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แผนทีภู่มปิระเทศ (Topographic Map) 
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                       การอ่านแผนทีภู่มิประเทศ 
แผนท่ี (Map)คือ การจ าลองส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผวิโลกยอ่ส่วน
ใหเ้ลก็ลงตามมาตราส่วนท่ีตอ้งการบนแผน่วสัดุท่ีเลือกสรรแลว้ ซ่ึง
แสดงใหป้รากฏดว้ยสญัลกัษณ์ เส้น สี และรูปทรงสณัฐานต่างๆ 
  
 แผนทีภู่มปิระเทศ (Topographic Map) 
คอื แผนทีซ่ึ่งแสดงขนาด รูปร่าง ความสูงต า่ และการวางตวัของ
ลกัษณะภูมปิระเทศตลอดจนส่ิงทีม่นุษย์สร้างขั้นบนพืน้ที ่
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รายละเอียดขอบระวาง 

แผนที่ภมิูประเทศมาตราสว่น 1:50,000 

L7018 

ช่ือแผ่นระวาง ช่ือชุดและมาตราส่วน 

หมายเลขแผ่นระวาง 

หมายเลขการจดัพิมพ ์ หมายเลขประจ  าชุด 

มาตราสว่นบรรทดั 
สารบญัระวางตดิตอ่ 

กราฟแปลงค่า 

สารบญัแสดงแนว

แบ่งเขตการปกครอง 

ค าแนะน าระดบัสูง 

แผนผงัเดคลิเนชัน่  

(มุมเยื้ อง) 

ค าแนะน าลาด 

ช่วงตา่งเสน้ชั้นความสูง 

สญัลกัษณ ์ 

ศพัทานุกรม 

รายละเอียดขอ้มูลแผนที่ 

องค์ประกอบของข้อมูล
ขอบระวาง 
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ช่ือชุดและมาตราส่วน 
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ช่ือแผ่นระวาง 
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หมายเลขการจดัพิมพ ์
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หมายเลขประจ  าชุด 
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หมายเลขประจ าชุด (Series number) 
  มีหมายเลขประจ าชุดต่างกนั  เช่น L708  L7017 และL7018  
   
-  L หมายถึง ภูมิภาคหน่ึงของทวปีเอเชีย ซ่ึงตรงกบัของประเทศไทย 
- เลข 7 หมายถึง กลุ่มของมาตราส่วนทีก่ าหนดไว้แน่นอน คอื มาตราส่วน 
1:70,000 ถึง 1:35,000  
- เลข 0 หมายถึง ตัวเลขแสดงส่วนย่อยของภูมิภาค เช่น ของไทยก าหนดขอบเขต
ไว้แน่นอนเป็นเลข 0 
- เลข 8 หรือเลข 17 หรือเลข 18 เป็นตัวเลขทีแ่สดงว่าแผนทีชุ่ดน้ันจัดท าเป็นคร้ัง
ทีเ่ท่าใดในภูมิภาค 
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6 สารบญัระวางติดต่อ (Index to adjoining sheet) 
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7 สารบัญแนวแบ่งเขตการปกครอง 
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.8 พื้นหลกัฐาน Datum   
(Indian datum 1975) 
ส าหรับแผนท่ีชุด L7017  
ส่วนแผนท่ีชุด L7018           
ใชอ้า้งอิงหลกัฐาน 
WGS1984 (World 
Geodetic System) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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9 แสดงแนวทิศเหนือหลกั 3 ทิศ คือ  
ทิศเหนือจริง (True north) แนวทิศช้ีตรง
ไปที่ขั้วโลกเหนือ 
ทิศเหนือกริด (Grid north) แนวทิศช้ีขนาด
กบัแนวเส้นกริดตั้ง 
ทิศเหนือแม่เหลก็ (Magnetic north) ช้ีไป
ยงัขั้วเหนือสนามแม่เหลก็โลก  
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                มาตราส่วนแผนที่ Map Scale 

 
มาตราส่วนแผนที่ เป็นการแสดงอตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง 

ระยะทางที่วดัได้บน แผนที่ 1 หน่วย กบัระยะทางทีว่ดัได้จริงบนภูมิประเทศ  

 
วิธีการบอกมาตราส่วน 
มาตราส่วนเศษส่วนหรือมาตราส่วนตัวเลข 1/25,000    1:25,000  
มาตราส่วนค าพูด1 เซนติเมตร ต่อ 20 กโิลเมตร 
มาตราส่วนบรรทดั 
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ตัวอย่าง ระยะทางในแผนท่ี 10 เซนติเมตร และวดัระยะระหวา่งจุด 2 
จุดนั้น ในภูมิประเทศไดเ้ท่ากบั 1,000 เมตร 
ค านวณค่ามาตราส่วนแผนท่ี (ชนิดมาตราส่วนแบบเศษส่วน) 
มาตราส่วนแผนท่ี   =    10  (เซนติเมตร)  /  1,000 (เมตร) 
    =   10  (เซนติเมตร)  /   1,000  x  100 (เซนติเมตร) 
    =  1/10000 หรือ  1:10,000 
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ตัวอย่างที่2 ระยะทางจริง 750 เมตร จะเป็นระยะทางเท่าใด?(AB)  
ในแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 
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1/50000  =  AB/750 
750/50000 = AB 
750x100/50000 = AB 
ระยะทางในแผนที่ = 1.5 ซม. 

ตัวอย่างที่2 ระยะทางจริง 750 เมตร จะเป็นระยะทางเท่าใด? (AB)  
ในแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 
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              แผนทีภู่มปิระเทศ (Topographic Map) 
คอื แผนทีซ่ึ่งแสดงขนาด รูปร่าง ความสูงต า่ และการวางตวัของ
ลกัษณะภูมปิระเทศตลอดจนส่ิงทีม่นุษย์สร้างขั้นบนพืน้ที ่จะต้อง
ประกอบด้วย 
 เส้นช้ันความสูง (Contour line) คอื เส้นทีล่ากผ่านจุดต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเลเท่ากนั 
 
เพือ่ทีจ่ะแสดงลกัษณะภูมปิระเทศ 
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ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 ลกัษณะของภูมิประเทศท่ีปรากฏอยูบ่นแผนท่ี ได้
โดยเส้นชั้นความสูงรูปแบบต่างๆเป็นตวัแทน  
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(การอ่านแผนที)่  

ลกัษณะเส้นขั้น
ความสูง 
พื้นท่ีลาดชนัมาก
เส้นชั้นความสูง
ชิดกนัมากกวา่ภูมิ
ประเทศท่ีมีความ
ลาดชนันอ้ย 
 
 



บุญรักษ ์พฒันกนก พด. 

  เส้นช้ันความสูงมักหันด้านหยกัแหลมไปยงัด้านต้นน า้ 
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เส้นช้ันความสูงหลกั (index contour) บอกค่าความสูงด้วยตัวเลขลงตวั เช่น 100 
เส้นช้ันความสูงรอง (intermediate contour) ก าหนดเส้นช้ันความสูงช่วงละ 20  
เส้นช้ันความสูงแทรก (Supplemental contour) เส้นช้ันความสูงแทรกแสดงด้วย
เส้นประ ในก าหนดเส้นช้ันความสูงแทรกช่วงละ 10 เมตร 
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• ความลาด (Slope) คอื ความเอยีงของพืน้ที่หรือเส้น
เมื่อเทียบกบัเส้นในแนวระนาบ 

• วธีิการวดัความชัน เราอาจจะวดัความชันของพืน้ที่โดยตรงจาก
แผนทีภู่มปิระเทศ  โดยการวดัระยะทางบนแผนที ่จากปลายหน่ึง
ไปยงัอกีปลายหน่ึงของความลาดน้ัน ๆ และตามความแตกต่าง
ของความสูงทีป่ลายทั้งสอง (ดูจากเส้นช้ันความสูง)  
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สูตรความลาด 

ความลาด (SLOPE) 

ระยะในทางดิ่ง (V.D.) 
ระยะในทางราบ (H.D.) 

X  100 

ระยะในทางดิ่ง (V.D.) 
ระยะในทางราบ (H.D.) 

X  57.3 

หน่วย 

เปอร์เซนต์ 

องศา 
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การค านวณความลาดชัน  
(Calculate percent of slope and degree of slope) 

https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html  

=DEGREES(ATAN(0.5)) 

Calculate slope degree in MS.Excel 

=DEGREES(ATAN(1)) 
=ATAN(0.5)*180/PI() 
=ATAN(1)*180/PI() OR 

OR 

https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c7_p10.html
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ตวัอย่างการค านวณความลาดชันบนเส้นชัน้ความสูง 

ช่วงต่างของเส้นชัน้ความสูง = 2 เมตร 

A  B  = 254 เมตร 
C  D  = 120 เมตร 

(Rise/Run)*100     (10/254)*100 =    3.9% 
(Rise/Run)*100     (10/120)*100 =    8.3% 

ช่วงต่างของเส้นชัน้ความสูง = 2 เมตร 
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การวเิคราะห์ความลาดชันด้วยโปรแกรมสารสนเทศภมูศิาสตร์ 
(Spatial analysis with GIS application) 

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF  

Contour   Digital Elevation Model  Spatial analysis 

ILWIS 

Global Mapper 

ArcGIS 

Contour   Digital Elevation Model  Spatial analysis 

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/pdf/PROJ_48/DE_01.PDF
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รูปด้านตดัของภูมิ
ประเทศ (Topographic 
profile) หมายถึง ภาพ
ภูมิประเทศซ่ึงน ามา
เขียนบนพืน้ที่ตั้งฉากกบั
แนวระนาบ เหมือนกบั
การมองภูเขาบนทีร่าบ
จากต าแหน่งซ่ึงห่าง
ออกไปไกล ๆ 
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ทีม่า: อ.ทศัพร  ธนจาตรุนต ์



บุญรักษ ์พฒันกนก พด. 

ข้อควรค านึงในการใช้แผนทีภู่มปิระเทศในสนาม 
1. วางแผนทีใ่ห้อยู่ในทศิทีถู่กต้อง 
2. ศึกษาลกัษณะภูมปิระเทศจากการใช้เส้นช้ันความสูง  
3. ควรฝึกหัดคาดคะเนระยะทางจริง เพือ่ เปรียบเทยีบ
ระยะทางในแผนที ่
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จบการน าเสนอ 

From ground-based telescopes, the "ant nebula" resembles the head and thorax of a garden ant 


