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รูปที่ ๑.๑ 

ความเป็นมา 
ปัจจุบัน ทอ.ได้พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command and Control System : ACCS) 

โดยใช้พ้ืนฐานโครงสร้างโทรคมนาคมของระบบ RTADS เดิมมาพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม 
หน่วยปฏิบัติให้มากขึ้น  

ระบบข้อมูลบัญชาการและควบคุม (Command and Control Information System : CCIS) ท าหน้าที ่
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และน ามาใช้ในการวางแผน การสนับสนุน การข่าวกรอง การปฏิบัติและ
การบริหารจัดการต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติการทางอากาศและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น DMGS, ISR  

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดน า
แนวความคิดใช้การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Opration : NCO) ระบบ TDL 
ถือเป็นระบบหนึ่งในเครือข่าย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี ระหว่างส่วน
บัญชาการและควบคุม (Command and Control) กับหน่วยรบ/ผู้ปฏิบัติ (Shooter) และระหว่างหน่วยรบ/ 
ผู้ปฏิบัติ (Shooter) อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness : SA) 
ร่วมกันทอ. ได้จัดหา บ.ข.๒๐/ก จึงได้พัฒนาระบบ Link–T และมีการปรับปรุงขีดความสามารถของ บ.ข.๑๙/ก 
โดยติดตั้งระบบ Link – 16 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการทางอากาศร่วม/ผสมกับมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทอ. ได้ร่วมกับ ทร.ในการพัฒนา Link–T ให้สามารถใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกันได้ เพ่ือเป็น
มาตรฐานของการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของประเทศต่อไป 

ระบบป้องกันทางอากาศหน่วยภาคพ้ืน (Ground Base Air Defense : GBAD) เป็นโครงการภายใน
ระบบควบคุมและระบบบัญชาการ C4I ของกองทัพไทยในส่วยของ ทอ. ทดแทนระบบ JADDIN ซึ่งล้าสมัยโดย
ได้น าภาพข้อมูลเป้าหมายทางอากาศ (Common Air Tactical Picture : CPT) จากระบบ ACCS ส่งผ่านไปให้
หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของ ทบ. และ ทร. ผ่านระบบ C4I บก.ทท. 



- ๒ - 
 

ระบบบัญชาการและควบคุมของ ทอ. ในอดีต 
ระบบป้องกันทางอากาศอัตโนมัติ (Royal Thai Air Defense System : RTADS) 

กองทัพอากาศได้ปรับปรุง และพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศของ ทอ. ให้ขยายขีดความสามารถและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ ค้นหาและติดตามเป้าหมาย พิสูจน์ฝ่าย ก าหนดการใช้อาวุธ ตลอดจนสั่งการ
และควบคุมการบินสกัดก้ันได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง แน่นอน และเพียงพอต่อการขยายตัว ของกิจการบินในพ้ืนที่
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตอบโต้การคุมคามทางอากาศจากฝ่ายตรงข้ามได้ทันต่อสถานการณ์ ให้มีพ้ืนที่
ปฏิบัติการครอบคลุมทั่วประเทศไทยและบางส่วนของประเทศใกล้เคียง เพ่ือให้การป้องกันทางอากาศ  
การบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของ ทอ.  

ให้เป็นเครือข่ายสื่อสารอัตโนมัติถ่ายทอดข้อมูลการเคลื่อนไหวทางอากาศและการควบคุมปฏิบัติทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสารได้ต่อเนื่องตลอดเวลา รวมทั้ง
สามารถต่อเชื่อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Digital Information Link, TADIL) จาก บ. หรือ
จากเรดาร์เรือที่มีระบบนี้ (โดยเฉพาะของ ทร.สหรัฐฯ) โดยก าหนดการด าเนินการเป็น ๓ ขั้น (Phase) คือ 

๑. RTADS Phase I  
เป็นการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศอัตโนมัติเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีสถานีเรดาร์เขาเขียว, บ้านเพ, เขาจาน, อุบลราชธานี และเขาพนมรุ้งเป็น 
Sensor ส่งข้อมูลสัญญาณข้อมูลเรดาร์ (Data) และเสียง (Voice) ให้กับ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (ศยอ.) และ
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กรุงเทพมหานคร (ศคปอ.กท.) โดยด าเนินการระหว่างปี ๒๗ - ๓๒ มีการปรับปรุง 
และจัดหาอุปกรณ ์ดังนี้ 

๑.๑  การปรับปรุงเรดาร์ จาก Analog เป็น Digital ให้สามารถส่งข้อมูลมาที่ ศยอ.ได้ 
๑.๒  การปรับปรุงระบบวิทยุพ้ืนดิน - อากาศ ให้สามารถ Remote การใช้งานที่ ศยอ.และเพ่ิมสถานี 

วิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ๒ สถานี  สถทค.บ้านลาดช้าง และ สถทค.ภูโค้ง 
๑.๓  การจัดหาระบบโทรคมนาคมโดยใช้ไมโครเวฟ เป็นข่ายหลัก รัศมีพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก 
๑.๔  การจัดหา Radio Control Unit (RCU) ชุดควบคุมวิทยุระยะไกล ที่ ศยอ. 
๑.๕  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ประมวลผลสัญญาณเรดาร์เพ่ือแสดง 

ภาพสถานการณ์ทางอากาศ (Air Situation) ที่ ศยอ. และมีการปรับปรุงจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมกับ 
RTADS Phase III ในปี ๒๕๔๓ 

๒. RTADS Phase II  
เป็นการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศอัตโนมัติ เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านตะวันตกภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีสถานีเรดาร์ดอยอินทนนท์ จว.เชียงใหม่, เขาใหญ่ จว.กาญจนบุรี, ภูหมันขาว  
จว.เลย และภูเขียว จว.สกลนคร เป็น Sensor ส่งสัญญาณข้อมูลเรดาร์ (Data) และเสียง (Voice) ให้กับ ศยอ./ศค
ปอ.กท. และ ศคปอ.สฎ. ก าหนดให้จัดท าและปรับปรุงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารในพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของ RTADS Phase I เพ่ือท าให้ระบบป้องกันทางอากาศอัตโนมัติครอบคลุมทั้ง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการระหว่างปี ๔๘ – ๕๒ 

๒.๑  การจัดหาเรดาร์ AN/TPS-77 ติดตั้งที่ สถานีรายงานกาญจนบุรี (สร.กจ.) 
๒.๒  การจัดหาระบบวิทยุ-อากาศ พ้ืนดินใหม่ ๔ สถานีเรดาร์ (รวม สร.ภข.) และเพ่ิมสถานีวิทยุ 

พ้ืนดิน-อากาศ ๒ สถานี (สทถค.เขาวงจันทร์แดง และ ศทค. ชั้น ๒ ขอนแก่น) 
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๒.๓  การพัฒนาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เป็นบางส่วน ให้เข้าสู่ยุค Digital โดยเปลี่ยนชุดไมโครเวฟ 
รองรับระบบ IP, MPLS และมีความจุช่องสัญญาณมากขึ้น   

๒.๔  การพัฒนาปรับปรุงระบบชุมสายรวมการติดต่อสื่อสาร (Integrate Communication Switching 
System : ICSS) ทุกหน่วย 

๓. RTADS Phase III 
ทอ.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ด าเนินการก่อน Phase II เป็นการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศ

อัตโนมัติเพ่ือให้ครอบคลุม พ้ืนที่ภาคใต้ โดยมีสถานีเรดาร์ สมุย ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็น Sensor ส่งสัญญาณ
ข้อมูลเรดาร์ (Data) และเสียง (Voice) ให้กับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุราษฎร์ (ศคปอ.สฎ.) และ ศยอ./ศค
ปอ.กท. พร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารภายใน ศยอ. และ ศคปอ.กท. 
ให้เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันกับที่ ศคปอ.สฎ. ด าเนินการระหว่างปี ๓๘-๔๓ มีการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ ดังนี้ 

๓.๑  การจัดหาเรดาร์ AN/FPS-130X จ านวน ๓ สถานี และจัดตั้งสถานีเรดาร์ภูเก็ตใหม่ รวมทั้ง
ย้ายที่ตั้งเรดาร์ สร.หญ. จากกองบิน ๕๖ ไปที่ เขาวังชิง  

๓.๒  การจัดหาระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศใหม่ ๓ สถานีเรดาร์ และเพ่ิมสถานีวิทยุพ้ืนดิน-อากาศ ๒ สถานี 
สทถค. ทุ่งโพธิ์ และ ศทค.ชั้น ๒ ประจวบฯ 

๓.๓  การพัฒนาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม โดยใช้ Fiber Optic เป็นข่ายหลัก ติดตั้งคู่ขนานกับรางรถไฟ 
และติดตั้งไมโครเวฟ ๑๐ สถานีรวมทั้งดาวเทียมเป็นข่ายส ารอง ๓ สถานี  

๓.๔  การพัฒนาปรับปรุงระบบชุมสายรวมการติดต่อสื่อสาร  
(Integrate Communication Switching System : ICSS)  

๓.๕  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (Server) ใหมแ่ละสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนเป้าหมายทางอากาศ 
(Crosstell) กับ ศยอ.ได้  
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๒.  ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ 
(Air Command and Control System : ACCS) 

๑.  การด าเนินการโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑ 

 ๑.๑  ระยะที่ ๑ (Phase 1) 
ทอ.ได้พิจารณาด าเนินการโครงการจัดหาระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command 

and Control System : ACCS) เพ่ือเปลี่ยน Hardware และ Software ของ RTADS ใหม่ทั้งหมดและเพ่ิม
โปรแกรมระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศให้ครบถ้วน โดยใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมและแจ้งเตือนการป้องกันทางอากาศ (Royal Thai Air Defense System : RTADS) ส่วนที่เหลือ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์โปรแกรมด้านการควบคุมการบินและด้านการป้องกันทาง
อากาศ รวมถึงจัดหาจอแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ (Operation Display Console : ODC) จ านวน ๕๙ ชุด 
เพ่ือทดแทนระบบ RTADS ที่หมดอายุการใช้งาน 
 ๑.๒  ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๑ (Phase 2 Part 1 : P2P1) 
  -  เพ่ิมขีดความสามารถจอ ODC ที่ติดตั้งแล้วในระยะที่ ๑ ให้แสดงผล Geographic Information Systems 
: GIS ได้ในแบบ DTED, GeoTiFF, ESRI Shape File และอ่ืน ๆ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาของ ทอ. 
  -  เชื่อมต่อกับหน่วยต่อสู้อากาศยาน (Ground Base Air Defense : GBAD) โดยให้สามารถ interface กับ 
GBAD Terminal (Firing Units) เพ่ือติดตามสถานการณ์และส่งเป้าหมายในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับ
หน่วยต่อสู้อากาศยาน เพ่ือใช้ทดแทน ระบบ JADDIN (Joint Air Defense Digital Information Network 
 ๑.๓  ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๒ (Phase 2 Part 2 : P2P2) 
  -  มีขีดความสามารถรองรับ Tactical Data Link : TDL ปรับปรุง Software CRC Segment ให้สามารถใช้
งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่พัฒนาโดย ทอ. (Link-T) และสามารถรองรับในรูปแบบ Multi Link Integration 
(Link-11,Link-16, JRE) เพ่ือสามารถปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศ 
  -  จัดหาระบบ Command and Control Information System : CCIS ติดตั้ง Hardware และ 
Software ด้านระบบข้อมูลบัญชาการและควบคุมส าหรับ การวางแผนการยุทธทางอากาศ, การจ าลองการยุทธ
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ทางอากาศ, การท าแฟ้มเป้าหมาย, การออก Air Tasking Order : ATO ฯลฯ เพ่ือใช้ทดแทน ระบบ ACIN (Air Combat 
Information Network) 

๒. อุปกรณ์และการท างานของระบบ 
 ๒.๑ อุปกรณ์ระบบ ACCS ประกอบไปด ้วย Hardware หล ัก ๆ ด ังต่อไปนี้ 
  ๒.๑.๑ BladeCenter 
   -  Blade Server 
   -  Advanced Management Module (AMM) 
   -  Power Supply 
  ๒.๑.๒ NetworkAttach Storage (NAS) 
   -  NAS Controller 
   -  Hard Disk NE500 
  ๒.๑.๓ NetworkSwitch 
  ๒.๑.๔ Multi - WANGateway (MWG) 
  ๒.๑.๕ Operation Display Console (ODC) 
   -  CPU HP XV 6600 
   -  LCD Monitor 24” 
  ๒.๑.๖ TimeServer 
  ๒.๑.๗  Multi - LinkProcessor (MLP) 

Block Diagram ACCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ ๑.๒ 
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 ๒.๒ การท างานของระบบ 
  สัญญาณเรดาร์ จะถูกส่งผ่านระบบโทรคมนาคม เข้ามาท่ี ศยอ. และ ศคปอ.สฏ. ทั้ง ๒ แห่ง เข้าที่ชุด 
Multi - WAN Gateway สามารถรองรับสัญญาณได้ทั้งหมด 56 Port และ Format เรดาร์ที่ใช้ เป็น CD2 แต่
ระบบยังสามารถรองรับ ASTERIX ได้ ถ้าเรดาร์ ทอ.จัดหามาใหม่ทดแทนของเก่า 
  MWG จะท าหน้าที่ Interface สัญญาณเรดาร์ ระหว่างอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เป็นรูปแบบ RS-232 
หรือแบบ IP และจะจัดเรียงข้อมูล ส่งให้ชุดประมวลผลหลัก (Blade Server) โดยผ่าน Network Switch 
  Blade Server มีทั้งหมด 9 ชุด ติดตั้งใน Blade Center แต่ละ Server จะท าหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป Server # 1-3 จะท าหน้าที่ประมวลผล Application หลัก แต่ละ Server จะมี 2 ชุด A และ B ท างาน
แบบ Redundant 
  Server # 4 ประมวลผล GBAD, Map Sever ประมวลผล GIS และ ATSIM ประมวลผลการสร้าง 
Track Simulator 
  Network Attach Storage (NAS) เป็นอุปกรณ์ Hard Disk จ านวน ๑๒ ชุด มีความจุ ขนาด ชุดละ 
500 GB มี NAS Controller ๒ ชุด เป็นอุปกรณ์ควบคุม จะท าหน้าที่ Interface กับ Blade Server ในการ
เรียกดูข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล 
  เป้าหมายทางอากาศหรือ Track หลังจากถูกประมวลผลแล้ว ก็จะส่งไปแสดงผลที่ Operation Display 
Console (ODC) เพ่ือให้ จนท.ทราบต าแหน่งพิกัด ระยะทาง ทิศทาง ความสูงและความเร็วของเป้าหมายทางอากาศ 
ท าให้ จนท.หยั่งรู้สถานการณ์ทางอากาศและสามารถควบคุมและสั่งการได้ทันเวลา 
  ODC จะมีจ านวนใช้งานแล้วแต่จ านวนความต้องการของ จนท.ยุทธการ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งาน ศยอ. 
มีทั้งหมด ๓๗ ชุด (ศยอ.๔, ศคปอ.กท. ๑๖, ศคปอ.ดม. ๑๖, ผสอ. ๑) ศคปอ.สฏ. มีทั้งหมด ๒๗ ชุด 
  Multi-Link Processor (MLP) ท าหน้าที ่Communication Interface รองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธี  Link-T, Link-16 และ JRE (JointRangeExtension) แลกเปลี่ยนเป้าหมายทางอากาศ ระหว่าง 
ศคปอ.กท. และ ศคปอ.สฏ 
  Time Server  ท าหน้าที่จ่ายสัญญาณ Clock ให้กับระบบ เพ่ือการ Synchronize ของอุปกรณ์ทั้งหมด 
โดยมี Antenna รับสัญญาณจาก GPS 
  Network Switch ท าหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมด มีทั้งหมด ๔ ชุด ๒ ชุด ชุดละ 48 Port เชื่อมต่อ
กับ ODC และอีก ๒ ชุดหลัง ชุดละ 24 Port เชื่อมต่อกับ Server และอุปกรณห์ลักต่าง ๆ รวมทั้ง Network ภายนอก 

๓.  ฟังก์ชันการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ ๑.๓ 
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 ๓.๑ Surveillance 
  ๓.๑.๑ Multi Sensor Tracking เป็นฟังก์ชันส าหรับรับสัญญาณ Plot เรดาร์ มาประมวลผลเป็น 
Track โดยรับสัญญาณเรดาร์จาก ๑๒ สถานี และสถานีเรดาร์เคลื่อนที่ มีการสนธิข้อมูลเป้าหมายทางอากาศ ๑ เป้าหมาย 
ที่ถูก Sensors หลายเครื่องตรวจจับได้ ให้แสดงเพียงเป้าหมายเดียว (Data Fusion) 
  ๓.๑.๒ Data Link Communication เป็นฟังก์ชันส าหรับการติดต่อสื่อสารของชุด MLP ท าหน้าที่
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Link-T, Link-11, Link-16 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเป้าหมาย (Track) ทางอากาศ 
Joint Range Extension (JRE) ระหว่าง ศคปอ.กท.กับ ศคปอ.สฎ. 
  ๓.๑.๓ Track Correlation เป็นฟังก์ชันส าหรับปรับแต่ง Track จากหลาย Source เช่น Track จาก
สถานีเรดาร์, เรดาร์เคลื่อนที่ Giraffe-180, เรดาร์ Erieye และระบบ TDL ให้เป็น Track เดียวกันเป็น System Track 
  ๓.๑.๔ Recognised Air Picture (RAP) เป็นฟังก์ชันหลักในการ Interface กับฟังก์ชันอ่ืน ๆ ท า
หน้าที่แสดงผลภาพสถานการณ์ทางอากาศ เช่น แสดงข้อมูลของเป้าหมาย พิกัด, ระยะทาง, ทิศทาง, ความสูง 
และความเร็วบนแผนที่ 
  ๓.๑.๕ Automatic Surveillance เป็นฟังก์ชันส าหรับค้นหาเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่ โดยที่ จนท.ยุทธการ 
ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเป้าหมายผ่านพื้นที่ยุทธวิธีที่เราได้ก าหนดพ้ืนที่ไว้ 

๓.๒ Identification 
  ๓.๒.๑ Automatic Identification เป็นฟังก์ชันส าหรับการสร้างหมายเลขเป้าหมายทางอากาศ (ID Track) 
อัตโนมัติ โดยการสร้างเริ่มจาก Unknown Track ก่อน แล้วเป็น Pending Track ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ใน ASP (Adjustable System Parameter) 
  ๓.๒.๒ Flight Plan Function เป็นฟังก์ชันส าหรับในการสร้าง Flight Plan (ตารางการบิน) สามารถ 
สร้างด้วย Manual มีการสร้าง, ลบ และแก้ไขข้อมูล Flight Plan ที่เกิดจากการสร้างจะถูกส่งให้ Automatic 
Identification ในการประมวลผลต่อไป 
  ๓.๒.๓ Mission Planning เป็นฟังก์ชันย่อยของ Flight Plan Function เป็นการสร้างข้อมูลแผน
และภารกิจการบิน เช่น บินลาดตระเวน, บินถ่ายรูปฯ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปสร้าง Flight Plan 
  ๓.๒.๔ ResourceInformation เป็นฟังก์ชันย่อยของ Flight Plan Function ส าหรับให้ จนท.ยุทธการ 
ทราบข้อมูลสถานภาพของกองบินเบื้องต้น สถานภาพของหน่วยบินรบ 
  ๓.๒.๕ Weather Information เป็นฟังก์ชันย่อยของ Flight Plan Function ส าหรับให้ จนท.ยุทธการ 
ทราบข้อมูลสภาพอากาศของกองบิน และแผนที่ของสภาพภูมิอากาศเบื้องต้น 

๓.๓ Weapons Control 
  ๓.๓.๑ Threat Evaluation เป็นฟังก์ชันส าหรับการประเมินค่าข้าศึก จะใช้ในการก าหนดเป้าหมาย 
ทางอากาศที่มีท่าทีจะเข้าพ้ืนที่ป้องกันฝ่ายเรา จนท.ยุทธการสามารถก าหนดเป้าหมายของข้าศึกได้ โดยมีการ
แบ่งระดับของความส าคัญของเป้าหมาย เป็น 4 ระดับ การประเมินค่าข้าศึกจะค านวณการเคลื่อนที่เป้าหมาย
ล่วงหน้าซึ่งจะท าให้ จนท.ทราบเวลาของข้าศึกที่จะเข้าพ้ืนที่ป้องกันฝ่ายเรา 
  ๓.๓.๒ Firing Unit เป็นฟังก์ชันส าหรับการก าหนดพ้ืนที่หน่วยยิง เพ่ือการป้องกันที่ตั้งใช้งานร่วมกับ 
GBAD การส่งเป้าหมายทางอากาศให้กับหน่วยยิง 

๓.๔ Support Function 
  ๓.๔.๑ Recording Replay เป็นฟังก์ชันส าหรับการ Record Data ทุกชนิดของ Sensor ทั้งหมดมี 
Time Stamp และ GPS Reference การ Record จะกระท าใน Mode Operation ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบและข้อมูลที่ได้ก็น ากลับมา Replay (Playback) ใหม่ได้ 
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  ๓.๔.๒ Radar Simulation เป็นฟังก์ชันส าหรับการสร้างจ าลองสัญญาณเรดาร์ ซึ่งเสมือนจริงการ
ตรวจจับเป้าหมายตามระยะทาง ความน่าจะเป็นในการตรวจพบเป้าหมายและการตรวจวัดค่าความผิดพลาด 

๓.  ระบบข้อมูลบัญชาการและควบคุม 
(Commandand Control Information System : CCIS) 
หลักการและความเป็นมา 
 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ACCS ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๒ (ACCS Phase 2 Part 2) แล้วเสร็จเมื่อปี ๕๗ 
ทดแทนระบบ ACIN (AirCombat Information Network) ที่ใช้งานตั้งแต่ปี ๔๔ 
 CCIS ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และน ามาใช้ในการวางแผนการยุทธการสนับสนุน
โดยใกล้ชิด การปฏิบัติและการบริหารจัดการต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติการทางอากาศและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เช่น DMGS, ISR 

อุปกรณ์และการท างานของระบบ 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑.๒ อุปกรณ์และการท างานของระบบ 

๑.  อุปกรณ์  Hardware แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  -  Serverจ านวน ๒ ชุด ติดตั้งที่ ศคปอ.กท.และ ศคปอ.สฏ. 
 -  ClientType II จ านวน ๑๑๔ ชุด ติดตั้งที่ ศยอ., ศคปอ., ศปก., กองบิน, สถานีรายงานและ ศสอต. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๔ อุปกรณ์ Hardware 
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ฟังก์ชันการใช้งาน 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๕ 

๑.  OpsPlan เป็นฟังก์ชันการวางแผน และติดตามการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน 
 -  ATO (Air Tasking Order) เป็นค าสั่งยุทธการย่อย โดย ศยอ.ศปก.ทอ.มีหน้าที่ในการออก
ค าสั่ง (Client Type I) ให้หน่วยปฏิบัติ ซึ่งที่มีหน้าที่ส าหรับการเตรียมการปฏิบัติ Mission Preparation เมื่อได้รับ 
ATO และใช้การประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด CAS (Close Air Support) 
 -  ACO (Airspace Control Order) เป็นการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมห้วงอากาศส าหรับการฝึกหรือ
พ้ืนที่ท าการบ 

๒.  Target Mgmt เป็นฟังก์ชันการสร้างและจัดการเป้าหมายภาคพ้ืนและเป้าหมายที่เป็นเรือรวมทั้ง 
ISR Mgmt การบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน 

๓.  Mission Request เป็นการสร้างและจัดการแผนการบินจากฝูงบิน 
๔.  Air Support Request เป็นการสร้างและจัดการภารกิจสนับสนุนทางอากาศจาก ทบ.และ ทร. 
๕.  Air Operation เป็นการสร้างและรายงานผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบิน MISREP (Mission 

Report) จากฝูงบิน/หน่วยบิน 
๖.  Air Mission Mgmt เป็นการจัดการวางแผนการบินของฝูงบิน ตามแผนภารกิจของค าสั่งยุทธการย่อย 

(ATO) 
๗.  Air Resource Mgmt เป็นการรายงานสถานภาพทรัพยากรในการปฏิบัติการและส่งก าลังบ ารุงให้กับ 

ศยอ.ศปก.ทอ. เช่น สถานภาพสนามบิน อากาศยาน นักบิน ระบบต่อสู้อากาศยาน อาวุธ เชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติภารกิจให้หน่วยสั่งการและควบคุมทราบ 

๘.  System Mgmt เป็นการติดตามและจัดการเกี่ยวกับระบบว่าท างานถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด
จากอุปกรณ์ใดบ้าง 

๙.  Tools  เป็นฟังก์ชันเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ 
  -  Chat เป็นฟังก์ชันสนทนาผ่านเครือข่าย 
  -  File Mgmt เป็นฟังก์ชันส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล 
  -  Document Mgmt เป็นฟังก์ชันส าหรับจัดการเอกสาร 
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๔.  ระบบป้องกันภัยทางอากาศฐานบิน 
(Ground Base Air Defense : GBAD) 
หลักการและความเป็นมา 
 เป็นโครงการ C4I ของ บก.ทท.แล้วเสร็จเมื่อปี ๕๗ ทดแทนระบบ JADDIN (Joint Air Defense 
Digital Information Network) ที่ใช้งานตั้งแต่ปี ๔๔ 
 ระบบ JADDIN เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ๓๔ และมีการปรับปรุงพัฒนา หลังจากระบบ RTADS Phase I 
มีการปรับปรุงพัฒนา พร้อมกับ RTADS Phase III ได้จัดหาระบบComputer ทดแทนของเก่า ใช้งานในปี ๔๓ 
 GBAD เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ เพ่ือป้องกันฐานบิน ท าหน้าที่รับข้อมูลเป้าหมายทางอากาศ
จากระบบ ACCS ที่ส่งเป้าหมายให้ เมื่อเป้าหมายนั้นเป็นภัยคุกคาม และ บ.ฝ่ายเราไม่สามารถสกัดกั้นได้ เพ่ือให้ 
หน่วยยิงทราบและท าการยิงเมื่อเข้าเขตฐานบิน และรายงานผลการยิงกลับไปที่ระบบ ACCS 

อุปกรณ์และการท างานของระบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑.๓ 

๑.  ระบบ Hardware แบ่งอุปกรณเ์ป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
 -  Server จ านวน ๒ ชุด ติดตั้งที่ ศคปอ.กท. และ ศคปอ.สฏ. 
 -  GBAD Terminal 
 -  ASD (Air Situation Display) 

Network ASD 

Server 

Terminal 
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ฟังก์ชันการใช้งานของระบบ 
๑.  ฟังก์ชันที่ส่งจาก GBADTerminal ให้กับ ACCS 

 -  ต าแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของหน่วยยิง โดยมีระบบ GPS ติดตั้งที่ Terminal สามารถทราบพิกัด LAT/LONG 
 -  Firing Arcsรัศมีของอาวุธหน่วยยิง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาวุธเป็นหลัก 
 -  รายงานสถานภาพอาวุธต่อสู้อากาศยานและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ 
 -  รายงานผลการโจมตีเป้าหมาย (Engaged Result) เมื่อใช้อาวุธกับเป้าหมายไปแล้วต้อง

รายงานผลการยิงว่าสามารถท าลายเป้าหมาย ได้หรือไม่ 
 -  ส่งข้อความตัวหนังสือ (Chat) 

 ๒  ฟังก์ชันที่ส่งจาก ACCS ให้กับ GBADTerminal 
  -  แสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศบริเวณ GBAD Terminal 
  -  การแจ้งเตือน เป็นการส่งข้อมูลเป้าหมายล่วงหน้า เพ่ือให้ GBAD Terminal รับทราบ เนื่องจาก 
เป้าหมายนั้นเป็นข้าศึก มีท่าที จะเข้าพ้ืนที่ของเรา 
  -  การแจ้งเตือนภัยทางอากาศ (Air Raid Warning) และการยกเลิกการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ (Cancel 
Air Raid Warning) 
  -  ค าสั่งยิง (Fire Permission) และค าสั่งยกเลิกค าสั่งยิง (Cancel Fire Permission) 
  -  เป้าหมายและข้อมูลเป้าหมาย (Assigned Track) และยกเลิกเป้าหมาย (Cancel Track) 
  -  รับ-ส่ง ข้อความตัวหนังสือ (Chat) 

หน่วยที่ติดตั้ง GBAD 

   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑.๑ หน่วยที่ติดตั้ง GBAD 

------------------------------- 

ล าดับ หน่วย ASD GBAD Terminal 
กองทัพบก 

๑. นปอ.     1 - 
๒. ศปภอ.ทบ.๑ 1 1 
๓. ศปภอ.ทบ.๒ 1 1 
๔. ศปภอ.ทบ.๓ 1 1 
๕. ศปภอ.ทบ.๔ 1 1 

   กองทัพเรือ 
๖. ศปก.ทรภ.๑ 1 1 
๗. ศปก.ทรภ.๒ 1 1 
๘. ศปก.ทรภ.๓ 1 1 
๙ สอ.รฝ. 1 1 

  กองทัพอากาศ 
๑๐. ศยตอ.ดม. 1 1 

 



บทท่ี ๒ 
หลักการและความรู้เบือ้งต้นส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการน าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้ง
แสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือ
ใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลด้านพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของ   
ข้อมูลและการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ องค์ประกอบ 

ด้านฮาร์ดแวร์องค์ประกอบด้านซอฟท์แวร์หน่วยงานหรือตัวบุคคลวิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ดังนี้ 
 -  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, สายไฟ, ดิจิไทเซอร์เครื่อง printer ซึ่งเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ GIS ต้องมีองค์ประกอบที่ต่างจากเครื่องประมวลผลอ่ืนโดยต้องมีสมรรถนะเพียงพอ 
ที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีปริมาณมากได้ 
 -  ซอฟท์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่เราต้องการ
ซอฟท์แวร์ด้าน GIS เช่น Arcview Mapinfo SPANS Geomedia โดยซอฟท์แวร์ด้าน GIS ควรมีลักษณะที่
ส าคัญ ๕ ประการคือสามารถป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลสามารถ 
ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้สามารถรายงานผลข้อมูล 
 -  บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้มีหน้าที่จัดการให้องค์ประกอบของระบบท างานประสานกันจนได้ 
ผลลัพธ์ออกมาซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน GIS และการจัดการฐานข้อมูล 
 -  วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure) คือ ขั้นตอนการท างานซึ่งเราเป็นผู้ก าหนด 
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล 

 -  ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลจัดเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสารสนเทศทุกประเภทโดยระบบ
ย่อมไม่สามารถสร้างขอ้สนเทศที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าขาดข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 

การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ๑.  การน าเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูล
จะต้องได้รับการแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่
กระดาษไปสู่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเข้าเช่น 
Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น  
 ๒.  การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจ าเป็นต้องได้รับการปรับแต่ง 
ให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาดหรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่
แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสียก่อน  
 ๓.  การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกน ามาใช้ในการ
บริหารข้อมูล เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการเชื่อถือและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด คือ 
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DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีหลักการท างานพ้ืนฐานดังนี้ 
คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง 
 ๔.  การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบ GIS มีความพร้อมในเรื่อง
ของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น  มีการสอบถามอย่างง่าย ๆ 
เช่น ชี้เมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้
ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer)  

การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น หรือต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี้เมาส์
ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยัง
มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
(Overlay Analysis) เป็นต้น  

๕.  การน าเสนอข้อมูล (Visualization) จากการด าเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะ
อยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือท าความเข้าใจ การน าเสนอข้อมูลที่ดี เช่น 
การแสดงชาร์ต (chart) แบบ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ รูปภาพจากสถานที่จริงภาพเคลื่อนไหวแผนที่ หรือแม้กระทั้งระบบ
มัลติมเีดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่ก าลังน าเสนอได้ดียิ่งขึ้นอีก 
ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย 

การบูรณาการเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนการใช้ทรั พยากรใน
การผลิต การวิเคราะห์ความพร้อมของวัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงความต้องการของประชากรในแต่ละพ้ืนที่
จากข้อมูลพื้นฐาน  
 ด้านคมนาคมขนส่ง GIS สามารถใช้ในการเพ่ิมประสิทธิผลทางด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การวางแผนเส้นทาง 
การเดินรถประจ าทาง การวางแผนการสร้างเส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ ทางด่วน ทางเดินเรือและเส้นทางการบิน ฯลฯ 
ได้เป็นอย่างด ี
 ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไปยังพ้ืนที่ต่าง  ๆตามความต้องการของประชาชนนั้น 
GIS ได้เข้ามามีบทบาทอันส าคัญในการวางแผนในการสร้างถนน การเดินสายไฟฟ้า ท่อประปา รวมถึงการวางแผนใน
การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเหล่านี้ 
 ด้านการสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ GIS ในการบริหารจัดการภาครัฐกับงานทางด้านสาธารณสุขมีใช้กัน 
อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การระบุต าแหน่งของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ การวิเคราะห์การแพร่ของโรคระบาดหรือ 
แนวโน้มการระบาดของโรค ซึ่งการประยุกต์ใช้ GIS จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง 
ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรม มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การก าหนดจุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอาชญากรรมเพ่ือตั้งป้อมต ารวจ การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการบันทึกจุดที่      
เกิดอาชญากรรมไว้ แล้วน ามาวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสามารถวางแผนให้
ความส าคัญกับบางพ้ืนที่ที่ต้องท าการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมได้  
 ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประยุกต์ใช้ GIS ที่แพร่หลายที่สุด เพราะความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินผลและน าเสนอ 
ข้อมูลต่าง ๆ  ในเชิงพ้ืนที่ที่จ าเป็นต่อการวางผังเมืองและการจัดการเมืองสามารถกระท าได้อย่างสะดวก ทั้งการวิเคราะห์ 
และประเมินศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของแต่ละพ้ืนที่ 
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 ด้านการจัดเก็บภาษี การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการจัดเก็บภาษี โดยอาศัยข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 
ขนาดใหญ่ เช่น ๑ : ๑,๐๐๐ ซึ่งสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร เพ่ือใช้ในการน าเข้าข้อมูลการช าระภาษี
อากร ซึ่งภาครัฐสามารถท าการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษีได้โดยสะดวก เพราะข้อมูลของสถาน
ประกอบการ บ้านเรือน ฯลฯ ที่ช าระค่าภาษีอากรต่าง ๆ แล้วจะสามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างได้โดยเฉดสี
บนแผนที่  ท าให้สามารถค้นหาหรือติดตามการช าระภาษีอ ากรได้สะดวกและท าให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ สิ่งที่จ าเป็นมากที่สุดในการจัดการในสภาวะฉุกเฉิน คือ การรับรู้ 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพ่ือท าการตัดสินใจให้เร็วที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดและมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด GIS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจ าเป็นต่อมาตรการในการป้องกันแก้ไข นอกจากนี้ยังใช้ GIS วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่
ในรัศมีของการได้รับผลกระทบจากสารพิษ เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางวางแผนอพยพผู้คนเส้นทางในการ
เคลื่อนย้าย การขนส่งและเพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกัน การวางแผนการช่วยเหลือ ท าการ
วิเคราะห์หรือสร้างภาพจ าลองของเหตุการณ์เพ่ือหาสาเหตุได้ทันที่ ตามสภาพของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

ข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลที่
ปรากฏบนผิวโลกมีจ านวนมากและสลับซับซ้อนเกินกว่าที่การจัดเก็บข้อมูลอย่างอ่ืน จึงเปลี่ยนข้อมูลบนผิวโลก
และจัดเก็บในรูปของตัวเลข ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่น ามาประมวลในระบบนี้มี ๒ รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
และข้อมูลเชิงบรรยาย 

๑.  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งข้อมูลต่าง ๆ  บนพ้ืนโลกแสดงเป็นสัญลักษณ์ได้ ๓ รูปแบบ 
คือ 
 -  จุด ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของต าแหน่งที่ตั้ง ได้แก่ ที่ตั้งอาคาร ที่ตั้งส านักงาน เป็นต้น 
 -  เส้น ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของเส้น เช่น ถนน แม่น้ า และทางด่วน เป็นต้น 
 -  พ้ืนที่ ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง   

ข้อมูลเชิงพื้นที ่จ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ข้อมูลเชิงทิศทางและข้อมูลแรสเตอร์ 
๑.  ข้อมูลเชิงทิศทาง (Vector data) จุด คือ ต าแหน่งที่ตัดการของค่าพิกัด ๒ ชุด ถ้าจุดพิกัดสองจุด

หรือมากกว่าจะเป็นค่าของเส้น ส่วนพ้ืนที่นั้นจะต้องมีจุดมากกว่า ๓ จุดขึ้นไปและจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัด
สุดท้ายจะต้องอยู่ต าแหน่งเดียวกัน เช่น ถนน แม่น้ า ขอบเขตการปกครอง โรงเรียน เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 
๒.  ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data) คือ ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นช่องเหลี่ยม เรียกว่า จุดภาพ หรือ

เซลล์ตาราง ที่เรียงต่อเนื่องกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ในแต่ละจุดภาพสามารถเก็นค่าได้ ๑ ค่า ความละเอียดของ
ข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ ณ จุดพิกัดนั้น ๆ ค่าจุดภาพแต่ละค่าสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะสัมพัทธ์ 
หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้ ข้อมูลแรสเตอร์สามารถแปรรูปมาจาก 

ภาพที ่๒.๑ ลักษณะข้อมูลเชิงทิศทาง 
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หรือแปรเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงทิศทางได้ แต่มักเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการแปรรูปข้อมูลตัวอย่างข้อมูลที่
จัดเก็บโดยใช้ตารางกริด เช่น ภาพดาวเทียมหรือข้อมูลระดับค่าความสูง 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๒ ลักษณะข้อมูลราสเตอร์ 

๓.  ข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute data or Non-Spatial data) เป็นข้อมูล เชิง
ตัวเลขหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งบอกคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง GIS ในปัจจุบันนิยมใช้
ระบบการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ  ที่มีอยู่ทั้งหลาย เช่น dBase, FoxPro, Oracle, Microsoft Access เป็นต้น เพ่ือเชื่อมโยง 
กับฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระบบการจัดการข้อมูลที่กล่าวมานี้ท าหน้าที่จัดการและประมวลผลข้อมูลที่จะบอกคุณลักษณะ 
ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพ้ืนที่เข้ากับข้อมูลลักษณะประจ าโดยอาศัยรหัสร่วม (Common key code) 

 

 

 

 

การน าเข้า การจัดเก็บและการแก้ไขข้อมูล 
 ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกจัดเก็บตามประเภทของข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงภาพ 
ได้แก่ จุด เส้น รูปหลายเหลี่ยม และข้อมูลประจ าลักษณะประจ า ที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น ชื่อ
สถานที่ ชื่อทางภูมิศาสตร์ ค่าพิกัดของตารางถูกจัดเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลที่แยกออกจากกันเป็นชั้นข้อมูล 
ตามลักษณะเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและแก้ไข แฟ้มของชั้นข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันในลักษณะซ้อนทับ   
 ข้อมูลในทุกชั้นข้อมูลจะเชื่อมโยงกันโดยอาศัยต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมในลักษณะอ้างอิงกับต าแหน่งจริงบน
พ้ืนผิวโลก 
 การแก้ไขข้อมูล สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแต่ละ
ชั้นข้อมูลได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วน ชั้นข้อมูลที่ได้รับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วจะถูกจัดเก็บในลักษณะของแฟ้มข้อมูล เพ่ือ
การวิเคราะห์ต่อไป ผลของการวิเคราะห์ที่ได้สามารถน าเสนอใน
รูปแบบของแผนที่  รายงาน หรือตารางข้อมูล แล้วแต่ความ
เหมาะสมหรือความต้องการของผู้ใช้ 
 รูปที่ ๒.๑ ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ภาพที่ ๒.๓  ลักษณะของข้อมูลเชิงบรรยาย 
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การจัดเตรียมฐานข้อมูล 
 ๑. การน าเข้าข้อมูล (Data Input) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลทั่วไป การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นการแปลงข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Data) ซึ่งสามารถน าเข้าได้หลายวิธี เช่น Digitizing Table, คีย์บอร์ด (Computer 
Keyboard) สแกนเนอร์ (Scanner) น าเข้าข้อมูลแผ่นฟิล์ม (File Importation) และแปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้
จากเครื่อง Global Positioning System (GPS) ทั้งนี้โปรแกรม (Software) ที่ใช้ในการน าเข้ามีหลายโปรแกรม เช่น 
ArcInfo, ArcView, MapInfo, SPAN, ERDAS เป็นต้น ส่วนการน าเข้าฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
สามารถน าเข้าโดยโปรแกรม Spreadsheet หรือโปรแกรมทั่วไป เช่น Excel, Lotus, FoxPro, Word หรือโปรแกรม GIS 
 ๒. การจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Cartographic Representation) ข้อมูล 
ประเภท Vector ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๓ ประเภท คือ จุด ลายเส้น และพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
จัดเก็บโดยอ้างอิงจากค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ทั้งนี้รหัสของข้อมูลอาจเรียงตามล าดับของการน าเข้า หรือเรียงตาม 
ค่ารหัสที่ถูกก าหนดโดยผู้ใช้ระบบ (User ID) ยกเว้นข้อมูลกริดที่จัดเก็บตามต าแหน่งของแนวตั้ง (Column) และ 
แนวนอน (Row)  
 ๓. ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ (Spatial Topology) ข้อมูลประเภท Vector โดยทั่วไปจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เฉพาะของข้อมูลแต่ละลักษณะ (Each Graphic Object) ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูล
บรรยายในระบบการจัดเก็บแบบนี้ เรียกว่า ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Topology) โดยการจัดเก็บข้อมูล 
ดังกล่าวใช้เนื้อที่น้อย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและหลังจากได้สร้าง Topology เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ  สามารถ 
น ามาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้  
 ๔. การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูล (Database) นิยมใช้โครงสร้างตามหลักการของฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System : RDBMS) เพ่ือการจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Oracle 
และ dBase ในการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกราฟิกและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้ โดยตารางข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
หรือที่เรียกว่า Attribute จะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและ 
ง่ายต่อการปรับแก้และเรียกใช้ ข้อมูลแต่ละเรื่องควรแยกเก็บเป็นคนละแฟ้มข้อมูล (File) และแยกจากข้อมูลกราฟิก 
หรือข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แต่ต้องมีรายละเอียดในรายการใดรายการหนึ่ง (Field) ที่มีค่าและคุณลักษณะ (ตัวเลขหรือตัวอักษร)  
ที่เหมือนกันเพ่ือใช้เชื่อมโยงตารางข้อมูลเข้ากับข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือเชื่อมโยงตารางข้อมูลหนึ่งกับอีกตารางหนึ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่หลาย ๆ ชั้นข้อมูล (Layer) 
มาซ้อนทับกัน (Overlay) เพ่ือท าการวิเคราะห์และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หรือ 
ตามแบบจ าลอง (Model) ซึ่งอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายหรือซับซ้อน เช่น โมเดลทางสถิติหรือโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากชั้นข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีการจัดเก็บอย่างมีระบบ 
และประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์จะเป็นอีกชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไป
จากชั้นข้อมูลเดิม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีหลายรูปแบบ ซึ่งในเอกสารนี้จะบรรยายถึงการ
วิเคราะห์ ๔ รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้ 
๑.  พื้นที่กันชน (Buffer) 

การสร้างแนวพ้ืนที่รอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะทางตามที่ก าหนด เรียกว่า การสร้างพ้ืนที่กันชน 
ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ สามารถสร้างพ้ืนที่กันชนรอบจุด เส้น และพ้ืนที่ ได้ ส่วนข้อมูลราสเตอร์ก็สามารถ
สร้างพ้ืนที่กันชนได้เช่นกัน แต่ด้วยลักษณะโครงสร้างข้อมูลซึ่งเป็นกริดเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากริดเซลล์มี
ขนาดใหญ่ การสร้างพ้ืนที่กันชนก็จะยิ่งมีความคลาดเคลื่อนเชิงระยะทาง ดังนั้นการสร้างพ้ืนที่กันชนจึงมักจะใช้
ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ ส าหรับข้อมูลประเภทหนึ่ง ๆ สามารถสร้างพ้ืนที่กันชนได้หลายช่วง (Ring) ตามระยะทางที่
ก าหนดโดยพ้ืนที่กันชน ๑ ชั้นและ ๒ ชั้นของข้อมูลประเภทจุด และพ้ืนที่กันชนของเส้นได้แสดงในรูปที่ ๕ 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๔  พ้ืนที่กันชนของข้อมูลประเภทจุดและเส้น 
 

ส าหรับพ้ืนที่กันชนของพ้ืนที่ (Polygon) สามารถสร้างได้หลายลักษณะ โดยสร้างออกไปด้านนอกของพ้ืนที่ 
และสร้างเข้ามาภายในพ้ืนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การหาพ้ืนที่กันชนของข้อมูล
ประเภทพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ าแห่งหนึ่ง ในการวิเคราะห์หาแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางที่อยู่ห่างแหล่งน้ าไม่เกิน ๑ กิโลเมตร 
ดังนั้น ในการพิจารณาพ้ืนที่ที่กว้างอาจอาศัยอยู่ จะต้องสร้างพ้ืนที่กันชนออกไปด้านนอกของแหล่งน้ าเป็นระยะ 
๑ กิโลเมตรและอีกตัวอย่างหนึ่งคือการหาพ้ืนที่อนุบาลสัตว์น้ าที่อยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน ๒ เมตร ดังนั้น ต้องสร้าง
พ้ืนที่กันชนเข้ามาด้านในของแหล่งน้ าเป็นระยะ ๒ เมตร เป็นต้น รูปแบบของพ้ืนที่กันชนที่สร้างออกไปด้าน
นอกและเข้ามาด้านในของข้อมูลประเภทพ้ืนที่ (Polygon) ดังแสดงในภาพที่ ๒.๕ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

๒.  การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Overlay) 
การซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายชั้นข้อมูลร่วมกัน โดยข้อมูลเหล่านั้นต้องอยู่

ในบริเวณเดียวกันและมีคุณลักษณะต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะท าให้ได้ชั้นข้อมูลใหม่ เช่น การวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต A โดยชั้นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกันประกอบด้วย การกระจายของ
สิ่งมีชีวิตชนิด X, Y และ Z ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต A ชั้นข้อมูลภูมิประเทศ ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน       
ชั้นข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชั้นข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลได้แสดงรูปที ่๒.๒ 

 
 
 

  

 

รูปที่ ๒.๕ รูปแบบการสร้างพ้ืนที่กันชนของข้อมูลประเภทพ้ืนที่ (Polygon) 
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รูปที่ ๒.๒ ซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ในการซ้อนทับข้อมูลมีกระบวนการในการค านวณโดยใช้หลักพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) ซึ่งมีตัว 

ด าเนินการ คือ NOT, AND, OR และ XOR โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่ A และ B เมื่อใช้ตัวด าเนินการแบบต่าง ๆ 
กระท ากับพื้นท่ี A และ B จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที ่๒.๖ 

 

 

 
 

 

 

 

    ภาพที่ ๒.๖ ผลจากการใช้ตัวด าเนินการแบบบูลีน 

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีตัวด าเนินการเพียง NOT, AND และ OR ถ้าหากการวิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้ XOR 
ก็สามารถผสมผสานตัวด าเนินการอ่ืน ๆ เข้าด้วยกันโดย A XOR B = (A OR B) AND NOT (A AND B) 

ในการก าหนดตัวด าเนินการเพ่ือซ้อนทับข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ เช่น ในหนองน้ า 
แห่งหนึ่งก าหนดพ้ืนที่อนุบาลสัตว์น้ าต้องอยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน ๒ เมตร และต้องมีความลึกไม่เกิน ๑ เมตร 
ดังนั้น การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต้องใช้ชั้นข้อมูล ๒ ชั้น โดยชั้นข้อมูลแรกเป็นพ้ืนที่กันชนที่สร้างเข้าไปในหนองน้ า
เป็นระยะ ๒ เมตร ส่วนชั้นข้อมูลที่สองเป็นพ้ืนที่ในหนองน้ าที่มีความลึกไม่เกิน ๑ เมตร ในการวิเคราะห์ต้องน า
ชั้นข้อมูลทั้งสองมาซ้อนทับกันโดยใช้ตัวด าเนินการแบบ AND เป็นต้น 

๓.  การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)  
ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเส้น (Line) เท่านั้น โดยข้อมูลประเภท

เส้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเส้นสมมติ เช่น เส้นรุ้ง เส้นแวง และเส้นขอบเขตการปกครอง 
ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นข้อมูลประเภทเส้นที่ปรากฏอยู่จริง เช่น เส้นถนน เส้นแม่น้ า และเส้นทางสายไฟฟ้าใน
การวิเคราะห์โครงข่ายจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเส้นที่ปรากฏอยู่จริง  

ส่วนใหญ่การวิเคราะห์โครงข่ายจะถูกน าไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางคมนาคม เช่น การเดินทางจาก
บ้านไปที่ท างานต้องใช้เส้นทางใดจึงจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด ในบางกรณีการหาระยะทางที่สั้นที่สุดไม่ใช่

การกระจายของสิ่งมีชีวิต X 
การกระจายของสิ่งมีชีวิต Y 
การกระจายของสิ่งมีชีวิต Z 

ภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การถือครองกรรมสิทธิ ์
พื้นที่อนุรักษ ์

พื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
ของสิ่งมีชีวิต A 
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ค าตอบที่ผู้วิเคราะห์ต้องการ แต่สิ่งที่ต้องการก็คือ เส้นทางท่ีดีที่สุดในการเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน ในการหา
ค าตอบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้วิเคราะห์ต้องการน ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น ระยะทางต้องสั้นที่สุด และใช้
เวลาเดินทางน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ดังนั้น การหาเส้นทางจากบ้านไปยังที่ท างานโดยใช้
เงื่อนไขระยะทางสั้นที่สุด กับเส้นทางที่ดีท่ีสุดอาจได้ผลจากการวิเคราะห์แตกต่างกัน ภาพที่ ๒.๗ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๗ การวิเคราะห์โครงข่ายหาเส้นทางสั้นที่สุด และเส้นทางดีท่ีสุด 

ในการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น
เส้นทางที่ตัดขึ้นมาใหม่ และสภาพการจราจร ตลอดจนการน ากฎจราจรเข้ามาร่วมพิจารณาในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้จึงต้องมีความละเอียดในการก าหนดปัจจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

๔.  การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface Analysis) 
การวิเคราะห์พ้ืนผิวเป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมิติที่ ๓ 

ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีค่าพิกัดตามแนวแกน X และ Y ส่วนตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์เป็นค่า Z 
ที่มีการกระจายตัวครอบคุมทั้งพ้ืนที่ ตัวอย่างของค่า Z ได้แก่ ข้อมูลความสูงของพ้ืนที่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ 
และราคาที่ดิน เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์พ้ืนผิวสามารถแสดงเป็นภาพ ๓ มิติให้เห็นถึงความแปรผันของ
ข้อมูลด้วยลักษณะสูงต่ าของพ้ืนผิวนั้น การแสดงข้อมูลพ้ืนผิวสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์โดยการ
ใช้ Triangulated Irregular Network (TIN) หรือใช้โครงสร้างแบบราสเตอร์โดยการใช้ Digital Elevation 
Model (DEM) 

 TIN แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมหลายรูปซึ่งมีด้านประชิดกันและใช้จุดยอด
ร่วมกันเรียงต่อเนื่องกันไป โดยค่า Z จัดเก็บอยู่ที่จุดยอดของสามเหลี่ยมจุดเหล่านี้จะกระจายตัว
ไม่สม่ าเสมอ โดยพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างของค่า Z มาก ๆ จุดจะอยู่ใกล้ ๆ กัน แต่พ้ืนที่ที่มีค่า Z 
ไม่แตกต่างกันนัก จุดจะอยู่ห่างกันดังที่แสดงในรูปที่ ๙ ด้านซ้ายมือ 

 DEM มีลักษณะเป็นกริดเซลล์ขนาดเท่ากันเรียงต่อเนื่องกันครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ค่าประจ ากริดเซลล์ 
คือ ค่า Z ดังนั้นค่า Z ในพ้ืนที่จึงมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ ดังภาพที่ ๒.๘ ด้านขวามือ 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒.๘ ลักษณะของ TIN และ DEM 
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ในเบื้องต้นข้อมูลค่า Z ที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนผิวมีอยู่เพียงบางจุดในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ข้อมูลน้ าฝนมี
อยู่ที่ต าแหน่งของสถานีน้ าฝนซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาเท่านั้น การจะวิเคราะห์ค่า Z จึงจ าเป็นต้องใช้การ
ประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ (Spatial Interpolation) ภายใต้สมมติฐาน ๒ ข้อ คือ ค่า Z ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แบบต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไปและค่า Z ต้องมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ โดยค่า Z ของจุดที่ไม่ทราบค่าจะมีค่า
ใกล้เคียงกับจุดที่ทราบค่าที่อยู่ไกลออกไปเป็นระยะทางน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์พ้ืนผิวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพตัดขวาง 
การแสดงลักษณะของพ้ืนผิว การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นภูมิประเทศจากมุมมองต่าง ๆ การค านวณ
ปริมาตรของพ้ืนที่ และการแสดงลักษณะภูมิประเทศร่วมกับแผนที่หรือภาพถ่าย เช่น ภาพดาวเทียม Landsat 
ดังแสดงในรูปที่ ๒.๓ 
 
 

 
 
 

 

 

รูปที่ ๒.๓ การแสดงข้อมูลจากภาพดาวเทียมร่วมกับ DEM 
 

การสร้างและน าเสนอแผนที่ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ 

การท าแผนที่ เป็นการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับข้อมูล จึงต้องมี
การออกแบบเพ่ือสื่อสารข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด แผนที่จัดเป็นเอกสารที่มีความส าคัญทาง
วิชาการสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการท าวิจัย แสดงผลการวิจัย และใช้สื่อสารข้อมูล การออกแบบแผนที่
ที่ดีควรออกแบบให้ชัดเจน ไม่แสดงข้อมูลเกินความจ าเป็น เพ่ือให้สังเกตและดึงข้อมูลส าคัญได้อย่างรวดเร็ว 
และสามารถจดจ าลักษณะของข้อมูลบนแผนที่ได้ง่าย 
 การออกแบบแผนที่ประกอบด้วยหลักการออกแบบ คือ ภาพ-พ้ืน ความสมดุลเชิงทัศน์ ความเปรียบ
ต่างและล าดับศักดิ์เชิงทัศน์ ขั้นตอนเชิงปฏิบัติของการออกแบบแผนที่ เริ่มจากการก าหนดสื่อที่ใช้น าเสนอ เช่น 
แผนที่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เลือกมาตราส่วน ชนิดของเส้นโครงแผนที่ วิเคราะห์เนื้อหาแผนที่ 
และเลือกสัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แผนที่ จากนั้นจึงจัดวางองค์ประกอบแผนที่ เช่น เนื้อหาแผนที่ 
ชื่อหลัก ชื่อรอง สัญลักษณ์ ทิศทาง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหลักการออกแบบแผนที่  

การน าเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของระบบสารสนเทศในรูปแบบของแผนที่เป็นที่นิยมกันมาก
ในปัจจุบันเนื่องจากมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับการท าแผนที่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ท าให้กิจกรรมทั้งสองส่วนนี้เอื้อประโยชน์แก่กันและกัน นอกจากนั้น ยังเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ของนักแผนที่ จนสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้วยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ผลลัพธ์ของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแสดงผลในรูปแบบของ รายงาน ตารางหรือแผนที่ 
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องค์ประกอบภายในขอบระวางแผนที่ 
องค์ประกอบภายในขอบระวางแผนที่ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในกรอบซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นขอบ

ระวางแผนที่มีหลายอย่างด้วยกันสามารถจ าแนกได้ดังนี้ คือ 
 ก.  สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นการเขียนหรือแสดงปรากฏการณ์บนพ้ืนผิวพิภพลงในแผ่นแผนที่ด้วย
การใช้สัญลักษณ์แทนสัญลักษณ์ที่แสดงทดแทนสัญลักษณ์พ้ืนผิวพิภพนี้จะมีลักษณะตรงกับที่ปรากฏอยู่ใน
ค าอธิบายสัญลักษณ์แต่จะแสดงไว้ในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าโดยมีขนาดพ้ืนที่สัมพันธ์กับพ้ืนผิวโลกจริงตาม
มาตราส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ทดแทนปรากฏการณ์บนพื้นผิวพิภพนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑.  สัญลักษณ์ที่ใช้ทดแทนลักษณะทางภายภาพ (Physical features) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
โดยมนุษย์ไม่ได้สร้างสรรค์ข้ึน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ แม่น้ า ทะเล หนองน้ า เป็นต้น 
 ๒.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ทดแทนลักษณะทางวัฒนธรรม (Cultural features) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
และมีปรากฏการณ์อยู่บนพื้นผิวพิภพ เช่น การใช้ที่ดินชุมชนอาคารถนนทางรถไฟสายไฟฟ้า เป็นต้น 
 ๓.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ทดแทนข้อมูลพิเศษ (Special feature) เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในพ้ืนผิวพิภพแต่เป็น 
สิ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นและเขียนลงไว้ในแผนที่ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้แก่ เส้นแสดงอาณาเขตประเทศ 
อาณาเขตจังหวัดอาณาเขตอ าเภอระบบพิกัดกริดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 ข.  สี (colour) สีที่ปรากฏอยู่ในระวางเป็นสีของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
ใช้แผนที่และมีความสวยงามในขณะเดียวกันโดยปกติการก าหนดสีนั้นจะก าหนดให้สัมพันธ์กับลักษณะของ
พ้ืนผิวพิภพที่ใช้สัญลักษณ์นั้นทดแทนเช่นแหล่งน้ าใช้สีฟ้าป่าไม้ใช้สีเขียวเป็นต้น 
 ค.  ชื่อภูมิศาสตร์ (Geographical name) หมายถึง วิสามานยนามของสิ่งที่มีชื่อสามัญทางภูมิศาสตร์
ได้แก่แม่น้ าภูเขาหมู่บ้านล าธารหนองน้ าชุมชนเมืองตัวอย่าง เช่น แม่น้ าแม่กลองเขื่อนภูมิพล เขาแผงม้า เป็นต้น 
 ง.  ระบบอ้างอิงในการก าหนดต าแหน่ง (Position reference system) หมายถึง เส้นหรือตารางหรือ 
เครื่องหมายที่แสดงไว้เพ่ือใช้อ้างอิงในการก าหนดค่าพิกัดหรือต าแหน่งของจุดใด ๆ ในแผนที่นั้นส่วนมากจะแสดงไว้ 
๒ ระบบด้วยกัน คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographical co – ordinatesystem) กับระบบพิกัดฉาก (Rectangular 
co- ordinate system) 

ตัวอย่าง  แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี ๒๕๓๗ ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๔ 
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หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก าหนดต าแหน่งพื้นโลก 
ระบบดาวเทียมจีพีเอส (Global Positioning System)  

GPS เป็นระบบดาวเทียมเพ่ือใช้ในการน าทาง (navigation) ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา 
โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม NAVSTAR (Nvaigation Satellite Timing and Ranging) ประกอบด้วยดาวเทียม 
จ านวน ๒๔ ดวงโคจรรอบโลกวันละ ๒ รอบดาวเทียมเหล่านี้ส่งสัญญาณที่เป็นคลื่นวิทยุและมีข้อมูลที่เป็นรหัส
และอ่ืน ๆ ผสมมาด้วยเป็นผลท าให้สามารถน าข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปค านวณหาต าแหน่งได้ตลอดเวลา 
๒๔ ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศและทุกแห่งบนพื้นผิวโลก 

GPS แบ่งระบบออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
๑.  ส่วนอวกาศประกอบด้วยดาวเทียม ๒๔ ดวงโคจรใน ๖ ระนาบ ๆ ละ ๔ ดวงระนาบทั้งหกท ามุม

เอียงกับระนาบศูนย์สูตร ๕๕ องศาและท ามุมระหว่างกัน ๖๐ องศาดาวเทียมเหล่านี้อยู่สูงจากผิวโลก ๒๐,๒๐๐ กิโลเมตร 
ซึ่งใช้เวลาในการโคจรรอบโลก ๑๒ ชั่วโมงและมีเวลาอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าแต่ละสถานที่ราว ๕ ชั่วโมงจากการออกแบบ 
กลุ่มดาวเทียมในลักษณะนี้ท าให้มีดาวเทียมอย่างน้อย ๔ ดวงอยู่บนฟ้าที่ทุก ๆ จุดบนพ้ืนผิวโลกตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๕ ลักษณะการโคจรของดาวเทียม 

๒.  ส่วนควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบทั้งหมดมีหน้าที่ปรับปรุงให้ข้อมูลดาวเทียม 
มีความถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาส่วนควบคุมประกอบด้วยสถานีควบคุมหลักสถานีติดตามและสถานีรับส่งสัญญาณ 

 
 

 
 

 
 

 

 
รูปที่ ๒.๖ สถานีควบคุมหลักของระบบ GPS 

๓.  ส่วนผู้ใช้ หมายถึง ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมซึ่งจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณและเครื่องค านวณ 
ส าหรับการหาต าแหน่ง 
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รูปที่ ๒.๗ รูปแบบการท างานของระบบGPS 

ระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน (Coordinate systems and Datum) 
เนื่องจากโลกเป็นทรงกลมเมื่อมีการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ บนโลก จึงต้องถ่ายทอดต าแหน่งจาก

พ้ืนที่จริงลงมาสู่แผนที่ด้วยระบบพิกัด โดยระบบพิกัดแผนที่ คือ การอ้างอิงต าแหน่งของโลกที่ถ่ายทอดลงมาสู่
แผนที่ซึ่งมีลักษณะแบนราบ โดยก าหนดให้มีจุดก าเนิดของพิกัดอยู่บนผิวโลก และมีลักษณะเป็นระบบพิกัดฉาก 
อันเกิดจากการตัดกันของแกนสมมติ ตั้งแต่ ๒ แกนขึ้นไป ระบบพิกัดแผนที่มีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ ระบบพิกัด 
๒ มิติ และระบบพิกัด ๓ มิติ ซึ่งพิกัดเหล่านี้ได้อ้างอิงกับต าแหน่งบนโลกด้วยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems) 

เป็นระบบพิกัดที่ก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ บนพ้ืนโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกต าแหน่งเป็นค่าระยะ
เชิงมุมของละติจูด (Latitude) และลองละจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์ก าเนิดของ
ละติจูดและลองจิจูดที่ก าหนดขึ้นส าหรับศูนย์ก าเนิดของละติจูด (Origin of latitude) นั้น ก าหนดขึ้นจากแนว
ระดับที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนย์ก าเนิดนั้นว่า เส้นระนาบศูนย์
สูตรซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด จะเป็นค่าเชิงมุมที่เกิดจาก
มุมที่ศูนย์กลางของโลก กับแนวระดับฐานก าเนิดมุมที่เส้นระนาบศูนย์สูตร โดยวัดค่าของมุมออกไปทางซีกโลกเหนือ 
และทางซีกโลกใต้ ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีค่าเชิงมุม ๙๐ องศาพอดี ดังนั้น การใช้ค่าระยะ 
เชิงมุมของละติจูดอ้างอิงบอกต าแหน่งต่าง ๆ นอกจากจะก าหนดเรียกวัดค่าเป็น องศา ลิปดาและพิลิปดาแล้ว จะกับก า 
ด้วยตัวอักษรบอกทิศทางเหนือหรือใต้เสมอ เช่น ละติจูดที่ ๓๐ องศา ๒๐ ลิปดา ๑๕ พิลิปดาเหนือ  

ส่วนศูนย์ก าเนิดของลองจิจูด (Origin of longitude) นั้น ก าหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งที่ผ่านแกนหมุน 
ของโลกตรงบริเวณต าแหน่งบนพ้ืนโลกที่ผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกรีนิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษ 
เรียกศูนย์ก าเนิดนี้ว่า เส้นเมริเดียนแรก (Prime meridian) เป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก 
 ค่าระยะเชิงมุมของลองจิจูดเป็นค่าที่วัดมุมออกไปทางตะวันตก และตะวันออกของเส้นเมริเดียนแรก
วัดจากศูนย์กลางของโลกตามแนวระนาบที่มีเส้นเมริเดียนแรกเป็นฐานก าเนิดมุม ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่เส้น        
เมริเดียนตรงข้ามกับเส้นเมริเดียนแรกซึ่งมีค่าของมุมซีกโลกละ ๑๘๐ องศา การใช้ค่าอ้างอิงบอกต าแหน่งใช้
เรียกก าหนดเช่นเดียวกับละติจูด แต่ต่างกันที่ต้องบอกเป็นซีกโลกตะวันตกหรือซีกโลกตะวันออกแทน เช่น 
ลองจิจูดที่ ๙๐ องศา ๒๐ ลิปดา ๔๕ พิลิปดาตะวันตก 

ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems) 
 พ้ืนที่ของโลกระหว่างละติจูด ๘๐ องศาใต้ถึงละติจูด ๘๔ องศาเหนือ ถูกแบ่งออกเป็นเขต (Zone) 
เขตละ ๖ องศา รวมเป็น ๖๐ เขต (Zone) ตามแนวลองจิจูดโดยมีหมายเลขก ากับโซนตั้งแต่ ๑ ถึง ๖๐ ตามล าดับ โดยโซน
ที่ ๑ อยู่ระหว่างลองจิจูด ๑๘๐ องศาตะวันตก ถึง ๑๗๔ องศาตะวันตก โซนที่ ๒ ก็อยู่ถัดไปทางด้านตะวันออก
ล าดับจนถึง โซนที่ ๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างลองจิจูด ๑๗๔ องศาตะวันออก ถึง ๑๘๐ องศาตะวันออก และประชิดกับ
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โซนที่ ๑ ในแต่ละโซนจะมีเมริเดียนกลาง (Central meridian) เป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น โซนที่ ๑ ลองจิจูด 
๑๘๐-๑๗๔ ตะวันตก มีลองจิจูด ๑๗๗ ตะวันตก เป็นเมริเดียนกลาง ซึ่งจะมีแบบนี้จนครบทุกโซน 
 พ้ืนที่ในแต่ละโซนถูกแบ่งย่อยให้เป็นขอบเขตสี่เหลี่ยม โดยแนวเส้นขนานละติจูดช่วงละ ๘ องศา       
เริ่มจากเส้นขนานละติจูด ๘๐ องศาใต้ แบ่งทีละ ๘ องศา ผ่านเส้นระนาบศูนย์สูตรไปจนถึงเส้นขนานละติจูด 
๗๒ องศาเหนือ และจากเส้นขนานละติจูด ๗๒-๘๔ องศาเหนือ แบ่งออกเป็นช่องละ ๑๒ องศา รวมทั้งหมด
แบง่ได้ ๒๐ ช่อง พื้นที่สี่เหลี่ยมเหล่านี้เรียกว่า เขตกริด (Grid zone) ซึ่งมีทั้งหมด ๑,๒๐๐ โซน การแบ่งวิธีนี้ท า
ให้เกิดสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้าเขตกริดขนาด ๖ องศา * ๘ องศา ยกเว้นช่วงระหว่างเส้นขนานละติจูด ๗๒-๘๔ องศา
เหนือ มีขนาดเขตกริดเท่ากับ ๖ องศา * ๑๒ องศา เมื่อแบ่งเสร็จแล้วได้ก าหนดอักษรโรมันก ากับไว้ตั้งแต่ C ถึง 
*(ยกเว้น I กับ O) โดยเริ่มก าหนดอักษร C ตั้งแต่โซนของละติจูด ๘๐ องศาใต ้
 การแบ่งตารางเขตกริดเหล่านี้ จะมีเลขอักษรประจ าโซนของกริด (UTM Grid zone destination) 
โดยการอ่านหมายเลขไปทางขวาแล้วอ่านขึ้น เช่น “47 Q”หมายถึง เลขก ากับโซนในแนวตั้งที่ ๔๗ และอักษร
ก ากับโซนในแนวนอนที่ Q ส าหรับอักษร A, B และ Y, Z ใช้ส าหรับก ากับในยูนิเวอร์ซัลโพลาร์สเตริโอกราฟิก 
(Universal Polar Stereographic : UPS) บริเวณข้ัวโลกทั้งสองข้าง 
 ตามระบบพิกัดยูทีเอ็มใช้หน่วยระยะทางเป็นเมตร โดยในแต่ละโซนเส้นเมริเดียนกลางตัดกับเส้น
ระนาบศูนย์สูตรเป็นมุมฉาก ณ จุดตัดนี้เรียกว่า จุดก าเนิดโซน ของระบบพิกัดยูทีเอ็น ทิศทางที่ขนานกับแนว      
เมริเดียนกลางและชี้ขึ้นไปทางเหนือ เรียกว่า ทิศเหนือกริด มีการก าหนดค่าพิกัดตะวันออกให้เส้นเมริเดียน
กลางเป็น ๕๐๐,๐๐๐ เมตร (Easting ๕๐๐,๐๐๐ m.) ห่างจากจุดก าเนิดสมมติ (False origin) และก าหนดให้
พิกัดเหนือส าหรับเส้นระนาบศูนย์สูตรไว้เป็น ๒ กรณี ส าหรับซีกโลกเหนือให้มีค่าเป็น ๐ เมตร ( Northing ๐ m.) 
ห่างจากเส้นระนาบศูนย์สูตร ส่วนบริเวณใต้เส้นระนาบศูนย์สูตรมีค่าเป็น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตร (Northing ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ m) 
ห่างจากจุดก าเนิดสมมติ ดังนั้น จุดศูนย์ก าเนิดโซนของระบบพิกัดยูทีเอ็ม จึงมีค่าพิกัดเป็น E ๕๐๐,๐๐๐ m. ; N 
๐ m ส าหรับการใช้งานในซีกโลกเหนือและ E ๕๐๐,๐๐๐ m. ; N ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ m. ส าหรับซีกโลกใต้ 
นอกจากนี้ ของเขตการใช้ค่าพิกัดยูทีเอ็มสามารถเหลื่อมเข้าไปในโซนข้างเคียงได้เป็นพ้ืนที่กว้าง ๔๐ กิโลเมตร 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งานบริเวณขอบโซน 

ตารางพิกัดทางทหาร (Military Grid) 
 เนื่องจากการหาต าแหน่งโดยการใช้หน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา มีความยุ่งยากและล่าช้า ดังนั้น  
จึงได้มีผู้คิดค้นหาวิธีใหม่ขึ้นโดยมุ่งหมายเพ่ือใช้ในกิจการทหาร วิธีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “ตารางพิกัดทางทหาร” 
ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นโครงพิกัดฉากประกอบด้วยหมู่เส้นที่ลากขนานกันและเกือบอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ใช้ส าหรับ
วัดระยะที่อยู่ทางตะวันออกของศูนย์ก าเนิดสมบัติขึ้นและหมู่เส้นตรงที่ลากขนานกันและเกือบอยู่ ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ตัดกับหมู่เส้นตรงแรกเป็นมุมฉากใช้ส าหรับวัดระยะที่อยู่เหนือศูนย์ก าเนิดที่สมมติขึ้น 
เส้นตรงทั้ง ๒ หมู่นี ้ตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและพิมพ์ไว้บนแผนที่ เรียกว่า สี่เหลี่ยมกริด (Grid square) พร้อมทั้ง 
มีตัวเลขแสดงระยะห่างจากศูนย์ก าเนิดสมบัติก ากับไว้ที่ของของแผนที่ ตามปกติจะพิมพ์ระยะที่อยู่ห่างจากศูนย์
ก าเนิดสมบัติด้วยตัวเลขครบทุกตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มุมล่างด้านซ้ายของแผนที่ ตัวเลขที่บอกขนาดของ
ระยะห่างจากศูนย์ก าเนิดสมบัติของเส้นอื่น ๆ จะงดเว้นการเขียนจ านวนตัวเลข ๓ หรือ ๔ ตัวที่อยู่ข้างท้ายของ
เลขจ านวนเต็ม ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงระยะกริด (Grid interval) ว่ามีขนาดเท่าใด ในกรณีที่เป็นแผนที่ล าดับชุด 
L๗๐๑๗ และ L๗๐๑๘ จะมีขนาดของช่วงกริดเท่ากับ ๑,๐๐๐ เมตร ฉะนั้นตัวเลขล าดับที่ ๓ ที่ละเอาไว้นั้นก็คือ 
๐๐๐ ที่แสดงในตารางพิกัดทางทหาร 
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รูปที่ ๒.๘ โซนของระบบพิกัดยูทีเอ็ม 

 ความแตกต่างระหว่างเส้นโครงแผนที่ยูทีเอ็นและตารางพิกัดทางทหารนั้นความจริงแล้วไม่แตกต่าง
กันเพียงแต่ตารางพิกัดทางทหาร หรือพิกัดกริดนั้นเป็นเครื่องมือในการน ามาใช้อ่านแผนที่ที่ใช้เส้นโครงแผนที่
แบบยูทีเอ็นดังนั้นทั้งสองส่วนนี้จึงมีความส าคัญต่อกัน เพราะตารางพิกัดทางทหารเป็นส่วนที่สามารถอธิบายถึง
ต าแหน่งที่กล่าวอ้างด้วยเส้นโครงแผนที่ระบบยูทีเอ็มให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น  แผนที่ภูมิประเทศที่สร้าง
ขึ้นโดยกรมแผนที่ทหาร จึงน าตารางพิกัดทางทหารเข้ามาใช้ในการระบุต าแหน่งบนแผนที่ ซึ่งเป็นระบบที่เข้าใจ
ง่ายและก่อให้เกิดการใช้แผนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเขียน หรือการอ่านค่ากริดที่ใช้ในกิจการ
ทหารมีข้อควรจ าว่าให้ “อ่านไปทางขวาแล้วอ่านขึ้นข้างบน” (Read right up) จุดตัดที่มุมล่างด้านซ้ายเป็นค่า
พิกัดกริดของตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้น ๆ  
 ระบบพิกัดแผนที่ จึงมีความส าคัญในการก าหนดต าแหน่งบนแผนที่ เพ่ือบอกต าแหน่งของพ้ืนที่จริงใน
ภูมิประเทศ ระบบพิกัดแผนที่จึงเป็นสิ่งที่ใช้แผนที่ทุกคนจะต้องท าความเข้าใจ และอ่านให้ถูกต้อง เพ่ือสามารถ
น าแผนที่ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

พื้นหลักฐาน 
 เมือ่พิจารณาพ้ืนหลักฐานทั่วโลกแล้ว รูปทรงอ้างอิงที่เหมาะสมที่สุด คือ การก าหนดให้จุดศูนย์ก าเนิด
อยู่ที่จุดศูนย์มวลสารของโลก และให้มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับพ้ืนผิวจริงของโลกให้มากที่สุด พ้ืนหลักฐาน
ที่มีจุดก าเนิดอยู่ที่จุดศูนย์มวลของโลก (Geocentric datum) พ้ืนหลักฐานนี้มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ค านวญวงโคจรดาวเทียมเป็นอย่างมาก 
 ในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๖๐ (พ.ศ.๒๕๐๓) ได้มีความพยายามที่จะก าหนดพ้ืนหลักฐานทั่วโลกขึ้น
และเรียกว่าพื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 (WGS1984) พ้ืนหลักฐานดังกล่าวถูกดูแลโดย The 
U.S. National Imagery and Mapping Agency ซึ่งมีค่าตัวแปรที่ใช้ก าหนดรูปทรงรีอ้างอิง ดังนี้ a = 
๖,๓๗๘,๑๓๗ เมตร และ f = ๑/๒๙๘.๒๕๗๒๒๓๕๖๓ จากการที่ได้ก าหนดให้พ้ืนฐาน WGS84 เป็นพ้ืน
หลักฐานทั่วโลกท าให้ผู้ใช้จีพีเอสทั้งหลายสามารถหาค่าพิกัดที่อยู่บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 ได้โดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ต าแหน่งของดาวเทียมจีพีเอสที่ค านวณได้จากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมนั้นอยู่บนพ้ืนหลักฐาน  WGS84 เช่นกัน 
และในหลายประเทศได้มีการก าหนดพ้ืนหลักฐานท้องถิ่น โดยการเลือกจุดศูนย์ก าเนิดที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งปัจจัยหลักในการเลือกจุดศูนย์ก าเนิดของพ้ืนฐานหลัก คือ พยายามท าให้ค่าตา่งระหว่างพ้ืนผิว 
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จีออยด์และทรงรใีห้มีค่าใกล้ศูนย์มากที่สุด ซึ่งเป็นการจัดวางให้รูปทรงรีอ้างอิงที่เลือกใช้แนบกับผิวจีออยด์มาก
ที่สุดที่จุดศูนย์ก าเนิดของพ้ืนหลักฐานและแนวแกนโทของรูปทรงรีอ้างอิงจะวางในทิศทางที่ขนานกับแกนหมุนของโลก 
 การเลือกขนาดและรูปร่างของทรงรีที่น ามาอ้างอิงและการก าหนดต าแหน่งของจุดศูนย์ก าเนิดถือว่า
เป็นการก าหนดพ้ืนหลักฐาน ดังนั้นความเข้าใจที่ว่ารูปทรงรี คือ พ้ืนหลักฐานนั้นเป็นความเข้าใจผิดในหลายประเทศ 
อาจใช้รูปทรงรีอันเดียวกันแต่มีจุดศูนย์ก าเนิดที่ต่างกันก็จะถือว่าใช้พื้นหลักฐานคนละพ้ืนหลักฐานกัน 

การก าหนดจุดศูนย์ก าเนิดของพ้ืนหลักฐานท าให้จุดศูนย์กลางของรูปทรงรีไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์มวลสาร
ของโลกด้วยวิธีการก าหนดพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นจะแนบกับพ้ืนผิวจีออยด์ 
ในบริเวณนั้นได้ดีกว่าพ้ืนหลักฐานทั่วโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ดาวเทียมส าหรับระบบก าหนดต าแหน่งพื้นโลก 
จากระบบดาวเทียม GPS สู่ระบบดาวเทียม GNSS 
 ระบบการหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกหรือที่ทั่วไปจะรู้จักในชื่อจีพีเอสในปัจจุบันระบบนี้ไม่ได้มีเพียงจีพีเอส
เท่านั้น แต่จีพีเอสเป็นแค่ระบบหนึ่งในระบบการหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกหรือที่เรียกว่า GNSS (Global Navigation 
Satellite System) ระบบนี้ประกอบไปด้วย ๔ ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่ GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา, GLONASS ของ
รัสเซีย, GALILEO ของกลุ่มประเทศยุโรป, และ COMPASS ของประเทศจีน แต่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่
ผ่านมาหรือที่ประเทศไทยของเราใช้อยู่ส่วนใหญ่ยังรับสัญญาณเฉพาะดาวเทียมจีพีเอส แต่เริ่มมีบางบริษัทที่ผลิต 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่าระบบจีพีเอสในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเครื่องมือ
เหล่านี้จะมาแทนที่เครื่องรับแบบเก่าถึงแม้เครื่องมือจะมีการพัฒนาไปมากแต่ความเข้าใจพ้ืนฐานของการได้มา
ซึ่งค่าพิกัดยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างในบทความทางวิชาการนี้จะน าเสนอการได้มาของค่าพิกัดต าแหน่ง 
จากวิธีการต่าง ๆ วิธีการท างานด้วยจีพีเอสและวิธีการประมวลผลข้อมูลจีพีเอสในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ได้เลือกใช้วิธีชนิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและวิธีการค านวณตามความเหมาะสม 

ระบบดาวเทียม GLONASS (Global Navigation Satellite System) 
 แรกเริ่มนั้นประเทศสหภาพโซเวียตหรือสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน ได้มีแผนที่จะสร้างระบบ
ดาวเทียมของตนเองเพ่ือมาแข่งขันกับระบบดาวเทียม GPS ระบบดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับ 
ระบบดาวเทียม GPS โดยวางแผนที่จะให้มีจ านวนดาวเทียมในวงโคจรทั้งหมด ๒๔ ดวง  

ระบบดาวเทียม Galileo 
 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (The European Union หรือ EU) ด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางด้าน
อวกาศของยุโรป (The European Space Agency หรือ ESA) ได้มีแนวคิดที่จะสร้างระบบดาวเทียมของตนเองขึ้น 
เช่นเดียวกันกับประเทศรัสเซีย โดยมีชื่อว่า Galileo ทั้งนี้การสร้างระบบดาวเทียมดังกล่าวก็จะมีการชักจูงใจให้

รูปที่ ๒.๙ พ้ืนหลักฐาน 
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ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนด้วย (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, ๒๕๔๙) ซึ่งดาวเทียมสองดวงแรกส าหรับการทดสอบระบบ 
ดาวเทียม Galileo ได้ถูกส่งขึ้นไปในวงโคจรตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ตามล าดับ และมีก าหนดการที่จะส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรส าหรับใช้งานจริงจ านวนสองดวงในปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓และอีกสองดวงถัดมาในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้คาดว่าจะมีจ านวนดาวเทียม 
๓๐ ดวงอยู่บนวงโคจร 

ระบบดาวเทียม Compass 
ระบบดาวเทียม Compass เป็นระบบดาวเทียมแบบน าหนระบบที่ ๒ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยในปัจจุบันมีพ้ืนที่ในการบริการคลอบคลุมเฉพาะประเทศจีนและประเทศใกล้เคียงเท่านั้นแต่มีเป้าหมายใน
ระยะยาวที่จะท าให้พ้ืนที่การให้บริการคลอบคลุมทั่วทั้งโลกเหมือนกับระบบดาวเทียม GPS และ GLONASS ซึ่งระบบ 
ดาวเทียม Compass มีการเปิดให้บริการไว้ ๒ ระดับ คือ การให้บริการส าหรับพลเรือนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมี 
ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับ ๑๐ เมตรและการให้บริการส าหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและในทางการทหาร
เท่านั้นโดยจะให้ค่าความถูกต้องที่สูง 

ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลจีพีเอส (GPS observation errors) 
 ในงานส ารวจไม่ว่าจะท าการรังวัดด้วยอุปกรณ์ชนิดใดก็ตาม ย่อมมีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอในงาน
ส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสก็เช่นเดียวกันก็ย่อมมีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าคลาดเคลื่อนที่อยู่ใน
ข้อมูลจีพีเอส สามารถจ าแนกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม (Satellite-
dependent errors) ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver-dependent errors) 
ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสัญญาณ (Signal propagation errors) และค่าคลาดเคลื่อน
อ่ืน ๆ (Other errors) 

ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม 
๑.  ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจรดาวเทียม 
 ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมนั้นถูกค านวณขึ้นที่สถานีควบคุมหลัก โดยอาศัยข้อมูลที่รับได้จากสถานี
ติดตามดาวเทียมที่กระจายตัวอยู่ ซึ่งจะมีการท านายวงโคจรดาวเทียมล่วงหน้าและส่งข้อมูลที่ท านายไปยัง      
ตัวดาวเทียมเพ่ือให้ดาวเทียมส่งมาให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของข้อมูลน าหนที่มาพร้อมกับคลื่นสัญญาณดาวเทียมใน
ความเป็นจริงแล้วการท านายวงโคจรของดาวเทียมให้สมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีแรงต่าง ๆ มากระท ากับ
ตัวดาวเทียมมากมายหลายชนิด ด้วยเหตุนี้ต าแหน่งของดาวเทียมที่ค านวณได้จากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมจึงยัง
มีค่าคลาดเคลื่อนอยู ่
๒.  ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬกิาดาวเทียม 

ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาดาวเทียมเกิดจากการเทียบเวลา และความถี่มาตรฐานที่แตกต่างไปจาก
เวลาจีพีเอส นอกจากค่าความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาดาวเทียม (Clock error) แล้ว ยังมีความคลาดเคลื่อนระยะยาว 
ที่เกิดจากความไม่เสถียรของมาตรฐานความถี่ที่เรียกว่า ดริฟท์ของนาฬิกา  (Clock drift) และอัตราดริฟท์ของ
นาฬิกา (Clock drift rate) อีกด้วย  
๓.  ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

ค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกจัดในกลุ่มนี้จะมีค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาเครื่องรับ (Receiver clock error) 
ค่าคลาดเคลื่อนจากการแปรเปลี่ยนของจุดศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศ (Antenna phase enter variation 
error) ค่าคลาดเคลื่อนจากสัญญาณรบกวนในเครื่องรับ (Receiver noise error) และค่าคลาดเคลื่อนจากค่า
พิกัด ของสถานีฐาน (Base station’s coordinate error) 
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๔.  ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสัญญาณ 
ค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกจัดในกลุ่มนี้จะมีการล่าช้าเนื่องมาจากเดินทางของคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศ 

(Atmospheric delay) และค่าคลาดเคลื่อนจากคลื่นหลายวิถี (Multipath error) เมื่อคลื่นเดินทางจาก
ดาวเทียม มายังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จึงเกิดการล่าช้าอันเนื่องมาจากการเดินทางของคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศ ในทาง
ทฤษฎี เราสมมติ ว่าคลื่นเดินทางในสุญญากาศโดยมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง แต่ในความเป็นจริงในการเดินทาง
ของคลื่นนั้นไม่ได้ผ่านสุญญากาศโดยตลอด โดยจะต้องมีการเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกหลาย ๆ ชั้น  

คลื่นหลายวิถี หมายถึง การแพร่กระจายของคลื่นที่มีการสะท้อนตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป โดยพ้ืนผิวที่
สะท้อนอาจอยู่ในแนวดิ่ง ราบ หรือเอียง เช่น ผนังตึก ถนน ผิวน้ าหรือยานพาหนะ เป็นต้น  
๕.  ค่าคลาดเคลื่อนอ่ืน ๆ 

ค่าคลาดเคลื่อนในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการวัดระยะด้วยการวัดเฟสของคลื่นส่งเท่านั้น โดยมีค่า
คลาดเคลื่อนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ คือ ค่าคลาดเคลื่อนจากคลื่นหลุด (Cycle slip) และค่าเลขปริศนา (Ambiguity) 
ค่าคลาดเคลื่อนจากคลื่นหลุดเกิดจากการที่มีสิ่งกีดขวางมาบังเสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณหรืออาจเกิดจาก
การที่มีคลื่นรบกวนขนาดใหญ่ เช่น การเกิดความแปรปรวนขนาดใหญ่ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เป็นต้น 
จึงท าให้ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องได้ ผลจากการเกิดคลื่นหลุดจะท าให้ค่าเลขปริศนาของคลื่นส่ง
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยทั่วไปการตรวจหาและซ่อมแซมคลื่นหลุดจะท าในขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล
เบื้องต้นในการหาระยะที่ละเอียดถูกต้องสูงจากการวัดระยะด้วยการวัดเฟสของคลื่นส่ง นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
หาค่าเลขปริศนา (N) ซึ่งในทางทฤษฎีค่าเลขปริศนาจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม มีค่าต่างกันในข้อมูลเฟสของ
คลื่นส่ง L1 และ L2 และยังมีค่าต่างกันส าหรับคู่ดาวเทียมและเครื่องรับแต่ละคู่ (Each satellite-receiver pair) 
ค่าเลขปริศนาแต่ละค่าจะเป็นค่าคงท่ีตราบใดที่มีการรับสัญญาณอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดคลื่นหลุด 

การหาค่าพิกัดและประมวลผลข้อมูล 
๑.  การหาค่าพิกัดแบบจุดเดี่ยว (Single point positioning) 

โดยทั่วไปจะเรียกวิธีการหาค่าพิกัดแบบจุดเดี่ยวโดยย่อว่า SPP วิธีนี้เป็นการใช้เครื่องรับสัญญาณ
เพียง ๑ เครื่อง ไปวางตรงจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์มาประมวลผลเพ่ือหาค่า
พิกัดแบบทันทีซึ่งข้อมูลซูโดเรนจ์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่รับได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสทุกชนิด ดังนั้น
จึงนิยมใช้เครื่องรับสัญญาณแบบมือถือ (Handheld receiver) มาหาค่าพิกัดในลักษณะนี้ เนื่องจากมีราคาถูก 
ส่วนค่าความถูกต้องที่ได้รับจากวิธีการนี้จะอยู่ระหว่าง ๑๐-๒๐ เมตร 
๒.  การหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning) 

วิธีนี้จะเป็นการใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย ๒ เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะวางอยู่ที่จุดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว 
เช่น หมุดหลักฐานกรมที่ดินหรือหมุดหลักฐานกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น ส่วนเครื่องรับอีกเครื่องจะถูกน าไปวาง
ตรงจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด ผลที่ได้จากการท างานในลักษณะนี้คือต าแหน่งเปรียบเทียบของจุดหนึ่งเทียบกับ
อีกจุดหนึ่งหรือเป็นเส้นฐานที่มีทิศทางระหว่างจุดที่น าเครื่องรับทั้งสองไปวาง วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลซู
โดเรนจ์และข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาประมวนผลเพ่ือหาค่าพิกัด ในกรณีที่ใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์ในการหาค่าพิกัด
โดยทั่วไปเรียกวิธีนี้ว่า Pseudo range-based Differential GPS (CGPS) ค่าความถูกต้องที่ได้รับจากวิธีนี้อยู่
ระหว่าง ๐.๕-๕ เมตร และกรณีที่ใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งในการหาค่าพิกัดค่าความถูกต้องที่ได้รับจะอยู่
ระหว่าง ๑-๕ เซนติเมตร ซึ่งการใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาค านวณหาค่าพิกัดนั้นจะใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณ
แบบรังวัดเท่านั้น กรรมวิธีการรังวัดในสนามของเทคนิคการหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์โดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่ง
ที่ใช้กันในปัจจุบันสมารถแบบเป็นวิธีต่าง ๆ ได ้ดังนี้ 
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๒.๑  วิธีการรังวัดแบบสถิต (Static survey) วิธีการนี้ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย ๒ เครื่อง 
โดยเครื่องที่หนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดที่ทราบค่าพิกัดแล้วหรือสถานีฐาน ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองจะถูกน าไป
วางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดหรือสถานีจร วิธีนี้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและ
สถานีจรจะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน อย่างน้อย ๔ ดวง และต้องตั้งอยู่กับที่
เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง ๑-๒ ชั่วโมง วิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด โดยเริ่ม
ตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร – ๒.๕ เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร) 

 ๒.๒  วิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างรวดเร็ว (Rapid static survey) วิธีการท างานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการ 
รังวัดแบบสถิตทุกประการ เพียงแต่ระยะเวลาในการรับสัญญาณจะสั้นลงเหลือประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที วิธีการ
นี้จะให้ค่าความถูกต้องระหว่าง ๑ - ๓ เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร) 

๒.๓  วิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real time kinematic survey) วิธีการนี้มักถูกเรียกโดยย่อว่า RTK 
ซึ่งหลักการท างานของวิธีการรังวัดหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ด้วยวิธีการท างานแบบจลน์ในทันทีนั้นคล้ายคลึงกับ
วิธีการแบบสถิต คือ ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย ๒ เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งถูกวางไว้บนหมุดที่ทราบค่า
พิกัดแล้ว ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูกน าไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด แต่กรณีของวิธีการ
หาค่าพิกัดแบบจลน์ในทันทีนั้นสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องรับสัญญาณเครื่องที่สองได้เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ การหาค่าพิกัดของ
ต าแหน่งจุดต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและสถานีจรต้องรับข้อมูลจากดาวเทียม
กลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย ๕ ดวง และเครื่องรับสัญญาณที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณ
แบบสองความถี่เท่านั้น วิธีการนี้สามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับ ๑ - ๕ เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่
เกิน ๑๕ กิโลเมตร)  

ความรู้เบื้องต้นและหลักการส ารวจระยะไกล 

ค าจ ากัดความและความหมายของรีโมทเซนซิง 
“รีโมทเซนซิง” (Remote Sensing) เป็นศัพท์วิชาการที่ใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.๑๙๖๐ 

ซึ่งมีความหมายรวมถึงการท าแผนที่การแปลภาพถ่ายธรณีวิทยาเชิงภาพถ่ายและศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ อีกมากมาย
ดังนั้น ค าจ ากัดความของรีโมทเซนซิงในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๐ คือ “การใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า” (Electromagnetic 
radiation) ในการบันทึกภาพสิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่งสามารถน าภาพมาท าการแปลตีความเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เป็นประโยชน์” (สมพร, ๒๕๔๓) และหลังจากปี ค.ศ.๑๙๖๐ เป็นต้น มาการใช้ค ารีโมทเซนซิงเริ่มแพร่หลาย
มากขึ้นตามความแตกต่างของลักษณะวิชาที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ได้มีการส่งดาวเทียม LANDSAT-1 ซึ่งเป็นดาวเทียม 
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๗๒ ท าให้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) 
และภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite imagery) ตลอดจนถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลจาก
ตัวรับสัญญาณระยะไกลถูกเรียกรวมกันว่าเป็นเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงส าหรับ ค าจ ากัดความของรีโมทเซนซิ่งมีผู้
บัญญัติศัพท์ไว้ในระยะต่อมาหลากหลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามค าจ ากัดความเหล่านั้นได้แสดงถึงแนวคิดพ้ืนฐาน
ของรีโมทเซนซิง ดังนี้ 
 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลหรือรีโมทเซนซิง (Remote sensing) เป็นวิทยาศาสตร์ศิลปะและเทคโนโลยี 
แขนงหนึ่งของการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุพ้ืนที่หรือปรากฏการณ์จากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Remote sensor) 
โดยมิได้สัมผัสกับวัตถุหรือพ้ืนที่เป้าหมายทั้งนี้อาศัยคลื่นแสงที่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการได้มาของ
ข้อมูลที่แสดงคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน ๓ ลักษณะ คือ ช่วงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบน
พ้ืนผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal) โดยข้อมูลที่ได้รับถูกน ามาจัดการท าการ
วิเคราะห์และแปลตีความหมายของข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สามารถน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
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คุณลักษณะของวัตถุทั้ง ๓ ลักษณะ คือ ช่วงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) 
และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal) สามารถหาได้จากลักษณะของการสะท้อนหรือการแผ่พลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุหรือพ้ืนที่เป้าหมายนั้น ๆ โดยวัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่
รังสีที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ระบบการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล 
๑. Passive remote sensing 
 เป็นระบบรีโมทเซนซิงที่ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันโดยมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดพลังงานตาม
ธรรมชาติระบบนี้จึงรับสัญญาณและบันทึกข้อมูลได้ในช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ด้วยการอาศัยการสะท้อน
พลังงานของวัตถุบนพ้ืนโลกด้วยแสงอาทิตย์ ดังนั้น ระบบนี้จึงมีข้อจ ากัดด้านสภาวะอากาศท าให้ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ดีในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงเวลาที่มีเมฆหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นอย่างไรก็ตามระบบนี้
สามารถบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน (Thermal Infrared) ซึ่งเป็นการแผ่พลังงานความร้อน 
(Emission) จากวัตถุบนพื้นผิวโลกในเวลากลางคืนได้ 
๒.  Active remote sensing 
 เป็นระบบรีโมทเซนซิงที่มีแหล่งก าเนิดพลังงานจากการสร้างขึ้นของอุปกรณ์ส ารวจในช่วงคลื่น
ไมโครเวฟที่น ามาใช้ในระบบเรดาร์ (Radio Detector and Ranging) โดยส่งผ่านพลังงานนั้นไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย 
และบันทึกสัญญาณการกระจัดกระจายกลับ (Backscatter) จากพ้ืนที่เป้าหมายระบบนี้สามารถ ท างานได้โดย
ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสภาพภูมิอากาศทั้งยังสามารถส่งสัญญาณทะลุผ่านกลุ่มเมฆหมอกฝนท าให้สามารถ
บันทึกสัญญาณได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนในทุกฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒.๑๐ ระบบการท างานของรีโมทเซนซิง 
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ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล 
๑.  คุณลักษณะข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรที่ถูกบันทึกด้วยเครื่อง

รับรู้หลายสเปกตรัม มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากกล้องถ่ายภาพธรรมดา คือ ลักษณะข้อมูลเชิงเลข มีความ
ละเอียดของค่าการสะท้อนช่วงคลื่นแสงเป็นค่าระดับสีเทาจ านวน ๒๕๖ ระดับ (ในกรณี ๘ บิต) ในแต่ละช่วงคลื่น 
สามารถน าข้อมูลไปผลิตเป็นภาพขาวด าและภาพสีผสม ตลอดจนน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

  -  ข้อมูลค่าสะท้อนจากดาวเทียมที่โคจรผ่านสถานีสามารถส่งมายังภาคพ้ืนดินได้ทันที 
  -  สามารถบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นที่กล้องธรรมดาบันทึกไม่ได้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับมีความ
ละเอียดภาพหลายระดับ 
  -  การบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง (Synoptic view) ความกว้างแนวถ่ายภาพครอบคลุมพ้ืนที่ 
กว้างท าให้ได้ข้อมูลในลักษณะต่อเนื่อง สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณกว้างขวางต่อเนื่องใน
เวลาเดียวกันทั้งภาพ เช่น ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat ระบบ MSS และระบบ TM หนึ่งภาพคลุมพ้ืนที่ ๑๘๕ 
x๑๘๕ ตารางกิโลเมตร ส่วนข้อมูลจากดาวเทียม SPOT หนึ่งภาพคลุมพ้ืนที่ ๖๐ x ๖๐ ตารางกิโลเมตร 
  -  การบันทึกภาพได้หลายช่วงคลื่น ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรมีทั้งกล้อง และระบบกราด
ภาพที่บันทึกข้อมูลได้หลายช่วงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ทั้งในช่วงคลื่นสายตามองเห็นและช่วงคลื่นนอกเหนือ
สายตามนุษย์ท าให้แยกวัตถุต่าง ๆ บนพ้ืนผิดโลกได้ เช่น ระบบ MSS และระบบ MESSR มี ๔ ช่วงคลื่น ระบบ 
TM มี ๗ ช่วงคลื่น ระบบ HRV แพนโครมาติกและระบบหลายสเปกตรัมมี ๑ และ ๓ ช่วงคลื่น ตามล าดับ 
  -  การบันทึกข้อมูลซ้ าบริเวณ (Repetitive coverage) ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรมีวงโคจร
จากทิศเหนือลงทิศใต้ และกลับมายังจุดเดิมในเวลาท้องถิ่นเดียวกันในช่วงเวลาที่แน่นอน กล่าวคือ ดาวเทียม 
LANDSAT ดาวเทียม MOS และดาวเทียม SPOT บันทึกข้อมูลซ้ าทุก ๆ ๑๖ วัน ๑๗ วันและ ๒๖ วันตามล าดับ 
ส่วนดาวเทียม THEOS จะบันทึกข้อมูลซ้ าทุก ๆ ๒๖ วัน ท าให้ได้ข้อมูลบริเวณเดียวกันหลาย ๆ ช่วงเวลาที่
ทันสมัย สามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลกได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสที่จะ
ได้ข้อมูลไม่มีเมฆปิดบัง 
  -  การให้ความละเอียดภาพหลายระดับ (Multi-resolution) ข้อมูลจากดาวเทียมให้ความ
ละเอียดภาพหลายระดับ มีผลดีในการเลือกน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น  

รูปที่ ๒.๑๑ ประเภทของระบบการส ารวจข้อมูลจากระยะไกลที่สัมพันธ์กับย่านความยาวคลื่นทั้ง ๓ ประเภท 
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ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM ความละเอียดภาพ ๓๐ เมตร ข้อมูลจากดาวเทียม SPOT ความละเอียดภาพ 
๒.๕ เมตร ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ความละเอียด ๒ เมตร ข้อมูลจากดาวเทียม IKONOS ความละเอียด
ภาพ ๑ เมตร และข้อมูลจากดาวเทียม QuickBird ความละเอียดภาพ ๖๑ เซนติเมตร 
  -  การให้ภาพสีผสม (Color composite) ข้อมูลจากดาวเทียมสามารถสร้างภาพสีจากการผสมภาพ 
๓ ช่วงคลื่น จากช่วงคลื่นของดาวเทียมที่บันทึกภาพ 

๒.  ข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster) ของภาพดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นเป็นภาพที่เกิดจาก
การแปลงพลังงานให้เป็นรูปตัวเลขและเก็บในรูปแบบที่สามารถเสนอออกมาเป็นภาพได้โดยเริ่มจากเครื่อง
ตรวจจับที่ออกแบบส าหรับดาวเทียมแต่ละชนิดบันทึกพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากผิวโลกแล้วบันทึกใน
รูปแรงดันไฟฟ้าซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องกัน หรือแบบอนาล็อคหลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้านี้จะถูกแปลงเป็นค่าตัว
เลขที่สมมูลกันตัวเลขเหลานี้ถูกเก็บไวอยูในรูปตัวเลขในพ้ืนที่ขนาดหนึ่งที่ เรียกวา จุดภาพ (pixel) ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ได้ 

 

 
 
ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมต าแหน่งจุดภาพเดียวกันในแต่ละแบนด์จะอยู่ตรงกันข้อมูลภาพของ

แต่ละแบนด์จะถูกเก็บเป็นแต่ละชั้นข้อมูล (layer) จุดภาพใดในแบนด์ใดที่จับค่าการสะท้อนได้สูงก็จะมีค่าตัวเลขสูง 
และแสดงเป็นความสว่างบนจอภาพตามค่าตัวเลขจุดภาพที่มีค่าตัวเลขเป็น 0 จะแสดงเป็นสีมืดการเพ่ิมค่าตัวเลข 
ก็จะเพ่ิมโทนสว่างขึ้นจากด าไปเทาและขาวค่าตัวเลขสูงสุดจะแสดงเป็นสีขาวสว่างส าหรับภาพที่มีจ านวน k แบนด ์
แต่ละจุดภาพจะมีระดับโทนสีเทา k ค่าซึ่งแต่ละค่าจะเป็นของแต่ละแบนด์ ดังนั้น ระดับโทนสีเทาของภาพ
ดาวเทียม k ค่าจะมีพ้ืนที่เชิงช่วงคลื่น k มิติ (k dimensional spectral space) ซึ่งแต่ละจุดภาพจะมีขนาดและทิศทาง 
(vector) ในพ้ืนที่เชิงช่วงคลื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๑๒ โครงสร้างข้อมูลแบบเซลล์ที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์  
หรือแบบกริด ค่าของแต่ละเซลล์จะแสดงถึงค่าของลักษณะนั้น ๆ 

รูปที่ ๒.๑๓ ค่าข้อมูลในแบบราสเตอร์ของภาพดาวเทียมที่ถ่ายด้วย ๗ แบนด์ 
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ความรู้เรื่องดาวเทียม 
๑.  ดาวเทียมแลนด์แซท 5 ระบบทีเอ็ม (LANDSAT-5 TM) และดาวเทียมแลนด์แซท 7 ระบบอีที

เอ็มพลัส (LANDSAT 7 – ETM+) ดาวเทียมแลนด์แซท 5 ระบบทีเอ็มขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space Administration – NASA) โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์
เป็นวงในแนวเหนือ - ใต้ผ่านขั้วโลกท ามุมเอียง ๙๘ องศาที่ระดับความสูง ๗๐๕ กิโลเมตรจากพ้ืนโลกใช้เวลาใน
การโคจร ๙๙ นาทีต่อรอบความถี่ในการถ่ายซ้ า ๑๖ วันความกว้างของแนวบันทึกข้อมูล ๑๘๕ กิโลเมตร ถูกออกแบบ 
มาเพ่ือส ารวจทรัพยากรแผ่นดินโดยเฉพาะและดาวเทียมแลนด์แซท 7 ระบบอีทีเอ็มพลัสติดตั้งอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลระบบอีทีเอ็มพลัสซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับระบบทีเอ็มของดาวเทียม
ดาวเทียมแลนด์แซท 4 และดาวเทียมแลนด์แซท 5 และมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในบางส่วนระบบอีทีเอ็มประกอบ
ด้วยระบบบันทึกข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ 
  - ระบบบันทึกข้อมูลหลายช่วงคลื่น (Multispectral) บันทึกข้อมูลรวม ๗ ช่วงคลื่นคือคลื่นช่วงตา
มองเห็น ๓ ช่วงคลื่นช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ๑ ช่วงคลื่นช่วงอินฟราเรดคลื่นสั้น ๒ ช่วงคลื่นและช่วงอินฟราเรดยาว 
(หรืออินฟราเรดความร้อน) ๑ ช่วงคลื่น 

 - ระบบบันทึกช่วงคลื่นยาว (Panchromatic) บันทึกข้อมูลเพียงช่วงคลื่นเดียวในระหว่างช่วงคลื่น 
ตามองเห็นและอินฟราเรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.  ดาวเทียมธีออส (THE OS) เป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสโดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการด าเนินโครงการดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธีออสร่วมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศสโดยมี
การเซ็นสัญญาความร่วมมือในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๔๗ มีก าหนดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๐ มีน้ าหนัก ๗๕๐ กิโลกรัม ขนาด ๒.๑ x ๒.๑ x ๒.๔ เมตร (กว้าง x ลึก x สูง) และมีวงโคจรสัมพันธ์กับ
ดวงอาทิตย์ (Sun-synchronous Orbit) โคจรสูงจากพ้ืนผิวโลก ๘๒๒ กิโลเมตรในการโคจรรอบโลก ๑ รอบใช้
เวลา ๑๐๑.๔๖ นาทีและในการโคจรกลับมาซ้ ารอบวงโคจรเดิม (Cycle) ใช้เวลา ๒๖ วันดาวเทียมธีออสนั้นประกอบ 
ไปด้วยกล้องถ่ายภาพจ านวน ๒ กล้องได้แก่กล้องถ่ายภาพขาวด ารายละเอียดสูง (Panchromatic Telescope) 
และกล้องถ่ายภาพสีหลายช่วงคลื่น (Multispectral Camera) สามารถถ่ายภาพได้ ๔ ช่วงคลื่นคือช่วงคลื่นแสง
สีน้ าเงิน (Blue*), แสงสีเขียว (Green*), แสงสีแเดง (Red*) และในช่วงคลื่นรังสีอินฟาเรดระยะใกล้ (NearInfrared**) 
ซึ่งทั้ง ๔ ช่วงคลื่นเป็นช่วงคลื่นแสงที่ดาวเทียมธีออส น ามาใช้ประโยชน์ในการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

รูปที่ ๒.๑๔ ภาพผสมสีเท็จจากดาวเทียม 
แลนด์แซท 5 TM ความละเอียด ๓๐เมตร 

รูปที่ ๒.๑๕ ภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท 
7 ETM+ ขาว-ด าความละเอียด ๑๕ เมตร 
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(*แสงสีน้ าเงิน, แสงสีเขียว, แสงสีแเดง: เป็นช่วงคลื่นที่ตอบสนองต่อตามนุษย์มีความยาวคลื่นตั้งแต่ ๐.๔-๐.๗ 
ไมครอน ** รังสีอินฟาเรดระยะใกล้ : มีความยาวคลื่นตั้งแต่ ๐.๗๗-๐.๙ ไมครอน) 

 

 
 
๓. ดาวเทียมควิกเบิร์ด (QUICKBIRD) เป็นดาวเทียมพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Digital Globe 

ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีความละเอียดภาพ ๐.๖๑ เมตรในระบบแพนโครมาติคและ 
๒.๔๔ เมตรในระบบหลายช่วงคลื่นตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้แนวถ่ายภาพกว้างประมาณ ๑๖.๕ กิโลเมตร 
เหมาะในการประยุกต์ใช้ด้านการวางผังเส้นทางคมนาคมส ารวจทรัพยากรป่าไม้และด้านความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประมวลผลการจัดการข้อมูลดาวเทียม 
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

ก่อนน าข้อมูลจากดาวเทียมไปใช้ประโยชน์มีความจ าเป็นต้องปรับแก้เชิงเรขาคณิต เพราะพิกัด
ต าแหน่งของวัตถุต่าง ๆ มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากข้อบกพร่องทางเครื่องรับสัญญาณ
และรูปลักษณะของ วิธีการตรวจแก้เชิงเรขาคณิต มีหลักการตรวจแก้โดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบพิกัด
ระหว่างข้อมูลที่ปรับแก้ (Rectified image) กับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของข้อมูลอ้างอิง (Reference image) เพ่ือที ่
พิกัดของข้อมูลที่ต้องการตรวจแก้ ถูกเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดใหม่ตามระบบพิกัดของข้อมูลอ้างอิง  

- ความคลาดเคลื่อนทางต าแหน่งของข้อมูลดาวเทียม (Systematic error) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกวาดเก็บข้อมูล 
(Scan) ซึ่งเป็นผลมาจากความโค้งของพ้ืนผิวโลกและการที่โลกหมุนรอบตัวเองความคลาดเคลื่อนนี้จะได้รับการ
แก้ไขจากสถานีรับข้อมูลดาวเทียมทางภาคพ้ืนดิน 

รูปที่ ๒.๑๖ ภาพถ่ายพ้ืนที่ปลูกข้าวบริเวณบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บันทึกภาพ 
               เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

รูปที่ ๒.๑๗ ภาพถ่ายบริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม, กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑ 
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- ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการทรงตัวการเปลี่ยนแปลงความเร็วความสูงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของดาวเทียม (Non - systematic Error หรือ random error) ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหลาย
ลักษณะ เช่น roll pitch yaw เป็นต้น เป็นความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้โปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดาวเทียมเช่นพีซีไอ (อีเอเอสไอ/พีเอซีอี), เออดาร์ส, อิววิชจะแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากทิศทางการเคลื่อนที่ของดาวเทียมเท่านั้นวิธีการแก้ไขจะใช้วิธีการใส่ค่าพิกัดต าแหน่งที่ถูกต้อง (Ground control 
points : GCPs) ลงในภาพซึ่งการหาพิกัดต าแหน่งที่ถูกต้องนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น จากแผนที่ภูมิประเทศ ของกรม
แผนที่ทหารขนาดมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จากภาพดาวเทียมที่มีค่าต าแหน่งภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องอยู่ในภาพ
แล้วจากข้อมูลแบบเวกเตอร์ต่าง ๆ หรือจากการหาพิกัดต าแหน่งในพ้ืนที่จากเครื่องจีพีเอสด้วยวิธีการใส่ค่าพิกัด
ต าแหน่งที่ถูกต้องจะมีความส าคัญมากดังนั้นข้อควรค านึงในการหาต าแหน่งหรือการก าหนดค่าพิกัดต าแหน่ งที่
ถูกต้องในภาพควรพิจารณา ดังนี้ 

- ค่าพิกัดต าแหน่งที่ถูกต้องที่ดีควรเป็นจุดที่สามารถก าหนดได้ง่ายทั้งในภาพที่ยังไม่ได้ปรับแก้ในแผน
ที่และในแหล่งที่ได้มาของค่าพิกัดต าแหน่งใกล้เคียงอย่างเด่นชัด 

- ค่าพิกัดต าแหน่งที่ถูกต้องที่ดีควรเป็นจุดที่สามารถก าหนดได้ง่ายทั้งในภาพที่ยังไม่ได้ปรับแก้ในแผน
ที่และในแหล่งที่ได้มาของค่าต าแหน่งพิกัดใกล้เคียงอย่างเด่นชัดตัวอย่างเช่นเส้นตัดของถนนสองเส้นเส้นวัดของ
ทางน้ าหรือวัตถุที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่ 

- จุดค่าพิกัดต าแหน่งที่ถูกต้องควรกระจายทั่วทั้งภาพไม่ควรกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่ างน้อยต้องมี
จ านวน ๔ จุดกระจายอยู่ตามมุมของภาพทั้ง ๔ มุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลดาวเทียม 
การเน้นภาพ (Image enhancement)  
 เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนค่าของจุดภาพหรือค่าระดับสีเทา เพื่อเพ่ิมรายละเอียด ความชัดเจนของ
ข้อมูลภาพ หรือการเพ่ิมระดับความแตกต่างระหว่างวัตถุ ท าให้สังเกตเห็นขอบเขตของวัตถุต่างชนิดกันได้
ชัดเจนมากขึ้น การเน้นภาพท าได้หลายวิธีโดยมีจุดประสงค์เพ่ือท าให้ภาพมีความคมชัดและเน้นความแตกต่าง
กันของสีหรือประเภทข้อมูลให้เด่นชัดท าให้ง่ายต่อการแปลความหมายการเน้นภาพแบ่งออกได้เป็น ๓ วิธีการใหญ่ ๆ 
ที่สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้ทุกวิธีก็ได้ คือ 

รูปที่ ๒.๑๘ ภาพผสมสีเท็จจากดาวเทียม 
แลนด์แซท 5 ยังไม่ได้ปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 

รูปที่ ๒.๑๙ ภาพผสมสีเท็จจากดาวเทียม 
แลนด์แซท 5 ที่ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิตแล้ว 
 



- ๓๖ - 
 

 - การเน้นภาพ (แต่ละช่วงคลื่น) เพ่ือให้เกิดความแตกต่างของค่าสีเทา (ค่าสะท้อนเชิงสเปคตรัม) ภายในภาพ 
(Contrast manipulation) ท าได้หลายวิธีโดยสามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามแต่วัตถุประสงค์ที่นิยมใช้มี 
๓ แบบ คือ 

แบบที่ ๑ การขยายค่าสะท้อนเชิงสเปคตรัมดั้งเดิมในภาพให้มีความสว่างและความเข้มแตกต่างกัน
มากขึ้น (Linear stretch) โดยให้ค่าใหม่มีค่าระหว่าง ๐ - ๒๕๕ เป็นการขยายค่าแบบเส้นตรง (Linear) 

แบบที่ ๒ การขยายค่าสะท้อนเชิงสเปคตรัมดั้งเดิมให้เป็นไปตามความถี่ของข้อมูล (Frequency) ข้อมูล
กลุ่มใดมีความถี่สูงก็จะถูกขยายค่าออกไปมากกว่ากลุ่มข้อมูลที่มีความถี่ต่ ากว่า (Histogram stretch) 
 แบบท่ี ๓ การขยายค่าของข้อมูลเฉพาะเจาะจงบริเวณท่ีสนใจให้มีความแตกต่าง 
 - การเน้นภาพ (แต่ละช่วงเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของขอบเขตรูปทรงภายในภาพ (Spatial 
filtering) เรียกวิธีการนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าการกรอง (Filter) ซึ่งเป็นการกรองกลุ่มของพิกเซลที่มีความถี่ที่ต้องการ 
เพ่ือน าไปสร้างเป็นภาพใหม่การกรองมีหลายวิธีจะมีมากน้อยต่างกันข้ึนอยู่กับโปรแกรมเรียกใช้วิธีหลักท่ีใช้ คือ 

การกรองกลุ่มพิกเซลที่มีความถี่ปานกลางถึงต่ า โดยค านวณค่าของพิกเซลทั้งหมดให้ใหม่ภาพใหม่ที่
ได้จะมองดูราบเรียบมีความแตกต่างของค่าสีเทาน้อยลงแลดูไม่ค่อยคมชัดไม่ค่อยคมชัด 

การกรองกลุ่มพิกเซลที่มีความถี่สูง (High-Pass Filter) ภาพที่เกิดหลังจากการกรองจะประกอบด้วยพิกเซล 
ที่มีความสว่างโดยเฉพาะบริเวณขอบเขตของวัตถุต่างชนิดกันจะเห็นเด่นชัดขึ้น 

- การเน้นภาพโดยใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นและ/หรือหลายภาพร่วมกันเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของ
ข้อมูลบริเวณที่ต้องการ (Multi - image manipulation) เด่นชัดขึ้น (Special or Piecewise stretch) การเน้นภาพ 
โดยวิธีนี้จะใช้ในกรณีที่การเน้นภาพจาก ๒ วิธีแรกไม่ได้ผลตามต้องการเนื่องจากข้อมูลเชิงคลื่นภาพเดียวกันมี
สหสัมพันธ์กันจึงควรเลือกใช้การเน้นภาพต่างช่วงคลื่นหรือภาพหลายภาพดังต่อไปนี้ ก าหนดช่วงคลื่นที่ต้องการ 
๒ ช่วงคลื่นมาหารกัน (Spectral Ratios) ตัวอย่างเช่นข้อมูลช่วงคลื่นที่ ๒ หารด้วยช่วงคลื่นที่ ๑ เป็นต้น นอกจากนี้ 
สามารถก าหนดรูปแบบการหารที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ตามต้องการน าข้อมูลต่างช่วงคลื่นมาผ่านขบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คือ บวกลบคูณหาร (Arithmetic Combinations) เพ่ือให้ภาพผลลัพธ์มีความเด่นชัดตามต้องการ
เทคนิควิธีการทางสถิติที่ใช้แก้ไขปัญหาการมีสหสัมพันธ์เชิงคลื่นของข้อมูลดาวเทียม (Principal Component 
Analysis) โดยโปรแกรมจะท าการหมุนแกนภาพให้แกนภาพใหม่มีการกระจายของข้อมูลมากที่สุดภาพที่ได้จะมี
ความคมชัดขึ้นวิธีการเปลี่ยนค่าแสดงสีของพิกเซล (Intensity–Hue–Saturation) ให้เป็นค่า Intensity Hue 
Saturation โดยค าสั่งโปรแกรม IHS (RGB to IHS Conversion) แล้วน าข้อมูลภาพดาวเทียมดวงอ่ืนหรือภาพ
ต่างระบบหรือภาพบริเวณเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลามาแทนที่ค่าใดค่าหนึ่งท าให้สามารถแยกรายละเอียดของ
ข้อมูลได้มากขึ้นกว่าการใช้ภาพเดียวเมื่อต้องการแสดงภาพใหม่ให้เป็นภาพสีตามปกติจะต้องแปลงค่ากลับโดย
ค าสั่งโปรแกรม RGB (IHS to RGB Conversion) 

การผสมช่วงคลื่นเพื่อผลิตภาพสีผสม 
การผลิตภาพผสมสีโดยทั่วไปใช้หลักการของทฤษฎีสี (Color mixing process) มี ๒ ทฤษฎี คือ 

๑. การผสมสีแบบแม่สีบวก (Color additive) ประกอบด้วย แม่สี ๓ สี คือ แดงเขียวน้ าเงินสีที่เกิด
จากการผสมของแต่ละแม่สีจะเรียกว่า Complement color ภาพที่เกิดจากทฤษฎีนี้เช่นภาพจากกล้องโทรทัศน์ 

๒. การผสมของรงควัตถุ (Pigment) เรียกว่าการผสมแบบลบ (Color subtractive) ประกอบด้วยสีเหลือง 
(Yellow) สีม่วงแดงเข้ม (Magenta) และสีระหว่างเขียวกับน้ าเงิน (Cyan) ภาพที่เกิดจากทฤษฎีนี้ เช่น ภาพสี
จากฟิล์มถ่ายรูปส าหรับข้อมูลดาวเทียม ซึ่งบันทึกภาพบริเวณเดียวกันแต่แยกบันทึกค่าสเปคตรัมของพ้ืนผิวไว้
หลายช่วงคลื่นหรือหลายแบนด์พร้อมกัน เมื่อจะน ามาผลิตเป็นภาพผสมสีจะต้องน าเข้าข้อมูลคราวละ ๓ แบนด์
ตามทฤษฎีสีโดยใช้ฟิลเตอร์แม่สี ๓ สี คือ แดงเขียวน้ าเงิน (RGB color mixing) แต่เนื่องจากภาพจากดาวเทียม



- ๓๗ - 
 

เป็นภาพที่บันทึกพร้อมกันหลายช่วงคลื่นเช่นภาพจากดาวเทียมแลนแซด  ๗ ระบบ Enhanced Thematic 
Mapper ๑ ภาพม ี๗ ช่วงคลื่นในทางปฏิบัติต้องเลือกช่วงคลื่นที่ให้รายละเอียดพ้ืนผิวมากที่สุดเพียง ๓ ช่วงคลื่น
มาท าเป็นภาพผสมสี ประโยชน์ของการท าภาพผสมสีเท็จของดาวเทียมที่ Combination ต่าง ๆ นั้นเพ่ือประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ภาพด้วยสายตาและการวิเคราะห์เชิงเลขด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพผสมสีจาก 
ช่วงคลื่นต่าง ๆ ของดาวเทียมแลนด์แซทและสีที่เกิดขึ้นที่นิยมใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดาวเทียม (Interpretation and processing of satellite data) 
หลักการจ าแนกข้อมูลใช้องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ (Elements of interpretation) 
 ๑.  ความเข้มของสีและสี (Tone/Color) ระดบัความแตกต่างของความเข้มของสีหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธ์
กับค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นและการผสมสีของช่วงคลื่นต่าง ๆ เช่น น้ าในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ถูกดูดกลืน
ท าให้ปรากฏเป็นสีด า ในภาพสีผสมพืชพรรณปรากฏเป็นสีแดงเมื่อก าหนดให้ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้เป็นสีแดง 
ช่วงคลื่นสีแดงก าหนดให้เป็นสีเขียว และช่วงคลื่นสีเขียวก าหนดให้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๒.  ขนาด (Size) ขนาดของภาพวัตถุที่ปรากฏในข้อมูลจากดาวเทียมขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ และ
มาตราส่วนของข้อมูลจากดาวเทียม เช่นความยาว ความกว้าง หรือพ้ืนที่ แสดงให้เห็นความแตกต่างของขนาด
ระหว่างแม่น้ าและล าคลอง 
 ๓.  รูปร่าง (Shape) รูปร่างของวัตถุที่เป็นเฉพาะตัวอาจสม่ าเสมอ (Regular) หรือไม่สม่ าเสมอ 
(Irregular) วัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างส่วนใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น สนามบิน พื้นที่นาข้าว ถนน คลอง
ชลประทาน และ เขื่อนเก็บกักน้ า เป็นต้น 
 ๔.  เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของผิววัตถุ เป็นผลมาจากความแปรปรวนหรือ
ความสม่ าเสมอของวัตถุ เช่น น้ ามีลักษณะเรียบ และป่าไม้มีลักษณะขรุขระ เป็นต้น 
 ๕.  รูปแบบ (Pattern) ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเด่นชัดระหว่างความแตกต่างตามธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น แม่น้ า คลอง กับคลองชลประทาน บ่อ และสระน้ ากับเข่ือน เป็นต้น 
 ๖.  ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความส าคัญในการค านวณหาความสูง
และมุมสูงของดวงอาทิตย์ เช่น เงาบริเวณเขาหรือหน้าผา เงาของเมฆ เป็นต้น 
 ๗.  ที่ตั้ง (Site) หรือต าแหน่งของวัตถุที่พบตามธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่ป่าชายเลนพบบริเวณชายฝั่ง
ทะเลน้ าท่วมถึงสนามบินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็นต้น 

รูปที่ 26 ภาพผสมสีเท็จ  

รูปที่ ๒.๒๐ ชว่งคลื่นผสม : 4 แดง -
3 เขียว -2 น้ าเงิน 

รูปที่ 27 ภาพผสมสีเท็จ  

รูปที่ ๒.๒๑ ชว่งคลื่นผสม : 4 แดง 
-5 เขียว -3 น้ าเงิน 



- ๓๘ - 
 

 ๘.  ความเกี่ยวพัน (Association) หมายถึง ความเกี่ยวพันขององค์ประกอบทั้ง ๗ ที่กล่าวมา เช่น 
บริเวณท่ีมีต้นไม้เป็นกลุ่ม ๆ มักเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ไร่เลื่อนลอยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้บนเขา นากุ้งอยู่บริเวณชายฝั่ง
รวมกับป่าชายเลน  

การวิเคราะห์หรือการแปลด้วยสายตา (Visual Analysis) 
การแปลตีความภาพเพ่ือจ าแนกวัตถุได้ดีและถูกต้อง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างใด 

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อม ๆ กันไป ตามความยากง่ายและมาตราส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่แน่นอนเสมอไป 
รูปร่าง สี และขนาด อาจใช้เป็นองค์ประกอบในการแปลตีความภาพพ้ืนที่หนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง ส่วนอีกบริเวณอ่ืน 
ของพ้ืนที่เดียวกันอาจต้องใช้องค์ประกอบอีกอย่างก็ได้ นอกจากนี้จ าเป็นต้องน าข้อมูลจากดาวเทียมอีก ๓ ลักษณะ 
มาประกอบการพิจารณา คือ 

-  ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุ (Spectral characteristic) ซึ่งสัมพันธ์กับความยาว 
ช่วงคลื่นแสงในแต่ละแบนด์โดยวัตถุต่าง ๆ สะท้อนแสงในแต่ละช่วงคลื่นไม่เท่ากัน ท าให้สีของวัตถุในภาพแต่ละ
แบนด์แตกต่างกันในระดับสีขาว-ด า ซึ่งท าให้สีแตกต่างในภาพสีผสมด้วย 

-  ลักษณะรูปร่างของวัตถุที่ปรากฏในภาพ (Spatial characteristic) แตกต่างตามมาตราส่วนและรายละเอียดภาพ 
จากดาวเทียม เช่น MSS วัตถุหรือพ้ืนที่ขนาด ๘๐x๘๐ เมตร จึงจะปรากฏในภาพ และระบบ PLA มีขนาด ๑๐x๑๐ เมตร 
เมื่อคุ้นเคยกับลักษณะรูปร่างวัตถุท าให้ทราบลักษณะที่จ าลองในภาพจากดาวเทียม 

-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา (Temporal characteristic) ซึ่งท าให้สถานะของ
วัตถุต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงรายปี หรือรายคาบ เป็น
ต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้มีความแตกต่างของระดับสีในภาพขาวด า และภาพสีผสม ท าให้เรา
สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมท่ีถ่ายซ้ าท่ีเดิมในช่วงเวลาต่าง ๆ มาติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สามารถติดตาม
การบุกรุท าลายป่าการเติบโตของพืชตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบควบคุม (Supervised Classification) การจ าแนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม 
เป็นการจ าแนกประเภทข้อมูลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ก าหนดลักษณะของประเภทข้อมูลเอง โดยเป็นผู้เลือกตัวอย่าง
ประเภทข้อมูลให้แก่เครื่อง จึงเรียกการจ าแนกข้อมูลประเภทนี้ว่าเป็นวิธีแบบควบคุมโดยผู้วิเคราะห์ต้องควบคุม
อย่างใกล้ชิด ข้อมูลตัวแทนหรือข้อมูลตัวอย่างที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ก าหนดนั้นได้จากการตีความหมายภาพดาวเทียม
ที่ถูกต้องด้วยสายตาโดยอาศัยประสบการณ์ ความเข้าใจและความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ตีความหมาย เช่น การส ารวจภาคสนาม การใช้แผนที่ภาพถ่ายต่าง ๆ และสถิติอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความหมายถูกต้องตามระบบการจ าแนก ตัวอย่างที่เลือกเป็นข้อมูลทางสถิติที่ก าหนดคุณลักษณะ
ของข้อมูล ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะน าคุณลักษณะทางสถิติของพ้ืนที่ตัวอย่างนั้นไปท าการประมวลผลแล้ว
จ าแนกแต่ละจุดภาพของข้อมูลดาวเทียมให้เป็นประเภทข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานก าหนดไว้ตามพ้ืนที่ตัวอย่าง ซึ่งความ 
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการจ าแนกวิธีนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของพ้ืนที่ตัวอย่างว่ามีความหลากหลาย
ครอบคลุมทุกประเภทข้อมูลหรือไม่และเป็นตัวแทนของประชากรข้อมูลทุกประเภทหรือไม่ วิธีการนี้ผู้ใช้งาน
จะต้องมีความรู้ในพ้ืนที่ศึกษาเป็นอย่างดี โดยศึกษาจากข้อมูลเสริมประกอบตลอดจนการสังเกตลักษณะเชิง
กายภาพ (Physical characteristics) ของประเภทข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 การเลือกตัวอย่างประเภทข้อมูล (Sampling of training sites / areas) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
จ าแนกข้อมูลแบบควบคุม การเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างต้องอาศัยความช่างสังเกตการณ์ใช้ที่ดินลักษณะต่าง ๆ เป็น อย่างดี 
และพยายามแยกประเภทตัวอย่างให้ละเอียดครบทุกลักษณะทางกายภาพของการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
โดยมีหลักการในการเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง ดังนี้ 
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 -  ควรเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประเภทการใช้ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดินทุกประเภทในพ้ืนที่ศึกษา 
 -  ควรเลือกแปลงพ้ืนที่ตัวอย่างของการใช้ที่ดินชนิดเดียวกันให้กระจายทั่วพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็น
ตัวแทนของลักษณะประเภทการใช้ดินนั้น 
 -  ควรเลือกจ านวนจุดภาพต่อตัวอย่างการใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้มีจ านวนมากกว่า ๓๐ จุดภาพ       
ขึ้นไป เพ่ือให้มีตัวแทนทางสถิติที่มีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ 
 -  ควรเลือกตัวอย่างที่มีสีกลุ่มเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ทั้งนี้เพ่ือ 
ลดการปะปนกับตัวอย่างประเภทอ่ืน พ้ืนที่ตัวอย่างที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากถือเป็นตัวอย่างข้อมูลที่ดี 

การเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างท าได้โดยการวงขอบเขตพ้ืนที่ตัวอย่างที่ต้องการเลือกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
เมื่อได้ขอบเขตของพ้ืนที่ตัวอย่างของทุกประเภทการใช้ที่ดินแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกตัวอย่างจากช่วง
คลื่นที่จะใช้ประมวยผล ตัวอย่างจากแต่ละช่วงคลื่นจะมีค่าสถิติซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือประเมิน
ว่าตัวอย่างที่เลือกได้ตามช่วงคลื่นต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่ สถิติที่ ส าคัญ คือ ค่าการ
สะท้อนต่ าสุด สูงสุดของประเภทการใช้ที่ดินนั้น ค่าสะท้อนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ตารางความแปรปรวนร่วม 
และตารางสหสัมพันธ์ 

๒.  การจ าแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุม (Unsupervised classification) เป็นวิธีการจ าแนกประเภท 
ข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ไม่ต้องก าหนดพ้ืนที่ตัวอย่างข้อมูลแต่ละประเภทให้กับคอมพิวเตอร์ มักจะใช้ในกรณีไม่มีข้อมูล 
เพียงพอในพ้ืนที่ที่ท าการจ าแนก หรือผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเคยชินในพ้ืนที่ศึกษาวิธีการนี้สามารถท าได้โดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบคละ แล้วจึงน ากลุ่มข้อมูลดังกล่าว มาแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ โดยแต่ละประเภทมีลักษณะเชิงคลื่น
ที่เหมือนกัน โดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม (Clustering) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ 
  ๒.๑  การรวมกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical clustering) วิธีนี้จุดภาพจะถูกจัดรวมเป็นกลุ่ม
ที่คล้ายกันโดยใช้ระยะห่างเป็นเครื่องวัด เริ่มต้นด้วยการสมมติว่าแต่ละจุดภาพเป็น ๑ กลุ่ม จุดภาพที่มี
ระยะห่างกันน้อยที่สุดก็จะรวมตัวเข้าด้วยกัน ถัดจากนั้นจะเป็นการรวมกลุ่มจุดภาพไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้
กลุ่มตามจ านวนที่ก าหนดไว้จึงหยุด 
  ๒.๒  การรวมกลุ่มแบบไม่เป็นล าดับชั้น (Non- hierarchical clustering) เริ่มต้นด้วยการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็นกลุ่มชั่วคราวจ านวนหนึ่ง หลังจากนั้นสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบโดยใช้ตัวแปรหรือ
ระยะห่างที่เลือกมาเพ่ือท าการจัดต าแหน่งใหม่ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมกว่าโดยมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนดีขึ้น 
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มวิธีนี้ ได้แก ่วิธี ISODATA และวิธี K-mean นิยามของระยะห่างที่ใช้ในการวัดความคล้ายกัน 
มีหลายแบบ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๐) เช่น 

-  วิธีต าแหน่งใกล้ที่สุด (Nearest neighbor method) ต าแหน่งใกล้สุดมีระยะห่างต่ าสุด
จะรวมเป็นกลุ่มใหม ่

-  วิธีต าแหน่งไกลที่สุด (Furthest neighbor method) ต าแหน่งใกล้สุดมีระยะห่างมาก
ที่สุดจะรวมเป็นกลุ่มใหม ่

-  วิธีจุดรวมมวล (Centroid method) ระยะห่างจากจุดศูนย์ถ่วงของสองกลุ่มจะถูกวัด เพ่ือดู
ว่าจะสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหม่ได้หรือไม่ 

-  วิธีเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Group average method) รากของก าลังสองเฉลี่ยของระยะห่าง
ระหว่างทุก ๆ คู่ของข้อมูลในกลุ่มที่ต่างกันสองกลุ่ม จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างกลุ่ม 

-  วิธีวอร์ด (Ward method) รวมกลุ่มเก่าเข้าเป็นกลุ่ม โดยพยายามให้รากก าลังสองเฉลี่ย
ของระยะห่างระหว่างศูนย์ถ่วงกับทุก ๆ ข้อมูลที่เป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด 
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คู่มือปฏิบัติการ โปรแกรม ArcMap เบื้องต้น 
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การจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย 

 
 



- ๖๖ - 
 

 
 

 
 
 



- ๖๗ - 
 

 



- ๖๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

 



- ๗๐ - 
 

 



- ๗๑ - 
 



- ๗๒ - 
 



- ๗๓ - 
 



- ๗๔ - 
 



- ๗๕ - 
 



- ๗๖ - 
 

 
 



- ๗๗ - 
 

 
 



- ๗๘ - 
 

 



- ๗๙ - 
 

 



- ๘๐ - 
 

 
 



- ๘๑ - 
 

 



- ๘๒ - 
 

 



- ๘๓ - 
 

 



- ๘๔ - 
 

-------------- 



บทท่ี ๓ 
ระบบบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ 

เพื่อการบัญชาการและควบคุม 
 

กล่าวท่ัวไป 
 ในการบัญชาการและควบคุมส าหรับการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทัพ ข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการ
ตัดสินตกลงใจส าหรับผู้บังคับบัญชาต่อสถานการณ์นั้น ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะการปฏิบัติกา รของ
กองทัพอากาศที่ต้องตัดสินตกลงใจให้ทันสถานการณ์การปฏิบัติการรบที่มีความเร็วสูงกว่าทุกเหล่าทัพ ดังนั้น
ความพร้อมของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในห้องบัญชาการรบ เช่น สถานภาพของฝ่ายตนเองและหนทางการปฏิบัติ
ของข้าศึก เป็นต้น จะต้องมีระดับความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต้องสามารถเข้าถึงหรือ
เรียกใช้งานได้ง่ายแต่มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ทอ.มีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งข้อมูลด้าน

การรบ (Combat Information) และข้อมูลสนับสนุนการรบ (Support Information) ดังนั้น ในปี ๕๗ จึงได้
จัดท าโครงการน าร่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมฝ่ายเสนาธิการ เพ่ือบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ
เพ่ือการบัญชาการและควบคุมในภาพรวมของ ทอ.ที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
Centric Operation Center : NCOC) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้น ด้วยการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ 
(DataIntegration) ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ข้อมูลด้านด้านก าลังพล ด้านการข่าวกรองทางอากาศ ด้านยุทธการ ด้านการ 
ส่งก าลังบ ารุง ความเคลื่อนไหวของอากาศยานที่สถานีเรดาร์ตรวจจับสัญญาณได้ สถานการณ์การเกิดเหตุความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีการออกแบบพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล 
(DataModel) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) ในการน าเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินตกลงใจในลักษณะแผนภูมิ ตาราง แผนที่สถานการณ์ 
หรือภาพการปฏิบัติการร่วม (Common Operational Picture : COP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ ที่ส าคัญของการ
บัญชาการและควบคุมหรือเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ.ที่ท าให้เกิดความตระหนัก/หยั่งรู้
ต่อสถานการณ์ (SituationAwareness : SA) เพ่ือการตัดสินตกลงใจทั้งในสถานการณ์การรบและสถานการณ์อ่ืน ๆ 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการจากส่วนที่ได้ด าเนินการเบื้องต้น
ไปแล้ว ได้แก่ ข้อมูลด้านก าลังพล ด้านการข่าว ด้านยุทธการ และด้านการส่งก าลังบ ารุง ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และบูรณาการข้อมูลเพิ่มเติมจากด้านกิจการพลเรือน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครบทุกกรม
ฝ่ายเสนาธิการและรวมถึงด้านอากาศโยธินและทหารสารวัตรด้วย 
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๑.  หลักการท างาน 
 

 
รูปที่ ๓.๑ แผนผังแสดงหลักการท างานของโปรแกรม NCOC PORTAL 

Web Services ดึงข้อมูลมาจาก Data base จากนั้นจะแปลงข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ RTAF-
JC3IEDM และ โปรแกรม NCOC Portal จะดึงข้อมูลมาแสดงในรูปแบบ กราฟ ตาราง และแผนที่ เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินตกลงใจ 

๒.  อุปกรณ์ 
โปรแกรม NCOC PORTAL มี Hardware ๒ ส่วน คือ Map Server จ านวน ๑ ตัว และ Web Server

จ านวน ๑ ตัวติดตั้งอยู่ ณ ตึก NCOC PORTAL 
๒.๑  Map Server ท าหน้าที่จัดเก็บแผนที่ และท าหน้าที่เป็น Map Service ให้กับโปรแกรม NCOC PORTAL 
๒.๒  Web Server ท าหน้าที่จัดเก็บโปรแกรม NCOC PORTAL และท าหน้าที่เป็น Web Service เพ่ือให้ 

บริการกับเครื่องลูกข่าย 

๓.  ฟังก์ชัน่การใช้งาน 
โปรแกรม NCOC PORTAL แบ่งการท างานเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

๑.  Staff Application เป็นส่วนที่เป็น Back-end ส าหรับผู้ใช้งานเสนาธิการฝ่ายต่าง ๆ เข้าให้ 
ข้อมูลสนับสนุนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้น าเข้าระบบเพ่ือให้ปรากฏไปยัง Commander Application เป็นข้อมูลให้
ผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนการรบ 

๒.  Commander Application เป็นส่วนที่น าเสนอข้อมูลโดยรวมของฝ่ายต่าง ๆ ส าหรับให้
ผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนการรบ 
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Staffs Application 

ในเบื้องต้นก าหนดสิทธิให้ฝ่ายเสนาธิการเข้าใช้งาน ประกอบด้วย ฝ่ายก าลังพล (A1), ฝ่ายข่าวกรอง 
(A2), ฝ่ายยุทธการ (A3), และฝ่ายก าลังบ ารุง (A4) เมื่อ Login แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ ๓.๒ 

 

 

รูปที่ ๓.๒ หน้าจอหลัก Staff Application 

๑.  Display System (การแสดงผลในระบบ) 
การแสดงข้อมูลในส่วน Staff Application มีรูปแบบการแสดงหน้าจอ ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
๑.  เมนูการใช้งาน แสดงเมนูในการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย 
๒.  การแสดงข้อมูล แสดงข้อมูลหลังจากการเลือกข้อมูล 
๓.  แผนที่ แสดงที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๓ การแสดงผลแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
๒.  การ Upload File รูปภาพ และเอกสาร 

-  การ Upload File รูปภาพ สามารถ Upload File รูปที่มีนามสกุล ดังนี้ .jpg, .gif, .png และ 
.bmp มีขนาดไฟล์ไม่เกิน ๓๐ MB 

-  การ Upload File เอกสาร สามารถ Upload File เอกสารที่มีนามสกุล ดังนี้ .doc, .docx, 
.xls, .xlsx, .pdf, .txt, .ppt และ .pptx มีขนาดไฟล์ไม่เกิน ๓๐ MB 
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๓.  Standard Function (ฟังก์ชันการท างานของปุ่มค าสั่ง) 
ฟังก์ชันการท างานของปุ่มค าสั่งและมาตรฐานสีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ชื่อปุ่ม สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
๑. เพ่ิม Scenario  แสดงหน้าจอเพ่ิม Scenario 
๒. แก้ไข Scenario  แสดงหน้าจอแก้ไข Scenario 
๓. ลบ Scenario  ยืนยันการลบข้อมูลหลังจากที่

เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการลบ
เรียบร้อยแล้ว 

๔. Select Scenario  แสดงหน้าจอเพ่ือให้เพ่ิมข้อมูล
สนับสนุนเพิ่มเติมให้ Scenario  
ที่เลือก 

๕. บันทึกข้อมูล 

 

บันทึกข้อมูลหลังจากที่ได้ท าการ
เพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

๖. ค้นหาข้อมูล  ค้นหารายการข้อมูลตามเงื่อนไข
ที่ระบุ 

๗. ล้างข้อมูล  ล้างข้อมูลที่ท าการกรอกในช่อง
ค้นหา 

๘. เลือกไฟล์ 
 

เลือกไฟล์/ที่ต้องการ  
(ไฟล์เอกสาร, ไฟล์รูปภาพ) 

๙. ย้อนกลับ 
 

ย้อนกลับไปยังหน้าหลัก 

๑๐. Menu 

 

คลิกเพ่ือแสดง/ซ้อนส่วนเมนู 

๑๑. Data 

 

คลิกเพ่ือแสดง/ซ้อนส่วนการ
แสดงข้อมูล 

๑๒. Map 

 

คลิกเพ่ือแสดง/ซ้อนส่วนแผนที่ 

๑๓. แสดง/ซ่อน ข้อมูล  คลิกเพ่ือแสดง/ซ่อนข้อมูล 
๑๔. ลูกศรเลื่อนต าแหน่ง  คลิกลูกศรลงเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง

ข้อมูลลงด้านล่าง คลิกลูกศรขึ้น
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้อมูลขึ้น
ด้านบน 

๑๕. ปุ่มแก้ไขการค้นหา  แสดง Popup หน้าค้นหา 
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ล าดับ ชื่อปุ่ม สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
๑๖. เพ่ิมข้อมูล  เพ่ิมข้อมูลที่เลือก 
๑๗. ลบข้อมูล  ลบข้อมูลที่เลือกไว 
๑๘. ปฏิทิน  เลือกวันที่จากปฏิทิน 
๑๙. Drop down List  เลือกข้อมูลตามที่ก าหนด 
๒๐. ดอกจนั * แสดงสัญลักษณ/* หน้าช่องที่บังคับ

ให้ระบุข้อมูล 

๔.  Scenario Management 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๔ แสดงหน้าจอ Scenario Management 
 

Scenario Management เป็นหน้าจอส าหรับจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Scenario ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน 
ได้แก ่ 

๑.  ส่วนการค้นหาข้อมูลและปุ่มการใช้งานต่าง ๆ 
๒.  ส่วนรายชื่อ Scenario แสดงข้อมูล 
๓.  ส่วนรายชื่อคณะท างานตาม Scenario คือ คณะท างานที่ถูกแต่งตั้งขึ้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

Scenario ที่เกิดขึ้น 
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การก าหนดสิทธิการใช้งาน Scenario 

ในการเลือก Scenario แต่ละรายการระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ (User Login) โดยมีเงื่อนไข 
การใช้งาน ดังนี้ 

User View Edit Delete Select 
ผู้สร้าง Scenario และคณะท างาน √ √ √ √ 
คณะท างาน √   √ 
อ่ืน ๆ √    

 
การสร้าง Scenario 

การสร้าง Scenario คือ การเพ่ิม Scenario ใหม่เข้าในระบบ 
 

 
 

รูปที่ ๓.๕ แสดงหน้าจอ Create Scenario 

จากรูปที่ ๓.๕ หน้าจอ Create Scenario มีรายละเอียดการระบุข้อมูล ดังนี้ 
- Scenario Name : ระบุชื่อ Scenario 
- Scenario Category : เลือกหมวดหมู่ของ Scenarioจาก Drop draw list ที่ก าหนด 
- ส่วนการปฏิบัติการ : สามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า ๑ ข้อมูลซึ่งมีข้อมูลให้เลือกตาม list 
- Scenario ที่เก่ียวข้อง : สามารถเลือก Scenario ที่เก่ียวข้องได้มากกว่า ๑ Scenario 
- รายชื่อคณะท างาน : สามารถเลือกรายชื่อคณะท างานได้มากกว่า ๑ คน 
- Commander Intent ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการ 
- Focus Location ระบุพิกัด Lat/Long 
- Purpose : วัตถุประสงค์ 
- Method : วิธีการ 
- End State 
- Condition : เงื่อนไข 
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- Effect : ผลกระทบ 
- แนบรูปภาพ 

เมื่อสร้าง Scenario เรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไข/ลบ Scenario ภายหลังได้ 

การเข้าใช้งานระบบฝ่ายก าลังพล (A1) 
การเข้าใช้งานระบบส าหรับฝ่ายก าลังพล (A1) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาใส่ข้อมูลสนับสนุน Scenario ที่รับผิดชอบ 

ตามหัวข้อข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 
 

รูปที่ ๓.๖ แสดงหน้าจอหลักเมื่อ Login A1 
จากรูปที่ ๓.๖ แสดงหน้าจอหลักเมื่อผู้ใช้ Login เข้าระบบและได้ท าการเลือก Scenario โดยมีเมนู

การใช้งาน ดังนี้ 
 -  ข้อมูลก าลังพล 

 ข้อมูลผู้บังคับบัญชา : แสดงข้อมูลผู้บังคับบัญชาตามกองบินได ้
 ข้อมูลก าลังพลแยกตามเหล่า/ชั้นยศ : สามารถค้นหาก าลังพลแยกตามเหล่า/ชั้นยศตามกองบิน  

ตามที่ได้เลือก “ข้อมูลผู้บังคับบัญชา” เพ่ือเลือกก าลังพลที่ต้องการส าหรับ Scenario นั้น ๆ 
-  ค้นหาข้อมูล 
 ค้นหาข้อมูลก าลังพล : สามารถค้นหาและเลือกก าลังพลของกองทัพอากาศท้ังหมดได้ 

-  แนบไฟล์เพิ่มเติม 
 ไฟล์ภาพ : สามารถแนบไฟล์ภาพที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

-  ไฟล์ข้อมูล : สามารถแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 
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การเข้าใช้งานระบบฝ่ายข่าวกรอง (A2) 

การเข้าใช้งานระบบส าหรับฝ่ายข่าวกรอง (A2) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาใส่ข้อมูลสนับสนุน Scenario ที่รับผิดชอบ 
ตามหัวข้อข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๗ หน้าจอหลักเม่ือเลือก Scenario (Login A2) 
จากรูปที ่๓.๗ มีเมนูการใช้งาน ดังนี้ 
ประเทศเป้าหมาย : เลือกประเทศเป้าหมายที่ต้องการจาก Drop draw list 

-  ข่าวกรองยุทธวิธี 
 บัญชีเป้าหมาย : แสดงข้อมูลบัญชีเป้าหมายทางยุทธวิธี 

-  ข่าวกรองยุทธการ 
 ข้อมูลพื้นฐานประเทศ 
 องค์กรระหว่างประเทศ : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกของ

องค์กรนั้น ๆ 
-  ข่าวกรองเพื่อความม่ันคง 
 ข่าวกรองเพ่ือความมั่นคง : แสดงข้อมูลข่าวกรองภายในประเทศ 

-  สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เหตุการณ์ความรุนแรง : แสดงข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ข้อมูลบุคคล : แสดงข้อมูลบุคคลผู้ก่อความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ข้อมูลสถิต ิ: แสดงข้อมูลสถิตการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

-  กิจการทูตทหาร 
 ส านักงานผู้ช่วยทูตไทย/ต่างประเทศ : แสดงข้อมูลส านักงานผู้ช่วยทูตไทยที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ 
 ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ : แสดงข้อมูลส านักงานผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
-  ประมาณการสถานการณ์ 
   ประมาณการสถานการณ์ : เป็นการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การประมาณการสถานการณ์

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นการวาดลงบนแผนที่ 
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-  แนบไฟล์เพิ่มเติม 
   ไฟล์ภาพ : สามารถแนบไฟล์ภาพที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 
   ไฟล์ข้อมูล : สามารถแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

การเข้าใช้งานระบบฝ่ายยุทธการ (A3) 
การเข้าใช้งานระบบส าหรับฝ่ายยุทธการ (A3) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาวางแผนข้อมูลเพ่ือสนับสนุน Scenario 

ที่รับผิดชอบ 
 

 
 

รูปที่ ๓.๘ แสดงหน้าจอแผนที่เพ่ือใช้ในการวางแผนยุทธการ 

จากรูปที ่๓.๘ มีเครื่องมือส่วนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนการยุทธการ ดังนี้ 
๑.  Map : เครื่องมือส าหรับจัดการแผนที่ เช่น Zoom in, Zoom out, การวัดระยะบนแผนที่, 

การปริ้นแผนที่เป็นต้น 
๒.  Template Picker : เครื่องมือในการวาดสัญลักษณ์ ประกอบด้วย Point, Line, Polygon ลงบน

แผนที่ 
๓.  Draw : เครื่องมือในการวาด ได้แก่ Line, Polygon, Freehand Polyline, Freehand Polygon, 

Arrow, Circle, Edit 
๔.  Base Map : รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบแผนที่เพ่ือให้ตรงกับการใช้งานได้ 
๕.  ประกอบไปด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ 

a.  Table Of Content ส่วนแสดงข้อมูลต่าง ๆ จากสายงานยุทธการและสายงานข่าว 
b.  Tasks Of Scenario ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลได้เองโดยการก าหนดแนวทางปฏิบัติแก้

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
๖.  แผนที่ : ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือต่างที่กล่าวไว้ข้างต้นวาดลงแผนที่ได ้ 

การเข้าใช้งานระบบฝ่ายข่าวกรอง (A4) 
การเข้าใช้งานระบบส าหรับฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (A4) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ามาใส่ข้อมูลสนับสนุน Scenario ที่รับผิดชอบ

ตามหัวข้อข้อมูลที่ได้ก าหนดไว ้ 
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รูปที่ ๓.๙ แสดงหน้าจอหลักเมื่อเลือก Scenario (Login A4) 

จากรูปที ่๓.๙ แสดงหน้าจอหลักเมื่อผู้ใช้ Login เข้าระบบและท าการเลือก Scenario โดยมีเมนูการใช้งาน ดังนี้ 

-  สถานภาพอากาศยาน 
 รวมทุกประเภท : ระบบแสดงข้อมูลอากาศยานรวมทุกประเภทโดยจะแสดงข้อมูลจ านวนอากาศยาน, 

สถานะพร้อมปฏิบัติงานและความต้องการใช้อากาศยาน 
 ค้นหาจากกองบิน : เป็นการค้นหาข้อมูลสถานภาพอากาศยานโดยค้นหาจากกองบินที่ต้องการ 
 ค้นหาจากแบบอากาศยาน : เป็นการค้นหาสถานภาพอากาศยานโดยค้นหาจากแบบอากาศ

ยานหรือประเภทอากาศยานได้ 
 ข้อมูลทางเทคนิค : เป็นการแสดงข้อมูลทางเทคนิคของอากาศยานโดยสามารถค้นหาจากประเภท 

อากาศยานและแบบอากาศยานได้ 
 อากาศยานปลดประจ าการ : ระบบแสดงข้อมูลจ านวนอากาศยานที่ปลดประจ าการทั้งหมด 

-  สถานภาพสนามบิน 
 ค้นหาสนามบิน : เป็นการค้นหาข้อมูลสนามบิน 
 ไฟล์ข้อมูล : สามารถแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได ้ 

-  สถานภาพเชื้อเพลิง 

 รวมทุกประเภท : แสดงจ านวนเชื้อเพลิงทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นเชื้อเพลิงภาคพ้ืนและเชื้อเพลิง 
ภาคอากาศ 

-  สถานภาพอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด 
 รวมทุกประเภท : แสดงจ านวนอาวุธคงเหลือในแต่ละประเภท ได้แก่ กระสุนวัตถุระเบิด (นัด), 

ลูกระเบิด (ลูก), จรวด (นัด), อาวุธน าวิถี (นัด) 
-  บริหารการซ่อมบ ารุง (กองบิน) 

 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
 ข้อมูลนักบิน 
 ข้อมูลปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน 
 ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 สรุปชั่วโมงงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
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-  บริหารการซ่อมบ ารุง (คลังใหญ่) 
 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
 ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงพัสดุ 
 สรุปชั่วโมงงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

-  สถานภาพยุทธภัณฑ์ 
 รวมทุกประเภท : แสดงจ านวนคงคลังทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูล 

บริภัณฑ์, ข้อมูลเรดาร์, ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบิน 
-  แนบไฟล์เพิ่มเติม 

 ไฟล์ภาพ : สามารถแนบไฟล์ภาพที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 

การเข้าใช้งานระบบ Portal ส่วน Commander Application 
ส่วน Commander Application เป็นส่วนส าหรับให้ผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจ เพ่ือวางแผน 

การรบซึ่งได้ข้อมูลสนับสนุนจากเสนาธิการฝ่ายต่าง ๆ จากส่วน Staff Application หลังจากการ Login เข้าระบบ       
ผู้ใช้จะพบหน้าหลักดังรูป ๓.๙ ซึ่งจะอธิบายส่วนต่าง ๆ ของหน้าหลักและการใช้งานของฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
รูปที่ ๓.๑๐ อธิบายการใช้งานหน้าหลัก 

จากรูปที ่๓.๑๐ อธิบายได้ดังนี้ 

-            ชื่อ Scenario ที่ท าการเลือกโดยครั้งแรกท่ีเข้าหน้าจอหลักระบบจะแสดง  
 Scenario Default ที่ถูกก าหนดจากส่วน Back-end (Staff Application) 

-   แสดงรายชื่อภารกิจและแนวทางทอ. (รายชื่อ Scenario)  

-   ชื่อภารกิจและแนวทาง ทอ. (ชื่อ Scenario) 

-   ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละ Scenario ประกอบด้วยข้อมูล 
•  Commander Intent 
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•  จุดประสงค์ (Purpose) 
•  วิธีการ (Method) 
•  เงื่อนไข (Condition) 
•  ผลกระทบ (Effect) 
•  End State 

-   แสดงรูปภาพประกอบของ Scenario นั้น ๆ และรายชื่อ Scenario ที่เก่ียวข้อง 

-   ปุม่ A1-A6 ใช้ส าหรับคลิกเลือกเพ่ือแสดงข้อมูลของฝ่ายที่เลือก 

-  ปุ่ม “COP” เมื่อคลิกจะไปยังหน้าแผนที่ 

-    แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน 

-   ปุ่มส าหรับไปยังหน้าเลือกฝ่ายต่าง ๆ 

-   ปุ่ม “Video Downlink”  
 

การแสดงข้อมูลฝ่ายก าลังพล (A1) 
หลังจากเลือกฝ่ายก าลังพล (A1) จะเข้ามายังหน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายก าลังพลซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏ

ตามท่ีฝ่ายเสนาธิการฝ่ายก าลังพลได้ใส่ข้อมูลใน Back-end (ส่วน Staff Application) โดยเมนูที่สามารถเลือก
มาแสดง ได้แก่ 

-  ข้อมูลก าลังพล 
•  ข้อมูลผู้บังคับบัญชา 
•  ข้อมูลก าลังพลแยกตามเหล่า/ชั้นยศ 

-  ค้นหาข้อมูล 
•  ค้นหาข้อมูลก าลังพล 
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รูปที่ ๓.๑๑ หน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายก าลังพล 

การแสดงข้อมูลฝ่ายข่าวกรอง (A2) 
หลังจากเลือกฝ่ายข่าวกรอง (A2) จะเข้ามายังหน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายข่าวกรองซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏ

ตามท่ีฝ่ายเสนาธิการฝ่ายข่าวกรองได้ใส่ข้อมูลใน Back-end (ส่วน Staff Application) โดยเมนูที่สามารถเลือก
มาแสดง ได้แก่ 

-  ข่าวกรองยุทธการ 
•  บัญชีเป้าหมาย 

-  ข่าวกรองยุทศาสตร์ 
•  ข้อมูลพื้นฐานประเทศ 
•  องค์กรระหว่างประเทศ 

-  ข่าวกรองเพื่อความม่ันคง 
•  ข่าวกรองเพ่ือความมั่นคง 

-  สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
•  เหตุการณ์ความรุนแรง 
•  ข้อมูลบุคคล 
•  ข้อมูลสถิติ 

-  กิจการทูตทหาร 
•  ส านักงานสถานทูตไทย/ต่างประเทศ 
•  ส านักงานผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศในกรุงเทพ 
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รูปที่ ๓.๑๒ หน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายข่าวกรอง 

 
การแสดงข้อมูลฝ่ายยุทธการ (A3) 

หลังจากเลือกฝ่ายยุทธการ (A3) จะเข้ามายังหน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายยุทธการซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏ
ตามท่ีฝ่ายเสนาธิการฝ่ายยุทธการได้ใส่ข้อมูลใน Back-end (ส่วน Staff Application) ดังรูปที ่๓.๑๓ 

 

 
 

รูปที่ ๓.๑๓ หน้าจอแสดงข้อมูลการวางแผนยุทธการของฝ่ายยุทธการ 

การแสดงข้อมูลฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (A4) 
หลังจากเลือกฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (A4) จะเข้ามายังหน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 

จะปรากฏตามที่ฝ่ายเสนาธิการฝ่ายส่งก าลังบ ารุงได้ใส้ข้อมูลใน Back-end (ส่วน Staff Application) โดยเมนู
ที่สามารถเลือกมาแสดง ได้แก่ 

-  สถานภาพอากาศยาน 
•  รวมทุกประเภท 
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•  ค้นหาจากกองบิน 
•  ค้นหาจากแบบอากาศยาน 
•  ข้อมูลทางเทคนิค 

-  สถานภาพสนามบิน 
•  ค้นหาสนามบิน 

-  สถานภาพเชื้อเพลิง 
•  รวมทุกประเภท 

-  สถานภาพอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด 
•  รวมทุกประเภท 

-  บริหารการซ่อมบ ารุง (กองบิน) 
•  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
•  ข้อมูลนักบิน 
•  ข้อมูลปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน 
•  ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
•  สรุปชั่วโมงงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

-  บริหารการซ่อมบ ารุง (คลังใหญ่) 
•  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
•  ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงพัสดุ 
•  สรุปชั่วโมงงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

-  สถานภาพยุทธภัณฑ์ 
•  รวมทุกประเภท 

 

 
 

รูปที่ ๓.๑๔ หน้าจอแสดงข้อมูลฝ่ายข่าวกรอง 

COP 

แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ซึ่งเป็นภาพรวมของสถานการณ์ตาม scenario ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ 
และสามารถวาดและวางสัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงบนแผนที่ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบบก าหนดไว้ให้ได ้
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รปูที่ ๓.๑๕ หน้าจอแสดงข้อมูลหน้า COP 
 

คู่มือปฏิบัติ 
เริ่มต้นระบบโดยเข้า URL : http://10.235.236.140/ncoc_portal จะปรากฏหน้าจอระบบ NCOC PORTAL 

โดยแบ่งการท างานเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ Commander Application และ Staff Application  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๖ หน้าจอเข้าระบบ NCOC PORTAL 
 

 

 

http://10.235.236.140/ncoc_portal
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รูปที่ ๓.๑๗ หน้าจอ Login Commander Application 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๘ หน้าจอ Login Staff Application 
เมื่อ login เรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ได้ 

 

 

------------------------------------------ 

 


