
  
หน่วยการเรียนที่ 11 
การลงที่หมายวงรอบ 

รายการเรียนการสอน 
 เร่ืองท่ี  11.1  มาตราส่วนแผนท่ี (Map scale) 
 เร่ืองท่ี  11.2  การเขียนแผนท่ี 
 เร่ืองท่ี  11.3  แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic map) 

เร่ืองท่ี  11.4  ใบงานท่ี 8 การลงท่ีหมายวงรอบ 
สาระส าคัญ 

1.  มาตราส่วนแผนท่ี แผนท่ีคือรูปลายเส้นท่ีเขียนหรือก าหนดข้ึน เพื่อแสดงสัญญาลกัษณ์
ของพื้นผวิพิภพทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ลงบนพื้นราบ ( กระดาษ )ตามมาตรส่วน 
โดยใชสี้และสัญลกัษณ์แทนรายละเอียดของภูมิประเทศ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

2. การเขียนแผนท่ีประกอบดว้ยการเขียนแผนท่ีดว้ยมือ และการเขียนแผนท่ีดว้ย 
PROGRAM ส ารวจ  ในปัจจุบนั Program ส ารวจมีหลาย Program เช่น Geocomp หรือ 
Softdesk เป็นตน้ 

3. แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic map) การแสดงภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏบน
พื้นผวิโลกลงบนระนาบสองมิติดว้ยขนาดยอ่ส่วนหรือมาตราส่วน (Scale) ท่ีเหมาะสม 
โดยแทนส่ิงต่างๆ ดว้ยสัญลกัษณ์ทั้ง ชนิดเส้น (Line types) และเคร่ืองหมาย (Symbols) 

4. ฝีกทกัษะในการท างานโดยการปฏิบติัการลงท่ีหมายวงรอบเพื่อใหมี้ความช านาญและ
ความอดทน ละเอียดรอบคอบ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน (สมรรถนะการเรียนรู้) 

1.  เลือกมาตราส่วนแผนท่ีท่ีเหมาะสม ได ้
2.  อธิบายขั้นตอนการลงท่ีหมายแผนท่ีได ้
3.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ีได ้
4.  มีทกัษะในการลงท่ีหมายแผนท่ี  
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองที ่ 11.1  มาตราส่วนแผนที่ (Map scale) 
 แผนท่ีคือรูปลายเส้นท่ีเขียนหรือก าหนดข้ึน เพื่อแสดงสัญญาลกัษณ์ของพื้นผวิพิภพทั้งหมด 
หรือเพียงบางส่วน ลงบนพื้นราบ ( กระดาษ )ตามมาตรส่วน โดยใชสี้และสัญลกัษณ์แทน
รายละเอียดของภูมิประเทศ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
 ส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏบนแผนท่ีจะมีขนาดยอ่ส่วนจากขนาดจริงดว้ยอตัราส่วนระยะบนแผน 
ท่ีต่อระยะเดียวกนับนพื้นผิวโลกโดยเทียบเศษเป็น 1 
 
 มาตราส่วนแผนที่ = ระยะบนแผนที่/ระยะเดียวกนับนพื้นดิน 
 
ตวัอยา่ง: แผนท่ีมาตราส่วน 1:1,000 หมายถึง วดัระยะบนแผนท่ีได ้1 มิลลิเมตร จะมีค่าเท่ากบัระยะ
บนพื้นดิน 1,000 มิลลิเมตร หรือ 1 เมตร 
 11.1.1  มาตราส่วนแผนที่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท: 
 1  แผนท่ีมาตราส่วนใหญ่ (Large scale map): คือ แผนท่ีมาตราส่วน 1:250, 1:500, 
1:2,500, 1:4000, 1:5,000 
 2  แผนท่ีมาตราส่วนกลาง (Medium scale map): คือ แผนท่ีมาตราส่วน 1:10,000, 
1:20,000, 1:25,000 
 3  แผนท่ีมาตราส่วนเล็ก (Small scale map): คือ แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000, 
1:100,000, 1:250,000, 1:500,000, 1:1,000,000 

การเลือกใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสม มีขอ้พิจารณาหลายอยา่ง เช่น ถา้มาตราส่วนขนาดกลาง
ใชแ้ผนท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้แทนส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีขนาดมาตราส่วน 1: 50,000  เช่น     ขนาดของแผนท่ี          
ขนาด    12  × 18  ลิปดา  ก็จะใชข้นาดมาตราส่วนท่ีโตกวา่ เช่น 1: 2,500     การใชก้ระดาษ   A 1 ถา้
ขนาดของพื้นท่ี  10×20 กม. จะใชม้าตราส่วน 1: 2500  ถา้ขนาดของพื้นท่ี 20 ×  40 กม. จะใชม้าตรา
ส่วน 1: 50,000 เป็นขนาดของแผนท่ี  40 × 80 ซม. และ 60 × 84  ซม. ดา้นยาวของแผนท่ีจะวางยาว
ในแนวออก – ตก ไดส่้วนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  จะหมายเหตุไวข้า้งล่าง 
                บางมาตราส่วนจะใชเ้น้ือท่ีของแผนท่ีเท่ากบั  50 × 50 ซม.  :ซ่ึงเท่ากบั มาตราส่วน  
1: 20,000 จะคลุมพื้นท่ี  10 × 10 กม. ถา้ใชข้นาดกระดาษใหเ้หมาะสมจะสามารถแทนพื้นท่ีขนาด 
 8 × 16 กม. ได ้
 
 
 
 



   11.1.2  มาตราส่วนแผนที่ทีใ่ช้ในงานต่าง ๆ 
                 1. งานวศิวกรรมต่าง ๆ 

ใช้ในงาน มาตราส่วน ใช้ในงาน มาตราส่วน 
การส ารวจเมือง 
  
  
  
  
  
  
การส ารวจเพื่อ 
การออกแบบ 
  

1 : 50000 
1  : 20000 
1  : 10000 
1  :  5000 
1  :  2500 
  
1 : 2500 
1 : 2000 
1 : 1250 
1 : 1000 
1 : 500 

ผงับริเวณ 
งานก่อสร้าง 
  
  
งานเขียนแบบ 
  
  
แบบขยายส่วนส าคญั 

1 : 1250 
1 : 1000 
1 : 500 
  
1 : 200 
1 : 100 
1 : 50 
1 : 20 
1 : 10 
1 : 5 
1 : 1 

ตารางที ่11.1 มาตราส่วนส าหรับงานดา้นวศิวกรรม 
 
 2.  งานรังวดัทีด่ิน  (กรมทีด่ิน)      แผนท่ีระวางใชม้าตราส่วน 1/4000, 1/2000, 1/1000, 
1/500     มาตราส่วนในการสร้างตน้ร่างแผนท่ีเฉพาะแปลง  ใชม้าตราส่วนตามเกณฑด์งัน้ี 
  

เน้ือที่ มาตราส่วน 
1 -  49             ตารางวาใช ้
50 -  100         ตารางวาใช ้
101 – 400       ตารางวาใช ้

           1 – 5               ไร่ใช ้
           5 -50               ไร่ใช ้
          50 – 250          ไร่ใช ้
          250 – 1000      ไร่ใช ้
          มากกวา่ 1000  ไร่ใช ้

1  :  125 
1  :  250 
1  :  500 
1  :  1000 
1  :  2000 
1  :  4000 
1  :  8000 

1  :  16000  ข้ึนไป 
  

 
 ตารางที ่11.1 มาตราส่วนส าหรับงานรังวดัท่ีดิน 



 
เร่ืองที ่ 11.2  การเขียนแผนที่ 
 11.2.1  การเขียนแผนทีด้่วยมือ (BY MANUAL)  การเขียนแผนท่ีดว้ยมือน้ีเป็นการเขียน
แผนท่ีระดบัพื้นฐาน ซ่ึงใชส้ าหรับผูท่ี้ใชเ้คร่ืองComputer ไม่เป็นหรือไม่มีอุปกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงการ
เขียนดว้ยมือก็น้ียงัคงใชไ้ดดี้แต่มีขอ้เสียคือ ถา้หากแผนท่ีตน้ฉบบัเสียหายจ าเป็นจะตอ้งเขียนข้ึน
ใหม ่ เพราะวา่ส่วนใหญ่แลว้ผูอ้อกแบบมกัจะใชก้ารออกแบบทบัลงบนแผนท่ีตน้ฉบบัเลยเพราะวา่
ถา้หากใชก้ารถ่าย ซีร็อคซ์ (Xerox) หรือ ซีเปีย (Sepia) แผนท่ีท่ีไดม้าจะมีการยดืหดตวัสูง ท าใหก้าร
ออกแบบมีการคลาดเคล่ือนได ้ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการใช ้Computer เขียน สามารถจดัเก็บไวเ้ม่ือ
ตอ้งการก็สามารถเรียกข้ึนมาพิมพใ์หม่ไดห้รือท าการยอ่ – ขยายไดต้ามตอ้งการ 
 ก. การเขียนแผนท่ีดว้ยมือมีขั้นตอนดงัน้ี 
 -  การ Plot ขอ้มูลต่างๆลงบนตน้ร่างกระดาษธรรมดาหรือกระดาษกราฟก็ได ้
 -  การคดัลอกลงกระดาษไข 
 ส าหรับขั้นตอนท่ี 2 คงไม่มีปัญหาเพราะเป็นขั้นตอนการคดัลอกเท่านั้น ส าหรับขั้นตอน
การ Plot  ขอ้มูลลงบนกระดาษกราฟหรือกระดาษธรรมดานั้นจะแบ่งการ Plot ออกเป็น 3 วธีิ ซ่ึงก็
ข้ึนอยูก่บัการเก็บรายละเอียดนั้นๆ ดว้ยเคร่ืองมือหรือวธีิอะไร เช่น การ Plot รายละเอียดดว้ยวธีิการ 
Offset ออกจากเส้นส ารวจหรือเส้นฐาน , การPlot ดว้ยค่าพิกดั 
 ข. การ Plot รายละเอียด 
 การ Plot รายละเอียดดว้ยวธีิการ Offset วธีิการ Plot แบบน้ี จะใชก้าร Offset รายละเอียด
ต่าง ๆ จากเส้นส ารวจหรือเส้นวงรอบเป็นหลกัและการเก็บรายละเอียดจะใชก้ารเก็บดว้ย Optical 
square หรือ เคร่ืองส่องฉาก ส าหรับขั้นตอนการPlot มีดงัน้ี 
 1. เตรียมกระดาษกราฟหรือกระดาษอะไรก็ได ้ถา้เป็นกระดาษกราฟจะง่ายเพราะมีตารางก
ริดเร็จรูป ถา้เป็นกระดาษธรรมดาเราจะตอ้งตีกริด (Grid line) ตามมาตราส่วนท่ีเราตอ้งการก่อน- น า
ค่าพิกดัวงรอบท่ีเราค านวณได ้มาท าการ Plot ต าแหน่ง เขียนช่ือก ากบัหมุด พร้อมลากเส้นระหวา่ง
หมุดดว้ย 
 2. น าค่าระยะต่าง ๆ ในสมุดจดรายละเอียดมา Plot โดยให้แนวเส้นตรงระหวา่งหมุดเป็น
แนวเส้นฐาน (Base line) วดัระยะตามแนวหมุดท่ีส ารวจ แลว้ลากเส้นตั้งฉากออกไปจากแนวเส้น
ฐานออกไปทางซา้ยหรือขวามือตามท่ีเราเก็บมาซ่ึงเราเรียกวา่เส้นฉากหรือเส้น Offset วดัระยะตาม
รายละเอียดท่ีจดมา เราก็จะไดต้  าแหน่งของรายละเอียดท่ีเราวดัมา เส้นเหล่าน้ีควรลากเบาๆให้
มองเห็นเป็นแนวเท่านั้น 
 3.  การ Plot รายละเอียดดว้ยค่าพิกดั การ Plot ดว้ยวธีิน้ีกระดาษท่ีจะใชจ้ะตอ้งตีกริด(Grid 
line)ก่อนถา้ไดก้ระดาษกราฟก็จะดีมาก จากนั้นเราก็น าค่าพิกดัของแต่ละจุดท่ีเราค านวณมาไดห้รือ
ไดจ้ากกลอ้ง Total stationมาPlot เราก็จะไดต้  าแหน่งท่ีเราตอ้งการ โดยมากค่าพิกดัท่ีไดม้าจะไดจ้าก



การส ารวจรายละเอียดดว้ยกลอ้ง Theodolite ประกอบกบัเคร่ืองวดัระยะ (EDM) หรืออาจจะใชก้าร
วดัระยะดว้ย tape ก็ไดห้รืออาจจะไดจ้ากกลอ้ง Total Station ในกรณีท่ีไม่ไดท้  าการบนัทึกภายใน
กลอ้งหรือบนัทึกดว้ย Electronic field book เม่ือเราด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเรียบร้อยแลว้ เราก็
ใชก้ระดาษไข มาคดัลอกจากแผน่ตน้ร่างท่ีเรา Plot ส าหรับการ Plot ทั้ง 3 วธีิ ถา้หากมีค่าระดบัเขา้
มาเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าระดบั Profile หรือ Cross Section หรือ Spot height เราก็ Plot ค่าระดบัลงไป
ตามต าแหน่งพิกดัท่ีเราจดมา ซ่ึงการลอกเราจะลอกค่าระดบัลงไปดว้ย เสร็จแลว้น าไปถ่ายพิมพเ์ขียว
ก่อนแลว้น ามาค านวณลากเส้น Contour ท่ีหลงั แต่ถา้รายละเอียดนอ้ยเราอาจจะลากเส้น Contour ไป
ในแผน่ตน้ร่างเลยก็ได ้เม่ือคดัลอกเสร็จแลว้แผน่ตน้ร่างจะตอ้ง เก็บไวต้รวจสอบดว้ย 
 11.2.2  การเขียนแผนทีด้่วย PROGRAM ส ารวจ  ในปัจจุบนั Program ส ารวจมีหลาย 
Program เช่น Geocomp หรือ Softdesk เป็นตน้ส าหรับ Program บาง Program อาจจะไม่สามารถ
เขียน Contour ได ้เขียนไดเ้ฉพาะรูปเท่านั้นส าหรับ Program ทั้ง 2  ตวัสามารถเขียน Contour เขียน
รูปตดั Profile รูปตดั Cross section และอ่ืนๆไดอี้กมากมาย ซ่ึงไม่สามารถน ามากล่าวในท่ีน้ีไดห้มด 
ขอ้มูลท่ีใชก้บั Program เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมาจากกลอ้ง Total Station เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะใชข้อ้มูล
ท่ีได(้ท่ีบนัทึกในตวักลอ้ง) Load เขา้สู่เคร่ือง Computer ท าการ RUN Program ไดเ้ลย บางคร้ัง
อาจจะใชจ้ากกลอ้ง Theodolite ธรรมดาร่วมกบัเคร่ืองวดัระยะ (EDM) แลว้จดบนัทึกลงใน 
Electronic field book ก็ได ้  เวลาใชP้rogram จะมีใหเ้ลือกลกัษณะ.ใหต้รงกบัขอ้มูลท่ีจะป้อนเขา้สู่
เคร่ือง เช่น อาจจะอยูใ่นรูป มุมราบ,มุมด่ิงและระยะลาด(Slope distance) หรือในรูป(Format) 
PNEZD ก็ไดซ่ึ้งมีความหมายดงัน้ี. 
  P = Point Number ของจุดรายละเอียด 
  N = ค่าพิกดั N ของรายละเอียด 
  E = ค่าพิกดั E ของรายละเอียด 
  Z = ค่าระดบัของจุดหรือรายละเอียด 
  D = Description รายละเอียดของจุดนั้นๆ เช่น เสาไฟฟ้า หรือตน้ไม ้
 11.2.3  การเขียนรายละเอยีดของส่ิงต่างๆ  ลงในแผนที่  สามารถแทนได้ด้วยรายละเอียด  4 
ประเภท 
  1. รายละเอียดประเภทจุด (Point features):รายละเอียดท่ีมีขนาดไม่สามารถแสดง
เป็นรูปร่างท่ีแทจ้ริงดว้ยมาตรส่วนแผนท่ีนั้นๆ เช่น   หมุดหลกัฐาน เสาไฟฟ้า ตน้ไม ้ตูโ้ทรศพัท ์ตู้
ไปรษณีย ์เป็นตน้ 
  2. รายละเอียดประเภทเส้น (Line features):แนวก่ึงกลางถนน ขอบถนน ขอบทาง
เทา้ ทางน ้า เป็นตน้ 
  3. รายละเอียดประเภทรูปปิด (Polygon features):อาคาร สระน ้า บ่อน ้า แปลงท่ีดิน
เป็นตน้ 



  4. รายละเอียดประเภทตวัอกัษร (Annotation features):ขอ้ความและตวัเลข 
 11.2.4  องค์ประกอบการออกแบบสัญลกัษณ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. รายละเอียดประเภทจุด (Point features):ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ (Shape) ขนาด (Size) 
สี (Color) 
  2. รายละเอียดประเภทเส้น (Line features):ไดแ้ก่ ชนิดเส้น (Line type) น ้าหนกั
เส้น (Line weight) สี (Color) 
  3. รายละเอียดประเภทรูปปิ ด (Polygon features):ไดแ้ก่ ชนิดเส้น (Line type) 
น ้าหนกัเส้น (Line weight) สี (Color) การระบายสีภายใน(Hatching or shading) 
  4. รายละเอียดประเภทตวัอกัษร (Annotation features):ไดแ้ก่ ชนิดตวัอกัษร (Text 
type) ขนาด (Text height) รูปแบบการเขียน (Text style)  สี (Color) 
  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงบนแผนท่ีทั้งหมดจะแสดงประกอบค าอธิบายไวบ้นแผนท่ีในส่วนท่ี 
เรียกวา่ Legend 
 
เร่ืองที ่ 11.3  แผนทีภู่มิประเทศ (Topographic map) 
 การแสดงภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผวิโลกลงบนระนาบสองมิติดว้ยขนาดยอ่ส่วน
หรือมาตราส่วน (Scale) ท่ีเหมาะสม โดยแทนส่ิงต่างๆ ดว้ยสัญลกัษณ์ทั้ง ชนิดเส้น (Line types) 
และเคร่ืองหมาย (Symbols) ต่างๆ โดยอา้งอิงกบัระบบพิกดัท่ีใชใ้นการรังวดั 
 -  รายละเอียดทางต าแหน่ง เช่น ถนน อาคาร เสาไฟฟ้า ตน้ไม ้และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ฯลฯ 
เรียกวา่ รายละเอียดทางราบ (Horizontal details) 
 -  การแสดงความสูงต ่าของพื้นท่ีดว้ยเส้นชั้น ความสูง (Contour line) และจุดระดบัความสูง 
(Spot height) เรียกวา่ รายละเอียดทางด่ิง (Vertical details) 
 11.3.1  แผนทีภู่มิประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: 
 1.  Paper map 
 2.  Digital map 
 11.3.2  ความถูกต้องของแผนที่ (Map accuracy)ความถูกตอ้งของแผนท่ีสามารถพิจารณา
ได ้2 ประเภท: 
 1.  ความครบถว้นของขอ้มูลแผนท่ี (Completeness):การตรวจสอบเชิงปริมาณ
(Quantitative assessment) ของรายละเอียดท่ีปรากฏบนแผนท่ีวา่ครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารใช้
งานของมาตราส่วนแผนท่ีท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
 2.  ความถูกตอ้งเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy): 
การตรวจสอบความถูกตอ้งทางต าแหน่งของรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏบนแผนท่ีเป็นการ
ตรวจสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative assessment) ท่ีเก่ียวกบัการวดัปริมาณต่างๆ บนแผนท่ี แบ่งได้



เป็น 2 ส่วน คือ ความถูกตอ้งเชิงต าแหน่งทางราบ(Horizontal positional accuracy) และความถูก
ตอ้งเชิงต าแหน่งทางด่ิง (Vertical positional accuracy) 
 ความถูกต้องเชิงต าแหน่งสามารถแบ่งการพจิารณาออกได้เป็น 2 ประเภท ตาม 
ชนิดของแผนที่: 
 1.  ความถูกตอ้งเชิงต าแหน่งทางราบ (Horizontal positional accuracy): 
ขนาดของจุดท่ีเล็กท่ีสุดบนแผนท่ีท่ีสามารถวดัได ้เท่ากบั 0.2 มิลลิเมตร ค่าพิกดัต าแหน่งท่ีอ่านได้
ควรจะมีความถูกตอ้งในเกณฑเ์ท่ากบัขนาด 0.2 มิลลิเมตรคูณดว้ยมาตรส่วนของแผนท่ีกระดาษนั้น 
เช่น  แผนท่ีมาตราส่วน 1:1,000 ความถูกตอ้งของต าแหน่งจุดท่ีอ่านไดจ้ะอยูใ่นเกณฑ ์0.2 x 1,000 = 
200 มิลลิเมตร หรือ 0.20 เมตร ซ่ึงหมายถึง เม่ือน าค่าพิกดัจากแผนท่ีกระดาษไปเปรียบเทียบกบัค่า
พิกดัจุดดงักล่าวท่ีวดัไดใ้นสนามจะผดิพลาดไดใ้นเกณฑ์ไม่เกิน ±0.20 เมตร 
  2.  ความถูกตอ้งเชิงต าแหน่งทางด่ิง (Vertical positional accuracy): 
ท าไดโ้ดยการอ่านค่าระดบัความสูง ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการ และท าการเปรียบเทียบกบัค่าท่ีรังวดัได้
จริงในสนามท่ีต าแหน่งนั้น โดยจะยอมใหผ้ดิพลาดไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของช่วงเส้นชั้น ความสูง เช่น 
แผนท่ีท่ีมีช่วงเส้นชั้น ความสูง 1 เมตร จะยอมใหผ้ดิพลาดไดไ้ม่เกิน 0.50 เมตร เป็นตน้ 
 แผนทีเ่ชิงเลข (Digital map) คือ แผนท่ีท่ีจดัเก็บในรูปไฟลค์อมพิวเตอร์เป็นตวัเลขและ
สามารถเรียกแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น หนา้จอคอมพิวเตอร์ หรือพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพต์าม
มาตราส่วนท่ีตอ้งการก็ได ้
 1.  ขอ้มูลของ Digital map มกัจะเก็บในรูปของค่าพิกดั โดยมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
พิกดัและสัญลกัษณ์การแสดงผล เพื่อใหส้ามารถแสดงรายละเอียดรูปร่างต่างๆ ทั้งรายละเอียดทาง
ราบและทางด่ิงได ้
 2.  ดงันั้นขอ้มูลแผนท่ีเชิงเลขจะสามารถคงความถูกตอ้งไวไ้ดต้ามความถูกตอ้งของ
กรรมวธีิท่ีใชใ้นการรังวดัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลนั้น และเม่ือพิมพล์งในกระดาษ ความถูกตอ้งแผนท่ี
จะพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องมาตราส่วนดงัเช่นแผนท่ีกระดาษ 
 11.3.3  ส่ิงส าคัญทีต้่องแสดงบนแผนทีภู่มิประเทศ 
 1. ตารางกริดค่าพิกดั: มกัจะมีช่วงห่างเท่ากบั 10 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมในการ
ใชง้าน ไม่จ  าเป็นตอ้งวางในทิศทางเดียวกบักระดาษ และตอ้งมีตวัเลขค่าพิกดัก ากบัไวท่ี้ขอบระวาง
แผนท่ี 
 2. เคร่ืองหมายแสดงทิศเหนือ 
 3. การบอกมาตราส่วนของแผนท่ี ตอ้งบอกในลกัษณะท่ีเป็นทั้ง ตวัเลข และแถบมาตรา
ส่วน (Graphical scale bar) 
 4. ค าอธิบายสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นแผนท่ี (Legend) 



 5. รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนท่ีนั้น เช่น พื้นท่ี วนัเดือนปีท่ีท าการผลิต ช่ือ 
โครงการ ผูผ้ลิต เป็นตน้ 
 11.3.4  การตรวจสอบความถูกต้อง (Field Check) 
 1.  ความครบถว้นของรายละเอียดและความถูกตอ้งทางต าแหน่ง 
 2.  ความครบถว้นของรายละเอียด:ท าไดโ้ดยน าแผนท่ีออกตรวจภาคสนามในพื้นท่ีจริงโดย
การสุ่มตรวจบริเวณท่ีส าคญัในการใชง้าน 
 3.  ความถูกตอ้งทางต าแหน่ง:การวดัสอบในพื้นท่ีโดยการสุ่มวดัทั้ง ขนาด ทิศทาง ค่าระดบั
จุดความสูง รวมทั้งการรังวดัรูปตดัตรวจสอบกบัรูปตดัแนวเดียวกนัท่ีไดจ้ากการอ่านเส้นชั้น ความ
สูงของแผนท่ี 
 4.  แผนท่ีจะตอ้งมีความถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 90% ถึงจะผา่นเกณฑใ์นการยอมรับ 
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ค าส่ัง  เลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  มาตราส่วนแผนท่ี  ระยะบนแผนท่ี/ระยะเดียวกนับนพื้นดิน 
        ก.  ระยะเดียวกนับนพื้นดิน/ระยะบนแผนท่ี 
        ข.  ระยะเดียวกนับนพื้นดิน/ระยะบนภาพถ่าย 
        ค.  ระยะบนแผนท่ี/ระยะเดียวกนับนพื้นดิน                                                              
        ง.  ระยะบนแผนท่ี/ระยะบนพื้นดิน 

     2.  วดัระยะบนแผนท่ีได ้4 มิลลิเมตร ระยะบนพื้นดิน 8 เมตร มาตราส่วนแผนท่ีเป็น  
        ก.   1 : 2000 
        ข.   1 : 4000 
        ค.   1 : 6000 
        ง.    1 : 8000 
3.  มาตราส่วนแผนท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
        ก.  มำตรำส่วนเล็ก มำตรำส่วนกลำง มำตรำส่วนใหญ่ 
        ข.  มำตรำส่วนงำนวศิกกรรม มำตรำส่วนท่ีดิน มำตรำส่วนทำงทหำร  
        ค.  มำตรำส่วนเมือง มำตรำส่วนประเทศ มำตรำส่วนโลก 
        ง.  มำตรำส่วนแผนท่ี มำตรำส่วนกำรทำง มำตรำส่วนเฉพำะทำง 
4.  ขอ้ใดเป็นแผนท่ีมำตรำส่วนเล็ก 
        ก.   1 : 200 
        ข.   1 : 5,000 
        ค.   1 : 10,000 
        ง.    1 : 100,000 
5.  การเลือกมาตราส่วนแผนท่ี ข้ึนกบัขอ้ใด 
        ก.  ขนำดของพื้นท่ี 
        ข.  ขนำดของกระดำษ 
        ค.  ชนิดของงำนท่ีน ำไปใช ้
        ง.  ถูกทุกขอ้ 
6.  มำตรำส่วนใดเหมำะส ำหรับท ำผงับริเวณ 
        ก.   1 : 200 
        ข.   1 :1,000 
        ค.   1 : 10,000 



        ง.    1 : 100,000 
7.  มำตรำส่วนขอ้ใดเขียนผดิ 
        ก.   1 : 200 
        ข.   1 /1,000 
        ค.   1 /: 10,000 
        ง.              1 …… 
                     10000                     
8.  ระวำงหลกัของกรมท่ีดินคือ 
        ก.   1 : 400 
        ข.   1 : 4,000 
        ค.   1 : 40,000 
        ง.    1 : 400,000 
9.  มำตรำส่วนใดเหมำะส ำหรับท ำผงับริเวณ 100 ตำรำงวำ 
        ก.   1 : 250 
        ข.   1 : 5,000 
        ค.   1 : 1,000 
        ง.    1 : 2,000 
10.  กำรเขียนแผนท่ีแบ่งเป็นประเภทใหญ่  
        ก.   2  ประเภท 
        ข.   3  ประเภท 
        ค.   4  ประเภท 
        ง.    5  ประเภท 
11.  ขอ้เสียของกำรเขียนแผนท่ีดว้ยมือคือ 
        ก.   ท ำไดช้ำ้ 
        ข.   ไม่สวยงำม 
        ค.   ตอ้งท ำงำนซ ้ ำกรณีท่ีตอ้งแกไ้ขแบบ 
        ง.    ค่ำใชจ่้ำยสูง 
12.  ขอ้เสียของกำรเขียนแผนท่ีดว้ยมือคือ 
        ก.   ท ำไดช้ำ้ 
        ข.   ไม่สวยงำม 
        ค.   ตอ้งท ำงำนซ ้ ำกรณีท่ีตอ้งแกไ้ขแบบ 
        ง.    ค่ำใชจ่้ำยสูง 
13.  กระดำษท่ีนิยมน ำมำเขียนตน้ร่ำง 



        ก.   กระดำษไข 
        ข.   กระดำษ 100 ปอน์ด 
        ค.   กระดำษอำร์ทมนั 
        ง.    กระดำษกรำฟ 
14.  โปรแกรมท่ีนิยมเขียนแผนท่ีคือ 
        ก.   Land 2000 
        ข.   Softdesk 
        ค.   Sketch Up 
        ง.    Microsoft 
15.  ขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขำ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในรูป(Format) PNEZD ค่ำ Z หมำยถึง 

                     ก.   Point Number ของจุดรายละเอียด 
        ข.   ค่าพิกดั N ของรายละเอียด 
        ค.   ค่าพิกดั E ของรายละเอียด 
        ง.    ค่าระดบัของจุดหรือรายละเอียด 

    16.  รายละเอียดประเภทจุด (Point features): 
                     ก.   รายละเอียดท่ีมีขนาดไม่สามารถแสดงเป็นรูปร่างท่ีแทจ้ริงดว้ยมาตรส่วนแผนท่ี 

        ข.   Legend 
        ค.   เคร่ืองหมาย 
        ง.    การระบายสีภายใน 
17.  การแสดงความสูงต ่าของพื้นท่ีดว้ยเส้น 
        ก.   Symbols 
        ข.   Line types         
        ค.   Line features 
        ง.    Contour 
18.  แผนท่ีภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
        ก.   Symbols  และ Contour 
        ข.   Line types   และ     Line features  

                     ค.   Paper map  และ   Digital map 
        ง.    Point features และ Line features 

       19.  ความถูกตอ้งของแผนท่ีสามารถพิจารณาได ้2 ประเภท: 
        ก.   ความครบถว้นของขอ้มูลแผนท่ี และความถูกตอ้งเชิงต าแหน่ง 
        ข.   ความถูกตอ้งเชิงต าแหน่ง และมำตรำส่วน 



        ค.    ขนาด ทิศทาง 
        ง.    รายละเอียดทางราบและรำยละเอียดทำงด่ิง 
20.  ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งแสดงบนแผนท่ีภูมิประเทศ 
        ก.   เคร่ืองหมายแสดงทิศเหนือ 
        ข.   มาตราส่วนของแผนท่ี 
        ค.   สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นแผนท่ี 
        ง.    ถูกทุกขอ้ 
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ขอ้ ค าตอบ 
1 ค 
2 ค 
3 ก 
4 ง 
5 ง 
6 ข 
7 ค 
8 ข 
9 ก 

10 ก 
11 ค 
12 ค 
13 ง 
14 ข 
15 ง 
16 ก 
17 ง 
18 ค 
19 ก 
20 ง 

 
 

 


