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บทคัดย่อ

  การศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล Remote sensing เป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งประโยชน์ของ 
รีโมทเซนซิง (Remote sensing) สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในงานพฒันาประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร 
ป่าไม้  ธรณีวิทยา  ท่ีดิน  การวางผงัเมือง อตุวุิทยา อบุตัภิยั เป็นต้น  โดยใช้เทคนิคทางคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้เป็นสื่อ เพ่ือ
รวบรวมข้อมลู 3 กลุม่ มาใช้วิเคราะห์ คือ  ข้อมลูสเปกตรัม (Spectral) ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial) และข้อมลูเชิงเวลา 
(Temporal)  ซึง่หลกัการท�างานของรีโมทเซนซงิจะประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การได้รับข้อมลู (Data Acquisition)  
และ การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis)  ซึง่งานวิจยัในครัง้นี ้ได้ศกึษาการใช้เทคโนโลยีระยะไกลเพ่ือการปฏิบตังิาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมโยธาและผงัเมือง แขวงทางหลวงในจงัหวดัเพชรบรีุ ด�าเนิน
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณาได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สว่นสถิตเิชิงอนมุาน
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึง่พบวา่ คะแนน
ระดบัความคิดเห็นของผู้ประเมินทัง้สามกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P=0.00, P<0.05)  จากผล 
การประเมิน 3 ด้าน มีผลประเมินท่ีแตกตา่งกนัสองด้าน คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล  (P= 0.000, P<0.05) 
และด้านประโยชน์การรับรู้ระยะไกล (P=0.001, P<0.05) สว่นด้านปัญหาหรือข้อด้อยของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะ
ไกลนัน้ไมแ่ตกตา่งกนั  ซึง่แสดงให้เหน็วา่ การใช้เทคโนโลยีและประโยชน์ท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกลให้ผลแตกตา่งกนั 
ตามลกัษณะการน�าไปประยกุต์ใช้งานของหนว่ยงานตา่งๆ  

ค�าส�าคัญ  :  รีโมทเซนซงิ  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�า

  การติดต่อสื่ อสารมีความส�าคัญมากใน 
การด�ารงชีวิตของมนษุย์ เน่ืองจากต้องมีการติดตอ่สาร
และรับรู้ข่าวสาร ยกตวัอย่างเช่น การค้าขาย  การท�า
ธรุกิจ  ซึง่ในยคุปัจจบุนัเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน 
การด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ซึ่งการติดต่อ
สือ่สารแบบการรับรู้จากระยะไกล นีเ้ป็นวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะในการได้มาซึ่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวตัถพืุน้ท่ีหา
ข้อมูลเ ก่ียวกับสิ่งต่างๆ  หรือปรากฎการณ์ ด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลู ท่ีมี
ความแม่นย�าและประสิทธิภาพท่ีสูง  โดยปราศจาก 
การเข้าไปสมัผสักบัวตัถเุปา้หมาย โดยอาศยัคณุสมบตัิ
การท�างานของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ เป็นสือ่การ โดยมีข้อมลู  
3 ลกัษณะคือ ชว่งคลืน่ รูปทรงสณัฐานของวตัถบุนผิวโลก 
และการเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลา ซึง่หลกัการท�างานของ
รีโมทเซนซงิจะประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การได้รับ
ข้อมลู และ การวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ประโยชน์ของรีโมท
เซนซิงสามารถน�ามาพฒันาประเทศในงานด้านต่างๆ 
เน่ืองจากเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลสามารถตอบ
สนองความต้องการได้ดีตอ่การน�ามาใช้ในการวางแผน
และการจดัการพืน้ท่ี [1]   อีกทัง้ยงัชว่ยลดเวลาและก�าลงั
คน ลดภาระในการเก็บข้อมลูภาคสนามลงเป็นอยา่งมาก
ท�าให้ประหยดัทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย [2,3] ตวัอย่างใน
การน�าไปใช้ อาทิเชน่  ด้านการจดัท�าแผนท่ีใช้ท่ีดนิ  รีโมท
เซนซงิ สามารถใช้แปลรูปแบบการใช้ท่ีดนิประเภทตา่งๆ 
และน�าผลลัพธ์ท่ีได้มาจัดท�าแผนท่ีการใช้ท่ีดิน โดย
สามารถน�ามาใช้สนบัสนนุตดิตามและประเมินแนวโน้ม
การใช้ท่ีดิน [4]   ด้านการเกษตร รีโมทเซนซงิสามารถใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการส�ารวจบริเวณพืน้ท่ี 
เพาะปลกูพืชเศรษฐกิจ เชน่ พืน้ท่ีปลกูข้าว ปาล์มน�า้มนั 
ยางพารา สัปปะรด ซึ่งผลลัพธ์จากการแปลภาพใช้
ประเมินการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ทราบถงึความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีป่าและเขตอนรัุกษ์พนัธุ์
ไม้ และประเมินพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ในการเพาะปลกูพืช
ชนิดตา่งๆ ได้  ด้านป่าไม้ รีโมทเซนซิงสามารถ
ตดิตามการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่าไม้จากการแปรภาพถ่าย
จากบดาวเทียม เช่น ป่าดงดิบ ป่าดิบชืน้ ป่าเต็งรัง 
ป่าชายเลน เป็นต้น ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้จากการแปลสภาพ
พื น้ ท่ี ป่ านั น้   ส� า รวจ พื น้ ท่ี ป่ าอุดมสมบูร ณ์และ 
ป่าเสือ่มโทรม  นอกจากนีย้งัใช้ส�าหรับตดิตามพืน้ท่ีไฟป่า
และความเสียหายจากไฟป่า และประเมินพืน้ท่ีท่ีเหมาะ
สมส�าหรับปลกูป่าทดแทนบริเวณท่ีถูกบุกรุก หรือโดน 
ไฟป่า  ด้านธรณีวิทยา รีโมทเซนซงิสามารถใช้ภาพถ่าย
จากดาวเทียมแปลสภาพพืน้ท่ีเพ่ือจดัท�าแผนท่ีธรณีวิทยา
และโครงสร้างทางธรณีซึง่เป็นข้อมลูท่ีต้องใช้เวลาและ 
งบประมาณในการส�ารวจ และน�ามาสนับสนุนใน 
การพัฒนาประเทศ เช่น เพ่ือการประเมินหาแหล่งแร่
แหลง่เชือ้เพลงิธรรมชาต ิแหลง่น�า้บาดาล การสร้างเข่ือน 
เป็นต้น  โดยน�ามาสนบัสนนุการจดัท�าแผนท่ีภมิูประเทศ  
ด้านการวางผงัเมือง รีโมทเซนซงิสามารถใช้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมด้วยความรายละเอียดสูง เพ่ือใช้ติดตาม 
การขยายตวัของเมือง การเปลีย่นแปลงลกัษณะ รูปแบบ 
ประเภทการใช้ ท่ีดิน  ระบบสาธารณูปโภค เช่น 
การคมนาคมขนสง่ทางบก  ทางน�า้ รถไฟฟา้ BTS เป็น 
ด้านอตุนิุยมวิทยา อบุตัภิยั ประโยชน์จากการใช้รีโมทเซนซงิ 
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เพ่ือการวางแผนช่วยเหลือและฟื้นฟูพืน้ท่ีเกิดอุบตัิภัย  
ด้วยเหตนีุ ้คณะผู้ วิจยัจงึมุง่ศกึษาข้อมลูการใช้ประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลเพ่ือการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานในจงัหวดัเพชรบรีุ 

ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง

 การรับรู้จากระยะไกล หมายถึง ระบบส�ารวจ
บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ผิวโลกด้วยเคร่ืองรับรู้ (Sensors) 
ซึง่ตดิไปกบัยานดาวเทียมหรือเคร่ืองบนิ เคร่ืองรับรู้ตรวจจบั
คลืน่พลงังานแมเ่หลก็ไฟฟา้ท่ีสะท้อนจากวตัถบุนผิวโลก 
หรือตรวจจบัคลืน่ท่ีสง่ไปและสะท้อนกลบัมา หลงัจากนัน้
มีการแปลงข้อมลูเชิงตวัเลข  ซึง่น�าไปใช้แสดงเป็นภาพ
และท�าแผนท่ี การรับรู้จากระยะไกลมีทัง้ระบบท่ี 
วดัพลงังานธรรมชาต ิ[5] ซึง่มาจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
และพลงังานท่ีสร้างขึน้เองจากตวัดาวเทียม ชว่งคลืน่ของ
พลงังานแมเ่หลก็ไฟฟา้ท่ีวดัด้วยระบบการรับรู้จากระยะ
ไกลมีหลายช่วงคลื่น เช่น ช่วงของแสงท่ีมองเห็นได้ 
ช่วงคลื่นอินฟราเรด ช่วงคลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น 
การบนัทึกข้อมลูหรือรูปภาพของพืน้ท่ีจากเคร่ืองบินมี
ลักษณะแตกต่างไปจากการใช้ดาวเทียม เน่ืองจาก 
เคร่ืองบนิจะมีข้อจ�ากดัด้านการบนิระหวา่งประเทศ สว่น
ดาวเทียมจะสามารถบันทึกข้อมูลของบริเวณต่างๆ 
ของโลกไว้ได้ทัง้หมด เพราะดาวเทียมโคจรรอบโลกอยูใ่น
อวกาศและมีอปุกรณ์บนัทกึข้อมลูท่ีมีประสทิธิภาพ โดย
มีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ดงันี ้[6]

ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

 คลืน่แมเ่หลก็ ไฟฟา้เป็นพลงังานรูปหนึง่ท่ีสง่ผา่น
จากดวงอาทิตย์โดยการแผ่รังสี พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ประกอบไปด้วย สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า โดยท่ี
ทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของสนามแม่เหล็ก 
มีการเคลือ่นท่ีของคลืน่ตัง้ฉากซึง่กนัและกนั แบบฮาร์โมนิค 
คือ มีช่วงซ� า้และจังหวะเท่ากันในเวลาหนึ่งและมี
ความเร็วเทา่แสง ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้

   cf =λ  (1)
 

λ หมายถงึ ความยาวชว่งคลื่น  (m)
f  หมายถงึ ความถ่ีของคลื่น (rad/s)
c หมายถงึ ความเร็วของแสงมีคา่คงท่ี 3x108 (m/ minute)

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบไปด้วยคลื่นท่ีมี    
ความยาวชว่งคลืน่ในหลากหลายชว่งคลืน่ ตัง้แตส่ัน้ท่ีสดุ
ไปจนถึงยาวท่ีสดุ ซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นจะมีคุณสมบตัิ
เฉพาะตวั ความยาวคลืน่และความถ่ีคลืน่มีความสมัพนัธ์
กนัแบบผกผนั กลา่วคือ ถ้าความยาวคลื่นมาก ความถ่ี
จะน้อย หรือความยาวคลืน่น้อย ความถ่ีจะมาก โดยทัว่ไป 
หนว่ยวดัความยาวคลืน่ท่ีใช้ในงานรีโมทเซนซงิ มกัใช้เป็น 
ไมโครเมตร

Figure 1.  Electromagnetic Radiation

ระบบรีโมทเซนซงิ

 แบ่งตามแหล่งก�าเนิดพลังงานท่ีก่อให้เกิด
คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ มี 2 กลุม่ใหญ่ [7] คือ
 Passive remote sensing เป็นระบบท่ีใช้กนั
กว้างขวางตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบัน โดยมีแหล่ง
พลงังานท่ีเกิดตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์เป็นแหลง่
ก�าเนิดพลงังาน ระบบนีจ้ะรับและบนัทกึข้อมลูได้ สว่น
ใหญ่ในเวลากลางวนั และมีข้อจ�ากดัด้านภาวะอากาศไม่
สามารถรับข้อมลูได้ในฤดฝูนหรือเม่ือมีเมฆหมอกฝน
 Active remote sensing เป็นระบบท่ีแหล่ง
พลงังานเกิดจากการสร้างขึน้ในตวัของเคร่ืองมือส�ารวจ 
เช่น ช่วงคลื่นไมโครเวฟท่ีสร้างในระบบเรดาห์ แล้วส่ง
พลังงานนัน้ไปยังพืน้ท่ีเป้าหมาย ระบบนีส้ามารถท�า 
การรับและบนัทึกข้อมลู ได้โดยไม่มีข้อจ�ากดัด้านเวลา 
หรือ ด้านสภาวะภมิูอากาศ คือสามารถรับสง่สญัญาณ
ได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน อีกทัง้ยงัสามารถทะลผุ่าน
กลุ่มเมฆ หมอก ฝนได้ในทุกฤดูกาลในช่วงแรกระบบ 
passive remote sensing ได้รับการพฒันามาก่อน และ
ยงัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั สว่นระบบ active 
remote sensing มีการพฒันาจากวงการทหาร แล้วจงึ
เผยแพร่เทคโนโลยีนีต้่อกิจการพลเรือนในช่วงหลัง 
การส�ารวจในด้านนีไ้ด้รับความสนใจมากขึน้โดยเฉพาะ

 

Amplitude 

Lambda 

Trough 

Crest 
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กบัประเทศในเขตร้อนท่ีมีปัญหาเมฆ หมอก ปกคลมุอยู่
เป็นประจ�า และจากผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ 
การรับรู้ระยะไกลระบบ Active และ Passive เพ่ือจ�าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน [4] พบว่าระบบ Active 
เหมาะสมในการน�ามาจ�าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทแหลง่น�า้ สว่นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทอ่ืน ๆ 
ควรใช้ระบบ Passive

หลักการท�างานของรีโมทเซนซงิ

 หลักการของ รี โมทเซนซิ งประกอบด้วย
กระบวนการ 2 กระบวนการ ดงัตอ่ไปนีคื้อ
 กระบวนการได้รับข้อมลู (Data Acquisition) 
เ ร่ิมตัง้แต่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งก�าเนิด
พลงังาน เช่น ดวงอาทิตย์ เคลื่อนท่ีผา่นชัน้บรรยากาศ, 
เกิดปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถบุนพืน้ผิวโลก และเดินทางเข้าสู่
เค ร่ืองวัด /อุปกรณ์บันทึก ท่ีติดอยู่กับยานส�ารวจ 
(Platform) ซึง่โคจรผา่น ข้อมลูวตัถหุรือปรากฏ การณ์บน
พื น้ ผิ ว โ ล ก ท่ี ถู ก บัน ทึ ก ถู ก แ ป ล ง เ ป็ น สัญ ญ า ณ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งลงสู่สถานีรับภาคพืน้ดิน (Receiving 
Station) และผลติออกมาเป็นข้อมลูในรูปแบบของข้อมลู
เชิงอนมุาน (Analog Data) และข้อมลูเชิงตวัเลข (Digital 
Data) เพ่ือน�าไปน�าวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป
       กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) 
วิธีการวิเคราะห์มีอยู ่2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์ด้วยสายตา 
(Visual Analysis) ท่ีให้ผลข้อมลูออกมาในเชิงคณุภาพ 
(Quantitative) ไม่สามารถ วดัออกมาเป็นคา่ตวัเลขได้

แนน่อน  สว่นวิธีการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital 
Analysis) ท่ีให้ผลข้อมลูในเชิงปริมาณ (Quantitative) ท่ี
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นคา่ตวัเลขได้
 

ขัน้ตอนการส�ารวจทางรีโมทเซนซงิ

 รีโมทเซนชิง มีการส�ารวจ โดยการได้รับข้อมลู 
(Data acquisition) เป็นกระบวนการบนัทกึพลงังานท่ี
สะท้อนหรือสง่ผา่นของวตัถโุดยเคร่ืองมือบนัทกึข้อมลูบน
ยานส�ารวจ (Platform) แล้วสง่ข้อมลูเหลา่นัน้ไปยงัสถานี
รับสญัญาณภาคพืน้ดิน  เพ่ือผ่านกรรมการวิธีการผลิต
เป็นข้อมลู ซึง่ข้อมลูผลลพัธ์อยูไ่ด้ทัง้รูปแบบของภาพถ่าย
และข้อมลูเชิงตวัเลข ประกอบไปด้วย 1) แหลง่พลงังาน 
คือ  ดวงอาทิตย์  2 )  การ เคลื่ อน ท่ีของพลังงาน 
(คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้) ผา่นชัน้บรรยากาศโลก 3) ลกัษณะ
ผิวหน้าของโลก ซึ่งพลงังานท่ีผ่านชัน้บรรยากาศโลก 
4) ระบบถ่ายภาพหรือระบบการบันทึกข้อมูล  ซึ่ง 
 ความละเอียดของภาพขึน้กบัระดบัความสงูของวงโคจร 
ความสามารถของระบบท่ีบนัทกึและสภาพบรรยากาศ
ของโลกขณะพลงังานสะท้อนกลบั 5) ผลิตภณัฑ์ข้อมลู 
เป็นข้อมลูท่ีได้รับทัง้ในแบบรูป เชิงตวัเลขและรูปภาพ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลตีความ การผลิต และ
การน�าไปใช้ 6) กระบวนการแปลภาพ ซึง่อาจจะใช้ทัง้วิธี
ด้วยสายตา หรือ ด้วยคอมพิวเตอร์ 7) ผลิตภัณฑ์
สารสนเทศ

Figure 2.  Remote Sensing [3]
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ขัน้ตอนการศกึษา

วัตถุประสงค์

 1.เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
การรับรู้ระยะไกลของกรมป่าไม้ กรมโยธาและผงัเมือง 
แขวงทางหลวงจงัหวดัเพชรบรีุ
 2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลระหวา่งเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ 
กรมโยธาและผงัเมือง และแขวงทางหลวงจงัหวดัเพชรบรีุ

ขอบเขต

 ประชากร   เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีใช้
เทคโนโลยีระยะไกลใน อ�าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ
 กลุ่มตัวอย่าง  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีใช้
เทคโนโลยีระยะไกลในจงัหวดัเพชรบรีุ ได้แก่ กรมป่าไม้  
จ�านวน 16 คน กรมโยธาและผงัเมือง จ�านวน 27 คน และ
แขวงทางหลวง จ�านวน 7 คน รวมจ�านวนทัง้หมด 46 คน

ขัน้ตอนวธีิ

 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงส�ารวจ 
เพ่ือส�ารวจผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะ
ไกลเพ่ือการปฎิบตังิานในจงัหวดัเพชรบรีุ ทัง้นีก้ารส�ารวจ
ดงักลา่วเป็นการศกึษาความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งคือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจงัหวดัเพชรบรีุ 
ซึ่งคณะผู้ วิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างเก็บข้อมลู จากเจ้า
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในส�านกังานกรมป่าไม้  จ�านวน 16 คน 

กรมโยธาและผงัเมือง จ�านวน 27 คน และแขวงทางหลวง 
จ�านวน 7 คน รวมจ�านวน 46 คน
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คณะผู้ วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ ข้อมลูทัว่ไป 
ข้อมลูเก่ียวกบัเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และข้อเสนอ
แนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ คณะผู้ วิจยัด�าเนิน
การโดยใช้สถิตเิชิงพรรณา ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมลู คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการศกึษา

 จากการศึกษาการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
การรับรู้ระยะไกลเพ่ือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานใน
จงัหวดัเพชรบุรี จากกรมป่าไม้ กรมโยธาและผงัเมือง 
แขวงทางหลวง สามารถแสดงผลการวิจยัได้ดงันี ้
 ผู้ ตอบแบบประเมินทัง้หมด 46 คน เป็น 
เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานท่ีใช้เทคโนโลยีระยะไกลในจงัหวดั
เพชรบรีุ ได้แก่ กรมป่าไม้  จ�านวน 16 คน กรมโยธาและ
ผงัเมือง จ�านวน 27 คน และแขวงทางหลวง จ�านวน 7 
คน  โดยสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี และ ระดบั 
การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอายุการท�างาน
มากกวา่ 10 ปี ดงัแสดงใน Table1

Table 1. Demographic Information

Demographic Information Respondent (N=46)

Royal Forest 
Department (N=16)

Department of Public 
Works and Town & 
Country Planning 

(N=23)

Highway District 
(N=7)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

G
en

de
r

Male 8 50 17 73.91 4 57.14

Female 8 50 6 26.09 3 42.86
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Demographic Information Respondent (N=46)

Royal Forest 
Department (N=16)

Department of Public 
Works and Town & 
Country Planning 

(N=23)

Highway District 
(N=7)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

Number 

(Person)

Percentage 

(%)

Ag
e 

G
ro

up

Less than 25 years old 0 0 0 0 1 14.29

25-35 years old 6 37.5 4 17.39 3 42.86

36-45 years old 6 37.5 8 34.78 2 28.57

More than 46 years old 4 25 11 47.83 1 14.29

Ed
uc

at
io

n 
Le

ve
l Elementary School 0 0 1 4.35 0 0

High School or Equivalent 2 12.5 6 26.09 3 42.86

Ungraduated or higher 13 81.25 16 69.57 4 57.14

D
ur

at
io

n 
of

 
Em

pl
oy

m
en

t Less than 1 year 0 0 1 4.35 1 14.29

1-5 years 2 12.5 3 13.04 4 57.14

6-10 years 7 43.75 4 17.39 0 0

More than 10 years 7 43.75 15 65.22 2 28.57

 จากข้อมลูการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้
ระยะไกลเพ่ือการปฏิบตังิานของทัง้3หนว่ยงาน สามารถ

แสดงข้อมลูได้ดงั Table 2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

Table 2. Information about Usage of Remote Sensing Technology for Operations

Assessment Topic
Opinion Level

X S.D.
Opinion 
Level

Applications of Remote Sensing Technology 

1.1 Natural Disaster Monitoring 4.28 0.75 High

1.2 Coastal and Oceanic Study 3.98 0.86 High

1.3 Irrigation Study 4.07 1.00 High

1.4 Archaeology and Anthropology Study 3.98 1.39 High

1.5 Photogrammetry and Cartography 4.28 0.78 High

1.6 Geological Survey 4.04 0.85 High

1.7 Civil Engineering 4.11 0.95 High
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Assessment Topic
Opinion Level

X S.D.
Opinion 
Level

1.8 Agricultural and Forestry Study 4.11 0.88 High

1.9 Urban Planning 4.11 0.99 High

Benefits of Remote Sensing

2.1 Cover wide area on data gathering, thereby easily looking 
for overview and gaining data in near real-time 

4.24 0.82 High

2.2 Gather data in different levels of spatial and radiometric 
resolution depending on device capabilities and height of in-
stallation location

4.07 0.80 High 

2.3 Continuously gather data day and night across thermal 
infrared (TIR) and microwave wavelength

3.93 0.77 High

2.4 Gather data across wavelengths, thereby gaining more 
data about objects being considered than normal recognition

3.98 0.77 High

2.5 Accurately gather data in the area where it is difficult to 
access

4.02 0.82 High

Problems/Disadvantage of Remote Sensing Technology

3.1 Price, initial budget and operating cost are somewhat high, 
especially for providing locations for installation and manufac-
turing of measuring devices

4.37 1.06 High

3.2 Skilled personnel is required 4.35 1.06 High

3.3 Gathered data sometimes lacks spatial resolution because 
of limited remote survey

4.24 0.77 High

3.4 Gathered data is incorrect due to, for instance, system 
malfunction and environment while gathering data

4.15 0.84 High

 จากผลการส�ารวจความคิดเห็นท่ีมีระดับ 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ราคา งบลงทุน  
ในเบือ้งต้นและงบด�าเนินการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ 
ในการจดัหาสถานีติดตัง้และการสร้างอปุกรณ์ตรวจวดั 
( X =4.37, S.D. = 1.06)  ข้อมลูท่ีได้บางครัง้ยงัขาด 

ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี เน่ืองจากมาจากการส�ารวจระยะ
ไกลมีข้อจ�ากดัอยู ่( X =4.24, S.D. =0.77) และ  สามารถ
ตรวจวัดครอบคลุมพืน้ท่ีได้เป็นบริเวณกว้าง ท�าให้ 
มองภาพรวมได้ง่าย และได้ข้อมูลท่ีค่อนข้างทันต่อ
เหตกุารณ์ ( 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

Assessment Topic
Respondent (N=46)

F SigRoyal Forest 
Department 

(N=16)

Department of 
Public Works 
and Town & 

Country  
Planning (N=23)

Highway District 
(N=7)

X S.D. X S.D. X S.D.

Applications of Remote 
Sensing Technology

3.50 0.78 4.52 0.22 4.13 0.63 16.810 0.000*

Benef i ts  o f  Remote 
Sensing

3.61 0.70 4.31 0.38 4.20 0.58 8.233 0.001*

Problems/Disadvantage 
o f  Remote Sens ing 
Technology

3.98 0.88 4.45 0.51 4.40 0.64 2.316 0.111

Assessment Summary 3.70 0.67 4.43 0.28 4.24 0.60 10.181 0.000*

* Statistically significant level of 0.05

  ผลการประเ มินความคิด เห็นต่อการใ ช้
เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลระหวา่งกรมป่าไม้ กรมโยธา
และผงัเมือง แขวงทางหลวง จากรายการประเมินทัง้สาม
ด้านดงัตารางท่ี 3 แสดงให้เหน็วา่คะแนนระดบัความคดิ
เห็นของผู้ ประเมินทัง้สามกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี 
นยัส�าคญัทางสถิติ (P=0.00, P<0.05)  ผลประเมินท่ี 
แตกตา่งกนัมีสองด้าน คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีการรับ
รู้ระยะไกล  (P= 0.000, P<0.05) และด้านประโยชน์ 
การรับรู้ระยะไกล (P=0.001, P<0.05) สว่นด้านปัญหา
หรือข้อด้อยของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลนัน้ 
ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าถึงแม้หน่วยงานต่างกนั 
แตก่ารใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและประโยชน์ท่ีได้
รับจะแตกต่างกัน  แต่ ปัญหาหรือข้อด้อยท่ี มีนั น้ 
ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่แสดงให้เหน็วา่ การใช้เทคโนโลยีและ
ประโยชน์ท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกลให้ผลแตกต่างกัน 
ตามลกัษณะการน�าไปประยกุต์ใช้งานของหนว่ยงานตา่งๆ  
ส่วนปัญหาหรือข้อด้อยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล 
ยงัคงเป็นปัญหาของทกุหนว่ยงาน เชน่ 1. ราคา งบลงทนุ 
ในการจดัหาสถานีติดตัง้และการสร้างปปุกรณ์ตรวจวดั 

2. ต้องใช้บคุลากรท่ีได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน  3. ข้อมลู
ท่ีได้ยงัคลาดเคลื่อน

สรุป

  จากการศกึษาข้อมลูเทคโนโลยีการรับรู้ระยะ
ไกลในครัง้นี ้ ได้ทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีของ
รีโมทเซนชิง ท่ีสามารถน�ามาพัฒนาประเทศให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ทางด้านภูมิศาสตร์ การคมนาคม 
การสนบัสนนุการประเมินแนวโน้มการใช้ท่ีดิน ทางด้าน
การเกษตร พืน้ท่ีป่าไม้ สมุทรศาสตร์และการประมง 
การวางผงัเมือง ด้านสิง่แวดล้อม โบราณคดีอตุนิุยมวิทยา
อบุตัภิยั การท�าแผนท่ี ทรัพยากรน�า้ อทุกวิทยา [9]  โดย
ในจงัหวดัเพชรบรีุก็มีการน�าเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล
มาใช้เพ่ือการปฏิบตัิงาน ซึง่ประโยชน์การรับรู้ระยะไกล
ท่ีหนว่ยงานเหน็ด้วยเป็นอยา่งมาก  คือ สามารถตรวจวดั
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้เป็นบริเวณกว้าง ท�าให้มองภาพรวม
ได้ง่าย และได้ข้อมูลท่ีค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ 
( X =4.24, S.D. =0.82)  รองลงมาคือการตรวจวดัได้
หลายระดบัของความละเอียด เชิงพืน้ฐานและเชิงรังสี
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โดยขึน้อยู่กับความสามารถขอตัวอุปกรณ์และระดับ
ความสงูของสถานีติดตัง้ ( X =4.07, S.D. =0.80)  และ 
ตรวจวดัข้อมูลในพืน้ท่ี ท่ีเข้าถึงทางพืน้เดินล�าบากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.24,  S.D.  =0.82) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์ มงคลสวสัดิ์ [6] 
ท่ีกลา่วว่าเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลช่วยลดเวลาและ
ก�าลงัคน ลดภาระในการเก็บข้อมูลภาคสนามลงเป็น
อย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยในครัง้นี ้
แสดงให้เหน็วา่ราคา งบลงทนุ ในเบือ้งต้นและงบด�าเนิน
การคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะในการจดัหาสถานีตดิตัง้และ
การสร้างอปุกรณ์ตรวจวดั นัน้เป็นปัญหาหรือข้อจ�ากดัท่ี
ส่งผลกระทบท�าให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้
ระยะไกลยงัคงใช้งานได้ไมท่ัว่ถงึหรือไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ 
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