กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
หัวข้อการพัฒนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
สรุปสาระสาคัญ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geomatics) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ การวิเคราะห์ ประมวลผล การแปลตีความ และการใช้ ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชาทั้งการสารวจและทาแผนที่ (Surveying and Mapping)
การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) ประกอบด้วย
1. การรับรู้จากระยะไกล 2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 3. ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นผิวโลก
1.1 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)
Remote sensing ประกอบขึ้นมาจากคา 2 คา ประกอบด้วยคาว่า “Remote” หมายถึง ระยะไกล
และ “Sensing” หมายถึง การรับรู้ เมื่อรวม 2 คาเข้าด้วยกัน เป็นคาว่า “Remote Sensing” หมายถึง “การ
รับรู้จากระยะไกล” ในประเทศไทยมีอีกหลายคาที่ใช้เรียก เช่น การสารวจข้อมูลจากระยะไกล การตรวจวัด
ข้ อ มูล จากระยะไกล โทรสั ม ผั ส และการรั บรู้ จากระยะไกล ซึ่ งค าว่ า “การรับ รู้ จ ากระยะไกล” เป็น การ
บัญญัติศัพท์โดยราชบัณฑิตยสภา
1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นศาสตร์ที่วิวัฒนาการมา
จากวิชาภูมิศาสตร์และวิชาการแผนที่ และเป็นส่วนสนับสนุนสาขาอื่นๆ อีกมากมาย เช่ น วิศวกรรม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1960ใน
ระยะแรกได้มีการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ ในการวางแผนจัดการ สารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บ
ข้ อมูล และนาข้ อมูล ไปใช้ ในการวางแผนจั ดการพัฒ นาแปลงที่ ดินขนาดใหญ่ ใ นพื้น ที่ช นบทของแคนาดา
โดยหน่ ว ยงานด้ านการเกษตรแห่ งประเทศแคนาดา เรียกว่ า CGIS (The Canada Geographic
InformationSystem) (Deakin. n.d.: 5) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552: 5-6) ได้อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไว้ ไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. บุคลากร (People) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ข้อมูล (Data) แหล่งข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้จากแหล่งต่างๆ
3. ซอฟต์แวร์ (Software) ใช้เพื่อทาหน้าที่จัดการควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่ ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทางานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์นั้น ในปัจจุบันได้ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทาให้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ พัฒนา
ปรับปรุงให้มีการประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้น
1.2.2 ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด้ วยข้อมูล 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial
data) และ ข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพื้นที่ (Non- Spatial data) ข้อมูลแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้น
โลก ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) และข้อมูลราสเตอร์ (Raster)
1.1. ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) หรือข้อมูลแสดงทิศทางพื้นที่และตาแหน่งประกอบด้วยจุด
เส้น หรือพื้น ที่ ที่ป ระกอบด้ วยจุ ดพิกัดทางแนวราบ (X, Y) และ/หรือ แนวดิ่ง (Z) หรือ Cartesian
Coordinate System ถ้าเป็นพิกัดตาแหน่งเดียวก็จะเป็นคาของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกว่าจะเป็นค่า
ของเส้ น ส่ว นพื้น ที่นั้ น จะต้ องมีจุ ดมากกว่ า 3 จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มต้ นและจุดพิกัดสุ ดท้ ายจะต้ องอยู่
ตาแหน่งเดียวกัน ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ในรูปแบบเวกเตอร์จะมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial features)
- ข้อมูลแบบจุด (Point features) เป็นตาแหน่งพิกัดที่ไม่มีขนาดและทิศทาง จะใช้ แสดง
ข้อมูลที่เป็นลักษณะของตาแหน่งใดๆ
- ข้อมูลแบบเส้น (Line features) เป็นข้อมูลที่มีระยะและทิศทางระหวางจุดเริ่มต้ นไปยังจุด
แนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ประกอบไปด้วยลักษณะของเส้นตรง เส้นหักมุม และเส้นโค้ง
- ข้อมูลพื้นที่ (Polygon features) เป็นข้อมูลที่มีระยะและทิศทางระหว่างจุดเริ่มต้นจุด
แนวทาง (Vector) และจุ ดสิ้ นสุ ด ที่ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ ยมมีขนาดพื้นที่ (Area) และเส้ นรอบรูป
(Perimeter)
1.2. ข้อมูลราสเตอร์ (Raster) หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบกริด (Grid data) คือ ข้อมูลที่มี
โครงสร้างเป็นช่องเหลี่ยม เรียกว่า จุดภาพ หรือ Grid cell เรียงต่อเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่ง ในแต่ ละ
จุดภาพสามารถเก็บคาได้ 1 คา มีทั้งหมด 256 คา มีคาตั้งแต่ 0-255 คา (8 bit) ความสามารถแสดง
รายละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ ณ จุดพิกัดที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้ อมูลแสดงตาแหน่งชุดนั้น
คาที่เก็บในแต่ละจุดภาพสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือรหัสที่ใช้อา้ งอิงถึงข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
1.3 ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) เป็นระบบนาร่องโดยใช้
ดาวเทียมที่ริเริ่มโดยหน่วยงานความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1973 ที่ช่ วยระบุตาแหน่งในรูปแบบ
สามมิติ (เช่น เส้นละติจูด ลองจิจูด และความสูง) ให้ ความถูกต้ องในระดับหลักเมตร และให้ เวลาที่ถูกต้ อง
แม่นยาในทุกๆ พื้นที่บนพื้นโลกในระดับนาโนวินาที (NASA. 2015: ออนไลน์) ในปัจจุบันนอกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วยังมีประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาระบบดาวเทียมนาร่ อง เช่น รัสเซีย พัฒนาระบบดาวเทียมโกล
นาส
(GLONASS: Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema หรือ Global Navigation Satellite
System) และกลุ่ มสหภาพยุ โรปที่มีร ะบบดาวเทียมเอ็คนอส (EGNOS : European Geostationary
Navigation Overlay Service) และกาลิเลโอ (Galileo)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยข้อมูลได้ถูก
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ประเทศไทยก้าวสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0
เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide
ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูล คุณสมบัติของดิน
ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด คาแนะนาการใช้ปุ๋ย
สาหรั บ กลุ่ มชุดดิน คาแนะน าการใช้ปุ๋ ย ตามค่าวิเคราะห์ ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ที่

ต้องการ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุก
ที่ทุกเวลา
2.2 แอปพลิเคชันกดดูรู้ดิน
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชัน
โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องต้น ปัญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก ผู้สนใจ
สามารถเรียกดูที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินคือ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดิน 77
จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ รวมไปถึงตาแหน่งของร้านค้าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บนแผนที่ รวมทั้งสามารถ
เรียกดูเส้นทางจากตาแหน่งปัจจุบัน ไปยังสถานที่ที่สนใจได้บนแผนที่ได้
2.3 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info
ประโยชน์ที่ได้รับเกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่แต่ละประเภทได้ด้วย
ตนเอง โดยผ่ านทางแอปพลิ เคชันได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ
วางแผนทางการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง นาไปสู่การพัฒนาและการ
จัดการอย่างยั่งยืนต่อไป
2.4 ระบบนาเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน
ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานสอบถามข้อมูลดินได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลดินประกอบไปด้วย ชื่อชุดดิน ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติ ประเภทสภาพพื้นที่การใช้ที่ดิน ปัญหาของ
ดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอย่างดินที่สัมพันธ์กับพื้นที่ได้เลือกเป็น
ต้น สามารถค้นหาจุดเก็บตัวอย่างดินตามพื้นที่ที่ต้องการ จัดทาแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกได้จัดทารายงานการจัดการดิน ค่าสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพื้นที่ข้อมูลดินแยกตามการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ต้องการได้
2.5 ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring)
ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค้นหาและสอบถามข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่สนใจได้
2.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค้นหาและสอบถามข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่สนใจได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้
1. ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ต่อยอด
องค์ความรู้จนสามารถนาไปใช้จัดทาฐานข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินได้เป็นอย่างดี
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมฯ เพื่อนาไปบริการให้ประชาชน
หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค้นหาและสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่สนใจได้

