หน่วยที่ 4 การคานวณเนื้อที่จากแผนที่
4.2

การคานวณเนื้อที่จากแผนที่โดยใช้สเกลหวี

เป็นวิธีการแบ่ งพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู หรือแถบยาว ๆ ด้วยการลากเส้นขนาน ให้มี
ระยะห่างระหว่างเส้นเท่า ๆ กันลงบนกระดาษลอกลาย (Tracing paper) แล้ว ลากเส้นแบ่ง ครึ่ง
ระหว่างเส้นขนานแต่ละคู่ โดยเลือกใช้หมึกต่างสีกับเส้นขนาน หรือสีเดียวกันแต่เป็นเส้นประก็ไ ด้
เส้นต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นนี้ เรียกว่า สเกลหวี
การใช้ ส เกลหวี ก็ เ พี ย งวางสเกลหวี ท าบลงบนรู ป แผนที่ ขยั บ หรื อ หมุ น ไปมาจนกระทั่ ง
แนวขอบเขตที่ดินสัมผัสกับเส้น ขนานทั้งสองด้าน ด้านบนและด้านล่าง หรือด้านซ้ายและด้านขวา
แล้วจึงเริ่มวัดหาพื้นที่ต่อไป โดยการเทียบระยะบนเส้นประ 1 เซนติเมตร จะเท่ากับ 0.5 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อ ใช้วัด แผนที่ม าตราส่ว น 1/50000 เป็น ต้น ทาให้พื้น ที่ที่ไ ด้จ ากวิธีนี้ ทาได้เ ร็ว กว่า
เมื่อเทียบกับวิธีแบ่งพื้นที่เป็นรูปเหลี่ยมแล้วคานวณ แต่ก็ให้เพียงค่าประมาณเท่านั้น
ตัวอย่างการใช้สเกลหวีวัดหาพื้นที่ เมื่อแผนที่มาตราส่วน 1/50000 จากรูปที่กาหนดให้ (จาก
รูปที่ 3.1.2) ดังนี้

รูปที่ 4.2.1 แผนที่บริเวณเกาะคราม มาตราส่วน 1/50,0003
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร. อาเภอสัตหีบ. 2542. (ระวาง 5134 II)

หน่วยที่ 4 การคานวณเนื้อที่จากแผนที่

วิธีการวัดหาพื้นที่
ขั้นที่ 1 นากระดาษลอกลายมาสร้างสเกลหวีสาหรับวัดหาพื้นที่จากแผนที่ ให้มีขนาด
ใหญ่กว่า และครอบคลุมแผนที่ได้ทั้งบริเวณที่ต้องการวัดหาพื้นที่ ดังรูปที่ 4.2.1

รูปที่ 4.2.2 ลักษณะของสเกลหวีที่สร้างบนกระดาษลอกลาย
วิธีสร้างสเกลหวี
1) สร้ างเส้ นตรงและทึ บ ให้มีความยาวพอประมาณ และขนานกั น โดยมี
ระยะห่างกัน 1 เซนติเมตร ตามความกว้างของกระดาษลอกลาย จนเต็มกระดาษ
2) ทุก ๆ 0.5 เซนติเมตร หรือ แบ่งครึ่ง ระหว่างเส้ นที่ สร้ างไว้ ทุก เส้น และ
ลากเส้นประขนานกับเส้นที่สร้างไว้ ดังรูปที่ 4.2.2
ขั้นที่ 2 นาสเกลหวีที่สร้างไว้ มาครอบบนแผนที่ แล้วจัดตาแหน่ง ให้ขอบของแผนที่
สัมผัสกับแนวเส้นทึบอย่างน้อยสองส่วน ดังรูปที่ 4.2.3

รูปที่ 4.2.3 แสดงการจัดให้แผนที่สัมผัสกับเส้นขนานของสเกลหวี

หน่วยที่ 4 การคานวณเนื้อที่จากแผนที่

ขั้นที่ 3 ใช้ดิไวเดอร์หรือกระดาษขอบตรง วัดความยาวของเส้นประแต่ละเส้น แล้ว
นามารวมกั น ก็จ ะได้ พื้ น ที่ มี หลั ก การดั ง นี้ สาหรั บ รู ป ตัว อย่ างในที่ นี้ จะใช้ กระดาษขอบตรงเป็ น
เครื่องมือวัดระยะ
1) นากระดาษขาวขอบเรียบตรง ขนาดความยาวพอประมาณ มาทาบตาม
แนวเส้นประ แนวแรกที่ผ่านบริเวณนั้น แล้วเขียนเส้นกาหนดตาแหน่งบนกระดาษขอบตรง ตามที่แนว
เขตพื้นที่ตัดกับแนวขอบกระดาษ จากรูปจะได้ ตาแหน่ที่ 1 และ 2 ตามลาดับ

รูปที่ 4.2.4 แสดงการวัดพื้นที่บนสเกลหวีของแนวที่ 1
เลื่ อ นกระดาษขอบตรงมาทาบตามแนวเส้ น ประ แนวที่ 2 โดยให้
ตาแหน่งเครื่ องหมายที่ท าไว้คือ ขีด ที่ 2 ตรงกับแนวเขตพื้นที่ที่ตั ดกับเส้นประแนวที่ 2 แล้วท า
เครื่องหมาย ขีดที่ 3 ดังรูปที่ 4.2.4
2)

รูปที่ 4.2.5 แสดงการวัดพื้นที่บนสเกลหวีของแนวที่ 2

หน่วยที่ 4 การคานวณเนื้อที่จากแผนที่

เลื่ อ นกระดาษขอบตรงมาทาบตามแนวเส้ น ประ แนวที่ 3 โดยให้
ตาแหน่งเครื่ องหมายที่ท าไว้คือ ขีด ที่ 3 ตรงกับแนวเขตพื้นที่ที่ตั ดกับเส้นประแนวที่ 3 แล้วท า
เครื่องหมาย ขีดที่ 4 ดังรูปที่ 4.2.6
3)

รูปที่ 4.2.6 แสดงการวัดพื้นที่บนสเกลหวีของแนวที่ 3
จากนั้ น ก็ เ ลื่ อ นไปแนวประล าดั บ ถั ด ไป หากเกิ น กว่ า ความยาวของ
กระดาษ เช่น ในที่นี้สมมุติว่า เครื่องหมายขีดที่ 4 ใกล้หมดความยาวของกระดาษขอบตรงแล้ว ก็ให้
ทาการวัดระยะจาก เครื่องหมายขีดที่ 1 ถึง เครื่องหมายขีดที่ 4 สมมุติว่า วัดได้ความยาวเท่ากับ
18.3 เซนติเมตร ให้บันทึกเอาไว้ แล้วใช้กระดาษขอบตรงแผ่นใหม่ มาทาการวัด แนวประลาดับถัดไป
ในลักษณะเดียวกันกับข้อ ก) ถึง ง) จนครบแนวประทั้งหมด
4)

ขั้นที่ 4 คานวณหาพื้นที่ ตามมาตราส่วนของแผนที่ โดยลาดับดังนี้
1) รวมระยะที่วัดได้ทั้งหมด เช่น
การวัดครั้งที่ 1 ได้ความยาว
18.3
เซนติเมตร
การวัดครั้งที่ 2 ได้ความยาว
21.5
เซนติเมตร
การวัดครั้งที่ 3 ได้ความยาว
28.2
เซนติเมตร
การวัดครั้งที่ 4 ได้ความยาว
17.1
เซนติเมตร
การวัดครั้งที่ 5 ได้ความยาว
8.3
เซนติเมตร
ความยาวรวมทั้งหมด
93.4
เซนติเมตร
2) คานวณหาพื้นที่ตามมาตราส่วน ดังนี้
เนื่องจากแผนที่ที่กาหนดให้นี้ เป็นแผนที่มาตราส่วน 1/50,000 นั่นคือ
ความยาว 1 เซนติเมตร สามารถเทียบเป็นพื้นที่ได้ 0.5 ตารางกิโลเมตร

หน่วยที่ 4 การคานวณเนื้อที่จากแผนที่

ดังนั้น
ความยาว 1 เซนติเมตร
ความยาว 93.4 เซนติเมตร
 พื้นที่ของรูปแผนที่

=

0.5

=

93.4 × 0.5

=

42.7

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ที่คานวณได้นี้ จะเป็นเพียงการวัดแบบประมาณเท่านั้น ซึ่ง ช่างสารวจนิยมใช้ วัด
พื้นที่จากแผนที่มาตราส่วนเล็ก เพื่อใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัดจริง หรือการวางแผนเพื่อ
กิจกรรมอื่น ๆ เท่านั้น

