
แผนท่ีและเคร่ืองมอืทางภมูิศาสตร์



ระบบกายภาพ คอื
การศกึษาลกัษณะภูมปิระเทศ   
ลกัษณะธรณวีทิยาภูมอิากาศ  

ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ  

ระบบกายภาพ    คือ
ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภูมิ-

ประเทศ   ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

ระบบสังคมมนุษย์   คือ    
ศึกษาเกี่ยวกับประชากร  
การเมือง  เศรษฐกิจฯลฯ

ระบบสังคมมนุษย์   คือ    
ศึกษาเก่ียวกบัประชากร  
การเมือง  เศรษฐกิจ ฯลฯ

นักเรียนรู้ไหมว่า  ‘ภูมิศาสตร์’ แบ่งลกัษณะการศึกษาได้กีร่ะบบ



แผนที่1

ความหมายของแผนที่

ความส าคญัของแผนที่

ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือแสดงลกัษณะของพ้ืนผวิโลกและส่ิงต่าง ๆ บนพ้ืนผวิโลก ทั้งส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยแสดงขอ้มูลลงบนวสัดุพ้ืนราบ ดว้ยการ
ยอ่ขนาดใหเ้ลก็ลงตามมาตราส่วนท่ีตอ้งการ และใชส้ัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูบ่นพ้ืนผวิโลก

มีความส าคญัต่อการศึกษาวชิาภูมิศาสตร์ เพราะการศึกษาวชิาน้ีจะตอ้งกล่าวถึงสถานท่ี   
ต่าง ๆ บนพ้ืนผวิโลกเสมอ ถา้เราไม่เคยไปสถานท่ีนั้น ๆ มาก่อน และนึกภาพไม่ออก เรา
สามารถใชแ้ผนท่ีช่วยได้
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แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ  

• แผนท่ีอา้งอิง (general reference map)

• แผนท่ีเฉพาะเร่ือง  (thematic map) 

ประเภทของแผนที่
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แผนทีอ้่างองิ (general reference map)

แผนทีอ้่างองิทีส่ าคัญมีแผนทีป่ระเภทใดบา้ง

แผนทีภู่มิประเทศ คือ  
แผนท่ีท่ีใชแ้สดงลกัษณะ
ภูมิประเทศบนพ้ืนผวิโลก  
เช่น  ทีร่าบสูง  เนินเขา  
แม่น า้  เกาะ  ถนน  เมือง  
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แผนทีอ้่างองิ (general reference map)

แผนทีชุ่ด คือ  แผนท่ีหลายฉบบัท่ีมี
มาตราส่วนและรูปแบบเป็นอยา่ง
เดียวกนั  และครอบคลุมพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ี
หน่ึงโดยเฉพาะ

แผนที่ของกรมแผนทีท่หาร
ชุดนี ้ มีความแตกต่างกบั
แผนทีภู่มิประเทศอย่างไร
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แผนที่เฉพาะเร่ือง (thematic map) 

แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map) เป็นแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดเฉพาะเร่ือง

แผนทีรั่ฐกจิ  (political  map)

แผนทีภู่มอิากาศ  (climatic  map)

แผนทีธ่รณีวทิยา (geologic  map)

แผนทีก่ารถือครองที่ดิน  (cadastral  map)

แผนทีพื่ชพรรณธรรมชาต ิ (natural  vegetation  map)

แผนทีท่่องเทีย่ว  (tourist map)
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แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)

แผนทีรั่ฐกจิ  
(political  map)  
แสดงอาณาเขต
ของประเทศต่าง ๆ     
พร้อมท้ังแสดง
ท่ีตั้งและช่ือของ
เมืองหลวง

เมียนมา
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แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)

แผนทีภู่มิอากาศ  (climatic  map) แสดงขอ้มูลดา้นภูมิอากาศโดยเฉพาะ
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แผนทีธ่รณีวิทยา  (geologic map)  เป็นแผนท่ีท่ีแสดงอาย ุ ประเภท  และ
การกระจายตวัของหินเปลือกโลก  การตกตะกอนทบัถมของสารต่าง ๆ  
รอยเล่ือนบนผิวโลก  และลกัษณะทางธรณีวิทยาอ่ืน ๆ

แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)
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แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)

แผนทีก่ารถือครองที่ดิน  (cadastral  map) แสดงอาณาเขตท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง  โดยท่ีแต่ละแปลงมีการแสดงสิทธิครอบครอง
โดยแสดงการเป็นเจา้ของเป็นราย ๆ
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แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)

แผนทีพื่ชพรรณธรรมชาติ  
(natural vegetation map)
แสดงประเภทของพืชพรรณธรรมชาติ
และการกระจายตวัของพืชพรรณชนิดนั้น ๆ

14



แผนทีท่่องเทีย่ว (tourist  map) เป็นแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่ง  
และสถานท่ีส าหรับการท่องเท่ียว  

แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง (thematic map)

น ำ้ตกธรรมรส

น ำ้ตกเขำยำยดำ
ศำลสมเดจ็พระเจำ้ตำกสิน

วดัสำรนำถธรรมำรำม
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เส้นโครงแผนที่

เส้นโครงแผนที ่ (map projection)
เป็นระบบเส้นสมมุติของโลก
ใชเ้ส้นละติจูดและลองจิจูดเป็น
เส้นสมมุติ

ซ่ึงเรียก เส้นละตจูิด วา่ เส้นขนาน
เส้นลองจิจูด เรียกวา่ เส้นเมริเดยีน

การสร้างเส้นโครงแผนที ่ 
มี 3 รูปแบบ  

เส้นโครงแผนทีแ่บบระนาบ  
เส้นโครงแผนทีแ่บบทรงกรวย  
เส้นโครงแผนทีแ่บบทรงกระบอก

นักเรียนสามารถ
สร้างเส้นโครงแผนที่
ไดด้ว้ยรูปแบบใดบา้ง
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เส้นโครงแผนทีแ่บบระนาบ 
(azimuthal projection)

เส้นโครงแผนที่

แสดงพ้ืนผวิโลกเพียงซีกเดียว
นิยมใชเ้ขียนแผนท่ีบริเวณขั้วโลก    
มีคุณสมบติัรักษาทิศทางไดดี้  
ใชเ้ขียนแผนท่ีเส้นทางเดินเรือ

เส้นเมริเดียนและเส้นขนาน 
ปรากฏบนลงบนพื้นผวิแบนราบ

แผนที่ท่ีสรำ้งดว้ยเสน้โครงแผนที่แบบระนำบ
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เส้นโครงแผนทีแ่บบทรงกรวย (conic projection)

เส้นเมริเดยีน
เป็นเส้นตรงคลา้ย
รัศมีแยกออกไปจาก
ยอดกรวย ซ่ึงเป็นจุด
ศูนยก์ลางของวงกลม

เส้นขนาน เป็นเส้น
โคง้ของวงกลมท่ีมี
จุดศูนยก์ลางร่วมกนั
จึงขนานกนัทุกเส้น

เส้นโครงแผนที่

นิยมใชเ้ขียนแผนท่ีบริเวณละติจูดกลางท่ีมีพ้ืนท่ี
ในแนวตะวนัออก – ตะวนัตก  
เช่น  แผนท่ีทวปีเอเชีย

แผนที่ที่สรำ้งดว้ยเสน้โครงแผนที่แบบกรวยสมัผสั
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เส้นโครงแผนทีแ่บบทรงกระบอก
(cylindrical equal area projection)

เส้นเมริเดียน
จะเป็นเสน้ตรงตั้งฉาก
กบัเสน้ขนาน

เส้นขนาน  
จะเป็นเส้นตรง
และขนานกนัทุกเสน้

เส้นโครงแผนที่

มีคุณสมบติัรักษาทิศทาง
นิยมใชเ้ขียนแผนท่ีเส้นทางเดินเรือ

แผนที่ท่ีสรำ้งดว้ยเสน้โครงแผนที่แบบทรงกระบอกสมัผสั
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องค์ประกอบของแผนที่

• บอกใหเ้รารู้วา่
แผนท่ีนั้นเป็น
แผนท่ีชนิดใด  
เก่ียวกบัอะไร

• ช่วยบอก
ทิศทางของส่ิง
ท่ีแสดงไวใ้น
แผนท่ี

• ช่วยบอก
ระยะทางจริงบน
พ้ืนผวิโลกไดว้า่มี
ระยะทางเท่าไร

• ใชใ้นแผนท่ีเพื่อ
แทนส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏจริงบน
พ้ืนผวิโลก

ช่ือแผนที่
(map name)

ทิศทาง
(direction)

มาตราส่วน
(map scale)

สัญลกัษณ์  
(symbol)

“องคป์ระกอบทีส่ าคัญของแผนที ่ มอีะไรบ้าง”
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องค์ประกอบของแผนที่

ช่ือแผนที ่ (map name) เป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึง  ท่ีจะบอกวา่  
แผนท่ีนั้นเป็นแผนท่ีชนิดใด  เก่ียวกบัอะไร

ทิศทาง (direction)   
แผนท่ีทุกระวางตอ้งก าหนดทิศทางไว ้ 
โดยทัว่ไปก าหนดใหส่้วนบนของแผนท่ีเป็น ‘ทิศเหนือ’ เสมอ
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องค์ประกอบของแผนที่

มาตราส่วน (map scale) คือ ส่ิงท่ีแสดงใหผู้ใ้ชแ้ผนท่ีค านวณไดว้า่
ระยะทางในแผนท่ีนั้นเท่ากบัระยะทางจริงเท่าไรบนพื้นผวิโลก

มาตราส่วนแบบเศษส่วน
(representative fraction)

มาตราส่วนท่ีนิยมใชมี้  3 ชนิด

มาตราส่วนค าพูด
(verbal scale)

มาตราส่วนเส้น
(graphic scale)
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มาตราส่วนแบบเศษส่วน                
คือ  มาตราส่วนท่ีแสดงด้วยตัวเลข

อัตราส่วน เช่น  1:50,000 หมายความวา่
ระยะทาง 1 ส่วนในแผนท่ีเท่ากับ ระยะทาง  
50,000  ส่วนบนพ้ืนผวิโลก

มาตราส่วนเส้น  หรือ มาตราส่วนรูปแท่ง คือ  มาตราส่วนท่ีแสดงดว้ย เส้น 
หรือ รูปแท่ง ท่ีมีเลขก ากบัไว ้เพ่ือใชแ้ทนระยะทางจริงบนพ้ืนผวิโลก

มาตราส่วนค าพูด เช่น  
1 เซนติเมตร ต่อ 0.5 กิโลเมตร หมายความวา่ 
1 เซนติเมตร ในแผนท่ี เท่ากับ ระยะทางจริง 
0.5 กิโลเมตร

จากมาตราส่วนเส้นนี ้ ถ้านักเรียน
เขียนเป็นมาตราส่วนค าพูด  

จะได้ว่าอย่างไร
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องค์ประกอบของแผนที่



องค์ประกอบของแผนที่

สัญลกัษณ์ (symbol) และค าอธิบายสัญลกัษณ์ (legend)  คือ
ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนในแผนท่ี  เพื่อใชแ้ทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพื้นท่ีจริง         

สัญลกัษณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท

สัญลกัษณ์ทีเ่ป็นจุด
(point symbol)

สัญลกัษณ์ทีเ่ป็นเส้น
(line symbol)

สัญลกัษณ์ทีเ่ป็นพืน้ที่
(area symbol)
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สัญลกัษณ์ท่ีเป็นจุด
ใชแ้ทนสถานท่ีตั้ง

สัญลกัษณ์ท่ีเป็นเส้น เช่น 
เส้นแบ่งเขต  แม่น ้า  ถนน  รถไฟ

สนามบิน

สัญลกัษณ์ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เช่น  อ่างเกบ็น ้า

สังเกตซิว่า?  แผนทีนี่ม้ีสัญลกัษณ์ใดบ้าง
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เตมิหมายเลขตามสัญลักษณรู์ปภาพ
ใหถู้กต้องตรงตามค าอธิบาย



ประโยชน์ของแผนที่

➢ ช่วยใหท้ราบความเปล่ียนแปลงของภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เมือง  ส่ิงก่อสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยนชต่์อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนั้น ๆ

➢ ช่วยในการเลือกเส้นทางการคมนาคม หรือยานพาหนะในการเดินทางให้
เหมาะสม

➢ ช่วยอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว  หรือไปยงัสถานท่ีท่ีไม่เคยไป  
แผนท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกและท าใหรู้้จกัและเขา้ใจสถานท่ีนั้นดียิง่ข้ึน

➢ ช่วยในการวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ

ตวัอย่างการน าแผนทีไ่ปประยุกตใ์ช้ในชีวติประจ าวัน
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แผนที่ คือ   สิ่งที่ม นุษย์
สรา้งขึ้นเพื่อแสดงลักษณะ
ของพื้นผิว โลก   ทั ้งสิ่งที่
เกิดขึ้น เองตามธรรมชาต ิ 
และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้

แสดงขอ้มลูลงบนวสัดแุบน
ราบ  โดยการยอ่ขนาดตาม

มาตราสว่น  และใช ้

สญัลกัษณ์แทนสิง่ทีม่อียูจ่รงิ
บนพืน้ผวิโลก

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ แผนที่อา้งอิง, แผนที่
เฉพาะเรือ่ง

เสน้โครงแผนทีม่ ีประเภท
คอื แบบระนาบ, ทรงกรวย, 
ทรงกระบอก

แผนทีม่ปีระโยชนม์ากมาย เชน่ 
ชว่ยในการเดนิทาง ชว่ยในการ
วางแผนดา้นธรุกจิ

องคป์ระกอบของแผนที ่
ไดแ้ก่

ชือ่แผนที,่ ทศิทาง, มาตราสว่น, 
สญัลกัษณ์

สรปุ แผนที่
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