
รายละเอียดขอบระวางและ

สญัลกัษณ์



องคป์ระกอบของแผนท่ี

ตามปกติรปูแบบของแผนท่ีทัว่ๆไปจะเป็นรปู

“สี่เหลี่ยมผืนผา้หรอืสี่เหลี่ยมจตัรุสั”

ห่างจากรมิทัง้สี่ดา้นของแผน่แผนท่ีเขา้ไปจะมี

เสน้กัน้ขอบเขตบรรจบกนัเป็นรปูสี่เหลี่ยม

“เสน้ขอบระวางแผนท่ี ( Neat Line ) ”
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องคป์ระกอบของแผนท่ี
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เสน้ขอบระวาง

เสน้ตรง

แสดงค่าพิกดักรดิ Northing ( N ) และ Easting ( E ) 

เสน้โคง้

แสดงค่าพิกดัภมิูศาสตร ์ ละติจตู  และ ลองจิจตู



รายละเอียดขอบระวางของแผนท่ี
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ช่ือแผน่ระวาง ( Sheet Name )  

จะปรากฏกึ่งกลางขอบระวางตอนบน และ

ดา้นลา่งซา้ยขอบระวางตอนลา่งของแผนท่ี  การ

ตัง้ช่ือระวาง ตัง้ตามช่ือภมิูศาสตรท่ี์เป็นสถานท่ี

ส าคญัตามท่ีแผนท่ีระวางนัน้ครอบคลมุ หรือตัง้ช่ือ

ตามหม ู่บา้น ต าบล อ าเภอ หรือช่ือเมืองใหญ่ ๆ



ช่ือแผน่ระวาง



รายละเอียดขอบระวางของแผนท่ี
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หมายเลขแผน่ระวาง ( Sheet Number )

ปรากฏท่ีมมุดา้นบนขวาและมมุดา้นลา่งซา้ยขอบระวาง อ านวย

ความสะดวกในการจดัเก็บและแสดงในกรอบสี่เหลี่ยมกึ่งกลางของ

สารบญัระวางติดต่อตรงขอบดา้นลา่งขวา

ใชใ้นการคน้หาระวางขา้งเคียงเช่ือมต่อเพ่ือการใชว้างแผน ท่ีมี

การปฎิบติัต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีกวา้งขวางมากกว่าแผนท่ีระวางนัน้

ครอบคลมุถึง              

ส าหรบัแผนท่ีมาตราสว่น 1: 100,000 หรอืใหญ่กว่าหมายเลข

ระวางน้ีจดัเป็นมลูฐานอา้งอิงใชก้ าหนดปรบัจ านวนระวางแผนท่ีมาตรา

สว่น 1:100,000,1:50,000 และ 1:25,000



หมายเลขแผน่ระวาง

4936 II
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1:100,000

1:50,000

1:25,000

5432

I

IIIII

IV

5432 II

NE

SE

NW

SW

การก าหนดหมายเลข

แผน่ระวางแผนท่ี

Sheet No. At:1/100,000
[5432]

Sheet No. At:1/50,000
[5432 II]

Sheet No. At:1/25,000
[5432 II SE]



รายละเอียดขอบระวางของแผนท่ี
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ช่ือชดุและมาตราสว่น ( Sheet Name And Scale )

ปรากฏท่ีขอบระวางดา้นซา้ยตอนบน โดย

ก าหนดข้ึนตามการปกครองหลกัท่ีร ูจ้กัเป็นสากล

เช่น   

“ ประเทศไทย มาตราสว่น 1:50,000”

มาตราสว่น เป็นอตัราสว่นระหว่างระยะทาง    

บนแผนท่ีกบัระยะทางในภมิูประเทศหรือผิวโลก จะ

ปรากฏก่ึงกลางดา้นลา่งขอบระวางอีกต าแหน่งหน่ึง   



ช่ือชดุและมาตราสว่น
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รายละเอียดขอบระวางของแผนท่ี
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หมายเลขล าดบัชดุ ( Series Number )

ปรากฏขอบบนดา้นขวาและขอบลา่งดา้นซา้ย 

เช่น “ L 7018 ” เพ่ือการใชค้น้หาแผนท่ีชดุอ่ืนๆ ใน

กรณีตอ้งการใชแ้ผนท่ีมากกว่า 1 ชดุ

หมายเลขล าดบัชดุ ประกอบดว้ยอกัษรหรอื

ตวัเลขอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามตวัอยา่ง อกัษร “ L ”                                           

และตามดว้ยตวัเลขจ านวน 4 ต าแหน่ง เช่น “7018”



หมายเลขล าดบัชดุ
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L 7018



ตวัอกัษร L แทน ภมิูภาคใหญ่

ตวัเลข 7  แทน มาตราสว่นในกล ุม่มาตราสว่น 1:50,000

ตวัเลข 0 แทน พ้ืนท่ีสว่นยอ่ยของภมิูภาคใหญ่ท่ีประเทศไทย      

ตัง้อย ู่

ตวัเลข 17 แทน ล าดบัการผลิตแผนท่ี โดยแผนท่ีประเทศไทย 

ชดุใหมคื่อ “18”
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L7018

องคป์ระกอบทัง้หมดท่ีเป็นตวัอกัษรและตวัเลขแทนความหมาย

ดงัน้ี.-
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1:100,000

1:50,000

1:25,000

5432

I

IIIII

IV

5432 II

NE

SE

NW

SW

การก าหนดหมายเลข

ระวางแผนท่ี

Sheet No. At:1/100,000
[5432]

Sheet No. At:1/50,000
[5432 II]

Sheet No. At:1/25,000
[5432 II SE]

องคป์ระกอบท่ี 1

เป็นไดท้ัง้ตวัอกัษรหรอืตวัเลข กรณีเป็นตวัอกัษร หมายถึง 

บรเิวณภมิูภาคใดภมิูภาคหน่ึง เช่น “L” และกรณีท่ีเป็นตวัเลข 

หมายถึง เลขชดุประจ าพิภพ

องคป์ระกอบท่ี 2

เป็นตวัเลขเสมอ ไดแ้ก ่“7”ใชแ้ทนมาตราสว่นแผนท่ีตามกล ุม่

มาตราสว่นดงัน้ี.-

ก ) ตวัเลข 1 หมายถึง มาตราสว่น 1:5,000,000 และ

เล็กกว่า

ข ) ตวัเลข 2 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง

1:5,000,000-1:2,000,000

ค ) ตวัเลข 3 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง 

1:2,000,000-1:510,000 
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1:100,000

1:50,000

1:25,000

5432

I

IIIII

IV

5432 II

NE

SE

NW

SW

การก าหนดหมายเลข

ระวางแผนท่ี

Sheet No. At:1/100,000
[5432]

Sheet No. At:1/50,000
[5432 II]

Sheet No. At:1/25,000
[5432 II SE]

ง ) ตวัเลข 4 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง 

1:510,000-255,000

จ ) ตวัเลข 5 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง

1:255,000-1:150,000

ฉ ) ตวัเลข 6 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง

1:150,000-1:70,000

ช ) ตวัเลข 7 หมายถึง มาตราสว่นระหว่าง 

1:70,000-1:35,000

ซ ) ตวัเลข 8 หมายถึง มาตราสว่นใหญ่กว่า 

1:35,000 โดยไม่รวมแผนท่ีตวัเมือง

ฌ )ตวัเลข 9 แสดงเป็นแผนท่ีผงัเมือง เช่น L 9013
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1:100,000

1:50,000

1:25,000

5432

I

IIIII

IV

5432 II

NE

SE

NW

SW

การก าหนดหมายเลข

ระวางแผนท่ี

Sheet No. At:1/100,000
[5432]

Sheet No. At:1/50,000
[5432 II]

Sheet No. At:1/25,000
[5432 II SE]

องคป์ระกอบท่ี 3 เป็นตวัเลข ไดแ้ก ่“0” แสดงพ้ืนท่ี

สว่นยอ่ยเกิดจากการแบ่งพ้ืนท่ีภมิูภาคใหญ่ (องคป์ระกอบท่ี 1 : L) 

ออกเป็นสว่นยอ่ย

องคป์ระกอบท่ี 4 เป็นตวัเลขแสดงล าดบัการผลิตแผนท่ี 

ชดุแผนท่ีครอบคลมุพ้ืนท่ีในภมิูภาคใหญ่พ้ืนท่ีเดียวกนั มาตราสว่น

เดียวกนัมีล าดบัเลขเพ่ิมข้ึนทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแผนท่ี

ชดุใหม่ เช่น “17” (ชดุเดิม) “18” (ชดุใหม)่

เก่า ใหม่



องคป์ระกอบท่ี 5 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมเติมการท าแผนท่ี

เป็นแผนท่ีภาพถ่าย และเป็นแผนท่ีท่ีจดัท าข้ึนใชใ้นความม ุง่หมาย

พิเศษ แสดงดว้ยตวัอกัษร “S” สีด า
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รายละเอียดขอบระวางของแผนท่ี

19

หมายเลขครัง้ท่ีการพิมพ(์ Edition Number ) 

ปรากฏดา้นบนขวา และดา้นลา่งซา้ยขอบระวาง แสดง

ความทนัสมยัของแผนท่ี เช่น “1–RTSD”



หมายเลขการจดัพิมพ์
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สารบญัแสดงแนวแบ่งเขต ( Index To Boundary )

ปรากฏภายในกรอบแผนท่ีขนาดยอ่ ดา้นลา่งขวาขอบ

ระวางแสดงลกัษณะเสน้ของการปกครองทอ้งท่ี เขตอ าเภอ

เขตจงัหวดั และ/หรอื เขตประเทศ เป็นเขตความรบัผิดชอบ

ในการปกครองพ้ืนท่ี โดยสงัเขปตรงกบับนแผนท่ี
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สารบญัระวางติดต่อ ( Adjoining Sheets Diagram )

ปรากฏในกรอบแผนท่ี แผนภาพ ขนาดยอ่ดา้นลา่ง

ขวา แสดงหมายเลขระวางมาตราสว่นเดียวกนั เป็นรปู

สี่เหลี่ยมแทนระวางแผนท่ีต่อเน่ือง ดา้นลา่งกรอบแผนภาพ

แสดงขอ้ความมาตราสว่นแผนท่ีระวางท่ีใชง้าน ซ่ึงปรากฏ

ในแผนท่ีมาตราสว่น 1:250,000 ไวด้ว้ย
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ค าแนะน าเกี่ยวกบัระดบัสงู ( Elevation Guide )

ปรากฏดา้นลา่งขวาแสดงลกัษณะความสงูของ

ภมิูประเทศเป็นภาพยอ่ ลกัษณะพ้ืนท่ีภมิูประเทศแสดง

ดว้ยแถบสีเทา-ด า ระดบัสงู จดุความสงู และทางน ้าหลกั 

อ านวยความสะดวกแกผ่ ูใ้ชแ้ผนท่ีในการพิจารณาพ้ืนท่ีสงู

ขม่อยา่งรวดเรว็แทนการคน้หาแผนท่ีรวมทัง้ทิศทางการ

ไหลของน ้า           
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แผนผงัมมุเยื้อง ( Declination Diagram )

ปรากฏดา้นลา่งขอบระวางของแผนท่ี แสดงแนวทิศ

เหนือซ่ึงเป็นทิศหลกั ไดแ้ก ่ทิศเหนือกรดิ ทิศเหนือแม่เหล็ก 

และทิศเหนือภมิูศาสตร(์ทิศเหนือจรงิ) แสดงความสมัพนัธ์

ซ่ึงกนัและกนั
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งานแม่เหล็ก


มาตราสว่นเสน้บรรทดั ( Bar Scale )

ปรากฏกึ่งกลางดา้นลา่ง ลกัษณะดงัไมบ้รรทดัใชว้ดั

ระยะ หรอืเปรยีบเทียบระยะโดยเปลี่ยนระยะบนแผนท่ีเป็น

ระยะในภมิูประเทศ จดัสรา้งข้ึนใหส้มัพนัธก์บัมาตราสว่น 

แสดงหน่วยวดัระยะ 3 แบบ หรอืมากกว่า
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ช่วงต่างเสน้ชัน้ความสงู ( Contour Interval )

เป็นขอ้ความปรากฏกึ่งกลางดา้นลา่งขอบระวางใต้

มาตราสว่นเสน้บรรทดั เป็นระยะตามแนวเสน้ด่ิงระหว่างเสน้

ชัน้ความสงูรองสองเสน้หน่วยเป็นเมตร หากปรากฎมีเสน้

ชัน้ความสงูแทรกจะแสดงตวัเลขประกอบไวด้ว้ย

26



27

5136-1

5138-4

General

ช่วงต่างเสน้ชัน้ความสงู ( Contour Interval )

เป็นขอ้ความปรากฏกึ่งกลางดา้นลา่งขอบระวางใต้

มาตราสว่นเสน้บรรทดั เป็นระยะตามแนวเสน้ด่ิงระหว่างเสน้

ชัน้ความสงูรองสองเสน้หน่วยเป็นเมตร หากปรากฎมีเสน้

ชัน้ความสงูแทรกจะแสดงตวัเลขประกอบไวด้ว้ย



เครือ่งหมายหน่วย (หมายเหตคุวามน่าเช่ือถือ)

( Unit Imprint and Symbol )

ปรากฏดา้นลา่งซา้ยเป็นรปูเครือ่งหมายหน่วยจดัพิมพ ์

ผ ูผ้ลิตแผนท่ี เป็นขอ้มลูในการประเมินค่าความน่าเช่ือถือ

แผนท่ีท่ีผลิต
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เครือ่งหมายหน่วย (หมายเหตคุวามน่าเช่ือถือ)

( Unit Imprint and Symbol )



บนัทึกหมายเหตอ่ืุนๆ

ปรากฏกึ่งกลางขอบระวาง

30

หมายเหต ุรปูสณัฐาน ( Spheroid  Note )

แสดงชนิดของรปูสณัฐานของโลกท่ีใชใ้นการจดัท า

แผนท่ีฉบบันัน้ๆ

หมายเหต ุเกี่ยวกบัเสน้กรดิ ( Grid Note )

แสดงขอ้มลูเกี่ยวกบัการใชร้ะบบกรดิ และระยะห่าง

ระหว่างเสน้กรดิ พรอ้มกบัแจง้หมายเลขเขตกรดิ



หมายเหตเุกี่ยวกบัเสน้กรดิ



บนัทึกหมายเหตอ่ืุนๆ

32

กรอบอา้งอิงค่ากรดิ ( Grid Reference Box )

ปรากฏกึ่งกลางดา้นลา่งขอบระวางบรรจคุ าแนะน าการอ่าน

พิกดักรดิ และค าแนะน าส าหรบัการอา้งอิงใชเ้สน้กริด



บนัทึกหมายเหตอ่ืุนๆ

33

หมายเหต ุการฉายแบบ.... ( Projection Note )

ระบบการฉายแบบครอบของแผนท่ีหรอืเสน้โครงแผน

ท่ี เป็นชนิดรกัษามมุ ( Conformal Type ) ท าใหพ้ื้นท่ีขนาดเล็ก

จะมีรปูรา่งถกูตอ้ง ค่ามมุท่ีรงัวดัใกลเ้คียงค่าท่ีถกูตอ้ง และ

ตวัประกอบมาตราสว่น ( Scale Factor )มีค่าทิศทางของจดุ

เท่ากนั



บนัทึกหมายเหตอ่ืุนๆ

34

หมายเหตหุลกัฐานทางด่ิง( Vertical Datum Note )

แสดงพ้ืนฐานทางด่ิงหรอืพ้ืนหลกัฐานควบคมุทางด่ิง

อา้งอิงกบัผิวระดบัทะเลปานกลาง : รทก. ( Mean Sea Level : 

MSL )ค่าระดบัสงูของจดุต่างๆ สถานท่ีต่างๆ อา้งอิงจาก

พ้ืนฐานน้ี



บนัทึกหมายเหตอ่ืุน ๆ

35

หมายเหตหุลกัฐานทางราบ( Horizontal Datum Note )

แสดงพ้ืนหลกัฐานทางราบหรอืพ้ืนหลกัฐานควบคมุ

ทางราบในการก าหนดจดุยีออเดติคอา้งอิง ท่ีเป็นหมดุหลกั

เริม่แรกส าหรบัการส ารวจจดุบงัคบัทางราบ ผ ูใ้ชแ้ผนท่ีควร

ตรวจสอบหมายเหตพ้ืุนหลกัฐานทางราบ โดยเฉพาะแผนท่ี

ระวางขา้งเคียงตอ้งเป็นพ้ืนหลกัฐานแบบเดียวกนั ทัง้น้ีหาก

เกิดความแตกต่างของพ้ืนหลกัฐานจะท าใหค้่าพิกดัยทีูเอ็ม

ของจดุเดียวกนัเกิดความแตกต่างของระยะทางประมาณ 

300-500 เมตร



หมายเหตหุลกัฐานทางด่ิงทางราบ



บนัทึกหมายเหตอ่ืุนๆ
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หมายเหต ุการพิมพ ์แสดงสถานท่ีพิมพแ์ผนท่ีและ

วนัท่ีท าการพิมพ์
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สญัลกัษณ ์( Legend )

ปรากฏดา้นลา่งซา้ยขอบระวางเป็นขอ้ความอธิบาย

การใช ้ลกัษณะเครือ่งหมายและสี แทนรายละเอียดท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ และท่ีมนษุยส์รา้งข้ึน น าไปใชแ้สดงบนแผน

ท่ีเพ่ือใหผ้ ูใ้ชแ้ผนท่ีทราบว่า เครือ่งหมายท่ีปรากฏบนแผนท่ี

นัน้ใชร้ปูแทนรายละเอียดดว้ยรปูอะไร มีความหมาย

อยา่งไร ซ่ึงสญัลกัษณเ์หลา่น้ีเป็นสากล โดยแผนท่ีแต่ละ

แบบจะใชส้ญัลกัษณแ์ตกต่างกนั
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สญัลกัษณ์ [ LEGEND ]
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สญัลกัษณ์



แผนผงัมมุเยื้อง



ศพัทานกุรม ( Glossary )

ปรากฏดา้นลา่งขอบระวางแผนท่ี แสดงความหมาย

นามศพัทจ์ากภาษาพ้ืนเมืองเป็นภาษาองักฤษ
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หมายเลขสิ่งอุปกรณ์



ค าแนะน าเกี่ยวกบัลาด ( Slope Guide )
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บนัทึก ( Notes )

08/10/62 46

file:///C:/Users/Lt.Col. P.Sumit/Desktop/utm/4933-1[jpeg]ปรับแสงเข้มใส่ลำดับรายละเอียด.jpg


การแปลงค่าพิกดั ( WGS 84 เป็น INDIAN 1975 )
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ค ำแนะน ำ/

ชีแ้จงอื่นๆ

1 ฟิลิปดาของเส้นแวงเท่ากับ 29.02 ม.



ชนิดของแผนท่ี

ปรากฏกึ่งกลางขอบระวางดา้นลา่ง พรอ้มมาตราสว่น 

แจง้ใหผ้ ูใ้ชท้ราบว่าเป็นแผนท่ีชนิดท่ีใชใ้นภารกิจ

การยทุธรว่มทางอากาศ-ภาคพ้ืนดิน เน่ืองจากแผนท่ีชดุน้ี

มี 2 ชนิด คือ ภาคพ้ืนดิน [ JOG-G : GROUND ] และ 

ทางอากาศ 

[ JOG-A : AIR ]

JOG-G
JOG-A
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ชนิดของแผนท่ี

ปรากฏกึ่งกลางขอบระวางดา้นลา่ง พรอ้มมาตราสว่น 

แจง้ใหผ้ ูใ้ชท้ราบว่าเป็นแผนท่ีชนิดท่ีใชใ้นภารกิจ

การยทุธรว่มทางอากาศ-ภาคพ้ืนดิน เน่ืองจากแผนท่ีชดุน้ี

มี 2 ชนิด คือ ภาคพ้ืนดิน [ JOG-G : GROUND ] และ 

ทางอากาศ 

[ JOG-A : AIR ]

JOG-G
JOG-A
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รายละเอียดขอบระวางแผนท่ี JOG-[G,A] Series 1501
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คร้ังที๒่(๗/๒๕)
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JOG-AIR 1:250,000 WGS 84 
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JOG-GROUND 1:250,000 WGS 84 
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รายละเอียดขอบระวางแผนท่ีทางทหาร

ล าดบัชดุ/ระวาง/ครัง้ท่ีการพิมพ ์[Series/Sheet/Edition]

ปรากฏมมุขอบระวางตอนบนและลา่งดา้นซา้ยของแผนท่ี ไดแ้ก ่

1501/ ND 47-11/พิมพค์รัง้ท่ี 6-RTSD การตัง้ช่ือระวาง ตัง้ตาม

ช่ือภมิูศาสตรท่ี์เป็นสถานท่ีตามท่ีแผนท่ีระวางนัน้ครอบคลมุ หรอืตัง้

ช่ือตามรายละเอียดทางวฒันธรรมขนาดใหญ่ อาทิเช่น ชมุชนหรือช่ือ

เมืองขนาดใหญ่

แผนท่ียทุธการรว่ม (JOIN OPERATION GRAPHIC)

มาตราสว่น 1: 250,000 ชดุ 1501
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เครือ่งหมายแผนท่ีภมิูประเทศ

สญัลกัษณแ์ผนท่ี

วตัถปุระสงคห์ลกัการใชแ้ผนท่ี ตอ้งการช่วยใหผ้ ูใ้ช้

แผนท่ีมองเห็นแผนท่ีท่ีมีรายละเอียดตรงกบัความเป็นจรงิกบั

บนผิวโลก โดยแนวทางอดุมคติรายละเอียดในพ้ืนท่ีตามท่ี

แผนท่ีนัน้ครอบคลมุ ตอ้งจดัแสดงรายละเอียดไวบ้นแผนท่ี

ทัง้หมด แต่ความเป็นจรงิแลว้แผนท่ีไม่สามารถแสดงไดต้รง

ตามความจรงิท่ีปรากฎบนผิวโลก
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บางสิ่งอาจไม่มีความส าคญั บางอยา่งอาจมีขนาด

เล็ก หากน ามายอ่ขนาดตามมาตราสว่นจะมีขนาดเล็กจนไม่

สามารถจ ารปูลกัษณไ์ด ้ท าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งหมาย หรอื

สญัลกัษณแ์ทนรปูลกัษณส์ิ่งต่างๆโดยการก าหนดใหมี้

ความเป็นสากล คลา้ยคลึงหรอืมีเอกลกัษณบ์างอยา่ง

ประกอบเท่าท่ีจะเป็นได ้และสามารถมองภาพจากท่ีสงู

เขา้ใจได้
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เครือ่งหมายทางทหาร

โดยนยัเดียวกนักบัสญัลกัษณแ์ผนท่ี ความ

ตอ้งการของบคุลากรทางทหาร มีความประสงค ์ใช้

เครือ่งหมายแสดง ขนาด ชนิด ท่ีตัง้ นามหน่วย การ

เคลื่อนยา้ยตลอดถึงกิจกรรมทางทหารอ่ืนๆ เครือ่งหมาย

รายละเอียดเหลา่น้ี เรยีกว่า “เครือ่งหมายทางทหาร”ปกติ

ไม่แสดงไวเ้ป็นการถาวรบนแผนท่ี เน่ืองจากเป็นการแสดง

ใหเ้ห็นถึง การเคลื่อนยา้ย และการ รปภ. หน่วยทหาร จึง

นิยมน าไปแสดงไวบ้นแผนท่ีพิเศษ หรอืแผน่บรวิาร ผ ูใ้ช้

แผนท่ีจะเป็นผ ูเ้ขียนเครือ่งหมายทางทหารเหลา่นัน้ดว้ย

ตนเอง เพ่ือการ รปภ.
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สีกบัสญัลกัษณ์

รายละเอียดภายในขอบระวางแผนท่ีใชส้ญัลกัษณ์

ช่วยในการอ่านลกัษณะรายละเอียดภมิูประเทศ และเพ่ือ

สะดวกในการอ่านแผนท่ี ผ ูท่ี้ท าแผนท่ีพยายามใชส้ีประกอบ

เครือ่งหมายใหก้บัความแตกต่างกนัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน และ

ใชส้ีกบัสิ่งท่ีเป็นรายละเอียดตามสีในธรรมชาติ การให้

ความหมายของสญัลกัษณอ์าจแตกต่างกนัไปตามประเภท

ของแผนท่ี มาตราสว่น และแหลง่ก าเนิด สญัลกัษณท่ี์ใชบ้น

แผนท่ีแต่ละประเภทเม่ือน ามาเปรยีบเทียบกนัจะเห็นความ

แตกต่างท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน
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สีแผนท่ีภมิูประเทศมาตราสว่นใหญ่ ใชส้ขีอง

สญัลกัษณด์งัต่อไปน้ี

- แสดง/แทน รายละเอียดสิ่งท่ีมนษุยส์รา้งข้ึน 

รวมทัง้รายละเอียดท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรม

- แสดง/แทน รายละเอียดถนนสายหลกั และ   

แหลง่ชมุชนหนาแน่น

- แสดง/แทน รายละเอียดแหลง่น ้า อาทิ แม่น ้า

ทะเล ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า ล าธาร และบึง

- แสดง/แทน รายละเอียดพืชพนัธไ์ม ้อาทิ ป่า นา

สวน ไร ่ความแตกต่างของเขต ใชค้วามแตกต่างของระดบัสี

แทนความหนาแน่นของพืชพนัธ์
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สีแดง

สีน ำ้เงนิ

สีเขยีว



สีแผนท่ีภมิูประเทศมาตราสว่นใหญ่ ใชส้ขีอง

สญัลกัษณด์งัต่อไปน้ี

- แสดง/แทน รายละเอียดทรวดทรงภมิูประเทศ

ท่ีมีระดบัความสงู ( ความสงู-ต ่า ) อาทิ ภเูขา 

ดินตดั ดินถม

- บางโอกาสมีรายละเอียดอ่ืนๆ อาจใชส้ี

นอกเหนือจากท่ีกลา่ว แต่ไดก้ าหนดเป็นกฎแน่นอนโดยตอ้ง

แจง้ใหผ้ ูใ้ชแ้ผนท่ีทราบไวท่ี้ขอบระวางแผนท่ี
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สีอ่ืน ๆ

สีน ำ้ตำล


