


       ชุดการเรียนรู ้  

     “ครูสุนนัทา พาเรียนภูมศิาสตร”์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

 

หนา้ ก ชุดที่ 1 เรยีนรูเ้ทคโนโลยทีางภมูิศาสตร ์

 
 

 

ค าน า 

 

 ชดุการเรยีนรู ้ “ครูสุนนัทา พาเรยีนภูมศิาสตร”์ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 มที ัง้หมด 6 ชดุ    

เป็นผลงานทีจ่ดัท าขึ้นเพือ่ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา        

ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ชดุการเรยีนรู ้ชุดน้ีผูเ้รียนสามารถ

ศึกษา หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองซึง่มเีน้ือหาส าหรบัฝึกปฏบิตั ิแบบทดสอบก่อนเรยีน แบบฝึกหดั

ระหว่างเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน ซึง่มภีาพประกอบช่วยสรา้งความสนใจ และช่วยใหผู้เ้รยีน

ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะศึกษาหาความรู ้ 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ไิดเ้อ่ยนามทกุท่านทีม่สี่วนช่วยใหค้ าปรกึษา 

และแนะน าในการจดัท าชดุการเรยีนรู ้ “ครูสุนนัทา พาเรียนภูมศิาสตร”์ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 ส  าเร็จ 

ไปดว้ยดี มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อนัจะน ามาซึง่ประโยชนใ์นการพฒันาผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ 

 

                นางสาวสนุันทา  แข็งแรง 
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ค าช้ีแจง 
 

ชุดการเรียนรู ้“ครูสุนันทา พาเรียนภูมิศาสตร์” ช ั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  จ ัดท าขึ้ นเพื่อ

ประกอบการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศึ้กษาและปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง โดยจดัท าชุดการเรียนรูช้ี้ชวนใหศึ้กษาเน้ือหาและ

ความบนัเทิงมาสู่การเป็นหนงัสือเป็นสื่อในการใหเ้น้ือหาโดยตรง ไดก้ าหนดจุดประสงค์ย่อยของ

กิจกรรมนัน้ ๆ ข ัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรม แบบประเมนิผลการเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง 
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ค าแนะน าส าหรบัครู 

 

 

  

1. ศึกษาเน้ือหาของชดุการเรยีนรูอ้ย่างละเอยีด 

2. ค านึงถงึวสัดุอปุกรณท์ีจ่ะใชใ้หถู้กตอ้ง 

3. ใชช้ดุปฏบิตัคิวบคู่กบัแผนการสอนทีจ่ดัท าขึ้น 

4. แจกใบกิจกรรม  ใบความรู ้ และใบงาน  ตามล าดบัข ัน้ตอนไม่ควรขา้มข ัน้ตอน 

5. แนะน าหรอืสาธิตวธิีการศึกษาชดุการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนดูเป็นตวัอย่างจนเขา้ใจ 

6. ดูแลและสงัเกตการปฏบิตังิานของนกัเรยีน 

7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีน 
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ค าแนะน าส าหรบันกัเรียน 
 

 ชดุการเรยีนรู ้“ครูสุนนัทา พาเรยีนภูมศิาสตร”์ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 เลม่นี้ ใชป้ระกอบการเรยีน 

การสอน กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1    

เรื่อง เรยีนรูเ้ทคโนโลยทีางภูมศิาสตร ์ ใหน้กัเรยีนปฏบิตัดิงัน้ี 

 

1. บทเรยีนนี้ เป็นชดุการเรยีนรูส้  าหรบัใหน้กัเรยีนศึกษาดว้ยตนเอง 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 10 ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ นกัเรยีนตอ้งมคีวามซือ่สตัย์

ต่อตวัเองหา้มเปิดดูเฉลยค าตอบลว่งหนา้ 

3. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 

4. อ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

5. ศึกษาความรูใ้นหวัขอ้ต่าง ๆ ตามล าดบั จากนัน้ไปท าใบงานทา้ยบทเรยีนตามล าดบั

ข ัน้ตอน  

6. ตรวจค าตอบของใบงานจากเฉลยทา้ยเลม่ 

7. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

8. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน   

9. สรุปผลคะแนนทีไ่ดร้บัในกระดาษค าตอบเพือ่ทราบผลการเรยีนและการพฒันาต่อไป 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 

 

  

1. อธิบายความหมายของภาพถา่ยทางอากาศและเครื่องมือที่ใช ้   

ในงานภาพถา่ยทางอากาศได ้

2. อธิบายความหมายและระบเุครื่องมือที่ใชใ้นงานส ารวจได ้       

                           อยา่งถกูตอ้ง 

3. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบของการก าหนดต าแหน่ง      

   บนโลกไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. อธิบายความหมายและระบอุปุกรณ์การส ารวจระยะไกลได ้

   อยา่งถกูตอ้ง 

5. อธิบายความหมายและระบเุครื่องมือที่ใชใ้นระบบสารสนเทศ 

   ทางภมิูศาสตรไ์ด ้
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                             แบบทดสอบกอ่นเรยีน 

 

ค าอธิบาย :ใหน้ักเรยีนกากบาท (X) ค าตอบที่ถกูตอ้งที่สุดลงในกระดาษค าตอบ              

            ใชเ้วลา 10 นาท ี
 

 

1. หากตอ้งการศึกษาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร นกัเรยีนจะไม่สามารถใชเ้ครือ่งมือใด 

    ก. บารอมเิตอร ์และ เรนเกจ 

    ข. แผนทีภู่มปิระเทศ และ เทอรโ์มกราฟ 

    ค. แผนทีค่วามกดอากาศ และ ไซโครมเิตอร ์        

    ง. ภาพถ่ายทางอากาศ  และ ภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

 

2. หากรฐับาลพม่าตอ้งการทราบจ านวนโบราณสถานในประเทศพม่าท ัง้หมด นกัเรยีนจะแนะน าใหใ้ช ้  

   เครือ่งมือใดจงึจะสามารถนบัจ านวนไดจ้รงิและครบถว้นไม่ผิดพลาดหรอืผิดพลาดไดน้อ้ยที่สุด 

   และยงัประหยดัเวลาอกีดว้ย 

     ก. ภาพถ่ายทางอากาศ 

     ข. ภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

     ค. แผนทีภู่มปิระเทศและการส ารวจภาคสนาม 

     ง. แผนทีท่างประวตัศิาสตรแ์ละฐานขอ้มลูทางโบราณคดี 

 

3. ขอ้ใดกลา่วไม่ ถกูตอ้งเกี่ยวกบัเทคโนโลยภีมูิสารสนเทศ 

    ก. GPS ใชก้ าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกดว้ยดาวเทยีม อ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

    ข. RS ใชส้  ารวจทรพัยากรทางธรรมชาต ิการเตอืนภยัทางธรรมชาต ิการพยากรณ์อากาศ 

    ค. GIS ใชป้ระโยชนด์า้นการจดัการทีด่นิ ดา้นการแบ่งเขตการปกครอง และเสน้ทางคมนาคม 

    ง. RS คือการน าขอ้มลูจาก GPS และ GIS มาประมวลผลเพือ่สรา้งแบบจ าลองพื้นทีด่ว้ย

คอมพวิเตอร ์
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4. ขอ้ใด ไม่ ถูกตอ้ง 

 ก. ภาพจากดาวเทยีมไม่สามารถแสดงใหเ้หน็ขอบเขตการปกครองแต่ละประเทศได ้

 ข. GPS แสดงขอ้มลูต าแหน่งสถานทีต่่างๆได ้โดยเครื่องไม่ตอ้งไปผ่านสถานทีน่ ัน้ ๆ 

 ค. ภาพถ่ายทางอากาศสามารถแสดงลกัษณะลมฟ้าอากาศและพายุไดอ้ย่างชดัเจน 

 ง. แผนทีภู่มปิระเทศไม่ไดแ้สดงการต ัง้ถิน่ฐานของประชาชนว่าหนาแน่นหรอืเบาบาง 

 

5. การวางแผนและจดัการพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 10,000 ไร่ ควรเลอืกใชข้อ้มูลจากเครือ่งมือใด 

 ก. GIS     

         ข. GPS 

 ค. ภาพถ่ายจากดาวเทยีม   

         ง. ภาพถ่ายทางอากาศ 

 

6. การศึกษาในขอ้ใด ไม่ สามารถใชเ้ทคโนโลยภีาพถา่ยดาวเทียม 

         ก. พื้นทีน่ า้ท่วม 

 ข. โบราณวตัถใุนถ า้   

         ค. แหลง่โบราณสถาน 

         ง. พื้นทีบ่รเิวณรอยต่อของแม่น า้   

 

 7. ในช่วงฤดูฝน มีพายฝุนกระหน ่า ทอ้งฟ้าปิด หน่วยงานดา้นความปลอดภยั เฝ้าระวงัพื้นที่เสีย่งภยั

ต่อการเกดิอทุกภยัและแผ่นดินถลม่ ควรเลอืกใชภ้าพจากดาวเทียมกลุม่ใด 

 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. ขอ้มูลจากดาวเทียม MOS และ NOAA เป็นประโยชน์ในดา้นใดตามล าดบั 

      ก. การสือ่สาร  และจดัการป่าไม ้  

      ข. การพยากรณอ์ากาศ และจดัการป่าไม ้   

      ค. ส  ารวจทรพัยากรธรรมชาต ิและ การวางผงัเมอืง 

      ง. การส ารวจทรพัยากรพื้นน า้ และพยากรณอ์ากาศ 

 

9. บคุคลในขอ้ใดใชเ้ครือ่งมือภมิูศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 

      ก. ไก่ใชไ้ซดโ์มมเิตอรว์ดัแรงส ัน่สะเทอืนของเปลอืกโลก 

      ข. ไข่ใชส้เตอรโิอสโคปดูภาพใหเ้ป็นสามมติิ 

      ค. กิ่งใชเ้ทอเรสโคปวดัความสูงของพื้นที่ 

      ง. กอ้ยใชไ้ฮโกรมเิตอรว์ดัทศิทางลม 

 

10. ขอ้ใดไม่ควรใช ้Remote Sensing  ในการส ารวจ 

     ก. อบุตัเิหตบุนถนนสุขมุวทิ 

     ข. แหลง่แร่ทองค ากาญจนบรุี 

     ค. นิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุี 

     ง. แหลง่โบราณสถานเมอืงพกุามในพม่า 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบกอ่นเรยีน 

 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ใบความรูท้ี่ 1 

เรื่อง ภาพถา่ยทางอากาศ 

 
 

 

  ความหมายของภาพถา่ยทางอากาศ 
  

      ภาพถา่ยทางอากาศ (Aerial photograph) หมายถงึ ภาพของพื้นผวิโลกทีไ่ดจ้ากการถ่ายรูป 

ทางอากาศดว้ยวธิีน ากลอ้งถ่ายรูปตดิกบัอากาศยานทีบ่นิไปเหนือผวิโลกบรเิวณทีจ่ะถ่ายรูป แลว้ท าการ

ถ่ายรูปตามต าแหน่ง ทศิทางและความสูงของการบนิทีไ่ดว้างแผนไวก่้อนแลว้หลงัจากนัน้น าฟิลม์ไปลา้ง

และอดัภาพ จะไดรู้ปภาพที่มคีวามละเอยีดในบรเิวณทีถ่่ายภาพ 

      ภาพถ่ายทางอากาศม ี2 ชนิด คือภาพถ่ายแนวดิ่ง (Vertical) และภาพถ่ายแนวเฉียง 

(Obligue) 

 

 

                             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    ภาพที ่1  ภาพถ่ายทางอากาศ 

       ทีม่า : https://sites.google.com/site/supham 
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การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ 

 

 การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ เป็นการแปลภาพดว้ยสายตาและใชอ้ปุกรณท์ี่ส  าคญั 

ไดแ้ก่ 

1. กลอ้งมองภาพสามมิตขินาดเลก็    (Pocket Stereoscope) โดยมขี ัน้ตอนการใช ้ดงัน้ี 
 

1) ตรวจสอบใหถู้กตอ้งว่า ภาพถ่ายทางอากาศทีใ่ชน้ ัน้ตอ้งเป็นภาพถ่ายทีต่่อเน่ือง  

อยู่ในแนวบนิเดยีวกนัและมสี่วนซอ้นทบักนั 

2) วางภาพถ่ายทางอากาศคู่นัน้ลงบนพื้นราบใหเ้งาของรายละเอยีดพุ่งเขา้หาตวัผูม้องและ 

ใหส้่วนนัน้ซอ้นทบักนั โดยยดึเอารายละเอยีดทีเ่หมอืนกนัซอ้นอยู่ห่างกนัประมาณ 5.6 เซนตเิมตร 

3) วางกลอ้งมองภาพสามมติขินาดเลก็ลงบนภาพถ่ายทางอากาศโดยใหเ้ลนสท์างซา้ยอยู่บน 

รูปซา้ยและเลนสท์างขวาอยู่บนรูปขวา 

4) มองภาพถ่ายโดยใหส้ายตาผ่านเลนสข์องกลอ้ง ภาพสามมติกิจ็ะเกิดขึ้นในความรูส้กึ 

ของผูม้อง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ภาพที ่2  กลอ้งสามมติิขนาดเลก็ 

ทีม่า : http://ch-chatmongkon.blogspot.com/ 
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2. กลอ้งแบบกระจก     (Mirror Stereoscope) มวีธิีการใช ้ดงัน้ี 
 

1) ปรบัโฟกสัของกลอ้งส่องและจดัใหม้รีะยะห่างเท่ากบัระยะฐาน 

2) หาระยะฐาน โดยมองผ่านกลอ้งดว้ยตาซา้ย ใชด้นิสอจดุ ณ กึ่งกลางทางดา้นซา้ยแลว้ 

มองดว้ยตาขาว ใชด้นิสอจดุทางขวาใหท้บัจดุเดมิ จากนัน้ลากเสน้เชื่อม 2 นัน้ วดัความยาวซึง่เป็น 

ระยะฐาน 

         3) การวางภาพจะวางใหเ้งาเขา้หาตวัผูแ้ปล การเหน็ภาพสามมติจิะเกิดไดง้า่ยขึ้น แต่มบีางภาพ

ทีส่ามารถเหน็ภาพสามมติไิดช้ดัถงึแมเ้งาออกนอกตวั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการถ่ายภาพ วางภาพท ัง้สอง 

ในระยะห่าง ระยะจดุหลกัและเชื่อมหลกับนภาพที ่2 เท่ากบัประมาณระยะของระยะฐาน 

         4) วางกลอ้งใหข้นานกบัแนวบนิ ซึง่เป็นเสน้เชื่อมระหว่างจดุหลกัและเชื่อมจดุหลกัของภาพนัน้

แลว้ท าเสน้คู่โดยการแบ่งแนวบนิท ัง้สองขา้งและลากเสน้ต ัง้ฉากตดักบัแนวบนิจะไดเ้สน้คู่ซา้ย- ขวา   

ส่วนเสน้คู่บน ลา่ง จะก าหนดโดยการแบ่งครึ่งบริเวณทีท่บัซอ้นและแนวของภาพถดัไป 

         5) ต่อเสน้คู่ขนานท ัง้ 4 ดา้นและแปลวเิคราะหภ์าพถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3  กลอ้งแบบกระจก 

ทีม่า : http://ch-chatmongkon.blogspot.com 
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ประโยชน์ของรูปถา่ยทางอากาศ         

        1. การส ารวจและท าแผนทีภู่มปิระเทศ 

        2. การใชใ้นกิจการทหารและความม ัน่คงของประเทศ 

        3. การส ารวจและตดิตามการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

        4. การส ารวจและตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีก่ารใชท้ีด่นิ 

        5. การวางผงัเมอืงและการส ารวจแหล่งโบราณคดี 

        6. การส ารวจและการตดิตามดา้นยุทธศาสตรแ์ละความม ัน่คงของชาติ 
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ใบงานที่ 1 

เรื่อง ภาพถา่ยทางอากาศ 
 

 

 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           

 

  

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1. ภาพถ่ายทางอากาศ หมายถงึอะไร 

 ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

2. ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งเป็นกี่ชนิด  ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

 ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

3. อปุกรณท์ีใ่ชแ้ปลความภาพถ่ายทางอากาศ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

 ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ใบความรูท้ี่ 2 

เรื่อง การส ารวจ 
 

 

 

  ความหมายของการส ารวจ 
 

              การส ารวจ (Survey) หมายถงึ  การวดัหาความสมัพนัธข์องจดุต่าง ๆ บนผวิโลก รวมถงึ

การน าค่าทีร่งัวดัไดจ้ากการส ารวจไปค านวณระยะทาง  มมุ  ทศิทาง ต าแหน่ง  ความสูงต า่ พื้นที ่หรอื

ปรมิาตร เพือ่สรา้งเป็นแผนทีท่ีเ่หมาะสมแก่จดุประสงคข์องการใชง้าน 
 

 

      เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจ 

           การส ารวจมหีลายประเภท  เช่น  การส ารวจพื้นราบ  การส ารวจภูมปิระเทศ การส ารวจ   

เพือ่ออกโฉนดทีด่นิ การส ารวจเพือ่สรา้งทางคมนาคม เป็นตน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจจงึมหีลาย

ชนิด เช่น 

            1. กลอ้งระดบัมือถอื  (Hand level) เป็นกลอ้งส ารวจทีใ่ชก้บังานส ารวจระดบัความสูง   

ของภูมปิระเทศทีไ่ม่ตอ้งการความละเอยีดและถูกตอ้งสูง ใชใ้นการก าหนดแนวเลง็ของพื้นราบ 

เพือ่ส่องหา ค่าระดบัและขยายภาพของวตัถทุีอ่ยู่ไกล ๆ ใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น ลกัษณะกลอ้งท ัว่ไปท าดว้ย

ทองเหลอืง พลาสตกิ สเตนเลส เครื่องมอืชนิดนี้ตอ้งใชร่้วมกบัไมว้ดัระดบั 

 2. ไมว้ดัระดบั (Level staff) เป็นไมท้ีใ่ชป้ระกอบกบักลอ้งระดบัเพือ่วดัความแตกต่าง 

ของระดบัความสูงต า่ของพื้นที ่

             3. สมดุบนัทกึสนาม (Field book) เป็นสมดุทีใ่ชจ้ดบนัทกึต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการส ารวจ     

ในสนามเพือ่น ามาใชง้านต่าง ๆ ต่อไป 

 4. เข็มทศิ (Compass) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการหาทศิเพือ่ก าหนดแนวหรอืขอบเขต 

ในการส ารวจ แลว้น าขอ้มลูที่ไดม้าเขยีนแผนผงัหรอืแผนทีเ่พือ่การใชง้าน 
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            5. เทปวดัระยะ (Measuring tape) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัระยะทาง นิยมใชก้บั

พื้นทีข่นาดไม่ใหญ่มาก มลีกัษณะภูมปิระเทศค่อนขา้งราบเรยีบ มหีลายชนิด ไดแ้ก่ 

                 5.1 เทปเหลก็ (Steel tape) มคีวามยาว 20 50 และ 100 เมตร มขีดีบอกระยะทาง 

เป็นเมตรและเซนตเิมตร 

         5.2 เทปผา้ (Cloth tape) ใชก้บังานทีไ่ม่ตอ้งการรายละเอยีดมาก ใชส้ะดวก เก็บรกัษา

งา่ยมขีนาดและขดีบอกระยะเหมอืนเทปเหลก็ 

            6. ลอ้วดัระยะ (Odometer) ใชใ้นการวดัระยะทีเ่ป็นเสน้ตรง เช่น แนวร ัว้ ความยาวของ

ถนน เป็นตน้ 

 7. ระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System (GPS)) เป็นระบบ 

การหาต าแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกโดยการใชด้าวเทยีม อปุกรณ ์และเครื่องมอืทีถู่กสรา้งขึ้นดว้ย

วทิยาการข ัน้สูง 

 8. กลอ้งถา่ยรูป (camera) เป็นเครื่องมอืใชส้  าหรบัถ่ายภาพลกัษณะภูมปิระเทศบรเิวณ 

ทีท่  าการส ารวจเมือ่น าฟิลม์ทีใ่ชบ้นัทกึมาผ่านกรรมวธิีการลา้งและอดั ก็จะไดรู้ปภาพทีแ่สดง 

ภูมปิระเทศต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4 เทปวดัระยะ 

ทีม่า : http://www.pspmart.com 

 
ภาพที ่5 ลอ้วดัระยะทาง 

ทีม่า : http://www.pspmart.com 
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ความส าคญัและประโยชน์ของการส ารวจ 

    

 

 

    
 

 

 ขอ้มลูต่าง ๆ ที่ไดจ้ากส ารวจสามารถจดัท าเป็นแผนที ่ภาพตดัความยาว และภาพตดัตามขวาง 

การส ารวจมปีระโยชนแ์ละความส าคญั ดงัน้ี 

         1. ดา้นการส ารวจชนิดอืน่ ๆ ใชส้  าหรบัเป็นหลกัฐานอา้งองิต่อไปในงานส ารวจ 

 2. ดา้นการก าหนดกรรมสทิธ์ิทีด่นิ ใชใ้นการหาขอบเขตแปลงทีด่นิและการแบ่งแยกทีด่นิ 

 3. ดา้นการก่อสรา้ง ใชใ้นการก าหนดทีต่ ัง้และการวางผงัแนวสิง่ก่อสรา้งต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

         4. ดา้นการส ารวจภูมปิระเทศ ใชใ้นการหาลกัษณะของผวิโลกทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิละ

มนุษยส์รา้งขึ้น เช่น ความสูงของพื้นที ่ภูเขา แม่น า้ การปรบัระดบัทีด่นิเป็นตน้ 

 5. ดา้นอทุกศาสตร ์ใชใ้นการหาความลกึของพื้นดนิใตร้ะดบัน า้เพือ่หาร่องน า้ในการเดนิเรอื 

การชลประทาน การก่อสรา้งใตน้ า้ 

         6. ดา้นการท าเหมอืงแร่ ใชใ้นการส ารวจขอ้มลูทางธรณีเหมอืงแร่ท ัง้ภาคพื้นดนิและใตด้นิ   

เพือ่การท าแผนทีห่นา้เหมอืง การท าแผนทีใ่ตด้นิ การขดุเจาะอโุมงคใ์นเหมอืงแร่ 

 7. ดา้นการสาธารณูปโภค เพือ่ใชใ้นการวางแผนก่อสรา้งถนน ทางรถไฟ คลองส่งน า้        

สายไฟฟ้าแรงสูง การวางแนวท่อส่งต่าง ๆ การประปา 
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ใบงานที่ 2 

เรื่อง การส ารวจ 
 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 

1. กลอ้งระดบัมอืถอื ใชก้บังานส ารวจลกัษณะใด 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................  
 

2. เทปวดัระยะ จะใชก้บัส ารวจลกัษณะภูมปิระเทศ อย่างไร 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

3. การส ารวจถนน นิยมใชเ้ครื่องมอืประเภทใด 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

4. จงบอกถงึความส าคญัและประโยชนข์องการส ารวจ อย่างนอ้ย 5 ดา้น 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท้ี่ 3 

เรื่อง ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
 

 

 

 

     ความหมายของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

 

          การก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก คือ การใชว้ธิีการใด ๆ ในการก าหนดค่าของเสน้สมมต ิเช่น 

เสน้เมรเิดยีน เสน้ขนานหรอืเสน้กรดิบนพื้นโลก เพือ่ใชเ้ป็นโครงข่ายในการก าหนดเสน้อืน่ ๆ ต่อไป 

เครื่องมอืก าหนดต าแหน่งในปจัจบุนัทีท่นัสมยัทีสุ่ด คือ ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนพื้นโลก  

        ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก เป็นเครื่องมอืส าหรบัหาต าแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกโดยใช ้

ดาวเทยีม อปุกรณแ์ละเครื่องมอืทีถู่กสรา้งขึ้นโดยวทิยาการข ัน้สูง การรบัสญัญาณจากดาวเทียมใช ้

หลกัการโครงข่ายสามเหลีย่มระหว่างดาวเทยีมกบัเครื่องรบั วดัระยะโดยใชเ้วลาเดนิทางของคลืน่วทิยุ

แลว้น าค่าระยะทีไ่ดม้าค านวณเป็น องศา ลปิดาและฟิลปิดา ของพกิดัภูมศิาสตร ์หรอืเป็นค่าทางเหนือ

และค่าตะวนัออกในระบบพกิดัฉาก 

 

 องคป์ระกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

 

          ลกัษณะโดยท ัว่ไปของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ประกอบดว้ยส่วนประกอบทีส่  าคญั  

3 ส่วน คือ 

 1   สว่นอวกาศ (Space Segment) ประกอบดว้ยดาวเทยีมท ัง้หมด 24 ดวง ใชใ้นการ 

บอก  ค่าพกิดั ซึง่มวีงโคจรอยู่ 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง มรีศัมวีงโคจรสูงจากพื้นโลกประมาณ  

20,200 กิโลเมตร เอยีงท ามมุกบัเสน้ศูนยสู์ตรเป็นมมุ 55 องศา ในลกัษณะสานกนัคลา้ยลูกตะกรอ้ 
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 2    สถานีควบคุม (Control station Segment) มหีนา้ทีต่ดิต่อสือ่สาร (Tracking)        

กบัดาวเทยีม ท าการค านวณผล (Computation) เพือ่บอกต าแหน่งของดาวเทยีมแต่ละดวง และ 

ส่งขอ้มลูไปยงัดาวเทยีมตลอดเวลา ท าใหข้อ้มลูทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูทีต่รงสภาพความจรงิอยู่เสมอ 

 3   สว่นผูใ้ช ้(User Segment) ปจัจบุนัมกีารพฒันาเครื่องรบัสญัญาณ (Receiver) 

  

 
 

ภาพที ่4 กระบวนการรบัขอ้มลูสญัญาณดาวเทยีม 

ทีม่า : http://remotesensing56170226.blogspot.com/ 
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ใบงานที่ 3 

เรื่อง ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
 

 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนยกตวัอย่างการน าภาพจากดาวเทยีมมาใชป้ระโยชนใ์นประเทศไทยปจัจบุนั 

              (โดยใหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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อปุกรณ์การรบัรูจ้ากระยะไกล 

 

 

ใบความรูท้ี่ 4 

เรื่อง การรบัรูจ้ากระยะไกล 

 

        

    ความหมายการรบัรูจ้ากระยะไกล 
 

 การรบัรูจ้ากระยะไกล หมายถงึ การบนัทกึหรอืการไดม้าซึง่ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัวตัถ ุพื้นที่

เป้าหมายดว้ยอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลู โดยปราศจากการสมัผสักบัวตัถนุ ัน้ ๆ ซึง่อาศยัจากแม่เหลก็ไฟฟ้า

เป็นสือ่ในการไดม้าของขอ้มลูใน 3 ลกัษณะ คือ ขอ้มลูตามช่วงคลืน่พลงังานของการบนัทกึภาพ ขอ้มลู

เชงิพื้นทีแ่ละขอ้มลูตามช่วงเวลาของสิง่ต่าง ๆ บนพื้นผวิโลก ประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือ  

        1. การรบัและบนัทกึสญัญาณขอ้มูล (Data Acquisition)เป็นกระบวนการบนัทกึพลงังาน 

ทีส่ะทอ้นหรอืส่งผ่านของวตัถโุดยเครื่องมอืบนัทกึขอ้มลูบนดาวเทยีม แลว้ส่งขอ้มลูเหลา่นัน้ไปทางสถานี

รบัสญัญาณภาคพื้นดนิเพือ่ผ่านกรรมวธิีการผลติเป็นขอ้มลูท ัง้ในรูปแบบภาพถ่ายและขอ้มลูเชงิตวัเลข

เพือ่ใชก้บัคอมพวิเตอร ์

        2. การวเิคราะหข์อ้มูล (Data Analysis) ประกอบดว้ยการวเิคราะหด์ว้ยสายตา และ         

การวเิคราะหด์ว้ยระบบคอมพวิเตอร ์เป็นการน าขอ้มลูจากวตัถเุป้าหมายแลว้น าขอ้มลูจากการวเิคราะห์

ไปประยุกตใ์ชแ้ละน าเสนอในรูปของแผนที่ 

 

 

           เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรบัรูจ้ากระยะไกลจ าแนกลกัษณะการใชง้านเป็น  2 ส่วน คือ 

               1. เครื่องมือที่ใชใ้นการรบัรูร้ะยะไกล ไดแ้ก่ ดาวเทยีม ซึง่สามารถจ าแนกตามลกัษณะ

การใชป้ระโยชนอ์อกเป็น 4 ประเภท คือ  

                  1.1 ดาวเทียมอตุนิุยมวทิยา เป็นดาวเทยีมทีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลูอตุนิุยมวทิยาและ      

เฝ้าระวงัสภาวะอากาศของโลก เช่น การตรวจวดัอณุหภูม ิการตรวจวดัความเขม้ขน้ของโอโซน       

การตรวจวดัเมฆ และการตรวจวดัไอน า้ เป็นตน้ ดาวเทยีมประเภทน้ีมหีลายดวงเช่น TIROS,   

NOAA-8, NOAA-9, GOES-9 เป็นตน้ 
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                  1.2 ดาวเทียมส ารวจทรพัยากร เป็นดาวเทยีมทีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลูดา้นทรพัยากร 

ต่าง ๆ ภายในโลก เช่น พชืพรรณ ทรพัยากรน า้ แร่ธาตุ หนิชนิดต่าง ๆ ลกัษณะการใชท้ีด่นิ เป็นตน้ 

เช่น ดาวเทยีม LANDSAT, SEASAT, MOS, THEOS เป็นตน้ 

                  1.3 ดาวเทียมเพือ่กจิการทหาร เป็นดาวเทยีมทีส่รา้งขึ้นเพือ่ใชใ้นกิจของทหาร เช่น  

การคน้หาจดุหลบซ่อนโดยใชร้งัสอีนิฟาเรด การศึกษาแนวเขตแดน การก าหนดเป้าโจมตทีางทหาร  

                  1.4 ดาวเทียมเพือ่ก าหนดต าแหน่งบนโลก เป็นดาวเทยีมทีส่รา้งขึ้นเพือ่ก าหนด

ต าแหน่งและวดัต าแหน่งของสิง่ต่าง ๆ บนผวิโลกไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์

ไดห้ลายประเภท เช่น การท าแผนที ่การส ารวจบ่อน า้มนั การก าหนดวางแผนก่อสรา้งระบบ

สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

              2. อปุกรณ์ที่ใชใ้นการรบัสญัญาณจากดาวเทยีม  ไดแ้ก่ การรบัสญัญาณและ 

หน่วยควบคุมการรบัสญัญาณ โดยจานรบัสญัญาณจะท าหนา้ทีร่บัสญัญาณขอ้มลูจากดาวเทยีม  

ซึง่มลีกัษณะเป็นคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า ส่วนหน่วยควบคุมจานรบัสญัญาณจะท าหนา้ทีค่วบคุม 

จานรบัสญัญาณใหเ้คลือ่นทีไ่ปยงัทศิทางตามแนวโคจรของดาวเทยีมดวงนัน้ ๆ ท าใหก้ารส่งสญัญาณ

จากดาวเทยีมมายงัสถานีรบัเป็นไปอย่างสม า่เสมอ 

              3. ระบบบนัทกึขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลบนจอภาพ ประกอบดว้ย 

                 3.1 อปุกรณ์ระบบบนัทกึขอ้มูล จะบนัทกึขอ้มลูในเชงิตวัเลข แลว้บนัทกึลงบน 

เทปความหนาแน่นสูง และจานเก็บขอ้มลู 

                  3.2 อปุกรณ์ระบบแสดงขอ้มูลบนจอภาพ เป็นการแสดงภาพจากดาวเทยีมบนจอส ี 

ซึง่แสดงภาพในขณะทีร่บัสญัญาณขอ้มลูดาวเทยีมไดท้นัทพีรอ้มกบับนัทกึขอ้มลูนัน้ จอภาพแสดงไดท้ ัง้

ภาพสแีละขาวด า 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่5 แสดงกระบวนการรบัรูจ้ากระยะไกล 

ทีม่า : http://remotesensing56170226.blogspot.com/ 
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ความส าคญัและประโยชน์การรบัรูจ้ากระยะไกล 

 

 

 

 
 

 การรบัรูจ้ากระยะไกลมปีระโยชนใ์นการน ามาใชเ้พือ่แปล ตคีวาม และวเิคราะหห์าขอ้มลู

เกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ในโลก ในปจัจบุนัวทิยาการสาขาต่าง ๆ ไดม้กีารน าขอ้มลูการส ารวจ

จากระยะไกลมาใชป้ระโยชนใ์นการส ารวจทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ป่าไม ้เช่น การตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าไม ้โดยเฉพาะป่าตน้น า้ล  าธาร การศึกษา   

ไฟป่า เป็นตน้ 

 2. การเกษตร เช่น การศึกษาพื้นทีเ่พาะปลูกพชืเศรษฐกิจที่ส  าคญั การส ารวจตรวจสอบสภาพ

ของพื้นทีป่ลูก เป็นตน้ 

 3. การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ เช่น การส ารวจใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การวางแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

เป็นตน้ 

 4. ธรณีวทิยา และธรณีสณัฐาน เช่น การหาแหลง่แร่ แหลง่น า้บาดาล ภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิ

เป็นตน้ 

 5. อทุกวทิยา เช่น การศึกษาแหลง่น า้ท ัง้บนดนิและใตด้นิ การส ารวจบรเิวณทีร่าบทีเ่กิดน า้ท่วม

เป็นตน้ 

 6. สมทุรศาสตร ์เช่น การศึกษาการหมนุเวยีนของน า้ทะเล ตะกอนในทะเล เป็นตน้ 

 7. การวางผงัเมอืง เช่น การวางผงัเมอืงทีอ่ยู่ในชมุชนเมอืงใหญ่ การวางแผนสรา้งสะพาน    

การออกแบบ ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ 

 8. การประมง เช่น การส ารวจหาพื้นทีเ่พาะเลี้ยงสตัวน์ า้ประเภทต่าง ๆ 

 9. สิง่แวดลอ้ม เช่น การตรวจสอบน า้เสยีทีไ่หลลงสู่แม่น า้ ล  าคลอง เป็นตน้ 

        10. การท าแผนที ่ภาพจากดาวเทยีมเป็นภาพทีม่กีารบนัทกึภาพซ า้ในบรเิวณเดมิในความถีค่งที ่

จงึสามารถน าไปแกไ้ขแผนทีภู่มปิระเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามถกูตอ้งและเป็นทีย่อมรบั  
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ใบงานที่ 4 

เรื่อง การรบัรูจ้ากระยะไกล 

 
 

 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนผงัแสดงกระบวนการท างานของการรบัรูจ้ากระยะไกล 
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ใบความรูท้ี่ 5 

เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์

 

 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(Geographic Information System : GIS ) 

    

           ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(Geographic Information System : GIS) คือ  

กระบวนการท างานเกี่ยวกบัขอ้มลูในเชงิพื้นทีด่ว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ทีใ่ชก้ าหนดขอ้มลูและสารสนเทศ 

ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่งในเชงิพื้นที ่เช่น ทีอ่ยู่ บา้นเลขที ่สมัพนัธก์บัต าแหน่งในแผนที ่ต าแหน่ง 

เสน้รุง้ เสน้แวง 

           ขอ้มลูและแผนทีใ่น GIS เป็นระบบขอ้มลูสารสนเทศทีอ่ยู่ในรูปของตารางขอ้มลู และ

ฐานขอ้มลูทีม่สี่วนสมัพนัธก์บัขอ้มลูเชงิพื้นที ่(Spatial Data) ซึง่รูปแบบและความสมัพนัธข์องขอ้มลู

เชงิพื้นทีท่ ัง้หลาย จะสามารถน ามาวเิคราะหด์ว้ย GIS และท าใหส้ือ่ความหมายในเรื่องการเปลีย่นแปลง

ทีส่มัพนัธก์บัเวลาได ้เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลือ่นยา้ย ถิน่ฐาน การบกุรุกท าลาย    

การเปลีย่นแปลงของการใชพ้ื้นที ่ฯลฯ ขอ้มลูเหลา่น้ี เมือ่ปรากฏบนแผนทีท่  าใหส้ามารถแปลและสือ่

ความหมาย ใชง้านไดง้า่ย 

           GIS เป็นระบบขอ้มลูข่าวสารทีเ่ก็บไวใ้นคอมพวิเตอร ์แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยง

กบัสภาพภูมศิาสตรอ์ืน่ ๆ สภาพทอ้งที ่สภาพการท างานของระบบสมัพนัธก์บัสดัส่วนระยะทางและพื้นที่

จรงิบนแผนที ่ขอ้แตกต่างระหว่าง GIS กบั MIS นัน้สามารถพจิารณาไดจ้ากลกัษณะของขอ้มลู คือ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเก็บใน GIS มลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิพื้นที ่(Spatial Data) ทีแ่สดงในรูปของภาพ (Graphic) 

แผนที ่(Map) ทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูเชงิบรรยาย (Attribute Data) หรอืฐานขอ้มลู (Database)     

การเชื่อมโยงขอ้มลูท ัง้สองประเภทเขา้ดว้ยกนั จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถทีจ่ะแสดงขอ้มลูท ัง้สองประเภทได ้

พรอ้ม ๆ กนั เช่น สามารถจะคน้หาต าแหน่งของจดุตรวจวดัควนัด า – ควนัขาวไดโ้ดยการระบชุื่อ    

จดุตรวจ หรอืในทางตรงกนัขา้ม สามารถทีจ่ะสอบถามรายละเอยีดของ จดุตรวจจากต าแหน่ง 
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ทีเ่ลอืกขึ้นมา ซึง่จะต่างจาก MIS ทีแ่สดง ภาพเพยีงอย่างเดยีว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลู  

ทีเ่ชื่อมโยงกบัรูปภาพนัน้ 

        แผนทีใ่น GIS จะมคีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่งในเชงิพื้นทีท่างภูมศิาสตร ์คือค่าพกิดัทีแ่น่นอน 

ขอ้มลูใน GIS ท ัง้ขอ้มลูเชงิพื้นทีแ่ละขอ้มลูเชงิบรรยาย สามารถอา้งองิถงึต าแหน่งทีม่อียู่จรงิบนพื้นโลก

ไดโ้ดยอาศยัระบบพกิดัทางภูมศิาสตร ์(Geocode) ซึง่จะสามารถอา้งองิไดท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ขอ้มลูใน GIS ทีอ่า้งองิกบัพื้นผวิโลกโดยตรง หมายถงึ ขอ้มลูทีม่ค่ีาพกิดัหรอืมตี าแหน่งจรงิบนพื้นโลก

หรอืในแผนที ่เช่น ต าแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ ส าหรบัขอ้มลู GIS ทีจ่ะอา้งองิกบัขอ้มลูบนพื้นโลกได ้

โดยทางออ้มไดแ้ก่ ขอ้มลูของบา้น (รวมถงึบา้นเลขที ่ซอย เขต แขวง จงัหวดั และรหสัไปรษณีย)์    

โดยจากขอ้มลูทีอ่ยู่ เราสามารถทราบไดว้่าบา้นหลงัน้ีมตี าแหน่งอยู่ ณ ทีใ่ดบนพื้นโลก เน่ืองจาก 

บา้นทกุหลงัจะมทีีอ่ยู่ไม่ซ  า้กนั 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่6 แสดงระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

ทีม่า : http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html 

 



       ชุดการเรียนรู ้  

     “ครูสุนนัทา พาเรียนภูมศิาสตร”์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

 

หนา้ 24   ชุดที่ 1 เรยีนรูเ้ทคโนโลยีทางภมูิศาสตร ์

องคป์ระกอบของ GIS (Components of GIS) 

 

 

 

 

         องคป์ระกอบหลกัของระบบ GIS จดัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อปุกรณค์อมพวิเตอร ์

(Hardware) โปรแกรม (Software) ข ัน้ตอนการท างาน (Methods) ขอ้มลู (Data) และบคุลากร 

(People) โดยมรีายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

         1. อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์

           คือ เครื่องคอมพวิเตอรร์วมไปถงึอปุกรณต่์อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner, 

Plotter, Printer หรอือืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการน าเขา้ขอ้มลู ประมวลผล แสดงผล และผลติผลลพัธ ์    

ของการท างาน 

          2. โปรแกรม 

          คือชดุของค าส ัง่ส  าเรจ็รูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึง่ประกอบดว้ย

ฟงักช์ ัน่ การท างานและเครื่องมอืทีจ่  าเป็นต่าง ๆ ส าหรบัน าเขา้และปรบัแต่งขอ้มลู, จดัการระบบ

ฐานขอ้มลู, เรยีกคน้, วเิคราะห ์และจ าลองภาพ 

          3. ขอ้มูล 

         คือขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ะใชใ้นระบบ GIS และถูกจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มลูโดยไดร้บัการ

ดูแล จากระบบจดัการฐานขอ้มลูหรอื DBMS ขอ้มลูจะเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัรองลงมาจากบคุลากร 

          4. บคุลากร 

         คือ ผูป้ฏบิตังิานซึง่เกี่ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์เช่น ผูน้ าเขา้ขอ้มลู ช่างเทคนิค 

ผูดู้แลระบบฐานขอ้มลู ผูเ้ชี่ยวชาญส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลู ผูบ้รหิารซึง่ตอ้งใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ 

บคุลากรจะเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัทีสุ่ดในระบบ GIS เน่ืองจากถา้ขาดบคุลากร ขอ้มลูทีม่อียู่มากมาย

มหาศาลนัน้ ก็จะเป็นเพยีงขยะไม่มคุีณค่าใดเลยเพราะไม่ไดถู้กน าไปใชง้าน อาจจะกลา่วไดว้่า ถา้ขาด

บคุลากรก็จะไม่มรีะบบ GIS 
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หนา้ที่ของ GIS (How GIS Work) 

 

 

         5. วธิกีารหรอืขัน้ตอนการท างาน 

         คือวธิีการทีอ่งคก์รนัน้ ๆ น าเอาระบบ GIS ไปใชง้านโดยแต่ละ ระบบแต่ละองคก์รย่อม 

มคีวามแตกต่างกนัออกไป ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตังิานตอ้งเลอืกวธิีการในการจดัการกบัปญัหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

ส าหรบัของหน่วยงานนัน้ ๆ  

 

 
ภาพที ่7 แสดงองคป์ระกอบของระบบGIS 

ทีม่า : http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html 

 

 

  

      หนา้ทีข่อง GIS (How GIS Works) ภาระหนา้ทีห่ลกั ๆ ของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

ควรจะมอียู่ดว้ยกนั 5 อย่าง ดงัน้ี 

    1. การน าเขา้ขอ้มูล (Input) 

       ก่อนทีข่อ้มลูทางภูมศิาสตรจ์ะถูกใชง้านไดใ้นระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ขอ้มลูจะตอ้งไดร้บั

การแปลง ใหม้าอยู่ในรูปแบบของขอ้มลูเชงิตวัเลข (Digital Format) เสยีก่อน เช่น จากแผนทีก่ระดาษ

ไปสู่ขอ้มลูใน รูปแบบดจิติอลหรอืแฟ้มขอ้มลูบนเครื่องคอมพวิเตอรอ์ปุกรณท์ีใ่ชใ้นการน าเขา้ เช่น 

Digitizer Scanner หรอื Keyboard เป็นตน้ 
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       2. การปรบัแต่งขอ้มูล (Manipulation) 

       ขอ้มลูทีไ่ดร้บัเขา้สู่ระบบบางอย่างจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัแต่งใหเ้หมาะสมกบังาน เช่น ขอ้มลู

บางอย่างมขีนาด หรอืสเกล (scale) ทีแ่ตกต่างกนั หรอืใชร้ะบบพกิดัแผนที่ทีแ่ตกต่างกนั ขอ้มลูเหลา่น้ี

จะตอ้งไดร้บัการปรบัใหอ้ยู่ใน ระดบัเดยีวกนัเสยีก่อน 

       3. การบรหิารขอ้มูล (Management) 

       ระบบจดัการฐานขอ้มลูหรอื DBMS จะถูกน ามาใชใ้นการบรหิารขอ้มลูเพือ่การท างานทีม่ี

ประสทิธิภาพในระบบ GIS DBMS ทีไ่ดร้บัการเชื่อถอืและนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางทีสุ่ดคือ DBMS 

แบบ Relational หรอืระบบจดัการฐานขอ้มลูแบบสมัพทัธ ์(DBMS) ซึง่มหีลกัการท างานพื้นฐาน

ดงัน้ีคือ ขอ้มลูจะถกูจดัเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง 

       4. การเรยีกคน้และวเิคราะหข์อ้มูล (Query and Analysis) 

          เมือ่ระบบ GIS มคีวามพรอ้มในเรื่องของขอ้มลูแลว้ ข ัน้ตอนต่อไป คือ การน าขอ้มลูเหลา่น้ี 

มาใชใ้หเ้กิด ประโยชน ์เช่นใครคือเจา้ของกรรมสทิธ์ิในทีด่นิผนืทีต่ดิกบัโรงเรยีน  เมอืงสองเมอืงน้ี 

มรีะยะห่างกนักี่กิโลเมตร ดนิชนิดใดบา้งทีเ่หมาะส าหรบัปลูกออ้ยหรอื ตอ้งมกีารสอบถามอย่างง่าย ๆ 

เช่น ชี้ เมาสไ์ปในบรเิวณทีต่อ้งการแลว้เลอืก (Point and Click) เพือ่สอบถามหรอืเรยีกคน้ขอ้มลู 

นอกจากน้ีระบบ GIS ยงัมเีครื่องมอืในการวเิคราะห ์เช่น การวเิคราะหเ์ชงิประมาณค่า (Proximity 

หรอื Buffer) การวเิคราะหเ์ชิงซอ้น (Overlay Analysis) เป็นตน้ หรอื ตอ้งมกีารสอบถามอย่างงา่ย ๆ 

เช่น ชี้ เมาสไ์ปในบรเิวณทีต่อ้งการแลว้เลอืก (Point and Click) เพือ่สอบถามหรอืเรยีกคน้ขอ้มลู 

นอกจากน้ีระบบ GIS ยงัมเีครื่องมอืในการวเิคราะห ์เช่น การวเิคราะหเ์ชงิประมาณค่า (Proximity 

หรอื Buffer) การวเิคราะหเ์ชิงซอ้น (Overlay Analysis) เป็นตน้ 

        5. การน าเสนอขอ้มูล (Visualization) 

       จากการด าเนินการเรยีกคน้และวเิคราะหข์อ้มลู ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะอยู่ในรูปของตวัเลขหรอื

ตวัอกัษร ซึง่ยากต่อการตคีวามหมายหรอืท าความเขา้ใจ การน าเสนอขอ้มลูทีด่ ีเช่น การแสดงชารต์ 

(Chart) แบบ 2 มติ ิหรอื 3 มติ ิรูปภาพจากสถานทีจ่รงิ ภาพเคลือ่นไหว แผนที ่หรอืแมก้ระท ัง้ระบบ

มลัตมิเีดยีสือ่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจความหมายและมองภาพของผลลพัธท์ีก่  าลงัน าเสนอไดด้ี

ยิง่ขึ้น อกี ท ัง้เป็นการดงึดูดความสนใจของผูฟ้งัอกีดว้ย 
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หนา้ 27   ชุดที่ 1 เรยีนรูเ้ทคโนโลยีทางภมูิศาสตร ์

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์

 

 

 

 
 

           ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเ์ป็นเครื่องมอืทางภูมศิาสตรท์ีม่ปีระโยชนอ์ย่างยิง่ต่อการ

จดัเก็บระบบขอ้มลูซึง่มอียู่มากมายในปจัจบุนั ไดม้กีารพฒันาท ัง้ดา้นฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์ท าให  ้

ในปจัจบุนัไดม้กีารน า GIS มาใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย ท ัง้หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน 

การใชง้านระบบสารสนเทศจะมปีระโยชนม์ากในการศึกษาวชิาภูมศิาสตร ์ถา้รูจ้กัการใชง้าน การใชง้าน

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรจ์ะตอ้งมเีป้าหมายชดัเจน รูจ้กัคดัเลอืกขอ้มลูมาวเิคราะห ์การใชง้านจะตอ้ง

วางแผนงานในการก าหนดคุณภาพ มาตราส่วนของขอ้มลูและที่ส  าคญัคือ ความสามารถในการวเิคราะห์

ขอ้มลูน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัตลอดเวลา การบูรณาการขอ้มลูหลายรูปแบบ

เขา้ดว้ยกนั และสามารถสรา้งแบบจ าลองทดสอบเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนทีม่กีารลงมอืปฏบิตัจิรงิ การใช ้

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรท์ีส่  าคญัไดแ้ก่ 

          1. ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ เช่น การก าหนดพื้นทีป่่าไม ้แหลง่น า้ ท ัง้บนผวิดนิและ

ใตด้นิ ธรณีวทิยา หนิและแร่ ชายฝัง่ทะเลและภูมอิากาศ 

          2. ดา้นการจดัการทรพัยากรเกษตร เช่น การแบ่งช ัน้คุณภาพพื้นทีเ่กษตร ดนิเค็ม ดนิเปรี้ยว 

และปญัหาอืน่ ๆ ความเหมาะสมของพชืในแต่ละพื้นที ่การจดัระบบน า้ชลประทาน การจดัการดา้นธาตุ

อาหารพชื 

          3. ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่ นและกา๊ซ การก าหนดจดุเก็บ

ตวัอย่างจาก โรงงาน การป้องกนัความเสยีหายของโบราณสถานหรอืสถานทีท่่องเทีย่ว การป้องกนั 

ไฟไหมป่้า เป็นตน้ 

          4. ดา้นสงัคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ต าแหน่ง 

ของโรงเรยีนและการเดนิทางของนกัเรยีน เป็นตน้ 

          5. ดา้นเศรษฐกจิ เช่น รายไดข้องประชากรของหมู่บา้น ต าบล สนิคา้หลกั ต าแหน่งทีต่ ัง้ 

ของโรงงานประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ใบงานที่ 5 

เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนผงัความคิด แสดงระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรใ์หค้รบถว้นมากทีสุ่ด 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน 

 

 

 

 

ค าอธบิาย :ใหน้กัเรยีนกากบาท (X) ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดลงในกระดาษค าตอบ  
 

1. ขอ้ใดไม่ควรใช ้Remote Sensing  ในการส ารวจ 

     ก. อบุตัเิหตบุนถนนสุขมุวทิ 

     ข. แหลง่แร่ทองค ากาญจนบรุี 

     ค. นิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุี 

     ง. แหลง่โบราณสถานเมอืงพกุามในพม่า 
 

2. ขอ้มูลจากดาวเทียม MOS และ NOAA เป็นประโยชน์ในดา้นใดตามล าดบั 

    ก. การสือ่สาร  และจดัการป่าไม ้  

    ข. การพยากรณอ์ากาศ และจดัการป่าไม ้   

    ค. ส ารวจทรพัยากรธรรมชาตแิละการวางผงัเมอืง 

    ง. การส ารวจทรพัยากรพื้นน า้และพยากรณอ์ากาศ 
 

3. หากตอ้งการศึกษาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร นกัเรยีนจะไม่สามารถใชเ้ครือ่งมือใด 

    ก. บารอมเิตอร ์และ เรนเกจ 

    ข. แผนทีภู่มปิระเทศ และ เทอรโ์ม  

    ค. กราฟแผนทีค่วามกดอากาศ และ ไซโครมเิตอร ์        

    ง. ภาพถ่ายทางอากาศ  และ ภาพถ่ายจากดาวเทยีม 
 

4. หากรฐับาลพม่าตอ้งการทราบจ านวนโบราณสถานในประเทศพม่าท ัง้หมด นกัเรยีนจะแนะน าใหใ้ช้

เครือ่งมือใดจงึจะสามารถนบัจ านวนไดจ้รงิและครบถว้นไม่ผิดพลาดหรอืผิดพลาดไดน้อ้ยที่สุดและยงั

ประหยดัเวลาอกีดว้ย 

    ก. ภาพถ่ายทางอากาศ 

    ข. ภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

    ค. แผนทีภู่มปิระเทศและการส ารวจภาคสนาม 

    ง. แผนทีท่างประวตัศิาสตรแ์ละฐานขอ้มลูทางโบราณคดี 
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5. ในช่วงฤดูฝน มีพายฝุนกระหน ่า ทอ้งฟ้าปิด หน่วยงานดา้นความปลอดภยั เฝ้าระวงัพื้นที่เสีย่งภยั

ต่อการเกดิอทุกภยัและแผ่นดินถลม่ ควรเลอืกใชภ้าพจากดาวเทียมกลุม่ใด 

   ก. TIROS,  NOAA  และ GEOS        

   ข. LANDSAT, TERRA และ AQUA 

   ค. SPOT, NAVSTAR และ CORONA    

   ง. SEASAT, RADARSAT และ LANDSAT                                     
 

6. ขอ้ใดกลา่ว ไม่ ถกูตอ้งเกี่ยวกบัเทคโนโลยภีมูิสารสนเทศ 

   ก. GPS ใชก้ าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกดว้ยดาวเทยีม อ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

   ข. RS ใชส้  ารวจทรพัยากรทางธรรมชาต ิการเตอืนภยัทางธรรมชาต ิการพยากรณ์อากาศ 

   ค. GIS ใชป้ระโยชนด์า้นการจดัการทีด่นิ ดา้นการแบ่งเขตการปกครอง และเสน้ทางคมนาคม 

   ง. RS คือการน าขอ้มลูจาก GPS และ GIS มาประมวลผลเพือ่สรา้งแบบจ าลองพื้นทีด่ว้ย

คอมพวิเตอร ์
 

7. การวางแผนและจดัการพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 10,000 ไร่ ควรเลอืกใชข้อ้มูลจากเครือ่งมือใด 

   ก. GIS     

   ข. GPS 

   ค. ภาพถ่ายทางอากาศ 

   ง. ภาพถ่ายจากดาวเทยีม  

 

8. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

    ก. ภาพจากดาวเทยีมไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็ขอบเขตการปกครองแต่ละประเทศได ้

    ข. GPS แสดงขอ้มลูต าแหน่งสถานทีต่่าง ๆ ได ้โดยเครื่องไม่ตอ้งไปผ่านสถานทีน่ ัน้ ๆ 

    ค. ภาพถ่ายทางอากาศสามารถแสดงลกัษณะลมฟ้าอากาศและพายุไดอ้ย่างชดัเจน 

    ง. แผนทีภู่มปิระเทศไม่ไดแ้สดงการต ัง้ถิน่ฐานของประชาชนว่าหนาแน่นหรอืเบาบาง 
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9. การศึกษาในขอ้ใด ไม่ สามารถใชเ้ทคโนโลยภีาพถา่ยดาวเทียม 

    ก. พื้นทีน่ า้ท่วม  

    ข. โบราณวตัถใุนถ า้ 

    ค. แหลง่โบราณสถาน    

    ง. พื้นทีบ่รเิวณรอยต่อของแม่น า้ 

   

10. บคุคลในขอ้ใดใชเ้ครื่องมือภมิูศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 

     ก. ไก่ใชไ้ซดโ์มมเิตอรว์ดัแรงส ัน่สะเทอืนของเปลอืกโลก 

     ข. ไข่ใชส้เตอรโิอสโคปดูภาพใหเ้ป็นสามมติิ 

     ค. กิ่งใชเ้ทอเรสโคปวดัความสูงของพื้นที่ 

     ง. กอ้ยใชไ้ฮโกรมเิตอรว์ดัทศิทางลม 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบกอ่น-หลงัเรยีน 

 

 

กอ่นเรยีน หลงัเรยีน 

ขอ้ ตอบ ขอ้ ตอบ 

1 ง 1 ก 

2 ข 2 ง 

3 ง 3 ง 

4 ค 4 ข 

5 ก 5 ก 

6 ข 6 ง 

7 ก 7 ก 

8 ค 8 ค 

9 ง 9 ข 

10 ข 10 ง 
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เฉลยใบงานที่ 1 

เรื่อง ภาพถา่ยทางอากาศ 
 

 

 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           

 

ตอนที่ 1  

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 

 1. ภาพถ่ายทางอากาศ หมายถงึอะไร 

ภาพของพื้นผวิโลกทีไ่ดจ้าการถ่ายรูปทางอากาศ ดว้ยการน ากลอ้งถ่ายรูปตดิกบัอากาศยานทีบ่นิ 

ไปเหนือผวิโลกบรเิวณทีจ่ะถ่ายรูป แลว้ท าการถ่ายรูปตามต าแหน่ง ทศิทางและความสูงของการบนิ 

ทีไ่ดว้างแผนไวก่้อนแลว้หลงัจากนัน้น าฟิลม์ไปลา้งและอดัภาพ จะไดรู้ปภาพทีม่คีวามละเอยีดใน 

บรเิวณทีถ่่ายภาพ 
 

 2. ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งเป็นกี่ชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

 

ภาพถ่ายทางอากาศม ี2 ชนิด คือภาพถ่ายแนวดิ่ง (Vertical) และภาพถ่ายแนวเฉียง (Obligue) 

 

3. อปุกรณท์ีใ่ชแ้ปลความภาพถ่ายทางอากาศ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

กลอ้งมองภาพสามมติขินาดเลก็  

  กลอ้งแบบกระจก 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิอยู่ในดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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เฉลยใบงานที่ 2 

เรื่อง การส ารวจ 
 

 

 

ชื่อ                         ช ัน้             เลขที ่           
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 

1. กลอ้งระดบัมอืถอืใชก้บังานส ารวจลกัษณะใด 

   ส  ารวจภูมปิระเทศทีไ่ม่ตอ้งการความละเอยีดและถูกตอ้งสูง 

2. เทปวดัระยะจะใชส้  ารวจลกัษณะภูมปิระเทศอย่างไร 

    พื้นทีไ่ม่ใหญ่มาก ภูมปิระเทศค่อนขา้งเรยีบ 

3. การส ารวจถนนนิยมใชเ้ครื่องมอืประเภทใด 

   ลอ้วดัระยะ 

4. จงบอกถงึความส าคญัและประโยชนข์องการส ารวจอย่างนอ้ย 5 ดา้น  

     1. ดา้นการส ารวจชนิดอืน่ ๆ ใชส้  าหรบัเป็นหลกัฐานอา้งองิต่อไปในงานส ารวจ 

     2. ดา้นการก าหนดกรรมสทิธ์ิทีด่นิ ใชใ้นการหาขอบเขตแปลงทีด่นิและการแบ่งแยกทีด่นิ 

     3. ดา้นการก่อสรา้ง ใชใ้นการก าหนดทีต่ ัง้และการวางผงัแนวสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

     4. ดา้นการส ารวจภูมปิระเทศ ใชใ้นการหาลกัษณะของผวิโลกทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิละ

มนุษยส์รา้งขึ้น เช่น ความสูงของพื้นที ่ภูเขา แม่น า้ การปรบัระดบัทีด่นิเป็นตน้ 

     5.ดา้นอทุกศาสตร ์ใชใ้นการหาความลกึของพื้นดนิใตร้ะดบัน า้เพือ่หาร่องน า้ในการเดนิเรอื  

การชลประทาน การก่อสรา้งใตน้ า้ 

     6. ดา้นการท าเหมอืงแร่ ใชใ้นการส ารวจขอ้มลูทางธรณีเหมอืงแร่ท ัง้ภาคพื้นดนิและใตด้นิ 

เพือ่การท า แผนทีห่นา้เหมอืง การท าแผนทีใ่ตด้นิ การขดุเจาะอุโมงคใ์นเหมอืงแร่ 

     7. ดา้นการสาธารณูปโภค เพือ่ใชใ้นการวางแผนก่อสรา้งถนน ทางรถไฟ คลองส่งน า้  

สายไฟฟ้าแรงสูง การวางแนวท่อส่งต่าง ๆ การประปา 
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เฉลยใบงานที่ 3 

เรื่อง ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนยกตวัอย่างการน าภาพจากดาวเทยีม มาใชป้ระโยชนใ์นประเทศไทยปจัจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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เฉลยใบงานที่ 4  

เรื่อง การรบัรูจ้ากระยะไกล 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนผงัแสดงกระบวนการท างานของการรบัรูจ้ากระยะไกล 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….......……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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เฉลยใบงานที่ 5 

เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนผงัความคิด แสดงระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรใ์หค้รบถว้นมากทีสุ่ด 
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………………………………………………………………………………………………………………………….......……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….......……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
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