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สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

• แผนท่ีและองคประกอบ 

• การอานแผนท่ีเฉพาะเร่ือง 

• การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

• การนําภูมิสารสนเทศไป ใช ในชีวิตประจําวัน 

หนวยการเรยีนรูที่  1 



แบงประเภทตามการใชงานเปน แผนที่อางอิง และ แผนที่เฉพาะเรื่อง  
มีองคประกอบ ดังนี้ 

ทิศ 

ปกติกําหนดใหดานบนขอบระวาง

แผนที่เปนทิศเหนือเสมอ 

มาตราสวน 

อัตราสวนระยะทางในแผนที่ 

กับระยะทางจริงบนพ้ืนผิวโลก 

พิกัดภูมิศาสตร 

จุดที่ตัดกันของคาละติจูด 

และคาลองจิจูด 

คําอธิบายสัญลักษณ 

อธิบายความสูงตํ่าดวยสี 

แทนลักษณะภูมิประเทศ 

ชื่อแผนที่ 

บอกพ้ืนที่และขอมูลที่แสดง 

ในแผนที่นั้น ๆ 

สัญลักษณ 

แทนส่ิงที่ปรากฏบนผิวโลก 

ตามตําแหนงที่ต้ังตาง ๆ 

ขอบระวาง 

ขอบเขตของพ้ืนที่แสดงแผนที่ 

และมีตัวเลขบอกคาพิกัดภูมิศาสตร 

เสนโครงแผนที ่

เสนเมริเดียนและเสนขนานละติจูด 

ถายทอดลักษณะทรงกลมของโลก 

แผนที่ 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูประเภทของแผนที่ แผนที่แบ่งตามการใช้งานได้ ดังนี้1. แผนที่อ้างอิง (general reference map)  เป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นแผนที่ฐานสำหรับสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง แสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางดิ่ง ประเทศไทยใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 เป็นแผนที่ฐาน2. แผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้แผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ฐาน มีมาตราส่วนเหมาะสมกับการแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น แผนที่ความหนาแน่นประชากร แผนที่อากาศ แผนที่ป่าไม้



 แสดงการกระจายของขอมูลหน่ึง ๆ ในพื้นที่

ตาง ๆ ณ ชวงเวลาหน่ึง ๆ 

แผนที่การกระจาย 

 จุดปริมาณขอมูล 

 พื้นที่กําหนดสีปริมาณ 

แสดงขอมูลดวยสัญลักษณ แผนที่การกระจาย (Distribution Map  

ตัวอยาง 

 ขอมูลการกระจายของประชากร 

 ขอมูลการกระจายทางเศรษฐกิจ รายไดเฉลีย่ 

ผลิตภัณฑมวลรวม เกษตรกรรม 

การใชงาน 

 เพื่อศึกษาหรือนําเสนอขอมูลสถิติการ

กระจายของขอมูลตาง ๆ ทําใหสังเกต

ไดงายวาขอมูลหนาแนนบริเวณใดและ

นําไปวิเคราะหตอได 

หลักการแปลความ 

 สังเกตช่ือแผนที่ 

 พิจารณาคําอธิบายสัญลักษณ 

 ทําความเขาใจเหตุและผลของขอมูล 

แผนที่แสดงการกระจายของประชากรในทวีปเอเชีย 

แผนที่เฉพาะเรื่อง ตัวอยาง แผนท่ีการกระจาย 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูแผนที่เฉพาะเรื่อง มีวิธีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้1. แผนที่จุด ใช้สำหรับแสดงความหนาแน่นและแบบรูปการกระจายของข้อมูล เช่น ประชากร โดยใช้จุดเป็นสัญลักษณ์ หนึ่งจุดจะแทนค่าของข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ผู้ทำแผนที่กำหนดขึ้น2. แผนที่แสดงด้วยสัญลักษณ์สัดส่วน ใช้สำหรับแสดงจำนวนและชนิดของข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ สามารถแสดงข้อมูลหลายชนิดพร้อมกันได้ ใช้สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตและกราฟแบบต่างๆ ที่มีขนาดเป็นสัดส่วนกับข้อมูล เช่น กราฟแท่งสัดส่วน วงกลม3. แผนที่แสดงการเคลื่อนที่ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เน้นให้เห็นภาพการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง เช่น การย้ายถิ่นของประชากร การจราจร การแสดงการเคลื่อนที่สามารถใช้สัญลักษณ์เส้นไหลเวียน เส้นและลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อมูล4. แผนที่โคโรเพลท เป็นเทคนิคการทำแผนที่เพื่อแสดงข้อมูลเชิงปริมาณในพื้นที่โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์อย่างมีระบบ เฉดสีและความเข้มของสีใช้แสดงค่าของข้อมูล เช่น สีเข้มแทนข้อมูลที่มีปริมาณมาก สีอ่อนแทนข้อมูลที่มีปริมาณน้อย



แผนที่แสดงการกระจายของประชากรในทวีปเอเชีย 

แผนที่เฉพาะเรื่อง ตัวอยาง แผนท่ีการกระจาย 

จากแผนที่แสดงการกระจายของประชากร 

ในทวีปเอเชีย  

แปลความไดวาอยางไรบาง ?  

เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ ? 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูตอบ แผนที่แสดงการกระจายของประชากรในทวีปเอเชีย แปลความได้ว่า บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ภาคตะวันออกของอินเดียในบริเวณลุ่มน้ำคงคา ตอนกลางไปจนถึงปากแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของบังกลาเทศ บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสัญลักษณ์สีเข้มซึ่งแทนข้อมูลบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น ส่วนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง เช่น เขตทะเลทรายในคาบสมุทรอาหรับ อินเดีย และจีน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสัญลักษณ์สีอ่อนซึ่งแทนข้อมูลบริเวณที่มีประชากรเบาบาง



 การผสมของแผนที่และแผนภมูิการไหล 

แสดงการไหลเวียนของขอมลูจากที่หน่ึงไป

อีกที่หน่ึง 

แผนที่การไหลเวียน 

 เสนศรที่แสดงทิศทางและความหนาแนน

แสดงปริมาณ 

แสดงขอมูลดวยสัญลักษณ แผนที่การไหลเวียน (Flow Map  

ตัวอยาง 

 ปริมาณประชากรยายถ่ินฐานระหวาง

พื้นที่หน่ึง ๆ 

 การสงตอและไดรับอิทธิพลความเช่ือ 

คาความนิยมตาง ๆ 

การใชงาน 

 เพื่อศึกษาหรือนําเสนอขอมูลสถิติการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ที่มีการโยกยาย

สถานที่  สะดวกในการพิจารณาขอมูล

ภาพรวมมากสดุ-นอยสุด 

หลักการแปลความ 

 สังเกตช่ือแผนที่ 

 พิจารณาคําอธิบายสัญลักษณ 

 ทําความเขาใจเหตุและผลของขอมูล 

แผนที่แสดงกระแสน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก 

กระแสน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก 

แผนที่เฉพาะเรื่อง ตัวอยาง แผนท่ีการไหลเวียน 

กระแสน้ําอุน 

กระแสน้ําเย็น 



แผนที่แสดงกระแสน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก 

จากแผนท่ีแสดงกระแสน้ําในมหาสมุทร

แอตแลนติก 

แปลความไดวาอยางไรบาง ?  

แผนที่เฉพาะเรื่อง ตัวอยาง แผนท่ีการไหลเวียน 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูตอบ แผนที่แสดงกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก แปลความได้ว่า ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลเวียนไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้มี “กระแสน้ำเย็นเบงเกวลา” ไหลเลียบชายฝั่งทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศแอฟริกาใต้ นามิเบีย และแองโกลาเมื่อใกล้เส้นศูนย์สูตรและอ่าวกินี กระแสน้ำจะอุ่นขึ้นและไหลไปทางทิศตะวันตก เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตร’ เมื่อกระแสน้ำไหลไปถึงทวีปอเมริกาใต้จะแยกออกเป็น 2 สาย คือ สายที่ไหลวกลงทางใต้เส้นศูนย์สูตรผ่านชายฝั่งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา เรียกว่า ‘กระแสน้ำอุ่นบราซิล” ส่วนสายที่ไหลขึ้นไปทางเหนือเส้นศูนย์สูตรเข้าไปในทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม” เมื่อไหลข้ามมหาสมุทรไปจนถึงคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตก เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ”



ไมใชทหารก็ชํานาญแผนที่ได 

แผนผังรถไฟของกรงุโตเกียว 

Presenter
Presentation Notes
สคลิปสำหรับครู- แผนผังรถไฟของกรุงโตเกียวทั้งลอยฟ้าและใต้ดินมีความซับซ้อน แต่ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นสากล- มีการใช้สีแทนสายรถไฟต่างๆ ใช้อักษรย่อและหมายเลขแทนแต่ละสถานี- บางสถานีมีจุดเชื่อมต่อไปยังอีกสายหนึ่งได้



หากตองการเดินทางจาก อูเอโนะ (Ueno) ไปยัง อิเคบุคุโระ (Ikebukuro) ตองใชรถไฟสายใดและผานสถานีใดบาง 

ไมใชทหารก็ชํานาญแผนที่ได 

M 
21 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครู-ขั้นแรกควรทำความเข้าใจกับคำอธิบายสัญลักษณ์ สี อักษร หมายเลข ของสถานีต่างๆ ก่อน หลังจากนั้นหาสถานีที่เราอยู่ (อูเอโนะ G16, H17) และหาสถานีที่เราต้องการจะไป (อิเคบุคุโระ M25, F09, Y09) แล้วสำรวจเส้นทางตามสายรถไฟสีต่างๆ เพื่อไปยังเป้าหมาย-คำตอบ จากสถานีอูเอโนะสามารถใช้รถไฟสายกินซ่า สถานี G16 ย้อนกลับไปสถานี G15 เพื่อเปลี่ยนขบวนไปสายเอโดะ สถานี E9 (อยู่ในสถานีเดียวกับ G15 แต่อาจต้องข้ามฝั่งรางรถไฟ) นั่งย้อนกลับไปสถานี E7 เพื่อเปลี่ยนขบวนไปสายมารุโนะอุจิ สถานี M22 (อยู่ในสถานีเดียวกับ E7) แล้วนั่งต่อไปยังสถานี M25 อิเคบุคุโระ



หากสังเกตดี ๆ แลว จะเห็นวารถไฟ 

มีสายเจอารยามาโนเตะ (JR Yamanote Line)  

 

 

ว่ิงเปนวงกลมรอบกรุงโตเกียว ซ่ึงผานสถานี 

ทั้งอูเอโนะและอิเคบุคุโระ 

ไมใชทหารก็ชํานาญแผนที่ได 

หากตองการเดินทางจาก อูเอโนะ (Ueno) ไปยัง อิเคบุคุโระ (Ikebukuro) ตองใชรถไฟสายใดและผานสถานีใดบาง 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครู-จริงๆ แล้วหากสังเกตดีๆ มีรถไฟสายเจอาร์ยามาโนเตะ (เส้นประ) วิ่งเป็นวงกลมรอบกรุงโตเกียว ซึ่งผ่านทั้งสถานีอูเอโนะและอิเคบุคุโระ โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลย-รถไฟสายต่างๆ เหล่านี้ใช้สถานีร่วมกัน สับเปลี่ยนขบวนง่ายดายทำให้สะดวกในการเดินทาง เพียงแค่เข้าใจแผนผังเส้นทางนี้ก็สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วกรุงโตเกียวแล้ว



ไมใชทหารก็ชํานาญแผนที่ได 

แผนที่อากาศผิวพ้ืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น.  

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต  

พายุดีเปรสชัน อูซางิ “Usagi” ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาและตอนใตของประเทศเวียดนาม 

จากแผนที่บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศเปนอยางไร 

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะมีอากาศเย็น 

เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม 1 

บริเวณชายฝงอาวไทยทั้งหมดตั้งแตภาคตะวันออกถึงภาคใตจะไดรับผลกระทบจาก 

พายุดีเปรสชันอูซางิ ทําใหมีฝนตกหนัก คลื่นและลมมีกําลังแรง 2 



Presenter
Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูการศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศ  (รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง) ทำได้ 2 วิธี คือ1. ศึกษาด้วยแว่นหรือกล้องมองภาพ 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดความสูง-ต่ำของพื้นผิวโลกจากรูปถ่ายทางอากาศ 2 รูปที่ถ่ายต่อเนื่องและมีส่วนซ้อนท้บด้านหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 602. ศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดรูปถ่ายทางอากาศแบบ 3 มิติ จากกล้องดิจิทัล หรือจากการสแกนรูปถ่าย แล้วนำเข้าสู่ระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการถ่ายรูปทางอากาศมีการใช้กล้องดิจิทัลบันทึกข้อมูลเชิงเลขคล้ายกับข้อมูลจากดาวเทียม รวมทั้งยังนำไปติดตั้งไว้กับอากาศยานไร้คนขับมากขึ้น ทำให้สามารถถ่ายรูปได้ตามขนาดและเวลาที่สะดวกขึ้น 



สิ่งที่คิด สิ่งที่เปนจริง 

ภาพ (ขอมูลเชิงเลข ของคาการสะทอน 

ชวงคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากวัตถุตางๆ 

ทําไมเราถึงมองเห็นภาพเปน

ชองๆ แตกตางกัน ? 

ภาพจากดาวเทียม 

ภาพจากดาวเทียม  

คือ ภาพถายพื้นผิวโลก  

ที่ถายจากที่สูงมุมกวาง จึงทําใหภาพถาย

ดาวเทียมเห็นพื้นที่ขนาดใหญ 

แตละจุดภาพมีคาตัวเลขของพลังงาน 

ท่ีสะทอนจากพื้นผิวโลก 

เพราะชองสี่เหลี่ยมที่ปรากฏแทน

ความละเอียดบนพ้ืนผิวโลกที่ยอลง

แสดงผลเปนจุดภาพหรือพิกเซลใน

ภาพจากดาวเทียม แตละจุดภาพมี

คาตัวเลขของพลังงานที่สะทอน

จากพ้ืนผิวโลก 

วัตถุตางๆ มีคาการสะทอนแสงแตกตางกัน ทําใหจําแนกวัตถุตาง ๆ โดยแปลความสิ่งที่ปรากฏบนภาพ  

เชน สี ขนาด รูปราง 
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Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูภาพจากดาวเทียม เป็นภาพที่ได้จากการถ่ายและบันทึกข้อมูลเชิงเลขของค่าการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุต่างๆ ที่มีค่าการสะท้อนแสงแตกต่างกัน จึงทำให้สามารถจำแนกวัตถุต่างๆ ได้จากการแปลความสิ่งที่ปรากฏบนภาพ ข้อมูลที่ได้รับเป็นสัญญาณจากดาวเทียมบันทึกไว้ในแถบแม่เหล็ก เพื่อนำไปใช้กับแผ่นซีดีหรือบันทึกไว้ในสื่อที่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางสนเทศต่อไป ภาพจากดาวเทียมเมื่อจัดพิมพ์จะมีลักษณะเหมือนรูปถ่ายทางอากาศ แต่เกิดจากข้อมูลเชิงเลขประกอบด้วยจุดภาพ



ภาพจากดาวเทียมบริเวณทะเลสาบบารธารใกลกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

ความเขมของสี   วัตถุตางชนิดกันมีการสะทอนคลื่นแสงแตกตางกัน 1 

พื้นดินไมมีตนไมปกคลุม 

สะทอนคลื่นแสงมากจึงมีสีจาง 

พื้นน้ําดูดซับคลื่นแสงไวมาก 

สะทอนคลื่นแสงนอยจึงมีสีเขม 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณแมน้ําโขงตอนบนในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

ขนาด   ความยาว ความกวาง หรือพ้ืนที่ แสดงใหเห็นความแตกตางของขนาด 2 

แมน้ําสายหลัก 

มีความกวางมาก 

ลําน้ําสาขา 

มีความกวางนอย 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณอาวโอซะกะ ประเทศญี่ปุน 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

รูปราง   วัตถุมีรูปรางเฉพาะตัว วัตถุที่มนุษยสรางขึ้นสวนใหญมีรูปรางเปนรูปทรงเรขาคณิต 3 

เกาะที่มนุษยสรางขึ้นกลางทะเล 

เพื่อเปนทาเรอืภายในอาว 

มีรูปรางเปนรปูทรงเลขาคณติ 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณปาสงวนแหงชาติมารคทไวอิงในรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

เนื้อภาพ   ความหยาบละเอียดของผิววัตถุ เปนผลจากความแปรปรวนหรือความสมํ่าเสมอของวัตถุ 4 

ปาไมมีลักษณะขรุขระ 

ไรนามีความละเอียดสม่ําเสมอ 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณที่ราบลุมปากแมน้ําไนล ประเทศอียิปต 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

แบบรูป   สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปแบบแตกตางจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 5 

ทางน้ําธรรมชาติ 

มีความคดโคงตามภูมิประเทศ 

แปลงเกษตรกรรม 

เปนสี่เหลี่ยม 

คลองสงน้ํา (คลองสุเอช  

ที่มนุษยขุดเปนเสนตรง แปลงเกษตรกรรม 

แบบวงกลม 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณตึกบุรจญเคาะลีฟะฮในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

6 ความสูงและเงา 
เงาของวัตถุใชอธิบายความสูงและรูปรางของวัตถุได หากรูปถายทางอากาศในระดับความสูงไมมากนัก ในชวงเชาหรือบายจะ

ทําใหวัตถุมีเงาสามารถนํามาคํานวณหาความสูงของวัตถุได 

ภาพถายในแนวด่ิงจะไมเห็นความสงูของวัตถุ 

ตองสังเกตจากเงาของวัตถุที่เกิดขึ้น 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณเมืองลาสเปเซีย ประเทศอิตาลี 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

ตําแหนง   ตําแหนงที่ต้ังของวัตถุแสดงความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับพ้ืนที่ 7 

รถไฟบนรางรถไฟ 

บริเวณสถานขีนสง 

เรือและตูคอนเทนเนอร 

บริเวณทาเรือชายฝงทะเล 

รถยนตบนลานจอดรถ 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณเกาะเซนติเนลเหนือ ในหมูเกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

นักเรียนคิดวาในวงกลมคือวัตถุใด ใชหลักการใดในการแปลความหมาย 



ภาพจากดาวเทียมบริเวณเกาะเซนติเนลเหนือ ในหมูเกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย 

หลักการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

ซากเรือลมโบราณ 

ใชหลกัการแปลความหมายรูปถายทางอากาศ

และภาพจากดาวเทียมดวยสายตา 

ขอ 2 ขนาด 

ขอ 3 รูปราง 

ขอ 7 ตําแหนง 



Presenter
Presentation Notes
สคลิปสำหรับครูการใช้ประโยชน์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) มีดังนี้1. การคมนาคม ขนส่ง และการจราจร โดยใช้ GPS นำทางยานพาหนะ ใช้รายงานการจราจร หรือใช้งานควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้า ทำให้ทราบที่อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงตำแหน่ง โดยใช้ GPS ร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เช่น การถ่ายรูป การนำทาง การระบุตำแหน่ง3. การควบคุมเครื่องจักรกลในการทำการเกษตร โดยติดตั้ง GPS ในรถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุม การหยอดเมล็ด ปุ๋ย ให้น้ำ และเก็บเกี่ยวด้วยค่าพิกัดที่แม่นยำ ตามแผนที่และคำสั่งที่ตั้งไว้4. การสำรวจตำแหน่งที่เกิดเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุบนทางหลวง ตำแหน่งเรือในทะเล หรือการหลงป่า



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

คือ กระบวนการของระบบการใชคอมพิวเตอร  

เพ่ือใชในการรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง สืบคน วิเคราะห  

และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่  

ที่สามารถอางอิงตําแหนงทางภูมิศาสตรได 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

องคประกอบที่สําคัญของ GIS 

องคประกอบที่สําคัญที่สุดของ GIS คือ บุคลากร  

เพราะหากขาดบุคลากรก็จะไมมีการพัฒนาโปรแกรม  

อุปกรณ หรือขอมูลที่มีคุณภาพ 

ฮารดแวร 

ซอฟตแวร 

ขอมูล 

กระบวน 

การวิเคราะห 

บุคลากร 

ท่ีมาของขอมูล :  



ขอมูลเชิงพืน้ที่ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ประกอบดวย        ลักษณะ 3 

Polygon (พ้ืนที่รูปปด  
ตัวอักษร (Character)  

และตัวเลข (Numeric) 

ภาพถาย 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

(Spatial Data) 

ขอมูลเชิงบรรยาย 

(Attribute Data) 

ขอมูล (Vector Data) 

Line (เสน  

Point (จุด  

ขอมูลจุด 1 
ขอมูลเสน 2 
ขอมูลพ้ืนที่รูปปด 3 

ขอมูล (Raster Data) 

ท่ีมาของขอมูล :  

Presenter
Presentation Notes
ประเภทของข้อมูล มี 2 ประเภท ดังนี้1. ข้อมูลแผนที่ (cartographic data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่างๆ บนพื้นโลก ประกอบด้วยข้อมูล     1.1 จุด ลักษณะที่มีตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือมีเพียงอย่างเดียว แทนได้ด้วยจุด เช่น หมุดหลักเขต จุดความสูง    1.2 เส้น ลักษณะที่วางตัวไปตามทางระหว่างจุด 2 จุด หรือหลายจุดต่อกัน แทนด้วยเส้น เช่น ลำน้ำ ถนน    1.3 พื้นที่ ลักษณะที่มีพื้นที่เดียวกันจะถูกล้อมรอบด้วยเส้นเพื่อแสดงขอบเขตเป็นพื้นที่ เช่น เขตตำบล อำเภอ จังหวัด2. ข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ เช่น ข้อมูลประชากรในกรุงเทพฯ 



การจัดการขอมูล 

เม่ือนําภาพมาซอนกันจะได 

สภาพพื้นที่จริง 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สาธารณูปโภค 

คมนาคม 

อาคารสถานที่ 

อุทกวิทยา 

ภูมิประเทศ 

แปลงที่ดิน 

ชั้นขอมูล (Layer) 

ท่ีมาของขอมูล :  



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ประโยชนของ GIS 

การจัดการดานภัยพิบัติ การจัดการดานอ่ืน ๆ การจัดการดานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

 การเกษตร 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การจัดการพ้ืนที่ปาไมและแหลงน้ํา 

 ภัยแลงและไฟปา 

 อุทกภัย  

 แผนดินไหว 

 การกัดเซาะชายฝง 

 การคมนาคมและขนสง 

 ความม่ันคงดานพลังงาน 

 สังคมและเศรษฐกิจ 

ท่ีมาของขอมูล :  
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