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เม่ือคร้ังเจิ้งเหอนักเดินเรือชาวจีน หรือ
โคลัมบัสนักสํารวจผูยิ่งใหญของโลก ใชเคร่ืองมือ
ในการเดินเรือคือเข็มทิศ เคร่ืองวัดระยะทางหา
เสนรุง (sextant) และเคร่ืองหาเสนแวง 
(chronometer) และแผนท่ีดาว เพื่อคนพบโลก
ใหม ซ่ึงใชเวลานานนับแรมปในการเดินทางดวย
เคร่ืองมือนําทางอยางงายๆ  แตในวันนี้แทบจะไม
มีท่ีใดในโลกท่ีจะไมถูกคนพบดวยระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก (Global  Positioning  System) 
หรือ GPS ส่ิงท่ีเปนมากกวาเคร่ืองมือนําทางในยุค
โลกาภิวัตน 

ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกคืออะไร  
GPS (Global Positioning System) ท่ี

คณะกรรมการบัญญัติศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ราชบัณฑิตยสถาน ใหช่ือภาษาไทยบัญญัติไวเม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 วา "ระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก"  

โดยท่ัวไปเรามักจะคุนเคยกับคําวาเคร่ือง 
GPS ซ่ึงเปนเคร่ืองรับสัญญาณจากดาวเทียม 
NAVSTAR GPS (NAVigation System with 
Time and Ranging Global Positioning System) 
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  และเปนท่ี
นิยมใชกันมากท่ีสุดจึงเรียกส้ันๆ วาดาวเทียม 
GPS แตยังมีระบบบอกพิกัดดวยดาวเทียมอีก 2 
คาย โดยคายหนึ่งเปนของประเทศรัสเซียท่ีช่ือวา 
GLONASS (Global Orbiting Navigation 
Satellite) แตไมเปนท่ีนิยมใชเทากับระบบ GPS  
และในอนาคตจะมีโครงการ Galileo มีดาวเทียม 
27 ดวงโดยความรวมมือระหวางสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) กับ European Space 
Agency: ESA จัดทําระบบ GNSS (Global 
Satellite Navigation System) ซ่ึงจะพรอมใชงาน
ในป 2008 ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะระบบ 
GPS เทานั้น 

บทความวิชาการ
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ระบบสํารวจหาตําแหนงพื้นโลกดวย
ดาวเทียม (GPS) เปนระบบการคนหาตําแหนง
และนําทางดวยดาวเทียมได ถูกพัฒนาเสร็จ
สมบูรณและนํามาใชงานต้ังแตกลางป ค.ศ.1990 
ซ่ึงประกอบดวยดาวเทียมจํานวน 24 ดวง ท่ีโคจร
รอบโลกวันละ 2 รอบ  ทําใหเคร่ืองรับสัญญาณ
มองเห็นดาวเทียมไมนอยกวา 4 ดวงบนทองฟา 
ไมวาจะอยูท่ีใดบนพื้นผิวโลก เปนผลทําให
สามารถนําขอมูลการรับสัญญาณ GPS ไป
คํานวณหาตําแหนงและความสูงไดตลอดเวลา 24 
ช่ั วโมงในทุกสภาพอากาศและทุกแห งบน
พื้นผิวโลก ในระดับความถูกตองเปนเซ็นติเมตร
ถึง 20 เมตรข้ึนอยูกับคุณภาพของเคร่ืองรับ
สัญญาณและวิธีการวัด 
 

สวนประกอบหลักของ GPS 
GPS ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 

สวนไดแก 
1. สวนอวกาศ (Space Segment)  

ดาวเทียม NAVSTAR GPS ของกระทรวง 
กลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกามีดาวเทียม
ท้ังหมด 24  ดวง ใชงานจริง 21 ดวง อีก 3 ดวงใช
เปนดาวเทียมสํารอง แตละดวงมีรัศมีวงโคจรจาก
พื้นโลก  20,162.81 กิโลเมตร (หรือ 12,600  ไมล)  
ดาวเทียมแตละดวงใชเวลาในการโคจรรอบโลก  

12  ช่ัวโมง  โดยดาวเทียมท้ัง 24 ดวงมีวงโคจรอยู 
6 วงโคจรดวยกันจะเอียงทํามุมกับเสนศูนยสูตร 
(Equator) เปนมุม 55 องศา ในลักษณะสานกัน
คลายลูกตะกรอ (ภาพที่ 1)  แมวาดาวเทียม GPS 
ถูกสง ข้ึนไปในอวกาศเพื่อใชในภารกิจทาง
การทหาร แตขณะเดียวกันก็อนุญาตใหพลเรือน
ใชไดเชนกัน โดยไมเสียคาบริการใดๆ แตจะมี
ความแมนยํานอยกวาของทหาร โดยในปจจุบัน
ความคลาดเคล่ือนของพลเรือนจะอยูประมาณ 5-
15 เมตร ในดาวเทียมติดตั้งนาฬิกาอะตอม 
(atomic clock) ท่ีมีความเท่ียงตรงสูงมาก ถึง 3 
nanoseconds (ความเท่ียงตรง 0.000000003 ของ
วินาที หรือ 3 x 10-9) 

2. สวนสถานีควบคุม (Control Station 
Segment) สถานีควบคุมทําหนาท่ีติดตอส่ือสาร
กับดาวเทียมดวยสัญญาณเรดาร ทําการคํานวณผล
เ พ่ือใหดาวเทียมอยู ในวงโคจร  ในความสูง 
ความเร็ว และตําแหนงท่ีถูกตอง  แลวสงขอมูลท่ี
ไดไปยังดาวเทียมอยูตลอดเวลา สถานีควบคุมจะ
ประกอบดวย 5 สถานียอย ตั้งอยูท่ีเมือง Diego 
Garcia, Ascension Island, Kwajalein, และ 
Hawaii และมีสถานีควบคุมหลัก 1 สถานี ตั้งอยูท่ี
เมือง Colorado Springs รัฐ Colorado 
สหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 2) 
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 ภาพท่ี 1. ตําแหนงและการโคจร   

ของดาวเทียม GPS รอบโลก  

ภาพท่ี 2. สถานีควบคุมการทํางานของดาวเทียม GPS 

 
3. สวนผูใช (User Segment) ผูใช

ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ สวนท่ีเกี่ยวของ
กับพลเรือน (civilian) และสวนท่ีเกี่ยวกับทาง
ทหาร (military) ในสวนของผูใชจะมีหนาท่ี

พัฒนาเคร่ืองรับสัญญาณ (GPS receiver) ให
ทันสมัยและสะดวกแกการใชงาน สามารถท่ีจะ
ใชไดทุกแหงในโลก และใหคาท่ีมีความถูกตองสูง 
(ภาพท่ี 3)

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3. หลักการทํางานของ GPS   
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หลักการทํางานของ GPS ดาวเทียม 3 : ระยะเวลาในการสง
สัญญาณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเคร่ือง GPS คือ 
0.06 วินาที ระยะทางระหวางดาวเทียมกับ GPS 
คือ 11,160 ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.06 
วินาที = 11,160 ไมล) ฉะนั้นตําแหนงปจจุบันก็จะ
สามารถเปนจุดใดก็ไดในจุด Intersect ระหวาง
วงกลมจากดาวเทียมท้ัง 3 ดวง   

ใชหลักการคํานวณระยะทางระหวาง
ดาวเทียมกับเคร่ือง GPS ซ่ึงจะตองใชระยะทาง
จากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวง เพ่ือใหไดตําแหนง
ท่ีแนนอน เม่ือเคร่ือง GPS สามารถรับสัญญาณ
จากดาวเทียมได 3 ดวงข้ึนไปแลวจะมีคํานวณ
ระยะทางระหวางดาวเทียมถึงเครื่อง GPS โดย
สูตรคํานวณทางฟสิกสคือ ระยะทางเทากับ
ความเร็ว x เวลา   โดยดาวเทียมท้ัง 3 ดวงจะสง
สัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี
มายังเคร่ือง GPS ท่ี 186,000 ไมลตอวินาที แต
ระยะเวลาในการรับสัญญาณไดจากดาวเทียมแต
ละดวงน้ันจะไมเทากัน  เนื่องจากระยะทางไม
เทากันเชน  

จะเห็นไดวาจะเหลือตําแหนงอยู 2 จุดท่ี
บริเวณวงกลมท้ัง 3 ตัดกันคือตําแหนงท่ีอยูใน
อวกาศ ซ่ึงแนนอนวาเราไมสามารถไปอยูใน
อวกาศไดตําแหนงนี้จะถูกตัดท้ิงอัตโนมัติ โดย
เคร่ือง GPS อีกตําแหนงคือตําแหนงบนพ้ืนโลก 
ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีเรายืนถือเคร่ือง GPS อยูนั้นเอง 
ซ่ึงความถูกตองแมนยําของตําแหนง จะข้ึนกับ
จํานวนดาวเทียมท่ีสามารถรับสัญญาณไดใน
ขณะนั้นหากมีดาวเทียมมากกวา 3 ดวงก็จะมีความ
ละเอียดมากข้ึน และยังข้ึนกับเครื่อง GPS ดวย 
หากเปนเคร่ืองท่ีมีราคาสูงซ่ึงมักใชเฉพาะงานเชน 
งานรังวัดก็จะมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน  

ดาวเทียม 1 : ระยะเวลาในการสง
สัญญาณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเคร่ือง GPS คือ 
0.10 วินาที ระยะทางระหวางดาวเทียมกับ GPS 
คือ 18,600 ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.10 
วินาที = 18,600 ไมล) ฉะนั้นตําแหนงปจจุบันก็จะ
สามารถเปนจุดใดก็ไดในวงกลมท่ีมีรัศมี 18,600 
ไมล ซ่ึงจะเห็นวาดาวเทียมเพียงดวงเดียวยังไม
สามารถบอกตําแหนงท่ีแนนอนได  

ขอมูลตําแหนงท่ีไดมานั้นยังสามารถใช
รวมกับโปรแกรมในเคร่ือง GPS เพ่ือบอกจุดบน
แผนท่ีและแสดงตําแหนงของเราวาอยูจุดใดของ
แผนท่ีไดอีกดวย  ท้ังนี้ก็ข้ึนกับขอมูลแผนท่ีท่ีติด
มากับเครื่องดวยวามีความแมนยําเพียงใด โดย
แผนท่ีพื้นฐานจะไมไดติดต้ังมากับเคร่ือง GPS ทุก
รุน ซ่ึงอาจจะตองซ้ือแยกจากตัวเคร่ือง  

ดาวเทียม 2 : ระยะเวลาในการสง
สัญญาณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเคร่ือง GPS คือ 
0.08 วินาที ระยะทางระหวางดาวเทียมกับ GPS 
คือ 13,200 ไมล (186,000 ไมลตอวินาที X 0.08 
วินาที = 13,200 ไมล)  ฉะนั้นตําแหนงปจจุบันก็
จะสามารถเปนจุดใดก็ไดในจุด Intersect ระหวาง
วงกลมจากดาวเทียมดวงแรกกับดาวเทียมดวงที่  2  

 
การประยุกตใชงานเคร่ือง GPS ในปจจุบัน 

หลักวิชาการหลายสาขาเชน ภูมิศาสตร 
คณิตศาสตร ฟสิกส และเรขาคณิต ไดถูกนํามา
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• การนํารองจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งใน
ยานพาหนะตางๆ  ท้ังรถยนต  รถประจําทาง 
เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร และเรือ (ภาพท่ี 4) 

• การจั ด ทํ าแผนที่ ของสถาน ท่ีต า งๆ 
ไปรษณียโทรเลข โรงไฟฟา โรงพยาบาล  

• ก า ร ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล  เ ช น 
เคร่ืองจักรกลในการทําเกษตรกรรม เคร่ืองจักรกล
ท่ีใชในการขนสงบริเวณทาเรือ 

• การจัดระบบการจราจรและการขนสง 
(Intelligent Transport Systems: ITS) ในการ
แกปญหาจราจร การปรับปรุงความปลอดภัย การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง และการ
ใชระบบการประกันรถยนต (L-Commerce)  

• การสํารวจและการตรวจวัดการเคล่ือนตัว
ของโครงสรางทางวิศวกรรมหรือเปลือกโลก  

• การใชอางอิงการวัดเวลาที่เท่ียงตรงที่สุด
ในโลก  

• การออกแบบเครือขาย คํานวณตําแหนง
ท่ีตั้งดานโทรคมนาคมและดานพลังงาน  เชน 
ระบบไฟฟา ระบบน้ํามัน  

• 

• การประยุกตใชในดานอ่ืนๆ เชน การเงิน
การธนาคาร  

เคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบนําหน (นํา
รอง) ในปจจุบันท่ีผูใชงานระดับพลเรือนมีราคา
ไมสูง สามารถใชงานไดงายและไมมีคาบริการ 
ดวยคุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องรับท่ัวไปมี
ฟงกช่ันการใชงานในรูปแบบตางๆ เชน การนําไป
ยังพิกัดท่ีตองการ และการนํากลับมายังจุดเร่ิมตน 
การ Upload/Download เสนทางท่ีหมายสําคัญ
ตางๆ สูเคร่ืองรับ และปจจุบันบริษัทผูผลิตท่ีได
พัฒนาฟงกช่ันอ่ืนๆ เขาไปเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการใชงานของผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกัน   

ทุกวันนี้ในตางประเทศมีการใชอุปกรณ 
GPS กันอยางกวางขวาง และประชาชนมีความรู
เร่ือง GPS เปนอยางดี เพราะไดมีการใชงานมา
หลายปแลวและมีระบบเช่ือมโยงขอมูลการจราจร
ในรูปแบบของดิจิตอล ประกอบกับมีการวางผัง
เมืองอยางเปนระเบียบทําใหการพัฒนาระบบ GPS 
เปนไปไดอยางรวดเร็วเชน ในรถแท็กซ่ีจะพบ
อุปกรณ  GPS ประจําอยูแทบทุกคัน  และนัก
เดินทางก็มักจะพกอุปกรณ GPS ในรูปแบบ PDA 
หรือ Pocket PC กันเปนสวนมาก แทนการพกพา
สมุดแผนท่ีอยางในอดีต ปจจุบันนี้ระบบ GPS 
สามารถคนหาถึงระดับบานเลขท่ีหรือเบอร
โทรศัพทและนําทางไปสูเปาหมายไดอยางถูกตอง 

การอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเชน เสนทางการหากินของสัตวปา 
การติดตามตรวจสอบดานส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม  

การใช GPS ในการติดตามรถบรรทุก 
รถยนต รถแท็กซ่ี ซ่ึงตอไปนาจะแพรหลายไปถึง 
รถพยาบาล  รถตํารวจ  รถโรงเรียน  รถขนสง
สาธารณะ ฯลฯ การแสดงสภาพการจราจรที่คาด
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นวัตกรรมแหงการใชงานเครื่อง GPS 
การนํารองบอกพิกัดเสนทาง ความเร็ว 

ความสูง เวลาข้ึน-ตกของดวงอาทิตยและดวง
จันทร  ดูเหมือนเปนหนาท่ีพื้นๆ ของเคร่ือง GPS 
ในปจจุบันไปเสียแลว เคร่ือง GPS ไดถูกพัฒนาให
มีฟงกชันตางๆ เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากหนาท่ีเดิม 
รวมถึงการนํา GPS ไปผสมผสานกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ
ธุรกิจในยุคของแขงขัน สรางเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกรท่ีตองการความ
รวดเร็วและความปลอดภัย  

 

GPS…Convergence Technology 
ปจจุ บันความตองการในการใชงาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชพกพาไปที่ตางๆ ได
นั้น มีแนวโนมในการหลอมรวมเทคโนโลยีหลาย
ประเภทเพ่ือใหเปนอุปกรณท่ีมีความเบ็ดเสร็จใน
ตัว (convergence technology) เปนโทรศัพท 
คอมพิวเตอรรับ-สงขอมูล บันทึกเสียง ฟงเพลง 
ฟ ง วิ ท ยุ  ห รื อ แ ม ก ร ะ ท่ั ง ดู โ ท ร ทั ศ น ไ ด 
เชนเดียวกับท่ีเคร่ือง GPS ในขณะนี้สามารถทํา
อะไรไดมากกวาเพียงแคการบอกทางหรือนําทาง 
(ภาพท่ี 5)  ดังนั้นในอนาคตอันใกลนี้ GPS อาจถูก

บรรจุไวในเคร่ืองใชท่ีกลาวถึงขางตน มีการนํา
เคร่ือง GPS ใชรวมกับโทรศัพทมือถือเพื่อใหบอก
ตําแหนง หรือผสมผสานกับเครื่อง PDA เพื่อใช
พกพาสามารถอานไฟลเพลงชนิด MP3 มีระบบ
อัดเสียง และส่ือสารกับอุปกรณอ่ืนๆ ผานระบบ
อินฟราเรด (IrDA) และ USB (Universal Serial 
Bus) หรือติดต้ังรวมกับกลองถายรูปดิจิตอล ซ่ึง
เมื่อถายภาพก็จะทําการบันทึกพิกัดไปในคราว
เดียวกัน นอกจากนี้มีออกแบบเครื่อง GPS ใหอยู
บนขอมือท่ีมีหนาท่ีมากกวานาฬิกา ซ่ึงมีน้ําหนัก
เพียง 78 กรัม เหมาะกับผูท่ีชอบการออกกําลังกาย
และหลงใหลเคร่ือง GPS โดยรับสัญญาณ
ดาวเทียมไดแมวาขอมือจะอยูขางตัว และสามารถ
คํานวณจํานวนพลังงานท่ีเผาผลาญหลังจากการ
ออกกําลังกายแตละคร้ังได 

เคร่ือง GPS ไดออกแบบใหใชกับรถ
มอเตอรไซดท่ีมีราคาและสมรรถนะสูงเชน BMW 
โดยเคร่ือง GPS สามารถพูดเปนขอความบอกใหผู
ขับข่ีใชเสนทางท่ีเคร่ืองกําหนดใหเตือนกอนถึงจุด
เล้ียว หรือหากขับเลยก็จะแจงใหทราบ พรอมกับ
คํานวณเสนทางใหมและบอกใหทราบ หากฟงไม
ทันบนหนาปดจะมีปุมกดใหซํ้า แมวาจะสวม
หมวกนิรภัยก็ไมเปนอุปสรรคเน่ืองจากสามารถใช
ปล๊ักสายหูฟงมาตรฐาน Small Talk ของโทรศัพท 
เสียบเขาหูกอนสวมหมวกนิรภัย  

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบบันทึกการใชงานยานพาหนะ หรือ 
GPS Vehicle Tracking System (online)  

เปนการประยุกตใช GPS รวมกับ 
เทคโนโลยี GPRS ในระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี เม่ือ
นํามาพัฒนาผลิตภัณฑเปน TAFF GPS Vehicle 
Tracking System (ภาพท่ี 6 A)       จะสามารถให 

 
 

ขอมูล การเดินทางตางๆ เชน แสดงเสนทางการ
เดินของรถ  การใชความเร็วต้ังแตจุดเร่ิมตนจนถึง
จุดสุดทายของการเดินทาง และดวยเทคโนโลยี 
GPRS ท่ีจะมีการสงพิกัดท่ี TAFF GPS Tracking  
รับมาจากดาวเทียมและสงมาท่ี Web Server โดย 

     เครื่อง GPS ติดต้ังรวมกับกลอง    
     ถายรูปดิจิตอล 

      เครื่อง GPS ติดกับโทรศัพทมือถือ  
      สามารถบอกตําแหนงได 

เครื่อง GPS ขนาดเล็กสําหรับนักกีฬา 

   เครื่อง PDA ใชรวมกับ GPS    
   สําหรับเดินนํารองในเมือง 

ภาพท่ี 5. การผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ ท่ีรวมเปนหนึง่เดียวกับเคร่ือง GPS 

 
ภาพท่ี 4. การนํารองดวยเคร่ือง GPS ในเฮลิคอปเตอรและรถยนต 
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ภาพท่ี 6. การเช่ือมตอและรูปแบบการติดต้ังระบบ TAFF GPS Vehicle Tracking (online) 
              ท่ีมา : (http://www.mastertech.co.th/gpsonline.htm#install) 

A 

B 
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การใช GPS เพ่ือติดตามนักโทษและคนราย 
ตํารวจเมืองลอสแองเจอลิสประเทศ

สหรัฐอเมริกาเจาแหงเทคโนโลยี GPS ไดทดลอง
ใช  “ตรวนจีพี เอส” นวัตกรรมใหมแหงการ
ติดตามหรือควบคุมพฤติกรรมนักโทษ  มีลักษณะ
เปนสายรัดท่ีขอเทาสามารถตรวจจับพิกัดตําแหนง
ของนักโทษทัณฑบนผานระบบ GPS เม่ือนักโทษ
เคล่ือนท่ีไปทิศทางใดก็ตามจะปรากฏตําแหนงบน
แผนท่ี และถาหากมีความพยายามจะถอดตรวน
ออก ระบบจะสงสัญญาณเตือนเขามาท่ีสถานีฐาน 
และนักโทษจะถูกดําเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายทันที  

นอกจากนี้กองบัญชาการตํารวจนคร  
แอลเอ กําลังทดลองใช "ระบบวางแผนติดตาม
คนราย" ซ่ึงอาวุธลับไฮเทคใหมลาสุด ตัวอุปกรณ
มีลักษณะเปนเหมือนกับลูกดอกทรงกลมคลายลูก
กอลฟท่ียิงออกจากปากกระบอกปนอัดอากาศ 
สวนดานในลูกดอกจะมีระบบ GPS ฝงอยู ซ่ึง
ติดต้ังอยูกับตัวถังรถยนตของตํารวจสายตรวจ เม่ือ
เกิดเหตุการณท่ีตํารวจตองขับรถไลตามรถคนราย 
ตํารวจก็กดปุมยิงลูกดอก GPS นี้ใหพุงไปติดกับ
ตัวถังรถคนราย ทําใหทราบทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของรถ  ดังนั้นจึงไมจํา เปนตองขับรถไลดวย
ความเร็วสูงสามารถวางแผนสกัดจับรถคนรายได
งายข้ึน ซ่ึงลดความเส่ียงท่ีจะเปนอันตรายตอตัว
ตํารวจเองรวมท้ังประชาชนผูบริสุทธ์ิ 

 

GPS & Google Earth 
 Google earth เปนแหลงขอมูลขาวสาร
ทางดานการหาตําแหนงของสถานท่ีตางๆ ท่ีอยูบน

โลก  เม่ือนักทองเท่ียวพกพาเคร่ือง GPS ไปใน
การเดินทาง การเสาะแสวงหาพิกัดบนพ้ืนโลก ณ 
สถาน ท่ีท อ ง เ ท่ี ย ว ได เ ร่ิ ม ข้ึน  เ พื่ อ ต อ งก าร
แลกเปล่ียนหรือใชทรัพยากรขอมูลทางดานพิกัด
ของสถานท่ีตางๆ ท่ีพวกเขาไดเดินทางและยังไมมี
การจัดเก็บไวเปนฐานของมูลตําแหนงบนพ้ืนโลก 
ณ ตําแหนงนั้น เพ่ือเปนประโยชนในการเดินทาง
ของนักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ บนสังคม cyber รวมกัน 
รวมถึงสามารถใชประโยชนจากขอมูลสถานี
บริการน้ํามัน ภัตตาคาร ท่ีพัก แหลงทองเท่ียว ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ขอมูลตําแหนงบนพื้น
โลกท่ีไดจากการวัดดวยเคร่ือง GPS นี้   จะถูก
นําไปแสดงไวเปนขอมูลบน google earth  เพื่อรอ
ใหนักเดินทางยุคโลกาภิวัตนใหไปเยี่ยมเยือน 
นอกจากนี้ขอมูลท่ีเปนประโยชนเหลานี้ชวยใหนัก
เดินทางไดเตรียมตัวกอนเดินทาง เชน เม่ือเขา
ทราบตําแหนงบนพ้ืนโลกของสถานท่ีนั้นๆ เขา
สามารถบันทึกตําแหนงไวในเคร่ือง GPS คูกาย 
และเม่ือออกเดินทางจริงสามารถใช  function 
navigator ท่ีอยูในเคร่ือง GPS ชวยนําทางไปยัง
สถานท่ีนั้นไดทันที ซ่ึงจะปรากฏเปนเสนทางบน
แผนท่ีท่ีถูกบันทึกไวในเคร่ือง GPS  

 

ปลอกคอสุนัขไฮเทค 
บ ริษั ท เ อกชนรายหนึ่ ง ในประ เทศ

สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาปลอกคอสุนัข น้ําหนัก
ประมาณ 0.15 กิโลกรัม ท่ีติดชิพรับสงสัญญาณท่ี
สามารถบอกตําแหนงของสัตวเล้ียง โดยใชระบบ 
GPS รายงานตําแหนงใหเจาของสัตวเล้ียงทราบ
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ตัวอยางปลอกคอสุนัขท่ีฝง GPS ของ
บริษัท GARMIN (ภาพท่ี 7) ในการใชงานจะมี

อุปกรณตัวภาครับสําหรับเจาของอีกชุดเพื่อดูการ
บอกตําแหนงของสุนัขวาอยูท่ีใดในรัศมี 500 หลา  

 

รองเทาไฮเทคฝง GPS เพ่ือนําทางและ
ติดตามคนหาย 

ปจจุบันมีผูประยุกตใชงานระบบ GPS ฝง
ตัวในรองเทา เพื่อเปนรองเทาอัจฉริยะติด GPS 
ช ว ย ค น ต า บ อ ด ท่ี เ กิ ด จ า ก ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักวิทยาศาสตรชาวฮองกง หรือรองเทาฝง GPS 
เพื่อระบุตําแหนงของบุคคลที่คิดคนโดยวิศวกร
ชาวอเมริกัน 

 

 
 

                                ภาพท่ี 7. ปลอกคอสุนัขฝง GPS  
ท่ีมา : (http:// www.mrpalm.com/content/picdata/517_01_06.jpg) 

 
 
 
 



 

รองเทาอัจฉริยะติด GPS เพ่ือชวยนําทางคน
ตาบอด 

นักวิทยาศาสตรชาวฮองกงสามารถคิดคน
รองเทาอัจฉริยะเพื่อคนตาบอด ท่ีสามารถบอก
เสนทางและแจงเตือนผูใชเม่ือพบสงกีดขวางได 
โดยการแจงเตือนเมื่อพบส่ิงกีดขวางของรองเทา
นําทางนี้ใช เทคโนโลยีท่ีพัฒนาตอยอดมาจาก
เทคโนโลยีในแวนตาไฮเทคท่ีเคยไดรับรางวัล
ส่ิงประดิษฐอิเล็กทรอนิกสยอดเยี่ยมของฮองกงมา
กอนหนานี้  

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮองกงโพลี
เทคนิค (HongKong Polytechnic University) เปน
ผูพัฒนาระบบนําทางผูพิการทางสายตาอัจฉริยะ
ดังกลาว โดยอธิบายวาสวนประกอบของหลักของ
ระบบท้ังแวนตาและรองเทา จะมีการฝง
คอมพิวเตอรไวภายใน ซ่ึงจะสามารถตรวจจับวัตถุ
ระยะใกลไดหากพบการสะทอนของคล่ืนเสียง
ความถี่สูงหรืออัลตราโซนิค (Ultrasonic) ใน
ตําแหนงท่ีวัตถุวางอยูจากน้ันระบบจะสงสัญญาณ
ส่ันเพื่อแจงเตือนกับผูใช คล่ืนจะถูกสงออกไป
อยางตอเนื่อง หากพบส่ิงกีดขวางคล่ืนเสียงจะ
สะทอนกลับทันที เม่ือเคร่ืองรับสัญญาณในระบบ
สามารถตรวจจับคล่ืนความถ่ีท่ีสะทอนกลับได ก็
จะแปลงคลื่นท่ีไดใหเปนสัญญาณส่ันสําหรับแจง
เ ตื อน  นอกจากนี้ ในรอง เท า อั จฉ ริ ยะยั ง มี

เทคโนโลยี GPS  ทําใหผูสวมใสสามารถรับขอมูล
บอกเสนทางแผนท่ีท่ีผูใชตองการได ไมตางจาก
เคร่ือง GPS สําหรับบอกเสนทางในรถยนต   
 

รองเทาไฮเทคฝง GPS เพ่ือติดตามบุคคล 
สวนรองเทาฝง GPS เพื่อบอกตําแหนง

ของบุคคลผูสวมใสนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดย  นาย    
ไอแซค  แดเนียล  วิศวกรชาวอเมริกัน  ซ่ึงได
แนวความคิดประดิษฐรองเทาไฮเทคนี้ ข้ึนมา
ภายหลังการไดรับตัวลูกชายวัย 8 ป ท่ีหายตัวไป
จนพัฒนามาเปนรองเทาไฮเทคท่ีมีช่ือเปนทางการ
วา Quantum Satellite Technology โดยหลักการ
ทํางานของระบบติดตามในรองเทานี้ คือ ผูใช
จะตองกดปุมเปดการทํางานของระบบ GPS และ
ขอมูลตําแหนงของผูใสจะถูกสงในรูปสัญญาณไร
สาย ไปยังศูนยบริการตรวจตราท่ีทํางานตลอด 24 
ช่ัวโมง ตอเนื่องไปจนกวาแบตเตอร่ีจะหมดลง  

ระบบติดตามสําหรับติดพื้นรองเทาของ
ผูใหญจะออกวางจําหนายในเดือนมีนาคมท่ีผาน
มา มีขนาด 3x3 นิ้ว ประกอบดวยปุมสีเงิน 2 ปุม
สําหรับเปดและปดระบบ GPS ในราคา 325-350 
เหรียญ  (ภาพท่ี 8) รุนสําหรับเด็กไดวางจําหนาย
ในชวงเดือนกรกฎาคม สวนคาบริการศูนยตรวจ
ตราจะคิดคาบริการเพิ่มเติม 19.95 เหรียญตอเดือน 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(2): 2550 16



 

 
                 
               ภาพท่ี 8. รองเทายุค IT ติด GPS พัฒนาโดยวิศวกรชาวอเมริกัน 

 ท่ีมา :  (http://www.manager.co.th/cyberbiz/viewNews.aspx?newsid=9500000016370) 
 

บทสรุป 
 

 
เบ็ดเสร็จผสมผสานเทคโนโลยีท่ีหลากหลายรวม
เปนหนึ่งเดียว จึงทําให GPS ไดถูกพัฒนาข้ึนใน
ฐานะท่ีเปนนวัตกรรมเทคโนโลยีและถูกใชเปน
นวัตกรรมกระบวนการในงานดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง การประยุกตใชงานเทคโนโลยี GPS ท่ี
เกิดข้ึนมากมายในยุค IT นี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูใชมากนอยเพียงใด หรือมีความจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจํ าวันหรือไม  ผู บ ริโภคใช ง านใน
เทคโนโลยีจะเปนผูใหคําตอบไดดีท่ีสุด  

นับต้ังแตป ค.ศ.1990 ท่ีดาวเทียมระบบ
กํ า ห น ด ตํ า แ หน ง บ น โ ล กห รื อ  GPS ข อ ง
กระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา ไดเปดใหใช
งานสัญญาณเพื่อประโยชนในการหาพิกัดของส่ิง
ตางๆ บนพื้นโลกนั้น ทําใหมีการพัฒนาระบบ 
GPS และเครื่อง GPS เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของผูใช ในระยะแรกเปนเพียงตองการรู
ตํ าแหนง  สถานท่ี  ระดับความสูง  ตลอดจน
ความเร็วในการเคล่ือนท่ี  แตเ ม่ือมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีกาวหนา
มากข้ึนๆ รวมถึงความตองการของผูบริโภคที่มี
ความหลากหลาย และตองการเทคโนโลยีท่ี 

อยางไรก็ตามการนํา GPS มาใชงานใน
บางดานยังเปนท่ีกังวล โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ
ของความเปนมนุษยในภายภาคหนาคงไมถูก
จํากัดดวยเทคโนโลยีท่ีช่ือวา....GPS   
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