
  
หน่วยการเรียนที่  5 

กล้องวดัมุม (THEODOLITE) 
รายการเรียนการสอน 

เร่ืองท่ี 5.1   กลอ้งวดัมุมและการใชง้าน 
เร่ืองท่ี 5.2   การแบ่งชนิดของกลอ้งวดัมุมวธีิต่างๆ 
เร่ืองท่ี 5.3   ส่วนประกอบของกลอ้งวดัมุม 
เร่ืองท่ี 5.4   ใบงานท่ี 5 การตั้งกลอ้งวดัมุม 

สาระส าคัญ 
1.  กลอ้งวดัมุมเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมไม่วา่จะเป็นมุมราบ หรือมุมด่ิง  

การทั้ง 4 กลุ่มท่ีกล่าวถึงน้ีปัจจุบนัก าลงัจะลา้สมยัและท าการเลิกผลิต รวมทั้ง 4 กลุ่มน้ี
เรียกกลอ้งชนิดเหล่าน้ีวา่ Mechanical Theodolite   

2. กลอ้งวดัมุมแบบเดิมเรียกวา่ Mechanical Theodolite  ปัจจุบนักลอ้งจะประดิษฐ์ร่วมกบั
เคร่ืองมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกอบกบัเคร่ืองมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือประกอบกบัเคร่ืองมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถรังวดัและค านวณพิกดั
ต าแหน่งของจุดต่างๆ ท่ีตอ้งการได ้

3. ส่วนประกอบของกลอ้งวดัมุม 
4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติัการตั้งกลอ้งวดัมุมเพื่อใหมี้ความช านาญและ

ความอดทน ละเอียดรอบคอบ 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 
1.  อธิบายความหมายของกลอ้งวดัมุมได ้
2.  บอกชนิดของกลอ้งวดัมุมได ้
3.  บอกขั้นตอนการตั้งกลอ้งวดัมุมได ้
4.  มีทกัษะในการตั้งกลอ้งวดัมุม  
  
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที ่ 5.1   กล้องวดัมุม (THEODOLITE) 
 

 
รูปที ่5.1  กลอ้งวดัมุม  Wunderman Theodolite ปี 1890 

 
 5.1  กล้องวดัมุมและการใช้งาน(Introduction to Theodolite and usages) 

งานส ารวจภาคสนาม ปริมาณท่ีตอ้งการรังวดัเก็บรายละเอียด ประกอบดว้ยปริมาณต่างๆ 
ไดแ้ก่ ระยะลาด(Slope Distance, OC) ระยะราบ (Horizontal Distance, OB) ระยะด่ิง (Vertical 
Distance, CB) มุมราบ(Horizontal Angle) มุมด่ิง (Vertical Angle) มุมด่ิงบน (Zenith Angle) โดย
ค่าท่ีวดัไดใ้นสนามสามารถน ามาค านวณปริมาณอ่ืนไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์ทางเรขาคณิต ซ่ึงใน
งานส ารวจรังวดัมุม ก็เป็นปริมาณหน่ึงท่ีมีความส าคญัในเชิงเรขาคณิต  การวดัมุมจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญั ในการส ารวจภาคสนาม และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมไม่วา่จะเป็นมุมราบ 
หรือมุมด่ิง เรียกวา่ “กลอ้งวดัมุม”(Theodolite) 
 กลอ้งวดัมุมในสมยัก่อนจะแบ่งเป็นกลอ้ง Transit  และ Theodolite ซ่ึงใชส้ ารวจท าแผนท่ี 
สามารถวดัมุมราบและสูง การวดัระยะราบ และวดัระยะด่ิงความต่างระดบัใชใ้นการวางแนวทาง
ต่างๆ ตลอดจนการท าระดบัอยา่งหยาบๆ  
 การแยกชนิดของกลอ้งวดัมุมเป็นกลอ้ง Transit  และ Theodolite นั้น จะไม่เป็นสากล 
เพียงแต่เป็นการรู้กนัในระหวา่งช่างส ารวจวา่อนัไหนเป็นกลอ้ง Transit  หรือ Theodolite 
 ในยโุรปเม่ือก่อนเรียกเคร่ืองมือวดัมุมวา่ Transiting  Theodolite ค าวา่ Transiting 
หมายความวา่กลอ้งสามารถกระดกกลบัได ้คือกระดกส่องหนา้และส่องหลงัได ้แต่ชาวยโุรปชอง
เรียก Transiting  Theodolite วา่ Theodolite ในขณะเดียวกนัชาวอเมริกนัชอบเรียกวา่ Transit เฉยๆ 
 เม่ือนานเขา้ก็เกิดความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัข้ึนแต่หลกัการออกแบบเหมือนกนั ใน
สมยัก่อนกลอ้งจะเป็นระบบ Vernier  จานองศาจะเป็นโลหะและมี Vernier  ช่วยในการอ่าน และ
กลอ้ง Transit จะมีหลอดระดบัติดอยูก่บั Telescope 



 ในปี 1992  Carl Zeiss Jena ไดป้ระดิษฐก์ลอ้ง Optical Theodolite ข้ึนเป็นคร้ังแรก เพราะ
ก่อนหนา้นั้นไม่มีการประดิษฐจ์านองศาท่ีใชแ้กว้และไดพ้บระบบ Micrometer ในยโุรป 
 นบัเป็นความแตกต่างประการหน่ึงของกลอ้ง Transit  และ Theodolite ส่วนใหญ่ Transit 
ของอเมริกาจะมี  4  Foot screw 
 
เร่ืองที ่5.2  การแบ่งชนิดของกล้องวดัมุม   การแบ่งชนิดของกลอ้งวดัมุมมีหลายวธีิ ซ่ึงพอสรุปได้
ดงัน้ี 
 กลุ่มที ่1 เป็นกลอ้งสมยัเก่าซ่ึงจานองศาเป็นโลหะ มี Vernier ช่วยในการอ่านเศษองศา แบ่ง
ออกไดด้งัน้ี 

1. กลอ้ง Transit  มีหลอดระดบัอยูบ่น Telescope 

 

รูปที ่5.2  กลอ้งวดัมุม Pike & Son Transit ปี 1840   

2. กลอ้ง Theodolite  ไม่มีหลอดระดบัอยูบ่น Telescope 

 

รูปที ่5.3  กลอ้งวดัมุมไม่มีหลอดระดบัอยูบ่น Telescope 



กลุ่มที่ 2  แบ่งตามระบบการอ่านมุมจะแบ่งออกเป็น 
1. Vernier  Theodolite หมายถึงกลอ้งท่ีใช ้Vernier ก็คือกลอ้งกลุ่มท่ี 1 นัน่เอง แต่จะ

มีจานองศาท่ีเป็นแกว้บา้ง 

 

รูปที ่5.4  กลอ้งวดัมุมแบบ Vernier 

2. Optical Theodolite หมายถึงกลอ้งท่ีใชร้ะบบ Len และ Prism จานองศาท่ีเป็นแกว้ 

 

รูปที ่5.5  กลอ้งวดัมุม Optical Theodolite ยีห่อ้ Sokkisha TM1A 

กลุ่มที ่3 แบ่งตามระบบการอ่าน ซ่ึงก็คือกลอ้งกลุ่มท่ี 2 ชนิดท่ี 2  ซ่ึงจะเรียกวา่ Optical 
Reading Theodolite ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 
1. Direct Reading Theodolite หรือ Scale Reading Theodolite ซ่ึงจะมี Glass Scale 

ช่วยในการอ่านเศษ เช่น  T16 



                 

รูปที ่5.6  กลอ้งวดัมุม Direct Reading Theodolite กลอ้ง Wild T16 

2. Single Reading Optical Micrometer Theodolite เรียกสั้นๆ วา่ Micrometer 

Theodolite เช่น กลอ้ง WILDT1 

                 

รูปที ่5.7  กลอ้งวดัมุม Micrometer Theodolite กลอ้ง WILDT1 

3. Double Reading Optical Micrometer กลอ้งชนิดน้ีจะใชก้ารอ่านค่าองศาจากจาน

องศาทั้งสองหนา้ เรียกวา่ Double  Image ตวัอยา่งเช่น กลอ้ง T2 

 

รูปที ่5.8  กลอ้งวดัมุมแบบ Double Image  กลอ้ง  Wild T2 



กลุ่มที่ 4  แบ่งกลอ้งออกตามลกัษณะการวดัมุมคือ 
1. Repeating Theodolite เป็นกลอ้งท่ีใชว้ดัมุมแบบซ ้ าหรือแบบทวน บางทีเรียกวา่ 

Double Center หรือ Double Axis Theodolit เป็นกลอ้งชนิด Vernier จานองศาเป็น

โลหะ 

                                                                   

รูปที ่5.9  กลอ้งวดัมุม Double Axis Theodolit เป็นกลอ้งชนิด Vernier 

2. Optical Theodolite แต่จานองศาจะเป็นแกว้ มี Micrometer และเป็นกลอ้ง Double 

Axis เหมือนกนั สามารถวดัมุมแบบ Repetition ได ้ มีจานบนจานล่างเหมือน

กลอ้ง Vernier ตวัอยา่งเช่นกลอ้ง T1 

 

รูปที ่5.10  กลอ้งวดัมุม Optical Theodolite กลอ้ง Wild T1 

3. Direction Theodolite  หรือเป็นกลอ้งชนิด Single Axis ไม่สามารถวดัมุมแบบ 

Repetition ได ้มีสกรูตั้งองศาและเป็นกลอ้งชนิด Double Image ตวัอยา่งเช่น กลอ้ง 

WILDT2 



 

4. รูปที ่5.11  กลอ้งวดัมุม WILDT2 

ทั้ง 4 กลุ่มท่ีกล่าวถึงน้ีปัจจุบนัก าลงัจะลา้สมยัและท าการเลิกผลิต รวมทั้ง 4 กลุ่มน้ีเรียกกลอ้งชนิด
เหล่าน้ีวา่ Mechanical Theodolite   

 
กลุ่มที่ 5  กลอ้งชนิดน้ีเป็นกลอ้งท่ีไดพ้ฒันามาใชง้านประมาณปี  1965 รุ่นเก่าๆ ก็ลา้สมยัไป  

ปัจจุบนักลอ้งจะประดิษฐ์ร่วมกบัเคร่ืองมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกอบกบัเคร่ืองมือวดั
ระยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกอบกบัเคร่ืองมือวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ได ้กลอ้งชนิดน้ีแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
 1. Digital Theodolite   เป็นกลอ้งท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีจอบอกค่าองศา กลอ้งจะ
อ่านเหมือนกลอ้ง Theodolite   ทัว่ไป แต่จะตอ้งใชแ้บตเตอร่ี 

       
รูปที ่5.11  กลอ้งวดัมุม Digital Theodolite    

 
 2. Electronic  Digital Theodolite เป็นกลอ้งท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีจอส าหรับบอก
ค่าองศา บางทีเรียกกลอ้งชนิดน้ีวา่ Electronic Theodolite 



 
รูปที ่5.12  กลอ้งวดัมุม Electronic  Digital Theodolite 

 3. Electronic Tacheometer   กลอ้งท่ีสร้างประกอบกบัเคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 กลอ้ง Electronic Theodolite น้ี บางชนิดจะสามารถวดัมุมแบบ Repettion ได ้ และในปัจุ
บนัไดมี้การประดิษฐร์ะบบการเก็บขอ้มูลในสนามเรียกวา่ Electronic field book ซ่ึงสามารถน าไป
ต่อ Computer และเคร่ือง Plot ได ้ในสมยัปัจจุบนัมกัจะเรียกวา่ Electronic Total Station หรือ  
Electronic Modular System 

 
รูปที ่5.13  กลอ้งวดัมุม Electronic Tacheometer    

 
เร่ืองที ่5.3  ส่วนประกอบต่างๆ  ของกล้อง VERNIER THRODOLITE หรือ TRANSIT  
ส่วนประกอบใหญ่ๆ ของกลอ้งจะแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. ตัวกล้อง ( TELESCOPES) ในปัจจุบนัน้ีตวักลอ้งนิยมออกแบบมาใหส้ามารถส่องเพื่อ

การวดัมุม และใชเ้ป็นท่ีส่งล าแสงและรับล าแสง Infar-red หรือ Laser เพื่อการวดัระยะ ซ่ึงเราเรียกวา่ 

Coaxial telescope ซ่ึงตอ้งรักษาคุณสมบติัต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นคือ ก าลงัขยายมาก ตวักลอ้งสั้น 

สามารถท่ีจะหมุมรอบแกนได ้และจะตอ้งมีความละเอียดในการส่องวดัมุมส่วนประกอบของตวั

กลอ้งมีดงัน้ี  

1.1 เลนส์ปรับความชดั ( FOCUSSING LENS) 
         1.1.1 External focusing หมายถึงกลอ้งท่ีใช ้Eyepiece หรือ  Objective ท าหนา้ท่ี
ปรับภาพใหช้ดัเจนแทนเลนส์โฟกสั ปัจจุบนัไดล้า้สมยัแลว้ แต่ก็ยงัมีการใชก้บัตวักลอ้งของเขม็ทิศ 
ขอ้สังเกตตวักลอ้งชนิดน้ีก็คือ Eyepiece และ Objective จะเคล่ือนท่ีเขา้ – ออกเม่ือเวลาปรับภาพ 



  1.1.2 Internal  focusing หมายถึงตวักลอ้งท่ีบรรจุเลนส์โฟกสัเขา้ไปขา้งในตวั
กลอ้ง ส่วนมากจะเป็นเลนส์เวา้ เพื่อท าหนา้ท่ีปรับภาพให้ชดัเจน และมี Anallatic lens ประกอบดว้ย 
เพื่อท าใหต้วับวกคงท่ีของสเตเดียเป็นศูนย ์ปัจจุบนัจะใชต้วักลอ้งชนิดน้ีเป็นส่วนมาก ไม่วา่จะเป็น
กลอ้งระดบั และ Theodolite ขอ้สังเกตของกลอ้งชนิดน้ีก็คือ Eyepiece และ Objective lens จะติด
ตาย 
 1.2   EYEPIECE  ท าหนา้ท่ีขยายภาพและสายใยใหช้ดัเจน   
 1.3  สายใยกลอ้ง (CROSS HAIR หรือ  HAIR LINE ) ปัจจุบนัสายใยกลอ้ง จะใชว้ธีิการขีด
ลงบนแผน่แกว้ และน าอีกแผน่หน่ึงมาประกบโดยใชก้าวพิเศษ  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความสกปรกและ
การลบเลือน สายใยราบและสายใยด่ิงจะตอ้งตั้งไดฉ้ากซ่ึงกนัและกนั และจุดตดัของสายใยก็คือ
แนวแกนกลอ้ง สายใยด่ิงจะมีสายใยเล็กๆ อีกสองสายใยเรียกวา่ สายใยบนและสายใยล่าง  (Upper 
and Lower hair line ) ผลต่างของสายใยทั้งสองเรียกวา่ ยา่นสเตเดีย ใชใ้นการหาระยะราบหรือระยะ
ด่ิง 
 2. จานบน (UPPER PLATE) จานบนจะตอ้งอยูใ่นแนวระดบั มีแกนสวมทบัแกนของจาน
องศา ซ่ึงจานองศาจะเป็นจานล่าง จานบนจะหมุนรอบแกนด่ิงของกลอ้ง (Standing axis หรือ 
Vertical axis) ส่วนประกอบของจานบนมีดงัน้ี 
  2.1 หลอดระดบัฟองยาว  (Tubular  level ) อาจจะมีหน่ึงหรือสองหลอดซ่ึงตั้งได้
ฉากซ่ึงกนัและกนั เราเรียกวา่ Plate Level หรือ ระดบัตวัล่าง  เวลาวดัมุมราบหรือมุมด่ิงจะตอ้งได้
ระดบั 
  2.2  ระดบัตวับน  (Index level ) เป็นระดบัของจานองศาด่ิง ตวัระดบัจะติดอยูก่บั 
Vernier แต่ตวักลอ้งจะติดอยูก่บัจานองศา  ซ่ึงแนว  0 จะตอ้งอยูใ่นแนวของแกนกลอ้ง 
  2.3 ควงสัมผสัทางราบ (Upper tangent screw) ใชห้มุนกลอ้งใหส้ายใยไปตดักบัท่ี
หมายเล็ง 
  2.4 ควงบงัคบัจานองศาด่ิง (Vertical circle clamp screw) เพื่อ Clamp  กลอ้งใหอ้ยู่
ในแนวราบ โดยใหศู้นยข์องจานองศาตรงกบั Index ของ  Vernier  เพื่อวดัมุมด่ิง 
  2.5  ความสัมผสัจานองศาด่ิง  (Vertical circle tangent screw) เป็นควงท่ีใชส้ าหรับ
เล่ือนใหส้ายใยราบของกลอ้งสัมผสัจุดท่ีตอ้งการวดัมุมด่ิง 
 3. จานล่าง (LOWERPLATE) หรือจานองศาราบของกลอ้ง  ซ่ึงจะติดกบัแกนเพื่อสวมเขา้
กบัแกนล่างสุดท่ีติดกบั Foot  screw  ส่วนประกอบของจานล่างจะมี  Lower  clamp  screw  หรือ
ควงบงัคบัทางราบ ส าหรับน าค่าองศาไปทิ้งธงหลงั 
 4. ควงตั้งระดับ (LEVELLING SCREW) ชุดของควงตั้งระดบัหรือควงสามเส้าน้ีจะ
ประกอบไปดว้ย 



  4.1 ควงสามเส้าใชต้ั้งระดบัราบของกลอ้ง (Plate level) ซ่ึงควงสามเส้าน้ีจะเป็นตวั 
Support แท่นบนของควงสามาเส้า (Tribach) 
  4.2 แท่นบนของควงสามเส้า (Tribach) จะเป็นโครงสร้างท่ีรับส่วนต่างๆ ของ
กลอ้ง 
  4.3 Trivet  stage หรือฐานของกลอ้ง เป็นฐานท่ีใชข้นัควงของขากลอ้งใหข้ากลอ้ง
ติดกบักลอ้ง 
  4.4 ถา้เป็นกลอ้ง Optical reading theodolite จะมีแผน่สปริง(Sprimg plate) กด
ส่วนล่างของ Foot screw ถา้ขนัสกรูขากลอ้งแน่น แผน่สปริงจะกดแน่น ท าใหต้ั้งระดบัล าบาก 
  4.5 ควงสัมผสัทางราบของจานล่าง (Lower tangent screw) ใชห้มุนใหส้ายใยตดั
กบัท่ีหมายหรือธงหลงัหรือเป้าหลงั 

 
รูปที ่5.14  ส่วนประกอบของกลอ้งวดัมุม 

 
ลกัษณะแกนต่างๆ  ของกล้อง 
 1. แกนกลอ้ง (Telescope axis) คือแนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง 
และจุดศูนยอ์อ๊ฟติก (Optic center)ของเลนส์ปากกลอ้ง (Objective ) 
 2. แกนด่ิงของกลอ้ง (Vertical axis) คือแนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนในทางราบ
ของกลอ้ง 



 3. แกนราบของกลอ้ง (Horizontal axis) คือแนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนของตวั
กลอ้ง(Telescope) ในทางด่ิง 
 4. แกนของหลอดระดบั (Bubble tube axis) คือแนวเส้นตรงท่ีสัมผสักบัจุดสูงสุดของส่วน
โคง้ของหลอดระดบั 
 5. จุดศูนยก์ลางของกลอ้ง Theodolite คือจุดตดัของแกนราบ แกนด่ิงและแกนกลอ้งตดักนั 
 
 ลกัษณะอนัพงึประสงค์ของกล้อง THEODOLITE ส าหรับกลอ้งวดัมุมท่ีถูกตอ้งจะตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี 
 1. สายใยด่ิงจะตอ้งตั้งไดฉ้ากกบัแกนราบของกลอ้ง จะท าใหจุ้ดต่างๆ บนสายใยด่ิงสามารถ
ใชใ้นการวดัมุมราบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือท าใหว้างแนวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. แกนของระดบัล่าง (Plate level) จะตอ้งตั้งไดฉ้ากกบัแกนด่ิง ทั้งน้ีเพื่อวา่เม่ือกลอ้งได้
ระดบัแลว้ แกนด่ิงของกลอ้งจะอยูใ่นแนวด่ิงจริง ๆ  นัน่คือมุมราบจะถูกวดัอยูใ่น Horizontal plane 
และมุมด่ิงจะถูกวดัไดโ้ดยปราศจาก Index error เน่ืองจากการเอียงของแกนด่ิง 
 3. แนวเล็ง (Line of sight) จะตอ้งตั้งไดฉ้ากกบัแกรนราบท่ีจุดตดักบัแกนด่ิงและแกนกลอ้ง 
แกนกลอ้งจะตอ้งเป็นแกนเดียวกบัแนวเล็ง ซ่ึงถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้ ถา้หมุนตวักลอ้งรอบๆ แกนราบ 
แนวเล็งจะอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็น Plane เม่ือเราปรับโฟกสั ไม่วา่ส่องท่ีหมายใกลห้รือไกล จุดท่ีหมาย
นั้นก็จะอยูบ่น Plane ของแนวเล็ง ซ่ึงจะผา่นแนวแกนด่ิง 
 4. แกนราบจะตอ้งตั้งไดฉ้ากกบัแกนด่ิง ดงันั้นเม่ือกระดกกลอ้งแนวเล็งจะอยูใ่นพื้นด่ิง 
(Vertical plane) 
 5. แกนของหลอดระดบัตวับนจะตอ้งขนานกบัแกนกลอ้งในกรณีท่ีตอ้งการหาค่าระดบั 
หรือเพื่อใหก้ารวดัมุมสูงไดถู้กตอ้ง ปราศจาก Index error 
 6. ในกรณีท่ีระดบัด่ิงไดร้ะดบั แนวกลอ้งอยูใ่นแนวระดบั   Vernier  ของกลอ้งจะตอ้งได้
ศูนยพ์อดี เพื่อใหก้ารวดัมุมสูงไดถู้กตอ้งไม่มีความคาดเคล่ือนจาก  Vernier 
 7. แกนกลอ้งจะตอ้งตั้งไดฉ้ากกบัแกนราบ 
 8. จุดตดัของสายใยราบและสายใยด่ิงจะตอ้งอยูก่ึ่งกลางของ Field of view ท่ีมองเห็นใน 
Eyepiece 
 9. ในกรณีท่ีกลอ้งใช ้ Striding level เพื่อแกก้ารเอียงของแกนราบท แกนของ Striding level 
จะตอ้งขนานกบัแกนราบของกลอ้ง และถา้สมมุติวา่ หมุนกลอ้งไดแ้นวเล็งจะตอ้งอยูใ่น Vertical  
Plane 
 10. ในกลอ้งท่ีมี Optical plummet หรือกลอ้งเล็งหวัหมุด แนวเล็งในทางด่ิงจะตอ้งอยูใ่น
แนวด่ิง (Plumb line) 
เร่ืองที ่ 5.5  ฝึกทกัษะการตั้งกล้องวดัมุม Theodolite   ดูรายละเอยีดในใบงานที ่5 



  
แบบทดสอบท้ายบทที ่5 

ค าส่ัง  เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
1.  THEODOLITEเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับ  
        ก.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมราบ และมุมด่ิง 
        ข.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัระยะราบ และระยะด่ิง 
        ค.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัพื้นท่ี 
        ง.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมและระยะทาง 
2.  Transit เป็นเคร่ืองมือส าหรับ 
        ก.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมราบ และมุมด่ิง 
        ข.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัระยะราบ และระยะด่ิง 
        ค.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัพื้นท่ี 
        ง.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมุมและระยะทาง 
3.    Carl Zeiss Jena ไดป้ระดิษฐก์ลอ้ง Optical Theodolite ในปี 
        ก.  ค.ศ. 1962 
        ข.  ค.ศ. 1972 
        ค.  ค.ศ. 1982 
        ง.  ค.ศ. 1992 
4.    Optical Theodolite หมายถึง  
        ก.  กลอ้งท่ีใช ้Vernier ช่วยในการอ่านมุม 
        ข.  กลอ้งท่ีใชร้ะบบ Len และ Prism จานองศาท่ีเป็นแกว้ 
        ค.  กลอ้งท่ีใช ้Vernier ช่วยในการอ่านมุมและจานองศาท่ีเป็นแกว้ 
        ง.   กลอ้ง Theodolite  ไม่มีหลอดระดบัอยูบ่น Telescope 
5.  Direct Reading Theodolite หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 
        ก.  Optical Theodolite 
        ข.  Vernier  Theodolite 
        ค.  Scale Reading Theodolite 
        ง.  Direction Theodolite   
6.  กลอ้งชนิดใดท่ีอ่านมุมแบบ  Scale Reading Theodolite 
        ก.  Wild T0 
        ข.  Wild T1 



        ค.  Wild T2 
        ง.   Wild T16 
7.  ขอ้ใดเป็นกลอ้งชนิด Single Reading Optical Micrometer Theodolite   
        ก.  Wild T0 
        ข.  Wild T1 
        ค.  Wild T2 
        ง.   Wild T16 
8.  กลอ้งชนิดใดท่ีอ่านมุมแบบ  Scale Reading Theodolite 
        ก.  Wild T0 
        ข.  Wild T1 
        ค.  Wild T2 
        ง.   Wild T16 
9.  Repeating Theodolite เป็นกลอ้งท่ีใชว้ดัมุมแบบ  
        ก.  แบบซ ้ าหรือแบบทวน 
        ข.  แบบDirection 
        ค.  แบบหนา้ซา้ยหนา้ขวา 
        ง.   แบบ Vernier 
10.  เป็นกลอ้งท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีจอบอกค่าองศา คือกลอ้งชนิดใด 
        ก.  Repeating Theodolite 
        ข.  Digital Theodolite    
        ค.  Electronic  Digital Theodolite 
        ง.   Direction Theodolite 
11.  เป็นกลอ้งท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีจอส าหรับบอกค่าองศา 
        ก.  Repeating Theodolite 
        ข.  Digital Theodolite    
        ค.  Electronic  Digital Theodolite 
        ง.   Electronic Tacheometer    
12.  เป็นกลอ้งท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีจอส าหรับบอกค่าองศา 
        ก.  Repeating Theodolite 
        ข.  Digital Theodolite    
        ค.  Electronic  Digital Theodolite 
        ง.   Electronic Tacheometer    



13.  กลอ้งท่ีสร้างประกอบกบัเคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
        ก.  Repeating Theodolite 
        ข.  Digital Theodolite    
        ค.  Electronic  Digital Theodolite 
        ง.   Electronic Tacheometer    
14.  FOCUSSING LENS 
        ก.  Repeating Theodolite 
        ข.  ควงสัมผสัทางราบ 
        ค.  ท าหนา้ท่ีขยายภาพและสายใยใหช้ดัเจน   
        ง.   เลนส์ปรับความชดั 
15.  ส่วนประกอบกลอ้งท่ีใชใ้นการตั้งระดบัอยา่งละเอียด 
        ก.  หลอดระดบัฟองยาว   
        ข.  ควงสัมผสัทางราบ 
        ค.  ควงสามเส้า 
        ง.   หลอดระดบัฟองกลม  
16.  แกนราบของกลอ้ง (Horizontal axis) คือ 
        ก.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง และจุดศูนยอ์๊อฟติก 
        ข.  แนวเส้นตรงท่ีสัมผสักบัจุดสูงสุดของส่วนโคง้ของหลอดระดบั 
        ค.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนของตวักลอ้ง(Telescope) ในทางด่ิง 
        ง.   แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง 
17.  แกนกลอ้ง (Telescope axis) คือ 
        ก.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง และจุดศูนยอ์๊อฟติก 
        ข.  แนวเส้นตรงท่ีสัมผสักบัจุดสูงสุดของส่วนโคง้ของหลอดระดบั 
        ค.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนของตวักลอ้ง(Telescope) ในทางด่ิง 
        ง.   แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง 
18.  แกนของหลอดระดบั (Bubble tube axis) คือ 
        ก.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง และจุดศูนยอ์๊อฟติก 
        ข.  แนวเส้นตรงท่ีสัมผสักบัจุดสูงสุดของส่วนโคง้ของหลอดระดบั 
        ค.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนของตวักลอ้ง(Telescope) ในทางด่ิง 
        ง.   แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง 
19.   แกนด่ิงของกลอ้ง (Vertical axis) 
        ก.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง และจุดศูนยอ์๊อฟติก 



        ข.  คือแนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนในทางราบของกลอ้ง 
        ค.  แนวเส้นตรงท่ีผา่นแกนของอาการหมุนของตวักลอ้ง(Telescope) ในทางด่ิง 
        ง.   แนวเส้นตรงท่ีผา่นจุดตดัของสายใยราบกบัสายใยด่ิง 
20.  Optical plummet คือ 
        ก.  กลอ้งเล็งหวัหมุด 
        ข.  ควงสัมผสัทางราบ 
        ค.  ควงสามเส้า 
        ง.   หลอดระดบัฟองกลม  
 
 
 

 
 


