1   จุดประสงค์ของการท าวงรอบ 
วงรอบเป็นงานส ารวจท่ีท าการวดัระยะและมุมเช่ือต่อกนันัน่คือวงรอบจะประกอบดว้ย

เส้นตรงหลายเส้น ท่ีต่อเน่ืองกนัไปและท่ีจุดสุดทา้ยของเส้นตรงแต่ละดา้นจะมีหมุดวงรอบซ่ึงเป็นหมุด
ถาวรหรือชัว่คราวก็แลว้แต่งานท่ีตอ้งส ารวจ บางทีหมุดวงรอบเรียกวา่ หมุดบงัคบัทางราบ (Horizontal 
control) ระยะทางระหวา่งหมุดวงรอบจะตอ้งท าการรังวดัดว้ยเทปเหล็ก แบบไปกลบั  หรือท าการรังวดั
ดว้ยเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Distance Measurement = EDM) โดยมีจุดประสงคข์องการ
ท าวงรอบ 

1.  ใชเ้พื่อการส ารวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง งานทางดา้นวศิวกรรม 
2.  ท าหมุดบงัคบัแผนท่ีเพื่อการส ารวจกรรมสิทธ์ิท่ีดิน                                                               

     3.  หมุดบงัคบัทางราบ เพื่อการส ารวจและท าแผนท่ีภูมิประเทศ                                                 
     4.  ใชใ้นการท าจุดบงัคบั (Ground control) เพื่อการท าแผนท่ี 
เร่ืองที ่8.2  ลกัษณะของวงรอบวงรอบจะแบ่งตามรูปร่างออกเป็น  2 ลกัษณะใหญ่ๆ  คือ 

1. วงรอบปิด (CLOSED TRAVERSE) หมายถึงวงรอบท่ีหมุดแรกออกและเขา้บรรจบเป็น

หมุดเดียวกนั และจุดออกจะตอ้งเป็นหมุดหลกัฐานคู่หรือหมุดท่ีมีค่าพิกดัและมีหมุดอา้งอิง (Azimuth 

mark ) วงรอบปิดสามารถจะตรวจสอบความผิดของการรังวดัมุมและระยะได ้การส่องกลอ้งจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  การวดัมุมภายนอก และการวดัมุมภายใน  (ดงัรูป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8.1  รูปวงรอบปิด 
 
2.วงรอบเปิด (OPEN TRAVERSE) เป็นการท าวงรอบออกจากหมุดหลกัฐานคู่หน่ึงซ่ึงเป็น

วงรอบเดิม ท่ีรู้ค่าพิกดัทั้งสองหมุด แลว้ท าไปเขา้บรรจบกบัหมุดหลกัฐานอีกคู่หน่ึงท่ีทราบค่าพิกดั

Azimuth 
 Azimuth 

 

วงรอบปิดมุมภายใน 
วงรอบปิดมุมภายนอก 



เช่นเดียวกนั  จากการตรวจสอบมุมและค านวณพิกดัจะสามารถตรวจสอบความผิดท่ีเกิดข้ึนได ้AB และ 
CD เป็นหมุดหลกัฐานคู่ หรืออาจจะเป็นหมุดของการสามเหล่ียมก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที ่8.2  รูปวงรอบเปิด 
 

             หมายเหตุ   การท าวงรอบถา้ไม่ไดอ้อกจากหมุดท่ีทราบค่าพิกดัหรือก าหนดเอง เรา
เรียกวงรอบน้ีวา่ วงรอบลอย 

 
เร่ืองที ่8.3  วธีิการท าวงรอบด้วยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ 

            วธีิการท าวงรอบน้ีมีหลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละความละเอียดท่ีตอ้งการ 
รวมทั้งเวลาท่ีก าหนดใหใ้นงานส ารวจเวลานอ้ยก็จะตอ้งใชว้ธีิท่ีง่ายและรวดเร็ว การท าวงรอบน้ี
เคร่ืองมือและวธีิการจะแตกต่างกนัไป  แต่หลกัการแลว้เหมือนกนั วธีิการการท าวงรอบแบ่งตาม
เคร่ืองมือท่ีใชท้  ามีดงัน้ี 

            1. การท าวงรอบดว้ยเขม็ทิศ (Compass traverse) เคร่ืองมือท่ีใชจ้ะเป็นเขม็ทิศ หรือ 
Compass Theodolite เช่น WILD TO  การรังวดัมุมจะอาศยัทิศเหนือแม่เหล็ก ค่าท่ีไดอ้อกมาจะเป็น 
Azimuth แม่เหล็ก   

            2.  การท าวงรอบดว้ยกลอ้ง Theodolite  วธีิน้ีจะใชก้ลอ้ง  Theodolite วดัง่ามมุม
ต่อเน่ืองกนัไป จะเป็นมุมภายนอก หรือภายในก็แลว้แต่ทิศทางการท าวงรอบ หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็
คือ ถา้ผูส้ ารวจเดินไปขา้งหนา้  มุมท่ีจะตอ้งวดัคือมุมทางซ้ายมือนัน่เอง  ส่วนระยะจะวดัดว้ยเทป หรือ
วดัดว้ย EDM   

          3.  การท าวงรอบดว้ยวิธี  Tacheometry  วธีิน้ีถา้ใชก้ลอ้ง Theodolite ธรรมดาก็จะใช ้ 
Stadia หรือถา้ใชก้ลอ้ง  Tacheometer  เช่น กลอ้ง WILD  RDS  ผลก็จะไดเ้หมือนกนั นอกจากน้ียงัมี 

A 

B 

C 

D 

X 

Y 



Invar bar  การใชว้ธีิน้ีก็เพื่อท่ีจะใหผ้ลการส ารวจไดเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว เหมาะแก่การท า Site  survey  
งานเกษตรกรรม  ฟาร์ม แผนท่ีภูมิประเทศ 

         4.   การท าวงรอบโดยการใช ้Electronic tacheometer วธีิน้ีจะใหค้วามละเอียดมาก 
เพราะเคร่ืองมือท่ีใชน้ั้นเขา้สร้างใหร้ะบบการวดัระยะรวมกบั Digital theodolite สามารถอ่านระยะด่ิง 
ระยะราบและค่ามุมออกมาเป็นตวัเลขเลย  

         5.  การท าวงรอบโดยระบบ  Electronic total station  เคร่ืองมือท่ีใชน้ี้จะคลา้ยกบัแบบท่ี 
4 แต่ตวักลอ้งมีระบบ Microprocessor และเคร่ืองวดัระยะมีทั้งชนิดติดตายและถอดออกได ้ การวดัมุม
อาจจะวดัหนา้เดียวเพราะมีระบบเฉล่ียความผดิในตวั เคร่ืองสามารถต่อ  Electronic field หรือ Data 
terminal ได ้ซ่ึงสามารถเก็บไดเ้ป็น 1,000 หมุด รวมทั้งสามารถเก็บรายละเอียดไดด้ว้ย ผลงานสามารถ  
On line กบั  Computer ไดเ้ลย  หรือจะส่งขอ้มูลทางโทรศพัทก์็ได ้

            6.  การท าวงรอบโดยระบบ  Inertial position systems  เคร่ืองมือจะติดตั้งบนรถยนต ์ 
หรือเฮลิคอปเตอร์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะทราบทั้งพิกดัในแนวราบและค่าระดบั สามารถน ามาออกแบบได ้เช่น 
การส ารวจการวางแนวท่อ สายไฟฟ้าแรงสูง ถนนเข่ือน ฯลฯ 

          7.   การท าวงรอบโดยวธีิ Deflection angle วธีิน้ีใชใ้นการส ารวจแนวทางต่างๆ  การ
รังวดัมุมจะวดัมุมแบบมุมเห 

 
ชนิดของวงรอบตามความละเอยีด (TYPES OF TRAVERSE SURVEY) 
        การท าการส ารวจดว้ยวิธีการวงรอบนั้น จะมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นความละเอียด 

เคร่ืองมือ วธีิการและจุดประสงคข์องการส ารวจ บางต าราจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ 
     1. วงรอบธรรมดา (Ordinary traverse) ก าหนดใหค้วามละเอียดสูงสุด  1: 10000 กลอ้งท่ี

ใชว้ดัอ่านได ้20" หรือ 1"  วดัระยะดว้ยโซ่ เทป ระยะจะแกค้่าต่างๆ ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 
     2. วงรอบพิเศษ (Precise traverse) ก าหนดใหค้วามละเอียดเท่ากบั  1:10000 ถึง 1:100,000 

กลอ้งท่ีใชเ้ป็นชนิดท่ีอ่านได ้ 1"  , 0.1" เช่น  T2 , T3  ระยะเทปจะตอ้งแกทุ้กอยา่ง หรือการวดัระยะจะใช ้
EDM.ส่วนมากในประไทยนิยมเรียกวา่วงรอบ  UTM ถา้ท าการส ารวจเพื่อสร้างตึกขนาดใหญ่ จะใช้
ความละเอียด  1:40,000 กลอ้งท่ีใช ้1" เทปจะตอ้งเป็น Steel tape  หรือ Invar tape  แลว้แต่งาน การแก้
ระยะของเทปจะแกทุ้กอยา่ง หมุดหลกัฐานจะตอ้งถาวร ความผดิทางมุม 2"   N 

 
เร่ืองที ่8.4  การแบ่งช้ันงานวงรอบ 

การแบ่งช้ันงานวงรอบของกรมทีด่ิน   (ระเบียบกรมท่ีดินวา่ดว้ยการสร้างและ
ซ่อมแซมหมุดหลกัฐาน โครงงานแผนท่ี, 2526) 

ความละเอียดถูกตอ้งของงานวงรอบข้ึนอยูก่บัชนิดของเคร่ืองมือ บุคคล ผูท้  าการรังวดั 
วธีิการวดั  และสภาพดินฟ้าอากาศ  งานแต่ละโครงการยอ่มตอ้งการความละเอียดถูกตอ้งต่างกนัตามแต่



วตัถุประสงคข์องงานนั้น  จึงจ าเป็นตอ้งแบ่งชั้นของงานวงรอบมีเกณฑก์ าหนดของงาน เพื่อใหไ้ดค้วาม
ละเอียดถูกตอ้งตามจุดประสงค ์

          1. งานวงรอบช้ันที ่ 1  (FIRST ORDER TRAVERSE) หมุดหลกัฐานแผนท่ีหลกั ซ่ึง
กรมท่ีดินจะน าไปใชเ้ป็นหมุดออกและเขา้บรรจบในการวางเส้นโครงงานหลกัฐานแผนท่ีชั้น 1 นั้น  
จะตอ้งเป็นหมุดหลกัฐานแผนท่ีท่ีไดม้าจากการรังวดัอาซิมุท (Azimuth)  ใหท้  าการรังวดัอาซิมุททุกๆ  
20  หมุด และตอ้งไมเ้กิน  10  กิโลเมตร 

          2. งานวงรอบช้ันที ่2  (SEONND ORDER TRVERSE)  ใหว้างออกและเขา้บรรจบ
กบัหมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้นท่ี 1  จุดประสงคใ์นการสร้างเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้น 2  ก็เพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัในการสร้างเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้น 3  ระยะระหวา่งหมุดหลกัฐานของเส้น
โครงงานแผนท่ีชั้นท่ี 2  ไม่ควรยาวเกิน 12.5  เส้น และความยาวทั้งหมดของเส้นโครงงานไม่ควรเกิน  5  
กิโลเมตร   แต่ถา้มีความจ าเป็นในกรณีไม่อาจหาหมุดเขา้บรรจบได ้ก็ใหย้าวเกินกวา่น้ีได ้แต่ตอ้งไม่เกิน  
10   กิโลเมตร  และใหส้ร้างหมุดหลกัฐานถาวร  เช่น  งานวงรอบชั้น 1 

          การวดัมุมราบใหใ้ชก้ลอ้งวดัมุมชนิดท่ีอ่านไดโ้ดยตรงไม่ต ่ากวา่  1  ลิปดา  ใหท้  าการ
วดัอยา่งนอ้ย  3  ชุด การวดั 1 ชุด  หมายถึงการวดัดว้ยกลอ้งหนา้ซา้ยและหนา้ขวาอยา่งละ  1  คร้ัง  ความ
แตกต่างของกลอ้งหนา้ซา้ยและหนา้ขวาตอ้งไม่เกิน  1  ลิปดา ความต่างของมุมแต่ละชุดท่ีจะมาเฉล่ียใช้
ค  านวณตอ้งไม่เกิน 1  ลิปดา  ในการวดัมุมแต่ละชุดใหเ้ปล่ียนมุมจากองศาราบไปประมาณ  108  องศา  
หารดว้ยจ านวนชุดท่ีท าการรังวดั และควรท าการวดัมุมโดยวธีิใชข้ากลอ้ง  3  ชุด  (Method of Three 
Tripods Centering) 

         การรังวดัอาซิมุท (Azimuth) ใหท้  าการรังวดัอาซิมุททุกๆ ช่วง ไม่เกิน  40  หมุด 
          3. งานวงรอบช้ันที ่3  (THIRD ORDER TRAVERSE)  ใหว้างระหวา่งหมุดหลกัฐาน

แผนท่ีของเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้นเดียวกนัหรือสูงกวา่ จุดประสงคใ์นการสร้างเส้น
โครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้น  3  ก็เพื่อจะสร้างหมุดหลกัฐานแผนท่ีส าหรับเก็บรายละเอียดใน
บริเวณพื้นท่ีดิน ระยะระหวา่งหมุดหลกัฐานแผนท่ีไม่ควรเกิน  5  เส้น  และความยาวทั้งหมดของเส้น
โครงงานไม่ควรเกิน  2   กิโลเมตร  ถา้มีความจ าเป็นในกรณีไม่อาจหาหมุดเขา้บรรจบได ้ก็ใหย้าวเกิน
กวา่น้ีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน  4  กิโลเมตร 

          การวดัมุมราบใหใ้ชก้ลอ้งวดัมุมชนิดท่ีอ่านไดโ้ดยตรงไม่ต ่ากวา่  1  ลิปดา  ใหท้  าการ
วดัอยา่งนอ้ย 2 ชุด  การวดั  1  ชุด  หมายถึง  การวดัดว้ยกลอ้งหนา้ซา้ยและกลอ้งหนา้ขาวอยา่งละ  1   
คร้ัง  ความแตกต่างของกลอ้งหนา้ซา้ยและหนา้ขาว  ตอ้งไม่เกิน 1  ลิปดา  ความต่างของมุมแต่ละชุดท่ี
จะน ามาเฉล่ียใชค้  านวณตอ้งไม่เกิน  

1  ลิปดา ความต่างของมุมแต่ละชุดท่ีจะน ามาเฉล่ียใชค้  านวณตอ้งไม่เกิน  1  ลิปดา  ในการวดั
มุมแต่ละชุดใหเ้ปล่ียนมุมจานองศา  



          1. หมุดหลกัฐานแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงมีค่าพิกดัภูมิศาสตร์จากงานโครงข่าย
สามเหล่ียม  หรืองานวงรอบชั้น 1 

          2. หมุดหลกัฐานแผนท่ีชั้น 1  ของกรมท่ีดินท่ีไดม้าจากการวดัระยะดว้ยเคร่ืองวดัระยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรังวดัออกและเขา้บรรจบจากหมุดหลกัฐานของกรมแผนท่ีทหารท่ีมีความละเอียดสูง 

         ส่วนการวางโครงหมุดหลกัฐานแผนท่ีจะเป็นชนิดและวธีิใดนั้นข้ึนอยูก่บั ขนาด รูปร่าง 
สภาพบริเวณ และต าแหน่งของหมุดหลกัฐานแผนท่ีบริเวณพื้นท่ีนั้น ความยาวทั้งหมดของเส้นโครงงาน
ไม่เกิน  20  กิโลเมตร  ระยะระหวา่งหมุดท่ีท าการรังวดัดว้ยโซ่ไม่ควรยาวเกิน 12.5  เส้น  ระยะท่ียาวกวา่
น้ีอาจท าการวดัระยะดว้ยเคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของส่ิงแวดลอ้ม ความยาว
ระหวา่งหมุดหลกัฐานแผนท่ี ควรมีระยะเท่ากนั และใหส้ร้างหมุดหลกัฐานแผนท่ีถาวร  1  คู่  ทุก
หมู่บา้น ทุกแยกทางหลวง หรือทุกระยะประมาณ  5  กิโลเมตร  โดยใหห้ล่อหมุดในท่ีมัน่คงถาวรใกล้
กบัหลกัพยานท่ีคน้หาง่ายเช่น หลกักิโลเมตร 

          ถา้แนวเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีไม่เป็นไปตามน้ี ใหรั้งวดัดว้ยวธีิ จุดร่วม 
(Nodal Point) คือเป็นจุดซ่ึงเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีซ่ึงมีความยาวมาก มาบรรจบกนัอยา่งนอ้ย  
3  เส้น  เพื่อใชป้ระกอบในการบงัคบัเส้นโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ี  เส้นโครงงานหมุดหลกัฐาน
แผนท่ีแต่ละเส้นมาบรรจบกนัท่ีจุดร่วม จะตอ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแลออกมาจากหมุดหลกัฐานแผน
ท่ีชั้นเดียวกนัเพื่อใหผ้ลของการค านวณอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั  และท่ีจุดร่วมจะตอ้งท าการรังวดัอะซิมุท 
(Azimuth) กรณีหมุดหลกัฐานแผนท่ีมีไม่เพียงพอหรือไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมหรือสภาพภูมิ
ประเทศไม่อ านวย  อนัจะจะท าใหเ้ส้นโครงงานหลกัฐานแผนท่ีแต่ละเส้นมีลกัษณะไม่คลา้ยคลึงกนัก็ให้
ท าไดโ้ดยวธีิน้ี 

          การวดัมุมราบใหใ้ชก้ลอ้งวดัมุมชนิดท่ีอ่านไดโ้ดยตรงไม่ต ่ากวา่  1  ฟิลิปดา  ให้ท าการ
วดัอยา่งนอ้ย  3  ชุด  การวดั  1  ชุด  หมายถึงการวดัดว้ยกลอ้งหนา้ซา้ยและหนา้ขวา  อยา่งละ  1   คร้ัง  
ความแตกต่างของกลอ้งหนา้ซา้ยและหนา้ขวาตอ้งไม่เกิน  10   ฟิลิปดา  ความต่างของมุมแต่ละชุดท่ีจะ
น ามาเฉล่ียใชค้  านวณตอ้งไม่เกิน  10  ฟิลิปดา  ในการวดัมุมแต่ละชุดใหเ้ปล่ียนมุมจานองศาราบไป
ประมาณ  180  องศาหารดว้ยจ านวนชุดท่ีท าการรังวดั  และควรท าการวดัมุมโดยวธีิใชข้ากลอ้ง  3   ชุด   
(Method of Three Tripods Centering) 

5.  หมุดหลกัฐานแผนที่ 
          หมุดหลกัฐานแผนท่ี  คือ  หมุดแผนท่ีท่ีไดท้  าการรังวดั วางต่อเน่ืองกนัไปบนพื้นดิน 

โดยทราบต าแหน่งทางค่าพิกดัภูมิศาสตร์หรือค่าพิกดัฉากท่ีนบัเน่ืองจากศูนยก์ าเนิด หมุดแผนท่ีน้ีใช้
ส าหรับโยงยดึท าแผนท่ี เพื่อใหรู้้ต าแหน่งของท่ีดิน หมุดต่างๆ ของประเทศไทยมีดงัน้ี 

          1.หมุดแผนท่ีทหาร คือหมุดหลกัฐานการแผนท่ี ซ่ึงทางราชการทหารท าข้ึนไว ้ไดแ้ก่ 
งานสามเหล่ียมใหญ่ งานวงรอบชั้นท่ี 1 งานสามเหล่ียมเล็ก งานวงรอบธรรมดา งานวงรอบโดยใช้
เคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ ค่าพิกดัภูมิศาสตร์หรือพิกดัฉากของหมุดแผนท่ีดงักล่าวให้



น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการรังวดัวางเส้นหมุดหลกัฐานการแผนท่ีท่ีจะท าข้ึนใหม่ได ้ค่าพิกดัต่างๆ ท่ีจะ
น ามาใชน้ี้จะตอ้งพิจารณาเลือกใชค้่าใหถู้กตอ้ง เพราะปัจจุบนัน้ีไดป้รับปรุงแกไ้ขค่าใหม่แลว้ 

          การวางหมุดหลกัฐานทางแนวราบ เพื่อใชใ้นการท าแผนท่ีและวศิวกรรมสาขาต่างๆ  
นั้น กรมแผนท่ีทหารไดด้ าเนินการรังวดัควบคุมเป็นโครงข่ายมาตั้งแต่ พ.ศ.2450 โดยการท าสามเหล่ียม
ชั้นท่ี  1  และวงรอบชั้นท่ี 1 เพื่อใชเ้ป็นโครงข่ายหลกัซ่ึงเรียกวา่ “โครงข่ายหมุดหลกัฐานชั้นท่ี 1  ” 

           องคก์ารแผนท่ี กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการค านวณการ
ปรับแก ้ เรียกการปรับแกค้ร้ังน้ีวา่ “พื้นหลกัฐานอินเดียน 2497”  หรือ “พื้นหลกัฐานอินเดียน 1954”  
และหลงัจากนั้น กรมแผนท่ีทหารไดท้  าการรังวดังานสามเหล่ียมชั้นท่ี 1 เพิ่มเติมอีกหลายสาย รวมทั้งมี
การรังวดัก าหนดต าแหน่งประเทศไทย โดยดาวเทียมดว้ยวิธีการด๊อปเปลอร์  จ  านวน 12 สถานีในช่วง
เวลาเดียวกนัน้ีดว้ย ดงันั้นองคก์ารแผนท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ไดช่้วยกรมแผนท่ีทหาร จดัท าบญัชี
พิกดัหมุดหลกัฐาน พร้อมค าอธิบายประกอบหมุดหลกัฐานทัว่ประเทศไทยใหใ้หม่ พร้อมกนัน้ีไดน้ าเอา
ค่าท่ีท าการรังวดัไดท้ั้งค่าเก่าและค่าใหม่ดงักล่าว 

แลว้มาปรับแกใ้หม่พร้อมกนัทัว่ประเทศ เม่ือปี  พ.ศ.2518 ใหช่ื้อผลลพัธ์ของการปรับแกใ้น
คร้ังน้ีวา่ “พื้นฐานอินเดียน 2518”  เพราะฉะนั้นพิกดัต่างๆ ในปัจจุบนัน้ีจะตอ้งใชข้อง “พื้นฐานอินเดียน 
2518”   

           2.หมุดแผนท่ีหลกั  คือหมุดหลกัฐานการแผนท่ีท่ีกรมท่ีดินจดัสร้างข้ึนตามเส้นทาง
หลวงทัว่ประเทศ และเช่ือมโยงใหค้รอบคลุมทัว่ทุกหมู่บา้น เพื่อใชเ้ป็นหมุดออกและหมุดเขา้บรรจบ
ส าหรับเส้นโครงแผนท่ียอ่ย  การวางโครงงานหมุดหลกัฐานแผนท่ีหลกัน้ี จะท าดว้ยความละเอียดชั้นใด
และจะใชว้ธีิใดนั้น กรมท่ีดินจะไดก้ าหนดเป็นแห่งๆ ไป 

6. สถานทีจ่ะก าหนดเป็นหมุดวงรอบ 
          1. บริเวณท่ีจะฝังหมุด  ควรจะมีดินแขง็ อยูใ่นท่ีโล่ง 
          2. ควรจะใชต้ าแหน่งของสะพาน ฐานเจดีย ์สถานีรถไฟ หรือส่ิงก่อสร้างถาวรอ่ืนๆ 
          3. จะตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีจะไม่ถูกท าลายไดง่้าย        
7.  การท าหมุดหมายพยานหรือหมุดอ้างองิ (TEFERENCE POINT) 
         การโยงยดึปกติจะใชร้ะยะในการโยงยดึ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หมุด 

1.ตน้ไมท่ี้ท าเป็นหมุดอา้งอิงควรจะเป็นตน้ไมย้นืตน้ และโตกวา่ตน้อ่ืนๆ  ในบริเวณ
นั้น  

2. ตน้ไมบ้างชนิดเวลาออกดอกและผลดัใบจะมองเห็นไดเ้ด่นชดัก็ควรจะเอาเป็นหมุด
อา้งอิง เช่น ตะแบก มะขาม กลัปพฤกษ ์

3. ใชส่ิ้งก่อสร้างท่ีถาวร เช่น มุมตึก เสาบา้น เสาไฟฟ้า 
4. .ใชค้นันาตดักนั 

8.  การเกบ็รายละเอยีดด้วยกล้อง THEDOLITE 



        1. โดยการวดัมุมและระยะจากหมุดของวงรอบ การวดัมุมจะตอ้ง set  บนเส้น
วงรอบแลว้ก็เปิดมุมไปยงัรายละเอียดท่ีตอ้งเก็บนั้น ท าการวดัระยะ 

        2. โดยการเล็งสกดัจากกลอ้ง 2 เคร่ือง 
        3. โดยการวดัระยะจากหมุดหน่ึงและวดัมุมจากอีกหมุดหน่ึง 
 

             หลกัการของการวงรอบ 
                   1. ตอ้งออกจากจุดหน่ึงจุดใดท่ีทราบพิกดัฉาก หรือภูมิศาสตร์ และค่าระดบั 
                   2. ตอ้งทราบภาคของทิศ (Azimuth) ณ จุดท่ีตั้งกลอ้ง ไปยงัอีกจุดหน่ึงและจะท าการรังวดั
ออกจากจุดเดียวไม่ได ้
                   3. ถา้  Azimuth  เดิมไม่มีตอ้งท าการรังวดั  Azimuth ข้ึนมาโดยอาศยัวชิาดาราศาสตร์ 
                   4. ตอ้งรังวดัมุมตรงหมุดแรกออกและเป็นหมุดท่ีเราทราบพิกดัแลว้เสมอ 
              5. ตรงจุดต่อระหวา่งเส้นตรงนั้น ตอ้งท าการวดัมุม และชุดของเส้นตรงเหล่านั้น ก็ตอ้งวดัระยะ
มาดว้ย 

            การปฏิบัติขั้นต้นของการท าวงรอบ 
       การท าวงรอบประกอบดว้ยการรังวดัแยกกนัออกไป  3   อยา่งดว้ยกนัคือ  

1.  การวดัระยะ 
2.  วดัมุมระหวา่งระยะท่ีมาเช่ือมกนั 
3.  วดัภาคของทิศ (Azimuth) หรือการรังวดัทางดาราศาสตร์   

      ก่อนท่ีจะท าการรังวดั  3  อยา่งน้ี  นกัส ารวจท าวงรอบจะตอ้งกระท าในส่ิงเหล่าน้ีก่อน 
1.  ตอ้งถากถางแนวเล็ง  หรือแนวเส้นวงรอบท่ีผา่นไป จะตอ้งพน้จากส่ิงกีดขวาง 
2.  ก าหนดหมุดท่ีตั้งกลอ้งรังวดัมุมใหเ้รียบร้อย 
3.  ตอ้งสร้างหมุดท าท่ีหมายให้ชดัเจน  และหมุดหมายพยานต่าง ๆ 
     การจัดหน่วยสนาม 
      หน่วยสนามจะแบ่งออกเป็น  2  อยา่งคือ 

1. การวดัมุมและภาคของทิศ 
2. การวดัระยะ 
        ผูช่้วยกลอ้งหรือหน่วยส ารวจเบ้ืองตน้ท าการถากถางและสร้างหมุด ใหห้น่วยสนามทั้ง

สองหน่วยวดัระยะจะท าการวดัระยะและเขียนรูป รายละเอียดของหมุดทุกหมุด หมุดหมายพยาน 
1. หน่วยรังวดัมุมจะท าการวดัมุม หรือรังวดั Azimuth ระหวา่งสถานีหลงัและสถานีหนา้ 

รวมทั้งมุมต่างๆ ท่ีท าเป็นวงจร (Loop) หรือวงรอบและหมุดท่ีส่องแยกออกไปจากสายการวงรอบเดิม 
ถา้หากตอ้งการเช่ือมโยงกบัจุดนั้น ณ จุดต่างๆ ท่ีก าหนดจะตอ้งมีความละเอียดถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑห์รือ
ตามบทบญัญติัของงานชั้นนั้นๆ  หน่วยวดัมุมยงัมีความจ าเป็นตอ้งวดัภาคของทิศ  (Azimuth) ภาคของ



ทิศน้ีอาจจะเป็นภาคของทิศ ลาพลาส  (Laplace azimuth) ภาคของทิศทางดาราศาสตร์ (จากการรังวดั
ดาวหรือดวงอาทิตย)์ หรือภาคของทิศสถานีพื้นดิน (Ground station azimuth) โดยการส่องไปยงัหมุดท่ี
ไดส้ร้างท าไวจ้ากงานเก่าท่ีมีความละเอียดอยา่งเดียวกนัหรือมีความละเอียดสูงกวา่ ภาคของทิศของ
สถานีพื้นดินยงัมีความตอ้งการวา่ หน่วยท าการรังวดันั้นตอ้งเขา้ท าการรังวดั ณ หมุดท่ีไดส้ร้างข้ึน แลว้
ส่องไปยงัหมุดภาคของทิศ (Azimuth mark) หรือหมุดอา้งอิง และท าการรังวดัมุมไปยงัสถานีในสาย
เส้นวงรอบ 

   2. หน่วยรังวดัระยะรับผิดชอบในการรังวดัระยะตามความละเอียด ท่ีไดร้ะบุไวใ้นบทบญัญติั 
(Specification) การวดัระยะอาจจะกระท าไดด้ว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวดัดว้ยโซ่ ถา้งานหยาบก็
วดัดว้ยสตาเดียหรือ Subtense bar หรือใชว้ธีิเส้นฐานระยะสั้น (Short base method)  

 
เร่ืองที ่9.6  ฝึกทกัษะการท าวงรอบปิด   ดูรายละเอียดตามใบงานที ่8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบท้ายบทที ่9 
 

ค าส่ัง  เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ค าจ ากดัความของวงรอบคือขอ้ใด 
        ก.  เป็นวทิยาศาสตร์และศิลปะของการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งของจุดต่างๆ  
        ข.  เป็นงานส ารวจท่ีท าการวดัระยะและมุมเช่ือต่อกนั 
        ค.  เป็นการท าหมุดบงัคบัแผนท่ีเพื่อการส ารวจกรรมสิทธ์ิท่ีดิน                                                                
        ง.  เป็นการส ารวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง 
2.  ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องการส ารวจวงรอบ         
        ก.  ใชเ้พื่อการส ารวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง 
        ข.  ท าหมุดบงัคบัแผนท่ีเพื่อการส ารวจกรรมสิทธ์ิท่ีดิน                                                                
        ค.  ใชใ้นการท าจุดบงัคบั (Ground control) เพื่อการท าแผนท่ี 
        ง.   ถูกทุกขอ้ 
3.  การท าวงรอบวธีิใดท่ีวดัค่าทิศทางออกมาจะเป็น Azimuth 
        ก.  การท าวงรอบดว้ยเข็มทิศ 
        ข.  การท าวงรอบดว้ยกลอ้ง Theodolite   
        ค.  การท าวงรอบดว้ยวธีิ  Tacheometry   
        ง.   การท าวงรอบโดยการใช ้Electronic tacheometer 
4.  การท าวงรอบท่ีเหมาะกบังาน site survey         
        ก.  การท าวงรอบดว้ยเข็มทิศ 
        ข.  การท าวงรอบดว้ยกลอ้ง Theodolite   
        ค.  การท าวงรอบดว้ยวธีิ  Tacheometry   
        ง.   การท าวงรอบโดยการใช ้Electronic tacheometer 
5.   การท าวงรอบโดยวธีิวดัมุมแบบมุมเห(Deflection angle) วธีิน้ีใชใ้นการส ารวจประเภทใด 
        ก.  การส ารวจท่ีดิน 
        ข.  การส ารวจทาวอุทกวทิยา   
        ค.  การท าส ารวจเพื่อการก่อสร้าง   
        ง.   การส ารวจเส้นทาง 
6.  ชนิดของวงรอบแบ่งตามลกัษณะของวงรอบจะแบ่งออกเป็นก่ีลกัษณะ 
        ก.  2  ลกัษณะ 
        ข.  3  ลกัษณะ 



        ค.  4  ลกัษณะ 
        ง.   5  ลกัษณะ 
7.  วงรอบท่ีหมุดแรกออกและเขา้บรรจบเป็นหมุดเดียวกนั 
        ก.  การท าวงรอบเขม็ทิศ 
        ข.  การท าวงรอบTheodolite   
        ค.  การท าวงรอบปิด   
        ง.   การท าวงรอบเปิด 
8.  วงรอบธรรมดา (Ordinary traverse) ก าหนดใหค้วามละเอียดสูงสุด   
        ก.  1: 100000 
        ข.  1: 10000 
        ค.  1: 1000 
        ง.   1: 100 
9.  วงรอบพิเศษ (Precise traverse) ก าหนดใหค้วามละเอียดสูงสุด   
        ก.  1: 100000 
        ข.  1: 10000 
        ค.  1: 1000 
        ง.   1: 100 
10.  สถานท่ีจะก าหนดเป็นหมุดวงรอบ 
        ก.  บริเวณท่ีจะฝังหมุด  ควรจะมีดินแขง็ อยูใ่นท่ีโล่ง 
        ข.  ต าแหน่งของสะพาน ฐานเจดีย ์สถานีรถไฟ หรือส่ิงก่อสร้างถาวร 
        ค.  บริเวณท่ีจะไม่ถูกท าลายไดง่้าย      
        ง.   ถูกทุกขอ้ 
11.  การโยงยดึปกติจะใชร้ะยะในการโยงยดึ ไม่นอ้ยกวา่  
        ก.  2  หมุด 
        ข.  3  หมุด 
        ค.  4  หมุด 
        ง.   5  หมุด 
12.  การท าหมุดหมายพยานหรือหมุดอา้งอิงมีจุดประสงคเ์พื่อ 
        ก.  ตามขอ้ก าหนดชั้นงาน 
        ข.  ป้องกนัการสูญหาย 
        ค.  ตรวจสอบค่าพิกดั 
        ง.   ความถูกตอ้ง 



13.  การแบ่งชั้นงานวงรอบมีจุดประสงคเ์พื่อ 
        ก.  เพื่อใหไ้ดค้วามละเอียดถูกตอ้งตามจุดประสงค์ 
        ข.  เพื่อก าหนดชนิดของงานส ารวจ 
        ค.  เพื่อก าหนดชนิดของเคร่ืองมือ 
        ง.   เพื่อก าหนดชนิดของวธีิการ 
14.  การท าวงรอบจะเดินวงรอบลกัษณะใด 
        ก.  ทวนเขม็นาฬิกา 
        ข.  ตามเขม็นาฬิกา 
        ค.  ตามเขม็หรือทวนเข็มก็ได ้
        ง.   ตามลกัษณะภูมิประเทศ 
15.  การวดัมุมวงรอบจะวดัในลกัษณะใด 
        ก.  ทวนเขม็นาฬิกา 
        ข.  ตามเขม็นาฬิกา 
        ค.  ตามเขม็หรือทวนเข็มก็ได ้
        ง.   ตามลกัษณะภูมิประเทศ 
16.  การเลือกตน้ไมท้  าหมุดหมายพยานควรเลือกตน้ไมล้กัษณะใด 
        ก.  ไมย้นืตน้ 
        ข.  ตน้ไมอ้ะไรก็ได ้
        ค.  ตน้ไมท่ี้เห็นเด่นชดั 
        ง.   ถูกทุกขอ้ 
17.  การท าวงรอบประกอบดว้ยการรังวดัแยกกนัออกไป  3   อยา่งคือ 
        ก.  การวางหมุด การท าหมุดหมายพยาน การวดัมุม 
        ข.  การท าหมุดหมายพยาน การวดัมุม การวดัระยะ 
        ค.  การท าหมุดหมายพยาน การวดัมุม การวดัภาคของทิศ 
        ง.   การวดัมุม การวดัระยะ การวดัภาคของทิศ 
18.  หน่วยสนามจะแบ่งออกเป็น  2  ชุดคือ 
        ก.  การวางหมุด การท าหมุดหมายพยาน  
        ข.  การวดัมุม การวดัระยะ 
        ค.  การวดัมุม การวดัภาคของทิศ 
        ง.   การวดัระยะ การวดัภาคของทิศ 
19.  ขอ้ใดไมใ่ช่การเก็บรายละเอียดวงรอบดว้ยกลอ้ง THEDOLITE 
        ก. โดยการวดัมุมและระยะจากหมุดของวงรอบ 



        ข.  โดยการเล็งสกดัจากกลอ้ง 2 เคร่ือง 
        ค.  โดยการวดัระยะจากหมุดหน่ึงและวดัมุมจากอีกหมุดหน่ึง 
        ง.   โดยการวดัระยะสกดั 2 ระยะ 
20.  การวดัระยะอาจจะกระท าไดห้ลายวธีิ   ถา้งานหยาบควรใชว้ธีิใดวดัระยะทาง 
        ก.  เคร่ืองมือวดัระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        ข.  เทปวดัระยะ 
        ค.  ดว้ยโซ่เส้น 
        ง.   ดว้ยสตาเดีย 
 
 

 
 


