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สรุปสาระสำคัญ    

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรูทางดานวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรูใหม เพ่ือนำมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  สวนสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีผานกระบวนการ ประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอรมาแลว  ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีนำมาใชในการจัดการสารสนเทศตางๆ เหลานี้ เก่ียวของกับเทคโนโลยีอ่ืน
หลายดาน เชน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานการสื่อสารและคมนาคม เปนตน 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกตเอาความรู 
ทางดานวิทยาศาสตร มาจัดการสารสนเทศท่ีตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศใน
ข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการรวบรวม การวิเคราะห การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยำ และรวดเร็วทันตอการนำมาใชประโยชน 
 

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนองคประกอบพ้ืนฐานสำคัญจากการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและ 

เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมในการจัดการ โดยคอมพิวเตอรท่ีเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ
อัตโนมัติ ทำหนาท่ีเสมือนสมองกล ใชสาหรับแกปญหาตาง ๆ ท้ังท่ีงายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร 
สามารถทำงานโดยการรับขอมูลเขา (Input) เพ่ือทำการประมวลผล (Process) และสามารถแสดงผลลัพธ 
(Output) รวมถึงการเก็บขอมูล (Storage) ตาง ๆ เหลานั้นไวใชเม่ือตองการ 
 
 

 

 การจัดการและกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ 
 สารสนเทศ (Information) เปนการนำเอาขอมูล (Data) ท่ี มีการเก็บรวบรวมไวเขามาจัดเรียง 
วิเคราะห แปรรูปหรือประมวลผลใหม เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมีความหมาย มีคุณคา มีสาระและสามารถนำไปใช
งานอยางใดอยางหนึ่งได หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สารสนเทศเปนขอมูลท่ีผานการประมวลผลแลว 
 

แบบฟอรมท่ี 1 

นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย 

 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินจันทบุรี 

“ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ” 

การจัดการสารสนเทศท่ีใชพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

12 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาท่ีดินจันทบุรี 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

 

ระบบประมวลผล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการขอมูล สารสนเทศ 



 
 
 
 
  

 การจัดการสารสนเทศท่ีใชพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย 5 ปจจัยสำคัญ 
ของการจัดการสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร คือ 

1. ฮารดแวร (Hardware) 
2. ซอฟตแวร (Software) หรือ โปรแกรม (Program) เปนชุดคาสั่งท่ีบอกใหคอมพิวเตอรทำงานตาม

ข้ันตอนท่ีบุคลากรตองการ หนาท่ีของซอฟตแวร คือประมวลผลขอมูลดิบใหเปนสารสนเทศ 
3. ขอมูล (Data) หรือ ขอมูลดิบ (Raw Data) คือขอเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมไว แตยังไมผาน 

การประมวลผล 
4. ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) หรือกระบวนการ (Processes) กฎหรือแนวทางสาหรับบุคลากรใน

การใชงานฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูลในระบบสารสนเทศ 
5. บุคลากร (People) หรือผูใช (End User) บุคลากรเปนองคประกอบสาคัญท่ีสุดของระบบสารสนเทศ 

 

ดังนั้น ระบบสารสนเทศจะเกิดจากการบูรณาการอุปกรณชุดคำสั่ง ขอมูลและการประมวลผลในการ
แปลงขอมูลใหไดสารสนเทศท่ีตองการ ซ่ึงจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถในการ
ทำงาน  

 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (Geoinformatics หรือ Geomatics)  เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ีเก่ียวกับการรวบรวม จัดเก็บ การวิเคราะห ประมวลผล การแปลตีความ และการใชขอมูลทางดานภูมิศาสตร
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชาท้ังการสำรวจและทำแผนท่ี (Surveying and Mapping)                
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
System: GIS) และระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนผิวโลก (Global Positioning System: GPS) 
  

การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) หรือเรียกวา การสำรวจขอมูลจากระยะไกล การ
ตรวจวัดขอมูลจากระยะไกล การรับรูจากระยะไกลเปนการไดมาซ่ึงขอมูลเก่ียวกับวัตถุท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลก                     
และบันทึกขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัด (Sensor) จากการสะทอนและสงผานพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
แลวนำขอมูลท่ีไดมาประมวลผล วิเคราะห และประยุกตใช 

ในกระบวนการบันทึกขอมูลจากระยะไกลจะประกอบดวยสวนสำคัญ 3 สวน คือ 
1. สวนรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Receiver)  
2. สวนท่ีทำการวัดพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Detector)  
3. สวนท่ีทำการบันทึกคาพลังงานท่ีวัดได (Recorder)  
 

ในการรับรูจากระยะไกล  เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดจะติดอยูบนเครื่องบินหรือดาวเทียม เรียกวา 
Sensor สามารถแบง Sensor ตามแหลงกำเนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีใชในการสำรวจ ได 2 ประเภทคือ  
Active remote sensing หรือ Active sensor เปนระบบท่ีเครื่องมือสามารถสรางพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไดเอง และสงผานพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟามายังพ้ืนผิวโลก เม่ือพลังงานตกกระทบมาบนวัตถุตางๆ บน
พ้ืนผิวโลก พลังงานบางสวนจะถูกดูดซับโดยตัววัตถุเอง บางสวนจะถูกสะทอนกลับ ซ่ึงสวนท่ีสะทอนกลับจะถูก
ตรวจจับโดย Sensor ซ่ึง Active sensor ทำงานไดแมจะมีเมฆ ฝน หิมะ และหมอก และสามารถบันทึกภาพ
ได ท้ังกลางวันและกลางคืน 

ขอมูล  
(Input) 

จัดทำขอมูล

สารสนเทศ

(Process) 

สารสนเทศ 
(Output) 



และ Passive remote sensing หรือ Passive sensor เปนระบบท่ีอาศัยพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากแหลงกำเนิด นั้นคือ ดวงอาทิตย เม่ือดวงอาทิตยเปลงพลังงานคลื่น เม่ือดวงอาทิตยเปลงพลังงานคลื่น
แมเหล็กไฟฟามายังพ้ืนผิวโลก พลังงานจะตกกระทบกับวัตถุบนพ้ืนผิวโลก พลังงานบางสวนจะถูกดูดซับดวยตัว
วัตถุ บางสวนจะถูกสะทอนกลับซ่ึงสวนท่ีสะทอนกลับจะถูกตรวจจับโดย Sensor ซ่ึงดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
โลกสวนมากจะใชเครื่องมือแบบ Passive sensor 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System , GIS) 
คือ ระบบคอมพิวเตอรท่ีประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมซอฟแวร บุคลากร และขอมูล 

โดยท่ีระบบมีความสามารถในการนำเขา จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห แกไข และแสดงผลขอมูลเชิง ไดแก 
ขอมูลท่ีแสดงสภาพทางภูมิศาสตร ขอมูลดังกลาวปรากฏในลักษณะพ้ืนท่ีรูปหลายเหลี่ยม เสน หรือจุด 
ตัวอยางเชน ขอบเขตชายฝงทะเล พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน เสนทางแมน้ำ เสนทางถนน ตำแหนงหมูบาน 
ตลอดจนแผนท่ีผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีความเสี่ยงตอภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนระบบท่ีเก่ียวของกับขอมูลและเทคโนโลยี ซ่ึงมีกระบวนการ ข้ันตอน 
และหนาท่ีหลักอยู 5 อยาง ดังนี้ 

- การนำเขาขอมูล (Input) 
- การปรับแตงขอมูล (Manipulation) 
- การบริหารขอมูล (Management) 
- การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (Query and Analysis) 
- การนำเสนอขอมูล (Visualization) 

 

ลักษณะขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรประกอบดวยขอมูล 2 รูปแบบ คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
(Spatial data) และ ขอมูลท่ีไมอยูในเชิงพ้ืนท่ี (Non- Spatial data) 

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับตำแหนงท่ีตั้งของขอมูลตางๆ บน
พ้ืนโลก แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. ขอมูลเวกเตอร (Vector) หรือขอมูลแสดงทิศทางพ้ืนท่ีและตำแหนง ประกอบดวย  
- ขอมูลแบบจุด (Point features) เปนตำแหนงพิกัดท่ีไมมีขนาดและทิศทาง 

จะใชแสดงขอมูลท่ีเปนลักษณะของตำแหนง เชน ตำแหนงท่ีตั้งของวัดในจังหวัดรอยเอ็ด ตำแหนงท่ีต้ังของ
สนามบิน เปนตน  

- ขอมูลแบบเสน (Line features) เปนขอมูลท่ีมีระยะและทิศทางระหวางจุดเริ่มตน 
ไปยังจุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ประกอบไปดวยลกัษณะของเสนตรง เสนหักมุม และเสนโคง เชน 
ถนน ทางรถไฟ คลอง เปนตน 

- ขอมูลพ้ืนท่ี (Polygon features) เปนขอมูลท่ีมีระยะและทิศทางระหวางจุดเริ่มตน 
จุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ท่ีประกอบกันเปนรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดพ้ืนท่ี (Area) และเสนรอบรูป
(Perimeter) เชน พ้ืนท่ีเขตอุทยาน อางเก็บนา เปนตน 

2. ขอมูลราสเตอร (Raster) หรือขอมูลท่ีอยูในรูปแบบกริด (Grid data) คือ ขอมูลท่ีมีโครง 
สรางเปนชองเหลี่ยม เรียกวา จุดภาพ หรือ Grid cell เรียงตอเนื่องกันในแนวราบและแนวด่ิง ขอมูลประเภท 
Raster เชน ภาพถายดาวเทียมและภาพถายทางอากาศในรูปแบบดิจิทัลไฟล แบบจาลองความสูงเชิงเลข 
   

ขอมูลท่ีไมอยูในเชิงพ้ืนท่ี (Non- Spatial data) เปนขอมูลเชิงบรรยาย ซ่ึงจะอธิบายถึง 
คุณลักษณะตางๆ ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลายๆ ชวงเวลาเชน ขอมูลรายชื่อจังหวัดใน
ประเทศไทย ขอมูลประเภทการปลูกพืชในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง เปนตน 
 



การวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
การวิเคราะหขอมูลเวกเตอร (Vector data analysis) ประกอบไปดวยขอมูลในรูปแบบจุด  

เสน และพ้ืนท่ีท่ีประกอบไปดวยขอมูลเชิงบรรยาย 
1.การสรางพ้ืนท่ีกันชน (Buffer operation) เปนการสรางขอมูลพ้ืนท่ี (Polygon) มา 

ลอมรอบ ลอมขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีนำมาสรางพ้ืนท่ีกันชน เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีทำงานเพียง 1 ชั้นขอมูล 
สามารถสรางไดท้ังขอมูลแบบจุด เสน และพ้ืนท่ีรูปปด โดยอาศัยการกำหนดหนวยวัดแผนท่ี (Map Unit) และ
ระยะแนวกันชน (Buffer distance) ผลท่ีได คือ ชั้นขอมูลใหมท่ีแสดงระยะหางออกจากลักษณะท่ีระบุตาม
ระยะแนวกันชนท่ีกำหนดจะเปนประโยชนสำหรับการวิเคราะหบริเวณใกลเคียง 

2.การซอนทับขอมูล (Map overlay) การซอนทับขอมูลเปนการนำขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมี
ระบบพิกัดเหมือนกัน มาตราสวนเทากัน และมีตำแหนงเดียวกัน ตั้งแตสองชั้นขอมูลหรือมากกวามาซอนทับ
กัน เพ่ือดูความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีตำแหนงทางภูมิศาสตรเดียวกัน การซอนทับขอมูลมี 3 แบบ 
ไดแก 

- การซอนทับขอมูลแบบ Point in polygon การนำขอมูลแบบจุดซอนทับบนขอมูล 
พ้ืนท่ีรูปปด เชน การตรวจสอบตำแหนงโรงพยาบาลท่ีอยูในอำเภอปทุมรัตต 

- การซอนทับขอมูลแบบ Line in polygon การนำขอมูลแบบเสนซอนทับบนขอมูล 
พ้ืนท่ีรูปปด เชน การตรวจสอบถนนท่ีอยูในจังหวัดเพชรบุรี 

- การซอนทับขอมูลแบบ Polygon on polygon การนำขอมูลแบบพ้ืนท่ีรูปปด
ซอนทับบนขอมูลพ้ืนท่ีรูปปด เพ่ือดูความสัมพันธของปจจัยแวดลอม สาหรับนำไปวิเคราะหการเกิด
ปรากฏการณตางๆ เชน การวิเคราะหพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากนามันรั่วในทะเล 

 การซอนทับขอมูลแบบ UNION คือ ขอมูลท้ังหมดของท้ังสองชั้นขอมูลถูกรวมเขาดวยกัน 
เปนการซอนทับขอมูลแบบ Polygon on polygon โดยพ้ืนท่ีท่ีซอนทับกันจัดเก็บขอมูลเพียง 1 เรคคอรด 
พ้ืนท่ีท่ีไมซอนทับกันแยกจัดเก็บท้ังหมด 

 การซอนทับขอมูลแบบ INTERSECT เปนคำสั่งในการซอนทับขอมูลพ้ืนท่ีรูปปด ต้ังแต 2 
ชั้นขอมูลข้ึนไป  เปนการซอนทับขอมูลแบบ  Point in polygon Line in polygon และ Polygon on 
polygon ผลลัพธคือ จะจัดเก็บขอมูลเฉพาะบริเวณท่ีมี พ้ืนท่ีซอนทับกันเทานั้น บริเวณท่ีไมซอนทับกัน 
จะถูกตัดท้ิง 

 การซอนทับขอมูลแบบ IDENTITY เปนคำสั่งในการซอนทับขอมูลพ้ืนท่ีรูปปด ตั้งแต 2 ชั้น 
ขอมูลข้ึนไป เปนการซอนทับขอมูลแบบ Point in polygon Line in polygon และ Polygon on polygon 
ผลลัพธคือ จะจัดเก็บขอมูลตามขอบเขตของขอมูลนำเขา (Input feature) เทานั้น นอกนั้นจะถูกตัดท้ิง 

3. การปรับแปลงขอมูล (Map manipulation) 
 การซอนทับขอมูลแบบ ERASE  เปนคำสั่งในการสรางชั้นขอมูลใหม โดยการลบขอมูล 

บริเวณท่ีไมตองการออก ผลลัพธท่ีไดจะได Output feature ท่ีไมมีขอมูลบริเวณ Erase feature สามารถใช
กับขอมูล จุด เสน และพ้ืนท่ีรูปปดลบกับขอมูลพ้ืนท่ี และขอมูลท่ีนำมา Erase จะตองมีสวนซอนทับกัน 

 การซอนทับขอมูลแบบ CLIP เปนคำสั่งในการสรางชั้นขอมูลใหม โดยการตัดขอบเขต
ขอมูลท่ีไมตองการออก ผลลัพธท่ีได คือ Output feature ตามขอบเขต Clip feature ท่ีมีขอมูล Input 
feature อยูขางใน 

 การปรับแปลงขอมูลแบบ ELIMINATE เปนการกาจัดขอมูลท่ีเกิดจากการซอนทับขอมูล 
หรือการสรางพ้ืนท่ีกันชนจากขอมูลแบบเสน ซ่ึงเหลือพ้ืนท่ีรูปปดชิ้นเล็กๆ หรือชองวางระหวางขอมูลท่ีซอนทับ
กันไมสนิท (Slivers) ผลลัพธท่ีไดคือ Slivers จะถูกลบออกไป 

 ปรับแปลงขอมูลแบบ DISSOLVE เปนการทำงานกับขอมูลเพียง 1 ชั้นขอมูล โดยการรวม 



ขอบเขตขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยกำหนดใหพ้ืนท่ีรูปปดท่ีมีคุณลักษณะของพ้ืนท่ีเหมือนกัน (Attribute) เขาดวยกัน 
โดยลบขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีคุณลักษณะขอมูลเหมือนกันท้ิง เพ่ือลดความซ้ำซอนของขอมูล การ Dissolve 
สามารถกำหนด Field ท่ีเปนเง่ือนไขในการรวมขอบเขตไดพรอมกันหลาย Field 

 การปรับแปลงขอมูลแบบ MERGE เปนการเชื่อมชั้นขอมูลจากหลายชั้นขอมูลพรอมกัน  
สามารถเชื่อมขอมูลไดท้ังขอมูลแบบจุด เสน และพ้ืนท่ีรูปปด ขอมูลท่ีมี Field เหมือนกันจะไมถูกยุบรวม
ขอบเขตเหมือนการซอนทับขอมูลแบบ Dissolve ผลลัพธของขอมูลเชิงบรรยายจะเก็บ Field ของชั้นขอมูล
นำเขา (Input feature) ถามี Field ของแตละชั้นขอมูลเหมือนกัน Field ท่ีมาจาก Merge feature จะถูก
ตัดท้ิง 

 การปรับแปลงขอมูลแบบ SPLIT เปนการแบง แยก หรือตัดชั้นขอมูลออกจากกัน 
 การปรับแปลงขอมูลแบบ UPDATE เปนการแกไข หรือปรับปรุงขอมูล เปนการทำงาน กับ 

2 ชั้นขอมูล ประกอบดวยชั้นขอมูลนำเขา (Input feature) และชั้นขอมูลท่ีนำมาแกไขปรับปรุง 
(Update feature) 

4. การวัดระยะทาง ระยะทางท่ีวัดไดสามารถนำไปใชวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย ใน
การหาคำตอบของปญหาท่ีตองการ เชน แสดงความสัมพันธระหวางจุดสองจุดในการศึกษาเก่ียวกับ การอพยพ
ถ่ินท่ีอยูอาศัย 

 การวัดระยะทางแบบ NEAR เปนคำสั่งท่ีใชในการคำนวณระยะทางจาก Feature ในชั้น
ขอมูลหนึ่งไปยัง Feature ท่ีใกลท่ีสุด 

   การวัดระยะทางแบบ POINT DISTANCE เปนการคำนวณระยะระหวางจุดทุกจุดในชั้น
ขอมูลหนึ่งกับจุดท้ังหมดในชั้นขอมูลเดียวกันหรือในชั้นขอมูลอ่ืนภายในรัศมีท่ีกำหนด 
 
 การวิเคราะหขอมูลราสเตอร (Raster data analysis) เปนขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปนลักษณะของสภาพ
พ้ืนผิวโลกจริง พรอมท้ังขอมูลคุณลักษณะซ่ึงจัดเก็บอยูในรูปแบบตารางกริด (Grid) หรือเซล (Cell) อยูในชอง
สี่เหลี่ยมขนาดเทากัน ในแตละชองจะเก็บคำของขอมูล เรียกวาจุดภาพ (Pixel) ในแตละชองจะมี 1 คา 
การวิเคราะหพ้ืนผิว (Surface analysis) 

1. Contours หรือ การสรางเสนชั้นความสูง คือ เสนท่ีเชื่อมตอไปยังตำแหนงตางๆ ท่ีมีคา 
เทากันในชุดขอมูลราสเตอร เพ่ือแสดงถึงปรากฏการณท่ีตอเนื่องกันของขอมูล เชน ความสูง อุณหภูมิ ปริมาณ
น้ำฝน มลพิษหรือความดันบรรยากาศ 

2. Slope หรือ การคำนวณคาความชัน  
3. Aspect หรือ ทิศดานลาด เปนการกำหนดความลาดชันท่ีจะรับแสง 
4.  Hillshade คือ เปนรูปแบบความสวางและความมืดท่ีพ้ืนผิวจะไดรับเม่ือใหแสงสวางจาก

มุมท่ีกำหนด 
 

 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
1. เปนขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลอันซับซอนของพ้ืนท่ี ท่ีตองทำการตัดสินใจ 

วางแผนหรือแกปญหา การหาตำแหนงท่ีตั้งไปจนถึงการสรางแบบจำลองเพ่ือทดลองตั้งสมมติฐาน เชนตำแหนง
ท่ีตั้งอำเภอ พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

2. ในตางประเทศนำไปประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
3.  ดานคมนาคมขนสง เชน วางแผนสรางทางคมนาคม การวิเคราะหความหนาแนนของปริมาณ

จราจร  
4.  ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน การวางแผนสรางถนน เดินสายไฟ ทอประปา วิเคราะหความ 

หนาแนนและการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพ่ือการวิเคราะหความตองการดานสาธารณูปโภคตางๆ  



5.  ดานสาธารณสุข เชน การระบุตำแหนงผูปวยโรคตางๆ การวิเคราะหการแพรระบาดหรือ
แนวโนมการแพรระบาดของโรค ชวยใหวิเคราะหวางแผนการปองกันแกไขดานสาธารณสุขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.  ดานการบริการชุมชน 
7.  ดานการบังคับใชกฎหมายและปองกันอาชญากรรม เชน การวิเคราะหกำหนดจุดพ้ืนท่ีเสียง  
8.  ดานการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
9.  ดานการจัดเก็บภาษี อาศัยขอมูลแผนท่ีขอบเขตอาคารท่ีอยูอาศัย สถานประกอบการ 

10.  ดานสิ่งแวดลอม เชน การสรางแบบจำลองสามมิติแสดงการถลมของภูเขา ปาไม น้ำใตดิน ความ
สูงของภูมิประเทศ เปนตน เพ่ือเพ่ิมการรับรูแบบเสมือนจรงิในรูปแบบของแบบจำลอง การวางแผนการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

11.  ดานการติดตามทรัพยากรปาไม 
12.  ดานการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 

ระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) เปนระบบนำรองโดยใช 
ดาวเทียม ท่ีชวยระบุตำแหนงในรูปแบบสามมิติ (เชน เสนละติจูด ลองจิจูด และความสูง) ใหความถูกตองใน
ระดับหลักเมตร และใหเวลาท่ีถูกตอง แมนยาในทุกๆ พ้ืนท่ีบนพ้ืนโลกในระดับนาโนวินาที (ระบบดาวเทียมนำ
รอง (Global Navigation Satellite System : GNSS)) โดย GPS มีหลักการทางานโดยอาศัยตำแหนงของ
ดาวเทียมเปนจุดอางอิง แลววัดระยะจากดาวเทียม 4 ดวง และใชหลักการเรขาคณิตคำนวณหาตำแหนง
จากนั้นวัดระยะทางระหวางเครื่องรับกับดาวเทียม โดยวัดระยะเวลาท่ีคลื่นวิทยุใชเดินทางจากดาวเทียมสู
เครื่องรับ 

 

องคประกอบของระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนโลก 
1. สวนอวกาศ (Space segment) ประกอบดวย ดาวเทียม 24 ดวง โดยมีดาวเทียม 21 ดวง

ทาหนาท่ีสงสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ (Space vehicles, SVs) สวนอีก 3 ดวง เปนดาวเทียมปฏิบัติการ
เสริม 

2. สวนสถานีควบคุม (Control segment) ประกอบไปดวยสถานีภาคพ้ืนดินท่ีควบคุมระบบ
(Operational Control System: OCS) ท่ีกระจายอยูตามสวนตางๆ ของโลก มีหนาท่ีปรับปรุงใหขอมูล
ดาวเทียมมีความถูกตองทันสมัยอยูตลอดเวลา ซ่ึงสถานีควบคุมประกอบไปดวย 3 สถานี คือ สถานีควบคุม
หลัก สถานีติดตามดาวเทียม และสถานีรับสงสัญญาณ 

3. สวนผูใช (User segment) ประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณหรือตัว GPS โดยเครื่อง GPS จะ
ทำหนาท่ีในการเปลี่ยนสัญญาณจาก SVs เปนตำแหนง ความเร็วและเวลาโดยประมาณ 
 

 การหาคาพิกัดดวยระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนโลก แบงเครื่องมือออกเปน 2 ประเภท คือ 
เครื่องรับสัญญาณแบบนำหน และเครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด 
 การประยุกตใชระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนโลก เชน ใชในการควบคุมเครื่องจักรกลในการเกษตร, 
ระบบการจราจรและขนสง, ติดตามการเคลื่อนท่ีของคนและสิ่งของ, การสำรวจรังวัดและทำแผนท่ี, การ
ตรวจจับแผนดินไหว, ใชในการออกแบบเครือขาย เปนตน 
 

การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 
1. แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและขอมูลการใชปุย LDD Soil Guide : เปนแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมา 
เพ่ือใหเกษตรกร หรือบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป สามารถทราบ ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการ
จัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช คาแนะนาปุยสาหรับกลุมชุดดิน คาแนะนา
การใชปุยตามคาวิเคราะหดินเบื้องตน และการใชประโยชนท่ีดินใน พ้ืนท่ีท่ีตองการ 



ขอมูลท่ีใหบริการ 
- ขอมูลกลุมชุดดิน มาตราสวน 1: 25,000 ท้ังประเทศ 
- ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินมาตราสวน 1 : 25,000 ท้ังประเทศ 
- ขอมูลภาพถายออรโธสีมาตราสวน 1 : 4,000 ท้ังประเทศ 

 2.  แอปพลิเคชันกดดูรูดิน : มีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องตน ปญหาของดินและพืชท่ีมีความ
เหมาะสมในการปลูก ผูสนใจสามารถเรียกดูท่ีตั้งแหลงเรียนรูดานการจัดการดินคือ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
12 แหง สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด ศูนยการเรียนรู รวมไปถึงตำแหนงของรานคาเกษตร ธนาคารปุย
อินทรีย บนแผนท่ี รวมท้ังสามารถเรียกดูเสนทางจากตำแหนงปจจุบัน ไปยังสถานท่ีท่ีสนใจไดบนแผนท่ีได 

ขอมูลท่ีใหบริการ 
- ขอมูลกลุมชุดดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
- ขอมูลแนวทางการจัดการดิน ปญหาของดิน พืชท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกของกลุมชุดดินตางๆ 
- ขอมูลท่ีตั้งแหลงเรียนรูดานการจัดการดิน เชน ท่ีตั้งสานักงานพัฒนาท่ีดินเขต สถานีพัฒนาท่ีดิน

จังหวัด ตาง ๆ ศูนยการเรียนรู 
- ขอมูลท่ีตั้งรานคาเกษตร ธนาคารปุยอินทรีย 

3.  ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info : เกษตรกร หรือบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป
สามารถสืบคนขอมูลแผนท่ีแตละประเภทไดดวยตนเอง โดยผานทางแอปพลิเคชันไดอยางงาย สะดวก รวดเร็ว 
สามารถนำขอมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนทาการเกษตร หรือการจัดการดานตาง ๆ ใหมีการใชท่ีดิน
อยางถูกตอง นำไปสูการพัฒนาและการจัดการอยางยั่งยืนตอไป 

ขอมูลท่ีใหบริการ 
- ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย แผนท่ีกลุมชุดดิน แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน แผนท่ีดินปญหา แผนท่ี

แนวเขตปาไมถาวร 
- แผนท่ีความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ไดแก ขาว พืชไร ไมผล 
- แผนท่ีกาหนเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย มัน สาปะหลัง ปาลม

นามัน ยางพารา 
- แผนท่ีผลกระทบจากภัยแลง 

4.  ระบบนำเสนอแผนท่ีกลุมชุดดิน : เพ่ือใหประชาชน/หนวยงานสอบถามขอมูลดินได โดยระบบจะแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดินประกอบไปดวย ชื่อชุดดิน ขนาดพ้ืนท่ี คุณสมบัติ ประเภทสภาพพ้ืนท่ีการใชท่ีดิน 
ปญหาของดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอยางดินท่ีสัมพันธกับพ้ืนท่ีได
เลือกเปนตน สามารถคนหาจุดเก็บตัวอยางดินตามพ้ืนท่ีท่ีตองการ จัดทำแผนท่ีดิน และแผนท่ีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกได จัดทำรายงานการจัดการดิน คาสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพ้ืนท่ีขอมูลดินแยก
ตามการใชประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการได 

ขอมูลท่ีใหบริการ 
- ขอมูลจุดเก็บตัวอยางดินตามพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
- ขอมูลแผนท่ีดิน และแผนท่ีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 
- ขอมูลการจัดการดิน คาสมบัติทางเคมีของดิน 
- ขอมูลสรุปขนาดพ้ืนท่ีขอมูลดินแยกตามการใชประโยชน ในพ้ืนท่ีท่ีตองการได 

5.  ระบบตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน (Present Land use Monitoring) :  
ขอมูลท่ีใหบริการ 
- ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
- ขอมูลประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล 



6.  ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก เปนโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
การตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS - ดานการพัฒนาท่ีดินพัฒนาเพ่ือใชบริหารและติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
ปลูกหญาแฝก 

                                                                              

ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนาความรู 

        ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอ การจัดเก็บ

ระบบขอมูลซ่ึงมีอยูมากมายในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาท้ังดาน ฮารตแวร และ ซอฟแวร การใชงานระบบ

สารสนเทศจะมีประโยชนมาก การใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รูจักคัดเลือกขอมูลมาวิเคราะห การใช

งานจะตองวางแผนในการกำหนดคุณภาพ มาตราฐานสวนของขอมูลและท่ีสำคัญคือ ความสามารถในการ

วิเคราะหขอมูลนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา การบูรณาการขอมูลหลาย

รูปแบบเขาดวยกัน และสามารถสรางแบบจำลองทดสอบเปรียบเทียบขอมูลกอนท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริง การ

ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีสำคัญไดแก  

1. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน การกำหนดพ้ืนท่ีปาไม แหลงน้ำ ท้ังบนผิวดินและใตดิน 

ธรณีวิทยาหินและแร ชายฝงทะเลและภูมิอากาศ 

2. ดานการจัดการทรัพยากรเกษตร เชน การแบงชั้นคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตร ดินเค็มและดินปญหาอ่ืน 

ความเหมาะสมของพืชในแตละพ้ืนท่ี การจัดระบบน้ำชลประทาน การจัดการดานธาตุอาหารพืช 

3. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน การแพรกระจายของฝุนและกาซ การกำหนดจุดเก็บตัวอยางจาก 

โรงงาน การปองกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานท่ีทองเท่ียว การปองกันไฟไหมปา เปนตน  

4. ดานสังคม เชน ความหนาแนนของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ตำแหนงของโรงเรียน

และการเดินทางของนักเรียน เปนตน 

5. ดานเศรษฐกิจ เชน รายไดของประชากรหมูบาน ตำบล สินคาหลัก ตำแหนงท่ีตั้งของโรงงาน

ประเภทตางๆ เปนตน     

                                             

               

 

 (ลงนาม) …….………………………………………… 

                                                                              (นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย) 

                                                      ตำแหนง    นกัวิชาการเกษตรชำนาญการ 

 

(ลงนาม).......................................................... 

                    (นายปรีชา เจยทองศรี)                                                                                                                                        

                                                      ตำแหนง  ผูอำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจันทบุร ี


