
กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





ความรู้เรื อง ภูมิสารสนเทศความรู้เรื อง ภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ ประกอบดวยเทคโนโลยีดาน

ภูมิศาสตร ๓ ดาน ไดแก 

 ระบบเครื่องอานคาพิกัด (GPS) 

 ระบบสํารวจขอมูลภูมิศาสตรระยะไกล (RS)

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)



GPS GPS คืออะไรคืออะไร
GPS เปนระบบการรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการสํารวจ  

ทําใหทราบคาพิกัด ณ ตําแหนงที่เรายืนอยู

ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com



5

การอ่านค่าพิกัดจาก
เครือง GPS



RS RS คืออะไรคืออะไร
RS : Remote Sensing

เปนระบบสํารวจขอมูลระยะไกล โดยใชการรับการ

สะทอนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของวัตถุ ขอมูลท่ีไดเปน

ตารางกริด มีขนาดของชองตารางกริดท่ีบอกความ

ละเอียดของภาพ และในแตละชองตาราง

กริดจะแทนคาเฉล่ียของการสะทอนของคล่ืนของวัตถุ 

เปนเฉดสีท่ีมีคาต้ังแต 0 – 255 



RS RS คืออะไรคืออะไร



ภาพจากเว็บ googlemap

RS RS คืออะไรคืออะไร



ลักษณะการเก็บขอมูลของภาพถายดาวเทียมจัดเก็บอยูในรูป

ตารางส่ีเหล่ียมหรือจุดภาพท่ีเรียกวา ตารางกริด หรือ pixel 

เรียงตอกันเปนแนวแกน X แกน Y และแสดงคาแถบสี (เฉดสี) 

จํานวน 256 สี แตละสีมีคาต้ังแต 0 – 255 ตอ 1 ตารางกริด

RS RS คืออะไรคืออะไร



RS RS คืออะไรคืออะไร



มาตราส่วนของแผนที  
มาตราสวนของแผนที่ คือ อัตราสวนระหวางระยะบนแผนที่กับระยะ

ในภูมิประเทศ 

มาตราสวน =   ระยะทางบนแผนที่

ระยะทางในพ้ืนที่จริง

การเขียนมาตราสวน เขียนไดหลายวิธี เชน 

1

50,000 

หรือ 1/50,000 หรือ 1:50,000 



นําแผนที่ มาตราสวน 1 : 8,000 มาใช แสดงวา .....

การวัดระยะทางบนแผนที่ไดเทากับ 1 เซนติเมตร 

ในพ้ืนที่จริงจะมีขนาดเทากับ 8,000 เซนติเมตร หรือ 80 

เมตร

ตัวอยางตัวอยาง

12

1 เซ็นติเมตร = 80 เมตรในพ้ืนที่จริง



การคํานวณพืนที โดยประมาณจากมาตราส่วน
และเมื่อมาเทียบกับหนวยวัดของไทย (ไร)

เมื่อเราวัดระยะทางในแผนที่

ไดขนาด 

1 เซ็นติเมตร x 1 เซ็นติเมตร

นั่นคือ....

ในพ้ืนที่จริงเทากับขนาด 

80 เมตร x 80 เมตร = 6,400 ตารางเมตร

หาร 1600 เปน 4 ไร

1 เซ็นติเมตร

1 เซ็นติเมตร

4 ไร0.5
เซ็นติเมตร

0.5
เซ็นติเมตร

1 ไร



GIS GIS คืออะไรคืออะไร
GIS : Geographic Information System

เปนระบบสารสนเทศชนิดหนึ่งที่ใชขอมูลนําเสนอเปน

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (ขอมูลที่มีคาพิกัด)

ภาพจากเว็บ 

www.sahavicha.com



ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
        ขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ที่อยูในรูปของตารางขอมูล และ

ฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 

Data/Graphic data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิง

พ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําใหสื่อ

ความหมายในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได ซึ่งขอมูล

เหลานี้สามารถแบงเปน

 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Geographical data/Graphic data/

Spatial Data) 

 ขอมูลตาราง (Non-geographical data/Attribute data)



• ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Geographical data)

1. ขอมูลเวคเตอร (Vector data)

2. ขอมูลราสเตอร (Raster data)

• ขอมูลตาราง (Non-geographical data) 

Geographical data Non-geographical data

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์



ข้อมูลเชิงพืนที(Geographical data)
1. ขอมูลเวคเตอร (Vector data)

จะจัดเก็บอยูในรูปพิกัดตําแหนง (X,Y) ในขอมูล 3 ลักษณะ คือ 

ขอมูลแบบจุด, เสน, พื้นท่ี



‘Shape file’  เปนรูปแบบขอมูลหน่ึงของขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร

รูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์



2. ขอมูลราสเตอร (Raster data)
จัดเก็บจะอยูในรูปตารางสี่เหลี่ยมหรือจุดภาพท่ีเรียกวาตารางกริด หรือ 

pixel เรียงตอกันเปนแนวแกน X แกน Y และแสดงคาแถบสี (เฉดสี) 

จํานวน 256 สี มีคาตั้งแต 0 – 255 ตอ 1 ตารางกริด

ข้อมูลเชิงพืนที(Geographical data)



ข้อมูลเชิงพืนที(Geographical data)



   เปนขอมูลแสดงรายละเอียดของขอมูลเชิงพ้ืนที่ และรายงานขอมูล

การเกษตรตางๆ

     

     ลักษณะของคอลัมนขอมูลแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ขอมูลแบบตัวเลข (number, integer, decimal)

2. ขอมูลแบบตัวอักษร (text, string)

3. ขอมูลแบบวันที่ (date)

4. ขอมูลแบบตรรกะ (boolean)

ข้อมูลตาราง (Non-geographical data)



Field characteristic :
1. number, integer(whole number), 

decimal(floating point)

2. text, string

3. date

4. boolean

ข้อมูลตาราง (Non-geographical data)



การจ ั ดทําตารางข้อมูลสําหร ับใช้ในงาน GIS



การสํารวจระยะไกล                                 การสํารวจระยะไกล                                 

((RRemote emote SSensingensing))

การสํารวจระยะไกล                                 การสํารวจระยะไกล                                 

((RRemote emote SSensingensing))

ระบบการหาพิกัดดวยดาวเทียม        ระบบการหาพิกัดดวยดาวเทียม        

((GGlobal lobal PPositioning ositioning SSystemystem))

ระบบการหาพิกัดดวยดาวเทียม        ระบบการหาพิกัดดวยดาวเทียม        

((GGlobal lobal PPositioning ositioning SSystemystem))

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

((GGeographic eographic IInformation nformation SSystemystem))

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

((GGeographic eographic IInformation nformation SSystemystem))

สิงที ได้จากระบบภูมิสารสนเทศ



การทํางานของระบบภูมิสารสนเทศการทํางานของระบบภูมิสารสนเทศ

ภาพจากเว็บ 

neptune.cp.eng.chula.ac.th 



• ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงตางๆในพ้ืนที่

• แสดงผลตําแหนงตางๆในพ้ืนที่

• มีสิ่งใดอยูภายในพ้ืนที่

• แสดงความหนาแนนของสิ่งตางๆในพ้ืนที่

• แสดงคุณภาพของสิ่งตางๆในพ้ืนที่

• จําแนกชนิด/ประเภท ของสิ่งตางๆในพ้ืนที่

สิงที  GIS ทําได้



องค์ประกอบแผนที



การใช้งานแผนที



ตัวอย่างแผนที



ตัวอย่างแผนที



ตัวอย่างแผนที



ตัวอย่างแผนที



ตัวอย่างแผนที





ระบบพิกัดที่ใชในประเทศไทย มี 2 ระบบหลัก ๆ คือ

1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinate System - GCS)

2. ระบบพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator – UTM)

ระบบพิกัด (Coordinate System)



ร ะ บ บ พ ิก ัด  U T M

( 47 P) 662188  1518739 

ระบบพิกัดภูมิศาสตร

13°44′ N 100°30′ E

13.7333  100.500
(ละติจูด ลองติจูด

เสนรุง เสนแวง) 

ระบบพิกัด (Coordinate System)



    บอกคาเปนตัวเลข องศา ลิปดา ฟลิปดา หรือ 

เปนองศาทศนิยม ใชงานในระดับพื้นท่ีใหญมากๆ 

เชน การเดินเรือระหวางประเทศ การบินระหวาง

ทวีป ทุก 1 องศาท่ีเปล่ียนไป จะมีระยะทาง
ประมาณ 110 กิโลเมตร

ใชคา ละติจูดใชคา ละติจูด((LatitudeLatitude) ) และ  ลองจิจูด และ  ลองจิจูด ((LongitudeLongitude) ) 

ละติจูด ละติจูด ((Lat)Lat)  ==    เสนรุงเสนรุง

        ลองจิจูด ลองจิจูด ((Long)Long)  ==    เสนเสนแวงแวง

เสนเสนรุงตะแคง เสนแวงตั้ง รุงตะแคง เสนแวงตั้ง 

ละติจูด ละติจูด ((Lat)Lat)  ==    เสนรุงเสนรุง

        ลองจิจูด ลองจิจูด ((Long)Long)  ==    เสนเสนแวงแวง

เสนเสนรุงตะแคง เสนแวงตั้ง รุงตะแคง เสนแวงตั้ง 

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (GCS)

>>



ตัวอยาง : พื้นท่ีนากุงแหงหนึ่ง

ใน อ.บางปู จ.สมุทรปราการ

มีคาพิกัด Lat 13.52865 /

 Long 100.72682

ตัวอยาง : พื้นท่ีนากุงแหงหนึ่ง

ใน อ.บางปู จ.สมุทรปราการ

มีคาพิกัด Lat 13.52865 /

 Long 100.72682



http://nattchillout.blogspot.com/2013/12/6_2.html



http://nattchillout.blogspot.com/2013/12/6_2.html





 ใชคา Easting (E) และ Northing (N) บอกคาพิกัด

 บางครั้ง คา easting    มักเรียกวา “คา X”                   และ 

               คา northing   มักเรียกวา “คา Y”

 ใชงานในระดับพื้นท่ีไมกวางมาก พื้นท่ีท่ีเหมาะสม

     ไมควรเกิน 800,000 ตารางกิโลเมตร 

  ตัวเลขพิกัดท่ีเปลี่ยนไปทุก 1 หนวย มีคา = 1 เมตร

  ในประเทศไทย การบอกพิกัด UTM ในแผนท่ีจําเปนตองบอก Datum 

     และโซน (Zone) ดวย เชน 47P,48P

  ระบบพิกัดกริดไมสามารถใชงานไดบริเวณข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต

ระบบพิกัดกริด (UTM)



 ตัวอยาง : คาพิกัดบริเวณเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
47P   X=652275 , Y= 1516428 Datum WGS84

ระบบพิกัดกริด (UTM)











Projection and Datum ที ใช้ในประเทศไทย





 Datum ทั้งสองจะตองตรงกัน

 ควรจะตองทราบโซน (ZONE) ดวย

 สามารถทําไดดวยสมการทางคณิตศาสตร

 สามารถทําไดดวยโปรแกรม Microsoft EXCEL

 สามารถดาวนโหลดโปรแกรมแปลงพิกัดจากเว็บตางๆได

 สามารถแปลงพิกัดออนไลนผานเว็บไซตได

การแปลงระบบพิกัดจาก GCS เป็น UTM



 

 รูปทรงรีท่ีใชอางอิงในการทําแผนท่ีผิวโลกมีตําแหนงท่ีสัมพันธกับ

ศูนยกลางของโลกวาอยูท่ีใด ดังนั้น ณ จุดเดิมบนผิวโลกจะมีคาของพิกัด

ประจําตําแหนงเปลี่ยนไป ถาDatum เปลี่ยนไป 

แตละประเทศหรือภูมิภาคของโลกจะใช Datum ประจําถิ่นท่ี

แตกตางกัน โดยจะใชรูปทรงรีท่ีมีตําแหนงอางอิงท่ีทําใหพื้นผิวของรูปทรงรี

ท่ีเลือกเขากันไดดีกับพื้นผิวของแตละประเทศนั้นๆ

 คือ จุด , เสน, ระนาบ หรือ พื้นผิวอยางอ่ืนท่ีใชในการอางอิงการวัด

ตําแหนงของขนาดตางๆ

DATUM



 DATUM แบงลักษณะทางกายภาพไดเปน 2 ชนิด

1. พ้ืนหลักฐานอางอิงแนวดิ่ง (Vertical Datum)

2. พ้ืนหลักฐานอางอิงแนวราบ (Horizontal Datum)

DATUM



  ในประเทศไทยยุคปจจุบัน (พ.ศ.2558) มักจะใช DATUM 2 ตัว 

คือ

1. INDIAN 1975 (พบในแผนที่รุนเกา เชนแผนที่ทหาร L7017)

2. WGS 1984   (พบในแผนที่รุนใหม เชนแผนที่ทหาร L7018)

 “แตละหนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ก็ยังมีการใช DATUM ทั้งสอง

ชนิดนี้ปะปนกัน ทั้งจากความไมรู ความสะเพรา 

ทําใหงานมีความคลาดเคลื่อนได”

DATUM



  ความคลาดเคลื่อนของ DATUM ทั้ง 2 ชนิด

1. ระบบพิกัดกริด (UTM)

คลาดเคล่ือนในแนวตะวันออก +417 เมตร และ

คลาดเคล่ือนในแนวเหนือ – 312 เมตร

2. ระบบพิกัดภูมิศาสตร (GCS) 

คลาดเคล่ือนในแนวละติจูด -6.3 ฟลิปดา และ

   คลาดเคล่ือนในแนวลองจิจูด +12.6 ฟลิปดา

DATUM



ตัวอย่างความคลาดเคลือนของ DATUM



1. อุปกรณ GPS แบบสํารวจรังวัด

2. อุปกรณ GPS Navigator ที่ใชกับรถยนต

3. อุปกรณ สมารทโฟน **

4. โปรแกรม Google Earth / Google Map ฯลฯ

5. แผนที่จากกรมแผนที่ทหาร ขนาดระวางตางๆ

จะหาพิกัดบริเวณต่าง ๆ จากที ใด?


