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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์( Geographic Information System )              1 
  ความหมายของข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    1 
  องค์ประกอบของ GIS          3 
  ฟังก์ชันของ GIS           4  

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)                  5 
 ระบบรีโมทเซนซิง         6 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)       7 

ประเภทของดาวเทียม (Types of satellires)      8 
วิวัฒนาการของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร       9 
คุณสมบัติของภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร       10 

ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System)     11 
 ประวัติความเป็นมาของ GPS        11 

  ระบบ GPS ประกอบด้วย          12 
  ระบบดาวเทียม GPS         12 
  หน้าที่สําคัญของดาวเทียม GPS        13 
  การทํางานของ GPS         14 
  สถานีควบคุมภาคพ้ืนที่ดิน (MONTORING AND CONTROLLING)    15 
  GPS  Receiver  บอก (คํานวณ)  ตําแหน่งพิกัดได้อย่างไร     16 
  ความแม่นยํา (ACCURACY)  ของตําแหน่งพิกัด ที่คํานวณได้     17 
  การประยุกต์ใช้งานกับชีวิติประจําวัน       17  

ระบบปฏิบัติการ Google Earth         18 
  ความสามารถของโปรแกรม        18 
  การติดต้ัง Google  Earth        19 
  คําแนะนํา          22 
  ขั้นตอนการเปิดใช้งาน         22 
  เครื่องมือที่ใช้ในการทํางาน        23 
  ขั้นตอนการใช้งานหลัก         24 

การแสดงแผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ          30 
  การปักหมุดจุดที่น่าสนใจ         33 
  การสร้างพ้ืนที่รูปทรงปิด (Polygon)       38 
 

 
  
 
 



๑ 

 

๑. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System ) GIS 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( Geographic Information System )หรือที่นิยมเรียกด้วยคํา
ย่อว่า GIS คือเคร่ืองมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการนําเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข 
จัดการและวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ ดังน้ัน 
GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการบริหารและจัดการงานด้านทรัพยากรป่าไม้         
โดยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพ้ืนที่ เน่ืองจากสามารถนําข้อมูลหลายด้าน เช่น 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งต่างๆ ของกรมป่าไม้           
มาแสดงและทําการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการจัดการในอนาคต 
 

                                 
 

ภาพแสดงช้ันข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 
๑.๑ ความหมายของข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ และสรรพสิ่งทั้งหลายที่เก่ียวข้อง
กับบุคคล สิ่งของ สถานที่และเวลา โดยยังไม่ผ่านการตีความ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์ หรือหมายถึง ความจริงเก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงโดยอาจเป็นข้อความหรือตัวเลขที่ทําให้
ผู้อ่านทราบความเป็นไปหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลจึงบอกเก่ียวกับสภาพการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
หรือสิ่งที่ปรากฏขึ้น รูปแบบของข้อมูลในปัจจุบันสามารถเก็บบันทึกและรวบรวมได้ทั้งภาพและเสียง  
สรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะอยู่ในรูป ตัวหนังสือ ตัวเลข ข้อความ สัญลักษณ์ 
ภาพ และเสียง ที่ยังไม่ผ่านการสรุปหรือประมวลผล 

 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารท่ีได้จากการนําข้อมูลดิบ มาคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ สถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมาน้ันจะอยู่ในรูปที่สามารถ
นํามาใช้ได้ทันที หรือหมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีต่างๆ เป็นความรู้ที่
ต้องการสําหรับใช้ประโยชน์  เป็นส่วนผลลัพธ์ของระบบการประมวลผลข้อมูล  และสามารถนําไป
กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะได้  สรุปได้ว่า สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการสรุปและ
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เป็นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ช้ีเมาส์ไปในบริเวณท่ีต้องการแล้วเลือก (Point 
And Click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากน้ีระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) 
เป็นต้น  
 

๕. การนําเสนอข้อมูล (Visualization) 
 

จากการดําเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือ
ตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทําความเข้าใจ การนําเสนอข้อมูลที่ดี เช่น การแสดงชาร์ต 
(Chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้กระทั้งระบบ
มัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่าน้ีจะทําให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กําลังนําเสนอได้
ดีย่ิงขึ้น อีก ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย 

 

๒. การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) 

ในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) และทางภาพถ่าย
ดาวเทียม (Satellite Imagery) เป็นคําที่ใช้แยกจากกัน  ต่อมาได้มีการกําหนดศัพท์ให้รวมใช้เรียก
คําทั้งสองรวมกัน ตลอดจนถึงเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เก่ียวกับข้อมูลซึ่งได้จากตัวรับสัญญาณระยะไกลท่ี
เรียกว่า รีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing) คําว่า รีโมทเซนซ่ิง (Remote Sensing) แยก
ความหมายสองคําได้ดังน้ี คือ Remote : ระยะไกล และ Sensing : การรับรู้  รวมกันคือ  การรับรู้
จากระยะไกล หรือ การสํารวจจากระยะไกลโดยความหมายรวมจัดเป็นวิทยาศาสตร์ และศิลปะการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับวัตถุ พ้ืนที่ หรือปรากฏการณ์จากเคร่ืองมือบันทึกข้อมูล โดยปราศจากการเข้าไป
สัมผัสวัตถุเป้าหมาย รีโมทเซนซิงถูกนํามาใช้ในการสํารวจข้อมูลที่ให้รายละเอียดเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอย่างประหยัดและรวดเร็วอันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
วางแผนแก้ปัญหาในการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัย
ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) หรือภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Imagery) โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ  ที่เก่ียวกับข้อมูลซึ่งได้จากตัวรับสัญญาณระยะไกล 

สรุป  รีโมทเซนซิง  หมายถึง  การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัตถุ พ้ืนที่
เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Sensor) โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุน้ันๆ  หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่าการสํารวจจากระยะไกลน่ันเอง ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการ
ได้มาของข้อมูลของสิ่งต่างๆ บนพ้ืนผิวโลก  
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ภาพแสดงกระบวนการรับแสงหรือการ  Scan ในภาพถ่ายดาวเทียม 

 

๒.๑ ระบบรีโมทเซนซิง       

แบ่งตามแหล่งกําเนิดพลังงานที่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มี ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 

        1. Passive Remote Sensing เป็นระบบท่ีใช้กันกว้างขวางต้ังแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยมี

แหล่ง พลังงานที่เกิดตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดพลังงาน ระบบน้ีจะรับและบันทึก
ข้อมูลได้ ส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน และมีข้อจํากัดด้านภาวะอากาศ ไม่สามารถรับข้อมูลได้ในฤดูฝน 
หรือเมื่อมีเมฆ หมอก ฝน  

2. Active Remote Sensing เป็นระบบที่แหล่งพลังงานเกิดจากการสร้างขึ้นในตัวของ

เครื่องมือสํารวจ  เช่น  ช่วงคลื่นไมโครเวฟท่ีสร้างในระบบเรดาห์  แล้วส่งพลังงานน้ันไปยังพ้ืนที่
เป้าหมาย ระบบน้ี สามารถทําการรับและบันทึกข้อมูล ได้โดยไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา หรือ ด้าน
สภาวะภูมิอากาศ คือสามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังสามารถทะลุผ่าน
กลุ่มเมฆ หมอก ฝนได้ในทุกฤดูกาล ในช่วงแรกระบบ Passive Remote Sensing ได้รับการพัฒนา
มาก่อน  และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนระบบ Active Remote Sensing มีการ
พัฒนาจากวงการทหาร แล้วจึงเผยแพร่เทคโนโลยีน้ีต่อกิจการพลเรือนในช่วงหลังการสํารวจในด้านน้ี
ได้รับความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะกับประเทศในเขตร้อนที่มีปัญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยู่เป็น
ประจํา  
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ภาพแสดงความแตกต่างของกระบวนการรับแสง Passive และ Active  
 

๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)      

 การวิเคราะห์หรือการแปลตีความข้อมูล  คือวิธีการสกัดสิ่งที่แตกต่างกัน แยกออกจากกัน 
และจัดเป็นกลุม่หรือหมวดหมู่ เช่น พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่นํ้า พ้ืนที่เมือง การวิเคราะห์ข้อมูล 
มี ๒ วิธี คือ 
 

๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา (Visual Interpretation) เป็นการแปลตีความจากลักษณะ
องค์ประกอบของภาพ โดยอาศัยการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่  

-  ความเขม้ของสีและส ี(Tone/Color) ระดับความแตกต่างของความเข้มของสีหน่ึง ๆ  
มีความสัมพันธ์กับค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นและการผสมสีของช่วงคลื่นต่างๆ เช่น นํ้าในช่วงคลื่น
อินฟราเรดใกล้ถูกดูดกลืน ทําให้ปรากฏเป็นสีดํา ในภาพสีผสมพืชพรรณปรากฏเป็นสีแดงเมื่อกําหนดให้
ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้เป็นสีแดง  ช่วงคลื่นสีแดงกําหนดให้เป็นสีเขียว และช่วงคล่ืนสีเขียวกําหนดให้เป็น
สีนํ้าเงิน 

-  ขนาด (Size)  ขนาดของภาพวัตถุที่ปรากฏในข้อมูลจากดาวเทียมขึ้นอยู่กับขนาดของ 
วัตถุ และมาตราส่วนของข้อมูลจากดาวเทียม เช่น ความยาว ความกว้าง หรือพ้ืนที่ แสดงให้เห็นความ
แตกต่างของขนาดระหว่างแม่นํ้าและลําคลอง 

-  รูปร่าง (Shape) รูปร่างของวัตถุที่เป็นเฉพาะตัวอาจสมํ่าเสมอ (Regular)  หรือไม่ 
สม่ําเสมอ (Irregular) วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างส่วนใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น สนามบิน พ้ืนที่
นาข้าว ถนน คลองชลประทาน และเขื่อนเก็บกักนํ้า  เป็นต้น 

-  เน้ือภาพ (Texture)  หรือความหยาบละเอียดของผิววัตถุ เป็นผลมาจากความแปรปรวน 
หรือความสม่ําเสมอของวัถตุ เช่น  นํ้ามีลักษณะเรียบ และป่าไม้มีลักษณะขรุขระ เป็นต้น 

-  รูปแบบ  (Pattern) ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเด่นชัดระหว่างความแตกต่าง 
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แม่นํ้า คลอง กับคลองชลประทาน บ่อ และสระนํ้ากับเขื่อน  
เป็นต้น 

-  ความสูงและเงา  (Height And Shadow) เงาของวัตถุประสงค์สําคัญในการคํานวณหา 
ความสูงและมุมสูงของดวงอาทิตย์ เช่น  เงาบริเวณเขาหรือหน้าผา  เงาของเมฆ  เป็นต้น 
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-  ที่ต้ัง  (Site) หรือตําแหน่งของวัตถุที่พบตามธรรมชาติ เช่น  พ้ืนที่ป่าชายเลนพบบริเวณ 
ชายฝั่งทะเลนํ้าท่วมถึง สนามบินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็นต้น 

-  ความเก่ียวพัน  (Association) หมายถึง ความเก่ียวพันขององค์ประกอบทั้ง ๗ ที่กล่าวมา  
เช่น บริเวณท่ีมีต้นไม้เป็นกลุ่ม ๆ มักเป็นที่ต้ังของหมู่บ้าน ไร่เลื่อนลอยอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้บนเขา นากุ้งอยู่
บริเวณชายฝั่งรวมกับป่าชายเลน เป็นต้น  

๒.  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร ์(Digital Analysis And Image Processing)   
เป็นการตีความ ค้นหาข้อมูลส่วนที่ต้องการ  โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งการที่มีข้อมูล
จํานวนมาก จึงไม่สะดวกที่จะทําการคํานวณด้วยมือได้  ดังน้ันจึงมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ ช่วยให้
รวดเร็วในการประมวลผล มีวิธีการแปลหรือจําแนกประเภทข้อมูลได้ ๒ วิธีหลัก คือ 
                 -  การแปลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) หมายถึง การที่ผู้แปล
เป็นผู้กําหนดตัวอย่างของประเภทข้อมูลให้แก่คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง 
(Traning Areas)  จากความรู้ด้านต่างๆ  เก่ียวกับพ้ืนที่ศึกษารวมทั้งจากการสํารวจภาคสนาม  
               -  การแปลแบบไม่กํากับดูแล (Unsupervised Classification) เป็นวิธีการที่ผู้แปล
กําหนดให้คอมพิวเตอร์แปลขอ้มูลเอง โดยใช้หลักการทางสถิติ เพียงแต่ผูแ้ปลกําหนดจํานวน ประเภท
ข้อมูล (Classes) ให้แก่เครื่อง โดยไม่ต้องเลือกพื้นที่ตัวอย่างให้  ผลลัพธ์จากการแปลจะต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ ก่อนนําไปใช้งานโดยการเปรียบเทียบกับสภาพ
จริงหรือข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ โดยวิธีการทางสถิติ  
 

๒.๓ ประเภทของดาวเทียม (Types of satellires) 
๑. ดาวเทียมดาราศาสตร์  (Astronomical Satellites) เป็นดาวเทียมสํารวจดวงดาวต่างๆ  

ที่อยู่ห่างไกลโลก สํารวจกาแล็กซี (Galaxy) รวมทั้งสํารวจวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในอวกาศ เช่น ดาวเทียม 
MAGELLAN สํารวจดาวศุกร์ ดาวเทียม  GALILEO สํารวจดาวพฤหัส เป็นต้น 

๒. ดาวเทียมสื่อสาร (Communications Satellites) เป็นดาวเทียมประจําที่ในอวกาศ  
เพ่ือการสื่อสารโลกใช้คลื่นวิทยุในความถ่ึไมโครเวฟ ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า ได้แก่ 
ดาวเทียม INELSAT ดาวเทียม IRIDIUM  และดาวเทียมไทยคม  เป็นต้น 

๓. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก (Earth Observation Satellites) เป็นดาวเทียมที่ถูก 
ออกแบบเฉพาะเพ่ือการสํารวจ ติดตามทรัยพากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งการทําแผน
ที่ต่างๆ ได้แก่ ดาวเทียม LANDSAT RADARSAT ALOS และ THEOS เป็นต้น 

๔. ดาวเทียมนําร่อง  (Navigation Satellites)  เป็นดาวเทียมนําร่องที่ใช้คลื่นวิทยุและ 
รหัสจากดาวเทียมไปยังเคร่ืองรับสัญญาณบนพ้ืนผิวโลก สามารถหาตําแหน่งบนพ้ืนที่โลกที่ถูกต้องได้
ทุกแห่ง และตลอดเวลา ได้แก่ดาวเทียม NAVSTAR GLONASS และ GALILEO เป็นต้น 

๕. ดาวเทียมนําจารกรรม (Reconnaissance Satellites) เป็นดาวเทียมสํารวจความ 
ละเอียดสูง หรือดาวเทียมสื่อสารที่ใช้เพ่ือกิจการทางการทหาร การจารกรรม หรือการเตือนภัยจาก
การโจมตีทางอากาศ ได้แก่ ดาวเทียม KEYHOLE และ   LACROSSE  เป็นต้น 

๖. สถานีอวกาศ  (Space Stations) เป็นสถานีดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศ มนุษย์สามารถขึ้น 
ไปอยู่ในช่วงยาวๆ ได้  เพ่ือทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานีอวกาศนานาชาติ (International 
Space Station) 

๗. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellites)  เป็นดาวเทียมสํารวจเพ่ือ 
ภารกิจการพยากรณ์อากาศของโลก ได้แก่ ดาวเทียม NOAA GMS และ GOSS เป็นต้น 



 ๙ 

๒.๔ วิวัฒนาการของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 
  

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองมาโดยตลอด นับต้ังแต่ยุค
แรก เมื่อองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  หรือองค์การนาซา (NAZA) ได้ส่ง
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรพิภพดวงแรกของโบกชื่อ ERTS 1 (Earth Resources Technology  
Satellite) ขึ้นโคจรรอบโลกเป็นผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕ (ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น 
LANDSAT 1) พัฒนาการของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สามารถแบ่งช่วง ได้ดังน้ี 
 ช่วงทดลองและวิจัยพัฒนา(Research and Dvelopment) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕-
๒๕๒๘ เป็นช่วงการทดลองใช้ข้อมูลจากดาวเทียมรุ่นแรกๆ แล้วพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมให้มี
คุณภาพและความละเอียดภาพดีขี้นสามารถนําใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ดาวเทียมใน
ช่วงแรกๆ ได้แก่ ดาวเทียม LANDSAT 1-3 และดาวเทียม LANDSAT 4-5 ซึ่งมีความละเอียดภาพ ๘๐ 
๕๐ และ ๓๐ เมตร ตามลําดับ  
 ช่วงความร่วมมือระหว่างประเทศและปฏิบัติการ (Operation And International 
Cooperation)  เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๙ เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติงานนําข้อมูลจาก
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีความร่วมมือของนานาประเทศ ในการประสานงานการใช้ประโยชน์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก ดาวเทียมในช่วงน้ีได้ถูกพัฒนาขีด
ความสามารถให้ความละเอียดคมชัดมากขึ้น ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดตํ่ากว่า ๑๐ เมตรลงมา 
รวมทั้งระบบที่สามารถบันทึกภาพทะลุทะลวงเมฆและหมอก เช่น ระบบเรดาร์ ดาวเทียมในช่วงน้ี
ได้แก่ ดาวเทียม SPOT 1-4 ดาวเทียม MOS 1-2  ดาวเทียม JERS – 1 ดาวเทียม IRS 1C ดาวเทียม 
ERS1 ดาวเทียม RADARSAT และ ดาวเทียม  ADEOS 1 
 ช่วงข่าวสารและเทคโนโลยี  (Technology And Information) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - 
ปัจจุบัน ช่วงน้ีเป็นช่วงของข่าวสารท่ีไร้พรมแดนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ  ภายหลัง
จากการสิ้นสุดของสงครามเย็นของประเทศมหาอํานาจ ได้นําเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดมาเผยแพร่
ให้พลเรือนใช้ รวมทั้งให้มีการแข่งขันอย่างเสรีในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรได้ถูก
พัฒนาให้มีความละเอียดคมชัดมากย่ิงขึ้น ได้แก่ ดาวเทียม SPOT 5 ความละเอียดภาพ ๒.๕เมตร 
ดาวเทียม  IKONOS ความละเอียดภาพ ๑ เมตร และดาวเทียม QuickBird ความละเอียดภาพ ๖๑ 
เซนติเมตร นอกจากน้ียังสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ทันทีหรือเกือบเป็นเวลาเดียวกันกับที่ 
ดาวเทียมส่งสัญญาณ ทําให้ผู้ใช้มีการต่ืนตัวเป็นอย่างมาก การได้ข้อมูลจากดาวเทียมหลาย ๆ ดวง 
ทําให้มีข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัยต่อเหตุการณ์ สามารถใช้ในการติดตามสภาพสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดาวเทียมดวงอ่ืน ๆ ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในช่วงน้ี ได้แก่ ดาวเทียม IRS 1D  ของ
ประเทศอินเดีย ดาวเทียม LANDSAT 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียม TERRA ของประเทศ
สหรัฐอเมริการ่วมกับประเทศญี่ปุ่น ดาวเทียม RADARSAT ของประเทศแคนาดา ดาวเทียม 
ENVISAT ของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป และดาวเทียม ADEOS 2 และ ALOS ของประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๒.๕ คณุสมบติัของภาพจากดาวเทียมสาํรวจทรัพยากร  
 

•  การบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง (Synoptic View) ภาพจากดาวเทียมภาพหน่ึงๆ 
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างทําให้ได้ข้อมูลในลักษณะต่อเน่ืองในระยะเวลาบันทึกภาพสั้นๆ สามารถศึกษา
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณกว้างขวางต่อเน่ืองในเวลาเดียวกันทั้นภาพ เช่น ภาพจาก LANDSAT 
MSS และ TM หน่ึงภาพคลุมพ้ืนที่ ๑๘๕x๑๘๕ ตร.กม. หรือ ๓๔,๒๒๕ ตร.กม. ภาพจาก SPOT        
คลุมพ้ืนที่ ๓,๖๐๐ ตร.กม. เป็นต้น  
               •  การบันทึกภาพได้หลายช่วงคลื่น ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีระบบกล้องสแกนเนอร์                  
ที่บันทึกภาพได้หลายช่วงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ทั้งในช่วงคลื่นที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า และช่วงคลื่น
นอกเหนือสายตามนุษย์ ทําให้แยกวัตถุต่างๆ บนพ้ืนผิวโลกได้อย่างชัดเจน เช่น ระบบ TM  มี ๗ ช่วง
คลื่น  เป็นต้น  

     •  การบันทึกภาพบรเิวณเดิม  (Repetitive Coverage)  ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรมวีง
โคจรจากเหนือลงใต้  และกลับมายังจุดเดิมในเวลาท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอและในช่วงเวลาที่แน่นอน  เช่น  
LANDSAT ทุก ๆ ๑๖ วัน  MOS ทุกๆ ๑๗ วัน เป็นต้น ทําให้ได้ข้อมูลบริเวณเดียวกันหลายๆ ช่วงเวลา
ที่ทันสมัยสามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนพ้ืนผิวโลกได้เป็นอย่างดี และมี
โอกาสท่ีจะได้ข้อมูลไม่มีเมฆปกคลุม  
                •  การให้รายละเอียดหลายระดับ ภาพจากดาวเทียมใหร้ายละเอียดหลายระดับ  มผีลดีใน
การเลือกนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น ภาพจากดาวเทียม SPOT 
ระบบ PLA   มีรายละเอียด ๑๐ ม. สามารถศึกษาตัวเมือง  เส้นทางคมนาคมระดับหมู่บ้าน ภาพสี
ระบบ  MLA  มีรายละเอียด ๒๐ ม. ศึกษาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เฉพาะจุดเล็กๆ และแหล่งนํ้าขนาด
เล็ก และภาพระบบ TM รายละเอียด ๓๐ ม. ศึกษาสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด เป็นต้น  
 

•  ภาพจากดาวเทียมสามารถให้ภาพสีผสม  (False Color Composite) ได้หลายแบบ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการขยายรายละเอียดเฉพาะเร่ืองให้เด่นชัดเจน สามารถจําแนก
หรือมีสีแตกต่างจากสิ่งแวดล้อม  
                 •  การเน้นคุณภาพของภาพ  (Image Enhancement)  ภาพจากดาวเทียมต้นฉบับสามารถ
นํามาปรับปรุงคุณภาพให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนค่าความเข้ม ระดับสเีทา เพ่ือเน้น
ข้อมูลที่ต้องการศึกษาให้เด่นชัดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑

๓. ระบบบอกตําแหน่งบนผวิโลก ( Global Positioning System ) 

 

ระบบบอกตําแหน่งบนผิวโลก(Global Positioning System) หรือที่นิยมเรียกว่า GPS 
คือ ระบบที่อาศัยการคํานวณจากสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก แล้วสามารถ
ทราบตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันบนพ้ืนผิวโลกได้ 

                             

๓.๑ ประวัติความเป็นมาของ GPS  
 

ต้ังแต่ในอดีตมนุษย์เราก็มีความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือเพ่ือบอกให้ได้ว่าเรากําลังอยู่ที่ใด 
เพ่ือป้องกันการหลงทางและสามารถกลับไปยังจุดเดิมได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งในการเดินเรือสมัยแรก ๆ 
ก็มีการใช้ดวงดาวเป็นการบอกตําแหน่งและทิศทางต่อมาเมื่อเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น  ก็ได้มีการ
คิดค้นประดิษฐ์เข็มทิศและเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง (Sextant) ขึ้นมา  โดยเข็มทิศจะช้ีไป
ทางเหนือเสมอ  ฉะน้ันไม่ว่าเราจะไม่รู้ตําแหน่งของเรา  แต่เราจะยังสามารถรู้ทิศทางที่กําลังเดินทาง
ไปได้ ส่วนเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวงน้ัน จะช่วยในการวัดมุมระหว่างดวงดาวกับพ้ืนดิน 
ในยุคแรก ๆ น้ันเคร่ืองมือน้ีจะใช้ในการเดินเรือและสามารถบอกได้แต่เส้นรุ้งเท่าน้ัน ไม่สามารถบอก
เส้นแวงได้ ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๗ ประเทศอังกฤษก็ได้ต้ังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือทําการสร้าง
เคร่ืองมือเพ่ือหาเส้นแวงให้ได้ ซี่งกลุ่มที่ต้ังขึ้นมาถูกเรียกว่า Board Of Longitude โดยมีรางวัล
ให้กับผู้ที่สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้หาเส้นแวงได้ ซึ่งใน ปี ค.ศ.๑๗๖๑ John Harrison ได้พัฒนา
เครื่องมือที่สามารถใช้หาเส้นแวงได้ซึ่งเรียกว่า Chronometer ซึ่งต่อมาก็มีการใช้เครื่องมือ Sextant 
และ Chronometer ร่วมกันในการเดินทางอย่างแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ ได้มีการพัฒนา
ระบบการส่งสัญญาณวิทยุมาใช้งานกันมากขึ้น จนกระทั่งได้มีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยทั้งเรือ และเครื่องบิน จะใช้ระบบการรับ - ส่งสัญญาณวิทยุจากสถานี
ภาคพ้ืนดินเป็นตัวนําทาง การส่งสัญญาณวิทยุน้ันจะสามารถส่งได้ทั้งแบบความถี่สูงและความถี่ตํ่า 
แต่ข้อเสียก็คือ หากส่งสัญญาณในช่วงความถี่สูงจะสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง                   
แต่ครอบคลุมได้เพียงพ้ืนที่จํากัด ส่วนการรับ - ส่งสัญญาณในช่วงความถี่ตํ่าสามารถครอบคลุมพ้ืนที่
ได้กว้างไกลกว่า แต่ความถูกต้องตํ่ากว่า ในศตวรรษที่ ๒๐  ดาวเทียม สปุตนิก (Sputnik) ของ
ประเทศรัสเซียได้ถูกส่งออกสู่อวกาศ  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๗ และทําให้เราเริ่มตระหนักกัน
ว่าเราสามารถใช้ดาวเทียมในการนําทางได้เช่นเดียวกับดวงดาวบนท้องฟ้า โดยนักวิจัยจากสถาบัน 
MIT ได้ติดตามวิถีการโคจรของดาวเทียมสปุตนิก  และได้สังเกตเห็นว่าสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม          
สปุตนิกจะสูงขึ้น  เมื่อดาวเทียมโคจรเข้ามาใกล้ และตํ่าลงเมื่อดาวเทียมโคจรห่างออกไปจาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ว่าเราสามารถจะติดตามตําแหน่งของดาวเทียมในขณะโคจรรอบโลกได้จาก
ภาคพ้ืนดินน้ัน  จึงเป็นที่มาของสมมุติฐานที่ว่าในทางกลับกัน เราก็น่าจะสามารถติดตามหรือระบุ
ตําแหน่งของวัตถุใดๆ บนพ้ืนโลกโดยการใช้สัญญาณวิทยุจากดาวเทียมได้เช่นกัน ต่อมาทางประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการพัฒนาดาวเทียมนําร่องออกสู่อวกาศเช่นกัน โดยทางอเมริกาเรียกระบบน้ีว่า 
Transit  ซึ่งประกอบไปด้วยดาวเทียม ๖ ดวง โคจรรอบโลกผ่านขั้วโลก ที่ความสูงประมาณ ๑,๑๐๐ 
กิโลเมตร โดยใช้สําหรับหาตําแหน่งของเรือเดินสมุทร  และเครื่องบิน โดยระบบน้ีรัฐบาลอเมริกา
อนุญาตให้เอกชนบางรายใช้ในงานสํารวจเท่าน้ัน โดยยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งาน แต่ระบบน้ี          
ก็ใช้งานกันได้ไม่นานนักเน่ืองจากการส่งสัญญาณช้าและมีความถูกต้องตํ่า จึงได้เริ่มมีการพัฒนา
ระบบ GPS เพ่ือให้มีการบอกตําแหน่งได้อย่างแม่นยํามากขึ้น โดยได้เริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง



 ๑๒ 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งผลทําให้ระบบ GPS ที่สมบูรณ์ได้ถูกใช้งานเต็มรูปแบบจากดาวเทียม   
๒๔ ดวง ในกลางปี ๑๙๙๐ 
 

๓.๒ ระบบ GPS ประกอบด้วย  
  

ระบบบอกตําแหน่งพิกัด (Global Position System) หรือ ระบบ GPS ประกอบด้วย  
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ  

๑.  ภาคอวกาศ (Space Segment)  ประกอบด้วย  กลุ่มของดาวเทียม  GPS  ที่มาจาก
ชาติหลักๆคือ  

-  NAVSTAR  :  จากของประเทศอเมริกา  มีทั้งหมด ๒๔ ดวง  โคจรรอบโลกที่ความเร็ว  
๑๒ ช่ัวโมง ต่อ ๑ รอบ  

-  Galileo  : ถูกพัฒนาโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับประเทศจีน อิสราเอล อินเดีย  
โมร็อกโก ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และยูเครน รวมจํานวน ๒๗ ดวง   

- GLONASS  :  (GLObal NAvigation Satellite System) ที่พัฒนาโดยรัสเซีย  
- Beidou  :  เป็นดาวเทียม GPS ที่กําลังพัฒนาโดยประเทศจีน  
ดาวเทียม GPS จะส่งสัญญาณเวลา ที่มีความแม่นยําสูง และข้อมูลที่สําคัญอ่ืน ๆ   

ที่จะใช้ในการคํานวณ ไปยังทุกจุดบนพ้ืนที่โลก ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
๒.  ภาคพ้ืนโลก  (Ground Segment) ประกอบด้วยกลุ่มของสถานีควบคุมดาวเทียม ทําหน้าที่

ควบคุม  วงโคจรดาวเทียม  คํานวณวงโคจรและตําแหน่งดาวเทียม ตรวจวัดความผิดพลาดของวงโคจร 
ปรับแก้ความถูกต้อง ของสัญญาณเวลา นําข้อมูลทั้งหมดมาปรับแก้ ก่อนส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ขึ้นไปที่ดาว
เทียว เพ่ือส่งสัญญาณลงมายังผู้ใช้ทั่วโลก 

๓.  ภาคผู้ใช้ (Users Segment)  ประกอบด้วย  ผู้ใช้งาน และเครื่องหมายบอกตําแหน่งพิกัด
เครื่องรับสัญญาณ GPS (GPS Receiver)  ที่รับข้อมูลต่าง ๆ จากดาวเทียม GPS  แล้วนํามาคํานวณ 
หาตําแหน่งพิกัดของเครื่อง 

องค์ประกอบทั้งสามส่วน มีความสําคัญต่อระบบ GPS  แต่ผู้ใช้เครื่อง มักจะมองไม่เห็น
หน้าที่และความเก่ียวข้อง ขององค์ประกอบที่หน่ึงและสอง ซึ่งต้องใช้วิทยาการช้ันสูงและการคํานวณ
ค่าต่างๆแต่ผู้ใช้สามารถนํามาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย 
 

๓.๓ ระบบดาวเทียม GPS 
  

ดาวเทียมที่ใช้ในระบบ GPS เรียกว่า ดาวเทียม GPS ประกอบด้วยดาวเทียมทั้งหมด       
๒๔ ดวง โคจร ในอวกาศครอบคลุมทั่วโลกทั้งหมด ๖ ระนาบ แต่ละระนาบทํามุม ๖๐ องศา กับเส้น
ศูนย์สูตร ดาวเทียมแต่ละดวง โคจรอยู่สูงจากพ้ืนที่โลกประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไมล์ และเคลื่อนที่ผ่าน
รอบโลก ๒ รอบในแต่ละวัน  ในดาวเทียมแต่ละดวง จะมีส่วนประกอบหลัก คล้ายคลึงกับดาวเทียม
สื่อสาร โดยทั่วไป คือ ภาครับสัญญาณ ภาคส่งสัญญาณ ภาคควบคุม และระบบสายอากาศวิทยุส่วน
พิเศษ ที่มีเฉพาะในดาวเทียม GPS คือ  ภาคกําเนิดสัญญาณเวลาความแม่นยําสูง เป็นนาฬิกาอะตอมมิค
แบบซีเซียม (Very High Precision Cesium Atomic Clock)                               

 



 ๑๓ 

              
 
 

     ภาพแสดงวงโคจรของดาวเทียม GPS   
 

 ภาคกําเนิดสัญญาณเวลาความแม่นยําสูง เป็นหัวใจสําคัญ ที่เป็นตัวกําหนด ความแม่นยํา 
ถูกต้อง ในการคํานวณตําแหน่งพิกัด ของ GPS Receiver  ที่รับสัญญาณบนโลก  หากภาคกําเนิด
สัญญาณเวลาบนดาวเทียมดวงใด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความแม่นยําเพียงพอ ดาวเทียมดวงนั้น จะ
ถูกปลดออกจากการใช้งาน ตามแผนงาน จะมีดาวเทียม โคจรทั้งหมด ๒๔ ดวง และสํารอง ๒ ดวง 
โดยมีการส่งดาวเทียมใหม่ เข้าสู่วงโคจร ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือชดเชยดาวเทียมที่
เสื่อมสภาพ  แต่เน่ืองจากเทคโนโลย่ีของดาวเทียมและภาคกําเนิดสัญญาณเวลาความแม่นยําสูง        
มีการพัฒนาตลอดเวลา ทําให้อายุการใช้งานของดาวเทียมยาวกว่าที่คํานวณไว้ ดาวเทียมจํานวนมาก 
ยังอยู่ในภาวะใช้งานได้ปกดิ  ถึงแม้จะอยู่ในวงโคจรมานานกว่า ๘ ปี (อายุเฉลี่ย ของดาวเทียม)     
ทําให้ปัจจุบันมีดาวเทียมอยู่ในวงจรที่ใช้งานได้ จํานวนมากกว่า ๓๐ ดวง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน 
 

๓.๔ หน้าที่สําคัญของดาวเทียม  GPS  มีดังนี้ 
 

๑.  รับข้อมูลวงโคจรที่ถูกต้องของดาวเทียม  (Ephemeris Data)  ที่ส่งมาจากสถานีควบคุม
ดาวเทียมหลัก (Master Control Station)  เพ่ือส่งกระจายสัญญาณข้อมูลน้ี  ลงไปยังพ้ืนที่โลก  
สําหรับ GPS Recetver ใช้ในการคํานวณระยะห่าง (Range) ระหว่างดาวเทียมดวงนั้น กับตัวเคร่ือง 
GPS Receiver และตําแหน่งของดาวเทียมบนท้องฟ้า เพ่ือใช้คํานวณหาตําแหน่งพิกัดของเครื่อง  
GPS Receiver เอง 

๒.  ส่งข้อมูลตําแหน่งโดยประมาณของดาวเทียมทั้งหมด (Almanac Information) และข้อมูล
สุขภาพของดาวเทียมลงไปยังพ้ืนที่โลก สําหรับ GPS Receiver ใช้ในการกําหนดดาวเทียม ที่จะ
สามารถรับสัญญาณได้ 
 

 
 



 ๑๔

๓.๕ การทํางานของ GPS 
 

หลักการทํางานพ้ืนฐานของ GPS เป็นเรื่องง่าย ๆ  แต่อุปกรณ์ของเคร่ืองมือถูกสร้างขึ้นด้วย
วิทยาการขั้นสูง ซึ่งการทํางานของ GPS คอื 
 

๑. หลักพ้ืนฐานของ SatellitesTriangulation  โดยอาศัยตําแหน่งของดาวเทียมในอวกาศ
เป็นจุดอ้างอิง แล้ววัดระยะจากดาวเทียม ๔ ดวง มายังเคร่ืองรับ GPS  และใช้หลักการทาง
เรขาคณิตในการคํานวณหาตําแหน่งบนพ้ืนโลก 

 

  
 
              ภาพแสดงองค์ประกอบหลัก GPS   
 

๒. การวัดระยะทางระหว่างเคร่ืองรับ  GPS  กับดาวเทียม GPS โดยการวัดระยะเวลาที่
คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับ GPS ใช้เวลาเดินทางของคลื่นวิทยุ  

สูตร : ระยะทาง = ความเร็ว x เวลาที่ใช้เดินทาง 
     

คลื่นวิทยุ : ความเร็ว = ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์ต่อนาที 
 

           การวัดระยะเวลาในการเดินทาง คือ โดยการเทียบกันของคลื่นสญัญาณที่ดาวเทียม 
ส่งมากับคลื่นสัญญาณที่เครื่องรับ GPS รับมา ส่วนคลื่นที่ใช้ในการส่งจะเป็น Pseudo Random Noise Code 
 

๓.  การวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางของ  GPS  จะต้องใช้นาฬิกาที่แม่นยํา
มาก ถ้า  PRN CODE จากดาวเทียมมีข้อมูลเวลาที่คลื่นเริ่มออกเดินทางจากดาวเทียม เมื่อคลื่นสญัญาณ
จากดาวเทียม และคลื่นสัญญาณจากเคร่ืองรับ GPS สมวารกัน (Synchronize)  และจะต้องใช้  
Atomic Clock ในการวัดเวลา ส่วนเวลาทีใ่ช้ในการเดินทางจะสั้นมาก ประมาณ ๐.๐๖ วินาที  คือ 
เวลาของเคร่ืองรับ  GPS * เวลาของดาวเทียม ส่วนการบอกตําแหน่ง GPS  ยังเป็นเวลาที่มีความ
แน่นอนถึง  ๑๐  นาโนวินาทีหรือดีกว่า 
 

 



 ๑๕ 

๔.  ต้องรู้ตําแหน่งของดาวเทียม GPS ที่แน่นอนในอวกาศ 
                - วงโคจรสูงมากประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไมล ์
                - วงโคจรอาจคลาดเคลื่อน (Ephemeris Errors) เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ 

 

                 
  ภาพแสดงการวัดระยะตําแหน่งของดาวเทียม GPS 
 

๕.  ต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก  สาเหตุที่ของ
ความคลาดเคลื่อน (GPS Errors) ของค่าพิกัดที่คํานวณได้ เกิดจากการเดินทางสู่ชั้นบรรยากาศ 
Ionosphere จะมีประจุไฟฟ้า และชั้น Troposphere  จะมีทั้งความชื้น อุณหภูมิ ความหนาแน่น  
ที่แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในการสะท้อนของคลื่นสัญญาณไปในหลายทิศทาง (Multipath  Error) ซึ่งที่
ผิวโลกคลื่นสัญญาณต้องกระทบกับวัตถุ  ก่อนถึงเครื่องรับ GPS จะทําให้มีการหักเหและสัญญาณ
จะอ่อนปัญหาที่เกิดจากดาวเทียม (Check Error, Ephemeris Error) อาจเกิดจากวงโคจรคลาดเคลื่อน
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ หรืออาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของ
นาฬิกาเพียงเล็กน้อย จะทําให้การคํานวณระยะทางผิดพลาดได้มากเนื่องจากดาวเทียมอยู่สูงมาก 
 
๓.๖ สถานคีวบคุมภาคพื้นทีดิ่น (MONTORING AND CONTROLLING) 

 
ระบบ GPS  ถูกควบคุมโดยกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา จากสถานีควบคุมหลักในรัฐ

โคโลราโด ซึ่งจะคอยตรวจสอบดาวเทียมทุกดวงในระบบป้อนคําสั่งควบคุม  และป้อนข้อมูล  รวมทั้ง
ให้ข่าวสารในการนําร่อง  สถานีตรวจสอบภาคพ้ืนดิน  ใช้สายอากาศภาคพ้ืนดิน ในการควบคุม
ดาวเทียม GPS  และส่งต่อข้อมูลให้แก่สถานี  Master Control  เพ่ือกําหนดตําแหน่งพิกัดที่แน่นอน 
ของดาวเทียมแต่ละดวง และปรับปรุงความถูกต้อง ของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ถ้าดาวเทียมดวงใดเกิด
ความผิดปกติขึ้น  สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน  ก็จะทําการกําหนดสุขภาพ  ดาวเทียมดวงน้ันเป็น   
“Un- Healthy” เพ่ือให้ GPS Receiver ทราบว่า ไม่ควรใช้ข้อมูลจากดาวเทียมดวงนี้  ซึ่งเคร่ืองรับ
ก็จะทําการตรวจสอบได้ จากการตรวจสอบสถานะของดาวเทียม  และเคร่ืองที่จะไม่การรับข้อมูล
จากดาวเทียมดวงดังกล่าว แล้วใช้ดาวเทียมดวงอ่ืน  ที่มีความเหมาะสมในการคํานวณตําแหน่งพิกัด



 ๑๖ 

แทน  ในบางคร้ังดาวเทียมอาจถูกปิดใช้งานเพ่ือทําการบํารุงรักษา  หรืออาจจะถูกปิดเพ่ือเปลี่ยนวง
โคจร ตามความเหมาะสม 

 

                         
 

 

  ภาพแสดงการควบคุมดาวเทียม GPS 
 
๓.๗  GPS  Receiver  บอก (คํานวณ)  ตําแหน่งพิกัดได้อย่างไร 

 

  
ดาวเทียม GPS  แต่ละดวงจะส่งกระจายสัญญาณ ๒ ชนิด อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ สัญญาณ 

Standard Positioning Service (SPS)  ซึ่งใช้สําหรับบุคคลทั่วไป และสัญญาณ Precisw 
Positioning Service (PPS)    ซึ่งใช้สําหรับทางทหาร สัญญาณ SPS เป็นสัญญาณแบบ Spread - 
Spectrum  ที่กระจายสัญญาณด้วยความถี่ ๑๕๗๕.๔๒ MHz สภาพแวดล้อม หรือสัญญาณรบกวน
ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า บนพ้ืนที่โลก มีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อสัญญาณดังกล่าว 
  

สัญญาณ SPS ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับวงโคจรของดาวเทียม ๒ ชนิด คือ ข้อมูล 
Almanac และข้อมูล Ephemeris ข้อมูล Almanac เป็นข้อมูลที่บอกถึงสภาพของดาวเทียม และ
ตําแหน่งวงโคจรของดาวเทียมทุกดวงในระบบอย่างคร่าวๆ เครื่องรับ GPS จะรับข้อมูล Almance 
จากดาวเทียมดวงใดๆ ที่สามารถรับสัญญาณได้ แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเลือกรับดาวเทียม         
ที่สามารถจะใช้ได้  ในการคํานวณตําแหน่งพิกัด ส่วนข้อมูล Ephemeris ประกอบด้วยข้อมูลที่
แม่นยําโดยละเอียด ของวงโคจรของดาวเทียม  แต่ละดวง ที่ทําการรับสัญญาณได้ สัญญาณ SPS จะ
ส่งรหัส (Code) ลงมาด้วย โดยรหัสดังกล่าว จะทําให้ GPS Receiver สามารถคํานวณ เวลาที่
สัญญาณ เดินทางจากดาวเทียม มาถึงตัวเคร่ือง GPS Receiver  ได้  เมื่อเคร่ืองทราบเวลาที่เดินทาง 
และตําแหน่งดาวเทียม (Ephemeris) ก็จะสามารถคํานวณหาระยะ (Pseudorange)  ระหว่าง
ดาวเทียม  แต่ละดวงกับ GPS Receiver ได้ เครื่องรับจะทําการรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย 
๓ ถึง ๔ ดวงในเวลาเดียวกัน เครื่องจะใช้ดาวเทียม ๓ ดวง ในการคํานวณหาตําแหน่งพิกัดเพียงอย่าง
เดียว โดยเมื่อทราบระยะทาง จาก  GPS Receiver ถึงดาวเทียม ๓ ดวง เครื่องจะสามารถคํานวณ
จุดตําแหน่งพิกัด ของตนเองได้ เมื่อกําหนดให้ความสูงคงที่ (ผู้ใช้ต้องป้อนค่าความสูงที่ทราบให้กับ
เครื่อง)  และถ้ารับสัญญาณจากดาวเทียมได้ ๔ ดวง เครื่องจะใช้ดาวเทียม ๔ ดวงในการคํานวณ
ตําแหน่งพิกัดและความสูงได้  โดยไม่จําเป็นต้องป้อนค่าความสูงให้กับเคร่ือง 



 ๑๗ 

 
๓.๘ ความแม่นยํา (ACCURACY)  ของตําแหน่งพิกัด ที่คํานวณได้ 

 
โดยทั่วไปแล้วเคร่ืองรับ GPS ที่ทํางานโดยอาศัยสัญญาณ SPS สามารถคํานวณค่าตําแหน่ง

พิกัดที่มีความถูกต้อง อยู่ในระยะ ๒๕ เมตร และค่าความถูกต้องของความเร็วอยู่ในระยะ ๕ เมตรต่อ
วินาที (เครื่อง GPS  ของ Magellan สามารถคํานวณค่าตําแหน่งพิกัด ที่มีความถูกต้องอยู่ในระยะ 
๑๕ เมตร) เน่ืองจากค่าความถูกต้องที่ได้น้ี จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า 
Selective Availability (SA) เพ่ือรักษาความม่ันคงทางทหาร สัญญาณ SA น้ีจะทําให้เกิดค่าความ
ผิดพลาดข้ึนกับข้อมูล Ephemeris ที่ส่งกระจายมาจากดาวเทียม ส่งผลให้ค่าความผิดพลาด ของค่า
ตําแหน่งพิกัดที่ได้ มีค่าเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ๑๐๐  เมตร ในการใช้งานทั่วไปแล้ว ค่าความผิดพลาดใน
ระยะ ๑๐๐ ก็ดีเพียงพอสําหรับการใช้งาน  ที่ต้องการความถูกต้องที่มากกว่าน้ี  สามารถทําได้โดยใช้
เทคนิค Differential เพ่ือกําจัดผลของ SA ซึ่งทําให้ค่าที่ได้มีความถูกต้องมากข้ึน 
  

นอกจากน้ี  ความถูกต้องของตําแหน่งพิกัด ยังขึ้นกับชุดของค่าคงที่ ที่เรียกว่า Map Datum 
ซึ่งค่าเหล่าน้ี มีความแตกต่างกัน สําหรับพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ โดยทั่วไปแต่ละประเทศจะใช้ Map Datum 
ที่แตกต่างกัน  ในการสร้างแผนที่ของพ้ืนที่ในประเทศ ตําแหน่งเดียวกันบนแผนที่ ๒ ฉบับ ที่ใช้ Map 
Datum ต่างกันในการสร้างแผนที่ จะให้ตําแหน่งพิกัดที่แตกต่างกัน  ดังน้ัน การเทียบตําแหน่งพิกัดที่
ได้จาก GPS Receiver กับตําแหน่งพิกัดจริง ที่ได้จากแผนที่ จึงต้องใช้ Map Datum เดียวกัน โดยที่ 
GPS Receiver ส่วนมากจะสามารถเปลี่ยน Map Datum ของเคร่ืองได้หลายแบบ เพ่ือให้สามารถ
นําเคร่ืองไปใช้บอกตําแหน่งเทียบกับแผนที่ในพ้ืนที่แต่ละประเทศได้ (เครื่อง GPS ของ Magellan 
โดยมากจะมี Map Datum ๗๒ แบบ  ให้เลือกใช้ตามประเทศ  โดยรวมถึง Map Datum Thai – Viet  
ซึ่งใช้ได้กับพ้ืนที่ประเทศไทยเวียตนาม และบริเวณอินโดจีน หลายประเทศ  ดังน้ัน  ถ้าท่านใช้งาน
เครื่องในประเทศไทย และใกล้เคียง จึงสมารถต้ัง Map Datum ของเคร่ือง เป็นแบบThai - Viet 
และไม่จําเป็นต้องใช้ Map Datum อ่ืนแต่อย่างใด สําหรับ Map Datum อ่ืนๆ ที่มีเครื่องจะ
ครอบคลุม การใช้งานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เว้นในบางบริเวณ หรือประเทศที่ไม่มีความสําคัญ
มากนัก) สําหรับการใช้เครื่องในการเดินเรือ ในทะเล และมหาสมุทร จะต้องเลือกใช้  Map Datum 
WGS - 84 ซึ่งเป็นชุดของค่าคงที่ สําหรับบริเวณทะเล มหาสมุทร และชายฝั่ง ที่ใช้ได้เกือบทุกพ้ืนที่
ทั่วโลก โดยทั่วไปถ้าไม่ทราบว่าแผนที่ที่ใช้อ้างอิง ทําโดยใช้ Map Datum   ของเคร่ืองเป็น WGS-84           
แต่ถ้าทราบ Map Datum ของแผนที่ที่ใช้เปรียบเทียบ ก็ให้ต้ัง Map Datum  ของเครื่อง GPS         
เป็นแบบเดียวกัน 
  

สําหรับประเทศไทย  ถ้าต้ัง  WGS-84  ให้กับเคร่ือง GPS จะทําให้ตําแหน่งพิกัด ที่อ่านได้
จากเครื่องเทียบกับแผนที่ประเทศไทย ที่อ้างอิงกับ Map Datum แบบ Thai – Viet  มีความ
แตกต่างในแนวราบที่ประมาณ ๔๑๓ เมตร  ซึ่งค่อนข้างสูงมาก ดังน้ัน ก่อนการใช้เครื่อง GPS         
ควรต้ังค่า Map Datum ให้ตรงกับแผนที่ ที่จะใช้เปรียบเทียบทุกคร้ัง 
 
 
 
 



 ๑๘ 

๓.๙ การประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจําวัน 
 
 

มีการนํา  GPS  มาใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์
หลายๆ ย่ีห้อ ได้ติดต้ังอุปกรณ์ GPS ไว้บนตัวรถ ทํางานร่วมกับแผนที่ประเทศไทย และแผนที่เมืองต่างๆ  
บนโลก เพ่ือระบุตําแหน่งของรถยนต์บนแผนที่น้ัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเดินทาง การค้นหา 
สถานที่ และไปยังจุดหมายท่ีต้องการได้แม่นยําและรวดเร็ว ย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถพัฒนาไปถึงการ
แก้ไขปัญหาจราจรที่ส่วนหน่ึงเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ชํานาญเส้นทาง จนทําให้ขับขี่ได้ช้าลง หรือหลงทาง
ได้ประยุกต์ใช้ในการเดินทางโดยจักรยาน ซึ่งสามารถบันทึกเส้นทางที่เราต้องการเดินทางไป  หรือ
นําไปยังเส้นทางที่คนอ่ืนได้บันทึกไว้แล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถบอกถึงทิศทางที่จะต้องไป 
ระยะทางที่ เหลือ และระยะทางที่จะถึงปลายทางด้วย (ขึ้นกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ GPS)  
ประยุกต์ใช้ในการเดินป่าโดยใช้งานคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละรุ่น/ย่ีห้อ เช่น การเก็บระยะทาง
โดยรวม,  นาฬิกา,  เข็มทิศ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น - ตก เป็นต้น หรือแม้แต่การติดตามตัวก็สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้งานได้จะเห็นแล้วว่า ประโยชน์ของ GPS มีมากมายหลากหลาย ขึ้นกับว่าจะนําไป
ประยุกต์ใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา หรือในเชิงธุรกิจ อีกทั้งอุปกรณ์ GPS ยังสามารถหา
ซื้อได้อย่างง่ายดาย  หลากหลายรุ่น หลากหลายราคา และหลากหลายฟังก์ช่ันการใช้งาน ตามความ
ต้องการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย 

 
 

๔. ระบบปฏิบติัการ Google Earth 
 

 
Google Earth เป็นโปรแกรมที่ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง            

แล้วนํามาสร้างเป็นแผนที่ ๓ มิติ จากทุกสถานที่ทั่วโลก เพ่ือให้บริการแก่สาธารณะชนโดยสามารถ
แสดงสถานที่ต่างๆ ไม่ยกเว้นแม้แต่กระทั่งสถานที่ที่เป็นความลับทางยุทธศาสตร์ บอกถึงเมืองสําคัญ 
ที่ต้ังสําคัญ สามารถ ขยายภาพ จากโลกทั้งใบไปสู่ประเทศ และลงไปจนถึงวัตถุเล็ก เช่น ถนน ตรอก 
ซอกซอย รถยนต์ บ้านคนและเป็นการทํางานแบบ Online โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ของประเทศต่าง ๆ 
ทาง Google Earth ก็สามารถแสดงภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดค่อนข้างสูง เหมือนเราได้
เข้าไปยืนอยู่ ณ ที่น้ันเลย Google Earth ยังใช้งานง่ายและสะดวกคนที่มีความรู้และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ 

Google  Earth เริ่มต้นที่นําภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพจากดาวเทียม มาผสมผสานกับ
เทคโนโลยี Streaming  แล้วทําการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Google เพ่ือนําเราไปยังจุด
ต่างๆ ที่ต้องการบนแผนที่โลกดิจิตอล แผนที่น้ีเกิดจากการสะสมภาพจากหลายๆ แหล่งข้อมูล  และ
จากดาวเทียมหลายดวง แล้วนํามาปะติดปะต่อกัน  เสมือนกับว่าเป็นผืนเดียวกัน หลังจาก
ปะติดปะต่อเสร็จแล้ว  Google ยังได้นําข้อมูลอ่ืน ๆ มาซ้อนทับอีกช้ันหน่ึง  ซึ่งแต่ละช้ัน ก็จะแสดง
รายละเอียดต่างๆ เช่น  ที่ต้ังโรงพยาบาล สถานีตํารวจ สนามบิน รวมท้ังสถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
เครื่องมือ ที่นํามาใช้สร้างข้อมูล การแสดงผลข้อมูลทั้งแบบจุดแบบลายเส้น หรือแบบรูปหลายเหลี่ยม 
ล้วนแล้วแต่สร้างมาจากเคร่ืองมือที่ช่ือว่า KML หรือ Keyhole Markup  Langugage  และหลังจาก
ซ้อนทับข้อมูลอีกข้อมูลเสร็จแล้ว Google  จะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของไฟล์  KML Zip 



 ๑๙ 

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า KMZ ซึ่งจะทําการบีบอัดข้อมูลไฟล์ KMZ ให้มีขนาดเล็กลง  เพ่ือรอให้บริการแก่
ผู้ใช้สถาปัตยกรรม แบบ Client/Server ที่ง่ายต่อการ Download  และนําไปใช้งาน 
 
 
 
๔.๑ ความสามารถของโปรแกรม 
 
 เป็นโปรแกรมสามารถดูแผนที่ได้ทุกมุมโลกประหน่ึงว่าเราเป็นผู้ควบคุมและขับเคล่ือน
ดาวเทียมเสียเอง  ประโยชน์โดยตรงที่จะได้รับก็คือ  ได้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว
เดินทาง การจราจร หรือที่พัก เป็นต้น Google Earth ยังใช้งานง่ายและสะดวกในการนําไปประยุกต์ใน
การเรียกการสอนได้ จึงเหมาะสําหรับ อาจารย์และนักเรียนที่จะใช้ในการสอนและการเรียนในวิชาต่างๆ 
 
๔.๒ การติดต้ัง Google  Earth 

 
๑. เปิด Internet  แล้วเข้าไป Download ที่      

 
http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 

       
 

                
  

ภาพแสดงการยอมรับและตกลงตามข้อปฏิบัติของ Google Earth   
 



 ๒๐ 

 
๒. เลือกยอมรับและดาวน์โหลด  Google  Earth จะตอบรับได้ดังภาพ เลือกต่อไป  
 

        
 ภาพแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมของ Google  Earth  
 
๓. เลือก  Save  และไปยังโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ที่ Download ติดต้ัง Google  Earth  

 
 ภาพแสดงการบันทึกโปรแกรม Google  Earth ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 



 ๒๑ 

๔. เมื่อ Download เสร็จใหก้ดปุ่ม Run เพ่ือทําการติดต้ังโปรแกรม 
                            

 
 ภาพแสดงการติดต้ังโปรแกรม Google  Earth 

๕. เมื่อติดต้ังเสร็จจะม ีIcon GoogleEarh        ที ่Desktop ให้ดับเบ้ิลคลิกที ่
Icon เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม จะได้ดังน้ี 

                      

 
  
ภาพแสดงการเริ่มต้นทํางานของโปรแกรม Google  Earth 

 
  



 ๒๒ 

๔.๓ คาํแนะนาํ 
 
 การทํางานของ Google  Earth จะมีหลักการทํางานคล้ายๆ กัน คือสามารถดูพ้ืนที่ต่างๆ ได้  
แต่จะมีแตกต่างกันที่ Version ของโปรแกรม เช่น การเพ่ิมเติมข้อมูลได้การวางหมุด วาดเส้น และการ
นําส่งข้อมูลออก หากเป็นVersion ที่สูงขึ้นได้ ก็สามารถทํางานได้มากย่ิงขึ้น แต่ถ้าหากเป็น Version 
แรกๆ หรือตํ่าๆ จะได้เพียงการดูข้อมูลเท่าน้ัน  ไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้  ทั้งน้ีโปรแกรม
เป็นการใช้ภาพ Graphic เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน คอมพิวเตอร์ Notebook รุ่นเก่า คอมพิวเตอร์ PC 
รุ่นเก่า อาจใช้งานไม่ได้ 

Google  Earth จะใช้งานได้ต่อเมื่อ เครื่องได้ทําการ เช่ือมต่อ Internet  อยู่เท่าน้ัน เพราะ
รูปถ่ายจากดาวเทียมต่าง ๆ จะถูกส่งมาให้เรา ทาง Internet ในขณะที่เราเลือกดูส่วนต่าง ๆ ของโลก 

๔.๔ ขั้นตอนการเปิดใช้งาน 

ผู้ใช้หาสถานที่ที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเข้าใช้งานในการโหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การใช้โปรแกรม Google  Earth ที่สมบูรณ์ แล้วเปิดโปรแกรม Google Earth โปรแกรมก็จะทําการ
ดึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาแสดงผล  โดยพ้ืนที่แสดงแรกอยู่แถวอเมริกาเหนือ ผู้ใช้สามารถ
เลื่อนไปยังตําแหน่งที่ต้องการโดยใช้เมาส์หรือเคร่ืองมือของโปรแกรมในตอนเร่ิมต้นโปรแกรมใหม่ 

 

  

  
  

    ภาพแสดงหน้าหลักของโปรแกรม Google  Earth 
  

หลังจากที่เข้าสู่โปรแกรมจะเห็นลูกโลก  ซึ่งเราสามารถใช้  Mouse  หมุนลูกโลกไปใน
ทิศทางต่างๆ เพ่ือไปยังประเทศท่ีเราต้องการ 

๑.  นํา Mouse  เข้าไปที่ลูกโลก แล้ว Mouse จะกลายเป็นรูปมือ 
๒.  คลิกค้างไว้ แล้วเลื่อน Mouse  เพ่ือหมุนโลก 

 



 ๒๓

 
๔.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการทํางาน 
 

  
 

       ภาพแสดงส่วนสําคัญของโปรแกรม Google  Earth 
 
ส่วนหลักๆ  ทีจ่ําเป็นต้องมีการเรียกใช้งานบ่อยคร้ังมีด้วยกันทั้งหมด ๘ ส่วน คือ 

 

๑. ส่วนเครื่องมือหลักในการจัดการข้อมูลแผนที่ (Menu  Panel) 
     ๑.๑ File  คือ เมนูที่ใช้สั่งและจัดการข้อมูลไฟล์งาน ต้ังแต่เปิด บันทึกข้อมูลงาน เป็นต้น 
     ๑.๒ Edit  คือ  เมนูใช้ในการแก้ไขข้อมลูในส่วนแผนที ่เช่น Copy  ภาพแผนที ่
     ๑.๓ View คือ  เมนูที่ใช้กําหนดแสดงรูปแบบการแสดงผลหน้าที่ส่วนแผนที ่
     ๑.๔ Tool คือ  มเีมนูทีใ่ช้ต้ังค่าการแสดงผลข้อมูลแผนที่ 

               ๑.๕ Add  คือ  ใช้ในการเพ่ิมขอ้มูลแผนที ่
     ๑.๖ Help  คือ  คําสั่งและคู่มือการใช้งานของโปรแกรม 
 

๒.  ส่วนค้นหา  (Search Panel) 
      ผูใ้ช้งานสามารถค้นหาพ้ืนที่ต้องการได้ด้วยการพิมพ์  คํา หรือ วล ีของสถานที่น้ันๆ 
ด้วยภาษาอังกฤษ เช่น  Bangkok New York  London  จากน้ันกดปุ่ม Enter  โปรแกรม Google 
Earth ก็จะมุ่งตรงไปยังตําแหน่งของแผนทีท่ี่ต้องการทันที 
 

๓.  รายการสถานที่หลัก ๆ หรือสถานที่ที่ได้ปักหมุดไว้ (Place Panet) 
        เราสามารถทําเคร่ืองหมายโดยการปักหมุดในทุกตําแหน่งของแผนทีเ่พ่ือช่วยในการ
จดจําได้  ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะแสดงรายการไว้ที่น่ีทั้งหมด 
 

๔.  ตําแหน่งหรือสถานที่ที่ใหบ้ริการ (Layer Panet) 
      วัตถุประสงค์หลักของ Google Earth  ที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือการให้บริการข้อมูล
ด้านสถานที่ให้แก่นักท่องเท่ียว นักเดินทางหรือ นักธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อค้าขายต่างถิ่น Layer 
Panel จะช่วยอํานวยความสะดวกโดยการบอกตําแหน่งสถานที่ที่ให้บริการต่างๆ เหล่าน้ัน ปัจจุบัน
การใช้งานใน Panel น้ีจะใช้งานได้ดีกับแผนที่ในประเทศ America Canada 



 ๒๔ 

๕.  การสร้างและลบข้อมูล (Mark/Edit Panet) 
      ผูใ้ช้สามารถสร้างจุด  Landmark  และแก้ไขข้อมูลได้โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธสรา้ง
ขึ้นด้วยปุ่มคําสัง่เพ่ิมข้อมลูซึ่งสามารถเพ่ิมขอ้มูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจุดหรือตําแหนง เส้น และพ้ืนที ่ของ
ข้อมูลลงในแผนที่ โดยการคลิกเลือกปุ่มสญัลักษณ์เหล่าน้ัน  และเมื่อมคีวามต้องการลบข้อมูลทีส่ร้าง 
สามารถลบข้อมูลได้ทันท ี โดยการคลิกขวา Delete 

 

๖.  ส่วนแสดงแผนที ่ (View  Panel) 
      เป็นส่วนทีม่ีไว้ดูแผนที่ ตรงน้ีผู้ใช้สามารถซูมย่อขยายภาพถ่ายแผนที่ได้ด้วยการใช้ 
Scroll หรือจะคลิกเมาส์ขวาแล้วเลื่อนขึ้นลงก็ได้ ผูใ้ช้ยังสามารถเลื่อนภาพได้ด้วยการคลิกเมาส์ซ้ายค้าง
แล้วลาก (Drag & Drop) ด้วย 
 

๗. เครื่องมือควบคุมการทํางาน 
     เป็นส่วนสําคัญทีผู่้ใช้ Google Earth  ต้องเข้ามาเก่ียวข้องเยอะที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้
ในการควมคุมการดูแผนที่ (View)  โดยผูใ้ช้สามารถขยายภาพ เปลี่ยนตําแหน่งมุมมองในแบบ 3 D 
การสั่งพิมพ์  หรือการส่งแผนที่แนบไปกับอีเมล์ให้เพ่ือน เป็นต้น 
 

๘.  ส่วนแจ้งสถานะ  (Status) ของโปรแกรม Google  Earth 
      Pointer  จะเป็นการระบุตําแหน่งว่า Moise ของเราอยู่ที่ตําแหน่งพิกัดที่เท่าไหร่ บนโลก 
ใช้เพ่ืออ้างอิงกับตําแหน่งจริงๆ บนพ้ืนที่โลกได้ (GPS) 
      Streamming  จะบอกว่าเรากําลัง โหลด รูปถ่ายจาก Internet อยู่ ซึ่งต้องรอจน    
กว่าจะ ๑๐๐%  เพ่ือจะได้เห็นภาพในตําแหน่งน้ัน ๆ ได้ชัดที่สุด 
     *ความเร็วในการโหลด ภาพ จะ ช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับความเร็วของ Internet  และความ
หนาแน่นของการใช้งาน Internet ในขณะนัน้ 
 Eye  Alt  ระยะห่างจากพ้ืนที่โลกในมุมมองขณะน้ัน 
 

๔.๖ ขัน้ตอนการใช้งานหลัก 
๑  การค้นหาตําแหน่งในแผนที่ด้วยการ  Search 

     
 

ภาพแสดงการค้นหาสถานทีต่่างๆในโปรแกรม Google  Earth    
 



 ๒๕ 

สามารถเลือกพิมพ์ช่ือที่ช่อง Fly To ข้อมูลสถานที่ต้องการได้  โดยการกรอกข้อมูลลงในช่องกรอกาย
ละเอียด  จากน้ันทําการกดปุ่ม Search โดยแบ่งเป็นประเภทของการค้นหาข้อมูลได้ ๓ ลักษณะคือ 
  Fly To :  ค้นหาแบบระบุช่ือสถานที่หรือกําหนดพิกัด 
  Local  Search :  ค้นหาแบบกําหนดเง่ือนไขว่าต้องการหาอะไรท่ีไหน (เช่นหาร้าน 
Pizza ที่เมือง San Francisco,CA) 
  Directions :  ค้นหาแบบกําหนดเง่ือนไขว่าต้องการเดินทางจากเมืองต้นทางไปยัง
เมืองปลายทาง 
  วิธีง่าย ๆ  ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาตําแหน่งสถานที่ในแผนที่โลกผ่าน Google Earth 
ได้อย่างรวดเร็วก็คือ การ Search  น่ันเอง ผู้ใช้เพียงพิมพ์คําหรือวลี ของช่ือหัวเมืองหรือประเทศ 
น้ันๆ แล้วกด Enter  เราก็จะเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวได้ทันที  แนะนําเพ่ิมเติมว่าผู้ใช้ควรใช้คําหรือวลี
ที่เป็นภาษาอังกฤษความชัดเจนของแผนที่ในแต่ละตําแหน่งนั้นไม่เท่ากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ
ความสําคัญของหัวเมืองหรือประเทศนั้น ๆ เช่น ในกรุงเทพฯ  ก็ย่อมที่จะชัดกว่าต่างจังหวัด ทว่า
กรุงเทพฯ กลับไม่ชัดเท่า New York ระดับขีดสุดของความชัดดูได้จากการ Streaming ซึ่งแสดง
สถานการโหลดไฟล์แผนที่ ครบ ๑๐๐% เมื่อไร น่ันคือชัดที่สุดแล้ว 

 

  ถ้าต้องการแสดงหน้าต่างของแผนที่เปรียบเทียบ กับภาพกว้างของแผนที่  เพ่ือดู
ตําแหน่งของแผนที่ที่ต้องการ โดยเลือกเมนู View>Over View หรือ Ctrl + M 

 
 

 

 
   

 ภาพแสดงการแสดงหน้าต่างของแผนที่เปรยีบเทียบกับภาพกว้าง   
 

  
 
 
 
 



 ๒๖ 

๒  การปักหมุดบอกตําแหน่ง และสร้างเส้นข้อมูลในแผนที ่
 

 

  
 

    ภาพแสดงการปักหมุดบอกตําแหน่ง และสร้างเส้นข้อมูลในแผนที ่  
 

          การปักหมุด Placemark  การสร้างเส้น และพ้ืนที่ปิดของข้อมูล มีความสําคัญอย่าง
มากต่อผู้ใช้ เพราะนี่คือการทําเครื่องหมายกํากับสถานที่ที่เราเคยไป หรือต้องการบอกตําแหน่งใน
แผนที่ สําหรับเตือนความจําตัวเอง หรือแม้แต่เป็นการบอกต่อให้กับเพ่ือทราบว่าที่ น่ีคืออะไร                  
เมื่อต้องการกํากับตําแหน่งในแผนที่  ผู้ใช้เพียงแต่ปักหมุดดังรูปก็ได้ อย่าลืมพิมพ์ช่ือสถานที่ ตรงนี้ผู้ใช้
พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ แต่จะมีปัญหาเรื่องสระลอยนิดหน่อย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรุ่น (Version) ของโปรแกรม
ที่ใช้งาน 
 

๓  รายการแผนที่ที่เคยปักหมุด 

 

   
  

        ภาพแสดงแสดงรายการที่เคยปักหมดุในตําแหน่งที่สนใจ   
 



 ๒๗

        บริเวณ Place Panel คือ รายการแผนท่ีที่เราเคยปักหมุดทั้งไฟล์แผนที่ของเราเอง
หรือไฟล์แผนที่ของคนอ่ืนที่ส่งมาให้ดู ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ที่น่ี เราเพียงแต่ดับคลิกไปยังช่ือหมุดก็จะ
แสดงแผนที่ให้ดูชมได้ทันที 

 

        
 

ภาพแสดงรายการแผนทีท่ี่เราเคยปักหมุด 
 
๔  การใช้เครื่องมือดูแผนที ่

         

    Layer Panet  ตรงนี้เป็นการหาตําแหน่งสถานที่ที่มีการบริการดังต่อไปน้ี Lodging  
(โรงแรม ที่อยู่อาศัย  หรือเคหะสถาน) Roads (ช่ือถนน) Terrain (มุมมองทางภูมิศาสตร์ ซึ่งก็คือ
ภูเขาที่สามารถมองในแบบ 3 D ได้)  Dining (ร้านอาหารหรือสวนอาหาร) Border (เป็นการตีเส้น
เพ่ือบอกเขตประเทศ)  Building (ตึกที่สามารถดูในแบบ 3 D ได้ (เฉพาะใน ๓๕ หัวเมืองของอเมริกา)  
บริการทั้งหมดน้ีแม้จะยังไม่มีแนะนําในประเทศไทย มีแต่อเมริกา 

 

  
 

        ภาพแสดงรายการท่ีมีอยู่ใน Gallery ที่มใีนฐานข้อมูล   
 



 ๒๘

     Tool Panet ส่วนน้ีที่เราต้องใช้บ่อยๆ แน่นอน การใช้งานในส่วนน้ีผู้ใช้ยังสามารถควบด้วยการ
คลิกเมาส์ได้อีกด้วย เช่น เราสามารถซูมย่อขยายภาพถ่ายแผนท่ได้ด้วยการใช้ Mouse Scroll  หรือ
จะคลิกเมาส์ขวาแล้วเลื่อนขึ้นลงก็ได้ ผู้ใช้ยังสมารถเลื่อนภาพได้ด้วยการคลิกเมส์ซ้ายค้างแล้วลาก 
Drag & Drop) อีกด้วย 

 

 
                      ภาพแสดงเคร่ืองมือในการวัดระยะ   
 
๕  การวัดระยะทาง  
       การหาระยะทางระหว่างจุดที่สนใจสองจุดมีสองวิธีแบบ วัดโดยการขจัดแบบเส้นตรง 

(Line)  หรือการวัดระยะเส้นทางจริง (Path)  โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้จากเมนู Tools>Measure หรือ 
Icon รูปไม้บรรทัด เมื่อขึ้นหน้าต่าง Measure ก็ให้กําหนดหน่วยที่ต้องการเป็น Meters แล้วทําการ
คลิกเมาส์จุดสองจุดเป้าหมาย ก็จะได้ค่าระยะการขจัดเป็นระยะทางหน่วยเมตรที่ต้องการ เมื่อใช้
เสร็จก็สามารถลบเส้นด้วยปุ่ม Clear Line 

               

 
 

            ภาพแสดงการวัดระยะสามารถกําหนดหน่วยที่จะวัดระยะได้   



 ๒๙ 

 
       ในกรณีที่ต้องการวัดเส้นทางจริงให้เลือกที่แถบ Path แล้วคลิกไปตามเส้นทางก็จะได้
ระยะทางความยาวรวมจริง สามารถนํามาใช้คํานวณระยะเวลาในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายโดย 
ประมาณได้ 
 

 ๖  การบันทึกไฟล์แผนทีจ่าก Google Earth 
         

         เพ่ือเป็นการเผยแพร่แผนที่ของเรา การบันทึกไฟล์จาก Google Earth จึงจําเป็นมากๆ 
เน่ืองจากสามารถเอาแผนที่ของเราไปแก้ไข เช่น  นําไปทําการปักหมุดบอกสถานที่เพ่ิมเติมได้อีกด้วย 
        การบันทกึข้อมูลไฟล์ เลอืก File>save>save  place as   การบันทกึข้อมูลรูปภาพ 
โดยการบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล jpg เลือก File>save>save Image 

 

  
 
              ภาพแสดงการบันทึกข้อมูลเพ่ือนําไปใช้กับระบบอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

การแสดงแผนที่ป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
๑. การเปิดข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในรูปไฟล์ KML ที่ได้ทําการแปลงข้อมูลจาก Shape file 

และแก้ไขข้อมูลให้สามารถอ่านภาษาไทย ทําโดยการดับเบ้ิลคลิกที่ Icon เ พ่ื อ เ ข้ า สู่ เ ปิ ด
โปรแกรม Google Earth 
 

 
 

                         ภาพแสดงการเปิดโปรแกรม Google Earth 
 

๒. เมื่อเปิดโปรแกรม Google Earth ขึ้นมาจะพบหน้าต่างดังรูปซึ่งเป็นหน้าหลักของการ
ทํางานของ Google Earth 

          
ภาพแสดงหน้าหลักของ Google Earth 

 



 ๓๑ 

๓. การเปิดข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ทําการแปลงค่าแล้วทําโดย ไปที่ File --> 
Open เลือก File KML ที่เราได้ทําการแปลงและเก็บใน testgoogle ขึ้นมา 
 

 
 

                ภาพแสดงการเปิดข้อมูลแนวเขตป่าสงวนจังหวัดเชียงใหม่  
 

๔. จะปรากฏข้อมูล KML ที่เราได้ทําการแปลงค่าไว้แล้วขึ้นมา เราสามารถขยายภาพ 
(Zoom In) เข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือดูรายละเอียด หรือ Zoom out เพ่ือดูภาพรวมของป่าได้ 
 

 
  

                ภาพแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ปรากฏ 
 



 ๓๒

๕.  การค้นหาสถานที่ทําได้โดยการพิมพ์ช่ือบ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ในช่อง Fry to    
แล้วกด Search Google Earth จะค้นหาช่ือดังกล่าวจากฐานข้อมูลจาก Google Earth และ
โปรแกรมจะหมุนไปยังตําแหน่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เราก็จะทราบว่าพ้ืนที่น้ันอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือไม่ 

 

                  
 
                         ภาพแสดงการค้นหาสถานที่ 

 
๖. การดูภาพในมุมเอียงเพ่ือให้เกิดภาพ ๓ มิติ ไปยังเคร่ืองมือ Tilt up และ Tilt down 

เพ่ือเอียงองศาของการมองภาพจากแนวด่ิงไปแนวราบ แล้ว Rotale Left และ Rotale right คือ 
หมุนภาพไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเพ่ือหามุมที่เหมาะสม 

 
       

 
            
                   ภาพแสดงภาพแสดงภูมิประเทศในเขตป่าเชียงดาว 

 



 ๓๓ 

 ๗. การดูสภาพพ้ืนที่ป่าทําการขยายภาพ และปรับแต่งให้เหมาะสม จะทาํให้เราสามารถ
มองเห็นสภาพภูมิประเทศ และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกจากพ้ืนที่ป่าได้อย่างชัดเจน 

 
 

 
 
              ภาพแสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าแม่ริม 
 

การปักหมุดจุดที่น่าสนใจ 
ความสามรถของโปรแกรม Google earth นอกจากการแสดงสถานท่ีที่น่าสนใจต่างๆ          

แล้วเรายังสามารถสร้างและเก็บตําแหน่งที่น่าสนใจไว้ เมื่อต้องการกลับมาดูก็สามารถทําได้ ดังน้ี 
๑. ในโปรแกรม Google earth เราสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลของเราเอง โดยเลือก add folder  

ขึ้นใน My Places  
          

 
                ภาพแสดง การสร้าง Folder ไว้เก็บข้อมูล 

 



 ๓๔ 

๒. การต้ังช่ือ Folder ไว้สําหรับเก็บข้อมูลที่สนใจ เพ่ือกลับมาเปิดดูเมื่อต้องการ และ
สามารถนํา File ข้อมูลไปใช้ในโปรแกรม GIS ได้ 

                 

 
 

                              ภาพแสดงการต้ังช่ือ Folder ใหม ่
 
๓. การปักหมุดในตําแหน่งที่สนใจหรือที่ต้องการเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป โดย Click ที่ Icon 

รูป เข็มหมุดสีเหลือง เพ่ือ add placemark 
 

     

 
 

                                 ภาพแสดงการปักหมุด 
 

 
 
 



 ๓๕ 

๔. ทําการต้ังช่ือหมุดในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาและ ใช้ Mouse เลื่อนหมุดไปยังจุดที่เราต้องการ 
 

ภาพแสดงการปักหมุดที่สนใจ 
 
๕. การเปลี่ยนสัญลักษณ์จุดที่หน้าสนใจ click ที่ icon รูปเข็มหมุดสีเหลือง จะปรากฏหน้าต่าง 

ให้เลือก icon ขึ้นมา 

                       
 
                             ภาพแสดงการเลือกสัญลักษณท์ี่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 



 ๓๖

๖. การแก้ไขสญัลักษณแ์ละการแสดงผลใน Tab Style,Color  
ในช่อง Label เราสามารถกําหนดขนาดของเส้นและส ีความโปร่งแสงได้(Opacity)  

Opacity = 0 ไม่แสดงข้อมูล 
ในช่อง icon เราสามารถกําหนดสีและ ขนาดของเส้น (Width) ความโปร่งแสงได้  

(Opacity) Opacity = 0 ไม่แสดงข้อมูล 
เมื่อกําหนดขนาดของสัญลักษณ์ได้ตามต้องการแล้ว Click OK 
                                  

           
                           ภาพแสดงการเลือกรายละเอียดอย่างอ่ืน 

๗. ทําการ add จุดที่หน้าสนใจจุดที่ 2 ขึ้น โดย Click ที่ Icon รูป เข็มหมุดสีเหลือง เพ่ือ 
add placemark จะเห็นว่าสัญลักษณ์  icon ได้ถูกเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแล้ว 

             
       

 
               ภาพแสดงจุดที่ได้ถูกเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ 
 



 ๓๗ 

 ๘. เมื่อทําการปักหมุดจุดที่เราสนใจ เสร็จแล้ว ทําการ Save ข้อมูล โดย Click ขวาท่ี 
Folder ที่เราสร้างขึ้นมา เลือก Save as 
  

               
 
                     ภาพแสดงการบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้น 
 

 
๙. ทําการต้ังช่ือ file แล้วเลือกสถานที่จัดเก็บ ในช่องล่างสุดเลือกชนิด file เป็น KML  

 

 
 

                                   ภาพแสดงการต้ังช่ือและบันทึกใน Folderที่ต้องการ 
 
 
 
 



 ๓๘ 

การสรา้งพืน้ทีรู่ปทรงปิด (Polygon) 
 
 ใน Google Earth มีเครื่องมือที่สร้างรูปหลายเหลี่ยมหรือรูปทรงปิด (Polygon) เราสามารถ 
วาดรูปทรงพ้ืนที่ที่สนใจและเก็บไว้ และนําไปแปลงเป็น Shape File ในโปรแกรม ArcGis ดังน้ี 

 ๑. Click ที่ Icon รูป หกเหลีย่ม  เพ่ือ add polygon 
 

 
 

 ภาพแสดงเคร่ืองมือการสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม 
 

๒. ทําการต้ังช่ือ พ้ืนที่รูปทรงปิด (Polygon) ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา ปรับสีและขนาดตามต้องการ 
ใน Tab Style,Color  
ในช่อง Lines เราสามารถกําหนดสีและ ขนาดของเส้น (Width) ความโปร่งแสงได้  

(Opacity)  Opacity = 0 ไม่แสดงข้อมูล 
ในช่อง Area เราสามารถกําหนดสีของรูปทรงปิดภายในและความโปร่งแสงได้ (Opacity) 

                
         

ภาพแสดงการเปลี่ยนรายละเอียดรูปทรงหลายเหลี่ยม 



 ๓๙ 

 ๓. ทําการ Digitize ข้อมูล โดย Click Mouse ในตําแหน่งที่ต้องการจากน้ัน Click Mouse 
เลื่อนไปเร่ือยๆจนจบพ้ืนที่ โดยจุดสุดท้ายให้ทําการ Double Click เพ่ือจบการทํางาน 
 

    
 
                 ภาพแสดงการสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม 
  

๔. ทําการ add พ้ืนที่รูปทรงปิด (Polygon) รูปที่ 2 ขึ้น โดย Click ที่ Icon รูป หกเหลี่ยม 

 เพ่ือ add polygon จะเห็นว่าสีและขนาดของ polygon  ได้ถูกเปลี่ยนไปตามที่เราต้ังค่า 
 

 
 
                  ภาพแสดงการสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยมรูปที่ สอง 



 ๔๐ 

 ๕. เมื่อทําการสร้างพ้ืนที่รูปทรงปิด (Polygon) เสร็จแล้ว ทําการ Save ข้อมูล โดย Click 
ขวาที่ Folder ที่เราสร้างขึ้นมา เลือก Save as  
 

               
 
                  ภาพแสดงการบันทึกรูปทรงหลายเหลี่ยม 
 
 ๖. ทําการต้ังช่ือ file แล้วเลือกสถานที่จัดเก็บ ในช่องล่างสุดเลือกชนิด file เป็น KML  
 

    
 
                    ภาพแสดงการบันทึกและทีจ่ัดเก็บไฟล์ 
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