
และและ



แผนที่แผนที่
คือภาพบางสวนของผิวโลกที่แสดงในมาตราสวนที่ถูกตองคือภาพบางสวนของผิวโลกที่แสดงในมาตราสวนที่ถูกตอง

ซึ่งอาจแสดงอาณาเขตซึ่งอาจแสดงอาณาเขต  ลกัษณะกายภาพตางๆลกัษณะกายภาพตางๆ  รวมทั้งขอมูลรวมทั้งขอมูล
ทางภูมิศาสตรอื่นๆทางภูมิศาสตรอื่นๆ  และสามารถแบงตามวัตถุประสงคในการและสามารถแบงตามวัตถุประสงคในการ
ใชงานไดหลายประเภทใชงานไดหลายประเภท  เชนเชน  แผนที่เดินบกแผนที่เดินบก    แผนที่เดินเรือแผนที่เดินเรือ
แผนที่เดินอากาศแผนที่เดินอากาศ  แผนที่นํารองแผนที่นํารอง  แผนที่กระแสน้ําแผนที่กระแสน้ํา  แผนที่ดาวแผนที่ดาว
แผนที่อุตุนิยมวิทยาแผนที่อุตุนิยมวิทยา  เปนตนเปนตน



 การถายทอดแผนที ่(Chart Projection)

- ทรงกลม ื้นผิว
ของทรงกลมไม ื้นราบ
ซึ่งต ได

- การถ  เชน
พื้นระนาบ ื้นราบ
โดยย
ทรงกระบอก

 เปนพื้นผิวที่ไมสามารถพัฒนาได  เนื่องจากพ
สามารถถายทอดอยางละเอยีดลงบนพ

องเกิดการบิดตัว (Distortion) อยางหลกีเลีย่งไม
ายทอดแผนที่ จึงตองทําลงบนพื้นผิวที่พัฒนาได

 หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่สามารถนํามาแผลงบนพ
งัคงสามารถรักษารูปลักษณเดิมไวได ไดแก กรวยและ



การถายทอดแผนที่การถายทอดแผนที่  (Chart Projection)(Chart Projection)



การถายทอดแผนที่การถายทอดแผนที่  (Chart Projection)(Chart Projection)



การถายทอดแผนที่การถายทอดแผนที่  (Chart Projection)(Chart Projection)



  คณุสมบัตทิี่ตองการของแผนที่คณุสมบัตทิี่ตองการของแผนที่
๑๑..  รักษารูปรางกายภาพที่แทจริงรักษารูปรางกายภาพที่แทจริง
๒๒..  มีความสัมพันธเชิงมุมที่ถูกตองมีความสัมพันธเชิงมุมที่ถูกตอง

****คณุสมบัติขอคณุสมบัติขอ  ๑๑  และและ  ๒๒  รวมเรียกวารวมเรียกวา  ความกลมกลืนความกลมกลืน
(Conformal)**(Conformal)**

๓๓..  มีขนาดและมาตราสวนที่ถูกตองมีขนาดและมาตราสวนที่ถูกตอง
๔๔..  วงใหญวงใหญ  ถูกแสดงดวยเสนตรงถูกแสดงดวยเสนตรง
๕๕..  เสนเกลยีวเสนเกลยีว  ถูกแสดงดวยเสนตรงถูกแสดงดวยเสนตรง



  ประเภทของโครงสรางแผนที่ประเภทของโครงสรางแผนที่
๑๑..  โครงสรางแผนที่แบบระนาบโครงสรางแผนที่แบบระนาบ  เชนเชน  แผนที่โนโมแผนที่โนโมนิกนิก

แผนที่สเตริโอกราฟแผนที่สเตริโอกราฟฟคฟค
๒๒..  โครงสรางแผนที่แบบกรวยโครงสรางแผนที่แบบกรวย  เชนเชน  แผนที่แลแผนที่แลมเบิรทมเบิรท

แผนแผนที่อัลเบิรสที่อัลเบิรส
๓๓..  โครงสรางแผนที่แบบทรงกระบอกโครงสรางแผนที่แบบทรงกระบอก  เชนเชน  แผนที่แผนที่

เมอเคเตอรเมอเคเตอร



แผนทีโ่นโมแผนทีโ่นโมนิกนิก ( (Gnomonic Chart)Gnomonic Chart)

ขอดีขอดี
--  วงใหญวงใหญ  เปนเสนตรงเปนเสนตรง
จึงเหมาะสําหรับการวางแผนจึงเหมาะสําหรับการวางแผน
เดนิเรือระยะไกลเดนิเรือระยะไกล

ขอเสยีขอเสยี
--  เสนเกลยีวเสนเกลยีว  เปนเสนโคงเปนเสนโคง
ทําใหการขีดเข็มและการพลอตทําใหการขีดเข็มและการพลอต
ทําไดยากทําไดยาก

--  การบิดตัวเพิม่ขึ้นในพืน้ที่หางจากจุดสัมผัสของการถายทอดการบิดตัวเพิม่ขึ้นในพืน้ที่หางจากจุดสัมผัสของการถายทอด



แผนทีโ่นโมนิก (ตอ)



แผนทีโ่นโมนิก (ตอ)



แผนทีโ่นโมแผนทีโ่นโมนิกนิก  ((ตอตอ))



แผนทีโ่นโมนิก (ตอ)
แบบตางๆ ของแผนที่โนโมนิก
 แผนที่โนโมนิก สามารถแบงตามลักษณะในการกําหนด
จุดสัมผัสของการถายทอดแผนที่ (Point of Tangency)

ไดหลายแบบ เชน
- โนโมนิกศูนยสูตร (Central / Equitorial Gnomonic)

- โนโมนิกขั้วโลก (Polar Gnomonic)

- โนโมนิกเอียง (Oblique Gnomonic)



  แผนที่สเตริโอกราฟแผนที่สเตริโอกราฟฟคฟค
จุดฉายแสงอยูตรงขามกับจุดสัมผัสของการถายทอดจุดฉายแสงอยูตรงขามกับจุดสัมผัสของการถายทอด



แผนทีส่เตริโอกราฟแผนทีส่เตริโอกราฟฟคฟคขัว้โลกขัว้โลก
(Polar Stereographic)(Polar Stereographic)



แผนทีแ่ลแผนทีแ่ลมเบิรทมเบิรท  (Lambert Chart)(Lambert Chart)
--  การถายทอดแผนที่แบบกรวยการถายทอดแผนที่แบบกรวย  (Cone)(Cone)

--  วงใหญวงใหญ  เปนเสนตรงเปนเสนตรง  สวนเสนเกลยีวสวนเสนเกลยีว  เปนเสนโคงเปนเสนโคง
--  เมเมริเดียนริเดียนเปนเสนตรงเปนเสนตรง  วงขนานทุกวงมีจุดศูนยกลางรวมกันวงขนานทุกวงมีจุดศูนยกลางรวมกัน



แผนทีแ่ลแผนทีแ่ลมเบิรทมเบิรท  ((ตอตอ))



แผนทีแ่ลแผนทีแ่ลมเบิรทมเบิรท  ((ตอตอ))



แผนทีแ่ลแผนทีแ่ลมเบิรทมเบิรท  ((ตอตอ))
--  การพลอตทิศทางการพลอตทิศทาง  ใหใชเสนเมใหใชเสนเมริเดยีนริเดยีนที่อยูใกลที่เรือมากที่สุดที่อยูใกลที่เรือมากที่สุด    
สวนการวัดระยะทางสวนการวัดระยะทาง  ใหใชสเกลตามแนวเสนเมใหใชสเกลตามแนวเสนเมริเดียนริเดียน



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร ( (MercatorMercator Chart)Chart)

ใชการถายทอดแบบทรงกระบอกใชการถายทอดแบบทรงกระบอก  ((Cylinder)Cylinder)

ขอดีขอดี
--  เสนเกลยีวเสนเกลยีว  เปนเสนตรงเปนเสนตรง
--  วงขนานวงขนาน  เปนเสนตรงและขนานกันเปนเสนตรงและขนานกัน  สวนเสนเมสวนเสนเมริเดียนริเดียน
เปนเสนตรงขนานกันและตัง้ฉากกับวงขนานเปนเสนตรงขนานกันและตัง้ฉากกับวงขนาน  

--  การวดัทิศทางการวดัทิศทาง--ระยะระยะ  และและ  การอานพิกัดการอานพิกัด  กระทําไดงายกระทําไดงาย
ขอเสยีขอเสยี

--  วงใหญวงใหญ  เปนเสนโคงเปนเสนโคง
--  การบิดตัวเพิม่ขึ้นในพืน้ที่ละติจดูสูงการบิดตัวเพิม่ขึ้นในพืน้ที่ละติจดูสูง



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))
แผนที่จะมีการบิดตัวมากขึน้แผนที่จะมีการบิดตัวมากขึน้  เมื่ออยูในละติจูดสูงขึน้เมื่ออยูในละติจูดสูงขึน้



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))



  แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))
  แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  แบงตามลักษณะของการถายทอดแผนที่แบงตามลักษณะของการถายทอดแผนที่
ไดหลายประเภทไดหลายประเภท  เชนเชน

--  เมอเคเตอรเมอเคเตอรขวางขวาง  ((TranverseTranverse MercatorMercator))

--  เมอเคเตอรเมอเคเตอรเอยีงเอยีง  (Oblique (Oblique MercatorMercator))

--  เมอเคเตอรเมอเคเตอรพื้นที่เทาพื้นที่เทา  (Equal Area (Equal Area MercatorMercator))



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))

แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอรขวางขวาง



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))

แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอรเอียงเอียง



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))
การพลอตตําบลที่ในแผนที่การพลอตตําบลที่ในแผนที่  ใชไมบรรทัดขนานใชไมบรรทัดขนานกับดิกับดิไวไวเดอรเดอร



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))
การวดัทิศทางในแผนที่การวดัทิศทางในแผนที่  ใชวงเข็มทิศหรอืเสนเมใชวงเข็มทิศหรอืเสนเมริเดียนริเดียน



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))
การวดัระยะในแผนที่การวดัระยะในแผนที่  ใชสเกลตามขอบละตจิูดใชสเกลตามขอบละตจิูด  ((แนวตั้งแนวตั้ง))

๑๑  ลบิดาลบิดา  ==  ๑๑  ไมลทะเลไมลทะเล



แผนที่แผนที่เมอเคเตอรเมอเคเตอร  ((ตอตอ))

๑๐๑๐  ลิบดาลิบดา  ==  ๑๐๑๐  ไมลทะเลไมลทะเล
((๑๑  ลิบดาลิบดา  ==  ๑๑  ไมลทะเลไมลทะเล))



 แผนที่แบบแอซิมัท (Azimuthal Chart)

ทิศทางทั้งหมดที่วัดจากจดุศูนยกลางโครงสรางแผนที่
เปนทิศจริง โดยไมคํานึงถึงตําแหนงของมันบนทรงกลม



แผนทีแ่บบแอซิมัท (ตอ)

แผนที่แอแผนที่แอซิมัทซิมัทระยะเทาระยะเทา  (Azimuthal Equidistant)



แผนพลอตแผนพลอต
ใชแทนแผนที่เมื่อเดินเรือออกไปในทะเลเปดที่ไมมีแผนที่ครอบคลุมใชแทนแผนที่เมื่อเดินเรือออกไปในทะเลเปดที่ไมมีแผนที่ครอบคลุม



  มาตราสวนของแผนที่มาตราสวนของแผนที่  (Scale)(Scale)
คืออตัราสวนระหวางคืออตัราสวนระหวาง  ขนาดในแผนที่ขนาดในแผนที่  ตอตอ  ขนาดจริงในขนาดจริงใน

ภูมิประเทศภูมิประเทศ      ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งแบบหนวยวัดเดียวกันซึ่งสามารถแสดงไดทั้งแบบหนวยวัดเดียวกัน
และคนละหนวยวดัและคนละหนวยวดั  เชนเชน  ๑๑::๓๐๐๓๐๐,,๐๐๐๐๐๐  หมายถึงหมายถึง  ๑๑  หนวยหนวย  
ในแผนที่ในแผนที่  เทากับเทากับ  ๓๐๐๓๐๐,,๐๐๐๐๐๐  หนวยในภูมิประเทศจริงหนวยในภูมิประเทศจริง  หรือหรือ
๑๑  นิ้วนิ้ว::๑๖๑๖  ไมลไมล  หมายถึงหมายถึง  ๑๑  นิ้วในแผนที่นิ้วในแผนที่  เทากับเทากับ  ๑๖๑๖  ไมลไมล    
ในภูมิประเทศจริงในภูมิประเทศจริง
หมายเหตุหมายเหตุ  --  แผนที่มาตราสวนใหญแผนที่มาตราสวนใหญ  ครอบคลุมพื้นที่นอยครอบคลุมพื้นที่นอย  
สวนแผนที่มาตราสวนเลก็สวนแผนที่มาตราสวนเลก็  ครอบคลุมพื้นที่มากครอบคลุมพื้นที่มาก  และคาํวาและคาํวา
แผนที่มาตราสวนเลก็หรือใหญแผนที่มาตราสวนเลก็หรือใหญ  มาจากการเปรียบเทียบกันมาจากการเปรียบเทียบกัน



  มาตราสวนของแผนที่มาตราสวนของแผนที่  ((ตอตอ))
อยูบริเวณใตชื่อของแผนที่อยูบริเวณใตชื่อของแผนที่



มาตราสวนของแผนที่หลักมาตราสวนของแผนที่หลัก
๑๑..  แผนที่ทะเลลึกแผนที่ทะเลลึก  (Sailing Chart) (Sailing Chart) –– 1:600,0001:600,000  หรอืเล็กกวาหรอืเล็กกวา
๒๒..  แผนที่ทัว่ไปแผนที่ทัว่ไป  (General Chart) (General Chart) –– 1:100,0001:100,000  ถึงถึง  1:600,0001:600,000

๓๓..  แผนที่ใกลฝงแผนที่ใกลฝง  (Coastal Chart) (Coastal Chart) –– 1:50,0001:50,000  ถึงถึง  1:100,0001:100,000

๔๔..  แผนที่ทาเรอืแผนที่ทาเรอื  (Harbor Chart) (Harbor Chart) –– 1:50,0001:50,000  หรือใหญกวาหรือใหญกวา



มาตราสวนของแผนที่หลักมาตราสวนของแผนที่หลัก  ((ตอตอ))

แผนที่ทะเลลึกแผนที่ทะเลลึก  (Sailing Chart)(Sailing Chart)



มาตราสวนของแผนที่หลักมาตราสวนของแผนที่หลัก  ((ตอตอ))

แผนที่ทัว่ไปแผนที่ทัว่ไป  (General Chart)(General Chart)



มาตราสวนของแผนที่หลักมาตราสวนของแผนที่หลัก  ((ตอตอ))

แผนที่ใกลฝงแผนที่ใกลฝง  (Coastal Chart)(Coastal Chart)



มาตราสวนของแผนที่หลักมาตราสวนของแผนที่หลัก  ((ตอตอ))

แผนที่ทาเรือแผนที่ทาเรือ  (Harbor Chart)(Harbor Chart)



สัญลักษณและอกัษรยอในแผนที่สัญลักษณและอกัษรยอในแผนที่
ดูจากแผนที่หมายเลขดูจากแผนที่หมายเลข  คค..  ของของ  กรมอุทกศาสตรกรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือกองทัพเรือ



หนวยงานที่เกีย่วของกับการสรางแผนที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางแผนที่
--  องคการอุทกศาสตรสากลองคการอุทกศาสตรสากล  (International Hydrographic (International Hydrographic 

Organization Organization –– IHO)IHO)

--  องคกรในสหรัฐอเมริกาองคกรในสหรัฐอเมริกา
-- National Imaging & Mapping Agency (NIMA) National Imaging & Mapping Agency (NIMA) 

-- National Ocean Service (NOS) National Ocean Service (NOS) 

-- National Oceanic & Atmospheric Agency (NOAA)National Oceanic & Atmospheric Agency (NOAA)

--  กรมอุทกศาสตรกรมอุทกศาสตร  ราชนาวอีังกฤษราชนาวอีังกฤษ
--  กรมอุทกศาสตรกรมอุทกศาสตร  ราชนาวีไทยราชนาวีไทย



ANY QUESTIONS?ANY QUESTIONS?


