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หลากหลายทางชีวภาพ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชา
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สองศรี, D.Eng. 83 หนา

วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชและสัตวปาที่มีอยูใน
ประเทศไทย โดยศึกษาพืชทั้งหมด 123 ชนิด สัตวทั้งหมด 75 ชนิด โดยมีการแสดงผลการศึกษาผาน
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร Google Earth เพื่อบอกตําแหนงบริเวณที่มีพืชและสัตวชนิดนั้น
อาศัยอยู ขั้นตอนการศึกษาจะแบงออกเปน 1) เก็บรวมรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2) นําขอมูลมาเรียบ
เรียงไวที่โปรแกรม Microsoft Excel 3) นําขอมูลมาวางในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร Google 
Earth เพื่อแสดงผลในรูปของภาพและตัวอักษร ที่แสดงรายละเอียดของพืชและสัตวแตละชนิด จาก
การศึกษาพบวาไมยืนตนหลายชนิด อยูในปาเบญจพรรณเปนสวนมาก และมีกระจายทั่วไปในประเทศ
ไทย ในสวนของสัตวที่ศึกษาวาพบสัตวน้ํามากที่สุด จําพวก ปลา กุง หอย ซึ่งพบมากบริเวณแหลงน้ําใน
ภาคกลาง และภาคใต ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชประโยชนไดในการเปนสื่อการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรตอไป
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Orapin  Bunkatwattanakul 2008: Application of GIS (Geographic Information System) for 
Study of Biodiversity in Thailand. Bachelor of Science ( Biological Science ), Major Field:
Biological Science, Department of Science.  Special Problem Advisor: Mr. Puttaporn  
Songsri, D.Eng. 83 pages.

This research was aimed to study plants and wild animals biodiversity in Thailand. The 
information from 123 plants and 75 wild animal species was acquired from reliable data source and 
analysed by geographic information system program Google Earth. This program can specify place 
and position from biodiversity data. There are 3 steps in this study: 1) to collect data of plant and wild 
animals. 2) to compiled data with spread sheet program Microsoft Excel. 3) to input compiled data to 
Google Earth program in the from of place, position and picture of these plants and animals. The 
results of this study showed that the large trees were found in mixed deciduous forest and disperse 
widely in Thailand. The aquatic animals including fish, crustacean and mollusk were found widely in 
central and southern part of Thailand. This data can be use as science teaching media in the future.
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การใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

Application of GIS (Geographic Information System) 
for Study of Biodiversity in Thailand

คํานํา

ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งจะศึกษาในดานของพืชและ
สัตว ที่พบไดในประเทศ โดยใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ Google Earth ซึ่งจะแสดง
ตําแหนงของที่อยูของพืชและสัตวเบื้องตน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนระบบสารสนเทศ
ขอมูลเชิงพื้นที่หรือขอมูลที่มีพิกัดตําแหนง ซึ่งเปนการผสมผสานการทํางานระหวางกระบวนการวิธี
วิเคราะหรวมกับระบบฐานขอมูลที่มีการอางอิงเชิงพิกัด เปนระบบที่แสดงพื้นที่ของขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร สามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ พิกัดตําแหนงบนพื้นโลก มีฐานขอมูลเปน
องคประกอบที่สําคัญ การแสดงผลเปนการตอบคําถามเชิงพื้นที่ใหแกผูใช

ในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพบวาขอมูลเปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถนํามาคนควาวิจัย
ในดานตางๆ การใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ในการจัดเก็บขอมูลของพืชและสัตวปาจึง
เปนสิ่งที่นาสนใจ ทําใหทราบแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและพืชพันธุที่มีอยูในประเทศไทย เพื่อให
ทราบสถานภาพของสัตวปาและพืชพันธุ และเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการอนุรักษเชิงวิจัย อัน
เปนประโยชนตอการวิจัยคนควาทางดานชีววิทยาของพืชและสัตวไดในอนาคต
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วัตถุประสงค

1.  รวบรวมขอมูลสัตวปาและพันธุพืช ที่มีอยูในประเทศไทย โดยแสดงขอมูลในลักษณะ
ของฐานขอมูล และแสดงผลในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอมูลที่เปนภาพและ
ตัวอักษร แสดงรายละเอียดและแหลงที่อยูของพืชและสัตว

2.  เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหสามารถนําไปใชศึกษาตอทางดานชีววิทยา และดานนิเวศวิทยา 
เพื่อหาแหลงที่อยูของพืชและสัตวปาเบื้องตน สามารถใชเปนสื่อการสอน ซึ่งสามารถเห็นลักษณะ
ของพืชและสัตวได
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การตรวจเอกสาร

1.  ประวัติความเปนมาของ Google

เปนชวงปซึ่งเปนจุดเริ่มตนของตํานาน Google เมื่อ 2 ผูรวมกอตั้ง Google ตั้งแตแรกคือ  
Larry Page และ Sergey Brin ทั้งคูไดรูจักกันที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สาขา Computer science 
เมื่อป 1995 ขณะนั้น Larry อายุ 24 ป และ Sergey อายุ 23 ป ดวยบุคลิกที่กลาคิดกลาแสดงออกใน
บรรดาเรื่องตางๆ ที่ตัวเองสนใจของทั้งคู ไดกลายมาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญในเรื่องของการสรางเทคโนโลยีระบบจักรกลที่สามารถดึงสืบคนขอมูลที่มีขนาดใหญๆ ได 
ซึ่งยังเปนหัวขอที่สําคัญและสามารถพัฒนาตอไดอีกมากมายในดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนถาย
ขอมูล

เดือนมกราคมป 1996 Larry Page และ Sergey Brin ไดเริ่มคนควาเทคโนโลยีจักรกลคนหา
หรือวา search engines ที่สมัยนั้น ถูกเรียกวา BackRub ซึ่งหมายถึงความสามารถอันพิเศษที่สามารถ
สามารถจะเขาไปวิเคราะห “back links” ที่สามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตตางๆ ได โดยในชวงแรกๆ 
นั้น การทํางานของทั้งคูก็เปนไปดวยความยากลําบากเพราะยังขาดปจจัยดานทุนทรัพยเหมือนกับ
นักศึกษาทั่วไป เมื่อเวลาผานไป ปรากฏวาเทคโนโลยี BackRub กลับเริ่มมีชื่อเสียงและเปนที่
กลาวขวัญตื่นตาตื่นใจไปทั่วมหาวิทยาลัยกับระบบจักรกลคนหาที่ถือวาเปนเรื่องใหมในสมัยนั้น

ทั้ง 2 คนไดพยายามสานตอรากเหงาของเทคโนโลยีที่ตนเองคิดคนขึ้นมาใหเริ่มเปนรูปเปน
ราง โดยใชหอพักของ Larry มาเปนหอง Data center หองปฏิบัติการแรกของ Google ซึ่งในชวงแรก
ทั้งคูก็ไมไดสนใจที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้ออกไปสูทองตลาด ในขณะนั้นได
เสนอแนวคิดกับเว็บไซตของ Yahoo! เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมของพวกเขา แตตอนนั้น Yahoo! ไม
สนใจระบบ Search engine และมองวากลุมลูกคาของ Yahoo! ไมจําเปนตองใชจักรกลคนหาแบบนี้ 
และแนะนําให Larry และ Sergey ตั้งบริษัทขึ้นมารองรับเองจะดีกวา

เมื่อไดรับคําตอบแบบนี้ ก็เลยทําใหทั้ง 2 คนตัดสินใจที่จะเริ่มตนสรางอาณาจักรของตนเอง
ขึ้นมา สิ่งแรกที่พวกเขาคิดก็คือหาเงินทุนสําหรับใชเปนงบประมาณในการยายออฟฟศออกไปจาก
หอพักนักศึกษา และหาทางจายเงินคาฮารดดิสกที่พวกเขาลงทุนที่จะมาชวยโครงการนี้ใหสําเร็จ
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คนแรกที่มองเห็นศักยภาพของ Search engine ก็คือ Andy Bechtolsheim ผูรวมกอตั้ง Sun 
Microsystems เมื่อ Larry และ Sergey ไดนําโปรแกรมตัวอยางเขาไปนําเสนอ และไดมีการพูดคุยกัน
ทุกวัน

วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1999 Google ก็ไดประกาศวาไดมีผูรวมทุนขนาดใหญเขามาอีก 2 ราย
คือ Mike Moritz แหงกลุมบริษัทเงินทุน Sequoia และ John Doerr ของบริษัท Kleiner Perkins มานั่ง
อยูในตําแหนงคณะกรรมการบริหารของบริษัทพรอมกับเงินลงทุนเพิ่มเขามาอีกถึง 25 ลานดอลลาร 
และโปรแกรม Search Engines ก็ไดถูก AOL/Netscape นําไปใชสําหรับเปนเครื่องมือดานใน
เว็บไซต ซึ่งมียอดใชงานสูงถึง 3 ลานครั้งตอวันเลยทีเดียว

ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด แลววันหนึ่ง Andy ไดพูดประโยคที่กลายเปนตํานานของ 
Google นั่นก็คือ “แทนที่จะมาพูดกันแตเรื่องของรายละเอียดของโปรแกรม เอาเปนวาผมเขียนเช็ค
ใหกับคุณเลยดีกวา” แลวเช็คเงินจํานวน 1 แสนดอลลารก็ทําให Google Inc. ถูกกอตั้งขึ้นมาอยาง
เปนทางการนับแตการพูดคุยกันในวันนั้น เมื่อรวมกับเงินทุนจากญาติพี่นองเพื่อนฝูงและคนที่มอง
เปนอนาคตของ Google สุดทายเงินลงทุนเบื้องตนในการสรางอาณาจักรของ Google ก็เลยลงเอย
ของการเริ่มตนที่ 1 ลานดอลลาร

เดือนกันยายน ปเดียวกันนี้ที่ Menlo Park แคลิฟอรเนียก็กลายเปนที่พํานักใหมของ Google 
Inc. และได Craig Silverstein มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี หลังจากน้ันเว็บไซตชื่อ 
Google.com ก็เริ่มออกสูสายตาของนักทองเว็บไซตทั่วโลก มีคนเขามาใชบริการคนหาเว็บไซตใน
ชวงแรกที่ยังเปนเบตาเวอรชั่นสูงถึงวันละกวาหมื่นครั้ง พอถึงเดือนธันวาคม หนังสือ PC Magazine 
ไดจัดเว็บไซตของ Google ใหเปนสวนหนึ่งของ Top 100 Web Sites และ Search Engines ประจําป 
1998 มาถึงตอนนี้ชื่อของ Google ก็ไมไดเปนชื่อโนเนมอีกตอไป แตกลายเปนแบรนดเนมระดับโลก
ไปเรียบรอยแลว

ป 2000 เปนปที่อาณาจักรของ Google เริ่มคนควาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเสริมอยาง 
Google Directory และบริการคนหาขอมูลผานอุปกรณเชื่อมตอแบบไรสาย รวมถึงความสามารถใน
การใหบริการภาษาตางๆ สําหรับใชคนหาลิงคเว็บไซตไดถึง 10 ภาษาทั่วโลก
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วันที่ 26 เดือนมิถุนายน Google และ Yahoo ไดประกาศการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกันโดย
ทั้ง 2 บริษัทจะมีการและเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับบริการที่เขามาสูงถึง 18 ลาน
ครั้งตอวัน และตอนนี้เว็บไซต NetEase ของประเทศจีน และ Biglobe ของญี่ปุน ตางก็ใชระบบ
คนหาของ Google เขามาใชในเว็บไซตของตนเปนครั้งแรก

บริการใหมๆ ของ Google ในชวงปนี้ ไดแก AdWords บริการคียเวิรดคนหาเกี่ยวกับการ
โฆษณาสําหรับธุรกิจองคกรขนาดเล็ก และพอมาถึงชวงปลายป 2000 Google Toolbar ก็ไดเผยโฉม
ออกมาสูทองตลาดเว็บไซต ซึ่งชวยทําใหบริการคนหาของ Google สามารถทําไดอยางงายๆ โดยที่ผู
ที่ใชงานไมจําเปนตองเขาไปที่หนาเว็บไซตของ Google อีกตอไป 

สิ้นป 2000 Google สามารถทํายอดสถิติคนใชบริการคนหา Search Engines ไดสูงถึงวันละ 
100 ลานคน การใชงานของโปรแกรมนี้แพรหลายไปกลุมคนทุกระดับที่มีการใชงานระบบ
คอมพิวเตอร ไมวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยคนควา รวมถึงบริการคนหาแบบไรสายนั้นก็
ประสบความสําเร็จอยางมากมาย เพราะอุปกรณมือถือนั้นมีการใชงานกันทั่วโลก และเมื่อ
โทรศัพทมือถือสามารถเชื่อมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ตได การมีเครื่องมือสําหรับใชคนหา
เว็บไซตตางๆ ก็เปนเรื่องจําเปนเชนกัน

ป 2001 ในเดือนกุมภาพันธ Google ไดเริ่มรุกเขาสูธุรกิจดอทคอมอยางเปนทางการ เมื่อได
เขาไปถือหุนซื้อบริษัท Deja.com ซึ่งเปนเว็บไซตดานระบบฐานขอมูลอินเทอรเน็ตขนาดใหญ โดย
การนําระบบฐานขอมูลเหลานี้ใหกลายมาเปนฟอรแมตที่สามารถใช Search Engines เขาไปคนหาได 
ดวยความสําเร็จที่กาวเขามาถึงจุดนี้ในชวงไตรมาสที่ 4 ของปลายป 2001 Google ก็เริ่มประกาศให
ชาวโลกไดทราบวาตอนนี้ธุรกิจออนไลนของตนกําลังทํารายไดและผลกําไรใหอยางเปนล่ําเปนสัน
แลว

ชื่อเสียงของ Google เริ่มเปนที่รูจักไปทั่วโลก เมื่อเดือนตุลาคม Google ไดตกลงเซ็นสัญญา
รวมกับ Lycos Korea ในการนําจักรกลคนหาของ Google ไปใชบริการในดานกลุมขาวหรือวา 
Usenet Archive ใน New Group สําหรับกลุมผูใชที่อยูในฝงเอเชีย และ Google ก็สามารถรองรับ
ภาษาทั่วโลกไดถึง 26 ภาษาแลว รวมถึงภาษาอาหรับและภาษาตุรกี
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ในเดือนธันวาคม Google ไดขยายความสามารถในการใหบริการไปอีกขั้นหนึ่ง 
นอกเหนือไปจากระบบการคนหาขอมูลสวนที่เปนตัวหนังสือ โดยบริการใหมที่ชื่อวา “Google 
Image Search” ซึ่งเปนบริการคนหาภาพแบบออนไลนโดยใชระบบดัชนีคนหา รวมไปถึงบริการซื้อ
ขายของออนไลน Google สามารถเขาไปคนหาอีเมลออเดอรแคตาล็อกไดมากกวา 1,100 รายการ 
อยางงายดาย เทียบกับระบบเดิมที่ตองใชโทรศัพทหรือวาแฟกซออเดอรเปนหลัก

เดือนธันวาคมนี้เหมือนจะเปนเดือนแหง Google อยางแทจริง เพราะวาระบบคนหาของ 
Google นั้นมีฐานขอมูลที่สามารถคนหาเอกสารที่เปน Web Documents ไดสูงถึง 3 พันลานรายการ 
เปนการพังทลายกําแพงกั้นเทคโนโลยีดานขอมูลแบบเดิมๆ และทําใหโลกของระบบขอมูลขาวสาร
นั้นถูกยอลงมาเหลือเพียงแคปลายนิ้วคลิกเทานั้น

เดือนกุมภาพันธ 2002 Google ไดรับรางวัล “Search Engine Watch Awards” ซึ่งเปนรางวัล
ที่ไดจากการลงความเห็นของเว็บมาสเตอรจากทั่วโลกที่ใหคะแนน Google ในฐานะบริการยอดเยี่ยม
ดานตางๆ เชน Best Image Search Engine, Best Design, Most Webmaster Friendly Search Engine 
และบริการ Best Search Feature

นวัตกรรมในชวงปนี้ของ Google มีการพัฒนาเครื่องมือชวยเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเค
ชัน (Application Programming Interfaces-APIs) ซึ่งชวยทําใหองคกรหรือวาบริษัทตางๆ สามารถ
คนหาเอกสารที่เก็บและหมุนเวียนอยูภายในบริษัทไดนับเปนพันลานฉบับ และบริการใหม Google 
Compute ที่เพิ่มเขาไปไวใน Google Toolbar โดยเปนโปรแกรมที่สามารถเขาไปตรวจคนไดวาชวง
จังหวะเวลาไหนที่คอมพิวเตอรของคุณเกิดไมยอมทํางานขึ้นมา โปรแกรมจะเขาไปตรวจสอบและ
กระตุนใหระบบทํางานตามหลักตรรกะทางคณิตศาสตรคลายกับระบบการออกแบบยาเพื่อใหเขาสู
ระบบการทํางานของรางกายนั่นเอง

มีอีกบริการหนึ่งของ Google ในเดือนกุมภาพันธนี้ก็คือบริการ AdWords บริการเกี่ยวกับ
ระบบโฆษณาโดยการใชวิธีวัดแบบ Cost-Per-Click (CPC) เพื่อทําใหโฆษณานั้นสามารถสื่อไปถึง
กลุมลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายตองการจะชมสื่อโฆษณาตามที่ตัวเองตองการ โดยไมจําเปนตองยัด
เยียดโฆษณาแบบเหวี่ยงแหเหมือนเดิมอีกตอไป เรียกวาตรงใจทั้งผูบริโภคและบริษัทที่ตองการจะ
ขายสินคาของตนไดมากที่สุด
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เดือนกันยายนปเดียวกันนี้ Google ไดเปดเว็บเซอรวิส Google News มาใหบริการสําหรับ
แหลงขอมูลขาวสารทั่วโลก เปนบริการฟรีที่ผูใชสามารถสแกนคนหาหัวขอขาวใหมๆ ไดตลอดเวลา 
และชวงสงทายป 2002 คือในเดือนธันวาคม เราก็ไดเห็นบริการ Froogle บริการคนหาสินคาที่มีการ
จัดออกมาเปนหมวดหมูตางๆ มากมาย ซึ่งมีเว็บไซตใหเลือกชอปปงนับลานเว็บไซต

ป 2003 เปนกาวที่สําคัญในการพลิกโฉมใหกับวงการโฆษณาออนไลนผานเว็บไซตกับ
บริการ Google AdSense บริการที่ชวยทําใหเว็บไซตตางๆ ที่เขามาใชบริการของ Google สามารถ
สรางรายไดใหกับเว็บไซตของตนเอง ดวยการเพิ่มมูลคาหนาเว็บไซตของตนเองเพียงแคการคลิก
หนาโฆษณาบนเว็บไซตเทานั้น

พรอมกันนั้น Google Toolbar เวอรชัน 2.0 ก็ไดออกสูทองตลาดพรอมๆ กับ Google 
Deskbar คราวนี้แถบเครื่องมือ Toolbar ของ Google ไดเพิ่มประสิทธิภาพในดานของระบบปองกัน 
Pop-up โฆษณาของเว็บไซตตางๆ (Pop-Up blocker) และระบบ Form Filler ที่ชวยยนเวลาในการ
กรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัวของคุณในกรณีที่คุณตองการไปสมัครใชบริการที่เว็บไซตอื่นๆ และ
ตองมีการกรอกขอมูลสมัครสมาชิกอยูเปนประจํา รวมถึงทูลบารยูทิลิตี้อื่นๆ ที่เขามาเสริม เชน 
ระบบเครื่องคํานวณ หรือระบบคนหาสายการบิน เปนตน

มาถึงป 2004 ปที่ระบบฐานขอมูลดัชนีคนหาของ Google มีจํานวนสูงถึง 4.28 พันลานหนา
เว็บเพจ Google ไดรับตําแหนง “Brand of the Year” ประจําป 2003 รวมถึงสถานีชองขาว ABC 
News ก็ใหเกียรติ Larry กับ Sergey ในฐานะ “Person of the Week”

เดือนกุมภาพันธ วันที่ 17 Google ไดประกาศอยางเปนทางการวา ตอนนี้ระบบดัชนี
ฐานขอมูลของ Google มีอยูสูงถึง 6 พันลานรายการ โดยแบงออกเปนดัชนีรายชื่อเว็บไซต 4.28 
พันลานชื่อเว็บเพจที่มีภาพเปนสวนประกอบอีก 880 ลานเว็บไซต และมีระบบสงขอความ Usenet 
อีก 845 ลานกลุม กลายเปนระบบฐานขอมูลที่ใหญที่สุดในบรรดาผูใหบริการทั้งหมด

บริการใหมๆ ในชวงตนป 2004 นี้ก็มี บริการ Local Search ซึ่งเปนบริการแผนที่ประจํา
เมืองหรือรัฐตางๆ ในอเมริกา ผูใชสามารถคลิกเขาไปคนหารานคาหรือวาแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่
สําคัญไดและบริการ Personalized search อันนี้ก็เปนบริการที่ตอยอดมาจากคนที่เปนสมาชิกอีเมล
ของ Google ผูใชสามารถเขาไปคนหารายชื่อของดัชนีคนหาตางๆ ในอดีตที่เคยทําเอาไวโดยไม
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จําเปนตองมาเริ่มคนหาใหมอีก เพียงแตวาถาจะใชบริการนี้จะตองเขาไปจดทะเบียน Google 
Account เสียกอน

วันที่ 1 เมษายน Google ไดประกาศบริการใหมลาสุดที่ทาทาย ซึ่งไมวาจะเปน Yahoo! หรือ
วา Microsoft MSN กับบริการ Web-based mail service ที่เรียกวา Gmail ซึ่งใหบริการพื้นที่เก็บ
จดหมายใหกับผูใชกวา 2.6 กิกะไบต ซึ่งถือวาเปนพื้นที่เก็บจดหมายที่มากกวา Yahoo! สําหรับฟรี
อีเมลที่ใหพื้นที่ 1 กิกะไบตเสียอีก

บริการใหมที่เกี่ยวกับการคนหารูปภาพ Picasa ไดฤกษเปดตัวในวันที่ 13 กรกฎาคม บริการ
ที่ทําใหคุณสามารถบริหารภาพถายดิจิตอลของคุณไดอยางงายๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของการจัดเก็บ
ภาพใหเปนหมวดหมูหรือวาการแชรภาพถายของคุณไปใหกับคนอื่นๆ 

วันที่ 14 ตุลาคม Google ไดนําบริการ Google Desktop Search เวอรชันแรกออกสู
ทองตลาดในฐานะฟรีแวร และบริการ Google SMS สําหรับสง SMS เขากับเครื่องโทรศัพทมือถือ
ของคุณ โดยไมวาคุณจะอยูจะไหนในโลกที่มีเครือขายสัญญาณของโทรศัพทมือถือ

ปดทายในเดือนธันวาคม บริการสงทายปของ Google คือ Google Groups เวอรชันลาสุดซึ่ง
เปนบริการ Usenet ที่มีกลุมหัวขอตางๆ ใหเลือกถึง 1 พันลานเรื่องตอยอดมาตั้งแตป 2001 เวอรชันนี้ 
ผูใชสามารถที่จะสรางและบริหารอีเมลแบบเปนกรุปสวนตัว สมาชิกในกลุมสามารถเขามาพูดคุยถึง
ปญหาหรือวาประเด็นกันไดทุกเรื่อง และบริการ Google Print ซึ่งเปนบริการที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางหองสมุดของมหาวิทยาลัย Harvard, Stanford, Michigan, Oxford และหองสมุดสาธารณะ
ของกรุงนิวยอรก ที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถเขาไปสแกนดูหนาตัวอยางหนังสือที่ไดรับการเก็บ
สะสมเอาไวในหองสมุดได โดยใชดัชนีคนหาของ Google 

ถือไดวาป 2006 นี้เปนปทองของ Google ที่ขยายไลนธุรกิจออกไปสูสังคมคนบันเทิงที่มี
ฐานผูชมเปนจํานวนมหาศาลคอยรองรับกับบริการ Google Videos Store บริการรานเชาวิดีโอแบบ
ออนไลนที่คุณสามารถเขาไปชมคุณภาพวิดีโอ ทั้งระบบเชาหรือวาดาวนโหลดซื้อรายการตางๆ จาก
รายการกีฬาดังๆ ภาพยนตรทีวี ซีรีสเรื่องดัง รายการทีวีโชว หรือวามิวสิควิดีโอแบบเว็บออนไลนได
จากเว็บไซตแหงนี้
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นอกจากนั้น Google ยังเปดโอกาสใหเขาไปดาวนโหลดสุดยอดของโปรแกรมรวมฮิตของ 
Google นั่นก็คือ Google Pack เปนชุดโปรแกรมที่ชวยเสริมประสิทธิภาพของบราวเซอรและทําให
การทองเว็บของคุณนั้นงายขึ้นกวาเดิมมากมายหลายเทา

ทั้งหมดนี้เปนประวัติของ Google โดยสังเขป เพราะวา Google นั้นเริ่มตนจาก
หองปฏิบัติการ ซึ่งเปนหองพักในมหาวิทยาลัยของ 2 นักศึกษา ที่มีอุดมการณและความคิดที่
เหมือนกัน มาถึงวันนี้ธุรกิจของ 2 หนุมแตกไลนไปแบบไมหยุด ถานับเปนมูลคาก็เปนพันเปนหมื่น
ลานดอลลาร ถือไดวาเปนกรณีศึกษาทางดานไอทีที่เราสามารถนําไปศึกษา และเปนตัวอยางของคน
ที่ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี

1.1 ประวัติผูคิดคน

1.1.1 ประวัติโดยยอของ Sergey Brin ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันคือ Co-Founder & 
President. Technology เดิม Sergey Brin เกิดในกรุงมอสโคว จบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด โดยไดรับคะแนนเกียรตินิยมจากสาขาวิชา mathematics and computer 
science และเขาเรียนตอหลักสูตรปริญญาโท และเอก ทางดาน Computer Science จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด ที่ซึ่งเขาไดพบกับ Larry Page และทํางานในโครงการสราง Search Engine รวมกัน
ตั้งแตป 1998

Sergey Brin เปนนักวิจัยที่มีผลงานดานการคนควาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
มากมายที่ไดรับการตีพิมพ อาทิเชน Extracting Patterns and Relations from the World Wide Web; 
Dynamic Data Mining: A New Architecture for Data with High Dimensionality, Which he 
published with Larry Page; Scalable Techniques for Mining Casual Structures; Dynamic Itemset 
Counting and Implication Rules for Market Basket Data. และ Beyond Market Baskets: 
Generalizing.

ปจจุบันนอกเหนือจากงานบริการใน Google แลว เขามักจะไดรับเชิญไปพูดคุยใน
เรื่องของเทคโนโลยีของระบบดัชนีคนหาในอนาคต ตามรายการชื่อดังตางๆ ไมวาจะเปน World 
Economic Forum and the Technology, Entertainment and Design Conference หรือวาตาม
สถานีโทรทัศนตางๆ อยาง CNBC, ABC และ CNN เปนตน
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1.1.2 ประวัติโดยยอของ Larry Pageตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน Co-Founder & 
President Products ซึ่ง Larry Page เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญของ Google เปน
บุตรชายของ Dr. Carl Victor Page ศาสตราจารยที่เสนอวิชา Computer science ของมหาวิทยาลัย
มิชิแกน ลารรี่เริ่มสนใจคอมพิวเตอรตั้งแตอายุได 6 ป และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนดวย
คะแนนระดับเกียรตินิยมทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ขณะที่ Larry ไดเขาเรียนหลักสูตรปริญญาเอกทางดาน Computer science ที่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ในป 1998 Larry ไดพบกับเพื่อนคูหู Sergey Brin ที่มีอุดมการณเดียวกัน
และรวมกันพัฒนา Google ขึ้นมาจนกระทั่ง Larry จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดและ
ในป 2004 Larry ก็ไดรับรางวัล Marconi Prize และไดรับแตงตั้งใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ
สถาบันวิศวกรรมแหงชาติมาจนถึงทุกวันนี้

2.  บริการตางๆ ของ Google 

หลังจากที่เราไดรูจักกับประวัติของ Google กันไปแลว ตอไปนี้จะเปนเรื่องราวของบริการ
ตางๆ ที่ตอนนี้ Google ไดเปดใหบริการแบบออนไลนอยางมากมาย นอกเหนือไปจากระบบดัชนี
คนหาหรือวา Search Engines ซึ่งเปนธุรกิจแรกเริ่มเดิมทีของ Google 

2.1 บริการในกลุมดัชนีคนหา (Search Engines)

2.1.1 Book Search เปนบริการคนหาหนังสือแบบออนไลน ซึ่งเปนบริการใหมของ 
Google ที่เพิ่งเปดใหบริการกับแฟนหนังสือโดยเฉพาะ

2.1.2 Cached Links คือบริการชวยจับประเด็นหรือหัวเรื่องสําคัญของเว็บไซตที่
ตองการจะคนหา

2.1.3 Calculator คือเครื่องคํานวณทางคณิตศาสตรที่สามารถตั้งตัวเลข โดยคียลง
ในชองคนหาของ Google แลวคลิกหาคําตอบที่ตองการไดเลย
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2.1.4 Currency Conversion คือบริการแปลงหนวยมาตราเงินสําหรับระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตรา

2.1.5 Definitions คือหมวดคําศัพทที่สามารถคนหาความหมายของคําศัพทที่
ตองการไดอยางงายดาย

2.1.6 File Types เปนดัชนีคนหาสินคาออนไลนทั่วทุกมุมโลก

2.1.7 Groups เปนขอมูลขาวสารที่มีคนโพสตกันบนเว็บไซต สามารถคนหาไดจาก
บริการนี้

2.1.8 I ‘m Feeling Lucky เปนปุมบริการดัชนีคนหาที่ชวยใหคนหาเว็บไซตได
อยางรวดเร็ว และตรงประเด็น โดยขามลิงคของเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหถูกตัดออกไป

2.1.9 Images คือระบบดัชนีคนหารูปภาพที่คลิกไดงาย และเร็วทันใจ

2.1.10 Local Search เปนบริการคนหาธุรกิจและบริการตางๆ ที่เปดในสหรัฐ 
อังกฤษ และแคนาดา

2.1.11 Movie สามารถเขาไปดูรีวิวภาพยนตรหรือวาตารางโปรแกรมฉายแบบ
เรียลไทมไดจากฟเจอรนี้

2.1.12 Music Search เปนดัชนีคนหาเพลงหรือวาดนตรีที่มีใหบริการฟงเพลง
ออนไลนหรือวาดาวนโหลดเพลงจากทั่วโลก 

2.1.13 News Headlines เปนบริการที่ทําใหสามารถรูขอมูลขาวสารในทันทีที่สงมา
จากรอบโลกแบบเรียลไทม

2.1.14 Phone Book เปนบริการคนหาเบอรโทรศัพทและเลขที่บนทองถนนของ
สหรัฐอเมริกา
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2.1.15 Q&A คือบริการใหมที่คุณอยากรูอะไรเกี่ยวกับ Google บริการนี้ตอบปญหา
ใหไดทุกเรื่อง

2.1.16 Similar Pages เปนบริการแสดงหนาเว็บเพจที่แสดงผลในหนาเว็บที่
เกี่ยวของ

2.1.17 Site Search คือกําหนดขอบเขตของการคนหาเว็บไซตใหแคบลง

2.1.18 Spell Checker เปนเครื่องมือชวยในการสะกดคํา

2.1.19 Stock Quotes เปนดัชนีคนหาสําหรับราคาหุนแบบเรียลไทม

2.1.20 Travel Information เปนบริการตรวจสอบสายการบินในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงรายงานสภาพอากาศของสนามบิน

2.1.21 Weather เปนบริการตรวจสอบสภาพอากาศและการพยากรณอากาศในทุก
รัฐของสหรัฐ

2.1.22 Web Page Translation คือบริการแปลหนาเอกสารภาษาอังกฤษเปนภาษา
อื่นๆ 

2.2 บริการในกลุม Google Services

2.2.1 Alerts คือบริการแจงเตือนขาวสารและผลการคนหาผานอีเมลแบบออนไลน

2.2.2 Answer คือบริการตอบคําถามใหกับคุณไดทุกเรื่องที่อยากรู โดยนักวิจัยชื่อ
ดังกวา 500 คน

2.2.3 Blog Search เปนบริการคนหาหัวขอเรื่องที่เปน Blog ในประเด็นที่คุณสนใจ



13

2.2.4 Catalogs เปนบริการคนหารายการสินคาที่สนใจและตองการจะสั่งซื้อผาน
ระบบออนไลน

2.2.5 Directory เปนบริการคนหาสาระสําคัญตางๆ ที่อยูบนเว็บไซต

2.2.6 Labs คือบริการใหมๆ ของ Google ที่สามารถเขาไปทดสอบใชงานไดฟรี 
กอนที่จะออกมาเปนชุดเต็มของโปรแกรม

2.2.7 Mobile คือบริการหลักของ Google ที่สามารถนําไปใชไดกับเครื่อง
โทรศัพทมือถือ เชน บริการดัชนีคนหาเอกสาร รูปภาพ หรือสง SMS

2.2.8 News คือบริการรายงานขอมูลขาวสารใหมๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่มีใหไดอาน
กอนใคร

2.2.9 Scholar คือบริการคนหาเอกสารงานวิจัยใหมๆ รวมทั้งบทคัดยอจาก
หองสมุดใหญๆ มากมาย

2.2.10 Special Searches เปนบริการคนหาประเด็นสาธารณะในสวนที่เปนองคกร 
หรือวาสถาบันที่ไมหวังผลกําไรตางๆ รวมถึงบริการคนหาเว็บไซตของสถานศึกษาตางๆ ที่มี
รายละเอียดในเรื่องของหลักสูตรการสอนและระเบียบวิธีการเขาศึกษาตอทั้งในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

2.2.11 Video คือบริการคนหารายการทีวีทางโทรทัศน เกมโชว มิวสิควิดีโอ ที่
สามารถเชาชั่วโมงมาชมแบบออนไลนผานหนาจอคอมพิวเตอร

2.3 บริการในกลุม Google Tools

2.3.1 Blogger คือเว็บไซตที่มีเครื่องมือสําหรับสราง Blogger ของตนเอง

2.3.2 Code เปนเครื่องมือสําหรับดาวนโหลด APls และ Source code
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2.3.3 Desktop เปนเครื่องมือสําหรับชวยคนหาไฟลและขอมูลตางๆ ที่อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอร

2.3.4 Earth คือเครื่องมือที่ทําใหสามารถคนหาแผนที่โลกจากดาวเทียม

2.3.5 Gmail คือบริการอีเมลรุนทดสอบของ Google ที่มีความจุกวา 2.6 กิกะไบต

2.3.6 Pack เปนครื่องมือรวมฮิตของ Google รวมถึงบราวเซอรสุดเกงอยาง Firefox

2.3.7 Picasa เครื่องมือสําหรับการบริหารและจัดการรูปภาพทั้งหมดที่มีอยูใน
คอมพิวเตอร

2.3.8 Local for Mobile เครื่องมือสําหรับคนหาแผนที่ของสถานที่ตางๆ บน
โทรศัพทมือถือ

2.3.9 Talk เครื่องมือที่ทําใหคุณสามารถพูดคุย สงอีเมล กับเพื่อนของคุณแบบ
เรียลไทมออนไลน

2.3.10 Toolbar กลองเครื่องมือที่ชวยทําใหเว็บไซตนั้นสามารถเขาไปคนหาขอมูล
ไดโดยตรง ไมตองเขาไปที่เว็บไซตของ Google 

2.3.11 Translate เครื่องมือที่ทําใหสามารถดูเว็บไซตไดหลายๆ ภาษา

2.3.12 Labs กลุมของชุดเครื่องมือใหมๆ ของ Google ที่สามารถเขาไปทดลอง
ดาวนโหลดไดฟรี
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2.4 บริการสําหรับเจาของเว็บไซต (website owner)

2.4.1 Google AdWords ระบบสรางโฆษณาและลิงคเกี่ยวกับเว็บไซต ดวยวิธีการ
สรางโฆษณาแบบงายๆ นี้ จะทําใหสามารถเขาถึงลูกคาและกลุมเปาหมายไดโดยงาย

2.4.2 Google AdSense เปนบริการหาโฆษณาที่เจาของเว็บไซตสามารถมีรายได
เพิ่มเติมจากเว็บไซตของตนเอง เพียงแตนําโฆษณาของ Google มาไวบนเว็บไซต ดวยระบบ Cost-
per-click นี้จะทําใหเว็บไซตมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ถาหากวามีคนคลิกเขาดูโฆษณาบนเว็บไซต

2.5 บริการสําหรับกลุมธุรกิจองคกร (Enterprise Solutions)

2.5.1 Google Mini บริการเครื่องมือคนหาสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ 
บริการที่ทําใหบริษัทของคุณสามารถคนหาเอกสารตางๆ ในหนาเว็บไซตหรือในระบบเครือขาย
อินทราเน็ตได โดยใช Search Engine ไดสูงถึง 1 แสนแผนถึง 15 ลานแผน บริการตางๆ ของ 
Google นั้นสวนใหญจะเปน Freeware ที่คุณสามารถเขาไปดาวนโหลดและใชบริการไดฟรี ยกเวน
บริการในกลุมนี้เทานั้นที่บริษัทหรือวาองคการตางๆ อาจจะตองเสียเงินสําหรับเครื่องมือตัวนี้ แตก็
ถือวาเปนบริการที่ราคาถูกไมแพงเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายที่ไดรับ

2.5.2 ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและประวัติความเปนมาของเว็บเสิรชเอนจิ้นที่ชื่อ 
Google ตั้งแตแรกเริ่มจนมาถึงยุคปจจุบัน รวมถึงบริการตางๆ ที่ Google ไดทําใหโลกของไซ
เบอรเน็ตนั้นถูกยอลงมา จากเดิมเคยเปนเสนขนานกับโลกแหงปจจุบันจนเริ่มกลายมาเปนเสน
เดียวกันแลวบทสะทอนของเรื่องราวของ Google นั้น เราปฏิเสธไมไดวาเปนเรื่องราวที่พลิกโฉม
หนาใหกับโลกไซเบอรอยางที่ไมเคยมีใครคาดคิดมากอนและถือวาเปนประวัติศาสตรหนาหนึ่ง ที่
ควรจะนํามาศึกษาเสนทางสูความสําเร็จนี้เพื่อเปนแบบอยางแกอนาคตสําหรับใครก็ตามที่ตองการ
จะสรางสรรคงานใหมๆ และประสบความสําเร็จเหมือนกับ Google ในวันขางหนา
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3.  ประวัติของ Google Earth

นับไดวาเปนปของ Google ที่มีบริการใหมๆ ออกมาเปนจํานวนมาก ตั้งแตโปรแกรม
เวอรชันลาสุดของ Google Desktop Search และ Google Search for the Enterprise บริการจัดการ
งานดานขอมูลขาวสาร ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการควบคุมดาน IT ขององคกร

สวนบริการหลังอื่นๆ ของ Google ในป 2005 นี้ก็ยังมี Google Maps, Google Talk, Google 
Blog Search และที่โดงดังเปนขาวหนาหนึ่งในบานเราก็คือ บริการ Google Earth เทคโนโลยี
ภาพถายดิจิตอลจากดาวเทียมที่ทําใหสามารถเห็นแผนที่โลกทั้งโลกทั้งจากระยะใกลและระยะไกล
เพียงแคการคลิกไมกี่คลิกบนหนาจอคอมพิวเตอรนั่นเอง

กูเกิลเอิรธ (Google Earth) เปนซอฟตแวรที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สําหรับการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ดูภาพถายทางอากาศพรอมทั้งแผนที่ เสนทาง และผังเมืองซอนทับลงใน
แผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ กูเกิลเอิรธใชขอมูลจากภาพถายทางอากาศของ U.S. 
public domain และ ภาพถายดาวเทียมของคียโฮล มาดัดแปลงรวมกับ ระบบแผนที่ของกูเกิลจากกู
เกิลแมพ รวมทั้งการทํางานรวมกับ กูเกิลโลคอล เพื่อคนหารายชื่อราน เชน รานขายของ ธนาคาร 
และปมน้ํามันในแผนที่ได โดยนําแผนที่มาซอนทับลงบนตําแหนงที่ตองการ ตําแหนงที่ตองการ
คนหา สามารถหาไดจาก บานเลขที่ ลองจิจูด ละติจูด ทั้งยังทํางานผานรูปแบบภาษาของ KML
(Keyhole Markup Language) สวนภาพตึกจําลอง 3 มิติ ที่มีลักษณะเปนสีเทาในกูเกิลเอิรธ ไดรับ
ลิขสิทธิ์สวนหนึ่งมาจาก ซอฟตแวรของ แซนบอรน (Sanborn) ในชื่อ ซิตีเซ็ทส (CitySets) โดยรูป
ตึก 3 มิติในรูปแบบที่สมบูรณสามารถเรียกดูไดผานทางซิตีเซ็ทส

Google Earth นับเปนอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสรางระบบติดตอกับผูใชงาน 
(user interfacing) เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลและทําใหการแสดงผลขอมูลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ Google ไดนําเอาภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมมา
ผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming และทําการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลของ Google เองเพื่อ
นําเราไปยังจุดตางๆ ที่ตองการบนแผนที่โลกดิจิตอล (V Master, 2549)
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3.1 ความเปนมาของ Google Earth

DigitalGlobe ทํางานรวมกับ Google มาตั้งแต พ.ศ.2545 เพื่อนําขอมูลภาพถายดาวเทียมมาสูผูใช
ทั่วไปทุกครั้งที่เราเปดโปรแกรม Google Earth จึงมักจะเห็นขอความวา Image © 2005 DigitalGlobe นั่นคือ
ภาพถายดาวเทียมสวนใหญของ Google Earth เปนภาพที่จัดทําโดย Digital Globe บริษัท DigitalGlobe 
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผูใช GIS และผูใชแผนที่ เปนผูผลิตและจัดจําหนายภาพถายดาวเทียมความ
ละเอียดสูงใหกับผูใชทั่วไป โดยผานทางอินเตอรเน็ต http://www.DigitalGlobe.com ภาพถายดาวเทียมที่
บริษัทนี้จัดจําหนาย มีความละเอียดขนาด 60 ซม. (panchromatic) และ 2.44 เมตร(multispectrum) ซึ่งถือวามี
ความละเอียดสูงที่สุดเทาที่มีจําหนายเชิงพาณิชยในปจจุบัน สํานักงานใหญของบริษัทอยูที่สหรัฐอเมริกา
และมีบริษัท DigitalGlobe Asia อยูที่สิงคโปรอีกดวย ภาพถายไดจากดาวเทียม QuickBird ซึ่งมีความสามารถ
ถายภาพไดถึงปละ 70 ลานตารางกิโลเมตร ดาวเทียมดวงนี้ปลอยขึ้นสูอวกาศเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2544 มีวง
โคจรสูงจากพื้นโลก 450 กิโลเมตร ถายภาพไดครั้งละ 16.5x16.5 กิโลเมตร โคจรหนึ่งรอบถายภาพได
ประมาณ 57 ภาพ คิดเปนขอมูล 128 gigabits ในอนาคตไมเกินป 2550 DigitalGlobe มีโครงการสงดาวเทียม
WorldView ขึ้นสูอวกาศ ซึ่งมีความละเอียดสูงขึ้นอีก (50 ซม. panchromatic และ 2.0 เมตร multispectrum)  
เราสามารถเขาไปดูภาพถายตัวอยางที่มีจัดจําหนายไดโดยเขาไปในเว็บไซด http://www.DigitalGlobe.com 
แลวคลิกที่ ImageLibrary ภาพถายเหลานี้สามารถสั่งซื้อไดจากหนวยงานที่เปนตัวแทนจําหนายในประเทศ
ไทยคือ GISTDA และบริษัท SCITEK KRUNGTHEP CO.,LTD (พุทธพร สองศรี, 2549) 

3.2 ความหมายของ Google Earth

Google Earth เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยม ใชในการดูภาพถายของทุกมุมโลก จาก
ดาวเทียม ซึ่งมีความละเอียดสูงมาก สามารถขยายภาพจากโลกทั้งใบ ไปสูประเทศและลงไปจนถึง
วัตถุเล็ก เชน ถนน ตรอก ซอกซอย บานคน สามารถคนหาสถานที่ตางๆ ที่เราตองการได อีกทั้ง 
Google Earth ยังสามารถรองรับการบริการเผยแพรขอมูลผาน Internet โดยผูใหบริการทําการสราง
ขอมูลที่ตองการเผยแพรใหอยูในรูปแบบ KML (Keyhold extensible Markup Langauge ) ซึ่งขยาย
มาจากภาษา XML (extensible Markup Language ) แลวใหผูรับการบริการเขาใชบริการขอมูลผาน
เครื่องมือ Network Link ของโปรแกรม Google Earth ดังนั้นเพื่อเปนการบริการเผยแพรขอมูล
ทางดาน ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี สูประชาชนอีกทางหนึ่ง ศูนยสารสนเทศ กรมทรัพยากร
ธรณี จึงไดทําการเผยแพรขอมูลทางดานธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ผานทางโปรแกรม Google 
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Earth โดยผูใชบริการสามารถเขาใชงานไดที่หัวขอขอมูลบริการ และศึกษาวิธีการใชงานไดที่หัวขอ 
วิธีการใชงาน http://www.dmr.go.th/dmrservice/ggweb/index.html

Google Earth เปนโปรแกรมสําหรับคนหาพื้นที่ตางๆ บนโลก โดยภาพที่มองเห็นเปนภาพจาก
สัญญาณดาวเทียม ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming และทําการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลของ 
Google เพื่อนําเราไปยังจุดตางๆ ที่ตองการบนแผนที่โลกดิจิตอล ที่แสดงพื้นที่จริงบริเวณนั้น ซึ่งเราสามารถ
ซูมเขาดูรายละเอียด หรือคนหาตําแหนงสถานที่สําคัญ เชน โรงแรมที่พัก สถานีตํารวจ หรือเสนทางการเดิน
รถ แผนที่นี้เกิดจากการสะสมภาพถายจากหลายๆ แหลงขอมูล จากดาวเทียมหลายดวง เพียงแตนํามา
ประติดประตอกันเสมือนกับวาเปนผืนเดียวกัน แตละจุดจะมีความละเอียดของภาพถายไมเทากัน แตดวย
ความสามารถในการประมวลผลภาพถายทําใหเราเสมือนกับวาเปนพื้นเดียวกัน จากนั้นก็นําเอาขอมูลอื่นๆ 
มาซอนทับภาพถายเหลานี้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งแตละชั้น (layer) ก็จะแสดงรายละเอียดตางๆ เชน ที่ตั้งโรงพยาบาล
สถานีตํารวจ สนามบิน และชั้นของขอมูลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งแบบที่ Google จัดเตรียมไวใหแลว หรือมี
บริษัทอื่นๆ มาในบริการชั้นขอมูลเหลานี้ รวมไปถึงชั้นขอมูลที่กําหนดขึ้นเอง ประโยชนที่ไดรับถือวา
มากมายมหาศาล บริการนี้ชวยใหเราศึกษาขอมูลกอนเดินทางไดเปนอยางดี ทําใหเราสามารถคนหาที่ตั้งของ
โรงแรมที่เราจะเดินทางไปพัก เสนทางตางๆ ของเมืองที่เราจะเดินทางไป รวมถึงแหลงขอมูลอื่นๆ เชน
สภาพดินฟาอากาศแตที่สําคัญที่สุดคิดวานาจะเปนการนําเอา Google Earth มาเปนสื่อในการเรียนรู ในทุกๆ 
ระดับการศึกษา รวมไปถึงการเรียนรูดวยตนเองเปนครั้งแรก ที่ทําใหเราเขาถึงภาพถายดาวเทียมและภาพถาย
ทางอากาศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว คิดวาเครื่องมือนี้จะทําใหเราเขาใจโลกของเราไดมากขึ้น เครื่องมือที่
อยูภายใตความสําเร็จนี้คือ XML (Extensible Markup Language) ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาและ
เรียกวา KML (Keyhole Markup Language) Google ใช KML นี้ในการสรางชั้นขอมูลตางๆ การแสดงขอมูล
ทั้ง จุด ลายเสน หรือรูปหลายเหลี่ยมตางๆ ลวนสรางมาจาก KML ทั้งสิ้น เวอรชันปจจุบันเรียกวา KML 2.0 
สวนรูปแบบที่จัดเก็บไวจะเปนรูปแบบที่ประหยัดพื้นที่เรียกวา KMZ ซึ่งกับคือ zip format ของ KML 

สําหรับรูปแบบการทํางานของ Google Earth นั้นก็จะเปนการทํางานแบบ client-server โปรแกรม
สวนที่ใชงานเรียกวา Google Earth client ซึ่ง Google ใหมาใชงานฟรี เพื่อดูขอมูลตางๆ ภายใตขอจํากัด
เกี่ยวกับรายละเอียดของภาพ แตจะวาไปแลวก็ไมไดฟรีจริงๆ เพราะเขาก็จะไดประโยชนจากพวกเราในแง
ขอมูลตางๆ ที่ผูใชบริการเขาไปคนหา และสะสมความรูที่ไดจากการคนหาไวใชงานตอไป นอกจาก Google 
จะใหบริการแบบไมคิดคาใชบริการแลว ยังมีการใหบริการในรูปแบบอื่นๆ อีกดวย ซึ่งแตละแบบก็จะมี
ความสามารถที่แตกตางกัน เชน สามารถนําขอมูลจาก GPS receiver มาประกอบขอมูลของ Google Earth 
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ได รวมถึงการใหบริการสราง server ของตนเองขึ้นมาโดยการนําขอมูลมารวมกับแหลงขอมูล GIS ของเรา
เองไดอีกดวย (V Master, 2549)

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงตองใชโปรแกรม Google Earth เพื่อการทําแผนที่ทางภูมิศาสตร
ในดานวิทยาศาสตร โดยการบอกแหลงที่อยูของสัตวปาและพืชพันธุ ในรูปแบบของแผนที่ที่มีมิติ 
และบอกพิกัดตําแหนงบนพื้นโลก ซึ่งเปนการผสมผสานการทํางานระหวางกระบวนการวิธี
วิเคราะหรวมกับระบบฐานขอมูลที่มีการอางอิงเชิงพิกัด แสดงพื้นที่ของขอมูลเชิงภูมิศาสตร ทําให
สามารถทราบทําเลแหลงที่อยูไดอยางชัดเจน เห็นภาพรวมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในปา และทราบ
วาสัตวประเภทใดที่ใกลสูญพันธุ ทําใหไดประโยชนในเรื่องของการรักษาพันธุสัตวปา เปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัยทางดานชีววิทยาและนิเวศวิทยา เปนแนวทางของวิทยาศาสตรเชิง
อนุรักษ ศึกษาในเรื่องของสิ่งมีชีวิตตอไป เปนการสนับสนุนขอมูลใหผูใชสามารถใชงานไดสะดวก 
งายดาย และเปนประโยชนตอผูที่จะใชศึกษาและวิจัย ทั้งทางดานภูมิศาสตร งายตอการเดินทางไป
เยี่ยมชม ทัศนศึกษา และเพื่อประโยชนในดานตางๆ ไดเปนอยางดี

3.3 ประเภทของ Google Earth 

Google Earth ไดแบงบริการออกเปน 4 ระดับ ไดแก (กิรติ ทิพยทินกร, 2548: 115-117)

3.3.1 Google Earth เปนบริการภาพถายจากดาวเทียม สามารถคนหาสถานที่ตางๆ เชน
โรงเรียนหรือโรงพยาบาล (คอนขางละเอียดสําหรับประเทศอเมริกา แตขอมูลเรื่องสถานที่ในประเทศไม
ละเอียดนัก มีเฉพาะในเมืองใหญๆ) บริการ Google Earth สวน นี้มีใหใชฟรี สามารถอัพเกรด เปน Google 
Earth Plus ในภายหลังได

3.3.2 Google Earth Plus เปนบริการสําหรับใชในการพาณิชยหรือเชิงธุรกิจจะมีขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ ที่ละเอียดมากขึ้น สามารถดูภาพในลักษณะ 3 มิติได สวนนี้จะคิดคาบริการ 400 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอป

3.3.3 Google Earth Enterprise Solution สําหรับลูกคาที่ตองการบริการที่จําเพาะเจาะจง
มากกวาการใชงานปกติ แลวตองการอาศัย database ของ Google ในการพัฒนาแอพพลิเคชันใหเหมาะสม
กับความตองการ
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3.4 ความสามารถของโปรแกรม

การรันโปรแกรมที่จะใชในการดูแผนที่ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตรวจสอบวาซอฟตแวรนั้นๆ รองรับ
กับระบบปฏิบัติการและฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม ซึ่งการที่เราจะใชงานโปรแกรม Google 
Earth นี้ จําเปนอยางยิ่งวาจะตองมีทรัพยากร หรือสเปคของเครื่องที่สูงพอสมควร ลองคลิกเขาไปดูใน
เว็บไซต ที่ เมนู Get Google Earth จะบอกรายละเอียดของเครื่องของระบบการโดยละเอียดแถมยังบอกวา
การที่จะเลน Google Earth ใหไดดีมีประสิทธิภาพควรจะมีสเปคของเครื่องที่ตองการ (ไอจุก, 2548: 44-46)
ซึ่งสเปคคอมพิวเตอรต่ําสุดที่รองรับ คือ

3.4.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows XP

3.4.2 ความเร็วของ CPU speed: Intel Pentium III 500 MHz 

3.4.3 หนวยความจํา System memory (RAM): 128MB 

3.4.4 ฮารดดิสก 200MB hard-disk space 

3.4.5 การดแสดงผลแบบ 3D: 3D-capable video card with 16MB VRAM 

3.4.6 ความละเอียดของจอ 1024x768, 32-bit true color screen

3.4.7 ความเร็วในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต speed: 128 kbps ("Broadband/Cable Internet") 
สเปคของเครื่องคอมพิวเตอรที่แนะนํา

3.4.8 ระบบปฏิบัติการ Windows XP 

3.4.9 ความเร็วของCPU speed ควรใชรุน Intel®  Pentium®  P4 2.4GHz ขึ้นไป หรือ AMD 
2400xp ขึ้นไป
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3.4.10 หนวยความจํา System memory (RAM) ควรใช 512MB และฮารดดิสกควรมีพื้นที่
วาง 2 GB ขึ้นไป

3.4.11 การดแสดงผลแบบ 3D: 3D-capable video card with 32MB VRAM or greater 

3.4.12 ความละเอียดของจอ 1280x1024, 32-bit true color screen 

3.4.13 ความเร็วในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต speed: 128 kbps ("Broadband/Cable Internet")

3.5 การใชงาน Google Earth วิธีการติดตั้ง

3.5.1 ตองไป DOWNLOAD โปรแกรม Google Earth มากอนที่
http://earth.google.com/ -> Downloads ---> Google Earth แลวจะมีหนาแบบดานลางขึ้นมา ใหกดไปที่ปุม 
"I'm good. Download GoogleEarth.exe" (ประเภทของโปรแกรม GOOGLE EARTH, ม.ป.ป.)

3.5.2 เมื่อ DOWNLOAD เสร็จ ก็ใหติดตั้ง แลวจะมี ICON 

3.5.3. เปดโปรแกรม ตอ Internet แลวคอยเปดโปรแกรม

3.6 หนาจอหลักของ Google Earth ซึ่งจะแบงออกเปน 5 สวน คือ

ภาพที่ 1  หนาจอของโปรแกรม Google Earth 
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3.6.1.สวนของ Searching Option ซึ่งสวนนี้จะแบงยอยออกไปอีก 3 สวน เปนสวน
ของ Tap จะแบงออกเปน Fly To, Local Search, Directions แตละสวนใชในการคนหาใน
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป 

ภาพที่ 2 แสดงในสวนของ Tap บนโปรแกรม Google Earth

3.6.2. สวนของ Places จะเปนสวนที่เก็บสถานที่และเสนทางตางๆ ที่ไดจากการ
คนหา

ภาพที่ 3 แสดงสวนของ places บนโปรแกรม Google Earth

3.6.3 .สวนของ Layer ใชในการเก็บชนิดของขอมูลตางๆ ที่สามารถแสดงใน
โปรแกรม Google Earth ได เชน โรงแรม โรงหนัง ปมน้ํามัน รานอาหาร ฯลฯ 
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ภาพที่ 4  แสดงในสวนของ Layersบนโปรแกรม Google Earth

3.6.4 สวนของ Navigations เปนสวนของการควบคุมทิศทาง ยอ ขยาย สั่ง Print 
ฯลฯ นอกจากนี้ยัง มีสวนของ Layer ที่มีการใชงานบอยๆ วางไวในสวนนี้ดวย สวนแถบสีดํา
ดานบน

ภาพที่ 5  แสดงสวนของการควบคุมทิศทาง บนโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 6  แสดงแถบเครื่องมือที่ใชงานบอยๆ 
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3.6.5. สวนของการแสดงผล หรือ Viewer ที่มีพื้นที่กวางขวาง ที่สามารถใชคนหา
สิ่งตางๆ และสามารถปรับแตงได โดยแสดงผลในรูปพื้นที่ ที่เราตองการคนหา

ภาพที่ 7 แสดงสวนของ Viewer บนโปรแกรม Google Earth

4.  ความหมายของพิกัดภูมิศาสตร

พิกัดภูมิศาสตร คือ สิ่งที่บอกใหเราทราบถึงตําแหนงของตําบลที่เราตองการทราบบนผิว
โลก โดยยึดตามระบบพิกัดทรงกลม (spherical coordinate system) ชาวบาบิโลเนียเปนผูคิดแนวคิด
พิกัดภูมิศาสตรขึ้น ตอมาโตเลมี นักปราชญชาวกรีกเปนผูปรับปรุงแนวคิดนี้อีกครั้ง โดยใหหนึ่ง
วงกลมมีมุม 360 องศา พิกัดภูมิศาสตรในปจจุบัน ประกอบดวยสองสวน คือละติจูด และลองจิจูด
ดังจะไดอธิบายตอไปนี้

4.1 ละติจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใดๆ กับเสนศูนยสูตร มีคาสูงสุด 90 องศา เสนที่ลาก
ตอเชื่อมทุกจุดที่มีละติจูดเทากันเราเรียกวา เสนขนาน (parallel) เวียนเปนวงกลมรอบโลก โดยขั้ว
โลกแตละขั้วจะมีคาละติจูดเปน 90 องศา เชน ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 องศาเหนือ เปนตน

4.2 ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใดๆ กับเสนเมอริเดียนที่ศูนย มีคาสูงสุด 180 องศา ซึ่ง
พาดผานหอดูดาวหลวงกรีนิช สหราชอาณาจักร เสนที่ลากตอเชื่อมทุกจุดที่มีลองจิจูดเทากันจะ
เรียกวา เสนเมอริเดียน (meridian) เมื่อนํามุมสองมุมขางตนของจุดหนึ่งๆ มาประกอบเขาดวยกัน
แลว ก็จะไดพิกัดภูมิศาสตรของจุดนั้น ซึ่งบอกได 3 วิธี คือ
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4.2.1 องศา-ลิปดา เชน กรุงเทพมหานครตั้งอยูที่ละติจูด 13 องศาเหนือ 45 ลิปดา

4.2.2 องศา-ลิปดา-ฟลิปดา

4.2.3 องศาแบบทศนิยม

การแปลงองศาแบบ องศา-ลิปดา-ฟลิปดา หรือ องศา-ลิปดา เปนองศาแบบทศนิยม ทําไดดังนี้

ก) นําฟลิปดาหาร 3600

ข) นําลิปดาหาร 60

ค) นําผลที่ไดจากขอ 1 และ 2 บวกกัน แลวนําไปบวกกับองศา ก็จะได
องศาแบบทศนิยม

ภาพที่ 8  แผนที่แสดงพิกัดภูมิศาสตร

5.  ความหมายของระบบโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ ระบบ GIS เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial Data) โดยขอมูลลักษณะตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบ
ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้นๆ เพื่อใหได
ผลลัพธที่ดีที่สุดตามตองการ
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GIS เปนระบบของคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟทแวร และวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อการ
จัดเก็บ การจัดการ การจัดทํา การวิเคราะห การทําแบบจําลอง และการแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ
แกปญหาการวางแผนที่ซับซอน และปญหาในการจัดการ เปนคําจํากัดความที่ไดใหไวโดย Federal 
Interagency Coordinating Committee (1988)

TYDAC Technologyies Inc. (1987) ไดใหคําจํากัดความของ Geographic Information 
Systems (GIS) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไวดังนี้ “Geographic Inoformation System are 
software packages which can be use to create and analyze spatial information. With such systems,
maps, air photos and diagrams describing natural and man-made features can be translated into an 
electronic code which can be recalled, modified and analyzed.”

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนระบบโปรแกรมที่สามารถนําไปใชในการสรางและ
วิเคราะหขอมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอยางบนพื้นผิวโลก (Spatial) เกี่ยวกับระบบแผนที่ 
ภาพถายทางอากาศและแผนผังตางๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
มนุษยสรางขึ้น สิ่งเหลานี้สามารถแปลความออกมาเปนรหัสอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเรียกออกมาใชงาน 
แกไข และวิเคราะหขอมูลได (พรทิพย, 2531) แตจากการสํารวจอัตราสวนในการนําไปใชประโยชน
ถือวา ประสบผลสําเร็จนอยมาก (Marble และ Penquet, 1983) ทั้งนี้เนื่องจากมีปญหาทางดาน
ฮารดแวรเปนสวนใหญ และการแกไขขอมูลใหถูกตอง เพราะขอมูลที่บันทึกไวอาจผิดพลาดไดซึ่ง
เปนเรื่องของคณิตศาสตรและซอฟทแวร (ครรชิต, 2529)

และอีกความหมายหนึ่งคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง กระบวนการของการใช
คอมพิวเตอรฮารดแวร (Hardware) ซอฟทแวร (Software) ขอมูลทางภูมิศาสตร (Geographic Data) 
และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดเก็บขอมูล การ
ปรับปรุงขอมูล การคํานวณ และการวิเคราะหขอมูล ใหแสดงผลในรูปของขอมูลที่สามารถอางอิง
ไดในทางภูมิศาสตร หรือหมายถึงการใชสมรรถนะของคอมพิวเตอร ในการจัดเก็บ และการใช
ขอมูลเพื่ออธิบายสภาพตางๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร เปนตัวเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ นั้นเอง ดังรูป
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ภาพที่ 9  ลักษณะของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ซอฟตแวรทางดานกราฟกที่มีความสามารถ ในการ
เก็บ ขอมูลดานแผนที่หรือขอมูลในลักษณะที่เปนภาพตางๆ เชน ภาพดาวเทียม (Satellite images) 
ภาพถายทางอากาศ (Arial photographs) เปนตน ซึ่งซอฟตแวรดังกลาว นี้สามารถนํา เขาขอมูลแผน
ที่หรือขอมูลภาพตางๆ ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งขอมูลแตละดานจะถูกจัดเก็บไวใน โปรแกรมใน
ลักษณะของขอมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซอนทับขอมูล (Overlays) หรือชั้นขอมูล 
(Coverages) แลวสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหประมวลผลรวมกัน เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับ
ขอมูลในพื้นที่ (พิภพ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2540 อางตาม วีรวัฒน ธิติสวรรค. 2544)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง กลุมของระบบสารสนเทศกลุมหนึ่ง ที่มีความ
แตกตางจากระบบสารสนเทศอื่นๆ โดยที่องคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญ ที่ชี้ใหเห็นความแตกตาง
ดังกลาวคือขอมูลที่มีความสัมพันธกับการอางอิงตําแหนงบนโลกที่เรียกวา ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
data) ฉะนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาความรูในแขนงสาขาตางๆ ที่
เกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น (นิวัติ มณีขัตย. 2540 อางตาม วีรวัฒน ธิติสวรรค. 2544)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือระบบ GIS เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial data) โดยขอมูลลักษณะตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบ
ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้นๆ เพื่อใหได
ผลลัพธที่ดีที่สุดตามตองการ (สุเพชร จิรขจรกุล. 2544)
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ฉะนั้นแลวสรุปไดวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System : 
GIS คือกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวย ระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูล
และสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ หรือจะกลาวอยางงายๆ ก็ไดวาเปนการ
จัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง เสน
แวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของ ตารางขอมูล และ 
ฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูล
เชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําให สื่อความหมายในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับชวงเวลาได ใชเปนชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม
ขอมูล รักษาขอมูลและการคนคืนขอมูล เพื่อจัดเตรียมและปรับแตงขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะห
และการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน การแพรขยาย
ของโรคระบาด การเคลื่อนยายถิ่นฐาน การบุกรุกทําลาย การเปลี่ยนแปลงของการใชพื้นที่ ฯลฯ
ขอมูลเหลานี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมาย นําไปใชงานไดงาย

5.1 องคประกอบของ GIS (Components of GIS)

องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร 
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทํางาน (Methods) ขอมูล (Data) และบุคลากร
(People) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้

5.1.1 อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตางๆ 
เชน Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่นๆ เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล
และผลิตผลลัพธของการทํางาน

5.1.2 โปรแกรม คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ
ซึ่งประกอบดวยฟงกชั่น การทํางานและเครื่องมือที่จําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, 
จัดการระบบฐานขอมูล, เรียกคน ,วิเคราะห และจําลองภาพ

5.1.3 ขอมูล คือขอมูลตางๆ ที่จะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของ
ฐานขอมูลโดยไดรับการดูแลจากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่
สําคัญรองลงมาจากบุคลากร
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5.1.4 บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน 
ผูนําเขาขอมูล ชางเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซึ่งตอง
ใชขอมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาด
บุคลากร ขอมูลที่มีอยูมากมายมหาศาลนั้น ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลย เพราะไมไดถูก
นําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS 

5.1.5 วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน คือ วิธีการที่องคกรนั้นๆ นําเอาระบบ GIS ไป
ใชงานโดยแตละ ระบบแตละองคกรยอมมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือก
วิธีการในการจัดการกับปญหาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับของหนวยงานนั้นๆ

GIS เปนระบบขอมูลขาวสารที่เก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมายเชื่อมโยง
กับสภาพภูมิศาสตรอื่นๆ สภาพทองที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวนระยะทางและ
พื้นที่จริงบนแผนที่ ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของขอมูล
คือ ขอมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ 
(graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล (Database) 
การเชื่อมโยงขอมูลทั้งสองประเภทเขาดวยกัน จะทําใหผูใชสามารถที่จะแสดงขอมูลทั้งสองประเภท
ไดพรอมๆ กัน เชน สามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา – ควันขาวไดโดยการระบุชื่อ
จุดตรวจ หรือในทางตรงกันขาม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตําแหนงที่เลือก
ขึ้นมา ซึ่งจะตางจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอยางเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เชนใน CAD (Computer Aid Design) จะเปนภาพเพียงอยางเดียว แตแผนที่
ใน GIS จะมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร คือ คาพิกัดที่แนนอน ขอมูลใน 
GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล เชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพื้นโลกได
โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Geocode) ซึ่งจะสามารถอางอิงไดทั้งทางตรงและทางออม 
ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่มีคาพิกัดหรือมีตําแหนงจริงบนพื้น
โลกหรือในแผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ที่จะอางอิงกับขอมูลบนพื้น
โลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน (รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และ
รหัสไปรษณีย) โดยจากขอมูลที่อยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบนพื้น
โลก เนื่องจากบานทุกหลัง จะมีที่อยูไมซ้ํากัน
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6.  ประวัติและภารกิจโดยยอของกรมแผนที่ทหาร

6.1 กรมแผนที่ทหารในอดีต

ความสําคัญของแผนที่และงานแผนที่ตอกิจการดานอื่นนั้น เห็นไดชัดแจงจากพระบรมราช
โองการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานใหแกกรมแผนที่ทหาร เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2525 ความตอนหนึ่งวางานแผนที่เปนงานที่มีอุปการะแกงานดานอื่นกวางขวางมาก ทั้ง
เปนงานที่ตองใชหลักวิชาและเทคนิคสูงผูทํางานนี้ตองกําหนดแนใจไวเสมอวาจะทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประกอบดวยการกระตือรือรนขวนขวาย และความละเอียดถี่ถวน ระมัดระวังอยางเต็มที่

จากขอมูลอางอิงทางประวัติศาสตร แผนที่ประเทศไทยที่เกาที่สุดเทาที่มีหลักฐานเหลืออยู 
เปนแผนที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ซึ่งชาวยุโรปไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการติดตอ
คาขายกับเมืองไทยสมัยนั้น ยกตัวอยางเชน แผนที่ผังเมืองแสดงเมืองตางๆ ตั้งแตอาวไทยขึ้นไปถึง
อยุธยาและเมืองเหนือ เขียนขึ้นดวยชาวฝรั่งเศส ฮอลันดา และเยอรมัน เมื่อปพุทธศักราช 2179 ตรง
กับสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง โดยในชวงนี้แผนที่มีลักษณะกึ่งทัศนียภาพกึ่งผังเมือง

สําหรับแผนที่เกาที่สุดเทาที่มีหลักฐานแสดงวาคนไทยเปนผูเขียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดแก แผนที่ยุทธศาสตรเปนแผนที่แสดงอาณาเขตภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนแผนที่การเดินทัพในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เปนสมัยเริ่มแรกของการพัฒนาประเทศอันกวางขวาง เพื่อใหทันกับความจําเปนและความ
พรอมของสถานการณคุกคามตอเอกราชของไทยในยุคนั้น

ภาพที่ 10  แผนที่ของไทยในยุคโบราณ
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ภาพที่ 11  แสดงการจัดทําแผนที่ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินงาน 

การทําแผนที่แผนใหมซึ่งตองอาศัยหลักวิชาและอุปกรณเครื่องมือของประเทศฝายตะวันตก 
ก็ไดเริ่มขึ้นในรัชกาลนี้ดวยเชนกัน กลาวคือหลังจากเสด็จประพาสรอบแหลมมลายู ชวา และอินเดีย 
ในพุทธศักราช 2416 ไดทรงนํานายเฮนรี่ อลาบาสเตอร อดีตราชฑูตอังกฤษเขามารับราชการเปนที่
ปรึกษาสวนพระองค นายเฮนรี่ ไดกราบบังคมทูลถวายคําแนะนําในการทะนุบํารุงบานเมือง ตาม
แบบตะวันตกดวยวิชาการสมัยใหมหลายสาขา ดังนั้นทรงเล็งเห็นความสําคัญของแผนที่เปนอยางยิ่ง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดตั้งกองทําแผนที่ขึ้น เมื่อปพุทธศักราช 2418 โดยทํา
แผนที่ถนนเจริญกรุงและสายอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร แผนที่บริเวณปากอาวไทย และแผนที่วาง
สายโทรเลขจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองพระตะบอง ตอมาในปพุทธศักราช 2425 จึงไดโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหจัดตั้งโรงเรียนแผนที่ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยอยูในบังคับบัญชาของ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อผลิตนักแผนที่ไดบางแลว จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ตั้งกรมแผนที่ขึ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2428 ซึ่งถือเปนวันสถาปนากรมมาตราบเทา
ปจจุบัน กรมแผนที่ทหารในยุคแรก มีพระวิภาคภูวดล หรือ เจมส แมคคาธี เปนเจากรมแผนที่คน
แรก ซึ่งสังกัดอยูในกรมมหาดเล็กรักษาพระองค มาปพุทธศักราช 2435 ไดยายไปสังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2452 ไดยายมาสังกัดกระทรวงกลาโหม ประมาณ
กลางปพุทธศักราช 2434 ทําการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1/50,000 และมาตราสวน
อื่นๆ ตอมาในปพุทธศักราช 2493 ไดจัดตั้งกรมการทําแผนที่จากรูปถายทางอากาศ โอกาสนี้ได
ดําเนินงานมาถึงปพุทธศักราช 2497 จึงไดยุบรวมเขากับกรมแผนที่ทหารบก โดยที่กิจการแผนที่มี
ขอบเขตกวางขวางใหการสนับสนุนแกกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ รวมทั้ง
ภาคเอกชนดวย กรมแผนที่ทหารบก จึงไดโอนมาสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อ
เปนกรมแผนที่ทหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2506 เปนตนมา
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กรมแผนที่ทหารมีหนาที่ดําเนินการสํารวจทางพื้นดิน และสํารวจทางอากาศ เพื่อจัดทําและ
ผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศ ที่ใชราชการผลิตเจาหนาที่สํารวจและชางแผนที่ใหแกสวน
ราชการ และดําเนินการในกิจการเกี่ยวกับงานยีออเดซีและยีออฟสิกส กรมแผนที่ทหาร แบงสวน
ราชการออกเปน 4 สวน ไดแก สวนบัญชาการ, สวนปฏิบัติการ, สวนบริการสนับสนุน และสวน
การศึกษา

สวนบัญชาการ ประกอบดวย กองกําลังพล, กองแผนและโครงการ, กองธุรการ, กอง
การเงิน และแผนกงบประมาณ

สวนปฏิบัติการ ประกอบดวย กองยีออเดซีและยี่ออฟสิกส, กองทําแผนที่, กองภูมิศาสตร, 
กองเขตแดนระหวางประเทศ, กองพิมพ, กองบินถายภาพทางอากาศ และศูนยขอมูลทางแผนที่

สวนบริการสนับสนุน ประกอบดวย กองบริการ, กองพยาบาล และกองคลังแผนที่
สวนการศึกษา ไดแก โรงเรียนแผนที่

งานหลักของกรมแผนที่ทหาร คือ งานผลิตแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ไดผลิตแผนที่มาตรา
สวน 1/50,000 ซึ่งใชเปนแผนที่มูลฐานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งแผนที่มาตราสวนอื่นๆ เชน 
1/250,000 และ 1/25,000 และแผนที่เฉพาะวิชาเปนตน เพื่อใชราชการสนับสนุนเหลาทัพในกิจการ
ทหาร สวนราชการรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังผลิตแผนที่ตามความประสงคของสวนราชการ เพื่อ
ใชในการวางแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ อยูเสมอ

งานดานการศึกษา กรมแผนที่ทหารมีโรงเรียนแผนที่ดําเนินการผลิตเจาหนาที่สํารวจและ
ชางแผนที่ใหแกสวนราชการตางๆ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม
และทันสมัยควบคูกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิชาการแผนที่ที่มีการพัฒนาไปในปจจุบันโดยมี
หลักสูตรการศึกษาที่เปดการศึกษาประจํา คือ หลักสูตรวิศวกรรมแผนที่ ใหการศึกษาแกนักเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ในสวนของกรมแผนที่ทหาร หลักสูตรนายสิบแผนที่ นอกจากหลักสูตร
ประจําดังกลาวแลว ก็ยังมีหลักสูตรสายวิทยาการของเหลาทหารแผนที่ มีนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวนตองเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการอีกดวย
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งานเขตแดนระหวางประเทศ กรมแผนที่ทหารเปนเจาหนาที่เทคนิคในคณะกรรมการตางๆ 
คือ งานจัดทําหลักเขตแดนรวมระหวาง ไทย – มาเลเซีย, ไทย – พมา, ไทย – ลาว, ไทย – กัมพูชา

งานตามโครงพระราชดําริ กรมแผนที่ทหารมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งมีพระราชประสงคใหประชาชนอยูดีกินดีดวยการพัฒนา
ชนบทที่หางไกลความเจริญ โดยการใหการสนับสนุนดานการสํารวจทางพื้นดิน การบินถายรูปทาง
อากาศในการทําแผนที่ในโครงการตางๆ เชน โครงการน้ําพระทัยของในหลวง เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางพระราชดําริหรือโครงการอีสานเขียว เปนตน นอกจากภารกิจ
หลักดังกลาวที่ทางราชการไดมอบหมายใหนั้น กรมแผนที่ทหาร ยังไดรับมอบใหสนับสนุน
กองบัญชาการทหารสูงสุด เหลาทัพ และสวนราชการรัฐวิสาหกิจตางๆ ตลอดจนปฏิบัติงานพิเศษ
ตามความตองการของรัฐบาลในดานการสํารวจในการทําแผนที่ตามโครงการตางๆ ดวย และเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามภารกิจดังกลาว จึงมีภารกิจแฝงที่สําคัญเพิ่มเติมดังตอไปนี้

ประการที่หนึ่ง งานสํารวจทางพื้นดินไดจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานในภูมิประเทศ เพื่อหา
ขอมูลที่จําเปนสําหรับใชในการผลิตแผนที่ ไดแก การวางหมุดหลักฐาน การรังวัดทางดาราศาสตร 
การสํารวจขอมูลภูมิประเทศ และการสํารวจสภาพเขตแดนระหวางประเทศ เปนขอมูลอางอิง เพื่อ
เจรจากับประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันใชเครื่องมือรังวัดโดยอาศัยระบบดาวเทียม ประการที่สอง คือ 
งานสํารวจทางอากาศ ไดแก งานถายรูปทางอากาศ และผลิตรูปถายทางอากาศเพื่อนําไปใชในการ
ผลิตแผนที่ การแกไขแผนที่รวมทั้งนําไปใชในการตีความทางกิจการทหาร การคนหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และใชวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ก็ยังมีการสํารวจระยะไกล 
โดยอาศัยภาพถายจากดาวเทียม เปนขอมูลประกอบในการผลิตแผนที่ภูมิศาสตร และประกอบการ
แกไขแผนที่ใหทันสมัย นอกจากนี้ก็มีการสํารวจทางยีออเดซีและยีออฟสิกส ดวยการวางโครงขาย
สามเหลี่ยมชั้นที่ 1 งานรังวัดดาราศาสตรชั้นที่ 1 งานยีออเดซีดาวเทียม การรังวัดความดูดพิภพ การ
ตรวจวัดสภาพแมเหล็กพิภพ และการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อเปนพื้นฐานครอบคลุมแกงาน
สํารวจทั่วไป เปนที่ทราบกันอยูแลววา ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนารุดหนาไปอยางรวดเร็ว ความ
ตองการขอมูลแผนที่ และแผนที่มูลฐานมาตราสวนตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชนใน
การใชวางแผนงานในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของตน ตามโครงการพัฒนาประเทศไดอยาง
กวางขวาง ดังนั้นงานแผนที่จึงเปรียบเสมือนโครงสรางพื้นฐานใหแกงานดังกลาว ถางานแผนที่ไม
เพียงพอยอมสงผลใหงานตางๆ ในขั้นตอมาไมบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว จึงสงผลถึงการพัฒนา
ประเทศโดยสวนรวม การพัฒนาไปสูความทันสมัย โดยเหตุที่ในปจจุบันนี้ วิธีการและเทคโนโลยี
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ในการสํารวจและทําแผนที่ไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว กรมแผนที่ทหารจึงไดปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่มีอยูใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น
เพื่อใหงานแผนที่สามารถตอบสนองแกผูใชตามความประสงคตางๆ

กรมแผนที่ทหารไดพิจารณาจะนําเอาระบบการผลิตและแกไขแผนที่ดวยระบบอัตโนมัติ
โดยใชระบบคอมพิวเตอรมาใช ระบบแผนที่อัตโนมัติมีประโยชนมากมาย

การดําเนินการตลอดเวลาที่ผานมาทางกรมแผนที่ทหารไดตระหนักอยูเสมอวา แผนที่เปน
เอกสารที่มีความสําคัญตอปจจัยพลังอํานาจแหงชาติทุกสาขา เปนที่ตองการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชนมากขึ้น จึงไดมีการดําเนินการทุกวิธีทางที่ทําใหงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ ที่ตองการใหกรมแผนที่ทหาร
เปนศูนยกลางของงานดานกิจการแผนที่ใหมีการพัฒนาระบบผลิตแผนที่ที่ทันสมัยดวยการใช
เครื่องจักรคํานวณตลอดจนใหดําเนินการการสํารวจสนับสนุนโครงการพระราชดําริเปนสําคัญกวา
งานอื่น เพื่อใหบังเกิดผลในดานความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรมแผนที่ทหารไดยึดมั่น
ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ และสํานึกในพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อยางยิ่ง

7.  ความหมายของพืชพันธุ

ไมยืนตน หมายถึง ไมใหญหรือไมยืนตน ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มี
ลําตนหลัก ตั้งตรง ตนเดียวแลวจึงแตกกิ่งกานบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุยืนยาวหลาย
ป

ปาไมในประเทศไทย ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดชนิดของปา คือ สภาพภูมิอากาศ สภาพ
ภูมิประเทศ สภาพดิน และความเปนมาของภูมิศาสตร ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนที่มีฝนตกชุก
และมีแสงแดดจาตลอดป แตบางพื้นที่ก็มีสภาพแหงแลงอยูบาง ทําใหมีพืชพันธุมากมายหลายชนิด 
ปาไมในประเทศไทยอาจแบงออกได 2 ชนิด คือ ปาไมผลัดใบและปาผลัดใบ ซึ่งแตละชนิดสามารถ
แยกยอยไดอีกดังตอไปนี้
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7.1 ปาไมผลัดใบ มีประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ปาทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งแยกไดดังนี้

7.1.1 ปาดิบ (Evergreen forest) ปาชนิดนี้อยูในภูมิประเทศที่คอยขางชื้น มีฝนตก
ชุกและไดรับอิทธิพลลมมรสุมอยางมากในแตละแหงมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกัน จึงแบงแยกยอย
เปนอีก 3 ชนิด คือ

1) ปาดิบชื้น (Tropical rain forest)มีความชื้นสูง ฝนตกชุกตลอดป ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยตอปมากกวา 2.500 มิลลิลิตร ดินดีมีฮิวมัสมากและอุมน้ําไดดี พบทุกภาคที่ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,000 เมตร และภาคใตตลอดทั้งภาค เปนปาทึบมีเรือนยอดชิดกัน คือ ไม
ระดับบนสูงสุด 40-45 เมตร อยูกระจายเปนตอนๆ ไมระดับกลางสูง 25-30 เมตร จะมีมากกวาและ
อยูติดกัน สวนไมระดับลางสูง 5-20 เมตร เปนไมเล็กและลูกไมตางๆ ประกอบกันหนาแนน มีพวก
ปาลมและเถาวัลย แสงสวางที่สองลงมาบางตอนไมสามารถทะลุถึงพื้นได ตนไมสวนใหญมีลําตน
เปลาตรงและสูง เชน ยาง ตะเคียน 

2) ปาดิบแลง (Dry evergreen forest) ความชื้นสูง ฝนตกคอนขางชุก แตมี
ความแหงแลงในชวงสั้นไมเกิน 3 เดือนตอป ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,400-2,000 มิลลิเมตร อากาศ
คอนขางเย็นเกือบตลอดป ดินเปนดินลูกรังและกรวดปนหิน เก็บความชื้นไดไมดี มีระดับน้ําใตดิน
ตื้น พบกระจายอยูทั่วทุกภาค ตามที่ราบลุม

หุบเขาในระดับต่ําตามแนวลําน้ําหวยและลําธาร สูงจากระดับน้ําทะเลต่ํา
กวา 700 เมตร ลักษณะทั่วไปคลายปาดิบชื้น แตโปรงกวา มักเกิดไฟปาในฤดูแลง พบไมไมผลัดใบ
มากกวาไมผลัดใบ ตนไมที่พบ ยาง ตะเคียน พะยูง ชิงชัน

 3) ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) ในบรรยากาศมีความชื้นสูงมาก แต
แหงแลงกวาปาดิบชื้น ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,500-2,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา 20 องศา
เซลเซียส ดินดีมีฮิวมัสมากและมีความเปนกรด-ดางประมาณ 5-6 พบทางภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 700 เมตรขึ้นไป ปาโปรงมีทั้งไมผลัดใบ
และไมผลัดใบ พบพืชจําพวกมอส ปกคลุมอยูทั่วไป ปาตามหุบเขามีความอุดมสมบูรณมากและ
ประกอบดวยพันธุไมนานาชนิด สวนบนสันเขาและยอดเขามักจะมีพืชพันธุนอยชนิดกวา พันธุไมที่
สําคัญไดแก ไมกอตางๆ นอกจากนี้ยังมี ไมยาง ตะเคียน คลายปาดิบอื่นๆ
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7.1.2 ปาสนเขา (Coniferous forest, Pine forest) พื้นที่อําเภอแมแจม แทบทั้งหมด
เปนปาชนิดนี้ โดยจะมีแนวหรือแถบของปาชื้นขึ้นแทรกตามหุบเขา ปาสนเขาแถบนี้ถูกรบกวน
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะการเกิดไฟปา ทําใหการขยายตัวรุกล้ําออกไปมากขึ้นจากสวน
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิต่ําและแหงแลงยาวนานกวาปาดิบเขา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 
1,000-1,400 มิลลิเมตร ดินเปนดินลูกรังและมีกรวดทรายปน มีธาตุอาหารต่ําและมักมีสภาพเปนกรด
สูง เทือกเขาสูงโดยเฉพาะทางภาคเหนือและพบบางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พื้นที่
สูงจากน้ําทะเล 200-1,300 เมตร ปาโปรงหรือโลงแจง บางพื้นที่มีไฟปาบอยครั้ง เพราะไมสนมี
น้ํามันที่ติดไฟงาย มีลักษณะคลายปาทุงหญา มีตนไมนอยกวา 10 ชนิดที่ขึ้นในปานี้ สวนมากเปน
พวกสนเขา สนสามใบ ปอตูบหูชาง ขมิ้นตน ตาฉี่เคย

7.1.3 ปาพรุหรือปาบึง (Swamp forest) ในที่ลุมปากแมน้ําและชายทะเลที่เปนโคลน
เลน มีพันธุไมที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู ปาชนิดนี้จะมีน้ําทวมขังและลดลงตามชวงเวลาหนึ่งๆ พบอยู
ทั่วไปในบริเวณที่ลุมของประเทศ ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนสูง พืชพันธุไมบางชนิดมีระบบรากที่ชวยใน
การหายใจหรือมีรากหยั่งออกจากโคนตนเหนือดินและบางชนิดมีพูพอนตามโคนตน อาจแยกตาม
ลักษณะภูมิประเทศได 2 ชนิด คือ ปาพรุหรือปาบึงน้ําจืด และปาชายเลนหรือปาโกงกาง

1) ปาพรุ (Fresh water swamp forest) พื้นที่มีน้ําจืดขังตลอดป พบมากใน
ภาคใต สวนในภาคอื่นพบบาง เชน บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ดินเปนดินตะกอนกอตัวเปน
เลน ผิวพื้นเปนโคลนและมีหลมลึก มีซากพืชซากสัตวทับถมกันมาก เกิดเปนพีท (peat) ดินเปนกรด
จัดมีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 3.5-3 เปนปาโปรงที่พืชขึ้นหางกัน พื้นปามักรกทึบดวยพืชสกุล
ไผ ปาลมและหวายชนิดตางๆ พบตามที่ราบลุมต่ําตอนใน มีลมแรง ตนไมมีขนาดเล็กและสูงเพียง 
10 เมตร ตนไมที่พบ เสม็ด สานทุง ไมพื้นลางเปนหญา

 2) ปาชายเลน (Mangrove swamp forest, Mangrove forest) พบตามชายฝง
ทะเลหรือพื้นที่ที่มีน้ําทะเลทวมถึงและลมทะเลพัดผาน บริเวณปากแมน้ํา น้ําจะทวมปาชนิดนี้ตาม
ชวงเวลาน้ําขึ้น ตามชายฝงทะเลทางภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก ดินเปนเลน ดินทรายหรือรวน
ปนทราย มีความเค็มสูง เปนปาโปรง มีลมแรง ไมที่ขึ้นอยูเปนพืชทนเค็มมีรากอากาศ รากค้ํายัน 
ตนไมที่พบ ลําพู ลําแพน โกงกางหัวสุม
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7.1.4 ปาชายหาด (Beach forest) ตามชายฝงทะเลที่ดินเปนทราย มีโขดหินและฝง
คอนขางชัน มีปาอีกชนิดหนึ่งขึ้นอยู เรียกวา ปาชายหาด เปนปาที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจมากนัก มี
ลมแรง อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,800-2,300 มิลลิเมตร ดินเปนดินทรายมีกรวดหินปน
และมีความเค็มมาก พบไดทั่วไปตามชายฝงทะเลที่คอนขางชัน อยูทางฝงทะเลตะวันออกของ

อาวไทย ซึ่งเปนดานที่รับลมฝนและคลื่นทะเลอยางเต็มที่ พันธุพืชมีจํานวนนอย 
ขึ้นอยูเปนแนวแคบๆ หรือเปนหยอม ตนไมที่พบ กระทิง โพทะเล สนทะเล

7.2 ปาผลัดใบ (Deciduous forest) เปนปาที่มีความชุมชื้นสลับกับแหงแลง อยูในแถบที่
คอนขางแหงแลงของไทย ดินเปนดินรวนปนทราย ปนกรวดหรือดินลูกรัง พันธุไมมักจะผลัดใบ
กอนออกดอก ปาผลัดใบจะเกิดไฟปาในฤดูแลงเปนประจํา ปาผลัดใบแบงออกไดอีก 4 ชนิด คือ

7.2.1 ปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ (Mixed deciduous forest) สภาพปา
คอนขางแหงแลงในฤดูแลงและชุมชื้นในฤดูฝน โดยมีชวงแหงแลงนานกวา 4 เดือน ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยตอป 1,200-1,400 มิลลิเมตร ดินเปนดินลูกรัง มีธาตุอาหารต่ํา พบไดทั่วไปตามภูเขาและที่ราบ
ต่ํา ยกเวนภาคตะวันออกและภาคใต พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลต่ํากวา 500 เมตร ในภาคเหนือ ไมสัก
จะขึ้นในปาชนิดนี้เทานั้น เปนปาที่คอนขางโปรงจนถึงคอนขางทึบ ประกอบดวยตนไมผลัดใบ
หลายชนิดขึ้นปะปนกัน แตละชนิดจะผลัดใบไมพรอมกัน สวนใหญผลัดใบในฤดูแลง ตนไมที่พบ 
ตะแบก แดง ประดู มะคาโมง

7.2.2 ปาแดงหรือปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) มีสภาพแหงแลงยาวนาน 4-6 
เดือน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปต่ํากวา 1,200 มิลลิเมตร ดินเปนดินปนทรายหรือดินลูกรัง ระดับน้ําใต
ดินตื้น เปนปาที่เกิดขึ้นบนที่ราบ ลูกเนินและตามสันเขา พบในภาคเหนือและบริเวณที่ราบเชิงเขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลต่ํากวา 700 เมตร เมื่อตนไมผลัดใบสีของใบจะ
เปลี่ยนเปนสีแดง จึงเรียกวา “ปาแดง” ปาโปรงตนไมขึ้นหางๆ แยกความสูงออกไดเปนสองชั้น คือ 
ไมชั้นบนสูง 10-20 เมตร ไมชั้นลางสูงประมาณ 7 เมตร พื้นลางเปนหญา เมื่อถึงฤดูแลงหญาจะแหง
ตายและเปนเชื้อไฟอยางดี ตนไมที่พบ เต็ง รัง รกฟา เหียง พลวง

7.2.3 ปาทุงหญา (Savanna forest) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปประมาณ 500 มิลลิเมตร 
ดินเปนดินปนทรายหรือดินลูกรัง มีธาตุอาหารต่ํา มีมากที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยมี
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การทําไรเลื่อนลอยติดตอกันมานาน ปาโปรงแหงแลงมาก เกิดขึ้นภายหลังจากการเผาทําลายปา พบ
พืชพันธุนอยชนิด ปาโปรงแหงแลงมาก เกิดขึ้นภายหลังจากการเผาทําลายปา พบพืชพันธุนอยชนิด 
ตนไมที่พบ เต็ง รัง ตะแบก หญาคา หญาชันอากาศ

7.2.4 ปาละเมาะ (Scrub forest) เปนปาเตี้ยๆ ใกลๆ หมูบาน ประกอบดวยไมพุม
ขนาดเล็กกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญมีพืชจําพวกสาบเสือ หญาคา

8.  ความหลากหลายของสัตวปา

สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลง หรือ แมง ซึ่งโดยสภาพ
ธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้น
ทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียน ทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวา
ดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิศาสตรแถบรอนชื้น (Tropical Zone) จึงมีปาไมอุดมสมบูรณ 
ปริมาณน้ําฝนที่ตกมากในแตละป ทําใหมีความชุมชื้นตลอดเวลา มีแหลงน้ําที่สมบูรณมีสภาพปา
หลายชนิด จึงกอใหเกิดความหลากหลายของสภาพถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาแตกตางกันออกไป
มากมาย เชน ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ทุงหญา แองน้ํา แนวปะการัง เปนตน จากความ
หลากหลายของสภาพถิ่นที่อยูอาศัยนี่เอง ประเทศไทยจึงมีความหลากหลายของสัตวปามากตามไป
ดวย ซึ่งปจจุบันมีการสํารวจพบสัตวปาในประเทศไทยมากมายหลายชนิด โดยจํานวนชนิดของสัตว
ปาทีสํารวจพบในประเทศไทยจะมีจํานวนเทาๆ กับจํานวนชนิดของสัตวปาที่สํารวจพบในทวีป
ยุโรปทั้งทวีป ซึ่งสามารถจําแนกสัตวปาออกเปนกลุมๆ คือ กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม กลุมนก กลุม
สัตวเลื้อยคลาน และกลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก

8.1 ความหมายของสัตวปาและการจัดการ

สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่ง จัดอยูในทรัพยากรประเภทที่เกิดขึ้นทดแทนและ
รักษาใหคงอยูได (replaceable and maintainable) การที่จะรักษาใหคงอยูและใหมีลูกหลานเกิดขึ้น
ทดแทนไดนั้น จําเปนจะตองมีการปกปองรักษาจัดหาที่อยูอาศัย อาหารและแหลงน้ําใหพอแกความ
ตองการ อีกทั้งตองมีการสงวนพันธุไวมิใหถูกทําลายจนถึงกับสูญพันธุไป เพราะถาหากปลอยให
สูญพันธุไปแลวก็ไมอาจที่จะหาพันธุอื่นมาทดแทนใหเหมือนพันธุเดิมไดอีก
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ประเทศไทยในสมัยกอนมีสัตวปาอยูชุกชุม รวมทั้งมีสัตวบางชนิดที่สวยงาม และหาไดยาก
ในโลกนี้ เชน สมัน หรือ เนื้อสมัน (Cerbus schomburgki) และ แรด (Rhinoceros sondaicus) เปน
ตน แตตอมาเมื่อประเทศไทยไดพัฒนาความเจริญไปสูชนบท ปาไมซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
ปาตลอดจนหวย หนอง คลอง บึง ตางๆ อันเปนแหลงหากินของสัตวปาและสัตวน้ําไดถูกบุกรุกแผว
ถางทําลายกลายเปนไรนาที่ทํามาหากินของมนุษยเสียจํานวนมาก ประกอบกับจํานวนประชากรได
เพิ่มมากขึ้นอุปกรณในการลาทําลายสัตวปาและสัตวน้ําทันสมัยขึ้น จึงมีการลาสัตวและจับปลาทุก
ชนิดโดยไมมีขอบขีดจํากัดจํานวนสัตวปาและสัตวน้ําจึงรอยหรอลงทุกวัน

สัตวบางชนิดไดสูญพันธุไปในเวลาอันรวดเร็ว เชน สมัน เปนตน สวนสัตวปาที่เหลืออยูใน
ปจจุบันก็มีอยูหลายชนิดที่กําลังใกลจะสูญพันธุ เชน ควายปา แรด กระซู โคไพร สมเสร็จ ละองหรือ
ละมั่ง เลียงผา และ กวางผา เปนตน ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประชนชาวไทยทุกคนควรจะ
ไดชวยกันรักษาทรัพยากรสัตวปาใหคงอยูตลอดไป เพื่อเปนมรดกตกทอดใหอนุชนรุนหลังไดใช
ประโยชนกันตอๆไป ทั้งนี้เพราะประเทศใดมีสัตวปาอยูมากยอมเปนที่เชิดหนาชูตาแกประเทศนั้นๆ 
เพราะสัตวปาเปนเครื่องแสดงถึงระดับความเจริญหรือวัฒนธรรมทางดานจิตใจของมนุษย

สัตวปาบางชนิดมีคุณคาในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก เชนในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
ประเทศไทยสงสัตวปาชนิดตางๆ ไปขายยังตางประเทศนับลานตัว และสงผลิตภัณฑจากสัตวปาไป
จําหนายปละนับลานบาท เปนตน นอกจากนั้นสัตวปาบางชนิดยังมีคุณคาแกการเกษตรและการปา
ไมเปนอันมาก เชน นกบางชนิดไดกินแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ ที่ทําอันตรายตอพืชผลของเกษตรกร 
ถาหากสัตวปาตองถูกทําลายไปก็ทําลายไปก็เทากับทําลายความสมดุลของธรรมชาติใหเสียไป 
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของประชาชนและเจาหนาที่ทุกระดับที่จะตองชวยกันอนุรักษสัตวปาเสียตั้งแต
วันนี้ โดยสัตวปา แบงออกไดเปนพวกใหญๆ คือ

8.1.1 สัตวเลื้อยคลาน เชน เตา ตะกวด เหี้ย กิ้งกา และงูชนิดตางๆ

8.1.2 ครึ่งบกน้ํา เชน กบ เขียด ปาด คางคก ฯลฯ

8.1.3 สัตวจําพวกเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน ชาง เสือ กวาง คางคาว ฯลฯ

8.1.4 สัตวจําพวกนก เชน นกเขา ไกปา นกกระจอก นกยูง ฯลฯ

8.1.5 แมง และแมลงทุกชนิด
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8.1.6 ปลา ตามปกติปลาที่อาศัยอยูในหวยธาร หนอง คลอง บึงในปาก็ถือวาเปน

สัตวปาดวย

การจัดการสัตวปา หมายถึง การนําเอาหลักวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องของสัตวปามา
ประยุกตในการดําเนินการจัดการกับสัตวปาในพื้นที่แหงหนึ่ง เพื่อใหสัตวปาในทองที่นั้นๆสามารถ
อํานวยประโยชนใหแกมนุษยทั้งในดานเศรษฐกิจ วิชาการ และการพักผอนหยอนใจใหมากที่สุด 
และใหเปนไปโดยสม่ําเสมอตลอดไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

8.2 ประโยชนของสัตวปา

สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชนตอมนุษยมาตั้งแตสมัยที่คนยังอาศัยอยูกับ
ธรรมชาติในปาหรือในถ้ํา ยิ่งในสมัยปจจุบันเมื่อมนุษยไดเจริญขึ้น สัตวปาก็ยิ่งกลับมีบทบาทและ
เพิ่มความสําคัญใหแกมนุษยมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งพอจะสรุปคุณประโยชนของสัตวปาที่มีตอมนุษย
ในดานตางๆ ไดดังตอไปนี้คือ

8.2.1 ประโยชนในดานเศรษฐกิจ การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันยังนิยมใช
เนื้อสัตวปาเปนอาหาร การใชประโยชนจากสวนตางๆ ของสัตวปา เชน ขน เขา และหนังจึงเปนที่
นาสนใจของคนทั่วไป สัตวเหลานี้จะถูกซื้อไปเลี้ยงไวในสวนสัตว หรือนําไปเลี้ยงดูสัตวหลายชนิด
ที่ถูกจับสงไปจําหนายยังตางประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ จากสัตวปาดวยปหนึ่งๆ คิดเปนมูลคา
นับลานบาท อยางไรก็ดี ประโยชนในดานนี้ถาหากขาดการควบคุมใหรัดกุมแลวยอมทําใหเกิดผล
เสียขึ้นได คือทําใหปริมาณสัตวปาลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนเปนที่นาวิตกวาสัตวปาบางชนิดอาจจะ
ตองสูญพันธุไป หรือทําใหความสมดุลตามธรรมชาติตองเสียไป อันเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจ
ทางออม เพราะวามีสัตวบางชนิดโดยเฉพาะนกที่ชวยกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ดังนั้นการใช
ประโยชนดานนี้จึงควรใชดวยความระมัดระวัง

8.2.2 ประโยชนในดานวิชาการ การคนควาทดลองในดานวิทยาศาสตรที่กอ
ประโยชนใหสังคมในปจจุบันมีอยูหลายสาขาวิชาที่จําเปนตองอาศัยสัตวปาเปนตัวทดลอง เชน การ
ใชสัตวปาในการทดลองทางวิทยาศาสตรการแพทย การคนควาทดลองทางสัตววิทยาการสงลิงไป
กับยานอวกาศใหอยูในอวกาศแทนมนุษยในระยะแรกๆ เปนตน การคนควาทดลองการริเริ่มใน
วิทยาการใหมๆไดเจริญรุดหนาไปมากเทาใด สัตวปาที่ใชในการทดลองก็มีความสําคัญและจําเปน
มากขึ้นเทานั้น จะเห็นไดวาประเทศตางๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดสงซื้อสัตวปาเลี้ยงในสวน
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สัตวเพื่อใหประชาชน นักศึกษา และนักวิทยาศาสตรทางธรรมชาติไดชมและศึกษาถึงชีวิตของสัตว
ปา ซึ่งนับวาเปนประโยชนไมนอย เพราะเทากับเปนการรักษาชนิดพันธุสัตวที่หายากบางชนิดไมให
ตองถูกลาจนสูญพันธุไป อนาคตของคนรุนตอไปอาจไดชมและเห็นสัตวปาบางชนิดก็แตเพียงใน
สวนสัตวเทานั้น

8.2.3 ประโยชนในดานการรักษาความงามและคุณคาทางจิตใจ สัตวปาทําให
ธรรมชาติดูมีชีวิตชีวา ถาหากปราศจากสัตวปา ปราศจากนกที่มีสีสันวิจิตรพิสดารมีเสียงรองที่
ไพเราะจับใจไวคอยประดับธรรมชาติแลว ชีวิตคงจะนาเบื่อและนาเศรากวานี้การที่ไดพบไดเห็น
เสียงสัตวปายอมทําใหเกิดสิ่งบันดาลใจหรือดลใจทําใหเกิดความสุขทางจิตใจเปนการผอนคลาย
ความตึงเครียดทางประสาทไดเปนอยางดี บางทานชอบนําเอาสัตวปาไปเลี้ยงไวและใชเวลาพักผอน
กับการเลี้ยงดู ศึกษาการเคลื่อนไหวและชีวิตความเปนอยูของสัตวปา บางทานชอบเดินทางไปดูสัตว
ปาที่อาศัยอยูในปาธรรมชาติเมื่อไดพบเห็นสัตวปาแปลกๆ และสวยงามทําใหรูสึกตื่นเตนเราใจมี
ความสดชื่นดีใจ เกิดพลังที่จะคิดสรางประโยชนใหแกสังคมตอไปอีก ซึ่งเปนประโยชนทางจิตใจที่
ตีคาเปนเงินตราไมได

8.2.4 ประโยชนในดานการพักผอนใจ มนุษยเมื่อไดอยูอาศัยในเมืองใหญมีธุรกิจ
การงานตางๆ มากมายและจําเจอยูทุกวันยอมเกิดความเบื่อหนาย จึงมักจะหาโอกาสไปเที่ยวพักผอน
หยอนใจตามทองที่ตางๆ ที่มีธรรมชาติสวยงาม เชน ออกไปเที่ยวลาสัตวชมสัตวปา สะกดรอยสัตว 
ศึกษาชีวิตสัตวปา เพื่อใหไดรับความเพลิดเพลินเจริญใจ นอกนั้นยังเปนการออกกําลังทําใหจิตใจ
แจมใสคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการงานตางๆ ลงไดนับวาสัตวปามีบทบาทสําคัญในการใช
ประโยชนในดานนี้ไมนอย

8.3 หลักการจัดการและอนุรักษสัตวปา

สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเพิ่มจํานวนมากขึ้นได แตถาสัตวปาชนิดใด     
สูญพันธุไปแลวก็ไมสามารถสรางพันธุของสัตวปาชนิดนั้นขึ้นมาไดอีก การอนุรักษทรัพยากรสัตว
ปาจึงควรมีหลักในการดําเนินการดังนี้

8.3.1 การปองกันใหสัตวปาคงอยูนับวาเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกของการจัดการ
สัตวปา เพราะถาหากสามารถที่จะคุมครองรักษาสัตวปาชนิดตางๆ ไวไดแลวการดําเนินงานในเรื่อง
อื่นๆ ที่จําเปนตอการจัดการสัตวปายอมกระทําตามหลักวิชาการใหบังเกิดผลดีได
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8.3.2 การอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย แหลงน้ําและอาหาร หมายถึงการปองกัน การ
บํารุงรักษาและการปรับปรุงแหลงที่อยูอาศัย แหลงน้ําและอาหารของสัตวปาใหอยูในสภาพที่ดีและ
ไมถูกทําลายใหสูญหายไป เพื่อประโยชนแกสัตวปาใหมากที่สุด

8.3.3 การคนควาวิจัยทางวิชาการ การคนควาวิจัยถือไดวาเปนพื้นฐานของการ
จัดการสัตวปาในอนาคต ตอไปเมื่อกิจการดานสัตวปาไดเจริญมากขึ้น งานปองกันและปราบปราม
การลักลอบลาสัตวปาจะลดลง งานคนควาวิจัยกลับจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับจึงควรที่จะเริ่มงาน
คนควาวิจัยทางวิชาการใหควรคูกับงานดานปองกันและปราบปรามดวยเพื่อจะไดหาทางจัดการให
สัตวปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในระดับที่พอเหมาะกับปริมาณอาหารและที่หลบภัยในทองที่นั้นๆ

8.3.4 การใชประโยชนจากสัตวปา ตามหลักของการอนุรักษนั้นมิไดมุงแตที่จะเก็บ
รักษาทรัพยากรนั้นๆ ใหคงอยูตลอดไปเทานั้น แตยังตองรูจักนําทรัพยากรนั้นๆ มาใชประโยชนให
มากที่สุด โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรนั้นๆ อีกดวย ในเรื่องสัตวปาก็เชนกันจะตอง
หาวิธีที่จะนําเอาสัตวปาตางๆ มาใชใหบังเกิดประโยชนแกสังคมในทางที่เหมาะสม เชน จัดสถานที่
ชมสัตวปาใหประชาชนไดเขาไปใชเปนที่พักผอนหยอนใจหรือศึกษาหาความรูตามสมควรถาหากมี
จํานวนสัตวปามากพอก็ควรเปดใหมีการลาสัตวนั้นๆ โดยอยูในความควบคุมดูแลของพนักงาน
เจาหนาที่ และควรกําหนดกฎระเบียบตางๆ ที่จะใชปฏิบัติในการลาสัตวดวย

8.4 อุปสรรคและปจจัยที่เปนเหตุใหสัตวปาตองลดจํานวนลง สาเหตุที่ทําใหจํานวนสัตวปา
ตองลดนอยลงมีอยู 2 ประการใหญ ดวยกันคือ

8.4.1 การลาสัตวโดยไมมีขอบเขตขีดจํากัดในอดีตและปจจุบัน การที่ประชาชนทั่วๆ 
ไป ในชนบทลาสัตวปานั้น สวนใหญตองการที่จะลาสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารหรือเพื่อเปนการคา 
เปนการเพิ่มพูนรายไดใหครอบครัว สวนชาวเมืองหรือผูมีอิทธิพบทั้งหลายตองการลาสัตวเพื่อความ
สนุกสนาน เปนการทดลองอาวุธและความแมนยําหรือลาดวยความคะนองมือ หรือเพื่อแสดงให
ผูอื่นเห็นวาตนมีความเกงกลาสามารถในเชิงใชอาวุธเสียมากกวาที่จะลาเพื่อใชกินเปนอาหาร 
ประกอบกับอาวุธที่ใชลาทันสมัยขึ้น กลุมของผูมีอิทธิพลที่ไมรูจักรับผิดชอบมีมากขึ้น จึงเปนเหตุ
ใหสัตวปาหลายชนิดถูกลาจนแทบจะสูญสิ้นไปจากแผนดินไทย

8.4.2 การทําลายที่อยูอาศัยและแหลงหากินของสัตวปา เนื่องจากประเทศไดพัฒนา
ความเจริญมากขึ้น และประชากรของประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ความตองการที่ทํามาหากินได
เพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว ปาไมซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาจึงถูกบุกรุกทําลายเสียเปน
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จํานวนมาก ทําใหสัตวปาไมมีที่อยูอาศัย ขาดแหลงน้ําแหลงอาหารบางชนิดก็ตองหนีไปอาศัยในปา
ลึก หรือไมก็ถูกลาตายไปในที่สุด ทําใหจํานวนสัตวปาลดนอยลงอยางรวดเร็ว บางชนิดก็ไดสูญ
พันธุแลว และบางชนิดก็กําลังจะสูญพันธุภายในไมชา จากเหตุการณดังกลาวขางตน จึงเปนที่นา
วิตกวาสัตวปาจะสูญพันธุไป ในที่สุดดังนั้นการที่จะสงวนและคุมครองสัตวปาเอาไวใหไดนั้น 
จําเปนจะตองขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาวขางตนใหจงได

8.5 ทรัพยากรสัตวปาในประเทศไทย

ประเทศไทยไดเริ่มมีการจัดการและอนุรักษสัตวปาอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ.2504 แตเดิมนั้น
ถือวาสัตวปาเปนทรัพยากรที่ติดมากับแผนดิน ใครจะเก็บหาหรือลาไดตามความพอใจ ยกเวนชางปา
ซึ่งไดมีพระราชบัญญัติคุมครองชางปาตั้งแตป พ.ศ.2464 ทั้งนี้ก็เนื่องจากชางปาเปนสัตวที่มี
คุณประโยชนในสมัยกอน โดยเฉพาะชางเผือกถือวาเปนสัตวคูบานคูเมือง และแสดงถึงบุญญาธิการ
ของกษัตริยในสมัยนั้นๆ สวนชางปาทั่วไปก็มีประโยชนในราชการสงคราม การเดินทางไกลในถิ่น
ทุรกันดาร การทําไมและการแสดงตางๆ ชางปาจึงไดรับการคุมครองมากอนสัตวปาอื่นๆ

8.6 เขตรักษาพันธุสัตวปาในประเทศไทย

เนื่องจากสัตวปาไดลดลงอยางรวดเร็ว จากสาเหตุดังกลาวแลวขางตน จนเปนที่นาวิตกวาจะ
หมดสิ้นจากแผนดินไทยเปนเหตุใหมีคนกลุมหนึ่งที่มองเห็นการณไกลและไดแสดงออกซึ่งความ
หวงใยและเริ่มเรียกรองใหรัฐบาลสนใจตอทรัพยากรสัตวปา ในที่สุดรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีก็ไดออกพระบัญญัติและวางระเบียบการใชประโยชนและรางแนว
ทางการจัดการสัตวปาของประเทศขึ้นในป พ.ศ.2503 โดยอางเหตุผลดังนี้ คือ 

“สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติอันมีคายิ่งของประเทศชนิดหนึ่งที่อํานวยประโยชนในทาง
เศรษฐกิจ วิทยาการและรักษาความงามตลอดจนคุณคาธรรมชาติไว แตปรากฏวาในปจจุบันนี้สัตว
ปาที่มีคาบางชนิดไดถูกลาและทําลายจนสูญพันธุไปแลวและบางชนิดก็กําลังจะสูญพันธุไป ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศไทยไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแกสัตวปาโดยเฉพาะ จึงสมควรตรากฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาขึ้นไวเพื่อประโยชนของรัฐและประชาชนสวนรวมใหสมกับที่
ชาวไทยสวนใหญเปนชาวพุทธ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นนี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2503” ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2504 เปนตนไป ตอมาไดยกเลิก
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 และไดตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ขึ้นใชแทนเขตรักษาพันธุสัตวปาคือบริเวณพื้นที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัยของ
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สัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา กระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา จึงนับวา
เปนพื้นที่สําคัญยิ่งตอการอยูรอดของสัตวปา โดยเฉพาะสัตวปาที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
มนุษยและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่พัฒนาไปตามความเจริญของประเทศ

กรมปาไมเปนสวนราชการของรัฐที่มีนาที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรสัตวปาไดเสนอ
รัฐบาลจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาขึ้นหลายแหงดวยกัน โดยกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ
ปจจุบันมีเขตรักษาพันธุสัตวปาอยู 36 แหง ดังตารางที่ 10 นอกจากเขตรักษาพันธุปาแลว รัฐบาลยัง
กําหนดเขตหามลาสัตวปาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 42 เขตหามลาสัตวปานี้ หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการ
ไดกําหนดไวใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาบางชนิดหรือเปนที่ที่สัตวจําเปนตองใชสําหรับกิจกรรม
บางอยางในการดํารงชีวิต เชนเปนที่ผสมพันธุเลี้ยงลูกออน เปนแหลงอาหาร เปนที่ลงพักในระหวาง
การเดินทางยายถิ่นฐานและอื่นๆ พื้นที่ที่ไดกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปามักจะมีขนาดไม
กวางขวางมากนัก และสวนใหญเปนบริเวณที่ใชในราชการหรือเพื่อสาธารณะประโยชนหรือ
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เขตหามลาสัตวปาเทาที่รัฐบาลไดจัดตั้งเรียบรอยมี 48 แหงดวยกัน 
นอกจากนั้นกรมปาไมยังจัดใหมีศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา สถานีวิจัยสัตวปา อุทยานสัตวปา 
และศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาอีกดวย

8.7 แนวทางอนุรักษทรัพยากรสัตวปาแหงชาติ

การมีพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 และตอมาเปนพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 นับเปนนิมิตดีสําหรับประเทศไทยที่จะไดมีทรัพยากรสัตวปา
อยางอุดมสมบูรณตอไป ในเมื่อไดมีกฎหมายเพื่อเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติ หนาที่ตอไปก็คือการ
ควบคุมและดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว และหาทางที่จะปรับปรุงใหกฎหมายนี้มี
ความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป การที่จะใหการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตั้งไวนั้น จําเปนตองมีหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลที่รับผิดชอบในดานนี้ที่เข็มแข็งและมี
ความสามารถ อีกทั้งยังตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของอยางจริงจังอีก
ดวย ปจจุบันไดมีหนวยงานโดยตรงในการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาคือสวนอนุรักษสัตวปา (กอง
อนุรักษสัตวปาเดิม) กรมปาไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตเนื่องจากสวนอนุรักษสัตวปายังเปน
หนวยงานใหม ยังขาดทั้งทางดานงบประมาณและกําลังคนที่ใชในการบริหารและรักษากฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการที่มีความรูทางดานนี้อยางแทจริง ในดานของประชาชนนั้น สวนใหญ
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ยังเขาใจและเห็นความสําคัญของทรัพยากรสัตวปานอยมาก แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรสัตว
ปานั้น พอสรุปไดดังนี้

8.7.1 มีกฎหมายที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณ

8.7.2 การวางแผนการจัดการสัตวปา การวางแผนการจัดการสัตวปาใหไดผลดีตอง
ประกอบดวยความรูทางทฤษฎี ความชํานาญในทองที่ และขอมูลในดานตางๆของสัตวปาแตละ
ชนิด ที่สําคัญคือตองมีจุดมุงหมายหรือนโยบายที่แนนอนในการอนุรักษสัตวปา

8.7.3 การเตรียมกําลังคนและนักวิชาการทางดานสัตวปา

8.7.4 การเผยแพรประชาสัมพันธ ทรัพยากรสัตวปาเปนทรัพยากรที่ถูกใช
ประโยชนมานานแตประชาชนทั่วไป ยังขาดความรูสึกสํานึกถึงคุณประโยชนของสัตวปาดังนั้น
รัฐบาลโดยเฉพาะกรมปาไมควรเนนหนักในดานเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูถึง
ความสัมพันธและประโยชนของทรัพยากรนี้เพื่อที่จะไดใหความรวมมือตอรัฐบาลในดานการ
อนุรักษตอไป

8.7.5 การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวปาดังไดกลาวแลวขางตนวา
สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได จึงควรที่จะใชประโยชนใหคุมคาแทนที่จะปลอยให
หมุนเวียนไปในระบบนิเวศโดยไรประโยชนตอมนุษย แตการใชประโยชนนี้จะตองใหถูกตองตาม
วิธีการที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสใชประโยชนจากทรัพยากรนี้โดย
ทั่วถึงกัน

8.7.6 การเพาะพันธุสัตวปา เพื่อใหทรัพยากรสัตวปาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชนที่จะใชประโยชนตลอดจนใชเปนสินคาออกของประเทศและรักษา
พันธุใหคงไว รัฐบาลควรจัดตั้งหนวยเพาะพันธุสัตวปาขึ้น สัตวปาที่ไดจากการเพาะพันธุนี้อาจ
ปลอยเขาปาในฤดูกาลที่เหมาะสมและอาจเปดใหลาในกาลตอไป จะเห็นไดวานโยบายทางวิชาการ
และการเตรียมบุคลากรจําเปนตองสอดคลองอยางยิ่งกับเรื่องนี้ดวย
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อุปกรณและวิธีการทดลอง

อุปกรณ

1.  คอมพิวเตอรที่ใชในการศึกษามีสเปคของเครื่องดังนี้

1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows XP 

1.2 CPU speed: Intel Core Duo Genuine Intel (R) CPU T2050@1.60 GHz

1.3 System memory (RAM): 512 MB 

1.4 พื้นที่วางภายในหนวยความจํา 2 GB hard-disk space ขึ้นไป

1.5 การดแสดงผลแบบ 3D แบบ Mobile Intel (R) 945 GM Express Chipset family 

1.6 1280 x 800, 32-bit true color screen (60 Hz)

1.7 อินเทอรเน็ตที่ใชมี speed: 54.0 Mbps ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช Wireless Network
(KUWIN)

เพื่อใหเหมาะแกการใชงานในโปรแกรม Google Earth ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียด
ของโปรแกรมดังตอไปนี้

Google Earth version 4.2.0198.2451 (beta)
สรางเมื่อ Sep 12 2007
เวลาที่สราง 15:35:46
Renderer แบบ DirectX 8
Operating System เปนแบบ Microsoft Windows XP (Service Pack 2)
Video Driver : 00008086 (00006.00014.00010.04670)
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Max Texture Size : 2048x2048
Server : kh.google.com

2.  โปรแกรม Microsoft Excel 2003

3.  ขอมูลของสัตวปาและพันธุพืช จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ และเว็บไซตที่นาเชื่อถือ เชน 
เว็บไซตของหนวยงานรัฐ
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วิธีการ

1.  คนควาหาขอมูลสัตวปาและพันธุพืชจากแหลงขอมูลตางๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลไวใน
โปรแกรม Microsoft Excel ขอมูลที่ตองการจะเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร และแหลงที่อยู หรือ
แหลงที่พบ และพิกัดบนพื้นโลก โดยแบงแยกพืชและสัตวออกจากกัน เปนคนละตาราง ศึกษาและ
เก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลเขาสูโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (google earth)

ภาพที่ 12  ภาพตารางที่แสดงขอมูลของพืชในโปรแกรม Microsoft Excel

ภาพที่ 13  ภาพตารางที่แสดงขอมูลของสัตวในโปรแกรม Microsoft Excel
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โดยขอมูลของพืช และสัตวหาไดจากเว็บไซต และหนังสือ สวนพิกัดบนพื้นโลก สามารถหาไดจาก
เว็บไซตของกรมแผนที่ทหาร คือ http://www.rtsd.mi.th/DigitalThailand/index.asp ซึ่งจะบอก
รายละเอียดของพิกัดตางๆ ของพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1.1 เปดเว็บไซดของกรมแผนที่ทหาร และเลือกที่ Digital Thailand

ภาพที่ 14  แสดงหนาเว็บไซตของกรมแผนที่ทหาร

1.2 เมื่อเปดภายในเว็บไซต จะพบสวนที่เขียนวาภาคการปกครอง ซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ ที่
ตองการได โดยเลือกภาคการปกครองกอน แลวจึงเลือกจังหวัด และอําเภอตามลําดับ 

ภาพที่ 15  แสดงหนาเว็บเพจของ Digital Thailand
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ภาพที่ 16  แสดงสวนที่สามารถ คนหาพิกัดที่ตองการโดยนําขอมูลที่มีอยูใสลงไป และกด Submit 

1.3 เลือกขอมูลที่ตองการ จากชื่อหมูบาน ตําบล โรงเรียน เมื่อพบพื้นที่ตองการ ใหคลิกขวา
ที่ Goto Worldwind และเลือกที่ Copy link Location

ภาพที่ 17  แสดงขอมูลที่บอกชื่อของหมูบาน ตําบล โรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับขอมูลของพิกัด
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ภาพที่ 18  แสดงการคัดลอกพิกัด ในเว็บไซตกรมแผนที่ทหาร

1.4 นําขอมูลที่ได มาวางไวในโปรแกรม Notepad เพื่อเก็บขอมูล และนําขอมูลมาใสใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร Google Earth ในภายหลัง

ภาพที่ 19  แสดงขอมูลของพิกัดที่เก็บไวในโปรแกรม Notepad
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2.  นําขอมูลที่อยูในโปรแกรม Microsoft Excel มาใสในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรGoogle 

Earth โดยคัดลอกพิกัดกอนและนํามาวางในสวนของ Search ในชอง Fly to และกดปุม   
โปรแกรมจะทําการคนหาพิกัดจุดดังกลาว ยกตัวอยาง กบภูเขา, เขียดแลว 

 
ภาพที่ 20  แสดงพิกัดตําแหนงบนพื้นโลก ของกบภูเขา, เขียดแลว

ภาพที่ 21  แสดงโปรแกรม Google Earth ในสวนของ Search ที่นําพิกัดจุดมาใส

3.  หลังจากกดปุมโปรแกรมคนหาพิกัดที่เราตองการ เมื่อพบจุดที่เราตองการจะแสดงภาพดังนี้

ภาพที่ 22  แสดงตําแหนงที่ตองการคนหาบนโปรแกรม Google Earth
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4.  กดปุม  เพื่อปกหมุดบริเวณที่เราตองการ ซึ่งจะทําใหเกิดหนาตางของ Google Earth-new –
ขึ้นมาพรอมๆ กัน 

ภาพที่ 23  แสดงการปกหมุดบนโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 24  แสดงหนาตางที่มาพรอมกับการปกหมุด ซึ่งจะเปนที่สําหรับกรอกขอมูลที่ตองการ
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5.  คัดลอกขอมูลที่อยูในโปรแกรม Microsoft Excel มาใสในชองวาง โดยตองมีชื่อไทย, ชื่อ
วิทยาศาสตร แหลงที่อยูของพืชหรือสัตวปา และมีการสรางโฟลเดอรของรูปแยกไวตางหาก เพื่อใช
รูปเหลานี้เปนภาพประกอบ โดยในการใสภาพนั้นตองมีการใส code  และอาจจะใชแหลงที่อยูที่
เชื่อมตอจากในเว็บไซตหรือใชในเครื่องคอมพิวเตอร (URL) ก็ได แตในที่นี้จะใชจากในเครื่อง
คอมพิวเตอร  โดยพิมพดังนี้ <img src=“C:\Documents and Settings\Computer\Desktop\Pic.sp\สัตว
น้ํา\กบภูเขา.jpg”> และในการเวนบรรทัดเพื่อขึ้นบรรทัดใหม จะใช <br> ดังรูป

ภาพที่ 25   การใสรูปภาพในโปรแกรม Google Earth โดยที่ขอมูลของรูปภาพอยูในเครื่อง
คอมพิวเตอร
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หลังจากกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จึงกดปุม OK เปนการบันทึกขอมูล เมื่อนําเมาสไป
ดับเบิ้ลคลิกที่หมุด จะเห็นการแสดงขอมูลในรูปแบบของตัวอักษร และภาพ ดังรูป

ภาพที่ 26  การแสดงผลขอมูลในโปรแกรม Google Earth

ขอมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกอยูภายในโปรแกรม Google Earth โดยจะเปนนามสกุล .kml ซึ่ง
ยอมาจาก Keyhole Markup Language เปนไฟลที่สามารถใชภายในเครื่อง มีขนาดใหญ ซึ่งสามารถ
ยอใหมีขนาดเล็กลงโดยการเก็บขอมูลโดยใชนามสกุล .kmz ได

ภาพที่ 27  แสดงขอมูลที่ถูกเก็บไวในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ เปนขอมูลที่มีนามสกุล .kml
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ภาพที่ 28  แสดงการเก็บขอมูลโดยใชนามสกุล .kmz เพื่อใหสามารถนําไปใชงานในที่อื่นๆ ได

6.  คัดลอกขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel มาแสดงทั้งหมด ทั้งพืชและสัตว โดยทําตาม
ขั้นตอนที่กลาวมาแลว ภาพที่ไดจะเปนดังตัวอยางดังนี้

ภาพที่ 29  ตนกัลปพฤกษที่แสดงในโปรแกรม Google Earth
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ภาพที่ 30  ตนกฤษณาที่แสดงในโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 31  เตาลายตีนเปดที่แสดงในโปรแกรม Google Earth
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ภาพที่ 32  กุงกามกรามที่แสดงในโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 33  เตาหกเหลืองที่แสดงในโปรแกรม Google Earth
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ภาพที่ 34  จงโครงที่แสดงในโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 35  กุงกุลาดําที่แสดงในโปรแกรม Google Earth
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ผลและวิจารณ

จากการศึกษาสามารถรวบรวมพืชซึ่งเปนไมยืนตนที่มีอยูในประเทศไทยได 123 ชนิด สัตว
ที่มีอยูภายในประเทศไทยได 75 ชนิด และนํามาแสดงผลในตารางขอมูลของพืชไมยืนตนและสัตว
ปาที่ไดทําการศึกษาจากแหลงขอมูล เพื่อใชเปนแหลงขอมูลทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา

จากการศึกษาหาขอมูลเบื้องตน พบวาไมยืนตนหลายชนิด อยูในปาเบญจพรรณ เชน 
กระทอมหนู กระทุมหูกวาง แฉลบแดง ชงโคนา ชํามะเลียง เดือยไก ฯลฯ บางชนิดอยูในปาดิบแลง 
เชน กลวยนอย คางคาก จิกดง ชมพูน้ํา แดงแสม ตะเคียน ตะแบกทอง เต็งหนาม เปนตน ในปาดิบ
ชื้น เชน  กฤษณา กํายานสุมาตรา ไขปลา เงาะหนู จันทรกะพอ จําป ดีหมี เทายายมอมหลวง เปนตน  
พืชบางชนิดกระจายทั่วไป เชน กระดังงาไทย กระถิน ตะขบควาย ตาล เปนตน พืชสวนใหญจะพบ
อยูในปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ตามลําดับ สวนปาผลัดใบ ปาพรุ ปาชายหาด จะเปนพวก 
ชุมแสง ประสักแดง ตีนเปด เทียนทะเล นนทรี เปนตน สวนปาผลัดใบ มีพืชเพียงชนิดเดียว คือ แหน
นา

ในสวนของสัตวนั้น จากขอมูลพบวามีสัตวน้ํามากที่สุด จําพวก ปลา กุง หอย ซึ่งพบมา
บริเวณแหลงน้ําในภาคกลาง และภาคใต เนื่องจากปู หอยสวนมากเปนสัตวน้ํา เค็ม จึงมักจะพบที่
บริเวณชายทะเล ทะเลน้ําลึก สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําสัตวบก จําพวก ชะนี ลิง ชะมด สมเสร็จ นก ชาง 
กระรอก สวนมากอยูตามผืนปาทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต สัตวเลื้อยคลานจะเปน
สัตวจําพวกงู เชน งูจงอาง ซึ่งมีพิษรายแรงมาก 

การศึกษาโดยใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทําใหสามารถแสดงแหลงที่อยู ของ
พืชและสัตวที่มีอยูในประเทศไทยได แตไมทั้งหมดเนื่องจาก พืชและสัตวที่มีอยูนั้น มีมากกวาที่จะ
ระบุไดครบทุกชนิด จึงสามารถทําไดเพียงบางสวนเทานั้น ที่ไดรวบรวมไว ในการศึกษาครั้งนี้

 ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดจัดเรียบเรียงไวในตาราง แสดงถึงรายละเอียด
ของแหลงที่อยู และพิกัด ซึ่งในตารางดานลางนี้
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ตารางที่ 1  ขอมูลไมยืนตนที่ไดทําการศึกษาในประเทศไทย โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่จะนําไปใชในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร Google Earth

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
1 กระดังงาไทย Cananga odorata ปาดิบแลงทางภาคใต นิยมปลูกประดับทั่วไป N 13º  50.924'       E 100º  34.148'
2 กระถิน Leucaena leucocephala ปลูกและกระจายพันธุทั่วไป N 14º  44.470'       E 098º  37.622'
3 กระทอมหนู Mitragyna rotundifolic ขึ้นประปรายตามปาเบญจพรรณ ปาแดง ทั่วไปและปาหญาทางภาคใต

ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 80-400 เมตร
N 14º  38.697'       E 098º  42.570'

4 กระทิง Calophylum inophylum L. ปาชายหาด ที่น้ําทะเลขึ้นไมถึงและปาชื้นทั่วไป N 14º  47.095'       E 098º  35.720'
5 กระทุมหูกวาง Neonauclea Sessilifolia ปาเบญจพรรณ N 08º  52.759'       E 098º  51.929'
6 กระบก Irringia malayana ปาเบญจพรรณแลง ปาแดงและปาดิบแลง สูงจากระดับน้ําทะเล N 15º  08.763'       E 104º  19.980'
7 กฤษณา Aquilaria crassna ปาดิบเขาในเขตรอนชื้นสูงจากระดับน้ําทะเล 200-700 เมตร ทางภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉยีงใต
N 14º  25.535'       E 101º  22.262'

8 กลวยนอย aquilaria crassna ปาดิบแลงทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N 15º  18.175'      E 104º  46.605'
9 กัลปพฤกษ Cassia bakeriana ปาโปรง และเขาหินปูนแทบทุกภาค N 13º  59.508'       E 099º  27.823'
10 กํายานสุมาตรา Styrax benzoin Dryander ปาดิบเขาหรือปาดิบชื้นทางภาคใต N 14º  42.070'       E 098º  27.839'
11 แกว Murraya paniculate ปาดิบทั่วไป บางครั้งพบบนเขาหนิปูน N 14º  40.220'       E 100º  53.085'
12 ขอย Streblus asper ที่ราบ ปาเบญจพรรณแลงและปาดิบแลง N 13º  10.822'       E 100º  56.601'

13 ขาวสาร Phyllanthus columnaris ปาเบญจพรรณ N 14º  39.223'       E 098º  40.329'
14 ขี้เหล็กไทย Senna siamea ปาเบญจพรรณ N 14º  02.117'       E 099º  47.427'
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
15 ขี้เหล็กเลือด Senna timoriensis ขึ้นประปรายในปาโลงแจงและตามชายปา N 11º  26.341'       E 099º  28.708'
16 ไขเนา Vitex glabrata ปาเบญจพรรณแลงและปาดิบทั่วไป N 04º  02.013'       E 099º  47.300'
17 ไขปลา Debregeasia velutina gaudich ปาดิบชื้นริมลําธาร N 14º  40.606'       E 098º  22.600'
18 แคขาว Santisukia pagetii ปาเบญจพรรณ และภูเขาหินปูน N 13º  59.565'       E 099º  27.143'
19 แคหิน Stereospermum colais ปาเบญจพรรณ และปาดิบ N 14º  14.536'       E 099º  03.067'
20 คางคาก Nussa javanica ปาดิบแลงริมลําธาร N 18º  52.305'       E 098º  48.702'
21 ไครน้ํา Homonoia riparia ชอบขึ้นใกลลําธารน้ํา มักจะขึ้นเปนกลุม N 14º  46.961'       E 098º  40.199'
22 งาชาง Kibatalia laurifolia พบขึ้นทางปาทึบทางภาคใต N 13º  40.922'       E 100º  39.781'
23 งิ้ว Bombax ceiba L. ที่ราบ และปาเบญจพรรณ N 15º  40.922'       E 101º  14.184'
24 เงาะหนู Nauclea subdita ปาดิบชื้น และปาเบญจพรรณชื้น N 12º  16.632'       E 102º  23.618'
25 จันทรกะพอ Vatica  diospyroides ปาดิบทางภาคใต N 13º  45.132'       E 100º  27.796'
26 จามจุลี Samanea saman ไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในทวปีอเมริกา (เปนตนไมประจําจังหวัด

ลําพูน)
N 13º  50.541'       E 100º  34.486'

27 จําป Magnolia xalba พื้นราบและปาดิบเขาชื้น สูงจากระดับน้ําทะเล 1500 เมตร เปนไม
นําเขา

N 14º  46.893'       E 098º  35.758'

28 จิกดง Barringtonia pauciflora king ปาดิบเขาที่ความสูง 450-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล N 14º  58.672'       E 102º  46.349'
29 แฉลบแดง Acacia leucophoea ปาทุงและปาเบญจพรรณแลง ยกเวนภาคใต N 14º  50.211'       E 102º  03.668'
30 ชงโคนา Bauhinia racemosa ปาเบญจพรรณ N 12º  06.834'       E 099º  12.140'
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
31 ชมพูน้ํา Syzygium siamense ริมลําธารในปาดิบและปาแลง N 14º  26.363'       E 101º  22.298'
32 ชัยพฤกษ Cassia javanica ปาผลัดใบ N 14º  38.833'       E 098º  33.699'
33 ชํามะเลียง Lepisanthes fruticosa ปาเบญจพรรณ N 14º  40.236'       E 100º  53.450'
34 ชุมแสง Xanthophylum lanceatum ที่ราบลุม ทองนา ปาพรุ N 14º  21.677'       E 101º  05.350'
35 ซอ Gmelina arborea ปาเบญจพรรณทั่วไป

มีมากทางภาคเหนือ
N 14º  49.139'       E 098º  39.782'

36 ดีหมี Cleidion spiciflorum ปาดิบและชายปาใกลลําธาร N 18º  51.634'       E 098º  58.099'
37 เดือยไก Medhuca thorelii ปาเบญจพรรณแลง ชายปาดิบ และปาทุงหญา N 14º  24.139'       E 104º  41.170'
38 แดงแสม Schoutenia Ovatakorth ปาดิบแลง ตามชายเขาหรือหวย N 15º  09.478'       E 104º  20.392'
39 ตะขบควาย Flacourtia jangomas ปลูกทั่วไป N 18º  53.783'       E 098º  51.779'
40 ตะขบไทย Flacourtia rukam ปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น และปาดิบแลงทางภาคใต N 14º  24.673'       E 098º  53.934'
41 ตะเคียนทอง Hopea odorata ที่ราบหรือคอนขางราบใกลฝงแมน้ํา และปาดิบทั่วไป N 11º  47.998'       E 099º  47.908'
42 ตะแบกทอง Lagertroemig cochinchinensis ปาดิบภาคตะวันออกเฉียงใต N 12º  02.727'       E 102º  45.285'
43 ตาล Borassus flabellifer L. พบทั่วไปในที่โลงแจงและที่ชุมน้าํ N 13º  09.518'       E 099º  50.781'
44 ตีนเปดน้ํา Cerbera odollan ปาชายหาดและบริเวณน้ํากรอย N 13º  50.648'       E 100º  34.207'
45 ตุมหู Ardisia sp. ปาดิบเขาหรือปาเบญจพรรณ N 14º  45.656'       E 098º  37.137'
46 เต็งหนาม Bridelia retusa ปาเบญจพรรณแลง ปาดิบแลง ปาทุงหญาทั่วไปที่สูงจากระดับน้ําทะเล

ไมเกิน 1000 เมตร
N 14º  51.819'       E 102º  04.231'
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
47 ทองกวาว Betea monosperma ปาเบญจพรรณ ปาแดง และปาหญาทั่วไป N 15º  03.013'       E 104º  47.191'
48 ทองหลางปา Erythrina submbrans ปาดิบแลงภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N 14º  21.329'       E 098º  57.477'
49 เทายายมอมหลวง Melochia umbellata ชายปาดิบชื้น N 12º  16.117'       E 102º  25.414'
50 เทียนทะเล Pemphis acidula ปาชายหาดทั่วไป N 12º  33.107'       E 101º  27.046'
51 นนทรี Peltophorum pterocarpum ปาเบญจพรรณ และปาดิบทั่วประเทศ พบมากตามปาชายหาด N 13º  50.441'       E 100º  34.483'
52 เนียง Archidendron jiringa ปาดิบ ปาเบญจพรรณบริเวณหุบเขาลาดชัน N 12º  15.466'       E 102º  25.553'
53 ประดูปา Plerocarpus macrocarpus ปาเบญจพรรณ ยกเวนภาคใตสูงจากระดับน้ําทะเล 100-600 เมตร 

(ตนไมประจําจังหวัดชลบุรี)
N 14º  15.706'       E 102º  04.442'

54 ประสักแดง Bruguiera sexangula ปาชายเลน ปาพรุน้ํากรอย N 13º  42.890'       E 101º  08.493'
55 ปรู Alangium salviifolium ปาเบญจพรรณแลงภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาคเหนือ สูงจาก

ระดับน้ําทะเล 200-500 เมตร
N 13º  59.179'       E 099º  28.460'

56 ปอกระสา Broussonetia papyrifera ริมน้ํา ที่ชื้น ที่โลงแจงและที่รกราง ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร

N 14º  37.203'       E 101º  24.668'

57 ปบ Millingtonia hortensis ปาเบญจพรรณที่คอนขางแหงแลงทั่วไป N 14º  54.020'       E 102º  04.206'
58 เปลาเงิน Croton kongensis ปาดิบเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 800-1200 เมตร N 14º  22.011'       E 101º  24.327'
59 ผักหวาน Melientha suavis ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณผสม N 15º  06.480'       E 104º  17.030'
60 พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris ปาละเมาะและปาดิบทั่วไป N 14º  23.265'       E 098º  55.869'
61 พระเจาหาพระองค Dracontometon dao ปาดิบทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2-500 เมตร N 14º  26.298'       E 101º  22.360'
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
62 พฤกษ Albizia lebbeck L. ปาเบญจพรรณชื้นและแหง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต
N 14º  54.020'       E 102º  04.206'

63 พลับพลา Microcos tomemtosa พบขึ้นกระจายทั่วประเทศไทย ทัง้ในปาผสมผลัดใบ ปาดิบแลงและปา
ดิบชื้น

N 14º  59.651'       E 102º  46.573'

64 พะยอม Shorea roxburghii ปาเบญจพรรณแลงและชื้น ตลอดจนปาดิบแลงทั่วทุกภาค N 15º  09.484'       E 104º  20.203'
65 พิกุล Mimusops elengi L. ปาดิบ N 13º  50.578'       E 100º  34.390'
66 พุทรา Zizphus mauritiana ปาเบญจพรรณและที่รกรางทั่วไป N 15º  09.050'       E 101º  03.166'
67 โพทะเล Thepesia populnea ปาชายเลนทั่วไป N 12º  36.482'       E 101º  52.232'
68 มะกอกน้ํา Elaeocarpus hygrophilus ชอบขึ้นอยูใกลน้ําตามปา ที่ราบต่าํภาคกลาง N 13º  47.332'       E 100º  19.012'
69 มะกา Bribelia ovata Decne ปาเบญจพรรณทั่วไป N 13º  50.904'       E 100º  34.371'
70 มะเกลือ Diospyros nollis ปาเบญจพรรณแลง (ตนไมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี) N 13º  50.904'       E 100º  34.357'
71 มะขวิด Liminia acidissima ปาเบญจพรรณและปาโปรงทั่วทกุภาค N 11º  25.385'       E 099º  31.624'
72 มะขาม Tamarindus indica L. มีการกระจายพันธุทั่วประเทศ N 14º  40.458'       E 100º  53.431'
73 มะขามแขก Cathormion umbellatum บริเวณที่ชื้นแฉะตามชายคลอง ปาเบญจพรรณสูงจากระดับน้ําทะเล 50 

เมตร
N 14º  40.458'       E 100º  53.431'

74 มะขามปอม Phyllanthus emblica L. ปาเบญจพรรณแลง ปาเต็งรัง และปาดิบเขา N 14º  54.020'       E 102º  04.206'
75 มะคาโมง Afzelia xylocarpa ปาเบญจพรรณชื้นและปาดิบแลง ยกเวนภาคใต N 14º  31.976'       E 101º  22.655'
76 มะเดื่อทอง Ficus vasculosa ปาดิบเขา N 12º  03.712'       E 102º  18.470'
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
78 มะตูม Aegle marmelos ปเบญจพรรณและปาเปดทั่วไป ยกเวนภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใต N 13º  11.127'       E 100º  56.435'
79 มะนาวผี Atalantia monophylla ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลงตามภูเขาหินปูนหรือพื้นที่ราบที่มีดินปนทราย N 14º  05.228'       E 099º  21.616'
80 มะปริง Bouea oppositifolia ปาดิบภาคตะวันออกฉียงใต และภาคใต ที่สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 

700 เมตร
N 12º  14.954'       E 102º  29.750'

81 มะพูด Garcinia dulcis ปาดิบชื้นและตามริมน้ําในปาเบญจพรรณ N 13º  45.932'       E 100º  30.808'
82 มะยมปา Ailanthus triphysa ปาเบญจพรรณและปาดิบแลงทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงใต
N 13º  10.938'       E 100º  56.666'

83 โมกราชินี Wrightia sirikitiae พบขึ้นตามเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี N 14º  43.134'       E 100º  47.300'
84 โมกหลวง Holarrhena pubescens ปาเบญจพรรณแลงทั่วไป N 14º  39.860'       E 098º  40.432'
85 โมฬีสยาม Reevesia pubercens ปาดิบที่สูงจากระดับน้ําทะเล 800-1300 เมตร N 14º  22.508'       E 101º  24.502'
86 ยางนา Dipterocarpus alatus ปาดิบและปาเบญจพรรณชื้นทั่วไป N 15º  09.484'       E 104º  20.203'
87 ยางพารา Hevea brasilliensis ปาเบญจพรรณ และปาดิบทั่วไป สูงจากระดับน้ําทะเล 5-600 เมตร N 12º  14.970'       E 102º  29.644'
88 รมฉัตร Arthrophyllum diversifolium ปาดิบเขาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1200 เมตร N 14º  22.002'       E 101º  24.329'
89 รักขาว Semecarpus cochinchinensis พบขึ้นตามปาโปรง ปาหญา และปาใกลเขาหินปูนที่สูงจาก

ระดับน้ําทะเล 25-450 เมตร
N 18º  53.802'       E 098º  24.252'

90 รักดํา Diospyros curranii ปาชายหาด ปาทุงหญา ถึงปาดิบเขตรอน สูงจากระดับน้ําทะเล 5-100 
เมตร

N 15º  09.478'       E 104º  20.392'

91 ราชพฤกษ Cassia fistula L. ปาเบญจพรรณแลง N 14º  01.401'       E 099º  58.447'
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ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
92 ราชาวดีปา Buddleja asiatica พบขึ้นในที่รกรางตามชายปาทั่วไป N 14º  41.387'       E 098º  24.252'
93 ละมุดสีดา Madhuca esculenta ปาดิบและปาผลัดใบที่คอนขางชืน้ ทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดบัน้ําทะเล 50-300 เมตร
N 13º  47.332'       E 100º  19.012'

94 ลําใยปา Dimocarpus longan ปาเบญจพรรณและปาดิบเขา N 14º  07.235'       E 099º  10.883'
95 เลียง Berrya mollis ปาเบญจพรรณและปาดิบชื้น ทางภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนอื N 15º  21.756'       E 101º  07.527'
96 สนทะเล Casuarina equisetifolia ปาชายหาดหรือชายฝงทะเลที่เปนดินทราย และระบายน้ําไดดี N 11º  58.683'       E 102º  46.100'
97 สนสองใบ Pinus merkusii ปาเต็งรังและปาสนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดบัน้ําทะเล 600-1800 เมตร
N 15º  07.243'       E 104º  22.703'

98 สนสามใบ Pinus kesiya ตามปาเขาสูงในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตนไมประจําจังหวัดเลย)

N 18º  42.567'       E 101º  51.658'

99 สมอไทย Terminalia Chebula ปาเบญจพรรณแลง และปาแดง N 15º  09.156'       E 104º  20.328'
100 สะเดา Azadirachta indica ปาเบญจพรรณหรือปาแดงทั่วไป ยกเวนภาคใต (ตนไมประจําจังหวัด

อุทัยธานี)
N 14º  45.813'       E 102º  03.341'

101 สัก Tectona grandis ปาเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางสวนของภาคกลางและภาคตะวันตก 
(ตนไมประจําจังหวัดอุตรดิตถ)

N 14º  45.813'       E 098º  37.481'

102 สารภี Mammea siamensis ปาเบญจพรรณและปาดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงใต

N 14º  05.242'       E 099º  22.149'

103 สําโรง Sterculia foetida ปาเบญจพรรณและปาดิบแลงสูงจากระดับน้ําทะเล 100-600 เมตร N 11º  45.199'       E 099º  44.371'
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ลําดับที่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร นิเวศวิทยา ตําแหนงที่พบ (GPS)
104 สีฟน Guioa diplopetala ปาทุงหญา ชายปาทั่วไป N 12º  06.498'       E 102º  41.949'
105 สีเสียดแกน Acacia catechu ปาเบญจพรรณและปาโปรงทางภาคเหนือ (ตนไมประจําจังหวัด

กําแพงเพชร)
N 14º  39.416'       E 101º  22.233'

106 เสม็ดขาว Melaleuca quinquenerria ปาชายหาด หรือปาพรุใกลชายฝงทะเลทางภาคตะวันออก และภาคใต N 12º  06.198'       E 102º  41.949'
107 เสลาดํา Lagertroemia undulata ปาเบญจพรรณ N 14º  14.928'       E 099º  02.774'
108 แสมขาว Avicennia alba ปาชายเลน และชายทะเลทั่วไป N 13º  29.965'       E 100º  48.990'
109 แสมดํา Avicennia officinalis L. ปาชายเลนหรือริมแมน้ํา

ใกลชายฝงทะเล
N 13º  20.823'       E 099º  56.535'

110 โสกน้ํา Saraca indica L. พบอยูริมน้ําตามปา หรือทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นไดดีในดิน
เกือบทุกชนิด

N 18º  57.772'       E 099º  00.639'

111 หยากไย Euonymus impressus ปาเบญจพรรณ N 15º  18.225'       E 104º  47.838'
112 หยีน้ํา Derris indica ปาชายเลนที่มีลักษณะเปนดินปนทราย

ปาชายหาดและริมฝง แมน้ําใกลทะเล
N 08º  23.287'       E 099º  15.453'

113 หวา Syzygium cumini พบขึ้นตามปาทั่วไป (ตนไมประจาํจังหวัดเพชรบุรี) N 14º  34.572'       E 104º  38.938'
114 หัวแมงวัน Buchanania reticulata ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง

และปาใกลชายฝงทะเล
N 14º  05.242'       E 099º  22.149'

115 หูกวาง Terminalia catappa L. ปาชายหาดริมทะเล (ตนไมประจําจังหวัดตราด) N 14º  05.242'       E 099º  22.149'
116 เหมือดดง Symplocos cochinchinensis ปาดิบชื้นสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2500 เมตร N 14º  28.279'       E 104º  42.842'
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117 แหนนา Terminalia glaucifolia ปาผลัดใบ N 14º  39.860'       E 098º  04.432'
118 อบเชยไทย Cinnamomum bejolghota ขึ้นตามไหลเขาในปาดิบ (ตนไมประจําจังหวัดระนอง) N 13º  50.852'       E 100º  34.375'
119 ออยชาง Lannea coromandelica ปาเบญจพรรณชื้น ปาเบญจพรรณแลง และปาดิบแลง N 14º  05.242'       E 099º  22.149'
120 อินทนิลน้ํา Lagerstroemia speciosa ที่ราบลุม ที่ชื้นแฉะทั่วไป และบริเวณริมฝงแมน้ํา ลําหวย ปาเบญจ

พรรณชื้นและปาดิบ (ตนไมประจําจังหวัดสกลนคร)
N 13º  50.541'       E 100º  34.486'

121 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa ภาคเหนือบริเวณปาผลัดใบที่แหงแลง และปาเบญจพรรณ ยกเวน
ภาคใต

N 18º  48.604'       E 098º  58.747'

122 อีแปะ Vitex quinata ปาดิบเขาและปาเบญจพรรณชื้น N 11º  58.441'       E 102º  46.949'
123 ฮอยจั่น Engelhardtia serrata ปาดิบเต็งรัง ปาดิบ และปาผลัดใบ N 14º  42.478'       E 098º  28.127'
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ตารางที่ 2  ขอมูลของสัตวที่ไดทําการศึกษาในประเทศไทย โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่จะนําไปใชในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร Google Earth  

ลําดับที่ ชนิดของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร สถานที่ พิกัดบนพื้นโลก
1 กบภูเขา, เขียดแลว Rana blythii แมฮองสอน, ยะลา, กาญจนบุรี Lat=18.448 lon=97.412, Lat=5.888 lon=101.254, Lat=14.431 lon=98.749
2 กุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii สุพรรณบุร,ี นครปฐม, ฉะเชิงเทรา Lat=14.694 lon=99.809, Lat=13.758 lon=100.103, Lat=13.498 lon=100.992
3 กุงกะลาดํา Penaeus monodon เกาะชาง, ภูเก็ต,ระนอง Lat=12.104 lon=102.352, Lat=7.991 lon=98.302, Lat=9.763 lon=98.408
4 กุงแขกดํา Penaeus semisulcatus เกาะชาง Lat=12.104 lon=102.352 
5 กุงดีดขัน Alpheaus ephrosyne สมุทรสาคร สมุทรสงคราม Lat=13.426 lon=100.079, Lat=13.331 lon=99.869 
6 กุงนาง Metapenaeus ensis สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา Lat=14.694 lon=99.809, Lat=13.758 lon=100.10 , Lat=13.498 lon=100.992
7 กุงหลวง Macrobrachium rosenbergii สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา Lat=14.694 lon=99.809, Lat=13.758 lon=100.103, Lat=13.498 lon=100.992
8 กุงหัวโขนเขียว Macrobrachium lanchesteri หมูเกาะพีพี เกาะไมทอน Lat=7.739 lon=98.773, Lat=8.032 lon=98.334
9 จระเขน้ําจืด Crocodilus siamensis บึงบอระเพ็ด อยุธยา ชัยนาท นครสวรรค อุตรดิตถ Lat=15.724 lon=100.210, Lat=14.333 lon=100.612, Lat=15.186 lon=100.124, 

Lat=15.705 lon=100.137, Lat=17.836 lon=100.046
10 เตากระ Tomistoma schlegelii เกาะกระจัง เกาะคา Lat=6.623 lon=100.067, Lat=18.192 lon=99.395
11 เตากะอาน Ranina ranina ปากพยูน ระโนด Lat=7.350 lon=100.326, Lat=7.769 lon=100.324
12 เตาจักร Protoreaster lincki ชุมพร ระนอง สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช Lat=10.494 lon=99.181, Lat=9.967 lon=98.633, Lat=9.136 lon=99.320, 

Lat=8.419 lon=99.964
13 เตาบัว,เตาบึง,เตา

หมอ,เตาวัด
Hieremys annandalei กรุงเทพ นครปฐม อางทอง กาญจนบุรี อยุธยา Lat=13.715 lon=100.336, Lat=13.819 lon=100.066, Lat=14.569 lon=100.388, 

Lat=13.815 lon=99.173, Lat=14.324 lon=100.554 
14 เตามะเฟอง Dermochelys coriacea กรุงเทพ นครปฐม อางทอง กาญจนบุรี อยุธยา Lat=13.715 lon=100.336, Lat=13.819 lon=100.066, Lat=14.569 lon=100.388, 

Lat=13.815 lon=99.173, Lat=14.324 lon=100.554 



71

ตารางที่ 2  (ตอ)

ลําดับที่ ชนิดของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร สถานที่ พิกัดบนพื้นโลก
15 เตาลายตีนเปด Callagur borneoensis นราธิวาส ปตตานี Lat=6.427 lon=101.824, Lat=6.867 lon=101.250
16 เตาหกดํา Testudo nutapundi ตาก กาญจนบุรี Lat=16.881 lon=99.125, Lat=14.003 lon=99.550
17 ตะพาบกริวลาย,

ตะพาบมานลาย,
ตะพาบหลังลายกะรัง

Chitra indica แมน้ําแควนอย แควใหญที่กาญจนบุรี แมน้ําแม
กลองที่ราชบุรี แมน้ําเจาพระยา

Lat=15.160 lon=98.347, Lat=13.528 lon=99.812

18 ปูขน, ปูภูเขา,ปูไก Tubastria coccinea สุราษฏรธานี หนองคายพบริมแมน้ําโขง Lat=9.753 lon=99.972, Lat=18.204 lon=102.140
19 ปูดาว, ปูสามจุด Holothuria atra สุราษฏรธานี ปตตานี Lat=9.492 lon=98.898, Lat=6.651 lon=101.177
20 ปูแปน, จาก Uca vocans ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 
นราธิวาส

Lat=12.285 lon=102.284, Lat=12.588 lon=102.050, Lat=12.687 lon=101.101, 
Lat=13.082 lon=100.881, Lat=13.688 lon=101.072, Lat=13.600 
lon=100.597,Lat=13.548 lon=100.274, Lat=13.112 lon=99.945, Lat=10.494 
lon=99.181, Lat=9.127 lon=99.318, Lat=8.419 lon=99.964, Lat=7.207 
lon=100.596, Lat=6.882 lon=101.261, Lat=6.416 lon=101.824 

21 ปูลาย Charybdis cruciata เกาะชาง เกาะสมุย ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต Lat=12.104 lon=102.352, Lat=9.536 lon=99.937, Lat=7.031 lon=100.468, 
Lat=13.082 lon=100.881, Lat=7.807 lon=98.338 

22 ปูแสม Sesarma mederi ตราด นราธิวาส Lat=12.241 lon=102.515, Lat=6.123 lon=102.075
23 ปูหนุมาน Calappa philargius เกาะไผ เกาะคราม เกาะเสม็ด หาดสุรินทร สงขลา Lat=12.972 lon=100.897, Lat=12.663 lon=100.905, Lat=12.714 lon=101.214, 

Lat=7.989 lon=98.312, Lat=7.154 lon=100.532
24 ปูหิน Graspsus albiliniatus เกาะสีชัง Lat=13.164 lon=100.808 
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25 หอยกะพง Musculus senhousia 

(Benson)
ชลบุรี บางปะกง สมุทรปราการ Lat=12.944 lon=100.886, Lat=13.548 lon=100.942, Lat=13.600 lon=100.597

26 หอยโขง Sinotaia ingallsiana ทะเลสาบ ลําปา จังหวัดพัทลุง Lat=7.629 lon=100.151
27 หอยแครง Telescopium telescopium 

(Linne)
จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สุราษฏรธานี ปตตานี Lat=13.164 lon=100.808, Lat=12.723 lon=99.902, Lat=10.081 lon=99.827, 

Lat=6.618 lon=101.427
28 หอยแครงน้ําลึก Pila ampullacea ชลบุรี เพชรบุรี Lat=13.164 lon=100.808, Lat=12.723 lon=99.902
29 หอยงวงชาง Nautilus pompilius Linne เกาะอาดัง เกาะสิมิลัน และเกาะลีเปะ Lat=6.547 lon=99.321 ,(8°39'20.78" N 97°39'1.88"E), Lat=6.490 lon=99.311
30 หอยชักตีน,หอยสังข Chicoreus ramosus อาวบานดอน เกาะสมุย ศรีราชา เกาะเสม็ด แหลม

สิงห อาวบางเบิด
Lat=9.310 lon=99.708, Lat=9.519&lon=99.934, Lat=13.088 lon=100.884, 
Lat=12.482 lon=102.074, Lat=10.994 lon=99.497 

31 หอยตลับดาน Meretrix lusoria (Roding) หัวหิน ศรีราชา ระยอง และประจวบคีรีขันธ Lat=12.531 lon=99.881, Lat=13.174 lon=100.931, Lat=12.747 lon=101.106, 
Lat=12.267 lon=99.818

32 หอยตลับลาย Meretrix lusoria (Roding) ประจวบคีรีขันธ สงขลา ศรีราชา บานเพจังหวัด
ระยอง

Lat=12.267 lon=99.818, Lat=6.426 lon=100.921, Lat=12.731 lon=101.150

33 หอยตะโกรม, หอย
นางรม

Crassostrea gigas 
(Thunberg)

จังหวัดสุราษฏรธานี ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ
ระยอง จันทบุรี

Lat=8.969 lon=99.463, Lat=7.558 lon=99.611, Lat=10.411 lon=99.080, 
Lat=11.703 lon=99.648,  Lat=12.731 lon=101.150, Lat=13.067 lon=102.017

34 หอยทากลาย Melo melo (Lightfoot) แถบทุงสง ปาดังเบซาร สะเดา กันตัง ตรังและ
หาดใหญ

Lat=8.165 lon=99.680, Lat=6.667 lon=100.327, Lat=6.639 lon=100.423, 
Lat=7.405 lon=99.516, Lat=7.002 lon=100.458
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35 หอยนมสาว,หอยอูฐ  Trochus niloticus Linne เกาะคราม เกาะรัง เกาะสุรินทร เกาะสิมิลัน Lat=12.663 lon=100.905, Lat=15.296 lon=101.228, Lat=9.252 lon=98.316, 

(8°39'20.78" N 97°39'1.88"E)
36 หอยนางรมลอย Pinctada margaritifera 

(Linne)
บานเพ จังหวัดระยอง Lat=12.731 lon=101.150

37 หอยนางรมปก Pteria penguin (Roding) ชลบุรี บางปะกง สมุทรปราการ Lat=12.944 lon=100.886, Lat=13.548 lon=100.942, Lat=13.600 lon=100.597
38 หอยปกนางฟา Littorina scrabra scrabra 

(Linne)
ชลบุรี บางปะกง สมุทรปราการ Lat=12.944 lon=100.886, Lat=13.548 lon=100.942, Lat=13.600 lon=100.597

39 หอยแมลงภู Perna viridis ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร Lat=12.944 lon=100.886, Lat=13.600 lon=100.597, Lat=13.331 lon=99.869, 
Lat=13.426 lon=100.079

40 หอยลาย Paphia undulata (Born) ชลบุรี บางปะกง สมุทรปราการ ตราด 
สุราษฏรธานี

Lat=12.944 lon=100.886, Lat=13.548 lon=100.942, Lat=13.600 lon=100.597, 
Lat=12.285 lon=102.284, Lat=9.310 lon=99.708

41 หอยสังขหนามเล็ก Murex trapa Roding เกาะเสม็ด แหลมสิงหและอาวบางเบิด จังหวัด
จันทบุรี

Lat=12.714 lon=101.214, Lat=12.484 lon=102.067, Lat=10.994 lon=99.497 

42 หอยหลอด Solen regularis Dunker ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว
และตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

Lat=13.387 lon=100.002, Lat=13.408 lon=99.978, Lat=13.409 lon=100.032, 
Lat=13.335 lon=99.960

43 ปลากะโห  Hampala Macrolepidota ลุมแมนํ้า แมกลอง เจาพระยาจนถึงบอระเพ็ด Lat=13.407 lon=99.999, Lat=13.780 lon=100.470, Lat=15.724 lon=100.210
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44 ปลาตะพัด Barbus Schwanenefeldii จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และแมน้ําลํา

คลองหลายสายในจังหวัดสุราษฎรธานี และสตูล
Lat=12.687 lon=101.101, Lat=12.588 lon=102.050, Lat=8.969 lon=99.463, 
Lat=12.210 lon=102.457, Lat=6.728 lon=100.038

45 ปลาบา Catlocarpio Siamensis ราชบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค พจิิตร แมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําแมกลอง

Lat=13.528 lon=99.812, Lat=15.160 lon=98.347, Lat=15.797 lon=100.137, 
Lat=16.426 lon=100.361, Lat=13.780 lon=100.470, Lat=13.407 lon=99.999

46 ปลาแรด Notopterus Chitala แกงกระจาน จังเหวัดเพชรบุรีและในลําน้ํา
เจาพระยาและสาขา

Lat=12.908 lon=99.648, Lat=13.780 lon=100.470

47 ปลาสลิด Trichogaster  Pectoralis ดอนกํายาน จังหวัดสุพรรณบุรี เขตจังหวัด
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา บางบอ สมุทรปราการ

Lat=14.383 lon=99.979, Lat=13.600 lon=100.597, Lat=13.548 lon=100.942, 
Lat=13.569 lon=100.863

48 คางดํา Pangasius Sutchi เทือกเขาตะนาวศรีและทางภาคใต เคยพบมากที่
จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และสุราษฎรธานี

Lat=13.452 lon=99.236, Lat=7.405 lon=99.516, Lat=8.062 lon=98.920, 
Lat=9.252 lon=98.316, Lat=8.969 lon=99.463

49 ชะนีแกมขาว Pangasius Larnaudi เลย อําเภอเชียงคาน Lat=17.898 lon=101.666

50 ชะนีมือขาว Pangasius Conchophilus แมน้ําสาละวิน ทางดานตะวันตกของแมน้ําโขงใน
ลาว ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของยูนนาน 
มาเลเซีย และทางดานทิศเหนือของเกาะสุมาตรา
สําหรับประเทศไทยพบไดทั่วไปยกเวนจังหวัด
จันทบุรี

Lat=17.967 lon=104.045,

51 ชะนีมงกุฎ Hylobates Pileatus จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ปราจีนบรุี ตราด และพบที่
อุทยานแหงชาติเขาใหญ

Lat=14.436 lon=103.956, Lat=14.421 lon=102.869, Lat=14.148 lon=101.762, 
Lat=12.433 lon=102.349, Lat=14.927 lon=101.303
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52 ชะมดแปลงลายจุด Viverricula Malaccensis กาญจนบุรี Lat=14.536 lon=98.837
53 ชะมดแปลงลายแถบ Prinodon Pardicolor นครศรีธรรมราช Lat=8.206 lon=99.612
54 ชางแอฟริกา Priondon Linsang สวนสัตวนครราชสีมา Lat=14.933 lon=102.044
55 พญากระรอกดํา

(ใหญ)
Viverra Megaspila ตรัง เกาะภูเก็ต สมุย เกาะพงัน กาญจนบุรี จันทบุรี Lat=7.405 lon=99.516, Lat=9.536 lon=99.937, Lat=9.719 lon=99.996, 

Lat=14.536 lon=98.837, Lat=12.588 lon=102.050
56 ลิงกัง Viverra Zibetha ราชบุรี เพชรบุรี Lat=13.528 lon=99.812, Lat=12.723 lon=99.902
57 ลิงไอเงี้ยะ Elephas Maximus ลําปาง Lat=18.292 lon=99.504
58 สมเสร็จ Loxodonta Africana คาบสมุทรมลายา สุมาตรา Lat=6.517 lon=101.651
59 นกกระตั้วทองดํา Tamandua Tetradactyla จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงจังหวดัตรัง Lat=11.703 lon=99.648, Lat=7.405 lon=99.516
60 นกกระสานวล Aonyx Cinerea เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค เขต

หามลาสัตวปาทะเลนอย จ.พัทลุง
Lat=15.724 lon=100.210, Lat=7.781 lon=100.122

61 นกเงือกหัวหงอก Lutra Perspicillata อุทยานแหงชาติแกงกระจาน Lat=12.908 lon=99.648
62 นกชาปไหน Caloenas Nicobarica หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน Lat=9.252 lon=98.316, (8°39'20.78" N 97°39'1.88"E)
63 นกตะกรุม Leptoptilos Javanicus ปาชายเลน ปาพรุ และบึงน้ําจืด แถวภาคกลางและ

ภาคใต
Lat=12.104 lon=102.352, Lat=8.222 lon=98.778, Lat=14.854 lon=100.098

64 นกหกเล็กปากแดง Coracias Benghalensis ชุมพร และระนอง Lat=10.411 lon=99.080, Lat=9.967 lon=98.633
65 นกหวา Magalaima Virens ประจวบคีรีขันธ Lat=11.703 lon=99.648



76

ตารางที่ 2  (ตอ)

ลําดับที่ ชนิดของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร สถานที่ พิกัดบนพื้นโลก
66 งูเขียวหางไหม Megalaima Haemacephala กรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี 

อยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี และชลบุรี
Lat=13.780 lon=100.470, Lat=13.819 lon=100.066, Lat=13.528 lon=99.812, 
Lat=13.815 lon=99.173, Lat=14.019 lon=100.535, Lat=14.394 lon=100.519, 
Lat=14.588 lon=100.453, Lat=14.528 lon=100.910, Lat=14.798 lon=100.654, 
Lat=12.944 lon=100.886

67 งูจงอาง Pitta Gurneyi นครสวรรค เพชรบูรณ และนครราชศรีมา Lat=15.797 lon=100.137, Lat=16.444 lon=101.105, Lat=14.933 lon=102.044
68 งูแมวเซา Pitta Moluccensis ธนบุรี นนทบุรี สระบุรี อยุธยา อางทอง 

สมุทรปราการ ลพบุรี สิงหบุรี และนครสวรรค
Lat=13.725 lon=100.485, Lat=13.862 lon=100.513, Lat=14.528 lon=100.910, 
Lat=14.394 lon=100.519, Lat=14.588 lon=100.453, Lat=13.600 lon=100.597, 
Lat=15.296 lon=101.228, Lat=14.888 lon=100.405, Lat=15.705 lon=100.137

69 ตะพาบแกมแดง Pitta Phayrei ตาก กาญจนบุรี และพบมากทางภาคใตแถวชุมพร
นครศรีธรรมราช

Lat=16.881 lon=99.125, Lat=14.003 lon=99.550, Lat=10.411 lon=99.080, 
Lat=8.419 lon=99.964

70 ตะพาบนํ้าหัวกบ Ketupa Zeylonensis ตาก อยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และ
นครศรีธรรมราช

Lat=16.881 lon=99.125, Lat=14.394 lon=100.519, Lat=13.780 lon=100.470, 

71 ตะพาบมานลาย Pteroglssus Torgustus แมน้ําแควนอยและแควใหญของจังหวัดกาญจนบุรี
และแมน้ําแมกลองจังหวัดราชบุรี

Lat=15.160 lon=98.347, Lat=13.528 lon=99.812

72 เตาปูลู Platysternon 
Megacephalum

เลย เพชรบูรณ สกลนคร นาน Lat=17.898 lon=101.666, Lat=16.444 lon=101.105, Lat=17.155 lon=104.134, 
Lat=18.793 lon=100.730

73 เตาหกดํา Manouria Emys Pha Yrei ตาก กาญจนบุรี Lat=16.881 lon=99.125, Lat=14.003 lon=99.550
74 เตาหกเหลือง Manouria Emys จังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช Lat=9.967 lon=98.633, Lat=8.419 lon=99.964
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75 จงโครง Bufo asper Gravenhorst ถ้ําธารลอด Lat=14.671 lon=99.286
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สรุปและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนกับการนําไปใชเปนสื่อการสอนตอไป เพื่อใหผูใชสามารถ
นําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในดานตางๆ เปนขอมูลพื้นฐานทางดานชีววิทยาและทางดาน
นิเวศวิทยา ปญหาและอุปสรรคในการทํางานสวนมากเกี่ยวของกับขอมูล และโปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ขอมูลที่ไดมานั้นไมเพียงพอตอการนํามาปกหมุด จึงตองหาบริเวณที่ใกลเคียง และ
เมื่อทําการปกหมุดเสร็จแลว อาจตองทําการเลื่อนหมุดใหตรงกับความเปนจริง จึงทําใหขอมูลในการ
ปกหมุดอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได และปริมาณของขอมูลยังมีนอยเกินไป จํานวนพืชและสัตวที่
ทําการคนควา จึงทําไดไมมากเทาที่ควร การคนควาหาแหลงที่อยูของสัตว บางครั้งอาจเปลี่ยนไป
จากความเปนจริง เนื่องจาการยายถิ่นฐาน การลมตาย และการสูญพันธุ

ในการศึกษาทางดานพืช ซึ่งเปนไมยืนตน ขอมูลที่ไดมีจํานวนนอยตอการนํามาศึกษา ใน
ความเปนจริงพืชและสัตวของประเทศไทย มีทั้งปริมาณชนิดและจํานวนมากกวาที่ทําการศึกษา 
ขอมูลที่ได จึงเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จากความเปนจริง อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดทําการศึกษาแลว
เปนการเรียนดานภูมิสารสนเทศแกผูที่มีความสนใจ และสามารถพัฒนาการนําขอมูลภูมิสารสนเทศ
ไปประยุกตใชงานในรูปแบบตางๆได ตามความตองการของผูใช โดยไมเสียคาใชจายสําหรับการใช
งานโปรแกรม

ภาพที่ 36  แสดงภาพรวมของการศึกษาที่รวบรวมไวในโปรแกรม Google Earth 



79

ในการทําปฏิบัติการครั้งนี้ ยังพบวามีปญหาในเรื่องของตัวโปรแกรม หลังจากบันทึกขอมูล
เรียบรอยแลว เกิดปญหาขอผิดพลาด ในการทํางานของโปรแกรม โดยในสวนที่บันทึกขอมูล
เปน.kmz ไมสามารถ แสดงขอมูลได เปน ดังรูป

ภาพที่ 37  แสดงปญหาในการบันทึกขอมูลเปน .kmz

ซึ่งความผิดพลาดดังกลาวไดรับการแกไขแลว ขอมูล.kmz ที่ไดจึงสามารถนํามาใชงานได 
และสามารถนําไปใชกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ที่มีโปรแกรม Google Earthได 

ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชในการศึกษา และเปนประโยชนสําหรับผูสนใจโดยทั่วไป ซึ่ง
เก็บโดยใชเนื้อที่ในเครื่องคอมพิวเตอรไมมาก เพราะเปน file ที่ยอขนาดแลว 
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