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สรุปสาระส าคัญ    
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศ
ที่ต๎องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชํน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือขํายโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร และกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนตําง ๆ ตั้งแตํการรวบรวม การวิเคราะห์  การจัดเก็บ 

รวมถึงการจัดการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ความถูกต๎อง ความแมํนย า และ
รวดเร็วทันตํอการน ามาใช๎ประโยชน์ 

 

1.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการสารสนเทศ จ าเป็นต๎องอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มา

พัฒนาเป็นองค์ความรู๎ใหมํเพ่ือประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ โดยสามารถน าสารสนเทศไปใช๎ในการวางแผน        
การตัดสินใจ การควบคุมและด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการสารสนเทศโดยตรงคือเทคโนโลยี
ทางด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารโทรคมนาคม  

ค าวํา เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือก าเนิดข้ึนด๎วยองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญจากการใช๎เทคโนโลยี 
ทางด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารโทรคมนาคมในการจัดการ  โดยคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน๎าที่เสมือนสมองกล ใช๎ส าหรับแก๎ปัญหาตําง ๆ ทั้งที่งํายและซับซ๎อน โดยวิธี
ทางคณิตศาสตร์ สามารถท างานโดยการรับข๎อมูลเข๎า (Input) เพ่ือท าการประมวลผล (Process) และสามารถ
แสดงผลลัพธ์ (Output) รวมถึงการเก็บข๎อมูล (Storage) ตําง ๆ เหลํานั้นไว๎ใช๎เมื่อต๎องการ 
  สํวนเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารโทรคมนาคม  เป็นองค์ประกอบที่ชํวยในการเผยแพรํและ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ การด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานรํวมกันมีการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาจน 
สามารถสํงขําวสารไปยังผู๎รับได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง ครบถ๎วนและทันตํอเหตุการณ์  

 
 
 
 

 
ภาพที ่1-1 องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)  
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1.2 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ 
สารสนเทศ (Information) เป็นการน าเอาข๎อมูล (Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไว๎จากสํวนน าเข๎า

มาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลใหมํ เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณคํา มีสาระและสามารถ 
น าไปใช๎งานอยํางใดอยํางหนึ่งได ๎หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สารสนเทศเป็นข๎อมูลที่ผํานการประมวลผลแล๎ว 
 
 
 
 

ภาพที ่1-2 แบบจ าลองเบื้องต๎นของระบบสารสนเทศ (Information System) 
 

1.3 ปัจจัยส าคัญของการจัดการสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1-3 องค์ประกอบของการจัดการสารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร์ 

 
2. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geomatics)  

เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ การวิเคราะห์ ประมวลผล    
การแปลตีความ และการใช๎ข๎อมูลทางด๎านภูมิศาสตร์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชาทั้ง   
การส ารวจและท าแผนที่ (Surveying and Mapping) การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing: RS)         
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบก าหนดต าแหนํงบนพ้ืนผิวโลก            
(Global Positioning System: GPS) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) 
Remote sensing ประกอบขึ้นมาจากค า 2 ค า ประกอบด๎วยค าวํา “Remote” หมายถึง

ระยะไกลและ “Sensing” หมายถึง การรับรู๎ เมื่อรวม 2 ค าเข๎าด๎วยกัน เป็นค าวํา “Remote Sensing” 
หมายถึง “การรับรู๎จากระยะไกล” 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-4 การรับรู๎จากระยะไกล 
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2.1.1 นิยามของการรับรู้จากระยะไกล 
 สถาบันมหาสมุทรและบรรยากาศแหํงชาติสหรัฐอเมริกา  Remote sensing เป็นวิทยาศาสตร์ของการได๎มาของ

ข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถ ุหรือพ้ืนที่จากระยะไกล โดยสํวนใหญํข๎อมูลไดม๎าจากเครื่องบินหรือดาวเทียม 
 ไมเลซิ นักวิทยาศาสตร์แหํงองค์การ NASA ได๎กลําววํา Remote sensing คือ การได๎มาของ

ข๎อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือปรากฏการณ์ตําง ๆ โดยเครื่องมือในการได๎มาของข๎อมูลไมํได๎สัมผัสกับพ้ืนที่หรือ
ปรากฏการณท์ี่สนใจศึกษา 

 การรับรู๎จากระยะไกล เป็นศาสตร์และศิลป์ของการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ปรากฏบน
พ้ืนผิวโลกโดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุเป้าหมายนั้น และบันทึกข๎อมูลโดยใช๎เครื่องมือตรวจวัด (Sensor) จาก
การสะทอ๎นและสํงผํานพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาประมวลผล วิเคราะห์ และประยุกต์ใช๎งาน 

 คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ลักษณะการสะท๎อนชํวงคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า 
(Spectral characteristic) ลักษณะเชิงพ้ืนที่ของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial characteristic) และลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุตามชํวงเวลา(Temporal characteristic) 

2.1.2 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล  มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. การได๎มาซึ่งขอ๎มูล (Data acquisition) โดยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าจากแหลํงก าเนิดพลังงาน 
2. การวิเคราะห์ข๎อมูล (Data analysis) ประกอบด๎วยการแปลตีความด๎วยสายตา (Visual 

interpretation) และการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเลข (Digital analysis) 
- การวิเคราะห์ด๎วยสายตา (Visual analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลออกมาในเชิงคุณภาพ 

(Quantitative) ไมสํามารถวัดออกมาเป็นคําตัวเลขได๎แนนํอน 
- การวิเคราะห์ด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลในเชิงปริมาณ (Qualitative)            

ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นคําตัวเลขได๎การวิเคราะห์ข๎อมูลต๎องค านึงถึงหลักการดังตํอไปนี้ 
1. Multispectral Approach คือ ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ที่บันทึกในเวลาเดียวกัน ถูกบันทึก

ในหลายชํวงคลื่น ซึ่งในแตํละชํวงคลื่น (Band) ที่แตกตํางกันจะให๎คําการสะท๎อนพลังงานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก
แตกตํางกัน 

2. Multitemporal Approach คือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
จ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลหลายชํวงเวลาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาความแตกตําง 

3. Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของข๎อมูลในการวิเคราะห์ข๎อมูล
ขึ้นอยูํกับภารกิจของงาน 

2.1.3 องค์ประกอบของการรับรู้จากระยะไกล 
1. คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อระหวํางเครื่องมือบันทึกข๎อมูลและวัตถุท่ีท าการส ารวจ 
2. เครื่องมือตรวจวัดข๎อมูล (Sensors) ก าหนดชํวงคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่ตรวจวัดและลักษณะ

ของขอ๎มูลที่ตรวจวัด 
3. ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดข๎อมูล ก าหนดระยะระหวํางเครื่องมือตรวจวัดข๎อมูลกับ

วัตถุท่ีท าการส ารวจขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งเครื่องตรวจวัดข๎อมูลสามารถตรวจวัดข๎อมูลได๎ และชํวงเวลาการตรวจวัดข๎อมูล 
4. การแปลความหมายข๎อมูลที่ได๎จากเครื่องบันทึกข๎อมูล โดยแปลงความเข๎มของคลื่น

แมํเหล็กไฟฟ้าที่วัดไดเ๎ป็นข๎อมูลที่ต๎องการส ารวจ 
2.1.4 เครื่องมือตรวจวัดในการรับรู้จากระยะไกล 

ในระบบการรับรู๎จากระยะไกล เครื่องมือที่ใช๎ในการตรวจวัดจะติดอยูํบนเครื่องบินหรือ
ดาวเทียมเรียกวํา  Sensor ในกระบวนการบันทึกข๎อมูลจากระยะไกลจะประกอบด๎วยสํวนส าคัญ 3 สํวนคือ 

1. สํวนรับคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า (Receiver)  
2. สํวนที่ท าการวัดพลังงานของคลื่นแมเํหล็กไฟฟ้า (Detector)  
 



  

3. สํวนที่ท าการบันทึกคาํพลังงานที่วัดได๎ (Recorder) ในการรับรู๎จากระยะไกลสามารถแบํง 
Sensor ตามแหลํงก าเนิดของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่ใช๎ในการส ารวจ แบํงออกได๎ 2 ประเภทคือ Active remote 
sensing หรือ Active sensor และ Passive remote sensing หรือ Passive sensor 
 

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
GIS เป็นศาสตร์ที่วิวัฒนาการมาจากวิชาภูมิศาสตร์และวิชาการแผนที่และเป็นสํวนสนับสนุน

สาขาอ่ืนๆ อีกมากมาย เชํน วิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต๎น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได๎ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ.1960 ในระยะแรกได๎มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช๎ใน
การวางแผนจัดการ ส ารวจ วิเคราะห์จัดเก็บข๎อมูล และน าข๎อมูลไปใช๎ในการวางแผนจัดการพัฒนาแปลงที่ดิน 
ขนาดใหญํในพ้ืนที่ชนบทของแคนาดา โดยหนํวยงานด๎านการเกษตรแหํงประเทศแคนาดา เรียกวํา CGIS (The 
Canada Geographic Information System) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงนิยมใช๎มาจนถึงปัจจุบัน 

2.2.1 นิยามของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  Natural Resources Canada: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่นิยมใช๎งานในกระบวนการการตัดสินใจ (Decision-making) เป็นระบบที่ใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บูรณาการจัดการแสดงความหลากหลายของข๎อมูลภาพของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ด๎านสิ่งแวดล๎อม และด๎าน
เศรษฐกิจและสังคม 

USGS: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการสร๎าง 
จัดเก็บวิเคราะห์ และแสดงผลข๎อมูล อ๎างอิงทางภูมิศาสตร์ กลําวคือ ข๎อมูลถูกระบุตามต าแหนํงที่ตั้งผู๎ปฏิบัติงาน 
สามารถก าหนดกระบวนการบุคลากรในการด าเนินงาน และข๎อมูลเชิงพ้ืนที่เขา๎สูํระบบได ๎

สทอภ.: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด๎วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โปรแกรมซอฟแวร์ บุคลากร และข๎อมูล โดยที่ระบบมีความสามารถในการน าเข๎า จัดเก็บ 
ประมวลผล วิเคราะห์ แก๎ไข และแสดงผลข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geo-reference data) ไดแ๎กํ ข๎อมูลที่แสดงสภาพทาง 
ภูมิศาสตร์ ข๎อมูลดังกลําวที่ปรากฏในลักษณะพ้ืนที่รูปหลายเหลี่ยม เส๎น หรือจุด 

2.2.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีดังนี ้
  1. บุคคล (People) ได๎แกํ ผู๎ใช๎แผนที่ นักวิเคราะห์ ผู๎จัดท าข๎อมูล นักออกแบบระบบฐานข๎อมูล 
และนักพัฒนาโปรแกรม 
  2. ข๎อมูล (Data) แหลํงข๎อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได๎จากแหลํงตํางๆ เชํน ข๎อมูลจาก
ดาวเทียม รูปถํายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่น้ าใต๎ดิน และแผนที่ธรณีวิทยา เป็นต๎น โดยแหลํงข๎อมูลอยูํ
ในรูปของข๎อมูลกระดาษ และข๎อมูลเชิงเลข 
  3. ซอฟต์แวร์ (Software) ใช๎เพ่ือท าหน๎าที่จัดการควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 
แบํงออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช๎ท างานรํวมกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียกวํา ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) ตัวอยํางซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ใช๎ในประเทศไทย ได๎แกํ ArcView ArcGIS SuperMap QGIS และ MAPInfo Professional 
  4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์นั้น ในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีท าให๎ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎
พัฒนาปรับปรุงให๎มีการประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้น เชํน มีหนํวยความจ าหลัก (Main Memory) ที่มีขนาดตั้งแตํ 2GB 
ขึ้นไป 
  5. กระบวนงาน (Procedure) เป็นกระบวนการเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินงานให๎
ไดส๎ารสนเทศตามเป้าหมาย ซ่ึงต๎องอาศัยองค์ประกอบและองค์ความรู๎ตํางๆ ตามศาสตร์ที่จะด าเนินการ 
 
 
 



  

2.2.3 ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด๎วยข๎อมูล 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับต าแหนํงที่ตั้งของข๎อมูลตํางๆ        
บนพื้นโลก ซึ่งแบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
       1.1 ข๎อมูลเวกเตอร์ (Vector) มีข๎อมูล 3 รูปแบบ คือ ข๎อมูลแบบจุด (Point features) 
ข๎อมูลแบบเส๎น (Line features) และรูปแบบพ้ืนที่ (Polygon features) 
       1.2 ข๎อมูลราสเตอร์ (Raster) 
  2. ข๎อมูลที่ไมํอยูํในเชิงพ้ืนที่ (Non-Spatial data) เป็นข๎อมูลเชิงบรรยาย (Attribute)               
ซึ่งแบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
      2.1 ข๎อมูลตารางที่เชื่อมโยงกับกราฟิก (Graphic table)  
      2.2 ข๎อมูลตารางที่ไมํเชื่อมโยงกับกราฟิก (Non-Graphic table) 

2.2.4  หน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน๎าที่หลักอยูํ 5 อยํางดังนี้ 
  1. การน าเข๎าข๎อมูล (Input) 
  2. การปรับแตํงข๎อมูล (Manipulation) 

3. การบริหารข๎อมูล (Management) 
4. การเรียกค๎นและวิเคราะห์ข๎อมูล (Query and Analysis)  
5. การน าเสนอขอ๎มูล (Visualization) 

2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  การวิ เคราะห์ เชิง พ้ืนที่ เป็นกระบวนการของการตรวจสอบสถานที่  คุณลักษณะและ
ความสัมพันธ์ ของคุณสมบัติในข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ ผํานการซ๎อนทับและเทคนิคการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบอ่ืนๆ เพ่ือ
ตอบค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ หรือให๎ได๎ความรู๎ที่มีประโยชน์ การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่สามารถสกัดหรือสร๎าง
ข๎อมูลใหมํจากข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีอยูํ ที่ให๎รายละเอียดทั้งข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข๎อมูลเชิงบรรยาย 
(Non-spatial data) แบํงรูปแบบหลักในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์ข๎อมูลเวกเตอร์ 
(Vector data analysis) และการวิเคราะห์ข๎อมูลราสเตอร์ (Raster data analysis) 
 2.2.6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช๎ดังนี้ 
  1. ด๎านเศรษฐกิจ 
  2. ด๎านคมนาคมขนสํง 
  3. ด๎านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  4. ด๎านการสาธารณสุข 
  5. ด๎านการบริการชุมชน 
  6. ด๎านการบังคับใช๎กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรม 
  7. ด๎านการวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
  8. ด๎านการจัดเก็บภาษี 
  9. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  10. ด๎านการติดตามทรัพยากรป่าไม๎ 
  11. ด๎านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
   

2.3 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) 
  GPS เป็นระบบน ารํองโดยใช๎ดาวเทียมที่ริเริ่มโดยหนํวยงานความมั่นคงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 1973 ที่ชํวยระบุต าแหนํงในรูปแบบสามมิติ (เชํน เส๎นละติจูด ลองจิจูด และความสูง)         
ให๎ความถูกต๎องในระดับหลักเมตร และให๎เวลาที่ถูกต๎องแมํนย าในทุกๆพ้ืนที่บนโลกระดับนาโนวินาท ี
 



  

  ในปัจจุบันนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล๎วยังมีประเทศอ่ืนๆ ที่พัฒนาระบบดาวเทียมน ารํอง 
เชํน รัสเชีย พัฒนาระบบดาวเทียมโกลนาส(GLONASS: Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema หรือ Global Navigation Satellite System) และกลุํมสหภาพยุโรปที่มีระบบดาวเทียมเอ็คนอส 
(EGNOS : European Geostationary NavigationOverlay Service) และกาลิเลโอ (Galileo) แตํในปัจจุบันมี
หลายประเทศที่มีศักยภาพทางด๎านเทคโนโลยีอวกาศ เชํน จีน ที่พัฒนาระบบดาวเทียมเป่ยโตํว (Beidou) หรือ 
คัมพัซ (Compass) อินเดียมี IRNSS (Indian RegionalNavigational Satellite System) และญี่ปุ่นมี QZSS 
(Quasi-Zenith Satellite System) 

จากการที่ระบบดาวเทียมน ารํองหลายๆ ประเทศมีหลากหลายชื่อสํงผลให๎เกิดการสับสนในการ
เรียกชื่อแกํผู๎ที่เริ่มศึกษาในระบบดาวเทียมน ารํอง หนํวยงานด๎านอวกาศท่ีเกี่ยวในเรื่องนี้ได๎ตระหนักวําควรที่จะหา
ชื่อรํวมเพ่ือสื่อความหมายถึงระบบดาวเทียมน ารํองให๎ตรงกันจึงเกิดค าวํา “จีเอ็นเอสเอส”(Global Navigation 
Satellite System : GNSS) ซึ่ง GNSS หมายถึง กลุํมของระบบดาวเทียมน ารํอง หรือระบบน ารํองที่ให๎บริการ
โดยระบุต าแหนํงและเวลาของผู๎ใช๎ที่อยูํบนพื้นผิวโลกครอบคลุมทั้งโลก 
 2.3.1 นิยามของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 

ระบบก าหนดต าแหนํงบนพ้ืนผิวโลก (Global Positioning System: GPS) เป็นระบบน ารํอง
ด๎วยดาวเทียมซึ่งจะให๎ข๎อมูลต าแหนํงและเวลาที่ตํอเนื่องทุกที่ทุกสภาวะอากาศบนพ้ืนโลก การให๎บริการสัญญาณ
จากดาวเทียมเป็นการให๎บริการโดยไมํจ ากัดจ านวนผู๎ใช๎งานและไมํมีเงื่อนไขการใช๎งาน และเป็นระบบสํงข๎อมูล
ด๎านเดียว 
 2.3.2  องค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก ประกอบด๎วย 3 สํวนหลัก คือ 
  1. สํวนอวกาศ (Space segment) เป็นสํวนที่อยูํบนอวกาศจะประกอบด๎วย ดาวเทียม 24 ดวง  
  2. สํวนสถานีควบคุม (Control segment)  
  3. สํวนผู๎ใช๎ (User segment) 
 2.3.3 หลักการท างานของระบบ GPS 
  GPS มีหลักการท างานโดยอาศัยต าแหนํงของดาวเทียมเป็นจุดอ๎างอิง แล๎ววัดระยะจาก
ดาวเทียม 4 ดวง และใช๎หลักการเรขาคณิตค านวณหาต าแหนํงจากนั้นวัดระยะทางระหวํางเครื่องรับกับ
ดาวเทียม โดยวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช๎เดินทางจากดาวเทียมสูํเครื่องรับ (ระยะทาง = ความเร็ว x เวลาที่ใช๎เดินทาง) 
คํารังวัดที่ได๎จากสัญญาณดาวเทียมมี 2 ชนิดคือ Pseudorange และ Carrier phase ข๎อมูล GPS จะได๎ผลลัพธ์
ออกมาใน 3 รูปแบบ คือ จุดต าแหนํง (Waypoint) เส๎นทาง (Routes) และเส๎นเชื่อมโยงจุดต าแหนํง (Tracks) 
 2.3.4 การหาค่าพิกัดด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
  การหาคําพิกัดด๎วยระบบก าหนดต าแหนํงบนพ้ืนโลก จ าเป็นต๎องมีเครื่องมือในการรับสัญญาณ
ซึ่งในการรับสัญญาณแบํงเครื่องมือออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องรับสัญญาณแบบน าหน และเครื่องรับสัญญาณ
แบบรังวัด 
 2.3.5 การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
  1. การใช๎ GPS ในการควบคุมเครื่องจักรกลในการท าการเกษตร ชํวยลดปัญหาด๎านแรงงาน 
เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 

2. การประยุกต์ใช๎ GPS กับระบบการจราจรและการขนสํง (Intelligent Transport 
Systems: ITS) และใช๎ในด๎านการขนสํงทางน้ าและทางทะเล (Maritime) 

3. การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของตํางๆ 
4. การส ารวจรังวัดและการท าแผนที่ 
5. การประยุกต์ใช๎ GPS กับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร๎างทางวิศวกรรมหรือเปลือกโลก 
6. การใช๎อ๎างอิงการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก 
 



  

7. การประยุกต์ใช๎ GPS ในการออกแบบเครือขาํย ค านวณต าแหนํงที่ตั้งด๎านโทรคมนาคมและ 
ด๎านพลังงาน เชํน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ ามัน 

8. การประยุกต์ใช๎ GPS ด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน การติดตามตรวจสอบด๎านสิ่งแวดล๎อม          
ความปลอดภัยด๎านสิ่งแวดล๎อม 

9. การประยุกต์ใช๎ GPS ในดา๎นอื่นๆ เชํน การเงินการธนาคาร 
10. การประยุกต์ใช๎ GPS ตรวจจับสึนามิ 
11. การประยุกต์ใช๎ GPS ตรวจวัดแผํนดินไหว 

 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได๎ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ        

IT Digital เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพ่ือพัฒนา
ประเทศไปสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทส าคัญในการก๎าวไปสูํ 
ความส าเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นั้นคือ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

ภูมิสารสนเทศ สามารถชํวยให๎การท างานในยุคดิจิทัลงํายขึ้น ภาครัฐ สามารถใช๎เพ่ิมประสิทธิภาพ           
ในการพัฒนาประเทศด๎วยฐานข๎อมูลที่ถูกต๎อง สํงผลให๎เกิดการตัดสินใจการบริหารจัดการด๎านตํางๆ รวมถึงความมั่นคง 
ภาคเอกชน สามารถน าภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช๎กับกิจกรรมทางด๎านธุรกิจให๎เกิดมูลคําเพ่ิม  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขัน และสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า 
  กรมพัฒนาที่ดินได๎พัฒนาการให๎บริการข๎อมูลภูมิสารสนเทศผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให๎ 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยข๎อมูลได๎ถูก
พัฒนาในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลในการให๎ประเทศไทยก๎าวสูํยุคไทยแลนด์  4.0 
เชํน การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อให๎บริการข๎อมูลด๎านตํางๆ ดังนี้ 

3.1 แอปพลิเคชั่นสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide 
3.1.1 วัตถุประสงค์ 
LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให๎เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป 

สามารถทราบลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดิน
ในการปลูกพืช ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับกลุํมชุดดิน ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่ต๎องการ 

3.1.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค๎นหาข๎อมูล คุณสมบัติของดิน ตลอดจน       

การจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแตํละชนิด ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยส าหรับกลุํมชุดดิน 
ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่ต๎องการได๎ด๎วยตนเองผําน
แอปพลิเคชั่นนี้ เพ่ือน าไปใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการวางแผนกํอนการเพาะปลูกได๎ทุกที่ทุกเวลา 

3.1.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข๎อมูลกลุํมชุดดิน มาตราสํวน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ 
- ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดินมาตราสํวน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ 
- ข๎อมูลภาพถํายออร์โธสีมาตราสํวน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ 

3.1.4 การเข้าใช้งาน 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได๎ที่ Google Play หรือ App Store ใช๎ค าค๎นหา "LDD Soil Guide" หรือ 

"กรมพัฒนาที่ดิน" หรือสแกนผําน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Soil Guide"  
 
 

 
ภาพที่ 3-1 QR Code ตดิตั้งแอปพลิเคชัน่ LDD Soil Guide 



  

 3.2 แอปพลิเคชั่นกดดูรู้ดิน  
3.2.1 วัตถุประสงค์ 
คณะรัฐมนตรี ได๎มีนโยบายให๎บริการข๎อมูล เชื่อมโยงข๎อมูล และบูรณาการข๎อมูลจากภาครัฐสูํประชาชน 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได๎จัดท า "โครงการ กดดูรู๎ทัน" โดยมอบหมายให๎ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผลภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี เป็นผู๎ด าเนินการโครงการ           
และกรมพัฒนาที่ดิน รํวมเป็นหนํวยงานน ารํองในการพัฒนาระบบสารสนเทศ "กดดูรู๎ดิน"  

3.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู๎สนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลดินและข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชั่น โดยมีรายละเอียด 

แนวทางการจัดการดินเบื้องต๎น ปัญหาของดิน และพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก สามารถเรียกดูที่ตั้งแหลํง
เรียนรู๎ด๎านการจัดการดิน ศูนย์การเรียนรู๎ ต าแหนํงของร๎านค๎าเกษตร และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งสามารถ
เรียกดูเส๎นทางจากต าแหนํงปัจจุบัน ไปยังสถานที่ท่ีสนใจได๎บนแผนที่ได๎ 

3.2.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข๎อมูลกลุํมชุดดินและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
- ข๎อมูลแนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกของ

กลุํมชุดดินตํางๆ 
- ข๎อมูลที่ตั้งแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการดิน เชํน ที่ตั้งส านักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนา

ที่ดินจังหวัดตํางๆ ศูนย์การเรียนรู๎ 
- ข๎อมูลที่ตั้งร๎านค๎าเกษตร และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

3.2.4 การเข้าใช้งาน 
  สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได๎ที่ Google Play หรือ App Store ใช๎ค าค๎นหา"กดดูรู๎ดิน" 
หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรือสแกนผําน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install)  
 
 
 
 
 
 

3.3 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info 
3.3.1 วัตถุประสงค์ 
ข๎อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได๎พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการ

ข๎อมูลที่กรมฯ มีอยูํ มาจัดท าเป็นแผนที่ส าเร็จรูป ประกอบด๎วยแผนที่กลุํมชุดดิน แผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
แผนที่ดินปัญหา แผนที่แนวเขตป่าไม๎ถาวร แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (ข๎าวพืชไรํ ไม๎ผล) แผนที่
ก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข๎าว อ๎อยโรงงาน มันส าปะหลังปาล์มน้ ามัน ยางพารา) 
และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล๎ง  

3.3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค๎นข๎อมูลแผนที่แตํละประเภทได๎ด๎วยตนเอง          

โดยผํานทางแอปพลิเคชั่นได๎อยํางงําย สะดวก รวดเร็ว สามารถน าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนท า
การเกษตร หรือการจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มีการใช๎ที่ดินอยํางถูกต๎อง  

 
 

ภาพที่ 3-2 QR Code ตดิตั้งแอปพลิเคชัน่ กดดูรูด้นิ 



  

3.3.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข๎อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย แผนที่กลุํมชุดดิน แผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา   

แผนที่แนวเขตป่าไม๎ถาวร 
- แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได๎แกํ ข๎าว พืชไรํ ไม๎ผล  
- แผนที่ก าหนเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง   

ปาล์มน้ ามัน ยางพารา  
- แผนที่ผลกระทบจากภัยแล๎ง  

3.3.4 การเข้าใช้งาน 
สามารถดาวน์โหลดที่ Google Play ใช๎ค าค๎นหา "LDD Land Info" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"  

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช๎งานได๎ทันที หรือสแกนผําน QR Code 
 
 
 
 
 

 

3.4 ระบบน าเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Series) 
3.4.1 วัตถุประสงค์ 
ระบบน าเสนอแผนที่กลุํมชุดดิน มาตราสํวน 1 ตํอ 25,000 โปรแกรมส าหรับน าเสนอข๎อมูล

ชุดดิน และกลุํมชุดดินในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข๎อมูลกลุํมชุดดิน ขนาดพ้ืนที่ คุณสมบัติทางเคมี 
และกายภาพของแตํละกลุํมชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแตํละชนิดในพ้ืนที่รวมถึง
แนวทางการจัดการดิน 

3.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
เพ่ือให๎ประชาชน/หนํวยงานสอบถามข๎อมูลดินได๎ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข๎อมูลดิน  

ประเภทสภาพพ้ืนที่การใช๎ที่ดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน            
จุดเก็บตัวอยํางดินที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ได๎เลือก เป็นต๎น สามารถจัดท าแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก             
จัดท ารายงานการจัดการดิน รายงานคําสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปรายงานขนาดพ้ืนที่ข๎อมูลดินแยกตาม       
การใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีที่ต๎องการได๎ 

3.4.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข๎อมูลกลุํมชุดดิน 
- ข๎อมูลการจัดการดิน คําสมบัติทางเคมีของดิน 
- ข๎อมูลแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 
- ข๎อมูลจุดเก็บตัวอยํางดินตามพ้ืนที่ที่ต๎องการ 
- ข๎อมูลสรุปขนาดพื้นท่ีข๎อมูลดินแยกตามการใช๎ประโยชน์  

3.4.4 การเรียกใช้งาน 
สามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web site หน๎าแรกของกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) 

ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS หรือเรียกผําน URL : http://eis.ldd.go.th/ 
lddeis/SoilView.aspx 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3 QR Code แอปพลิเคชั่น LDD Land Info 



  

 3.5 ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) 
3.5.1 วัตถุประสงค์ 
ระบบตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) โปรแกรมส าหรับใช๎ใน          

การตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
สามารถสอบถามข๎อมูลในพ้ืนที่ที่สนใจ หรือค๎นหาประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ตามรายชื่อ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

3.5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
เพ่ือให๎ประชาชน หนํวยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค๎นหาและสอบถามข๎อมูลการใช๎

ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่สนใจได๎ 
3.5.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 

- ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
- ข๎อมูลประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

3.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) 
 ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ KIS เป็นระบบเกี่ยวกับด๎านการพัฒนาที่ดิน 

ประกอบด๎วย 3 สํวนคือ สํวนระบบฐานข๎อมูล สํวนระบบซอฟต์แวร์ด๎านภูมิสารสนเทศ และสํวนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช๎บริการ ติดตามงาน  

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ๎าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) ใช๎บริหาร
และติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญ๎าแฝก ซึ่งผู๎สนใจทั่วไปสามารถค๎นหาข๎อมูลโครงการฯ จากข๎อมูล
เชิงพ้ืนที่ได๎หลายรูปแบบ เชํน ค๎นหาจากพ้ืนที่เป็นวงกลมโดยก าหนดระยะรัศมีจากจุดที่สนใจ ก าหนดพ้ืนที่ค๎นหา
แบบอิสระ รวมไปถึงสรุปผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญ๎าแฝกในรูปแบบแผนภูมิแทํง ตารางข๎อมูล หรือ  
แผนที่เพื่อแสดงผลการด าเนินงานแบบตําง ๆ ได ๎

ผู๎บันทึกข๎อมูลโครงการปลูกหญ๎าแฝก สามารถบันทึกข๎อมูลรายละเอียดของแตํละโครงการที่อยูํ
ในความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงานได๎ ผําน Web Site กรมพัฒนาที่ดิน http://eis.ldd.go.th/lddeis/ VGT.aspx 
 

 
 
 


