
บทที๑่ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

1. 1.              เคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ 

เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์  คือ วสัดุ อุปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีนาํมาใชเ้ป็นส่ือเพ่ือการศึกษาการสาํรวจ  การเกบ็รวบรวม การ
บนัทึก การวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนใชเ้ป็นส่ือในการเผยแพร่ขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ 

เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์จาํแนกตามหนา้ท่ีหลกัของการใชง้านได ้ 2  ประเภท  ดงัน้ี 

ประเภทที่  1 เคร่ืองมือทีท่าํหน้าทีเ่ป็นส่ือความรู้ทางภูมศิาสตร์ ส่ือความรู้ทางภมิูศาสตร์  หมายถึงวสัดุ   อุปกรณ์  หรือ
เทคโนโลยต่ีางๆ  ท่ีทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ใหค้วามรู้  สาํหรับการศึกษาเรียนรู้ทางภมิูศาสตร์  อาจอยูใ่นรูปของ
ตวัหนงัสือ  รูปภาพ  แผนภมิู  แบบจาํลอง  ส่ือดิจิทลั  เสียง  และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ  ตวัอยา่งเคร่ืองมือเหล่าน้ี  เช่น  ตาํรา
เรียนภมิูศาสตร์  เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์  แผนท่ีประเภทต่างๆ  ลกูโลกจาํลอง  ภมิูประเทศจาํลอง  รูปถ่าย
ทางอากาศ  ภาพจากจานดาวเทียม  เป็นตน้ 

ประเภทที่  2 เคร่ืองมือทีท่าํหน้าทีเ่ป็นส่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลทางภูมศิาสตร์ ส่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลทาง
ภมิูศาสตร์  หมายถึง  วสัดุ  อุปกรณ์  หรือเทคโนโลยต่ีางๆ  ท่ีทาํหนา้ท่ีเพ่ือสาํรวจ  ตรวจวดั  บนัทึก  เกบ็รวบรวม  และ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ ตวัอยา่งเคร่ืองมือเหล่าน้ี  เช่น  สมุดจดบนัทึก  เขม็ทิศ  เทปวดัระยะทาง  กลอ้งสาม
มิติ  (Stereoscope)  เทอร์โมมิเตอร์  (Thermometer)  ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก  หรือจีพี
เอส  (Global  Positioning  System  :  GPS)  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  หรือจีไอ
เอส  (Geographic  Information  System  :  GIS)  ขอ้มูลจากการรับรู้ระยะไกล  (Remote  Sensing  :  RS)  เป็นตน้ 



 

1.1        แผนที่ เป็น เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัต่อการเรียนวชิาภมิูศาสตร์เป็นอยา่ง มากเน่ืองจากการเรียนวชิาน้ี
ตอ้งกล่าวถึงสถานท่ีท่ีมีขนาดต่างกนั  ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงท่ีมุนษยส์ร้างข้ึน  ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนบน
พ้ืนผวิโลก  และส่ิงท่ีจะสามารถนาํมาใชอ้ธิบายสภาพพื้นท่ี  สถานท่ีไดดี้ท่ีสุด  คือ  แผนท่ี 

1.)         ความหมายของแผนที่  พจนานุกรมศพัทท์างภมิูศาสตร์  ฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายของแผนท่ีไว้
วา่  “แผนท่ี  หมายถึง  ส่ือรูปแบบหน่ึงท่ีถ่ายทอดขอ้มูลของโลกในรูปกราฟิก  โดยการยอ่ส่วนใหเ้ลก็ลงดว้ยมาตราส่วน
ขนาดต่างๆ  และเส้นโครงแผนท่ีแบบต่างๆ  ใหเ้ขา้ใจตรงตามวตัถุประสงคด์ว้ยการใชส้ัญลกัษณ์”  ดงันั้น  จึงกล่าวไว้
วา่  แผนท่ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือแสดงลกัษณะของพ้ืนผิวโลก  และส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นพ้ืนผวิโลก  และส่ิงท่ีปรากฏอยู่
บนพ้ืนผิวโลก  ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ดว้ยการยอ่ส่วนใหมี้ขนาดเลก็ลงตามอตัราส่วนท่ี
ตอ้งการและใชส้ัญลกัษณ์แทน ส่ิงต่างๆ  ท่ีมีอยูจ่ริงบนผวิโลก  ทั้งน้ีจะคงความเหมือนจริงทั้งขนาด  รูปร่าง  ทิศทาง  และ
ตาํแหน่งท่ีตั้งไว ้

2.)        ชนิดของแผนที่  แผนท่ีสามารถแบ่งออกไดห้ลายชนิดหลายลกัษณะ  ข้ึนอยูก่บัวา่ใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการ
แบ่ง  ทั้งน้ีโดยทัว่ไปนิยมแบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ 
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                                      2.1)  แผนทีภู่มปิระเทศ  (Topographic  Map)  เป็นแผนท่ีแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผวิโลกท่ี
เก่ียวกบัภมิูลกัษณ์แบบต่างๆ  ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เช่น  ภเูขา  ท่ีราบสูง  ท่ีราบ  แม่นํ้า  ทะเล  ทะเลสาบ  เป็น
ตน้  และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น เมือง  หมู่บา้น  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  อ่างเกบ็นํ้า  ถนน  ทางรถไฟ  เป็นตน้ 

                                     แผนท่ีภมิูประเทศแสดงความสูงตํ่าของผวิโลกดว้ยเส้นชั้นความสูง  (contour  line)  และหมุด
ระดบั  (bench  mark)  จดัทาํโดยกรมแผนท่ีทหาร  แผนท่ีภมิูประเทศท่ีใชก้นัมากมี  2  มาตราส่วน  ไดแ้ก่  แผนท่ีมาตราส่วน
เลก็  คือ  มาตราส่วน  1 : 250,000  และแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่  คือ  มาตราส่วน 1 : 50,000  เน่ืองจากแผนท่ีภมิูประเทศทั้ง
สองมาตราส่วนจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดม้าจาก รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  จึงไดข้อ้มูลท่ีปรากฏอยูบ่น
พ้ืนผวิโลกท่ีถกูตอ้งและทนัสมยั  มีจุดพิกดัภมิูศาสตร์อา้งอิงได ้ จึงเป็นแผนท่ีท่ีมีความนิยมใชใ้นงานสาขาอ่ืนๆ  เช่น  การ
สร้างถนน  การสร้างเข่ือน  การสร้างเมืองใหม่  การป้องกนัอุทกภยั  เป็นตน้ 

                                        2.2)  แผนทีเ่ฉพาะเร่ือง  (Thematic  Map)  เป็นแผนท่ีท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงขอ้มูลหลกัเฉพาะเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง  เช่น  แผนท่ีประชากร  แผนท่ีอากาศ  แผนท่ีป่าไม ้ แผนท่ีท่องเท่ียว แผนท่ีเหล่าน้ีจะมีการสาํรวจเพ่ิมเติมหรือ
ปรับแกไ้ขขอ้มูลใหท้นัสมยัเป็น ระยะๆ  ไปมาตราส่วนของแผนท่ีเฉพาะเร่ืองมีความหลากหลายตามลกัษณะขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ แสดง  แต่ส่วนมากจะเป็นมาตราส่วนเลก็  เช่น  มาตราส่วนเลก็กวา่  1 : 1,000,000  1 : 500,000  หรือ 1 : 
250,000  เป็นตน้  ส่วนแผนท่ีเฉพาะเร่ืองท่ีมีลกัษณะเชิงวิชาการ  เช่น  แผนท่ีชุดดิน  แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  แผนท่ี
ธรณีวทิยาและแหล่งแร่  อาจทาํเป็นแผนท่ีมาตราส่วน  1 : 100,000  หรือ  1 : 50,000  แต่พ้ืนท่ีเฉพาะเร่ืองบางชนิดท่ีตอ้งการ
แสดงเฉพาะพื้นท่ีขนาดเลก็  เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติในตาํบลหรือหมู่บา้นอาจจะมีการจดัทาํแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่ได ้

                                    เน่ืองจากแผนท่ีเฉพาะเร่ืองมีความหลากหลายชนิดมาก  จึงไดน้าํเสนอตวัอยา่งเพียงบางชนิด  ดงัน้ี 

(1)        แผนทีท่่องเทีย่ว  มีการจดัทาํทั้งในระดบัประเทศ  ระดบัภาค  และระดบัจงัหวดั  โดยเนน้ขอ้มูลดา้นการ
เดินทาง  ไดแ้ก่  ถนน  ทางรถไฟ  ท่ีตั้งจงัหวดั  อาํเภอ  สถานท่ี  ท่องเท่ียว  สถานท่ีพกั  ร้านอาหาร  แผนท่ีท่องเท่ียวมี
รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย  ดงันั้นจึงมกัจดัพิมพม์าตราส่วนเลก็  เช่น 1 : 1,000,000  หรือ  1 : 2,000,000  หรือเลก็กวา่  เป็นตน้ 

(2)       แผนทีแ่สดงเส้นทางคมนาคม  แผนท่ีน้ีจดัทาํโดยกรมทางหลวง  เพ่ือแสดงรายละเอียดของเส้นทาง
คมนาคม  ไดแ้ก่  ถนน  ทางรถไฟ  สนามบิน  เป็นหลกั  แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคมมีประโยชน์เพ่ือใชก้าํหนด
เส้นทาง  ระยะทางโดยประมาณ และการหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมีปัญหา  เน่ืองจากมีขอ้มูลไม่มากนกั  แผนท่ีท่ีพิมพอ์อกมาจึงมี
มาตราส่วนเลก็  เช่น  1 : 1,000,000  หรือเลก็กวา่  เป็นตน้ 

(3)       แผนทีธ่รณีวทิยา  เป็นแผนท่ีท่ีแสดงอายขุองหิน  หน่วยหิน  ชนิดหิน  และโครงสร้างทางธรณีวทิยา  นอกจากน้ียงั
แสดงขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ  เช่น  ทางหลวงสายสาํคญั  ท่ีตั้งของจงัหวดั  เป็นตน้ โดยขอ้มูลประกอบจะแตกต่างกนัไปตาม
มาตราส่วน แผนท่ีธรณีวทิยามาตราส่วน                    1 : 1,000,000  1 : 250,000  และ  1 : 50,000  จะมีการนาํมาใชง้าน
มาก  ซ่ึงแผนท่ีน้ีจดัทาํโดยกรมทรัพยากรธรณี 

(4)       แผนที่การใช้ทีด่นิ  แผนท่ีน้ีแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  โดยเฉพาะดา้นการเกษตร  มาตราส่วนท่ีจดัทาํ  เช่น  1 : 
1,000,000  และ  1 : 250,000  และ  1 : 50,000  และเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงมากและรวดเร็ว  แผน
ท่ีการใชท่ี้ดินจึงตอ้งมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นงานท่ีละเอียดและตอ้งใชเ้วลามาก  แต่ในปัจจุบนัมีการใช้



ขอ้มูลจากดาวเทียมเพ่ือจดัทาํแผนท่ีการใชท่ี้ดินทาํให ้ การทาํงานรวดเร็วมากข้ึน  แผนท่ีน้ีจดัทาํโดยกรมพฒันาท่ีดินหรือสาํ
รักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.)          องค์ประกอบแผนที ่ แผนท่ีโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

4.)        การอ่านแผนที่  แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติหลาย ประการ  เช่น  ใชแ้ผนท่ี
ในการเดินทาง  การวางแผนการท่องเท่ียว  การศึกษาสภาพของพื้นท่ีเพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหาภยัพิบติัต่างๆ  เป็น
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ตน้  ดงันั้น  ผูใ้ชห้รือผูศึ้กษาแผนท่ีจึงควรมีความรู้และความเขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆ  ของแผนท่ี  และฝึกฝนการอ่านแผนท่ี
อยูเ่สมอ  จึงจะสามารถอ่านแผนท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และนาํขอ้มูลท่ีตอ้งการจากแผนท่ีไปใชป้ระโยชน์ไดต้าม
วตัถุประสงค ์

 

                จากแผนท่ีภมิูประเทศบริเวณเขาพนมรุ้ง  มาตราส่วนเดิม  1 : 50,000  ของกรมแผนท่ีทหาร  มีขอ้มูลและข่าวสาร
ดา้นภมิูลกัษณ์  ทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมุนษยส์ร้างข้ึนแสดงดว้ย สัญลกัษณ์แผนท่ี  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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5.)        ประโยชน์ของแผนท่ี  แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับการศึกษาสภาพแวด ลอ้มทาง
ภมิูศาสตร์  และเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย ์ ดงัน้ี 

1.  ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  เช่น  ใชแ้สดงเส้นทางคมนาคมในการเดินทาง  เป็นตน้ 
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2. ใชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว แผนท่ีมีประโยชน์ในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว  การวางแผนการ
ท่องเท่ียว  รวมถึงการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

3. ใชใ้นการรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แผนท่ีแสดงอุณหภมิู แผนท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของพาย ุ ซ่ึงทาํให้
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน  เป็นตน้ 

4. ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนสร้างระบบสาธารณูปโภค  เช่น  วางแผนการตดัถนน  วางระบบ
โทรคมนาคม  วางสายไฟฟ้า  วางท่อประปา  การสร้างเข่ือน  เป็นตน้ 

5. ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของประชากร  แผนท่ี
แสดงแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ  ซ่ึงช่วยทาํใหท้ราบขอ้มูลพ้ืนฐานเพื่อนาํไปวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ต่อ ไป  เป็นตน้ 

6. ใชใ้นกิจการทางทหาร  โดยนาํไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนทางยทุธศาสตร์ เช่น  การเลือกตั้งท่ีค่ายทหาร  การท้ิง
ระเบิดโจมตีทางอากาศ  เป็นตน้ 

7. ใชใ้นดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  เช่น  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการสาํรวจและปักปันเขตแดน  เป็นตน้ 
8. ใชศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัพ้ืนท่ี  เช่น  ศึกษาชนิด  คุณภาพ  และการกระจายดิน ธรณีวิทยา  ป่าไม ้ เป็นตน้ 

1.2        ลูกโลกจําลอง 

      ลกูโลกจาํลอง  เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือจาํลองลกัษณะของโลกแสดงท่ีตั้งอาณาเขตพรมแดน ของประเทศต่างๆ และ
ลกูโลกจาํลองยงัสามารถใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนเก่ียวกบัโลกไดเ้ป็น อยา่งดี  ลกูโลกจาํลองแสดงส่ิงต่อไปน้ี 

1) รูปทรงของโลก  โลกมีรูปทรงกลมคลา้ยผลส้ม  คือ  ตรงบริเวณขั้วโลกทั้งสองยบุราบลงเลก็นอ้ยและป่องตรง
บริเวณศนูยสู์ตร  โลกมีเส้นผา่นศนูยก์ลางท่ีเส้นศนูยสู์ตร  ยาว  12,756  กิโลเมตร  และมีเส้นผา่นศนูยก์ลางจากขั้ว
โลกเหนือถึงขั้วโลกใตย้าว  12,714  กิโลเมตร  จึงเห็นไดว้า่รูปร่างของโลกไม่เป็นทรงกลมอยา่งแทจ้ริง  บนผวิ
โลกจะมีองคป์ระกอบหลกั  2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ีเป็นพ้ืนนํ้า  ไดแ้ก่  ทะเล  มหาสมุทรต่างๆ  มีเน้ือท่ี
รวมกนั  375  ลา้นตารางกิโลเมตร  และส่วนท่ีเป็นแผน่ดิน  ไดแ้ก่  ทวปีและเกาะต่างๆ  มีเน้ือท่ีรวมกนั  150  ลา้น
ตารางกิโลเมตร  เม่ือรวมทั้งพ้ืนนํ้าและแผน่ดินแลว้  โลกจะมีเน้ือท่ีรวมประมาณ  525  ลา้นตารางกิโลเมตร  โดย
คิดสัดส่วนบริเวณผวิของเปลือกโลกจะเป็นพ้ืน 

2) นํ้า  2  ใน  3  ส่วน  และส่วนท่ีเป็นแผน่ดิน  1  ใน  3  ส่วน  
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                         ดงันั้น  การสร้างลกูโลกจาํลองจึงตอ้งเป็นไปตามสัดส่วนของโลก  แต่เน่ืองจากเม่ือมีการยอ่ส่วนเป็นลกูโลก
จาํลองแลว้  จะพบวา่ค่าความยาวของเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีเส้นศูนยสู์ตร  และจากขั้วโลกเหนือไปยงัขั้วโลกใต ้ จะมีค่าไม่
ต่างกนัมากนกั  จึงเห็นไดว้า่รูปโลกจาํลองมีลกัษณะทรงกลม  เพราะมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย  เม่ือเทียบกบัขนาด
จริงของโลก 

2)  ข้อมูลที่แสดงบนลูกโลกจําลอง  ลกูโลกจาํลองมีหลายแบบตามวตัถุประสงคข์องการแสดง  ซ่ึงอาจแบ่งได้
เป็น  2  แบบ  ดงัน้ี 

2.1)  ลูกโลกแสดงลกัษณะผวิโลก  โดยแบ่งผวิโลกออกเป็น  2  ส่วนอยา่งชดัเจน คือ ส่วนท่ีเป็นพ้ืนนํ้า ซ่ึงไดแ้ก่ นํ้า
ทะเล  มหาสมุทรเป็นส่วนใหญ่จะแสดงดว้ยสีนํ้าเงินอ่อน  และส่วนท่ีเป็นแผน่ดิน  ซ่ึงไดแ้ก่  รายละเอียดของ
ทวปี  ประเทศ  ท่ีตั้งของเมืองหลวงและเมืองสาํคญั 

2.2)  ส่วนทีส่มมตขิึน้  ลกูโลกจาํลองจะแสดงเส้นเมริเดียนท่ีลากจากขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต ้ และเส้นขนานท่ีลากรอบโลก
ขนานกบัเส้นศนูยสู์ตร  เส้นทั้งสองมีไวเ้พ่ือบอกพิกดัภมิูศาสตร์เป็นค่าของละติจูด  และลองจิจูดของตาํแหน่งต่างๆ  ท่ีอยู่
บนพ้ืนผิวโลก 

1.3        รูปถ่ายทางอากาศ 

       รูปถ่ายทางอากาศ  คือ  รูปท่ีไดจ้ากการถ่ายทางอากาศ  โดยผา่นเลนส์กลอ้งและฟิลม์  หรือขอ้มูลเชิงเลข  ซ่ึงถ่ายดว้ย
กลอ้งท่ีนาํไปในอากาศยาน  อนัไดแ้ก่  บลัลนู  เคร่ืองบิน  เป็นตน้  ในสมยัปัจจุบนัมีการถ่ายรูปทางอากาศจากยานอวกาศได้
ดว้ย  ปกติการถ่ายรูปทางอากาศจะถ่ายจากเคร่ืองบินท่ีมีการวางแผนการบิน  และกาํหนดมาตราส่วนของแผนท่ีมาแลว้เป็น
อยา่งดี  กลอ้งถ่ายรูปทางอากาศคลา้ยกบักลอ้งถ่ายรูปทัว่ไปในอดีตแต่มีขนาดใหญ่กวา่  เลนส์ยาวกวา่  และใชฟิ้ลม์ขนาด
ใหญ่  ซ่ึงปกติจะมีขนาดประมาณ  24 x  24  เซนติเมตร  รูปถ่ายทางอากาศจะใหข้อ้มูลท่ีค่อนขา้งละเอียด  นอกจากน้ี  รูป
ถ่ายทางอากาศมีการถ่ายรูปซอ้นทบัพ้ืนท่ีบนรูปท่ีต่อเน่ืองกนั  จึงสามารถดูเป็นภาพสามมิติ  หรือทรวดทรงของผวิโลก
ได ้ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในดา้นภูมิศาสตร์ 



1) ประเภทของรูปถ่ายทางอากาศ  รูปถ่ายทางอากาศ  มี  2  ประเภทใหญ่ๆ  ตามลกัษณะการถ่ายรูป

ดงัน้ี  

1.1)  รูปถ่ายทางอากาศแนวดิง่  เป็นรูปถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายรูปในแนวตั้งฉากกบัผิวโลกและไม่เห็นแนวขอบฟ้า 

1.2) รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง  เป็นรูปถ่ายท่ีเกิดจากการกาํหนดแกนของกลอ้งในลกัษณะเฉียง  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 

1)  รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง  ลกัษณะรูปถ่ายจะเห็นแนวขอบฟ้าเป็นแนวกวา้งใหญ่ 

2)  รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงตํ่า  เป็นรูปถ่ายทางอากาศท่ีไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าในภาพรูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง และ
แนวเฉียงตํ่าใชแ้สดงภาพรวมของพื้นท่ีแต่มีมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศแตก ต่างกนั  รูปถ่ายทางอากาศแนวด่ิงมีมาตรา
ส่วนในรูปค่อนขา้งคงท่ี  จึงเป็นท่ีนิยมนาํมาใชท้าํแผน
ท่ี
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2) หลกัการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ  มีหลกัการ  ดงัน้ี 

         2.1)  ความแตกต่างของความเข้มของสี  วตัถุต่างชนิดกนัจะมีการสะทอ้นคล่ืนแสงต่างกนั  เช่น  ดินแหง้ท่ีไม่มีตน้ไม้
ปกคลุมจะสะทอ้นคล่ืนแสงมาก  จึงมีสีขาว  นํ้าดูดซบัเคล่ือนแสงมากจะสะทอ้นคล่ืนแสงนอ้ย  จึงมีสีดาํ  บ่อนํ้าต้ืนหรือมี
ตะกอนมากจะสะทอ้นคล่ืนแสงไดดี้กวา่บ่อนํ้าลึกหรือเป็นนํ้าใส  ป่าไมห้นาทึบจะสะทอ้นคล่ืนแสงนอ้ยกวา่ป่าไมถู้ก
ทาํลาย  ดงันั้น  ป่าไมแ้น่นทึบจึงมีสีเขม้กวา่ป่าถูกทาํลาย  เป็นตน้ 

         2.2)  ขนาดและรูปร่าง  เช่น  สนามฟุตบอลรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดใหญ่  เป็นตน้ 

         2.3)  เนือ้ภาพและรูปแบบ  เช่น  ป่าไมธ้รรมชาติจะมีเรือนยอดเป็นจุดเลก็บา้งใหญ่บา้งมีระดบัสูงตํ่า  และไม่เรียงเป็น
ระเบียบ  ส่วนป่าปลกูจะมีเรือนยอดสูงใกลเ้คียงกนัละเรียงเป็นระเบียบ  เป็นตน้ 

           2.4)  ความสูงและเงา  ในกรณีท่ีวตัถุมีความสูง  เช่น  ตน้ไมสู้ง  ตึกสูง  เป็นตน้  เม่ือถ่ายรูปทางอากาศในระดบัไม่สูง
มาก  และเป็นช่วงเวลาเชา้  หรือเวลาบ่ายจะมีเงา  ทาํใหช่้วยในการแปลความหมายไดดี้ 

            2.5)  ตาํแหน่งและความสัมพนัธ์  เช่น  เรือในแม่นํ้า  เรือในทะเล  รถยนตบ์นถนน  ต่างแสดงตาํแหน่งความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั  เป็นตน้ 

                2.6)  ข้อมูลประกอบ  เช่น  ใชแ้ผนท่ีการใชท่ี้ดิน  แผนท่ีป่าไมป้ระกอบการแปลความหมายดา้นการใชท่ี้ดินและ
ป่าไม ้ เป็นตน้ 
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              2.7)  การตรวจสอบข้อมูล  ผูแ้ปลจะตอ้งมีความรู้ท่ีจะนาํองคป์ระกอบมาผสมผสานกนั  การตรวจสอบขอ้มูล
ภาคสนามจะช่วยใหก้ารแปลความหมายถกูตอ้งแม่นยาํ  แต่รูปถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายในช่วงปีท่ีแตกต่างกนัจะช่วยทาํใหเ้ห็น
ลกัษณะการ ใชท่ี้ดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ทั้งโดยกิจกรรมของมนุษยแ์ละตามสภาพธรรมชาติ 

             3)  ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศ  มีดงัน้ี 

                         1.  การสาํรวจและทาํแผนท่ีภมิูประเทศ 

                         2.  การใชใ้นกิจการทหารและความมัน่คงของประเทศ 

                         3.  การสาํรวจและติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                         4.  การสาํรวจและติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการใชท่ี้ดิน 

                         5.  การวางผงัเมืองและการสาํรวจแหล่งโบราณคดี 

                         6.  การสาํรวจและการติดตามดา้นยทุธศาสตร์และความมัน่คงของชาติ 

1.4  ภาพจากดาวเทยีม  

        ดาวเทียม  คือ  วตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์  เพ่ือใหโ้คจรรอบโลกมีอุปกรณ์สาํหรับเกบ็
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอวกาศและถ่าย ทอดขอ้มูลนั้นมายงัโลก  ดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกใชเ้ป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ดว้ย  เช่น  ถ่ายทอดคล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ขา้มทวปี  หรือใชใ้นการบนัทึกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนบน
แผน่ดินและ ผนืนํ้า 

     ขอ้มูลจากดาวเทียม  เป็นสัญญาณตวัเลขท่ีไดรั้บ  ณ  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดินในประเทศไทยมีสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมสาํรวจ ทรัพยากร  ตั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  และท่ีเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  และมี
สถานีรับสัญญาณของกรมอุตุนิยมวทิยากระจายตามภมิูภาคของประเทศ  เม่ือสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดินไดรั้บขอ้มูลตวั
เลขท่ีส่งมาแลว้  จึงแปลงตวัเลขออกเป็นภาพอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงเรียกวา่ภาพจากดาวเทียม  ท่ีนาํไปแปลความหมายต่อไปไดใ้น
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถนาํขอ้มูลตวัเลขมา วเิคราะห์เชิงสถิติเพ่ือจดักลุ่มขอ้มูลใหม่  ซ่ึงเป็นการแปลความหมายอีก
รูปแบบหน่ึงได ้

1) ชนิดของดาวเทยีม  แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.1)  ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา  เป็นดาวเทียมท่ีบนัทึกขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยาดาวเทียมบางดวงจะโคจรรอบโลกใน อตัราเร็ว
เท่ากบัการหมุนของโลกและอยูใ่นแนวตะวนัออกตะวนัตกเสมอ  เช่น  ดาวเทียม  GMS  ดาวเทียม  GOES  เป็นตน้  ซ่ึงจะมี
การบนัทึกขอ้มูลภมิูอากาศเกือบตลอดเวลา  จึงเป็นประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศและการเตือนภยั 



1.2)  ดาวเทยีมสมุทรศาสตร์  เป็นดาวเทียมท่ีบนัทึกขอ้มูลสมุทรศาสตร์  เช่น  ดาวเทียม SEASAT  จะบนัทึกขอ้มูลดา้น
สมุทรศาสตร์  และดาวเทียม  MOS  (Marine  Observation  Satellite)  นอกจากจะใชใ้นการสาํรวจดา้นสมุทรศาสตร์
แลว้  ยงันาํมาใชใ้นการสาํรวจดา้นสมุทรศาสตร์แลว้  ยงันาํมาใชใ้นการสาํรวจบนแผน่ดินแต่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั  เป็นตน้ 

1.3)  ดาวเทยีมสํารวจแผ่นดนิ  เป็นดาวเทียมท่ีบนัทึกขอ้มูลของผวิโลก  จึงมีการนาํมาใชป้ระโยชน์
มากมาย  เช่น  ดาวเทียมธีออส  THEOS  ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย  ส่วนดาวเทียม  LANDSAT  ของ
สหรัฐอเมริกา  ดาวเทียม  SPOT  ของประเทศฝร่ังเศส  ดาวเทียม  ERS  ของกลุ่มประเทศ
ยโุรป  ดาวเทียม  RANDARSAT  ของประเทศแคนาดา  เป็น
ตน้

 

1.4) ดาวเทยีมส่ือสาร  เป็นดาวเทียมเพ่ือการติดต่อส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  การรับส่งสัญญาณ
โทรศพัท ์ โทรสาร  ข่าวสาร  ภาพโทรทศัน์  รายการวทิย ุ ขอ้มูลข่าวสาร  คอมพิวเตอร์  เป็นตน้  ดาวเทียมส่ือสารเป็น
ดาวเทียมคา้งฟ้าท่ีอยูค่งท่ีบนฟ้าของประเทศใดประเทศ หน่ึงตลอดเวลา  โดยหลายประเทศจะมีดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศของตนเอง  เช่น  ประเทศไทยมีดาวเทียมไทยคม  ประเทศญ่ีปุ่นมีดาวเทียมซากรุะ  ประเทศฝร่ังเศสมี
ดาวเทียมยริูสหรัฐอเมริกามีดาวเทียมเวสดาร์  แคนาดามีดาวเทียมแอนิค  เป็นตน้ 

1.5)   ดาวเทยีมเพือ่กาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก  เป็นดาวเทียมท่ีใชใ้นการสาํรวจหาตาํแหน่งของวตัถุบนพ้ืนโลก  ซ่ึง
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น  เช่น  เป็นเคร่ืองมือนาํร่องยานพาหนะต่างๆ  จากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง  การกาํหนด
ตาํแหน่งเพ่ือวางแผนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  การหาตาํแหน่งของสถานท่ีท่ีตอ้งการเดินทางไปโดยใชร้ะยะทางท่ีสั้น
ท่ีสุด  เป็นตน้ 

1.6) ดาวเทยีมเพือ่กจิการทหาร  เป็นดาวเทียมท่ีใชใ้นภารกิจของทหาร  การถ่ายภาพจากกรรมความลบัของขา้ศึก  การศึกษา
แนวพรมแดน  การกาํหนดเป้าโจมตีทางทหาร  ดาวเทียมทหารมกัจะเป็นความลบัของทุกประเทศ  และดาวเทียมทัว่ไปก็
อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเสริมเพ่ือใชง้านทางทหาร  เช่น  การใชด้าวเทียมส่ือสารในการติดต่อระหวา่งกองทพักบัฐาน
ทพั  การใชด้าวเทียมอุตุนิยมวทิยาในการสาํรวจอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับการปฏิบติัการ ทางทหารต่างๆ  เป็นตน้ 

2)  การแปลความหมายภาพจากดาวเทยีม  สามารถทาํได ้ ดงัน้ี 

2.1)  ในกรณีที่พมิพ์ข้อมูลเป็นภาพพมิพ์  อาจจะเป็นภาพขาว – ดาํ  หรือภาพสี  จะแปลความหมายโดยใชว้ธีิเดียวกบัการ
แปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ 
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2.2) ในกรณีทีเ่ป็นข้อมูลตวัเลข  ขอ้มูลตวัเลขท่ีไดจ้ากดาวเทียมจะถกูแปลงเป็นภาพอีกคร้ังหน่ึง โดยใชเ้คร่ือง คอมพิวเตอร์
ท่ีมีโปรแกรมเฉพาะในการแปลความหมาย  อาจจะใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยจดักลุ่มขอ้มูลตามหลกั
สถิติ  แลว้จึงกาํหนดกลุ่มขอ้มูลตามวตัถุประสงคต่์อไป 

3) ประโยชน์ของข้อมูลจากจานดาวเทยีม  ขอ้มูลจากดาวเทียมมีประโยชน์  ดงัน้ี 

3.1)  ด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลงัจากท่ีไดมี้การศึกษาและวางแผนอยา่งมีระบบ  และไดมี้การดาํเนินงาน
ในพ้ืนท่ีแลว้  เช่น  พ้ืนท่ีท่ีควรคืนสภาพป่า  พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหต้ดัไม ้  จาํเป็นตอ้งมีวธีิการจดัการอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  การเขา้
ไปสังเกตการณ์  การตรวจวดัหรือตรวจสอบ  แต่ถา้พ้ืนท่ีนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่  การติดตามตรวจสอบทาํไดย้ากและมี

ค่าใชจ่้ายสูง  จึงมีการนาํขอ้มูลจากดาวเทียมมาใช้  

                         ตวัอยา่งเช่น  จากการสาํรวจพบวา่ในปี  พ.ศ.  2516  ไทยมีพ้ืนท่ีป่าไมร้้อยละ  43.21  ของพื้นท่ีประเทศ  แต่
ในปี  พ.ศ.  2536  ลดลงเหลือเพียงร้อยละ  26.02  ของพื้นท่ีประเทศ  จากขอ้มูลน้ีจึงทาํใหมี้การรณรงคเ์พ่ือรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้
ใหม้ากข้ึน  เป็นตน้  นอกจากน้ีขอ้มูลจากดาวเทียมยงัใชใ้นการศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี ป่าไม ้ โดยเฉพาะป่าตน้
นํ้าลาํธาร  สาํรวจพ้ืนท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และป่าเส่ือมโทรมทัว่ประเทศ  ศึกษาไฟป่า  หาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสาํหรับการปลกูสร้าง
สวนป่าแทนบริเวณท่ีถูกบุกรุก 

3.2)  ด้านการทาํแผนที่  ขอ้มูลจากดาวเทียมสามารถนาํมาสร้างเป็นแผนท่ีเฉพาะเร่ือง  เช่น  แผนท่ีธรณีวิทยา  แผน
ท่ีดิน  เป็นตน้  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงชา้  และขอ้มูลบางชนิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  เช่น  การเคล่ือนยา้ยของสัตว์
ป่า  การใชท่ี้ดิน  เป็นตน้  สาํหรับในประเทศไทยยงัมีการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากดาวเทียมค่อนขา้งจาํกดั  สาํหรับการจดัทาํ
แผนท่ีเฉพาะเร่ือง  บทบาทสาํคญัของขอ้มูลดาวเทียมจึงใชใ้นการปรับปรุงแผนท่ีเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  เช่น  การปรับปรุงแผนท่ี
ภมิูประเทศ การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน เป็นตน้ ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดจ้ากดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรท่ี
สาํคญั  เช่น  ดาวเทียม  LANDSAT  ดาวเทียม  SPOT  และ  MOS-1  เป็นตน้ 

3.3)  ด้านอุตุนิยมวทิยา  ขอ้มูลจากดาวเทียมสามารถนาํมาใชใ้นการติดตามลกัษณะอากาศในช่วงเวลาตลอด  24  ชัว่โมง  ทาํ
ใหก้ารพยากรณ์อากาศมีความถูกตอ้งแม่นยาํและทนั
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เหตุการณ์

 

           ขอ้มูลจากดาวเทียมมีประโยชน์อยา่งยิง่ในการป้องกนัและเตือนภยัพิบติั  ลดความสูญเสียท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลง  เช่น  การเกิดฝนฟ้าคะนอง  การเคล่ือนตวัของพาย ุ การเกิดนํ้าท่วม  เป็นตน้  ทาํใหส้ามารถวางแผนการ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟไูดอ้ยา่งเหมาะสม 

         ในปัจจุบนัดาวเทียมมีบทบาทมากข้ึนในหลายดา้น  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นความบนัเทิง  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้น
ธรณีวทิยา  ดา้นกรมอุตุนิยมวทิยา  หรือแมแ้ต่ดา้นโทรคมนาคม  และดาวเทียมกย็งัถกูพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  จนกา้ว
ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมดาวเทียม 
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1. 2 ภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

         ภมิูสารสนเทศศาสตร์  (Geoinformatics)  คือ  ศาสตร์สารสนเทศท่ีเนน้การบูรณาการเทคโนโลยทีางดา้นการ
สาํรวจ  การทาํแผนท่ี  และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเขา้ดว้ยกนั  เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีบนโลก  ประกอบดว้ย  ระบบ
สารสนเทศภมิูศาสตร์  (GIS)  การรับรู้จากระยะไกล  (RS)  และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก  (GPS)  เทคโนโลยทีั้ง
สามประเภทน้ีสามารถทาํงานเป็นอิสระต่อกนั  หรือสามารถนาํมาเช่ือมโยงร่วมกนั  ทาํใหป้ระสิทธิภาพเพิ่มมาก
ข้ึน  สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น  เช่น  กิจการทหาร  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  การจดัการภยัพิบติั
ต่างๆ  การวางผงัเมืองและชุมชน  หรือแมแ้ต่ในเชิงธุรกิจกไ็ดมี้การนาํเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศศาสตร์มาประยกุต ์ ใชแ้ละ
ประกอบการวางแผนการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ

 

2.1  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

        ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  (Geographic  Information  System)  หรือ  จีไอเอส  (GIS)  หมายถึง  ระบบขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงพื้นท่ีกบัค่าพิกดัภมิูศาสตร์  และรายละเอียดของพื้นท่ีนั้นบนพ้ืนโลกโดยใชค้อมพิวเตอร์ท่ีประกอบดว้ย  ฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์เพ่ือการนาํเขา้  จดัเกบ็  ปรับแก ้ แปลงวเิคราะห์ขอ้มูล  และแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  แผนท่ี  ภาพ
สามมิติ  สถิติตารางขอ้มูลร้อยละ  เพ่ือช่วยในการวางแผนและตดัสินใจของผูใ้ชใ้หมี้ความถกูตอ้งแม่นยาํ 
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          ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เป็นระบบท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลเพ่ือท่ีจะแสดงสภาพ พ้ืนท่ีจริง  จึงมีการจดัเกบ็ขอ้มูล
ประเภทต่างๆ  เป็นชั้นๆ  (layer)  ซ่ึงชั้นขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือนาํมาซอ้นทบักนัจะแสดงสภาพพ้ืนท่ีจริงได ้

1) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  ประกอบดว้ย 

1.1)  ข้อมูล  ประกอบดว้ย  ขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี  เป็นขอ้มูลท่ีเป็นพิกดัทางภมิูศาสตร์แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด  ไดแ้ก่  ขอ้มูล
จุด  เช่น  โรงเรียน  ขอ้มูลเส้น  เช่น  ทางรถไฟ  ขอ้มูลรูปปิด  เช่น  ขอบเขตจงัหวดั  เป็นตน้ ขอ้มูลคาํอธิบาย  เป็นขอ้มูล
ประกอบขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนครูและนกัเรียนในโรงเรียน  เป็นตน้ 

1.2) ส่วนชุดคาํส่ัง  หรือซอฟตแ์วร์  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชจ้ดัการขอ้มูลในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  โปรแกรม
ท่ีนิยมใช ้ เช่น  ArcView,  MapInfo  เป็นตน้ 

1.3)   ส่วนเคร่ือง  หรือฮาร์ดแวร์  เป็นอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชก้บัโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์  ประกอบดว้ย  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองอ่านพิกดัหรือเคร่ืองกราดภาพ  แป้นพิมพอ์กัขระ  เคร่ืองพิมพ ์ รวมถึงเคร่ือง
ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 

1.4)   กระบวนการวเิคราะห์  เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลชั้นต่างๆ  ซ่ึงแต่ละชั้นอาจประกอบไปดว้ยขอ้มูลจุด  ขอ้มูลเส้น  และ
ขอ้มูลรูปปิด  โดยอาจวเิคราะห์ขอ้มูลจากรากฐานขอ้มูลเพียงชั้นเดียว  หรือวเิคราะห์จากขอ้มูลหลายชั้น 

1.5)   บุคลากร  เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  โดยบุคลากรควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เป็น อยา่งดี  และมีการพฒันาโปรแกรม  อุปกรณ์  และขอ้มูลของระบบสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์ใหมี้คุณภาพอยู่
เสมอ



2) ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  ในปัจจุบนัมีการนาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์มาใชง้านอยา่งกวา้งขวางใน
หน่วยงาน ต่างๆ  ในการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย  นอกจากน้ีการนาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์มาใชร่้วมกบั
เทคโนโลยทีางภูมิศาสตร์ อ่ืนๆ  ยิง่ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง  ทนัสมยั  สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการ
วางแผน  ติดตาม  หรือการจดัการส่ิงต่างๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 

1.1)  การดําเนินชีวติประจําวัน  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์สามารถบอกตาํแหน่งของสถานท่ีช่ือสถานท่ี  พิกดัทาง
ภมิูศาสตร์  ผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลไปใชต้ดัสินใจในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ  ได ้

1.2)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  สามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร์ในการหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
สาํหรับการปลกู ขา้ว  การจดัระบบนํ้าชลประทาน  การป้องกนัความเสียหายของโบราณสถาน  หรือสถานท่ีท่องเท่ียว  เป็น
ตน้ 
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1.3) การจัดการภัยธรรมชาติ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัมากในการเตือนภยัในพ้ืนท่ี เส่ียงภยั  การ
ประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงภยั  ความรุนแรง  ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นและชีวติมนุษย ์ ตลอดจนการจดัทาํพ้ืนท่ีหลบ
ภยั  และวางแผนการเขา้ช่วยเหลือในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

1.4)   การจัดการด้านเศรษฐกจิและสังคม  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ทาํใหท้ราบขอ้มูลต่างๆเช่น  ท่ีตั้งของโรงงาน
ประเภทต่างๆ  ความหนาแน่นของประชากร  เพศ  อาย ุ เป็นตน้  เพ่ือนาํมาใชใ้นการวางแผนดา้นเศรษฐกิจและสังคมได ้

     นอกจากน้ีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ยงัสามารถใชค้าดการณ์แนวโนม้การเปล่ียน แปลงพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีกาํหนด
ได ้ เช่น  พ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ีถกูนํ้าทะเลกดัเซาะในอีก  5  ปีขา้งหนา้  จะเป็นอยา่งไร  หรือพ้ืนท่ีป่าไมจ้ะมีความสูญเสีย
อยา่งไร  เป็นตน้ 

2.2)  การรับรู้จากระยะไกล 

       การรับรู้จากระยะไกล  (Remote  Sensing)  หมายถึง  ระบบสาํรวจบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนผวิโลกดว้ยเคร่ือง
รับรู้  (Sensors)  ซ่ึงติดไปกบัยานดาวเทียมหรือเคร่ืองบิน  เคร่ืองรับรู้ตรวจจบัคล่ืนพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสะทอ้นจากวตัถุ
บนผวิโลก  หรือตรวจจบัคล่ืนท่ีส่งไปและสะทอ้นกลบัมา  หลงัจากนั้นมีการแปลงขอ้มูลเชิงตวัเลขซ่ึงนาํไปใชแ้สดงเป็น
ภาพและทาํแผนท่ี 

    การรับรู้จากระยะไกลมีทั้งระบบท่ีวดัพลงังานธรรมชาติซ่ึงมาจากพลงังานแสง อาทิตย ์ และพลงังานท่ีสร้างข้ึนเองจากตวั
ดาวเทียม  ช่วงคล่ืนของพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีวดัดว้ยระบบการรับรู้จากระยะไกลมีหลาย ช่วงคล่ืน เช่น  ช่วงของแสงท่ี
มองเห็นได ้ ช่วงคล่ืนอินฟราเรด  ช่วงคล่ืนไมโครเวฟเป็นตน้ 

  การบนัทึกขอ้มูลหรือรูปภาพของพื้นท่ีจากเคร่ืองบินมีลกัษณะแตกต่างไปจากการ ใชด้าวเทียม  เน่ืองจากเคร่ืองบินจะมี
ขอ้จาํกดัดา้นการบินระหวา่งประเทศ  ส่วนดาวเทียมจะสามารถบนัทึกขอ้มูลของบริเวณต่างๆ  ของโลกไวไ้ดท้ั้งหมด  เพราะ
ดาวเทียมโคจรรอบโลกอยูใ่นอวกาศและมีอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลท่ีมี ประสิทธิภาพ 

1) ระบบการทํางานของการรับรู้จากระยะไกล  การบนัทึกขอ้มูลหรือรูปภาพดว้ยเคร่ืองบินเรียกวา่  รูปถ่ายทางอากาศ  ส่วน
ดาวเทียมจะเรียกวา่  ภาพจากดาวเทียม  ซ่ึงมีระบบการทาํงาน  ดงัน้ี 

1.1) ระบบการทาํงานของรูปถ่ายทางอากาศ  การถ่ายรูปทางอากาศจะตอ้งมีการวางแผนการบินและมาตราส่วนของแผนท่ี
ล่วงหนา้  เม่ือถ่ายรูปทางอากาศแลว้จะมีการนาํฟิลม์ไปลา้งและอดัเป็นภาพ ทั้งภาพสีหรือภาพขาว – ดาํ  ขนาดเท่า
ฟิลม์  เน่ืองจากกลอ้งและฟิลม์มีคุณภาพสูงจึงสามารถนาํไปขยายไดห้ลายเท่า  โดยไม่สูญเสียรายละเอียดของขอ้มูล  รูปถ่าย
ทางอากาศสามารถแปลความหมายสภาพพ้ืนท่ีของผวิโลกไดด้ว้ยสายตาเป็นส่วน ใหญ่  นอกจากน้ี  การถ่ายรูปท่ีมีพ้ืนท่ี
ซอ้นกนั  (overlap)  สามารถนาํมาศึกษาแสดงภาพสามมิติได ้ โดยบริเวณท่ีเป็นภเูขาสูงข้ึนมา  บริเวณหุบเหวจะลึกลง
ไป  เป็นตน้ 

1.2) ระบบการทํางานของภาพจากดาวเทยีม  การบนัทึกขอ้มูลของดาวเทียม แบ่งออกเป็น2 ประเภท  ไดแ้ก่ 



(1) การบันทึกข้อมูลแบบพาสซีฟ  (Passive)  เป็นระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลจากการสะทอ้นคล่ืนแสงในเวลากลางวนั  และคล่ืน
ความร้อนจากดวงอาทิตยใ์นเวลากลางคืน  การบนัทึกขอ้มูลดาวเทียมแบบน้ีส่วนใหญ่จะอาศยัช่วงคล่ืนแสงสายตา  คล่ืน
แสงอินฟราเรด  หรือคล่ืนแสงท่ียาวกวา่เลก็นอ้ย  ซ่ึงไม่สามารถทะเลเมฆได ้ จึงบนัทึกขอ้มูลพ้ืนท่ีในช่วงท่ีมีเมฆปกคลุม
ไม่ได้

 

(2) การบันทึกข้อมูลแบบแอกทฟี  (Active)  เป็นระบบท่ีดาวเทียมผลิตพลงังานเองและส่งสัญญาณไปยงัพ้ืนโลกแลว้รับ
สัญญาณ ท่ีสะทอ้นกลบัมายงัเคร่ืองรับ  การบนัทึกขอ้มูลของดาวเทียมแบบน้ีไม่ตอ้งอาศยัพลงังานจากดวงอาทิตยเ์น่ือง จาก
ใชพ้ลงังานท่ีเกิดข้ึนจากตวัดาวเทียมท่ีเป็นช่วงคล่ืนยาว  เช่น  ช่วงคล่ืนไมโครเวฟ  ซ่ึงทะลุเมฆได ้ จึงสามารถส่งสัญญาณ
คล่ืนไปยงัพ้ืนผิวโลกไดต้ลอดเวลาขอ้มูลท่ีไดจ้ากดาวเทียม จะมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั  เช่น  ขอ้มูลเป็นตวัเลข  (ส่วนมากมี
ค่า  0 – 255)  ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ในการแปลความหมาย  ขอ้มลูเป็นภาพพิมพจ์ะใชว้ธีิแปลความหมายแบบเดียวกบัรูปถ่าย
ทางอากาศ  นอกจากน้ีการวเิคราะห์ขอ้มูลจากดาวเทียมมีองคป์ระกอบหลกัในการวเิคราะห์  8  ประการ  ไดแ้ก่  ความเขม้
ของสี  สี  ขนาด  รูปร่าง  เน้ือภาพ  รูปแบบ  ความสูงและเงา  ท่ีตั้งและความเก่ียวพนั 

2) ประโยชน์ของการรับรู้จากระยะไกล  การรับรู้จากระยะไกลมีประโยชน์ในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

2.1) การพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวทิยาใชข้อ้มูลจากดาวเทียมเพ่ือพยากรณ์ปริมาณและการกระจายของฝน ในแต่ละ
วนั  โดยใชข้อ้มูลดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกดว้ยความเร็วเท่ากบัการหมุนของโลกในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก  ทาํใหค้ลา้ย
กบัเป็นดาวเทียมคงท่ี  (Geostationary)  เช่น  ดาวเทียม  GMS  (Geostationary  Meteorological  Satellite)  ส่วนดาวเทียมโน
อา  (NOAA)  ท่ีโคจรรอบโลกวนัละ  2  คร้ัง  ในแนวเหนือ  -  ใต ้ ทาํใหท้ราบอตัราความเร็ว  ทิศทาง  และความรุนแรงของ
พายท่ีุจะเกิดข้ึนล่วงหนา้หรือพยากรณ์ความแหง้แลง้ท่ีจะ เกิดข้ึนได ้

2.2)  สํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  เน่ืองจากขอ้มูลจากดาวเทียมมีรายละเอียดภาคพ้ืนดิน  และช่วงเวลาการบนัทึกขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนั  จึงใชป้ระโยชน์ในการทาํแผนท่ีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินและการเปล่ียนแปลงได ้เป็นอยา่งดี  เช่น  พ้ืนท่ีป่าไม้
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ถกูตดัทาํลาย  แหล่งนํ้าท่ีเกิดข้ึนใหม่  หรือชุมชนท่ีสร้างข้ึนใหม่  เป็นตน้  ในบางกรณีขอ้มูลดาวเทียม  ใชจ้าํแนกชนิดป่า
ไม ้ พืชเกษตร  ทาํใหท้ราบไดว้า่พ้ืนท่ีป่าไมเ้ป็นป่าไมแ้น่นทึบ  โปร่ง  หรือป่าถกูทาํลาย  พืชเกษตรกส็ามารถแยกเป็น
ประเภทและความสมบูรณ์ของพืชได ้ เช่น  ขา้ว  มนัสาํปะหลงั  ออ้ย  สับปะรด  ยางพารา  ปาลม์นํ้ามนั  เป็นตน้  นอกจากน้ี
ยงัสามารถจาํแนกการเจริญเติบโตไดอี้กดว้ย 

2.3) การสํารวจทรัพยากรดิน  ขอ้มูลจากดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการสาํรวจและจาํแนก ดิน  ทาํ
ใหท้ราบถึงชนิด  การแพร่กระจาย  และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  จึงใชจ้ดัลาํดบัความเหมาะสมของดินได ้ เช่น  ความ
เหมาะสมสาํหรับการปลกูพืชแต่ละชนิด  ความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม  เป็นตน้ 

2.4)  การสํารวจด้านธรณีวทิยา  และธรณีสัณฐานวทิยา  เน่ืองจากขอ้มูลดาวเทียมครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้ง  มีรายละเอียด
ภาคพ้ืนดินสูงและยงัมีหลายช่วงคล่ืนแสง  จึงเป็นประโยชน์อยา่งมากท่ีใชใ้นการสาํรวจและทาํแผนท่ีธรณีวทิยา  ธรณี
สัณฐานวทิยา  แหล่งแร่  แหล่งนํ้ามนัและแก๊สธรรมชาติ  และแหล่งนํ้าใตดิ้นไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยการใชล้กัษณะโครงสร้าง
ทางธรณีวทิยาช่วยทาํใหก้ารสาํรวจและขดุเจาะเพ่ือหา ทรัพยากรใตดิ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และลดค่าใชจ่้ายการ
สาํรวจในภาคสนามลงไดเ้ป็นอนัมาก 

2.5)  การเตอืนภัยจากธรรมชาติ  ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อย  ไดแ้ก่  อุทกภยัแผน่ดินถล่ม  ภยัแลง้วาตภยั  ไฟป่า  ภยัทาง
ทะเล  ภยัธรรมชาติต่างๆ  เหล่าน้ี  เม่ือนาํเอาขอ้มูลจากดาวเทียมร่วมกบัระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  และระบบกาํหนด
ตาํแหน่งบนพ้ืนโลกจะเป็นประโยชน์ในการเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดภยั  ขณะเกิดภยั  และหลงัเกิดภยัธรรมชาตินอกจากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้แลว้  ประโยชน์ของการรับรู้จากระยะไกล  ยงัใชใ้นการสาํรวจดา้นอ่ืนๆ  อีก  เช่น  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
การจราจร  ดา้นการทหาร  ดา้นสาธารณสุข  เป็นตน้ 

2.3  ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก 

       ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก  (Global  Positioning  System)  หรือ  จีพเีอส  (GPS)  หมายถึง  เทคโนโลยท่ีีใช้
กาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก  โดยอาศยัดาวเทียม  สถานีภาคพ้ืนดิน  และเคร่ืองรับจีพีเอส  โดยเคร่ืองรับจีพีเอสจะรับ
สัญญาณมาคาํนวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะ  และจะใชข้อ้มูลดงักล่าวจากดาวเทียมอยา่งนอ้ย  4  ดวง  มาคาํนวณหา
ตาํบลท่ีเคร่ืองรับ  พร้อมทั้งแสดงใหผู้ใ้ชท้ราบบนจอแอลซีดีของเคร่ืองเป็นค่าละติจูด  ลองจิจูด  และค่าพิกดัยทีูเอม็  รวมทั้ง
ค่าของระดบัความสูงจากระดบัทะเลปานกลางดว้ย 

1)  หลกัการทาํงานของระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก  การทาํงานของระบบกาํหนตาํแหน่งบนพ้ืนโลกตอ้งอาศยั
สัญญาณจากดาวเทียมกาํหนด ตาํแหน่งบนพ้ืนโลก  ซ่ึงโคจรอยูร่อบโลกประมาณ  24  ดวง  แบ่งออกเป็น  6  วงโคจร  วง
โคจรละ  4  ดวง  และยงัมีดาวเทียมสาํรองไวห้ลายดวง  ดาวเทียมแต่ละดวงจะอยูสู่งจากผิวโลก
ประมาณ  20,200  กิโลเมตร  และจะโคจรรอบโลกภายใน  11  ชัว่โมง  50  นาที  และมีสถานีควบคุมภาคพ้ืนดินทาํหนา้ท่ี



คอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมแต่ละดวง  โดยการส่ือสารผา่นคล่ืนวทิยท่ีุมีความเร็วคล่ืนประมาณ  186,000  ไมลต่์อ

วนิาที  

    ส่วนผูใ้ชเ้คร่ืองรับสัญญาณหรือเคร่ืองระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลกจะตอ้งตรวจ สอบจุดพิกดัภาคพ้ืนดินท่ีตนอยูว่า่
จดัอยูใ่นโซนใดของโลกก่อนใชทุ้กคร้ัง  เพ่ือเปรียบเทียบและปรับแกไ้ข  และเน่ืองจากเคร่ืองรับสัญญาณหรือเคร่ืองกาํหนด
ตาํแหน่งบนพ้ืนโลกจะรับสัญญาณ จากดาวเทียม  ผูใ้ชเ้คร่ืองมือจึงควรอยูใ่นท่ีโล่งแจง้  ไม่ควรอยูใ่นอาคารหรือป่าไมท่ี้แน่น
ทึบมาก  ซ่ึงอาจจะทาํใหรั้บสัญญาณไดไ้ม่ดี 

2)  ประโยชน์ของระบบกาํหนดตําแหน่งบนพืน้โลก  มีดงัต่อไปน้ี 

2.1)  ใช้ในกจิกรรมทางทหาร  โดยเฉพาะในช่วงการทาํสงคราม  เน่ืองจากระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลกพฒันาโดย
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา  เพ่ือกิจการดา้นทหารโดยเฉพาะ  แต่ในปัจจุบนัไดมี้การเผยแพร่ใหมี้การใชใ้นกลุ่ม
ประชาชนทัว่ไปในระดบัหน่ึง  เช่น  ใชใ้นการศึกษาทางดา้นภมิูศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การเดินทาง
ไปยงัเป้าหมายท่ีตอ้งการ  เป็นตน้ 

2.2) ใช้ในการกาํหนดจุดพกิดัผวิโลก  เพ่ืองานดา้นระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์หรือขอ้มูลดาวเทียมและรังวดัท่ีดินเพ่ือ แสดง
ชนิดของขอ้มูลลงในสนาม  เช่น  ถนน  บ่อนํ้า  นาขา้ว  บา้นเรือน  เป็นตน้  ตาํแหน่งพิกดัน้ีสามารถถ่ายทอดลงใน
คอมพิวเตอร์ไดท้นัที  ดงันั้น  จึงเป็นประโยชน์ในการช่วยวเิคราะห์หรือแปลความหมายจากขอ้มูลดาวเทียม  หรือเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ต่อไป 

2.3) ใช้ในการสํารวจทศิทาง  เคร่ืองมือระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลกมีขนาดเลก็ใหญ่ตามความตอ้งการใชง้านและ 
สามารถพกพาติดตวัไดเ้หมือนกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออยูใ่นเคร่ืองโทรศพัท ์ เคล่ือนท่ี  ดงันั้น  เราสามารถใชง้านได้
สะดวก  โดยสามารถใชเ้พ่ือแสดงเส้นทางท่ีสาํรวจไดแ้มจ้ะอยูใ่นรถยนต ์ ซ่ึงปัจจุบนัการใชร้ะบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืน
โลกในรถยนตบ์า้งแลว้  ทาํใหก้ารเดินทางเป็นไปไดส้ะดวก  รวดเร็ว  และแม่นยาํมากข้ึน 
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2.4)  ใช้ในการสํารวจตาํแหน่งทีเ่กดิภัยธรรมชาติ  อุบติัเหตุบนทางหลวง  ตาํแหน่งเรือในทะเลหรือการหลงป่า  หากมีระบบ
กาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลกจะทาํใหก้ารช่วยเหลือเป็นไปไดอ้ยา่งแม่นยาํ และรวดเร็ว  ทาํใหล้ดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  และสามารถประเมินสถานการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้

2.5)  ใช้ในกจิการอืน่ๆ  เช่น  ดา้นการบิน  ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองรับสัญญาณระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืน
โลก  เพ่ือใชก้บักิจการพลเรือนเพ่ือความแม่นยาํในขณะนาํเคร่ืองบินลงจอด  เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป  การศึกษาภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ี มนุษยอ์าศยัวธีิการและ
เคร่ืองมือต่างๆ  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายมาก  คือ  แผนท่ี  และยงัมีเคร่ืองมืออีกหลายชนิดท่ีมีการนาํมาใช้
รวบรวม  วเิคราะห์  และนาํเสนอขอ้มูลทางภมิูศาสตร์  เช่น  รูปถ่ายทางอากาศ  ภาพจากดาวเทียม  เป็นตน้  ซ่ึงใหข้อ้มูลท่ี
ถกูตอ้งและรวดเร็ว  นอกจากน้ีในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ  ไดแ้ก่  การรับรู้จากระยะไกล  ระบบ
สารสนเทศภมิูศาสตร์  และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก  เพ่ือบริหารจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี  ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนไดน้าํมาพฒันา  และประยกุตใ์ชใ้นหลายดา้น  เช่น  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  การเตือนภยั
ธรรมชาติ  การวางผงัเมืองและชุมชน  เป็นตน้  และนบัวนัเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศจะมีความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนั  และ
การวางแผนในอนาคตมากข้ึน  ดงันั้น  เราจึงควรศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพ่ือใหมี้
ความรู้และเขา้ใจวชิาภมิูศาสตร์มากข้ึน 

 


