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แหลงที่มา www.garminthailand.com
GPS ยอมาจาก Global Positioning System ซึ่งก็คือระบบการบอกพิกัดดวยดาวเทียม มันทําใหเรารูวาตอนนี้เราอยูตรง
ตําแหนงไหนของโลก รอบๆโลกเราจะมีดาวเทียม GPS อยู 24 ดวงคอยสงสัญญาณมาบอกเครื่องรับและเครื่องรับจะเอา
สัญญาณนั้นแหละมาคํานวณวาเราอยูตําแหนงไหนในโลก
ปจจุบันดาวเทียม GPS มีอยูทั้งหมด 29 ดวง แตอีก 5 ดวงจะเปนดาวเทียมสํารอง เพื่อเตรียมใชทดแทนดาวเทียมที่
กําลังจะหมดอายุ โดยเครื่องรับจะตองไดรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS อยางต่ําสามดวงจึงจะบอกตําแหนงได และ
ถาเปน 4 ดวงจะสามารถบอกความสูงจากระดับน้ําทะเลไดดวย
ดาวเทียมทั้ง 24 ดวงนี้ เปนทรัพยสินของกองกําลังปองกันตนเองแหงชาติ
(U.S.Department of Defense) ประเทศสหรัฐอเมริการ มีสถานีควบคุมและติดตาม
ภาคพื้นดินตั้งอยูหลายภูมิภาคจํานวน 5 สถานี ไดแก Hawaii, AscensionIsland, Diego
Garcia, Kwajalein, และ Colorado Springs
ในระยะแรกจะใชเฉพาะสําหรับงานดานกองทัพเทานั้น จนเมื่อป พ.ศ 2523 ทาง
รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดเปดรับใหบุคคลภายนอกใชอยางเสรี
การใช GPS นี้ ผูใชไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถใชงานไดในพื้นที่โลงทั่ว
โลกตลอด 24 ชั่วโมง

GPS ทํางานอยางไร?
ถายิ่งรับสัญญานจากดาวเทียมมากดวงความแมนยําก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย
แตความแมนยําก็จะอยูกับตําแหนงดาวเทียม GPS ที่เราไดรับอีกตางหาก
ดาวเทียม GPS จะวงรอบโลกสองครั้งตอวันในวงโคจรที่เที่ยงตรงมากและสง
สัญญาณขอมูลไปยังโลก เครื่องรับ GPS นําขอมูลนี้ และใชเครือขาย
สามเหลี่ยมในการคํานวณตําแหนงที่แนนอนของผูใช โดยพื้นฐานแลว
เครื่องรับ GPS เปรียบเทียบเวลาที่สัญญาณไดถูกสงจากดาวเทียมกับเวลาที่
มันไดรับสัญญาณ

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน
ครั้งที่ 4/2551
โรงเรียนบานหวยเปลา ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน 2551
เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2551
เจาหนาที่ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนลาง ไดออกหนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพ
ของประชาชน ครั้งที่ 4/2551 ณ โรงเรียนบานหวยเปลา ตําบลระบํา
อําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ไดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการคนหาขอมูล
แผนที่จากGoogle Earth
ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่อบต.ระบํา ในเรื่องของการประยุกตใช GIS
กับหนวยงานและเจาหนาที่ปาไม และใหความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
Arc view แกผูนําชุมชนและอาจารย มีกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี
ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย
ใหนักเรียนไดรวมสนุก พรอมทั้งมอบของรางวัลใหแกนักเรียนที่ชนะเลิศ
การประกวดภาพระบายสีดาวเทียมธีออส ใหเกียรติมอบรางวัลโดย
ผูชวยศาสตรจารย วิชาญ อมรากุล

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
จดหมายขาวศูนยภูมิภาคฯ ปที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2551
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ารประชุมม IInntteerrnnaattiioonnaall EEOOSS//NNPPPP DDiirreecctt RReeaaddoouutt CCoonnffeerreennccee
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เซส กรุ
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2551 ณ
ผูชวยศาสตรจารย วิชาญ อมรากุล เขารวมการประชุม International EOS/NPP Direct Readout Conference ที่จัด
โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ในวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2551 ณ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซศ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของการประชุมเพื่อสงเสริม เผยแพรการประยุกตใชขอมูล
MODIS รรวมทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูใชขอมูล MODIS จากประเทศตางๆ

เปนรูปแบบใหมในการใหบริการการศึกษาพัฒนาองคความรูดาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยแบบไรพรมแดน ดําเนินงานโดยสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ
สทอภ. รวมกับกรมแผนที่ทหาร และศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดเตรียม
ขอมูลการสํารวจโลกผานซอฟตแวร NASA World Wind ซึ่งเปนซอฟแวร
รหัสเปด ให Source Code สามารถพัฒนาตอยอดโดยปราศจากคาใชจาย
ใด ๆ รูปแบบการใชงานงายๆ และสะดวกตอการเรียนรู โดยทีมงาน
พัฒนาไดนําเขาขอมูลดานภูมิศาสตรประเทศไทยที่ทันสมัยและมี
รายละเอียดสูง รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนไทยไดแก ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมแลนด
แซทที่บันทึกภาพในป 2548 – 2549 ทั่วประเทศไทยแนวแบงเขตการปกครองระดับจังหวัดและอําเภอ ที่ตั้งอําเภอ
เสนทางคมนาคม และสถานที่สําคัญอื่นๆ
ลักษณะโดดเดนอีกประการหนึ่งของ ดิจิทัลไทยแลนด คือ สามารถทํางานแบบออฟไลนเพื่อใหผูที่สนใจเรียนรู
ไดเขาถึงเทคโนโลยีสํารวจโลกจากหวงอวกาศทุกที่ ทุกเวลาโดยไรขอจํากัดทางอินเตอรเน็ต ผลที่คาดวาจะไดรับใน
ระยะแรกคือการพัฒนาสื่อการเรียนรูภูมิสารสนเทศในระดับนักเรียนรวมทั้งเผยแพรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่
ทันสมัย เขาใจงาย โดยไดเชื่อมโยงขอมูลเชิงบรรยายสถานที่สําคัญตางๆ
เชน เขื่อน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานที่โดดเดน วัดสําคัญๆ
อุทยานแหงชาติและอุทยานประวัติศาสตรรวมถึงสามารถจําลองการบิน
ไปจากจุดที่สนใจไปยังอีกจุดหนึ่งในลักษณะภาพสามมิติเสมือนจริง
สําหรับการดําเนินการโครงการดิจิทัลไทยแลนด แบงเปน 2 ระยะคือ
ระยะแรก ดําเนินการแจกจายโปรแกรมในรูปแบบ DVD ใหแก โรงเรียน
นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อเปนสื่อการเรียนรูแบบออฟไลน สวนใน
ระยะที่สองจะพัฒนาบริการไลนผานสูเครือขายอินเตอรเนท สนใจ
สามารถดูรายละเอียดไดจาก http://DigitalThailand.gistda.or.th
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หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน
ครั้งที่ 5/2551ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัย
นเรศวร รวมกับสถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA)
ออกใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของประชาชน ครั้งที่ 5/2551
ในระหวางวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2551
ณ โรงเรียนรัฐราษฎรสงเคราะห
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยการออกใหบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้
ศุนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตนและใหความรูเกี่ยวกับดาวเทียมธี
ออส (ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวงแรกของประเทศไทย) ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการใชขอมูลดาวเทียมธีออส

โครงการประชุมสัมนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ขอเชิญเขารวมโครงการประชุมสัมนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองโถง คณะวิทยาศาสตร จัดขึ้นโดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ
ภายในงานไดจัดกิจกรรมและการเรียนรูกระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดวยวิธีงายๆ และสามารถ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย วิชาญ อมรากุล
บรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค
กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูชวยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง และอาจารยธัญญา อุดอาย
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