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บทคัดย่ อ
การศึกษาเทคโนโลยีการรั บรู้ ระยะไกล Remote sensing เป็ นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประโยชน์ ของ
รี โมทเซนซิง (Remote sensing) สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ในงานพัฒนาประเทศด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการเกษตร
ป่ าไม้ ธรณีวิทยา ที่ดิน การวางผังเมือง อุตวุ ิทยา อุบตั ภิ ยั เป็ นต้ น โดยใช้ เทคนิคทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นสื่อ เพื่อ
รวบรวมข้ อมูล 3 กลุม่ มาใช้ วิเคราะห์ คือ ข้ อมูลสเปกตรัม (Spectral) ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ (Spatial) และข้ อมูลเชิงเวลา
(Temporal) ซึง่ หลักการท�ำงานของรีโมทเซนซิงจะประกอบด้ วย 2 กระบวนการ คือ การได้ รับข้ อมูล (Data Acquisition)
และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาการใช้ เทคโนโลยีระยะไกลเพื่อการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย กรมป่ าไม้ กรมโยธาและผังเมือง แขวงทางหลวงในจังหวัดเพชรบุรี ด�ำเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณาได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนสถิตเิ ชิงอนุมาน
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึง่ พบว่า คะแนน
ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมินทังสามกลุ
้
่มแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P=0.00, P<0.05) จากผล
การประเมิน 3 ด้ าน มีผลประเมินทีแ่ ตกต่างกันสองด้ าน คือ ด้ านการใช้ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล (P= 0.000, P<0.05)
และด้ านประโยชน์การรับรู้ระยะไกล (P=0.001, P<0.05) ส่วนด้ านปั ญหาหรื อข้ อด้ อยของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะ
ไกลนันไม่
้ แตกต่างกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า การใช้ เทคโนโลยีและประโยชน์ที่ได้ จากการรับรู้ระยะไกลให้ ผลแตกต่างกัน
ตามลักษณะการน�ำไปประยุกต์ใช้ งานของหน่วยงานต่างๆ
ค�ำส�ำคัญ : รี โมทเซนซิง จีพีเอส , จีไอเอส

Abstract
A remote sensing technology is a cutting-edge technology. The benefits of remote Sen Singh
(Remote sensing) can be used in developing areas such as agriculture, forestry, geology, land, urban
planning, meteorological science, accident, etc. Remote sensing uses an electromagnetic technique to
collect three groups of data which are spectral data, spatial data and temporal data to analyze. Remote
sensing works under two processes: data acquisition and data analyzing. This research studied the use
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of remote sensing technology for the practice of the agencies involved including Royal Forest Department,
Department of Public Works and Town & Country Planning and Highway District in Phetchaburi Province.
Data analysis was performed by using descriptive statistics including percentage, mean and standard
deviation. The inferential statistics used to analyze the data is One-Way ANOVA. The score of evaluation
of three groups is significantly statistically different (P = 0.00, P < 0.05). However, the result shows that
two groups are significantly different (P=0.00, P<0.05) Assessment of three, The effective rate of the two
different aspects: the use of remote sensing (P= 0.000, P<0.05) and the benefits of remote sensing
(P = 0.001, P < 0.05). The problems or disadvantage of remote sensing technology is not different, although
using remote sensing technology and its benefits are different base on agencies application.
Keywords : Remote sensing, GPS, GIS

บทน�ำ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามส� ำ คั ญ มากใน
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากต้ องมีการติดต่อสาร
และรับรู้ ข่าวสาร ยกตัวอย่างเช่น การค้ าขาย การท�ำ
ธุรกิจ ซึง่ ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทใน
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ซึ่งการติดต่อ
สือ่ สารแบบการรับรู้จากระยะไกล นี ้เป็ นวิทยาศาสตร์ และ
ศิลปะในการได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุพื ้นที่หา
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ หรื อ ปรากฎการณ์ ด้ วย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล ที่มี
ความแม่นย� ำและประสิทธิ ภาพที่ สูง โดยปราศจาก
การเข้ าไปสัมผัสกับวัตถุเป้าหมาย โดยอาศัยคุณสมบัติ
การท�ำงานของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า เป็ นสือ่ การ โดยมีข้อมูล
3 ลักษณะคือ ช่วงคลืน่ รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนผิวโลก
และการเปลีย่ นแปลงตามช่วงเวลา ซึง่ หลักการท�ำงานของ
รีโมทเซนซิงจะประกอบด้ วย 2 กระบวนการ คือ การได้ รับ
ข้ อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ประโยชน์ของรี โมท
เซนซิงสามารถน�ำมาพัฒนาประเทศในงานด้ านต่างๆ
เนื่องจากเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลสามารถตอบ
สนองความต้ องการได้ ดีตอ่ การน�ำมาใช้ ในการวางแผน
และการจัดการพื ้นที่ [1] อีกทังยั
้ งช่วยลดเวลาและก�ำลัง
คน ลดภาระในการเก็บข้ อมูลภาคสนามลงเป็ นอย่างมาก
ท�ำให้ ประหยัดทังเวลาและค่
้
าใช้ จ่าย [2,3] ตัวอย่างใน
การน�ำไปใช้ อาทิเช่น ด้ านการจัดท�ำแผนทีใ่ ช้ ทดี่ นิ รีโมท
เซนซิง สามารถใช้ แปลรูปแบบการใช้ ที่ดนิ ประเภทต่างๆ
และน� ำ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ ม าจัด ท� ำ แผนที่ ก ารใช้ ที่ ดิ น โดย
สามารถน�ำมาใช้ สนับสนุนติดตามและประเมินแนวโน้ ม
การใช้ ที่ดิน [4] ด้ านการเกษตร รี โมทเซนซิงสามารถใช้
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ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย มในการส� ำ รวจบริ เ วณพื น้ ที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พื ้นที่ปลูกข้ าว ปาล์มน� ้ำมัน
ยางพารา สัป ปะรด ซึ่ง ผลลัพ ธ์ จ ากการแปลภาพใช้
ประเมินการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จ
ทราบถึงความสมบูรณ์ของพื ้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์
ไม้ และประเมินพื ้นที่ที่เหมาะสม ในการเพาะปลูกพืช
ชนิดต่างๆ ได้
ด้ านป่ าไม้ รี โ มทเซนซิ ง สามารถ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงพื ้นทีป่ ่ าไม้ จากการแปรภาพถ่าย
จากบดาวเที ย ม เช่ น ป่ าดงดิ บ ป่ าดิ บ ชื น้ ป่ าเต็ ง รั ง
ป่ าชายเลน เป็ นต้ น ซึง่ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการแปลสภาพ
พื น้ ที่ ป่ านั น้ ส� ำ รวจพื น้ ที่ ป่ าอุ ด มสมบู ร ณ์ และ
ป่ าเสือ่ มโทรม นอกจากนี ้ยังใช้ สำ� หรับติดตามพื ้นทีไ่ ฟป่ า
และความเสียหายจากไฟป่ า และประเมินพื ้นที่ที่เหมาะ
สมส�ำหรับปลูกป่ าทดแทนบริ เวณที่ถูกบุกรุ ก หรื อโดน
ไฟป่ า ด้ านธรณีวิทยา รี โมทเซนซิงสามารถใช้ ภาพถ่าย
จากดาวเทียมแปลสภาพพื ้นทีเ่ พือ่ จัดท�ำแผนทีธ่ รณีวทิ ยา
และโครงสร้ างทางธรณีซงึ่ เป็ นข้ อมูลที่ต้องใช้ เวลาและ
งบประมาณในการส� ำ รวจ และน� ำ มาสนั บ สนุ น ใน
การพัฒนาประเทศ เช่น เพื่อการประเมินหาแหล่งแร่
แหล่งเชื ้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน� ้ำบาดาล การสร้ างเขื่อน
เป็ นต้ น โดยน�ำมาสนับสนุนการจัดท�ำแผนที่ภมู ิประเทศ
ด้ านการวางผังเมือง รีโมทเซนซิงสามารถใช้ ภาพถ่ายจาก
ดาวเที ย มด้ ว ยความรายละเอี ย ดสูง เพื่ อ ใช้ ติ ด ตาม
การขยายตัวของเมือง การเปลีย่ นแปลงลักษณะ รูปแบบ
ประเภทการใช้ ที่ ดิ น ระบบสาธารณู ป โภค เช่ น
การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน� ้ำ รถไฟฟ้า BTS เป็ น
ด้ านอุตนุ ยิ มวิทยา อุบตั ภิ ยั ประโยชน์จากการใช้ รีโมทเซนซิง
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เพื่อการวางแผนช่วยเหลือและฟื ้นฟูพืน้ ที่เกิดอุบตั ิภัย
ด้ วยเหตุนี ้ คณะผู้วิจยั จึงมุง่ ศึกษาข้ อมูลการใช้ ประยุกต์
ใช้ เทคโนโลยีการรับรู้ ระยะไกลเพื่อการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี

ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การรับรู้ จากระยะไกล หมายถึง ระบบส�ำรวจ
บันทึกข้ อมูลเกีย่ วกับพื ้นผิวโลกด้ วยเครื่องรับรู้ (Sensors)
ซึง่ ติดไปกับยานดาวเทียมหรือเครื่องบิน เครื่องรับรู้ตรวจจับ
คลืน่ พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้ อนจากวัตถุบนผิวโลก
หรือตรวจจับคลืน่ ทีส่ ง่ ไปและสะท้ อนกลับมา หลังจากนัน้
มีการแปลงข้ อมูลเชิงตัวเลข ซึง่ น�ำไปใช้ แสดงเป็ นภาพ
และท� ำ แผนที่ การรั บ รู้ จากระยะไกลมี ทั ง้ ระบบที่
วัดพลังงานธรรมชาติ [5] ซึง่ มาจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานทีส่ ร้ างขึ ้นเองจากตัวดาวเทียม ช่วงคลืน่ ของ
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่วดั ด้ วยระบบการรับรู้จากระยะ
ไกลมี ห ลายช่ ว งคลื่ น เช่ น ช่ ว งของแสงที่ ม องเห็ น ได้
ช่ ว งคลื่ น อิ น ฟราเรด ช่ ว งคลื่ น ไมโครเวฟ เป็ นต้ น
การบันทึกข้ อมูลหรื อรู ปภาพของพื ้นที่จากเครื่ องบินมี
ลัก ษณะแตกต่า งไปจากการใช้ ด าวเที ย ม เนื่ อ งจาก
เครื่ องบินจะมีข้อจ�ำกัดด้ านการบินระหว่างประเทศ ส่วน
ดาวเที ย มจะสามารถบัน ทึก ข้ อ มูล ของบริ เ วณต่ า งๆ
ของโลกไว้ ได้ ทงหมด
ั้
เพราะดาวเทียมโคจรรอบโลกอยูใ่ น
อวกาศและมีอปุ กรณ์บนั ทึกข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดย
มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ดังนี ้ [6]
ทฤษฎีคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ า
คลืน่ แม่เหล็ก ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึง่ ทีส่ ง่ ผ่าน
จากดวงอาทิตย์โดยการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
ประกอบไปด้ วย สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า โดยที่
ทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของสนามแม่เหล็ก
มีการเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ ตังฉากซึ
้
ง่ กันและกัน แบบฮาร์โมนิค
คื อ มี ช่ ว งซ� ำ้ และจั ง หวะเท่ า กั น ในเวลาหนึ่ ง และมี
ความเร็ วเท่าแสง ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
(1)
λf = c
		

λ หมายถึง ความยาวช่วงคลื่น (m)

f หมายถึง ความถี่ของคลื่น (rad/s)
c หมายถึง ความเร็วของแสงมีคา่ คงที่ 3x108 (m/ minute)

65

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบไปด้ วยคลื่นที่มี
ความยาวช่วงคลืน่ ในหลากหลายช่วงคลืน่ ตังแต่
้ สนที
ั ้ ส่ ดุ
ไปจนถึงยาวที่สดุ ซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นจะมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว ความยาวคลืน่ และความถีค่ ลืน่ มีความสัมพันธ์
กันแบบผกผัน กล่าวคือ ถ้ าความยาวคลื่นมาก ความถี่
จะน้ อย หรือความยาวคลืน่ น้ อย ความถีจ่ ะมาก โดยทัว่ ไป
หน่วยวัดความยาวคลืน่ ทีใ่ ช้ ในงานรีโมทเซนซิง มักใช้ เป็ น
ไมโครเมตร
Crest

Lambda
Amplitude

Trough

Figure 1. Electromagnetic Radiation
ระบบรี โมทเซนซิง
แบ่ ง ตามแหล่ ง ก� ำ เนิ ด พลัง งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มี 2 กลุม่ ใหญ่ [7] คือ
Passive remote sensing เป็ นระบบที่ใช้ กนั
กว้ า งขวางตัง้ แต่ เ ริ่ ม แรกจนถึ ง ปั จ จุบัน โดยมี แ หล่ ง
พลังงานที่เกิดตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่ง
ก�ำเนิดพลังงาน ระบบนี ้จะรับและบันทึกข้ อมูลได้ ส่วน
ใหญ่ในเวลากลางวัน และมีข้อจ�ำกัดด้ านภาวะอากาศไม่
สามารถรับข้ อมูลได้ ในฤดูฝนหรื อเมื่อมีเมฆหมอกฝน
Active remote sensing เป็ นระบบที่แหล่ง
พลังงานเกิดจากการสร้ างขึ ้นในตัวของเครื่ องมือส�ำรวจ
เช่น ช่วงคลื่นไมโครเวฟที่สร้ างในระบบเรดาห์ แล้ วส่ง
พลังงานนัน้ ไปยังพืน้ ที่เป้าหมาย ระบบนี ส้ ามารถท�ำ
การรับและบันทึกข้ อมูล ได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้ านเวลา
หรื อ ด้ านสภาวะภูมิอากาศ คือสามารถรับส่งสัญญาณ
ได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน อีกทังยั
้ งสามารถทะลุผ่าน
กลุ่มเมฆ หมอก ฝนได้ ในทุกฤดูกาลในช่วงแรกระบบ
passive remote sensing ได้ รับการพัฒนามาก่อน และ
ยังคงใช้ กนั อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั ส่วนระบบ active
remote sensing มีการพัฒนาจากวงการทหาร แล้ วจึง
เผยแพร่ เ ทคโนโลยี นี ต้ ่ อ กิ จ การพลเรื อ นในช่ ว งหลัง
การส�ำรวจในด้ านนี ้ได้ รับความสนใจมากขึ ้นโดยเฉพาะ
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กับประเทศในเขตร้ อนที่มีปัญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยู่
เป็ น ประจ� ำ และจากผลการศึก ษาวิ จัย เปรี ย บเที ย บ
การรับรู้ระยะไกลระบบ Active และ Passive เพือ่ จ�ำแนก
ประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน [4] พบว่าระบบ Active
เหมาะสมในการน� ำ มาจ� ำ แนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทแหล่งน� ้ำ ส่วนการใช้ ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทอืน่ ๆ
ควรใช้ ระบบ Passive
หลักการท�ำงานของรี โมทเซนซิง
หลั ก การของรี โมทเซนซิ ง ประกอบด้ วย
กระบวนการ 2 กระบวนการ ดังต่อไปนี ้คือ
กระบวนการได้ รับข้ อมูล (Data Acquisition)
เริ่ ม ตัง้ แต่ พ ลัง งานแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากแหล่ ง ก� ำ เนิ ด
พลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ผา่ นชันบรรยากาศ,
้
เกิดปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุบนพื ้นผิวโลก และเดินทางเข้ าสู่
เครื่ องวั ด /อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ที่ ติ ด อยู่ กั บ ยานส� ำ รวจ
(Platform) ซึง่ โคจรผ่าน ข้ อมูลวัตถุหรือปรากฏ การณ์บน
พื น้ ผิ ว โ ล ก ที่ ถู ก บั น ทึ ก ถู ก แ ป ล ง เ ป็ น สั ญ ญ า ณ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งลงสู่สถานีรับภาคพื ้นดิน (Receiving
Station) และผลิตออกมาเป็ นข้ อมูลในรูปแบบของข้ อมูล
เชิงอนุมาน (Analog Data) และข้ อมูลเชิงตัวเลข (Digital
Data) เพื่อน�ำไปน�ำวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
วิธีการวิเคราะห์มอี ยู่ 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์ด้วยสายตา
(Visual Analysis) ที่ให้ ผลข้ อมูลออกมาในเชิงคุณภาพ
(Quantitative) ไม่สามารถ วัดออกมาเป็ นค่าตัวเลขได้

แน่นอน ส่วนวิธีการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital
Analysis) ที่ให้ ผลข้ อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็ นค่าตัวเลขได้
ขัน้ ตอนการส�ำรวจทางรี โมทเซนซิง
รี โมทเซนชิง มีการส�ำรวจ โดยการได้ รับข้ อมูล
(Data acquisition) เป็ นกระบวนการบันทึกพลังงานที่
สะท้ อนหรือส่งผ่านของวัตถุโดยเครื่องมือบันทึกข้ อมูลบน
ยานส�ำรวจ (Platform) แล้ วส่งข้ อมูลเหล่านันไปยั
้ งสถานี
รับสัญญาณภาคพื ้นดิน เพื่อผ่านกรรมการวิธีการผลิต
เป็ นข้ อมูล ซึง่ ข้ อมูลผลลัพธ์อยูไ่ ด้ ทงรู
ั ้ ปแบบของภาพถ่าย
และข้ อมูลเชิงตัวเลข ประกอบไปด้ วย 1) แหล่งพลังงาน
คื อ ดวงอาทิ ต ย์ 2) การเคลื่ อ นที่ ข องพลั ง งาน
(คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า) ผ่านชันบรรยากาศโลก
้
3) ลักษณะ
ผิวหน้ าของโลก ซึ่งพลังงานที่ผ่านชัน้ บรรยากาศโลก
4) ระบบถ่ า ยภาพหรื อ ระบบการบัน ทึ ก ข้ อมูล ซึ่ ง
ความละเอียดของภาพขึ ้นกับระดับความสูงของวงโคจร
ความสามารถของระบบที่บนั ทึกและสภาพบรรยากาศ
ของโลกขณะพลังงานสะท้ อนกลับ 5) ผลิตภัณฑ์ข้อมูล
เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับทังในแบบรู
้
ป เชิงตัวเลขและรู ปภาพ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ประกอบด้ วย
การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลตีความ การผลิต และ
การน�ำไปใช้ 6) กระบวนการแปลภาพ ซึง่ อาจจะใช้ ทงวิ
ั ้ ธี
ด้ ว ยสายตา หรื อ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ 7) ผลิ ต ภัณ ฑ์
สารสนเทศ

Figure 2. Remote Sensing [3]
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ขัน้ ตอนการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
การรับรู้ ระยะไกลของกรมป่ าไม้ กรมโยธาและผังเมือง
แขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลระหว่างเจ้ าหน้ าที่กรมป่ าไม้
กรมโยธาและผังเมือง และแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขต
ประชากร เจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ใ ช้
เทคโนโลยีระยะไกลใน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่ม ตัว อย่ า ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ใ ช้
เทคโนโลยีระยะไกลในจังหวัดเพชรบุรี ได้ แก่ กรมป่ าไม้
จ�ำนวน 16 คน กรมโยธาและผังเมือง จ�ำนวน 27 คน และ
แขวงทางหลวง จ�ำนวน 7 คน รวมจ�ำนวนทังหมด
้
46 คน
ขัน้ ตอนวิธี
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงส�ำรวจ
เพื่อส�ำรวจผลการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการรับรู้ ระยะ
ไกลเพือ่ การปฎิบตั งิ านในจังหวัดเพชรบุรี ทังนี
้ ้การส�ำรวจ
ดังกล่าวเป็ นการศึกษาความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างคือ
เจ้ าหน้ าทีท่ เี่ กีย่ วของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งคณะผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างเก็บข้ อมูล จากเจ้ า
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในส�ำนักงานกรมป่ าไม้ จ�ำนวน 16 คน
Table 1. Demographic Information
Demographic Information
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กรมโยธาและผังเมือง จ�ำนวน 27 คน และแขวงทางหลวง
จ�ำนวน 7 คน รวมจ�ำนวน 46 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คณะผู้วิ จัย ได้ ใ ช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และข้ อเสนอ
แนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ คณะผู้วิจยั ด�ำเนิน
การโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการใช้ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
การรับรู้ ระยะไกลเพื่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานใน
จังหวัดเพชรบุรี จากกรมป่ าไม้ กรมโยธาและผังเมือง
แขวงทางหลวง สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ผู้ ตอบแบบประเมิ น ทั ง้ หมด 46 คน เป็ น
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่วยงานทีใ่ ช้ เทคโนโลยีระยะไกลในจังหวัด
เพชรบุรี ได้ แก่ กรมป่ าไม้ จ�ำนวน 16 คน กรมโยธาและ
ผังเมือง จ�ำนวน 27 คน และแขวงทางหลวง จ�ำนวน 7
คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และ ระดับ
การศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า มี อายุการท� ำงาน
มากกว่า 10 ปี ดังแสดงใน Table1

Respondent (N=46)
Royal Forest Department of Public Highway District
Department (N=16) Works and Town &
(N=7)
Country Planning
(N=23)

Gender

Number Percentage Number Percentage Number Percentage
(Person)
(%)
(Person)
(%)
(Person)
(%)

Male
Female

8
8

50
50

17
6

73.91
26.09

4
3
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Demographic Information

Respondent (N=46)
Royal Forest Department of Public Highway District
Department (N=16) Works and Town &
(N=7)
Country Planning
(N=23)

Duration of
Employment

Education
Level

Age Group

Number Percentage Number Percentage Number Percentage
(Person)
(%)
(Person)
(%)
(Person)
(%)

Less than 25 years old
25-35 years old
36-45 years old
More than 46 years old
Elementary School
High School or Equivalent
Ungraduated or higher
Less than 1 year
1-5 years
6-10 years
More than 10 years

0
6
6
4
0
2
13
0
2
7
7

จากข้ อมูลการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการรับรู้
ระยะไกลเพื่อการปฏิบตั งิ านของทัง3หน่
้ วยงาน สามารถ

0
37.5
37.5
25
0
12.5
81.25
0
12.5
43.75
43.75

0
4
8
11
1
6
16
1
3
4
15

0
17.39
34.78
47.83
4.35
26.09
69.57
4.35
13.04
17.39
65.22

1
3
2
1
0
3
4
1
4
0
2

14.29
42.86
28.57
14.29
0
42.86
57.14
14.29
57.14
0
28.57

แสดงข้ อมูลได้ ดงั Table 2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

Table 2. Information about Usage of Remote Sensing Technology for Operations
Opinion Level
Assessment Topic
Opinion
X
S.D.
Level
Applications of Remote Sensing Technology
1.1 Natural Disaster Monitoring
1.2 Coastal and Oceanic Study
1.3 Irrigation Study
1.4 Archaeology and Anthropology Study
1.5 Photogrammetry and Cartography
1.6 Geological Survey
1.7 Civil Engineering
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4.28
3.98
4.07
3.98
4.28
4.04
4.11

0.75
0.86
1.00
1.39
0.78
0.85
0.95

High
High
High
High
High
High
High
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Assessment Topic

X

Opinion Level
Opinion
S.D.
Level
0.88
High
0.99
High

1.8 Agricultural and Forestry Study
1.9 Urban Planning
Benefits of Remote Sensing

4.11
4.11

2.1 Cover wide area on data gathering, thereby easily looking
for overview and gaining data in near real-time
2.2 Gather data in different levels of spatial and radiometric
resolution depending on device capabilities and height of installation location
2.3 Continuously gather data day and night across thermal
infrared (TIR) and microwave wavelength
2.4 Gather data across wavelengths, thereby gaining more
data about objects being considered than normal recognition
2.5 Accurately gather data in the area where it is difficult to
access
Problems/Disadvantage of Remote Sensing Technology

4.24

0.82

High

4.07

0.80

High

3.93

0.77

High

3.98

0.77

High

4.02

0.82

High

3.1 Price, initial budget and operating cost are somewhat high,
especially for providing locations for installation and manufacturing of measuring devices
3.2 Skilled personnel is required
3.3 Gathered data sometimes lacks spatial resolution because
of limited remote survey
3.4 Gathered data is incorrect due to, for instance, system
malfunction and environment while gathering data

4.37

1.06

High

4.35
4.24

1.06
0.77

High
High

4.15

0.84

High

จากผลการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ร ะดับ
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ ราคา งบลงทุ น
ในเบือ้ งต้ นและงบด�ำเนินการค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะ
ในการจัดหาสถานีติดตังและการสร้
้
างอุปกรณ์ตรวจวัด
( X =4.37, S.D. = 1.06) ข้ อมูลที่ได้ บางครัง้ ยังขาด
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ความละเอียดเชิงพื ้นที่ เนื่องจากมาจากการส�ำรวจระยะ
ไกลมีข้อจ�ำกัดอยู่ ( X =4.24, S.D. =0.77) และ สามารถ
ตรวจวัด ครอบคลุม พื น้ ที่ ไ ด้ เ ป็ น บริ เ วณกว้ า ง ท� ำ ให้
มองภาพรวมได้ ง่ า ย และได้ ข้ อ มูล ที่ ค่ อ นข้ า งทัน ต่ อ
เหตุการณ์ ( X =4.24, S.D. =0.82)
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Table 3. Evaluation Result between Royal Forest Department, Department of Public Works and Town &
Country Planning and Highway District in Phetchaburi Province
Respondent (N=46)
Assessment Topic
F
Sig
Royal Forest
Department of Highway District
Department
Public Works
(N=7)
(N=16)
and Town &
Country
Planning (N=23)
X
Applications of Remote 3.50
Sensing Technology
Benefits of Remote 3.61
Sensing
Problems/Disadvantage 3.98
of Remote Sensing
Technology
Assessment Summary 3.70

S.D.
0.78

X
4.52

S.D.
0.22

X
4.13

S.D.
0.63

16.810

0.000*

0.70

4.31

0.38

4.20

0.58

8.233

0.001*

0.88

4.45

0.51

4.40

0.64

2.316

0.111

0.67

4.43

0.28

4.24

0.60

10.181

0.000*

* Statistically significant level of 0.05

ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้
เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลระหว่างกรมป่ าไม้ กรมโยธา
และผังเมือง แขวงทางหลวง จากรายการประเมินทังสาม
้
ด้ านดังตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนระดับความคิด
เห็ น ของผู้ ประเมิ น ทั ง้ สามกลุ่ ม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P=0.00, P<0.05) ผลประเมินที่
แตกต่างกันมีสองด้ าน คือ ด้ านการใช้ เทคโนโลยีการรับ
รู้ ระยะไกล (P= 0.000, P<0.05) และด้ านประโยชน์
การรับรู้ระยะไกล (P=0.001, P<0.05) ส่วนด้ านปั ญหา
หรื อข้ อด้ อยของเทคโนโลยี ก ารรั บ รู้ ระยะไกลนั น้
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ หน่วยงานต่างกัน
แต่การใช้ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและประโยชน์ที่ได้
รั บ จะแตกต่ า งกั น แต่ ปั ญหาหรื อข้ อด้ อยที่ มี นั น้
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า การใช้ เทคโนโลยีและ
ประโยชน์ที่ได้ จากการรับรู้ ระยะไกลให้ ผลแตกต่างกัน
ตามลักษณะการน�ำไปประยุกต์ใช้ งานของหน่วยงานต่างๆ
ส่ว นปั ญ หาหรื อ ข้ อ ด้ อ ยเทคโนโลยี ก ารรั บ รู้ ระยะไกล
ยังคงเป็ นปั ญหาของทุกหน่วยงาน เช่น 1. ราคา งบลงทุน
ในการจัดหาสถานีติดตังและการสร้
้
างปุปกรณ์ตรวจวัด
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2. ต้ องใช้ บคุ ลากรทีไ่ ด้ รับการฝึ กฝนเฉพาะด้ าน 3. ข้ อมูล
ที่ได้ ยงั คลาดเคลื่อน

สรุ ป
จากการศึกษาข้ อมูลเทคโนโลยีการรับรู้ ระยะ
ไกลในครัง้ นี ้ ได้ ทราบถึงประโยชน์ ของเทคโนโลยีของ
รี โ มทเซนชิ ง ที่ ส ามารถน� ำ มาพัฒ นาประเทศให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ทั ง้ ทางด้ านภู มิ ศ าสตร์ การคมนาคม
การสนับสนุนการประเมินแนวโน้ มการใช้ ที่ดิน ทางด้ าน
การเกษตร พื น้ ที่ ป่าไม้ สมุทรศาสตร์ และการประมง
การวางผังเมือง ด้ านสิง่ แวดล้ อม โบราณคดีอตุ นุ ยิ มวิทยา
อุบตั ภิ ยั การท�ำแผนที่ ทรัพยากรน� ้ำ อุทกวิทยา [9] โดย
ในจังหวัดเพชรบุรีก็มีการน�ำเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล
มาใช้ เพื่อการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ประโยชน์การรับรู้ระยะไกล
ที่หน่วยงานเห็นด้ วยเป็ นอย่างมาก คือ สามารถตรวจวัด
ครอบคลุมพื ้นที่ได้ เป็ นบริ เวณกว้ าง ท�ำให้ มองภาพรวม
ได้ ง่ า ย และได้ ข้ อมู ล ที่ ค่ อ นข้ างทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
( X =4.24, S.D. =0.82) รองลงมาคือการตรวจวัดได้
หลายระดับของความละเอียด เชิงพื ้นฐานและเชิงรังสี
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โดยขึน้ อยู่กับความสามารถขอตัวอุปกรณ์ และระดับ
ความสูงของสถานีติดตัง้ ( X =4.07, S.D. =0.80) และ
ตรวจวัดข้ อมูลในพืน้ ที่ ที่เข้ าถึงทางพืน้ เดินล�ำบากได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( X =4.24, S.D. =0.82)
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชรั ตน์ มงคลสวัสดิ์ [6]
ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีการรับรู้ ระยะไกลช่วยลดเวลาและ
ก�ำลังคน ลดภาระในการเก็บข้ อมูลภาคสนามลงเป็ น
อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยในครั ง้ นี ้
แสดงให้ เห็นว่าราคา งบลงทุน ในเบื ้องต้ นและงบด�ำเนิน
การค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะในการจัดหาสถานีตดิ ตังและ
้
การสร้ างอุปกรณ์ตรวจวัด นันเป็
้ นปั ญหาหรื อข้ อจ�ำกัดที่
ส่งผลกระทบท�ำให้ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการรั บรู้
ระยะไกลยังคงใช้ งานได้ ไม่ทวั่ ถึงหรือไม่เต็มประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณกรมป่ าไม้ กรมโยธา
และผังเมือง และแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรีที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการศึกษาวิจยั นี ้
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