
 การอ่านแผนที่และตีความรูปถ่ายทางอากาศ
 Map Reading and Aerial Photograph Interpretation



การอ่านแผนที่ ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่

• แผนที่ คือ อะไร

• ประวัติความเป็นมาของแผนที่

• หลักการผลิตแผนที่
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แผนที่ คือ ผลของการจำลองของพื้นผิวโลกและสิ่ง
ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงบนแผ่นราบ เช่นแผ่น
กระดาษโดยย่อขนาดให้เล็กลงตามอัตราส่วนที่พึงประสงค์ 
ทั้งนี้ การจำลองดังกล่าวต้องอ้างอิงระบบพิกัดในการ
กำหนดตำแหน่งเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏในแผนที่อยู่ ณ 
ที่ใดบนพื้นผิวโลก

ดังนั้น แผนที่จึงสามารถนำไปใช้เพื่อ

1.   ระบุตำแหน่งใดๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกได้

2. แสดงรูปแบบการกระจายของสิ่งที่ปรากฏบน
พื้นผิวโลก เช่น การกระจายของป่าดงดิบชื้น

3. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่
แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์จากแผนที่

แผนที่ คือ อะไรMAP     MAP   MAP 
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ได้พบหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่ามีการทำแผนที่
มานานนับพันปีมาแล้วโดยใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อ
การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยที่แผนที่จะแสดง
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวโลกซึ่งช่วยนำทางให้สามารถ
เดินทางถึงจุดหมายได้ 

การทำแผนที่เริ่มต้นครั้งแรกในอารยธรรมของเมโส
โปเตเมียและอารยธรรมจีน  กรีกและโรมันมีความก้าวหน้า
ในศาสตร์ของการทำแผนที่ จนกระทั่ง   ศตวรรษที่ 15 ถึง 
17 ที่ชาวยุโรปเป็นชนชาติที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการทำ
แผนที่อย่างแท้จริง ชนชาติยุโรปมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่ำรวย
และอิทธิพลเหนือดินแดนที่เพิ่งค้นพบใหม่ หลังจากนั้นนัก
สำรวจล่าอาณานิคมในโลกใหม่ดำเนินการคิดค้นทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 
และ 21 ประเทศในโลกตะวันตกก็อยู่แถวหน้าของเทคนิค
การทำแผนที่แบบใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ 

ประวัติความเป็นมาของแผนที่  MAP   MAP MAP   
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 1. แผนที่ในยุคแรก (The Earliest Maps)    

ศาสตร์และศิลป์ของการทำแผนที่เริ่มต้นครั้งแรกใน
อาณาจักรบาบิโลเนีย เมื่อประมาณ 2300 ปีก่อนคริสตกาล 
ซึ่งแผนที่แผ่นแรกถูกสร้างขึ้นโดยทำจากแผ่นโคลน ดังรูปที่ 1 
ที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ำสำหรับการ
ชลประทาน แผนที่ของเมโสโปเตเมียที่ทำขึ้นเมื่อประมาณ 
166 ปีก่อนคริสตกาลเป็นแผนที่เมืองแสดงเส้นทางจากถิ่นที่
อยู่ไปยังพื้นที่เกษตรกรรม แผนที่ลักษณะดังกล่าวเป็นแบบ
ฉบับของแผนที่ที่สร้างขึ้นในระยะแรกๆนี้ ซึ่งมักแสดงที่ตั้ง
ถิ่นฐาน ที่ล่าสัตว์ แหล่งน้ำ เขตที่ดินและที่สำคัญ คือลักษณะ
ภูมิประเทศ

รูปที่ 1  แผ่นโคลนบาบิโลเนียน  ( Babylonian clay) 
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จากหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากที่อื่นๆของ
โลก เช่น กระดูกที่ดูเหมือนถูกแกะสลักเป็นรูปแนวชายฝั่งทะเล
ซึ่งอาจจะถูกนำมาไว้ในเรือแคนนูเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือ
นำร่องในอเมริกาเหนือ ดังรูปที่ 2 หรือชาวโพลีนีเซียถักทอเสื่อ
ด้วยใบปาล์มโดยมีกิ่งอ่อนอยู่ในตำแหน่งที่แสดงถึงกระแสน้ำ 
และกระแสลมส่วนเปลือกหอยหมายถึงเกาะต่างๆ  เสื่อผืน
เล็กๆ ก็ใช้เสมือนเป็นแผนที่เดินเรือระหว่างเกาะ ส่วนผืนใหญ่ๆ
นำมาใช้เพื่อสอนนักเดินเรือรุ่นต่อไปดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 กระดูกที่ดูเหมือนถูกแกะสลักเป็นรูปแนวชายฝั่งทะเล

รูปที่ 3 แผนที่ของชาวเกาะมาร์แชลล์

รูปที่ 4 แผนที่ชาวจีนที่มีความละเอียดและรายละเอียดสูง



  6  

2. อิทธิพลของชาวกรีกและโรมัน
     (The Greek and Roman Influence)

ชาวกรีกโบราณได้พัฒนาการทำแผนที่อย่างมีนัยสำคัญ 
แผนที่ของเฮคาเตอุส (Hecataeus) ที่ทำขึ้นเมื่อ 517 ปีก่อน
คริสต์กาลแสดงโลกเสมือนหนึ่งเป็นเกาะโดยที่มีกรีกอยู่ที่
ศูนย์กลางของแผนที่ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แผนที่โลกของเฮคาเตอุส รูปที่ 6 แผนที่ตามแนวคิดของปาโตเลมี คริสต์ศักราช 150

อย่างไรก็ดี ในสมัยของอริสโตเติลราว 3500 ปีก่อน
คริสต์กาล แนวคิดที่ว่าโลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมได้รับการ
ยอมรับจากนักปราชญ์ทั้งหลาย ปาโตเลมีเป็นบุคคลแรกที่
แสดงโลกเป็นทรงกลมในแผนที่โลกของเขาซึ่งครอบคลุมโลก
เก่าจากระหว่างละติจูด 60°N ถึง 30°S ปาโตเลมีได้ถ่ายทอด
โลกที่เป็นทรงกลมลงบนกระดาษเรียบเป็นครั้งแรก

ขณะเดียวกัน อารยธรรมอื่นๆของโลกก็ได้พัฒนาการ
ทำแผนที่ตามแนวคิดของตนด้วย เช่น จีน ได้ทำแผนที่โดย
แกะสลักบนแผ่นไม้ตั้งแต่ 240 ปีก่อนคริสตกาล เป็นต้นมา
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รูปที่ 7  แผนที่ในยุคกลางที่เก็บรักษาในวิหารเฮียร์ฟอร์ด

มีช่องว่างของความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำแผนที่
จากศตวรรษที่ 2 จนถึงยุคกลาง ณ ช่วงเวลานั้นแผนที่โลก
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากมุมมองของศาสนาขณะเดียวกัน
ศาสนจักรแห่งกรุงโรม (Church of Rome) อยู่เบื้องหลังการ
ผลักดันการทำแผนที่ โดยเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของโลก
ใหม่ สะท้อนถึงความเชื่อของศาสนาในยุโรป ราวศตวรรษที่ 
14  แผนที่เฮียร์ฟอร์ด เป็นแบบฉบับของแผนที่ในยุโรปที่อิง
ความชื่อทางศาสนาโดยแสดงเยรูซาเล็มอยู่ที่ศูนย์กลางของ
แผนที่และทิศตะวันออกอยู่ด้านบนของแผนที่

3. การทำแผนที่ในยุคกลางและยุคฟื้นฟู
ศิลปะวิทยาการ ( M e d i e v a l a n d 
Renaissance Map-making)
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รูปที่ 8 แผนที่เส้นทางสู่กรุงโรมโดยแสดงทิศใต้อยู่ด้าน
บนของแผนที่

นักสำรวจโลกใหม่ทางทะเลชาวยุโรป เช่น โคลัมบัส 
(Columbus) วาสโก ดา แกมมา (Vasco da Gamma) คาร์
บอท (Cabot) เวสปุสซี่ (Vespucci) และ แมกเจลแลน 
(Magellan) เมื่อเดินออกทางสำรวจจะนำนักแผนที่ไปด้วยเพื่อ
ทำแผนที่ดินแดนใหม่ที่ได้ค้นพบรวมทั้งเส้นทางที่เดินทางไป
และกลับจากดินแดนใหม่ที่พบ แผนที่ทางทะเลเหล่านี้ (ocean 
maps) หรือเรียกว่าแผนที่เดินเรือนับว่ามีค่ามาก สำหรับ
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าและการทหาร แผนที่เหล่านี้ได้รับการ
ปกป้องอย่างดีและถือว่าเป็นสมบัติของชาติจากราชวงศ์ของ
ยุโรปที่สนับสนุนการเดินทางเพื่อสำรวจโลกใหม่ครั้งนั้น

  
นักภูมิศาสตร์ชาวเดนมาร์ก สวอร์ท (Clausson 

Swart) ได้ทำแผนที่ยุโรปตอนเหนือเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 
1427  คาร์ดินาล นิโคลัส เครป ได้พัฒนาแผนที่สมัยใหม่ของ
เยอรมนี ในปี ค.ศ. 1491 เอทซ์ลวบ (Erhard Etzlaub) ได้
ทำแผนที่เส้นทางสู่กรุงโรม (Romweg) ในปี ค.ศ. 1500 ซึ่ง
ถือว่าเป็นแผนที่เส้นทางฉบับแรกสุด

http://www.bbc.co.uk/go/dna/h2g2/A3021634/ext/_auto/-/http:/lazarus.elte.hu/~zoltorok/Cartartweb/cartart_etzlaub.htm
http://www.bbc.co.uk/go/dna/h2g2/A3021634/ext/_auto/-/http:/lazarus.elte.hu/~zoltorok/Cartartweb/cartart_etzlaub.htm
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รูปที่ 9 แผนที่ของโรเซลลี
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ในปี 1508 โรเซลลี (Rosselli) ได้วาดแผนที่แผ่นแรก
ที่แสดงโลกทั้งโลก ต่อมาในปี ค.ศ. 1513 มาร์ติน วัลด์ซีม
มุลเลอร์ ได้วาดแผนที่แอตลาสเป็นครั้งแรกซึ่งประกอบด้วย
แผนที่ประเทศฝรั่งเศส 20 แผ่นก่อนหน้านี้ ในปี ค.ศ. 1508 
เขามีชื่อเสียงจากการวาดแผนที่อเมริกาหลังการเดินทาง
สำรวจโดย อเมริโก เวสปุสซี (Amerigo Vespucci) ซึ่งเป็น
แผนที่ขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็น 12 ระวาง (แผ่น) แสดง
อเมริกาที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเอเชียเป็นครั้งแรก

รูปที่ 10 แผนที่ที่สร้างโดยอเมริโก เวสปุสซี

ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่มีวิธีการพิมพ์ ดังนั้นแผนที่
จึงเป็นวัตถุที่มีค่ามาก ผู้ที่ครอบครองแผนที่จะเป็นบุคคลที่มี
อำนาจและร่ำรวย แต่เมื่อมีการการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ทำให้
แผนที่มีราคาถูกลงและหาได้ไม่ยาก ในระยะแรกของการทำ
แผนที่นั้นใช้วิธีแกะสลักบนแผ่นไม้ จนถึงศตวรรษที่ 16 ก็แกะ
สลักบนแผ่นทองแดง การทำแผนที่ด้วยวิธีนี้ดำเนินเรื่อยมา
จนถึงศตวรรษที่ 19 เมื่อนำเทคโนโลยีของการถ่ายภาพมาใช้
แทน

เมอร์เคเตอร์ (Gerardus Mercator) เป็นนักภูมิศาสตร์
ชั้นแนวหน้าของชาวเบลเยียมและเป็นผู้ที่พัฒนาเส้นโครง
แผนที่เมอร์เคเตอร์แบบทรงกระบอก ในปี ค.ศ. 1569และยัง
คงใช้เป็นแบบอย่างจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุที่ไม่มีแผนที่แผ่น
ราบเรียบใดที่สามารถรักษาขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องของโลก
ซึ่งเป็นทรงกลมได้ เส้นโครงแผนที่ของเมอร์เคเตอร์จะยืด
บริเวณขั้วโลกให้มีขนาดเท่ากับบริเวณเส้นศูนย์สูตร ยังผลให้
เกาะกรีนแลนด์ปรากฏขนาดเท่ากับประเทศเคนยา ทั้งที่ความ
จริงแล้วเกาะกรีนแลนด์มีขนาดเล็กกว่าถึง 5 เท่า อย่างไรก็ดี 
เส้นโครงแผนที่นี้สามารถแสดงโลกได้ทั้งหมดรวมทั้งรักษา
ทิศทางให้คงที่ถูกต้อง แม้จะมีข้อด้อยในด้านระยะทาง พื้นที่
และรูปร่าง



  11  

แผนที่สำหรับกิจการทหารและอาณานิคม 
(Maps for Colonial and Military Use)

แผนที่เริ่มมีความแม่นยำ ถูกต้องในอีกศตวรรษต่อมา 
เ มื่อมีการพัฒนาและประยุกต์วิธีการทำแผนที่ที่ เป็น
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ในระหว่างศตวรรษที่ 16-17 ศาสตร์
การทำแผนที่ (cartography) และแผนที่ที่ผลิตด้วยการพิมพ์ ก็
นำมาใช้ประโยชน์เพื่อพิชิตโลกใหม่และดินแดนในอัฟริกา 
เพราะสามารถเห็นดินแดนห่างไกลและวางยุทธวิธีล่วงหน้า
ก่อนที่จะส่งกองทหารเข้าไปยึดครอง

แม้แต่ในเกาะอังกฤษเอง ก็ใช้แผนที่ในการควบคุม
พลเมือง ภายหลังเกิดการจลาจลภายใต้การนำของ จาร์คอ
ไบต์ ไรซิ่ง (Jacobite Rising) ในสก็อตแลนด์ ปี ค.ศ. 1745 
นายพลวิลเลียม รอย (Major General William Roy) ได้ทำ
แผนที่ในชนบทอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาความสงบ 
งานนำร่องของ รอย (Roy's work) ใช้กล้องธีโอโดไลท์และ
เทคนิคการทำแผนที่ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง กองสำรวจ ในปี 
ค.ศ. 1791 ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ผลิตแผนที่เชิงการค้าที่ใหญ่
ที่สุดในโลก

ในอเมริกาเหนือ การทำแผนที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อสงคราม
กู้อิสรภาพของชาวอเมริกัน โดยผ่านทางแผนที่ของมิชเชล 
(John Mitchel) ที่วาดในปี ค.ศ. 1775 เพื่อแสดงอาณาเขต
ของประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ ตามข้อตกลงของการเจรจา
ระหว่างอเมริกาและอังกฤษ ที่กรุงปรารีส ระหว่างปี ค.ศ. 
1782-1783

4.

รูปที่ 11 แผนที่ของมิชเชล
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งานการทำแผนที่ที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งในอเมริกาเหนือ 
คือ เส้นเมสัน-ดิกซัน (Mason-Dixon line) ซึ่งเป็นเส้น
เขตแดนที่แบ่งระหว่างรัฐทางเหนือและรัฐทางใต้ในระหว่าง
สงครามกลางเมืองของชาวอเมริกัน อันที่จริงเส้นเขตแดนนี้ถูก
กำหนดราวกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อยุติการโต้แย้งในการถือ
ครองดินแดน นักสำรวจที่ทำแผนที่แสดงเขตแดนดังกล่าว คือ
ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาลส์ เมสัน (Charles Mason) และ เจอเร
เมียฮ์ ดิกซัน (Jeremiah Dixon)

รูปที่ 12 แผนที่แสดงเส้นเมสัน-ดิกซัน
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การคิดค้น พัฒนาและสร้างเครื่องบินพร้อมกับการถ่าย
ภาพได้นำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการทำแผนที่พื้น
ผิวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น 
รูปถ่ายทางอากาศจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำรวจและทำ
แผนที่ 

รูปที่ 13 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศจากรูปถ่ายทางอากาศ
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ต่อมาอีกประมาณ 20-30 ปี มีเทคโนโลยีที่สามารถ
บันทึกภาพพื้นผิวโลกจากดาวเทียมได้ และในปัจจุบันทุกคนก็
คงคุ้นเคยกับภาพดาวเทียมเป็นอย่างดี เพราะได้พบเห็นอยู่ทุก
วันจากการดูข่าวพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพจากดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาที่แสดงกลุ่มเมฆ หรือแสดงพายุหมุน เป็นต้น

รูปที่ 14 แผนที่จากภาพดาวเทียม
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ด้วยการผลิตแผนที่ เป็นการจำลองลักษณะ
ภูมิประเทศบนพื้นผิวโลกลงสู่แผ่นราบหรือแผ่นกระดาษ การ
จำลองดังกล่าวให้มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด จำเป็นต้อง
ทราบรูปทรงที่แท้จริงของโลกตลอดจนถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดรายละเอียดที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกลงสู่แผ่นแผนที่ 
ซึ่งเราเรียกกระบวนการถ่ายทอดนี้ว่า การฉายเส้นโครง
แผนที่ (map projection) ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

หลักการผลิตแผนที่  MAP   MAP MAP   
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รูปทรงของโลก (The figure of the Earth)

พื้นผิวของโลกส่วนใหญ่เป็นพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบมีบาง
ส่วนเท่านั้นที่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นส่วนที่ราบเรียบ นั่นคือ พื้น
ผิวน้ำในมหาสมุทร แต่ด้วยพื้นผิวหรือภูมิประเทศของมวลที่
เป็นแผ่นดินมีความผันแปรตามแนวดิ่งค่อนข้างสูงมาก กล่าว
คือ มีความสูงที่แตกต่างระหว่างภูเขาและหุบเขาจึงเป็นไปไม่
ได้ที่จะกำหนดหรือประมาณรูปทรงของโลกด้วยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ธรรมดา เราสามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้ง่ายขึ้น โดยใช้แนวคิดของการเชื่อมขยายมหาสมุทรเข้าไป
ใต้พื้นแผ่นดินและสมมุติว่าน้ำทะเลสามารถไหลโดยอิสระ
เชื่อมต่อถึงกันและถ้าเราไม่คำนึงถึงผลจากน้ำขึ้น-น้ำลงและ
กระแสน้ำในมหาสมุทรแล้ว พื้นผิวน้ำในมหาสมุทรจะได้รับ
อิทธิพลเฉพาะแรงดึงดูดของโลกเท่านั้น ซึ่งมีขนาดมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการกระจายของมวลที่อยู่ภายในโลก 
เนื่องจากการกระจายของมวลภายในโลกไม่สม่ำเสมอเท่ากัน
ทำให้พื้นผิวน้ำในมหาสมุทรที่เชื่อมต่อกันทั้งโลก (global 
ocean) ถูกบีบให้พื้นผิวไม่เรียบแต่มีลักษณะเป็นลอนคลื่น 
(undulation) พื้นผิวที่กล่าวนี้ เรียกว่า จีออยด์ (geoid) หรือ
รูปทรงทางกายภาพของโลก ดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16

รูปที่ 15 พื้นผิวภูมิประเทศของเปลือกโลก พื้นผิวจีออยด์
             และพื้นผิวทรงกลมรี



  17  

รูปที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบของพื้นผิวภูมิประเทศ
ของเปลือกโลกซึ่งมีความแตกต่างของความสูงมากระหว่าง
ภูมิประเทศที่เป็นยอดเขาและภูมิประเทศที่เป็นท้องมหาสมุทร
กับพื้นผิวจีออยด์ที่มีความแปรผันน้อยกว่าแต่พื้นผิวก็ยังไม่
สม่ำเสมอ ดังรูปที่ 16 ที่แสดงพื้นผิวจีออยด์ทั้งโลก

รูปที่ 16 ทัศนมิติของจีออยด์
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1. รูปจำลองของโลก (approximation of
    the earth) 
ขั้นตอนแรกของการทำแผนที่ของฟีเจอร์ (feature) ที่

ปรากฏบนพื้นผิวโลก คือการเลือกรูปจำลอง (model) ที่มีรูป
ร่างใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด นั่นคือ จีออยด์ (Geoid) แต่มี
พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ (irregular surface) 

ส่วนโค้งของจีออยด์จะแสดงความไม่ต่อเนื่อง ณ ที่ที่
ความหนาแน่นภายในโลกแปรผันอย่างเฉียบพลัน  ด้วยเหตุที่
จีออยด์ไม่ใช่พื้นผิวที่ได้จากการวิเคราะห์ (analytical 
surface) ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นพื้นผิวสำหรับการ
อ้างอิงเพื่อการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง การดำเนินการคำนวณ
ตำแหน่ง ระยะทางหรือทิศทางบนพื้นผิวโลกต้องการกรอบ
อ้างอิงเชิงคณิตศาสตร์ที่มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอและนั่นก็คือ 
ทรงรีขั้วยุบ (oblate ellipsoid) ซึ่งเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างเรียบ
ง่ายและพอเหมาะกับจีออยด์เป็นทางเลือกลำดับแรก นอกจาก
นี้ เรายังสามารถใช้รูปทรงกลม (sphere) ซึ่งพอเหมาะกับจี
ออยด์เป็นทางเลือกที่สองสำหรับการทำแผนที่มาตราส่วนเล็ก รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวโลก จีออยด์และพื้น

             ผิวทรงกลมรีอ้างอิง
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รูปที่ 18 รูปตัดขวางทรงกลมรีที่ใช้แทนพื้นผิวโลกและ
             แสดงรัศมีของแกนยาว (major axis) และ
             แกนสั้น (minor axis)

• 1.1 ทรงรีขั้วยุบ (The Ellipsoid) ทรงรีเกิดจาก
วงรี (ellipse) ที่หมุนรอบแกนสั้น (minor axis) วงรีที่เป็นสิ่ง
กำหนดทรงกลมรีหมุนเรียกว่า วงรีเมริเดียน (meridian 
ellipse) ในภูมิมาตรศาสตร์ คำว่า ทรงรี (ellipsoid) และทรง
กลม (spheroid) นั้นเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้

เราอาจให้คำจำกัดความของทรงกลมรีได้หลากหลาย
แต่ในทางปฏิบัติเชิงภูมิมาตรศาสตร์แล้วทรงรีกำหนดโดย ค่า
กึ่งแกนยาว (semi-major axis) กึ่งแกนสั้น (semi-minor 
axis) และอัตราส่วนยุบ (flattening ratio, f ) ซึ่งอัตราส่วนดัง
กล่าวขึ้นอยู่กับค่ากึ่งแกนยาวและกึ่งแกนสั้น ดังสมการ 

f = (a - b) / a                                          (1)

นอกจากนี้ อาจให้ความหมายของทรงรีได้อีกอย่างหนึ่ง
โดยกำหนดจากค่ากึ่งแกนยาว (semi-major axis, b) และ
ความเยื้องศูนย์กลางวงกลมรี (eccentricity, e) จากสมการดัง
ต่อไปนี้ 

e2 =  (1-(b2/ a2)) = (a2- b2) / a2 = 2f – f2               (2)

กำหนดให้ ค่าของแกนๆหนึ่ง และอีกค่าหนึ่งที่เป็นหนึ่ง
ในสามพารามิเตอร์ ก็จะสามารถหาค่าอีก 2ค่าที่เหลือได้ 
ตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างของค่าพารามิเตอร์สำหรับทรงกลมรี
แบบหนึ่งๆ

a = 6378135.00m   b = 6356750.52m 
f = 1/298.26           e = 0.08181881066
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ทรงรี ค่ากึ่งแกนยาว (เมตร) 1/อัตราส่วนยุบ
Airy 1830 6377563.396 299.3249646

Bessel 1841 6377397.155 299.1528128

Clarke 1866 6378206.400 294.9786982

Clarke 1880 6378249.145 293.465

Everest 1830 6377276.345 300.8017

Hayford 1909 6378388.000 297.00

Fischer 1960 (Mercury) 6378166.0 298.3

Fischer 1968 6378150.0 298.3

G R S 1967 6378160.0 298.247167427

G R S 1975 6378140.0 298.257

G R S 1980 6378137.0 298.257222101

Hough 1956 6378270.0 297.0

International 6378388.0 297.0

Krassovsky 1940 6378245.0 298.3

South American 1969 6378160.0 298.25

WGS 60 6378165.0 298.3

WGS 66 6378145.0 298.25

WGS 72 6378135.0 298.26

WGS 84 6378137.0 298.257223536

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของทรงรีแบบต่างๆ
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• 1.2 ทรงกลม (The Sphere) ดังที่เราเห็นจาก
มิติของทรงรีของโลก ค่ากึ่งแกนยาวและกึ่งแกนสั้นต่างกัน
น้อยมาก ประมาณ 21 กิโลเมตร เท่านั้น เราอาจรับรู้มิติของ
โลกได้ดีขึ้น ถ้าเราใช้มาตรมนุษย์ (human scale) ลองสมมุติ
ว่ามีทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 6 เมตรและออกแรงกด
ทรงกลมดังกล่าวที่ขั้วแต่ละข้างลงไปข้างละ 1 เซนติเมตร ดัง
นั้น คงจะนึกภาพได้ว่าการยุบที่ขั้วนั้นน้อยมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับขนาดของความยาวของกึ่งแกนยาว

รูปที่ 19 การเปรียบเทียบทรงกลมและทรงรียุบที่ขั้ว

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเราสามารถใช้ทรงกลมแทนที่
ทรงรียุบที่ขั้วในงานผลิตแผนที่โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
ได้ เช่น การผลิตแผนที่มาตราส่วนเล็ก ในทางปฏิบัติขอ
แนะนำว่าไม่ควรผลิตแผนที่มาตราส่วนเล็กที่มีมาตราส่วนใหญ่
กว่า 1:50,000
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2. ทรงรีขั้วยุบเสมือนพื้นผิวอ้างอิงสำหรับ
    ตำแหน่งที่ตั้ง 

• 2.1 ทรงรีอ้างอิงที่ใช้เฉพาะภูมิภาค (Local 
Reference Ellipsoids) เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่า
แผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตขึ้นมามีตำแหน่งทางภูมิมาตรศาสตร์ 
(geodetic positions) สัมพันธ์กับมูลฐานทางราบ (horizontal 
or geodetic datum) หรือมูลฐานอ้างอิง (reference datum) 
มูลฐานทางราบ กำหนดขึ้นโดยขนาดและรูปร่างของทรงรีรวม
ทั้งอีกหลายๆตำแหน่งที่ทราบบนพื้นผิวโลกจริงที่ซึ่งสามารถ
วัดค่าละติจูดและลองจิจูดบนทรงรีได้เพื่อตรึงกับตำแหน่งของ
ทรงรีกับจีออยด์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มูลฐาน
อเมริกาเหนือ (North American Datum) ในประเทศญี่ปุ่นใช้
มูลฐานโตเกียว (Tokyo Datum) บางประเทศในทวีปยุโรปใช้
มูลฐานยุโรป (European datum) แต่ประเทศเยอรมนีใช้มูล
ฐานปอตสดัม (Potsdam Datum) เป็นต้น 

มูลฐานทางราบที่ถูกสร้างขึ้นโดยให้พอเหมาะกับจี
ออยด์เหนือพื้นที่หนึ่งๆที่จะผลิตแผนที่ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่
ดังกล่าวมีขนาดไม่ใหญ่กว่าทวีปหนึ่งๆ ด้วยเหตุนี้ ความแตก
ต่างระหว่างจีออยด์และทรงรีอ้างอิงอาจจะไม่นำมาพิจารณาก็ได้

อย่างไรก็ตามแผนที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำจะผลิตขึ้น
มาเฉพาะโดยรอบมูลฐานเท่านั้น รูปที่ 20 แสดงตำแหน่งหนึ่ง
บนจีออยด์จะมีความแตกต่างของพิกัดละติจูดและลองจิจูดใน
แต่ละมูลฐานอ้างอิง ในรูปนี้มูลฐานอเมริกาเหนือถูกนำมาใช้
กับทวีปยุโรป แม้ว่ามูลฐานจะพอเหมาะ (fit) กับจีออยด์ใน
แถบอเมริกาเหนือเป็นอย่างดีแต่มันไม่พอดีกับจีออยด์ในแถบ
ทวีปยุโรป ในทางกลับกัน ถ้านำมูลฐานยุโรปมาใช้กับทวีป
อเมริกาเหนือผลที่ได้ก็จะคล้ายกัน
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ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า มูลฐานทางราบถูกกำหนดโดย
ขนาดและรูปร่างของทรงรีรวมทั้งตำแหน่งและการวางตัว 
(orientation) ในปัจจุบันนี้มีการกำหนดมูลฐานทางราบนับ
ร้อยมูลฐาน ดังตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างมูลฐานของภูมิภาค
ซึ่งใช้ทรงรีเดียวกัน คือ  คล๊าก (Clarke) 1866 หรือ เฮฟ
อร์ด (Hayford) แต่ในตำแหน่งที่ต่างกันที่เรียกว่า มูลฐาน
เลื่อน  (datum shifts)  ดังรูปที่ 21 แสดงตัวอย่างมูลฐานของ
ภูมิภาคซึ่งใช้ทรงรีเดียวกัน คือ Clarke 1886 แต่มูลฐานต่าง
กัน เช่นใช้มูลฐาน NAD27  

รูปที่ 20  จีออยด์และทรงรีสองชนิดที่เหมาะกับแต่ละภูมิภาค
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รูปที่ 21 ทรงรีอ้างอิง 2 รูปในตำแหน่งที่ต่างกัน
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มูลฐาน ทรงรี มูลฐานเลื่อน  (M) (DX, DY, DZ)

Alaska (NAD27) Clarke 1866 -5, 135, 72

Bahamas (NAD27) Clarke 1866 -4, 154, 178

Bermuda 1957 Clarke 1866 -73, 213, 296

Central America (NAD27) Clarke 1866 0, 125, 194

Bellevue (IGN) Hayford -127, 769, 472

Campo Inchauspe Hayford -148, 136, 90

Hong Kong 1963 Hayford -156, -271, -189

Iran Hayford -117, -132, -164

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของมูลฐานอ้างอิงพร้อมกับทรงรีอ้างอิงและค่าที่มูลฐานเลื่อน
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• 2.2 ทรงรีอ้างอิงที่ใช้กับทั้งโลก (Global 
Reference Ellipsoids) ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็น
ลำดับในกิจกรรมด้านการสำรวจของโลก ดังนั้น จึงต้องคิด
ทรงรีอ้างอิงที่เหมาะสมทั้งโลกไม่ใช่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
เหมือนเช่นในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพภูมิมาตร
ศาสตร์และธรณีฟิสิกส์นานาชาติ (International Union for 
Geodesy and Geophysics, IUGG) ได้เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกำหนดทรงรีอ้างอิงดังกล่าว

รูปที่ 22 จีออยด์และทรงรี (ellipsoid) ที่พอเหมาะกับ
             ทุกส่วนของจีออยด์
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ในปี ค.ศ.1924 มีการประชุมสมัยสามัญของสหภาพ
ภูมิมาตรศาสตร์และธรณีฟิสิกส์นานาชาติ (IUGG) ณ กรุง
มาดริด ที่ประชุมได้เสนอทรงรี (ellipsoid) ของ เฮฟอร์ด 
(Hayford) 1909 เป็นทรงรีของนานาชาติ (International 
Ellipsoid) อย่างไรก็ดี ทรงรีดังกล่าวเป็นทรงรีอ้างอิงเฉพาะ
ภูมิภาคซึ่งสามารถนำมาใช้เฉพาะในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
บนพื้นผิวโลกเท่านั้น ดังนั้น ระบบอ้างอิงที่จะใช้กับทั้งโลกจึง
จำเป็นต้องประมาณจีออยด์ให้เป็นเสมือนทรงกลมเฉลี่ย 
อย่างไรก็ดี ตามความรู้ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้นค่าที่จะใช้สำหรับ
แบบจำลองของโลกมีไม่เพียงพอ ดังนั้นในการประชุมใหญ่
ของ IUGG ที่เมืองลูเซิร์น (Luzern) ในปี ค.ศ. 1967 ได้
เสนอให้นำระบบอ้างอิงทางภูมิมาตรศาสตร์ 1967 (the 
Geodetic Reference System 1967, GRS 1967) มาใช้
แทนระบบอ้างอิง 1924 ซึ่งให้รูปทรงที่ใกล้เคียงกับรูปทรง
ของโลกโดยเฉลี่ย โดยที่ค่าพารามิเตอร์ของทรงรีดังกล่าว ทั้ง 
a, b และ f ปรากฏในตารางที่ 1 ต่อมาพบว่าระบบอ้างอิงทาง
ภูมิมาตรศาสตร์ 1967 (GRS 1967) สามารถนำไป
ประยุกต์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำรวจ
ทางภูมิมาตรศาสตร์ใหม่ๆ

ในปี ค.ศ.1979  มีการประชุมสมัยสามัญของ IUGG 
ที่กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ที่ประชุมตระหนักดีว่า
รูปทรงรีตามระบบอ้างอิงทางภูมิมาตรศาสตร์ 1967 (GRS 
1967) มิได้เป็นรูปทรงที่แสดงขนาดและรูปร่างของโลกที่
ละเอียดแม่นยำพอ ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำระบบอ้างอิงทางภูมิ
มาตรศาสตร์ ค.ศ. 1980 (the Geodetic Reference 
System 1980, GRS 1980) มาใช้แทน สำหรับระบบภูมิ
มาตรศาสตร์โลก ค.ศ. 1984 (The World Geodetic 
System 1984, WGS 84) นั้นอาศัยทรงรี GRS 1980 
เป็นพื้นฐานและถือได้ว่าเป็นระบบที่มีกรอบอ้างอิงพื้นฐาน
สำหรับการวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 

ในปัจจุบัน นักภูมิมาตรศาสตร์สามารถวัดโลกทั้งโลก
โดยอาศัยดาวเทียม อย่างไรก็ดี ณ เวลานี้ยังไม่ได้คาดหวังให้
มีการปรับปรุงระบบอ้างอิงที่ใช้เฉพาะภูมิภาค อันเนื่องจากมี
ความพยายามอย่างมากที่จะนำการประยุกต์การแปลงพิกัด 
(co-ordinate transformation) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบพิกัดของ
แผนที่ที่มีอยู่ในเวลานี้ 
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รวมทั้งประเทศไทยด้วย มูลฐานสุดท้าย คือ มูลฐานแห่ง หู ซู 
ชาน (Hu Tsu Shan datum) สำหรับไต้หวัน 

รูปทรงของโลกที่ใช้เป็นมาตรฐานในการทำแผนที่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ คล๊าก (Clarke) 1866 โดยที่รูป
ทรงนี้มีค่ากึ่งแกนยาว และกึ่งแกนสั้น 6,378,206.4 เมตร 
และ 6,356,583.8 เมตร ตามลำดับ ยังผลให้อัตราส่วนยุบ
ที่ขั้ว เท่ากับ 1/294.979 สำหรับมูลฐานท้องถิ่นที่อาศัยรูป
ทรง Spheroid ของ คล๊าก 1866 ได้ใช้มูลฐานอเมริกาเหนือ 
1927 (North American Datum 1927, NAD27) โดยมี
จุดศูนย์กลางที่  Meades Ranch ในรัฐแคนซัส 

 
ในปี ค.ศ.1986 ส่วนสำรวจยีออดีติกแห่งชาติ 

(National Geodetic Survey, NGS) ได้นำพื้นหลักฐานที่ชื่อ  
NAD 83 (North American Datum of 1983) มาใช้ โดย
อาศัยรูปทรง Spheroid แบบ GRS 80 (Geodetic 
Reference System 1980) ที่มีค่ากึ่งแกนยาวและกึ่งแกนสั้น 
เท่ากับ 6,378,137.0 เมตร และ 6,356,752.3 เมตร 
ตามลำดับ ยังผลให้มีอัตราส่วนยุบที่ขั้ว เท่ากับ 1/298.257  
ในกรณีรูปทรงของโลกแบบ GRS 80 การวัดขนาดและรูป
ร่างของโลกอาศัยการวัดระยะจากดาวเทียม (Doppler 
satellite observation)

3. มูลฐาน (datum) 
เป็นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical 

model) รูปทรงของโลก ซึ่งนำมาใช้เป็นหลักอ้างอิง หรือหลัก
ในการคำนวณระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งใดๆ 

มูลฐาน (datum) เป็นชุดของค่าที่กำหนดตำแหน่งของ
ทรงกลมรีที่สัมพันธ์กับศูนย์กลางของโลก มูลฐานก่อให้เกิด
กรอบอ้างอิงสำหรับการวัดตำแหน่งและระบุจุดกำเนิดตลอด
จนถึงการวางตัวของละติจูดและลองจิจูด มูลฐานบางมูลฐาน
แทนโลกทั้งโลก กล่าวคือ มีความละเอียดถูกต้องทั่วทั้งโลก 
ขณะที่บางมูลฐานที่อาจเรียกว่า มูลฐานเฉพาะที่ (local 
datum) กำหนดทรงกลมรีให้พอเหมาะกับพื้นผิวโลกเฉพาะ
บางพื้นที่  ดังนั้น การวัดของระบบพิกัดอาจไม่ถูกต้องแม่นยำ
ถ้านำไปใช้กับพื้นที่อื่นที่มิได้อยู่ภายในพื้นที่เฉพาะนั้น

ประเทศต่างๆได้พัฒนามูลฐานขึ้นใช้เองเพื่องานสำรวจ
ในประเทศของตน ในบรรดามูลฐานเหล่านี้ ได้แก่ มูลฐานแห่ง
ยุโรป (European datum), มูลฐานทางภูมิมาตรศาสตร์
ออสเตรเลีย (Australian Geodetic datum), มูลฐานแห่ง
โตเกียว (Tokyo datum) และ มูลฐานแห่งอินเดีย (Indian 
datum) สำหรับประเทศอินเดียและประเทศข้างเคียงในเอเชีย
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เมื่อมีระบบอ้างอิงที่ใช้พื้นหลักฐานต่างกันทำให้ผลที่ได้
จากระบบทั้งสองมีการเคลื่อน (shift) ของตำแหน่ง ดังรูปที่ 23

-125.0    -119.5    -114.0    -108.5    -103.0    -97.5      -92.0      -86.5      -81.0      -75.5       -70.0

-125.0    -119.5    -114.0    -108.5    -103.0    -97.5      -92.0      -86.5      -81.0      -75.5       -70.0
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รูปที่ 23 เส้นเท่าแสดงขนาดของการเคลื่อนตำแหน่งทางราบ (เมตร) จาก NAD27 และ NAD83
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ตำแหน่งของจุดเคลื่อนไป ระหว่าง 10-100 เมตร ใน
ตัวพื้นทวีปเคลื่อนมากกว่า 200 เมตร ในรัฐอลาสกา และเกิน 
400 เมตร ในรัฐฮาวาย

WGS 84 (World Geodetic Survey 1984) เป็น
ระบบอ้างอิงหรือมูลฐานที่สร้างขึ้นโดย National Imagery 
and Mapping Agency, NIMA) ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
National Geospatial-Intelligence Agency, NGA)   สังกัด
กระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา (US. Department of 
Defense)

WGS 84 มีความสอดคล้องกับ GRS 80 ในเรื่อง ค่า
กึ่งแกนยาวและกึ่งแกนสั้น แต่ WGS 84 มีชุดพารามิเตอร์
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (primary and secondary parameters)

พารามิเตอร์ปฐมภูมิมีส่วนในการระบุรูปร่างและขนาด
ของโลกขณะที่พารามิเตอร์ทุติยภูมิจะอ้างอิงพื้นหลักฐานท้อง
ถิ่น (local datum) ที่ใช้ในแต่ละประเทศ  การถ่ายโอนหรือ
เปลี่ยนจาก NAD 27 เป็น NAD 83 หรือจาก NAD 27 เป็น 
W G S 84 ต้องการมูลฐานการถ่ายโอน ( d a t u m 
transformation) ซึ่งจะคำนวณค่า ละติจูดและลองจิจูด

จากระบบพิกัดภูมิศาสตร์ไปยังอีกระบบหนึ่ง อย่างไรก็ดี 
โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะมีฟังก์ชันในการ
แปลงหลายวิธี

รูปที่ 24 มูลฐานยุโรป 1950 และมูลฐานอเมริกาเหนือ 
             1927 กับความพอเหมาะพอดีกับแต่ละภูมิภาค
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เส้นโครงแผนที่ 

กระบวนการฉายแสง (projection) เป็นการถ่ายทอด
พิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวทรงกลมรีของโลกลงสู่แผ่นแบนราบ  
ผลที่ได้จากกระบวนการแปลง เรียกว่า เส้นโครงแผนที่ หรือ
การจัดวางเส้นขนานและเส้นเมริเดียน อย่างเป็นระบบ ลงสู่
แผ่นราบเพื่อแสดงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 

เราสามารถใช้ชุดข้อมูลที่อาศัยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ได้
โดยตรงในระบบจีไอเอส อันที่จริงเราจะเห็นแผนที่มากมายที่
สร้างขึ้นจากชุดข้อมูลเหล่านั้น แต่เส้นโครงแผนที่มีส่วนที่เด่น
กว่า 2-3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก เส้นโครงแผนที่ทำให้เราสามารถแสดง
แผนที่ 2 มิติ ในรูปของแผนที่กระดาษหรือแผนที่เชิงเลข 
แทนที่ลูกโลก

ประการที่สอง เส้นโครงแผนที่สามารถทำให้เราทำงาน
กับระนาบหรือระบบพิกัดจากการฉายแสง (projected 
coordinate) แทนที่จะใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งการคำนวณ
กับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนและให้ค่าของการวัด
ระยะทางที่ละเอียดน้อยกว่า

เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนมูลฐาน ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยทำให้ค่าพิกัดของตำแหน่งเดิมที่อ่าน
ได้ก็เปลี่ยนแปลงไป  ตัวอย่างเช่น พิกัดของจุดควบคุมจุดหนึ่ง
ในเมืองเรดแลนด์ (Redlands) รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ใช้มูลฐาน
อเมริกาเหนือ 1983 (NAD 1983) มีค่า : "-117° 12′ 
57.75961″ 34° 01′ 43.77884″ แต่พิกัดของจุด
เดียวกันนี้ บนมูลฐานอเมริกาเหนือ 1927 (NAD 1927) 
คือ: -117° 12′ 54.61539″ 34° 01′ 43.72995″
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การแปลงจากพื้นผิวโลกลงบนพื้นผิวระนาบ มักจะมี
ปัญหาของการบิดเบี้ยว (distortion) จึงทำให้ไม่มีเส้นโครง
ประเภทใดสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพัฒนาเส้นโครง
แผนที่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากหลายร้อยเส้นโครงแผนที่ ทุกๆ
เส้นโครงแผนที่จะมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างและต้องสละ
คุณสมบัติบางอย่างออกไป

1. คุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่ นักแผนที่ได้จัด
กลุ่มเส้นโครงแผนที่ตามคุณสมบัติของเส้นโครงออกเป็น 3 
ประเภท คือ คุณสมบัติของการรักษารูปร่าง (conformal) 
รักษาพื้นที่ (equal area or equivalent) และรักษาทิศทาง 
(azimuthal or true direction)

• 1.1 เส้นโครงแผนที่ที่รักษาพื้นที่ (equivalent 
or equal-area map projection) เป็นเส้นโครงที่
สามารถแสดงขนาดของพื้นที่บนพื้นผิวโลกได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อเราใช้เส้นโครงประเภทนี้ผลิตแผนที่มาตราส่วนเล็กที่แสดง
ภูมิภาคใหญ่จะเกิดการบิดเบี้ยวในเรื่องของรูปร่างของภูมิภาค
ดังกล่าวที่ปรากฏบนแผนที่ตลอดจนการบิดเบี้ยวของมุมที่วัด
ได้ ซึ่งไม่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับพื้นผิวโลก ตัวอย่างของเส้น
โครงที่รักษาพื้นที่ ได้แก่ Lambert cylindrical equal-area 
projection

• 1 . 2 เ ส้ น โ ค ร ง แ ผ นที่ที่ รั กษ า รู ป ร่ า ง 
(conformal map projection) แผนที่ที่ผลิตจากเส้น
โครงประเภทนี้จะแสดงรูปร่างของภูมิภาคเล็กๆตลอดจนมุมที่
วัดได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก อย่างไรก็
ดี ความเพี้ยนของรูปร่างและมุมที่วัดได้อาจปรากฏขึ้นเล็กน้อย
ถ้าแผนที่แสดงภูมิภาคที่กว้างใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจุดใดๆ บนแผนที่
มาตราส่วนจะคงที่ในทุกทิศทาง ที่สำคัญอีกประการ เส้นโครง
ที่รักษารูปร่างนี้ เส้นเมริเดียนและเส้นขนานจะตัดกันเป็น
มุมฉาก ตัวอย่างเส้นโครงประเภทนี้ ได้แก่  เส้นโครงแผนที่
แบบเมอร์เคเตอร์ (Mercator projection).

• 1.3 เส้นโครงแผนที่ที่รักษาระยะทาง (equidistant 
map projection) แผนที่ที่ผลิตโดยอาศัยเส้นโครงประเภท
นี้จะแสดงระยะทางได้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ความถูกต้องของ
ระยะทางจะปรากฏเฉพาะที่ กล่าวคือ สามารถแสดงระยะทาง
ตามมาตราส่วนที่ระบุไว้เฉพาะจากจุดหนึ่งไปยังจุดใดๆบน
แผนที่อีกจุดหนึ่งในทิศทางที่กำหนด ถ้ามาตราส่วนของแผนที่
มีความถูกต้องตามแนวเส้นเมริเดียนทั้งหมด แผนที่ดังกล่าวจะ
รักษาระยะทางตามแนวเส้นเมริเดียน เช่น เส้นโครงแผนที่ 
Plate Carree projection ถ้ามาตราส่วนของแผนที่ถูกต้อง
ตามแนวเส้นขนานหรือละติจูดทั้งหมด แผนที่ดังกล่าวก็จะ
รักษาระยะทางตามแนวเส้นขนานเหล่านั้น



  33  

อย่างไรก็ดี เส้นโครงแผนที่แบบใดแบบหนึ่งจะมี
คุณสมบัติที่สำคัญได้เพียงประการเดียวเท่านั้นจากสมบัติที่
สำคัญ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีเส้นโครงแผนที่ใดจะมี
สมบัติทั้ง 3 ประการพร้อมกันในคราวเดียว

2. ประเภทของเส้นโครงแผนที่ เราสามารถแบ่ง
ประเภทของเส้นโครงแผนที่ตามชนิดของแผ่นรองรับการฉาย
แสงและตำแหน่งที่แผ่นรองรับการฉายแสงสัมผัสลูกโลกโดยที่
แผ่นรองรับการฉายแสงสามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ทรงกระบอก กรวย และแผ่นระนาบ แผ่นรองรับการฉาย
แสงแบบทรงกระบอก และแบบกรวยจะพันและครอบลูกโลก
ตามลำดับส่วนแผ่นรองรับการฉายแสงแบบระนาบจะวาง
สัมผัสกับลูกโลก ดังรูปที่ 25 เมื่อฉายแสงจะได้ เส้นโครง
แผนที่แบบทรงกระบอก (cylindrical projection) เส้นโครง
แผนที่แบบกรวย (conical projection) และเส้นโครงแผนที่
แบบระนาบ (azimuthal or zenithal projection) ตามลำดับ

นอกจากนี้เส้นโครงแผนที่ยังอาจแบ่งย่อยตามลักษณะ
การวางสัมผัสของแผ่นรองรับการฉายแสงกับลูกโลก (globe) 
และตำแหน่งของจุดฉายแสง

รูปที่ 25 ประเภทของแผ่นรองรับการฉาย
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• 2.1 เส้นโครงแผนที่แบบระนาบ เส้นโครงประเภทนี้
ได้จากการฉายแสงเส้นขนานและเส้นเมริเดียนลงบนระนาบซึ่ง
กำหนดให้สัมผัสผิวโลก ณ จุดใดจุดหนึ่ง ลักษณะและคุณสมบัติ
ของเส้นโครงประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดจุดที่ระนาบสัมผัสผิว
โลกและแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการฉาย

เส้นโครงแผนที่อาศัยระนาบแบ่งออกเป็นหลายประเภท
ตามตำแหน่งที่ระนาบสัมผัสผิวโลกและแหล่งที่ใช้ฉายแสง ดังนี้

2 . 1 . 1 เ ส้ น โ ค ร ง แ บ บ อ อ ร์ โ ท ก ร า ฟิ ก 
(orthographic projection) เป็นเส้นโครงที่แหล่งของแสงที่ใช้
ฉายอยู่ที่ระยะอนันต์ (infinity) ส่วนแผ่นระนาบที่ใช้รองรับการ
ฉายแสงจะสัมผัสลูกโลกตามตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง ดังนี้

โพลาร์ออร์โทกราฟิก

เส้นโครงแบบออร์โทกราฟิก 
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รูปที่ 26 เส้นโครงแบบออร์โทกราฟิก ก. โพลาร์ออร์โทกราฟิก

1. ระนาบสัมผัสที่ขั้วโลก (polar position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบโพลาร์ออร์โทกราฟิก (polar 
orthographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 26 ก. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนเป็นเส้นตรงแยกเป็นรัศมีออก
จากจุดสัมผัส (ขั้วโลก) คล้ายกับซี่ล้อรถจักรยาน ส่วนเส้นขนานเป็นวงกลมที่มีจุดสัมผัสเป็นจุดศูนย์กลางร่วมโดยที่ช่วงระหว่าง
เส้นขนานในแถบขั้วโลกจะห่างกว่าแถบเส้นศูนย์สูตร

ก
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2. ระนาบสัมผัสที่เส้นศูนย์สูตร (equatorial position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบอิเควทอเรียลออร์โท
กราฟิก (equatorial orthographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 26 ข. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนของ
จุดสัมผัสเป็นเส้นตรงนอกนั้นเป็นส่วนโค้งของวงรีและมีช่วงที่ชิดกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากจุดสัมผัสออกไป ส่วนเส้นขนานเป็นเส้น
ตรงทุกเส้นและมีช่วงชิดกันมากที่บริเวณขั้วโลก

รูปที่ 26 เส้นโครงแบบออร์โทกราฟิก ข.อิเควทอเรียลออร์โทกราฟิก

ข
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รูปที่ 26 เส้นโครงแบบออร์โทกราฟิก ค.ออบบลีกออร์โทกราฟิก

ค

3. ระนาบสัมผัส ณ จุดที่มิได้อยู่ที่ขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตร (oblique position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครง
แบบออบบลีกออร์โทกราฟิก (oblique  orthographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 26 ค. กล่าวคือ 
เส้นเมริเดียนของจุดสัมผัสเป็นเส้นตรงนอกนั้นเป็นส่วนโค้งของวงรีและมีช่วงที่ชิดกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากจุดสัมผัสออกไป  
ส่วนเส้นขนานเป็นส่วนโค้งของวงกลม
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เส้นโครงแผนที่แบบออร์โทกราฟิกนี้สามารถแสดงราย
ละเอียดได้มากที่สุดเพียงซีกโลกเดียวเท่านั้น คุณสมบัติของ
เส้นโครงนี้ นอกจากจะไม่มีคุณสมบัติของการคงรูปแล้วยังไม่
คงพื้นที่อีกด้วย เมื่อพิจารณามาตราส่วนของแผนที่แล้ว 
มาตราส่วนบริเวณใจกลางแผนที่จะใหญ่กว่าบริเวณขอบแผนที่ 
ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของเส้นโครงนี้จึงค่อนข้างจำกัด เส้น
โครงแผนที่นี้ให้ประโยชน์เพียงแสดงภาพของลูกโลกใน
ลักษณะสามมิติเหมือนภาพถ่ายของโลกที่ถ่ายจากอวกาศ 
ด้วยเหตุนี้เส้นโครงนี้จึงปรากฎเป็น แผนที่ภาพประกอบใน
บทความหรือหนังสือต่างๆ

2 . 1 . 2 เ ส้ น โค ร ง แบบส เ ต ริ โ อก ร าฟิก 
(stereographic projection) เป็นเส้นโครงที่แหล่งของแสง
ที่ใช้ฉายอยู่ที่ ณ ตำแหน่งตรงข้ามกับจุดที่แผ่นระนาบสัมผัส 
ส่วนแผ่นระนาบที่ใช้รองรับการฉายแสงจะสัมผัสลูกโลกตาม
ตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง ดังนี้

โพลาร์สเตริโอกราฟิก

เส้นโครงแบบสเตริโอกราฟิก
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รูปที่ 27 เส้นโครงแบบสเตริโอกราฟิก ก. โพลาร์สเตริโอกราฟิก

1. ระนาบสัมผัสที่ขั้วโลก (polar position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบโพลาร์สเตริโอกราฟิก (polar 
stereographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 27 ก. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนเป็นเส้นตรงแยกเป็นรัศมี
ออกจากจุดสัมผัส (ขั้วโลก) คล้ายกับซี่ล้อรถจักรยาน ส่วนเส้นขนานเป็นวงกลมที่มีจุดสัมผัสเป็นจุดศูนย์กลางร่วมโดยที่ช่วง
ระหว่างเส้นขนานในแถบขั้วโลกจะห่างกว่าแถบเส้นศูนย์สูตร

ก
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รูปที่ 27 เส้นโครงแบบสเตริโอกราฟิก ข. อิเควทอเรียลสเตริโอกราฟิก

2. ระนาบสัมผัสที่เส้นศูนย์สูตร (equatorial position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบอิเควทอเรียลสเตริ
โอกราฟิก (equatorial stereographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 27 ข. กล่าวคือ เส้นเมริเดียน ของ
จุดสัมผัสเป็นเส้นตรงนอกนั้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมและมีช่วงที่ห่างกันมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากจุดสัมผัสออกไป ส่วนเส้นขนาน
เฉพาะเส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นตรงเส้นขนานอื่นๆ เป็นส่วนโค้งของวงกลมที่มีช่วงห่างกันมากที่บริเวณขั้วโลก

ข
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รูปที่ 27 เส้นโครงแบบสเตริโอกราฟิก ค. ออบบลีกสเตริโอกราฟิก

ค

3. ระนาบสัมผัส ณ จุดที่มิได้อยู่ที่ขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตร (oblique position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบ 
ออบบลีกสเตริโอกราฟิก (oblique  stereographic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 27 ค. กล่าวคือ เส้น
เมริเดียนของจุดสัมผัสเป็นเส้นตรงนอกนั้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมและมีช่วงที่ห่างกันมากขึ้นเมื่ออยู่ไกลจากจุดสัมผัส ส่วนเส้น
ขนานเป็นส่วนโค้งของวงกลมที่มีช่วงห่างกันมากในบริเวณขั้วโลก
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เส้นโครงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิกสามารถแสดงราย
ละเอียดได้เกินกว่าซีกโลก คุณสมบัติของเส้นโครงนี้ คือ คงรูป
อย่างแท้จริง เมื่อพิจารณามาตราส่วนของแผนที่แล้ว 
มาตราส่วนบริเวณขอบแผนที่ซึ่งอยู่ไกลจากจุดสัมผัสจะมี
มาตราส่วนใหญ่ขึ้น เส้นโครงแผนที่นี้ใช้ประโยชน์เพื่อทำ
แผนที่บริเวณขั้วโลก

2.1.3 เส้นโครงแบบโนโมนิก (gnomonic 
projection) เป็นเส้นโครงที่แหล่งของแสงที่ใช้ฉายอยู่ที่
จุดศูนย์กลางของโลก ส่วนแผ่นระนาบที่ใช้รองรับการฉายแสง
จะสัมผัสลูกโลกตามตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง ดังนี้

โพลาร์โนโมนิก

เส้นโครงแบบโนโมนิก
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รูปที่ 28 เส้นโครงแบบโนโมนิก  ก. โพลาร์โนโมนิก

1. ระนาบสัมผัสที่ขั้วโลก (polar position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบโพลาร์โนโมนิก (polar 
gnomonic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 28 ก. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนเป็นเส้นตรงแยกเป็นรัศมีออก
จากจุดสัมผัส (ขั้วโลก) ส่วนเส้นขนานเป็นวงกลมที่มีจุดสัมผัสเป็นจุดศูนย์กลางร่วมโดยที่ช่วงระหว่างเส้นขนานบริเวณเหนือ
เส้นศูนย์สูตรจะห่างกว่าบริเวณขั้วโลก

ก



  44  

รูปที่ 28 เส้นโครงแบบโนโมนิก  ข. อิเควทอเรียลโนโมนิก

2. ระนาบสัมผัสที่เส้นศูนย์สูตร (equatorial position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบอิเควทอเรียลโนโมนิก (equatorial  
gnomonic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 28 ข. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนทุกเส้นเป็นเส้นตรงโดยที่ช่วงของเส้นเมริเดียนจะห่างกันเป็นลำดับเม่ืออยู่ไกลจาก

จุดสัมผัสออกไป ส่วนเส้นขนานเฉพาะเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นที่เป็นเส้นตรง เส้นขนานอื่นๆ เป็นส่วนของเส้นโค้งซึ่งยิ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไปจะมีความโค้งแตกต่างกันมากและมีช่วงห่าง

เพิ่มขึ้นจนสังเกตได้

ข
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รูปที่ 28 เส้นโครงแบบโนโมนิก  ค. ออบบลีกโนโมนิก

3. ระนาบสัมผัส ณ จุดที่มิได้อยู่ที่ขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตร (oblique position) เส้นโครงชนิดนี้เรียกว่า เส้นโครงแบบ 
ออบบลีกโนโมนิก (oblique  gnomonic projection) ลักษณะของเส้นโครงชนิดนี้แสดงในรูปที่ 28 ค. กล่าวคือ เส้นเมริเดียนทุกเส้น
เป็นเส้นตรง  ส่วนเส้นขนานอื่นๆ เป็นส่วนของเส้นโค้งฉพาะเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นที่เป็นเส้นตรงส่วน ของจุดสัมผัสเป็นเส้นตรงนอกนั้นเป็น
ส่วนของเส้นโค้งซึ่งมีช่วงห่างกันมากในบริเวณที่อยู่ห่างจากจุดสัมผัสออกไป

ค
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เส้นโครงแผนที่แบบโนโมนิก สามารถแสดงราย
ละเอียดได้ไม่เต็มซีกโลก เส้นโครงนี้ไม่มีคุณสมบัติคงรูปอย่าง
แท้จริงเพราะบริเวณที่ห่างจากจุดสัมผัสจะมีรูปร่างบิดเบี้ยวและ
มาตราส่วนก็ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ดี บริเวณที่มาตราส่วนไม่ขยาย
ใหญ่มากนักยังคงรักษาคุณสมบัติคงรูปไว้ได้ 

ส่วนดีของเส้นโครงนี้ คือ ส่วนโค้งของวงกลมใหญ่จะ
ปรากฏบนเส้นโครงแผนที่นี้เป็นเส้นตรง ดังนั้น เส้นโครงนี้จึง
เหมาะที่จะนำมาใช้ทำแผนที่เดินเรือ

• 2.2 เส้นโครงทรงกรวย (Conic Projection) 
เป็นเส้นโครงแผนที่ที่ใช้ทรงกรวยเป็นแผ่นรองรับการฉายแสง 
โดยวางให้แกนของทรงกรวยทับกับแกนของโลกและให้ผิว
ของทรงกรวยสัมผัสกับลูกโลกตามเส้นละติจูดหรือเส้นขนาน 
(latitude หรือ parallel) เส้นใดเส้นหนึ่ง หรือให้ผิวของทรง
กรวยตัดเข้าไปในลูกโลกตามเส้นขนาน 2 เส้น เราเรียกเส้นขนาน
ที่กรวยสัมผัสหรือตัดเข้าไปในลูกโลกนี้ว่า เส้นขนานมาตรฐาน 
(standard parallel) เมื่อฉายแสงจากจุดศูนย์กลางของโลก
เส้นเมริเดียนทุกเส้นปรากฏเป็นเส้นตรงเป็นรัศมีออกจากยอด
กรวยส่วนเส้นขนานปรากฏเป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยมีจุด
ยอดกรวยเป็นจุดศูนย์กลางร่วม มาตราส่วนตามแนวเส้น
ขนานมาตรฐานนี้จะถูกต้อง การบิดเบี้ยว (distortion)

จะปรากฏมากขึ้นเป็นลำดับตามระยะทางที่ห่างจากเส้นขนาน
มาตรฐานออกไป ดังรูปที่ 29

รูปที่ 29 เส้นโครงแผนที่ทรงกรวย
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ตัวอย่างของเส้นโครงแผนที่ทรงกรวยที่นิยมใช้อย่าง
กว้างขวาง มีดังนี้

- เส้นโครงแผนที่ทรงกรวยอัลเบอร์ (Alber’s Conic 
Projection) เป็นเส้นโครงแผนที่ที่แก้ไขช่วงห่างระหว่างเส้น
ขนานให้พอเหมาะเพื่อให้มีมาตราส่วนคงที่ซึ่งส่งผลให้เป็นเส้น
โครงแผนที่ที่มีคุณสมบัติรักษาพื้นที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดาใช้เส้นโครงแผนที่ทรงกรวยอัลเบอร์นี้อย่าง
กว้างขวางเพื่อผลิตแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ

รูปที่ 30 เส้นโครงแผนที่ทรงกรวยคงพื้นที่อัลเบอร์

- เส้นโครงแผนที่ทรงกรวยคงรูปแลม-เบิร์ต (Lambert 
Conformal Conic projection) เป็นเส้นโครงแผนที่ที่ได้รับ
การปรับแก้ช่วงห่างของเส้นขนานเช่นกันเพื่อให้การยืดของ
เส้นโครงแผนที่ในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก สอดคล้องกับ
การยืดในทิศทางเหนือ-ใต้ เส้นโครงนี้สามารถสร้างโดยให้มี
เส้นขนานมาตรฐานเส้นเดียวหรือสองเส้นก็ได้ แต่มักนิยม
สร้างให้มีเส้นขนานมาตรฐานสองเส้นเพราะความถูกต้องของ
มาตราส่วนตามแนวเส้นขนานจะได้กระจายเพิ่มขึ้นทั่วทั้งเส้น
โครงแผนที่ ดังนั้น เส้นโครงแผนที่นี้จึงมีคุณสมบัติรักษารูป
ร่าง ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 เส้นโครงแผนที่ทรงกรวยคงรูปแลม-เบิร์ต
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• 2 . 3 เ ส้ น โ ค ร ง แ ผ น ที่ ท ร ง ก ร ะ บ อ ก 
(Cylindrical Projection) เป็นเส้นโครงแผนที่ที่ใช้ทรง
กระบอกเป็นแผ่นรองรับการฉายแสง โดยให้ทรงกระบอก
สัมผัสกับลูกโลกที่เส้นศูนย์สูตรและฉายแสงจากจุดศูนย์กลาง
ของโลก ทั้งเส้นขนานและเส้นเมริเดียนปรากฏเป็นเส้นตรงตัด
กันเป็นตารางกริด บนทรงกระบอก โดยที่เส้นเมริเดียนมีระยะ
ห่างเท่าๆ กัน ขณะที่ระยะห่างของเส้นขนานจะค่อยๆเพิ่มมาก
ขึ้นจากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลกอีกทั้งความยาวของเส้นขนานที่
ขั้วโลกเท่ากับความยาวของเส้นศูนย์สูตรอีกด้วย ดังนั้นใน
กรณีที่ทรงกระบอกสัมผัส มาตราส่วนจะถูกต้องตามแนว
เส้นศูนย์สูตรและความเพี้ยนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่
ห่างจากเส้นศูนย์สูตร สำหรับกรณีที่ทรงกระบอกตัดเข้าไปใน
ลูกโลกโดยที่แกนของทรงกระบอกทับกับแกนของโลกซึ่ง
ทำให้เกิดเส้นขนานมาตรฐานสองเส้นโดยมีระยะห่างจาก
เส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือและใต้เท่ากัน มาตราส่วนตามแนว
เส้นขนานดังกล่าวมีความถูกต้องและความบิดเบี้ยวจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นจากแนวเส้นขนานมาตรฐานทั้งสอง ดังรูปที่ 32 รูปที่ 32 เส้นโครงแผนที่ทรงกระบอก

ทรงกระบอกสัมผัส (tangent) รูปการบิดเบี้ยว

ต่ำ

สูง

กลาง

เส้นโครง (graticule)ทรงกระบอกตัด (secant)
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ตัวอย่าง ของเส้นโครงแผนที่ทรงกระบอก มีดังนี้
- เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ (Mercator 

projection) ในเส้นโครงนี้เส้นขนานและเส้นเมริเดียนทุก
เส้นเป็นเส้นตรงตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งเป็นคุณสมบัติสำหรับ
การรักษารูปร่าง เส้นเมริเดียนแต่ละเส้นมีระยะห่างเท่าๆกัน 
ส่วนช่วงห่างของเส้นขนานจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ห่างจาก
เส้นศูนย์สูตร การที่พื้นที่ขยายใหญ่เกินจริงในละติจูดที่สูงขึ้น
ทำให้เกาะกรีนแลนด์มีขนาดพื้นที่เท่ากับทวีปอเมริกาใต้ทั้งๆ
ที่ตามความเป็นจริงมีขนาดเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น  

เส้นโครงชนิดนี้เหมาะกับการนำร่อง (navigation) 
สำหรับระยะทางไกล ทั้งนี้เพราะเส้นตรงที่ลากบนเส้นโครงนี้จะ
รักษาทิศทาง กล่าวคือ มีทิศทางคงที่ ซึ่งเรียกเส้นตรงนี้ว่า เส้น
คงทิศทาง (rhumb line) หรือเส้นเกลียว อย่างไรก็ดี มีการนำ
เส้นโครงแผนที่ชนิดนี้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือ ใช้
แสดงแผนที่โลกในหนังสือแผนที่หรือติดผนังห้อง ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องรูปร่างของทวีปแถบใกล้ขั้ว
โลก เพราะเป็นเส้นโครงที่มีความบิดเบี้ยวสูงมากในบริเวณ
ใกล้ขั้วโลก

รูปที่ 33 เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ : เส้นโครง
             แผนที่ทรงกระบอกคงรูป
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- เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง (Transverse 
Mercator projection) เป็นเส้นโครงทรงกระบอกตามขวาง
คงรูป (transverse cylindrical conformal projection) ดังรูป
ที่ 34

รูปที่ 34 ทรงกระบอกพันโดยรอบโลกตามขวาง
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ทรงกระบอกพันโดยรอบโลกตามขวางและฉายแสง
จากจุดศูนย์กลางของโลก ผลของการฉายจะได้เส้นโครง
แผนที่ ดังปรากฏในรูปที่ 35 หลายประเทศในโลกได้นำเส้น
โครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวางหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า 
เส้นโครงแผนที่คงรูปแบบเกาส์–ครีอเกอร์ (Gauss-Kruger 
Conformal projection) มาใช้อ้างอิงในการทำแผนที่
ภูมิประเทศ 

ถ้าเราสร้างเส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวางจะมี
เส้นเมริเดียนเส้นหนึ่งที่สัมผัสทรงกระบอกเป็นเมริเดียนย่าน
กลางที่ซึ่งพื้นที่แคบๆ ตามความยาวของเส้นเมริเดียนย่าน
กลางนี้จะปราศจากจากความบิดเบี้ยว เช่น ถ้าสร้างเส้นโครง
แผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวางโดยเลือกเส้นเมริเดียนที่ผ่านเมือง
บอสตันเป็นเมริเดียนย่านกลางเราสามารถสร้างแผนที่ที่มี
ความถูกต้องครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ
สหรัฐอเมริกาลงมาตามแนวเส้นเมริเดียนย่านกลางถึงปลาย
แหลมทวีปอเมริกาใต้แต่แผนที่ที่สร้างคลุมพื้นที่อื่น เช่น ทวีป
ยุโรปตะวันตกลงมาถึงปลายแหลมทวีปแอฟริกาจะมีความบิด
เบี้ยวสูงมาก ดังนั้น เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง
สากลจึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา

รูปที่ 35 เส้นโครงแผนที่ตามขวางเมอร์เคเตอร์ 
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-  เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวางสากล (Universal 
Transverse Mercator, UTM projection) หรือเรียกโดยย่อ
ว่า ยูทีเอ็ม กำหนดเส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง
มาตรฐานที่ต่างกัน 60 เส้นโครง โดยการหมุนทรงกระบอก
เล็กน้อยครั้งละ 6 องศา การหมุนแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดเส้นเมริ
เดียนย่านกลาง ดังรูปที่ 36  ดังนั้นเส้นเมริเดียนย่านกลางจึง
เสมือนตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่ของเส้นโครงแผนที่ที่เรียกว่า
เขตยูทีเอ็ม (UTM zone) ซึ่งทั้งโลกจะมีด้วยกัน 60 เขต 
กำกับหมายเลขประจำแต่ละเขตโดยเขตที่ 1 เริ่มจากเส้น
ลองจิจูดที่ 180° หรือเส้นวันที่สากล (International Date 
Line) หมายเลขประจำเขตจะเพิ่มขึ้นจากตะวันตกไปทางตะวัน
ออก ดังนั้นเขตที่ 2 จึงอยู่ระหว่าง 174° W ถึง 168° W 
เรื่อยไปจนเขตสุดท้ายจะอยู่ระหว่าง 174° E ถึง 180° หรือ
เส้นวันที่สากล

รูปที่ 36 หมุนทรงกระบอกครั้งละ 6 องศาตามขวาง
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การทำแผนที่ ณ พื้นที่ใดๆ บนโลก ต้องเลือกเส้นเมริเดียน
ย่านกลางของเขตยูทีเอ็มที่ใกล้กับพื้นที่ดังกล่าวมากที่สุด จาก
นั้นผลิตแผนที่จากเส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวางสากล
เฉพาะเขตยูทีเอ็มนั้น ดังรูปที่ 37

รูปที่  37 การผลิตแผนที่โดยใช้เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์
              ตามขวางสากล
  ที่มา : http://www.manifold.net/doc/
universal_transverse_mercator_utm_.htm

เขตยูทีเอ็ม

แผนที่

เส้นเมริเดียนย่านกลาง

http://www.manifold.net/doc/universal_transverse_mercator_utm_.htm
http://www.manifold.net/doc/universal_transverse_mercator_utm_.htm
http://www.manifold.net/doc/universal_transverse_mercator_utm_.htm
http://www.manifold.net/doc/universal_transverse_mercator_utm_.htm
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3. พารามิเตอร์ของเส้นโครงแผนที่ แนวคิดของ
เส้นโครงที่ใช้แผ่นรองรับการฉายแสงที่แตกต่างกันจะสัมพันธ์
โดยตรงกับเส้นมาตรฐาน (standard line) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์
ร่วมในการกำหนดเส้นโครงแผนที่ เส้นมาตรฐาน คือ เส้นที่
สัมผัสระหว่างแผ่นรองรับการฉายแสงกับลูกโลกที่มีระบบ
อ้างอิง เช่น เส้นโครงแผนที่แบบที่อาศัยกรวยและทรงกระบอก
เป็นแผ่นรองรับการฉายแสง ในกรณีปกติธรรมดาจะมีเส้น
มาตรฐาน 1 เส้น ขณะที่เป็นกรณีของแผ่นรองรับการฉายแสง
ตัดเข้าไปในลูกโลก (secant case) จะมีเส้นมาตรฐาน 2 เส้น 
ถ้าเส้นของการสัมผัสระหว่างแผ่นรองรับการฉายแสงกับ
ลูกโลกเป็นเส้นขนานหรือเส้นละติจูด เราะจะเรียก เส้น
มาตรฐานนี้ว่า เส้นขนานมาตรฐาน (standard parallel) ถ้า
เส้นของการสัมผัสระหว่างแผ่นรองรับการฉายแสงกับลูกโลก 
เป็นเส้นเมริเดียนหรือเส้นลองจิจูด จะเรียก มาตรฐานนี้ว่า เส้น
เมริเดียนมาตรฐาน (standard meridian) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เนื่องจากตามแนวเส้นมาตรฐานนี้จะเหมือนกับเส้น

อ้างอิงบนลูกโลก ดังนั้น จึงไม่ปรากฏการบิดเบี้ยวจาก
กระบวนการฉายแสง แต่ห่างจากเส้นมาตรฐานนี้ไปการบิด
เบี้ยวจากกระบวนการฉายแสงจะปรากฏขึ้นอันเป็นผลจากการ 
ไม่สัมผัสของพื้นผิวทรงกลมกับพื้นผิวของแผ่นรองรับการฉาย
แสง

มาตรทั่วไปที่ใช้วัดความบิดเบี้ยว คือ มาตราส่วนซึ่ง
กำหนดให้เป็นอัตราส่วนของระยะทางบนแผนที่ (หรือบน
ลูกโลก) กับระยะทางเดียวกันนั้นบนพื้นดิน ดังนั้นมาตราส่วน
หลัก (principal scale) หรือมาตราส่วนของลูกโลกที่ใช้อ้างอิง
จะได้จากอัตราส่วนของรัศมีของลูกโลกกับรัศมีของโลก (ซึ่ง
เท่ากับ 6,378 กิโลเมตร) ตัวอย่างเช่น ถ้ารัศมีของลูกโลก 
เท่ากับ 30 เซนติเมตร มาตราส่วนหลักจะ เท่ากับ              
1: 21,260,000

มาตราส่วนหลักนี้จะถูกต้องเฉพาะบนเส้นขนาน
มาตรฐานของเส้นโครงแผนที่ ด้วยเหตุนี้บางครั้งจึงเรียกเส้น
ขนานมาตรฐานว่าละติจูดที่มีมาตรส่วนถูกต้อง (latitude of 
true scale)  ส่วนมาตราส่วนเฉพาะที่ (local scale) จะใช้กับ
ส่วนอื่นๆของเส้นโครงแผนที่ มาตราส่วนเฉพาะที่นี้จะแปรผัน
ไปทั่วทั้งเส้นโครงแผนที่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาด
ของการบิดเบี้ยว ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำให้มาตราส่วนเฉพาะที่
เป็นบรรทัดฐาน (normalize) และกำหนดให้เป็น ปัจจัย
มาตราส่วน (scale factor) ซึ่งคือ อัตราส่วนระหว่าง
มาตราส่วนเฉพาะที่กับมาตราส่วนหลัก ดังนั้นปัจจัย
มาตราส่วน จะเท่ากับ 1 ตามแนวเส้นมาตรฐาน และจะมีค่า
น้อยกว่า 1 หรือมากกว่า 1 เมื่อห่างออกจากเส้นมาตรฐาน



  55  

โปรดอย่าสับสนระหว่างคำว่าเส้นมาตรฐานกับเส้นย่าน
กลาง (central line) โดยที่เส้นมาตรฐานจะเป็นตัวควบคุมรูป
แบบการกระจายของการบิดเบี้ยวของเส้นโครงแผนที่ ส่วนเส้น
ย่านกลาง อาจเป็น เส้นขนานย่านกลางหรือเมริเดียนย่าน
กลางจะเป็นตัวกำหนดจุดศูนย์กลางของเส้นโครงแผนที่ เส้น
ขนานย่านกลาง บางครั้งเรียกว่า เส้นขนานจุดกำเนิด 
(latitude of origin) เช่นเดียวกับเส้นเมริเดียนย่านกลางที่มัก
จะต่างไปจากเส้นเมริเดียนมาตรฐาน ตัวอย่างที่ดีที่แสดงความ
แตกต่างระหว่างเมริเดียนย่านกลางกับเส้นมาตรฐาน คือ เส้น
โครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง (transverse mercator 
projection)

ตามปกติ เส้นโครงแผนที่ที่แผ่นรองรับตัดเข้าไปใน
ลูกโลกและเส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ตามขวางจะมีเส้น
เมริเดียนย่านกลาง 1 เส้นและเส้นมาตรฐานอีก 2 เส้นของ
แต่ละด้านบนเส้นมาตรฐาน ปัจจัยมาตราส่วน เท่ากับ 1 และ
บนเส้นเมริเดียนย่านกลางปัจจัยมาตราส่วนน้อยกว่า 1 ดังรูป
ที่ 38 รูปที่ 38 ปัจจัยมาตราส่วน
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เมื่อนำเอาระบบพิกัดมาใช้บนเส้นโครงแผนที่  
จุดศูนย์กลางของเส้นโครงแผนที่กำหนดจากจุดตัดของเส้น
ขนานย่านกลางและเส้นเมริเดียนย่านกลางและจะกลายเป็นจุด
กำเนิดของระบบพิกัด จากนั้นแบ่งระบบพิกัดออกเป็น 4 จตุ
ภาค (quadrant)  ค่าพิกัด x, y ของจุดใดๆ อาจเป็น บวก 
หรือ ลบ ขึ้นอยู่กับว่าจุดนั้นมีตำแหน่งอยู่ที่ใด โปรดดูรูปที่ 39 
ประกอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าพิกัดที่เป็นลบ  เราจึงกำหนดค่าพิกัด x 
และ y ให้กับจุดกำเนิดของระบบพิกัด โดยกำหนดค่าพิกัดเท็จ
ไปทางตะวันออก (false easting) และค่าพิกัดเท็จไปทางเหนือ 
(false northing) ตามลำดับ การกำหนดค่าพิกัดเท็จไปทาง
ตะวันออกและทางเหนือจะทำให้ทุกๆจุดที่อยู่ในจตุภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีค่าพิกัดเป็นบวก ดูรูปที่ 39

รูปที่ 39 จุดกำเนิดสมมุติ 



  57  

แผนที่ประเภทต่างๆ 

ปัจจุบันมีการผลิตแผนที่หลากหลาย จึงมีความจำเป็น
ต้องจำแนกแผนที่เป็นหมวดหมู่โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกก็
มีหลายประการที่แตกต่างกันด้วย เช่น การจำแนกแผนที่โดย
ยึดเอารายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ หรือ ยึดมาตราส่วนหรือ
ยึดลักษณะการใช้งานเป็นเกณฑ์ เป็นต้น

1. การจำแนกแผนที่โดยยึดตามรายละเอียด
ที่ปรากฏบนแผนที่เป็นเกณฑ์  สามารถจำแนกแผนที่ออกเป็น

• แผนที่แบนราบ (planimetric map) เป็น
แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวโลกเพียง 2 มิติ
เท่านั้น มิได้แสดงรายละเอียดด้านความสูงแต่อย่างใด ดังรูป
ที่ 40

รูปที่  40 แผนที่แบนราบ
  ที่มา : http://61.19.202.164/works/smtpweb52/
D02/1-3.gif

http://61.19.202.164/works/smtpweb52/D02/1-3.gif
http://61.19.202.164/works/smtpweb52/D02/1-3.gif
http://61.19.202.164/works/smtpweb52/D02/1-3.gif
http://61.19.202.164/works/smtpweb52/D02/1-3.gif
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รูปที่ 41 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ

• แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (topographic map) เป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวโลกทั้ง 3 มิติ 
กล่าวคือทางราบและทางดิ่ง ด้วยการใช้เส้นชั้นความสูงวาดบนแผนที่เพื่อแทนระดับความสูงของภูมิประเทศ ดังรูปที่  41
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นอกจากนี้ยังมีวิธีการแสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวโลกด้วยการสร้างภาพสามมิติจากแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข 
(digital elevation model) จากคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า แผนที่ทรวดทรง (Relief maps)

รูปที่ 42 แผนที่ทรวดทรง (relief map)
ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Thailand_2002_CAI_map.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Thailand_2002_CIA_map.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Thailand_2002_CIA_map.jpg
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รูปที่  43  แผนที่ภาพถ่ายออ์โธ

• แผนที่ภาพถ่ายออ์โธ (orthophoto map) 
เป็นแผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี โดยปรับแก้ค่า
ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งของจุดภาพ อันเนื่องมาจาก
ความสูงต่ำของพื้นผิวภูมิประเทศ (Relief Displacement) 
การวางตัวกล้องและเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความถูก
ต้องทางตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกับแผนที่ 
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2. การจำแนกแผนที่โดยใช้มาตราส่วนเป็น
เกณฑ์  สามารถจำแนกแผนที่ออกเป็น

• แผนที่มาตราส่วนเล็ก  เป็นแผนที่ที่มี
มาตราส่วน 1: 600,000 หรือเล็กกว่า

• แผนที่มาตราส่วนปานกลาง เป็นแผนที่ที่มี
มาตราส่วนใหญ่กว่า1: 600,000 แต่เล็กกว่า 1: 75,000

• แผนที่มาตราส่วนใหญ่ เป็นแผนที่ที่มี
มาตราส่วนตั้งแต่ 1: 75,000  หรือใหญ่กว่า

3. การจำแนกแผนที่ตามลักษณะใช้งานเป็น
เกณฑ์ สามารถจำแนกแผนที่ออกเป็น

• แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic map) เป็น
แผนที่ที่ใช้ในการวางแผนทางยุทธวิธี เช่น ใช้วางแผนในการ
เคลื่อนที่เข้าโจมตีข้าศึกหรือส่งบำรุงกำลังสนับสนุน

• แผนที่ดิน (soil map)  เป็นแผนที่ที่แสดงชุดดิน
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รูปที่ 44 แผนที่ดิน

1
1/2
11
11f
1f
2
2/11
2f
3
33
33/7
38
3827
38B
38f
4
4/38
7
8
8/2
8/3
GOV
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รูปที่ 45 แผนที่อากาศ

• แผนที่อากาศ (weather map) เป็นแผนที่ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์กาลอากาศและพยากรณ์อากาศ
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รูปที่ 46 แผนที่ธรณีวิทยา

• แผนที่ธรณีวิทยา (geological map) เป็นแผนที่แสดงชุดหิน
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• แผนที่ถนน (road map) เป็นแผนที่แสดงเส้นทางและมีสถานที่สำคัญ ส่วนใหญ่เป็นแผนที่มาตราส่วนเล็ก

รูปที่ 47 แผนที่ถนน    
ที่มา : http://lanna-ww2.com/pages/z02310-Nern_Rte/y1095-100-Pai_AP/y1095-100-images/Mae-Suya-
Pai-route-map.jpg

http://lanna-ww2.com/pages/z02310-Nern_Rte/y1095-100-Pai_AP/y1095-100-images/Mae-Suya-Pai-route-map.jpg
http://lanna-ww2.com/pages/z02310-Nern_Rte/y1095-100-Pai_AP/y1095-100-images/Mae-Suya-Pai-route-map.jpg
http://lanna-ww2.com/pages/z02310-Nern_Rte/y1095-100-Pai_AP/y1095-100-images/Mae-Suya-Pai-route-map.jpg
http://lanna-ww2.com/pages/z02310-Nern_Rte/y1095-100-Pai_AP/y1095-100-images/Mae-Suya-Pai-route-map.jpg
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• แผนที่เดินเรือ (nautical charts) เป็นแผนที่
เส้นทางการเดินเรือสำหรับใช้ในการเดินเรือในทะเล ใน
มหาสมุทร แสดงความลึกของท้องน้ำ สันดอน แนวปะการัง 
เป็นต้น

รูปที่ 48 แผนที่เดินเรือ
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• แผนที่การบิน (aeronautical charts) เป็นแผนที่แสดงเส้นทางอากาศ เพื่อให้ทราบตำแหน่งและทิศทางของเครื่องบิน

รูปที่ 49 แผนที่การบิน
ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-

Baltimore-Washington_TAC_82.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
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รูปที่ 50 แผนที่ตัวเมือง
ที่มา : http://www.orangesmile.com/destinations/img/bangkok-map-big.png

• แผนที่ตัวเมือง (city maps) เป็นแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ 1:20,000 แสดงรายละเอียดของตัวเมือง 
เช่น อาคารสถานที่ ถนน เป็นต้น

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Baltimore-Washington_TAC_82.png/1024px-Baltimore-Washington_TAC_82.png
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• แผนที่โฉนด (cadastral maps) เป็นแผนที่
แสดงการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รูปที่ 51 แผนที่โฉนด
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• แผนที่ประวัติศาสตร์ (historical maps) เป็นแผนที่แสดงอาณาเขตสมัยต่างๆ

รูปที่ 52 แผนที่ประวัติศาสตร์
ที่มา : http://www.thaiflyingclub.com/images/linkTFCfiles/linkGAfiles/mapSiamOld.jpg

http://www.thaiflyingclub.com/images/linkTFCfiles/linkGAfiles/mapSiamOld.jpg
http://www.thaiflyingclub.com/images/linkTFCfiles/linkGAfiles/mapSiamOld.jpg
http://www.thaiflyingclub.com/images/linkTFCfiles/linkGAfiles/mapSiamOld.jpg
http://www.thaiflyingclub.com/images/linkTFCfiles/linkGAfiles/mapSiamOld.jpg


• องค์ประกอบของแผนที่
• ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง
• การวัดระยะทางบนแผนที่
• การตีความลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่
• การใช้แผนที่ในภูมิประเทศ

การอ่านแผนที่ ส่วนที่ 2 การอ่านแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ 



Lorem ipsum dolor 
sit amet, ligula 
suspendisse nulla 
pretium, rhoncus 
tempor placerat 
fermentum, enim 
integer ad 
vestibulum 

volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue 
wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor 
netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor 
sociis mauris, vel eu est libero cras. Interdum at. 
Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede 
porttitor class, ut lorem adipiscing, aliquet sed 
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องค์ประกอบของแผนที่

แผนที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมีรูปร่างเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ห่างจากด้านทั้งสี่ของ
แผ่นแผนที่เข้าไปด้านในจะมีเส้นกั้นขอบเขตบรรจบกันเป็น
รูปสี่เหลี่ยมโดยเหลือพื้นที่นอกกรอบสี่เหลี่ยมไว้ที่ด้านล่าง
ของแผ่นแผนที่ เส้นกั้นขอบเขตดังกล่าว เรียกว่า เส้นขอบ
ระวางแผนที่ ดังนั้น ในแผนที่แผ่นหนึ่งๆ เส้นขอบระวาง
แผนที่จะแบ่งพื้นที่บนแผ่นแผนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่
ภายในขอบระวางและพื้นที่ภายนอกขอบระวาง

ในแผนที่แต่ละแผ่น หรือ ระวาง (sheet) จะประกอบ
ด้วยข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งเราเรียก
ข้อมูลหรือรายละเอียดเหล่านั้นว่า องค์ประกอบของแผนที่ 
ดังนั้น ในแผนที่ระวางหนึ่งๆจะมีองค์ประกอบของแผนที่ 2 
ประเภทใหญ่ๆโดยแบ่งตามตำแหน่งที่ปรากฏในแผนที่ คือ 

1. ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏอยู่นอกขอบระวาง 
เรียกว่า องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง

2. ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในขอบระวาง 
เรียกว่า องค์ประกอบภายใน ขอบระวาง

องค์ประกอบของแผนที่  MAP   MAP MAP   
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 1. องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง

บริ เวณภายนอกขอบระวางของแผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศมีข้อมูลและรายละเอียดที่แสดงไว้ ดังต่อไปนี้

• 1.1 มาตราส่วนแผนที่ (map scale) เป็นข้อมูล
ที่บอกให้ผู้ใช้แผนที่ทราบว่า แผนที่ย่อมาจากภูมิประเทศจริง
ด้วยอัตราส่วนเท่าใด การแสดงมาตราส่วนของแผนที่นอกจาก
แสดงในรูปของตัวเลขอัตราส่วน (representative fraction) 
แล้วยังแสดงในรูปมาตราส่วนเส้นบรรทัด (graphic scale) 
อีกด้วยดังรูปที่ 53

รูปที่  53    มารตราส่วนในรูปอัตราส่วนและเส้นบรรทัด
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018
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รูปที่ 54 คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏด้านซ้ายล่างของระวางแผนที่
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018

• 1.2 คำอธิบายสัญลักษณ์ (legend) ประกอบ
ด้วยตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรายละเอียดที่ปรากฏ
ภายในขอบระวางของแผนที่นั้นพร้อมทั้งคำอธิบายและความ
หมายของสัญลักษณ์นั้นๆ ดังรูปที่ 54
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รูปที่ 55  ศัพทานุกรม
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018

• 1.3 ศัพทานุกรม (glossary) เป็นข้อมูลที่
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แผนที่ที่เป็นชาวต่างชาติได้เข้าใจ
ความหมายของคำที่ใช้ในแผนที่โดยแปลความหมายของคำ
ศัพท์ที่ใช้ทับศัพท์ภาษาไทยเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 
55
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• 1 . 4 ร ะ บ บ บ่ ง บ อ ก ร ะ ว า ง ( s h e e t 
identification system) เนื่องจากการผลิตแผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศของประเทศไทยต้องผลิตให้ครอบคลุมเนื้อที่ทั้ง
ประเทศ จำนวนแผนที่ที่ผลิตจึงมีหลายระวาง ดังนั้นเพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและเรียกใช้แผนที่ จึงจำเป็นต้องมีระบบ
บ่งบอกระวางแผนที่ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วย

1.4.1 ชื่อชุดและมาตราส่วน (series number 
and scale) เนื่องจากการผลิตแผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้าง เช่น ทั้งประเทศ หรือภูมิภาค ซึ่งอาจมีหลาย
มาตราส่วนและใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้น การกำหนด
ชื่อชุดจะช่วยจำกัดบริเวณที่แผนที่นั้นครอบคลุมอยู่ เช่น 
ประเทศไทย 1:50,000 หรือ ประเศไทย 1: 250,000 
เป็นต้น  ชื่อชุดและมาตราส่วนนี้จะปรากฏอยู่มุมบนด้านซ้าย
ของระวาง

1.4.2 ชื่อระวาง (sheet name) ชื่อระวางของ
แผนที่จะปรากฏอยู่ตรงกลางด้านบนของขอบระวาง ตามปกติ 
การตั้งชื่อระวางนิยมตั้งตามชื่อลักษณะเด่นของภูมิประเทศ
หรือลักษณะเด่นที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ปรากฏบนแผนที่ระวางนั้น 
เช่น ดอยอ่างขาง หรือ อำเภอบ้านโป่ง เป็นต้น

1.4.3 ลำดับชุด (series number) ลำดับชุด
ปรากฏอยู่ที่มุมขวาบนและมุมซ้ายด้านล่างของขอบระวาง 
สาเหตุที่ต้องกำหนดลำดับชุดเป็นเพราะ ในพื้นที่หนึ่งๆ อาจมี
การผลิตแผนที่หลายชุดที่มีรูปทรงรีและพื้นหลักฐาน หรือขนาด
ของระวางหรือมาตราส่วนที่แตกต่างกัน  การกำหนดลำดับชุด
ทำให้ผู้ใช้แผนที่ทราบได้ว่า เป็นแผนที่ชุดใด เช่น

ลำดับชุด L 708 เป็นลำดับชุดของแผนที่
มาตราส่วน 1: 50,000 ขนาดระวาง 10x15 ลิบดา

ลำดับชุด L 7017 เป็นลำดับชุดของแผนที่
มาตราส่วน 1: 50,000 ขนาดระวาง 15x15 ลิบดา

ลำดับชุด L 7018 เป็นลำดับชุดของแผนที่
มาตราส่วน 1: 50,000 ขนาดระวาง 15x15 ลิบดาแต่รูป
ทรงรีที่ใช้ คือ WGS 84

ลำดับชุด L 8019 เป็นลำดับชุดของแผนที่
มาตราส่วน 1: 25,000

  ลำดับชุดสำหรับแผนที่ประเทศไทยที่ยกมาเป็น
ตัวอย่างนี้ เป็นการกำหนดตามข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานของ
องค์การนาโต้ (North Atlantic Treaty Organization)
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1.4.4 เลขหมายแผ่นระวาง (sheet number) 
เป็นเลขหมายอางอิงเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหรือแจก
จ่าย สำหรับแผนที่ประเทศไทยมาตราส่วน 1:50000 ได้
กำหนดเลขหมายแผ่นระวางเป็นตัวเลข 4 ตัวและต่อท้ายด้วย
เลขโรมัน เช่น sheet 5136 IV โดยเลขโรมันจะมีตั้งแต่ I ถึง 
IV เท่านั้น เลขหมายแผ่นระวางจะปรากฏที่มุมซ้ายด้านล่าง
ของขอบระวาง ส่วนแผนที่ตามเลขหมายแผ่นระวางจะคลุม
พื้นที่ใดสามารถพจารณาได้จากสารบาญแผนที่ (index map) 
ดังแสดงในรูปที่ 56

• 1.5 สารบาญต่างๆ (indexes) เป็นแผนภาพซึ่ง
แสดงไว้ที่ขอบระวางเพื่อแสดงข้อมูลหรือรายละเอียดซึ่งอาจ
เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้แผนที่ 

รูปที่  56 สารบาญแผนที่

ที่มา : http://www.rtsd.mi.th/service/download/
rastersevice.pdf

http://www.rtsd.mi.th/service/download/rastersevice.pdf
http://www.rtsd.mi.th/service/download/rastersevice.pdf
http://www.rtsd.mi.th/service/download/rastersevice.pdf
http://www.rtsd.mi.th/service/download/rastersevice.pdf
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รูปที่ 57  สารบาญแนวแบ่งเขตการปกครอง
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018

1.5.1 สารบาญแนวแบ่งเขตการปกครอง 
(boundaries) เป็นแผนภาพที่แสดงว่าพื้นที่ในแผนที่ระวางนี้
อยู่ในเขตการปกครองของประเทศ จังหวัดหรืออำเภอใด ดัง
รูปที่ 57
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1.5.2 สารบาญระวางติดต่อ (adjoining 
sheet) เป็นแผนภาพที่แสดงเลขหมายแผ่นระวางที่เรียงราย
อยู่โดยรอบแผนที่ระวางนี้ ซึ่งมีประโยชน์ในการสืบค้นแผนที่ที่
ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของแผนที่ระวางนี้ดังรูปที่ 58

นอกจากนี้ด้านล่างของแผนภาพยังมีข้อความ
ระบุอีกด้วยว่าแผนที่ระวางนี้อยู่ในเลขหมายระวางใดของ
แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 250,000

รูปที่ 58 สารบาญระวางติดต่อ
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

ลำดับชุด L7018
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1.5.3 คำแนะนำเกี่ยวกับระดับสูง (elevation 
guide) เป็นแผนภาพที่แสดงระดับสูงของพื้นที่ต่างๆที่ปรากฏ
ในแผนที่ระวางนี้โดยใช้แถบสี (layer tint) เป็นเครื่องกำหนด 
พร้อมทั้งจุดระดับสูงกระจายอยู่พอประมาณ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
แผนที่ทราบความสูงต่ำโดยประมาณของภูมิประเทศในขอบ
ระวางแผนที่ ดังรูปที่ 59

รูปที่ 59  แผนภาพคำแนะนำเกี่ยวกับระดับสูง
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

ลำดับชุด L7018
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1.5.4 คำแนะนำเกี่ยวกับลาด (slope guide) 
เป็นแผนภาพที่ใช้ระบุความลาดเป็นองศาและร้อยละโดย
พิจารณาจากระยะทางราบระหว่างเส้นชั้นความสูงหรือระยะ
ทางราบระหว่างเส้นชั้นความสูงหลัก ดังรูปที่ 60

รูปที่ 60  แผนภาพคำแนะนำเกี่ยวกับลาด
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

ลำดับชุด L7018
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1 .5 .5 แผนภาพแสดงค่ามุม เบี่ยง เบน 
(declination diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงทิศทางที่ทิศ
เหนือแม่เหล็กเบี่ยงเบนจากทิศเหนือกริด และทิศเหนือกริด
เบี่ยงเบนจากทิศเหนือจริง ณ กึ่งกลางระวาง โดยจะมี 2 
แผนภาพ ขึ้นอยู่กับเขตกริดว่าอยู่ในเขตกริด 47 หรือเขต 
กริด 48 ตามรูปเป็นตัวอย่างของแผนภาพแสดงค่ามุมเบี่ยง
เบนในเขต 48

รูปที่  61  แผนภาพแสดงค่ามุมเบี่ยงเบน
ที่มา : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

ลำดับชุด L7018
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• 1.6. บันทึกต่างๆ (notes) เป็นข้อความที่แจ้งให้
ทราบถึงข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ระวางนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย

1.6.1 บันทึกเกี่ยวกับช่วงต่างเส้นชั้นความสูง 
(contour interval note) เป็นข้อความที่ระบุว่าเส้นชั้นความ
สูงที่แสดงในแผนที่ระวางนี้มีค่าระดับสูงต่างกันเส้นชั้นละ 20 
เมตร

1.6.2 บันทึกเกี่ยวกับรูปทรงสัณฐานของโลก 
(ellipsoid) เป็นข้อความที่ระบุว่ารูปทรงของโลกที่ใช้เป็นพื้น
ฐานของการคำนวณเพื่อผลิตแผนที่ลำดับชุดนี้ได้แก่ WGS 
1984

1.6.3 บันทึกเกี่ยวกับเส้นกริด (grid note) 
เป็นข้อความที่ระบุว่าตารางกริดที่ใช้เป็นระบบอ้างอิงกำหนด
ตำแหน่งทางราบบนแผนที่ระวางนี้เป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม เขต
กริด 47 ระยะห่าง 1,000 เมตร (ขีดสีน้ำเงิน) หรือ เขตกริด 
48 ระยะห่าง 1,000 เมตร (ขีดสีดำ)

1 .6 .4 บันทึก เกี่ยวกับ เส้นโครงแผนที่ 
(projection note) เป็นข้อความที่ระบุว่าเส้นโครงแผนที่บน
แผนที่ระวางนี้เป็นเส้นโครงแบบทรานเวอร์สเมอร์เคเตอร์

1.6.5 บันทึกเกี่ยวกับพื้นหลักฐาน (datum 
note) เป็นข้อความที่ระบุว่า พื้นหลักฐานทางดิ่งที่ใช้อ้างอิง
ระดับสูง คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง และพื้นหลักฐานทางราบ
ที่ใช้อ้างอิง คือ ระบบ WGS 84

1.6.6 บันทึกเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ (printing 
note) ครั้งที่ของการจัดพิมพ์ (edition note) เป็นข้อความที่
ระบุว่าแผนที่ระวางนี้จัดพิมพ์โดย กรมแผนที่ทหาร 2545 
และเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1

1.6.7 บันทึกเกี่ยวกับการแปลงค่าพิกัด 
(conversion note) เป็นข้อความที่ระบุวิธีการแปลงค่าพิกัด
จากพื้นหลักฐานระบบ WGS 84 เป็นระบบ INDIAN 1975

1.6.8 บันทึกเกี่ยวกับการอ่านค่าพิกัดกริด 
(grid coordinate reading note) เป็นข้อความที่อธิบายวิธี
การอ่านค่าพิกัดให้ละเอียดถึง 100 เมตร
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1.6.9 บันทึกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ (credit 
note) เป็นข้อความที่ระบุว่าแผนที่ระวางนี้จัดเตรียมด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกรมแผนที่ทหารและองค์กรทำแผนที่และ
ภาพถ่ายแห่งชาติ (National Imagery and Mapping 
Agency, NIMA) และข้อมูลที่รวบรวมซึ่งถ่ายทอดลงบนแผนที่
เป็นข้อมูลถึงปี พศ. 2543

องค์ประกอบภายในขอบระวาง หมายถึง รายละเอียด
ต่างๆ ที่แสดงไว้ในกรอบซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นขอบระวางแผนที่ 
ตามปกติจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 2.1 สัญลักษณ์ (symbol) เป็นเครื่องหมายที่ใช้
แทนรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในภูมิประเทศ การกำหนดรูป
แบบของสัญลักษณ์ต้องยึดถือหลักที่เรียบง่าย ชัดเจนและสื่อ
ให้เห็นถึงรายละเอียดนั้นได้ง่ายโดยอาจไม่จำเป็นต้องดูที่คำ
อธิบายสัญลักษณ์ และประการสำคัญ สัญลักษณ์ต้องมีขนาด
พอเหมาะกับมาตราส่วนของแผนที่ 

 2. องค์ประกอบภายในขอบระวางแผนที่

สัญลักษณ์แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ ดังนี้
1. ประเภทใช้แทนแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง
    บึง เป็นต้น
2. ประเภทใช้แทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารบ้าน
    เรือน ถนน ทางรถไฟเป็นต้น
3. ประเภทใช้แทนระดับความสูงของพื้นผิวภูมิประเทศ
4. ประเภทใช้แทนพืชพันธ์ต่างๆ เช่น นา สวน และป่าไม้  
    เป็นต้น
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2.2 สี (color) สีที่ใช้ภายในขอบระวางแผนที่เป็นสี
ของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรายละเอียดต่างๆในแผนที่ แผนที่
ลักษณะภูมิประเทศจะมีสีของสัญลักษณ์อยู่ 4 สี ซึ่งจะ
สอดคล้องกับรายละเอียดที่ใช้สัญลักษณ์นั้นๆ เช่น

สีดำหรือสีแดง ใช้แทน สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

สีน้ำเงิน ใช้แทน แหล่งน้ำ

สีเขียว ใช้แทน พืชพันธ์

สีน้ำตาล ใช้แทน ระดับสูงของภูมิประเทศ

2.3 ชื่อภูมิศาสตร์ (geographical name) เป็น
ชื่อที่กำกับรายละเอียดต่างๆบนแผนที่เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่า 
สิ่งนั้นหรือสถานที่รั้น คือ อะไร

2.4 ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง 
(position reference system) เป็นเส้นหรือตารางที่
แสดงไว้ในแผ่นระวางแผนที่เพื่อใช้ในการอ่านหรือกำหนดค่า
พิกัดของตำแหน่งใดๆบนแผนที่ระวางนั้นๆ โดยทั่วไป ระบบ
อ้างอิงดังกล่าวมี 2 ชนิด ได้แก่

ก . พิ กั ด ภู มิ ศ า ส ต ร์ ( g e o g r a p h i c  
coordinate) ประกอบด้วย เส้นละติจูด (latitude) และเส้น
ลองจิจูด (longitude) ซึ่งแสดงด้วยเส้นตรงแทนขอบระวาง
ภายในแผนที่โดยมีตัวเลขแสดงค่าพิกัดกำกับไว้ ดังรูปที่ 62

ข. พิกัดกริด (grid coordinate) ประกอบด้วย
หมู่ของเส้นขนาน 2 ชุด ที่มีระยะห่างเท่าๆกันและตัดกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่ละเส้นของหมู่เส้นขนานมีตัวเลขแสดงค่า
ประจำเส้นกำกับไว้ด้วย ดังรูปที่ 62
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รูปที่ 62  ระบบพิกัดอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งบนแผนที่
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เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า แผนที่เป็นการจำลอง
ลักษณะที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่เป็น 3 มิติลงสู่แผ่นแบน
ราบ (flat plane) การถ่ายทอดลักษณะต่างๆบนพื้นโลกลง
บนแผ่นราบให้มีตำแหน่งและสัมพันธ์กับลักษณะข้างเคียง
ให้ถูกต้องแม่นยำ ต้องอาศัยเส้นโครงที่เรียกว่าเส้นโครง
แผนที่ ที่เป็นเสมือนเส้นที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดหรือบอก
ตำแหน่ง 

สำหรับเส้นโครงแผนที่นั้น คือ ระบบพิกัดสมมุติที่
สร้างขึ้นมาโดยรอบโลกเพื่อใช้อ้างอิงในการกำหนด
ตำแหน่งและถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นแบนราบ ที่เรียกว่า การ
ฉายแสงเส้นโครงแผนที่ (map projection) ดังจะได้อธิบาย
พอสังเขป ดังต่อไปนี้

ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง  MAP   MAP MAP   
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เส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะมีช่วงค่าจาก 0° ที่เส้นศูนย์สูตร ถึง 90° ที่
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ส่วนเส้นลองจิจูด หรือเส้นเมริเดีย
นก็เช่นเดียวกันวัดระยะทางเชิงมุมไปทางตะวันออกหรือตะวัน
ตกของระนาบเส้นเมริเดียนหลัก (Prime meridian) ซึ่งพาดผ่าน
หอดูดาว (Royal Observatory)  ที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ
และกำหนดให้เป็นลองจิจูดที่ 0° โดยเส้นลองจิจูดนี้มีช่วงค่า
จาก 0° ถึง 180° ตะวันออกและ 0° ถึง 180° ตะวันตก หมู่ของ
เส้นละติจูดและลองจิจูดจะตัดกันเป็นโครงข่าย (network) ที่เรียก
ว่า  เส้นโครง (graticule)  ดังรูปที่ 63  จะเห็นว่าจุด A อยู่บน
เส้นละติจูดที่ 30° เหนือและอยู่บนเส้นลองจิจูดที่ 100° ตะวัน
ออก ดังนั้นตำแหน่งของจุด A บนพื้นโลก คือ ละติจูดที่ 30° 
เหนือและเส้นลองจิจูดที่ 100° ตะวันออก

 1. ระบบพิกัด (co-ordinate system)

พิกัดเป็นตัวเลขที่ใช้พิจารณาตำแหน่งของจุดใดๆตาม
แนวเส้นตรงหรือเส้นโค้ง พิกัดที่ประกอบด้วยตัวเลข 2 ชุดหรือ
มากกว่าสามารถนำมากำหนด หรือพิจารณาตำแหน่งของจุด
ดังกล่าวบนพื้นผิว 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตัวอย่างเช่น ลองจิจูด 
เป็นพิกัดซึ่งใช้พิจารณาตำแหน่งของจุดใดๆ ตามแนว
เส้นศูนย์สูตรและละติจูดก็เป็นพิกัดอีกค่าหนึ่งที่ระบุตำแหน่ง
ตามแนวเส้นเมริเดียน ดังนั้น ชุดของพิกัดคู่หนึ่งที่ประกอบด้วย 
ค่าละติจูดและลองจิจูดจะระบุตำแหน่งบนพื้นผิว

วิธีการที่เป็นระบบที่ใช้กำหนดค่าพิกัดให้กับจุดใดๆ 
เรียกว่า ระบบพิกัด (coordinate system) ซึ่งในปัจจุบัน 
ระบบพิกัดที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic 
Coordinate System) พิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบอ้างอิงใน
การกำหนดตำแหน่งโดยอาศัยแกนหมุนของโลกและระนาบ
ของเส้นศูนย์สูตร ตำแหน่งใดๆบนพื้นผิวโลกจะถูกแสดงด้วย
ค่าละติจูด (latitude) และลองจิจูด (longitude) หมู่ของวงกลม
ละติจูดที่ขนานซึ่งกันและกัน แต่ละวงจะมีค่าเท่าใดนั้นวัดด้วย
ระยะทางเชิงมุมจากเหนือหรือใต้ของระนาบวงกลม
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รูปที่ 63 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนแผนที่ภูมิประเทศ 
แผนที่โดยทั่วไปทั้งที่เป็นแผนที่มาตราส่วนเล็กและแผนที่
มาตราส่วนใหญ่จะมีพิกัดภูมิศาสตร์ปรากฏอยู่ ในแผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ก็เช่น
เดียวกัน เส้นตรง 4 เส้นที่ประกอบเป็นขอบระวางแผนที่ คือ 
เส้นละติจูดและลองจิจูด ค่าพิกัดที่กำกับมุมทั้งสี่ของขอบระวาง
อยู่ในรูปของ องศา ลิปดาและฟิลิปดา ตัวอย่างในแผนที่
ระวางอำเภอบ้านโฮ่ง ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ปรากฏ ณ มุมซ้าย
ล่าง คือ 18º 15' และ  98º 45' กล่าวคือ เส้นตรงในแนว
ราบล่างสุดที่เป็นขอบระวางแผนที่ คือ เส้นละติจูด 18º 15' N 
และเส้นตรงในแนวดิ่งซ้ายสุดที่เป็นขอบระวางแผนที่  คือ เส้น
ลองจิจูด 98º 45' E ดังรูปที่  64

นอกจากค่าพิกัดภูมิศาสตร์จะปรากฏที่มุมทั้งสีของ
ระวางแผนที่แล้วยังปรากฏบนด้านทั้งสี่ที่เป็นขอบระวางแผนที่
อีกด้วยโดยปรากฏเป็นช่วงๆซึ่งแต่ละช่วงห่างเท่าๆกัน ตาม
ปกติแล้วพิกัดภูมิศาสตร์จะปรากฏทุกๆ 5 ลิปดา โดยมีขีดเส้น
ตรงสั้นๆเป็นเครื่องหมายและมีตัวเลขเป็นค่าลิปดากำกับไว้ 
นอกจากนี้ภายในขอบระวางแผนที่ยังปรากฏกากบาท 4 จุด
อันเป็นจุดตัดของเส้นละติจูดและลองจิจูดที่ปรากฏบนด้านทั้งสี่
ของระวางแผนที่
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รูปที่  64 ส่วนหนึ่งของแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ระวางอำเภอบ้านโฮ่ง
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รูปที่ 65  พิกัดภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนแผนที่          รูปที่ 66  การอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์
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1.1.1 การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดภูมิศาสตร์
จะประกฏที่มุมทั้งสี่ และด้านตรงข้ามทั้งสี่ของขอบระวาง โดย
ปรากฏเป็นช่วงๆ ซึ่งแต่ละช่วงห่างเท่าๆ กัน ตามปกติแล้ว
พิกัดภูมิศาสตร์จะปรากฏทุกๆ 5 ลิปดา โดยมีขีดเส้นตรงสั้นๆ 
เป็นเครื่องหมายและมีตัวเลขเป็นค่าลิปดากำกับไว้ นอกจากนี้
ภายในขอบระวางแผนที่ยังปรากฏกากบาท 4 จุดอันเป็นจุด
ตัดของเส้นละติจูดและลองจิจูดที่ปรากฏบนด้านทั้งสี่ของระวาง
แผนที่ ก่อให้เกิดจัตุรัสขนาด 5x5 ลิปดาภายในขอบระวาง

การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งใดๆ 
สมมุติว่าจะอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ของชื่อระวางแผนที่ กรณีนี้คือ 
อำเภอพิชัย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. พิจารณาว่าอำเภอพิชัยอยู่ ณ จัตุรัส 5'x5' 
ใด

2. นำกระดาษลอกลายวางทาบบนแผนที่ ณ 
จัตุรัส 5'x5' ที่ตำแหน่งอำเภอพิชัยตกอยู่

3. ลากเส้นละติจูดและลองจิจูดขึ้นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและระบุค่าพิกัดภูมิศาสตร์ประจำเส้นละติจูดและ
ลองจิจูดที่มุมซ้ายล่างของจัตุรัส 5'x5'

4. แบ่งด้านที่อยู่ในแนวดิ่งของจัตุรัส 5'x5' 
ออกเป็นช่องๆ ละ 1 ลิปดา

5. แบ่งด้านที่อยู่ในแนวราบของจัตุรัส 5'x5' 
ออกเป็นช่องๆ ละ 1 ลิปดา

6. เขียนค่าพิกัดประจำเส้นละติจูดและลองจิจูดที่
ได้ลากไว้ในข้อ 4 และ 5

7. แบ่งจัตุรัสขนาด 1'x1' ที่ตำแหน่งอำเภอ
พิชัยตกอยู่ออกเป็น 6 ช่องเท่าๆ กันช่องละ 10''

8. อ่านค่าละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่ง
อำเภอพิชัย นั่นคือ ละติจูด 17º 17' 08'' เหนือ และลองจิจูด 
100º 05' 08'' ตะวันออก
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1.2 พิกัดกริดยูนิเวอร์ซัลทรานสเวอร์สเมอร์เค
เตอร์ (Universal Transverse Mercator Grid 
System, UTM Grid) แผนที่มาตราส่วนใหญ่และ
มาตราส่วนปานกลางที่ใช้ในกิจการทหารส่วนมากจะใช้ระบบ
พิกัดกริดเป็นระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งนอกเหนือไป
จากระบบพิกัดภูมิศาสตร์

รูปที่ 67 ภาพแผนที่ภูมิประเทศแสดง ระบบพิกัดทั้งสอง

พิกัดกริดยูทีเอ็ม มีลักษณะที่สำคัญ

1.ระบบพิกัดกริดยูทีเอ็มใช้ร่วมกับเส้นโครงแผนที่แบบ 
ทรานสเวอร์สเมอร์เคเตอร์โดยครอบคลุมพื้นที่เฉพาะระหว่าง
เส้นละติจูดที่ 84ºN และ 80ºS เนื่องจากเหนือขึ้นไปทางขั้ว
โลกทั้งสองเส้นโครงแผนที่มีความเพี้ยน (distortion) สูงมาก 
ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวนี้ต้องใช้ระบบพิกัดอีกระบบหนึ่งที่เรียก
ว่า ระบบพิกัดยูพีเอส (Universal Polar Stereographic 
coordinate system) ที่อาศัยเส้นโครงแผนที่แบบโพลาร์
สเตอริโอกราฟิก (Polar Stereographic projection)

2. พื้นที่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 84ºN ถึงเส้นละติจูดที่ 
80ºS จะถูกแบ่งออกเป็นเขต (zone) แต่ละเขตจะกว้าง 6º 
ตามแนวละติจูด โดยที่เขตที่ 1 อยู่ระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 
180ºW กับ 174ºW เขตที่ 2 อยู่ระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 
174ºW กับ 168ºW ต่อเนื่องเช่นนี้ไปทางตะวันออกรอบโลก 
รวมทั้งสิ้นจะจะมี 60 เขต และเขตสุดท้ายหรือเขตที่ 60 จะอยู่
ระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 174º E กับเส้นลองจิจูดที่ 180º E ดัง
รูปที่ 68



  95  

รูปที่ 68 การแบ่งเขตกริด
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/images/

utm_mgrs_images/MGRS_World.jpeg
รูปที่ 69 การกำหนดค่าพิกัดจุดศูนย์กำเนิด 

http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/images/utm_mgrs_images/MGRS_World.jpeg
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/images/utm_mgrs_images/MGRS_World.jpeg
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/images/utm_mgrs_images/MGRS_World.jpeg
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/images/utm_mgrs_images/MGRS_World.jpeg
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3. แบ่งแนวพื้นที่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 84ºN ถึงเส้น
ละติจูดที่ 80ºS ออกเป็นแถวๆ ละ 8º โดยเริ่มจากเส้นละติจูด 
80ºS ขึ้นไปทางเหนือผ่านเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงเส้นละติจูดที่ 
84ºN รวมทั้งหมดจะแบ่งได้ 20 แถวโดยที่แถวสุดท้าย คือ 
แถวที่ 20 ระหว่างเส้นละติจูดที่ 72ºN ถึงเส้นละติจูดที่ 84ºN 
จะสูง 12º

จากนั้นจะกำหนดตัวอักษรประจำแต่ละแถวจากแถวล่าง
สุดไปยังแถวบนสุดโดยเริ่มที่อักษร C จนถึง X ยกเว้น I และ 
O

การแบ่งตามที่กล่าวข้างต้น จะก่อให้เกิดตารางกริด
สี่เหลี่ยมขนาด 6ºx8º  และ 6ºx12º ดังรูปที่  68

การระบุตารางกริดใดๆ ให้อ่านเลขอักษรประจำเขต
กริด (grid zone designation) โดยยึดถือหลัก “อ่านไปทาง
ขวาแล้วอ่านขึ้น” (Read Right Up) เช่น  47P, 30N เป็นต้น

4. ในแต่ละเขตจะมีเส้นเมริเดียนย่านกลาง (central 
meridian) 1 เส้น ซึ่งเป็นเส้นเมริเดียนหรือเส้นลองจิจูดที่อยู่
กึ่งกลางของแต่ละเขต เช่น เขตที่ 1 เส้นเมริดียนย่านกลางคือ 
เส้นลองจิจูดที่ 177ºW และเขตที่ 47 เส้นเมริเดียนย่านกลาง
คือ เส้นลองจิจูดที่ 99ºE 

โดยที่เส้นเมริเดียนย่านกลางของแต่ละเขตจะตัดกับ
เส้นศูนย์สูตร จุดตัดของเส้นดังกล่าว เรียกว่า จุดศูนย์กำเนิด 
(arbitrary origin) ซึ่งค่าพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดมี 2 ค่า คือ

ค่าพิกัดทางเหนือ (Northing) ใช้อักษรย่อ N
ค่าพิกัดทางตะวันออก (Easting) ใช้อักษรย่อ E

5. กำหนดให้ค่าพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดเป็นค่าสมมุติ
หรือค่าเท็จ (false value) เพื่อหลีกเลี่ยงค่าพิกัดที่ เป็นลบ จึง
ได้กำหนดค่าพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดในแต่ละเขตกริด ดังนี้

  ในซีกโลกเหนือ
ค่าพิกัดเท็จทางเหนือ (false northing)  =  0    เมตร
ค่าพิกัดเท็จทางตะวันออก (false easting) =   500,000 เมตร

  ในซีกโลกใต้
ค่าพิกัดเท็จทางเหนือ = 10,000,000   เมตร
ค่าพิกัดเท็จทางตะวันออก =   500,000   เมตร

ค่าพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดในแต่ละเขต ได้แสดงไว้ใน
รูปที่  69
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6. การกำหนดรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งแสนเมตร 
(100,000 meters square identification) การกำหนด
สี่เหลี่ยมดังกล่าวจะทำในเขตแต่ละเขตเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ
เขตข้างเคียง โดยเริ่มแบ่งจากเส้นเมริเดียนย่านกลางของ
แต่ละเขตไปทางตะวันตก (ทางซ้าย) และทางตะวันออก (ทาง
ขวา) ครั้งละ 100,000 เมตร ใน 1 เขตจะแบ่งได้ 6 ช่อง
เศษ กล่าวคือ จากเส้นเมริเดียนย่านกลางจะแบ่งได้ข้างละ 3 
ช่องเศษ   

หลังจากนั้นแบ่งในแนวระดับบ้าง โดยเริ่มแบ่งจาก
เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือหรือลงมาทางใต้แถวละ 
100,000 เมตร ดังรูปที่ 70

รูปที่ 70 การกำหนดจัตุรัส 100,000 เมตร
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การแบ่งด้วยวิธีดังกล่าวก่อให้เกิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 
100,000x100,000 เมตร มากมาย ดังนั้น จึงกำหนดตัว
อักษรประจำจัตุรัสในแนวคอลัมน์ โดยเริ่มจากเส้นลองจิจูดที่ 
180ºW ไปทางตะวันออกทุกๆระยะ 100,000 เมตร กำกับ
ตัวอักษร A ถึง Z  ยกเว้น I และ O ซึ่งจะมีอักษรซ้ำกันทุกๆ 
18º หรือ 3 เขต

ในแนวแถว เฉพาะเขตหมายเลขคี่ จะเริ่มแบ่งจาก
เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทุกๆระยะ 100,000 เมตร และกำกับตัว
อักษรจาก  A ถึง  V  ยกเว้น  I และ O จะมีชุดตัวอักษรซ้ำกัน
ทุกๆ ระยะ 2,000,000 เมตร

ส่วนเขตหมายเลขคู่ เริ่มกำกับตัวอักษร A จากแถวที่
อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไป 500,000 เมตร

การอ่านค่าประจำจัตุรัส 100,000 เมตร ยังคงยึดถือ 
“หลักอ่านไปทางขวาแล้วอ่านขึ้น” เช่น  DH, EE และ MA 
เป็นต้น แต่การอ่านตัวอักษรประจำจัตุรัส 100,000 เมตร
เพียงอย่างเดียว มีโอกาสที่จะซ้ำกันได้ ดังนั้น จึงควรระบุเลข
อักษรประจำเขตกริดด้วย  เช่น 47Q MA หรือ 1N DH 
เป็นต้น

7. การกำหนดจัตุรัสหนึ่งหมื่นเมตร (10,000 meters 
square) ในแต่ละจัตุรัส 1000,000 เมตร จะถูกแบ่งย่อย
ออกเป็นจัตุรัสเล็กๆ ขนาด 10,000x10,000 เมตร  นั่นคือ 
แต่ละด้านของจัตุรัส 100,000 เมตรจะแบ่งออกเป็น 10 
ส่วนเท่าๆ กัน และกำกับค่าตัวเลขประจำเส้นกริด นั่นคือ ระยะ
ทางที่เส้นกริดห่างจากจุดศูนย์กำเนิด ดังแสดงในรูปที่ 71
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รูปที่ 71 จัตุรัสหนึ่งหมื่นเมตร
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รูปที่  72  จัตุรัสหนึ่งพันเมตร

8. จัตุรัสหนึ่งพันเมตร (1,000 meters square) ในแต่ละจัตุรัส 10,000 เมตรจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นจัตุรัสเล็กๆ 
ขนาด 1,000x1,000 เมตร นั่นคือ แต่ละด้านของจัตุรัส 10,000 เมตรถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆกันและกำกับค่าตัวเลข
ประจำเส้นกริด นั่นคือ ระยะทางที่เส้นกริดห่างจากจุดศูนย์กำเนิด ดังแสดงในรูปที่ 72
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1.2.1 การอ่านพิกัดกริด
การอ่านพิกัดกริด มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1.พิจารณาจุดที่ต้องการทราบพิกัดว่าอยู่ในจัตุรัส 

1,000 เมตรใด
2.นำกระดาษลอกลาย (tracing paper) วางทาบบน

แผนที่ ณ ตำแหน่งของจัตุรัส 1,000 เมตรนั้น เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดรอยขีดเขียนบนแผนที่

3.แบ่งด้านทั้งสี่ของจัตุรัส 1,000 เมตรออกเป็น 10 
ส่วนเท่าๆกันและลากเส้นตรงเชื่อมจุดแบ่งที่อยู่ตรงกันข้าม 

4. การอ่านค่าพิกัดยึดถือหลัก “อ่านไปทางขวาแล้ว
อ่านขึ้น”  พิกัดของอำเภอพิชัยคือ 1590  1125 ซึ่งเป็นค่า
พิกัดที่ละเอียดถึง 10 เมตร โดยตัวเลขตำแหน่งที่ 4 ต้อง
ประมาณด้วยสายตา

ในการอ่านค่าพิกัดที่สมบูรณ์ต้องระบุด้วยว่าจุดที่กำลัง
พิจารณาอยู่ในสี่เหลี่ยม 6ºx8º ใด และจัตุรัส 100,000 
เมตรใดด้วย เช่น 47Q MA 7565 1924

 รูปที่ 73 การอ่านพิกัดกริด
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การวัดระยะทางบนแผนที่ ที่ระยะทางเป็นเส้นตรง 
เช่น ถนน หรือ ทางรถไฟ สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดระยะทาง
ได้โดยตรงโดยแบ่งเส้นที่จะวัดออกเป็นช่วงที่เป็นแนวตรง
และวัดระยะแต่ละช่วงแล้วนำมาบวกกันเป็นผลรวมของระยะ
ทางและนำค่าไปคำนวณระยะทางในภูมิประเทศ

การวัดระยะทางบนแผนที่  MAP   MAP MAP   
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ในการใช้แผนที่ บางครั้งผู้ใช้แผนที่ต้องการทราบระยะทางในภูมิประเทศจริงว่าเป็นเท่าใดหลังจากที่วัดระยะทางนั้นบน
แผนที่แล้วหรือต้องการทาบว่าระยะทางบนแผนที่เป็นเท่าใดเมื่อทราบระยะทางในภูมิประเทศแล้ว โดยพิจารณาจากสูตรต่อไปนี้

ตัวอย่าง เช่น ต้องการทราบระยะทางในภูมิประเทศระหว่างหมู่บ้าน ก ไปยังหมู่บ้าน ข เป็นเท่าใดเมื่อวัดระยะทางระหว่าง
หมู่บ้านทั้งสองจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 25,000 ได้ 6 เซนติเมตร

วิธีการ  
ใช้สูตร ระยะทางในภูมิประเทศ
ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน 

ระยะทางในภูมิประเทศ   =     ระยะทางบนแผนที่ x องค์ประกอบมาตราส่วน
ระยะทางบนแผนที่            =     ระยะทางในภูมิประเทศ ÷ องค์ประกอบมาตราส่วน


=    ระยะทางบนแผนที่ x องค์ประกอบมาตราส่วน
=    6 x 25,000
=    150,000  เซ็นติเมตร
=    1.5 กิโลเมตร
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ในกรณีที่ระยะทางที่ต้องการวัดเป็นเส้นคดโค้ง เช่น 
แม่น้ำ ซึ่งไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้โดยตรง อย่างไรก็ดี มี
วิธีการในการวัดระยะทางที่คดโค้งได้ ดังนี้

1.ใช้แถบกระดาษ (paper strip method) นำแถบ
กระดาษยาวที่มีขอบเรียบตรงมา 1 แผ่น  ทำเครื่องหมายเป็น
ขีดสั้นๆ ที่ปลายข้างหนึ่งของแถบกระดาษและวางทาบลงไป ณ 
จุดเริ่มต้นของเส้นโค้งที่จะวัดระยะทางโดยให้ขอบกระดาษ
ทาบไปตามเส้นที่เป็นแนวตรง ทำเครื่องหมายทั้งบนแถบ
กระดาษและแผนที่ ณ ที่ปลายของส่วนที่เป็นเส้นตรง หลังจาก
นั้น ใช้ปลายดินสอปัก ณ จุดที่ทำเครื่องหมายบนแถบกระดาษ
เพื่อตรึงให้แถบกระดาษอยู่กับที่ หมุนแถบกระดาษจนกระทั่ง
ขอบของแถบกระดาษทาบกับส่วนที่เป็นแนวตรงอีกส่วนหนึ่ง
ของเส้นโค้งนั้น และทำเครื่องหมายทั้งบนแผนที่และแถบ
กระดาษ ดังรูปที่ 74 ปฏิบัติเช่นนี้ จนกระทั่งวัดระยะทางของ
เส้นคดโค้งนั้นจนครบแล้วนำแถบกระดาษไปทาบกับ
มาตราส่วนเส้นบรรทัดเพื่ออ่านค่าระยะทางในภูมิประเทศต่อ
ไป รูปที่ 74 การใช้แถบกระดาษวัดระยะทางของเส้นโค้ง
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2. ใช้ขดลวดอ่อนหรือ ฟิวส์ที่สามารถดัดไปตามความ
คดโค้งของเส้นที่ต้องการวัดระยะทางแล้วนำไปทาบกับ
มาตราส่วนเส้นบรรทัดเพื่ออ่านค่าระยะทางในภูมิประเทศต่อ
ไป

3. ใช้เครื่องมือวัดระยะทางบนแผนที่ (map 
measurer) ซึ่งประกอบด้วยหน้าปัดวงกลม ขอบหน้าปัดแบ่ง
ออกเป็นช่องๆที่แทนระยะทางโดยที่ช่องขอบนอกหน้าปัดจะ
บอกระยะทางเป็นนิ้ว ส่วนขอบในจะบอกระยะทางเป็นเซ็นติ
เมตร ภายในหน้าปัดมีเข็มชี้บอกระยะทาง การหมุนของเข็มจะ
สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของล้อหมุนซึ่งอยู่ ณ ปลายของหน้า
ปัด

การใช้เครื่องมือดังกล่าวเริ่มต้นที่ตั้งเข็มในหน้าปัดให้
อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น คือ ณ ตำแหน่ง 99 หรือ 39 นำเครื่อง
วัดวางโดยให้ตั้งฉากกับแผ่นแผนที่และล้อสัมผัสกับจุดเริ่มต้น
ที่ต้องการวัด แล้วไถไปตามส่วนที่ต้องการวัดขณะเดียวกันเข็ม
ในหน้าปัดก็เริ่มต้นหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสิ้นสุด
ระยะทางที่ต้องการวัดให้อ่านค่าระยะทางแล้วนำไปแปลงเป็น
ระยะทางในภูมิประเทศต่อไป

รูปที่ 75 เครื่องมือวัดระยะทางบนแผนที่
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นักแผนที่ (cartographer) ได้คิดวิธีที่จะแสดง
ความสูงต่ำของพื้นผิวโลกลงบนแผนที่ซึ่งเป็น แผ่นกระดาษ
ราบ ด้วยเส้นชั้นความสูง (contour line)

 

เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นในจินตนาการ (imaginary 
line) ซึ่งลากเชื่อมต่อระหว่างจุดบนพื้นผิวโลกที่มีความสูง
จากระดับน้ำทะเลเท่ากัน ดังนั้น ทุกๆ จุดบนเส้นชั้นหนึ่งๆ จะ
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากัน

การตีความลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่  MAP   MAP MAP   
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รูปที่  76 ก. ความหมายของคำว่า “ เส้นชั้นความสูง”  
ที่มา : http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg

http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg
http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg
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รูปที่  76 ข. เส้นชั้นความสูงมองจากด้านบน
ที่มา : http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg

http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg
http://www.princeton.edu/~oa/manual/images/colorfront.jpg
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รูปที่  77  เส้นชั้นความสูงที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผนที่
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นักแผนที่ได้ออกแบบเส้นชั้นโดยมีทั้งหมด 5 ชนิดที่
แตกต่างกันออกไป ได้แก่

 1. เส้นชั้นดัชนี (index contour) เป็นเส้นที่
หนากว่าเส้นอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะพบว่าการที่เส้นชั้นที่อยู่ห่างกัน
อย่างสม่ำเสมอ ถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด
โดยหนากว่าเส้นชั้นอื่นๆ จะทำให้การอ่านเส้นชั้นง่ายขึ้น 
สำหรับแผนที่ลักษณะภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 เส้น
ชั้นดัชนีจะปรากฎทุกๆ ระดับสูงที่ 100 เมตร

2. เส้นชั้นคั่นกลาง (intermediate contour) 
เป็นเส้นบางๆ อยู่ระหว่างเส้นชั้นดัชนี ส่วนจะมีจำนวนเท่าใด
นั้นขึ้นอยู่กับช่วงต่างเส้นชั้นความสูง เช่น แผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ช่วงต่างเส้นชั้นความสูง 
เท่ากับ 20 เมตร ดังนั้น เส้นชั้นคั่นกลางจะมีจำนวนทั้งสิ้น 4 
เส้น

  1. ชนิดของเส้นชั้น 3. เส้นชั้นแทรก (supplemental contour) ในภูมิประเทศที่
ค่อนข้างราบ เส้นชั้นที่ใช้แทนระดับสูงในบริเวณดังกล่าวจะอยู่
ห่างกันมาก ดังนั้น เพื่อแสดงความแตกต่างในระดับสูงของ
ภูมิประเทศจึงได้กำหนดเส้นชั้นแทรกขึ้น

4. เส้นชั้นบริเวณที่ต่ำ (depression contour) เส้น
ชั้นที่ลากผ่านบริเวณยอดเขาหรือแอ่งลึกจะมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน คือ เส้นชั้นจะบรรจบกันเรียกว่า เส้นชั้นปิด (closed 
contour) เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบความแตก
ต่างระหว่างภูมิประเทศทั้งสองนี้ ดังนั้น จึงได้กำหนดเส้นชั้น
บริเวณที่ต่ำขึ้นโดยออกแบบให้มีเส้นสั้นๆ ลากตั้งฉากกับเส้น
ชั้นของบริเวณแอ่งลึก

5. เส้นชั้นประมาณ (approximate contour) เป็น
เส้นชั้นที่ลากโดยประมาณปราศจากข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการ
ลาก ในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อรูปถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการผลิต
แผนที่ไม่ชัดเจน มีเมฆบดบังรายละเอียดทำให้ไม่สามารถลาก
เส้นชั้นได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการลากเส้นประขึ้นโดยประมาณ
ซึ่งถือว่า เป็นเส้นชั้นประมาณ
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รูปที่ 78  เส้นชั้นแบบต่างๆ
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ระดับสูงของจุดใดๆ บนแผนที่ภูมิประเทศสามารถ
พิจารณาได้จากเส้นชั้น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. พิจารณาช่วงต่างเส้นชั้นความสูงของแผนที่จากราย
ละเอียดประจำขอบระวางแผนที่พร้อมทั้งหน่วยระยะทาง

2. พิจารณาค่าประจำเส้นชั้นดัชนีที่อยู่ใกล้เคียงกับจุด
ที่ต้องการทราบระดับสูง

3. พิจารณาทิศทางของความลาดเอียงจากเส้นชั้นดัชนี
ไปยังจุดที่ต้องการทราบระดับสูงเพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าจุด
ดังกล่าวอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นชั้นดัชนี

4. นับจำนวนเส้นชั้นจากเส้นชั้นดัชนีไปยังจุดที่ต้องการ
ทราบระดับสูงและคูณด้วยช่วงต่างเส้นชั้นความสูงจะได้ค่า
ระดับสูงต่างระหว่างเส้นชั้นดัชนีกับจุดดังกล่าว

5. นำค่าระดับสูงต่างที่คำนวณได้ในข้อ 4 ไปบวกกับ
ค่าประจำเส้นชั้นดัชนีที่พิจารณาในข้อ 2 ในกรณีที่ความลาด
เอียงจากเส้นชั้นดัชนีไปยังจุดที่ต้องการทราบระดับสูงเป็นลาด
ขึ้น หรือนำค่าระดับสูงต่างไปลบ ในกรณีที่ความลาดเอียงนั้น
เป็นลาดลง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าระดับสูงของจุดนั้นจากระดับ
น้ำทะเล

  2. การพิจารณาระดับสูงจากเส้นชั้น โปรดพิจารณาตัวอย่างในรูปที่ 79 ดังต่อไปนี้ ให้
พิจารณาระดับสูงของจุด A 

1.ช่วงต่างเส้นชั้นความสูงของแผนที่ระวางนี้ เท่ากับ 
20 เมตร

2.เส้นชั้นดัชนีที่อยู่ใกล้จุด A มากที่สุด คือ เส้นชั้นที่ 
400 เมตร (ลูกศรชี้)

3. พิจารณาแล้วพบว่า จุด A อยู่ทางบนความลาดเอียง
ด้านลาดลงเมื่อพิจารณาจากเส้นชั้นที่ 400 เมตร

4. จำนวนเส้นชั้นจากเส้นชั้นดัชนีไปยังจุด A มีอยู่ 1 
เส้น หรือเท่ากับ 20 เมตร

5. ระดับสูงของจุด A จึงเป็น 400-20 = 380 เมตร

การพิจารณาระดับสูงของจุดใดๆ ที่อยู่ระหว่างเส้นชั้น 
2 เส้น ระดับสูงของจุดดังกล่าวพิจารณาได้จากการประมาณ
ค่าในช่วง (interpolation) ดังรูป จุด B อยู่ระหว่างเส้นชั้น
ความสูงที่ 460 เมตร และ 440  เมตร ใช้สายตาประมาณว่า
จุดดังกล่าวอยู่ประมาณส่วนใดของระยะทางระหว่างเส้นชั้น
ความสูงทั้งสอง ถ้าจุดดังกล่าวอยู่ประมาณกึ่งกลางระยะ
ระหว่างเส้นชั้นความสูง ระดับสูงของจุดดังกล่าวจะเป็น 450 
เมตร
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รูปที่  79 ส่วนหนึ่งของแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 สาธิตการพิจาณาระดับสูงจากเส้นชั้นความสูง
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รูปที่  80  รูปแบบของเส้นชั้นบ่งชี้ถึงลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ

  3. การตีความลักษณะภูมิประเทศจากลักษณะของเส้นชั้นความสูง

การศึกษาลักษณะของเส้นชั้นเพื่อบ่งชี้ลักษณะภูมิประเทศนั้น ต้องอาศัยการสังเกต ความเข้าใจและจดจำลักษณะของเส้น
ชั้นนั้นๆไว้เพราะลักษณะภูมิประเทศชนิดหนึ่งๆ จะมีรูปแบบของเส้นชั้นคงที่ ให้พิจารณารูปที่ 80 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่
ภูมิประเทศ
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ที่จุด A, B และ C เส้นชั้นถูกลากให้บรรจบกันเป็นเส้น
ชั้นปิด ลักษณะของเส้นชั้นในรูปแบบนี้บ่งบอกว่าเป็นยอดเขา 
โดยที่เส้นชั้น ณ จุด A มีลักษณะเกือบเป็นวงกลม ซึ่งจะบ่ง
บอกให้ทราบว่า ณ จุดนี้เป็นยอดเขากลมมน (peak) 

บนเส้น A-A’ จะมีช่วงห่างของเส้นชั้นเท่าๆ กัน บ่งชี้ว่า 
บริเวณนี้เป็นที่ลาดเอียงที่ลาดลงอย่างสม่ำเสมอ (uniform slope)

บนเส้น B-B’ เส้นชั้นอยู่ชิดกันบริเวณจุดยอดและห่าง
จากกันบริเวณลาดเขาด้านล่าง ลักษณะของเส้นชั้นดังกล่าวบ่ง
บอกถึงความลาดเอียงที่โค้งเข้า (concave slope)

บนเส้น C-C’ เส้นชั้นอยู่ห่างๆกันบริเวณยอดเขาและชิด
กันบริเวณลาดเขาด้านล่าง ลักษณะของเส้นชั้นดังกล่าวบ่งบอก
ถึงความลาดเอียงที่โค้งออก (convex slope)

ณ จุด E เส้นชั้นจะชิดกันมากแต่ไม่สัมผัสกัน ลักษณะ
ของเส้นชั้นดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าบริเวณนี้เป็นหน้าผาชันเกือบเป็นแนวดิ่ง

ณ จุด V เส้นชั้นมีลักษณะเป็นรูปตัว V ซึ่งเกิดจากการที่
เส้นชั้นลากผ่านหุบเขาที่มีลำธารไหลผ่าน โดยที่ปลายของตัววี
จะชี้ไปยังต้นน้ำเสมอ  นอกจากนี้ เส้นชั้นที่เป็นรูปตัว V แตก
ต่างกันออกไปตามลักษณะของหุบเขา ดังรูปที่ 81

รูปที่  81 ลักษณะของเส้นชั้นตามประเภทของหุบเขา
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ณ จุด A’ เส้นชั้นมีลักษณะเป็นรูปตัว M (M-shaped) 
ซึ่งเกิดจากการที่ลำธารสองสายไหลมาบรรจบกัน เส้นชั้นที่
ลากผ่านลำธารจะเป็นรูปตัววีแต่เนื่องจากมีลำธาร 2 สายมา
บรรจบกัน ดังนั้น เส้นชั้นที่ลากผ่านจึงเป็นรูปตัววี 2 ตัวต่อกัน 
จึงปรากฎเป็นรูปตัวเอ็ม  

ณ จุด S เป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับยอดเขา หรือเรียกว่า 
ช่องเขา (saddle) ระหว่างยอดเขา 2 ลูก ถ้าช่องเขานี้มีระดับ
ต่ำพอที่จะใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างที่ราบต่ำทั้งสองด้านจะ
เรียกว่า ช่องเขา (pass) 

ณ จุด U เส้นชั้นมีลักษณะเป็นรูปตัว U (U-shaped) ซึ่ง
เกิดจากการที่เส้นชั้นลากผ่านบริเวณที่เป็นลูกเขายื่นออกมา 
(spur) 

นอกจากสามารถตีความลักษณะภูมิประเทศขจากเส้น
ชั้นแล้ว ยังสามารถสกัดข้อสนเทศอื่นๆที่เป็นประโยชน์จากการ
อ่านเส้นชั้นได้อีก อันได้แก่ ความลาดเอียงและภาพตัดด้าน
ข้าง

ภาพตัดด้านข้าง เป็นภาพลักษณะภูมิประเทศด้านข้าง
ตามแนวเส้นตรงระหว่างจุด 2 จุดบนแผนที่ภูมิประเทศ การ
สร้างภาพตัดด้านข้างมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. ลากเส้นตรงผ่านเส้นชั้นบนแผนที่ในบริเวณที่
ต้องการทราบภาพตัดด้านข้าง

2. พิจารณาค่าระดับสูงของเส้นชั้นที่มีค่าสูงสุดและต่ำ
สุดในแนวที่เส้นตรงในข้อ 1 ตัดผ่าน

3. นำกระดาษที่มีหมู่ของเส้นขนานที่มีช่วงห่างแต่ละ
เส้นเท่าๆกันโดยที่เส้นขนานแต่ละเส้นจะแทนค่าระดับสูงของ
เส้นชั้นที่เส้นตรงในข้อ 1 ตัดผ่าน

4. นำแผ่นกระดาษดังกล่าววางทาบบนแผนที่โดยให้
หมู่ของเส้นขนานขนานกับเส้นตรงที่ลากในข้อ 1

5. ให้ลากเส้นตรงจากจุดที่เส้นตรงในข้อ 1 ตัดกับเส้น
ชั้นลงมาตั้งฉากกับหมู่เส้นขนานโดยให้ค่าระดับสูงของเส้นชั้น
ตรงกับเส้นขนานที่มีค่าระดับสูงตรงกัน

  4. การสร้างภาพตัดด้านข้าง (profile)
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รูปที่  82  การสร้างภาพตัดด้านข้าง
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  5. การพิจารณาความลาดเอียงของภูมิประเทศ

ความลาดเอียงเป็นพื้นผิวภูมิประเทศที่เอียงจากพื้นระดับด้วยมุมๆหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า ความลาดเอียงเป็นอัตราส่วนระหว่าง
ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างจุด 2 จุดที่พิจารณาความลาดเอียงกับระยะทางในทางราบระหว่าง 2 จุดเดิมนั้น ซึ่งอาจแสดงด้วยสูตร 
ดังนี้ 

                                ความลาดเอียง   =   ระยะทางในแนวดิ่ง / ระยะทางในทางราบ
 
ระยะทางในแนวดิ่งพิจารณาจากความแตกต่างของระดับสูงระหว่างจุด 2 จุดนั้นจากเส้นชั้น ส่วนระยะทางในทางราบ

ระหว่างจุด 2 จุดเดิมนั้นพิจารณาจากการวัดบนแผนที่และแปลงเป็นระยะทางในภูมิประเทศ

การแสดงค่าความลาดเอียงของภูมิประเทศ สามารถแสดงในรูปของร้อยละ และองศา กล่าวคือ ถ้าต้องการแสดงในรูป
ร้อยละ ต้องคูณความลาดเอียงที่คำนวณได้ด้วย 100 

ถ้าต้องการแสดงความลาดเอียงเป็น องศา ต้องคูณความลาดเอียงที่คำนวณได้ด้วย 57.3

ตัวอย่าง การพิจารณาความลาดเอียงจากยอดเขา A ซึ่งสูง 574 เมตรถึงจุด B (ซึ่งสูง 480 เมตร) ระยะทางในแนวดิ่ง
ระหว่างจุด A และ B คือ  574-480 = 94 เมตร  ระยะทางในทางราบระหว่าง 2 จุดดังกล่าววัดบนแผนที่ได้ 2 เซ็นติเมตร 
แปลงเป็นระยะทางในภูมิประเทศได้เท่ากับ 1,000 เมตร

   ดังนั้น        ความลาดเอียงที่ลาดลงระหว่างจุด A และ B  =   (94 x 100)/ 1000
                                                  =   9.4%
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การวัดทิศทางจำเป็นต้องมีทิศอ้างอิงว่าค่ามุมที่วัดได้
วัดจากทิศทางใดเป็นหลัก ซึ่งเราเรียกทิศทางอ้างอิงนั้นว่า 
ทิศทางหลัก

ทิศทางหลักใช้ในแผนที่มี 3 ชนิด คือ

1. ทิศเหนือจริง (true north) เป็นแนวเส้นที่ชี้ไปยัง
ขั้วโลกเหนือจาก ณ ตำแหน่งใดๆบนพื้นผิวโลก ดังนั้น ทิศ
เหนือจริงจึงได้แก่ทิศทางของเส้นเมริเดียนหรือลองจิจูด โดย
มีสัญลักษณ์เป็นรูปดาว

2. ทิศเหนือกริด (grid north) เป็นแนวตามเส้นกริดดิ่ง
ของระบบเส้นกริด  ดังนั้น ทิศเหนือกริด จึงไม่ชี้ไปยังทิศเดียว
กับทิศเหนือจริง สัญลักษณ์ของทิศเหนือกริด คือ GN หรือ Y

3. ทิศเหนือแม่เหล็ก (magnetic north) เป็นแนวทิศ
ที่เข็มของเข็มทิศชี้ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกเหนือ สัญลักษณ์ของ
ทิศเหนือแม่เหล็กเป็นรูปลูกศรครึ่งซีก

การใช้แผนที่ในภูมิประเทศ  MAP   MAP 
  1.ทิศทางหลักMAP   
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1.1 การวัดมุมแบบแอซิมัท แอซิมัทเป็นวิธีการวัด
มุมเพื่อบ่งบอกทิศทาง กล่าวคือ เป็นขนาดของมุมทางราบที่
วัดตามเข็มนาฬิกาจากแนวทิศทางหลักโดยมีขนาดของมุมได้
ตั้งแต่ 0º-360º

รูปที่  83   แสดงการวัดมุมแบบแอซิมัท 

รูปที่ 83 แสดงการวัดมุมแบบแอซิมัท สมมุติว่า
ตำแหน่งผู้สังเกตอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งวงกลมนี้
แบ่งออกเป็นหน่วยการวัดมุม 360º โดยที่ตำแหน่ง 0º 
กำหนดให้เป็น ทิศเหนือ  ตำแหน่งที่ 90º,  180º และ 270º 
เป็นทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก ตามลำดับ

ทิศทางในวิธีการวัดมุมแบบแอซิมัทแสดงด้วยขนาดมุม
ที่วัดจากแนวทิศเหนือหรือ 0º ตามเข็มนาฬิกามายังเส้นตรงที่
เชื่อมระหว่างตำแหน่งของผู้สังเกตุกับตำแหน่งที่ต้องการทราบ
ทิศทาง

แอซิมัทจากผู้สังเกตุไปยังตำแหน่งที่ต้องการทราบ
ทิศทาง เรียกว่า แอซิมัทหน้า (forward azimuth) และทิศทาง
ที่ตรงข้ามกับแอซิมัทหน้า คือ แอซิมัทหลัง (back azimuth)

พิจารณารูปที่ 83 แอซิมัทหน้าจาก O ไปยัง A เท่ากับ 
23º และทิศทางที่วัดกลับจาก A ไปยัง O (แอซิมัทหลังจาก
จาก O ไปยัง A) เท่ากับ 203º
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ดังนั้น การพิจารณาแอซิมัทหลังของทิศทางใดๆ มีหลัก
ในการพิจารณาดัง ต่อไปนี้

1. ถ้าแอซิมัทหน้า มีค่ามุมน้อยกว่า 180º
แอซิมัทหลัง = แอซิมัทหน้า + 180º
 
2. ถ้าแอซิมัทหน้า มีค่ามุมมากกว่า 180º
แอซิมัทหลัง = แอซิมัทหน้า - 180º

   ตัวอย่าง ดังรูปที่ 83 แอซิมัทหน้าของทิศทาง
จาก O ไปยัง E เท่ากับ 313º แอซิมัทหลัง O-E เท่ากับ 
133º (313º-180º)

1.2 การวัดมุมแบบแบริง แบริงเป็นวิธีการบอก
ทิศทางอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากการวัดทิศทางแบบแอซิ
มัท โดยที่แบริงเป็นขนาดของมุมทางราบที่อาจวัดตามเข็ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจากแนวทิศเหนือหรือแนวทิศใต้
แต่ขนาดของมุมจะต้องมีค่าไม่เกิน 90º  ดังรูปที่ 84 รูปที่ 84 การวัดมุมแบบแบริง
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การบอกทิศทางแบบแบริง นอกจากจะบอกขนาดของ
มุมแล้วต้องระบุข้อมูลอื่นที่จำเป็น เช่น ขนาดของมุมนั้นวัดจาก
ทิศเหนือหรือใต้และวัดไปทางทิศใด ตะวันออกหรือตะวันตก 
ตัวอย่างเช่น แบริง N 30ºE หมายถึง ขนาดของมุม 30º วัด
จากแนวทิศเหนือไปทางตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 85 ก

ส่วนแบริง S 42ºW หมายถึง ขนาดของมุม 42ºที่วัด
จากแนวทิศใต้ไปทางตะวันตก  ดังรูปที่ 85

รูปที่ 85 ก. แบริง N 30ºE   ข. แบริงS 42ºW

รูปที่ 86 ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทและแบริง

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทและแบริง  การ
บอกทิศทางนั้นอาจจะระบุในรูปของแอซิมัทหรือแบริงก็ได้แต่
ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของการบอก
ทิศทางจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ อาจต้อง
เปลี่ยนแอซิมัทเป็นแบริง หรือแบริงเป็นแอซิมัทซึ่งสามารถ
ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทและแบริง ดังแสดง
ในรูปที่ 86

แอซิมัท อยู่ในวงกลม
แบริง อยู่นอกวงกลม
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รูปที่ 87 การวัดมุมในส่วนของวงกลมทางตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ในส่วนของวงกลมทางตะวันออกเฉียงใต้ 
(southeast quadrant) ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทกับแบ
ริงเป็นดังนี้

   แอซิมัท = 180º - แบริง
   แบริง = 180º -แอซิมัท

รูปที่ 88 การวัดมุมในส่วนของวงกลมทางตะวันออกเฉียงใต้

ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทและแบริง สามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ ดังนี้

1.ในส่วนของวงกลมทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
(northeast quadrant) ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทกับแบริง
เป็นดังนี้

   แบริง = แอซิมัท
   แอซิมัท = แบริง
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3 . ในส่วนของว งกลมทา งต ะ วันตก เฉียงใต้ 
(southwest quadrant) ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทกับแบ
ริงเป็นดังนี้

   แอซิมัท = 180º + แบริง
   แบริง = แอซิมัท - 180º 

รูปที่ 89 การวัดมุมในส่วนของวงกลมทางตะวันตกเฉียงใต้

4. ในส่วนของวงกลมทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
(northwest quadrant) ความสัมพันธ์ระหว่างแอซิมัทกับแบ
ริงเป็นดังนี้

   แอซิมัท = 360º - แบริง
   แบริง = 360º -แอซิมัท 

รูปที่ 90 การวัดมุมในส่วนของวงกลมทางตะวันตกเฉียง
เหนือ
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การวัดมุมแอซิมัทของเส้นตรงเส้นหนึ่งที่แทนทิศทางบน
แผนที่ บางครั้งมีความจำเป็นต้องต่อเส้นตรงเส้นนั้นไปตัดกับ
เส้นกริดดิ่งที่แทนทิศเหนือกริดเพื่อความสะดวกในการวัด หลัง
จากนั้นใช้ไม้โปรแทรกเตอร์วัดค่ามุมโดยให้ตำแหน่งศูนย์ 
(0) หรือจุดดัชนี (index point) ทับกับจุดตัดของเส้นที่แทน
ทิศทางกับกริดดิ่งและปรับให้ขอบของไม้โปรแทรกเตอร์ทาบ
ขนานกับเส้นกริดดิ่ง จากนั้นอ่านค่าของมุม ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 
56º  ดังรูปที่ 91

ถ้าทิศทางของเส้นตรงที่แทนทิศทางที่ต้องการวัดอยู่
ทางตะวันออกของเส้นกริดดิ่ง การอ่านค่ามุมแอซิมัทจะเริ่ม
อ่านจาก 0º-180º แต่ถ้าทิศทางของเส้นตรงที่แทนทิศทางที่
ต้องการวัดอยู่ทางตะวันตกของเส้นกริดดิ่ง การอ่านค่ามุมแอซิ
มัทจะเริ่มอ่านจาก 180º-360º ดังรูปที่ 91

  2. การวัดและการวาดค่ามุมแอซิมัทบนแผนที่

รูปที่ 91 การวัดมุมแอซิมัท 
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สำหรับการวาดค่ามุมแอซิมัทลงบนแผนที่ สามารถ
ทำได้เป็นขั้นตอน ดังนี้

1. ลากเส้นดิ่งเส้นหนึ่งผ่านจุดซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้
สังเกต เส้นดิ่งนี้จะขนานกับเส้นกริดดิ่งซึ่งถือว่าเส้นดิ่งนี้เป็น
เส้นอ้างอิงแทนเส้นกริดดิ่ง

2.วางไม้โปรแทรกเตอร์โดยให้ขอบทาบขนานกับเส้น
ดิ่งและให้จุดดัชนีของไม้โปรแทรกเตอร์ทับกับจุดซึ่งเป็น
ตำแหน่งของผู้สังเกต

3. ทำขีดเครื่องหมายเล็กๆบนแผนที่ตามจำนวนองศาที่
กำหนดไว้จากมาตรบนไม้โปรแทรกเตอร์ หลังจากนั้นลากเส้น
ตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดที่เป็นตำแหน่งของผู้สังเกตกับขีด
เครื่องหมาย เส้นตรงดังกล่าวจะแทนทิศทางตามจำนวนองศา
ที่กำหนด ดังแสดงในรูปที่ 92

รูปที่ 92 การวาดค่ามุมแอซิมัทลงบนแผนที่
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  3. การวัดทิศทางในภูมิประเทศ

รูปที่ 93     ก. เข็มทิศ       ข. การวัดทิศทางด้วยเข็มทิศ (How to use a compass)
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=aWSqhD02G_M

เส้นเล็ง

เข็มของเข็มทิศ
ช่องเล็ง
เลนส์ขยายเพื่ออ่านค่ามุมได้ชัดเจน

ก ข

ตามปกติเราจะใช้เข็มทิศวัดทิศทางในภูมิประเทศโดยถือเข็มทิศไว้ในอุ้งมือ ดังรูปที่ 93 ข. ใช้สายตาข้างใดข้าง
หนึ่ง(หรือทั้งสองข้าง) มองผ่านช่องเล็งและเส้นเล็งไปยังวัตถุเป้าหมายที่ต้องการวัดทิศทางในขณะเดียวกันละสายตามามองที่
หน้าปัดเข็มทิศผ่านเลนส์ขยายเพื่ออ่านค่ามุม  ตามรูปที่ 93 ก. ค่ามุมที่อ่านได้ คือ แอซิมัทแม่เหล็ก 90º หรือ แบริงแม่เหล็ก N 
90ºE เพราะการวัดมุมโดยใช้เข็มทิศนั้นอ้างอิงทิศเหนือแม่เหล็ก

http://www.youtube.com/watch?v=aWSqhD02G_M
http://www.youtube.com/watch?v=aWSqhD02G_M
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ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ทิศทางอ้างอิงที่ใช้ใน
การอ่านแผนที่มี 3 ทิศ ซึ่งไม่ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันที่เรียก
ว่า ความเบี่ยงเบน (declination) ดังนั้น ความเบี่ยงเบน ก็คือ 
ความแตกต่างเชิงมุมระหว่างทิศเหนือจริงกับทิศเหนือกริด 
หรือทิศแม่เหล็ก หรืออีกนัยหนึ่งความเบี่ยงเบนมี 2 ชนิด คือ 
ความเบี่ยงเบนกริด (grid declination) และความเบี่ยงเบนแม่
เหล็ก (magnetic declination) 

1.ความเบี่ยงเบนกริด เป็นค่ามุมที่ทิศเหนือกริดเบี่ยง
เบนจากทิศเหนือจริง การแสดงค่ามุมนี้ต้องกำกับทิศด้วยเพื่อ
ระบุว่าทิศเหนือกริดเบี่ยงเบนไปทางตะวันออกหรือตะวันตก
ของทิศเหนือจริง เช่น ความเบี่ยงเบนกริด 3ºE หมายความว่า 
ทิศเหนือกริดเบี่ยงเบนจากทิศเหนือจริงไปทางตะวันออก 3º

2.ความเบี่ยงเบนแม่เหล็กเป็นค่ามุมที่ทิศเหนือแม่เหล็ก
เบี่ยงเบนจากทิศเหนือจริง การแสดงค่ามุมนี้ต้องกำกับทิศด้วย
เพื่อระบุว่าทิศเหนือแม่เหล็กเบี่ยงเบนไปทางตะวันออกหรือ
ตะวันตกของทิศเหนือจริง เช่น ความเบี่ยงเบนกริด 1ºW 
หมายความว่า ทิศเหนือแม่เหล็กเบี่ยงเบนจากทิศเหนือจริงไป
ทางตะวันตก 1º

  4. ความเบี่ยงเบน

รูปที่  94  แผนภาพความเบี่ยงเบน

อนึ่ง มุมระหว่างทิศเหนือกริดและทิศเหนือแม่เหล็ก 
เรียกว่า มุมจีเอ็ม (The Grid Magnetic angle,GM angle) 
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การวัดทิศทางบนแผนที่ซึ่งได้กล่าวไปแล้วนั้น ค่ามุม
ใดๆ ที่วัดได้โดยมีเส้นกริดดิ่งเป็นทิศทางหลักหรือทิศทาง
อ้างอิงเรียกว่า มุมแอซิมัทกริด (grid azimuth) ถ้าจะนำค่ามุม
ดังกล่าวไปใช้ในภูมิประเทศไม่สามารถทำได้ทันที่เพราะ
ทิศทางหลักอ้างอิงที่ใช้ในแผนที่ คือ ทิศเหนือกริด ดังนั้น 
จำเป็นต้องแปลงมุมแอซิมัทกริดให้เป็นแอซิมัทแม่เหล็ก 
(magnetic azimuth) เสียก่อน ในทางกลับกันเมื่อวัดทิศทาง
ในภูมิประเทศโดยใช้เข็มทิศ ค่ามุมที่วัดได้เรียกว่าแอซิมัทแม่
เหล็กซึ่งอ้างอิงทิศเหนือแม่เหล็กก็ไม่สามารถนำไปวาดบน
แผนที่ได้ทันทีต้องแปลงให้เป็นมุมแอซิมัทกริดเสียก่อน 
กระบวนการแปลงค่ามุมแอซิมัทต้องใช้แผนภาพแสดงส่วน
เบี่ยงเบนที่ปรากฏอยู่ที่ขอบระวางแผนที่แต่ละระวางดังรูปที่ 
95

  5. การแปลงค่าแอซิมัท

รูปที่ 95  แอซิมัทแม่เหล็ก แอซิมัทกริดและแอซิมัทจริง
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พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ สมมุติให้แผนภาพส่วนเบี่ยง
เบนของแผนที่ระวางหนึ่งดังที่ปรากฏในรูปที่ 96

PQ เป็นเส้นตรงที่แทนทิศทางซึ่งวัดจาก P ไปยัง Q 
ด้วยค่ามุมแอซิมัทกริด 123º เมื่อจะนำค่านี้ไปใช้วัดทิศทาง
ในภูมิประเทศจะต้องแปลงให้เป็นแอซิมัทแม่เหล็ก ดังนี้

  แอซิมัทแม่เหล็ก  =   แอซิมัทกริด + มุมจีเอ็ม
     = 123º + (1º15’ – 35’)
     = 123º + 0º 40’
     = 123º40’

รูปที่ 96 แผนที่แสดงส่วนเบี่ยงเบนและการแปลงมุมแอซิมัท
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ก า รนำแผนที่ ไ ป ใ ช้ ใ นภูมิป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ว่ า ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม สิ่งที่พึงกระทำประการแรก คือ การจัด
แผนที่ให้ถูกทิศทาง (orientation) ซึ่งจะทำให้แผนที่อยู่ใน
ทิศทางที่ถูกต้องทิศเหนือในแผนที่จะสอดคล้องกับทิศเหนือใน
ภูมิประเทศ แนวที่เป็นเส้นตรงทั้งหลายในแผนที่ไม่ว่าจะเป็น
แนวถนน ทางรถไฟหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้าน
เรือน จะสัมพันธ์กับรายละเอียดเหล่านั้นในภูมิประเทศ

การจัดแผนที่ให้ถูกทิศทางดังกล่าว สิ่งที่เราต้องทราบ 
คือ แนวทิศทางหลักในภูมิประเทศ อาจเป็น ทิศเหนือแม่เหล็ก 
หรือทิศเหนือจริง ซึ่งการจะพิจารณาทิศทางหลักใด ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่เรามี เช่น เข็มทิศ หรือ นาฬิกาชนิดที่มีเข็ม

  6. การใช้แผนที่ในภูมิประเทศ 1. กรณีที่มีเข็มทิศ นั่นหมายความว่าเราจะใช้ทิศ
เหนือแม่เหล็กเป็นทิศทางหลักอ้างอิง ให้วางแผนที่บนพื้นราบและ
นำเข็มทิศวางบนแผนที่ใกล้แผนภาพแสดงส่วนเบี่ยงเบน จากนั้น
หมุนแผนที่ในแนวราบโดยให้กระทบกระเทือนเข็มทิศน้อย
ที่สุด หมุนแผนที่ไปจนกระทั่งแนวทิศเหนือแม่เหล็กของ
แผนภาพแสดงส่วนเบี่ยงเบนขนานกับเข็มของเข็มทิศซึ่งชี้ใน
แนวทิศเหนือแม่เหล็ก นั่นแสดงว่าแผนที่ได้วางในทิศทางที่ถูก
ต้องแล้ว

2. กรณีที่มีนาฬิกาชนิดที่มีเข็มชั่วโมงและนาที 
เป็นการพิจารณาแนวทิศเหนือจริงโดยประมาณโดยเฉพาะใน
ละติจูดกลางของทั้งสองซีกโลก ส่วนในเขตละติจูดต่ำการใช้
นาฬิกาเพื่อพิจารณาแนวทิศเหนือจริงอาจมีข้อผิดพลาด
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2.1 การพิจารณาทิศเหนือจริงในซีกโลกเหนือ 
วางนาฬิกาบนมือโดยให้เข็มชั่วโมงชี้ไปยังดวงอาทิตย์ เส้น
ตรงที่แบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มชั่วโมงกับทิศทางของเลข 12 
เป็นเส้นที่แทนแนวทิศเหนือ-ใต้ ส่วนทิศเหนือจะอยู่ทางใด 
โปรดระลึกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ
ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเสมอ ดังนั้น ก่อนเที่ยงวัน 
เส้นแบ่งครึ่งมุมดังกล่าวจะชี้ไปยังทิศเหนือ และหลังเที่ยงวันจะ
ชี้ไปยังทิศใต้ 

อนึ่งถ้าเราตั้งเวลาเป็นเวลาออมแสง (daylight saving 
time) ต้องแบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มชั่วโมงกับเครื่องหมายแสดง
เวลา 1 นาฬิกา

รูปที่ 97 การพิจารณาแนวทิศเหนือจริงในซึกโลกเหนือ
ที่มา : http://www.wikihow.com/Image:Find-True-North-

Without-a-Compass-Step-23.jpg

http://www.wikihow.com/Image:Find-True-North-Without-a-Compass-Step-23.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Find-True-North-Without-a-Compass-Step-23.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Find-True-North-Without-a-Compass-Step-23.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Find-True-North-Without-a-Compass-Step-23.jpg
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2.2 การพิจารณาทิศเหนือจริงในซีกโลกใต้ วาง
นาฬิกาบนมือโดยให้เครื่องหมายแสดงเวลา 12 นาฬิกา หรือ 
เลข 12 ชี้ไปยังดวงอาทิตย์ เส้นตรงที่แบ่งครึ่งมุมระหว่าง
ทิศทางของเลข 12 กับเข็มชั่วโมง เป็นเส้นที่แทนแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ส่วนทิศเหนือจะอยู่ทางใด โปรดระลึกว่า ไม่ว่าเราจะ
อยู่ที่ใดดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวัน
ตกเสมอ ดังนั้น ก่อนเที่ยงวัน เส้นแบ่งครึ่งมุมดังกล่าวจะชี้ไป
ยังทิศใต้ และหลังเที่ยงวันจะชี้ไปยังทิศเหนือ

อนึ่งถ้าเราตั้งเวลาเป็นเวลาออมแสง (daylight 
saving t ime) ต้องแบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มชั่วโมงกับ
เครื่องหมายแสดงเวลา 1 นาฬิกา

รูปที่ 98 การพิจารณาแนวทิศเหนือจริง ในซีกโลกใต้
ที่มา : http://www.wikihow.com/images/0/07/Find-True-

North-Without-a-Compass-Step-25.jpg

http://www.wikihow.com/images/0/07/Find-True-North-Without-a-Compass-Step-25.jpg
http://www.wikihow.com/images/0/07/Find-True-North-Without-a-Compass-Step-25.jpg
http://www.wikihow.com/images/0/07/Find-True-North-Without-a-Compass-Step-25.jpg
http://www.wikihow.com/images/0/07/Find-True-North-Without-a-Compass-Step-25.jpg


  134  

3. กรณีที่ไม่มีทั้งนาฬิกาและเข็มทิศ ให้ใช้กิ่งไม้
เล็กๆที่หาได้ในบริเวณนั้น นำมาปักลงบนพื้นดินที่ค่อนข้างราบ
และอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งบดบังแสงอาทิตย์ สังเกตุเงาของกิ่งไม้
นี้แล้วทำเครื่องหมายบนพื้นดิน ณ  ที่ปลายของเงากิ่งไม้นั้น

รูปที่ 99  การพิจารณาแนวทิศเหนือจริงโดยใช้กิ่งไม้
ที่มา : http://www.wikihow.com/Find-True-North-
Without-a-Compass#The_Shadow-Tip_Method

http://www.wikihow.com/Find-True-North-Without-a-Compass
http://www.wikihow.com/Find-True-North-Without-a-Compass
http://www.wikihow.com/Find-True-North-Without-a-Compass
http://www.wikihow.com/Find-True-North-Without-a-Compass
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6.1 การระบุตำแหน่งของผู้สังเกตลงบนแผนที่  
การนำแผนที่ไปใช้ในภูมิประเทศ ผู้ใช้แผนที่จะต้องทราบ
ตำแหน่งของตนเองว่าอยู่ ณ ที่ใดในแผนที่เสมอ การระบุ
ตำแหน่งดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การสกัด
กลับ (resection)

การสกัดกลับมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. เลือกภูมิประเทศหรือสิ่งปลูกสร้างที่เด่นๆและ

เห็นได้ชัดเจน 2 แห่งและสามารถระบุตำแหน่ง ดังกล่าวได้ใน
แผนที่ สมมุติให้สถานที่ B และ C อยู่ในภูมิประเทศซึ่ง
สามารถระบุในแผนที่ได้ว่าอยู่ ณ ตำแหน่ง b และ c ตาม
ลำดับ โดยที่สถานที่ทั้งสองแห่งควรอยู่ในง่ามมุมระหว่าง 
30-150º จากตำแหน่งของผู้สังเกตุ

2. ใช้เข็มทิศวัดมุมแอซิมัทของ B และ C แล้ว
จดบันทึกไว้ แปลงค่ามุมแอซิมัทแม่เหล็กดังกล่าวเป็นแอซิมัท
กริด

3. ใช้ไม้โปรแทรคเตอร์วัดค่ามุมแอซิมัทหลัง 
(grid back azimuth) ณ ตำแหน่ง b และ c ตามลำดับ

4. ลากแขนของมุมมาตัดกัน จุดตัดดังกล่าว คือ 
ตำแหน่งของผู้สังเกตุ

รูปที่ 100 การสกัดกลับ
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6 .2 กา ร ร ะบุตำแหน่งขอ ง เป้ าหมายใน
ภูมิประเทศลงในแผนที่ การนำแผนที่ไปใช้ในภูมิประเทศ
อาจมีความจำเป็นต้องระบุตำแหน่งของเป้าหมายใดๆที่
ปรากฏในภูมิประเทศลงในแผนที่ การระบุตำแหน่งของเป้า
หมายลงในแผนที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การสกัด
ตรง (intersection)

การสกัดตรงมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1.เลือกภูมิประเทศหรือสิ่งปลูกสร้างที่เด่นๆและเห็นได้

ชัดเจน 2 แห่งที่มีระยะทางห่างกันพอสมควรและสามารถระบุ
ตำแหน่ง ดังกล่าวได้ในแผนที่ สมมุติให้สถานที่ A และ B ซึ่ง
ปรากฏในภูมิประเทศสามารถระบุในแผนที่ได้ว่าอยู่ ณ 
ตำแหน่ง b และ c ตามลำดับ 

2. ณ ตำแหน่ง A และ B ใช้เข็มทิศวัดมุมแอซิมัทของ
ตำแหน่งเป้าหมายแล้วจดบันทึกไว้ จากนั้นแปลงค่ามุมแอซิมัท
แม่เหล็กดังกล่าวเป็นแอซิมัทกริด

3. นำค่ามุมที่แปลงเป็นแอซิมัทกริดแล้วมาวาดบนแผนที่ 
ณ ตำแหน่ง a และ b ตามลำดับ ลากแขนของมุมมาตัดกัน 
จุดตัดดังกล่าว คือ ตำแหน่งของเป้าหมาย ดังรูปที่ 101

รูปที่ 101 การสกัดตรง
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=oiDlpAt4Tao

http://www.youtube.com/watch?v=oiDlpAt4Tao
http://www.youtube.com/watch?v=oiDlpAt4Tao


• รูปถ่ายทางอากาศ คือ อะไร

• ประวัติความเป็นมาของรูปถ่ายทางอากาศ

• การถ่ายรูปถ่ายทางอากาศ

• การใช้ประโยชน์จากรูปถ่ายทางอากาศ

การตีความรูปถ่ายทางอากาศ ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
รูปถ่ายทางอากาศ
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รูปถ่ายทางอากาศ หมายถึง รูปถ่ายภาพ
ภูมิประเทศที่ถ่ายจากอากาศโดยนำกล้องถ่ายรูปติดตั้งใน
อากาศยานแล้วบินไปเหนือภูมิประเทศที่จะถ่ายรูปแล้วเปิด
หน้ากล้องถ่ายรูปโดยปล่อยให้แสงดวงอาทิตย์ที่สะท้อนจาก
สรรพสิ่งในภูมิประเทศเบื้องล่างเข้าสู่เลนส์กล้องถ่ายรูป
จนถึงแผ่นฟิล์ม จากนั้นดำเนินการล้างฟิล์มและอัดภาพเป็น
รูปถ่ายทางอากาศ

รูปถ่ายทางอากาศ คือ อะไร   MAP   MAP MAP   
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การถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 
ค.ศ. 1858  โดย โทนาชอน (Felix Tournachon)ถ่ายรูป
เหนือหุบเขาเบียร์ (Bievre) ในฝรั่งเศส จากบัลลูน แต่รูป
ถ่ายดังกล่าวสูญหายไปแล้ว รูปถ่ายทางอากาศที่เก่าที่สุดที่
ยังคงเก็บรักษาไว้ได้ เป็นรูปถ่ายเมืองบอสตัน ที่ถ่ายจาก
บัลลูนในปี ค.ศ. 1860 โดย เบล็ก (James Wallace 
Black)

ประวัติความเป็นมาของรูปถ่ายทางอากาศ  MAP   MAP MAP   
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รูปที่ 102  รูปถ่ายเมืองบอสตัน

ในปี ค.ศ. 1889  บาตัต (Arthur Batut) ใช้กล้องที่
ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาให้เปิดหน้ากล้องถ่ายรูปตามเวลาที่
กำหนดโดยผูกติดกับว่าวและถ่ายรูปทางอากาศเหนือเมือง
ลาบูกูแยร์ (Labruguiere)

รูปที่103  รูปถ่ายเมืองลาบูกูแยร์ ที่กล้องผูกติดกับว่าว
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ต่อมา ในปี ค.ศ. 1903 นูบรอนเนอร์ (Julius Neubronner) ได้นำกล้องถ่ายรูปที่มีเครื่องตั้งเวลาถ่ายรูปทุกๆ 30 วินาที
ผูกติดกับนกพิราบ ผลปรากฎว่าเหล่านกพิราบบาวาเรียนปฏิบัติงานได้ผลดี แต่บางครั้งรูปที่ถ่ายอาจปรากฎปีกนก ดังรูปที่ 104

รูปที่ 104  รูปถ่ายที่กล้องผูกติดกับนกพิราบ
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ในปี ค.ศ. 1906 หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในเมืองซานฟรานซิสโก 6 สัปดาห์ จอร์จ (George Lawrence) 
ได้ถ่ายรูปความหายนะของเมืองจากกล้องที่หนักประมาณ 22 กิโลกรัมผูกติดกับว่าวจำนวน 9 ตัวที่ลอยสูงขึ้นไปในท้องฟ้า
ประมาณ 600 เมตร  ดังรูป 105

รูปที่ 105  รูปถ่ายความเสียหายของนครซานฟรานซิสโกจากกล้องที่ผูกติดกับว่าว
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ในปี ค.ศ. 1908  บอนวินเลน (L.P. Bonvillain) ได้
ถ่าย รูปถ่ายทางอากาศในประเทศฝรั่งเศสจากเครื่องบินเป็น
ครั้งแรก โดยมี ไรท์ (Wilbur Wright) เป็นนักบิน

หลังจากนั้นการถ่ายรูปทางอากาศก็ถูกนำมาใช้ในด้าน
การสำรวจในกิจการทหาร การทำแผนที่และในงานด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ต่อมาได้พัฒนาทั้งอากาศยาน กล้องถ่ายรูปทางอากาศ
และอุปกรณ์บันทึกภาพเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน
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การถ่ายรูปถ่ายทางอากาศในปัจจุบันส่วนใหญ่
ใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศแบบดิจิตอล ตำแหน่ง ที่เปิดหน้า
กล้องถ่ายรูปต้องเป็นไปตามตำแหน่ง ทิศทางและระดับสูง
ของการบินที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว

การถ่ายรูปถ่ายทางอากาศ   MAP   MAP MAP   
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รูปที่  106 กล้องถ่ายรูปถ่ายทางอากาศที่ติดตั้งบนเครื่องบิน
ที่มา : http://www.blom-uk.co.uk/2011/04/01/hexagon/

http://www.blom-uk.co.uk/2011/04/01/hexagon/
http://www.blom-uk.co.uk/2011/04/01/hexagon/


  146  

การบินถ่ายรูปทางอากาศมักดำเนินการในวันที่ท้องฟ้า
แจ่มใส ปราศจากเมฆ หมอก โดยต้องบินถ่ายรูปเป็นแนว
ขนานกันที่เรียกว่า แนวบิน (flight line) และรูปถ่ายทาง
อากาศที่อยู่ต่อเนื่องกันในแต่ละแนวบินจะต้องคลุมพื้นที่
เหลื่อมกันหรือซ้อนกัน ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่รูปถ่าย  
ที่เรียกว่า ส่วนซ้อน (overlap or end lap) ดังรูปที่ 107

นอกจากจะมีส่วนซ้อนกันในแนวบินหนึ่งๆแล้ว ยังต้องมี
ส่วนเหลื่อมกันระหว่างแนวบินอีกด้วยที่เรียกว่าส่วนเกย 
(sidelap) ปกติส่วนเกยจะมีขนาดประมาณ ร้อยละ 20-40 
ดังรูปที่ 107

รูปที่ 107  ส่วนซ้อนและส่วนเกย

การบินถ่ายรูปทางอากาศเพื่อให้เกิดส่วนซ้อนและส่วน
เกย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1.เพื่อสามารถมองภาพสามมิติในพื้นที่ที่อยู่ในส่วน
ซ้อนนี้ได้ภายใต้กล้องมองภาพสามมิติ

2. เพื่อใช้ในการขยายปริมาณหมุดหลักฐานในงาน
คำนวณของกระบวนการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

ส่วนซ้อน

ส่วนเกย
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  รูปถ่ายทางอากาศเช่นเดียวกับแผนที่ กล่าวคือ มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

1. รายละเอียดประจำขอบรูปถ่ายทางอากาศ ที่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

• รายละเอียดที่เกี่ยวกับ เวลาที่ถ่ายรูป ระดับสูงของเครื่องบิน ฟองอากาศชี้แนวระดับและเครื่องหมายดัชนีที่
   ปรากฎ ณ กึ่งกลางด้านทั้งสี่และ/หรือที่มุมทั้งสี่ของรูปถ่ายทางอากาศซึ่งจะพิมพ์ติดบนรูปถ่ายทางอากาศ
   ขณะเปิดหน้ากล้องถ่ายรูป

• รายละเอียดที่เขียนเพิ่มเติมในภายหลัง เช่น ชื่อโครงการ หมายเลขแนวบิน หมายเลขรูปถ่าย

  1. องค์ประกอบของรูปถ่ายทางอากาศ
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รูปที่ 108 รายละเอียดประจำขอบรูปถ่ายทางอากาศ

2. รายละเอียดภายในรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรายละเอียดภายในรูปถ่ายทางอากาศแต่ละรูปจะแปรผันไปตาม
พื้นที่   
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  2. ประเภทของรูปถ่ายทางอากาศ

รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็นหลายประเภทตาม
สภาพแกนของกล้องและตามลักษณะการใช้งาน  

1.พิจารณาตามสภาพแกนของกล้อง สามารถ
จำแนกรูปถ่ายทางอากาศออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.1 รูปถ่ายทางอากาศดิ่ง (vertical aerial 
photograph) คือ รูปถ่ายที่ถ่ายมาในสภาพที่แกนของกล้อง
ถ่ายรูปอยู่ในแนวดิ่งหรือใกล้เคียงกับแนวดิ่ง ถ้าแกนของ
กล้องอยู่ในแนวดิ่งจริงรูปถ่ายที่ได้จะเรียกว่า รูปถ่ายดิ่งจริง 
(truly vertical photograph) อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งที่ยากที่จะให้
แกนของกล้องอยู่ในแนวดิ่งจริงๆเพราะสภาพอากาศที่แปรผัน
อาจทำให้เครื่องบินเอียงและแกนของกล้องเอียงไปจากแนวดิ่ง
โดยไม่ตั้งใจ รูปถ่ายที่ได้เรียกว่า รูปถ่ายเอียง (tilted aerial 
photograph) ตามปกติการเบนไปของแกนกล้องจากแนวดิ่ง
ไม่ควรเกิน 3º

รูปที่ 109 รูปถ่ายทางอากาศดิ่งจริง
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1.2 รูปถ่ายเฉียง (oblique aerial photograph) คือ รูปถ่ายทางอากาศที่ได้จากการถ่ายรูปโดยที่แกนของกล้อง
เบนไปจากแนวดิ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

รูปที่ 110 รูปถ่ายทางอากาศเฉียง
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1.2.1 รูปถ่ายเฉียงต่ำ (low oblique aerial photograph) คือ รูปถ่ายที่ถ่ายโดยแกนของกล้องเบนไปจาก
แนวดิ่งเล็กน้อยจึงไม่ปรากฏแนวขอบฟ้าบนรูปถ่ายทางอากาศ

รูปที่ 111 รูปถ่ายเฉียงต่ำ
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รูปที่  112  รูปถ่ายเฉียงสูง

1.2.2 รูปถ่ายเฉียงสูง (high oblique aerial photograph) คือ รูปถ่ายที่ถ่ายโดยแกนของกล้องเบนไป
จากแนวดิ่งมากเป็นผลให้ปรากฏแนวขอบฟ้าบนรูปถ่ายทางอากาศ
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2. พิจารณาตามลักษณะการใช้งาน สามารถ
จำแนกรูปถ่ายทางอากาศออกเป็น 3 ชนิด คือ

2.1 รูปถ่ายทางอากาศเดี่ยว (single aerial 
photograph) เป็นรูปถ่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ภายในรูปเดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อรูปถ่ายทางอากาศต้องมี
มาตราส่วนเล็กหรือพื้นที่นั้นมีขนาดเล็ก

รูปที่  113  รูปถ่ายทางอากาศเดี่ยว
ที่มา : http://ilaerialphotos.com/images/counties/Cook/

images/0bwq08007.jpg

http://ilaerialphotos.com/images/counties/Cook/images/0bwq08007.jpg
http://ilaerialphotos.com/images/counties/Cook/images/0bwq08007.jpg
http://ilaerialphotos.com/images/counties/Cook/images/0bwq08007.jpg
http://ilaerialphotos.com/images/counties/Cook/images/0bwq08007.jpg
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2.2 รูปถ่ายทางอากาศเป็นแถบ (strip aerial photograph) เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่บินถ่ายเพียงแนวบินเดียว
เหนือพื้นที่ที่จะสำรวจสิ่งที่เป็นแนว เช่น แนววางท่อน้ำมัน แนวถนน หรือ แนวรอยเลื่อน เป็นต้น

รูปที่ 114   รูปถ่ายทางอากาศเป็นแถบครอบคลุมรอยเลื่อน



  155  

2.3 รูปถ่ายทางอากาศเป็นกลุ่ม (block aerial 
photograph) เป็นรูปถ่ายที่ได้จากการบินถ่ายพื้นที่กว้าง
ใหญ่โดยมีหลายแนวบิน มีส่วนซ้อนในแต่ละแนวบินและมีส่วน
เกยระหว่างแนวบิน

รูปที่ 115   รูปถ่ายทางอากาศเป็นกลุ่ม
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3. พิจารณาตามมาตราส่วนของรูปถ่ายทาง
อากาศ โดยจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ รูป
ถ่ายทางอากาศมาตราส่วนใหญ่และรูปถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วนเล็ก

3.1 รูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วนใหญ่ (large 
scale aerial photograph) คือ รูปถ่ายทางอากาศที่มี
มาตราส่วนตั้งแต่ 1:25,000 หรือใหญ่กว่า เช่น มาตราส่วน 
1:10,000, 1: 5,000 เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่เล็กแต่
ให้รายละเอียดที่ชัดเจน

3.2 รูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วนเล็ก (small 
scale aerial photograph) คือ รูปถ่ายทางอากาศที่มี
มาตราส่วนตั้งแต่ 1:25,000 หรือเล็กกว่า เช่น มาตราส่วน 
1:30,000, 1: 50,000 เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ใหญ่แต่ให้รายละเอียดที่ไม่ชัดเจน

  3. การพิจารณามาตราส่วนรูปถ่ายทางอากาศ

  ก่อนที่จะนำรูปถ่ายทางอากาศไปใช้ประโยชน์ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบมาตราส่วนของรูปถ่ายทางอากาศ
นั้นๆ

มาตราส่วนของรูปถ่ายทางอากาศก็แสดงในรูปของ
อัตราส่วนเช่นเดียวกับแผนที่ นั่นคือ เป็นอัตราส่วนระหว่าง
ระยะทางบนรูปถ่ายทางอากาศต่อระยะทางเดียวกันนั้นใน
ภูมิประเทศ ซึ่งเขียนในรูปสมการได้ ดังนี้

Scale (approx.)!  =! PD / GD

โดยที่  PD คือ ระยะทางบนรูปถ่ายทางอากาศ
          GD คือ ระยะทางเดียวกันนั้นในภูมิประเทศ

 ดังนั้นมาตราส่วนของรูปถ่ายทางอากาศดิ่ง สามารถ
พิจารณาได้โดยประมาณ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
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รูปที ่116 การพิจารณามาตราส่วนรูปถ่ายทางอากาศด้วยการเปรียบเทียบระยะทาง

1.วิธีการเปรียบเทียบ (comparison method) โดยการเปรียบเทียบระยะทางระหว่าง 2 ตำแหน่งใดๆบนรูป
ถ่ายทางอากาศกับระยะทางของสองตำแหน่งเดียวกันนั้นในภูมิประเทศ

ระยะทางในภูมิประเทศอาจดำเนินการวัดจริงในภูมิประเทศหรืออาจวัดจากแผนที่ภูมิประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่
เดียวกันกับในรูปถ่ายทางอากาศ ดังนั้นตำแหน่งที่ใช้เพื่อการวัดระยะทางต้องระบุได้ทั้งในภูมิประเทศจริงหรือในแผนที่และเส้น
ตรงที่ลากระหว่างสองตำแหน่งดังกล่าวควรอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของรูปถ่ายทางอากาศ ดังรูปที่ 116
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2. วิธีพิจารณาอัตราส่วนของความยาวโฟกัส
และระดับสูงของการบิน (focal length-flight 
altitude method) ก่อนอื่นควรทราบว่าในการบินถ่ายรูป
ทางอากาศดิ่งนั้น เรขาคณิตของรูปถ่ายทางอากาศดิ่ง มี
ลักษณะ ดังนี้

รูปที่ 117 การพิจารณามาตราส่วนรูปถ่ายทางอากาศ

จากรูปที่ 117 แสดงเรขาคณิตของรูปถ่ายทาง
อากาศ โดยที่ B และ C เป็นจุดใดๆบนพื้นภูมิประเทศซึ่งไป
ปรากฏบนฟิล์มในกล้องถ่ายรูปทางอากาศที่ b และ c ตาม
ลำดับ ระยะ aO คือระยะทางจากเลนส์ไปยังฟิล์ม ที่เรียกว่า 
ความยาวโฟกัส (focal length) และระยะ OA คือระดับสูงของ
เครื่องบิน

ตามรูปจะ เห็นว่า สามเหลี่ยม Oab และ 
สามเหลี่ยม OAB คล้ายกัน ดังนั้น สัดส่วนระหว่างด้านย่อม
เท่ากัน นั่นคือ

   Ab/AB ! = Oa / OA
! ! ! ! ! =  f / H
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  4. การระบุทิศทางหลักและตำแหน่งบนรูป
      ถ่ายทางอากาศ

 เป็นที่ทราบกันดีว่าบนรูปถ่ายทางอากาศไม่มี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงทิศทางหลักเหมือนเช่นใน
แผนที่ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รูปถ่ายทางอากาศที่ต้อง
พิจารณาระบุทิศทางอ้างอิงบนรูปถ่ายทางอากาศ

วิธีการพิจารณาทิศบนรูปถ่ายทางอากาศ สามารถ
ดำเนินการได้ ดังนี้

1. กรณีที่มีแผนที่ลักษณะภูมิประเทศครอบคลุม
บริเวณเดียวกับรูปถ่ายทางอากาศ ผู้สามารถระบุทิศบนรูป
ถ่ายทางอากาศได้อย่างง่ายดาย โดยจัดรูปถ่ายทางอากาศให้
รายละเอียดสอดคล้องกับรายละเอียดเดียวกันนั้นที่ปรากฏบน
แผนที่ จากนั้นลากเส้นตรงสั้นๆให้ขนานกับแนวเส้นตรงที่บ่ง
บอกทิศเหนือที่ปรากฏบนแผนที่ เส้นตรงนี้จะแทนแนวทิศเหนือ

2 . กรณีที่ไม่มีแผนที่ลักษณะภูมิประ เทศ
ครอบคลุมบริเวณเดียวกับรูปถ่ายทางอากาศ ผู้ใช้รูปถ่าย
ทางอากาศสามารถพิจารณาแนวทิศเหนือได้โดยประมาณด้วย
การสังเกตเงาของรายละเอียดที่ปรากฏบนรูปถ่ายทางอากาศ

จากสมการข้างล่างนี้ เราทราบแล้วว่า มาตราส่วน
ของรูปถ่ายทางอากาศ คือ อัตราส่วนระหว่างระยะบนรูปถ่าย
ทางอากาศต่อระยะทางเดียวกันนั้นในภูมิประเทศ ดังนั้น

! ! ! Scale! = f / H

ตัวอย่าง ถ้าความยาวโฟกัสของกล้องถ่ายรูปทาง
อากาศ เท่ากับ 152 เซ็นติเมตร ติดตั้งบนเครื่องบินที่บินสูง
จากพื้นดิน 7,600 เมตร มาตราส่วนของรูปถ่ายทางอากาศ 
คือ

Scale! =  f / H   
! = 152 mm. / 7600 m.
! = 152 mm./  7 600 000 mm.
! = 1 / 50,000



  160  

รูปที่  118 (ก) การเปลี่ยนตำแหน่งของเงาวัตถุบนพื้นโลกในช่วงเหมายันและครีษมายัน

วิธีการพิจารณาแนวทิศเหนือบนรูปถ่ายทางอากาศด้วยการสังเกตเงาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่รูป
ถ่ายทางอากาศนั้นครอบคลุมอยู่

 2.1 ถ้ารูปถ่ายทางอากาศถ่ายพื้นที่ในซีกโลกเหนือ ระหว่างเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียก
ว่า ทักษิณายันหรือเหมายัน (winter solstice) กล่าวคือ ซีกโลกใต้จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ตะวันอ้อมใต้

ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนเที่ยงวันเงาของรายละเอียดจะทอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและจะเปลี่ยนทิศไป
ทางเหนือเป็นลำดับตามการโคจรของดวงอาทิตย์จนกระทั่งเวลาเที่ยงวันเงาจะทอดไปทางทิศเหนือ จากนั้นหลังเที่ยงวันเงาของ
รายละเอียดจะทอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับ ดังรูปที่  118 ก

ก
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ด้วยเหตุนี้ ถ้ารูปถ่ายทางอากาศนี้ถ่ายในช่วง
เหมายันและภาพหน้าปัดนาฬิกาที่ปราฏ ณ ขอบรูปถ่ายทาง
อากาศระบุเวลาก่อนเที่ยงวัน เราจะทราบได้ทันทีว่าทิศเหนือจะ
อยู่ทางด้านขวาของเงาที่ทอดอยู่บนพื้น ส่วนจะเป็นมุมเท่าใด
นั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ถ่ายรูปถ่ายทางอากาศนั้น

ตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเงาที่ทอด
บนพื้นดินคิดเป็นง่ามมุมโดยเฉลี่ยแล้วประมาณชั่วโมงละ 15º   
ดังนั้น ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเวลา 11 นาฬิกา แนวทิศ
เหนือจะทำมุมกับทิศทางของเงา 15º ทางด้านขวาของเงา 
หรือ ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเวลา 10 นาฬิกาแนวทิศเหนือ
จะทำมุมกับทิศทางของเงา 30º ทางด้านขวาของเงา 

ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศหลังเที่ยงวัน เราจะทราบ
ได้ทันทีว่าทิศเหนือจะอยู่ทางด้านซ้ายของเงาที่ทอดอยู่บนพื้น 
ส่วนจะเป็นมุมเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ถ่ายรูปถ่ายทาง
อากาศนั้น เช่น ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเวลา 14 นาฬิกา 
แนวทิศเหนือจะทำมุมกับทิศทางของเงา 30º ทางด้านซ้าย
ของเงา เป็นต้น

2.2 ถ้ารูปถ่ายทางอากาศถ่ายพื้นที่ในซีกโลก
เหนือ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่เรียกว่า อุตรายันหรือครีษมายัน (summer solstice) 
กล่าวคือ ซีกโลกเหนือจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์หรือที่คน
ทั่วไปเรียกว่า ตะวันอ้อมเหนือ

ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนเที่ยงวันเงาของราย
ละเอียดจะทอดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และจะเปลี่ยนทิศไป
ทางใต้เป็นลำดับตามการโคจรของดวงอาทิตย์จนกระทั่งเวลา
เที่ยงวันเงาจะทอดไปทางทิศใต้ จากนั้นหลังเที่ยงวันเงาของ
รายละเอียดจะทอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นลำดับ ดัง
รูปที่  118  ข
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ด้วยเหตุนี้ ถ้ารูปถ่ายทางอากาศนี้ถ่ายในช่วงครีษมายันและภาพหน้าปัดนาฬิกาที่ปราฏ ณ ขอบรูปถ่ายทางอากาศ
ระบุเวลาก่อนเที่ยงวัน เราจะทราบได้ทันทีว่าทิศใต้จะอยู่ทางด้านซ้ายของเงาที่ทอดอยู่บนพื้น ส่วนจะเป็นมุมเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับ
เวลาที่ถ่ายรูปถ่ายทางอากาศนั้น เช่น ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเวลา 11 นาฬิกา แนวทิศใต้จะทำมุมกับทิศทางของเงา 15º ทาง
ด้านซ้ายของเงา 

ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศหลังเที่ยงวัน เราจะทราบได้ทันทีว่าทิศใต้จะอยู่ทางด้านขวาของเงาที่ทอดอยู่บนพื้น ส่วนจะ
เป็นมุมเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ถ่ายรูปถ่ายทางอากาศนั้น เช่น ถ้าถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเวลา 14 นาฬิกา แนวทิศเหนือจะทำ
มุมกับทิศทางของเงา 30º ทางด้านซ้ายของเงา เป็นต้น

รูปที่  118 (ข) การเปลี่ยนตำแหน่งของเงาวัตถุบนพื้นโลกในช่วงเหมายันและครีษมายัน

ข
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ขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อพิจารณาทิศทาง
หลักบนรูปถ่ายทางอากาศ

• นำรูปถ่ายทางอากาศที่ต้องการ
พิจารณาทิศเหนือจริงวางบนพื้นราบ

• พิจารณาเงาของรายละเอียดที่
ปรากฏบนรูปถ่ายทางอากาศ เช่น ต้นไม้ใหญ่ เสา
ไฟฟ้า เป็นต้น ใช้ดินสอเทียน (grease pencil) ลาก
เส้นตรงทับทิศทางของเงาจากฐานไปยังยอดของ
รายละเอียดนั้น ดังรูป

• พิจารณารายละเอียดประจำขอบรูป
ถ่ายทางอากาศ ได้แก่ วัน เดือน ปี และเวลาที่ถ่าย
รูปถ่ายทางอากาศ เช่น เวลาถ่ายรูป คือ 14.00 น. 
ของวันที่ 9 ธันวาคม 2554 

จากข้อมูลรายละเอียดประจำขอบรูปถ่าย
ทำให้ทราบว่า แนวทิศเหนือจริงจะอยู่ทางด้านซ้าย
ของเงาทำมุม 30º

รูปที่  119  การพิจารณาทิศเหนือจริง
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  5. การบอกทิศในรูปถ่ายทางอากาศ

หลังจากระบุแนวทิศเหนือบนรูปถ่ายทางอากาศแล้ว ก็
สามารถใช้แนวทิศเหนือนั้นเป็นทิศอ้างอิงในการบอกทิศทาง

การบอกทิศในรูปถ่ายทางอากาศใช้วิธีการที่คล้ายกับ
การบอกทิศทางบนแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ กล่าวคือ 
สามารถบอกทิศทางเป็นค่ามุมแอซิมัทหรือเป็นค่ามุมแบริง 
โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

3. กรณีที่สามารถเข้าไปในภูมิประเทศที่รูปถ่าย
ทางอากาศนั้นครอบคลุมอยู่ เราสามารถระบุแนวทิศเหนือ
แม่เหล็กบนรูปถ่ายทางอากาศได้ด้วยการใช้เข็มทิศ ซึ่งมีวิธี
การปฏิบัติ ดังนี้

3.1 จัดรูปถ่ายทางอากาศโดยให้ราย
ละเอียดบนรูปถ่ายทางอากาศสอดคล้องกับราย
ละเอียดที่ปรากฏในภูมิประเทศจริง เช่น แนวถนน 
หมู่บ้าน เป็นต้น

3.2 วางเข็มทิศบนรูปถ่ายทางอากาศ รอสัก
ครู่จนกระทั่งเข็มของเข็มทิศชี้ไปยังทิศเหนือแม่เหล็ก

3.3 ลากเส้นตรงขนานกับเข็มของเข็มทิศ 
เส้นตรงนี้จะแทนแนวทิศเหนือแม่เหล็ก
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1. กรณีที่บอกทิศทางเป็นค่ามุมแอซิมัท จาก
ตำแหน่งผู้สังเกตไปยังตำแหน่งที่หมาย

• ลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งผู้
สังเกตและที่หมาย

• ลากเส้นตรงผ่านตำแหน่งผู้สังเกตโดยให้
ขนานกับแนวทิศเหนือ

• วัดค่ามุมระหว่างเส้นตรงที่ลากผ่าน
ตำแหน่งผู้สังเกตที่แทนแนวทิศเหนือกับเส้นตรงที่
เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งผู้สังเกตและที่หมายโดย
วัดเวียนตามเข็มนาฬิกา ค่ามุมที่วัดได้จะเป็นค่าแอ
ซิมัทซึ่งจะเป็นแอซิมัทจริงหรือแอซิมัทแม่เหล็กก็ขึ้น
อยู่กับชนิดของแนวทิศเหนือที่ใช้เป็นทิศอ้างอิงว่า
เป็นแนวทิศเหนือใด

รูปที่  120  การบอกทิศในรูปถ่ายทางอากาศ
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2. กรณีที่บอกทิศทางเป็นค่าแบริงจากตำแหน่งผู้
สังเกตไปยังตำแหน่งที่หมาย

• ลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งผู้
สังเกตและที่หมาย

• ลากเส้นตรงผ่านตำแหน่งผู้สังเกตโดยให้
ขนานกับแนวทิศเหนือและลากเส้นตรงอีกส้นหนึ่ง
ผ่านตำแหน่งผู้สังเกตโดยให้ตั้งฉากกับเส้นตรง
แรก กำกับอักษรแสดงทิศที่ปลายเส้นทั้งสอง

• วัดค่ามุมระหว่างเส้นตรงที่ลากผ่าน
ตำแหน่งผู้สังเกตที่แทนแนวทิศเหนือกับเส้นตรงที่
เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งผู้สังเกตและที่หมาย ส่วน
จะวัดตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาขึ้นอยู่กับ
เส้นตรงที่ลากไปยังที่หมายอยู่ในส่วนใดวงกลม 
(quadrant)

• เมื่อวัดค่ามุมแบริงแล้ว ให้กำกับทิศลงไป
ด้วย

รูปที่  121  การบอกทิศในรูปถ่ายทางอากาศเป็นแบริง
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  6. การกำหนดตำแหน่งบนรูปถ่ายทางอากาศ

เนื่องจากรูปถ่ายทางอากาศมีมาตราส่วนไม่คงที่แม้บน
รูปถ่ายทางอากาศรูปเดียวกันซึ่งแปรผันตามความสูง-ต่ำของ
ภูมิประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถสร้างระบบอ้างอิงในการ
กำหนดตำแหน่งที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีระบบ
อ้างอิงสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ใดๆบนรูปถ่ายทางอากาศ จึงมีผู้คิดระบบอ้างอิงเพื่อ
ใช้กับรูปถ่ายทางอากาศที่เรียกว่า Point Designation Grid 
หรือเรียกโดยย่อว่า พีดีกริด ระบบกรดอ้างอิงนี้ไม่มีความ
สัมพันธ์กับมาตราส่วนหรือทิศทางใดๆบนรูปถ่ายทางอากาศ
รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับระบบกริดของรูปถ่ายทางอากาศ
ข้างเคียง ดังนั้น พีดีกริดจึงมีจุดมุ่งหมายในการกำหนด
ตำแหน่งของจุดใดๆ บนรูปถ่ายทางอากาศเฉพาะรูปใดรูป
หนึ่งเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์ไปสู่รูปถ่ายข้างเคียง

1. ขั้นตอนการสร้างระบบอ้างอิงแบบพีดีกริด  
ด้วยระบบพี ดี กริด ไม่ได้ถูกถ่ายทอดลงบนรูปถ่ายทางอากาศ
ใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รูปถ่ายทางอากาศจะต้อง
สร้างระบบอ้างอิงพีดี กริดขึ้นบนรูปถ่ายทางอากาศด้วยตนเอง  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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• วางรูปถ่ายทางอากาศบนพื้นราบให้ราย
ละเอียดประจำขอบรูปถ่ายทางอากาศอยู่ใน
ตำแหน่งที่ผู้ใช้รูปถ่ายสามารถอ่านได้โดยไม่คำนึง
ว่ารายละเอียดนั้นอยู่ส่วนใดของรูปถ่ายทางอากาศ

• ลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างเครื่องหมาย
ดัชนีของรูปถ่ายทางอากาศ (fiducial mark) ซึ่งอยู่
กึ่งกลางขอบรูปถ่ายทางอากาศที่อยู่ตรงข้าม 2 คู่ 
เส้นตรง 2 เส้นนี้จะตัดกันเป็นมุมฉากและแบ่งรูป
ถ่ายทางอากาศออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆกัน

• ลากหมู่ของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นหลัก
ทั้งสองที่ได้ลากไว้ก่อนแล้ว โดยให้เส้นตรงแต่ละ
เส้นห่างกันประมาณ 4 เซ็นติเมตร (หรือเท่ากับ
ระยะทาง 1,000 เมตรในภูมิประเทศ สำหรับรูป
ถ่ายทางอากาศมาตราส่วน  1: 25,000) ซึ่งเส้น
ที่สามของหมู่เส้นตรงที่นับจากเส้นหลักจะอยู่นอก
กรอบรูปถ่ายทางอากาศออกไปเล็กน้อย

• กำหนดหมายเลขประจำเส้นกริดแต่ละ
เส้นโดยให้หมายเลข 50 เป็นหมายเลขประจำเส้น
ตรงที่ลากเชื่อมระหว่างเครื่องหมายดัชนี ส่วน
หมายเลขประจำเส้นกริดอื่นๆให้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก
ซ้ายไปขวาและจากล่างขึ้นบน เส้นละ 1 ตามลำดับ
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รูปที่  122  การสร้างระบบอ้างอิงบนรูปถ่ายทางอากาศ
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2. การบอกตำแหน่งตามระบบอ้างอิงพีดีกริด การ
บอกตำแหน่งของสถานที่ใดๆบนรูถ่ายทางอากาศก็ใช้หลัก
เกณฑ์เดียวกับการบอกตำแหน่งใดๆ บนแผนที่ กล่าวคือ  การ
อ่านค่าพิกัดให้อ่านไปทางขวาแล้วอ่านขึ้น (Read Right Up)

การอ่านพิกัดพีดีกริด จะประกอบด้วยตัวเลข 6 ตำแหน่ง 
3 ตำแหน่งแรกเป็นค่ากริดจากซ้ายไปขวาและ 3 ตำแหน่ง
หลังเป็นค่าประจำเส้นกริดจากล่างขึ้นบน ตามปกติค่าประจำ
เส้นกริดมี 2 ตำแหน่งอยู่แล้ว ตำแหน่งที่ 3 ประมาณค่าจาก
ระยะระหว่างเส้นกริดหนึ่งกับเส้นกริดที่อยู่ถัดไปโดยแบ่งออก
เป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้น การอ่านค่าตำแหน่งที่ 3 จึงสามารถ
ประมาณค่าได้ละเอียดถึง 1ใน 10 ของความยาว 1 ช่องกริด 

ค่าพิกัดของจุด ก คือ 482  482 อย่างไรก็ดี ระบบ
พิกัด พี ดี เป็นระบบที่ใช้เฉพาะรูปไม่สัมพันธ์กับรูปถ่ายทางอา
กาศอื่นๆ ดังนั้น การบอกตำแหน่งตามระบบพีดีกริดนี้ จำเป็น
อย่างยิ่งต้องบอกข้อมูลอื่นประกอบเพื่อให้ทราบว่า กำลัง
พิจารณาบอกตำแหน่งของรูปถ่ายทางอากาศใด

ข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าว ได้แก่ ชื่อโครงการ หมายเลข
แนวบิน หมายเลขรูปถ่าย ดังนั้น การบอกตำแหน่งบนรูปถ่าย
ทางอากาศที่สมบูรณ์ ตามตัวอย่างนี้คือ อุบล-ยโส-มุกดาหาร 
Run 93 พิกัด 484  483

รูปที่  123 การบอกตำแหน่งบนรูปถ่ายทางอากาศ
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ดังได้กล่าวแล้วว่า ระบบพีดี กริดเป็นระบบที่ใช้เฉพาะ
รูปถ่ายทางอากาศรูปหนึ่งๆเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์กับรูป
ถ่ายทางอากาศข้างเคียง ดังนั้น การบอกตำแหน่งตามระบบพี
ดีกริดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องบอกข้อมูลอื่นประกอบเพื่อให้
ทราบว่ากำลังพิจารณาตำแหน่งของสถานที่ในรูปถ่ายทาง
อากาศรูปใด

ข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าวประกอบด้วย ชื่อโครงการหรือ
หมายเลขโครงการ หมายเลขประจำแนวบิน หมายเลขรูปถ่าย 
เช่น NS.3 N.55 080 พิกัดคือ 485  493

NS.3  คือ  ชื่อโครงการ นส.3
N.55  คือ   หมายเลขแนวบิน
080  คือ   หมายเลขรูปถ่ายทางอากาศ

โดยที่
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ด้วยรูปถ่ายทางอากาศเป็นรูปที่ถ่ายลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นผิวโลก ดังนั้น จึงบรรจุข้อมูลของ
ภูมิประเทศเหมือนเช่นที่ปรากฏในภูมิประเทศจริงทุก
ประการ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสกัดข้อสนเทศในภูมิประเทศ
ได้จากรูปถ่ายทางอากาศซึ่งประกอบด้วย ข้อสนเทศเชิง
ปริมาณและข้อสนเทศเชิงคุณภาพ

การสกัดข้อสนเทศจากเชิงปริมาณจากรูปถ่ายทาง
อากาศ ได้แก่ การผลิตแผนที่ภาพถ่าย หรือแผนที่ภาพถ่าย
ออ ร์ โ ธ ด้ วยก ร ะ บ วนก า รท า ง โฟ โตแก รม เ มต รี 
(photogrammetry) ซึ่งจะไม่กล่าวในรายละเอียดเพราะอยู่
นอกเหนือขอบเขตของวิชานี้

ส่วนการสกัดข้อสนเทศจากเชิงคุณภาพจากรูปถ่าย
ทางอากาศ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์สิ่งปกคลุมดิน (land-
cover type) และสิ่งที่อยู่ใต้ดินด้วยกระบวนการตีความจาก
รูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในหัวข้อ 

การใช้ประโยชน์จากรูปถ่ายทางอากาศ   MAP   MAP MAP   



การตีความรูปถ่ายทางอากาศ ส่วนที่ 2 การตีความรูปถ่ายทาง
อากาศ

• การจัดรูปถ่ายทางอากาศให้เป็นภาพ 3 มิติ

• หลักการตีความรูปถ่ายทางอากาศ
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ความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิติของ
มนุษย์เกิดจากการที่เลนส์ตาของเราปรับระยะชัด ที่วัตถุนั้น
ซึ่งสามารถปรับได้ในระยะตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรถึงระยะ
อนันต์ ในขณะเดียวกันแนวสายตาทั้งสองข้างจะต้องไปรวม
กันที่วัตถุนั้นด้วย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การปรับระยะชัด
และการรวมแนวสายตาจะมีความสัมพันธ์กัน

การจัดรูปถ่ายทางอากาศให้เห็นเป็นภาพ 
3 มิติ
  MAP   MAP MAP   
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กล่าวคือ ถ้าเลนส์ตาของเราปรับระยะชัดในระยะเท่าใด
จุดรวมแนวสายตาก็จะเกิดในระยะเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติ 
นอกจากนี้ การปรับระยะชัดและการรวมแนวสายตายังมีความ
สำคัญต่อการมองภาพสามมิติอีกด้วย

กล่าวคือ ถ้าเลนส์ตาของมนุษย์ไม่ปรับปรับระยะชัดและ
ไม่รวมแนวสายตาที่วัตถุใดๆแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นภาพ
สามมิติของวัตถุนั้นๆ เราอาจทดสอบความจริงข้อนี้ได้โดยการ
ถือดินสอไว้ในมือแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้า สายตามองผ่าน
ดินสอไปยังฝาผนัง เราจะเห็นภาพดินสอเป็น 2 ภาพ นั่นแสดง
ว่าสายตาเราไม่ได้ปรับระยะชัดและไม่ได้รวมสายตาที่ดินสอ 
ดังนั้นเราจึงไม่เห็นภาพดินสอเป็น 3 มิติ

การดูภาพสามมิติบนรูปถ่ายทางอากาศจะแตกต่างจาก
การดูภาพสามมิติของวัตถุใดๆ เพราะการดูภาพสามมิติบนรูป
ถ่ายจะดูจากพื้นที่ส่วนซ้อนของรูปถ่ายทางอากาศคู่ ซึ่งเป็นการ
ดูด้วยสายตาขนานกล่าวคือ ตาซ้ายมองไปยังจุดภาพบนรูป
ถ่ายทางอากาศรูปซ้ายและตาขวามองไปยังจุดภาพเดียวกัน
นั้นบนรูปถ่ายทางอากาศรูปขวาซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อตาล้า
มากและเป็นการฝืนสายตาแต่สามารถลดการฝืนสายตาได้
ด้วยการนำเลนส์มาวางคั่นระหว่างเลนส์ตาของมนุษย์กับรูป
ถ่ายทางอากาศซึ่งทำให้ระยะชัดและจุดรวมสายตาสัมพันธ์
กัน

กล่าวคือ ระยะชัดของเลนส์ตาและจุดรวมสายตาจะอยู่ในระยะ
เดียวกันจึงนำไปสู่การพัฒนาสร้างกล้องดูภาพสามมิติซึ่งมีอยู่ 
2 ชนิด คือ

1 . กล้อ งดูภาพสามมิติขนาด เ ล็ก ( p o c k e t 
stereoscope)

2. กล้องดูภาพสามมิติแบบกระจก ( m i r r o r 
stereoscope)
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รูปที่ 124 กล้องดูภาพสามมิติขนาดเล็กและวิธีการดูภาพสามมิติด้วยกล้อง

  1. กล้องดูภาพสามมิติขนาดเล็ก (pocket stereoscope)

ประกอบด้วยเลนส์โพสิทีฟ (positive lens) 2 ตัวเลนส์ด้านบนผิวเรียบส่วนเลนส์ที่ประกบด้านล่างจะโค้งออกซึ่งจะมีกำลัง
ขยายประมาณ 2.5 เท่า ดังรูปที่ 124
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กล้องชนิดนี้ประกอบด้วยกระจก 1คู่ สำหรับ
รับภาพแล้วสะท้อนผ่านปริซึมเข้าสู่สายตาแต่การ
ใช้เฉพาะกระจกดังกล่าวจะเห็นภาพสามมิติ
เท่ากับที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศจึงติดตั้ง
เลนส์ไว้บนกระจกสะท้อน เลนส์ดังกล่าวจะมีความ
ยาวโฟกัสเท่ากับระยะจากเลนส์ไปตามทิศทางเดิน
ของแสงผ่านกระจกถึงรูปถ่าย ดังรูปที่ 125

รูปที่ 125   องค์ประกอบกล้องดูภาพสามมิติแบบกระจกและการจัดวางรูปถ่ายทางอากาศ

  2. กล้องดูภาพสามมิติแบบกระจก      
     (mirror stereoscope) 
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  การจัดรูปถ่ายทางอากาศเพื่อดูภาพสามมิติ
  ภายใต้กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจก

การจัดรูปถ่ายทางอากาศเพื่อดูภาพสามมิติ มีขั้นตอน
ของการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบรูปถ่ายทางอากาศ ต้องเป็นรูปถ่าย
ทางอากาศที่ถ่ายต่อเนื่องกันและมีส่วนซ้อน

2. นำรูปถ่ายทางอากาศที่ตรวจสอบแล้ววางบน
โต๊ะโดยให้รูปถ่ายทางอากาศคู่นี้อยู่ในแนวบินเดียวกัน  
ส่วนการพิจารณาแนวบินนั้นสามารถทำได้ดังนี้

รูปที่  126 -129 การจัดรูปถ่ายทางอากาศเพื่อดูภาพสาม
มิติภายใต้กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจก
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• ใช้มือขวาถือเข็มอีกเล่มหนึ่งให้ปลายเข็ม
วางบนรูปที่ 2 โดยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับปลาย
เข็มที่อยู่บนรูปที่ 1 สายตามองผ่านกล้องดูภาพ
สามมิติโดยตาซ้ายมองผ่านกล้องสองตาด้านซ้าย
และตาขวามองผ่านกล้องสองตาด้านขวาและ
พยายามรวมภาพปลายเข็มทั้งสองเข้าด้วยกัน

• เลื่อนปลายเข็มในมือขวาในทิศทางที่
ขนานกับแกน x ภาพสามมิติของลายเข็มจะ
ปรากฏให้เห็นคล้ายกับเป็นจุดลอย (floating 
mark) ที่ลอยเหนือพื้นภุมิประเทศ พยายามให้จุด
ลอยดังกล่าวสัมผัสพื้นภูมิประเทศด้วยการเลื่อน
ปลายเข็มในมือขวาไปมา เมื่อจุดลอยสัมผัสพื้น
แล้วก็ปรุจุดนั้นด้วยปลายเข็มให้เป็นรู กำหนดชื่อ
จุดเป็น P1' ซึ่งเป็นจุดหลักของรูปที่ 1ที่ถูกถ่ายโอน
มายังรูปที่  2

• สำหรับการถ่ายโอนจุดหลักของรูปที่ 2 
(P2) มายังรูปที่ 1 ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น

• นำรูปถ่ายทางอากาศคู่ดังกล่าววางบนโต๊
แสงและจัดให้มองเห็นเป็นภาพสามมิติแต่เป็นภาพ
สามมิติเทียม (pseudo-stereoscopic vision) 
และตรึงรูปถ่ายนี้ให้อยู่กับที่

• ใช้มือซ้ายถือเข็ม วางปลายเข็ม ณ จุด
หลักของรูปที่ 1 หรือ P1 โดยให้เข็มทำมุม 45º

2.1 ระบุจุดหลัก (principle point) ด้วยการลาก
เส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างเครื่องหมายดัชนี (fiducial mark) ที่
อยู่กึ่งกลางด้านทั้งสี่ของกรอบรูปถ่ายทางอากาศ จุดตัดของ
เส้นตรงทั้งสอง คือ จุดหลัก แล้วใช้เข็มปรุตำแหน่งของจุด
หลักของรูปถ่ายทางอากาศทั้งสอง กำหนดให้เป็น P1 และ P2 

2.2 ถ่ายโอนจุดหลักของรูปถ่ายรูปที่ 1 ไปยังรูป
ถ่ายทางอากาศรูปที่ 2 และในทำนองเดียวกันถ่ายโอนจุดหลัก
ของรูปถ่ายรูปที่ 2 ไปยังรูปถ่ายทางอากาศรูปที่ 1 การถ่าย
โอนจุดหลักดังกล่าว ปฏิบัติ ดังนี้



  180  

• ลากเส้นตรง 1 เส้นยาวประมาณ 30 
เซ็นติเมตร แล้วนำกล้องดูภาพสามมิติวางเหนือ
เส้นดังกล่าว

• ปรับความชัดของกล้องสองตาโดยนหมุน
วงแหวนของกล้องสองตา (adjusting ring) ไป
ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเห็นภาพคมชัด จากนั้น
ปรับกล้องสองตาให้เหมาะสมกับระยะฐานตาของ
เรา

ภายหลังจากกระบวนการระบุจุดหลักและการถ่าย
โอนจุดหลักสำเร็จลงแล้ว เราสามารถพิจารณาแนวบินได้โดย
การลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดหลักกับจุดหลักที่ถ่ายโอน
มาของแต่ละรูปแล้วนำมาวางบนเส้นตรง แนวเส้นจาก P1P2’ 
และ P1’P2 คือ แนวบิน โดยให้จุดภาพเดียวกันที่ปรากฏบนรูป
ถ่ายทางอากาศทั้งสองห่างกันเท่ากับระยะฐานของกล้องดูภาพ
สามมิติ (instrument base)

2.3 การพิจารณาระยะฐานของกล้องดูภาพสามมิติ
แบบกระจก ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้

• เมื่อดูภาพของเส้นตรงที่ลากไว้ผ่านกล้อง
สองตาจะพบว่าเส้นตรงนั้นปรากฏเป็น 2 ภาพ  
ขยับกล้องสองตาจนกระทั่งภาพสองภาพของเส้น
ตรงรวมเป็นเส้นเดียวกันพาดผ่านกลางกล้องสอง
ตา

• หลับตาซ้ายมองด้วยตาขวา กำหนดจุด 
A ให้อยู่กึ่งกลางกล้องสองตาด้านขวา จากนั้น
หลับตาขวามองด้วยตาซ้าย กำหนดจุด B  ให้อยู่
กึ่งกลางกล้องสองตาด้านซ้าย ระยะ AB นี้คือ 
ระยะฐานของกล้องดูภาพสามมิติซึ่งจะแปรผันไป
แต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดรูปถ่ายทางอากาศ
เพื่อดูภาพสามมิติดังที่ได้กล่าว ต้องใช้เวลาในการ
จัดนานพอสมควรแต่มีความถูกต้องมากที่สุดเพราะ
ไม่ว่าจะเลื่อนกล้องดูภาพสามมิติไปที่บริเวณใด
ของรูปก็สามารถเห็นภาพสามมิติได้ทุกพื้นที่ไม่
จำเป็นต้องปรับรูปถ่ายใหม่ทุกครั้งที่เลื่อนกล้อง
เหมือนกับการจัดรูปถ่ายที่สามารถเห็นเป็นภาพ
สามมิติเทียม
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กา รตีคว าม รูปถ่ายทา งอ ากาศ ( a e r i a l 
photograph interpretation) การที่ใช้คำว่า การตีความ 
แทนที่จะเป็น การแปลความหมาย นั้นมีเหตุผลดังนี้ เป็นที่
ทราบแล้วว่ารูปถ่ายทางอากาศแสดงรายละเอียดที่ปรากฏ
บนพื้นผิวโลกเหมือนจริงทุกประการ การที่จะสกัดข้อสนเทศ
ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกจากรูปถ่ายทางอากาศสามารถทำได้
ด้วยวิธีการแปลความหมาย แต่ถ้าต้องการสกัดข้อสนเทศที่
อยู่ใต้ผิวโลกเช่น น้ำใต้ดิน หรืออยู่ใต้เรือนยอดไม้ในป่า 
เช่น ชนิดหิน เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถเห็นได้บนรูปถ่ายทาง
อากาศแต่สามารถสกัดข้อสนเทศได้ด้วยวิธีการตีความรูป
ถ่ายทางอากาศมิใช่ด้วยการแปลความหมายเพียงลำพัง

หลักการตีความรูปถ่ายทางอากาศ   MAP   MAP MAP   
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  1. ปัจจัยที่สนับสนุนการตีความรูปถ่ายทาง
      อากาศ

การตีความรูปถ่ายทางอากาศจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

1.1 ความคมชัดของภาพในรูปถ่ายทางอากาศ 
สิ่งที่ควบคุมความคมชัดของภาพ คือ 

ก. มาตราส่วนของรูปถ่ายทางอากาศ กล่าวคือ รูปถ่าย
ทางอากาศมาตราส่วนใหญ่จะให้ภาพที่ชัดเจนกว่ารูปถ่ายทาง
อากาศมาตราส่วนเล็ก

ข. เลนส์ของกล้องถ่ายรูปทางอากาศ  กล่าวคือ  รูป
ถ่ายทางอากาศที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างย่อมมีความสูงของ
การบินต่ำกว่ารูปถ่ายทางอากาศที่มีมาตราส่วนเท่ากันแต่ถ่าย
ด้วยเลนส์ชนิดอื่น การบินถ่ายรูปในระดับต่ำย่อมให้ภาพของ
รายละเอียดคมชัดขึ้น

ค. ฤดูกาล การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบิน
ถ่ายรูปทางอากาศขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำรูปถ่าย

ทางอากาศไปใช้ประโยชน์ เช่น ถ้านำไปใช้เพื่อการวาง
ผังเมือง หรือจำแนกภูมิประเทศ  กรณีเช่นนี้ควรบินถ่ายรูปใน
ช่วงฤดูหนาวขณะที่ต้นไม้สลัดใบและท้องฟ้าปราศจากเมฆ 
เป็นต้น

1.2 ความรู้และประสบการณ์ของนักตีความ ใน
รูปถ่ายทางอากาศคู่ใดๆ จะมีข้อมูลอย่างมากมายทั้งข้อมูล
ทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน ป่าไม้ ดินและอื่นๆ การตีความเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านของนักตีความ 
เช่น ในรูปถ่ายทางอากาศคู่หนึ่งๆ นักธรณีวิทยาสามารถตรวจ
พบโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้หรือจำแนกชนิดหินได้แต่ไม่
สามารถตีความเพื่อสกัดข้อสนเทศเกี่ยวกับป่าไม้หรือดิน เช่น
เดียวกันนักป่าไม้สามารถจำแนกชนิดของป่าได้แต่ไม่สามารถ
จำแนกชนิดหินได้ เป็นต้น

1.3 ความรู้ ความคุ้นเคยในพื้นที่ที่ปรากฏในรูป
ถ่ายทางอากาศ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้นัก
ตีความรูปถ่ายทางอากาศสามารถสกัดข้อสนเทศได้ถูกต้องยิ่ง
ขึ้นเพราะได้สัมผัสและมีปฎิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่อยู่ในพื้น
ที่นั้นๆ เช่น นักตีความรูปถ่ายทางอากาศชาวญี่ปุ่น หรือชาว
อินโดนีเซียจะมีความสามารถในการตีความลักษณะและความ
แตกต่างของภูเขาไฟได้ดีกว่านักตีความจากประเทศอื่นๆที่ไม่
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  2 วิธีการตีความรูปถ่ายทางอากาศ

ดังได้กล่าวแล้ว่า การสกัดข้อสนเทศจากรูปถ่ายทาง
อากาศจะสามารถทำได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความคมชัดของ
ภาพที่ปรากกฏในรูปถ่ายทางอากาศ อย่างไรก็ดี แม้คุณภาพ
ของรูปถ่ายทางอากาศจะดีแต่ข้อสนเทศที่ต้องการสกัดไม่
สามารถมองเห็นได้โดยตรงบนรูปถ่ายทางอากาศ เช่น น้ำ
ใต้ดิน แหล่งแร่ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการตีความรูปถ่าย
ทางอากาศซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การอ่านรูปถ่ายทางอากาศ (photo-reading) 
ประกอบด้วย

1.1การตรวจพบ (detection) เป็นผลจากการดู
รูปถ่ายทางอากาศคู่ภายใต้กล้องดูภาพสามมิติและสามารถ
ระบุได้ว่ามีวัตถุหรือรายละเอียดใดปรากฏในรูปถ่ายทาง
อากาศ

  1.2 การจำได้ (recognition) ด้วยขนาด รูปร่าง
และคุณสมบัติอื่นๆของวัตถุหรือรายละเอียดที่มองเห็น นัก
ตีความสามารถอนุมานได้ว่าวัตถุหรือรายละเอียดนั้นเหมือน
อะไร

1.3 การพิสูจน์ทราบ (identification) เป็นขั้น
ตอนสุดท้ายของการอ่านรูปถ่ายทางอากาศ โดยนักตีความ
ประมวลสิ่งที่ได้รับรู้จาก 2 ขั้นตอนแรกและสามารถระบุได้ว่า
วัตถุหรือรายละเอียดนั้น คืออะไร

อย่างไรก็ดี ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งปรากฏบน
รูปถ่ายทางอากาศก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถนำมา
ประกอบการพิจารณาอ่านรูปถ่ายทางอากาศ ประกอบด้วย

• รูปร่าง (shape)

• รูปแบบ (pattern)

• ขนาด (size)

• ความเข้มของสี (tone)

• ความหยาบหรือละเอียดของเนื้อภาพ (texture)

• เงา (shadow)

• ที่ตั้งและความเกี่ยวพัน (association/Site)
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รูปที่  130    รูปร่างที่แสดงลักษณะของแม่น้ำคดโค้ง 
ที่มา : http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/photos101/images/
E_Bug2451_Image1.jpg

• รูปร่าง (shape) หมายถึง ลักษณะของภูมิประเทศหรือวัตถุที่ปรากฏให้เห็นบนรูปถ่ายทางอากาศ และเรา
สามารถใช้รูปร่างนั้นระบุว่ารูปร่างที่เห็นนั้น คือ อะไร รูปร่างที่เห็นในรูปที่ 130 เป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำคดโค้ง การลัดเส้นทาง
ของแม่น้ำก่อให้เกิดทะเลสาบรูปแอก (oxbow lake) หรือร่องรอยลำน้ำเก่า (abandoned river)

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/photos101/images/E_Bug2451_Image1.jpg
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/photos101/images/E_Bug2451_Image1.jpg
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/photos101/images/E_Bug2451_Image1.jpg
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/photos101/images/E_Bug2451_Image1.jpg
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• รูปแบบ (pattern) หมายถึง การเรียงตัวของวัตถุใดๆในปริภูมิ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมักมีรูป
แบบที่เป็นระเบียบ นักตีความสามารถใช้ “รูปแบบ” เป็นเครื่องมือในการตีความรูปถ่ายทางอากาศได้ เช่น การเรียงตัวของพืช
พันธ์อย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ ต้นไม้เรียงป็นแถวมีระยะระหว่างต้นและระหว่างแปลงสม่ำเสมอ ย่อมอนุมานได้ว่า พื้นที่ดังกล่าว
มนุษย์ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

รูปที่ 131 รูปแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้จำแนกสิ่งปกคลุมดิน  
ที่มา : http://www.kingcounty.gov/~/media/operations/archives/images/Earthworks/SiteHistory/
JohnsonPit_1937_aerial_750px.ashx?w=400&h=404&as=1

http://www.kingcounty.gov/~/media/operations/archives/images/Earthworks/SiteHistory/JohnsonPit_1937_aerial_750px.ashx?w=400&h=404&as=1
http://www.kingcounty.gov/~/media/operations/archives/images/Earthworks/SiteHistory/JohnsonPit_1937_aerial_750px.ashx?w=400&h=404&as=1
http://www.kingcounty.gov/~/media/operations/archives/images/Earthworks/SiteHistory/JohnsonPit_1937_aerial_750px.ashx?w=400&h=404&as=1
http://www.kingcounty.gov/~/media/operations/archives/images/Earthworks/SiteHistory/JohnsonPit_1937_aerial_750px.ashx?w=400&h=404&as=1
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รูปที่132  ความกว้างของถนนที่ใช้ระบุประเภทของถนน
ที่มา : http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/T1674_3_HighWay.jpg

• ขนาด (size) เป็นมิติของวัตถุที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ การเปรียบเทียบวัตถุที่ทราบขนาดแล้วกับวัตถุอีก
ชนิดหนึ่งจะช่วยให้นักตีความสามารถพิสูจน์ทราบวัตถุชนิดนั้นได้

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/T1674_3_HighWay.jpg
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/T1674_3_HighWay.jpg
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รูปที่  133  ความเข้มของสีที่แตกต่างแปรผันตามสมบัติของวัตถุ
ที่มา : http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html

• ความเข้มของสี (tone) หมายถึง ช่วงสีจากสีดำถึงสีขาว ของรูปถ่ายทางอากาศขาวขดำ (panchromatic) ซึ่ง
แปรผันไปตามปริมาณการสะท้อนแสงอาทิตย์จากวัตถุเข้าสู่กล้องถ่ายรูปทางอากาศ วัตถุ เช่น พื้นที่เพาะปลูกที่ปรากฎให้เห็นเป็น
สีอ่อนอยู่ในระหว่างการเตรียมดิน เป็นต้น

http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html
http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html
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รูปที่ 134  ความหยาบหรือละเอียดของเนื้อภาพ
ที่มา : http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html

• ความหยาบหรือละเอียดของเนื้อภาพ (texture) เป็นลักษณะทางกายภาพของวัตถุที่มีผลต่อภาพที่ปรากฏในรูป
ถ่ายทางอากาศ เช่น ต้นไม้ในป่าที่มีเรือนยอดที่แตกต่างกันจะปรากฎให้เห็นในรูปถ่ายทางอากาศโดยมีพื้นผิวภาพที่หยาบและ
ละเอียดต่างกัน ดังรูปที่ 134

http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html
http://hosting.soonet.ca/eliris/remotesensing/bl130lec5.html
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รูปที่  135   เงาตึกที่ทอดยาวและกว้างแสดงว่าเป็นตึกใหญ่และสูง

• เงา (shadow) เงาของวัตถุที่ปรากฏบนรูปถ่ายทางอากาศจะให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับความสูง รูปร่างของวัตถุ  ดังรูปที่ 
135 ด้านซ้ายของรูปเป็นตึกใหญ่ที่มีเงากว้างและยาวทอดไปทางด้านขวา บ่งชี้ว่าเป็นตึกสูง ส่วนมุมซ้ายล่างของภาพมีเงาที่เล็ก
กว่าทอดอยู่แสดงว่าเป็นตึกที่เล็กกว่า
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รูปที่ 136 ที่ตั้งของอู่ต่อเรือสัมพันธ์กับทะเลและเส้นทางคมนาคม

• ที่ตั้งและความเกี่ยวพัน (association/Site) ที่ตั้งหรือตำแหน่งของวัตถุหนึ่งๆจะเกี่ยวพันวัตถุอื่นๆหรือสัมพันธ์
กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือ นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ 
เป็นต้น  รูปที่ 136  แสดงที่ตั้งของอู่ต่อเรือสัมพันธ์กับทะเลและเส้นทาง
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2. การวิเคราะห์ (analysis) ในขั้นตอนนี้ต้องมี
วัตถุประสงค์ที่เด่นชัดว่าต้องการสกัดข้อสนเทศในเรื่องใด เช่น 
ต้องการข้อสนเทศด้านภูมิสัณฐาน (geomorphology) ดังนั้น 
นักตีความต้องมีภูมิหลังในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ขั้นตอนต่อไป 
คือการกำหนดสัญลักษณ์โดยสัมพันธ์กับจุดม่งหมายของการ
วิเคราะห์ และลากเส้นขอบเขตบนรูปถ่ายทางทางอากาศตาม
สัญลักษณ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยกระทำอย่างมีระบบเพื่อให้การ
จำแนกรายละเอียดบนรูปถ่ายทางอากาศเป็นไปอย่างมีเหตุมี
ผล กล่าวคือ นักตีความต้องไม่จำแนกรายละเอียดในลักษณะ
ที่สุ่มเป็นจุดๆ ควรจะวิเคราะห์ทั้งพื้นที่ส่วนซ้อน ในบางกรณี
ควรมีการศึกษารูปถ่ายทางอากาศทุกรูปที่อยู่ต่อเนื่องกันเพื่อ
ให้เห็นภาพโดยรวมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด

3. การจำแนก (classification) หลังจากนัก
ตีความได้วิเคราะห์โดยจำแนกรายละเอียดออกเป็นกลุ่มซึ่งต่อ
ไปนี้ จะเรียกกลุ่มของรายละเอียดนี้ว่า หน่วย (unit) โดยอยู่
บนพื้นฐานของความแปรผันในลักษณะทางกายภาพ เช่น 
กรณีของการวิเคราะห์ในบริบทของภูมิสัณฐาน การจำแนกเป็น
หน่วยภูมิสัณฐานอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ว่า
ภูมิประเทศมีต้นกำเนิดจากตัวการ (geomorphic agent)ใด
และปัจจุบันมีกระบวนการใดที่กระทำต่อภูมิประเทศ เป็นกระ
บวนการทับถมหรือกัดเซาะ เป็นต้น

4. การอนุมาน (deduction) อันที่จริงการอนุมาน
มิใช่ขั้นตอนสุดท้ายของการตีความแต่เป็นขั้นตอนที่แฝงอยู่ใน
ทุกขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพัน
กับการอ่านรูปถ่ายทางอากาศตลอดจนความรู้ของนักตีความ
และการค้นคว้าจากแหล่งความรู้อื่นประกอบนำมาประมวลเพื่อ
ให้ได้ข้อสรุปที่เป็นผลของการวิเคราะห์
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  3 ตัวอย่างของการตีความรูปถ่ายทางอากาศ
     ในบริบทของภูมิสัณฐาน

รูปถ่ายทางอากาศที่ใช้เป็นตัวอย่างการตีความรูปถ่าย
ทางอากาศ คือ รูปถ่ายทางอากาศสามส่วน (stereotriplet) 
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดลำปาง มาตราส่วน 
1:75,000

การตีความรูปถ่ายทางอากาศสามส่วนนี้ยึดตามวิธีการ
ที่กล่าวข้างต้น ดังนี้

1. จากการใช้กล้องดูภาพสามมิติแบบพกพาดูรูป
ถ่ายทางอากาศสามส่วน เราสามารถตรวจพบ จำได้และ
พิสูจน์ทราบได้ว่ามีเส้นทางถนนและลำธาร

2.จากนั้นวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลอื่นประกอบและ
การอนุมาน ดังนี้ ถ้าพิจารณาลำน้ำบนรูปถ่ายทางอากาศพบ
ว่าความหนาแน่นของลำน้ำ 2 บริเวณต่างกัน กล่าวคือ บริเวณ
หนึ่งความหนาแน่นของลำน้ำจะเบาบาง (coarse drainage 
density) อีกบริเวณหนึ่งความหนาแน่นของลำน้ำจะสูงกว่า 
(fine drainage density) การที่ความหนาแน่นของลำน้ำ

ต่างกันเป็นเพราะพื้นที่ทั้งสองประกอบด้วยหินต่างชนิดที่มี
คุณสมบัติยอมให้น้ำซึมผ่าน (permeability) ได้แตกต่างกัน 
หินที่น้ำซึมผ่านได้ย่อมไม่ก่อให้เกิดการไหลบ่า (run off) บน
พื้นผิวดินมาก การกัดเซาะจึงมีน้อยทำให้ความหนาแน่นของ
น้ำเบาบาง ส่วนหินที่น้ำซึมผ่านได้น้อยย่อมก่อให้เกิดการไหล
บ่าบนพื้นผิวทำให้มีการกัดเซาะสูง ความหนาแน่นของลำน้ำ
จึงสูง

รูปแบบที่เด่นชัดของลำน้ำที่เด่นชัดบนรูปถ่ายทาง
อากาศสามส่วนนี้คือ รูปแบบรัศมี (radial drainage pattern) 
ซึ่งรูปแบบลำน้ำนี้มักพบในบริเวณภูเขารูปโดม หรือภูเขาไฟ 
ดังนั้น เราวิเคราะห์ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่มีหินต่างชนิด
กัน

จากการใช้ข้อมูลอื่นประกอบ ได้แก่ แผนที่ธรณีวิทยา 
ระวางจังหวัดลำปาง มาตราส่วน 1: 250,000 ระบุว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภูเขาไฟ กล่าวคือมีธารลาวาแทรกดันขึ้นมา
บนพื้นผิวโลกในยุคไพลสโตซีน (Pleistocene) แผ่เป็นบริเวณ
กว้าง การแทรกดันขึ้นมานี้ปรากฏในช่วงเวลาที่ต่างกันจึงพบ
ว่าการทับถมของหินบะซอลต์เป็นชั้นๆและบริเวณปากปล่องมี
ลักษณะเป็นรูปโดม นอกจากนี้พื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วยหิน
ไรโอไลท์ (rhyolite)
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รูปที่ 137  รูปถ่ายทางอากาศสามส่วน พื้นที่ระหว่างอำเภอเกาะคาและสบปราบ

3. ต่อไปจะจำแนกปรากฏการณ์ทางกายภาพที่พบในรูปถ่ายทางอากาศ จากการวิเคระห์พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเกิดการ
พังทลายของภูเขาไฟและธารลาวาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลำน้ำ (fluvial activity) จึงจำแนกพื้นที่นี้เป็นหน่วยภูมิสัณฐาน การ
พังทลายของภูมิประเทศที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาไฟ (Denudational volcanic origin unit)



  194  

รูปที่ 138   แผนที่ภูมิสัณฐานที่ได้จากการตีความรูปถ่ายทางอากาศ

+Ba
+

Rh


