
ภมูิสารสนเทศศาสตร์

(Geoinformatics)

นายไกรวฒุิ ศิริอ่อน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบตัิการ

สาํนักจดัการที่ดินป่าไม้



 

การสํารวจข้อมูลระยะไกล
Remote Sensing: RS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          
Geographic Information System : 

GIS

ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก Global 
Positioning System : 

GPS

ภมูิสารสนเทศศาสตร ์(Geoinformatics) คอื ศาสตรส์ารสนเทศทีเ่น้นการบรูณาการ

เทคโนโลยทีางดา้นการสาํรวจ การทาํแผนที ่และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนั เพือ่ศกึษา

เกีย่วกบัพืน้ทีบ่นโลก ประกอบดว้ย ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) การรบัรูจ้ากระยะไกล (RS) 
และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก (GPS) เทคโนโลยทีัง้สามประเภทนี้สามารถทาํงานเป็นอสิระ
ต่อกนั หรอืสามารถนํามาเชือ่มโยงรว่มกนั ทาํใหป้ระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้



ความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

GIS = Geographic Information System

 ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงพื้นที่กับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของพืน้ที่นัน้บนพื้นโลก

โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อการนําเข้า จัดเก็บ ปรับแก้ 

แปลงวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ ภาพสามมิติ สถิติ

ตารางข้อมูลร้อยละ เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของผูใ้ช้ให้มีความถูกต้องแม่นยํา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะแสดงสภาพพื้นที่จริง 

จึงมีการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นชั้นๆ (layer) ซึ่งชั้นข้อมูลเหล่านี้เมื่อนาํมาซ้อนทับ

กันจะแสดงสภาพพื้นที่จริงได้



ExamplesFeature

จุด

Point
- ความสูงของเสา

- ชนิดพนัธุ์ไม้

- เสาไฟ

- ต้นไม้

เส้น

Arc
- ประเภทของถนน,ชื่อถนน

- ชื่อแม่นํา้,ความกว้าง/ยาว

- ถนน

- ลาํนํา้ แม่นํา้

พืน้ที่

Polygon
-     เขตป่าสงวน

- แหล่งนํา้

- บ้าน

- ชื่อป่าสงวน

- ประเภทแหล่งนํา้ บ่อนํา้ เขือ่น

- บ้านใคร สูงกีช่ั้น

GIS Data = Spatial + AttributesGIS Data = Spatial + Attributes

ส่วนที่ ๑ Spatial Data ส่วนที่ ๒ Attribute Data
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ตัวอย่างการถ่ายทอดข้อมูลลงลักษณะภูมิประเทศจริงตัวอย่างการถ่ายทอดข้อมูลลงลักษณะภูมิประเทศจริง

เส้นชั้นความสูงเส้นชั้นความสูง

แหล่งนํา้แหล่งนํา้

ถนนถนน

- -

ตกึตกึ

บ้านบ้าน



องค์ประกอบของ GIS



การประยุกต์ใช้ GIS 

 การผลิตแผนที่

 การคํานวณขนาดพื้นที่ ระยะทาง เส้นทางที่เหมาะสม

 การหาค่าความลาดชัน ทิศทาง และความสูงของภูมิประเทศ

 ด้านการขนส่ง: เส้นทางที่เหมาะสม การติดตามยานพาหนะ การจัดการจราจร

 การบริหารจัดการลุ่มน้ํา พื้นที่น้ําท่วม พื้นที่น้ําขัง ป่าไม้  การชลประทาน

 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม



สรุป ข้อมูลในระบบ GIS

ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

(Spatial Data)

ข้อมูลลักษณะประจาํ

(Attribute Data)

ข้อมูลแรสเตอร์

(Raster)

ข้อมูลเวคเตอร์ 

(Vector)
ตัวอักษร (Character)

ตัวเลข (Numeric)

จุด (Point)

เส้น (Line)

พื้นที่รูปปิด (Polygon)



วิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุ พื้นที่ หรือ
ปรากฏการณ์ จากเครื่องมือบันทึกข้อมูล โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัส
วัตถุเป้าหมาย แต่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล

ความหมายของการสํารวจข้อมูลระยะไกล  Remote Sensing



แหล่งพลังงานในการสํารวจข้อมูลระยะไกล : 

พลงังานจากแสงอาทติย์

สรา้งพลงังานจากตวัเอง



THEOS =ไทยโชต

NIR Green Blue Red Green Blue



ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก GPS (Global Positioning System) 
เทคโนโลยทีีใ่ชก้าํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก โดยอาศยัดาวเทยีม สถานีภาคพืน้ดนิ และ

เครือ่งรบัจพีเีอส โดยเครือ่งรบัจพีเีอสจะรบัสญัญาณมาคาํนวณหาระยะเสมอืนจรงิแต่ละระยะ 

และจะใชข้อ้มลูดงักลา่วจากดาวเทยีมอยา่งน้อย 4 ดวง มาคาํนวณหาตาํแหน่งทีเ่ครือ่งรบั



GNSS มาจากคาํวา่ Global Navigation Satellite System ซึง่กค็อืระบบนําทางดว้ย
ดาวเทยีมGNSS มหีลายระบบ ดงันี้

GPS … ชือ่เตม็คอื Global Positioning System เป็นของสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ย
ดาวเทยีม 32 ดวง ทีว่งโคจรสงู 20,200 กม.

GLONASS … ชือ่เตม็คอื GLObal NAvigation Satellite System เป็นของ
รสัเซยี ประกอบดว้ยดาวเทยีม 30 ดวง ทีว่งโคจรสงู 19,100 กม.

Galileo … ชือ่เตม็คอื Galileo Positioning System เป็นของกลุม่สหภาพยโุรป 
ประกอบดว้ยดาวเทยีม 30 ดวง ทีว่งโคจรสงู 23,222 กม.

Compass … ของจนี ประกอบดว้ยดาวเทยีม 35 ดวง ทีว่งโคจรสงู 21,150 กม.

นอกจากนัน้กย็งัม ีIRNSS ของอนิเดยี DORIS ของฝรัง่เศส และ QZSS ของญีปุ่น่ ทีเ่ป็น

ระบบแบบ Regional อกีดว้ย

GPS TO GNSS (Global Navigation Satellite System )



ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงกําหนดตําแหน่งบนแผนที่ ที่นิยมใช้กับแผนที่ใน

ปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ 

       1) ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 

(Geographic Coordinate System)

2) ระบบพิกัดกริดแบบ UTM 

(Universal Transverse Mercator co-ordinate System)

ระบบพิกัด



1. สําหรับแผนที่ภูมิประเทศชุด L7017 

- ใช้ Ellipsoid Everest

- ใช้ Datum  Indian 1975

2. สําหรับแผนที่ภูมิประเทศชุด L7018

- ใช้ Ellipsoid WGS84

- ใช้ Datum  WGS84

ประเทศไทยใช้ Ellipsoid และ Datum 2 แบบ



ประเทศไทย

1.จันทบุรี

2.ปราจีนบุรี

3.สระแก้ว

4.นครราชสีมา

5.ชัยภูมิ

6.ขอนแก่น

7.เลย

8.หนองบัวลําภู (บางส่วน)

9.นราธิวาส (บางส่วน)

จังหวัดที่อยู่ระหว่าง โซน 47 และโซน 48


