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การวัดแนวระดับและมุมเทด้วย
application บน smart phone

การส�ำรวจภาคสนามเป็นส่วนส�ำคัญในการศึกษาวิชาธรณีวิทยา
เป็นการศึกษาทีใ่ ช้การสังเกต และรวบรวมข้อมูลในพืน้ ทีม่ าวิเคราะห์ และแปล
ความหมายออกมาในรูปแบบของการท�ำแผนทีธ่ รณีวทิ ยา แผนทีธ่ รณีวทิ ยาจะ
ประกอบด้วยข้อมูลการปรากฏของหิน อายุของหิน รูปแบบการวางตัวของหิน
และโครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีพ่ บ ในการส�ำรวจภาคสนามมีอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็น
มากมาย เช่น ค้อนธรณี เข็มทิศ จีพเี อส สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป เครือ่ งเขียน
และขวดกรด อุปกรณ์ทงั้ หมดควรพกติดตัวตลอดเวลาเพือ่ ความสะดวกต่อ
การใช้งาน

ภาพแสดง
เข็มทิศแบบบรันตัน(ซ้าย)
และ แบบซิลวา(ขวา)

เข็มทิศ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญทีข่ าดไม่ได้อย่างหนึง่ ในการส�ำรวจ
ภาคสนาม ใช้ในการวัดแนวระดับ มุมเทของชัน้ หิน และโครงสร้าง
ธรณีวทิ ยาทีพ่ บ เข็มทิศทีน่ ยิ มใช้มอี ยูส่ องประเภท คือ เข็มทิศบรันตัน
และเข็มทิศซิลวา ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเข็มทิศสองชนิด เข็มทิศ
บรันตันจะมีความแม่นย�ำและทนทานกว่า แต่มขี อ้ เสียคือมีนำ�้ หนัก
มากและราคาสูงกว่าเข็มทิศซิลวา ส่วนเข็มทิศซิลวา มีขอ้ ดีคอื
น�ำ้ หนักเบา ใช้แทนไม้บรรทัดได้ อย่างไรก็ตามเข็มทิศทัง้ สองชนิด
ถือว่ามีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 1,500 – 12,000 บาท) และ
หาซือ้ ได้ยาก

(ที่มา http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/topomaps/
compass.htm)
แสดงพิกัดภูมิศาสตร์

ไอคอนแสดงต�ำแหน่ง
ของตนเอง

ในปั จ จุ บั น ได้ มีก ารพัฒนาเข็มทิศที่ใช้ในการส� ำ รวจ
ภาคสนามให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
สามารถโหลดมาใช้งานได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ
android โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวมีชื่อว่า
FieldMove Clino จะสามารถท�ำการวัดการวางตัวของระนาบ
ชัน้ หิน โครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ ำ� รวจพบในภาคสนาม นอกจากนี้
ยังสามารถถ่ายภาพ จดบันทึกข้อมูล แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ และ
บันทึกข้อมูลลงในสมาร์ตโฟนได้ ลักษณะส�ำคัญของแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

เข็มทิศ
ไอคอนสลับหน้าจอ

หน้าจอแสดงการใช้งานเข็มทิศ
ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

42

ไอคอนเพิม่ การจดบันทึก

ไอคอนเลือกชุดข้อมูล

ไอคอนเมนู

ไอคอนเพิ่มรูปภาพ
แสดงค่ามุมเท

แสดงค่าแนวระดับ
แสดงประเภทของข้อมูล
ไอคอนบันทึกข้อมูล

หน้าจอแสดงการใช้งานการวัดแนวระดับและมุมเท

หน้าจอแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้
ไอคอนเลือกประเภท
ของแผนที่

ภาพแสดงการวัดแนวระดับ และมุมเทของชั้นหินด้วย
แอปพลิเคชัน FieldMove Clino
(ที่มา http://www.mve.com/digital-mapping)

หน้าจอแสดงการใช้งานแผนที่

แอปพลิเคชันนี้สามารถอัพเกรดเป็น แอปพลิเคชัน
FieldMove Clino Pro ได้โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 175 บาท โดย
จะมีฟงั ก์ชนั การใช้งานเพิม่ ขึน้ คือ สามารถสร้างกราฟ stereonet
และสามารถจดบันทึกข้อมูลลงในแผนที่ได้ ซึ่งสะดวกต่อ
การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างมาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน FieldMove Clino ในการเก็บ
ข้ อ มู ล ภาคสนามมี วิ ธี ก ารใช้ ง านเช่ น เดี ย วกั บ การใช้ เข็ ม ทิ ศ
ธรณีวิทยา โดยการน�ำสมาร์ตโฟนวางทาบไปกับระนาบชั้นหิน
หรือโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่พบ แอพลิเคชันจะแสดงข้อมูล
แนวระดับ และมุมเท จากนั้นจึงกดปุ่มบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถ
ถ่ายภาพ และจดโน้ตลงไปเพิ่มเติมได้อีกด้วย  
การใช้งานแอปพลิเคชัน FieldMove Clino ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเข็มทิศธรณีวิทยา จีพีเอส กล้องถ่ายรูป
สมุดโน้ต แผนที่ อีกทัง้ ลดจ�ำนวนอุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้ในภาคสนาม
ท�ำให้สัมภาระเบาลงและเดินทางสะดวกสบายขึ้น แต่การใช้
งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนในการเก็บข้อมูลภาคสนามนี้
อาจมีขอ้ เสียคือท�ำให้แบตเตอรีข่ องสมาร์ตโฟนหมดเร็วอาจจะต้อง
นิตยสาร สสวท.

พกพาแบตเตอรี่ส�ำรองไปด้วย และความแม่นย�ำในการวัดแนว
ระดั บ และมุ ม เทอาจจะไม่ แ ม่ น ย� ำ เท่ า กั บ การใช้ เ ข็ ม ทิ ศ
ธรณีวทิ ยา ทัง้ นีแ้ อปพลิเคชันนีเ้ หมาะสมส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา
ที่ฝึกหัด หรือเรียนรู้การเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นซึ่งจะช่วย
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก
บรรณานุกรม
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