ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

คานา
ชุดการเรียนรู ้ “ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีทงั้ หมด 6 ชุด
เป็ นผลงานทีจ่ ดั ทาขึ้นเพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ชุดการเรียนรู ้ ชุดนี้ผูเ้ รียนสามารถ
ศึกษา หาความรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเองซึง่ มีเนื้อหาสาหรับฝึ กปฏิบตั ิ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึ กหัด
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึง่ มีภาพประกอบช่วยสร้างความสนใจ และช่วยให้ผูเ้ รียน
ได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะศึกษาหาความรู ้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทีม่ ไิ ด้เอ่ยนามทุกท่านทีม่ สี ่วนช่วยให้คาปรึกษา
และแนะนาในการจัดทาชุดการเรียนรู ้ “ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 สาเร็จ
ไปด้วยดี มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น อันจะนามาซึง่ ประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างแท้จริง

นางสาวสุนันทา แข็งแรง
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คาชี้แจง
ชุ ด การเรี ย นรู ้ “ครู สุ น ัน ทา พาเรี ย นภู มิ ศ าสตร์ ” ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 5 จัด ท าขึ้น เพื่ อ
ประกอบการเรียนรู ก้ ลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึ กษาปี ท่ี 5
เพือ่ ให้นกั เรียนได้ศึกษาและปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง โดยจัดทาชุดการเรียนรูช้ ้ ชี วนให้ศึกษาเนื้อหาและ
ความบันเทิงมาสู่ การเป็ น หนังสื อ เป็ นสื่อในการให้เ นื้ อ หาโดยตรง ได้ก าหนดจุด ประสงค์ย่ อยของ
กิจกรรมนัน้ ๆ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิกิจกรรม แบบประเมินผลการเรียน เพื่อให้ผูเ้ รียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

ชุดที่ 1 เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

หน้า ง

ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

คาแนะนาสาหรับครู

1. ศึกษาเนื้อหาของชุดการเรียนรูอ้ ย่างละเอียด
2.
3.
4.
5.
6.

คานึงถึงวัสดุอปุ กรณ์ทจ่ี ะใช้ให้ถูกต้อง
ใช้ชดุ ปฏิบตั คิ วบคู่กบั แผนการสอนทีจ่ ดั ทาขึ้น
แจกใบกิจกรรม ใบความรู ้ และใบงาน ตามลาดับขัน้ ตอนไม่ควรข้ามขัน้ ตอน
แนะนาหรือสาธิตวิธีการศึกษาชุดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนดูเป็ นตัวอย่างจนเข้าใจ
ดูแลและสังเกตการปฏิบตั งิ านของนักเรียน

7. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักเรียน
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ชุดการเรียนรู ้ “ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เล่มนี้ใช้ประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ชัน้ มัธยมศึ กษาปี ท่ี 5 ชุด ที่ 1
เรื่อง เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทางภูมศิ าสตร์ ให้นกั เรียนปฏิบตั ดิ งั นี้
1. บทเรียนนี้เป็ นชุดการเรียนรูส้ าหรับให้นกั เรียนศึกษาด้วยตนเอง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ นักเรียนต้องมีความซือ่ สัตย์
ต่อตัวเองห้ามเปิ ดดูเฉลยคาตอบล่วงหน้า
3. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
4. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้
5. ศึกษาความรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ ตามลาดับ จากนัน้ ไปทาใบงานท้ายบทเรียนตามลาดับ
ขัน้ ตอน
6. ตรวจคาตอบของใบงานจากเฉลยท้ายเล่ม
7. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
8. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
9. สรุปผลคะแนนทีไ่ ด้รบั ในกระดาษคาตอบเพือ่ ทราบผลการเรียนและการพัฒนาต่อไป
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. อธิบายความหมายของภาพถ่ายทางอากาศและเครื่องมือที่ใช้
ในงานภาพถ่ายทางอากาศได้
2. อธิบายความหมายและระบุเครื่องมือที่ใช้ในงานสารวจได้
อย่างถูกต้อง
3. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของการกาหนดตาแหน่ ง
บนโลกได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายความหมายและระบุอปุ กรณ์การสารวจระยะไกลได้
อย่างถูกต้อง
5. อธิบายความหมายและระบุเครื่องมือที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาอธิบาย :ให้นักเรียนกากบาท (X) คาตอบที่ถกู ต้องที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
ใช้เวลา 10 นาที
1. หากต้องการศึกษาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร นักเรียนจะไม่สามารถใช้เครือ่ งมือใด
ก. บารอมิเตอร์ และ เรนเกจ
ข. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ และ เทอร์โมกราฟ
ค. แผนทีค่ วามกดอากาศ และ ไซโครมิเตอร์
ง. ภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายจากดาวเทียม
2. หากรัฐบาลพม่าต้องการทราบจานวนโบราณสถานในประเทศพม่าทัง้ หมด นักเรียนจะแนะนาให้ใช้
เครือ่ งมือใดจึงจะสามารถนับจานวนได้จริงและครบถ้วนไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดได้นอ้ ยที่สุด
และยังประหยัดเวลาอีกด้วย
ก. ภาพถ่ายทางอากาศ
ข. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ค. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศและการสารวจภาคสนาม
ง. แผนทีท่ างประวัตศิ าสตร์และฐานข้อมูลทางโบราณคดี
3. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
ก. GPS ใช้กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม อานวยความสะดวกในการเดินทาง
ข. RS ใช้สารวจทรัพยากรทางธรรมชาติ การเตือนภัยทางธรรมชาติ การพยากรณ์อากาศ
ค. GIS ใช้ประโยชน์ดา้ นการจัดการทีด่ นิ ด้านการแบ่งเขตการปกครอง และเส้นทางคมนาคม
ง. RS คือการนาข้อมูลจาก GPS และ GIS มาประมวลผลเพือ่ สร้างแบบจาลองพื้นทีด่ ว้ ย
คอมพิวเตอร์
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4. ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
ก. ภาพจากดาวเทียมไม่สามารถแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแต่ละประเทศได้
ข. GPS แสดงข้อมูลตาแหน่งสถานทีต่ ่างๆได้ โดยเครื่องไม่ตอ้ งไปผ่านสถานทีน่ นั้ ๆ
ค. ภาพถ่ายทางอากาศสามารถแสดงลักษณะลมฟ้ าอากาศและพายุได้อย่างชัดเจน
ง. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศไม่ได้แสดงการตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชนว่าหนาแน่นหรือเบาบาง
5. การวางแผนและจัดการพื้นที่เพาะปลูกจานวน 10,000 ไร่ ควรเลือกใช้ขอ้ มูลจากเครือ่ งมือใด
ก. GIS
ข. GPS
ค. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ง. ภาพถ่ายทางอากาศ
6. การศึกษาในข้อใด ไม่ สามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
ก. พื้นทีน่ า้ ท่วม
ข. โบราณวัตถุในถา้
ค. แหล่งโบราณสถาน
ง. พื้นทีบ่ ริเวณรอยต่อของแม่นา้
7. ในช่วงฤดูฝน มีพายุฝนกระหน่า ท้องฟ้ าปิ ด หน่ วยงานด้านความปลอดภัย เฝ้ าระวังพื้นที่เสีย่ งภัย
ต่อการเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ควรเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมกลุม่ ใด
ก. TIROS, NOAA และ GEOS
ข. LANDSAT, TERRA และ AQUA
ค. SPOT, NAVSTAR และ CORONA
ง. SEASAT, RADARSAT และ LANDSAT
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8. ข้อมูลจากดาวเทียม MOS และ NOAA เป็ นประโยชน์ในด้านใดตามลาดับ
ก. การสือ่ สาร และจัดการป่ าไม้
ข. การพยากรณ์อากาศ และจัดการป่ าไม้
ค. สารวจทรัพยากรธรรมชาติ และ การวางผังเมือง
ง. การสารวจทรัพยากรพื้นนา้ และพยากรณ์อากาศ
9. บุคคลในข้อใดใช้เครือ่ งมือภูมิศาสตร์ไม่ถกู ต้อง
ก. ไก่ใช้ไซด์โมมิเตอร์วดั แรงสันสะเทื
่ อนของเปลือกโลก
ข. ไข่ใช้สเตอริโอสโคปดูภาพให้เป็ นสามมิติ
ค. กิ่งใช้เทอเรสโคปวัดความสูงของพื้นที่
ง. ก้อยใช้ไฮโกรมิเตอร์วดั ทิศทางลม
10. ข้อใดไม่ควรใช้ Remote Sensing ในการสารวจ
ก. อุบตั เิ หตุบนถนนสุขมุ วิท
ข. แหล่งแร่ทองคากาญจนบุรี
ค. นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ง. แหล่งโบราณสถานเมืองพุกามในพม่า
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
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ใบความรูท้ ่ี 1
เรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศ

ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial photograph) หมายถึง ภาพของพื้นผิวโลกทีไ่ ด้จากการถ่ายรูป
ทางอากาศด้วยวิธีนากล้องถ่ายรูปติดกับอากาศยานทีบ่ นิ ไปเหนือผิวโลกบริเวณทีจ่ ะถ่ายรูป แล้วทาการ
ถ่ายรูปตามตาแหน่ง ทิศทางและความสูงของการบินทีไ่ ด้วางแผนไว้ก่อนแล้วหลังจากนัน้ นาฟิ ลม์ ไปล้าง
และอัดภาพ จะได้รูปภาพที่มคี วามละเอียดในบริเวณทีถ่ ่ายภาพ
ภาพถ่ายทางอากาศมี 2 ชนิด คือภาพถ่ายแนวดิ่ง (Vertical) และภาพถ่ายแนวเฉียง
(Obligue)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศ
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/supham
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ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ
การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ เป็ นการแปลภาพด้วยสายตาและใช้อปุ กรณ์ท่สี าคัญ
ได้แก่
1. กล้องมองภาพสามมิตขิ นาดเล็ก (Pocket Stereoscope) โดยมีขนั้ ตอนการใช้ ดังนี้
1) ตรวจสอบให้ถูกต้องว่า ภาพถ่ายทางอากาศทีใ่ ช้นนั้ ต้องเป็ นภาพถ่ายทีต่ ่อเนื่อง
อยู่ในแนวบินเดียวกันและมีส่วนซ้อนทับกัน
2) วางภาพถ่ายทางอากาศคู่นนั้ ลงบนพื้นราบให้เงาของรายละเอียดพุ่งเข้าหาตัวผูม้ องและ
ให้ส่วนนัน้ ซ้อนทับกัน โดยยึดเอารายละเอียดทีเ่ หมือนกันซ้อนอยู่ห่างกันประมาณ 5.6 เซนติเมตร
3) วางกล้องมองภาพสามมิตขิ นาดเล็กลงบนภาพถ่ายทางอากาศโดยให้เลนส์ทางซ้ายอยู่บน
รูปซ้ายและเลนส์ทางขวาอยู่บนรูปขวา
4) มองภาพถ่ายโดยให้สายตาผ่านเลนส์ของกล้อง ภาพสามมิตกิ จ็ ะเกิดขึ้นในความรูส้ กึ
ของผูม้ อง

ภาพที่ 2 กล้องสามมิติขนาดเล็ก
ทีม่ า : http://ch-chatmongkon.blogspot.com/
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2. กล้องแบบกระจก

(Mirror Stereoscope) มีวธิ ีการใช้ ดังนี้

1) ปรับโฟกัสของกล้องส่องและจัดให้มรี ะยะห่างเท่ากับระยะฐาน
2) หาระยะฐาน โดยมองผ่านกล้องด้วยตาซ้าย ใช้ดนิ สอจุด ณ กึ่งกลางทางด้านซ้ายแล้ว
มองด้วยตาขาว ใช้ดนิ สอจุดทางขวาให้ทบั จุดเดิม จากนัน้ ลากเส้นเชื่อม 2 นัน้ วัดความยาวซึง่ เป็ น
ระยะฐาน
3) การวางภาพจะวางให้เงาเข้าหาตัวผูแ้ ปล การเห็นภาพสามมิตจิ ะเกิดได้งา่ ยขึ้น แต่มบี างภาพ
ทีส่ ามารถเห็นภาพสามมิตไิ ด้ชดั ถึงแม้เงาออกนอกตัว ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั การถ่ายภาพ วางภาพทัง้ สอง
ในระยะห่าง ระยะจุดหลักและเชื่อมหลักบนภาพที่ 2 เท่ากับประมาณระยะของระยะฐาน
4) วางกล้องให้ขนานกับแนวบิน ซึง่ เป็ นเส้นเชื่อมระหว่างจุดหลักและเชื่อมจุดหลักของภาพนัน้
แล้วทาเส้นคู่โดยการแบ่งแนวบินทัง้ สองข้างและลากเส้นตัง้ ฉากตัดกับแนวบินจะได้เส้นคู่ซา้ ย- ขวา
ส่วนเส้นคู่บน ล่าง จะกาหนดโดยการแบ่งครึ่งบริเวณทีท่ บั ซ้อนและแนวของภาพถัดไป
5) ต่อเส้นคู่ขนานทัง้ 4 ด้านและแปลวิเคราะห์ภาพถ่าย

ภาพที่ 3 กล้องแบบกระจก
ทีม่ า : http://ch-chatmongkon.blogspot.com
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ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศ
1. การสารวจและทาแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ
2. การใช้ในกิจการทหารและความมันคงของประเทศ
่
3. การสารวจและติดตามการเปลีย่ นแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
4. การสารวจและติดตามการเปลีย่ นแปลงพื้นทีก่ ารใช้ทด่ี นิ
5. การวางผังเมืองและการสารวจแหล่งโบราณคดี
6. การสารวจและการติดตามด้านยุทธศาสตร์และความมันคงของชาติ
่
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศ
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ภาพถ่ายทางอากาศ หมายถึงอะไร
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งเป็ นกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. อุปกรณ์ทใ่ี ช้แปลความภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่อะไรบ้าง
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบความรูท้ ่ี 2
เรื่อง การสารวจ
ความหมายของการสารวจ
การสารวจ (Survey) หมายถึง การวัดหาความสัมพันธ์ของจุดต่าง ๆ บนผิวโลก รวมถึง
การนาค่าทีร่ งั วัดได้จากการสารวจไปคานวณระยะทาง มุม ทิศทาง ตาแหน่ง ความสูงตา่ พื้นที่ หรือ
ปริมาตร เพือ่ สร้างเป็ นแผนทีท่ เ่ี หมาะสมแก่จดุ ประสงค์ของการใช้งาน
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
การสารวจมีหลายประเภท เช่น การสารวจพื้นราบ การสารวจภูมปิ ระเทศ การสารวจ
เพือ่ ออกโฉนดทีด่ นิ การสารวจเพือ่ สร้างทางคมนาคม เป็ นต้น เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสารวจจึงมีหลาย
ชนิด เช่น
1. กล้องระดับมือถือ (Hand level) เป็ นกล้องสารวจทีใ่ ช้กบั งานสารวจระดับความสูง
ของภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่ตอ้ งการความละเอียดและถูกต้องสูง ใช้ในการกาหนดแนวเล็งของพื้นราบ
เพือ่ ส่องหา ค่าระดับและขยายภาพของวัตถุทอ่ี ยู่ไกล ๆ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ลักษณะกล้องทัวไปท
่ าด้วย
ทองเหลือง พลาสติก สเตนเลส เครื่องมือชนิดนี้ตอ้ งใช้ร่วมกับไม้วดั ระดับ
2. ไม้วดั ระดับ (Level staff) เป็ นไม้ทใ่ี ช้ประกอบกับกล้องระดับเพือ่ วัดความแตกต่าง
ของระดับความสูงตา่ ของพื้นที่
3. สมุดบันทึกสนาม (Field book) เป็ นสมุดทีใ่ ช้จดบันทึกต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ
ในสนามเพือ่ นามาใช้งานต่าง ๆ ต่อไป
4. เข็มทิศ (Compass) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการหาทิศเพือ่ กาหนดแนวหรือขอบเขต
ในการสารวจ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเขียนแผนผังหรือแผนทีเ่ พือ่ การใช้งาน
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5. เทปวัดระยะ (Measuring tape) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดระยะทาง นิยมใช้กบั
พื้นทีข่ นาดไม่ใหญ่มาก มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศค่อนข้างราบเรียบ มีหลายชนิด ได้แก่
5.1 เทปเหล็ก (Steel tape) มีความยาว 20 50 และ 100 เมตร มีขดี บอกระยะทาง
เป็ นเมตรและเซนติเมตร
5.2 เทปผ้า (Cloth tape) ใช้กบั งานทีไ่ ม่ตอ้ งการรายละเอียดมาก ใช้สะดวก เก็บรักษา
ง่ายมีขนาดและขีดบอกระยะเหมือนเทปเหล็ก
6. ล้อวัดระยะ (Odometer) ใช้ในการวัดระยะทีเ่ ป็ นเส้นตรง เช่น แนวรัว้ ความยาวของ
ถนน เป็ นต้น
7. ระบบการกาหนดตาแหน่ งบนโลก (Global Positioning System (GPS)) เป็ นระบบ
การหาตาแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกโดยการใช้ดาวเทียม อุปกรณ์ และเครื่องมือทีถ่ ูกสร้างขึ้นด้วย
วิทยาการขัน้ สูง
8. กล้องถ่ายรูป (camera) เป็ นเครื่องมือใช้สาหรับถ่ายภาพลักษณะภูมปิ ระเทศบริเวณ
ทีท่ าการสารวจเมือ่ นาฟิ ลม์ ทีใ่ ช้บนั ทึกมาผ่านกรรมวิธีการล้างและอัด ก็จะได้รูปภาพทีแ่ สดง
ภูมปิ ระเทศต่าง ๆ

ภาพที่ 4 เทปวัดระยะ
ทีม่ า : http://www.pspmart.com
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ความสาคัญและประโยชน์ของการสารวจ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากสารวจสามารถจัดทาเป็ นแผนที่ ภาพตัดความยาว และภาพตัดตามขวาง
การสารวจมีประโยชน์และความสาคัญ ดังนี้
1. ด้านการสารวจชนิดอืน่ ๆ ใช้สาหรับเป็ นหลักฐานอ้างอิงต่อไปในงานสารวจ
2. ด้านการกาหนดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ ใช้ในการหาขอบเขตแปลงทีด่ นิ และการแบ่งแยกทีด่ นิ
3. ด้านการก่อสร้าง ใช้ในการกาหนดทีต่ งั้ และการวางผังแนวสิง่ ก่อสร้างต่างๆได้อย่างถูกต้อง
4. ด้านการสารวจภูมปิ ระเทศ ใช้ในการหาลักษณะของผิวโลกทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความสูงของพื้นที่ ภูเขา แม่นา้ การปรับระดับทีด่ นิ เป็ นต้น
5. ด้านอุทกศาสตร์ ใช้ในการหาความลึกของพื้นดินใต้ระดับนา้ เพือ่ หาร่องนา้ ในการเดินเรือ
การชลประทาน การก่อสร้างใต้นา้
6. ด้านการทาเหมืองแร่ ใช้ในการสารวจข้อมูลทางธรณีเหมืองแร่ทงั้ ภาคพื้นดินและใต้ดนิ
เพือ่ การทาแผนทีห่ น้าเหมือง การทาแผนทีใ่ ต้ดนิ การขุดเจาะอุโมงค์ในเหมืองแร่
7. ด้านการสาธารณูปโภค เพือ่ ใช้ในการวางแผนก่อสร้างถนน ทางรถไฟ คลองส่งนา้
สายไฟฟ้ าแรงสูง การวางแนวท่อส่งต่าง ๆ การประปา
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ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

ใบงานที่ 2
เรื่อง การสารวจ
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. กล้องระดับมือถือ ใช้กบั งานสารวจลักษณะใด
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. เทปวัดระยะ จะใช้กบั สารวจลักษณะภูมปิ ระเทศ อย่างไร
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. การสารวจถนน นิยมใช้เครื่องมือประเภทใด
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. จงบอกถึงความสาคัญและประโยชน์ของการสารวจ อย่างน้อย 5 ด้าน
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ชุดการเรียนรู ้
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ใบความรูท้ ่ี 3
เรื่อง ระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก

ความหมายของระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก
การกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก คือ การใช้วธิ ีการใด ๆ ในการกาหนดค่าของเส้นสมมติ เช่น
เส้นเมริเดียน เส้นขนานหรือเส้นกริดบนพื้นโลก เพือ่ ใช้เป็ นโครงข่ายในการกาหนดเส้นอืน่ ๆ ต่อไป
เครื่องมือกาหนดตาแหน่งในปัจจุบนั ทีท่ นั สมัยทีส่ ุด คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก เป็ นเครื่องมือสาหรับหาตาแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกโดยใช้
ดาวเทียม อุปกรณ์และเครื่องมือทีถ่ ูกสร้างขึ้นโดยวิทยาการขัน้ สูง การรับสัญญาณจากดาวเทียมใช้
หลักการโครงข่ายสามเหลีย่ มระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับ วัดระยะโดยใช้เวลาเดินทางของคลืน่ วิทยุ
แล้วนาค่าระยะทีไ่ ด้มาคานวณเป็ น องศา ลิปดาและฟิ ลปิ ดา ของพิกดั ภูมศิ าสตร์ หรือเป็ นค่าทางเหนือ
และค่าตะวันออกในระบบพิกดั ฉาก
องค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก
ลักษณะโดยทัวไปของระบบก
่
าหนดตาแหน่งบนโลก ประกอบด้วยส่วนประกอบทีส่ าคัญ
3 ส่วน คือ
1 ส่วนอวกาศ (Space Segment) ประกอบด้วยดาวเทียมทัง้ หมด 24 ดวง ใช้ในการ
บอก ค่าพิกดั ซึง่ มีวงโคจรอยู่ 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง มีรศั มีวงโคจรสูงจากพื้นโลกประมาณ
20,200 กิโลเมตร เอียงทามุมกับเส้นศูนย์สูตรเป็ นมุม 55 องศา ในลักษณะสานกันคล้ายลูกตะกร้อ
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2 สถานี ควบคุม (Control station Segment) มีหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร (Tracking)
กับดาวเทียม ทาการคานวณผล (Computation) เพือ่ บอกตาแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง และ
ส่งข้อมูลไปยังดาวเทียมตลอดเวลา ทาให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็ นข้อมูลทีต่ รงสภาพความจริงอยู่เสมอ
3 ส่วนผูใ้ ช้ (User Segment) ปัจจุบนั มีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ (Receiver)

ภาพที่ 4 กระบวนการรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียม
ทีม่ า : http://remotesensing56170226.blogspot.com/
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ชุดการเรียนรู ้
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ใบงานที่ 3
เรื่อง ระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนยกตัวอย่างการนาภาพจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยปัจจุบนั
(โดยให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

ใบความรูท้ ่ี 4
เรื่อง การรับรูจ้ ากระยะไกล

ความหมายการรับรูจ้ ากระยะไกล
การรับรูจ้ ากระยะไกล หมายถึง การบันทึกหรือการได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่
เป้ าหมายด้วยอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุนนั้ ๆ ซึง่ อาศัยจากแม่เหล็กไฟฟ้ า
เป็ นสือ่ ในการได้มาของข้อมูลใน 3 ลักษณะ คือ ข้อมูลตามช่วงคลืน่ พลังงานของการบันทึกภาพ ข้อมูล
เชิงพื้นทีแ่ ละข้อมูลตามช่วงเวลาของสิง่ ต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ
1. การรับและบันทึกสัญญาณข้อมูล (Data Acquisition)เป็ นกระบวนการบันทึกพลังงาน
ทีส่ ะท้อนหรือส่งผ่านของวัตถุโดยเครื่องมือบันทึกข้อมูลบนดาวเทียม แล้วส่งข้อมูลเหล่านัน้ ไปทางสถานี
รับสัญญาณภาคพื้นดินเพือ่ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็ นข้อมูลทัง้ ในรูปแบบภาพถ่ายและข้อมูลเชิงตัวเลข
เพือ่ ใช้กบั คอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยสายตา และ
การวิเคราะห์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นการนาข้อมูลจากวัตถุเป้ าหมายแล้วนาข้อมูลจากการวิเคราะห์
ไปประยุกต์ใช้และนาเสนอในรูปของแผนที่
อุปกรณ์การรับรูจ้ ากระยะไกล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรับรูจ้ ากระยะไกลจาแนกลักษณะการใช้งานเป็ น 2 ส่วน คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรับรูร้ ะยะไกล ได้แก่ ดาวเทียม ซึง่ สามารถจาแนกตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์ออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1.1 ดาวเทียมอุตนุ ิ ยมวิทยา เป็ นดาวเทียมทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาและ
เฝ้ าระวังสภาวะอากาศของโลก เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดความเข้มข้นของโอโซน
การตรวจวัดเมฆ และการตรวจวัดไอนา้ เป็ นต้น ดาวเทียมประเภทนี้มหี ลายดวงเช่น TIROS,
NOAA-8, NOAA-9, GOES-9 เป็ นต้น
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1.2 ดาวเทียมสารวจทรัพยากร เป็ นดาวเทียมทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในโลก เช่น พืชพรรณ ทรัพยากรนา้ แร่ธาตุ หินชนิดต่าง ๆ ลักษณะการใช้ทด่ี นิ เป็ นต้น
เช่น ดาวเทียม LANDSAT, SEASAT, MOS, THEOS เป็ นต้น
1.3 ดาวเทียมเพือ่ กิจการทหาร เป็ นดาวเทียมทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ใช้ในกิจของทหาร เช่น
การค้นหาจุดหลบซ่อนโดยใช้รงั สีอนิ ฟาเรด การศึกษาแนวเขตแดน การกาหนดเป้ าโจมตีทางทหาร
1.4 ดาวเทียมเพือ่ กาหนดตาแหน่ งบนโลก เป็ นดาวเทียมทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ กาหนด
ตาแหน่งและวัดตาแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ บนผิวโลกได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ซึง่ สามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้หลายประเภท เช่น การทาแผนที่ การสารวจบ่อนา้ มัน การกาหนดวางแผนก่อสร้างระบบ
สาธารณู ปโภค เป็ นต้น
2. อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการรับสัญญาณจากดาวเทียม ได้แก่ การรับสัญญาณและ
หน่วยควบคุมการรับสัญญาณ โดยจานรับสัญญาณจะทาหน้าทีร่ บั สัญญาณข้อมูลจากดาวเทียม
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ส่วนหน่วยควบคุมจานรับสัญญาณจะทาหน้าทีค่ วบคุม
จานรับสัญญาณให้เคลือ่ นทีไ่ ปยังทิศทางตามแนวโคจรของดาวเทียมดวงนัน้ ๆ ทาให้การส่งสัญญาณ
จากดาวเทียมมายังสถานีรบั เป็ นไปอย่างสมา่ เสมอ
3. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ประกอบด้วย
3.1 อุปกรณ์ระบบบันทึกข้อมูล จะบันทึกข้อมูลในเชิงตัวเลข แล้วบันทึกลงบน
เทปความหนาแน่นสูง และจานเก็บข้อมูล
3.2 อุปกรณ์ระบบแสดงข้อมูลบนจอภาพ เป็ นการแสดงภาพจากดาวเทียมบนจอสี
ซึง่ แสดงภาพในขณะทีร่ บั สัญญาณข้อมูลดาวเทียมได้ทนั ทีพร้อมกับบันทึกข้อมูลนัน้ จอภาพแสดงได้ทงั้
ภาพสีและขาวดา

ภาพที่ 5 แสดงกระบวนการรับรูจ้ ากระยะไกล
ทีม่ า : http://remotesensing56170226.blogspot.com/
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ความสาคัญและประโยชน์การรับรูจ้ ากระยะไกล
การรับรูจ้ ากระยะไกลมีประโยชน์ในการนามาใช้เพือ่ แปล ตีความ และวิเคราะห์หาข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในโลก ในปัจจุบนั วิทยาการสาขาต่าง ๆ ได้มกี ารนาข้อมูลการสารวจ
จากระยะไกลมาใช้ประโยชน์ในการสารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมต่าง ๆ ดังนี้
1. ป่ าไม้ เช่น การติดตามการเปลีย่ นแปลงพื้นทีป่ ่ าไม้ โดยเฉพาะป่ าต้นนา้ ลาธาร การศึกษา
ไฟป่ า เป็ นต้น
2. การเกษตร เช่น การศึกษาพื้นทีเ่ พาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ การสารวจตรวจสอบสภาพ
ของพื้นทีป่ ลูก เป็ นต้น
3. การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เช่น การสารวจใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การวางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
เป็ นต้น
4. ธรณีวทิ ยา และธรณีสณั ฐาน เช่น การหาแหล่งแร่ แหล่งนา้ บาดาล ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ
เป็ นต้น
5. อุทกวิทยา เช่น การศึกษาแหล่งนา้ ทัง้ บนดินและใต้ดนิ การสารวจบริเวณทีร่ าบทีเ่ กิดนา้ ท่วม
เป็ นต้น
6. สมุทรศาสตร์ เช่น การศึกษาการหมุนเวียนของนา้ ทะเล ตะกอนในทะเล เป็ นต้น
7. การวางผังเมือง เช่น การวางผังเมืองทีอ่ ยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ การวางแผนสร้างสะพาน
การออกแบบ ถนน ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น
8. การประมง เช่น การสารวจหาพื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์นา้ ประเภทต่าง ๆ
9. สิง่ แวดล ้อม เช่น การตรวจสอบนา้ เสียทีไ่ หลลงสู่แม่นา้ ลาคลอง เป็ นต้น
10. การทาแผนที่ ภาพจากดาวเทียมเป็ นภาพทีม่ กี ารบันทึกภาพซา้ ในบริเวณเดิมในความถีค่ งที่
จึงสามารถนาไปแก้ไขแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องและเป็ นทีย่ อมรับ

ชุดที่ 1 เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

หน้า 20

ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

ใบงานที่ 4
เรือ่ ง การรับรูจ้ ากระยะไกล
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ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังแสดงกระบวนการทางานของการรับรูจ้ ากระยะไกล
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ใบความรูท้ ่ี 5
เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS )
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ
กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นทีด่ ว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กบั ตาแหน่งในแผนที่ ตาแหน่ง
เส้นรุง้ เส้นแวง
ข้อมูลและแผนทีใ่ น GIS เป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศทีอ่ ยู่ในรูปของตารางข้อมูล และ
ฐานข้อมูลทีม่ สี ่วนสัมพันธ์กบั ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึง่ รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
เชิงพื้นทีท่ งั้ หลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ดว้ ย GIS และทาให้สอ่ื ความหมายในเรื่องการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ มั พันธ์กบั เวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลือ่ นย้าย ถิน่ ฐาน การบุกรุกทาลาย
การเปลีย่ นแปลงของการใช้พ้นื ที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมือ่ ปรากฏบนแผนทีท่ าให้สามารถแปลและสือ่
ความหมาย ใช้งานได้งา่ ย
GIS เป็ นระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยง
กับสภาพภูมศิ าสตร์อน่ื ๆ สภาพท้องที่ สภาพการทางานของระบบสัมพันธ์กบั สัดส่วนระยะทางและพื้นที่
จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นัน้ สามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บใน GIS มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ทีแ่ สดงในรูปของภาพ (Graphic)
แผนที่ (Map) ทีเ่ ชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)
การเชื่อมโยงข้อมูลทัง้ สองประเภทเข้าด้วยกัน จะทาให้ผูใ้ ช้สามารถทีจ่ ะแสดงข้อมูลทัง้ สองประเภทได้
พร้อม ๆ กัน เช่น สามารถจะค้นหาตาแหน่งของจุดตรวจวัดควันดา – ควันขาวได้โดยการระบุช่อื
จุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถทีจ่ ะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตาแหน่ง
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ทีเ่ ลือกขึ้นมา ซึง่ จะต่างจาก MIS ทีแ่ สดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ทีเ่ ชื่อมโยงกับรูปภาพนัน้
แผนทีใ่ น GIS จะมีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพื้นทีท่ างภูมศิ าสตร์ คือค่าพิกดั ทีแ่ น่นอน
ข้อมูลใน GIS ทัง้ ข้อมูลเชิงพื้นทีแ่ ละข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งทีม่ อี ยู่จริงบนพื้นโลก
ได้โดยอาศัยระบบพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ (Geocode) ซึง่ จะสามารถอ้างอิงได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
ข้อมูลใน GIS ทีอ่ า้ งอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลทีม่ คี ่าพิกดั หรือมีตาแหน่งจริงบนพื้นโลก
หรือในแผนที่ เช่น ตาแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สาหรับข้อมูล GIS ทีจ่ ะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้
โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย)์
โดยจากข้อมูลทีอ่ ยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มตี าแหน่งอยู่ ณ ทีใ่ ดบนพื้นโลก เนื่องจาก
บ้านทุกหลังจะมีทอ่ี ยู่ไม่ซา้ กัน

ภาพที่ 6 แสดงระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ทีม่ า : http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html
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องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)
องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขัน้ ตอนการทางาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร
(People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner,
Plotter, Printer หรืออืน่ ๆ เพือ่ ใช้ในการนาเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธ์
ของการทางาน
2. โปรแกรม
คือชุดของคาสังส
่ าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึง่ ประกอบด้วย
ฟังก์ชนั ่ การทางานและเครื่องมือทีจ่ าเป็ นต่าง ๆ สาหรับนาเข้าและปรับแต่งข้อมูล, จัดการระบบ
ฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และจาลองภาพ
3. ข้อมูล
คือข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รบั การ
ดูแล จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญรองลงมาจากบุคลากร
4. บุคลากร
คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เช่น ผูน้ าเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค
ผูด้ ูแลระบบฐานข้อมูล ผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูบ้ ริหารซึง่ ต้องใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ
บุคลากรจะเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลทีม่ อี ยู่มากมาย
มหาศาลนัน้ ก็จะเป็ นเพียงขยะไม่มคี ุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาด
บุคลากรก็จะไม่มรี ะบบ GIS
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5. วิธกี ารหรือขัน้ ตอนการทางาน
คือวิธีการทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ นาเอาระบบ GIS ไปใช้งานโดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อม
มีความแตกต่างกันออกไป ฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
สาหรับของหน่วยงานนัน้ ๆ

ภาพที่ 7 แสดงองค์ประกอบของระบบGIS
ทีม่ า : http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html

หน้าที่ของ GIS (How GIS Work)
หน้าทีข่ อง GIS (How GIS Works) ภาระหน้าทีห่ ลัก ๆ ของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ควรจะมีอยู่ดว้ ยกัน 5 อย่าง ดังนี้
1. การนาเข้าข้อมูล (Input)
ก่อนทีข่ อ้ มูลทางภูมศิ าสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รบั
การแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Format) เสียก่อน เช่น จากแผนทีก่ ระดาษ
ไปสู่ขอ้ มูลใน รูปแบบดิจติ อลหรือแฟ้ มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการนาเข้า เช่น
Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็ นต้น
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2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation)
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั เข้าสู่ระบบบางอย่างจาเป็ นต้องได้รบั การปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูล
บางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ทีแ่ ตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกดั แผนที่ทแ่ี ตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้
จะต้องได้รบั การปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน
3. การบริหารข้อมูล (Management)
ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกนามาใช้ในการบริหารข้อมูลเพือ่ การทางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ทีไ่ ด้รบั การเชื่อถือและนิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางทีส่ ุดคือ DBMS
แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึง่ มีหลักการทางานพื้นฐาน
ดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง
4. การเรียกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล (Query and Analysis)
เมือ่ ระบบ GIS มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้ว ขัน้ ตอนต่อไป คือ การนาข้อมูลเหล่านี้
มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่นใครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ ผืนทีต่ ดิ กับโรงเรียน เมืองสองเมืองนี้
มีระยะห่างกันกี่กิโลเมตร ดินชนิดใดบ้างทีเ่ หมาะสาหรับปลูกอ้อยหรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ
เช่น ชี้เมาส์ไปในบริเวณทีต่ อ้ งการแล้วเลือก (Point and Click) เพือ่ สอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล
นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity
หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ
เช่น ชี้เมาส์ไปในบริเวณทีต่ อ้ งการแล้วเลือก (Point and Click) เพือ่ สอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล
นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity
หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น
5. การนาเสนอข้อมูล (Visualization)
จากการดาเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือ
ตัวอักษร ซึง่ ยากต่อการตีความหมายหรือทาความเข้าใจ การนาเสนอข้อมูลทีด่ ี เช่น การแสดงชาร์ต
(Chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานทีจ่ ริง ภาพเคลือ่ นไหว แผนที่ หรือแม้กระทัง้ ระบบ
มัลติมเี ดียสือ่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้ผูใ้ ช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ทก่ี าลังนาเสนอได้ดี
ยิง่ ขึ้น อีก ทัง้ เป็ นการดึงดูดความสนใจของผูฟ้ งั อีกด้วย
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ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์เป็ นเครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ทม่ี ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
จัดเก็บระบบข้อมูลซึง่ มีอยู่มากมายในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทาให้
ในปัจจุบนั ได้มกี ารนา GIS มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทัง้ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
การใช้งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์มากในการศึกษาวิชาภูมศิ าสตร์ ถ้ารูจ้ กั การใช้งาน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์จะต้องมีเป้ าหมายชัดเจน รูจ้ กั คัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งานจะต้อง
วางแผนงานในการกาหนดคุณภาพ มาตราส่วนของข้อมูลและที่สาคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา การบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบ
เข้าด้วยกัน และสามารถสร้างแบบจาลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนทีม่ กี ารลงมือปฏิบตั จิ ริง การใช้
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ทส่ี าคัญได้แก่
1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกาหนดพื้นทีป่ ่ าไม้ แหล่งนา้ ทัง้ บนผิวดินและ
ใต้ดนิ ธรณีวทิ ยา หินและแร่ ชายฝัง่ ทะเลและภูมอิ ากาศ
2. ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น การแบ่งชัน้ คุณภาพพื้นทีเ่ กษตร ดินเค็ม ดินเปรี้ยว
และปัญหาอืน่ ๆ ความเหมาะสมของพืชในแต่ละพื้นที่ การจัดระบบนา้ ชลประทาน การจัดการด้านธาตุ
อาหารพืช
3. ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซ การกาหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างจาก โรงงาน การป้ องกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานทีท่ ่องเทีย่ ว การป้ องกัน
ไฟไหม้ป่า เป็ นต้น
4. ด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ตาแหน่ง
ของโรงเรียนและการเดินทางของนักเรียน เป็ นต้น
5. ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรของหมู่บา้ น ตาบล สินค้าหลัก ตาแหน่งทีต่ งั้
ของโรงงานประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น
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ใบงานที่ 5
เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังความคิด แสดงระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ให้ครบถ้วนมากทีส่ ุด
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาอธิบาย :ให้นกั เรียนกากบาท (X) คาตอบที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดไม่ควรใช้ Remote Sensing ในการสารวจ
ก. อุบตั เิ หตุบนถนนสุขมุ วิท
ข. แหล่งแร่ทองคากาญจนบุรี
ค. นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ง. แหล่งโบราณสถานเมืองพุกามในพม่า
2. ข้อมูลจากดาวเทียม MOS และ NOAA เป็ นประโยชน์ในด้านใดตามลาดับ
ก. การสือ่ สาร และจัดการป่ าไม้
ข. การพยากรณ์อากาศ และจัดการป่ าไม้
ค. สารวจทรัพยากรธรรมชาติและการวางผังเมือง
ง. การสารวจทรัพยากรพื้นนา้ และพยากรณ์อากาศ
3. หากต้องการศึกษาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร นักเรียนจะไม่สามารถใช้เครือ่ งมือใด
ก. บารอมิเตอร์ และ เรนเกจ
ข. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ และ เทอร์โม
ค. กราฟแผนทีค่ วามกดอากาศ และ ไซโครมิเตอร์
ง. ภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายจากดาวเทียม
4. หากรัฐบาลพม่าต้องการทราบจานวนโบราณสถานในประเทศพม่าทัง้ หมด นักเรียนจะแนะนาให้ใช้
เครือ่ งมือใดจึงจะสามารถนับจานวนได้จริงและครบถ้วนไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดได้นอ้ ยที่สุดและยัง
ประหยัดเวลาอีกด้วย
ก. ภาพถ่ายทางอากาศ
ข. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ค. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศและการสารวจภาคสนาม
ง. แผนทีท่ างประวัตศิ าสตร์และฐานข้อมูลทางโบราณคดี
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5. ในช่วงฤดูฝน มีพายุฝนกระหน่า ท้องฟ้ าปิ ด หน่ วยงานด้านความปลอดภัย เฝ้ าระวังพื้นที่เสีย่ งภัย
ต่อการเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ควรเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมกลุม่ ใด
ก. TIROS, NOAA และ GEOS
ข. LANDSAT, TERRA และ AQUA
ค. SPOT, NAVSTAR และ CORONA
ง. SEASAT, RADARSAT และ LANDSAT
6. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
ก. GPS ใช้กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม อานวยความสะดวกในการเดินทาง
ข. RS ใช้สารวจทรัพยากรทางธรรมชาติ การเตือนภัยทางธรรมชาติ การพยากรณ์อากาศ
ค. GIS ใช้ประโยชน์ดา้ นการจัดการทีด่ นิ ด้านการแบ่งเขตการปกครอง และเส้นทางคมนาคม
ง. RS คือการนาข้อมูลจาก GPS และ GIS มาประมวลผลเพือ่ สร้างแบบจาลองพื้นทีด่ ว้ ย
คอมพิวเตอร์
7. การวางแผนและจัดการพื้นที่เพาะปลูกจานวน 10,000 ไร่ ควรเลือกใช้ขอ้ มูลจากเครือ่ งมือใด
ก. GIS
ข. GPS
ค. ภาพถ่ายทางอากาศ
ง. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
8. ข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. ภาพจากดาวเทียมไม่สามารถแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแต่ละประเทศได้
ข. GPS แสดงข้อมูลตาแหน่งสถานทีต่ ่าง ๆ ได้ โดยเครื่องไม่ตอ้ งไปผ่านสถานทีน่ นั้ ๆ
ค. ภาพถ่ายทางอากาศสามารถแสดงลักษณะลมฟ้ าอากาศและพายุได้อย่างชัดเจน
ง. แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศไม่ได้แสดงการตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชนว่าหนาแน่นหรือเบาบาง

ชุดที่ 1 เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

หน้า 30

ชุดการเรียนรู ้
“ครูสุนนั ทา พาเรียนภูมศิ าสตร์” ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
9. การศึกษาในข้อใด ไม่ สามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
ก. พื้นทีน่ า้ ท่วม
ข. โบราณวัตถุในถา้
ค. แหล่งโบราณสถาน
ง. พื้นทีบ่ ริเวณรอยต่อของแม่นา้
10. บุคคลในข้อใดใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ไม่ถกู ต้อง
ก. ไก่ใช้ไซด์โมมิเตอร์วดั แรงสันสะเทื
่ อนของเปลือกโลก
ข. ไข่ใช้สเตอริโอสโคปดูภาพให้เป็ นสามมิติ
ค. กิ่งใช้เทอเรสโคปวัดความสูงของพื้นที่
ง. ก้อยใช้ไฮโกรมิเตอร์วดั ทิศทางลม
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
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ข

ค

ง
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
ก่อนเรียน
ข้อ ตอบ
1
ง
2
ข
3
ง
4
ค
5
ก
6
ข
7
ก
8
ค
9
ง
10
ข
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หลังเรียน
ข้อ ตอบ
1
ก
2
ง
3
ง
4
ข
5
ก
6
ง
7
ก
8
ค
9
ข
10
ง
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เฉลยใบงานที่ 1
เรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศ
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

ตอนที่ 1

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ภาพถ่ายทางอากาศ หมายถึงอะไร
ภาพของพื้นผิวโลกทีไ่ ด้จาการถ่ายรูปทางอากาศ ด้วยการนากล้องถ่ายรูปติดกับอากาศยานทีบ่ นิ
ไปเหนือผิวโลกบริเวณทีจ่ ะถ่ายรูป แล้วทาการถ่ายรูปตามตาแหน่ง ทิศทางและความสูงของการบิน
ทีไ่ ด้วางแผนไว้ก่อนแล้วหลังจากนัน้ นาฟิ ลม์ ไปล้างและอัดภาพ จะได้รูปภาพทีม่ คี วามละเอียดใน
บริเวณทีถ่ ่ายภาพ
2. ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งเป็ นกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง
ภาพถ่ายทางอากาศมี 2 ชนิด คือภาพถ่ายแนวดิ่ง (Vertical) และภาพถ่ายแนวเฉียง (Obligue)
3. อุปกรณ์ทใ่ี ช้แปลความภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่อะไรบ้าง
กล้องมองภาพสามมิตขิ นาดเล็ก
กล้องแบบกระจก
(รายละเอียดเพิม่ เติมอยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้ อน)
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เฉลยใบงานที่ 2
เรื่อง การสารวจ
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. กล้องระดับมือถือใช้กบั งานสารวจลักษณะใด
สารวจภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่ตอ้ งการความละเอียดและถูกต้องสูง
2. เทปวัดระยะจะใช้สารวจลักษณะภูมปิ ระเทศอย่างไร
พื้นทีไ่ ม่ใหญ่มาก ภูมปิ ระเทศค่อนข้างเรียบ
3. การสารวจถนนนิยมใช้เครื่องมือประเภทใด
ล้อวัดระยะ
4. จงบอกถึงความสาคัญและประโยชน์ของการสารวจอย่างน้อย 5 ด้าน
1. ด้านการสารวจชนิดอืน่ ๆ ใช้สาหรับเป็ นหลักฐานอ้างอิงต่อไปในงานสารวจ
2. ด้านการกาหนดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ ใช้ในการหาขอบเขตแปลงทีด่ นิ และการแบ่งแยกทีด่ นิ
3. ด้านการก่อสร้าง ใช้ในการกาหนดทีต่ งั้ และการวางผังแนวสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. ด้านการสารวจภูมปิ ระเทศ ใช้ในการหาลักษณะของผิวโลกทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความสูงของพื้นที่ ภูเขา แม่นา้ การปรับระดับทีด่ นิ เป็ นต้น
5.ด้านอุทกศาสตร์ ใช้ในการหาความลึกของพื้นดินใต้ระดับนา้ เพือ่ หาร่องนา้ ในการเดินเรือ
การชลประทาน การก่อสร้างใต้นา้
6. ด้านการทาเหมืองแร่ ใช้ในการสารวจข้อมูลทางธรณีเหมืองแร่ทงั้ ภาคพื้นดินและใต้ดนิ
เพือ่ การทา แผนทีห่ น้าเหมือง การทาแผนทีใ่ ต้ดนิ การขุดเจาะอุโมงค์ในเหมืองแร่
7. ด้านการสาธารณูปโภค เพือ่ ใช้ในการวางแผนก่อสร้างถนน ทางรถไฟ คลองส่งนา้
สายไฟฟ้ าแรงสูง การวางแนวท่อส่งต่าง ๆ การประปา
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ชุดการเรียนรู ้
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เฉลยใบงานที่ 3
เรื่อง ระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก
ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนยกตัวอย่างการนาภาพจากดาวเทียม มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยปัจจุบนั

(ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของครูผูส้ อน)
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ชุดการเรียนรู ้
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เฉลยใบงานที่ 4
เรื่อง การรับรูจ้ ากระยะไกล

ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังแสดงกระบวนการทางานของการรับรูจ้ ากระยะไกล
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของครูผูส้ อน)
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ชุดการเรียนรู ้
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เฉลยใบงานที่ 5
เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ชื่อ

ชัน้

เลขที่

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนผังความคิด แสดงระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ให้ครบถ้วนมากทีส่ ุด
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของครูผูส้ อน)
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