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กลองวัดมุม หรือ Theodolite จัดเปนเครื่องมือสํารวจชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งตองานสํารวจชนิดตางๆ
มากมาย เนื่องจากมีความสามารถในการวัดมุม วัดระยะ ทั้งทางราบ และทางดิ่งได กอนที่เราจะสามารถใชงานไดดีนั้น
แรกเริ่มผูใชควรทําความรูจักกับกลองวัดมุมที่จะใชใหมาก และหมั่นฝกฝนทักษะตางๆ เกี่ยวกับ การเรียกชื่อ และหนาที่ของ
สวนตางๆ วิธีการตั้งกลองวัดมุมใหตรงหมุดและไดระดับเสียกอน

ชนิดของกลองวัดมุม
ชนิดของกลองวัดมุม ในหมูชางสํารวจไดแบงตามลักษณะของโครงสราง และวิธีการอานคามุมบนจานองศา ได
เปน 3 กลุมใหญ คือ
1. Venirer Theodolite เปนกลองที่ใช Venire ในการอานคามุมองศา ซึ่งจานองศามักเปนโลหะ (หรืออาจเปน
แกวบางยี่หอ)
2. Optical Reading Theodolite เปนกลองวัดมุมที่มีความละเอียดกวา กลุมแรก เนื่องจานองศาเปนแกว และ
ใชปริซึม หรือเลนสชวยในการอานคามุม และสามารถแยกระบบการอานไดคือ
2.1 Direct Reading Theodolite (Scale Reading Theodolite) เปนกลองที่มีจานองศาเพียงหนา
เดียว และขีดขององศาทําหนาที่เปน Index ซึ่งตัดกับ Glass Scale โดยทําหนาที่เปน Venire สําหรับอาน
เศษมาตรขององศา
2.2 Single Reading Optical Micrometer Theodolite (Micrometer Theodolite) จะมีโครงสราง
คลายแบบ 2.1 แตระบบการอานเศษมาตรขององศาจะใช Parallel side glass block หรือ Plane Parallel
Plate เปลี่ยนแนวของแสงที่ผานจานองศา โดยที่ผูใชสามารถหมุน ควง Micrometer เพื่อการอานไดจาก
ภายนอก ตามวิธีการอานของแตละยี่หอ
2.3 Double Reading Optical Theodolite เปนกลองวัดมุมที่สามารถอานคามุม ไดจากการเฉลี่ยคา
บนจานองศาทั้งสองดาน โดยใชปริซึมชวยในการอาน และใช Parallel side glass block แบบ Double
reading ชวยในการอานคามุม
3. Digital Theodolite หรือ Electronic Theodolite เปนกลองวัดมุมที่พัฒนามาหลังสุด จานองศาของกลอง
เปนแกว แตมีขีดสวนแบงองศาเปนแถบรหัสสี หรือเรียกวา Code Disks (Glass encode disk) ซึ่งแถบสีรหัสจะแตกตาง
กันไป แลวแตผูผลิต
แตถาหากเราแบงชนิดของกลองวัดมุม ตามวิธีการวัดมุมแลว สามารถแยกได 2 กลุมใหญๆ คือ
1. Repeating Theodolite เปนกลองที่ใชในการวัดมุมแบบ “มุมซ้ํามุมทวน” เนื่องจากระบบการอานมุมไม
ละเอียดพอ เหมือนกับกลองที่ใช Venire แตหากผูใช นําไปวัดมุมแบบมุมซ้ํามุมทวนหลายๆ ครั้ง ก็จะใหความละเอียดมาก
ขึ้น เนื่องจากการวัดมุมแตละครั้ง จานองศาก็จะหมุนตามแกนดิ่งไปดวย
2. Direction Theodolite เปนกลองวัดมุมแบบ “วัดทิศทาง” ซึ่งนิยมใชกันมากในหมูชาง เพราะความสะดวก
ในการวัด และความละเอียดที่ยอมได แตไดทิศทางของที่หมายจากจุดที่ตั้งกลองตามตองการ แตก็สามารถตั้งคาจานองศา
ได
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สวนประกอบของกลองวัดมุมทีค
่ วรรู
สกรูปรับระดับฟองยาวของตัวกระบอกสอง

หลอดระดับฟองยาวตัวกระบอกสองเล็ง

ปลอกปรับความชัดของภาพ (Focusing Ring)
ฝาครอบสวนปรับแกสายใย
ควงยึดชองมองภาพ
ควงปรับความชัดของสายใย
ชองมองภาพที่หมาย (Eyepiece)
ชองมองภาพองศาราบและดิ่ง
สกรูปรับแกหลอดระดับฟองยาว

ควงปรับมาตรคาองศาราบ และ
องศาดิ่ง (Micrometer)
ควงตัวกระบอกสอง (Clamp ดิ่ง)
กานปรับแสงภายในกระบอกสอง
หลอดเล็งแนวที่หมายประมาณ
ควงสายกระบอกสองเล็งแนวดิ่ง
(Tangent ดิ่ง)

หลอดระดับฟองยาว
จานองศาราบ
ควงสายละเอียดแกนราบ (Tangent ลาง)
ควงบังคับแกนราบตัวลาง (Clamp ลาง)

ควงบังคับแกนราบตัวบน (Clamp บน)
ควงสายละเอียดแกนราบ (Tangent บน)
ควงยึดตัวกลองกับฐานรองตัวกลอง

ควงปรับระดับ 3 เสา (Foot screw) ฐานรองตัวกลอง

ฐานรองรับอุปกรณเสริม
เลนสหนากลอง
จุดหมายสําหรับวัดความสูงของกลอง
ชองสําหรับติดตั้งอุปกรณเสริม
กระจกสะทอนแสง

ควงปรับความชัดของภาพหัวหมุด

สกรูปรับอาการเอียงของเลนส
ชองมองภาพหัวหมุด (Optical Plummet)

หลอดระดับฟองกลม
สกรูปรับแกระดับฟองกลม
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เทคนิคบางประการที่เกี่ยวกับการตั้งกลองวัดมุมที่ดี
1. ผูใชกลอง/ผูสํารวจ ทําการ Slide ขาตั้งกลองวัดมุมในขณะที่รวบขาอยู ใหมีความสูงโดยประมาณ หัวไหลหรือ
ประมาณต่ํากวาปลายคางของผูใช 1 ฝามือ แลว Clamp หรือ ล็อกขากลองใหแนนพอควร
2. เมื่อยืนอยูในบริเวณที่ตองการตั้งกลอง โดยใชปลายเทาขางหนึ่งจรดที่หัวหมุด แลวกาวเทาอีกขางหนึ่งไป
ขางหนาประมาณครึ่งกาว (กาวเดินปกติ หรือตามถนัด) แลวนําเอาขากลองมาตั้งไวขางหนาผูใช โดยมีระยะหางจากผูใช
ประมาณครึ่งกาว (หรือหางพอประมาณที่ผูใชถนัด)
3. จากนั้นใหผูใช กางขากลองออกพรอมกับถอยหลังมาประมาณครึ่งกาว และถางขากลองออก โดยใหมีระยะหาง
จากหมุด เทาๆกับ ระยะจากหมุดถึงขากลองขาแรกที่อยูดานหนาของผูใชกลองโดยประมาณ พรอมกับสังเกตที่ฐานรองรับ
ตัวกลอง ใหอยูในระนาบราบมากที่สุด ดวยสายตา เมื่อไดแลว ก็คอยๆหุบขากลองจน ปลายขากลองติดพื้น (และทําการ
เหยียบขากลองใหแนนพอสมควร กรณีที่เปนพื้นดิน สวนพื้นปูนหรือพื้นแข็ง ไมตองเหยียบ แตตองพยายามหาตําแหนงที่
ไมลื่น)

4. นํากลองวัดมุม มาประกอบกับขากลอง บนฐานรองรับตัวกลอง โดยจัดระยะใหอยูประมาณกลางฐาน และ
หลอดระดับฟองกลม ณ บริเวณฐานตัวกลองวัดมุม ใหอยูในตําแหนงที่มองเห็นไดสะดวก แลวทําการ Clamp ตัวกลองให
ติดกับขากลองใหแนนพอสมควร

5. ใหผูใชสังเกต Foot screw หรือควงปรับระดับสามเสา หรือควงสามเสา วาอยูที่ขีดหลัก หรือขีดกลางขา หรือ
ตําแหนงหมายกลางขาปรับระดับ หรือไม ถาไมก็ใหปรับใหอยูในตําแหนงดังกลาวกอนทํางานตอไป และมองที่ชองมองภาพ
หัวหมุด (Optical plummet) ทําการปรับความชัดของภาพ และสายใยใหชัดเจนดวย ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการตั้งระดับ
และปรับระดับกลองวัดมุมนั่นเอง

6. ใหผูใชมองที่ชองมองภาพ พรอมกับยกขากลอง 2 ขา (โดยการถางขาออก 2 ขาที่อยูใกลตัวผูใช) แลวโยก
จนกระทั่ง ศูนยกลางของสายใยในชองมองภาพหัวหมุด ตรงกับหัวหมุดบนพื้น พรอมกับสังเกตระนาบของฐานรองรับตัว
กลองใหอยูในแนวราบดวย แลวจึงวางขาลง (หุบขาเขาจนขากลองติดพื้น) และเหยียบขากลองใหแนน ถาเปนพื้นดิน
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7. ทําการปรับระดับฟองกลม ที่ฐานของตัวกลองวัดมุม โดยการ Slide ขากลอง ซึ่งขั้นตอนนี้ ผูใชจะตอง
พิจารณาของฟองอากาศในหลอดระดับฟองกลม และทําการ Slide ขากลองจนกระทั่ง ฟองอากาศ อยูตรงกลางหลอด
ระดับพอ หรือเขาไปอยูระยะ ศูนยกลางหลอดมากที่สุด
8. จากนั้น ใหผูใชทําการปรับระดับฟองยาวที่อยูบนตัวกลองวัดมุม ซึ่งมีหลักการดังนี้
8.1 ใหผูใชจัดตําแหนงของหลอดระดับฟองยาว ขนานกับ Foot screw ของกลองคูใด คูหนึ่ง แลวทํา
การหมุนปรับจนกระทั่งฟองอากาศ อยูกึ่งกลางหลอดระดับ (การหมุนคูนี้ ผูใชจะตองหมุนพรอมกัน และหมุนสวน
ทิศทางกันเสมอ)
8.2 จากนั้ น ให ห มุ น หรื อ จั ด ตํ า แหน ง ของหลอดระดั บ ฟองยาว ให ตั้ ง ฉากกั บ แนวแรกในข อ 8.1
โดยประมาณ และใช Foot screw ตัวที่เหลือ (ตัวที่เหลือจากคูแรก) จนกระทั่ง ฟองอากาศอยูกึ่งกลางหลอดระดับ
A

A

B

C

ภาพการตั้งระดับฟองยาว ครั้งแรก

B

C

ภาพการตั้งระดับฟองยาว ครั้งที่สอง

สําหรับการหมุน Foot screw แตละตัว จะมีลักษณะดังนี้ หากผูใช หมุน Foot screw ตามเข็มนาฬิกา จะเปนการ
ยกสวนนั้นขึ้น และหากหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะเปนการกดสวนนั้นลง
9. จากนั้น ใหผูใชกลอง ดูในชอง Plummet วา อยูตรงกึ่งกลางกับหัวหมุด หรือไม หากอยูตรงกัน ก็ถือวา การ
ตั้งกลองใหตรงหมุดและไดระดับ เสร็จสิ้น และพรอมใชงาน
10. และหากไมอยูตรงกัน ก็ใหผูใชกลอง คลาย Clamp ที่ฐานรองรับตัวกลองเล็กนอย เพื่อขยับตัวกลอง พรอม
กับมองในชองมองภาพหัวหมุด จนกระทั่งอยูตรงกัน แลวทําการ Clamp ใหแนนพอสมควร และทําการปรับระดับฟองยาว
ตามขอ 8 ใหมอีกครั้งหนึ่ง
สวนในกรณีที่ ผูใชขยับกลองแลว ยังไมสามารถจัดใหศูนยกลางชองมองภาพหัวหมุด อยูตรงกับหัวหมุดได ก็ให
ผูใชยกเลิกการตั้งกลองในครั้งนั้น และทําการตั้งใหม โดยเริ่มตั้งแตขอ 5 ถึงขอ 10 และโดยมากแลว หากกลองวัดมุมที่ใช
งานอยูในสภาพปกติ มักจะตั้งเพียงครั้งแรกเทานั้น ก็จะใชงานได หากแตการตรวจระนาบที่ฐานรองรับตัวกลอง ไมอยูใน
ระนาบ หรือมีความลาดมาก การตั้งกลองวัดมุมก็จะยิ่งตั้งไดลําบากไปดวย

ขอควรระวังในการตั้งกลอง และการใชงาน

1. ทุกครั้งที่ใชงาน หรือตั้งกลอง ผูใชกลอง ไมควรยืนครอมขากลอง
2. ในขณะทํางานดวยกลองวัดมุม หรือทํางานเกี่ยวกับกลองสํารวจ ไมควรใหกลองสํารวจ ถูกแสงแดด

โดยตรง ควรมีรมเงาใหกับกลองสํารวจ หากเปนกลางแจง ควรใชรมกันแดดกางใหกลองสํารวจดวยเสมอ
3. ทุกครั้งที่ใชงานกลองสํารวจ ควรมีกลองเก็บกลองสํารวจอยูในบริเวณที่หยิบไดงาย สะดวก และไมควรใช
กลองเก็บกลองสํารวจเปนที่รองนั่ง หรือวางสิ่งของ
4. หลังการใชงานกลองสํารวจเสร็จสิ้น กอนเก็บกลอง ควรปรับ Screw หรือควงบังคับตางๆ ใหอยูใน
ตําแหนง สมดุลทุกครั้ง (หรือประมาณกลาง)
5. ในขณะใชงาน ไมควรใชมือ หรือผาเช็ดที่เลนสของกลอง นอกจากเปนวัสดุเช็ดเลนสเฉพาะเทานั้น
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การตั้งคาองศาของกลอง
สําหรับกลองวัดมุมแบบ Direction

Micrometer สําหรับปรับคาเศษมุม
สวนของ ลิปดา และฟลิปดา

Adjusting Horizontal Angle Cycle
สําหรับตั้งคาองศาราบ

1. ดวยกลองหนาซาย ใหผูใชหมุนกลองไปสองยังธงหลัง (Back Sight / BS)
2. มองในชองมองภาพองศา แลวหมุนควง Micrometer ใหอานคาของ ลิปดา และฟลิปดา เปน 00′ 00″ (หรือ
คา ลิปดา และฟลิปดา ตามที่ตองการ)
3. ปรับหรือหมุนที่ควงบังคับจานองศาราบ (Adjusting Horizontal Angle Cycle) ที่อยูบริเวณฐานกลอง
จนกระทั่งไดคา 0° (หรือคาองศาตามตองการ)

สําหรับกลองวัดมุมแบบ Repeating

Micrometer สําหรับปรับคา
เศษมุมสวนของ ลิปดา
และฟลิปดา

Horizontal Angle Cycle
สําหรับตั้งคาองศาราบ

Tangent ตัวบน
Clamp ตัวบน
Clamp ตัวลาง
Tangent ตัวลาง

1. ดวยกลองหนาซาย ใหผูใชทําการ Clamp ตัวกลองทั้ง สองสวน คือสวนฐานกลอง และสวนตัวกลอง
2. มองในชองมองภาพองศา แลวหมุนควง Micrometer ใหอานคาของ ลิปดา และฟลิปดา เปน 00′ 00″ (หรือ

คา ลิปดา และฟลิปดา ตามที่ตองการ)
3. ปรับควงสายบังคับทางราบตัวบน (สวนที่อยูบนตัวกลอง) จนกระทั่งอานคาไดคา 0° (หรือ คาองศาตาม
ตองการ)
4. คลาย Clamp ตัวลาง (สวนที่อยูที่ฐานกลอง) แลวสองไปยังธงหลัง (Back Sight / BS) แลว Clamp จากนั้น
ใหคลาย Clamp ตัวบน (สวนที่อยูบนตัวกลอง)
สรุปการใชงานกลองวัดมุม เพื่องานรังวัด หนาที่ 5

