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บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 
 

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) มีความส าคัญในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

(Spatial Data) เนื่องจากระบบดังกล่าว สามารถน าเข้าข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์

ในรูปแบบของแผนที่ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลแสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ สามารถน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูล ประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการ

แก้ไขปญัหาด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม  สิ่งแวดล้อม  การวางผังภาคเมืองและชนบท ภัยพิบัติ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากความรู้ เบื้องต้นด้านระบบภูมิสารสนเทศ เป็นความรู้ พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ต้อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน มีการใช้ระบบภูมิสารสนเทศส าหรับจัดท าข้อมูลและ

แผนที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่นอก

เขตชลประทาน การอนุรักษ์ดินและน้ า การอบรมให้ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแก่

เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างความ

เชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกล มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ

เรียนการสอนด้านระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากเป็นการเปิดช่องทางใน

การเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ยังเป็นการลดการใช้งบประมาณและเวลาในการ

เดินทางของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าอบรมทราบองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายองค์ประกอบและหลักการของการรับรู้จากระยะไกล      

(Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก 

3.  ผู้เข้าอบรมรู้จักแอปพลิเคชันและระบบที่ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1.1  ความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เทคโนโลยี : วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

อุตสาหกรรม เป็นต้น สารสนเทศ:ข่าวสาร; การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology : IT) เทคโนโลยีที่ช่วยผลิต จัดการ รวบรวม จัดเก็บ สื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลักสองสาขา คือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยในการจัดเก็บบันทึกและประมวลข้อมูล กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
ซึ่ งทาให้สามารถส่ งข้อมูลและความรู้ ไปยั งผู้ ใช้ที่ อยู่ ห่ า ง ไกล ได้อย่ างรวดเร็ วแ ละประหยัด          
เทคโนโลยี : การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ โดย
นาเทคโนโลยีอ่ืนหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและคมนาคม เป็น
ต้น มาใช้จัดการสารสนเทศต่าง ๆ สารสนเทศ:ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ:เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการ
สารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย
โทรคมนาคมและการสื่อสาร และกระบวนการดาเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรวบรวม 
การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้อง ความแม่นยา และรวดเร็วทันต่อการนามาใช้ประโยชน์ 

 

1.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์รอบข้าง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า
เป็นเครือข่าย 

2. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือ
ล าดับขั้นตอนของชุดค าสั่งที่สั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ท างาน เพ่ือประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์ส าเร็จท าให้การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในระดับบุคคลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการท างานของกลุ่มมากขึ้น ส่วนงานใน
ระดับองค์กร ส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาระบบตามความต้องการ โดยการว่าจ้างบริษัทที่รับพัฒนา
ซอฟต์แวร ์หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น 

3. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ เป็นตัวชี้
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งก าเนิด ข้อมูลจะต้องมี
ความถูกต้องและทันสมัย มีการกลัน่กรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพ่ือการ
สืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 
 
 



4. บุคลากร ในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม 
เป็นองค์ประกอบส าคัญในความส าเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ
คุ้มค่ายิ่งมากข้ึนเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ
มากขึ้น ท าให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ 
ส าหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อนมาก อาจจะต้องใช้บุคลากรในสาขา
คอมพิวเตอร์โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน 

5. กระบวนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็
เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
ในขณะใช้งานก็จ าเป็นต้องค านึงถึงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณี
ปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องช ารุด
หรือข้อมูลเสียหาย และขั้นตอนการท าส าเนาข้อมูลส ารองเพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมี
การซักซ้อม มีการเตรียมการ และการท าเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน 
1.2.1 กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ 

 

 
1. การน าข้อมูลเข้า (Input) เป็นการน าข้อมูลดิบ (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาเข้าสู่

ระบบ เพื่อน าไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 

 
 
 
 



2. การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด ค านวณ จัดรูปแบบ หรือแปลงข้อมูลดิบให้
เป็นสารสนเทศ 

 
3. การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่เรา

ต้องการ 

 
4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

ในอนาคต 
1.2.2 การจัดการสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (fact) ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องและมีความหมายอยู่ในตัว เช่น ชื่อนักเรียน 
อายุ เพศ จ านวนประชากร ปริมาณฝน เป็นต้น ข้อมูลจะมีอยู่จ านวนมาก และจะถูกน าไปประมวลผลเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย  

ข้อมูลมีความส าคัญมาก หากข้อมูลที่ป้อนให้คอมพิวเตอร์ผิด ผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์จะผิดด้วย
หรือเรียกว่า ป้อนขยะเข้าย่อมได้ขยะออกมา (garbage in – garbage out)  

การประมวลผล (processing) หมายถึง การกระท าของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล เช่น การ
รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การค านวณ การเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ การจัดกลุ่มข้อมูล การจัดท ารายงาน 
เป็นต้น  

 
 
 



สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผลเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้สะดวก ซึ่งสารสนเทศท่ีดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี 

 
 

บทที ่2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จาก
ระยะไกล(Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) และระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพ่ือประยุกต์ใช้
งานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่วิทยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ บนพ้ืนโลกและในชั้นบรรยากาศ เพ่ือศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการเลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพ
และประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ข้อมูลจากการ
ส ารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันทีส าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบดาวเทียมน าทางโลกสามารถน ามาใช้
ก าหนดต าแหน่งเชิงพ้ืนที่ และติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศจึงเป็นวิทยาการที่ส าคัญที่หลายหน่วยงานได้น ามาพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตร ผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคงทางการทหาร 
ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจผลการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาประกอบการ
วางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

สรุปความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
2.1 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) 
2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
2.3 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) 

 
 
 



2.1.1 นิยามของการรับรู้จากระยะไกล 
การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ หรือ

ปรากฏการณ์โดยปราศจากการสัมผัสทางกายภาพกับวัตถุหรือปรากฏการณ์นั้นๆ โดยตรง การรับรู้จาก
ระยะไกลถูกน ามาใช้ในหลายสาขาโดยเฉพาะในสาขาภูมิศาสตร์ การส ารวจรังวัดที่ดินและวิทยาศาสตร์โลก 
เช่น อุทกวิทยา นิเวศวิทยา[1] สมุทรศาสตร์ วิทยาธารน้ าแข็ง และธรณีวิทยา รวมถึงด้านการทหาร การสืบ
ราชการลับ การค้า เศรษฐกิจ การวางแผน และการใช้งานด้านมนุษยธรรม 

ในปัจจุบันการรับรู้จากระยะไกลโดยทั่วไปหมายถึงการใช้เทคโนโลยีการรับรู้ทางอากาศในการ
ตรวจสอบและจ าแนกประเภทวัตถุบนโลกทั้งบนพ้ืนผิว มหาสมุทร และชั้นบรรยากาศของโลกด้วยหลักของ
การกระจายของคลื่น เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจแบ่งประเภทออกเป็นเป็นการรับรู้ระยะไกลแบบใช้
พลังงานในตัวเอง (active remote sensing) เมื่ออากาศยานหรือดาวเทียมมีการปล่อยสัญญาณด้วยตัวเอง 
หรือการรับรู้ระยะไกลแบบไม่ใช้พลังงานในตัวเอง (passive remote sensing) โดยได้รับข้อมูลจากการ
สะท้อนของพลังงานอื่น ๆ เช่น แสงอาทิตย์ 
2.1.2 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล 

1. การได้รับข้อมูล (Data Acquisition) เริ่มตั้งแต่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิด
พลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศ, เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัตถุบนพ้ืนผิวโลก และเดินทาง
เข้าสู่เครื่องวัด/อุปกรณ์บันทึกท่ีติดอยู่กับยานส ารวจ (Platform) ซึ่งโคจรผ่าน ข้อมูลวัตถุหรือปรากฏการณ์
บน พ้ืนผิ ว โลกที่ ถู กบั นทึ กถู กแปลง เป็ นสัญญาณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ส่ งล งสู่ ส ถานี รั บภาค พ้ืนดิน          
(Receiving Station) และผลิตออกมาเป็นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลเชิงอนุมาน (Analog Data)        
และข้อมูลเชิงตัวเลข(Digital Data) เพ่ือน าไปน าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการวิเคราะห์มีอยู่ 2 วิธี คือ 
- การวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual Analysis) ที่ให้ผลข้อมูลออกมาในเชิงคุณภาพ 

(Quantitative) ไม่สามารถ วัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้แน่นอน 
- การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital Analysis) ที่ให้ผลข้อมูลในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ 
การวิเคราะห์หรือการจ าแนกประเภทขอ้มูลต้องค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
1. Multispectral Approach คือข้อมูลพ้ืนที่และเวลาเดียวกันที่ถูกบันทึกในหลายช่วงคลื่น

ซึ่งในแต่ละช่วงความยาวคลื่น (Band) ที่แตกต่างกันจะให้ค่าการสะท้อนพลังงานของวัตถุหรือพ้ืนผิวโลกที่
แตกต่างกัน 

2. Multitemporal Approach คือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายช่วงเวลาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง 

3. Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของข้อมูลในการจ าแนกหรือวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน เช่น การวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคก็อาจใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 
LANDSAT ที่มีรายละเอียดภาพปานกลาง (Medium Resolution) แต่ถ้าต้องการศึกษาวิเคราะห์ในระดับ
จุลภาค เช่น ผังเมือง ก็ต้องใช้ข้อมูลดาวเทียมที่ให้รายละเอียดภาพสูง (High Resolution) เช่น ข้อมูลจาก
ดาวเทียม SPOT, IKONOS, หรือรูปถ่ายทางอากาศเป็นต้น 



 
 
2.1.3 องค์ประกอบของการรับรู้จากระยะไกล 

1) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อระหว่างเครื่องมือบันทึกข้อมูล และวัตถุที่ท าการส ารวจ 
2) เครื่องมือตรวจวัดข้อมูล (Sensors) ก าหนดช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจวัด และลักษณะ

ของข้อมูลทีต่รวจวัด 
3) ดาวเทียมท่ีติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดข้อมูล ก าหนดระยะระหว่างเครื่องมือตรวจวัดข้อมูลกับ

วัตถุที่ท าการส ารวจ ขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งเครื่องตรวจวัดข้อมูลสามารถตรวจวัดข้อมูลได้ และช่วงเวลาการ
ตรวจวัดข้อมูล 

4) การแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกข้อมูล โดยแปลงความเข้มของคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดไดเ้ป็นข้อมูลที่ต้องการส ารวจ 
2.1.4 เครื่องมือตรวจวัดในการรับรู้จากระยะไกล 

เครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรีโมทเซนชิง คือเครื่องมือที่วัดพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือ
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ และเรดาร์ โดยเครื่องมือวัดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ
สามส่วนคือ 

ส่วนรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (receiver) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่รับ และขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้มีความเข้มเพียงพอที่จะท าให้อุปกรณ์วัดสามารถรับรู้ได้ ตัวอย่างของส่วนเครื่องมือนี้คือ เลนส์ของกล้อง 
และส่วนรับคลื่นวิทยุ (antenna) ซ่ึงอาจเป็นเส้นเหมือนเสาวิทยุ หรือเป็นจานกลม (แบบจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม) ทั้งนี้รูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ใช้ของอุปกรณ์ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้องการ
ตรวจวัด และรายละเอียดของข้อมูลของสิ่งที่ต้องการส ารวจ เช่นในช่วงคลื่นแสง ส่วนที่รับมักจะเป็นเลนส์ที่
ท าจากผลึก quartz โดยมีขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับว่าต้องการก าลังขยายภาพเท่าใด ในช่วงคลื่นวิทยุ 
ส่วนที่รับมักจะเป็นจานวิทยุ หรือเสาวิทยุ โดยมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เล็กที่สุดที่ต้องการให้
มองเห็นมีขนาดเท่าใด 

ส่วนที่ท าการวัดพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Detector) เป็นส่วนที่แปลงพลังงานของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้องการวัด ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือวัดจะเปรียบเทียบค่าได้ ซึ่งการวัดพลังงานอาจ
ใช้ปฏิกิริยาเคมี โดยการเคลือบสารที่ท าปฏิกิริยากับแสง (เช่น silver nitrate) ลงบนแผ่นฟิล์ม ซึ่งขนาดของ
ปฏิกริิยาเคมีที่เกิดกับสารที่เคลือบจะแปรผันตามความเข้มของแสงที่ตกกระทบ 

 



การ เปลี่ ย นพลั ง ง าน เป็ นสัญญาณไฟฟ้า  โ ดย ใช้ อุ ปกรณ์ป ระ เภทสารกึ่ ง ตั ว น า 
(semiconductor) ซึ่งจะให้ความเข้มของสัญญาณไฟฟ้าแปรผันตามความเข้มแสงที่ตกกระทบ 

นอกจากนั้นส่วน detector อาจเป็นแผ่นมีมิติกว้าง-ยาว เช่นแผ่นฟิล์ม ซึ่งสามารถบันทึกภาพ
ได้ทั้งภาพในครั้งเดียว หรืออาจเป็น scanner ซึ่งมักจะประกอบขึ้นจากแถวของอุปกรณ์รับแสง ที่จะ
บันทึกภาพด้วยการกวาดอุปกรณ์รับแสงนี้ไปที่ละส่วนของภาพ (คล้ายกับการท างานของเครื่องถ่ายเอกสาร 
ที่จะค่อยๆ กวาดภาพจากหัวกระดาษไปยังท้ายกระดาษจึงจะได้ภาพทั้งภาพ) 

ส่วนที่ท าการบันทึกค่าพลังงานที่วัดได้ (Recorder) อาจเป็นตัวแผ่นฟิล์มเองในกรณีการใช้
แผ่นฟิล์มเป็นส่วนท าการวัดพลังงาน แต่ถ้าเป็นการวัดโดยแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่วนนี้อาจจะเป็นแถบ
แม่เหล็ก (เช่นเดียวกับที่ใช้ในกล้องถ่ายวีดีโอ) หรืออาจใช้หน่วยเก็บความจ าอ่ืน เช่นฮาร์ดดิสก์ หรือ RAM 
เช่นเดียวกับท่ีใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ในส่วนของเครื่องมือวัดยังมีส่วนที่จะต้องพิจารณาอีกส่วนหนึ่งคือแหล่งก าเนิดของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการส ารวจ โดยจ าแนกได้เป็นสองกลุ่มคือ 

Active sensor เป็นระบบที่เครื่องมือวัดเป็นแหล่งก าเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเองด้วย ใน
ระบบรีโมทเซนซิงที่วัดจากระยะไกลมาก คลื่นก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้จะจ ากัดอยู่ในช่วงคลื่นวิทยุเท่านั้น เนื่องจาก
ปัญหาของแหล่งพลังงาน 

Passive sensor เป็นระบบที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดอ่ืน เช่นใช้แสงจาก
ดวงอาทิตย์ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สิ่งที่ต้องการส ารวจแผ่รังสีออกมาเอง (มักจะเป็นช่วงอินฟราเรดความ
ร้อน) ในกรณีที่ใช้แสงจากดวงอาทิตย์ เครื่องมือวัดจะท างานได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น นอกจาก
การศึกษารูปแบบของเมฆในทางอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดยังต้องการท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆ หรือ
ฝนในช่วงที่ท าการตรวจวัดด้วย 

 

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Digital 

เพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพ่ือพัฒนา
ประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทส าคัญในการ
ก้าวไปสู่ความส าเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล นั้นคือ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

ภูมิสารสนเทศ สามารถช่วยให้การทางานในยุคดิจิตอลง่ายขึ้น 
- ภาครัฐ สามารถใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศด้วยฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้

เกิดการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงความมั่นคง 
- ภาคเอกชน สามารถนาภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางด้านธุรกิจให้ เกิด

มูลค่าเพ่ิม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมฯ ดังนี้ 
3.1 แอปพลิเคชัน “LDD Soil Guide” 
3.1.1 วัตถุประสงค์ LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกษตรกร หรือ

บุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถทราบข้อมูลคุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความ



เหมาะสมของดินในการปลูกพืช คาแนะนาปุ๋ยสาหรับกลุ่มชุดดินคาแนะนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่ต้องการ 

3.1.2 ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ
ค้นหาข้อมูลคุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูก
พืชแต่ละชนิด คาแนะนาการใช้ปุ๋ยสาหรับกลุ่มชุดดิน คาแนะนา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่ต้องการ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ 

3.1.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ 
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ 
- ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ 

 
3.2 แอปพลิเคชัน “กดดูรู้ดิน” 
3.2.1 วัตถุประสงค์ คณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้บริการข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และ บูรณา

การข้อมูลจากภาครัฐสู่ประชาชน สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทา "โครงการ กดดูรู้ทันที" โดย
มอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) 
และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดาเนินการโครงการ และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็น
หน่วยงานนาร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ "กดดูรู้ดิน" 

3.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สนใจสามารถเรียกดขู้อมูลดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
แอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องต้น ปัญหาของดิน และข้อมูลพืชที่มีความ
เหมาะสมในการปลูก สามารถเรียกดูที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์การเรียนรู้ ตาแหน่งของ
ร้านค้าเกษตร และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งสามารถเรียกดูเส้นทางจากตาแหน่งปัจจุบัน ไปยังสถานที่ที่
สนใจบนแผนที่ได้ 

3.2.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข้อมูลกลุ่มชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- ข้อมูลแนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกของกลุ่มชุด

ดินต่าง ๆ 
- ข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน เช่น ที่ตั้งสานักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนา

ที่ดินจังหวัดต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ 
- ข้อมูลที่ตั้งร้านค้าเกษตร และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 



 
 

3.3 แอปพลิเคชัน “ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด” 
3.3.1 วัตถุประสงค์ ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดิน 

ได้พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการข้อมูลที่กรมฯ มีอยู่ มาจัดทาเป็นแผนที่ส า เร็จรูป ประกอบด้วยแผนที่กลุ่ม
ชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา แผนที่ แนวเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ความเหมาะสมของ
ดินในการปลูกพืช (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล) แผนที่ก าหนดเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว 
อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา) และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง 

3.3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่แต่ละ
ประเภทได้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางแอปพลิเคชันได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนาข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจ การวางแผนทาการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง 

3.3.3 ข้อมูลที่ให้บริการ ข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหาแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร 

- แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล 
- แผนที่ก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่  ข้าว อ้อย            

มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
- แผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง 

 
3.4 ระบบนาเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) 
3.4.1 วัตถุประสงค์ ระบบน าเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 ต่อ 25,000 

โปรแกรมส าหรับน าเสนอข้อมูลชุดดินและกลุ่มชุดดินในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูล
กลุ่มชุดดิน ขนาดพ้ืนที่ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแต่ละกลุ่มชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการจัดการดิน 

3.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือให้ประชาชน/หน่วยงานสอบถามข้อมูลดินได้ โดยระบบจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลดิน ประเภทสภาพพ้ืนที่การใช้ที่ดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมในการ
เพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอย่างดินที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ได้เลือก เป็นต้น สามารถจัดท าแผน



ที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก จัดท ารายงานการจัดการดิน รายงานค่าสมบัติทางเคมีของ
ดิน และสรุปรายงานขนาดพ้ืนที่ข้อมูลดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

3.4.3 ข้อมูลที่ให้บริการ  
- ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
 - ข้อมูลการจัดการดิน ค่าสมบัติทางเคมีของดิน  
- ข้อมูลแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช  
- ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดินตามพ้ืนที่ที่ต้องการ  
- ข้อมูลสรุปขนาดพื้นท่ีข้อมูลดินแยกตามการใช้ประโยชน์ 

   

   

   
3.5 ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) 
3.5.1 วัตถุประสงค์ ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use 

Monitoring) โปรแกรมส าหรับใช้ ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามข้อมูลในพ้ืนที่ที่สนใจ หรือค้นหาประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามรายชื่อ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

3.5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค้นหาและ
สอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่สนใจได้ 

3.5.3 ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 



   
 
 

3.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking: VGT) 
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 
1. ส่วนระบบฐานข้อมูล 
2. ส่วนระบบซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ 
3. ส่วนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้บริหาร ติดตามงาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) ใช้บริหาร

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝก ผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลโครงการฯ จาก
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้หลายรูปแบบ รวมไปถึงสรุปผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบแผนภูมิ
แท่ง ตารางข้อมูล หรือแผนที่เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานแบบต่าง ๆ ได ้

 

   
 
 


