
  
หน่วยการเรียนที่  7 

การวดัมุมดิ่ง  
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 7.1   ลกัษณะจานองศาด่ิง 
เร่ืองท่ี 7.2   การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งแบบต่างๆ 
เร่ืองท่ี 7.3   ความคลาดเคล่ือนของการวดัมุม  
เร่ืองท่ี 7.4  ใบงานท่ี 7  การวดัมุมด่ิง 

สาระส าคัญ 
1.  ลกัษณะจานองศาด่ิง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะตามบริษทัผูผ้ลิต คือแบบ  Transit  และแบบ 

Theodolite 
2. การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Repeating  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งท่ีมี Micrometer การวดัมุม

สูงดว้ยกลอ้ง Scale Reading Theodolite  
3. ความคลาดเคล่ือนของการวดัมุมแบ่งเป็น 3  ประเภทใหญ่ ๆ คือ เกิดจากบุคล เคร่ืองมือ 

และธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแกไ้ขและป้องกนัได ้
4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติังานวดัมุมด่ิงเพื่อให้มีความช านาญความอดทน 

และละเอียดรอบคอบ 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 
1.  บอกลกัษณะของจานองศาด่ิงได ้
2.  อธิบายขั้นตอนการวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งชนิดต่างๆได ้
3.  บอกสาเหตุความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการวดัมุมได ้
3.  มีทกัษะในการวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งวดัมุม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที ่7.1   ลกัษณะจานองศาดิ่ง 
 การวดัมุมด่ิงบางคร้ังเรียกวา่การวดัมุมสูง ซ่ึงใชก้บังานท าระดบัตรีโกณ งาน Tacheometer 
แบบต่างๆ  และงานรังวดัทางดาราศาสตร์ มีทั้งแบบ Repeating , Direction และ Optical reading 
theodolite ลกัษณะของจานองศาด่ิงมี 2 แบบคือ 

 
 

 
รูปที่ 7.1  ลกัษณะจานองศาด่ิงกลอ้ง Transit 

 
 
 

 
 

รูปที่ 7.2  ลกัษณะจานองศาด่ิงกลอ้ง Theodolite 
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 วธีิ Double Distance (กลอ้ง THEODOLITE) 
 จากรูป  7.2 เป็นลกัษณะจานองศาด่ิงของกลอ้ง Optical reading Theodolite ทัว่ไป 
 h     =   มุมสูงเป็นค่ามุมท่ีวดัจากแนวราบ(90)ไปยงัต าแหน่งวตัถุท่ีตอ้งการวดัมุมสูง 
 Z    =   Zenith angle เป็นมุมท่ีวดัจากจุด Zenith ไปยงัต าแหน่งวตัถุท่ีตอ้งการวดัมุมสูง 
 AL  =  ค่ามุม Zenith ท่ีอ่านไดจ้ากกลอ้งหนา้ซา้ย 
 AR  =  ค่ามุม Zenith ท่ีอ่านไดจ้ากกลอ้งหนา้ขวา 
   2Z =   AL +  360 – AR 
   Z =   AL +  360 – AR 
       2 
   h =   90 – Z 
 หรือมุมสูงหนา้ซา้ย  hL =   90 – AL 
       มุมสูงหนา้ขวา  hR =   90 – AR 
   h =   hL+hR 
                          2 
  ALl + AR =      360 
 
 
เร่ืองที ่7.2   การวดัมุมสูง 
 1.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Repeating  ชนิดจานองศาเป็นเวอร์เนียร์ ซ่ึงจานองศาจะติดตาย
กบัตวักลอ้ง เวอร์เนียร์จะติดตายอยูก่บัระดบัตวับน เม่ือกลอ้งไดร้ะดบัแกน 0-0 ของเวอร์เนียร์จะอยู่
ในแนวราบ จานองศาจะหมุนพร้อมกบัการกระดกกลอ้ง 
ตัวอย่าง การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งเวอร์เนียร์ 
 
sta Obj. D/R C D (C+D)/2 V< MEAN Sketch 
  D 0 ํ  00' 00" 00' 00"  0 ํ  00' 

00" 
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  R 22 ํ  08' 
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ตารางที ่7.1  การวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งเวอร์เนียร์ 

 2.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งท่ีมี Micrometer ลกัษณะจานองศาด่ิงจะเป็นเหมือนรูปท่ี 7.2 
ดงันั้นการค านวณหาค่ามุมด่ิงจะใชว้ธีิ Double zenith distance ถา้ไม่ตอ้งการความละเอียดมาก ก็
สามารถอ่านค่ามุมโดยหมุน Micrometer ไดเ้ลย ถา้ตอ้งการความละเอียดตอ้งหมุน Micrometer แลว้
อ่านค่าหลายๆ คร้ัง 
 
sta Obj. D/R Reading V< Mean RMK 

  D 76 ํ   08'  30.2"    
   30.5"    
   30.4"    
   30.8"    
   30.6"    

O เสาTV. AL 76 ํ   08'  30.5" 13 ํ   51'  
30.50" 

  

  R 283 ํ   51'  
22.7" 

   

   22.6"    
   22.4"    
   22.7"    
   23.0"    
  AR 283 ํ   51'  

22.0" 
13 ํ   51'  

22.68" 
13 ํ   51'  26.59"  

 
ตารางที ่7.2  การวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งท่ีมี Micrometer 

 
 3.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Scale Reading Theodolite กลอ้งชนิดน้ีใช ้Glass Scale เป็นตวั
อ่านเศษองศา ไม่มี Micrometer  ถา้ใชก้บังานท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกัก็ใชว้ธีิ Double 
Zenith Distance ถา้ตอ้งการความละเอียดมากข้ึนก็ใชว้ดัมุมแบบสามสายใยดงัตวัอยา่ง 



 
 

 
อ่านมุมหน้าซ้าย-       สายใยบน(1)  >-   สายใยกลาง(2)   >-   สายใยล่าง(3) >---    
อ่านมุมหน้าขวา-       สายใยล่าง(6)  -<   สายใยกลาง(5)   -<   สายใยล่าง(4) -    
  

มุม 1 2 3 RMK 
AL 79 ํ   14'   79 ํ   31'   76 ํ   48.1'    
AR 281 ํ   07'   280 ํ   50.2'   280 ํ   33.3'    
2Z 158 ํ   07'   158 ํ   40.8'   159 ํ   14.8'    

Mean 2Z 158  ํ   40'   52"    
 

ตารางที ่7.3  การวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งScale Reading แบบสามสายใย 
 

   h   =   90 – Z 
    =  90 -  (158 ํ   40'   52")/2 
   H =  10 ํ   39'   34" 
 
เร่ืองที ่7.3   ความคลาดเคล่ือนของการวดัมุม  
 1.  ความคลาดเคล่ือนในการวัดมุมทีเ่กดิจากเคร่ืองมือ : Instrumental Errors 
 - แกนด่ิงตอ้งตั้งฉากกบัแกนหลอดระดบัจานองศาราบ 
 - แกนราบตอ้งตั้งฉากกบัแกนด่ิง 
 - แกนแนวเล็งตั้งฉากกบัแนวราบ 
 - ดชันีจานองศาด่ิง ( Vertical-circle index errors) 
 - การเยื้องศูนยข์องจานองศา (Eccentricity of centers) 
 - การแบ่งขีดบนจานองศา (Circle graduation errors) 
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 - อุปกรณ์ประกอบต่างๆ (Errors due to peripheral equipment) เช่น optical plummets, 
tribrachs 
 2. ความคลาดเคล่ือนในการวัดมุมทีเ่กดิจากธรรมชาติ : Natural Errors 
 - ลม มีผลต่อการใชลู้กด่ิง ใหใ้ช ้optical plummet แทน 
 - อุณหภูมิ ความร้อนมีผลต่อตวักลอ้ง ท าใหก้ารขยายตวัของกลอ้งไม่เท่ากนัในแต่ละส่วน
ของกลอ้ง เช่น หลอดระดบัเคล่ือน 
 - การหกัเหของแสงตามแนวเล็งของกลอ้ง สภาพอากาศตามแนวเล็งตอ้งมีทศันะวสิัยดี คือ 
ไม่มีหมอกควนั ไม่ใกลส่ิ้งต่างๆ ท าใหเ้กิดการหกัเหของแนวเล็งได ้
 - การตั้งกลอ้ง ตอ้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมัน่คง ไม่ควรตั้งอยูบ่นพื้นดินอ่อน และควรท างานให้เสร็จ
โดยเร็วไม่ตั้งกลอ้งทิ้งไวน้าน 
 3. ความคลาดเคล่ือนในการวัดมุมบุคล : Personal Errors 
 - ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งไม่ตรงจุดสถานี 
 - ตั้งหลอดระดบัจานองศาราบไม่เขา้กลาง ควรท าการตรวจสอบทั้งก่อนเร่ิมและหลงัเสร็จ
งานในแต่ละสถานี 
 - การหยดุตวัของกลอ้งทั้งในส่วนการเล็งหยาบและละเอียดควรหยุดในทิศทางเดียวกนั ไม่
หมุนทวน กนัการเกิด backlash 
 - การปรับโฟกสัของทั้งสายใยและภาพไม่ชดัเจน ท าใหเ้กิดภาพเหล่ือม 
 - การเล็งเป้าหมายไม่ดี การถือเป้า หรือ การตั้งเป้าไม่ดี 
ความผดิพลาดในการวดัมุม (Mistakes) 
 - ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งผดิจุด 
 - การขานค่ารังวดัและจดผดิ 
 - อ่านค่าจานองศาผดิทิศทาง คือ ทวนเขม็แทนตามเขม็นาฬิกา 
 - พิง เกาะ เทา้แขน วางมือ บนตวักลอ้งหรือขากลอ้ง 
 
เร่ืองที ่7.4  ฝึกทกัษะในการวัดมุมดิ่ง   ดูรายละเอยีดตาม ใบงานที ่7   
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบท้ายบทที ่7 
ค าส่ัง  เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.   การวดัมุมด่ิงบางคร้ังเรียกวา่ 
        ก.  การวดัมุมสูง 
        ข.  การวดัมุมกม้ 
        ค.  การวดัมุมเงย 
        ง.   การวดัมุมเซนิท 
2.  การวดัมุมด่ิงส่วนใหญ่ใชก้บังาน 
        ก.  งานท าวงรอบ 
        ข.  งานท าระดบัตรีโกณ 
        ค.  งานวดัระยะจ าลอง 
        ง.   งานก่อสร้างอาคารสูง 
3.  ลกัษณะของจานองศาด่ิงของกลอ้งประเภทใดท่ีจุดเซนิทมีค่าเป็น 0 องศา 
        ก.  COMPASS 
        ข.   LEVEL 
        ค.  TRANSIT 
        ง.   THEODOLITE 
4.  ลกัษณะของจานองศาด่ิงของกลอ้งประเภทใดท่ีจุดเซนิทมีค่าเป็น 90 องศา 
        ก.  COMPASS 
        ข.   LEVEL 
        ค.  TRANSIT 
        ง.   THEODOLITE 
5.   Zenith angle เป็นมุมท่ี 
        ก.  มุมท่ีวดัจากแนวราบไปยงัต าแหน่งวตัถุท่ีตอ้งการวดัมุมสูง 
        ข.  มุมท่ีวดัจากจุด Zenith ไปยงัต าแหน่งวตัถุท่ีตอ้งการวดัมุมสูง 
        ค.  มุมท่ีวดัจากจุด Zenith ไปยงัแนวราบ 
        ง.   มุมท่ีวดัจากจุด Zenith ไปยงัต าแหน่งวตัถุท่ีตอ้งการวดัมุมสูง 
6.   หลกัการของการวดัมุมด่ิงวธีิ Double Distance   
        ก.  การวดัมุมแบบสามสายใยแลว้เฉล่ีย 
        ข.  การวดัมุมสูงแบบวดัซ ้ าและวดัทวน 
        ค.  การวดัมุมด่ิงหนา้ซา้ยและหนา้ขวาแลว้น ามาเฉล่ีย 
        ง.   มุมท่ีวดัจากจุด Zenith และวดัมุมสูงพร้อมกนั 



7.   การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งเวอร์เนียร์ 
        ก.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Repeating   
        ข.  ใชว้ธีิ Double zenith distance 
        ค.  ใช ้Glass Scale เป็นตวัอ่านเศษองศา 
        ง.   วดัมุมแบบสามสายใย 
8.   การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งท่ีมี Micrometer 
        ก.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Repeating   
        ข.  ใชว้ธีิ Double zenith distance 
        ค.  ใช ้Glass Scale เป็นตวัอ่านเศษองศา 
        ง.   วดัมุมแบบสามสายใย 
9.   การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Scale Reading Theodolite 
        ก.  การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้ง Repeating   
        ข.  ใชว้ธีิ Double zenith distance 
        ค.  ใช ้Glass Scale เป็นตวัอ่านเศษองศา 
        ง.   วดัมุมแบบสามสายใย 
10.   การวดัมุมสูงดว้ยกลอ้งท่ีมี Micrometer  ถา้ตอ้งการความละเอียด 
        ก.  อ่านหนา้ซา้ยหนา้ขวา 
        ข.  วดัมุมแบบสามสายใย 
        ค.  หมุน Micrometer แลว้อ่านค่าหลายๆ คร้ัง 
        ง.   วดัมุมหลาย set 
11.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของกลอ้งวดัมุมท่ีถูกตอ้ง 
        ก.  แกนด่ิงตอ้งตั้งฉากกบัแกนหลอดระดบัจานองศาราบ 
        ข.  แกนราบตอ้งตั้งฉากกบัแกนด่ิง 
        ค.  แกนแนวเล็งตั้งฉากกบัแนวราบ 
        ง.   แกนด่ิงตอ้งตั้งฉากกบัแกนหลอดระดบัจานองศาด่ิง 
12.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ก.  อุณหภูมิ ความร้อนมีผลต่อตวักลอ้ง 
        ข.  แกนราบตอ้งตั้งฉากกบัแกนด่ิง 
        ค.  อ่านค่าจานองศาผิดทิศทาง  
        ง.   ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งไม่ตรงจุดสถานี 
13.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมจากบุคล 
        ก.  อุณหภูมิ ความร้อนมีผลต่อตวักลอ้ง 



        ข.  แกนราบตอ้งตั้งฉากกบัแกนด่ิง 
        ค.  อ่านค่าจานองศาผิดทิศทาง  
        ง.   ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งไม่ตรงจุดสถานี 
14.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ  
        ก.  อุณหภูมิ ความร้อนมีผลต่อตวักลอ้ง 
        ข.  แกนราบตอ้งตั้งฉากกบัแกนด่ิง 
        ค.  อ่านค่าจานองศาผิดทิศทาง  
        ง.   ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งไม่ตรงจุดสถานี 
15.   การหกัเหของแสงตามแนวเล็งของกลอ้ง 
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 
        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
16.   การตั้งกลอ้ง ตอ้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมัน่คง 
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 
        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
17.   การเยื้องศูนยข์องจานองศา 
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 
        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
18.  ตั้งกลอ้งและเป้าเล็งไม่ตรงจุดสถานี  
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 
        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
19.   การปรับโฟกสัของทั้งสายใยและภาพไม่ชดัเจน 
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 



        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
20.   อ่านค่าจานองศาผิดทิศทาง 
        ก.   ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ 
        ข.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
        ค.  ความคลาดเคล่ือนในการวดัมุมบุคล 
        ง.   ความผดิพลาดในการวดัมุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


