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 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (Geography 

Information System) รหัสวิชา SE 02401 นี้ ได้มีการแบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 5 หัวข้อ
หลัก แต่ละหัวข้อเรื่องใช้เวลาในการสอนประมาณ 2-4 ชั่วโมง เนื่องจากระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ คือ แนวทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะท าให้การศึกษา วิจัยหรือบรรยายทางด้าน
ภูมิศาสตร์นั้นเข้าใจได้โดยง่ายผ่านทางแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน
และน าไปสู่การแสดงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงประยุกต์
ระหว่างภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองความเป็นไปของสังคมยุคปัจจุบัน อัน
ประกอบไปด้วย หลักการอ่านแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบการส ารวจจากระยะไกล 
ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและการส ารวจจาก
ระยะไกล เป็นต้น 

 ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละหัวข้อจากเอกสาร งานวิจัยหรือหนังสืออ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกส าหรับการเขียนที่เป็นทางการที่ยึดระเบียบงานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
หลัก เอกสารการสอนนี้จะสามารถอ านวยประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาศาสตร์
ทางด้านนี้ หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวิชา SE 02401 

รายวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์      3 (2-2-5) 

 (Geography Information System) 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกจิ 
สังคม ประชากร เทคนิคการประยุกต์ใช้ การเก็บข้อมูล ในพ้ืนที่อย่างมีระบบ  ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

Study the sources and methods for research data collections on geography 

relating to earth shape and physical appearance, economy, society, population with 

the assistance of computerization, applied techniques for data collecting on the 

research sites and on the field trips. 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้พ้ืนฐานและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศได้อย่างช านาญ 

2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วนต่างๆได้ 
3. เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียม 

4. สามารถฝึกปฏิบัติการภาคสนามโดยการตรวจสอบข้อมูลจากการแปลภาพจากแผนที่ได้
อย่างถูกต้อง 

5. สามารถปฏิบัติการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมได้ 
 

เนื้อหาการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (16 สัปดาห์) 
 

บทที่ 1  บทน า (Introduction)       2 ชั่วโมง 
 1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 1.2 นิยามและค าจ ากัดความหน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ 

 1.3 องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 

  1.4 หน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS functional component) 

  1.5 ระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ 
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 1.6 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 1.7 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

 1.8 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปี 2017 

 1.9 บทสรุป 

 1.10 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 2  หลักการอ่านแผนที่เบื้องต้น (Map Interpretation)    2 ชั่วโมง 
 2.1 ความหมายของแผนที่ 
 2.2 เส้นโครงแผนที่ (Map projection) 

 2.3 ชนิดเส้นโครงแผนที่ 
 2.4 ประเภทของแผนที่ 
 2.5 องค์ประกอบของแผนที่ 
 2.6 ระบบพิกัดในแผนที่ (Coordinate system) 

 2.7 เส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง 
 2.8 ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่ 
 2.9 ประโยชน์ของแผนที่ 
 2.10 บทสรุป 

 2.11 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)  2 ชั่วโมง 
 3.1 ประวัติความเป็นมาของ GIS 

 3.2 ความสามารถของระบบ GIS 

 3.3 ข้อมูล 

 3.4 ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

 3.5 ชั้นข้อมูล GIS (GIS layers) 

 3.6 Geo-processing tools 

 3.7 Google & GIS 

 3.8 บทสรุป 

 3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 4 ระบบการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing)     3 ชั่วโมง 
 4.1 ที่มาและความส าคัญ 

 4.2 นิยามและค าจ ากัดความ 

 4.3 พัฒนาการของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 4.4 ประเภทของการรับรู้ระยะไกล 

 4.5 ดาวเทียม 

 4.6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากระยะไกล 

 4.7 ภาพถ่ายทางอากาศ 

 4.8 การแปลภาพและประมวลผลจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล  
 4.9 การจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 4.10 การประยุกต์ใช้ 
 4.11 บทสรุป 

 4.12 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

สอบกลางภาค          2 ชั่วโมง  
 

บทที่ 5  ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์     2 ชั่วโมง 

 5.1 ที่มาและความส าคัญ 

  5.2 องค์ประกอบของระบบการระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก 

  5.3 ประเภทของ GPS 

  5.4 การใช้งาน GPS 

  5.5 หลักการและระบบการท างานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
  5.6 วงโครดาวเทียมระบุพิกัด 

  5.7 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล GPS 

  5.8 GNSS system 

  5.9 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ GPS 

  5.10 บทสรุป 

  5.11 แบบฝึกหัดท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 6  การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและ  1 ชั่วโมง 
 การระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 6.1 การประยุกต์ใช้ด้านที่ดิน 

  6.2 การประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม 

  6.3 การประยุกต์ใช้ด้านระบาดวิทยา 
  6.4 การประยุกต์ใช้ด้านระบบเศรษฐกิจ 

  6.5 Internet GIS 

  6.6 บทสรุป 

  6.7 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
ภาคสนาม           36 ชั่วโมง 
กิจกรรมค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง      12 ชั่วโมง 
สอบปลายภาค          2 ชั่วโมง  
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 1. ศึกษาและท าความเข้าใจในระบบภูมิสารสนเทศ  
 2. บรรยายโดยใช้ Power Point สรุปเนื้อหา 

 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ การแปล
ความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม  

 4. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ 

 5. แบบฝึกหัดแผนที่ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. สไลด์การสอน (Presentation) 

 2. เอกสาร บทความวิชาการและบทความวิจัย 

 3. วิดิทัศน์ 
 4. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 
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การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างเรียน      70 % 

    1.1 แบบฝึกหัด        10 % 

    1.2 ทดสอบกลางภาคเรียน      15 % 

  1.3 ภาคสนาม        15 % 

             1.4 วิจัย & รายงานภาคสนาม      30 % 

 2. คะแนนปลายภาคเรียน      30 % 

  

การประเมินผล 

   คะแนนระหว่าง 80-100      ได้ระดับ A 

      คะแนนระหว่าง 75-79       ได้ระดับ B+ 

         คะแนนระหว่าง 70-74       ได้ระดับ B 

        คะแนนระหว่าง 66-69       ได้ระดับ C+ 

        คะแนนระหว่าง 60-65       ได้ระดับ C 

        คะแนนระหว่าง 55-59       ได้ระดับ D+ 

        คะแนนระหว่าง 50-54       ได้ระดับ D 

        คะแนนระหว่าง 0-49       ได้ระดับ F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1  

บทน า 
 
หัวข้อเนื้อหา 

 1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 1.2 นิยามหรือค าจ ากัดความและหน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ 

 1.3 องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 

 1.4 หน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS functional component) 

 1.5 ระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ 

 1.6 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 1.7 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

 1.8 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปี 2017 

    

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องที่มาและความส าคัญของระบบภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน 

 2. อธิบายนิยามหรือค าจ ากัดความและหน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ 

 3. อธิบายองค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 

 4. อธิบายระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ 

 5. อธิบายระบบการปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ 

 6. อธิบายเปรียบเทียมระหว่างภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 7. อธิบายตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

 8. อธิบายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปี 2017 

   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศ 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้เชิงภูมิสารสนเทศ 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านระบบภูมิสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 5. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 1 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 1 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 

 3. วัดความรู้ความเข้าใจจากแบบฝึกหัดท้ายบทได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
 ในปัจจุบันการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ทางด้านมนุษย์และสังคมเป็นไปอย่าง
แพร่หลายเนื่องจากปัจจัยต่างๆ นานาในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในทาง
วิทยาศาสตร์และสังคมมนุษย์ที่ส่งผลต่อให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ในวงการวิชาการเพ่ือที่จะแสวงหา
ค าตอบของปัญหานั้นๆ การศึกษาและวิจัยเชิงสังคมศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ 
ที่เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญและจะน าไปสู่กกระบวนการและผลลัพธ์ของการศึกษาได้ ในอดีตงาน
ศึกษาเชิงสังคมศาสตร์นั้นมีข้อจ ากัดมากมายทั้งในด้านการวางแผน การลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูล
ไปจนกระทั่งการน าเสนอข้อมูลให้เกิดความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางด้านพ้ืนที่โดยจะมีขอบเขตหรือกรอบไว้เป็นที่ตั้ง  โดยปกติ
นักวิชาการหรือผู้ศึกษามักจะเข้าใจว่าภูมิศาสตร์จะต้องศึกษาเพียงแต่แผนที่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริง
นั้น นักภูมิศาสตร์จะใช้แผนที่เพ่ือการแสดงผลลัพธ์เพ่ือให้การศึกษาหรือข้อวิจัยที่ค้นพบนั้นมีความ
กระจ่างมากขึ้นในรูปแบบของกราฟ แผนผังหรือแผนภูมิที่รู้จักกันในชื่อของ  “แผนที่” แผนที่นั้นจะ
ช่วยให้การศึกษาหรืองานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
แสดงผลในรูปแบบแผนภาพหรือแผนภูมินั้นจะท าให้ผู้ศึกษานั้นเจ้าใจผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นกว่าการศึกษา
ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร  
 การเข้ามาของระบบภูมิสารสนเทศ คือ กระบวนการปรับตัวของศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่มี
ข้อจ ากัดในตนเอง คือ เนื้อหาจะแคบลงเรื่อยๆ เมื่อมีการส ารวจหรือเปิดพ้ืนที่ใหม่ๆ ระบบนี้จึงช่วยให้
วงการศึกษาเดิมๆนั้นมีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้น ความน่าสนใจของระบบนี้อยู่ที่เป็นการ
ประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับทฤษฎีหรือองค์ความรู้ดั้งเดิมในเชิงพ้ืนที่และจะ
สามารถวิเคราะห์หรือแสดงผลผ่านระบบประมวลของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยความรวดเร็วและ
สะดวกสบายกว่าการสร้างผลลัพธ์ด้วยมือดังเช่นในยุคก่อน ท าให้ระบบภูมิสารสนเทศมีหลายบุคคล
และองค์กรที่ให้ความสนใจและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท างานด้านนั้นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 ในปัจจุบันมนุษย์ทุกคนสามารถกล่าวได้ว่าระบบภูมิสารสนเทศนั้นคือ ส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์นั้นเริ่มต้นด้วยการเดินทาง การประกอบอาชีพและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การพัฒนาระบบการติดต่อต่อสื่อสารในยุคสมัยใหม่จึงมีการอ้างอิงกับระบบ
ภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ การเช็คอินเพ่ือบ่งชี้สถานที่ในแอปพลิเคชันในโซเชียลเน็ตเวิร์คและระบบการ
น าทางผ่านแอปพลิเคชันที่ส าคัญอย่าง Google Map, Nostra Map, Here Map และ Apple Map เป็นต้น 
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1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 

 ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic information System) เป็นระบบการเรียนรู้ทาง
ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้การศึกษาองค์ความรู้ ความเข้าใจรวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในปัจจุบันการศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศที่มี
ความก้าวหน้าสูงขึ้น ท าให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ิม
มากขึ้น อาทิ การแพทย์ การใช้ที่ดิน ระบบชลประทาน การท่องเที่ยว ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ 
การเกษตร ฯลฯ  
 เทคโนโลยีหลักๆที่น ามาใช้ ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบ
การก าหนดต าแหน่ งบน พ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) และภูมิ สารสน เทศ 
(Geographic Information System : GIS) รวมแล้วเรียกสั้นๆ ว่า 3S โดยที่ทั้งสามเทคโนโลยีนี้จะมี
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเอาไว้ ไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้กล่าว คือ ส่วนของ
การรับรู้จากระยะไกลจะเป็นส่วนที่ก าหนดข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ การแปลความหมายและตีความเชิงพ้ืนที่ 
ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่ ระบบการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกจะเป็นส่วนของการระบุพิกัด 
ต าแหน่งที่ตั้ง เส้นทางส าคัญรวมถึงการค านวณพ้ืนที่ในเบื้องต้นและภูมิสารสนเทศจะเป็นเทคโนโลยีที่
น าเอาอีกสองเทคโนโลยีเข้ามาผนวกรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวผ่านกระบวนการน าเข้า ปรับแก้ 
วิเคราะห์และการแสดงผลทั้งในรูปแบบดิจิตอล และฮาร์ดก็อปปี้ 
 การเกิดขึ้นของระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้นนั้นพบว่าการใช้ระบบภูมิสารสนเทศครั้งแรก
พัฒนาโดยรัฐบาลแคนาดาในปี 1964 เรียกว่า The Canadian Graphic Information System : 

CGIS ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการเกษตร ต่อมาในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี  1967 เกิดระบบ
สารสนเทศการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติแห่งรัฐนิวยอร์ก  (The New York Land Use and 

Natural Resource Information System) และระบบสารสนเทศการจัดการที่ดินของรัฐมินนิโซตา 

(The Minnesota Land Management Information System) ใ นปี  1969 (ส า นั ก ง าน พัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) 
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1.2 นิยามและค าจ ากัดความ 

 

 นิยามหรือค าจ ากัดความของระบบภูมิสารสนเทศมีหลากหลาย เนื่องมาจากระบบนี้เป็น
ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการประยุกต์ระหว่างระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่และระบบการจัดการข้อมูล 
เมื่อน ามาใช้ร่วมกันแล้วจะเกิดผลลัพธ์ในเชิงที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในกระบวนการท างานเชิง
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาท ิเช่น 

   Burroh (1989) กลุ่มของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดเก็บการค้นคว้าวิจัย ความ
ต้องการ การแปลงข้อมูลและแสดงออกมาเป็นแผนที่  

   Worboys (1997) ระบบฐานข้อมูลดิจิตอลที่สามารถบันทึกภาพ รูปแบบข้อมูล การ
ปรับแก้ข้อมูล การเรียกค้นข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอออกมาเป็นข้อมูลอ้างอิงเชิง
ภูมิศาสตร์ 

  Chang (2006) ระบบภูมิสารสนเทศคือระบบงานที่ประอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูล 
บันทึกข้อมูล สอบถามข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผลออกมาเพ่ือได้ผลลัพธ์ 

  Demers (2005) เครื่องมือประมวลผลเชิงพ้ืนที่ให้ข้อมูลมีความเป็นระบบเพ่ือการวิเคราะห์
และตัดสินใจเชิงพ้ืนที่บนผิวโลก 

  Dueker and kjne (1989) GIS คือองค์ประกอบทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรม ชั้น
ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือการจัดเก็บ สังเคราะห์และเผยแพร่เอกสารข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ (อ้าง
ในรุ่งชล, 2550) 

 จากความหมายที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า ระบบการท างาน
เชิงพ้ืนที่ที่น าเอาระบบการจัดการข้อมูลผ่านระบบการประมวลผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เพ่ือศักยภาพในกระบวนการท างานให้สูงที่สุด ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด แสดงผลลัพธ์ได้ตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด และมีความแม่นย าสูงที่สุด  
 

1.3 องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 องค์ประกอบของ GIS ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลักๆ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ 
(hardware) โปรแกรม (software) บุคลากร (people) ข้อมูล (data)และ วิธีการ (method) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (สุพรรณิกา โกยสิน, 2557:107-108) 
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  1. Hardware คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับ GIS มีส่วนช่วยในการใน
การน าเข้า ประมวลผลและแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ประกอบไปด้วย 

   หน่วยรับและน าเข้าข้อมูล (input unit) คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้
เข้าสู่ระบบประกอบไปด้วย keyboard scanner และ digitizer  

   หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) คือ อุปกรณ์ประมวลผล
ข้อมูลท าหน้าที่คล้ายกับสมองท าหน้าที่ควบคุมและค านวณระบบการประมวลผลข้อมูล  
   หน่วยความจ าหลัก (main memory หรือ random access memory) คือ อุปกรณ์
ที่เป็นส่วนทีท าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลและจัดเก็บชุดค าสั่งในการประมวลด้วย 

   หน่วยความจ าส ารอง (secondary storage unit) คือ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประมวลในครั้งต่อๆไป โดยที่อุปกรณ์ท่ีใช้ส ารองข้อมูล ได้แก่ hard disk, CD/DVD, flash drive เป็นต้น  

   หน่วยแสดงผล (output unit) คือ อุปกรณ์แสดงผลของการประมวลข้อมูล
รูปแบบดิจิทัล ผ่านจอภาพและรูปแบบ hard copy โดยใช้เครื่อง printer หรือ plotter  
   หน่วยติดต่อสื่อสาร (communication unit) คือ อุปกรณ์เชื่อมโยงและถ่ายโอน
ข้อมูล ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก  

 
ภาพ 1.1 hardware ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

ที่มา: Bruce E. Davis (1996) 
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  2. Software คือ ชุดค าสั่งส าเร็จรูปที่ใช้เพ่ือการจัดการข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การ
ปรับแก้ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลข้อมูล ซึ่งมีจ านวนมากขึ้นใน
ปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วย  
  3. People คือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของระบบ GIS ประกอบไปด้วย ผู้น า
เข้าข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ท าแผนที่ ผู้บ ารุงรักษา ผู้ปรับปรุงโปรแกรมรวมไปถึงตัวผู้ใช้
โปรแกรมด้วย 

  4. Data คือ รายละเอียดของสิ่งต่างๆที่ถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของฐานข้อมูลหรือ
แฟ้มข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหรืออ้างอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้  
  5. Method คือ การก าหนดขั้นตอนการท างานด้วยระบบ GIS เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ต้องการ และกระบวนการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามหน่วยงานเพ่ือผลในการแก้ปัญหาอย่า ง
ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.4 หน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS functional Component) 

 

 1.การน าเข้าข้อมูล (data input) การน าเข้าข้อมูล เป็นกระบวนแรกที่สุดในการสร้างข้อมูล
ทางภูมิสารสนเทศ เนื่องจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นกระบวนแรกสุด
ที่มีความส าคัญและส่งผลต่อผลลัพธ์ทางภูมิสารสนเทศ 

 2.การจัดการข้อมูล (data management) กระบวนถัดมาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
กระบวนการหนึ่งเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากการออกภาคสนามหรือรวบรวมนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ท าการให้มาตรฐานข้อมูล (data check) เพ่ือที่การน าข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการต่อไป ผู้ใช้
ข้อมูลจะได้ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีถูกต้องและมีความแม่นย าสูง 
 3.การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (data manipulation & management) การน าเอา
ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศที่ได้รับการปรับแก้จนถูกต้อง เพ่ือน ามาสู่กระบวนการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล การจัดเก็บมีความส าคัญในส่วนของการดึงหรือเรียกออกมาใช้ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์
ทางภูมิศาสตร์และในส่วนของการวิเคราะห์เป็นกระบวนการเลือกเฟ้นข้อมูลที่ได้จากากรส ารวจ 
รวบรวมและผ่านการจัดการข้อมูลเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ การซ้อนทับชั้นข้อมูล (overlay) การ
สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้จริงในสังคมหรือชุมชน 

 4. การส่งออกข้อมูล (data output) การน าเสนอหรือแสดงผลลัพธ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ
ที่ได้มาจากข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอในกรณีนี้จ าเป็นที่จะต้องมีการสรุปวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ
อย่างชัดเจนเพื่อให้การน าเสนอมีความผิดพลาดน้อยที่สุดที่น าไปสู่การน าเสนอที่ถูกต้องและชัดเจน 
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ภาพ 1.2 กระบวนการทางด้านภูมิสารสนเทศ 

ที่มา: The GIS Education Center (2017) 

 

1.5 ระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 ในปัจจุบันโปรแกรมหรือซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศมีความหลากหลายในด้านการใช้
งานและในกรณีของการเข้าถึงโปรแกรมเปิดหรือ open source มีจ านวนมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่าน
มา ดั้งนั้นการใช้งานโปรแกรมในส่วนนี้จะเพ่ิมฐานของงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กว้างและ
เข้าถึงได้ง่ายส าหรับนักภูมิสารสนเทศและโปรแกรมเมอร์ได้ในอนาคต ส่วนของโปรแกรมหรือซอฟแวร์
ทางด้านภูมิสารสนเทศในไทย ปัจจุบันมีการขยายเพ่ิมมากขึ้นทั้งในส่วนที่ที่ผิดกฎหมายและโปรแกรม
ฟรีแวร์ซึ่งผู้ใช้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพัฒนาการของฟรีแวร์ในประเทศไทยได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางเทียบเท่าโปรแกรมผิดกฎหมายส่งผลให้วงการภูมิสารสนเทศในไทยมีความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 

 ระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศที่ได้รับความนิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายในวง
การศึกษาประกอบไปด้วย 

  1. Arc Info เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานทางด้านภูมิสารสนที่มีความสามรถในการปรับแก้
ข้อมูลเชิง จุด เส้นและพ้ืนที่รูปปิด ให้มีความถูกต้องที่สุด 

  2. Arc View โปรแกรมแรกเริ่มทีมีพัฒนาการทางด้านระบบการจัดการและวิเคราะห์
ในประเทศไทยหน่วยงานต่างๆของรัฐเละเอกชนใช้ซอฟแวร์นี้ในการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านภูมิ
สารสนเทศในยุคแรกของการพัฒนา  
  3. Arc Map ซอฟแวร์ที่พัฒนามาจาก Arc View เพ่ือตอบสนองการใช้งานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น การใช้ Arc map ปฏิวัติวงการภูมิสารสนเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนอง
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ได้อย่างสวยและมีประสิทธิภาพสูง  
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  4. IDRISI ซอฟแวร์ทางด้านรีโมทเซนซิงที่มีความส าคัญทางด้านการระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์รวมไปถึงความสามารถในการความแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียวเทียมได ้

  5. ERDAS ซอฟแวร์ทางด้านรีโมทเซนซิงทีได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น การแปลภาพทั้งทางอากาศและดาวเทียม เพ่ือความละเอียดและถูกต้องในด้านการการให้ค่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์ การตัดต่อภาพ รวมไปถึงการแปลความหมายเหล่านั้นอย่างแม่นย า การให้ค่า
สมการที่ตรงกับวัตถุประสงค์จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

  6. ENVI ซอฟแวร์ทางด้านรีโมทเซนซิงที่สามารถวิเคราะห์ระบบข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศและดาวเทียมในด้านต่างๆ โดยใช้ code ที่ง่ายและสะดวกกว่า ERDAS 

  7. Map window free software เป็นซอฟแวร์ที่ ใช้งานฟรี ใช้ พ้ืนที่ ในการติดตั้ ง
ซอฟแวร์ไม่มาก ใช้ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์น้อยและมีฟังก์ชันเสริมมากมาย มีความเหมาะสมในการใช้
งานหรือศึกษาวิจัยในองค์กรที่มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ   
  8. Map free software ทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีความนิยมในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน เนื่องจากมีฟังก์ชันที่คล้ายกับ ARC MAP  

  9. Quantum GIS free software คือ ฟรีแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบันมีการ
ใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมเติมฟังก์ชันต่างๆที่
สะดวกสบายในการจัดการและวิเคราะห์ทางภูมิสารสนเทศ 

 
ภาพ 1.3 ซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

ที่มา: Coastal Oceans Research and Development (2017) 
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1.6 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 

 ภูมิศาสตร์ (Geography) คือ ศาสตร์ทางด้านพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในเนื้อหาครอบคลุม
กว้างขวาง อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบดิน หินแร่รวมไปถึงระบบน้ า นอกจากนั้นยัง
ศึกษาไปถึงความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่นั้นๆด้วย  การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์
นั้นจึงมีความครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์
ภูมิภาค ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น เนื่องจากการศึกษาทางภูมิศาสตร์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ในโลกที่มีความส าคัญได้อย่างหลากหลายและ
ความหมายระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic-Information-System) คือ ระบบการจัดการข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์โดย ในด้านข้อมูลพื้นที่และข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่นั้นๆ  
 ระบบภูมิสารสนสนเทศมักจะมีความสัมพันธ์พิเศษในด้านวิชาการภูมิศาสตร์ เนื่องจาก
ภูมิศาสตร์คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาพ้ืนผิวโลก การวางแผนและภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น ใน
ราวปี  1980 เทคโนโลยีทางด้านระบบภูมิสารสนเทศกลายมาเป็นแนวทางในการบรรเทาปัญหาด้าน
การค านวณและข้อจ ากัดของข้อมูล โดยที่การจัดล าดับข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล อย่างน้อยจะสามารถ
จัดการข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งจะลดปัญหาทางด้านเวลาในการท างานและท าให้ระบบคิดในการ
มีประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 80   ท าให้ตลาดของเทคโนโลยีมีความก้าวไกลในอนาคต
ต่อไป นอกจากนั้นระบบภูมิสารสนเทศยังมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาเชิงภูมิสารสนเทศที่ มี
ความหลากหลายซึ่งประกอบไปด้วย (Paul A et.al., 2005:31-33) 

  แนวทางในการที่ระบบภูมิสารสนเทศจะน าเสนอข้อมูล  อาทิ การน าเสนอข้อมูล
พ้ืนผิวโลก ข้อมูลสังคมมนุษย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและมุมมองในเชิงการประมาณการ  
  ความซับซ้อนในเชิงการปฏิบัติการเนื่องจากปกติมักจะใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือแต่ในความเป็นจริงนั้นมักจะเกิดปัญหาทางด้านจริยธรรมขึ้นได้  
  ความส าเร็จของระบบภูมิสารสนเทศนั้นก่อให้เกิดความตระหนักในการใช้งานขึ้น
เนื่องจากระบบนี้ท างานได้มีประสิทธิภาพเกินไปจนบางครั้งอาจจะก้าวก่ายความเป็นไปในสังคมมนุษย์
ได้และกลายเป็นเครื่องมือที่อาจจะส่งผลกระทบกระทบต่อสังคมได้ 
  ระบบภูมิสารสนเทศ คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้มาพร้อมกับระดับ
ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นและมูลค่าการใช้งานที่ลดลง  
  ระบบภูมิสารสนเทศมีความขาดแคลนในเชิงวิชาการ ในมุมมองเชิงวิชาการระบบนี้
เปรียบเสมือนระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โครงสร้างสังคมและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 จากปรากฏการณ์ท่ีได้กล่าวมานี้จะส่งผลต่อนักภูมิศาสตร์ในการน าเอาระบบภูมิสารสนเทศ
เข้ามาใช้เพ่ือการศึกษาและวิจัย โดยที่ในปัจจุบันการที่มีระบบภูมิสารสนเทศท าให้แนวทางการศึกษา
ทางด้านภูมิศาสตร์นั้นมีขอบเขตที่กว้างมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ แต่เดิมท่ีการงานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์
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ที่มีแกนหลักในการศึกษา คือ การส ารวจข้อมูลจากพ้ืนที่จริงและแสดงออกมาเป็นแผนที่ท ามือ นั้นได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบการส ารวจทางข้อมูลภูมิสารสนเทศและจึงแปลงค่าออกมาเป็นข้อมูลดิจิตอล 
ประโยชน์ คือ การลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการท างานตลอดจนการได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่หรือ
ข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  
 ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจึงเป็นไปในแนวทางของการพ่ึงพาอาศัยกัน
เนื่องจากระบบสารสนเทศคือ องค์ความรู้ในการจัดการข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางด้าน
ภูมิศาสตร์ท าให้องค์ความรู้ภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและมีการ
ส่งเสริมกันให้มีความสามารถในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพ 1.4 แผนที่ในระบบภูมิศาสตร์และแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

1.7 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

 

 ประเทศไทยปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศเป็นระบบที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในส่วนงานราชการ
และเอกชนเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากระบบนี้จะช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให้อยู่ในระบบและสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ได้ง่าย ดังนั้นการจัดการข้อมูลทางด้านภูมิ
สารสนเทศจึงเหมาะแก่การศึกษา วิจัยหรือเพ่ือใช้ไปในทางการรายงานผลหรือพัฒนาศักยภาพเป็น
อย่างยิ่ง 
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 มีหลายหน่วยงานในประเทศไทยที่น าเอาระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาเพ่ือใช้ในการพัฒนา
หรือบริหารจัดการการท างานภายในองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งระบบนี้ช่วยให้การท างานในองค์กร
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง 
  1. กรมแผนที่ทหาร (Royal Thai Survey Department) 

  2. กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department) 

  3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) 

  4. กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) 

  5. ส านักงานสาธารณสุข (Province Health Office) 

  6. กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธ์พืช (Department of National Parks, Wildlife 

and Plant Conservation) 

  7. ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า (Watershed Conservation and Management 

Office) 

  8. องค์การบริหารส่วนต าบล (Sub-District Administrative Organization) 

 
ภาพ 1.5 การประยุกต์ใช้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 

ที่มา: Bowlts (2017) 

 

1.8 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปี 2017 

 

 สังคมมนุษย์ได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์มาแล้ว
หลายครั้งด้วยกัน เนื่องจากวงจรชีวิตของมนุษย์นั้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านการพัฒนาที่
ดีกว่าอยู่เสมอทั้งนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของมนุษย์ในแต่ละสังคมที่ได้ผ่านมาหลายช่วงเวลา อาทิ 
การเข้าสู่ระบบค้าขาย (Barter system) คือ ระบบการติดต่อค้าขายในระยะแรกเริ่มที่สุดหรือการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าระบบเก่าแก่สุด ระบบนี้เป็นระบบที่ปราศจากการแลกเปลี่ยนเชิงเลขหรือ
ระบบเงินตรา อาทิ การน าเนื้อสัตว์มาแลกกับข้าว เป็นต้น การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 

evolution) คือ ช่วงระยะเวลาที่มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตโดยแรงงานไปเป็น
การผลิตโดยระบบเครื่องจักร เพ่ือความทันสมัยและความสะดวกรวดเร็ว การเข้ามาของระบบนี้ช่วย
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ให้เกิดความหลากหลายและก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก การเชื่อมโยง
ข้อมูลด้วยระบบเครือข่าย (network connection) เป็นระยะเวลาที่ข้อมูลมีความส าคัญและการส่ง
ต่อข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกระท าอย่างรวดเร็ว การส่งต่อข้อมูลผ่านยานพาหะนั้นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ จึงมีการพัฒนาระบบการขนส่งผ่านทางสายขึ้นมาใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้ากันได้  ในทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศระบบนี้มักถูกน าใช้เพ่ือเป็นระบบการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานและการส่งผ่านข้อมูลจาก
หน่วยงานหน่วยไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบการเชื่อมโยง
ไร้สาย (wireless) แต่ในหลายหน่วยงานหรือองค์ยังใช้ระบบนี้อยู่เนื่องจากมีความรวดเร็วและมีความ
เสถียรสูง ระบบจักรกลอัจฉริยะ (artificial intelligence) คือ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าที่สุดบนโลกในเวลา
นี้ คือระบบการปฏิบัติของคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เกือบทุกประเภท เริ่มต้นจาก
การสืบหาข้อมูล การสั่งงานให้ระบบประมวลผลข้อมูลตลอดจนการสั่งงานให้อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่
ผู้ใช้งานต้องการ  ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทอุปกรณ์ที่สามารถรองรับระบบนี้ได้ ในทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระบบนี้มักใช้เพ่ือการเก็บข้อมูลด้วยระบบที่ทันสมัย ระบบการน าวิถีและ
ระบบการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เทคโนโลยี คือ ตัวแปรส าคัญท่ีจะเชื่อมโลกไว้ไม่ให้ระยะทางมาเป็นอุปสรรคและยังสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ในโลกยุคปัจจุบัน โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีที่
ก้าวกระโดดนั้นมาจากการทดลองและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมักจะ
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของมนุษย์หรือผู้ใช้งาน โดยมีพ้ืนฐานมา
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ ามาเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดพกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น พร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ในอนาคตไม่
นานเทคโนโลยีเหล่านี้จะก้าวล้ าไปอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเทคโนโลยีดังจะได้กล่าวต่อไปนี้มี
ความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศด้วย ได้แก่      
  การคมนาคมขนส่ ง ไร้ คนขับ (autonomous delivery) คือ ระบบการพัฒนา
ยานพาหนะไร้คนขับที่มีการวางแผนมาตั้งแต่ในช่วงปี 2555 เป็นระบบที่การพัฒนาไว้เพ่ือความ
สะดวกสบายของมนุษย์และการขับข่ียานพาหนะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับระบบการขับข่ีเครื่องบิน
อัตโนมัติ (Auto pilot) มีข้อแตกต่างกันที่ระบบหนึ่งอยู่บนอากาศและระบบหนึ่ งอยู่บนท้องถนน 
ระบบนี้มีการพัฒนาอย่างหลากหลายในวงกว้าง กลุ่มบริษัทเอกชนมีการแข่งขันกันพัฒนาในด้านการ
วางแผนการเดินที่เป็นหัวใจหลักของการน าร่อง (navigator) และการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (auto 

drive) ระบบการท างานหลักๆของระบบนี้คือการป้อนข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
เพ่ือป้อนสู่ระบบประมวลผลและจึงท าการวางแผนในการขับเคลื่อนของยานพาหนะ ในปัจจุบันมีการ
ทดสอบและในหลายค่ายรถยนต์ที่เป็นระดับแนวหน้าของโลก อาทิ MERCEDES, BMW, AUDI และ 

BENTLEY เป็นต้น ระบบนี้หากสามารถใช้ได้จริงจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถึ งร้อยละ 90 
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เนื่องจากระบบประมวลผลในยานพาหนะจะค านวณเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุดรวมไปถึงองศาใน
การเข้าโค้งและปัญหาการตัดหน้ายานพาหนะของสิ่งมีชีวิตเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
ในปัจจุบันในหลายกลุ่มประเทศมีการวางแผนในการที่จะจัดท าเส้นทางคมนาคมส าหรับระบบ
ยานพาหนะไร้คนขับ เนื่องจากระบบการประมวลผลจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่สามารถที่จะ
ขับเคลื่อนร่วมไปกับมนุษย์ที่มีการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยอารมณ์และความรู้สึก การจัดเส้นทาง
คมนาคมเฉพาะจึงมีความเหมาะสมกว่าและได้รับการสนับสนุนมากกว่าในหลายประเทศด้วยสาเหตุ
ทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย 

 
ภาพ 1.6 การคมนาคมขนส่งไร้คนขับ 

ที่มา: Union of Concerned Scientists (2017) 

 

  ระบบความปลอดภัยของยานพาหนะ (sensor camera) คือ ระบบสนับสนุน
ยานพาหนะไร้คนขับ ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าในเรื่องของยานพาหนะไร้คนขับที่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่มนุษย์ในโลกอนาคต สิ่งที่ผู้พัฒนาระบบให้ความใส่ใจมากที่สุดคือ ความเปราะบางในด้าน
การขับเคลื่อนของยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของระบบประมวลผลหรือสมองกลว่า
จะมีการตัดสินใจที่ดีเท่ากับการตัดสินใจของมนุษย์หรือไม่ ระบบ sensor camera จึงถูกน ามาติดตั้ง
ไว้รอบยานพาหนะเพ่ือเป็นปัจจัยในการประมวลผลของสมองกล โดยที่อย่างน้อยรอบยานพาหนะ
จ าเป็นจะต้องมีจุดรับสัญญาณอย่างน้อย 8 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เมืองที่มีระบบการ
คมนาคมที่แออัด การจอดรถที่ล าบาก ระบบนี้จะให้การช่วยเหลือได้ดีมากทั้งนี้เนื่องจากในระบบ
ยานพาหนะปัจจุบันจ าเป็นที่จะต้องมีระบบจุดรับสัญญาณอย่างน้อย 4 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับ
การตัดสินใจของมนุษย์ ดังนั้นระบบนี้ในอนาคตจ าเป็นที่จะต้องใช้จุดรับสัญญาณมากกว่า 8 แห่งรอบ
ยานพาหนะร่วมกับระบบการน าร่องผ่านแผนที่ออนไลน์เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะให้ระบบ  
ยานพาหนะไร้คนขับสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพ 1.7 หลักการท างานของ sensor camera 

ที่มา: 3D InCites (2016) 

 

  ระบบการสื่อผ่านข้อมูล (digital dashboard) คือ ระบบการแสดงผลข้อมูลผ่าน
หน้าจอที่มีขนาดใหญ่เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับยานพาหนะไร้คนขับ เนื่องจากระบบการแสดงผล
คือ อุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลการน าทางโดย
แผนที่ออนไลน์ การใช้งานอุปกรณ์มือถือผ่านอุปกรณ์ บลูทูธ (Bluetooth) การใช้ฟังก์ชันต่างๆใน
ยานพาหนะ เป็นต้น ระบบนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนาในด้านความด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ยานพาหนะท่ีจะไม่ให้มีการละสายตาจากพ้ืนที่ด้านหน้ายานพาหนะ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบ 

digital dashboard นี้โดยใช้ระบบค าสั่งเสียงในประโยชน์ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้งานคอนโซลของ
ยานพาหนะด้วยระบบสัมผัสให้น้อยที่สุด 
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ภาพ 1.8 ระบบการสื่อผ่านข้อมูล 

ที่มา: The New York Time Company (2017) 

 

  ระบบการขนส่งความเร็วสูง (Hyper Loop) คือ ระบบการคมนาคมในศตวรรษที่ 21 ที่
ลดระยะเวลาในการเดินทางจากเดิมถึง 1/3 ส่วน เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและการ
วางแผนด้านระบบรางที่มีความเหมาะสม ระบบนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องบิน รถไฟรางคู่และ
รถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจากยุโรป จีนหรือญี่ปุ่น หลักการท างานของ  Hyper Loop คือ การสร้าง
สนามแม่เหล็กขึ้นมาในท่อสุญญากาศเมื่อตัวยานพาหนะและรางอยู่ใกล้กันจะเกิดสภาวะต่อต้านกันและ
ลอยขึ้นซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานในการเดินทางได้ดีกว่าการการขนส่งระบบรางแบบอ่ืนๆที่ผ่านมา ใน
ปัจจุบันระบบนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่มีข้อเสียเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายสูง ระบบการวางแผน
รางนั้นจ าเป็นที่จะต้องเป็นไปในทางเส้นตรงเช่นเดียวกับในภาพยนต์วิทยาศาสตร์ แต่จากการวิเคราะห์
และประเมินค่าความเป็นไปได้แล้ว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5-10 ปี ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะเริ่มมี
การระบบนี้เพ่ือลดปัญหาในด้านระยะเวลาในการเดินทางทั่งในประเทศและระหว่างประเทศ 
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ภาพ 1.9 การขนส่งความเร็วสูง 
ที่มา: Pocket-lint Limited (2017) 

 

  ระบบการเติมพลังงานไร้สาย (wireless charging) คือ ระบบการสนับสนุนการใช้งาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม เป็นระบบรองที่มีการพัฒนามา
เมื่อ 5-10 ปีที่ผ่านมาและมีการสนับสนุนให้กลายเป็นระบบหลักเนื่องจากในปัจจุบันความต้องการการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่อหัวคิดเป็นร้อยละ 
91 ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกสบายจึงมีการพัฒนาให้ระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั่วไปแทนระบบการใช้งาน
ในรูปแบบปลั๊กหรือเต้าเสียบที่มีความยุ่งยากและถือได้ว่าล้าสมัย นอกจากนั้นในอนาคตระบบนี้อาจจะ
สามารถพัฒนาต่อไปได้ถึงในระดับมหภาค คือ ในการชาร์จไฟหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถท าได้โดยการจอดยานพาหนะไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์หรือวัตถุที่สามารถปล่อย
พลังงานออกมาก็จะสามารถท่ีจะเติมพลังงานได้  

 
ภาพ 1.10 ระบบการเติมพลังงานไร้สาย 

ที่มา: Telematics News (2017) 
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  ระบบการขนส่ง (new type taxi) คือ ระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย
และสะดวกสบายกว่าเดิม รูปแบบการขนส่งในพ้ืนที่เมืองนั้นมีข้อจ ากัดมากมายเนื่องจากระบบการ
คมนาคมที่แออัด จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ชัดเจนในปัจจุบัน เช่น การส่งอาหาร ที่อาจจะเกิดปัญหา
ความล่าช้าได้ ระบบนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยวิวัฒนาการของการขนส่งทางด้านอากาศยานไร้
คนขับ (drone) ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแนวทางนี้คือ แนวทางใหม่ที่มีความน่าสนใจและ
สะดวกสบายเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมากขึ้นกว่าเดิมในสมัยก่อนมาก 
กล่าวคือ สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้มากขึ้นเนื่องจากก าลังขับเคลื่อนของใบพัดได้รับการพัฒนาดี
ยิ่งขึ้น จึงสามารถที่จะบรรทุกสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าได้และอาจจะพัฒนาไปสู่การขนส่งของมนุษย์ได้
ในอนาคตอันใกล้นี้ 
  ระบบการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ (AI market) คือ ระบบการจัดซื้อสินค้าที่มีรูปแบบการ
จัดการแบบใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน ในหลายประเทศที่มีการพัฒนาแล้วในเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี ได้มีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน โดยได้มีการวิเคราะห์จาก
ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ สถานที่ท างานและแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นหลักเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันมาก
ที่สุด โดยมีหลักความต้องการในการที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังตลาดหรือหรือแหล่งสินค้า
ด้วยการน าตู้สินค้ามาตั้งในพ้ืนที่ระหว่างสถานที่ท างานและแหล่งที่อยู่อาศัยหรือการน าส่งสินค้า
(delivery) ไปยังที่พักอาศัยของผู้ใช้งาน ความน่าสนใจของระบบนี้อยู่ที่ความสะดวกสบายในการใช้
งานแอปพลิเคชันและการลดระยะเวลาในการด าเนินชีวิตของคนเมืองที่มีค่อนข้างจ ากัด 

 
ภาพ 1.11 AI market 

ที่มา: 3scale API Management (2017) 
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 จากเทคโนโลยีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มีหลายเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์
กับระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เนื่องจากมีความส าคัญและเป็นฐานรากในการวางแผนและการ
เชื่อมโยงของระบบ จะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่จ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
ภูมิศาสตร์และน ามาประยุกต์ใช้ต่อไปในระบบภูมิสารสนเทศ ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนานักภูมิ
สารสนเทศ คือ ก าลังหลักส าคัญที่องค์กรเอกชนต้องการแนวคิดในด้านการวางแผนจัดการ เนื่องมาจาก
นักภูมิสารสนเทศคือบุคคลการ (people ware) สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์เข้า
รว่มกับระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างลงตัวและน ามาประยุกต์เพ่ือการใช้งานได้ในหลายภาคส่วน 

 

1.9 บทสรุป 

 

 ระบบภูมิสารสนเทศนั้นเริ่มต้นมาจากการศึกษาทางด้านทางภูมิศาสตร์ที่มีข้อจ ากัดหลาย
ด้าน ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น พัฒนาการระหว่างภูมิศาสตร์
และระบบภูมิสารสนเทศจึงมีการประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ เช่น การ
ส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล เป็นต้น ระบบภูมิสารสนเทศ คือ ระบบการ
ปฏิบัติงานที่สามารถยกระดับการท างานทางแผนที่ที่มักจะแสดงผลออกมาในรูปแบบกระดาษหรือ
สิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ที่มีการรับการยอมรับ
และสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก 

 ระบบภูมิสารสนเทศเป็นระบบการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 การที่น าเอาระบบภูมิสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยนั้นถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความทันสมัยและสามารถเข้าใจได้ง่าย 

สามารถตอบสนองการใช้งานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ซอฟแวร์ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศนั้นมีหลากหลายเนื่องจากตัวเลือกเลือกทางการใช้
งานนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีความเหมาะสมในหลายๆด้าน อาทิ การน าเข้าข้อมูล การแปลค่าข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลและการน าเสนอผลลัพธ์ของข้อมูล เป็นต้น  
 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศนั้น ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานและองค์กรที่
ประยุกต์เอาระบบนี้เข้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสังเกตได้จากในปัจจุบันการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆ มักจะแสดงผ่านระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บไซด์หรือที่เรียกว่าแผนที่ออนไลน์ที่สามารถจะเลือก
ชั้นข้อมูลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 

 เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ เป็น
พัฒนาการที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ตามสมัยกาลและเวลาที่สมควร มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน เทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นมักจะด าเนินไปตามชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ที่ซึ่งหลีกหนีระบบภูมิสารสนเทศไปไม่พ้น อาทิ ระบบยานพานะไร้คนขับ ระบบการซื้อสินค้า 
การวางแผนระบบรางของยานพาหนะความเร็วสูงและการส่งสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
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1.10 แบบฝกึหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic information System) 
ตามความเข้าใจของนักศึกษา 

 2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์โดยใช้หลักเครื่องมืออย่างไร 

 3. องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ ส่วนใดที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

 4. หน้าที่ของระบบภูมิสารสนเทศที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ อะไรบ้าง 
 5. ซอฟแวร์ที่มีความส าคัญส าหรับระบบภูมิสารสนเทศประกอบไปด้วย อะไรบ้าง 
 6. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
 7. จงบอกประโยชน์ของระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic information System) ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 8. จงวิเคราะห์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ 
 9. ในอนาคตของประเทศไทยเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับระบบสังคม 
พร้อมยกตัวอย่างและพ้ืนที่  
 10. รัฐบาลใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

หลักการอ่านแผนท่ีเบือ้งต้น (Map Interpretation) 

 
หัวข้อเนื้อหา 

 2.1 ความหมายของแผนที่ 
 2.2 เส้นโครงแผนที่ (map projection) 

 2.3 ชนิดเส้นโครงแผนที่ 
 2.4 ประเภทของแผนที่ 
 2.5 องค์ประกอบของแผนที่ 
 2.6 ระบบพิกัดในแผนที่ (coordinate system) 

 2.7 เส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง 
 2.8 ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่ 
 2.9 ประโยชน์ของแผนที่       

          

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องที่มาและความส าคัญของหลักการอ่านแผนที่เบื้องต้น (Map 

Interpretation) 

 2. อธิบายเรื่องความหมายของแผนที่ 
 3. อธิบายเรื่องเส้นโครงแผนที่ (map projection) 

 4. อธิบายเรื่องชนิดเส้นโครงแผนที่ 
 5. อธิบายเรื่องประเภทของแผนที่ 
 6. อธิบายเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ 
 7. อธิบายเรื่องระบบพิกัดในแผนที่ (coordinate system) 

 8. อธิบายเรื่องเส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง 
 9. อธิบายเรื่องลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่ 
 10. อธิบายเรื่องประโยชน์ของแผนที่ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศมาตรา
ส่วน 1: 50,000 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้เชิงแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและระบบการใช้งานแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 

50,000 ในชีวิตประจ าวัน 

 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านแผนที่และการใช้งานจริงใน
พ้ืนที่ภาคสนาม 

 5. ลงมือปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์จริงตามขั้นตอนและกระบวนการในการใช้งานแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ในภาคสนาม 

 6. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 2 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 2 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 
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บทท่ี 2 

หลักการอ่านแผนท่ีเบือ้งต้น  
MAP INTERPRETATION 

 
 แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในวงการด้านการส ารวจและการเดินทาง ในยุคโบราณ 
นักวิชาการหรือนักคิดทีมีชื่อเสียง อาทิ ปโตเลมี (Ptolemy) อีราโทสทีนิส (Eratosthenes)และเพลโต 
(Plato) คือ ชาวกรีกที่ล้วนเป็นนักส ารวจที่ได้ท าการส ารวจจริงและมีชื่อเสียงในการส ารวจลักษณะภูมิ
ประเทศของโลกในยุคโบราณ หลากหลายแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการส ารวจนั้นบ้างเป็นจริงบ้าง
เป็นเท็จแต่ผลลัพธ์ของการศึกษาที่ได้มานั้นคือ การรับรู้ถึงความเป็นไปและลักษณะของพ้ืนผิวโลกนั้น
เป็นอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในยุคสมัยนั้นๆ ต่อมาในยุคส ารวจและล่าอาณานิคม
ที่เป็นยุคสมัยที่มีการใช้เรือเดินสมุทร เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ หลายชาติในทวีปยุโรปท าการ
แข่งขันเพ่ือแสดงความยิ่งใหญ่เหนือมหาสมุทรทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก วัตถุประสงค์หลัก
ของการเดินทางในระยะแรก คือ การส ารวจและท าแผนที่โลกตามทฤษฎีที่ว่าโลกกลมและสามารถ
เชื่อมโยงหากันได้และมีเหตุผลรองลงมา คือ ความต้องการเป็นบุคคลแรกที่สามารถเดินทางรอบโลก
ได้และวัตถุประสงค์ที่ตามมา คือ การติดต่อค้าขายในระบบเศรษฐกิจและการครอบครองทรัพยากร
ผ่านการครอบง าทางการเมือง 
 จะเห็นว่าในนักส ารวจหรือนักแผนที่ในสมัยโบราณนั้นกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ในทวีปยุโรป 
อาทิ เช่น สเปน โปรตุเกต ดัชต์ เป็นต้น โดยมีนักส ารวจที่ส าคัญ คือ เจ้าชายเฮนรี (Henry The 

Navigator) แมกแจแลน (Ferdinand Magellan) โคลัมบัส (Christopher Columbus) มาโคโปโล 

(Marco Polo) และคอร์เตส (Hernán Cortés) อาจจะเป็นเพราะความสนใจของกลุ่มนักส ารวจที่
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการ
เดินเรือซึ่งถือเป็นการส ารวจที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดในยุคนั้น นอกจากนั้นยังมีแนวความเชื่อของ
ชาวตะวันตกที่คิดว่าผู้ที่เจริญและจะต้องรับภาระส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมและความ
เจริญก้าวหน้าที่ตนเองมีให้แก่กลุ่มคนที่ล้าหลังกว่าตนเอง 
 การศึกษาและใช้งานแผนที่นั้นไม่ได้เป็นไปโดยง่าย ผู้ใช้จะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนที่
พอสมควรจึงจะสามารถใช้แผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่ใช้แผนที่จะต้องศึกษาระบบของการ
ใช้แผนที่ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนส าคัญต่างๆมากมาย การท าความเข้าใจในเรื่องแผนที่มีความซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ในยุคโบราณหรือแผนที่ในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของทิศทาง สัญลักษณ์รวมไปถึง
ลักษณะที่แสดงบนแผนที่ที่เป็นสิ่งต้องท าการแปลความหมายหมายและตีความอย่างมีหลักการที่
ถูกต้อง 
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 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้แผนที่อย่างกว้างขวางแต่บุคคลที่สามารถใช้แผนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ตรงประเด็นนั้นมีน้อยมาก การใช้แผนที่ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักการอ่าน
แผนที่แต่เป็นไปเชิงการเข้าใจตามที่ระบบสมองกลประมวลผลมา ในบางครั้งการเชื่อมั่นในระบบการ
น าทางจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้งานด้วย 

 

2.1 ความหมายของแผนที่ 
 

 ความหมายของแผนที่ คือ สิ่งที่จะบ่งชี้ถึงลักษณะและประโยชน์ใช้สอยของตัวแผนที่เอง 
นักวิชาการและผู้ทรงความรู้หลายท่านได้ให้ความหมายหรือค านิยามของแผนที่ไว้มากมายเนื่องจาก
ศาสตร์ทางด้านแผนที่มีความครอบคลุมที่กว้างและประวัติการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ดังนี้ 
 สิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและส่วนที่ปรุงแต่งขึ้น 
โดยแสดงลงในพ้ืนราบเป็นกระดาษหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบน ด้วยการย่อส่วนให้เล็กลงตาม
ขนาดที่ต้องการ และต้องอาศัย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทิศทาง มาตราส่วนและองค์ประกอบอ่ืนที่ ท า
ให้การอ่านลักษณะภูมิประเทศไทยได้ถูกต้องแม่นย า (ทวี ทองสว่าง, 2520: 1)  
 แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดงลักษณะของพ้ืนผิวพิภพ และสิ่งที่ปรากฏอยู่บน
พ้ืนผิวพิภพทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยแสดงไว้
บนแผ่นวัสดุที่เลือกสรรแล้ว ด้วยการย่อให้มีขนาดเล็กลงตามอัตราส่วนที่พึงประสงค์ให้คงรักษารูปร่าง
ลักษณะที่คล้ายของจริงไว้หรือใช้สัญลักษณ์ทดแทน (พินิจ ถาวรกุล, 2525: 2)  
 งานผลิตแผนที่เป็นการจ าลองเอาลักษณะของพ้ืนผิวโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงบนแผ่นแบนราบโดยย่อขนาดให้เล็กลงตามอัตราส่วนที่พึง
ประสงค์ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2531:3) 
 แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของผิวโลก ทั้งท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
โดยแสดงลงบนพ้ืนราบ อาศัยการย่อส่วนให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและใช้เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แทนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก หรืออาจกล่าวได้ว่าแผนที่ คือ สิ่งที่เราบันทึกเรื่องราวและ
ความรู้ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ลงไว้ (ธวัช บุรีรักษ์, 2524:7) 
 แผนภูมิ แผนผัง หรือสื่อต่างๆ ที่ใช้น าเสนอภาพของพ้ืนผิวโลก โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แผน
ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้อยู่ในรูป
สัญลักษณ์ เพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สิริพรและชมชนก, 

2557:1) 

 จากความหมายต่างๆ ของนักวิชาการนั้นสามารถสรุปใจความของแผนที่ได้ว่า  แผนที่ คือ 
การสร้างข้อมูลที่ส าคัญประเภทต่างตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา โดยผ่านกระบวนการส ารวจ 
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สังเกต จ าลอง ย่อส่วนและท าการบันทึกลงในแผ่นกระดาษ วัสดุหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ โดย
สิ่งที่เราต้องการบันทึกอาจจะแสดงเป็นรูปร่างหรือสิ่งแทนวัตถุนั้นๆ ได้ ทั้งนี้แผนที่นั้นจะต้องมีการ
ก ากับมาตราส่วนไว้อย่างชัดเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการน าไปใช้งาน ในอดีตนั้นแผนที่มีข้อจ ากัดที่
ส าคัญมากคือจ าเป็นที่จะต้องผลิตด้วยบุคคล ส่งผลให้แผนที่หนึ่งแผ่นนั้นผลิตได้ยากและใช้เวลานาน 
แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวล้ าไปไกล การผลิตแผนที่ท าได้ครั้งละมากๆ เนื่องจากความ
เอ้ืออ านวยด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ปฏิบัติการณ์เละเครื่องปริ้นเตอร์ 
 

2.2 เส้นโครงแผนที่ (Map projection) 

 

 รูปทรงของโลกเป็นลักษณะกลมแป้น (Ellipsoid) ประกอบกับพ้ืนผิวมีลักษณะที่โค้ง ใน
การจ าลองลักษณะภูมิประเทศและท าแผนที่ออกมาจะเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของพ้ืนที่
ที่ ไม่ตรงกัน อาการดังกล่าวเรียกว่าการบิดเบี้ยว (distortion) ดังนั้นการจ าลองลูกโลกลงสู่
แผ่นกระดาษจึงไม่มีผู้ใดท าได้โดยสมบูรณ์ ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ ในปัจจุบันการ
จ าลองที่สามารถท าได้ คือ ลูกโลก (globe) แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดที่ขนาดไม่สามารถท าให้ใหญ่มากเกินไป
ท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านรายละเอียดของแผนที่ที่ปรากฏเส้นโครงแผนที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการจ าลองภูมิ
ประเทศหรือการสร้างแผนที่อย่างมีหลักการ หากต้องการที่จะรักษาคุณสมบัติด้านทิศทาง พ้ืนที่หรือ
รูปร่างไว้โดยที่ให้แผนที่โลกนั้นมีความบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงน้อยที่สุด 

 หลักการสร้างเส้นโครงแผนที่นั้นจะอาศัยการฉายเงาผ่านวัตถุที่มีทรวดทรวงและไปปรากฏ
บนพ้ืนราบและน าไปใช้ร่วมกับลูกโลกจ าลองเพ่ือให้เกิดความทับซ้อนที่ลงตัวทั้งเส้นพาราเรล
(Parallel) และเส้นเมอริเดียน (Meridian) และยังต้องอาศัยหลักทางด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับการ
จ าลองภาพเรขาคณิต พ้ืนผิวจ าลองที่ใช้สร้างเงาที่มีทั้งเส้นพาราเรลและเส้นเมอริเดียนปรากฏอยู่แล้ว 
ได้แก่ พ้ืนผิวทรงกรวย พ้ืนผิวทรงกระบอกและพ้ืนผิวแบบระนาบ 

 ความหมายของเส้นโครงแผนที่จึงหมายถึง ระบบโครงข่ายของเส้นในแนวตั้งและแนวนอน
ที่ได้แก่ เส้นพาราเรลและเส้นเมอริเดียน เพ่ือถ่ายทอดรูปร่างที่แท้จริงของโลกลงบนแผ่นพ้ืนราบ โดย
ร่วมกับเทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิตและการวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์เพ่ือคงไว้ซึ่งระยะทาง 
ทิศทาง พ้ืนที่ รูปร่าง ให้อัตราส่วนมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งนี้ยังไม่มีเส้นโครงใดที่
สมบูรณ์แบบมากที่สุด การเลือกใช้เส้นโครงแผนที่จึงเป็นการเลือกใช้ที่ครอบคลุมและตรงกับ
เป้าประสงค์นั้นๆมากที่สุด (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552: 10) 
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2.3 ชนิดเส้นโครงแผนที่ 
 

 สามารถแบ่งเส้นโครงแผนที่ออกตามกลุ่มพ้ืนฐานตามทฤษฎีเส้นโครงแผนที่หรือลักษณะ
ของพ้ืนผิวที่สัมผัสกับลูกโลก ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ, 2552: 11-14) 

 
ภาพ 2.1 ชนิดของเส้นโครงแผนที่ 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) 

   

 เส้นโครงแผนที่แบบระนาบสัมผัส (Planar, Azimuthal or Zenithal projection) เป็น
เส้นโครงแผนที่ที่ให้แผ่นแบนราบสัมผัสกับตัวลูกโลกและมีจุดก าหนดแสงในระยะทางที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
จะเป็นส่วนที่ส าคัญอาทิ จุดศูนย์กลางของโลก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ    
   โนมอน (Gnomonic projection) มีจุดก าเนิดแสงอยู่ที่กึ่งกลางของลูกโลกแต่
มักจะให้ภาพที่ไม่เต็มมีลักษณะเป็นเส้นวงกลมขนาดใหญ่เป็นเส้นตรง เส้นขนานมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง 
ไม่เหมาะส าหรับแสดงภาพภาพโดยรวม มีข้อด้อย คือ รูปร่างและและพ้ืนที่บริเวณท่ีห่างจากจุดสัมผัส
จะไม่แน่นอนแต่มักจะใช้เพ่ือประโยชน์ในการน าร่อง อากาศยานและเรือเดินสมุทร เป็นต้น   
   สเตริโอกราฟ (stereographic projection ) มีจุดก าเนิดแสงอยู่ที่ด้านตรงข้าม
กับจุดสัมผัส จะได้เส้นโค้งขนาดกว้าง เส้นเมอริเดียนจะชิดกันตรงกลาง บริเวณขอบห่างออกไปเส้น



29 

ขนานจะมีลักษณะโค้ง  มีข้อดีคือ รูปร่างจะไม่เปลี่ยนแปลง จึงมักจะมีความส าคัญส าหรับการท าแผน
ที่การบิน   
   ออร์โทกราฟ (Orthographic projection) เกิดจาการสมมุติว่าหากมีการฉาย
แสงเป็นเส้นตรงผ่านบริเวณท่ีส าคัญของโลก อาทิ ขั้วโลก เส้นศูนย์สูตรหรือบริเวณท่ีต้องการศึกษา จะ
ให้ผลลัพธ์เป็นแผนที่เพียงส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้น มาตราส่วนของเส้นโครงประเภทนี้จะมีความถูก
ต้องเพียงบริเวณท่ีเป็นระนาบสัมผัสและมาตราส่วนจะมีความแม่นย าสูงเช่นกัน และเม่ือห่างไปจากจุด
สัมผัสค่าความบิดเบี้ยวก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยจึงเหมาะสมส าหรับท าแผนที่ในระดับใหญ่ เช่น แผนที่
โลก   
   เส้นโครงแผนที่ทั้งสามแบบที่ได้กล่าวมานี้มีความแตกต่างกันที่จุดก าเนิดของแสง
และพ้ืนที่ระนาบสัมผัสโดยที่จุดระนาบสัมผัสที่ส าคัญ ได้แก่ ระนาบจุดสัมผัสขั้วโลก ระนาบจุดสัมผัส
เส้นศูนย์สูตรและระนาบจุดสัมผัสแบบเฉียง 
  เส้นโครงแผนที่แบบกรวย (Conic projection) คือ เส้นโครงแผนที่ที่ใช้ทรงกรวยใน
การสัมผัสกับลูกโลกในการฉายแสง และเมื่อคลี่กระดาษทรงกรวยออกจะได้เส้นเมอริเดียนครึ่งรูปพัด 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

   แบบกรวยสัมผัส (Central Conical projection or Tangent cone) เป็นแบบ
ง่ายที่ใช้รูปทรงกรวยครอบลูกโลกและฉายแสง โดยที่แกนของกรวยและลูกโลกจะต้องทับกันที่จุด
สัมผัส และถ้าลากเป็นเส้นตรงจะได้เส้นขนานหลัก (Standard parallel) จุดสัมผัสจะมีมาตราส่วนที่
ถูกต้องเสมอและพ้ืนที่ห่างออกไปจะเกิดการบิดเบี้ยวของข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ เส้นโครงแบบนี้เหมาะ
ส าหรับการท าในพ้ืนที่แคบและมีรูปร่างยาวเท่านั้น  
   แบบกรวยตัด (Secant Conical projection) คือ การใช้ผิวสัมผัสของกรวยเข้า
ไปยังลูกโลกเพ่ือให้มีระนาบสัมผัสมากกว่า  2 จุด เส้นขนานหลักจึงมี 2 เส้น ท าเพ่ือเพ่ิมความถูกต้อง
บริเวณที่มีการสัมผัสกัน มีลักษณะคล้ายกับแบบกรวยสัมผัสแต่มีความแม่นย าเชิงพ้ืนที่มากกว่า เส้น
โครงแผนที่ประเภทนี้ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เส้นโครงแผนที่คงรูปแลมเบิร์ต (Lambert 

Conformal projection) และอัลเบอร์ (Alber’s Conic Equal Area projection) 

   แบบหลายกรวย (Polyconic projection) มีการใช้รูปทรงกรวยหลายอันสวมทับ
บนลูกโลก แกนของทรงกรวยแต่ละอันจะซ้อนทับกับแกนของลูกโลก เพ่ือให้เกิดเส้นขนานตามระนาบ
ที่ทรงกรวยสัมผัส มักจะมีเส้นขนานเป็นวงกลมโค้งทุกเส้น แต่จุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและเส้น          
เมอริเดียนย่านกลาง (Prime meridian) จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงโดยมีระยะห่างของเส้นเส้นขนานที่
ถูกแบ่งเท่าๆกันและเส้นระนาบของศูนย์สูตรจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง มีข้อเสียตรงพ้ืนที่ขอบระนาบ 
เหมาะส าหรับท าแผนที่ที่มีลักษณะเป็นแนวยาวหรือเหนือ-ใต้  
  เส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก (Cylindrical projection) เป็นเส้นโครงแผนที่ที่ใช้
รูปทรงกระบอกเป็นพ้ืนที่ระนาบสัมผัสกับพ้ืนผิวโลก หรือเพ่ือตัดผ่านลูกโลกในพ้ืนใดพ้ืนที่หนึ่ง และ
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เมื่อคลี่ออกจะได้แนวของเส้นเมอริเดียนและเส้นเส้นขนานที่ตัดกันเป็นมุมฉาก มีรูปร่างและทิศทางที่
ถูกต้องตรงบริเวณพ้ืนที่ระนาบสัมผัสและมีความบิดเบี้ยวในพ้ืนที่ที่มีระยะห่างออกไป นิยมใช้ท าแผน
โลกช่วงบริเวณโซนละติจูดที่ 80 องศาเหนือ-ใต้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

   เส้นโครงแผนที่คงพ้ืนที่ทรงกระบอก  (Cylindrical Equal Area projection) 

ฉายแสงบริเวณกึ่งกลางทรงกระบอก เส้นเมอริเดียนและเส้นขนานทุกเส้นจะตัดกันเป็นมุมฉาก เส้น
ขนานทุกเส้นจะมีความยาวเท่ากับเส้นระนาบศูนย์สูตรจริงบนพ้ืนลูกโลก  
   เส้นโครงแผนที่แบบกอลล์ (Gall’s Stereographic Cylindrical projection) ใช้
ทรงกระบอกตัดผ่านผิวลูกโลกบริเวณ 45 องศาเหนือและใต้ เพ่ือให้บริเวณข้ัวโลกเหนือและใต้มีความ
บิดเบี้ยวของข้อมูลน้อยที่สุด เส้นเมอริเดียนและเส้นขนานทุกเส้นจะตัดกันเป็นมุมฉากโดยที่เส้นขนาน
จะมีระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามข้ัวโลกเหนือและใต้ 
   เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ (Mercator projection) เส้นโครงแผนที่ชนิดนี้
เกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 16 ใช้งานกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน หลักการ คือ ใช้รูปทรงกระบอก
สัมผัสระนาบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแล้วท าการฉายแสง เส้นเมอริเดียนจะเท่ากันและขนานกันทุกเส้น
ส่วนเส้นขนานจะมีระยะห่างเพ่ิมข้ึนตามระยะทางในทิศเหนือและใต้ ข้อดี คือ บริเวณระนาบสัมผัสจะ
มีความถูกต้องของข้อมูลสูงมาก แต่พ้ืนใกล้ขั้วโลกจะมีความบิดเบี้ยวสูงมากเช่นกัน จึงไม่นิยมน ามาท า
แผนที่บริเวณพ้ืนที่เหนือเส้นขนานที่ 80 องศาทั้งเหนือและใต้ เส้นโครงแผนที่รูปแบบนี้มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลายระดับ เช่น เส้นโครงแบบเมอร์เคเตอร์ตามขวาง  (Transverse Mercator 

projection ) หลักการคือ ให้แกนกระบอกตั้งฉากกับแกนของลูกโลก การที่รูปทรงกระบอกสัมผัสกับ
เมอริเดียนเส้นใดเส้นหนึ่งจ าท าให้เกิดเส้นเมอริเดียนกลางข้ึนและเมื่อคลี่ออก มาตราส่วนของภาพจะมี
มาตราส่วนที่คงที่บริเวณเส้นเมอริเดียนกลาง ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้การท าแผนที่ภูมิประเทศ
ของไทย 

  เส้นโครงแผนที่ทางคณิตศาสตร์  (Mathematical or Conventional projection) 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

   แบบมอลล์ไวด์โฮโลกราฟิก (Mollweide Homolographic projection) นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายให้การแสดงพ้ืนที่ส่วนต่างของผิวโลก เส้นเมอริเดียนกลางและเส้นศูนย์สูตรจะเป็น
เส้นตรงและตัดกันเป็นมุมฉาก นอกจากนั้นเส้นเมอริเดียนอ่ืนๆ จะเป็นเส้นโค้งและเส้นขนานจะเป็น
เส้นตรงทุกเส้น ถูกสร้างขึ้นในปี 1805 มีข้อเสีย คือ มีความบิดเบี้ยวเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ขั้วโลกเหมาะ
ส าหรับการท าแผนที่โลกเนื่องจากจะมีความถูกต้องในบริเวณพ้ืนที่เส้นศูนย์สูตร 

   แบบโค้งไซน์ไซนูซอยดัลและแซมซันเฟลมสตีด (Sinusoidal projection or 

Samsom Flamsteed projection) ลักษณะ คือ เส้นเมอริเดียนกลางและเส้นขนานทุกเส้นจะเป็น
เส้นตรงและตัดกันเป็นมุมฉาก ส่วนที่แตกต่าง คือ เส้นเมอริเดียนจะมีความโค้งมากกว่าแบบมอลล์ไวด์ 
เหมาะสมส าหรับการท าแผนที่ในโซนระนาบศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้และอเมริกาใต้ เป็นต้น   
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   แบบโฮโมโลไซน์ (Homolosine projection) คือ การน าเอาเส้นโครงแผนที่สอง
ชนิด คือ แบบมอลล์ไวด์โฮโลกราฟิกมาต่อกับแบบโค้งไซน์ไซนูซอยดัล เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่
ก็เกิดข้อบกพร่อง คือ เกิดรอยหยักของเส้นเมอริเดียนขึ้นเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องและไม่เชื่อมโยง
ของทั้งสองระบบ 

 

2.4 ประเภทของแผนที่ 
 

 แผนที่สามารถจ าแนกประเภทตามการใช้งานได้หลากเนื่องจากลักษณะที่เหมาะสมและ
จ าเป็นในการใช้งานหลากหลายประเภท (สิริพรและชมชนก, 2557: 2-32)  
  1. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) มาตราส่วน 1: 50,000 เป็นแผนที่ที่จัดท า
โดยกรมแผนที่ทหาร (RTSD- Royal Thai Survey Department) ลักษณะพิเศษของแผนที่ชนิดนี้ 
คือ เป็นแผนที่ที่มีความละเอียดเชิงข้อมูลสูงกว่าแผนที่แบบอ่ืนทั้งด้านความแม่นย าของต าแหน่งที่ตั้ง
และความทันสมัยของข้อมูล เป็นแผนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้เนื่องมาจากข้อมูลในแผนที่ประเภทนี้บาง
ระวางเป็นข้อมูลทางด้านความมั่นคงของประเทศ สิ่งที่ท าให้แผนที่ชนิดนี้แตกต่างจากแผนที่ประเภท
อ่ืนๆ คือ รายละเอียดภายในแผนที่ เรียกว่า “เส้นชั้นความสูง”ที่ใช้แสดงรูปร่างภูมิประเทศและระดับ
ความสูงของภูมิประเทศ 

  2. แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map) คือ แผนที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
แสดงผลหรือปรากฏการณ์หนึ่งๆลงในพ้ืนที่ สามารถจ าแนกแผนที่ชนิดนี้ได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ 

   แผนที่จุด (Dot map) คือ แผนที่ที่ใช้เพื่อแสดงผลของความหนาแน่นและรูปแบบ
การกระจายตัว โดยอาศัยข้อมูลจุดเป็นสัญลักษณ์ โดยทีจุ่ดจุดหนึ่งจะแทนค่าของข้อมูลจ านวนในพ้ืนที่
นั้นๆ  
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ภาพ 2.2 แผนที่จุด 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

   แผนที่แสดงด้วยสัญลักษณ์สัดส่วน (proportion symbol map) คือ แผนที่ที่ใช้
เพ่ือแสดงจ านวนและชนิดของข้อมูลในพ้ืนที่นั้นๆ สามารถแสดงข้อมูลได้หลายรูปทรงทางด้าน
เรขาคณิตรวมไปถึงกราฟประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย  
    กราฟแท่งสัดส่วนแบบผสม (proportional compound bar graph) 

 วงกลมสัดส่วนและกราฟวงกลม ((proportional circles and pie 

graph) 
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ภาพ 2.3 แผนที่แสดงด้วยสัญลักษณ์สัดส่วน 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

   แผนที่เส้นเท่า (isoline map) คือ แผนที่ที่ใช้เพ่ือแสดงลักษณะปรากฏการณ์ที่
เป็นเส้นลากผ่าน อาทิ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิรวมไปถึงความสูงของพ้ืนที่ เป็นต้น โดยมากมักจะใช้สี
ในการแสดงผล  
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ภาพ 2.4 แผนที่เส้นเท่า 
ที่มา: SPIESS, E. (2004) 

 

   แผนที่การเคลื่อนไหว (movement map) คือ แผนที่ที่ใช้เพ่ือแสดงภาพรวมของการ
เคลื่อนย้ายจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยใช้สัญลักษณ์เส้นในการแสดงผลของการ
เคลื่อนย้าย  

 
ภาพ 2.5 แผนที่การเคลื่อนไหว 

ที่มา: The Atlantic (2017) 
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   แผนที่โคโรเพลท (choroplate map) คือ แผนที่ที่ใช้เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
ในพ้ืนที่โดยใช้สี เฉดสีและความเข้มของสีในการแสดงอย่างมีระบบ เป็นเทคนิคการท าแผนที่ที่นิยม
และแพร่หลายทั่วโลก 

 
ภาพ 2.6 แผนทีโคโรเพลท 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

2.5 องค์ประกอบของแผนที่ 
 โดยทั่วไปแล้วแผนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆสามารถจ าแนกได้เป็น (สิริพรและชมชนก, 2557: 1-16)  
  1. แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก คือ แผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า 1: 1,000,000 

  2. แผนที่มาตราส่ วนขนาดกลาง  คือ แผนที่มาตราส่ วนตั้ งแต่  1: 250,000 – 

1:1,000,000  

  3. แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ คือ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1: 250,000 

  แผนที่ภูมิประเทศนั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นขอบระวาง  (neat Line) เป็นตัว
แบ่งระหว่างองค์ประกอบของแผนที่และตัวแผนที่ สามารถจ าแนกได้เป็นสองส่วนหลักๆ คือ 
องค์ประกอบภายนอกขอบระวางและภายในของระวาง 
  1. องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง 
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   มาตราส่วน (Map scale) มักจะแสดงไว้บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของขอบระวาง 
เป็นการแสดงถึงระบบในการย่อส่วนแผนที่จากภูมิประเทศจริง โดยมีหน่วยวัดก ากับไว้ อาทิ เมตร 
กิโลเมตร ไมล์ ไมล์ทะเล เป็นต้น การแสดงข้อมูลบนพื้นผิวโลกขนาดจริงนั้นไม่สามารถท าได้บนแผนที่ 
มาตราส่วนจึงเป็นระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจริงและระยะทางในแผนที่ ดังสูตร 

  

Map scale = MD 

                        GD 

  โดยที่   Map scale  คือ  มาตราส่วน 

    Map distance คือ  ระยะทางบนแผนที่ 
    Ground distance คือ  ระยะทางบนภูมิประเทศ 

 
ภาพ 2.7 มาตราส่วน  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

 ค าอธิบายสัญลักษณ์ (Legend) คือ ค าอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่
แสดงเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ  

 
ภาพ 2.8 ค าอธิบายสัญลักษณ์  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
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   ศัพทานุกรม (Glossary) คือ ส่วนที่ผู้จัดท าแผนที่จัดท าเพ่ืออธิบายค าศัพท์ในแผน
ที่ให้เป็นศัพท์สากลเพ่ือความเข้าใจ ระบบการระบุระวางแผนที่ (Sheet Identification System) ใน
การจัดท าแผนที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนที่หลายระวาง การระบุระวางแผนที่จึงมีความจ าเป็น
ความสะดวกในการเรียกใช้และจัดเก็บ 

 
ภาพ 2.9 ศัพทานุกรม 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   ชื่อชุด (Series name) มักจะแสดงไว้บนมุมซ้ายบนของแผนที่ เพ่ือแสดงข้อมูล
ประเทศ มาตราส่วนและการอ้างอิงเพ่ือวัดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

 
ภาพ 2.10 ชื่อชุด 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   ชื่อระวาง (Sheet name) มักจะแสดงไว้ด้านตรงกลางของขอบระวาง นิยมตั้งชื่อ
ตามลักษณะเด่นของภูมิประเทศหรือลักษณะที่ส าคัญทางภูมิศาสตร์ 

 
ภาพ 2.11 ชื่อระวาง 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   ล าดับชุด (Series number) มักจะแสดงไว้บริเวณมุมขวาบนและมุมล่างซ้ายของ
ระวาง เพื่อบอกล าดับชุดของแผนที่ 

 
ภาพ 2.12 ล าดับชุด 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
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   หมายเลขแผ่นระวาง (Sheet number) มักจะแสดงไว้มุมบนขวาข้างล าดับชุด
เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นและเก็บรักษา ในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 จะก าหนดเลขระวาง
เป็นตัวเลข 4 หลักและอักษรโรมัน 

 
ภาพ 2.13 หมายเลขแผ่นระวาง 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   สารบัญ (Index) มักจะแสดงไว้ด้านล่างของแผนที่เพ่ือแสดงเขตปกครองติดต่อ
กับแผนที่ระวางใดบ้าง 

 
ภาพ 2.14 สารบัญ 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   ค าแนะน าเกี่ยวกับลาดและระดับสูง (Slope and Elevation Guide) เป็นส่วนที่
บอกให้ทราบถึงการเทียบความลาดของพ้ืนที่ วัดเป็นองศาและร้อยละของความลาด และแสดงถึง
ลักษณะของความสูงในระวางนั้นๆ 
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ภาพ 2.15 ค าแนะน าเกี่ยวกับลาดและระดับสูง 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   แผนภาพแสดงค่ามุมบ่ายเบน (Declination Diagram) มักจะแสดงไว้ด้านล่าง
ของแผนที่เพ่ือแสดงให้ทราบค่ามุมเบี่ยงเบนของทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือกริด  

 
ภาพ 2.16 แผนภาพแสดงค่ามุมบ่ายเบน 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

   บันทึก (Notes) เพ่ือบอกให้ผู้ใช้แผนที่ทราบถึงกฎเกณฑ์ในแผนที่ชุดนั้นๆ มักจะ
แสดงไว้ด้านล่างของแผนที่ 
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ภาพ 2.17  บันทึก  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

  2. องค์ประกอบภายในของระวาง  
   สัญลักษณ์ (Symbol) คือ เครื่องหมาหรือรูปภาพที่ใช้เพ่ือแทนรายละเอียดหรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก 

   สี (Color) คือ สีของสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่พบในขอบระวางเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

สีน้ าเงินหรือสีฟ้า แทน เส้นทางน้ าหรือแหล่งน้ าทั้งที่เกิดจากมนุษย์และ
ธรรมชาติ 

    สีน้ าตาล แทน ลักษณะภูมิประเทศ 

   สีเขียว แทน พืชพรรณธรรมชาติ 
   สีด า แทน เส้นแบ่งการปกครอง เส้นทางคมนาคม ตัวอักษรรวมถึงเส้นกริด  
   สีแดง แทน อักษรภาษาอังกฤษและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

   ชื่อภูมิศาสตร์ คือ ชื่อก ากับข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย ชื่อ
สถานที่ ชื่อแม่น้ าและชื่อของพ้ืนที่ส าคัญ  
   ระบบอ้างอิงในการก าหนดต าแหน่ง คือ เส้นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรากฏใน
ขอบระวางเพ่ือใช้ในการอ้างอิงค่าพิกัดในแผนที่ ที่ปรากฏมักเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์และระบบพิกัด
ฉาก 
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ภาพ 2.18 องค์ประกอบภายในของระวาง 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2559) 
 

2.6 ระบบพิกัดในแผนที่ (Coordinate system) 

 เนื่องด้วยโลกของเรามีลักษณะที่เป็นทรงกลมแป้น การก าหนดลักษณะต าแหน่งบน
พ้ืนผิวโลกนั้นจะท าการถ่ายทอดต าแหน่งของพ้ืนที่จริงของพ้ืนผิวโลกเข้ามาเป็นระบบพิกัด 
ความหมายของระบบพิกัดแผนที่นั้น คือ การอ้างต าแหน่งจากพ้ืนผิวโลกจริงเข้าไปสู่ระบบแผนที่ที่มี
ลักษณะแบนราบ โดยมีจุดพิกัดอยู่บนพ้ืนผิวโลกแสดงออกมาในรูปแบบระบบพิกัดฉาก ที่มีลักษณะ
เป็นการตัดกันของเส้นสองเส้นบนแกนสมมุติหรือที่เรียกว่าแนวพิกัดฉาก ซึ่งมีทั้งมีทั้งระบบสองมิติ
และระบบสามมิติ ระบบพิกัดในแผนที่หลักท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลายประกอบไปด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 

  ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) คือ ระบบพิกัดที่ก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งบนพ้ืนผิวโลก ด้วยการอ้างอิงต าแหน่งในเชิงมุมละติจูด (Latitude) และลองจิจูด 
(Longitude) ตามระยะเชิงมุมห่างจากจุดก าเนิดของละติจูด (Origin of Longitude) ซึ่งก าหนดขึ้น
จากแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกที่ตั้งฉากกับแกนโลก ซึ่งเส้นนี้ถูกก าหนดว่าเป็น เส้นระนาบ
ศูนย์สูตร ที่มีความส าคัญในการแบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ออกจากกัน โดยที่ระยะของการวัดมุม
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จะอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของโลกและแนวระดับเหนือเส้นศูนย์สูตร เมื่อท าการวัดค่าองศาแล้วทั้งใน
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จะมีค่าเชิงมุมประมาณ 90 องศาพอดี การใช้ค่าระยะเชิงมุมเพ่ืออ้างอิง
ต าแหน่งจะถูกก าหนดในหน่วย องศา ลิปดาและพิลิปดา และตามด้วยอักษรก ากับทิศทาง  
  โดยที่เส้นก าเนิดของลองจิจูด (Prime Meridian) จะถูกก าหนดไว้ตามแนวระนาบที่
เป็นแกนหมุนของโลก บริเวณต าบลกรินิช เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็น เส้นเมอริเดียน
แรก (Prime Meridian) ที่มีเพ่ือการแบ่งซีกโลกออกเป็นตะวันออกและตะวันตก โดยที่ค่าของการวัด
มุมจากจุดก าเนิดวนกลับมารวมจะมีค่าที่ 360 องศาพอดีซึ่งแบ่งเป็นซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
ข้างละ 180 องศา ยกตัวอย่าง เช่น ภาคเหนือของประทศไทยตั้งอยู่ที่ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา 09 
ลิปดา ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา ถึง 101 องศา 20 ลิปดา
ตะวันออก เป็นต้น  

 
ภาพ 2.19 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 
ที่มา: GISGeography (2017) 

 

  ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator Coordinate System) เป็น
ระบบที่ปรับเอาเส้นโครงแผนที่แบบทรานสเวอร์สเมอร์เคเตอร์มาใช้ เพ่ือรักษารูปร่างของโลกใช้
ทรงกระบอกสัมผัสกับลูกโลกบริเวณระหว่างละติจูดที่ 84 องศาเหนือถึง 80 องศาใต้ รัศมีของ
ทรงกระบอกจะจะสั้นกว่ารัศมีของลูกโลก ผิวของทรงกระบอกจะลากผ่านเส้นเมอริเดียนเป็นเส้นตัด
พอดี 2 แนว เรียกว่า เส้นตัด (secant) เพ่ือให้มีความถูกต้องในบริเวณสองข้างของเมอริเดียนกลาง 
กองทัพสหรัฐเริ่มน าเอาระบบนี้มาใช้ในปี 1946 เพ่ือประโยชน์ในการผลิตแผนที่รายละเอียดสูง ระบบ
นี้เกิดมาจากการฉายแสงแบบคงทิศทาง รักษารูปร่างและก าหนดรายละเอียดเพ่ือให้เกิดความเป็น
มาตราในการใช้งานทั่วโลก ซึ่งมีหน่วยวัดระยะทางเป็นเมตร ปัจจุบันระบบ  UTM ใช้กันอย่าง



43 

แพร่หลายทั้งในกิจการทหารและพลเรือน ในปี 2493 ประเทศไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาด้านการ
ท าแผนที่ภายในประเทศโดยใช้ระบบเส้นโครงแผนที่แบบทรานส์เวอร์สเมอร์เคเตอร์ ระบบพิกัดยูทีเอ็ม 

  พ้ืนที่โลกตั้งแต่ระหว่างละติจูดที่ 80 องศาใต้ไปจนถึง 84 องศาเหนือ จะถูกแบ่ง
ออกเป็นเขต (zone) ตามเส้นลองจิจูดทั้งหมด 60 เขต เขตละ 6 องศา โดยมีหมายเลขก ากับไว้ในแต่
ละเขตตั้งแต่ 1-60 โดยที่เขตที่ 1 จะตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 180-174 องศาตะวันตก เขตที่ 2 จะอยู่ถัดไป
ทางทิศตะวันออกจนถึงเขตที่ 60 จะตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 180-174 องศาตะวันออก และตั้งอยู่ติดกับเขต
ที่ 1 แต่ละเขตจะมีเส้นเมอริเดียนย่านกลางในตัวเอง (Central Meridian) ตามแนวแกนนอนแบ่งเขต
ตามแนวเส้นขนานช่วงละ 8 องศา เริ่มต้นที่ละติจูดที่ 80 องศาใต้ ผ่านเส้นศูนย์สูตรไปถึงเส้นละติจูดที่ 
72 องศา เหนือ จากเส้นละติจูดที่72-84 องศาเหนือนั้นแบ่งช่วงขยายเป็น 12 องศา รวมทั้งหมด 20 
ช่อง พ้ืนที่ตารางสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า เขตกริด (grid zone) ที่มีทั้งหมด 1,200 เขต แต่ละช่องกริดมี
ขนาด 6x8 องศา ยกเว้นบริเวณระหว่างละติจูดที่ 78-84 องศาเหนือนั้นช่องกริดจะมีขนาด 6x12 
องศาและสุดท้ายก าหนดอักษรก ากับเขตไว้ ตั้งแต่ C ถึง X (ยกเว้นอักษร I และ O) โดยที่เขต C 

เริ่มต้นที่ละติจูดที่ 80 องศาใต้ ระบบยูทีเอ็ม มีหน่วยวัดระยะทางเป็นเมตร มีการก าหนดค่าพิกัด
ตะวันออกให้เส้นเมอริเดียนกลางเป็น 500,000 เมตร (Easting 500,000m.) ห่างจากจุดก าเนิดสมมุติ 
(False Origin) ส่วนของพิกัดแนวระนาบเส้นขนาน แบ่งเป็นซีกโลกเหนือ 0 เมตร (Northing 0 m.) 

ส่วนซีกโลกใต้ 10,000,000 เมตร (Northing 10,000,000 m.) สรุปได้ว่าจุดก าเนิดโซนของพิกัดยูที
เอ็ม ในซีกโลกเหนือจะมีค่าเท่ากับ 500,000m. E: 0m. N และในซีกโลกใต้จะมีค่าเท่ากับ 500,000m. 

E: 10,000,000m. N และขอบเขตของระบบนี้สามารถใช้งานทับซ้อนเขตได้เป็นระยะ 40 กิโลเมตร 

 
ภาพ 2.20 ระบบ UTM   

ที่มา: GIS and Forestry (2015) 
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  ตารางพิกัดทหาร (Military Grid) เกิดจากความต้องการพัฒนาระบบการระบุค่าพิกัด
อย่างแม่นย าและรวดเร็ว ระบบการหาต าแหน่งแบบเดิมจึงล้าสมัย ตารางพิกัดทหาร มีลักษณะเป็น
เส้นโครงพิกัดฉาก มีเส้นตรงที่ลากขนานกันในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกและแนวทิศเหนือ-ใต้ เส้น
เหล่านี้จะตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า สี่เหลี่ยมกริด (grid square) ที่มีตัวเลขก ากับไว้ตามขอบ
แผนที่ เส้นโครงแผนที่แบบพิกัดทหารนั้นมีความคล้ายคลังกับระบบยูทีเอ็ม แต่ระบบพิกัดทหารจะ
ช่วยเพ่ิมความชัดเจนในการอ้างอิงระบบแบบยูทีเอ็มให้ชัดเจนขึ้น กรมแผนที่ทหารที่มีหน้าที่ผลิตแผน
ที่ภูมิประเทศหลายมาตราส่วน จึงแทรกตารางพิกัดทหารเพ่ือการะบุต าแหน่งบนแผนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วทั้งในด้านการเขียนและการอ่าน หลักการอ่านค่าตารางพิกัดทหาร คือ “READ 

RIGHT UP” โดยเริ่มต้นอ่านค่า X ที่เป็นค่าพิกัด E จากมุมล่างซ้ายไปทางขวาและอ่านค่า Y ที่เป็นค่า
พิกัด N จากมุมล่างซ้ายขึ้นไปข้างบน 

  
ภาพ 2.21 ระบบพิกัด Military Grid Reference System 

ที่มา: legallandconverter (2017) 

 

2.7 เส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง (Contour line & Profile map) 

 เส้นชั้นความสูง (contour line) คือ เส้นที่แสดงระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่เป็นเส้นที่
จ าลองขึ้นเพ่ือให้มีค่าระดับเดียวกับพ้ืนผิวภูมิประเทศจริง เส้นชั้นความสูงส่วนใหญ่มักจะมีค่าเป็นบวก
แสดงค่าความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นเส้นทึบหนาในแผนที่ ส่วนเส้นชั้นความ
สูงที่มีค่าเป็นลบจะแสดงค่าความสูงต่ ากว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง จะมีลักษณะเป็นเส้นขีดเข้าด้านใน
ของเส้นชั้นความสูง 
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ภาพ 2.22 เส้นชั้นความสูงในแผนที่ภูมิประเทศ 

ที่มา: Ordnance Survey (2017) 

 

 ภาพตัดขวาง (Profile map) คือ กระบวนการการจ าลองภาพสองมิติและสามมิติของ
ลักษณะภูมิประเทศ โดยอาศัยอันตรภาคชั้นของเส้นชั้นความสูง (contour interval) โดยใช้วิธีการจุด
ตามเส้นที่ลากผ่านภูมิประเทศบนเส้นชั้นความสูง โดยทั่วไปแล้วอันตรภาคชั้นของเส้นชั้นความสูงที่
แคบจะแสดงผลให้ระดับความสูงนั้นชันมากตรงกันข้ามกันนั้นเส้นชั้นความสูงที่ห่างจะแสดงผลให้
ระดับความสูงนั้นน้อย  

 
ภาพ 2.23 ภาพตัดขวางของของพ้ืนที่ภูมิประเทศ 

ที่มา: Ordnance Survey (2017) 
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2.8 ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่ 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ คือ สิ่งที่ปรากฏบนพ้ืนที่และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแสดงถึง
รูปร่างลักษณะของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภูเขาหรือแม่น้ าที่มีลักษณะสูง ต่ า ลึก ตื้น เป็นต้น ลักษณะภูมิ
ประเทศจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางธรณีวิทยา อาจกล่าวได้ว่าลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นสิ่งที่
ก าหนดรูปร่างของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่คือการจ าลองภาพจาก
ภูมิประเทศผ่านเส้นชั้นความสูงท าให้ได้รูปแบบของเส้นชั้นความสูงที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 

  ภูเขาและยอดเขา (mountain /hill and peak) ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาจะมี
ลักษณะเป็นวงเส้นชั้นความสูงซ้อนกันหลายวง เส้นชั้นความสูงตรงกลางและวงในสุดคือ พ้ืนที่ยอดเขา 
ซึ่งมักจะมีตัวเลขระดับความสูงก ากับไว้เสมอ 

  
ภาพ 2.24 ภูเขาและยอดเขา 
ที่มา: the mountain company (2017) 

 

  สันเขา (ridge) คือ แนวของยอดเขาสูงที่ระยะต่อกันเป็นทางยาวในแผนที่จะแสดงรูปแบบ
คล้ายกับภูเขาแต่มีลักษณะยาว สามารถสังเกตได้ง่ายเนื่องจากมักจะต้องมีเส้นชั้นความสูงหลักอยู่เสมอ 

  
ภาพ 2.25 สันเขา 
ที่มา: SummitPost (2017) 
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  จมูกเขา (spur) คือ ส่วนที่แยกออกมาจากแนวสันเขาและลาดลงสู่หุบเขา เส้นชั้นความ
สูงของจมูกเขาจะมีลักษณะยื่นเข้าหาล าน้ าขนาดใหญ่และทั้งสองข้างขนาบไปด้วยล าน้ าระดับรอง 

  
ภาพ 2.26 จมูกเขา 
ที่มา: geograph (2017)  

 

  กิ่วหรือสันเขารูปอานม้า (saddle) คือ สันเขาส่วนที่หยักต่ าลงเส้นชั้นความสูงของกิ่ว
จะแยกกันเป็นหลายวงไม่ติดต่อกัน 

  
ภาพ 2.27 กิ่วหรือสันเขารูปอานม้า 
ที่มา: Universities Space Research Association (2010) 

 

  หุบเขา (valley) คือ บริเวณที่เส้นชั้นความสูงมีระดับความสูงลดลงเรื่อยๆ จนต่ าสุด มี
ลักษณะเป็นร่อง มักจะมีแม่น้ าหรือล าธารบริเวณนั้นด้วย ลักษณะของเส้นชั้นความสูงจะหยักและเป็น
มุมแหลมขึ้นไปทางต้นแม่น้ า 
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ภาพ 2.28 หุบเขา 
ที่มา: Umjndi.org (2001) 

 

  โกรกธาร (gorge) คือเส้นชั้นความสูงที่พบได้ในหุบเขาและแหล่งต้นน้ า เส้นชั้นจะมี
ลักษณะเรียงขนานกันและชิดกันมากจนเกือบจะซ้อนทับกัน 

  
ภาพ 2.29 โกรกธาร 

ที่มา: National Geographic Society (2017) 

 

  หน้าผา (cliff) มีลักษณะคล้ายกับโกรกธาร คือ เส้นชั้นความสูงจะมีลักษณะชิดและ
เกือบทับซ้อนกันในกรณีที่เป็นหน้าผาชัน 

 
ภาพ 2.30 หน้าผา 
ที่มา: Henry Anker (2017)  
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  แอ่ง (sink) คือ เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะของความลึก อาจจะพบวงเดียวหรือหลาย
วงในบริเวณเดียวกันก็ได้ ลักษณะรูปร่างเส้นนั้นความสูงคล้ายกับภูเขาแต่มีเส้นขีดก ากับด้านในว่ามี
ระดับความลึกแสดงอยู่ 

 
ภาพ 2.31 แอ่ง 
ที่มา: writeopinions (2011) 

 

  ที่ราบ (plain) เป็นลักษณะความสูงที่แทบไม่เห็นเลยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบจึงมีเส้นชั้น
ความสูงมาแสดงร่วม 

  
ภาพ 2.32 ที่ราบ 

ที่มา: geography (2017) 

 

   ภูมิประเทศแบบหินปูน (karst topography) คือ พ้ืนที่ที่มีระบบการระบายน้ าใต้ดิน
และบนดิน ลักษณะภูมิประเทศที่พบจะเป็นยอดเขาโดด รูปร่างเป็นยอดแหลมสลับกับหลุมยุบ 
(sinkhole) ลักษณะของเส้นชั้นความสูงจะมีความสลับซับซ้อนและไม่มีรูปแบบหรือลักษณะที่แน่นอน
เนื่องจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิประเทศ 
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ภาพ 2.33 ภูมิประเทศแบบหินปูน 

ที่มา: university of Wisconsin (2017) 

 

  ความลาด (slope) คือ ลักษณะที่ภูมิประเทศมีการลดระดับความสูงลง การลดระดับ
ลงนี้แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 

   ความลาดสม่ าเสมอ เส้นชั้นความสูงของความประเภทนี้จะมีความสม่ าเสมอใน
กรณีที่มีความลาดชันน้อยถึงปานกลางแต่ถ้าหากเส้นชั้นความสูงอยู่ใกล้กันอย่างสม่ าเสมอแสดงว่ามี
ระดับความชันที่มาก 

   ความลาดเว้า คือ ลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชันไม่สม่ าเสมอ ส่วนบน
จะมีความชันมากกว่าส่วนล่าง สามารถพิจารณาได้จากลักษณะของเส้นชั้นความสูงที่จะอยู่ชิดติดกัน
และจึงค่อยห่างออกจากกันทีละน้อยตามระดับความสูง  
   ความลาดนูน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความไม่สม่ าเสมอของความลาดชัน 
คล้ายกับความลาดเว้าแต่กรณีนี้ส่วนบนจะมีความชันน้อยกว่าส่วนล่างเส้นชั้นความสูงจะมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับความลาดเว้าด้วย  

 
ภาพ 2.34 ความลาด 

ที่มา: Dorset Life Magazine (2017) 
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2.9 ประโยชน์ของแผนที่ 
 

 ประโยชน์ของแผนที่มีความหลากหลายเนื่องแผนที่คือการแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบ
ของภาพถ่าย แต่การใช้งานแผนที่นั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หลายๆ องค์กรและหน่วยงานในกรณี
ต่างๆ ประกอบไปด้วย  
  1. เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น แผนที่น าทาง แผนที่เส้นทาง  
  2. เพ่ือใช้ในกิจการทางด้านการทหาร 

  3. เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมและการพัฒนาประเทศ 

  4. เพ่ือใช้ในการบุกเบิกหรือส ารวจทรัพยากรบนพื้นผิวโลก 

  5. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

 

2.10 บทสรุป 

 

 แผนที่ คือ เครื่องมือในเชิงภูมิศาสตร์ในด้านการแสดงผลข้อมูล ในอดีตแผนที่ถูกใช้เพียง
เพ่ือการน าทางแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญที่จะระบุไว้ในแผนที่ผ่านสัญลักษณ์ที่จะแสดง
ออกมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจมากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าแผนที่ แผนที่จึง
เปรียบเสมือนลายแทงที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผน
ที่นั้นต้องการหรือไม่  
 แผนที่มีหลายประเภท ตามหลักการหลายด้านที่ได้กล่าวไว้ คือ แบ่งตามการใช้งาน แบ่ง
ตามขนาดของแผนที่ แบ่งตามประเภทของแผนที่ เป็นต้น แต่โดยหลักๆ แล้วแผนที่นั้นมักจะถูกใช้งาน
ตามประโยชน์ของตัวแผนที่เอง เช่น การใช้งานตามลักษณะภูมิประเทศ การใช้งานตามการแสดงผล
ข้อมูลหรือการใช้งานตามความต้องการของหน่วยงาน เป็นต้น  
 แผนที่มีประโยชน์หลักๆในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานต้องการ การแสดง
ผลลัพธ์ของข้อมูลนั้นจึงสามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่จุด 
แผนที่เส้นเท่า แผนที่แผนภูมิรวมไปถึงแผนที่แสดงระดับค่าความแตกต่างของข้อมูล ซึ่งในแต่ละงาน
ศึกษาหรือวิจัยจะมีความต้องการแสดงผลข้อมูลที่แตกต่างกัน  
 โดยความสามารถอย่างหนึ่งที่ท าให้แผนที่ภูมิประเทศมีความโดดเด่นและแตกต่างจากแผน
ที่ชนิดอ่ืนคือ สามารถแสดงลักษณะภูมิประเทศออกมาผ่านเส้นชั้นความสูง โดยที่ลักษณะการวางตัว
ของเส้นชั้นความสูงจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน แผนที่ภูมิประเทศนั้นจัดท าโดยกรมแผนที่ทหาร ที่
ได้สร้างแผนที่ผ่านการส ารวจจากลักษณะภูมิประเทศจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด แผน
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ที่ภูมิประเทศจึงเป็นแผนที่ที่มีความเป็นสากลและได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานและทุกสถาบัน
ทั้งในประเทศและในโลก 

 

2.11 แบบฝกึหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของแผนที่  
 2. ในแผนที่ภูมิประเทศ องค์ประกอบใดที่มีความส าคัญมากท่ีสุด 

 2. ความส าคัญของแผนที่ในช่วงยุคการส ารวจอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจ คือ
อะไรบ้าง 
 3. เส้นโครงแผนที่ที่มีความเหมาะสมในการท าแผนที่และแสดงแผนที่ คือ เส้นโครงแบบใด 

 4. จงอธิบายความส าคัญของแผนที่ภูมิประเทศ 

 5. แผนที่ประเภทใด ที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณผ่านทางเฉดสี  
 6. จงอธิบายความหมายของสีในแผนที่ภูมิประเทศดังต่อไปนี้ น้ าเงินหรือสีฟ้า สีน้ าตาล สี
เขียว สีด าเละสีแดง 
 7. จงอธิบายความแตกต่างของระบบพิกัดศาสตร์และระบบพิกัดแบบ UTM 

 8. เส้นชั้นความสูง (contour line) สามารถแสดงมูลประเภทใดบ้าง แก่ผู้ศึกษา 

 9. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่ภูมิประเทศและพ้ืนที่ภูมิประเทศจริง 
 10. จงบอกประโยชน์ของแผนที่ในเชิงสังคมศาสตร์มาอย่างน้อย 5 ตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System) 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 3.1 ประวัติความเป็นมาของ GIS 

 3.2 ความสามารถของระบบ GIS 

 3.3 ข้อมูล 

 3.4 ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

 3.5 ชั้นข้อมูล GIS (GIS layers) 

 3.6 Geo-processing tools 

 3.7 Google & GIS   

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องที่มาและความส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System) 

 2. อธิบายประวัติความเป็นมาของ GIS 

 3. อธิบายเรื่องความสามารถของระบบ GIS 

 4. อธิบายความหมายและความส าคัญของข้อมูล 

 5. อธิบายเรื่องข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

 6. อธิบายเรื่องชั้นข้อมูล GIS (GIS layers) 

 7. อธิบายเรื่อง Geo-processing tools 

 8. อธิบายเรื่อง Google & GIS 

   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศ 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ เชิ งระบบภูมิ
สารสนเทศ 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 

 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านระบบภูมิสารสนเทศ 
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 5. ลงมือปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์จริงตามขั้นตอนและกระบวนการทางด้านระบบภูมิ
สารสนเทศ 

 6. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 3 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 3 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 
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บทท่ี 3 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System) 

 
 ระบบภูมิสารสนเทศ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาเพ่ือการใช้งานร่วมกับงานศึกษาและวิจัย
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ที่มีความต้องการใช้งานทางด้านการการ
น าเสนอผลงานที่จ าเป็นต้องมีการยกระดับของผลลัพธ์เพ่ือให้มีความสามารถในการเข้าใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้งานต่อได้ ระบบนี้  คือ ระบบที่สามารถน าเอาจุดด้อยมา
เปลี่ยนแปลงไปเป็นจุดเด่นในทางการศึกษากล่าวคือ การน าเข้าข้อมูลที่มีการน ากระบวนการทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานเพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เวลาสั้นกว่าการ
วิเคราะห์ด้วยมือหรือการค านวณและการน าเสนอผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสวยงามกว่าการสร้างสรรค์ด้วย
มือ เป็นต้น  
 ในอนาคตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถก้าวล้ าไปกว่าในปัจจุบันเนื่องจากหลายๆ 
องค์ประกอบ อาทิ พัฒนาการทางด้านการเขียนโปรแกรม พัฒนาการทางด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
พัฒนาการทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงพัฒนาการทางด้านความก้าวหน้าของศักยภาพ
ผู้ใช้งานที่มีความต้องการก้าวล้ าไปเรื่อยๆ  
 

3.1 ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

 มีจุดเริ่มต้นในประเทศอังกฤษในปี 1950 งานศึกษาชื่อว่า การวางผังเมืองและชนบท 
(Urban & Rural Planning) ที่มี เนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องการวางแผนเพ่ือการส ารวจ (survey for 

planning) เขียนโดย แจคเคอลีน ไทร์วิตต์ ที่ได้น าเอาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 4 ประเภทมาซ้อนทับกัน 
ประกอบไปด้วย การประเมินค่าท่ีดิน (land evaluation) ลักษณะทางธรณีวิทยา (surface geology) 
อุทกวิทยาและการระบายน้ า (hydrology & soil drainage) พ้ืนที่ เพาะปลูก (farm land) ให้
กลายเป็นแผนที่ระวางเดียวกัน ที่เรียกว่า ข้อมูลคุณลักษณะของที่ดิน มีการอธิบายการท าแผนที่ด้วย
มาตราส่วนเดียวกัน การสร้างรายละเอียดข้อมูลและใช้เพ่ือให้ซ้อนทับกันอย่างพอดี เทคนิคการทับ
ซ้อนของแผนที่ (Map overlay)มักจะวาดบนแผ่นระนาบใส (transparent material) เพ่ือการ
วิเคราะห์ที่ดิน (land analysis) และการน าเสนอ (presentation) ต่อมาในปี 1970 งานศึกษาชื่อ 
Design with Nature เ ขี ย น โ ดย  McHarg ใ ช้ วิ ธี ก า ร ใ ช้ แ ผ่ น ใ สกั้ น พ้ื นที่ สี ด า  (blacked-out 

transparent) เพ่ือหาต าแหน่งพื้นที่เหมาะสม ประกอบกับในช่วงช่วงต้นศตวรรษท่ี 60 สถาบัน
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เทคโนโลยีแห่งเมสซาชูเซตต์ (MIT) ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางซ้อนแผนที่ด้วยการพิจารณา
ค่าน้ าหนักเพ่ือให้แผ่นใสหรือแผนที่นั้นมีความส าคัญแตกต่างกันและในช่วงนี้เองที่เริ่มมีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ โดย Waldo Tablor ท าการศึกษาการประยุกต์คอมพิวเตอร์และงาน
เขียนแผนที่ ใช้โมเดลที่เรียกว่า MIMO : Map In Map Out System ระบบนี้ประกอบไปด้วย การ
น าเข้าแผนที่ (map input) การด าเนินงานเกี่ยวกับแผนที่ (map manipulation) และการส่งออก
แผนที่ (map output) กระบวนการทั้งสามนี้ คือ จุดเริ่มต้นของแผนที่เชิงเลข  ในช่วงแรกๆนั้น
เน้นหนักไปในเรื่องของการพัฒนาซอฟแวร์เพ่ือผลิตแผนที่ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ต่อมาจึงน าไปสู่การ
พัฒนาเครื่องดิจิไทเซอร์ (digitizer) หรือเครื่องมือวาดแผนที่ ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแม้จะมีความล้ า
สมัยแต่ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบภูมิสารสนเทศอย่างสมบูรณ์  
 การพัฒนาซอฟแวร์นั้นพยายามที่จะเน้นที่ชุดโปรแกรม (software package) ที่เชื่อมโยง
กันและใช้ร่วมกันได้ในด้านรูปแบบ โครงสร้างและแฟ้มข้อมูล มีหลายซอฟแวร์ ได้แก่ SURFACE II, 

IMGRID, CALFORM, CAM และ SYMAP เป็นชุดโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือแผนที่โคโรเพลท 
(choropleth map) หรือแผนที่เส้นเท่า (isoline map) การซ้อนทับของข้อมูลจะท าได้สะดวกกว่าท า
โดยแผ่นใส ธนาคารข้อมูลโลกของส านักข่าวกรองแห่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาฐานข้อมูลแผนที่เชิง
ระบบ (Systematic Map Database) เป็นการเก็บข้อมูลชายฝั่ง แม่น้ าและเขตแดนระหว่างประเทศ
ผ่านซอฟแวร์ CAM ที่แสดงรายละเอียดผ่านแผนที่มาตราส่วนต่างๆ และยังคงใช้ถึงในปัจจุบัน และยัง
มีอีกหลายระบบ เช่น DIME ระบบภูมิสารสนเทศที่มีความโดดเด่นมากระบบหนึ่ง คือ ระบบภูมิ
สารสนเทศแห่งแคนาดา (The Canada Geographic Information System) แล้วในปี 1967 จึง
พัฒนาสู่ระบบข้อมูลการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (The Land-Use and Natural Resource 

Inventory System : LUNR) และปี 1969 ก็พัฒนาเป็นระบบการจัดการที่ดินแห่งมิ เนโซตา 
(Minnesota Land Management System : MLMIS ) หลังจากนั้นยังมีการพัฒนาซอฟแวร์ออกมา
อีกมาก อาทิ ซอฟแวร์ ODYSSEEY ที่ใช้สร้างข้อมูลเชิงเส้นหรือข้อมูลเวกเตอร์ (Vector data 

structure) หรือซอฟแวร์ IDRISRI ที่พัฒนาขึ้นมาในยุคเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีราคาไม่สูง
แต่ประสิทธิภาพสูงจัดได้ว่าเป็นซอฟแวร์ส่วนบุคคลในยุคบุกเบิก (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2555: 6-9) 
 หลังจากนั้น GIS มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแตกต่างกว่าเดิมด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกลงมากแต่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลเร็วมาก ในด้านของซอฟแวร์
นั้นหลังจาก IDRISRI แล้วยังมีอีกมากมายเช่น ARCVIEW ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น ARCGIS เป็นซอฟแวร์
ที่มีราคาค่าใช้จ่ายแต่เป็นซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยมมาถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี ซอฟแวร์ค่ายๆ
อ่ืนๆ อีก อาทิ MAP INFO,  Map Window, Geo Media, Global Mapper เป็นต้น    ที่เป็นซอฟแวร์
ทางการค้า แต่ที่ได้รับความนิยม คือ ซอฟแวร์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ (Open Source) ที่ได้รับความนิยมมาก
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ที่สุด คือ QUANTUM GIS ที่ได้รับการพัฒนามาหลายรุ่นเพ่ือตอบสนองการใช้งานที่กว้างขึ้นมากใน
ปัจจุบัน 

 
ภาพ 3.1 GIS ในยุคแรก 

ที่มา: GIS planet (2007) 

 

3.2 ความสามารถของระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและ
สะดวกสบาย เช่น การน าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล แม้กระทั่งการน าเสนอข้อมูลออกมาเป็นแผนที่ 
กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในภาพรวมของพ้ืนที่ที่เราต้องการวิเคราะห์ 
แสดงผลหรือท าความเข้าใจ ความสามารถโดยทั่วไปของ GIS ประกอบไปด้วย (สุพรรณิกา โกยสิน, 

2557: 120-121) 

  1. แสดงที่ตั้งของสิ่งต่างบนพ้ืนผิวโลก ทราบถึงรูปแบบและต าแหน่งที่ตั้งว่าเป็นอย่างไร 
เช่น สถานที่นั้นๆ ตั้งอยู่ติดกับสถานที่ใดหรือลักษณะของการกระจายของร้านค้าปลีกเป็นไปใน
รูปแบบใด 
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ภาพ 3.2 GIS และการแสดงที่ตั้งของสิ่งต่างบนพื้นผิวโลก 

ที่มา: knowsleysafari (2017) 

 

  2. แสดงข้อมูลปริมาณ สามารถค านวณหาพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การค้นหาพ้ืนที่
เป้าหมายที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในแต่ละปี อาทิ พ้ืนที่ชายฝั่ง พ้ืนที่แหล่งน้ า แม่น้ า
หรือทะเลสาบ เป็นต้น 

 
ภาพ 3.3 GIS และการแสดงข้อมูลปริมาณ 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 
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   แสดงความหนาแน่น ทราบถึงรูปแบบการกระจายตัวของสิ่งต่างๆ ในพ้ืนที่ที่เรา
ต้องการจะศึกษาในประเด็นของความหนาแน่นหรือเบาบางซึ่งจะต้องอ้างอิงกับพ้ืนที่นั้นๆด้วย เช่น 
ความหนาแน่นประชากรในด้านต่างๆ อาทิ ค่าอุบัติการณ์ของโรคหรือจ านวนของศาสนสถานในพ้ืนที่
เขตเมืองเก่าหรือค่าความหนาแน่นของสถานที่ส าคัญต่างๆ เป็นต้น 

 
ภาพ 3.4 GIS และการแสดงความหนาแน่น 

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

   เพ่ือค้นหาสิ่งต่างๆ ในแผนที่ เพ่ือความสามารถในการค้นหาและติดตามรวมถึง
การวางแผนปฏิบัติการณ์ ในกรณีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่เปราะบางและเสี่ยงภัย 
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ภาพ 3.5 GIS และการค้นหาสิ่งต่างๆ ในแผนที่ 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

   เพ่ือแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนด้านต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตด้วย เพ่ือประโยชน์ในด้านการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนา 
  ความสามารถและประโยชน์ของ GIS จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน การ
ตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในด้านการพัฒนาและการวิจัยโดยที่การมี GIS เป็นฐานข้อมูล
นั้นจะท าให้ระบบการท างานมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในการศึกษาทางด้านภูมิ
สารสนเทศยังช่วยยกระดับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ให้ดีมากยิ่งไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 3 
ลักษณะการ ได้แก่ 

   ศึกษาความแตกต่างหรือเปรียบเทียบ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของ
ชุมชนรอบทะเลบัวแดง ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบทของจังหวัดอุดรธานี 
   ศึกษาการกระจายตัว เช่น การกระจายตัวของสถานเริงรมย์ในเขตเทศบาล 
จังหวัดอุดรธานี การกระจายตัวของร้านกาแฟในพ้ืนที่เส้นทางถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดพะเยา -

เชียงราย 
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   ศึกษาความสัมพันธ์ เช่น การความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณค่า PM 10 และPM 

2.5 ที่ส่งผลต่อการเกิดโดมความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ อิทธิพลของร้านสะดวกซื้อที่มีผลกระทบต่อ
ร้านค้าปลีกในเขตพ้ืนที่ชานเมือง จังหวัดเลย 

   ศึกษาพลวัตร เช่น การเปลี่ยนแปลงพลวัตรประชากรในประเด็นการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเขตพ้ืนที่ในจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวล าภูและบึงกาฬ 

 
ภาพ 3.6 GIS และการศึกษาระดับของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2560) 

 

3.3 ข้อมูล 

 

 ข้อมูล (data) คือ ภาพหรือเสียงที่ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ภายใน
สถานการณ์หนึ่งๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบหรือค าอธิบายเรื่อง สถานการณ์ สิ่งของ กิจกรรม ที่
ได้รับการบันทึกไว้และมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ข้อมลูคือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้รับการบันทึกไว้  
 ข้อมูลมีความหมายต่างๆ มากมายตามที่นักวิชาการหลายท่านได้นิยามไว้ สามารถสรุปได้
ว่า ข้อมูลคือ เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและน ามาสรุปเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ตัวอักษร 
กลิ่น เสียงหรือสัญลักษณ์หรือการผสมกันของข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้อง
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และเป็นปัจจุบันและท่ีขาดไม่ได้คือ ต้องมีการจัดเก็บและจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือที่จะสามารถน ามา
อ้างอิงได้และน ามาปรับปรุงแก้ไขในกรณีต่างๆตามวัตถุประสงค์ในภายหลัง (Alter. 1996, 

Laudon&Laudon. 1999, Turban Mclean & Wetherbe. 2001, Stair & Reynold. 2001 อ้างใน 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552: 124-125)     
 การที่ข้อมูลมีความสลับซ้อนในการใช้งานนั้น ระบบการจัดการข้อมูลจึงจ าเป็นอย่างมากท่ี
จะต้องมีกระบวนการท าอย่างเป็นระบบเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการได้มาซึ่งข้อมูล (ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552: 125-127)   
  3.3.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล การจ าแนกข้อมูลท าได้หลายวิธีการ ในส่วนนี้จะเป็น
การจ าแนกข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองด้วยกระบวนวิธีต่างๆ อาทิ การทดลอง การสัมภาษณ์ การลงภาคสนามและการสังเกตการณ์ 
ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและตรงตามวัตถุประสงค์ชองผู้เก็บข้อมูลและผู้
วิเคราะห์ข้อมูล แต่มีข้อเสีย คือ การได้มาซึ่งข้อมูลประเภทนี้ประเภทนี้ คือ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
มาก  
   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นหรือผู้ใช้งาน
และผู้วิเคราะห์งานไม่ได้เก็บรวบรวม ที่มาข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ เอกสารรายงานผล วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์สถิติ งานวิจัยตีพิมพ์ เป็นต้น ข้อมูลประเภทนี้จะมีรายละเอียดส าหรับการใช้
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจจะมีข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลโดยที่ผู้ใช้งานอาจจะไม่ทราบ
ถึงข้อจ ากัดข้อนี้และจะส่งผลให้ระบบการประมวลผลข้อมูลและผลลัพธ์นั้นคลาดเคลื่อนได้ ข้อส าคัญ
ในการใช้ข้อมูลประเภทนี้ คือ ต้องท าการตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพข้อมูลให้ละเอียดก่อนการ
ใช้งาน แต่ข้อมูลทุติยภูมิมีข้อดี คือ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยในการท างาน   
  3.3.2 คุณสมบัติของข้อมูล ข้อมูลที่ดีและเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์ผลลัพธ์นั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 
   1. ความถูกต้อง (accuracy) ข้อมูลที่ดีนั้นควรมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและ
ต้องสามารถควบคุมระดับของความคลาดเคลื่อนนั้นๆได้ด้วย   
   2. ความสมบูรณ์ (completeness) ข้อมูลที่ดีมักจะให้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุกด้านเนื่องจากการที่ข้อมูลมีความบกพร่องนั้นจะส่งผลต่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล   
   3. ตรงประเด็น (relevance) การน าข้อมูลมาใช้นั้นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมาก
ที่จะต้องให้ข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และข้อมูลนั้นๆ จะต้องตรงตามองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้ใช้ด้วย  
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   4. ความสั้นกระชับ (conciseness) ความเยิ่นเย้อและยืดยาวของข้อมูลนั้นไม่มี
ความเหมาะสมอย่างมากที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจึงควรที่จะมีความกระชับ 
เข้าใจง่ายและสืบค้นได้ง่าย   
   5. ความทันสมัย (timeliness) ความทันสมัยข้อมูล คือ สิ่งบ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ การที่มีความทันสมัยของข้อมูลนี้ท าให้การน าเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

   6. ความต่อเนื่อง (continuity) การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบควรจะมีการจัดท า
เรียงข้อมูลตามระบบเวลา (timeline) เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือวิจัยเชิงเวลาทั้งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต 

  3.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งที่จะละทิ้งไม่ได้เนื่องจากรายละเอียดของข้อมูลนั้นเป็นส่วนส าคัญ การได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ตรงตามเป้าประสงค์และผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 5 วิธีการ 
ได้แก่  
   1. การเก็บรวบรวมจากรายงาน (Reporting system) คือ การรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารประกอบหรือรายงานผลการท างานที่หน่วยงานส าคัญต่างๆได้จัดท าไว้ เป็นวิธีการท าได้
ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย 

   2. การเก็บรวบรวมจากการขึ้นทะเบียน (Registration) มีลักษณะคล้ายกับการ
เก็บรวบรวมจากรายงาน แต่มีข้อแตกต่าง คือ เอกสารในการขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องมีความต่อเนื่อง
และมีการแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  
   3. การเก็บรวบรวมจากการท าส ามะโน (Census) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาที่ผู้ศึกษาต้องการท าการการศึกษาอย่างแท้จริง ภายใต้เงือนไข คือ ตาม
พ้ืนที่และเวลาที่ต้องการ การเก็บรวบรวมประเภทนี้จะได้ข้อมูลรายละเอียดในระดับหมู่บ้าน ต าบล
หรืออ าเภอ ที่เป็นข้อมูลจริงและสามารถสร้างเป็นข้อมูลชุดสถิติได้อย่างถูกต้อง 
   4. การเก็บรวบรวมจากการส ารวจตัวอย่าง (Sample survey) คือ การเก็บข้อมูล
จากจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการสุ่มตัวอย่างไว้แล้ว ข้อมูลประเภทนี้ได้มาจาการประมาณการเป็นการ
ส ารวจเฉพาะกลุ่มท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อย นิยมเก็บข้อมูลทั้งในกลุ่มหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
   5. การเก็บรวบรวมจากการออกแบบทดลอง (Experimental design) ส่วนมาก
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นจะต้องมีการออกแบบสอบภามหรือแบบทดลอง
ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
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3.4 ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเริ่มต้นที่ท าให้ระบบภูมิ
สารสนเทศมีความสมบูรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น (สุพรรณิกา โกยสิน, 2557: 109-112) 
  3.4.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ บนพ้ืนโลกที่สามารถอ้างอิงพิกัดหรือ
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   1. Vector data คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบไปด้วยรูปแบบจุด เส้นและพ้ืนที่รูปปิด 

    จุด (Point) เป็นข้อมูลตัวแทนแสดงที่ตั้งหรือต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ข้อมูล
จุดจะมีค่าข้อมูลคือ x และ y ทั้งนี้จะไม่สามารถบอก ทิศทาง ระยะทางหรือพ้ืนที่ได้  
    เส้น (Line) เป็นข้อมูลตัวแทนแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเส้นเกิดจากพิกัด
ของจุดสองจุดขึ้นไป แสดงข้อมูลได้เฉพาะทิศทางและระยะทาง ข้อมูลเส้นนี้มีได้ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง 
    พ้ืนที่ (Polygon) เป็นข้อมูลตัวแทนแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีขอบเขตชัดเจน 

เกิดจากพิกัดของจุดสามจุดขึ้นไป และจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจะต้องเป็นจุดเดียวกันเท่านั้น สามารถ
แสดงข้อมูลได้ชนิด เช่น ขนาด ทิศทางและระยะทาง 

 
ภาพ 3.7 ข้อมูล Vector 

ที่มา: InaSAFE (2017) 

 

   2. Raster data เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบตารางกริด (Grid) 

โดยที่ตารางกริดจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า เซลล์ (Cell) หรือ จุดภาพ (Pixel) แต่ละ
จุดภาพจะมีค่าประจ าอยู่เพียงค่าเดียวเท่านั้น สามารถแปลและวิเคราะห์ความหมายได้ก็ต่อเมื่อน าเอา
แต่ละจุดภาพมาเรียงต่อกันทั้งนี้ความละเอียดของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับขนาดของจุดภาพท าให้ข้อมูลที่มี
จุดภาพขนาดเล็กจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก  
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ภาพ 3.8 ข้อมูล Raster 

ที่มา: Environmental Systems Research Institute (2016) 

 

ตาราง 3.1 ข้อเปรียบเทียบข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ 
ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย 

 

 

 

 

Vector data 

ข้อมูลมีขอบเขตชัดเจนเพื่อเป็นตัวแทน
ของลักษณะสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

โครงสร้างข้อมูลซับซ้อน 

ข้อมูลมีขนาดเล็กใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
น้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันหลาย
ข้อมูลจะใช้เวลาในการประมวลผลนาน 

ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกัน การวิเคราะห์
จะมีความถูกต้องแม่นย า 

 

ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
อรรถาธิบายสามารถปรับแก้ได้ 

 

 

 

Raster data 

โครงสร้างข้อมูลไม่ซับซ้อน ข้อมูลมีขนาดใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการเก็บ
มาก 

การทับซ้อนและรวมข้อมูลท าได้ง่าย ไม่สามารถแทนข้อมูลรูปทรงได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายเนื่องจาก
จุดภาพมีขนาดเท่ากัน 

การแก้ ไขข้อมูลท า ได้ ยากหรือไม่
สามารถแก้ไขได ้
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ภาพ 3.9 ความแตกต่างระหว่าง Vector และ Raster data 

ที่มา: Hertfordshire County Council (2017) 

 

  2. ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย เป็นข้อมูลที่บอกคุณลักษณะเพ่ิมเติมให้กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
รูปแบบตารางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนๆได้ ข้อมูลอรรถาธิบายช่วยให้การวิเคราะห์เชิง GIS 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลอรรถาธิบายสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   1. ประเภทของข้อมูล (Type of data) ข้อมูลอรรถาธิบายนั้นสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภทเพ่ือให้ทราบถึงความสามารถและความเหมาะสมในการน ามาใช้งานทั้งส่วนของการ
วิเคราะห์และน าเสนอ ประกอบไปด้วย 

    ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) คือ ข้อมูลที่แสดงสมบัติ ลักษณะ
หรือสถานภาพ ได้แก่ สถานที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อต าบล ชื่อจังหวัด เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล
ไม่สามารถน ามาค านวณเพ่ือการวิเคราะห์ได้ 
    ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) คือ ข้อมูลที่ที่สามารถวัดค่าได้
เป็นตัวเลขหรือมีค่าปริมาณ ข้อมูลประเภทนี้สามารถน าใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือแสดงผลใน
ระบบ GIS ได้  
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   2. มาตราของข้อมูล (Scale of data) เป็นตัวก าหนดวิธีการและศักยภาพในการ
น ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
   3. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) คือ ข้อมูลที่จัดกลุ่มได้จ าแนกกลุ่มได้แต่
ไม่สามารถจัดล าดับและเปรียบเทียบค่าได้ โดยมากแล้วมักจะมีการใช้รหัสเพ่ือความสะดวกแทนข้อมูล
ตัวอักษรที่มีความยาวเกินไป 

   4. มาตราอันดับ (Ordinal scale) คือ ข้อมูลที่จัดล าดับและจัดกลุ่มได้ รวมถึง
น าไปเปรียบเทียบค่าได้แต่ไม่สามารถให้ความส าคัญหรือจ าแนกจ านวนข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขและ
ไม่สามารถค านวณได้  
    มาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วงชั้น  (Interval scale) คือ ข้อมูลที่
ก าหนดได้ด้วยค่าตัวเลขที่มีค่าระหว่างตัวเลขเท่ากัน นิยมน ามาเปรียบเทียบข้อแตกต่าง มักใช้ค่าศูนย์
สมมุติในการวัดค่าข้อมูลมาตราช่วงชั้นสามารถน ามาค านวณได้ 
    มาตราอัตราส่วน (Ratio scale) คือ ข้อมูลที่สามารถก าหนดค่าตัวเลข
จริงได้ สามารถน ามาเปรียบเทียบ จัดล าดับรวมถึงวัดความแตกต่างได้ มาตราอัตราส่วนนี้จะไม่มีศูนย์
สมมุติแต่ศูนย์การไม่มีค่าหรือความหมายใดๆ มาตราอัตราส่วนสามารถน ามาค านวณได้ 
ตาราง 3.2 ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของข้อมูล 

ประเภทข้อมูล การจ าแนก การเรียงล าดับ การค านวณ ค่าศูนย์แท้จริง 
นามบัญญัต ิ     

อันดับ     

อันตรภาค     

อัตราส่วน     

ที่มา: ดัดแปลงจากสุพรรณิกา โกยสิน (2557) 
 

3.5 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Layers) 

 

 ในการใช้ระบบ GIS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูล vector เป็นหลัก 
การใช้ข้อมูล vector นั้นจะต้องมีการแสดงผลเป็นชั้นข้อมูล (layer) คล้ายกับขนมชั้น กล่าวคือ ผ่าน
กระบวนการซ้อนทับกัน (Overlay) ของชั้นข้อมูลชนิดต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์แบบในการแสดงผล
ของข้อมูล เพ่ือที่ผลลัพธ์ของข้อมูลนั้นจะได้มีชุดข้อมูลที่ต้องการศึกษาตามที่ต้องการ โดยที่หนึ่งชั้น
ข้อมูลจะมีข้อมูลที่ต้องการเพียงอย่างเดียว เช่น point line หรือ polygon เพ่ือการง่ายที่จะจัดการ 
วิเคราะห์และน าเสนอ (สุพรรณิกา โกยสิน, 2557: 117-118)  
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ภาพ 3.10 การซ้อนทับกันของชั้นข้อมูล 

ที่มา: City of Lake Elsinore (2017) 

 

 โดยที่กระบวนการที่น า GIS เข้ามาเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
หลักสอดคล้องกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์  
  Ask   ตั้งค าถามหรือปัญหาในการเลือกพ้ืนที่ที่สนใจ 

  Acquire เก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจที่จะศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  Examine  เลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 

  Analyze  ประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในการศึกษา 
  Act   น าเอาผลของการศึกษานั้นไปเผยแพร่ ปฏิบัติรวมถึงน าไปใช้ในพื้นที่จริง 
   

3.6 Geo-processing tools  

 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถน าเอาข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงอรรถาธิบายมา
วิเคราะห์ได้ โดยที่เครื่องมือต่างๆ นั้นจะคัดเลือกในกระบวนการต่างๆทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยที่
กระบวนการที่ส าคัญนั้นมีมากมาย อาทิ 
  3.6.1 Define projection คือ การตั้งค่าพิกัดให้กับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการจะใช้ใน
พ้ืนที่จริง ทั้งนี้จะส่งผลกับความถูกต้องของขอบพิกัดระวางแผนที่ในส่วนของการแสดงผล 
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ภาพ 3.11 การตั้งค่าพิกัดให้กับชุดข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  3.6.2 Query คือ การค้นหา การสืบค้นและการเรียงล าดับข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีผู้ใช้งาน
ก าหนดไว้เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน  

 
ภาพ 3.12 การค้นหา การสืบค้นและการเรียงล าดับข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 
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3.6.3 Clip คือ การตัดหรือเลือกชั้นข้อมูลในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เพ่ือการศึกษาแบบ
เฉพาะทางตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 

 
ภาพ 3.13 การตัดหรือเลือกชั้นข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

  3.6.4 Erase คือ การลบชั้นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการในขอบเขตพ้ืนที่ 

 
ภาพ 3.14 การลบชั้นข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 
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  3.6.5 Intersect คือ การสร้างชั้นข้อมูลใหม่โดยการที่เลือกเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความทับ
ซ้อนกันระหว่าง 2 พ้ืนที่ในชั้นข้อมูลเดียวกัน  

 
ภาพ 3.15 การสร้างชั้นข้อมูลใหม่ตามท่ีต้องการ  
ที่มา: ผู้เขียน 

 

  3.6.6 Union คือ การรวมข้อมูลระหว่าง 2 ชั้นข้อมูล เข้าไว้ด้วยกันโดยที่ทั้งสองชั้น
ข้อมูลจะต้องมีพ้ืนที่ติดกันหรือซ้อนทับกัน 

 
ภาพ 3.16 การรวมชั้นข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 
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  3.6.7 Dissolve คือ การรวมข้อมูลพื้นที่จากชั้นข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้เป็นชั้นข้อมูล
เดียวกัน โดยการยุบรวมชั้นข้อมูลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันและติดกันเข้าเป็นข้อมูลเดียว 

 
ภาพ 3.17 การรวมข้อมูลพื้นที่ 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

  3.6.8 Buffer คือ การสร้างพ้ืนที่รอบข้อมูลจุด เส้นและพ้ืนที่รอบปิด ในการก าหนด
ระยะห่างตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพ่ือสร้างขอบเขตพ้ืนที่ส าคัญในกรณีต่างๆ  

 
ภาพ 3.18 การสร้างพื้นที่รอบข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 
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3.7 Google & GIS 

 

 ในปัจจุบัน ซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชันของ Google นั้นครอบคลุมการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์สามารถเข้าถึงระบบการเชื่อมโยงสื่อสารในโครงข่ายได้อย่างง่ายดาย ระบบ
อินเทอร์เน็ตคือค าตอบของการเชื่อมโยงทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคนี้เริ่มต้นที่ระบบ
อินเทอร์เน็ตได้รับหารพัฒนาการเข้าถึงข้องมูลเว็บไซด์หรือ www. (World Wide Web) นั้นเต็มไป
ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลต้นทางและสื่อ
ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ต่อมาราวปี 2545 ระบบปฏิบัติการ Google ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 
Google Earth การน าเสนอในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการศึกษาทางด้าน
ภูมิศาสตร์ การน าเสนอแอปพลิเคชันหรือซอฟแวร์ในยุคนั้นสร้างความตื่นตัวในวงการด้านการส ารวจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพได้ดาวเทียมของโลกได้เพียงไม่ยาก 
เพียงแค่ท าการค้นหาข้อมูลและดาวน์โหลดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยที่ในสมัยปัจจุบันสามารถ
จ าแนกระบบปฏิบัติการและฟังก์ชันในเครือ Google ออกได้เป็น 3 ระบบที่มีการใช้งานอย่าง
กว้างขวางทั่วโลก ได้แก่  
 3.7.1 Google Earth คือ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมากเพ่ือการศึกษา
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการใช้งานและ
ประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศด้านการใช้งานทางด้านการส ารวจทางด้านภูมิศาสตร์ Google Earth 
คือ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ท าให้ให้ผู้ใช้งานได้รู้จัก ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite imagery) ใน
ลักษณะมุมมองจากที่สูง (bird eye view) หรืออาจกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างง่าย คือการได้รู้
กับกับบ้านของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง ความส าคัญของ Google Earth ในยุคสมัยนั้นคือ การแสดง
พ้ืนที่บนพื้นผิวโลกให้กับผู้ที่สนใจศึกษาและนักวิชาการในการส ารวจและวิเคราะห์ในด้านต่างๆ  
  ข้อดี สามารถน าภาพถ่ายดาวเทียมที่มีรายละเอียดระดับหนึ่งมาเพ่ืองานส ารวจและ
ศึกษา สามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาติดตั้งในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และใช้งานได้ทันที มีความเหมาะสม
ในการใช้เพ่ือการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน 

  ข้อเสีย รายละเอียดของภาพยังไม่มีความละเอียดเพียงพอ เพ่ือใช้ในงานส ารวจอย่าง
ละเอียด ข้อมูลไม่มีความทันสมัย ข้อมูลภาพมาจากหลายแหล่งท าให้ข้อมูลภาพมีคุณภาพไม่แน่นอน 
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ภาพ 3.19 แอปพลิเคชัน Google Earth 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 3.7.2 Google Map คือ ฟังก์ชันหนึ่งของแอปพลิเคชัน Google ที่ถูกสร้างขึ้นมากเพ่ือ
การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่าง Google Earth และ Google 

Map นั้นมีความชัดเจน เนื่องจากการเข้าถึง Google Map นั้นง่ายดายกว่า Google Earth เนื่องจาก
การเข้าถึง Google Map นั้นท าได้โดยการเข้าถึงผ่าน แอปพลิเคชัน Google Chrome ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ในฮาร์ดแวร์ส่วนบุคคล กล่าวคือสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในทุกพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมของระบบอินเทอร์เน็ต  
  ข้อดี การเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายท าได้ง่ายเพียงมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะมีความทันสมัยเนื่องจากแหล่งข้อมูลจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอมีฟังก์ชันการใช้
งานที่หลากหลายและครอบคลุมชั้นข้อมูลหลายประเภท 

  ข้อเสีย รายละเอียดของภาพยังไม่มีความละเอียดเพียงพอเพ่ือใช้ในงานส ารวจอย่าง
ละเอียด คุณภาพของชั้นข้อมูลขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ต 
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ภาพ 3.20 แอปพลิเคชัน Google map 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 3.7.3 Google Street View คือ คุณสมบัติประเภทหนึ่งของแอปพลิเคชัน Google ที่มี
ความสามารถที่โดดเด่นในเชิงภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กล่าวคือ สามารถแสดงภาพเสมือนจริง
ของภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ผ่านมุมมองสายตาของผู้ใช้งานเสมือนจริง โดยการได้ภาพมานั้น
จะผ่านเครื่องบันทึกภาพที่ติดกับยานพาหนะหรือบุคคล ด้วยฟังก์ชันผู้ใช้สามารถท าการส ารวจพ้ืนที่ที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหรือห่างไกลจากผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้มักจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี 
แต่เฉพาะในบางพ้ืนที่ที่มีความส าคัญเท่านั้น 

  ข้อดี สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องลงไปส ารวจในพื้นที่จริงโดย
ทีม่ีระบบการควบคุมบังคับที่สะดวก 

  ข้อเสีย ข้อมูลในบางพ้ืนที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลได้น ามาใช้งานจ าเพาะเจาะจง
ใช้ได้เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ริมเส้นทางคมนาคมเท่านั้น 
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ภาพ 3.21 ฟังก์ชัน Google Street View 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 ในการใช้งาน GIS ทั่วไปในยุคสมัยปัจจุบันมีความจ าเป็นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล
ภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม แม้กระทั่งแผนที่ภูมิประเทศมาตรา
ส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร การที่มีแอปพลิเคชันนี้เข้ามานอกจากประโยชน์ในการส ารวจ
พ้ืนฐานแล้วยังส่งผลให้การได้มาซึ่งข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเนื่องจาก
ข้อมูลภาพถ่ายนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกันชั้นข้อมูลที่มีหลากหลายท าให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในเชิงลึกได้อย่างหลากหลาย 

 

3.8 บทสรุป 

 

 ระบบภูมิสารสนเทศ คือ ระบบปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์และระบบปฏิบัติการที่มีความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน  ระบบนี้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาและวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ การแสดงผลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบแผนที่โดย
ระบบนี้ท าให้เกิดความเข้าใจและแสดงผลลัพธ์ได้ตามเป้าประสงค์โดยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพัฒนาการ
ของระบบการท าแผนที่ ระบบการส ารวจจากระยะไกล โดยมีกระบวนการหลักๆ 3 ส่วน คือ การ
น าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล ระบบนี้เป็นระบบที่ปฏิวัติวงการการท าแผนที่
ให้มีความแปลกและแตกต่างในประเด็นของการน าเสนอข้อมูล จากเดิมที่แผนที่จะต้องมีเพียงจุดเส้น
และพ้ืนที่รูปปิดไปสู่การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ที่มีความแตกต่าง อาทิ แผนที่กราฟหรือ
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แผนภูมิ แผนที่เส้นเท่ารวมไปถึงแผนที่แบบโคโรเพลท เป็นต้น  โดยความสามารถของระบบภูมิ
สารสนเทศนั้นมีความหลากหลาย อาทิ การศึกษาต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่พ้ืนผิวโลก  การแสดง
ข้อมูลเชิงปริมาณและความหนาแน่น การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบในเชิงการกระจายตัว ความสัมพันธ์
และพลวัตรประชากร เป็นต้น  
 ข้อมูลทางด้านระบบภูมิสารสนเทศมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูล
เบื้องต้นที่ผู้ใช้งานเก็บรวบรวมข้อมูลเองตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นข้อมูลที่ถือเป็นสิทธิของผู้
เก็บข้อมูลเอง ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลชั้นรองที่ได้มาจากข้อมูลของผู้อ่ืนจัดเป็นข้อมูลมือสองที่
ผู้ใช้งานจ าเป็นที่จะต้องท าการอ้างอิงชื่อหรือหน่วยงานที่ท าการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลทั้งสอง
ประเภทนี้มีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียดของข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่เท่ากันโดยข้อมูลที่ดีนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติ คือ ความสมบูรณ์ ความตรงประเด็น ความสั้นกระชับ ความทันสมัยและความ
ต่อเนื่อง ในรายละเอียดเชิงลึกทางด้านภูมิสารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทของข้อมูลได้ออกเป็น
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย โดยที่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ คือ ข้อมูลกราฟิกที่สามารถแสดง
ต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลในพ้ืนที่นั้นอกมาแบ่งเป็นข้อมูลเวคเตอร์และข้อมูลราสเตอร์ที่มีความแตกต่าง
กันคือ ข้อมูลเวกเตอร์นั้นจะแสดงข้อมูลในรูปของข้อมูลจุด เส้นและพ้ืนที่รูปปิดแต่ข้อมูลราสเตอร์นั้น
มักจะแสดงออกมาในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลภาพถ่าย ส่วนของข้อมูลเชิง
อรรถาธิบายนั้น คือ ข้อมูลองค์ประกอบที่จะใช้แสดงควบคู่กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งจะท าให้การใช้งาน
ของระบบภูมิสารสนเทศมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้จะน าเสนอได้โดยผ่านกระบวนการ
ซ้อนทับของข้อมูล ในรูปแบบของของชั้นข้อมูลที่แต่ละชั้นจะแสดงข้อมูลในระดับต่างๆ ที่มีประโยชน์
ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

 คุณลักษณะในการใช้งาน การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลนั้นประกอบไปด้วย
หลากหลายระบบที่มีประสิทธิภาพสูงหากน าไปใช้ให้เหมาะสมกับงาน ฟังก์ชันดังที่กล่าวมานั้นถือเป็น
กระบวนการในด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการ
น าเสนอในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนต่างๆ นั้นประกอบไปด้วย  Define 

projection,  Query,  Clip, Erase, Intersect, Union, Dissolve และ Buffer โดยที่กระบวนการ
เหล่านี้จะช่วยให้การน าเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเนื่องจากเป็นกระบวนการที่จ าเพาะ
เจาะจงในด้านภูมิสารสนเทศเท่านั้น 

 ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นครอบคลุมการใช้งานที่กว้างขวางกว่าเดิม ยุค
สมัยที่ Google เป็นทุกอย่างในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ฟังก์ชัน Google Earth Google Map และ 

Google Street View มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยทั้งในเชิง
พ้ืนฐานและขั้นสูง ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานโดยที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย    
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3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ 

 2. ระบบภูมิสารสนเทศในยุคแรกเริ่มพัฒนามาเพ่ือกิจการใด  
 3. จงบอกประโยชน์ของระบบภูมิสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ประเด็น 

 4. coroplate map คืออะไร มีความส าคัญอย่างไรเกี่ยวกับระบบ GIS 

 5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
 6. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลประเภทใดบ้าง 
 7. จงให้ค านิยามของข้อมูล vector และข้อมูล raster 

 8. หลักการแสดงผลข้อมูลทางด้านระบบภูมิสารสนเทศคืออะไร และมีความแตกต่างจาก
ระบบอ่ืนๆอย่างไร 

 9. จงอธิบายประโยชน์ของระบบ Geo-processing tools ที่มีประโยชน์ในการศึกษา
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในยุค THAILAND 4.0 

 10. จงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 11. จงอธิบายประโยชน์ของการใช้งาน Google Earth, Google Map และ Google 

Street View ในชีวิตประจ าวนั  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

ระบบการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 4.1 ที่มาและความส าคัญ 

 4.2 นิยามและค าจ ากัดความ 

 4.3 พัฒนาการของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 4.4 ประเภทของการรับรู้ระยะไกล 

 4.5 ดาวเทียม 

 4.6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากระยะไกล 

 4.7 ภาพถ่ายทางอากาศ 

 4.8 การแปลภาพและประมวลผลจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล  
 4.9 การจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 4.10 การประยุกต์ใช้ 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องที่มาและความส าคัญของระบบการส ารวจจากระยะไกล (Remote 

Sensing) 

 2. อธิบายนิยามและค าจ ากัดความของระบบการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) 

 3. อธิบายเรื่องพัฒนาการของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 4. อธิบายด้านประเภทของการรับรู้ระยะไกล 

 5. อธิบายเรื่องดาวเทียมประเภทต่างของโลก 

 6. อธิบายเรื่องคุณสมบัติของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากระยะไกล 

 7. อธิบายเรื่องภาพถ่ายทางอากาศ 

 8. อธิบายเรื่องการแปลภาพและประมวลผลจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 

 9. อธิบายเรื่องการจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 10. อธิบายเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบการส ารวจจากระยะไกล 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการส ารวจจาก
ระยะไกล 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ด้านระบบการ
ส ารวจจากระยะไกล 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการใช้งานระบบการส ารวจจากระยะไกลใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านระบบการส ารวจจาก
ระยะไกล 

 5. ลงมือปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์จริงตามขั้นตอนและกระบวนการทางด้านการส ารวจจาก
ระยะไกล 

 6. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 4 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 4 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 
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บทท่ี 4 

ระบบการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) 

 
 การส ารวจจากระยะไกลเป็นระบบปฏิบัติการที่เข้ามาเติมเต็มระบบการท างานของระบบ
การส ารวจและระบบภูมิสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด การส ารวจจากระยะไกล คือ 
ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบแรกเริ่มในการส ารวจพ้ืนผิวโลก ตามหลักฐานพบว่าถูกใช้ในกิจการ
ทางด้านการทหารในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และจึงพัฒนาการส ารวจจากการติดกล้องที่ตัว
สิ่งมีชีวิต อากาศยานมาจนถึงระบบดาวเทียมในยุคปัจจุบัน ในการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์นั้นระบบการ
ส ารวจจากระยะไกลถือได้ว่าเป็นหลักส าคัญส าหรับนักศึกษาและนักวิจัย เนื่องจาก ภาพถ่ายมุมสูง 
ภาพถ่ายทางอากาศตลอดจนภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อผลลัพธ์ของจุดประสงค์การศึกษา  
 ความน่าสนใจของระบบการส ารวจจากระยะไกลในปัจจุบันนั้นมาจากระบบเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าไปอย่างไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นท าให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นง่าย
เพียงแค่การค้นหาและน าเข้าข้อมูลเข้าไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ แต่ในความสะดวกสบายนี้ก็
ยังพบข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงหรือมีรายละเอียดสูงจากดาวเทียม
หรืออากาศยานนั้นมักจะต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับข้อมูลนั้นสูงตามไปด้วย     
 โดยภาพรวมรวมแล้วในการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนั้นระบบการส ารวจทาง
ระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ ระบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษานั้นมี
ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีรายละเอียด
สูงจะช่วยให้งานศึกษานั้นๆ มีความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

 

4.1 ที่มาและความส าคัญ 

 

 ระบบการส ารวจจากระยะไกลนั้นเป็นเทคนิควิธีที่น าเอาระบบการถ่ายภาพมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุดสอดคล้องกับการพัฒนาอากาศยานที่มีความส าคัญทางด้านการคมนาคมจาก
พัฒนาการของทั้งสองเทคโนโลยีนี้ท าให้โลกได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน ระบบการ
ส ารวจจากระยะไกลแรกสุดใช้ในกิจการทหารในยุโรปช่วงสงครามโลกตั้งแต่ครั้งที่ 1-2 ประกอบไป
ด้วย บอลลูน เครื่องบินหรือแม้กระทั่งสัตว์ปีกประเภทนกพิราบ ต่อมาเมื่อจึงเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่คือ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นอินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟแทนเข้ามาใช้ภาพถ่ายทางอากาศหลังจากนั้น
ในช่วงสงครามเย็นเมื่อมนุษย์พัฒนาตัวเองให้สามารถส่งอุปกรณ์ออกสู่อวกาศได้ การรับรู้จาก
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ระยะไกลจึงก้าวข้ามจุดเดิมไปอย่างสิ้นเชิงจากที่ต้องมีการควบคุมดูแลโดยมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป
ใช้การบันทึกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงรายละเอียดของข้อมูลที่มีพัฒนาขึ้นไปให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ 

 ในการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ ระบบการรับรู้จากระยะไกลถือได้ว่ามีความส าคัญเนื่องเป็น
ระบบการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่น าเข้ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาร่วมกัน พัฒนาการด้านนี้ช่วยให้การ
เข้าถึงการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากพ้ืนที่นั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก
และการน าเอาภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมาใช้นั้นจะท าให้เกิดความเข้าใจในพ้ืนที่นั้น
อย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึนไปกว่าเดิม 

 
ภาพ 4.1 การส ารวจจากระยะไกลในยุคเริ่มต้น 

ที่มา: The Professional Aerial Photographers' Association (2017) 

 

4.2 นิยามและค าจ ากัดความ 

 

 ระบบการรับรู้จากระยะไกล คือ เทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่สนับสนุนระบบภูมิสารสนเทศใน
ประเด็นของข้อมูลพื้นที่ วัตถุและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก โดยใช้ระบบการบันทึกภาพผ่าน
ดาวเทียมหรือเครื่องบิน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ การส ารวจ
การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่  (ชูเดช โลศิริ, 2557: 69) 
 การรับรู้จากระยะไกล เป็นประโยคที่ประกอบขึ้นมาจากการรวมค าสองค า คือ Remote 

คือ ระยะไกลและ Sensing คือ การรับรู้ เมื่อรวมทั้งสองค าเข้าด้วยกันจะหมายถึง “การรับรู้จาก
ระยะไกล” Remote Sensing หรือ RS น ามาใช้ครั้งแรกโดย Evelyn L. Pruitt ที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์วิจัยกองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา ในราวปี 1960 เพ่ือใช้เรียกระบบการท างานของอุปกรณ์ตรวจวัด
จากระยะไกลหลายๆ ประเภทในยุคนั้นที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ เรดาร์ภาคพ้ืนดิน กล้องถ่ายภาพทาง
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อากาศและอุปกรณ์ถ่ายภาพบนดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เริ่มใช้ครั้งแรกบนดาวเทียมส ารวจ
บรรยากาศ TIROS 1 (Satellite RS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (อริศรา เจริญปัญญาเนตร, 2553: 1) 

 รีโมทเซนซิงสามารถแบ่งค าจ ากัดความได้เป็น 2 ช่วง คือ ในปี 1960 และปี 2000 
เนื่องจากในปี 1960 หลักการท างานส ารวจนั้นมักจะใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ค า
จ ากัดความ คือ การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic energy) ในการบันทึกภาพสิ่ง
ที่อยู่โดยรอบซึ่งสามารถน าภาพมาท าการแปลความ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีท าให้ค านิยามในยุคนี้ ได้ความว่า การส ารวจจากระยะไกล เป็นเทคนิค
การบันทึก (recording) การสั ง เกต (observing) และการรับรู้  (sensing) เกี่ ยวกับวัตถุหรื อ
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ห่างไกล (remote) โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรงแต่อาศัย
แหล่งก าเนิดพลังงานดวงอาทิตย์หรือพลังงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นสื่อได้การได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือที่จะ
น าไปประมวลผล วิเคราะห์รวมถึงประยุกต์ใช้ (สมพร สง่าวงศ์, 2552: 1-2) 

 Remote Sensing มีค าแปลในภาษาไทยอยู่มากมาย อาทิ การรับรู้จากระยะไกล การ
ส ารวจข้อมูลจากระยะไกล โทรสัมผัส และ โทรนิทัศน์ โดยที่ราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า การับรู้จาก
ระยะไกล การรับรู้จากระยะไกลเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ 
พ้ืนที่และปรากฏการณ์บนพ้ืนผิวโลกจากเครื่องรับรู้ (sensor) โดยปราศจากการสัมผัสพื้นที่เป้าหมาย
โดยใช้คลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic energy) เป็นสื่อในการได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
ลักษณะดังนี้ การสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Spectral characteristics) ลักษณะเชิงพ้ืนที่ของ
วัตถุบนพ้ืนโลก (Spatial characteristics) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา 
(Temporal characteristics) (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552: 43)  
 สามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ของการส ารวจจากระยะไกลนั้นมีมาก การให้ความหมายหรือ
ค านิยามทั้งที่ได้กล่าวมานั้นก็ได้จ ากัดตามความสามารถและประโยชน์ทั้งสิ้น สามารถสรุปได้ว่า
ความหมายของการส ารวจจากระยะไกล คือ การท าความเข้าใจ การส ารวจหรือแม้กระทั่งการศึกษา
วิเคราะห์โดยอาศัยพลังงานหรือค่าการสะท้อนของพลังงานประเภทต่างๆ โดยที่ผู้ศึกษาวิจัยข้อมูล
นั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปถึงในพ้ืนที่ภาคสนามหรือสถานที่จริง การมีระบบการส ารวจจากระยะไกลมา
ช่วยในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศท าให้แนวทางการศึกษาที่เคยมีอยู่เดิมนั้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 
 

4.3 พัฒนาการของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 

 ระบบการส ารวจจากระยะไกลมีการพัฒนามาอย่างยาวนานเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบที่มี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงเพ่ือการใช้งานในปัจจุบัน ดังที่ได้ทราบเบื้องต้นมาแล้วว่าระบบนี้
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พัฒนาไว้เพ่ือกิจการทางด้านทหาร ข้อดีของระบบนี้  คือ มีความละเอียดของข้อมูลในเชิงพ้ืนที่และ
จ าเป็นอย่างมากที่ข้อมูลจะต้องมีความเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะในยุคใดก็ตาม ทั้งนี้สามารถจ าแนก
พัฒนาการของระบบการส ารวจจากระยะไกลออกได้เป็น 4 ยุคส าคัญ ได้แก่ (อริศรา เจริญปัญญา
เนตร, 2553: 3-8) 
  1. ยุคก่อน-หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การรับรู้จากระยะไกลนั้นเริ่มจากการถ่ายภาพ 
(Photography) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกคือ “PHOS” ที่แปลว่า แสง และ “GRAPIAN” ที่
แปลว่า การศึกษา โดยเริ่มจากนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับ อัล ฮาเซน (Al Hazen) ที่ได้อธิบาย
หลักการท างานของ Camera Oscuba ที่สามารถถ่ายภาพได้ในสมัยนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 
ต่อมาประมาณปี 1452-1519 ลีโอนาโด ดาวินซี (Leonardo Da Vinci) ได้น าหลักการของกล้อง
ดังกล่าวมาจัดท ารายละเอียดของวิธีสร้างและการใช้งาน กล้องนี้จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประกอบกับที่ในปี 1966 เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ค้นพบหลักการกระจายตัวของ
แสงผ่านรูปทรงปริซึม ท าให้เกิดองค์ความรู้ในด้านการรวมแสงเพ่ือสนับสนุนหลักการในการถ่ายภาพ
ใช้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประกอบกับในปี 1855 เจมส์ เคิร์ก แมคเวลล์ ได้เสนอทฤษฎีการผสมสี
บวก (Color Additive Theory) ที่เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการรับรู้และการสร้างสี และเมื่อกัสเปอร์ เฟ
ลิกซ์ ตูนาคง หรือ นาร์ดา (Gasper Felix Tournachon or Narda) สามารถสามารถถ่ายภาพจาก
บอลลูนเหนือกรุงปารีสได้ที่ระดับความสูง 1,200 ฟุต ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมในเทคนิคนี้และส่งผลให้
ในปี 1887 ประเทศเยอรมันเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้เพ่ือการส ารวจ พ้ืนที่ป่าไม้และขนาดของวัตถุต่างๆ 
นอกจากนี้ยังพบว่าในราวปี 1906 จี อาร์ ลอว์เรนซ์ (G.R. Lawrence) ได้ใช้บอลลูนเพ่ือการ
บันทึกภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้เมือง San Francisco ที่ระดับความสูง 600 เมตร 
ปี1907 ออกัส และ หลุยส์ ลูเมียร์ (Auguste & Louis Lumiere) ชาวฝรั่งเศสท าการพัฒนาเทคนิค
การถ่ายภาพสีท าให้มีการแพร่กระจายของเทคนิคนี้ไปทั่วโลก รวมถึงวิวเบอร์ ไรท์ (Wilbur Wright) 
ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายรูปของอิตาลีและพยายามขายเครื่องบินแก่รัฐบาลอิตาลีด้วย จนกระทั่งในปี  1914 

สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มต้นขึ้น เทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับการสนับสนุนและลดลดไปเมื่อ
สงครามสิ้นสุดลง จนมีการเริ่มใหม่โดยประเทศฝรั่งเศสช่วงปี 1918 ที่หน่วยอากาศสงครามได้ถ่ายภาพ
เฉลี่ยคืนละ 10,000 ภาพเพ่ือใช้ประกอบการสงคราม   

  2. ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 หน่วยงานมากมายถูก
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเทคโนโลยีทางด้านโฟโตแกรมเมทรีและรีโมทเซนซิง รวมไปถึงการพัฒนาฟิล์มอินฟราเรด 
ราวปี 1936 อัลเบิร์ต ดับบลิว สตีเวน (Albert W. Stewens) ท าการถ่ายภาพความโค้งของพ้ืนผิวโลก
จากบอลลูน ที่ระดับความสูง 72,000 ฟุต ได้เป็นครั้งแรก ท าให้ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี 1939 

นั้นกองทัพเยอรมันให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ได้ส ารวจจากระยะไกลว่าเป็นข้อมูลที่จะสามารถท าให้
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ครอบครองโลกได้ ทั้งนี้เยอรมัน คือ ประเทศที่มีการบุกเบิกการถ่ายภาพชนิดต่างๆ รวมไปจนถึงการ
สร้างจรวด V2 (V2 rocket) ระบบเรดาร์ (Radar) เป็นต้น   
  3. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง ยุคของการเริ่มต้นการพัฒนา (ทศวรรษที่ 1960) 

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้เกิดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นจ านวนมากเกิดการ
คิดค้นทางด้านระบบภาพถ่ายหลายช่วงคลื่น (Multi-Spectrum range) ภาพอินฟราเรดสี (Color-

Infrared photography) ที่สามารถน าไปต่อยอดในทางอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ทางทหารได้ หลังจากนั้นสหรัฐได้
พัฒนาระบบสอดแนมทางการทหารให้ดีมากกว่าเดิมด้วยเทคนิคแนวทางนี้เพ่ือประโยชน์ในการสอด
แนมทางการทหาร จนกระทั่งสหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียม SPUTNIK-1 ออกสู่อวกาศเพ่ือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อมา 4 เดือนให้หลังดาวเทียม EXPLORER 1 ของสหรัฐถูกปล่อยตาม
ออกไป ต่อมาในปี 1960 สหรัฐอเมริกาได้ปล่อยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา TIROS-1 เข้าสู่วงโคจร แต่
เป็นดาวเทียมรุ่นแรกๆ ที่ให้รายละเอียดภาพค่อนข้างหยาบ 

  4. ยุคของดาวเทียมส ารวจโลก หลังปี 1972 ระบบการศึกษาโดยระยะไกลได้มีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบการส ารวจด้วยดาวเทียมนั้นจะครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษามากกว่าใน
อดีตเป็นอย่างมาก 

ตาราง 4.1 การปล่อยดาวเทียมที่ส าคัญ 

ปี รายละเอียด 

1972 ดาวเทียม ERST-1 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น LADSAT-1 

1972 ได้รับภาพจากดาวเทียม Skylab เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตแผนที่ 
1975 ปล่อยดาวเทียม LANDSAT-2 และ GOES 

1978 ปล่อยดาวเทียม LANDSAT-3 และ Seasat (ดาวเทียมดวงแรกในระบบ SAR) 

1978 ปล่อยดาวเทียม NIMBUS-7 ในระบบ Total Ozone Mapping Sensor (TOMS) และ 
Coastal Zone Color Scanner (CZCS)  

1981 ปล่อยดาวเทียม Space –Shuttle Imaging Radar (SIR-A) และ Meteosat-2  

1982 ปล่อยดาวเทียม LANDSAT-4 

1984 ปล่อยดาวเทียม SIR-B 

1984 ปล่อยดาวเทียม LANDSAT-5 (ปัจจุบันยังใช้งานอยู่) 
1986 ปล่อยดาวเทียม SPOT-1 

1988 ปล่อยดาวเทียม IRS-1A Meteorsat-3 

1989 ปล่อยดาวเทียม Meteorsat-4 

1990 ปล่อยดาวเทียม SPOT-2 
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ตาราง 4.1 การปล่อยดาวเทียมที่ส าคัญ (ต่อ) 
ปี รายละเอียด 

1991 ปล่อยดาวเทียม ERS IRS-1B Meteorsat-5 

1992 ปล่อยดาวเทียม JERS-1 

1993 ปล่อยดาวเทียม SPOT-3 และ LANDSAT-6 

1994 ปล่อยดาวเทียม SIR-C/X-SAR 

1995 ปล่อยดาวเทียม Orbview-1 ,ERS-2,Radarsat-1และ IRS-1C 

1996 ปล่อยดาวเทียม IRS-P3 และ SPOT-3 

1997 ปล่อยดาวเทียม Orbview-2, SeaWiFS, GOES-10,IRS-1D และ Meteorsat-7 

1998 ปล่อยดาวเทียม SPOT-4, SPIN-2, JERS-1 และIKONOS-1 (ปัจจุบันสูญหาย) 

1999 ปล่อยดาวเทียม LANDSAT-7 , IKONOS-2, IRS-P4, QuickSCAT และ Terra MODIS 

ASTER 

2000 ปล่อยดาวเทียม SRTM EROS A1 Jason-1 

2001 ปล่อยดาวเทียม Quickbird 

2002 ปล่อยดาวเทียม Aqua SPOT-5, ENVISAT, METSATและ Meteosat Second 

Generation 

2003 ปล่อยดาวเทียม Orbview-3 

2003 ปล่อยดาวเทียม ALOS 

2003 ปล่อยดาวเทียม Radarsat-2, CBERS-2, DMC BilSat (Turkey) 

2004 ปล่อยดาวเทียม RocSat-2 

2005 ปล่อยดาวเทียม TopSat 

2005 บริษัท Google Inc. เปิดตัวเว็บไซด์เพ่ือใช้ในการค้นหาต าแหน่งต่างๆ จากภาพถ่าย
ดาวเทียม รู้จักกันในชื่อ “Google Earth” 

2008 ปล่อยดาวเทียม THEOS ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม เวลา
ประมาณ 13.37 น. 

 

 นับตั้งแต่โลกมีการใช้งานระบบการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) ช่วยให้สามารถ
ก าหนดพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกได้สะดวกและเร็วมากขึ้น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการบูรณาการข้อมูลเหล่านี้เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
และการศึกษาวิจัยได้ 
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ภาพ 4.2 ดาวเทียมในระบบการส ารวจ 

ที่มา: VideoNews (2016) 

 

4.4 ประเภทของการรับรู้ระยะไกล 

 

 การรับรู้จากระยะไกลใช้แหล่งพลังงานในการจ าแนกประเภทได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (ชู
เดช โลศิริ, 2557: 71-72)  
  การรั บ รู้ ร ะย ะ ไกลแบบพาสซี พ  (Passive Remote Sensing) เ ป็ น ระบบที่ มี
แหล่งก าเนิดพลังงานคือ ดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่มีการสะท้อน (reflection) และการ
ปล่อยรังสี (emission) ผ่านบรรยากาศมาบนพ้ืนผิวโลกและจึงสะท้อนกลับมายังเครื่องรับ ข้อจ ากัด
ของการรับรู้ระยะไกลแบบพาสซีพ คือ สามามารถรับและบันทึกข้อมูลได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันและ
ไม่สามารถรับและบันทึกข้อมูลในเวลากลางคืนและช่วงเวลาที่สภาวะอากาศไม่เหมาะสม เช่น มีเมฆ
หมอกปกคลุม ฝนตกหรือหมอกลงจัด เป็นต้น 

  การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟ (Active Remote Sensing) เป็นระบบที่มีเครื่องมือรับ
สัญญาณที่มีแหล่งก าเนิดพลังงานในตนเอง อาทิ คลื่นไมโครเวฟระบบเรดาร์ (Radio Detection and 

Ranging : Radar) คลื่นสั้นในระบบไลดาร์  (Light Detection and Ranging : LIDAR) พลังงาน
เหล่านี้มักจะเป็นคลื่นวิทยุหรือล าแสงที่จะส่งพลังงานไปตกกระทบยังวัตถุหรือพ้ืนที่เป้าหมายและจะ
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เกิดกระบวนการสะท้อนกลับมายังเครื่องรับ การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟนี้ไม่มีข้อจ ากัดในการ
บันทึกข้อมูลและไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสภาพอากาศ กล่าวคือ สามารถท างานได้ทั้งเวลา
กลางวันและเวลากลางคืนรวมทั้งสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศและสามารถส่งพลังงานคลื่นทะลุ
ทะลวงถึงใต้พ้ืนดินลึกเป็นระยะประมาณ 5 เมตร  
  ระบบไลดาร์ คือ ระบบแอคทีฟรีโมทเซนซิงชนิดหนึ่งที่มีความทันสมัย สามารถสร้าง
โมเดลความสูงเชิงตัวเลขในแนวดิ่งที่มีความแม่นย าสูง ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี 3 ชนิด คือ เลเซอร์ 
(laser) ระบบก าหนดต าแหน่งบนผิวโลก (GPS) และเครื่องวัดที่อาศัยหลักความเฉื่อย (Inertial 

Measurement Unit : IMU)ในการบันทึกการวางตัวของเครื่องตรวจวัดในช่วงที่ GPS ไม่สามารถใช้
งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างผลลัพธ์ของระบบไลดาร์ ได้แก่ การส ารวจทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี การส ารวจพ้ืนที่ลุ่มน้ า รวมไปถึงการวิเคราะห์ ประเมินผลพ้ืนที่เสี่ยงและเสียหายจากภัย
พิบัติ      

 
ภาพ 4.3 หลักการท างานของการรับรู้จากระยะไกล 

ที่มา: Universität Rostock (2017) 

 

4.5 ดาวเทียม 

 

 ดาวเทียม คือ นวัตกรรมของมนุษยชาติที่เปลี่ยนแปลงการส ารวจชองโลก โคจรรอบโลก
โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกตามหลักการเดียวกันกับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกหรือโลกโคจรรอบ
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ดวงอาทิตย์ ดาวเทียมถูกสร้างขึ้นเพ่ือกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น การทหาร การสื่อสาร การ
ส ารวจทางด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยด้านอวกาศ เป็นต้น ในยุคนี้มีดาวเทียมโคจรอยู่เป็นจ านวนมากรอบโลก โดยสามารถจ าแนก
ประเภทของดาวเทียมได้ดังนี้ (ชูเดช โลศิริ,2557:79-86)  
 4.5.1 ประเภทของดาวเทียมสามารถจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ได้ 8 ประเภท ประกอบ
ไปด้วย  
  1. ดาวเทียมสื่อสาร คือ ดาวเทียมที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดทวนสัญญาณไปยั งสถานี
ภาคพ้ืนดิน ที่มีหน้าที่รับและส่งสัญญาณความถี่คลื่นไมโครเวฟจากสถานีภาคพ้ืนดิน โดยที่ตัวรับ
สัญญาณบนดาวเทียมจะรับสัญญาณภาพและเสียงไว้และขยายคลื่นสัญญาณให้แรงขึ้นและส่งกลับ
มายังสัญญาณภาคพ้ืนดิน ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม (THAICOM) ดาวเทียมคอมสตาร์ (COMSTAR) 

ดาวเทียมอินเทลแซท (INTELSAT) เป็นต้น 

 
ภาพ 4.4 ดาวเทียมสื่อสาร THAICOM 4 

ที่มา: IPSTAR (2012) 

 

  2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา คือ ดาวเทียมที่ใช้เพ่ือติดตามและตรวจสอบสภาวะอากาศ 
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศทั่วโลกและวัดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงการ
ติดตามการเคลื่อนที่ของพายุระดับต่างๆ ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายบนโลกได้ เช่น ดาวเทียม TIROS–
1 (Television and Infrared Observational Satellite) ดาวเทียม NOAA (National Oceanographic 

and Atmospheric Administration) GMS-5 ประเทศญี่ปุ่นและ FY-1D ของประเทศจีน 
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ภาพ 4.5 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
ที่มา: The NOAA National Environmental Satellite (2017) 

 

  3. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร คือ เป็นดาวเทียมท่ีมีผลกับการศึกษาทางด่านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศมักจะออกแบบมาเพ่ือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนผิวโลก 
เช่น ดาวเทียมแลนแซด (LANDSAT) ดาวเทียมไทยโชต (THEOS)  

 
ภาพ 4.6 ดาวเทียม LANDSAT 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2560) 

 

  4. ดาวเทียมด้านการทหาร คือ เป็นดาวเทียมที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการด้านการทหาร
โดยเฉพาะมีความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมเตือนภัย ดาวเทียมจู่โจม 
ดาวเทียมต่อต่านจรวด โดยที่ดาวเทียมเหล่านี้จะใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางการทหารเท่านั้นไม่ยุ่ง
เ กี่ ย วกับระบบ อ่ืนๆ  เช่ น  ดาว เที ยม  DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) 
ดาวเทียม ELINT และดาวเทียม CORONA 
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ภาพ 4.7 ดาวเทียม DMSP, ELINT และ CORONA 

ที่มา: Office of Satellite and Product Operations (2017) 

        Shoghi Communications Ltd (2017) 

        National Reconnaissance office (2017) 

 

  5. ดาวเทียมดาราศาสตร์ คือ เป็นดาวเทียมที่สร้างขึ้นเพ่ือสังเกตการณ์และความ
เป็นไปของดาวเคราะห์ เทหวัตถุ กาแล็กซีและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศ เช่น ดาวเทียม 
MAGELLAN ส ารวจดาวศุกร์ดาวเทียม GALILEO ส ารวจดาวพฤหัส เป็นต้น 
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ภาพ 4.8 ดาวเทียมแมกแจแลนและดาวเทียมกาลิเลโอ 

ที่มา: David R. Williams (2005) 

        California institute of technology (2017) 

 

  6. ดาวเทียมน าหน คือ เป็นดาวเทียมท่ีใช้เพื่อการน าทาง การส ารวจรังวัด การวางแผน
การขนส่ง การติดตามยานยานพาหนะ ระบบการจราจรและการน าทางในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ดาวเทียม GPS ที่ส าคัญต่างๆ  
  7. สถานีอวกาศ คือ เป็นสถานีดาวเทียมในอวกาศ โดยมากมักสร้างขึ้นเพ่ือทดลอง
ทางด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลายาวนาน ได้แก่ สถานีอวกาศ Salyut 1ของสหภาพโซ
เวียต สถานีอวกาศMirของประเทศรัสเซีย สถานีอวกาศ Skylab ของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานี
อวกาศ Tiangong-1ของประเทศจีนและสถานีอวกาศ International Space Station (ISS) ที่มี 2 
ส่วน คือ รัสเซียและอเมริกาควบคุม 

 
ภาพ 4.9 Skylab Space Station 

ที่มา: National Aeronautics and Space Administration (2560) 
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  8. ดาวเทียมขนาดเล็ก คือ เป็นดาวเทียมขนาดเล็กและน้ าหนักน้อย ได้แก่  
   Small-satellite (น้ าหนักต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัม) 

   Mini-satellite (น้ าหนัก 200-500 กิโลเมตร) 
   Micro-satellite (น้ าหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม) 

   Nano-satellite (น้ าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม) 

 4.5.2 วงโจรดาวเทียม (Satellite orbit) สามารถแบ่งประเภทของวงโคจรตามระยะเวลา
การเคลื่อนที่ของดาวเทียมรอบโลก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. วงโคจรสัมพันธ์กับโลก เป็นวงโคจรแนวระนาบ ลักษณะของการโคจรเป็นวงกลม 
โคจรในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตร ระดับสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของดาวเทียมจะเท่ากับ 24 ชั่วโมงเหมือนโลกหมุนรอบตนเอง (86164.1วินาทีต่อรอบ) จึงท า
ให้ต าแหน่งของดาวเทียมเหมือนกับว่าคงที่อยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าวงจรค้างฟ้า (geo-stationary 

orbit) จึงมักเรียกดาวเทียมประเภทนี้ว่าดาวเทียมค้างฟ้า (geo-stationary satellite) โดยส่วนมาก
ดาวเทียมประเภทนี้ คือ ดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 
ภาพ 4.10 วงโคจรของดาวเทียม 

ที่มา: สุเจตน์ จันทรังษ์ (2560) 

 

  2. วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ เป็นวงโคจรทีหมุนเวียนในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับที่
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วงโคจรของดาวเทียมจะเป็นไปในทิศทางเหนือ -ใต้ โดยที่ผ่านแนวละติจูด
นั้นๆในเวลาท้องถิ่นเดียวกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   วงโคจรผ่านขั้วโลก (polar orbit) คือวงโคจรที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม แนวเส้น
ผ่านศูนย์กลางในแนวขั้วโลก ระดับความสูงของการโคจร 500-1000 กิโลเมตร จากพ้ืนผิวโลก ถือได้
ว่าเป็นวงโคจรในระดับต่ า ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาใน
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การโคจรรอบโลกเพียง 90 รอบต่อวินาที จัดได้ว่าเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรครอบคลุมพ้ืนที่รอบโลก
มากที่สุด เช่น ดาวเทียม NOAA  

 
ภาพ 4.11 วงโคจรผ่านขั้วโลก (polar orbit) 

ที่มา: สุเจตน์ จันทรังษ์ (2560) 

 

   วงโคจรเอียง (inclined orbit) คือ วงโคจรที่มีรูปร่างเป็นทั้งวงกลมและวงรี วง
โคจรลักษณะนี้มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่แตกต่างไปตามระดับการเอียงหรือมุมที่ดาวเทียมท ากับระนาบ
ของพ้ืนผิวโลก แต่ไม่รวมวงโคจรผ่านผิวโลก  

 
ภาพ 4.12 วงโคจรระนาบเอียง (inclined orbit) 

ที่มา: สเุจตน์ จันทรังษ์ (2560) 

 

   วงโคจรแบบโมนิย่า (Moniya orbit) คือ วงโคจรรูปแบบพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพ่ือ
ทดแทนความสามารถในการให้บริการพ้ืนที่ใกล้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นดาวเทียมของประเทศ
รัสเซียจะมีดาวเทียม 3 ดวงเคลื่อนที่ตามกันท าให้เห็นดาวเทียมอยู่ทางซีกโลกเหนืออยู่ตลอดเวลาเมื่อ
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ดาวเทียมดวงหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านไป ดวงที่เคลื่อนที่ตามมาก็จะเข้ามาแทนที่ ท าให้เสมือนกับว่ามี
ดาวเทียมให้บริการตลอดเวลา 

 
ภาพ 4.13 วงโคจรโมนิยา (Molniya orbit) 

ที่มา: สุเจตน์ จันทรังษ์ (2560) 

 

  ในกรณีของการแบ่งวงโคจรตามระดับความสูงนั้น สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
   วงโคจรระดับต่ า (Low Earth Orbit : LEO) เป็นวงโคจรดาวเทียมท่ีมีระดับความ
สูงต่ ากว่า 1,000 กิโลเมตร คือ ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
   วงโคจรระดับปานกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) เป็นวงโคจรดาวเทียมที่
มีระดับความสูงระหว่าง LEO และ GEO คือ ดาวเทียมน าร่อง 
   วงโคจรค้างฟ้า (Geo-stationary Orbit : GEO) มีลักษณะการโคจรเป็นรูป
วงกลม โคจรในแนวระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตร เป็นวงโคจรดาวเทียมที่มีระดับความสูงประมาณ 
40,000 กิโลเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเอง คือ 24 ชั่วโมงต่อรอบ
จึงเปรียบเสมือนไม่มีการเคลื่อนไหว ได้แก่ ดาวเทียมสื่อสาร THAICOM เป็นต้น 
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ภาพ 4.14 วงโคจรระนาบศูนย์สูตร (Equatorial orbit) 

ที่มา: สุเจตน์ จันทรังษ์ (2560) 

 

   วงโคจรระดับสูง (High Elliptical Orbit: HEO) เป็นดาวเทียมที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ
พิเศษเฉพาะกิจ มีความเร็วในวงโคจรไม่คงที่ ส่วนมากมีวงโคจรรูปวงรี เป็นดาวเทียมที่ใช้เพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 4.5.3 ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร เป็นดาวเทียมชุดแรกๆของโลกที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
กิจการด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นชุดของดาวเทียมที่มีจ านวนมากที่สุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายภาพ
หลายช่วงคลื่นเพ่ือประโยชน์ในหลายด้านในการศึกษามีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ระดับความสูงเหนือ
ผิวโลกไม่เกิน 1,200 กิโลเมตร สามารถแบ่งตามความละเอียดของจุดภาพได้ ดังนี้ 
  1. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรจุดภาพสูง เป็นชุดดาวเทียมที่พัฒนามาใช่เวลาไม่นาน 
เพ่ือส ารวจข้อมูลจากระยะไกล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในด้านความละเอียดเชิงพ้ืนที่ โดยที่พยายาม
ที่จะให้ความละเอียดของภาพนั้นใกล้เคียงกับภาพถ่ายทางอากาศมากที่สุด ปัจจุบันนี้มีดาวเทียมที่
สามารถบันทึกข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ระดับ 1-4 เมตรมากกว่า 12 ดวง ดาวเทียมเหล่านี้จะใช้
เครื่องรับรู้แบบแพนโครมาติก (panchromatic) ในการบันทึกภาพเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์ในการ
ส ารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมและการท าแผนที่ นอกจากนั้นยังมี
เครื่องรับรู้แบบหลายช่วงคลื่น (multispectral) เป็นองค์ประกอบด้วย เช่น คลื่นตามองเห็น คลื่น
อินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟ ดาวเทียมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดาวเทียม IKONOS ดาวเทียม QUICKBIRD 
ดาวเทียม WORLDVIEW ดาวเทียม GEOEYE เป็นต้น  
  2. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรจุดภาพปานกลาง เป็นดาวเทียมที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
การส ารวจจากระยะไกลมาตั้งแต่ยุคแรก โดยมากจะมีรายละเอียดของจุดภาพอยู่ที่ประมาณ 15-30 

เมตร ข้อมูลของดาวเทียมประเภทนี้ถูกใช้ประโยชน์ในการส ารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรอย่างแพร่หลาย ดาวเทียมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดาวเทียม LANDSAT ดาวเทียม SPOT ดาวเทียม 
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IRS ดาวเทียม THEOS หรือ THAICHOT ที่เป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย 

เป็นต้น 

  3. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรจุดภาพต่ า เป็นกลุ่มดาวเทียมที่มีรายละเอียดจุดภาพ
ค่อนข้างน้อย แต่รายละเอียดเชิงเวลาและขอบเขตครอบคลุมของการบันทึกภาพเป็นบริเวณกว้าง 
ดาวเทียมนิยมใช้ในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสางแวดล้อมในกรณีเร่งด่วนและ
ต้องการข้อมูลหลายช่วงเวลา นอกจากนั้นยังเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ข้อมูลเพ่ือการศึกษาใน
ระดับมหภาค เช่น ในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย ดาวเทียมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดาวเทียม NOAA ดาวเทียม
MODIS ดาวเทียม TERRA และ AQUA เป็นต้น 

 

4.6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากระยะไกล 

 

 ข้อมูลที่ได้ได้จากการส ารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษในด้านการให้
ความหมายและรายละเอียด จึงมีข้อแตกต่างจากข้อมูลประเภทอ่ืนๆ คุณสมบัติของข้อมูลประเภทนี้
จึงสามารถจ าแนกออกได้เป็น 7 ประเด็นดังนี้ (ชูเดช โลศิริ,2557: 86-91) 
  1. เป็นตัวเลข เป็นข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนของค่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
วัตถุหรือปรากฏการณ์ และจึงแปลงเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปแบบของราสเตอร์ (Raster format) ที่
มีลักษณะเป็นตารางกริดรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหนึ่งจุดภาพ (Pixel [picture element]) ที่มีการ
อ้างอิงพิกัดเชิงพ้ืนที่เป็นสดมภ์ (column) และแถว (row) ค่าของการสะท้อนแสงในแต่ละพิกเซลจะ
สะท้อนออกเป็นค่าระดับสีเทา (greyscale) หรือระดับค่าความสว่าง (brightness value) ซึ่งจะมี
ค่าท่ีแตกต่างกันและจึงน าคุณสมบัติข้อนี้มาแปลความหมายและใช้งานต่อไป 

  2. ครอบคลุม พ้ืนที่บริ เวณกว้าง  (Synoptic view) ภาพถ่ายดาวเทียมมักจะมี
ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจะมีระยะเวลาที่สั้น คุณสมบัติดังกล่าวมักจะน ามาใช้เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่ที่กินบริเวณกว้างมากๆ ได้แก่ ดาวเทียม 
LANDSAT 8 ภาพถ่ายจะครอบคลุมพ้ืนที่ 185x185 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,225 ตารางกิโลเมตร 
ดาวเทียมไทยโชต ภาพถ่ายจะครอบคลุมพ้ืนที่ 90x90 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,100 ตารางกิโลเมตร 
เป็นต้น 

  3. มีหลายช่วงคลื่น (Multispectral) คุณสมบัติข้อหนึ่งของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ระยะไกลคือ มีหลายช่วงคลื่น คือ เมื่อดาวเทียมบันทึกสัญญาณที่สะท้อนกลับมา ข้อมูลจะถูกแยก
ออกเป็นหลายๆช่วงคลื่นในเวลาเดียวกันทั้งในช่วงคลื่นตามองเห็นและช่วงคลื่นที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้
ได้เพ่ือให้สามารถจ าแนกวัตถุต่างๆ บนพ้ืนผิวโลกได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ดาวเทียม LANDSAT 7 
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ETM+ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 7 ช่วงคลื่น และดาวเทียม LANDSAT 8 ที่สามารถบนัทึกข้อมูลได้ถึง 
11 ช่วงคลื่น 

 
ภาพ 4.14 การเปรียบเทียบรายละเอียดเชิงคลื่นระหว่างดาวเทียม 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2560) 

 

  4. ครอบคลุมพ้ืนที่ซ้ าๆ (Repetitive) โดยธรรมชาติของดาวเทียมส ารวจทรัพยากรนั้น
จะมีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ โดยที่วงโคจรจะอยู่ในแนวเหนือใต้และจะกลับมายังบริเวณ
เดิมในเวลาท้องถิ่นที่แน่นอน ยกตัวอย่าง ดาวเทียม LANDSAT จะโคจรกลับมายังพ้ืนที่เดิมทุกๆ 16 

วัน ดาวเทียม SPOT จะโคจรกลับมายังพ้ืนที่เดิมทุกๆ 26 วัน เช่นเดียวกันกับดาวเทียม THAICHOTE 

การเวียนซ้ าของวงโคจรดาวเทียมนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาทางด้านพลวัตรของพ้ืนที่ อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ การสังเกตการพฤติกรรมมนุษย์ เป็นต้น 
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ภาพ 4.15 ระยะเวลาในการบันทึกภาพบริเวณเดิม 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2560) 

 

  5. ความละเอียดหลายระดับ (Multi resolution) ข้อมูลจากการส ารวจจากระยะไกล
โดยมากนั้นจะให้ความละเอียดเชิงพ้ืนที่ที่หลากหลาย ที่มีประโยชน์ต่อการน าไปต่อยอดทางการ
ศึกษาวิจัยตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ได้แก่ ดาวเทียม IKONOS สามารถถ่ายภาพได้ในระบบหลาย
ช่วงคลื่น มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 4 เมตร มีความเหมาะสมในเชิงการปรับปรุงและท าแผนที่ศึกษา
เส้นทางคมนาคมในระดับรายละเอียดรวมถึงพ้ืนที่เมืองและหมู่บ้าน ในขณะที่ดาวเทียม LANDSAT ที่
สามารถถ่ายภาพได้ในระบบหลายช่วงคลื่นได้เช่นกันนั้นมีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 30 เมตร มักจะใช้ใน
การศึกษาพ้ืนที่ในภาพรวม เช่น การศึกษาเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางด้านเกษตรกรรม เป็นต้น 

  
ภาพ 4.16 การเปรียบเทียบความละเอียดเชิงพ้ืนที่ของดาวเทียมต่างระบบ 

ที่มา: Google Map และ Pixabay (2560) 

 

  6. ข้อมูลภาพสีผสม (Color composite) ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพโดยมากแล้ว
จะเป็นข้อมูลภาพระดับสีเทา (grey scale image) สามารถน ามาผสมสีได้ 3 ช่วงชั้น โดยที่แต่ละช่วง
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ชั้นได้แก่ สีน้ าเงิน สีเขียวและสีแดง เมื่อน ามาผสมกันจะได้ภาพผสมสีตามหลักทฤษฎีเกิดขึ้น คือ สี
เหลือง สีม่วงแดงและสีน้ าเงินเขียว เป็นต้น 

  
ภาพ 4.17 แม่สี  
ที่มา: InStyle LED Ltd (2013) 

 

   ข้อมูลภาพสีผสมจริง (True color composite) คือ ภาพที่แสดงผลตามช่วงชั้น
ของสีข้อมูลจริงของแต่ละช่วงคลื่นตามหลักการแม่สี คือ แดง เขียว น้ าเงิน ลักษณะของภาพที่จะสี
ผสมเสมือนจริงคล้ายกับที่ตามองเห็น อาทิ พ้ืนที่เมืองเป็นสีขาว พ้ืนเกษตรเป็นสีเขียวและแหล่งน้ า
เป็นสีน้ าเงินหรือด า เป็นต้น  
   ข้อมูลภาพสีผสมเท็จ (Pseudo color composite) คือ การแทนที่ค่าระดับสีเทา
เดิมของภาพถ่ายด้วยเฉดสีที่แตกต่าง เพ่ือปรับความคมชัดของภาพรวมไปถึงเพ่ือให้ง่ายต่อการจ าแนก
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบในการศึกษา 
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ภาพ 4.18 ภาพสีผสมเท็จ 

ที่มา: James S. Aber (2013) 

 

  7. สามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูล (Image enhancement) การปรับปรุงคุณภาพ
ของข้อมูลนั้นเพ่ือให้ภาพมีคุณสมบัติที่ดีและชัดเจนขึ้น มักจะพิจารณาจากค่าระดับสีเทาของกราฟ
การกระจายตัวของข้อมูล โดยปกติมักใช้ 2 แนวทาง คือ การเน้นความเปรียบต่างเชิงเส้นตรง (linear 

contrast stretch) โดยการขยายพิสัยการกระจายค่าระดับสีเทาและการเน้นความเปรียบต่างเชิง
ไม่ใช่เส้นตรง (non-linear contrast stretch) โดยกระจายข้อมูลในแต่ละระดับค่าของระดับสีเทาให้
มีความใกล้เคียงกัน  

 

4.7 ภาพถ่ายทางอากาศ 

 

 ภาพถ่ายทางอากาศ คือ ข้อมูลที่มีความส าคัญในการใช้งานในหลายๆด้าน ซึ่งเป็น
การศึกษาร่วมกันระหว่างกระบวนการทางด้านศิลปะและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอน
เบื้องต้น ได้แก่ การบินถ่ายภาพ การผลิตภาพ การแปลข้อมูลความหมายภาพและการน าเสนอ
ข้อมูลภาพที่ได้ท าการตีความออกมา ภาพถ่ายทางอากาศมีข้อดีมากมาย ได้แก่ ประหยัด สะดวกและ
ยังช่วยในการศึกษาพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงได้ยาก ในหลายๆกรณี เช่น พื้นที่ระบาดของโรค พ้ืนที่สงคราม 
หรือพ้ืนที่อันตรายหรือพ้ืนที่ที่ไม่สามารถส ารวจได้จากพ้ืนดิน (สุรัสวดี อิฐรัตน์, 2557: 37-46) 
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 ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial photo) หมายถึง ภาพถ่าย
ภูมิประเทศ โดยวิธีการติดเครื่องบันทึกภาพติดกับใต้ท้องอากาศยานและบินไปเหนือภูมิประเทศที่
ต้องการบันทึกภาพลงบนสื่อ ได้แก่ ฟิล์มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากวัตถุหรือภูมิประเทศ โดยใช้ 2 ช่วงคลื่น ได้แก่ ช่วงคลื่นแสงมองเห็น 
(Visible light) และช่วงคลื่นอินฟราเรด (Near Infrared : NIR) 
 ขนาดและองค์ประกอบของภาพถ่ายทางอากาศ โดยปกติแล้วขนาดของภาพถ่ายจะมีขนาด
ประมาณ 9x9 นิ้ว หรือ 24x24 เซนติเมตร บนขอบระวางและจุดกึ่งกลางภาพจะมีจุดกลมเล็กๆ ที่
เรียกว่า เครื่องหมายดัชนีหรือเครื่องหมายฟองระดับ (Fiducial Mark : FM) มีความหมายอย่างมาก
ส าหรับงานรังวัด ที่บริเวณของภาพถ่ายจะมีรายละเอียดประจ าของภาพ เป็นข้อมูลรายละเอียดที่
เพ่ิมเติมข้อมูลของภาพฟิล์มภาพถ่าย ก่อนน าไปอัดภาพลงบนกระดาษเพ่ือแสดงข้อมูลที่ส าคัญลงไปใน
ภาพซึ่งข้อมูลนั้นๆจะเป็นประโยชน์ในการแปลภาพถ่ายด้วย เช่น พิกัดของภาพหรือวันเวลาที่ถ่ายภาพ
ที่ส่งผลต่อสภาพข้อมูลขณะถ่ายภาพ รายละเอียดประจ าองภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ 
  โครงการที่อากาศยานบินถ่าย 
  วันเดือนปี ที่ถ่ายภาพ 
  เวลาที่ถ่ายภาพ 

  ความยาวโฟกัส (Length of lens หรือ Focal length) หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

  หมายเลขประจ าภาพถ่าย 

  พิกัดของภาพ (พิกัดภูมิศาสตร์) 
  มาตราส่วน 

  แนวบิน 
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ภาพ 4.19 รายละเอียดประจ าขอบระวางภาพถ่ายทางอากาศ 

ที่มา: Photomapping (2017) 
 

 ขั้นตอนในการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพทางอากาศจะต้องมีการก าหนดพ้ืนที่ถ่ายภาพให้มี
ความครอบคลุมพ้ืนที่ที่ ต้องการและก าหนดแนวบินให้เป็นแนวเส้นขนานทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตกหรือแนวทางทิศขนานเหนือและใต้ แนวเส้นขนานนี้ คือ แนวบิน (flight line) หรือแถบบิน 
(flight strip) เมื่อมีการก าหนดแนวบินที่ชัดเจนแล้ว ถึงจะท าการบันทึกภาพโดยเทคนิควิธีต่อเนื่อง 
ต้องท าการบันทึกภาพในครบทุกพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดช่องว่างจนครบตามแนวบิน เพ่ือที่จะได้ภาพที่มี
ความต่อเนื่องและเรียงล าดับกัน ข้อสังเกตคือ ภาพถ่ายที่อยู่ติดกันจะมีส่วนที่ซ้อนทับกัน (overlap)  
ประมาณร้อยละ 50-60 % ซึ่งจะมีประโยชน์ในการศึกษาภาพสามมิติ ซึ่งการดูภาพสามมิตินั้นจ าเป็น
ที่จะต้องมีกล้องสามมิติ (Stereoscope) ภาพสามมิติ คือ การจ าลองลักษณะภูมิประเทศด้วยเหตุผลที่
แต่ละโครงการนั้นจะกินพ้ืนที่บริเวณกว้างและมีความหลากหลายในด้านแนวบินรวมถึงความต่อเนื่อง
ข้อมูลในการบันทึกภาพที่มีส่วนที่ทับกันทางด้านข้าง (side lap) ราว 30 % ในแต่ละแนวบินโดยส่วน
ที่ทับกันนี้มีไว้เพ่ือให้ข้อมูลภาพถ่ายมีความสมบูรณ์แบบและเมื่อน าข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดมาเรียงต่อ
กันจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของภูมิประเทศทั้งหมดที่ได้ท าการถ่ายภาพไว้ กระบวนการเรียงต่อ
ภาพถ่ายทางอากาศนี้ เรียกว่า โมเสก (Mosaic) โดยที่เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วจะต้องน าข้อมูล
นั้นๆ เข้าสู่กระบวนการแปลหรือตีความหมายภาพถ่าย (Photo interpretation) ด้วยการวิเคราะห์
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ด้วยสายตาหรือการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ และจะได้ผลลัพธ์ออกมา คือ ข้อมูลภูมิประเทศหรือ
ข้อมูลการใช้ที่ดินซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   
 กล้องสามมิติ (Stereoscope) คือ เครื่องมือที่มีความส าคัญมากในยุคที่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้รับการพัฒนา อุปกรณ์นี้จะท าหน้าที่สร้างแบบจ าลองสามมิติโดยผ่าน
กระบวนการซ้อนทับหรือเหลื่อมกันและเลนส์จะท าการแปลภาพสู่สายตาของผู้ใช้มาเป็นภาพสามมิติ 
ที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 2 ประเภท ได้แก่  
  กล้องสามมิติแบบกระจกเงา (Mirror Stereoscope) กล้องชนิดนี้สามารถสร้างข้อมูล
สามมิติตามหลักการการซ้อนทับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศไม่มีปัญหาด้านการบดบังกัน ประกอบไป
ด้วยกระจกปีก (Wing mirror) ขนาดใหญ่ 2 ส่วน กระจกช่องมองดูภาพ (Eyepiece mirror) ขนาด
เล็กสองชิ้น กระจกทุกชิ้นท ามุม 45 องศา กับแนวราบซึ่งแสงจากภาพสะท้อนจะเข้าสู่ตาของผู้ใช้งาน 
และจะมีการติดตั้งเลนส์เหนือช่องมอง เพ่ือเปลี่ยนระยะห่างให้มีความเหมาะสมกับฐานตา ความยาว
โฟกัสของเลนส์นี้จะยาวกว่าระยะสะท้อนของแสงจากภาพถ่ายถึงดวงตาเพียงเล็กน้อย บางกรณีจะมี
การติดตั้งกล้องสองตา (Binocular) แบบกระจกเงาเหนือช่องมอง เพ่ือเพ่ิมก าลังขยายและปรับโฟกัส
ไปพร้อมๆกัน   

 
ภาพ 4.20 กล้องสเตริโอสโคป (Stereoscope) 

ที่มา: Japan Association of Remote Sensing (1996) 

 

  กล้องสามมิติแบบพกพา (Pocket Stereoscope or Lens Stereoscope) คือ เลนส์
นูนสองชิ้นที่ติดอยู่บนกรอบ ระยะห่างระหว่างเลนส์ทั้งสองนั้นสามารถปรับได้ตามระยะห่างของ
สายตาของผู้ใช้งานเพ่ือให้การมองภาพมีความสมบูรณ์อย่างสูงสุด ขาตั้งของกล้องสามารถพับเก็บและ
ถือติดตัวได้เพ่ือความสะดวกในการใช้งานในพ้ืนที่ภาคสนาม หลักการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ คือ ต้องมี
การวางภาพถ่ายทางอากาศให้ห่างกันประมาณ 2 นิ้ว เพ่ือประสิทธิภาพในการแปลข้อมูล สามารถจัด
ได้ว่าเป็นกล้องสามมิติที่มีราคาย่อมเยาและนิยมใช้มากท่ีสุดในงานภาคสนามเบื้องต้น  
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ภาพ 4.21 กล้องสามมิติแบบพกพา  
ที่มา: Robert Davidson (2008) 

 

 กรมแผนที่ทหาร (Royal Thai Survey Department : RTSD) เป็นหน่วยงานในการจัดท า
ภาพถ่ายทางอากาศในพ้ืนที่ประเทศไทย มีหลากหลายโครงการแต่ที่เป็นที่นิยมและมีการใช้งานเพ่ือ
เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 

  ชุดโครงการบินถ่ายภาพ World Wide Survey (WWS) คือ ภาพถ่ายทางอากาศชุด
แรกของประเทศของประเทศไทย บันทึกภาพโดยบริษัท World Wide Survey ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภาพชุดนี้มีขนาดประมาณ 9x9 นิ้ว มาตราส่วน 1: 40,000 จัดเป็นมาตราส่วนขนาดเล็กมีรายละเอียด
สูง จัดท าขึ้นในราวปี พ.ศ. 2495-2499 ในช่วงยุคต้นสงครามเย็น ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนของพ้ืนที่จังหวัดชุมพร
นั้นที่ถือว่าเป็นภาคใต้ในเชิงภูมิศาสตร์นั้นบันทึกภาพโดยกองทัพอากาศของสหราชอาณาจักร มี
มาตราส่วน 1:60,000 ซึ่งถือว่าเป็นเป็นมาตราส่วนขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงเช่นเดียวกัน สรุปรวม
จ านวนภาพถ่ายทางอากาศในชุดนี้ทั้งหมดประมาณ 22,510 แผ่นโดยประมาณ 

  ชุดโครงการบินถ่ายภาพ Vertical Aerial Photograph Project โดยหน่วยงาน 
Heavy Photographic Squadron (VAP 61) โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลภาพชุดนี้มีขนาด
ประมาณ 9x9 นิ้ว มาตราส่วน 1: 50,000 เริ่มบันทึกข้อมูลภาพราว พ.ศ. 2510-2513 สรุปรวมจ านวน
ภาพถ่ายทางอากาศในชุดนี้ทั้งหมดประมาณ 18,940 แผ่นโดยประมาณ 

  ชุดโครงการเดินส ารวจเพ่ือออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดินหรือ น.ส. 3 ก. (NS. 

3) มีข้อมูลภาพขนาดประมาณ 9x9 นิ้ว มาตราส่วน 1: 15,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ท าการ
บันทึกภาพในปี พ.ศ. 2515-2521 สรุปรวมจ านวนภาพถ่ายทางอากาศในชุดนี้ทั้งหมดประมาณ 142,800 

แผ่น ถือได้ว่ามีจ านวนมากที่สุดในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศของประเทศไทยในยุคสมัยนั้น 
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 นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการบันทึกประเภทอ่ืนๆ แบเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะพ้ืนที่ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่  
  โครงการบินถ่ายภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือปรับปรุงระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่มี
ขนาดประมาณ 9x9 นิ้ว มาตราส่วน 1: 15,000 ท าการบันทึกภาพในปี พ.ศ. 2543 จ านวน 26,014 

ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด 

  โครงการถ่ายภาพทางอากาศสี มาตราส่วน 1: 25,000 ท าการบันทึกภาพในปี พ.ศ. 2545 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ท าการบินถ่ายภาพในแนวเหนือ-ใต้ ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ระบบการบินเป็นไปในแนวตะวันออก-ตะวันตก จัดท าโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ชนิดของภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศสามารถจ าแนกแบ่งตามสภาพของกล้อง
ที่ได้ท าการบันทึกภาพออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  ภาพถ่ายดิ่ง (vertical  aerial  photograph) คือ ภาพถ่ายทางอากาศที่ให้แกนของ
กล้องตั้งอยู่ในแนวดิ่งหรือใกล้เคียงกับแนวดิ่งมากที่สุด แต่เนื่องจากที่มีมีอุปสรรคหลายด้านการที่จะ
ได้มาซึ่งภาพภูมิประเทศแนวดิ่งอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่มักจะมีความเอียงประมาณ 3-4 องศา สาเหตุ 
คือ แนวการบินของอากาศยานที่ยากในการควบคุม ลักษณะของภาพถ่ายดิ่งจะครอบคลุมพ้ืนที่จ ากัด
แต่สามารถก าหนดมาตราส่วนได้แม่นย า ภาพถ่ายที่ได้จะไม่เห็นแนวเส้นขอบฟ้า  

 
ภาพ 4.22 ภาพถ่ายแนวดิ่ง 
ที่มา: Aerial Innovations of TN (2012) 
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  ภาพถ่ายเฉียงต่ า (low oblique photograph) คือ ภาพที่ถ่ายโดยให้แกนของกล้อง
เบนออกจากอากาศยานไปทางข้าง ประมาณไม่เกิน 300 องศา ลักษณะของภาพถ่ายเฉียงต่ าจะมี
ความครอบคลุมพ้ืนที่มากว่าภาพถ่ายดิ่งแต่ไม่เท่ากับภาพถ่ายเฉียงสูง มีมาตราส่วนไม่ชัดเจน และ
ภาพถ่ายที่ได้จะไม่เห็นแนวเส้นขอบฟ้า 

 
ภาพ 4.23 ภาพถ่ายเฉียงต่ า  
ที่มา: Above All Aerial & Specialty Photography (2006) 

 

  ภาพถ่ายเฉียงสูง (height oblique photograph) คือ ภาพที่ถ่ายโดยโดยตั้งค่าแกน
กล้องให้เบนออกจากแนวดิ่งไปด้านข้างอากาศยานท ามุมประมาณ 30-60 องศา ลักษณะของภาพถ่าย
เฉียงสูงจะมีความครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าภาพถ่ายเฉียงต่ า มีมาตราส่วนไม่ชัดเจนแต่ภาพถ่ายที่ได้จะ
สามารถมองเห็นแนวเส้นขอบฟ้า 
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ภาพ 4.24 ภาพถ่ายเฉียงสูง  
ที่มา: Above All Aerial & Specialty Photography (2006) 

 

 ชนิดของฟิล์มถ่ายภาพ ในกระบวนการบันทึกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในยุคสมัยนั้น ฟิล์ม
คือ สื่อหรืออุปกรณ์ที่มีความสะดวกมากที่สุด ฟิล์มในช่วงเวลานั้นก็มีข้อจ ากัดในการท างานที่
หลากหลายแต่การได้อุปกรณ์นี้มาจะช่วยอ านวยความสะดวกอย่างหลากหลายในการศึกษาทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในยุคที่ระบบเทคโนโลยียังไม่ได้รับการพัฒนา 

  ฟิล์มขาวด าแพนโครมาติก (Black & White Panchromatic Film: BW ) เป็นฟิล์ม
ถ่ายรูปที่ไวต่อการรับรังสีตามองเห็น มักจะให้ภาพเป็นโทนสีเทา คือ การไล่สีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีด า 
เป็นฟิล์มที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและนิยมน ามาใช้ในด้านการรังวัดและการแปลตีความหมาย 

 
ภาพ 4.25 ฟิล์มขาวด าแพนโครมาตกิ 

ที่มา: อรพิน แสนหลวง (2560) 
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  ฟิล์มขาวด าอินฟราเรด (black & white infrared film) ใช้ส าหรับภาพถ่ายเพ่ือ
การศึกษาเฉพาะด้าน อาทิ การศึกษาด้านการจ าแนกประเภทของพืชพรรณธรรมชาติ 

 
ภาพ 4.26 ฟิล์มขาวด าอินฟราเรด 

ที่มา: อรพิน แสนหลวง (2560) 

 

  ฟิล์มสีธรรมชาติ (color film) มักจะน ามาใช้ในงานศึกษาที่ต้องการายละเอียดสูงเป็น
พิเศษ เช่น งานรังวัดที่ดิน หรืองานผลิตแผนที่รายละเอียดสูง 

 
ภาพ 4.27 ฟิล์มสีธรรมชาติ 
ที่มา: อรพิน แสนหลวง (2560) 
 

  ฟิล์มสีอินฟราเรด (Color Infrared [CIR] or false color film) เป็นฟิล์มที่มีมีความไว
ต่อแสงสีแดงและสีเขียวในช่วงคลื่นของรังสีตามองเห็นและช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ของรังสีที่มองไ ม่
เห็น ภาพที่ได้จากฟิล์มชนิดนี้จะเป็นภาพที่มีลักษณะสีที่ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ ที่
เรียกว่า ภาพสีเท็จ (false color) อาทิ พืชพรรณธรรมชาติจะแสดงออกมาเป็นสีแดงแทนที่จะเป็นสี
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เขียวเนื่องมาจากพืชพรรณธรรมชาติจะสะท้อนแสงได้ดีในช่วงแสงอินฟราเรดใกล้ ฟิล์มชนิดนี้มักถูกใช้
ในงานด้านการเกษตร งานป่าไม้และกิจการทางด้านการทหาร เป็นต้น    

 
ภาพ 4.28 ฟิล์มสีอินฟราเรด 

ที่มา: อรพิน แสนหลวง (2560) 

 

 องค์ประกอบในการพิจารณาภาพ การพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศมีหลักการคือ การ
ตรวจสอบจุดภาพของภาพถ่ายทั้งนี้เพ่ือการจ าแนกประเภทและให้ความหมายและความส าคัญแก่
ภาพ โดยทั่วไปมักจะพิจารณาจากหลายส่วนเพื่อความแม่นย าและถูกต้องมากท่ีสุด 

  รูปร่าง (Shape) หมายถึง การแสดงลักษณะภูมิประเทศหรือรายละเอียดในรูปแบบ
ของลักษณะขอบเขตหรือโครงร่างของวัตถุ ผู้แปลความหมายจะต้องมีความเข้าใจในพ้ืนที่ใน
ระดับพ้ืนฐานที่ดีในระดับหนึ่งจึงจะสามารถแปลความได้ รูปร่างแบ่งออกเป็น 

   รูปร่างของวัตถุตามธรรมชาติ มักจะไม่มีความชัดเจนแน่นอนทั้งขอบเขตและ
รูปร่าง ได้แก่ แม่น้ า ภูเขา เป็นต้น รูปร่างจะขั้นตอนการพิจารณาขั้นพ้ืนฐาน  
   รูปร่างของวัตถุที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น มักปรากฏเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีรูปร่าง 
โครงร่างและขอบเขตที่ชัดเจน ได้แก่ อาคาร ถนน เป็นต้น รูปร่างประเภทนี้มักจะท าความเข้าใจได้
ง่ายส่งผลให้การพิจารณาภาพให้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

  ขนาด (Size) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในภาพถ่าย ที่สามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตาม
มาตราส่วนของภาพถ่าย สามารถแบ่งได้เป็น  
  ขนาดสัมพัทธ์ (Relative size) คือ การใช้ขนาดของวัตถุที่ปรากฏในภาพถ่ายเดียวกัน
ในการเปรียบเทียบ 

  ขนาดสัมบูรณ์ (Absolute size) คือ ขนาดของวัตถุจริงที่ปรากฏในภาพถ่ายตามมาตรา
ส่วนของภาพนั้นๆ 
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  รูปแบบ (Pattern) คือ รูปแบบการเรียงตัวของวัตถุที่มักจะมีความซ้ าหรือวนเวียนอยู่
แบบเดิมเสมอ ลักษณะเช่นนี้ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะขึ้นเพ่ือบ่งชี้ถึงความพิเศษของสิ่งสิ่งนั้น   
   รูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อตรงตามสถานที่
และเวลา มีความเฉพาะตัวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ เช่น แม่น้ า จะมีลักษณะโค้งฉวัดเฉวียนก่อน
ไหลออกสู่ทะเลเสมอ 

   รูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปแบบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น 
ลักษณะการตั้งถ่ินฐานประเภทที่อยู่อาศัย ลักษณะการประกอบอาชีพประเภทเกษตรกรรม  
  เงา (Shadow) คือ รูปร่างหรือโครงร่างของเงาที่เกิดจากแสง ช่วยให้เข้าใจในเชิง
ลักษณะ หากในภาพมีเงามากจะท าให้การพิจารณาเป็นไปได้ยากขึ้น แต่เงาก็มีประโยชน์ในการ
ค านวณหาความสูงของวัตถุที่เกิดเงาได้ 
   ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่มีทรวดทรวงทั้งท่ีสูงหรือหนา กว้าง จะ
ท าให้เกิดเงาได้มากว่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ 

   ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงของวันจะมีผลต่อ
ลักษณะของเงา เช่นในตอนเช้าแสงตกระทบวัตถุจะท าให้เกิดลักษณะเงาทอดยาว แต่หากเป็นเวลา
เที่ยงเงาจะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากพระอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกพอดี 
  โทนสี (Color tone) คือ ระดับความเข้มของสี ที่มีค่าไล่จากน้อยไปหามากตามการ
สะท้อนของแสงจากวัตถุคนละอัน โทนสีจะท าให้เกิดลายเนื้อภาพหรือรูปแบบของภาพนอกจากนั้น
โทนสียังมีความสัมพันธ์กับการสะท้อนแสงของวัตถุ เช่น วัตถุที่ดูดกลืนแสงได้ดีหรือวัตถุที่มีผิวหยาบ
จะมีสีออกเข้ม เช่น พ้ืนน้ า พ้ืนที่เรือนยอดของป่าไม้ เป็นต้น ในขณะที่วัตถุที่มีการสะท้อนแสงดีหรือมี
พ้ืนผิวราบเรียบจะมีสีออกสว่าง เช่น พ้ืนที่เมืองพ้ืนที่ว่างเปล่า เป็นต้น 

  ความหยาบละเอียดของเนื้อภาพ  (Texture) เกิดจากการการรวมตัวกันของ
รายละเอียดหรือวัตถุประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ลักษณะความหยาบละเอียดนั้นจะขึ้นอยู่กับมาตราส่วน
ของภาพและภูมิประเทศจริง 
  ที่ ตั้ ง เ ชิ งภู มิ ป ระ เทศและต า แหน่ ง เ ชิ ง ธ ร รมชาติ  (Topographical site) คื อ 
ความสัมพันธ์ในเชิงที่ควรจะเป็นตามหลักการทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาจะต้องมีน้ าตก ดินดอน
สามเหลี่ยมจะอยู่บริเวณปากแม่น้ า เป็นต้น 

  ความเกี่ ยวข้อง  (Association) คือ  ความสัม พันธ์ ระหว่ างที่ ตั้ งของวัตถุและ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง ได้แก่ สนามบินจะตั้งอยู่บริเวณชานเมือง ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากเมืองไม่เกิน 
10-20 นาที บางจังหวัดจะอยู่ใกล้กับถนนวงแหวน 
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4.8 การแปลภาพและประมวลผลจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล  

 

 การแปลภาพและประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกล ท าได้ 2 วิธี คือ การแปล
ภาพด้วยสายตา (visual image interpretation) และการแปลผลภาพจากคอมพิวเตอร์ (digital 

image processing) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ชูเดช โลศิริ,2557: 92-96) 
  การแปลภาพด้วยสายตา (visual image interpretation) คือ การแปลหรือตีความ
ความหมายของข้อมูลที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกลด้วยวิธีเบื้องต้น กระบวนการนี้จะมีความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ผ่านการแปลตีความที่เชื่อได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้แปลหรือตีความด้วย นั่นก็
คือมนุษย์ ในสมัยที่เทคโนโลยียังล้าหลังไม่ทันสมัยการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศล้วน
ต้องอาศัยกระบวนการนี้เป็นหลัก 

  องค์ประกอบ การแปลข้อมูลหรือภาพด้วยสายตานั้นคือการแปลจากลักษณะและ
องค์ประกอบของข้อมูลหรือภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่ส าคัญด้วยหลักการเช่นเดียวกับการ
แปลภาพถ่ายทางอากาศ ผู้แปลความหมายจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและค านึงถึงองค์ประกอบ 
อันประกอบไปด้วย สี ความเข้มสี ขนาด รูปร่าง เนื้อภาพ รูปแบบ เงา ที่ตั้งและความสัมพันธ์  
  อุปกรณ์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการแปลความหมาย
ข้อมูลหรือภาพถ่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่าย เช่น ข้อมูลที่จะท าการแปลหรือตีความ 
ปากกาที่สามารถลบได้ แผ่นใส เทปกาว ยางลบและส าลี  
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา จ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนไว้อย่าง
ละเอียดเพื่อให้การแปลหรือตีความข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับการแปลหรือตีความจะ
ถูกจ าแนกและบันทึกลงไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 
   1. ท าการยึดแผ่นใสไว้บนข้อมูลที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกลหรือภาพดาวเทียม
ด้วยเทปกาว และใช้ปากกาวาดชั้นข้อมูลที่ผู้แปลหรือศึกษามีองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ก่อน เช่น แหล่งน้ า เส้นถนนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญ เป็นต้น 
   2. วาดชั้นข้อมูลประเภทขอบเขตการใช้ที่ดินที่สารถแปลตีความได้ง่ายก่อน เช่น 
พ้ืนที่เมืองที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เช่น บ้านจัดสรร พ้ืนที่เกษตรกรรมหลักๆ เช่น นาข้าว เป็นต้น 
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ภาพ 4.29 ตัวอย่างการแปลตีความข้อมูลดาวเทียม 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

   3. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การตรวจสอบข้อมูลในที่ได้ท าการแปลและตีความมาจาก
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ การตรวจสอบภาคสนาม คือ การตรวจเช็คข้อมูลซ้ า (recheck) ในพ้ืนที่จริง ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องกาศึกษาและการได้มาซึ่งข้อมูลชุดนั้นๆ มีกระบวนการในการส ารวจดังต่อไปนี้ 
    ผู้ศึกษาหรือใช้งานจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้น
จากองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้จาการส ารวจจากระยะไกลหรือภาพดาวเทียมด้วยสายตา โดยอาศัย
องค์ประกอบต่างๆ อาทิ สี ความหยาบละเอียดรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆอีกมาก 

    ผู้ศึกษาหรือใช้งานจะต้องท าการก าหนดพ้ืนที่และต าแหน่งที่จะเข้าส ารวจ
จากข้อมูลที่ได้จาการส ารวจจากระยะไกลหรือภาพดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก
ร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000  

    ในการส ารวจหรือสังเกตการณ์ภาคสนามนั้นพ้ืนที่ที่ศึกษาควรมีบริบทที่
สอดคล้องกันระหว่างพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  หลักการและองค์ประกอบร่วมในการแปลตีความข้อมูลที่ได้จาการส ารวจจากระยะไกล
หรือภาพดาวเทียมนั้นคือ การแปลข้อมูลจากส่วนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะแปลข้อมูลส่วนที่ยาก
หรือไม่เคยเข้าใจเลยรวมถึงแปลข้อมูลจากส่วนที่ง่ายต่อการเข้าใจหรือมีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้วไปยัง
การศึกษาพ้ืนที่ที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่ได้ท ากาส ารวจและการแปลจากสิ่งของหรือวัตถุที่ปรากฏใน
แผนที่ขนาดใหญ่หรือมีพ้ืนผิวที่หยาบก่อนที่จะศึกษาสิ่งของหรือวัตถุท่ีปรากฏในแผนที่ขนาดเล็กหรือมี
พ้ืนผิวที่ละเอียด  



118 

  การแปลผลภาพจากคอมพิวเตอร์ (digital image processing) การแปลหรือตีความ
ความหมายของข้อมูลที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกลและภาพดาวเทียมด้วยวิธีที่ไม่สามารถท าได้ด้วย
ตนเองกล่าวคือ ผู้ใช้งานจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการแปลตีความข้อมูลที่ได้จาการส ารวจจาก
ระยะไกลหรือภาพดาวเทียม คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนองกรณีนี้ได้เป็นอย่างดี 
   องค์ประกอบ การประมวลผลข้อมูล ได้จากการรับรู้จากระยะไกลหรือภาพ
ดาวเทียมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักการคือ แปลผลจากลักษณะและองค์ประกอบของข้อมูลแต่
พิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆเช่นเดียวกับการแปลภาพด้วยสายตา แต่คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่เป็น
สื่อในการจ าแนกค่าระดับสีเทาหรือค่าการสะท้อน ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   อุปกรณ์ หรือสื่อที่ใช้ในกระบวนการแปลและตีความข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
จากระยะไกลหรือข้อมูลดาวเทียมเพ่ือประมวลผลและแสดงผลของข้อมูล ประกอบไปด้วย เครื่อง
กราดภาพ (scanner) ตัวแปลงข้อมูล (digitizer) เครื่องพิมพ์ (printer) หน่วยบันทึกข้อมูลข้อมูล
ส ารอง (DVD & flash drive) และชุดค าสั่งในการควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟแวร์
ในการประมวลผลของภาพ  

 
ภาพ 4.30 อุปกรณ์ในการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

   ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลตีความและประมวลผลโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    1. การคัดเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิเคราะห์  
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    2. การปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะน ามาท าการวิเคราะห์  
(pre-processing) ได้แก่ การปรับแก้เชิงคลื่น การปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการเน้นข้อมูลภาพ 

    3. การประมวลผลภาพ (Image processing) คือ ขั้นตอนการจ าแนก
ประเภทข้อมูล (image classification) เป็นกระบวนการจ าแนกข้อมูลโดยที่ผู้ศึกษาหรือใช้งานเป็นผู้
ก าหนดลักษณะหรือประเภทของข้อมูล เป็นการจัดกลุ่มของจุดภาพในหลายช่วงคลื่นตามค่า
ระดับสีเทาที่สะท้อนกลับจากวัตถุหรือสิ่งปกคลุมดิน โดยที่การจ าแนกประเภทข้อมูลภาพด้ วย
คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภทคือ 

    การจ าแนกประเภทแบบก ากับดูแล (Supervised classification) เป็น
กระบวนการจ าแนกข้อมูลโดยที่ผู้ศึกษาหรือใช้งานเป็นผู้ก าหนดลักษณะหรือประเภทของข้อมู ล 
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ใช้จะเลือกตัวอย่างประเภทข้อมูลให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์สาเหตุที่เรียกว่า วิธี
แบบควบคุมนั้นคือ ผู้ใช้งานจะต้องควบคุมระบบการท างานอย่างใกล้ชิด โดยที่ข้อมูลตัวอย่างที่ผู้ใช้
ป้อนเข้าไปในระบบนั้น จะได้มาจากการวิเคราะห์และแปลความหมายจากดาวเทียมด้วยสายตาโดยใช้
ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ใช้งานเอง 
    การจ าแนกประเภทแบบไม่ก ากับดูแล (Unsupervised classification) 

เป็นกระบวนการจ าแนกข้อมูลโดยผู้ใช้งานจะให้คอมพิวเตอร์ท าการจัดกลุ่มข้อมูลโดยกระบวนการ
การรวมกลุ่ม (Clustering) การจ าแนกข้อมูลประเภทนี้มักจะใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลลัพธ์นั้นไม่เพียงพอ ในส่วนของการจ าแนกหรือไม่มีข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษามากเพียงพอ 

    การจ าแนกข้อมูลทั้งสองวิธีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้ใช้จ าเป็น
จะต้องศึกษาสถิติข้อมูลภพในแต่ละช่วงคลื่นให้เข้าใจ เพ่ือการหาช่วงคลื่นที่เหมาะสมที่สุดในการ
จ าแนกประเภทข้อมูลภาพ เช่น การกระจายของความน่าจะเป็น (probability distribution) การ
ทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis testing) การสุ่มตัวอย่าง (sampling) และการหาค่าสหสัมพันธ์ 
(correlation) 

    4. กระบวนการหลังการประมวลผลภาพ (Post processing) ได้แก่ 
กระบวนการการรวมกลุ่มข้อมูล การค านวณภาพและการตกแต่งข้อมูล 

    5. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม แ ม่ น ย า  (Accuracy assessment) คื อ 
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของผลการจ าแนกการประเมินผลนี้
สามารถวัดผลเชิงสถิติว่ามีความผิดพลาดจากการจ าแนกข้อมูล ผลของการจ าแนกที่เกินมารวมถึงค่า
ความถูกต้องโดยรวม ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น ามาตรวจสอบด้วยว่าสามารถ
แสดงข้อมูลที่แท้จริงได้มากน้อยเพียงใด 
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4.9 การจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

 

 การใช้ที่ดิน (Land use) หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับที่ดินแปลงนั้นๆ 
ความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่มนุษย์ได้น าที่ดินมาใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย 
การเพาะปลูก ท าให้เกิดความหลากหลายและซับซ้อนของการใช้ที่ดินขึ้น 

 สิ่งปกคลุมดิน (Land cover) คือ สิ่งต่างๆที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลกที่ปรากฏอยู่ในภาพ เพ่ือ
การศึกษาและวิจัย โดยที่ผู้แปลภาพและตีความจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ว่าพ้ืนที่นั้นๆ  คืออะไร
หรือมีสิ่งใดปกคลุมอยู่รวมไปถึงศึกษาว่าพ้ืนที่นั้นถูกน าไปใช้เพ่ือท าประโยชน์อะไรบ้าง สิ่งนี้ คือ การ
จ าแนกที่ดินซึ่งได้มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ง่ายและไม่สับสนในการท างานโดยมี
หลักการ คือ  
  ระดับท่ี 1 การใช้ที่ดินแบบทั่วไป ใช้สิ่งปกคลุมดินเป็นหลัก 

  ระดับท่ี 2 จ าแนกโดยการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

  ระดับท่ี 3 จ าแนกการใช้ที่ดินเฉพาะเรื่อง 
 โดยปกติแล้วผู้ใช้งานหรือผู้แปลตีความมักจะใช้งานข้อมูลเพียง 2 ระดับเท่านั้นเนื่องจาก
ระดับท่ี 3 มักจะเป็นการจ าแนกการใช้ที่ดินเฉพาะเรื่อง ดังตารางที่ 4.2 

ตาราง 4.2 การใช้ที่ดินและระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินที่ใช้ร่วมกับข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 

ประเภทท่ี 1  พื้นที่เมืองและสิ่งก่อสร้าง
ของมนุษย์ 

1. ที่อยู่อาศัย 

2. เขตพ้ืนที่การค้าและบริการ 

3. เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

4. เส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

5. พ้ืนที่อุตสาหกรรมและการค้าเชิงซ้อน 

6. พ้ืนที่เมืองแบบผสมหรือพ้ืนที่สร้างข้ึนด้วยมนุษย์ 
7. อ่ืนๆ 

ประเภทท่ี 2  พื้นที่เกษตรกรรม 1. พืชไร่และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
2. ไม้ผล ป่าละเมาะ ไม้พุ่มและพ้ืนที่พืชประดับ 

3. พ้ืนที่ปลูกพืชแบบจ ากัด 

4. อ่ืนๆ 

ประเภทท่ี 3  พื้นที่ทุ่งหญ้า 1. ทุ่งหญ้ามีต้นไม้ปะปน 

2. ทุ่งหญ้ามีไม้ขนาดเล็กและไม้พุ่มปะปน 

3. ทุ่งหญ้าแบบผสม 
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ตาราง 4.2 การใช้ที่ดินและระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินที่ใช้ร่วมกับข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล (ต่อ) 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 

ประเภทท่ี 4  พื้นที่ป่าไม้ 1. ป่าไม้ผลัดใบ 

2. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ 

3. ป่าไม้ผสม 

ประเภทท่ี 5  พื้นที่แหล่งน้ า 1. แม่น้ าและล าคลอง 
2. ทะเลสาบ 

3. อ่างเก็บน้ า 

4. อ่าวและชะวากทะเล 

ประเภทท่ี 6  พื้นที่ชุ่มน้ า 1. พ้ืนที่ป่าชุ่มน้ า 

2. พ้ืนที่ชุ่มน้ าว่างเปล่า 

ประเภทท่ี 7  พื้นที่ว่างเปล่า 1. พ้ืนที่นาเกลือ 

2. พ้ืนที่ชายหาด 

3. พ้ืนที่ดินทรายที่ไม่ใช่ชายหาด 

4. พ้ืนที่ว่างเปล่าที่เป็นหิน 

5. เหมืองแร่ 
6. พ้ืนที่เชื่อมต่อ 

8. พ้ืนที่ว่างเปล่าผสม 

ประเภทท่ี 8  ทุนดรา 1. พ้ืนที่ทุนดราที่มีต้นไม้ขนาดเล็กและไม้พุ่ม 

2. พ้ืนที่ทุนดราที่มีต้นไม้ปะปน 

3. พ้ืนที่ทุนดราว่างเปล่า 

4. พ้ืนที่ทุนดราชุ่มน้ า 

5. พ้ืนที่ทุนดราผสม 

ประเภทท่ี 9 พื้นที่ปกคลุมด้วยน้ าแข็ง
ถาวร 

1. พ้ืนที่ทุ่งน้ าแข็งถาวร 

2. ธารน้ าแข็ง 
ที่มา: ดัดแปลงจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) 
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4.10 การประยุกต์ใช ้

 

 การวางแผนและพัฒนาในยุคปัจจุบันนั้น ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมจะมี
ส่วนช่วยได้มากเนื่องจากมุมมองนั้นเป็นมุมมองที่กว้างกว่าและการแปลความหมายและตีความนั้นมี
หลักการที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงและสามารถน ามาใช้ประกอบการน าเสนอการรายงานได้ ประกอบไปด้วย 

(สุรัสวดี อิฐรัตน์, 2557: 58-62) 

  1. ด้านธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาจะใช้ข้อมูลภาพถ่ายเพ่ือการส ารวจแหล่งแร่ แหล่ง
น้ ามันหรือแม้กระทั่งบ่อน้ าบาดาลโดยที่พิจารณาชั้นหินจากสิ่งปกคลุมดินและลักษณะผิวดินรวมไปถึง
การศึกษาโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา ที่มีผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบเฉพาะ ได้แก่ การโค้งงอ 
รอยเลื่อนและรอยแตกของชั้นหิน ขอบเขตของชุดหินแต่ละชุด ลักษณะแหล่งน้ าหรือทางน้ า เป็นต้น 

  2. ด้านป่าไม้ โดยมากแล้วหน่วยงานทางด้านการควบคุมดูแลป่าไม้จะมีเจ้าหน้าที่
ทางด้านภาพถ่ายโดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในงานด้านการท าแผนที่ การจ าแนกประเภทและแสดงพืช
พรรณธรรมชาติ โดยหลักการแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆคือ ป่าธรรมชาติ (natural 

forest) คือ พ้ืนที่ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พิจารณาได้ยากเนื่องจากไม่มีรูปแบบและทิศทางที่
แน่นอน ลักษณะสีสะท้อนค่อนข้างอ่อน ป่าปลูก คือ พ้ืนที่ป่าที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ (plantation 

forest) พิจารณาได้ง่ายเนื่องจากมีรูปแบบที่ตายตัวเพ่ือความสะดวกในการปลูกและควบคุมดูแล 
ลักษณะสีสะท้อนค่อนข้างเข้มและพ้ืนที่ว่างเปล่า (open field) คือ พ้ืนที่ในขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ป่า 
แต่เกิดเหตุบางประการท าให้ป่าไม้ในพ้ืนที่นั้นๆหายไป อาทิ การท าไร่เลื่อนลอย อัคคีภัยในป่า การเกิด
ดินถล่ม เกิดโรคพืชระบาดในป่า เป็นต้น พ้ืนที่นั้นๆ จึงปราศจากสิ่งปกคลุมค่าการสะท้อนมากสีจึงมี
ลักษณะสว่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพ่ือตรวจสอบด้านต่างๆ ได้ อาทิ ตรวจสอบความหนาแน่น
เรือนยอด ตรวจสอบขนาดและอายุของต้นไม้รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้ยาก 
เช่น การบุกรุกป่า อัคคีภัย โรคและแมลง  
  3. ด้านภัยพิบัติ โดยหลักๆแล้วภาพถ่ายถูกใช้งานเพ่ือการประเมินความเสียหายที่
เกิดข้ึนในหลายกรณี เช่น การเข้าถึงข้อมูลภาพอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
ตลอดเวลา เช่น สึนามิ น้ าท่วมหรือการเข้าถึงข้อมูลภาพในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยยานพาหนะหรือ
การเดินเท้า เช่น ไฟป่า ดินถล่ม เป็นต้น  
  4. ด้านการจ าแนกประเภทของการใช้ที่ดิน ใช้เพ่ือการหาพ้ืนที่เหมะสมทั้งในด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน ที่ต้อง
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆมากมายประกอบไปด้วย ระยะห่างจากเมือง ความใกล้ไกลเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก ต้องเป็นพ้ืนที่ที่สามารถขยายได้และต้องเป็นศูนย์กลาง (hub) ที่ความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่
รอบๆ ในภูมิภาค การก าหนดพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้การใช้ที่ดินบางประเภทที่มีความล่อแหลมเข้าไปในเขต
นั้นๆ อาทิ การก าหนดพื้นที่เชิงเขาไว้ด้วยความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพ่ือไม่ให้เกษตรกรรุกล้ าเข้า
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ไปท าลายป่ารวมถึงการจัดเขต (zoning) ของผังเมือง คือ การจัดเขตพ้ืนที่สถานบันเทิงไม่ให้อยู่ใกล้
สถานศึกษาเป็นระยะ 300 เมตร เป็นต้น 

  5. ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม จะ
ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงร่องรอยหรือสิ่งที่เคยปรากฏเป็นอารยธรรมในอดีต แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็
ตาม อาทิเช่น การใช้ระบบ LIDAR ที่มีการใช้ระบบเลเซอร์ในการส ารวจหลักฐานและร่องรอย โดยที่
ร่องรอยเหล่านี้จะอาศัยองค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น สีของดิน รูปแบบ ลักษณะภูมิประเทศ เงาและ
ความสัมพันธ์กับสิ่งใกล้เคียงในการพิจารณา 

 
ภาพ 4.31 การท างานร่วมกันของระบบการส ารวจประเภทต่างๆ 

ที่มา: WASHINGTON AND LEE UNIVERSITY (2017) 

 

4.11 บทสรุป 

 

 การส ารวจจากระยะไกล คือ ระบบการศึกษาเชิงพ้ืนที่ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาใช้ในงานศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็ได้พัฒนามาตามล าดับของเวลาตั้งแต่การใช้สิ่งมีชีวิตเก็บ
ข้อมูล การใช้อากาศยานเก็บข้อมูลและจนมาถึงปัจจุบันคือ การใช้ดาวเทียมในการเก็บข้อมูล 
พัฒนาการของระบบนี้เป็นไปอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากระบบการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีทั้งในยุค
สงครามโลกและสงครามเย็นระหว่างกลุ่มประเทศพันธมิตรและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ การส ารวจ
ทางระยะไกลจึงเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีความทันสมัยและลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม แม้ว่าในปัจจุบันระบบการส ารวจจากระยะไกลนั้นจะมีความก้าวหน้าใน
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หลายๆ ด้านทั้งระบบการบันทึกข้อมูลและความละเอียดของข้อมูลแต่เมื่อมีความศักยภาพของข้อมูล
มากขึ้นเพียงใดก็ยังท าให้รายละเอียดของข้อมูลนั้นยังไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาวิจัยข้อมูลในเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น 

 การท างานของระบบการส ารวจทางระยะไกลใช้หลักการด้านการบันทึกภาพในช่วงแรกที่มี
การน ามาใช้และจึงพัฒนาต่อไปเป็นการใช้ข้อมูลค่าการสะท้อนจากคลื่นของดาวเทียมที่ส่งมายังโลก
และสะท้อนกลับไปยังเครื่องรับสัญญาณบนดาวเทียมและส่งลงมายังสถานีรับบนพ้ืนผิวโลก ต่อมา
ระบบจึงมีการพัฒนาคลื่นที่ใช้ในการส ารวจจากระยะไกลให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาทิ ช่วงคลื่นที่
มีการทะลุทะลวงสามารถส ารวจได้ในสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม ช่วงคลื่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้
ในทุกช่วงเวลาและช่วงคลื่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นพิเศษทั้งในภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนสมุทร  

 วงโคจรของดาวเทียมเทียมที่ใช้ในการส ารวจนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่มีความส าคัญ เนื่องจาก
การใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมนั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมที่มีความหลากหลายใน
การบันทึกภาพข้อมูล อาทิ วงโคจรผ่านขั้วโลก วงโคจรเอียงและวงโคจรแบบโมนิยา นอกจากนั้นยัง
สามารถแบ่งวงโคจรตามระดับความสูงนั้น สามารถจ าแนกได้ดังนี้ วงโคจรระดับต่ า วงโคจรระดับปาน
กลาง และวงโคจรค้างฟ้า วงโคจรระนาบศูนย์สูตร  หรือ วงโคจรระดับสูง เป็นต้น 

 ดาวเทียมที่ใช้ในการส ารวจ โดยมากแล้วมักจะเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรที่สามารถ
บันทึกข้อมูลพ้ืนที่ทั่วโลกได้ โดยที่ไม่มีข้อจ ากัดในเชิงเวลาและสถานที่แต่มีข้อจ ากัดในด้านสภาพ
ภูมอิากาศและการท างานของดาวเทียม ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรที่ส าคัญของโลก คือ LANDSAT ที่
มีการพัฒนามาตั้งแต่ LANDSAT จนในปัจจุบันมีการใช้งานดาวเทียมประเภทนี้มาจนถึง LANDSAT 8 

ที่มีการใช้งานครอบคลุมทั่วโลกตั้งแต่ระดับความละเอียดของข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างหยาบไปจนถึงการ
บันทึกข้อมูลในรายละเอียดสูง ในประเทศไทยมีการพัฒนาพัฒนาดาวเทียมส ารวจเพ่ือศึกษาภูมิ
ประเทศและส ารวจพ้ืนที่ของตนเองและเพ่ือนบ้าน ดาวเทียม THEOS หรือที่รู้จักในชื่อ THAICHOTE 

คือ ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนประมาณ 2 
เมตร และในอนาคตอาจจะมีก าหนดการในการพัฒนาและสร้างดาวเทียม THEOS หรือ THAICHOTE 

ดวงที่สองในอนาคตเนื่องจากดวงแรกนั้นหมดอายุการใช้งานไปแล้ว  
 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากระยะไกลนั้น ในอดีตสามารถจ าแนกได้เป็นข้อมูลภาพถ่าย
ประเภทต่างๆ อาทิ  ภาพถ่ายดิ่ง  ภาพถ่ายเฉียงต่ า ภาพถ่ายเฉียงสูง เป็นต้น ในปัจจุบันกรมแผนที่ที่
ทหารยังคงมีการส ารวจประเภทนี้ไว้เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆของ
ประเทศไทย แต่ในเชิงระบบภูมิสารสนเทศนั้นข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมปัจจุบันมีความละเอียดที่
เพียงพอส าหรับการใช้งานในหลากหลายประเภท 

 การจ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน (Land use) คือ การก าหนดหรือแบ่งลักษณะภูมิประเทศ
ที่มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการวางโครงสร้างและจัดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมให้
เป็นสัดส่วนที่สุด การจ าแนกประเภทการใช้ที่ดินของประเทศมักจะถูกจัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดินที่
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สามารถจ าแนกการใช้ที่ดินหลักๆ ของพ้ืนที่ออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่ พ้ืนที่เมือง (U) พ้ืนที่
เกษตรกรรม (A) พ้ืนที่แหล่งน้ า (W) พ้ืนที่ป่าไม ้(F) และพ้ืนที่อ่ืนๆ (M) เป็นต้น 

 ประโยชน์ของการส ารวจจากระยะไกลช่วยให้หลายองค์กรและหน่วยงานสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการด าเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านธรณีวิทยา ด้านป่าไม้ ด้าน
ภัยพิบัติ ด้านการจ าแนกประเภทของการใช้ที่ดินและด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 

4.12 แบบฝกึหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 2. ระบบ LIDAR มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 2. จงบอกประโยชน์ของระบบการส ารวจจากระยะไกล 

 3.  วงโคจรของดาวเทียมส ารวจจากระยะไกลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
 4. ภาพสีผสมเท็จคืออะไรและมีความส าคัญอย่างไร 

 5. ชนิดของข้อมูลภาพถ่ายแบบใดที่มีความเหมาะสมส าหรับการท าแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1: 50,000 

 6. จงอธิบายหลักการและปัจจัยในการพิจารณาความหมายของภาพถ่ายว่าประกอบไปด้วย
ปัจจัยใดบ้างอย่างน้อย 5 ปัจจัย 

 7. หลักการแปลภาพด้วยสายตา (visual image interpretation) มีข้ันตอนและ
กระบวนการอย่างไรบ้าง 
 8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างหลักการประมวลผลภาพแบบก ากับดูแลเละแบบไม่
ก ากับดูแล  

 9. ระบบการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินที่ส าคัญในประเทศไทยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  
 10. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ระบบการส ารวจจากระยะไกลในหน่วยงานต่างๆมาอย่าง
น้อย 3 กรณี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร ์

 

หัวข้อเนื้อหา 

 5.1 ที่มาและความส าคัญ 

 5.2 องค์ประกอบของระบบการระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก 

 5.3 ประเภทของ GPS 

 5.4 การใช้งาน GPS 

 5.5 หลักการและระบบการท างานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 5.6 วงโคจรดาวเทียมระบุพิกัด 

 5.7 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล GPS 

 5.8 GNSS System 

 5.9 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ GPS      

           

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องที่มาและความส าคัญของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 2. อธิบายประเภทของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 3. อธิบายเรื่องการใช้งานระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 4. อธิบายหลักการและระบบการท างานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 5. อธิบายเรื่องวงโคจรดาวเทียมระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 6. อธิบายเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 7. อธิบายเรื่องระบบ GNSS System 

 8. อธิบายเรื่องตัวอย่างการใช้ประโยชน์ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์  

   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งบน
พ้ืนผิวโลก 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ด้านการระบุ
ต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการใช้งานระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านการระบุต าแหน่งบน
พ้ืนผิวโลก 

 5. ลงมือปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์จริงตามข้ันตอนและกระบวนการทางด้านการระบุต าแหน่ง
บนพื้นผิวโลกในพ้ืนที่ภาคสนาม 

 6. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 5 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 5 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 
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บทท่ี 5 

ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์  
(Global Positioning system) 

 
 ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก หรือ Global Positioning system (GPS) เป็นที่รู้จัก
และใช้กันอย่างหลากหลายทั่วโลก โดยปกติแล้วมักเข้าว่ามีความส าคัญในการน าทางในยานพาหนะ 
(Navigator) แต่บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ GPS ติดรถยนต์ ที่มักจะน าทางผู้ใช้ไปยัง
เป้าหมายในกรณีต่างๆ ไม่วาจะผิดหรือถูก รวมไปถึงการใช้ระบบการระบุพิกัดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ทโฟนเพ่ือจุดประสงค์ที่หลากหลาย โดยการเปิดระบบการระบุแสดงต าแหน่ง 
(Location) ทั้งในการใช้งานแอปพลิเคชัน Line, Facebook, Instagram หรือ Twitter ที่มีการใช้
งานของระบบการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ติดตั้งอยู่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้โดยไม่รู้ตัว เพ่ือ
แสดงต าแหน่งของผู้ใช้งานผ่านระบบการแชร์ (Share) ต าแหน่งของผู้ใช้งาน ทั้งนี้หากมีการเปิดใช้งาน
อยู่ตลอดเวลาบางแอปพลิเคชันสามารถระบุต าแหน่งและติดตามเครื่องสมาร์ทโฟนนั้นนั้นได้แบบตาม
ระยะเวลาปัจจุบันหรือระบบเรียลทาม เช่น แอปพลิเคชัน Find my I-phone ที่สามารถระบุต าแหน่ง
ที่ตั้งของสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งผ่านหน้าการเสดงผลของอีกเครื่องหนึ่งในกรณีที่มีการลงทะเบียน
ร่วมกันไว้  
 โดยแท้จริงแล้วระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกในเชิงภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมี
ไว้เพ่ือการระบุพิกัดของพ้ืนที่ส าคัญหรือพ้ืนที่ศึกษา ผู้ที่มีความสนใจจะสามารถประยุกต์ใช้ระบบนี้เพ่ือ
ประโยชน์ทั้งในทางด้านการการส ารวจและการพัฒนารวมไปถึงการด ารงชีวิตประจ าวันด้วย 

 

5.1 ที่มาและความส าคัญ 

 

 ระบบการระบบพิกัดบนพ้ืนที่ผิวโลกมีการพัฒนาแรกเริ่มที่กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1970 เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก
ผ่านสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม (Satellite Based Radio-Positioning System) เพ่ือประโยชน์ด้าน
การน าหน (navigate) เรือด าน้ าระบบความแม่นย าสูง โดยกองทัพนาวิกโยธินและกองทัพอากาศ ในปี 
ค.ศ. 1973 กองทัพได้รวบระบบเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ชื่อ Navigation Satellite Timing and 

Ranging Global Positioning System (NAVSTAR GPS) หรือเรียกสั้นๆ ว่า GPS ที่เป็นระบบที่มี
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การให้ข้อมูลที่มีความแม่นย าในด้านต าแหน่ง ความเร็วและเวลา เพ่ือใช้งานในด้านทหารและพลเรือน 
ต่อมาในราวปี 1993 จึงมีการพัฒนาระบบดาวเทียม GPS ออกสู่วงโคจรประมาณ 24 ดวง และเริ่มใช้
งานจริงในปลายปีเดียวกัน 

 ปัจจุบันระบบการน าหนด้วยดาวเทียมไม่ได้มีเพียงดาวเทียมในระบบ GPS ที่มีวงโคจรรอบ
โลกของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกสามารถพัฒนาระบบดาวเทียมน าหนได้ 
อาทิ GLONASS ที่พัฒนาโดยประเทศรัสเซีย ปัจจุบันมีดาวเทียม 29 ดวง IRNSS ที่พัฒนาโดยประเทศ
อินเดียปัจจุบันมีดาวเทียม 4 ดวง BEIDOU ที่พัฒนาโดยประเทศจีนปัจจุบันมีดาวเทียม 20 ดวง และ 

GALILEO ที่พัฒนาโดยกลุ่มสหภาพยุโรปปัจจุบันมีดาวเทียม 27 ดวง กลุ่มดาวเทียมน าหนที่มีวงโคจร
รอบโลกเหล่านี้ก าลังท าการพัฒนาระบบร่วมของระบบดาวเทียมน าหนที่เรียกว่า Global Navigation 

Satellite System (GNSS) ที่มีวงโคจรรอบโลกและใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานในการระบุ
ต าแหน่งบนพื้นผิวโลกให้ดีมากยิ่งขึ้น (พรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2557: 127) 

   

5.2 องค์ประกอบของระบบการระบุพิกัดบนพื้นผิวโลก 

 

 ระบบการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก (GPS) สามารถจ าแนกองค์ประกอบหลัก ได้เป็น 
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอวกาศ (space segment) คือ ส่วนของดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ส่วนควบคุม 
(control segment) คือ โครงสร้างสถานีภาคพ้ืนดินที่ท าหน้าที่ตรวจการรับสัญญาณและควบคุมการ
ท างานของดาวเทียม และส่วนของผู้ใช้งาน (user segment) เป็นส่วนของผู้ใช้งานผ่านเครื่องรับ
สัญญาณ GPS (พรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2557: 128-130) 

  ส่วนอวกาศ (space segment) ระบบการท างานของดาวเทียมระบุต าแหน่งอย่าง
สมบูรณ์แบบของ GPS ของสหรัฐอเมริกาคือ ใช้งานจริง 24 ดวง และส ารองอีก 4 ดวง รวม 28 ดวง 
โคจรที่ระดับความสูงเหนือพ้ืนผิวโลกประมาณ 12,500 ไมล์หรือ 20,110 กิโลเมตร ดาวเทียมทั้งหมด
ในระบบ GPS จะโคจรรอบโลกในการใช้งานจะต้องมีดาวเทียมโคจรมายังพ้ืนที่นั้นๆ จ านวนอย่างน้อย 
4 ดวง เพ่ือการค านวณค่าพิกัดในต าแหน่งนั้น ข้อมูลดาวเทียมแต่ละดวงที่ส่งสัญญาณออกมาจะ
ประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วน เช่น ต าแหน่งของดาวเทียม สถานภาพการท างานของดาวเทียม รวมถึง
ข้อมูลที่ใช้เพื่อค านวณหาช่วงเวลาในการที่ดาวเทียมจะโคจรมายังพ้ืนที่เป้าหมาย 
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ภาพ 5.1 โครงข่ายดาวเทียม GPS 

ที่มา: Turner Brinton (2009) 

 

  ส่วนควบคุม (control segment) สถานีควบคุมแม่ข่าย GPS (GPS master control) 

คือ สถานีหลักควบคุมภาคพ้ืนดินภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (US AIR 

FORCE) ตั้งอยู่ที่รัฐโคโรราโด มีหน้าที่เป็นสถานีหลักในการดูและและตรวจตรารวมถึงดูแลรักษาวง
โคจรให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามหลักการ และการส่งผ่านข้อมูล (upload data) ไปยังดาวเทียม
เพ่ือการท างานอย่างมีเสถียรภาพสูงสุด เช่น การปรับเวลาดาวเทียม การปรับต าแหน่งและวงโคจร
ดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งต้องท าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือที่การท างานของดาวเทียมจะถูกต้องและเป็นไปตามที่
ผู้ใช้ต้องการ ทั่วโลกมีสถานีควบคุมภาคพ้ืนดินอีกหลากหลายแห่ง ดังรูปที่ 5.2 
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ภาพ 5.2 สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพ้ืนดินทั่วโลก 

ที่มา: Official U.S. government information (2017) 

 

  ส่วนของผู้ใช้งาน (user segment) แวดวงผู้ใช้งาน GPS มีอย่างหลากหลายและกว้าง
บนโลก อาทิ การคมนาคม อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การท่องเทียวและกีฬาและใช้งานส่วน
บุคคลทั่วไป เครื่องรับสัญญาณจะท าการแปลงสัญญาณ GPS จากดาวเทียมระบุพิกัดเป็นต าแหน่ง 
เวลาและความเร็ว เพ่ือที่จะสามารถบอกถึงข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งที่ต้องการทราบเวลาที่ต้องการทราบ
และระดับความเร็วที่จับได้ระหว่างเคลื่อนที่ เครื่องรับสัญญาณ GPS มีหลากหลายรูปแบบทั้งในด้าน
ราคา เทคโนโลยี หรือรูปลักษณ์และความแม่นย า โดยทั่วไปเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบมือถือ 

(handheld) จะมีความแม่นย าประมาณ 1-30 เมตรแต่เครื่องรับแบบสถานีฐาน (base station) เช่น 
Real Time Kinematic (RTK) ในบางรุ่น จะมีความแม่นย าในระดับหลักเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรเพ่ือ
ความแม่นย าในการใช้งานทางด้านการทหาร  
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ภาพ 5.3 การใช้งานอุปกรณ์ GPS 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 GPS จะใช้ประโยชน์จากความแม่นย าของต าแหน่ง เวลาและระดับความเร็ว เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ  
  ด้านการบิน เพ่ือประโยชน์ด้านการก าหนดเส้นทางการบินที่สั้นและเหมาะสมที่สุดเพ่ือ
ประหยัดเชื้อเพลิง  
  ด้านการขนส่ง เพ่ือประโยชน์ด้านการเพ่ือประโยชน์ด้านการตรวจสอบต าแหน่ง
ยานพาหนะระหว่างปฏิบัติงาน    
  ด้านความปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ด้านการติดตามบุคคลและก าหนดเส้นทางที่
เหมาะสมแก่การกู้ภัยอย่างรวดเร็ว 

  ด้านการเดินเรือ เพ่ือประโยชน์ด้านการค้นหาและช่วยชีวิตในทะเล 

  ด้านความบันเทิง เพ่ือประโยชน์ด้านการความแม่นย าในการจัดความยาวของโฆษณา
และรายการโทรทัศน์รวมถึง การใช้ประโยชน์ GPS เพ่ือการผลิตภาพยนตร์ด้วยเทคนิคพิเศษ  
 จะเห็นได้ว่าในศตวรรษที่ 21 นั้น GPS เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตมนุษย์อย่าง
หลากหลายในแต่ละกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเวลาและ
ความเร็วเฉลี่ยวันละไม่ต่ ากว่า 1,000,000 แชร์ ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าของ social network ทั้ง
แอปพลิเคชัน Facebook Line Instagram เป็นต้น และหลายๆกิจกรรมที่จ าเป็นต้องอาศัยการ
ช่วยเหลือจาก GPS อาทิ การขนส่ง การระบุต าแหน่งและการติดตามบุคคลรวมไปถึงเพ่ือการศึกษา
และวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
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5.3 ประเภทของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 ในปัจจุบันมีการใช้งานใช้งาน GPS กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความส าคัญและมี
ประโยชน์มากในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้งาน GPS มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานในหลากหลาย
หน่วยงานหรือหลากหลายองค์กรมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างจึงจ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้
อุปกรณ์ GPS ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน (วัลลพ ตา
เขียว, มปป : 28-30) 

  Handheld GPS receiver คือ อุปกรณ์ในการส ารวจจากระยะไกลที่มีการใช้งาน
แพร่หลายและมีข้อดี คือ สะดวกในการพกพา นิยมใช้กันกันมากในด้านการส ารวจหรือศึกษาวิจัยตาม
องค์กรของรัฐและเอกชน แต่มีข้อเสียคือมีรายละเอียดข้อมูลที่ได้ค่อนข้างต่ า ในปัจจุบันอุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณได้พัฒนาเข้ามาในระบบสมาร์ทโฟนเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากท า
ให้การใช้งานในระบบนี้สามารถเข้าถึงชีวิตประจ าวันมนุษย์ได้เกือบจะทั้งหมด โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบหลักๆ คือ  

 
ภาพ 5.4 Handheld GPS receiver 

ที่มา: Dave Burrows (2546) 

 

  อุปกรณ์และระบบการน าทาง (GPS navigator) คือ ตัวช่วยประเภทหนึ่งของมนุษย์ใน
ปัจจุบันที่จะท าการรับข้อมูลสองประเภท คือ ข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันหรือข้อมูลที่ตั้งที่ก าหนดเป็นต้นทาง
และข้อมูลที่ตั้งปลายทางเพ่ือท าการประมวลผลผ่านเครือข่าย (server) แผนที่ของแหล่งข้อมูลและ
แสดงผลออกผ่านหน้าจอของอุปกรณ์เพ่ือให้ผู้ใช้งานตามความต้องการ ส่วนใหญ่มักจะถูกใช้เพ่ือการ
น าทางของผู้ใช้งานในพ้ืนที่ที่ผู้ใช้งานไม่มีความคุ้นเคย โดยมักจะพบปัญหาในการใช้งานเสมอเนื่องจาก
ข้อมูลแผนที่นั้นไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพียงพอกับการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
เนื่องมาจากแหล่งของข้อมูลแผนที่ที่ได้น ามาแสดงผลในการใช้งานนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มี
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ค่าใช้จ่ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับการใช้งาน แต่โดยแท้จริงแล้วยังมีระบบ
การน าทางที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลโดยองค์กรเอกชนซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน อาทิ การใช้งานระบบการน าทางในยานพาหนะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประเภท
นี้โดยมีข้อแม้ คือ จ าเป็นที่จะต้องน ามาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ในรอบระยะเวลาที่องค์กรได้ก าหนดไว้  

 
ภาพ 5.5 ระบบการน าทาง 
ที่มา: Google (2017)   
 

  อุปกรณ์และระบบติดตามบุคคลหรือยานพาหนะ คือ อุปกรณ์ในโลกอนาคตที่มีอยู่จริง
ในปัจจุบัน โดยมากมักจะใช้ในการติดตามต าแหน่งของสิ่งของหรือวัตถุท่ีผู้ใช้งานต้องการบนพ้ืนผิวโลก
ผ่านทางข้อมูลที่ได้จากระบบดาวเทียมระบุพิกัด รวมไปถึงการได้มาซึ่งข้อมูลระยะหรือเส้นทางของ
วัตถุนั้นบนเส้นทางคมนาคมซึ่งมีความสอดคล้องกับประโยชน์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น การติดตาม
ต าแหน่งของยานพาหนะที่มีการจ ากัดความเร็ว ติดตามยานพาหนะในเชิงพาณิชย์ทั้งในด้านการขนส่ง 
การบริการและระบบยานพาหนะของรัฐ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะตามมา โดยที่มีหลักการท างาน 
คือ ส่วนของเครื่องมือระบุต าแหน่งจะถูกติดตั้งอยู่กับตัวยานพาหนะและจะมีอุปกรณ์แสดงผลอยู่ที่
ศูนย์ควบคุมหลักโดยที่จะสามารถติดตามผลข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา  
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ภาพ 5.6 ระบบการติดตามบุคคลหรือยานพาหนะ 

ที่มา: Total Digital (2017) 

 

  Geodetic GPS receiver or surveying GPS receiver คือ อุปกรณ์การระบุต าแหน่ง
บนพ้ืนผิวโลกโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างจากอุปกรณ์แบบพกพาในด้านความละเอียด
และแม่นย าของข้อมูลที่ได้มาที่มีรายละเอียดสูงมากที่สามารถวัดได้ถึงระดับมิลลิเมตร การใช้งานของ
เครื่องรับสัญญาณประเภทนี้มักจะถูกใช้ในงานระดับที่มีความละเอียดมาก เช่น งานส ารวจ งานรังวัด
รวมไปถึงงานทางด้านวิศวกรรมที่ต้องการความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งมีหลักการส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่  
   การใช้คลื่นส่งวัดระยะมาแทนที่ระบบ C/A เพ่ือให้การวัดระยะของต าแหน่งมี
ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

   การขจัดความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบโดยวิธีการวัดแบบสัมพัทธ์ เพ่ือให้ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   การวัดระยะด้วยคลื่นส่งนั้นจะรับสัญญาณได้เพียงบางส่วน สามารถท าได้ด้วย
การน าเอาเครื่องรับสัญญาณไปวางไว้ในต าแหน่งที่ต้องการมากกว่า 30 นาที เพ่ือที่การประมวลผล
ข้อมูลร่วมกับระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ  



139 

 
ภาพ 5.7 Geodetic GPS receiver or surveying GPS receiver 

ที่มา: Coastal instrument and supply (2017) 

 

 สามารถแบ่งประเภทของอุปกรณ์การระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกแบบมีรายละเอียดสูงได้
เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบความถี่เดียว (Single Frequency Receiver) 

คือ เครื่องรับสัญญาณ GPS ที่สามารถรับคลื่นความถ่ีได้เพียงคลื่นเดียวเท่านั้น เมื่อน าเอาข้อมูลที่ได้มา
ใช้งานแล้วจะพบว่ามีข้อจ ากัดในการใช้งาน มีค่าความถูกต้องต่ าแต่มีข้อดีคือ มีราคาถูก  
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบสองความถี่และหลายระบบดาวเทียมน าหน 
(Dual-Frequency Receiver and Multi-GNSS Receiver) คื อ  เ ค รื่ อ ง รั บ สั ญ ญา ณ  GPS ที่ มี
ความสามารถรับสัญญาณได้หลายคลื่นความถี่ มีรายละเอียดของค่าข้อมูลสูง ค่าความคลาดเคลื่อนต่ า
รวมไปถึงความสามารถในการรับคลื่นความถี่จากดาวเทียมระบบอ่ืนๆ นอกจาก NAVSTAR ได้หรือ
อาจกล่าวได้ว่าสามารถรับคลื่นสัญญาณจากระบบ GNSS ได้  
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5.4 การใช้งานระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 ในการศึกษาภาคสนามสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างแรกคือ วิธีการใช้เครื่องมือระบุต าแหน่ง
บนพ้ืนผิวโลก การใช้งานอุปกรณ์นั้นไม่ยากหากผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบแผนที่
และระบบพิกัดของโลก ถัดมาคือ การเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้โดยอาศัยปัจจัยด้านความแม่นย าขอ ง
อุปกรณ์ (accuracy) เพ่ือที่จะเลือกรุ่นของเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับงาน การปรับค่าความ
คลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีการตระเตรียมอยู่เสมอ รวมไปถึงการออกแบบวิธีการ
เก็บข้อมูลค่าพิกัดต้องมีการแบ่งหน้าที่กันให้เหมาะสมและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลัง
การออกภาคสนามตามมาด้วยการน าเข้าข้อมูลจากเครื่องรับข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อม
ต่อไปยังการน าข้อมูลนั้นมาท าการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลต่อไป ระบบ GPS เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่งวิเคราะห์และน ามาแสดงผลในด้านการจัดเรียงเชิง
พ้ืนที่  (spatial arrangement) การกระจาย (dispersion)และปฏิสั ม พันธ์ เชิ ง พ้ืนที่  (spatial 

interaction) (พรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2557:136-137) การใช้งานหลักๆของระบบ GPS ประกอบไป
ด้วย 

  การท าแผนที่ (mapping) คือ งานศึกษาทางด้าน GPS ที่เป็นขั้นพ้ืนฐานที่สุด กล่าวคือ 
การน าเข้าข้อมูลประเภทจุดที่ได้จากการบันทึกค่าจากอุปกรณ์ลงเป็นข้อมูลจุด  (waypoint) ผ่าน
ซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเส้น (track) คือ ข้อมูลจุดที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นและข้อมูลเส้นที่
เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจนจุดแรกและจุดสุดท้ายอยู่ในต าแหน่งเดียวกันก็จะกลายเป็นข้อมูลพ้ืนที่ 
(polygon หรือ area)  
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ภาพ 5.8 การท าแผนที่โดยใช้ข้อมูล GPS 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (spatial analysis) คือ กระบวนการต่อจากที่ได้ลงข้อมูล
ประเภทต่างๆ ลงบนแผนที่แล้ว กระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่สุดในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ คือ การ
วิเคราะห์การกระจายตัวของจุด (point - pattern analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือรูปแบบ
และลักษณะของข้อมูลจุดว่าเป็นไปในรูปแบบใด ประกอบไปด้วย รูปแบบเกาะกลุ่มกัน (clustered) 

รูปแบบกระจายห่างกัน (dispersed) รูปแบบกระจายแบบสุ่ม (random) รูปแบบกระจายแบบ
สม่ าเสมอ (regular) และจุดข้อมูลที่ได้มานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงกับข้อมูล
อรรถาธิบาย (attribute) เช่น ข้อมูลจุดสถานที่ส าคัญทางด้านการท่องเที่ยวจะสามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลพิกัดสถานที่เหล่านั้น ชื่อสถานที่ สถานที่ตั้งและจุดแลนมาร์ค (landmark) ที่ส าคัญหรือข้อมูล 
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polygon ของต าบลจะสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลชื่อของต าบล ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เป็นตาราง
กิโลเมตรหรือไร่และรหัสของต าบล (Tambon code) เป็นต้น เมื่อข้อมูลพ้ืนที่และอรรถาธิบายใช้งาน
ร่วมกันจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนั้นซับซ้อนในเชิงลึกมากขึ้นไปอีก
ขั้น เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงมากและส่งผลกระทบต่อประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง  
  การส ารวจข้อมูลภาคพ้ืนดิน (Ground truthing) มักจะใช้ระบบ GPS เพ่ือการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงระบบพิกัดบนพ้ืนผิวโลก (Geo-Referencing) หรือหมุดหลักภูมิศาสตร์  
(geodetic control) โดยกระบวนการส ารวจค่าพิกัดของจุดควบคุมหรือจุด GCP (Ground Control 

Point) บนพื้นผิวโลกและเชื่อมโยงกับต าแหน่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 
เพ่ือกระบวนการถ่ายโอนค่าพิกัดดังกล่าวลงสู่ข้อมูลภาพ 

 
ภาพ 5.9 การส ารวจข้อมูลภาคพ้ืนดิน 

ที่มา: ASD Inc. (2017) 

 

  ระบบ GPS ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส ารวจข้อมูลและลดระยะเวลารวมถึง
ค่าใช้จ่ายลงไปพร้อมกัน ในปัจจุบันระบบ GPS มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านความแม่นย าและ
ความรวดเร็วกว่าอดีตมาก อาทิ การประมาณค่าพิกัดของต าแหน่งจากแผนที่ การส ารวจภาคสนาม
โดยการวัดระยะและมุมโดยอ้างอิงจากต าแหน่งค่าพิกัดเพ่ือหาค่าพิกัดที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล การประมาณต าแหน่งที่ตั้งโดยใช้ข้อมูลตัวเลข เป็นต้น 

  ข้อดีของระบบ GPS ได้แก่ มีความแม่นย า (accuracy) กว่าการประมาณค่าบนแผนที่ 
ความคลาดเคลื่อนมีน้อยระหว่างกระบวนการการแปลงข้อมูลเมื่อเทียบเทียบกับการส ารวจข้อมูลจาก
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การรังวัด สามารถระบุได้ว่า GPS นั้นมีประสิทธิภาพสูง ปฏิบัติการได้เร็ว ง่ายดายและลดค่าใช้จ่าย
ได้มากแต่มีข้อบกพร่อง คือ ผู้ใช้จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
กับงานด้วย  
 

5.5 หลักการและระบบการท างานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 หลักการท างานการระบุค่าพิกัดบนพ้ืนผิวโลกนั้นมีหลักการง่ายๆ โดยการก าหนดต าแหน่ง
จากการค านวณจากเส้นสมมุติที่จ าลองข้ึนมาใช้บนโลก (พรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2557: 130-136) 
  การได้มาซึ่งต าแหน่งของเครื่องรับสัญญาณ หลักการท างานของ GPS มีความเรียบง่าย 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากสมการ Distance = Rate x Time ถ้าหากเราทราบความเร็วในการเดินทางของ
วัตถุและระยะเวลาที่วัตถุนั้นๆเคลื่อนที่มาจนถึงเป้าหมายแล้วก็จะสามารถค านวณระยะที่วัตถุนั้น
เดินทางมาได้ GPS นั้นเมื่อได้รับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสุด 3 ดวงแล้ว เครื่องรับสัญญาณจะ
ท าการประมวลผลโดยใช้หลักการสามเหลี่ยมวัดด้าน (trilateration) เพ่ือที่จะหาค่าพิกัด (X,Y,Z) ณ 
ต าแหน่งของเครื่องรับสัญญาณ การท างานของ GPS นั้นเครื่องรับสัญญาณจะรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมและค านวณหาเวลาในการในการเดินทางของสัญญาณโดยคาดการณ์จากนาฬิกาทั้งสองให้
ตรงกันและจึงค านวณระยะทางจากเครื่องรับสัญญาณไปยังดาวเทียมแต่ละดวงเมื่อรับได้อย่างน้อย 3 
ดวงแล้วเครื่องรับจะสามารถบอกต าแหน่ง X และ Y ณ จุดนั้นได้แต่ถ้าหากรับสัญญาณได้ 4 ดวงขึ้น
ไปเครื่องรับจะสามารถบอกต าแหน่ง X, Yและ Z ได้ ทั้งนี้ควรค านึงถึงความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา
ของดาวเทียมและเครื่องด้วยเพื่อให้มีค่าต าแหน่งที่ถูกต้องที่สุด 

 
ภาพ 5.10 การท างานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
ที่มา: Joshua Stevens (2017) 



144 

 

  การได้มาซึ่งค่าพิกัด เครื่องระบุพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค่า X
กับ Y ในระบบ 2 มิติและค่า X, Y และ Z ในระบบ 3 มิติ และจึงน าค่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือ
สามารถกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือ การลงต าแหน่งพิกัดลงบนแผ่นระนาบ แต่การได้มาซึ่งค่าพิกัด ณ 
ต าแหน่งที่ก าหนดมีความยุ่งยากและซับซ้อนเนื่องจากโลกไม่ได้มีผิวราบเรียบและไม่ได้มีทรงกลม การ
อ้างอิงต าแหน่งต่างๆบนพ้ืนผิวโลกจะต้องอ้างอิงจากหลายพารามิเตอร์ เช่น ทรงรี (Ellipsoid) ระดับ
อ้างอิงหรือมูลฐาน (Datum) ค่าพิกัดภูมิมาตรศาสตร์ (Geodetic Coordinate) เส้นโครงแผนที่ (Map 

Projection) และค่าพิกัดบนพ้ืนระนาบ (Planar Coordinate) โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยง
กันเพ่ือที่จะน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ GPS  

  การก าหนดค่าพิกัดลงบนผิวโลกระบบใดระบบหนึ่งจะต้องจ าลองรูปร่างของโลกก่อน
เพ่ือให้ง่ายต่อการถ่ายทอดต าแหน่งจริงลงบนพิกัดใดพิกัดหนึ่ง คือ การแทนโลกด้วยทรงกลม 
(Spheroid) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,371 กิโลเมตร หากใช้ทรงกลมแทนโลกท่ีมีรูปร่างค่อนข้าง
แป้นก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนในระบบได้ ประกอบกับการใช้งาน GPS มักจะใช้เพียงในพ้ืนที่เล็กๆ 
ไม่ควรมีความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งเกินกว่า 5 เมตร จึงต้องแทนลูกโลกด้วยทรงรีที่มีแกนขั้วโลก
สั้นกว่าแกนศูนย์สูตร ค่าต าแหน่ง X และ Y จะแทนด้วยค่าละติจูดและลองจิจูด เรียกทรงรีนี้ว่า ทรงรี
อ้างอิง (Reference Ellipsoid) แม้ว่าจะก าหนดค่าพิกัดลงบนทรงรีอ้างอิงแล้วจะต้องท าการยึด (fix) 
ต าแหน่งทรงรีอ้างอิงกับต าแหน่งบนโลก ใช้จุดเป็นระดับอ้างอิงมูลฐานภูมิมาตรศาสตร์ (Geodetic 

Datum) เมื่อท าการยึดต าแหน่งแล้วต้องปรับทิศทางให้ทาบเข้ากับผิวโลกให้มากที่สุด โดยจะใช้ข้อมูล
ที่ทาบสนิทมากที่สุดมาใช้ในการสร้างแผนที่ ในอดีตมักจะใช้ในการอ้างอิงระดับท้องถิ่น (Local 

Datum) ที่มีการใช้ในวงแคบๆหรือภายในภูมิภาคเท่านั้น ยกตัวอย่าง แผนที่ภูมิประเทศประเทศไทย 
มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7017 เดิมใช้ระดับอ้างอิงเป็น Indian Datum 1975 อ้างอิงบนทรงรี 
Everest ปัจจุบัน ชุด L7018 ใช้ระดับอ้างอิงเป็น WGS 84 อ้างอิงบนทรงรี WGS 84 เมื่อแต่ละระดับ
อ้างอิงใช้ได้ในพ้ืนที่จ ากัด ต าแหน่งอ้างอิงเดียวกันที่อ้างอิงบนระดับอ้างอิงที่แตกต่างกัน ค่าพิกัดจึงมี
ความแตกต่างกัน เป็นอุปสรรคในการท าแผนที่ขนาดใหญ่เนื่องจากไม่สามารถน ามาเรียงต่อกันให้พอดี
ได้ 
  เทคโนโลยีด้านการส ารวจและภูมิศาสตร์ในปัจจุบันก้าวหน้าถึงระดับที่สามารถพัฒนา
ระดับอ้างอิงที่สามารถใช้งานได้ทั่วทุกภูมิภาคบนโลก พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีชื่อว่า 
World Geodetic System of 1984 (WGS 84) ช่วงแรกๆ WGS 84 อ้างอิงบนทรงรี GRS 80 แต่มี
ข้อบกพร่องในระดับลิปดา (Minute difference) จึงมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีชื่อว่า ทรงรี WGS 84 ที่
ใช้ในการค านวณค่าพิกัดของต าแหน่งทั่วโลก ค่าพิกัดท่ีได้จากเครื่องรับสัญญาณ GPS อาจจะมีรูปแบบ
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ที่หลากหลาย เช่น ละติจูดลองจิจูดในระดับอ้างอิง WGS 84 อ้างอิงบนทรงรีที่ WGS 84 เครื่องรับ
สัญญาณจะท าการแปลงระบบพิกัดทรงรีมาเป็นระบบพิกัดบนระนาบโดยการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ 
ออกมาเป็น เส้นโครงแผนที่ที่แต่ละภูมิภาคจะมีการใช้ต่างกัน เพ่ือที่แผนที่ที่แสดงพ้ืนที่นั้นๆมีความ
ผิดเพ้ียนน้อยที่สุด ประเทศไทยใช้เส้นโครงแผนที่แบบ Universal Transverse Mercator (UTM) 

นิยมใช้ทั่วไปทั่วโลกยกเว้นบริเวณข้ัวโลก 

 

 
ภาพ 5.11 หลักการท างานของระบุการก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

ที่มา: Z. Bečvář et.al (2011) 

 

5.6 วงโคจรดาวเทียมระบุพิกัด 

 

 การใช้งาน GPS นั้นจะขึ้นอยู่กับการค านวณวงโคจรดาวเทียมเป็นหลักเนื่องจากความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับนั้นมักจะมีสาเหตุมาจากวงโคจรของดาวเทียม โดยที่ข้อมูลวงโคจรของ
ดาวเทียมนั้นมักจะถูกบันทึกไว้ในส่วนข้อมูลน าหน (Navigation message) ที่ส่งมาจากตัวดาวเทียมที่
เรียกว่า อิฟิเมอริสดาวเทียม (Broadcast ephemeris) ที่มีค่าความถูกต้องอยู่ที 1-2 เมตร โดยทั่วไป 
แต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการรายละเอียดและค่าความถูกต้องมากกว่านั้น จ าเป็นที่จะต้องข้อมูลจาก
ดาวเทียมที่วงโคจรรายละเอียดสูง (Precise orbit) ที่มีการค านวณโดย International GPS Service 
(IGS) (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552 : 222) 
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ตาราง 5.1 ค่าความถูกต้องของต าแหน่งดาวเทียมที่ค านวณจากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมประเภทต่างๆ 

ชนิดข้อมูลวงโคจรดาวเทียม ค่าความถูกต้องของต าแหน่งดาวเทียม (เมตร) 
อิฟิเมอริสดาวเทียม 1.6 

IGS Predicted Orbit 0.1 

IGS Rapid Orbit < 0.05 

IGS Final Orbit < 0.05 

ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจาก IGS. (2006) 

 

 
ภาพ 5.12 วงโคจร 6 แนวของดาวเทียม GPS 

ที่มา: Joshua Stevens (2017) 

 

5.7 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 ในงานส ารวจจะต้องมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือท าการ
ส ารวจนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงใดก็ตาม โดยทั่วไปแล้วสามารถจ าแนกความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จาก GPS ออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 

2552 : 224-227) 

  ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับกับดาวเทียม (Satellite dependent error) 

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
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   ค่าความคลาดเคลื่อนจากวงโคจรดาวเทียม ข้อมูลของวงโคจรดาวเทียมโดยทั่วไป
จะขึ้นอยู่กับสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน ที่รับข้อมูลจากดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือบรรยากาศของโลกและ
จึงส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้บนผิวโลก ซึ่งเป็นกระบวนการหลักๆ ของดาวเทียมระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก 
แต่ในความเป็นจริง ดาวเทียมระบุพิกัดนั้นถูกกระท าโดยแรงต่างๆ ที่ส่งผลให้ต าแหน่งของดาวเทียมมี
ค่าท่ีคลาดเคลื่อนอยู่มาก  
   ค่าความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาดาวเทียม เกิดจากการเทียบเวลา และความถี่
มาตรฐานที่แตกต่างจากเวลา GPS นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วย ค่าความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา
ดาวเทียมดริฟท์ของนาฬิกา และอัตราดริฟท์ของนาฬิกา โดยที่ข้อมูลความคลาดเคลื่อนประเภทนี้จะ
ถูกส่งลงมาพร้อมกับข้อมูลคลื่นสัญญาณดาวเทียม ซึ่งค่าเหล่านี้ได้จากการค านวณจากสถานีหลักบน
พ้ืนดิน  
  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver 

dependent error) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 

ประเภท ได้แก่ 

   ค่าความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาเครื่องรับ  เกิดจากนาฬิกาของเครื่องรับมี
เสถียรภาพต่ ากว่านาฬิกาของของดาวเทียมส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างกันขึ้น มีลักษณะ
คล้ายกับความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาดาวเทียมแต่เป็นความคลาดเคลื่อนขนาดใหญ่ ระดับ
ไมโครวินาทีหรือมีความคลาดเคลื่อนในระยะทางสูงประมาณ 300 เมตร  
   ค่าความคลาดเคลื่อนจากการแปรเปลี่ยนของจุดศูนย์กลางเสาอากาศ ปกติข้อมูล
ที่ระยะทางที่ได้จาก GPS คือระยะที่วัดได้ระหว่างจุดศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวส่งสัญญาณ
ดาวเทียมและจุดศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเสาอากาศเครื่องรับสัญญาณ ตามหลักการท้ังสองจุด
นี้จะต้องเป็นจุดเดียวกันแต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่ใช่เนื่องจากจุดศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์จะแปรผันตาม
ทิศทางและและความแรงคลื่นสัญญาณที่รับได้และค่าการแปรเปลี่ยนจุดศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศ
นั้นยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสาอากาศอีกด้วย  
   ค่าความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณรบกวนเครื่องรับ สัญญาณรบกวนในเครื่องรับ
นั้นขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ อาทิ อัตราส่วนระหว่างความแรงของคลื่นสัญญาณและคลื่นรบกวน แต่ใน
เครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่นั้นจะพบว่ามีสัญญาณรบกวนค่อนข้างน้อย 

   ค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าค่าพิกัดของสถานีฐาน ความคลาดเคลื่อนประเภทนี้
เกิดกับการหาต าแหน่งที่ตั้งสัมพัทธ์เท่านั้นเพราะกระบวนการนี้จ าเป็นที่จะต้องทราบที่ตั้งสัมบูรณ์
อย่างน้อย 1 จุดเพื่อใช้หาต าแหน่งอ่ืนๆ ต่อไปเป็นกระบวนการที่เรียกว่า สถานีฐานในการประมวลผล
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ข้อมูล GPS ในการหาค่าระยะเส้นฐานโดยจะตรึงค่าพิกัดของสถานีไว้ ค่าความคลาดเคลื่อนประเภทนี้
ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างเครื่องรับและส่งผลต่อการค านวณค่าระยะเส้นฐานที่ผิดพลาดไปด้วย 

  ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายสัญญาณ (Signal propagation 

error) เกิดจากการเดินทางของสัญญาณที่ผิดปกติ ได้แก่ 

   ความล่าช้าเนื่องจากการเดินทางของคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศ  (Atmospheric 

delay) เกิดจากการเดินทางของคลื่นที่ล่าช้าระหว่างดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณมีสาเหตุมาจาก
การเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่ต้องใช้เวลาจริงไม่เท่ากับในทฤษฎีที่ได้ตั้งสมมุติฐานไว้  
   ค่าความคลาดเคลื่อนจากคลื่นหลายวิถี (Multipath error) คลื่นหลายวิถี คือ 
การแพร่กระจายของคลื่นที่มีค่าการสะท้อนมากกว่า 1 ครั้ง การสะท้อนของคลื่นอาจจะเกิดจากการ
สะท้อนกับวัตถุทั้งแนวดิ่งและแนวราบ หากมีการสะท้อนมาก็จะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนมาก 
ลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดข้ึนกับผู้ใช้งานในพ้ืนที่เมืองที่มีอาคารหรือตึกสูง 
  ค่าความคลาดเคลื่อนอ่ืนๆ (Other error) จะเกี่ยวข้องกับการวัดระยะโดยการวัดเฟส
ของคลื่นส่ง ได้แก่ 

   ค่าคลาดเคลื่อนจากคลื่นหลุด (Cycle slip) เกิดจากการที่มีสิ่งกีดขวางมาบดบัง
เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณหรือมีคลื่นรบกวนขนาดใหญ่ ผลจากความคลาดเคลื่อนประเภทนี้ค่า
เลขปริศนาของคลื่นส่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

   ค่าเลขปริศนา (Ambiguity) การหาค่าเลขปริศนามักจะท าในขั้นตอนการ
ประมวลผล ซึ่งเรียกว่าการแยกความก ากวม (Ambiguity Resolution : AR) ในกรณีนี้จะต้องท าการ
ปรับปรุงค่าความคลาดเคลื่อนและจัดการกับปัญหาคลื่นหลุดให้เรียบร้อยก่อน 
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ภาพ 5.13 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากสัญญาณดาวเทียม 

ที่มา: Akio Yasuda (2006) 

 

5.8 ดาวเทียมระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 

 ดาวเทียมระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ระบบการระบุพิกัด
บนพ้ืนผิวโลกในปัจจุบันมีความต้องการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีการพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับ
การใช้งานในชีวิตประจ าวันมากขึ้นประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานส่วนมากสามารถ
เข้าถึงการใช้งานในด้านนี้ได้มากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษาส ารวจ การศึกษาวิจัยและการใช้งานอ่ืนๆ 
ประเภท กีฬา ความบันเทิงและการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นต้น  
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ภาพ 5.14 การแสดงค่าการระบุพิกัดบนพื้นผิวโลกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

 5.8.1 Navigation Satellite Timing and Ranging GPS (NAVSTAR GPS) ค ว บ คุ ม
ระบบปฏิบัติการโดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (Department of Defenses) ก่อตั้งในปี 2516

และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 2538 ประกอบไปด้วยดาวเทียมระบุพิกัดจ านวน
ทั้งหมด 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง และอีก 4 ดวงเป็นดาวเทียมส ารอง มีวงโคจรทั้งหมด 6 รอบ 
ดาวเทียมทั้งหมดจะท ามุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตรดาวเทียมแต่ละดวงจะใช้เวลาในการโคจร
รอบโลก 12 ชั่วโมง 
 5.8.2 Global Orbiting Navigation Satellite (GLONASS) ควบคุมระบบการปฏิบัติการ
โดย Russia Military Space Force มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงทดลองน าร่อง V.S.Shebashevich ในปี 
2500 เพ่ือการทดลองทางด้านเทคโนโลยีรังสีวิทยาอวกาศ โครงการดาวเทียมระบุพิกัด GLONASS จึง
เริ่มมีการก่อตั้งในปี 2533 และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 2555 ระบบดาวเทียม 

GLONASS แรกเริ่มมีดาวเทียมเพียง 7 ดวง ประกอบไปด้วยดาวเทียมระบุพิกัดจ านวน 24 ดวงทั่วโลก 

(INFORMATION AND ANALYSIS CENTER FOR POSITIONING, NAVIGATION AND TIMING, 

2017) 
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ภาพ 5.15 ระบบการท างานของดาวเทียม GLONASS 

ที่มา: INFORMATION AND ANALYSIS CENTER FOR POSITIONING, NAVIGATION AND TIMING 

(2017) 

 

 5.5.3 Galileo คือ ระบบดาวเทียมระบุพิกัดของภูมิภาคยุโรปที่สร้างขึ้นภายใต้ความ
ร่วมมือของสหภาพยุโรปและบางประเทศในโลก เช่น อิสราเอล อินเดีย โมร็อกโก ซาอุดิอาระเบีย 
เกาหลีใต้ และยูเครน เป็นต้น ระบบการควบคุมปฏิบัติการโดย European Satellite Agency (ESA) 
ดาวเทียมกาลิเลอสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ในปี 2559 โดยมีดาวเทียมในวงโคจร 18 ดวง ใน
ปัจจุบันประกอบไปด้วยดาวเทียมระบุพิกัดจ านวน 24 ดวงหรือมากกว่าโดยมีดาวเทียมส ารอง
ประมาณ 6 ดวง ดาวเทียมเหล่านี้มักจะโคจรอยู่ในวงโคจรดาวเทียมระดับกลาง นอกจากนั้นดาวเทียม
ในระบบนี้ยังมีหน้าที่ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
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ภาพ 5.16 วงโคจรดาวเทียมกาลิเลโอ 

ทีม่า: The European Space Agency (2017) 
 

 ระบบกาลิเลโอสามารถท าให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงต าแหน่งที่มีความชัดเจนมากกว่าใน
ระบบ GNSS ระบบอ่ืนๆ ทั้งในอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ในยานพาหนะจะมีมีความแม่นย าและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในด้านระบบการน าทาง ระบบนี้สามารถใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อส าคัญที่สุด คือ การท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นในพ้ืนที่ทวีป
ยุโรปที่ยังไม่ระบบ GNSS ใดบนโลกที่สามารถท าได้ (European Global Navigation Satellite 

System Agency, 2017) 

 5.8.4 The Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) หรือชื่อ NAVIC ที่
เป็นภาษาสันสกฤต เป็นระบบดาวเทียมระบุพิกัดของประเทศอินเดียและภูมิภาคข้างเคียง ที่มีการ
ควบคุมระบบการปฏิบัติการโดย Indian Space Research Organization (ISRO) ก่อตั้งในปี 2549 

และมีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 2559 ประกอบไปด้วยดาวเทียมระบุพิกัดจ านวน 7 ดวง 
มีวงโคจรเหนือประเทศอินเดียที่ระดับความสูง 1,500 เมตร เป็นวงโคจรดาวเทียมระดับกลาง (Indian 

Space Research Organization, 2017) 
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ภาพ 5.17 วงโคจรดาวเทียม IRNSS 

ทีม่า: Department of space, Indian Space Research Organization (2017) 
 

 5.8.5 BEIDOU Navigation Satellite System (BDS) หรื อ ร ะบบน า ท า ง  Compass

ควบคุมระบบการปฏิบัติการโดย The China National Space Administration (CNSA) ที่ เป็น
หน่วยงานที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและอวกาศของประเทศจีน ก่อตั้งในปี 2526 และมีการพัฒนา
ระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ดาวเทียม BEIDOU-1A ถูกปล่อยในปี 2543 ตามด้วย BEIDOU-1B และ 

BEIDOU-1C ที่เป็นดาวเทียมส ารอง โดยที่ระบบการระบุพิกัดอย่างเป็นทางการของระบบนี้ เกิดขึ้น
ด้วยดาวเทียม BEIDOU-2 หรือชื่ออย่างเป็นทางการ COMPASS ในปี 2549 และในปีเดียวกัน 

BeiDou-3 ที่เป็นดาวเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดถูกปล่อยออกสู่วงโคจรที่ระดับความสูงประมาณ 21,500 
กิโลเมตร  ในปัจจุบันประกอบไปด้วยดาวเทียมระบุพิกัดจ านวน 22 ดวง จากการคาดการณ์ในปี 
2563 จะมีกลุ่มดาวเทียม BEIDOU จ านวนทั้งหมด 35 ดวง โดยที่ 5 ดวงอยู่ในวงโคจรค้างฟ้า 27 ดวง
อยู่ในวงโคจรระดับปานกลางและ 3 ดวงอยู่ในวงโคจรระนาบเอียง เพ่ือประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้รับ 

ดังภาพ 5.18 (INFORMATION AND ANALYSIS CENTER FOR POSITIONING, NAVIGATION AND 

TIMING, 2017) 
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ภาพ 5.18 วงโคจรดาวเทียม BEIDOU 

ทีม่า: INFORMATION AND ANALYSIS CENTER FOR POSITIONING, NAVIGATION AND TIMING 

(2017) 

 

 5.8.6 The Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) คือ ระบบการระบุพิกัดต าแหน่ง
บนพ้ืนโลกของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี 2545 มีความแม่นย าสูงอีกระบบหนึ่งที่มีดาวเทียมโคจรอยู่
รอบโลก วงโคจรมีลักษณะคล้ายเลข 8 ประกอบไปด้วยชุดดาวเทียม 3 ดวง โคจรอยู่เหนือน่านฟ้าของ
ประเทศญี่ปุ่นและในช่วงเวลาที่มีมีดาวเทียมอย่างน้อย 1 ดวง อยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น จะส่งผลให้แถบ
การพาดผ่านของดาวเทียมครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยสามารถ
รับสัญญาณของดาวเทียม QZSS ได้ผ่านเครื่องรับสัญญาณท่ีรับความถ่ีเฉพาะ 

 
ภาพ 5.19 วงโคจรของชุดดาวเทียม QZSS 

ที่มา: Cabinet Office, Government of Japan (2017) 
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 ระบบนี้สามารถให้ค่าพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลกโดยมีความแม่นย าที่ระดับ 10 เซนติเมตรถือ
ว่ามีความละเอียดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากระบบอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีความเสถียรของข้อมูล
ในระดับที่สูงซึ่งถูกออกแบบให้เหมาะกับการระบุต าแหน่งในเมืองที่มีตึกสูงบังสัญญาณ พ้ืนที่อับ
สัญญาณอย่างเช่นในเมืองที่มีความแออัดสูงเช่น ฮ่องกง โตเกียว เป็นต้น นอกจากนั้นยังง่ายต่อการ
น าไปใช้งานในระบบน าทาง ค้นหาต าแหน่ง หรือการประยุกต์ใช้ในโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงการ
ประยุกต์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท าแผนที่ความละเอียดสูง วิศวกรรม
โครงสร้างขนาดใหญ่ การขนส่ง การเกษตรและระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เป็นจุดเด่นของระบบนี้ที่จะ
สามารถรับข้อมูลจากระบบอ่ืนและมีระบบตรวจสอบสถานะของข้อมูล การแจ้งเตือนเพ่ือใช้งานใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

 
ภาพ 5.20 ระบบการแจ้งเตือนในระบบดาวเทียม QZSS 

ที่มา: Cabinet Office, Government of Japan (2017) 

  

5.9 GNSS System 

 

 เทคโนโลยีการส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียมมีความล้ าหน้าไปเรื่อยๆ จนสามารถสร้างก าหนด
กลุ่มของระบบดาวเทียมท่ีอยู่เหนือบรรยากาศของโลกมารวมกันในชื่อ Global Navigation Satellite 

System (GNSS) เพ่ือที่จะมีความครอบคลุมการใช้งานที่ไม่จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นดาวเทียม GPS กลุ่ม
เดียว แต่ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีความส าคัญมาก ดังนั้นหลักการของ GNSS จึงเป็นไปรูปแบบ
เดียวกันกับ  GPS โดยนอกจากกลุ่มดาวเทียม GPS ของสหรัฐแล้วยังมี GLONASS ของรัสเซีย 
GALILEO ของสหภาพยุโรป INRSS ของอินเดีย BEIDOU ของจีน เป็นต้น และยังเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (pseudolite) การใช้ navigation system 
(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552: 233-234) 



156 

 
ภาพ 5.21 ดาวเทียมในกลุ่ม GNSS 

ที่มา: Dong-Kyeong Lee (2016) 

 

 GNSS สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายระดับ เริ่มต้นจากงานที่ต้องความ
ละเอียดของต าแหน่งระดับมิลลิเมตร เช่น งานรังวัดเพ่ือควบคุม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
งานทางด้านธรณีวิทยาหรือการใช้งานด้านการควบคุมติดตาม เช่น ติดตามยานพาหนะ (vehicle 

tracking) ติดตามต าแหน่งบุคคล (mobile positioning) รวมถึงงานควบคุมบังคับอุปกรณ์ด้วย 

 
ภาพ 5.22 วงโคจรระบบ GNSS 

ที่มา: UNAVCO and the GPS Reflections Research Group (2017) 
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5.10 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ 
 

 การใช้งาน GPS เป็นกระบวนการในการน าเอาระบบการระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลกมาใช้
ประโยชน์ด้านงานต่างๆ ทั้งด้านการส ารวจ การพัฒนา เป็นต้น โดยที่ GPS นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

  5.10.1 การจัดท าแผนที่ คือ การน าเอาข้อมูลจากอุปกรณ์ GPS มาเข้ากระบวนการ
น าเข้าข้อมูลอาจจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและท าการแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนที่ ข้อมูลที่
ปรากฏในแผนที่นั้นอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูล จุด เส้นและพ้ืนที่รูปปิด เป็นต้น 

 
ภาพ 5.23 GPS และการจัดท าแผนที่ 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

  5.10.2 การส ารวจพ้ืนที่ เป็นการส ารวจพ้ืนที่โดยการใช้อุปกรณ์ GPS ในการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลที่มีความส าคัญประกอบไปด้วยข้อมูลจุด เส้นและพ้ืนที่รูปปิดตามศักยภาพของอุปกรณ์ แต่
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นท าให้ข้อจ ากัดทางการส ารวจนั้นหมดไปเนื่องจากอุปกรณ์
ใกล้ตัว อาทิ สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตนั้นมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือเหนือกว่าอุปกรณ์ GPS ซึ่งมี
ราคาที่ถูกกว่ามาก 
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ภาพ 5.24 GPS และการส ารวจพื้นที่  
ที่มา: IndiaMART (2017) 

 

  5.10.3 ระบบน าร่อง เป็นระบบการน าทางหรือน าพาผู้ใช้งานสู่จุดเป้าหมาย ระบบนี้
เป็นระบบที่การพัฒนามาตั้งแต่ในช่วงปี 2545 มาถึงในปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปอย่างมากในการใช้
งาน แต่ก็ยังพบจุดบกพร่องในกรณีของการน าทางในเส้นทางที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ที่อาจจะท าให้
เกิดความผิดพลาดในการน าทางขึ้นได้ 

 
ภาพ 5.25 GPS และระบบน าร่อง 
ที่มา: Cartelligent (2017) 
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  5.10.4 การติดตามบุคคลและยานพาหนะ คือ ระบบที่ต้องอาศัยหลักการในด้านการ
ก าหนดพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก เนื่องจากการติดตามบุคคลหรือยานพาหนะนั้นจะต้องประกอบไป
ด้วย 2 อุปกรณ์ส าคัญคือเครื่องมือระบุต าแหน่งและเครื่องมือรับสัญญาณ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนา
ระบบนี้ไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม 

 
ภาพ 5.26 GPS และการติดตามบุคคลยานพาหนะ 

ที่มา: Arvento Mobile Tracking and Fleet Management Systems (2017) 

 

  5.10.5 กิจการทหาร เป็นระบบที่พลเรือนไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยปกติและการระบุ
ต าแหน่งบนพ้ืนโลกนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยดาวเทียมน าร่องที่โคจรมาเหนือต าแหน่งนั้นๆ ซึ่งมักจะมี
ความคลาดเคลื่อนที่สูง แต่ในกิจการทหารนั้นจะมีความจ าเพาะเจาะจงทั้งในด้านดาวเทียมและและวง
โคจร ในกิจการประเภทนี้จะการท างานทุกด้านจะต้องเป็นไปตามระบบเวลาจริง (real time) 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่จ าเป็นจ าต้องไวต่อการเข้าถึงและสถานการณ์ด้วย 

 
ภาพ 5.27 GPS และกิจการทหาร 

ที่มา: Takor Group Ltd (2017) 

 

  5.10.6 การท่องเที่ยว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดพิกัดของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเพ่ือแสดงผลข้อมูลต าแหน่งหรือวิเคราะห์ระยะทางและเวลาระหว่างสถานที่นั้นๆ ใน



160 

ยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหลักที่มีหลักที่มีความส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากหลายๆ
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและบริการ การน าเอาระบบนี้เข้าไปมีส่วนร่วมจะช่วยให้
การแสดงต าแหน่งสถานที่มีความแม่นย าและชัดเจนในการแสดงบนแผนที่ทั้งในระบบออฟไลน์และใน
ระบบออนไลน์  

 
ภาพ 5.28 GPS และการท่องเที่ยว  

ที่มา: AliExpress (2017) 

 

  5.10.7 การกีฬา เป็นกิจกรรมกระแสหลักส าหรับประชาชนคนไทยในปัจจุบันตาม
กระแสของคนไทยที่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในประเภท มาราธอน จักรยาน เป็นต้น การระบุพิกัดบน
พ้ืนผิวโลกสามารถน ามาใช้ระบบการกีฬาได้หลายประเภท อาทิ การก าหนดต าแหน่งจุดรายงานตัวใน
การแข่งขัน (checkpoint) การแสดงเส้นทางการเดินทางในการแข่งขัน (track) รวมไปถึงการนับ
ระยะทาง (distance) ระยะก้าว (pace) ระบบความดันโลหิต (blood pressure) และระดับการเต้น
ของหัวใจ (heart rate) ในการออกก าลังกาย เป็นต้น 
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ภาพ 5.29 GPS และการกีฬา 
ที่มา: GPS Sales & Training (2017) 

 

5.11 บทสรุป  

 

 ความเป็นมาของระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกเกิดมาจากการพัฒนาระบบการ
ติดตามและน าหนวัตถุของกิจการทหารผ่านทางคลื่นวิทยุ และจึงพัฒนาออกไปเป็นการระบุพิกัด
ต าแหน่งโดยใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียม โดยที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยี
ประเภทนี้แม้ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกจะมีการพัฒนาระบบนี้ เพ่ือใช้งานแต่โดยทั่วไปผู้ใช้งานมักจะ
เรียกว่า GPS ตามความเคยชิน ในปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถรับสัญญาณดาวเทียมระบุพิกัดได้จาก
หลากหลายสัญชาติ อาทิ GLONASS ของประเทศรัสเซีย GALILEO ของกลุ่มสหภาพยุโรปและ 
BEIDOU ของประเทศจีน เป็นต้น  
 องค์ประกอบของระบบ GPS ประกอบไปด้วย ระบบอวกาศ ระบบควบคุมและระบบ
ผู้ใช้งาน ส่วนของระบบอวกาศนั้นคือ ส่วนของดาวเทียมระบุพิกัดท่ีอยู่เหนือพ้ืนที่ผิวโลก ระบบควบคุม
นั้น คือ หน่วยงานควบคุมและตั้งค่าของดาวเทียมนั้นๆ ผ่านสถานีควบคุมเพ่ือที่จะให้การท างานของ
ดาวเทียมนั้นๆ เป็นไปตามที่ควรจะเป็นทั้งในด้านวงโคจร ความแม่นย าของต าแหน่งดาวเทียมและ
ความแม่นย าในเชิงเวลาในการโคจร ในส่วนของระบบผู้ใช้งานนั้นส่วนมากมักจะมีค่าความถูกต้องและ
แม่นย ามากจากเครื่องรับสัญญาณเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนั้นอาจจะมาจากกสภาวะแวดล้อม  อาทิ สภาพ
ภูมิอากาศ พ้ืนที่การใช้งานและประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ เป็นต้น 

 หลักการท างาน GPS นั้นจะรับข้อมูลสัญญาณจากดาวเทียมเป้าหมายอย่างน้อย 3 ดวงเพ่ือ
ความแม่นย าในการระบุต าแหน่ง เนื่องจากการของระบบนี้จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการระบุต าแหน่งของ
ผู้ใช้งานจากดาวเทียมแต่ละดวง ดาวเทียมดวงแรกจะระบุพิกัดในแกน X ซึ่งเป็นแนวราบ ดาวเทียม
ดวงที่สองจะระบุพิกัดในแกน Y ซึ่งเป็นแนวราบเช่นกันเพ่ือนในเกิดจุดตัดบนพ้ืนผิวโลกตามระบบ 
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UTM และดาวเทียมดวงที่สามจะระบุค่าความสูงตามแนวแกน Z ที่จะให้ค่าระดับความสูงของพ้ืนที่
นั้นๆ 

 การใช้งานระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์นั้นมักจะเป็นไปในทางด้านการท าแผนที่  
การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และการส ารวจข้อมูลภาคพ้ืนดินที่มีข้อดี คือ มีความแม่นย า ความคลาดเคลื่อน
มีน้อยระหว่างกระบวนการการแปลงข้อมูลเมื่อเทียบกับการส ารวจข้อมูลจากการรังวัด  
 GNSS คือ ระบบการระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลกในปัจจุบันที่มีการรวมเอากลุ่มดาวเทียมน าร่อง
จากหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือความสะดวกและความครอบคลุมในการรับ
สัญญาณและการใช้งานในหลายพื้นท่ี GNSS จึงเปรียบเสมือนการรวมกลุ่มของดาวเทียมทั่วโลกเพ่ือให้
ระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 การประยุกต์ใช้การจัดท าแผนที่เป็นความสามารถของระบุการระบุพิกัดที่สามารถน าไปต่อ
ยอดใช้เชิงการศึกษาและการด าเนินการได้ในหลากหลายสาขาวิชา อาท ิการส ารวจพื้นที ่ระบบน าร่อง 
การติดตามบุคคล กิจการทหาร การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นต้น 

 

5.12 แบบฝกึหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก  

 2. จงอธิบายเรื่องหลักการใช้งาน GPS บนพื้นผิวโลก 

 3.  จงอธิบายหลักการในการท างานของระบบ GPS 

 4. จงบอกประโยชน์ของระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

 5. จงจ าแนกประเภทของ GPS ตามการใช้งาน 

 6. ในปัจจุบันกลุ่มดาวเทียม GPS กลุ่มใดมีอิทธิพลในการระบุต าแหน่งมากท่ีสุดในโลก 

 7. จงบอกสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก  

 8. ระบบ GNSS คืออะไรและมีความส าคัญอย่างไรในอนาคต 

 9. จงอธิบายถึงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS ที่มีความส าคัญที่สุด มาอย่างน้อย 3 ประเภท 

 10. ในปัจจุบันประเทศไทยได้น าเอาระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ประการใดมากที่สุด ยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 ประเด็น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การประยุกต์ใช้ระบบภมูิสารสนเทศและการส ารวจจากระยะไกล 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 6.1 การประยุกต์ใช้ด้านที่ดิน 

 6.2 การประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม 

 6.3 การประยุกต์ใช้ด้านระบาดวิทยา 
 6.4 การประยุกต์ใช้ด้านระบบเศรษฐกิจ 

 6.5 Internet GIS   

            

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. บรรยายสรุปเรื่องความสามารถของการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจาก
ระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 2. อธิบายลักษณะของการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและ
การระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกเพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 3. อธิบายเปรียบเทียบความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจ
จากระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

 4. อธิบายหลักการประยุกต์ใช้งานร่วมกันของระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจาก
ระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 5. อธิบายตัวอย่างการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและการระบุ
ต าแหน่งบนพื้นผิวโลกที่มีความส าคัญ 

 6. อธิบายกระแสของการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและ
การระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในปัจจุบัน 

   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เกริ่นน าบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

 2. ใช้ Power Point บรรยายเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจด้านการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้
ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการประยุกต์ใช้งานระบบระบบภูมิสารสนเทศ การ
ส ารวจจากระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในชีวิตประจ าวัน 
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 4. ตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิดในประเด็นด้านการประยุกต์ใช้งานระบบ
ระบบภูมิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

 5. ลงมือปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์จริงตามขั้นตอนและกระบวนการทางด้านงานวิจัยเชิง
สังคมศาสตร์โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

 6. ใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์หรือแบบจ าลองเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจและความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power Point สรุปเนื้อหาบทที่ 6 

 2. เอกสารประกอบการสอนระบบภูมิสารสนเทศ บทที่ 6 

 3. คอมพิวเตอร์และการสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

 2. ทดสอบจากการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มความคิด 
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บทท่ี 6 

การประยุกต์ใช้ระบบภมูิสารสนเทศ การส ารวจจากระยะไกลและการระบุ
ต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

 

 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์ ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก ในงานศึกษาในระดับท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นงานศึกษาที่มี
ความส าคัญมากเนื่องจากการน าเอาระบบการศึกทางด้านข้อมูลที่มีความน าสมัยเข้ามาใช้จะช่วยให้
การแสดงผลข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 การศึกษาและวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผู้มีความสนใจและศึกษาทางด้านนี้
จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนในการศึกษาข้อมูลมนุษย์และ
ความเป็นไปของมนุษย์ในสังคม การที่น าเอาระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาใช่ร่วมในการศึกษานั้นจึงจัดได้
ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถเชื่อมโยงการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มนุษย์และสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่าง
เหมาะสมและลงตัว 

   
6.1 การประยุกต์ใช้ด้านที่ดิน 

 

 ตัวอย่าง การศึกษาการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
 ที่มาและความส าคัญ  

  การศึกษาการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการขยายตัวของชุมชนและเปรียบเทียบลักษณะการ
ขยายตัวของชุมชน ในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นพ้ืนที่ที่มีความ
น่าสนใจเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัวของเมืองและสิ่งก่อสร้างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ชานเมืองที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการที่เป็นพ้ืนที่ใหม่ในเชิง
เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายด้านรวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของเมืองพร้อมๆกันกับการเข้ามาของวง
แหวนจังหวัดอุดรธานีในอนาคตด้วย 
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ภาพ 6.1 พ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 วัตถุประสงค์การศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาลักษณะการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี 2557 - 2560 

  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานการวิจัย 

  1. ลักษณะการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างปี 2557 - 2560 มีรูปแบบขยายตัวในแนวยาว 

  2. ลักษณะการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างปี 2557 - 2560 มีการเพิ่มขึ้น 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้ทราบถึงลักษณะการขยายตัวของชุมชน ในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในปี 2557 2559 และ 2560 

  2. ได้ทราบถึงความแตกต่างของลักษณะการขยายตัวของชุมชน ในปี 2557 2559 และ 
2560 

  3. ผลที่ได้จากการศึกษาและข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์แก่หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงสภาพพ้ืนที่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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 กรอบแนวคิด  

 
ภาพ 6.2 กรอบแนวคิดการศึกษาการขยายตัวของชุมชนในเขตต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 การวิเคราะห์และประมวลผล 

  1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกไว้ในสมุดบันทึก 
แผนที่พื้นฐาน บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป 

  2. แจงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา มาจัดหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย 

  3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการลงภาคสนามมาประกอบการ
แปลภาพถ่ายทางดาวเทียมท้ังหมด 6 ภาพดังนี้ 
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   3.1 ภาพถ่ายทางดาวเทียมต าบลสามพร้าว ปี พ.ศ. 2557 

   3.2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมต าบลสามพร้าว ปี พ.ศ. 2559 

   3.3 ภาพถ่ายทางดาวเทียมต าบลสามพร้าว ปี พ.ศ. 2560 

   3.4 ภาพถ่ายทางดาวเทียมราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าวปี 2557 

   3.5 ภาพถ่ายทางดาวเทียมราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าวปี 2559 

   3.6 ภาพถ่ายทางดาวเทียมราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าวปี 2560 

  4. น าเสนอข้อมูล ผลการวิจัยในรูปแบบ 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลในด้านคุณภาพ น าเสนอ
ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณน าเสนอในรูปแบบของ
ตารางและแผนภูม ิ

 ผลลัพธ์ของการศึกษา 

 
ภาพ 6.3 แผนที่แสดงการใช้ที่ดินในเขตต าบลสามพร้าว ปี พ.ศ.2557, 2559, 2560 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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ภาพ 6.4 การใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ปี พ.ศ.2557 , 2559 

,2560 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 บทวิเคราะห์การศึกษา 
  งานศึกษาทางด้านการประยุกต์ใช้ด้านที่ดินเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตามหลักการนั้นเป็นงานศึกษาเพ่ือติดตามและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
เชิงพ้ืนที่ในบริบททางด้านการพัฒนา พ้ืนที่ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการศึกษาเชิงพ้ืนที่มากที่สุดในจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
คาดหวังในการขยายตัวที่ในเชิงพ้ืนที่ เชิงเศรษฐกิจและในเชิงประชากร ผลของการศึกษาให้
ความส าคัญกับศูนย์การศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าวที่เป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ่งให้ชุมชนพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ดิน ซึ่งสถาบันทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสังคมและประชากร แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่
นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนในงานศึกษานี้เนื่องจากเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงเวลา งานศึกษานี้จึงมี
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คุณค่าในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

6.2 การประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม 

 

 ตัวอย่าง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดงและการ
ใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 ที่มาและความส าคัญ  
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดงและการใช้ที่ดิน
ของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงเเหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดง ต าบล
เชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่วงปี 
พ.ศ. 2549 2556 และ 2560 และเพ่ือศึกษาบริบทการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2549 

2556 และ 2560 โดยได้น าเอาภาพถ่ายทางดาวเทียมมาผ่านกระบวนการแปลภาพด้วยสายตา มีการ
ลงส ารวจพ้ืนที่ สัมภาษณ์บุคคล การตอบแบบสอบถาม และศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา วารสาร รวมทั้งผลงานวิจัย ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ า การใช้ที่ดินของ
ชุมชน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ภาพ 6.5 พ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 วัตถุประสงค์การศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดง ต าบลเชียง
แหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในช่วงปี พ .ศ. 

2549 2556 และ 2560 

  2. เพ่ือศึกษาบริบทการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในช่วงปี พ .ศ. 2549 2556 และ 
2560 
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 สมมติฐานการวิจัย 

  1.  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดง ต าบล
เชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในระยะเวลา 3 ช่วงปี มีความแตกต่างกัน 

  2.  การเปรียบเทียบบริบทการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในระยะเวลา 3 ช่วงปี มีความแตกต่างกัน 

  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้กับการจัดการ
ท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
  2.  เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และตระหนัก ถึง
ความส าคัญของพ้ืนที่ท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
  3.  เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาบริบทการใช้ที่ดินของชุมชนไปเป็นแนวทางในการ
จัดการใช้พ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับการจัดการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 
  4.  สามารถทราบถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในทะเลบัวแดง ต าบลเชียง
แหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีภายในระยะเวลา 12 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึงพ.ศ. 2560 โดย
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

  5.  สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใช้ที่ดิน 5 ประเภท ของชุมชนบ้านเดียม 
ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภายในเวลา 12 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2560 
โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

  6.  สามารถทราบถึงลักษณะด้านเศรษฐกิจสังคมของประชากรที่อาศัยในเขตชุมชน
บ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
  7.  แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
  8.  สามารถวางแผนการจัดการและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพ้ืนที่ชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
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 กรอบแนวคิด 

 
ภาพ 6.6 กรอบแนวคิดการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าในทะเลบัวแดงและการ
ใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 การวิเคราะห์และประมวลผล 

  การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พ.ศ. 2549  2556 และ 2560 ของพ้ืนที่ทะเล
บัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็นช่วงปีที่ศึกษา  ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภทของชุมชนบ้านเดียม และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในทะเลบัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จริง ซึ่งเป็นข้อมูลจากการส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์บุคคล 
รวมถึงข้อมูลที่มาจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 
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 ผลลัพธ์ของการศึกษา 

 
ภาพ 6.7 แผนที่แสดงการใช้ที่ดินประเภทพืชน้ าทะเลบัวแดง ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2549, 2556, 2560 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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ภาพ 6.8 แสดงการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 
2549, 2556และ2560 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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 บทวิเคราะห์การศึกษา 
  การศึกษาในเชิง เกษตรกรรมเป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ศึกษาในด้านการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศซึ่งไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่พ้ืนที่เกษตรกรรม การใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ืองานศึกษาเชิงพ้ืนที่นั้นยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางรวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวและผลกระทบของกิจกรรมนั้นๆด้วย ประโยชน์ของงานศึกษานี้คือ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและจัดการพ้ืนที่ในอนาคต พ้ืนที่ทะเลบัวแดงและชุมชน
รอบข้างเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมีความเปราะบางในหลายๆด้าน อาทิ การวางแผนจัดการการ
ท่องเที่ยว ระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงระบบการมีส่วนร่วมในชุมชน งานศึกษาวิจัยนี้
ช่วยให้เกิดความตระหนักในด้านพื้นที สิ่งแวดล้อมและประชากร ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจและ
เป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในเชิงการพัฒนา 
 

6.3 การประยุกต์ใช้ด้านระบาดวิทยา 

 

 ตัวอย่าง การศึกษาการกระจายตัวของโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
 ที่มาและความส าคัญ  
  ศึกษาเพ่ือหาการกระจายตัวของโรคติดต่อในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้ง  21 
ต าบล จัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาอัตราความชุกของผู้ป่วยโรคติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรก 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 และศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดต่อ 
3 อันดับแรก ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 โดยวิเคราะห์
การใช้พ้ืนที่ในลักษณะแหล่งน้ า ป่า และการตั้งของชุมชน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่มนุษย์หลีกเลี่ยงได้ยาก การวิเคราะห์หาอัตราความชุก
ของผู้ป่วยโรคติดต่อและอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคติดต่อจึงมีประโยชน์ในด้านการศึกษาวิเคราะห์หา
แนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อในอนาคตรวมไปถึงการเตรียมการรับมือและวางแผนป้องกันต่อไปใน
อนาคต      
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ภาพ 6.9 พ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 วัตถุประสงค์การศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาอัตราความชุกของผู้ป่วยโรคติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรก ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
  2. เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรก ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานการวิจัย 

  1. อัตราความชุกของผู้ป่วยโรคติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรก ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานีมีค่าความชุกสูง 
  2. อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรก ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ 

  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมโรคติดต่อของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



182 

  3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อในอนาคต 

 กรอบแนวคิด 

 
ภาพ 6.10 กรอบแนวคิดการศึกษาการกระจายตัวของโรคติดต่อ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 การวิเคราะห์และประมวลผล 

  การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การหาค่ากระจายตัวของผู้ป่วยโรคติดต่อ 3 อันดับ
แรก (โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้หวัด) ระะหว่างปี 2555 - 2559 ในเขตอ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีการหาอัตราความชุกของโรคและการหาอุบัติการณ์ของโรคติดต่อ 3 
อันดับแรก (โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้หวัด)  
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อัตราความชุกของโรค = จ านวนประชากรที่เป็นโรค x ค่าคงที่ (k)  
           จ านวนประชากรทั้งหมด  
 เกณฑ์ในการจ าแนกอัตราความชุกครั้งนี้ใช้การวัดการกระจายของข้อมูลด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สามารถพิจารณาค่าอัตราความชุกได้  5 ระดับดังนี้ 
  อัตราความชุก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5  หมายถึง มีอัตราความชุกน้อย 

  อัตราความชุก 5.01 – 10.00    หมายถึง  มีอัตราความชุกปานกลาง 
  อัตราความชุก 10.01 – 15.00  หมายถึง มีอัตราความชุกมาก 

  อัตราความชุก 15.01 ขึ้นไป  หมายถึง มีอัตราความชุกมากท่ีสุด 

  

อุบัติการณ์ของโรค = (จ านวนประชากรที่เป็นโรครายใหม่ – จ านวนประชากรที่เป็นโรครายเกา่) x ค่าคงที่ 
(k) 
      จ านวนประชากรทั้งหมด 

หมายเหตุ : ค่าคงที่ (k) ใช้ค่า 1,000  

 การจ าแนกอุบัติการณ์ของโรคใช้ ค่าที่ค านวณจากสูตรอุบัติการณ์ของโรคข้างต้น สามารถ
จ าแนกได้สองระดับ คือ เกิดอุบัติการณ์ และไม่เกิดอุบัติการณ์ ในครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์การวัด
การกระจายของข้อมูลส่วนที่เกิดอุบัติการณ์จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ค่าอัตราความชุกได้  5 ระดับดังนี้  
  ค่าอุบัติการณ์การเกิดโรค น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0  หมายถึง ไม่เกิดอุบัติการณ์ 

  ค่าอุบัติการณ์การเกิดโรค 0.01 – 5.00   หมายถึง  อุบัติการณ์น้อย 

  ค่าอุบัติการณ์การเกิดโรค 5.01 – 10.00   หมายถึง อุบัติการณ์ปานกลาง 
  ค่าอุบัติการณ์การเกิดโรค 10.01 ขึ้นไป  หมายถึง อุบัติการณ์มาก  
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 ผลลัพธ์ของการศึกษา 

 
ภาพ 6.11 อุบัติการณ์ของโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2556, 2557, 2558 จังหวัดอุดรธานี  
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 
ภาพ 6.12 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของโรคท้องร่วงกับการใช้พ้ืนที่แหล่งน้ า ป่า และการ
ตั้งชุมชน 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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ภาพ 6.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของโรคอาหารเป็นพิษกับการใช้พ้ืนที่แหล่งน้ า ป่า และ
การตั้งชุมชน 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 
ภาพ 6.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของโรคไข้หวัดกับการใช้พ้ืนที่แหล่งน้ า ป่า และการตั้งชุมชน 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560)  
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 บทวิเคราะห์การศึกษา 
  การน าระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานศึกษาทางด้านสุขภาพเป็น
แนวทางการศึกษาที่มีความน่าสนใจเนื่องการเป็นการแสดงผลข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ
นั้นโดยมากจะถูกจ ากัดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีไม่สามารถเปิดเผยได้ งานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์
สุขภาพจะแสดงข้อมูลในด้านแนวโน้มและสถานการณ์ที่ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูล
หรือหน่วยงานของรัฐที่จะน าไปใช้ในแนวทางการป้องกัน งานศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงอุบัติการณ์และอัตรา
ความชุกซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในงานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ การแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของ
แผนที่ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าเอาไปใช้งานต่อยอดได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านการวางแผน
และการป้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

6.4 การประยุกต์ใช้ด้านระบบเศรษฐกิจ 

 

 ตัวอย่าง การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลต าบลหมากแข้ง 
ต าบลหนองขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
 ที่มาและความส าคัญ 

  การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขตต าบลหมากแข้ง ต าบลหนอง
ขอนกว้าง และต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร้านสะดวกซ้ือเป็นระบบการค้าที่มีมาเป็น
ระยะเวลานานแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ร้านสะดวกซื้อ มี
แนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดธุรกิจการค้าปลีกขึ้นเป็นจ านวนมากทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ธุรกิจการค้าปลีกจึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้า
ปลีกปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการค้าขายของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่มีจ านวนสาขามากขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกๆปี ท าให้กลุ่มผู้บริโภคมีช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็นการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด การเลือกท าเลที่ตั้งของ
ร้านค้าปลีกถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะท าเลที่ตั้งที่ดีย่อมมีผลให้การด าเนินงานของธุรกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในทางตรงกันข้ามถ้าท าเลที่ตั้งไม่ดีย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลก าไรที่ตั้งไว้ 
ดังนั้น การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบเพ่ือให้
ได้ท าเลที่ตั้งที่ดีท่ีสุด 
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ภาพ 6.15 พ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 วัตถุประสงค์การศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขตต าบลหมากแข้ง ต าบลหนอง
ขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
  2. เพ่ือวิเคราะห์การใช้ที่ดินและล าดับศักย์ของร้านสะดวกซื้อในเขตต าบลหมากแข้ง 
ต าบลหนองขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานการวิจัย 

  1. การกระจายตัวของร้านสะดวกซ้ือในเขตต าบลหมากแข้ง ต าบลหนองขอนกว้างและ
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความหนาแน่นมากในทั้งพ้ืนที่ 3 ต าบล 

  2. การใช้ที่ดินและล าดับศักย์ของร้านสะดวกซื้อในเขตต าบลหมากแข้ง ต าบลหนอง
ขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบลักษณะเชิงพ้ืนที่ ต าแหน่งที่ตั้ง และการกระจายตัว
ของร้านสะดวกซื้อในบริเวณต าบลหมากแข้ง ต าบลหนองขอนกว้าง และต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
  2. การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่ตั้งและขนาด
ของร้านสะดวกซ้ือที่เหมาะสมกับการใช้ที่ดินภายในเขตเมือง 
  3. การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านสะดวกซื้อได้ง่ายที่สุด ได้รับ
ความสะดวกประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการไปซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ ดังนั้นต าแหน่งการตั้ง
ร้านค้าที่เหมาะสมจึงจ าเป็นต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค 

 กรอบแนวคิด 

 
ภาพ 6.16 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลต าบลหมาก
แข้ง ต าบลหนองขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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 การวิเคราะห์และประมวลผล 

  ใช้เทคนิค Spatial statistics (สถิติเชิงพ้ืนที่) แบบการหาความหนาแน่นจากข้อมูลจุด 
(Point Density) และใช้เทคนิคการแสดงข้อมูลแบบ Heat map จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จาก Heat 

map ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ raster มาแปลงเป็น vector และใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial analysis) โดยการน าข้อมูล vector ที่ได้มาจากการแปลงข้อมูลนั้นมาท าการซ้อนทับ 
(union) กับพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เพ่ือให้แสดงข้อมูลประเภทการใช้ที่ดินและขนาดพ้ืนที่ในแต่ละค่า
ระดับความหนาแน่นของต าแหน่งร้านสะดวกซ้ือในเขตพ้ืนที่ศึกษา 

  

 ผลลัพธ์ของการศึกษา 
ตาราง 6.1 แสดงค่าการซ้อนทับของความหนาแน่นของร้านสะดวกซื้อกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
พ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพ 6.17 แสดงต าแหน่งร้านสะดวกซื้อและการใช้ที่ดิน ในเขตต าบลหนองบัว ต าบลหมากแข้งและ
ต าบลหนองขอนกว้าง 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 บทวิเคราะห์การศึกษา 
  การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลต าบลหมากแข้ง ต าบล
หนองขอนกว้างและต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่ตั้งและพ้ืนที่ศึกษา กระบวนการวิเคราะห์
ประเภทร้านค้าทั้ง 3 ล าดับศักย์ ผ่านแนวคิดทฤษฎีแหล่งกลางและล าดับศักย์ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศจะแสดงข้อมูลจ าเพาะที่ผู้ศึกษาต้องการออกมาและ
สามารถแสดงค่าของข้อมูลพ้ืนที่ออกมาในหน่วยไร่ ค่าระดับความหนาแน่นของต าแหน่งร้านสะดวก
ซื้อที่ได้จากการศึกษา ผ่านค่าปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญและสามารถท าการแปลผลข้อมูลออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของ
สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

 ที่มาและความส าคัญ  

  การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของสถานบันเทิง 
โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของ
สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร และเพ่ือศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในรัศมี 3 กิโลเมตร ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิด ด้านความรู้สึกและด้านด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพ 6.18 พ้ืนที่ศึกษา 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 วัตถุประสงค์การศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของสถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีใน
รัศมี 3 กิโลเมตร 
  2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่
ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร 
 สมมติฐานการวิจัย 

  1. สถานบันเทิง มีการกระจายตัวอย่างหนาแน่นในรัศมีมากกว่า 1 กิโลเมตร จาก
ขอบเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  2. ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร แตกต่างกัน 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผลการส ารวจขนาดพ้ืนที่ที่มีการกระจายตัวของสถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร 

  2. แผนที่ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ของสถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในรัศมี 3 กิโลเมตร 
  3. ท าให้ทราบถึงทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อสถานบันเทิงที่
ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือเป็นประโยชนต่อการหาแนวทางป้องกันแกไข 

 กรอบแนวคิด 

 
ภาพ 6.19 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของ
สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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 การวิเคราะห์และประมวลผล 

  ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงปริมาณ
ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. การบันทึกรหัสข้อมูลลงในฐานข้อมูล ทั้งนี้ในการก าหนดรหัสข้อมูล (ตัวเลข) 
ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลที่ได้นั้นมีจุดที่ผิดพลาด
น้อยที่สุด 

   2. การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) โดยใช้วิธีการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่
ระบบกริดด้วยมือ ส าหรับระบบกริดนั้น ทั้งจุด เส้น และพ้ืนที่ ล้วนแสดงด้วยช่องกริดข้อมูลที่ได้จาก
การประมาณค่า (Interpolated data) โดยอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประมาณค่าของสิ่งที่
วัดได้เป็นตัวเลข ณ จุดต าแหน่งที่ไม่มีบ้านเลขที่ หรือพ้ืนที่ที่ไม่ปรากฏบนภาพถ่ายจากดาวเทียม โดย
ใช้ค่าสังเกตที่มีอยู่ที่จุดต าแหน่งอื่น ๆ   
   3. ข้อมูลโดยรวมของสถานบันเทิง ใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) 

    3.1 แสดงผลความถ่ีร้อยละของข้อมูลปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ในภาพรวม 

   4. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

    4.1 การกระจายตัวของสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย 

    4.2 การใช้ที่ดินในพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 
   5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้านทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีเกี่ยวกับสถานบันเทิงท่ีตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในรัศมี 3 กิโลเมตร 
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 ผลลัพธ์ของการศึกษา 

 

ภาพ 6.20 จ านวนสถานบันเทิงในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 
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ภาพ 6.21 การใช้ที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร 
ที่มา: สาขาวิชาภูมิสาสรสนเทศเพ่ือการพัฒนา (2560) 

 

 บทวิเคราะห์การศึกษา 
  การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของสถาน
บันเทิงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรัศมี 3 กิโลเมตร เป็นกระบวนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ผ่าน
กระบวนการ Geo-Processing Tools ประเภท Buffer เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องการจากจุดเริ่มต้นเป็น
ระยะออกมาร่วมกับการซ้อนทับของชั้นข้อมูลเพ่ือแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ ผลการศึกษาพบ
ความสอดคล้องกันระหว่างความหนาแน่นประชากร  นอกจากนั้นยังพิจารณาร่วมกับทัศนคติเพ่ือให้
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งานศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเป็นไปของความรู้สึกนึก
คิดของกลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ  
   

6.5 Internet GIS 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่น าเอาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การ จัดเก็บ จัดการรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนเชิงพ้ืนที่หรือมี
ปริมาณข้อมูลมาก โดยการจัดเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบเดียวกัน (ข้อมูลแผนที่และ
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง) แต่การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดเก็บแบบแยกส่วน หมายความว่า
แต่ละหน่วยงานก็จะมีการจัดท าข้อมูลของตัวเองและส าเนาข้อมูลนั้นๆให้แก่ผู้ใช้งานหรือเชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานผ่านระบบแลน (Local area network) ที่มีข้อจ ากัด คือ การเชื่อมต่อข้อมูลท าได้
เพียงหน่วยงานที่ใกล้กันหรืออาคารเดียวกันเท่านั้น ส่วนใหญ่ข้อมูลภูมิสารสนเทศจะมีหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแต่ในด้านการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวนั้นยังไม่มีความสะดวกเท่าท่ีควร 

 ในปัจจุบันโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาไปมากเพ่ือให้มีสมรรถนะสูงขึ้นสามารถ
รับส่งข้อมูลได้จ านวนมากขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นตามไปด้วย การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
และมีซอฟแวร์สนับสนุนการแสดงผลที่หลากหลายขึ้น เพราะฉะนั้นซอฟแวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศจึง
ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากหลายชั้นข้อมูลได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การแสดง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่พร้อมข้อมูลองค์ประกอบ พิกัดต าแหน่ง ดัชนีพ้ืนที่ มาตราส่วนรวมไปถึงความสามารถ
ในการสอบถาม ค้นหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตได้     
 

6.6 บทสรุป  

 

 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์ ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก สามารถแบ่งออกได้ตามการใช้งานเป็น 4 ประเภท คือ การ
ประยุกต์ใช้ด้านที่ดิน การประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม การประยุกต์ใช้ด้านระบาดวิทยา การ
ประยุกต์ใช้ด้านระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น  
 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกล
และระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกมีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์เนื่องจากการ
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ประยุกต์ใช้ระบบเหล่านี้มาใช้ร่วมกันเป็นการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ระบบ Internet GIS เป็นระบบการปฏิบัติการทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยมาก
ในยุคปัจจุบัน เป็นระบบการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่ มีข้อดี คือ การเข้าถึงข้อมูลจะมีความเป็นสาธารณะมากขึ้น การปรับปรุงข้อมูลสามารถท า
ได้ตลอดเวลาและข้อมูลจะมีความทันสมัยเสมอ  
 

6.7 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจาก
ระยะไกลและระบบการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก 

  2. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกที่มีประโยชน์ต่องานศึกษาในท้องถิ่น 

 3. จงยกตัวอย่างประเภทของเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้งานทางด้านการศึกษาวิจัยเชิง
สังคมศาสตร์ในท้องถิ่น 

 4. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในด้านที่ดินในท้องถิ่น 

 5. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในด้านเกษตรกรรมในท้องถิ่น 

 6. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในด้านระบาดวิทยาในท้องถิ่น 

 7. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะการส ารวจจากระยะไกลและ
ระบบการระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลกในด้านระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 8. จงอธิบายความส าคัญของระบบ Internet GIS 

 9. จงอธิบายความสามารถของ Internet GIS 

 10. จงยกตัวอย่างการใช้งาน Internet GIS ในงานศึกษา งานสืบค้นและงานวิจัย 
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