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Technology & Geo-Informatics

• Navigation System

• Climate Forecast

• Fitness Application

• Check in/share location







เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ

• เทคโนโลยี – วทิยาศาสตร์สมยัใหม่ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

• ภูม ิ-- ข้อมูลเชิงพืน้ที ่ (Spatial Data)

• สารสนเทศ -- ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติของมนุษย์ 

• Geo-informatics -- Transforming data to knowledge for geosciences

  

  

• วทิยาศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยสีมยัใหม่    ในการรวบรวมข้อมูล    กรรมวธิีข้อมูล   

การวเิคราะห์    แปลความหมาย  ประมวลผล  เผยแพร่   และการใช้ข่าวสารภูมศิาสตร์   

• เพื่อให้สามารถสร้าง    ภาพและเข้าใจ ข้อมูลเชิงพืน้ที ่ของโลกที ่เราอาศัยอยู่ได้เป็น

อย่างด ี 

• ทาํให้ได้ข้อมูลข่าวสารทีถู่กต้อง  ทนัสมยั   สามารถใช้ประกอบ และสนับสนุนการ

ตดัสินใจเกีย่วกบัการจดัการ บริหารด้านสาธารณะ  การบริการเชิงธุรกจิต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ



GI Technology



• การทําแผนที่ได้ทันที

• การติดตามตลอด 24 ชม.

• ข่าวสาร           มิติ     

: เวลา

• เข้าถึงได้ โดยใคร เมื่อไหร่
  และที่ไหน ก็ได้

ขณะน้ําลด

ประมาณ 400 ม.
ขณะคลื่นเข้าฝั่ง ขณะคลื่นถอยกลับ

ทําไมต้องใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทําไมต้องใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ



• เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

• Geoinformatics



Remote Sensing





• 13,000 satellites in orbit
• 3,500 satellites are both functioning 

and in their correct orbit
• Nearly 10,000 is debris 
• 75% of the satellites orbiting the 

Earth are junk!



เทคโนโลยกีารสํารวจข้อมูลระยะไกล

• เป็นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีขนงหนึ่งที่ใชใ้นการบ่งบอก จาํแนก 

หรือ วเิคราะห์คุณลกัษณะของวตัถุต่างๆโดยปราศจากการสมัผสั

โดยตรง แต่ใชคุ้ณสมบตัิของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นสื่อในการไดม้าของ

ขอ้มูล





Ear th Observation Satellites 



• สาํรวจทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

• โคจรในแนวเหนือ-ใต้ ที่ระดบัความสูงไม่เกนิ  1,000  กม. ข ึน้ไป

• โคจรกลับมาบันทกึข้อมูลซ ํา้ท ี่เดมิ 

• มีเครื่องมือบันทกึข้อมูล ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ  เช่น ช่วง

ตามองเหน็ อนิฟราเรด และไมโครเวฟ

• อายุดาวเทยีม 3 - 5  ปี

ดาวเทยีมสาํรวจทรัพยากรโลก
(Ear th Observation Satellites) 



History of Remote Sensing

• Balloon photography (1858)

• Pigeon cameras (1903)

• Kite photography (1890)

• Aircraft (WWI and WWII)

• Space (1947)

Images: Jensen (2000)





Link



St. Peter Square in Vatican City in August 2004 Pope’s Funeral in April 2005

 Monitoring Important Events 



High Resolution Image at Sanamluang



Laem Krang Yai – Ban Bang La On :  IKONOS_29 Dec 2004

Laem Krang Yai

Ban Bang Niang

Ban Bang La On

Ban Khuk Khak

Andaman Sea Khao Lak

Khao Bang Khrok
Submerged shoreline   .  Narrow coast
2‐3 m.msl   .  Irregular with many bays/inlets

1 = Tin placer deposites
2 = Inlets

1

1

2

2
2

2
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Tsunami Model: Phang Nga, Thailand



Japan
Tsunami 
2011

Before

After



HD Video from Space: 
An Entirely New Perspective



Change Detection



Flood Mapping from Satellite ImagesFlood Mapping from Satellite Images

Advance Users               General



Flood 
Flooded animation during 
October 3, 2011- December 28, 2011



1:50K scale mapGeoEye; 5 Apr 2011

Landslide

© Crisp/GISTDA_2011

Flash Flood and landslide 
on Southern Part of 

Thailand



Google Earth

THEOS
Upper: High resolution image from Google Earth 

shows location of houses.

Lower: True color composite of THEOS 

multispectral image acquired on 23 Oct 2010 

shows inundated areas.

By overlay the two dataset, number of houses 

affected by the 2010 flood was derived.

Example of Roof Count in Flooded Areas

Ban Mii district, Lopburi province, central Thailand



Drought
Weekly Situation 
Drought Report 



ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS รายละเอียด 2 ม.



ฐานข้อมูลพืน้ที่ปลูกพืช

 THEOS รายละเอียด 2 เมตร บันทึกเมื่อ วนัที่14 มกราคม 2552



ฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียน ประกันราคา

 THEOS รายละเอียด 2 เมตร บันทึกเมื่อ วนัที่14 มกราคม 2552



Agriculture : Crop types  

Pineapple Sugarcane(1)       Cassava(2)

(1)

(2)

LS-7 ETM+_121201IRS-LISS-III 211201



• THEOS
• Thailand Earth Observation System
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◙ Synoptic view

◙ Repeativity

◙ Multi-bands

◙ Digital format : raster

Why we use remote sensing?

Repetitive coverage

Use several areas of spectrum coverage



Geographic  Information  Systems: 

GIS



GIS = Geographic  Information  Systems
(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

กระบวนการของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนําเข้า 

จัดเก็บ จัดการ ปรับปรุง สืบค้น วิเคราะห์และแสดงผลเกี่ยวกับ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถอ้างอิงตําแหน่งเชิงภูมิศาสตร์ได้

จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล ข้อมูลเชิงพื้นที่

คําจํากัดความของ GIS



We Live in Two Worlds

Self-Regulating Managed

Natural World Constructed World

. . . These Are Increasingly In Conflict 



• Watersheds
• Communities
• Neighborhoods
• Districts

Context and Content

• Patterns
• Linkages
• Trends

Seeing the Whole Managing Places





Google Earth Pro is now free!!
• Easy-to-use 

features
• Detailed imagery of 

Google Earth
• Advanced tools --

measure 3D 
buildings

• Print high-
resolution images 

• Record HD movies
Google Earth Pro 



http://www.gmapgis.com/



GIS-Thai
GIS- Eng
GIS- EngNew



องค์ประกอบของ GIS

ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์

GIS

บุคลากร

กระบวนการ

ทํางาน

ข้อมูล



GIS Data



GIS explains our earth

What is it?
Species: Oak
Height: 15m
Age: 75 Yrs

Where is it?

51°N, 112°W



GIS Data

Information about the locations and 
shapes of geographic features and the 
relationships between them, usually 
stored as coordinates and topology.

    Attribute DataSpatial Data
Tabular or textual data 
describing the geographic 
characteristics of features.



Spatial Data

Spatial Data

Vector  Data Raster  Data

A series of x,y coordinates 

For discrete data 

represented as points, lines, 

polygons

Grid and cells

For continuous data such 

as elevation, slope, 

surfaces



A coordinate-based data model that represents geographic 
features as points, lines, and polygons

 Point

 Line

 

Polygon

- House

- School

- Road

- River

- Boundary

- Forest Area

- Reservoir 

Vector Model



Vector Data Model represents 3 geographic features 

ข้อมูล GIS แสดงลักษณะต่างๆ บนโลก

บ้านวิทยาศาสตรส์ิรนิธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



 A spatial data model that 
defines space as an array 
(Cell-based, GRID) of equally 
sized cells arranged in rows 
and columns

 Each cell contains an 
attribute value and location 
coordinates

Pixel

Raster Model





Topographic Map

Rain Data

Aerial Photo

Satellite Images

Raster Data



Raster

Vector

Real World

GIS Data Representation

Real World

Vector

Raster

“pixels”
a location and 
value
Satellite images, 
aerial photos

Points, lines & 
polygons“
house, lake,
Attributes
size, type, length

The World in GIS



GIS Data

Spatial Data Attribute Data

RasterVector
Character

Numeric

Point

line

Polygon



• GIS‐ Data



Features on EarthFeatures on Earth

Land ParcelLand Parcel 1120

1121 1124

1123
200

TopographyTopography
RiverRiver
RoadRoad

- -

BuildingBuilding

InfrastructureInfrastructure

GIS data represent as Layers



GIS Data Components 

Spatial Data
Graphic spatial 
representation of real-
world physical features

ATTRIBUTES
Non-spatial data 
describing the features



GIS links graphical features (spatial data) to 
tabular data (attributes)

GEOGRAPHIC Information System

What is a GIS?



GIS ทาํอะไรได้บ้าง



Selecting Data by Attributes

(Sub-Region = South Atlantic)



Display quantities (Population)



More than just maps…

In a GIS, the maps have tables of data behind them.  

This means when you combine 
different maps you combine data to 
get the information you need.

From Maps to Information



คําถามแรกๆที่มักจะได้ยินและ

ถามกันอยู่บ่อยๆ คือ สถานที่นี้ 

บริเวณนี้ คืออะไร มี

รายละเอียดข้อมูลอย่างไรบ้าง 

ซึ่งจะมีมากมายหลายคําตอบ

ด้วยกันเช่น ชื่อของสถานที่นั้น 

ร หั ส ไ ป รษณี ย์  ที่ อ ยู่  ห รื อ

แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ตํ า แ ห น่ ง พิ กั ด

ละติจูด-ลองติจูด เป็นต้น 

มีอะไรอยู่ที่ไหน รู้ตําแหน่งที่แน่นอนและมีรายละเอียดข้อมูลอะไรบ้าง

ที่ตรงนี้คืออะไร…?



สิ่งนี้อยู่ที่ไหน…?

เป็นการสอบถามหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ทราบว่า “สิ่งที่

สอบถามนั้นอยู่ที่ไหน” เช่น อยากทราบว่าอาคารบ้านเรือนหลังใดบ้างที่ตั้งอยู่ในแม่น้ํา 

เป็นต้น



พื้นที่ป่าชายเลนแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

เป็นการสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ว่า 

“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีอะไรในพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปบ้าง”

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง…?

ปี 2552ปี 2547



จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...?

คําถามนี้จะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นหากปัจจัยอิสระ (Independence factor) 

ซึ่งเป็นตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น น้ําจะท่วมเข้าไปไกลแค่ไหนหากคลื่นที่พัดเข้ามา

มีความสูงมากกว่า 3 เมตร การตอบคําถามเหล่านี้บางครั้งต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการทาง

สถิติในการวิเคราะห์ เป็นต้น



GIS Presentation



GIS Presentation



• GIS‐ App



• Emergency Services – Fire & Police 

• Environmental – Monitoring & Modeling 
• Business – Site Location, Delivery Systems

• Industry – Transportation, Communication, Mining,  

Pipelines, Healthcare 

• Government – Local, State, Federal, Military, Land use 
planning, Tax Mapping

• Education – Research, Teaching Tool, Administration

What can you do with a GIS?



Global Positioning System: GPS
Global Navigation Satellite System: 

GNSS 



What is the GPS?

• Orbiting navigational satellites 
– Transmit position and time data

• Handheld receivers calculate
– Latitude
– Longitude
– Altitude
– Velocity

• Developed by Department of Defense



• GNSS = ระบบดาวเทียมนําหนบนพื้นโลก

• กลุ่มดาวเทียมให้บริการระบุตําแหน่งของผู้ใช้ทีอ่ยู่บนพื้นผิวโลกครอบคลุมทัง้โลก 

ซึ่งรวมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดาวเทียมด้วยอปุกรณ์ต่างๆ  

• GNSS ระบบดาวเทียมนําร่องที่ใช้กลุม่ดาวเทยีม ให้บริการระบุตําแหน่งของผู้ใช้ที่อยู่

บนพื้นผิวโลกครอบคลุมทั้งโลก ซึ่งจะสอดคล้องกับตัว "G" : Global

• เป็นระบบดาวเทียมสาํหรับใช้ในการระบุตําแหน่งบนพื้นผวิโลก โดยอาศัยดาวเทียม

อย่างน้อย 3 ดวงขึ้นไป ใช้หลักการโครงข่ายสามเหลี่ยม (Triangulation) ในการหา

ตําแหน่งจากเวลาที่สญัญาณวิทยุเดินทางจากดาวเทยีมมายังเครื่องรับสัญญาณ 

สามารถให้ความถูกต้องสูงถึงระดับ 2-3 เมตร

GNSS คือ



GNSS มีหลายระบบ ดังนี้

• GPS ( Global Positioning System) เป็นระบบของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

ดาวเทียม 32 ดวง ที่วงโคจรสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตร

• GLONASS (Global Navigation Satellite System) เป็นระบบของรัสเซีย 

ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูงประมาณ 19,000 กิโลเมตร

• Galileo (Galileo Positioning System) เป็นระบบของสหภาพยุโรป 

ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูงประมาณ 23,000 กิโลเมตร

• BeiDou ( Global Compass Navigation System: GCNS)  เป็นระบบของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยดาวเทียม 35 ดวง ที่วงโคจรสูงประมาณ 

22,000 กิโลเมตร

นอกจากนั้นก็ยังมี IRNSS ของสาธารณรัฐอินเดีย DORIS ของฝรั่งเศส และ QZSS 

ของญี่ปุ่น ที่เป็นระบบแบบ Regional อีกด้วย



USA

Russians

Europeans

Indian

Chinese

Japanese



ข้อดีของ GNSS

• ทํางานได้ในทุกสภาพอากาศ

• ใช้ได้ทุกที่ทั่วโลก

• ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• ให้ค่าความถูกต้องตั้งแต่ระดับหลายเมตรถึงมิลลิเมตร

• เป็นเทคโนโลยีที่รองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย

• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับสัญญาณ
77/86



GPSGPS

Altitude 20,000 Km.
Provide locations anywhere anytime

The GPS uses a constellation of 
between 24 and 32 Medium 
Earth Orbit satellites that 
transmit precise microwave 
signals, that enable GPS 
receivers to determine their 
location, speed, direction, and 
time.



What is GPS?

• GNSS
• GPS
• What is GPS
• https://www.youtube.com/watch?v=uotknd6hlxk
• https://www.youtube.com/watch?v=OM6XnXES_Jg



องค์ประกอบของระบบ GNSS



Control Segment

Space Segment

User Segment

Three Segments of the GPSThree Segments of the GPS

Monitor Stations

Ground
Antennas

Master Station



ประโยชน์ของ GPS

• หาตําแหน่งใดๆบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• การนําร่องจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆตามต้องการ

• การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของต่างๆ

• การรังวัดและการทําแผนที่

• การวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก

• การเคลื่อนตัวโครงสร้างทางวิศวกรรม การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

• ควบคุมเครื่องจักรกล

• ค้นหาตําแหน่งผู้ใช้มือถือ

82



Handheld GPS Receivers

• Garmin eTrex
– ~$100

• Garmin-12
– ~$150

• Casio GPS wristwatch
– ~$300

• The GPS Store



ข้อมูลเชิงพื้นที ่(Spatial data) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data)

ขอบเขต พื้นที่ ที่ตั้ง ที่แสดงตําแหน่งอ้างอิงทาง

ภูมิศาสตร์

ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สภาพ

สถานภาพ ของพื้นที่นั้นๆ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ

หลายๆช่วงเวลา

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจ

80% ของการกําหนดนโยบายและ/

หรือการตัดสินใจรัฐบาล ต้องใชข้้อมลู

เชิงพื้นที่ภูมิสารเทศ

 เป็นกุญแจสําคัญของการตัดสินใจโดย

อาศัยข้อมลูขา่วสารเชิงตําแหน่ง

Location Based Services (LBS)

ประโยชน์ของภูมิสารสนเทศ

เป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

 สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

 คาดการณ์ล่วงหน้าโดยวิเคราะหเ์ชิงพื้นที่

 สามารถเข้าใจสถานภาพทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม



http://maps.google.co.th

www.mapjack.com

Internet GIS



www.windy.com



http://storymaps.esri.com/stories/2017/climate-migrants/index.html



https://earthengine.google.com/platform/



GEOINFORMATICS

Could you be interested?
retrieval of data for regions difficult or impossible to 

reach…for the collection of much more data in a shorter amount of time
Are you looking for . . .

 Map natural resources
 Predict floods and other natural events
 Use GIS for retail analysis
 Local and regional planning
 Infrastructure development
 Be involved with climate modelling, cloud 

physics or the mapping of Mars.

With Geoinformatics you can



GEOINFORMATICS

Who needs Geoinformatics?

• Local and central government 
• The utilities (water, electricity, gas, telephone and cable services) 
• The energy industry (exploration, production and retail) 
• The construction and surveillance industries
• The insurance industry and financial services 
• Retail industries (analysing location and markets) 
• Manufacturing and monitoring industries
• Property marketing and management 
• Land and sea surveying companies
• Geoinformatics system designers, manufacturers and vendors

And many others,

for example….





สื่อ GI

Thailand 
4.0

GIชมุชน 

4.0



Resource
• https://www.youtube.com/watch?v=bLnJpkqjlwo
• https://www.youtube.com/watch?v=LHDCRjAxpI0
• https://www.youtube.com/watch?v=uHSionKLwPM
• https://www.youtube.com/watch?v=NZkqeBR9MFs&t=28

s
• https://www.youtube.com/watch?v=TSK90sSBryk
• https://www.youtube.com/watch?v=7g3GUYlYfZM



สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)

www.gistda.or.th www.igkd.gistda.or.th




