หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่
5.3

การใช้งานเครื่องมือช่วยคานวณหาพื้นที่แบบดิจิตอล

การหาเนื้อที่จากแผนที่วิธี เครื่องมือช่วยคานวณหาพื้นที่แบบใช้จุดหมุนที่ผ่านมานั้น จัดเป็น
วิธีการแบบการประมาณ ที่ใ ห้ความถู กต้องบ้างแต่ก็ มีความทยุ่ ง ยากและซับ ซ้อนก่ อนการใช้ง าน
แต่ละครั้ง เพราะต้องตั้งค่าเครื่องมือก่อนทุกครั้ง ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตเครื่องมือช่วยคานวณพื้นที่จาก
แผนที่ และเป็นกาลังที่นิยมใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขิ้น เพราะประหยัดเวลาและให้ความถูกต้อง
มากกว่าเครื่องมือแบบใช้จุดหมุน เครื่องมือช่วยคานวณหาพื้นที่แบบดิจิตอลหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์
ถูกผลิตขึ้นมาแทนที่ และใช้กันอย่างแพร่หลาย

(ก) Tamaya Planix EX Roller Planimeter6

(ข) Ushikata รุ่น x-Plan 360 C7

รูปที่ 5.3.1 เครื่องมือช่วยคานวณพื้นที่แบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อต่าง ๆ
6

ที่มา : http://www.planmate.com.au/shop/images/tamaya_planix_ex_metalic_grey_large.gif
[1 ม.ค. 2552]
7
ที่มา : http://www.ushikata.co.jp/English/pdf/xpfc_e.pdf [1 ม.ค. 2552]

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

ในที่นี้จะขอกล่า วถึง เฉพาะเครื่องมือช่ว ยคานวณพื้น ที่ยี่ห้อ
อันมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

Ushikata

จอภาพแบบ LED – 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
ปุ่มปรับความเข้มของจอภาพ
จุดวัดบนแผนที่

รุ่น xPlan 360C

ปุ่มต่อเนื่อง

สวิทช์ เปิด-ปิด

ปุ่มยกเลิกการทางานครั้งสุดท้าย
ปุ่มกาหนดจุดต้นโค้ง
ปุ่มควบคุม งานตั้งค่า และงานคานวณต่าง ๆ

ปุ่มเริ่มต้นการวัดและสิ้นสุด

ลูกล้ออิสระสองด้าน บน-ล่าง

รูปที่ 5.3.2 แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องมือช่วยคานวณพื้นที่แบบดิจิตอล
ความหมายของปุ่มต่าง ๆ ในส่วนควบคุม ตั้งค่า และงานคานวณต่าง ๆ ที่กาหนดมาโดยผู้ผลิต
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการใช้คาสัง่ ที่อยู่เหนือปุ่มต่าง ๆ (ตัวอักษรสีแดง)
ลบหน้าจอหรือยกเลิกการคานวณ
ตั้งค่า และตั้งเงื่อนไขที่ต้องการ
เรียกดูข้อมูลในหน่วยความจา
ออกมาา
เก็บข้อมูลเข้าหน่วยความจ
ยืนยันการตั้งค่าแต่ละครั้ง
ผลรวม และผลรวมสะสม
ปฏิเสธการตั้งค่าแต่ละครัง้

สิ้นสุดการวัด
เปลี่ยนเครื่องหมาย
เริ่มต้นและสิ้นสุดการกาหนด
จุด

รูปที่ 5.3.3 ความหมายของปุ่มคาสั่งต่าง ๆ ของ Ushikata รุ่น xPlan 360 C

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่
5.4

การวัดคานวณพื้นทีท่ ั่วไป

การใช้งานเครื่องมือช่วยคานวณพื้นที่ยี่ห้อ Ushikata รุ่น xPlan 360 C เพื่อวัดคานวณพื้นที่
ทั่วไป มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 5.4.1 แผนที่ใช้อธิบายประกอบการวัดคานวณพื้นที่ทั่วไป8
5.4.1

8

เตรียมความพร้อมก่อนการวัดพื้นที่ (ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์)
การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED
1)

เปิดสวิทช์เครื่องให้ทางาน หากเห็นภาพไม่
ชัดเจน ให้หมุดปุ่มปรับความเข้มจอบภาพจนดู
สบายตา

2)

กดปุ่ม
เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนใช้งาน
เครื่องจะถามว่า ต้องการใช้ค่าพิกัดฉากหรือไม่
หมายเหตุ ตัวอักษร N บรรทัด
ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
หรือ )
ไว้ครั้งก่อน

3)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการวัดความ
ยาวระหว่างจุดหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ
หมายเหตุ ตัวอักษร N บรรทัด
ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
ไว้ครั้งก่อน

4)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการวัดหา
พื้นที่ของรูปหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ
ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )

หมายเหตุ ตัวอักษร Y บรรทัด
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก

ที่มา : Quick Reference User’s Manual, Ushikata XPlan 360C. (แผ่นที่ 1 หน้าที่ 1).

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

5)

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED
เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการวัดความ
ยาวของเส้นรอบรูปหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่
หมายเหตุ ตัวอักษร N บรรทัด
หรือ ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
ไว้ครั้งก่อน

6)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการวัดความ
ยาวรัศมีของโค้งวงกลมหรือไม่ ให้เลือกตอบ
หมายเหตุ ตัวอักษร N บรรทัด
ใช่ หรือ ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
ไว้ครั้งก่อน

7)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการใช้หน่วย
วัดระยะครั้งก่อนหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ
หมายเหตุ ตัวอักษร Y บรรทัด
ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
ตัวเลือกสาหรับหน่วยระยะนี้ จะมี 2 ระบบคือ
ไว้ครั้งก่อน
ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และกาหนด
รูปแบบเอง

8)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการใช้มาตรา
ส่วนสัดส่วนหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่
หมายเหตุ ตัวอักษร Y บรรทัด
(โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
ไว้ครั้งก่อน

9)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการให้มาตรา
ส่วนทางราบเป็นเท่าไร ในที่นี้ให้ป้อนค่าเป็น
200

หมายเหตุ บรรทัดที่ 2 คือ
ค่าที่กาหนดไว้ครั้งก่อน

10)

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการให้มาตรา
ส่วนทางตั้งเป็นเท่าไร โดยกดค่าจากปุ่มตัวเลข
หมายเหตุ บรรทัดที่ 2 คือ
บนเครื่องตามต้องการ
ค่าที่กาหนดทางราบไว้

11)

เลือก

เครื่องจะถามว่า ต้องการใช้

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED
ทศนิยมจานวนเท่าใด หากกดปุ่ม
จะเป็น หมายเหตุ บรรทัดที่ 2 ตัวเลข
การใช้จานวนทศนิยมเท่าครั้งก่อนที่กาหนดไว้ สุดท้าย คือ จานวนทศนิยมครั้ง
หากต้องการเปลี่ยนแปลงจานวนทศนิยม ให้ ก่อน
กด
ตัวเลขบรรทัดที่สองจะแสดงค่าแบบ
หมุนเวียนตั้งแต่ 0 1 2 ... 9 FULL แล้วมา
เริ่มที่ 0 ใหม่ ก็ให้หยุด ณ ตัวเลขที่ต้องการ
12)

5.4.2

เลือก
เครื่องจะถามว่า ต้องการแสดงผล
เกี่ยวกับจุดที่วัดหรือไม่ ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ
หมายเหตุ ตัวอักษร Y บรรทัด
ไม่ใช่ (โดยกดปุ่ม
หรือ )
ที่ 2 ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่เลือก
คาสั่งสุดท้ายจะแสดงให้เห็นต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ ไว้ครั้งก่อน
เครื่องพิมพ์เท่านั้น

เริ่มการวัดพื้นที่จากแผนที่ มีลาดับขั้นตอนดังนี้

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
1)

วาง

ที่จุด A แล้วกดปุ่ม

2)

ย้าย

ไปที่จุด B แล้วกดปุ่ม

3)

ย้าย ไปที่จุด P แล้วกดปุ่ม
(P เป็นตาแหน่งกึ่งกลางโค้งวงกลม
โดยประมาณ)

4)

ย้าย

ไปที่จุด C แล้วกดปุ่ม

ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
5)

ย้าย

ไปที่จุด D แล้วกดปุ่ม

6)

ลาก

ไปตามแนวจนถึงจุด E แล้วกดปุ่ม

7)

ย้าย

ไปที่จุด F แล้วกดปุ่ม

8)

ย้าย

ไปที่จุด G แล้วกดปุ่ม

ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED

พื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตร
หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ปรากฏนี้ บนเอกสารนี้ ผู้เขียนได้วัดจากเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ซึ่งอาจให้
ผลได้ไม่ตรง เมื่อวัดจากรูปในเอกสารเล่มนี้
5.5

การวัดระยะรอบรูปแผนที่

รูปที่ 5.5.1 รูปแผนที่ใช้อธิบายประกอบการวัดระยะรอบรูปแผนที่9
เตรียมความพร้อมก่อนการวัดพื้นที่ หลังจากเปิดสวิทช์เครื่องให้ทางานแล้ว (ควรเริ่ม
จากการกาหนดจุดก่อน)
การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED
5.5.1

9

1)

กดปุ่ม
เพื่อตั้งค่าการใช้ค่าพิกัดฉาก ใน
ที่นี้ให้กดปุ่ม

2)

ตั้งค่าการวัดความยาวระหว่างจุด ในที่นี้ให้กด
ปุ่ม

ที่มา : Quick Reference User’s Manual, Ushikata XPlan 360C. (แผ่นที่ 1 หน้าที่ 2).

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง

5.5.2

ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED

3)

ตั้งค่าการวัดหาพื้นที่ของรูป ในที่นี้ให้กดปุ่ม

4)

ตั้งค่าการวัดความยาวของเส้นรอบรูปในทีนี้ให้
กดปุ่ม

5)

ตั้งค่าการวัดความยาวรัศมีของโค้งวงกลมหาก
มี ในที่นี้ให้กดปุ่ม

6)

ตั้งค่าหน่วยวัดระยะและพื้นที่ ในที่นี้ให้กดปุ่ม

7)

ตั้งค่ามาตราส่วนของแผนที่ที่ต้องการ ในที่นี้
กดปุ่ม

8)

ตั้งค่ามาตราส่วนทางราบ ในที่นี้ให้ป้อนค่าเป็น
200 แล้วกดปุ่ม

9)

ตั้งค่ามาตราส่วนทางตั้ง ให้กดปุ่ม

10)

ตั้งค่าทศนิยม โดยกดปุ่ม
เปลี่ยนจานวน
ทศนิยมที่ปรากฏที่หน้าจอ (ในที่นี้จะใช้ 2
ตาแหน่ง) ให้กดปุ่ม

11)

ตั้งค่าการแสดงผลเกี่ยวกับจุดบนแผนที่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในที่นี้กดปุ่ม

เริ่มการวัดพื้นที่จากแผนที่ มีวิธีการดังนี้
การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
1)

วาง

ที่จุด A แล้วกดปุ่ม

2)

ย้าย

ไปที่จุด B แล้วกดปุ่ม

ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED

ความยาวของ AB
3)

ย้าย

ไปที่จุด C แล้วกดปุ่ม

แล้วกดปุ่ม
ความยาวของ BC

หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือช่วยในการคานวณพื้นที่

การกดปุ่มบนตัวเครื่อง
4)

5)

ลาก ตามแนวถึง D แล้วกดปุ่ม
กดปุ่ม
ย้าย

ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอ LED
แล้ว
ความยาวตามแนวเขต CD

ไปที่จุด E แล้วกดปุ่ม
ความยาวของ DE

6)

ย้าย

ไปที่จุด P แล้วกดปุ่ม

7)

ย้าย

ไปที่จุด F แล้วกดปุ่ม
ความยาวของโค้งวงกลม EF

8)

ย้าย

ไปที่จุด G แล้วกดปุ่ม
ความยาวของ FG

9)

ย้าย

ไปที่จุด A แล้วกดปุ่ม
ความยาวของ GA

10)

กดปุ่ม

11)

กดปุ่ม
ความยาวของเส้นรอบรูป
หน่วยเป็นเมตร

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ปรากฏนี้ บนเอกสารนี้ ผู้เขียนได้วัดจากเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ซึ่งอาจให้
ผลได้ไม่ตรง เมื่อวัดจากรูปในเอกสารเล่มนี้

