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ค าน า 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่ประมวลข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีประสิทธิภาพสูง แสดงข้อมูลได้อย่างหลายมิติ/
รูปแบบ มีโปรแกรมสนับสนุนมากมายทั้งมีลิขสิทธิ์ โปรแกรมมีขนาดไม่ใหญ่มากมีความเป็นมิตรสูง ใช้ง่าย 
ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และสามารถประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆได้ดี แต่ยังมีเอกสารคู่มือการใช้ 
ที่เป็นภาษาไทยและอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียดค่อนข้างน้อย ส านักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ทดลองน าระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2552 ได้ประสบปัญหาต่ างๆ
มากมายจึงได้ผลิตหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้น 

 หนังสือเล่มนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องเล็กน้อย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามได้  
อย่างถูกต้อง แต่ยังคงแบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นเดิมประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือให้ผู้เริ่มใช้งานได้ทราบภาพรวมโดยทั่วไปของระบบฯ ส่วนที่ 2 เป็นการประยุกต์ใช้ระบบฯกับงานต่างๆ 
และการพัฒนาสังคม ส่วนที่ 3 เป็นคู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Quantum Version 2.2 
อย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถท าตามขั้นตอยต่างๆได้อย่างถูกต้อง ส าหรับอีกส่วนที่ผู้เขียนคิดว่าจะจัดท า  
ในโอกาสต่อไปคือการรวบรวมปัญหาและค าถามที่พบบ่อยจากผู้ เข้ารับการอบรมหรือข้อสงสัยต่างๆ  
จากการไปบรรยายในหลายๆที่พบว่ามีปัญหาในรายละเอียดเป็นจ านวนมากที่ พบแล้วไม่รู้จะถามใครและ 
จะแก้ปัญหาอย่างไรจึงท าให้การประยุกต์ใช้สะดุดหรือไม่กว้างขวางเท่าที่ควร โดยจ าน ามาเขียน  
เป็นรายละเอียดพร้อมทั้งแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้เริ่มต้นใช้ระบบฯนี้ได้เป็นอย่างมาก 

 หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดจากคณะผู้เขียนและบางส่วนได้อ้างอิง/คัดลอกจากเอกสาร 
ทางวิชาการที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ควมรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องขอขอบพระคุณหน่วยงาน/
ผู้เขียน เจ้าของผลงานนั้นๆ เป็นอย่างสูงที่ได้มีอุดมการณ์ร่วมกันในการเผยแพร่ความรู้ให้ กับผู้สนใจ 
ประกอบด้วย 

- โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (http://kanchanapisek.or.th) 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 

(http://www.mahadthai.com/gis/index.htm) 
- พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประจ ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

(http://www.vcharkarn.com) 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่ม

ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามสมควร หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้เพ่ิมเติมกรุณาแจ้งมาตามที่อยู่  
ในหนังสือเพ่ือจะได้ปรับปรุงต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 
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*คัดจากโครงการสารนุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์*  

 มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่รู้จักคิดและรู้จักจดจ า มีความอยากรู้อยากเห็น และต้องการค าตอบในเรื่องต่างๆ 
ที่ประสบพบเห็น สิ่งที่น ามาช่วยในการตัดสินใจด าเนินกิจการต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป คือ ข้อมูลข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ (information) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพ้ืนฐานในการคิดและการวางแผนงาน มนุษย์เริ่มมี
พัฒนาการทางความคิดและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ เริ่มจากการอยู่ในภาคเกษตรกรรม และกระจายกันอยู่เป็น
ชุมชนเล็กๆ ซึ่งระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และระหว่างประเทศ ต้องใช้เวลานานนับเดือน เมื่อมนุษย์
เริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีเครื่องยนต์ใช้งานและมีการคิดระบบสื่อสารทางโทรเลข โทรศัพท์ การสร้าง
ถนน ทางรถไฟ และระบบคมนาคมต่างๆ ที่ทันสมัย ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว มนุษย์มีความ
ต้องการข้อมูล เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จึงมีการพัฒนาแหล่งข้อมูลและวิธีการ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมาด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ซึ่งเป็นการใช้
ภาพถ่าย จากเครื่ องบิน หรือโดยการใช้สัญญาณภาพจากดาวเทียมต่างๆ เช่น ดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมีข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ มากขึ้น ท าให้มนุษย์ต้องด าเนินการหาวิธีการจัดเก็บ 
จัดการ และการเรียกใช้ข้อมูล ที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและการ
เรียกใช้ข้อมูล ที่จะน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และแสดงผล ประกอบการตัดสินใจในขั้นต่อไป  
 
 กระบวนการจัดสร้างแผนที่เพ่ือให้มีข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงกันและมองเห็นได้ พบว่า การตัดสินใจ 
โดยใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบการพิจารณา สามารถเห็นภาพที่เป็นรูปลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ท าให้การตัดสินใจ
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดการ การ
ดัดแปลงแก้ไข การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล ที่สามารถย่อพ้ืนที่ให้เห็นบริเวณกว้าง และขยายให้เห็น
ความชัดเจนเฉพาะบริเวณ จนถึงการสร้างข้อมูล ในรูปแบบ 3 มิติ ที่มองจากท้องฟูาดูสภาพภูมิอากาศ จนลง
ไปใต้ชั้นดินเพ่ือส ารวจทรัพยากร เหล่านี้ ท าให้เกิดความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยเทคโนโลยีนี้มีการน าคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ 
(hardware) และซอฟต์แวร์ (software) เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน ใน
ปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิชาการต่างๆ หลายสาขา รวมทั้งในด้าน
ธุรกิจการค้า ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศ ที่ตระหนักว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือส าคัญ ส าหรับใช้ในการ
วางแผนพัฒนาประเทศ 

 



ส่วนที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 

 

2 *คัดจากโครงการสารนุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

 
         ลักษณะและส่วนประกอบของดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ซึ่งเป็นดาวเทียมส ารวจข้อมูลระยะไกล 

 หลักฐานความเป็นมาของการใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สามารถน ามาประมวลได้ว่า สถาปนิกด้านภูมิสถาปัตยกรรม ชื่อ นายเอียน   แมกฮาร์ก (Ian McHarg) ชาว
อเมริกัน ได้ท าการศึกษาโครงการ "การออกแบบกับธรรมชาติ" (Design with Nature) เมื่อ พ.ศ. 2512 โดย
การใช้แผนที่ ซึ่งเป็นกระดาษแผ่นใส ที่แสดงข้อมูลต่างชนิดกัน มาวางซ้อนทับกันบนโต๊ะแสง (light table) ซึ่ง
เป็นโต๊ะที่ใช้ลอกแผนที่ในสมัยก่อน ท าให้สามารถศึกษาลักษณะต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นบนพื้นโลกได้ชัดเจน แต่การท างานนี้มีข้อจ ากัด คือ มีความยากล าบากในการ
ด าเนินงานหากต้องใช้แผนที่ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า 2 แผ่นขึ้นไปมาซ้อนทับกัน ลายที่ซ้อนทับกันนั้นจะสร้างความ
ยุ่งยากต่อการจัดการข้อมูลในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ในช่วงเวลาต่อมา เมื่อมีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ได้มีการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการจัดเก็บข้อมูล จัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในลักษณะและ
เงื่อนไขต่างๆ กัน เพ่ือให้ได้ค าตอบ ส าหรับค าถามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเริ่ม
แพร่หลายขึ้นนับแต่นั้นมา 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมใช้ในการรายงานสภาพภูมิอากาศ 
 

       ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์
ในประเทศไทยได้เป็นไปอย่างกว้างขวางแทบทุกองค์กร ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ต่างมีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นของตนเอง หรือน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ ในลักษณะของการว่าจ้างที่ปรึกษาท างาน
ให้ ซึ่งพบว่าหลายหน่วยงานมีการประยุกต์และแสดงผล
ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันมากที่สุด เช่น การรายงานสภาพ
ภูมิอากาศ การรายงานการจราจร การรายงานสถานการณ์
น้ าท่วมและการฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ  
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ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ซึ่ง
ก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกที่แน่นอน ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา และข้อมูลเชิงลักษณะ (attribute data) ซึ่ง
อธิบายลักษณะต่างๆ ของพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น เป็นระบบที่ท างานโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี
ขั้นตอนการท างาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และรูปแบบ การปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลง
ข้อมูลเพื่อการใช้งาน ขั้นตอนทั้งหมดเรียกว่า การสร้างฐานข้อมูล โดยมีการบ ารุงรักษาฐานข้อมูลและการท าให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันเพ่ือการค้นคืน (retrieval) ซึ่งก็คือ การเรียกใช้ข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการ และได้
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้ว น ามาท าการวิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบกราฟิก แผนที่ หรือตาราง
ตัวเลข สามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และมีประสิทธิภาพมาก ดังที่มีผู้ให้ค านิยาม และค าอธิบาย 
เกีย่วกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

1. พ.ศ. 2529 เจ.เค. เบอร์รี (J.K. Berry) กล่าวว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
ที่มีการอ้างอิงถึงกันภายใน ในลักษณะอัตโนมัติ" 

2. พ.ศ. 2530 เบอร์โรห์ (Burrough) ให้ค านิยามว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ชุดเครื่องมือซึ่งท าหน้าที่
รวบรวม จัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลงแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่บนพื้นโลกเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้" 

3. พ.ศ. 2530 สมิท และคณะ (Smith and others) กล่าวว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย
ฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมีการจัดดัชนีเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลไว้ พร้อมด้วยชุดกลุ่มค าสั่ง เพ่ือใช้ในการตอบ
ค าถามเก่ียวกับส่วนต่างๆ เชิงพ้ืนที่ในฐานข้อมูลนั้น" 

4. พ.ศ. 2532 เอส. อาโรนอฟฟ์ (S. Aronoff) ให้ค านิยามว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน เพ่ือการปฏิบัติการบนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เกิดกรรมวิธี 4 ประการ คือ 

(1) การน าเข้าข้อมูล 
(2) การจัดการข้อมูลประกอบด้วยการจัดเก็บและการค้นคืน  
(3) การดัดแปลงแก้ไขและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(4) การแสดงผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย" 
 

5. พ.ศ. 2533 สถาบันอีเอสอาร์ไอ (ESRI: Environmental Systems Research Institute) กล่าวว่า "ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และบุคลากร ซึ่งมี
หน้าที่จัดการ ในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศที่ต้องการ เพ่ือท าการดัดแปลงเข้าจัดเก็บใน
ระบบ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การปรับปรุง การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลใน
รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ตามต้องการ พร้อมทั้งเวลาที่เหตุการณ์
ต่างๆ เกิดข้ึน" 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์       . 
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญรวม 5 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ 
(software) ข้อมูล (data) กระบวนการวิเคราะห์ (application procedure) และบุคลากร (peopleware) 
ซึ่งจะอธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 
1. ฮาร์ดแวร์            
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนเชื่อมต่อ ซึ่งท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ  
1) การน าเข้าข้อมูล (Data Input) และ  
2) การแสดงผลลัพธ์ (Data Output) ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
 
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพ่ือการน าเข้าสู่ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องดิจิไทซ์ (digitizer) หรือ
เครื่องอ่านพิกัด และแปูนพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboard) ส่วนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องวาด (plotter) และสื่อส าหรับจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเชิงเลข (digital data) เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ซึ่งมีท้ังแบบที่ใช้ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ และซีดีรอม (CD-ROM) หรือดีวีดี
รอม (DVD-ROM) 

2. ซอฟต์แวร์            
ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดค าสั่งที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าหน้าที่ออกค าสั่งเพ่ือจัดการควบคุมการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (operating software)  
2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) 
 

 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม จะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
(Windows) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) หรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้ควบคุมการท างานด้านการประยุกต์เฉพาะ
เรื่อง เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสติถิ (Statistical Package for Social Science: SPSS) ซอฟต์แวร์การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing Software) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) ปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในประเทศไทย
หลายชนิด เช่น อาร์กอินโฟ (ArcInfo) อาร์กวิว (ArcView) แมปอินโฟ (MapInfo) อิลวิส (ILWIS) และอินเท
อร์กราฟ (Intergraph) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทที่มีความช านาญ ด้านซอฟต์แวร์
โดยเฉพาะ 
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3. ข้อมูล            

 ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการ
รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง แก้ไข และจัดการไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือให้พร้อมที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ หรือท า
แบบจ าลองต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

 ก. แหล่งของข้อมูล มาจากข้อมูลในอดีตและจัดเก็บจริงจากสนาม ได้แก่ แผนที่ประเภทต่างๆ ที่ได้ท าไว้แล้ว 
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียมใน
พ้ืนที่ และมีข้อมูลที่รายงานต่อเนื่อง ทุกช่วงเวลา เช่น ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ การรายงานต าแหน่งอุบัติเหตุ
และการจราจร การเดินทางขนส่งที่ติดเครื่องวัดพิกัด จากดาวเทียม 

ข. องค์ประกอบของข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

 -  ลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ศึกษา เช่น แม่น้ า นาข้าว ปุาไม้ โดยมีการบอกลักษณะต่างๆ ได้ เช่น 
ขนาด ชนิด และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น 

 -  ต าแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งที่ศึกษา 

 -  เวลาที่เกิดข้ึนของสิ่งที่ศึกษา ปัจจุบันเวลามีส่วนส าคัญต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบของสิ่งที่ศึกษานั้น 

ค. ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับการแปลงเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) 
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ข้อมูลแบบแรสเตอร์จัดเก็บในรูปตาราง ที่มีข้อมูลอยู่ภายใน ขนาด
เล็กหรือใหญ่ แสดงให้เห็นจากความเรียบหรือขรุขระ 

1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ ข้อมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนโลก โดยสามารถถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบ
การแสดงผลบนแผนที่  ได้จากการวิ เคราะห์ ในลักษณะของ
สัญลักษณ์ อันประกอบด้วย จุด เส้น และพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลพ้ืนที่
ดังกล่าว ต้องสามารถอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังสามารถจ าแนกออกได้เป็น 
2 แบบย่อย ดังต่อไปนี้ 

- แรสเตอร์ (Raster) ข้อมูลแบบแรสเตอร์เป็นข้อมูลที่เกิดจากการกราดภาพ (scan) แผนที่ชนิดต่างๆ 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อขยายภาพจนเห็นโครงสร้างของภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยม ที่
เรียกว่า จุดภาพ หรือกริดเซลล์ (grid cell) เรียงต่อเนื่องกันเป็นแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งจุดภาพที่เรียงตัวตาม
แนวราบและแนวดิ่งคือลักษณะของข้อมูลแบบแรสเตอร์ ทั้งนี้แต่ละจุดภาพมีค่าได้ 1 ค่า ที่อาจเหมือนหรือ
แตกต่างกันได้ และสามารถน ามาใช้ในการจัดกลุ่มจ าแนกวัตถุที่ปรากฏบนภาพ เช่น แนวของถนนคอนกรีตกับ
ถนนลูกรัง จ าแนกตามค่าจุดภาพที่ไม่เท่ากัน 
- เวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลแบบเวกเตอร์เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยการอ้างอิงกับข้อมูลแบบแรสเตอร์ หรือเป็น
ข้อมูลที่ได้จากระบบเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม หรือจากการสร้างขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของสิ่งที่ปรากฏ
อยู่บนพื้นที่จริง โดยแสดงในรูปแบบของจุด เส้น และพ้ืนที่ จะมีมาตราส่วนเป็นตัวก าหนดขนาด เช่น ถ้ามาตรา
ส่วน 1 : 50,000 แนวถนนมองเห็นเป็นเส้น แต่ถ้ามาตราส่วน 1 : 1,000 แนวถนนนั้นสามารถแสดงเป็นพ้ืนที่
ถนนหรือช่องจราจรได้ ซึ่งในทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัติของเวกเตอร์ต้องประกอบด้วย จุดเริ่มต้น ขนาด และ
ทิศทาง 
2) ข้อมูลเชิงลักษณะ คือ ข้อมูลที่บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ประเภทของหิน ชนิดของ
ดิน ระบบการระบายน้ า ชนิดของแหล่งน้ า ลักษณะของปุา เส้นทางคมนาคม จ านวนประชากรในเขตการ
ปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

 

               ข้อมูลแบบเวกเตอร์แสดงในลักษณะของสัญลักษณ์ เช่น จุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม 
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4. กระบวนการวิเคราะห์ 

 จัดเป็นส่วนส าคัญของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกระบวนการวิเคราะห์สามารถน าข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ และข้อมูลเชิงลักษณะมารวมเข้าด้วยกัน ด้วยการผนวกชั้นข้อมูล (data layer) เช่น การน าแผนที่ดินมา
ซ้อนทับกับแผนที่ธรณีวิทยา และชั้นความสูงที่แปลงค่าเป็นความลาดชัน เมื่อน ามารวมกัน ท าให้ทราบว่า ดิน
บริเวณที่ศึกษานั้นอยู่บนชั้นหินอะไร สภาพความลาดชันและความคงทนของพ้ืนที่มีภูมิประเทศอย่างไร โดย
สามารถสร้างเป็น 3 มิติได้ ในการวิเคราะห์ขั้นสูงจ าแนกข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง  

2) เวลาและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

  เมื่อน ามาผสมผสานกัน ท าให้สามารถท านายสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์น้ าท่วม การจราจร โรคระบาด 

5. บุคลากร 

 ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบุคลากรที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงได้
ผลลัพธ์ออกมา บุคลากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้สร้างข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล กลุ่มผู้สร้าง
ข้อมูลเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า รวบรวมข้อมูล น าเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันที่สุดส าหรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยมีนักออกแบบระบบฐานข้อมูลท าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนักพัฒนาโปรแกรมเป็นผู้สร้างรูปแบบการท างาน 
เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่มีความช านาญงานแต่ละประเภท ได้น าข้อมูลที่กลุ่มผู้สร้างข้อมูลท าไว้นั้นไปวิเคราะห์
และสร้างแผนที่ในรูปแบบต่างๆ กลุ่มผู้สร้างข้อมูลอาจไม่มีความช านาญ ในการสร้างข้อมูลใหม่ แต่กลุ่มผู้ใช้
สามารถบอกว่าต้องการวิเคราะห์อะไร หรืออธิบายความต้องการสุดท้ายให้ผู้สร้างข้อมูลจัดสร้าง ตามรูปแบบ
ต่างๆ ที่ต้องการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการแผนที่ภัยพิบัติ ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศพ้ืนฐาน ร่วมกั บ
แผนที่แสดงรอยเลื่อนของแผ่นดิน และพ้ืนที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นประจ า การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มผู้สร้างข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลต้องท างานร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนที่ (map data) ที่ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ต่อการวางแผน และสิ่งที่ส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ บุคลากรผู้สร้างข้อมูลที่
ต้องสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ได้มาถ้าไม่มีการรายงานจากสนามที่เป็น
ปัจจุบัน หากส่งข้อมูลเข้ามารวมกัน ข้อมูลที่ติดตามอยู่ อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น แผนที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงภาวะน้ าท่วม แผนที่การระบาดของโรค ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ที่มีการเคลื่อนไหว และรายงานผล
ทุกช่วงเวลา 

พัฒนาการ 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระยะแรกๆ ยังไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจ าและค านวณ
ด้วยความเร็วสูง ผู้ปฏิบัติงานในสมัยก่อนต้องใช้ความพยายาม และใช้เวลาในการสร้างแผนที่ที่มีข้อมูล
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ผสมผสานกันเป็นอย่างมาก โดยสามารถล าดับขั้นตอนพัฒนาการของงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ทราบ
ถึงพ้ืนฐานการได้มาของข้อมูลเป็นช่วงต่างๆ ดังนี้ 

 

ช่วงเริ่มต้น : การสร้างข้อมูลจากแผนที่กระดาษ 

 วิธีการใช้แผนที่และข้อมูลกระดาษมาซ้อนทับข้อมูลกันแบบขนมชั้น ณ ต าแหน่งที่ต้องการ แล้วท าการ
คัดลอก และสร้างข้อมูล ขึ้นมาใหม่ ที่มีความสัมพันธ์กัน กระบวนการในสมัยก่อนจะใช้เครื่องอัดส าเนาที่ย่อ
ขยายได้ หรือใช้โต๊ะแสง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จึงท าการระบายสีแยกประเภทของกลุ่มข้อมูลส าหรับใช้วางแผน
งาน ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานาน ข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูลแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร และการแปลความหมาย
จากภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละสาขา รวมทั้งความช านาญของแต่ละงาน มาสร้างขอบเขตของแผนที่ เช่น 
การสร้างถนนตัดผ่านภูเขา ในอดีต ผู้ส ารวจภาคสนามไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้เพราะมีอันตราย จึงต้อง
สร้างข้อมูลกระดาษหลายแผ่นในส านักงาน แผ่นแรก คือ ขยายแผนที่ของกรมแผนที่ทหารที่แสดงเส้นชั้นความ
สูง ให้สัมพันธ์กับขนาดมาตราส่วน ของภาพถ่ายทางอากาศ เสร็จแล้วจึงสร้างแผนที่ความลาดชัน โดยวิเคราะห์
จากเส้นชั้นความสูง และภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่เส้นทางน้ าเพ่ือออกแบบท่อลอดและสะพาน แผนที่
ธรณีวิทยา เพ่ือดูชนิดของหินและพ้ืนที่ ที่อาจเกิดดินถล่ม จากนั้นน าข้อมูลมาซ้อนกันทีละชั้น เพ่ือก าหนด
แนวทางที่เหมาะสม และออกแบบพ้ืนที่รับน้ า เพ่ือออกแบบท่อลอด และสะพาน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้เวล า
หลายเดือน และอาจมีความผิดพลาดทางข้อมูลที่ตัดสินจากสายตาของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความสูงต่ า ของ
พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น 
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การสร้างระบบเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 

 
ช่วงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระยะแรกมีรายละเอียดจุดภาพค่อนข้างต่ า คือ 1 จุดภาพ (pixel) 
เท่ากับ 80x80 เมตร ซึ่งจะต้องน ามาวิเคราะห์ พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลสนาม ที่หาค่าพิกัดจากเข็มทิศหา
ต าแหน่งพ้ืนที่ตัวแทน เช่น พ้ืนที่ปลูกข้าว ในช่วงนี้ ถึงแม้มีระบบคอมพิวเตอร์ท างาน และค านวณภาพแยก
ขอบเขตพ้ืนที่ตัวแทน ก็ยังใช้เวลาได้รวดเร็วกว่ายุคแรก ช่วงนี้ ข้อมูลเชิงลักษณะทั้งหมดที่เคยจัดเก็บในรูปแบบ
ของกระดาษเอกสาร เช่น ข้อมูลของประชากร ข้อมูลรายได้ รวมทั้งต าแหน่งสถานที่อ่ืนๆ ทั้งหมด ได้มีการ
สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้แล้ว แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ จ ากัดอยู่แต่เฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการบางกลุ่มเท่านั้น การปฏิบัติงานด้านนี้ จึงยังไม่แพร่หลายออกไป  
ช่วงพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วและหน่วยความจ าสูง 
 เมื่อคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูล 
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ (Microsoft) และการดึงข้อมูลหลากหลาย
บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ในช่วงนี้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมให้รายละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดสูง และมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถมองภาพรถยนต์ หรือกลุ่มคนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังมีเครื่องวัดพิกัด หรือเครื่องบอกต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS: Global Positioning System) ซึ่งให้
ข้อมูลที่มีความผิดพลาดประมาณ 7 เมตร ส าหรับระดับประชาชนทั่วไป แต่ในระดับงานส ารวจมีความ
ผิดพลาดเพียง 2 เซนติเมตร ประกอบกับภาคธุรกิจ มีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้ได้สะดวก
รวดเร็วและผสมผสานกับโปรแกรมอ่ืนๆ ได้ ท าให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลตารางแยกกลุ่ม
เป็นกลุ่มสีต่างๆ ข้อมูลภาพ รวมทั้งข้อมูลวิดีโอมาแสดงผล บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แสดงต าแหน่งและ
บริเวณ ณ พื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งสามารถย่อส่วนเพ่ือดูพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง และขยายภาพดูรายละเอียดเฉพาะ
บริเวณ โดยน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสถานการณ์จ าลองข้ึน ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยค่าและตัว
แปรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ผสมผสานกับข้อมูล GPS สามารถ
แสดงผลใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดสถานการณ์ ได้แก่ ระบบติดตามการเดินทางของยานพาหนะ และ
ภาพเคลื่อนไหว (moving image) จากกล้องวิดีโอ ซึ่งส่งภาพสัญญาณดาวเทียมบนฐานข้อมูลต าแหน่งบน
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มี
ข้อมูลน าเข้าที่ถูกต้องตรงต าแหน่ง รวมทั้ง มีรายละเอียดข้อมูลที่จัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้น ามาวิเคราะห์ 
และสามารถท านายสถานการณ์จากค่าตัวแปร ที่เปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ทั้งนี้ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ท าให้มีการพัฒนาการท างาน
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขั้นตอนการท างาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้ 
1. การจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูล หรือที่เรียกว่า "สารสนเทศ" นั้นมีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในลักษณะที่เป็นแบบเวกเตอร์ (vector) และรูปแบบที่ 2 เป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
ในลักษณะที่เป็นแบบแรสเตอร์ (raster) 
 
รูปแบบท่ี 1 การจัดเก็บข้อมูลแบบเวกเตอร์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต
แบบต่างๆ  คือ จุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม ที่แสดงลักษณะของพ้ืนที่บริเวณนั้น และมีพิกัดก าหนดต าแหน่ง
ให้ทราบว่าอยู่ ณ ที่ใด หรือมีรูปทรงอย่างไร ข้อมูลแบบนี้ เมื่อท าส าเร็จเต็มพ้ืนที่ จะปรากฏเหมือนแผนที่
โดยทั่วไป 

 
แผนผังแสดงข้อมูลเส้นทางน้ า ในรูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะ ท า

ให้เกิดเป็นชั้นข้อมูล 

 

รูปแบบท่ี 2 การจัดเก็บข้อมูลแบบแรสเตอร์ เป็นการจัดเก็บข้อมูล
แบบแบ่งพ้ืนที่จริงเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กๆ หรือกริด (grid) 
เต็มพ้ืนที่ แต่ละกริดมีค่าข้อมูลของพ้ืนที่จริง เรียกว่า พิกเซล (pixel) 
โดยมีพิกัดก าหนดต าแหน่งไว้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลแบบนี้เมื่อท าส าเร็จ
เต็มพ้ืนที่ จะปรากฏเป็นภาพเหมือนถ่ายจากเครื่องบิน 
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2. การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถแสดงรูปลักษณ์ได้เป็น 3 แบบ คือ แสดงเป็น จุด เส้น 
และรูปหลายเหลี่ยมหรือพ้ืนที่ ซึ่งรูปลักษณ์แบบที่แสดงด้วยจุด มักจะมีขนาดเล็กมากในพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งของบ่อ
น้ า บ้านเรือน โรงเรียน ส่วนรูปลักษณ์แบบที่แสดงด้วยเส้น มักเกิดจากการโยงระหว่างจุด 2 จุด หรือมากกว่า
เข้าด้วยกัน เช่น ถนน แม่น้ า เส้นแนวสายไฟแรงสูง ในกรณีของข้อมูลที่แสดงรูปลักษณ์ ด้วยรูปหลายเหลี่ยม 
หรือเกิดจากการลากเส้นปิดล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่พบมาก คือ บริเวณแหล่งน้ า บริเวณปุาไม้ เขตการใช้
ที่ดินทางการเกษตร และเขตการปกครอง เช่น เขตของจังหวัด อ าเภอ ต าบล เทศบาล  เมื่อทราบลักษณะของ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลขเพ่ือจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
น าเข้าข้อมูลต้องอาศัยวิธีการ คือ 

1) การดิจิไทซ ์ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องอ่านพิกัด (digitizer)  

2)  การกราดภาพ  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องกราดภาพ (scanner)  

3) การใช้แปูนพิมพ์คอมพิวเตอร์ น าเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสารต่างๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ทั้ง 3 วิธีการมีความส าคัญมากในการสร้างฐานข้อมูลให้แก่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพราะคุณภาพ
ของข้อมูล ที่จัดเก็บเข้าไว้ในระบบ ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพที่จะรับได้ เมื่อน าข้อมูลนั้นๆ มาใช้กับการ
วิเคราะห์ในล าดับต่อไป 

 สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่รวมทั้งชนิดข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงลักษณะเมื่อน าเข้าสู่ระบบการจัดเก็บ
ในคอมพิวเตอร์แล้ว เรียกว่า ฐานข้อมูล (database) ซึ่งฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องใช้ระบบดังกล่าว ข้อ
ส าคัญท่ีฐานข้อมูลต้องมี ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนข้อมูลได้คล่องตัวรวดเร็ว 
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้พ้นจากการสูญหาย หรือการน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถมองเห็นรายละเอียดของอาคาร รถยนต์ และสิ่งต่างๆ 

เครื่องกราดภาพ 
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ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะแสดงสมบัติและความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
-  สามารถอ้างอิงกับระบบพิกัดที่เป็นมาตรฐาน 
- สามารถบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด อันจะน าไปสู่ความเข้าใจของลักษณะ
ข้อมูล 
- สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งของข้อมูลและสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 

3. การแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การแสดงผลของข้อมูล ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เมื่อผ่านกระบวนการน าเข้า ใน
รูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะ จะเกิดเป็นชั้นข้อมูล ( layer) ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ที่แยกประเภทออกได้ เช่น ชั้นข้อมูลของกลุ่มถนน ซึ่งเป็น
ข้อมูลเส้น ในรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะแยกประเภทเป็น ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และ
ทางคนเดิน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของถนนว่ามีช่องจราจรกี่ช่องจราจร เช่ น มีถนนคอนกรีต 4 ช่อง
จราจร  2 ช่องจราจร ข้อมูลที่แสดงเชิงพ้ืนที่นี้สามารถแยกสีและขนาดของเส้นได้ แม้แต่การแสดงผลข้อมูล 
พ้ืนที่ประชากร ก็สามารถท าได้เช่นกัน 

   การวิเคราะห์ข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค าตอบตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ การวิเคราะห์ท าได้ โดย
ใช้ชั้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ในฐานข้อมูล ออกมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งนี้ การจะใช้ชั้นข้อมูลกี่ชั้นในกระบวนการ
วิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับค าถามว่า มีความซับซ้อนเพียงใด กระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ ค้นคืน
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ เพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถาม ที่แตกต่างออกไป ค าตอบเหล่านั้นอาจเป็นการจ าแนกซ้ า การ
ค านวณ หรือการหาสถิติต่างๆ การวางซ้อนทับของชั้นข้อมูล ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ เพ่ือหาความ
เหมือน หรือความแตกต่าง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กันได้ โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า 
การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถให้ค าตอบใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

- ค าตอบที่เป็นปัจจุบัน (จากการค้นคืนข้อมูลที่เก่ียวข้องในฐานข้อมูล) 

- ค าตอบเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลปัจจุบัน (ตอบค าถามท่ีมีเงื่อนไข) 

- การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (โดยการจ าลองเหตุการณ์ภายใต้สภาพปัจจุบันที่ก าหนด)   

 การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ใช้ข้อมูลอาจไม่ทราบกระบวนการวิเคราะห์ว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร เพราะจะมีผู้เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ผู้ใช้จะรู้ผลขั้นสุดท้าย โดยจะแสดงผล
เป็นภาพแผนที่ ในอนาคต อาจได้เห็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีการผสมผสานกับอุปกรณ์ติดตั้งไว้ใน
ยานพาหนะ หากเป็นเมืองใหญ่ จะมียานลอยฟูา ที่ติดกล้องวงจรปิดที่สามารถ ขยายเห็นใบหน้าผู้ที่สัญจรไปมา
ตามท้องถนน หรือผู้ก่ออาชญากรรมจะถูกจับภาพ และติดตามตัว หรือเด็กและผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจ า
เสื่อมอาจต้องพกพาเครื่อง GPS เพ่ือส่งข้อมูลหาต าแหน่ง และมีระบบเตือนภัยแจ้งเข้ามา ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อเข้าช่วยเหลือหรือปูองกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น 
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 ในขณะเดียวกัน ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ 
พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างสถานการณ์
จ าลอง ตามค่าตัวแปร พร้อมทั้งสร้างภาพ 3 มิติ ตามช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น การท านายพายุที่ก าลังพัดเข้ามาสร้างความเสียหาย หรือการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่จะ
ส่งผลกระทบอะไรในอนาคต เพ่ือวางแผนปูองกันและออกแบบ การเตือนภัย เพ่ือลดความเสียหายในอนาคต
ได ้

ความส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระดับ
ความสามารถสูง และข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีการแสดงรายละเอียดสูง สามารถมองเห็นรายละเอียด
ของสิ่งต่างๆ เช่น อาคาร รถบรรทุก ต้นไม้ อีกทั้งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้บนอินเทอร์เน็ต ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานในด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างข้อมูล และน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 
ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายตามความสามารถและศาสตร์ของผู้รู้ในแต่ละสาขา ภายหลังจากมีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีการพัฒนา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง มีการ
สืบค้นง่ายขึ้น ผู้ปฏิบัติงานพบว่าชั้นข้อมูลและการผสมผสานข้อมูล ที่ดัดแปลงข้อมูล ซึ่งเคยจัดท าในอดีต 
น ามาเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นโปรแกรมปฏิบัติการ ท าให้สามารถตอบปัญหาที่เคย
เกิดข้ึนในอดีตได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดเก็บไว้ใน
ช่วงเวลาต่างๆ สามารถเปรียบเทียบข้อมูล แล้วสร้างรูปแบบจ าลองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ผู้
ปฏิบัติและผู้น าข้อมูลไปใช้ เกิดความพึงพอใจ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้
ใกล้เคียงความจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาอย่ างรวดเร็ว 
โดยสามารถน ามาใช้จัดการข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลเชิงภาพ และข้อมูลเชิงลักษณะ ในด้านต่างๆ ได้
ดังนี้ 

 

ด้านการประหยัดเวลาและการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ 

 ผลการพัฒนาคัดลอกข้อมูลกระดาษและข้อมูลภาคสนามเข้าสู่ชั้นข้อมูลระบบต าแหน่งบนสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากเดิม ที่จัดเก็บเอกสารแผนที่ไว้เป็นกระดาษ ก็ได้ถูกจัดเก็บด้วยเครื่องกราดภาพ เมื่อน าข้อมูลมา
แสดงบนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เป็นแผนที่กระดาษจะถูกตรึงให้อยู่บนพิกัดโลกตามมาตรฐาน (ประเทศไทยใช้ 
UTM GRID WGS84) ข้อมูลรายละเอียดบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ต าแหน่ง 
พิกัดท่ีเก็บจากภาคสนาม และข้อมูลต่างๆ สามารถน าไปสร้างข้อมูลหลักท าให้เป็นชั้นข้อมูล คือ ข้อมูลที่แสดง
จุด เช่น สถานที่ส าคัญ เสาไฟฟูา ข้อมูลที่แสดงเส้น เช่น ถนน เส้นทางรถไฟ เส้นทางการไหลของน้ าและแหล่ง
น้ า ชั้นความสูง ข้อมูลที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ เช่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งข้อมูลหลากหลายที่จัดเก็บได้เหล่านี้ 
สามารถน ามารวบรวมเก็บไว้ในที่เดียวกัน เสมือนย่อโลกลงไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือบอกว่า ณ ต าแหน่งนั้น
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มีข้อมูลใด ตลอดจนสามารถย่อหรือขยาย เพ่ือดูรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่
เชื่อมโยงกับระบบคือ ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของต าแหน่งนั้นๆ เช่น เลขที่บ้าน หมายเลขเสาไฟฟูา ขนาด
พ้ืนที่ ให้ปรากฏบนภาพหรือข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่แยกเป็นชั้นๆ เหมือนขนมชั้น มาซ้อนทับกัน ท าให้สามารถ
พิจารณารายละเอียด ของแต่ละชั้นข้อมูล รวมทั้งการพิจารณารวมกันได้ 

                                     

                  การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น 

ด้านการสืบค้นชั้นข้อมูล 

 ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่แยกเป็นชั้นข้อมูล โดยในแต่ละชั้นข้อมูล เป็นตัวแทนของ
วัตถุ แต่ละประเภท และมีต าแหน่ง ทางภูมิศาสตร์บนพ้ืนโลก เช่น เส้นทางคมนาคม มีถนนหลายประเภท ทั้ง
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง หรือชั้นข้อมูล ของการใช้ที่ดิน มีการใช้ที่ดินหลายประเภท ทั้ง
พ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่ปลูกอ้อย พ้ืนที่ชุมชน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ได้จัดเก็บไว้ในชั้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลแต่ละ
ป ร ะ เ ภท  ส าม า รถกร ะท า ไ ด้  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ค้ นห าข้ อมู ล เ ชิ ง พ้ื นที่  ร่ ว มกั บ ข้ อมู ล เ ชิ ง ลั กษณ ะ  
 
การค้นหาจากข้อมูลเชิงพื้นที่             . 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นข้อมูลที่แสดงภาพแบบกราฟิก ข้อมูลที่ซ้อนกันหลายๆ ชั้น ณ ต าแหน่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นจุด 
เส้น หรือพ้ืนที่ เมื่อท าการเลือกพ้ืนที่หรือต าแหน่งที่น่าสนใจแล้ว ระบบสามารถไปคัดเลือกและแสดงผลชั้น
ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงทางต าแหน่ง แล้วแสดงผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างข้อมูลเชื่อมโยงหลาย
มิติ เช่น ชั้นข้อมูลก าหนดต าแหน่งที่เกิดการระบาด ของโรคไข้หวัดนก ระบบก็สามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ของ
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่เกิดโรคได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมที่ต้องผ่าน
พ้ืนที่นั้น เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปูองกันต่อไป 
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                                                  ข้อมูลเชิงลักษณะในรูปแบบตาราง 

การค้นหาจากข้อมูลเชิงลักษณะ 

 การค้นหาจากข้อมูลเชิงลักษณะ เป็นการสืบค้นข้อมูล ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลชนิดเชิงสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ของตาราง ที่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลักษณะกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยมีการปูอนข้อมูลเข้าสู่ระบบช่วย
สอบถาม (query) เช่น เมื่อพิมพ์ค าว่า "วัดพระแก้ว" ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลลักษณะ ของวัดพระแก้ว กับ
ต าแหน่งเชิงพ้ืนที่ และแสดงผลต าแหน่งกราฟิกตรงกัน หรือในกรณีที่ หากต้องการค้นข้อมูล ที่มีลักษณะ
เหมือนกัน ก็สามารถสร้างฐานข้อมูล และกระบวนการเรียงล าดับข้อมูล จากข้อมูลน้อย ไปหาข้อมูลมาก และ
ก าหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้องการทราบว่า จังหวัดใดมีขอบเขตพ้ืนที่น้อยที่สุด หรืออยู่ในอันดับ 10 
ของประเทศ ระบบสามารถจัดล าดับ และแสดงผลได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว   

การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงลักษณะ 

 ในการปฏิบัติงานจริงและเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น ต้องการตัดสินใจว่า มีถนนคอนกรีตใน
บริเวณใด ที่มีก าหนด จะต้องซ่อมแซม และจะใช้งบประมาณเท่าใด จ าเป็นต้องใช้วิธีการค้นหาข้อมูลทั้ง 2 
ระบบผสมผสานกัน โดยอาจท าการเลือกข้อมูลประเภทถนน ต่อจากนั้นให้ระบบแสดงเฉพาะที่เป็นถนน
คอนกรีต เมื่อระบบแยกประเภทถนนคอนกรีตออกมาแล้ว ให้ระบบจ าแนกช่องจราจร ว่าถนนคอนกรีตนั้น มี 
6 ช่องจราจร 4 ช่องจราจร หรือ 2 ช่องจราจร และช่องจราจรช่องใดที่ถนนมีความเสียหาย เสร็จแล้วจึงน าไป
วิเคราะห์พื้นที่ผิวจราจรว่ามีความเสียหายกี่ตารางเมตร ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดระดับนี้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลจะมีความผิดพลาดทางต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 

ด้านการซ้อนทับและการตัดข้อมูลเชิงพื้นที่ (Merge and Clip) 

 การแปลงข้อมูลที่เคยจัดท าในอดีตน าเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่า 
พ้ืนที่นั้น มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับข้อมูลอ่ืนอย่างไร เช่น เมื่อมีแผนที่ชุดดิน ข้อมูลจะมีแต่รายละเอียดเรื่อง
ของดิน แต่ถ้าต้องการทราบว่า ชุดดินนั้นวางอยู่บนชุดหินอะไร จ าเป็นต้องน าแผนที่ธรณีวิทยามาซ้อนทับ 
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(merge) และหากต้องการรายละเอียดลึกลงไปอีกว่า มีสภาพภูมิประเทศแบบไหน และมีค่าความลาดชันของ
ภูมิประเทศเท่าไรในแต่ละชุดดิน การซ้อนทับข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้
ได้ ท าให้เกิดชั้นข้อมูลใหม่ที่ผสมผสานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ต่อจากนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายไป
จัดกลุ่มใหม่ เกิดเป็นแผนที่ชุดใหม่ที่แสดงรายละเอียดของชุดดิน ผสมผสานกับสภาพทางธรณีวิทยา ค่าความ
ลาดชัน และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งสามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ โดยการตัดข้อมูล หรือขอบ เขตที่ไม่
ต้องการออกไปได้ด้วยกระบวนการตัดข้อมูล (clip) กระบวนการซ้อนทับและตัดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มีความ
หลากหลายในผลลัพธ์ และวิธีการที่จัดท า ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ใหม ่

 

ด้านการสร้างข้อมูลแนวกันชน (Buffer) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างขอบเขตพ้ืนที่ แนวกันชน โดยการสร้างวงรอบจากจุด เส้น 
หรือพ้ืนที่ก าหนดได้ เช่น การเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก จะต้องกันเขตพ้ืนที่ออกไปประมาณ 5 
กิโลเมตร ระบบจะสามารถตัดข้อมูลในพ้ืนที่ 5 กิโลเมตร ท าให้ทราบจ านวนสิ่งต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว เช่น 
จ านวนเล้าไก่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากรที่มีความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บและตัดออกมาเฉพาะบริเวณ
สามารถน าไปสู่กระบวนการปูองกันได ้

การประมาณค่าเชิงพื้นที่ 

 การจัดเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทุกบริเวณ และเกือบทั้ งหมด
เป็นการสุ่มเก็บ ตามหลักการที่ก าหนดไว้ เมื่อได้ข้อมูลมาใส่ลงในแผนที่ อาจพบช่องโหว่ของข้อมูล จึง
จ าเป็นต้องประมาณค่าข้อมูล ของส่วนที่ขาดไป โดยใช้หลักการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ เช่น การท าแผนที่ภูมิ
ประเทศ การวัดข้อมูลความสูงและความลึก การวัดเป็นจุดต าแหน่ง การหาความหนาแน่นของประชากร 
แนวโน้มการกระจายตัวของโรคพืช สภาพภูมิอากาศ จ าเป็นต้องสร้างข้อมูล เป็นพื้นที่ที่ต้องน าผลประมาณการ
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นี้ไปสร้างข้อมูลอื่นต่อไป ซึ่งหลักการสร้างข้อมูล สามารถน าข้อมูลข้างเคียงมาหาค่าเฉลี่ย ของระยะทางจากจุด
หลายๆ จุดที่อยู่รอบและสัมพันธ์กัน 

 ข้อมูลที่ได้จากชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลเชิงลักษณะ สามารถน าไปวิเคราะห์ และสร้างข้อมูลใหม่
ได้อย่างหลากหลาย ตามความช านาญของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เฉพาะนักภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยัง
ขยายไปถึงนักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการด้านปุาไม้ นักธรณีวิทยา นักออกแบบและวางแผนชุมชน
เมือง นักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแพทย์ที่ก ากับ และควบคุมโรคระบาด แม้กระทั่งต ารวจที่ศึกษาในด้านอาชญา
วิทยาก็น าข้อมูลไปใช้ และประสบผลส าเร็จ ท าให้ประหยัดเวลา ในการสืบค้น และสามารถติดตามวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับวันยิ่งมีการพัฒนา และน ามาประยุกต์ใช้ในศาสตร์
ต่างๆ ได้หลากหลายเพ่ิมข้ึน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

 ในอดีต ในการปฏิบัติงาน ค าถามที่มักพบเสมอๆ คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และท าไม 
เหล่านี้เป็นค าถามที่ค าตอบ ไม่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมากนัก ต่อมาเมื่อมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ แผนที่กระดาษ การตรวจสอบภาคสนาม ค าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นค าตอบเฉพาะพ้ืนที่ และพิจารณา
ค าตอบเฉพาะส่วน แต่เมื่อเกิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขึ้น ลักษณะของค าตอบสามารถเชื่อมโยงกันได้หลาย
รูปแบบ โดยรูปแบบของข้อมูลสามารถเก็บบันทึกไว้ในระบบ และแสดงผลย้อนหลัง ไปในเหตุการณ์ ที่สามารถ
จ าลองภาพเสมือนจริงในอดีต และเมื่อมีค าถามที่ถามต่อว่า จะมีผลอย่างไร แล้วจะวางแผน หรือหาวิธีแก้ไข
อย่างไร เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแสดงผลในด้านสถิติ ข้อมูลความเหมือนหรือความ
แตกต่าง ของสภาพพ้ืนที่ เวลา สภาพแวดล้อม และข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในช่วงเวลาต่างๆ กัน แล้วน ามา
แสดงผล ท าให้ช่วยเพิ่มข้อมูล ในการวางแผนและตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดด้วยวิธีการ
ที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วแสดงผลออกมาจากค่าจริงและค่าสมมติ ท าให้
สร้างสถานการณ์เสมือนจริง ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ จึงมีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ โดย
อาจอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางภูมิศาสตร์ เช่น การศึกษาร่างกายมนุษย์ ที่ มี
การแยกชั้นข้อมูล ตั้งแต่ชั้นผิวหนังต่างๆ จนถึงชั้นกระดูก 
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 ในการน าข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ สามารถจ าแนกชั้นข้อมูลได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง (static layer) และกลุ่มข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (dynamic) ที่
อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลอ่ืนๆ จากแนวคิดนี้ จึงได้มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปใช้ในศาสตร์ต่างๆ 
ที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแผนที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่เป็นแผนที่ที่มีชีวิต หรือมีการเคลื่อนไหว โดยมีกา ร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ที่เกิดขึ้นดังนี้ 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

 ประเทศไทยได้จัดท าฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนด้านการเกษตร ประกอบกับข้อมูลจากดาวเทียมทีออส (THEOS) ที่สามารถติดตามการใช้ที่ดินอย่าง
ต่อเนื่องทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ระบบฐานข้อมูลการเกษตร ประกอบด้วย  ฐานข้อมูลดิน น ามาใช้เป็นข้อมูล
ด้านการเกษตร เพื่อการจ าแนกพ้ืนที่ดิน และท าเป็นแผนที่ดิน พร้อมแสดงความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการปลูก
พืชชนิดต่างๆ แผนที่ปุาไม้ แผนที่การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ฐานข้อมูลน้ า ประกอบด้วย สภาพของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ชลประทาน บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง แหล่งน้ าผิวดิน และต าแหน่งหลุมเจาะน้ าบาดาล ของน้ าใต้
ดิน ฐานข้อมูลลม หรือ สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย แผนที่ สภาพภูมิอากาศ การรายงานปริมาณน้ าฝน 
ความชื้น อุณหภูมิ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของน้ าในแต่ละช่วงฤดูกาล ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝนใน
แต่ละพ้ืนที่ บ่งบอกพ้ืนที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยแล้ง หรือน้ าท่วม และเมื่อน าข้อมูลเหล่านี้ มาจัด
ชั้นแล้วสร้างข้อมูลใหม่ผสมผสานกับข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การเกษตร และงานวิจัยค้นคว้าได้มากมาย 

 

. 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
น าไปใช้วางแผนการท่องเที่ยวได้ 
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ตัวอย่างของลักษณะงานที่น ามาประยุกต์ใช้ เช่น   

- การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมด้านเกษตรกรรม การวิเคราะห์นี้ ใช้ชั้น
ข้อมูลต่างๆ มาผสมผสานกัน ผลการศึกษาสามารถแสดงความเหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งแยกพ้ืนที่
เป็นระดับความเหมาะสมมาก หรือความเหมาะสมปานกลาง 

- การประเมินที่ดินส าหรับการหาความเหมาะสมของพืช ผลการศึกษาจ าแนกพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ และ
น าไปบูรณาการ กับคุณภาพของดิน ที่มีผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ โดยเปรียบเทียบความต้องการของพืชกับ
คุณภาพของดิน 

- การก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร เป็นการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์ 
วางแผนการผลิต ด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟูาอากาศ แหล่งน้ า ตามประเภท ของเกษตรกรรม 
รายได้ และความต้องการของตลาด 

 
 

 

 

 

 

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนด้านการเกษตร  
เพื่อบ่งบอกพื้นที่ท านา ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการคมนาคม 

 ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบอกต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System: 
GPS) ท าให้สามารถรู้ต าแหน่งของรถ เรือ เครื่องบิน หรือสิ่งของที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพิกัดด้วย
ดาวเทียม ซึ่งสามารถติดตามได้ว่า ขณะนี้วัตถุหรือสิ่งของนั้นอยู่ ณ ที่ใดบนโลก อุปกรณ์ชุดนี้ท างานควบคู่กับ
แผนที่ที่สร้างขึ้น โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงรายละเอียดของเส้นทางคมนาคม หรือสถานที่
ต่างๆ โดยใช้ประกอบกับข้อมูลดาวเทียม  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างขึ้นมา หรือจากผู้ใช้
เป็นผู้ระบุความต้องการเพิ่มเติม 

 ในการสร้างแผนที่เส้นทางคมนาคมที่แสดงข้อมูลเป็นเส้น มีความละเอียดของการบอกต าแหน่ง สูง
กว่าการสร้างข้อมูลด้านการเกษตร เพราะถนนจะมีช่องจราจรหลายช่อง ได้แก่  2 ช่องจราจร 4 ช่องจราจร 6 
ช่องจราจร 8 ช่องจราจร และ 10 ช่องจราจร แต่ละช่องห่างกัน 3.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีทางต่างระดับยกขึ้น
เหนือผิวทางเดิม และทางแยกต่างระดับที่มีความซับซ้อน ของการสร้างแผนที่และการแสดงต าแหน่งของรถ 
โดยเฉพาะการแจ้งต าแหน่งอุบัติเหตุ ผู้เข้าไปช่วยเหลืออาจอยู่คนละฝั่งถนนก็ได้ ทั้งนี้ บนเส้นทางส าคัญจะมี
การติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV: Closed-Curcuit Television) เพ่ือรายงานการจราจร ระบบนี้ได้ถูกเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว และแผนที่บริเวณนั้นได้ 

 
ควบคุมการจราจรโดยกล้องซีซีทีวี (CCTV) 
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 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการคมนาคมขนส่ง ที่ติดตั้ง เครื่องบอกต าแหน่งจากดาวเทียม 
ภายในระบบจะมีหลายรูปแบบ รูปแบบทั่วไปคือ ผู้ใช้มีเครื่องรับสัญญาณ GPS ที่แสดงต าแหน่งรถ ของตนเอง 
และแผนที่ที่ติดตั้งมาด้วย หรือรับสัญญาณ จากทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ
ก าหนดต าแหน่งจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดหมายปลายทางว่า สามารถเดินทางไปเส้นทางใด อีกรูปแบบหนึ่งเป็น
ระบบ เพื่อใช้การบริหารจัดการการขนส่ง เครื่องรับสัญญาณ GPS จะถูกติดตั้งไว้ในตัวรถ เพ่ือดูว่าคนขับรถได้
ไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระบบสามารถควบคุมการใช้น้ ามัน ช่วงเวลาที่ควรซ่อม เปลี่ยนเครื่อง และ
ปูองกันการขโมยรถ โดยแจ้งไปยังศูนย์ควบคุม ให้สามารถสั่งตัดระบบน้ ามันได้ 

 การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ ในงานบริหารจัดการการขนส่ง หรือด้านการจัดส่งสินค้า            
มีความส าคัญมากข้ึน ในด้านค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนส าคัญ ต่อการวางแผนการจัดส่งสินค้า จากแหล่งผลิตไปยัง
โรงงาน จากโรงงานแปรรูป ส่งไปยังคลังสินค้า จากคลังสินค้าส่งไปยังตลาด และจากตลาดระบายออก สู่
ผู้บริโภคได้ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งช่วยลดความเสียหาย ของสินค้า อีกทั้งในกระบวนการ หากสามารถลด
ต้นทุนการขนส่งได้ จะท าให้ลดค่าใช้จ่าย และสามารถสร้างผลก าไรได้ จึงสามารถแข่งขันในตลาด ที่นับวัน 
จะต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยตอบปัญหาจราจร 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และป้องกันสถานการณ์โรคระบาด 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับการพัฒนา และน ามาใช้ในการศึกษาด้านสถานที่ สถานการณ์การ
แพร่กระจายตัวของโรคระบาด และใช้ในการวางแผนงานการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยอาศัยฐานข้อมูล
หลัก ซึ่งก็คือ ชั้นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของขอบเขตการปกครองและประชากร สภาพภูมิประเทศ 
ต าแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลและสถานที่บริการสาธารณสุข บริเวณที่เกิดโรคประจ าถิ่น หรือเกิดโรคระบาด 
เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น กระบวนการท างานของระบบ จะเริ่มจาก การก าหนดต าแหน่ง ของ
บริเวณที่เกิดโรคว่าอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอใด จ านวนผู้ปุวยเท่ าใด ภาพเบื้องต้น จะแสดง
เป็นระดับสี 5 ระดับ คือ พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง เล็กน้อย และต่ า จากนั้น จึงน าฐานข้อมูล 
ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาพิจารณา ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ อาชีพ สภาพ
แหล่งน้ า สภาพเส้นทางคมนาคม ฟาร์มต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆ ที่นักระบาดวิทยาได้ก าหนดขึ้น เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โดยการก าหนดแนวพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) ออกจาก
แหล่งระบาด 5 กิโลเมตร เช่น กรณีโรคไข้หวัดนก จากฟาร์มไก่ที่เกิดโรคระบาดในรัศมี 5 กิโลเมตร ถ้ามี
ฟาร์มอยู่ในพื้นท่ีจ าเป็นต้องถูกควบคุม เพ่ือตัดวงจร ของการแพร่กระจายของโรค กระบวนการที่กล่าวนี้เป็น
กรณีฉุกเฉินที่เกิดในสถานการณ์โรคระบาด กระบวนการที่ตามมาอีกขั้นหนึ่ง คือ กระบวนการที่สิ้นสุดการ
ระบาด พ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาดจะถูกบันทึกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลายเป็นพ้ืนที่เฝูาระวัง เพราะเชื่อ
ว่า โรคอาจฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อสภาพเหมาะสมก็อาจย้อนกลับมาเกิดได้อีก 

 ในการศึกษากรณีโรคระบาดมีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ เช่น กรณีเกิดโรคไข้หวัดนก 
งานวิจัยของ Tiensin, T., et al (2005) ที่รวบรวมข้อมูลโรคระบาดในประเทศไทย กรณีเกิดโรคฉี่หนู 
งานวิจัยของ Moukomia, S., et al (2007) ที่ศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนที่แสดงการกระจายตัวของสัตว์ในประเทศไทย พ.ศ. 2546 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ น้ าท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง 

 ผลของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น และอยู่อาศัยรวมกัน เป็น
จ านวนมากในแต่ละพ้ืนที่ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ความเสียหายจะมีความรุนแรงมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินปัจจุบัน
ยังไม่มีวิธีการหยุดยั้งไม่ให้เกิดภัยพิบัติได้ แต่เราสามารถทราบถึงพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติได้ ด้วย
การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือ
ศึกษาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และน าตัวอย่างนั้น มาคาดคะเนพ้ืนที่ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก เพ่ือสร้าง
ระบบเตือนภัย และวางแผนปูองกัน ท าให้ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินลดลงได้ หลักการสร้างระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องจัดท าข้อมูล 3 สถานการณ์ คือ ก่อนเกิดสถานการณ์ ระหว่างเกิดสถานการณ์ และ
หลังเกิดสถานการณ ์
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การจัดท าข้อมูลก่อนเกิดสถานการณ์  

 ประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่างๆ คือ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพทางน้ าและแหล่งน้ า ความ
ลึกของทะเล รอยเลื่อนแผ่นดินไหว ธรณีวิทยา พ้ืนที่ขาดแคลนน้ า พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติ เส้นทาง
คมนาคม ขอบเขตการปกครอง สถานพยาบาลภาครัฐ รวมทั้งที่ตั้งของโรงเรียน วัด และโรงแรม ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลพ้ืนที่ ส าหรับเคลื่อนย้ายประชาชน ไปยังจุดปลอดภัย หรือจุดรวมตัว ฐานข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถูก
น ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างระบบเตือนภัยของพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติ และมีความรุนแรงไม่เท่ากัน 

 

การจัดท าข้อมูลระหว่างเกิดสถานการณ์ 

 ในระหว่างเกิดสถานการณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับข้อมูลจากภาคสนาม อาจเป็นข้อมูลจากการบิน
ถ่ายภาพ ภาพถ่ายจากดาวเทียม รายงานการสื่อสารทางใดทางหนึ่ง เพ่ือดูสภาพพ้ืนที่ที่เสียหายว่า มีบริเวณ
กว้าง-ยาวเท่าไร พ้ืนที่ใดยากต่อการเข้าถึง การส่งเสบียงอาหาร และการช่วยเหลือต้องใช้วิธีใด การซ้อนทั บ
ข้อมูลก่อนเกิดสถานการณ์ และข้อมูลปัจจุบัน สามารถพบสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ทราบถึงความ
รุนแรง และสามารถก าหนดต าแหน่งของผู้ประสบภัยในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งอาจแจ้งภัยที่เกิดขึ้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ พร้อมกับแผนที่ งานช่วยเหลือภาคพ้ืนดินก็จะเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 

 
การจัดท าข้อมูลหลังเกิดสถานการณ์ 

 มักพบความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยต าแหน่งในการจัดส่งเสบียง และการช่วยเหลือ
ประชาชน ที่ตกค้าง สามารถตรวจสอบได้ จากการสร้างแผนที่ การก าหนดต าแหน่งผู้เสียชีวิต พ้ืนที่เสียหาย 
พร้อมทั้งเขียนค่าพิกัดและบันทึก ลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และถ่ายภาพเส้นทางที่ถูกตัดขาด แหล่ง
น้ าที่ใช้ในพ้ืนที่หมดสภาพ เพ่ือการวางแผนด้านงบประมาณ และปรับคืนสภาพต่อไป ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนปูองกัน และลดความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อาจน ามาใช้ในการประเมินพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย จากภัยพิบัติ เพ่ือการชดเชยหรือชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อฝุายที่ได้รับความเสียหาย และฝุายที่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
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ภาพถ่ายดาวเทียมอิโคนอส (IKONOS) แสดงข้อมูลก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภัย

พิบัติสึนามิ บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา 

 

 ทั้งหมดนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยในการค้นคว้าหาค าตอบได้เป็นอย่างดี ความสามารถ
ในการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ นับวันจะเพ่ิมทวีตามข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลที่แสดงผลข้อมูล
เป็นชั้นๆ ที่ถูกแยกชนิดและประเภท เริ่มจากข้อมูลที่จัดเก็บในภาคสนามและเอกสารที่คัดลอกลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ น ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลรายละเอียด ที่อยู่ในตารางอธิบาย แล้วเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลต าแหน่ง
แสดงภาพจ าลอง และจากข้อมูล 2 มิติ ได้รับการพัฒนามาเป็นข้อมูล 3 มิติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาพถ่าย
และภาพจากวิดีโอ ท าให้เห็นรายละเอียด ตามมาตราส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถย่อขยายและเปรียบเทียบ ศึกษา
ข้อมูลและเพ่ิมข้อมูลที่เป็นจริงและที่สมมติขึ้น สามารถน ามาใช้ และช่วยเพ่ิมข้อมูล เพ่ือการบริหารงานและ
การตัดสินใจของผู้บริหาร ส าหรับการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และใกล้เคียง
ความจริงมากท่ีสุด 

              ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นอกจากน ามาใช้ในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น พบว่า ยังมีอีกหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้น ามาศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น ด้านปุาไม้ การท าแผนที่ท่องเที่ยว สถานี
บริการน้ ามัน แผนที่อาชญากรรม แผนที่รายได้ประชากร แผนที่ภาษีในระดับต าบล การวิเคราะห์ด้าน
การตลาด การขนส่ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับการรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ท าให้
เกิดแนวคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ
หลัก 5 อย่าง คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร กระบวนการวิเคราะห์ และข้อมูล ทั้งหมดมีความสัมพันธ์และ
ความต้องการของงานในระดับต่างๆ การเลือกใช้ จ าเป็นต้องพิจารณางบประมาณและเปูาหมายที่ต้องการ ซึ่ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือการค้าและ
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกอุปกรณ์จึงต้องมีความเหมาะสม กับขอบข่ายของงาน หาก
เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นก็ไม่สมควรเลือกอุปกรณ์ที่มีราคาสูงจนเกินไป แต่ถ้าเป็นงานด้านการปูองกัน ด้านการ
วิจัย และมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ก็จ าเป็นต้องเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีระดับความสามารถสูง 
อย่างไรก็ดี ต้องดูที่ระดับความสามารถของบุคลากรด้วย 

 องค์ประกอบในด้านฐานข้อมูลของบุคลากร และวิธีการก็เข้ามามีส่วนส าคัญต่อระบบการท างานด้วย 
หากหน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และ
สร้างสถานการณ์จ าลองขึ้น ส าหรับท านายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลก็จะมีปริมาณ
มากขึ้น โดยฐานข้อมูลมี 2 ประเภทหลัก คือ ฐานข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เช่น ภูเขา ที่อยู่อาศัย ถนน 
และ ฐานข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เช่น สภาพภูมิอากาศ พายุ ฐานข้อมูลจราจร เมื่อ
น า 2 ส่วน มาผสมผสานกัน สามารถท านายเหตุการณ์ บริเวณที่อาจเกิดภัยพิบัติ และการแก้ไขปัญหา
การจราจร ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่มีความช านาญแต่ละด้าน ได้แก่ ผู้ช านาญการด้านฮาร์ดแวร์ (hardware 
specialist) ผู้บริหารระบบ (system administrator) ผู้จัดการฐานข้อมูล (database manager) จ าเป็นต้อง
พัฒนาตนเอง เพ่ือใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือก าหนดวิธีการ หรือแนวคิด เพ่ือ
สร้างระบบวิเคราะห์ขึ้นมารองรับในแต่ละด้าน 
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บทสรุป 
 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง ในการน ามาใช้ 
เพ่ือการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นอย่างดี จึงทยอยด าเนินโครงการพัฒนา  "โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของ
ชาติ" (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ขึ้นมา เพ่ือให้การด าเนินการด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ และในทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา ประเทศไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนา NSDI นี้อย่างจริงจัง ให้เกิดผลทั่วประเทศ ทุกระดับ และทุกภาคส่วน หลักการของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเชิงพ้ืนที่นี้ เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และให้มีความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา เพ่ือให้มีการปฏิบัติการในแนวเดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยที่
ภาครัฐมีส่วนในการจัดหาและจัดให้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่อย่างรอบคอบและครอบคลุม 
ตลอดจน จัดหา และส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการที่เป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญ
ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดหาและส่งเสริมให้มี
มาตรฐานกลาง ส าหรับน าไปใช้อย่างเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกอบรม 
และถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง เพ่ือน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และสังคมโลกโดยรวม 
 

  
 

ความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ 
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หลักการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม 

            ปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือจะประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคมได้อย่างไร  
ดังที่ได้ทราบจากบทความตอนต้นแล้วว่าพอสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีคุณลักษณะเด่นอยู่ 3 
ประการคือ  

1. การแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จากข้อมูลรูปแบบ “ตาราง” 

- ด้วยข้อมูลแบบจุดของต าแหน่งที่สนใจในพื้นที่เช่น ต าแหน่งบ้าน ต าแหน่งสถานที่ส าคัญ 
ต าแหน่งหมู่บ้าน เป็นต้น โดยใช้ค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม  หรือค่า ละติจูด ลองจิจูด ของ
ต าแหน่งนั้นๆ 

- ด้วยข้อมูลแบบพ้ืนที่รูปปิด เช่น ขอบเขตต าบล ,อ าเภอ,จังหวัด หรือแผนที่รูปปิดอื่นๆที่
สร้างข้ึนมาเองเช่น ขอบเขตแปลงที่ดิน ขอบเขตพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นต้น 

- ด้วยข้อมูลที่เป็นเส้น เช่น ถนน ล าน้ า เส้นทางต่างๆ เป็นต้น 

2.  การใช้สูตรค านวณประมวลผลข้อมูลในตาราง เช่น ค านวณค่าตัวแปรจากตาราง ในคอลัมน์ตั้งแต่ 1 
คอลัมน์ขึ้นไปเพ่ือให้ได้ค่าในคอลัมน์ที่ต้องการเหมือนการค านวณสูตร Excel และสามารถน าค่าที่ได้นั้นแสดง
บนแผนที่ได้ด้วย 

3.  เป็นเครื่องมือพยากรณ์แนวโน้มหรือเหตุการณ์เชิงพ้ืนที่ที่น่าจะเป็นเชิงพ้ืนที่ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง เช่น 
การคาดการณ์พ้ืนที่ที่จะถูกน้ าท่วมเมื่อมีปริมาณฝนตกเพ่ิมข้ึนตามปริมาณที่คาดการณ์ กรณีนี้ข้อมูลที่จ าเป็นจะ
ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน  ประสิทธิภาพการระบาย  แผนที่เส้นชั้นความสูง  แผนที่แปลงถือครองที่ดิน เป็น
ต้น 

             ดังนั้นข้อส าคัญประการแรกจึงต้องระบุวัตถุประสงค์หลักของการท างานก่อนว่าต้องการใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์“เป็นเครื่องมือ” เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อะไร และจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการ
ประมวลผล พึงระลึกเสมอว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นและมีข้อจ ากัดเหมือน
ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป คือ 

GIS ท าอะไรได้บ้างhttp://www.mahadthai.com/gis/basic_b.htm 
1. Location What is at …?มีอะไรอยู่ที่ไหน  

ค าถามแรกท่ี GIS สามารถตอบได้ คือ มีอะไรอยู่ที่ไหน หากผู้ถามรู้ต าแหน่งที่แน่นอน เช่น ทราบชื่อหมู่บ้าน 

ต าบล หรืออ าเภอแต่ต้องการรู้ว่าที่ต าแหน่งนั้นๆ ที่รายละเอียดข้อมูลอะไรบ้าง 

http://www.mahadthai.com/gis/basic_b.htm
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2.Condition Where is it? สิ่งที่อยากทราบอยู่ที่ไหน  

ค าถามนี้จะตรงกันข้ามกับค าถามแรก และต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการ 

ทราบว่าบริเวณใดมีดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช อยู่ใกล้แหล่งน้ า และไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เป็นต้น 
3. Trends What has changed since…?ในช่วงระยะที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง  

ค าถามที่สามเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระยะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งค าถามนี้จะเก่ียวข้องกับ 

ค าถามที่หนึ่งและค าถามที่สอง ว่าต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของอะไร และสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหน มี
ขนาดเท่าไร เป็นต้น 
4. Patterns What spatial patterns exist?ความสัมพันธ์ด้านพื้นที่เป็นอย่างไร  

ค าถามนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าค าถามที่ 1-3 ตัวอย่างของค าถามนี้ เช่นเราอยากทราบว่าปัจจัยอะไร 

เป็นสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วงของคนที่อาศัยอยู่เชิงเขา หรือเชื้อโรคมาจากแหล่งใด การตอบค าถาม
ดังกล่าว จ าเป็นต้องแสดงที่ตั้งแหล่งมลพิษต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หรืออยู่เหนือล าธาร ซึ่งลักษณะการกระจาย 
และต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าวท าให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ของปัญหาดังกล่าว เป็นต้น 

5. Modeling What if…?จะมีอะไรเกิดขึ้นหาก  

ค าถามนี้จะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหากปัจจัยอิสระ (independence factor) 

ซึ่งเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการตัดถนนเข้าไปในพ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ การตอบค าถามเหล่านี้บางครั้งต้องการข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม หรือใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ เป็น
ต้น 

GISท าอะไรไม่ได้บ้าง 

GIS เป็นเพียงเครื่องมือ (tool) ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สามารถท าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

แต่อย่างไรก็ตาม GIS ไม่สามารถท าอะไรได้ทุกอย่าง เช่น  
1. GIS ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลดิบ (raw data)ให้มีความถูกต้อง หรือแม่นย าขึ้นได้ ยกตัวอย่าง 

เช่นได้น าข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:100,000 ถึงแม้ว่า GIS สามารถพิมพ์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แต่
ความแม่นย าของข้อมูลยังคงเดิม  
2. GIS ไม่สามารถระบุความผิดพลาดของข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ GIS ได้น าเข้าข้อมูลดินทราย 

แต่ได้ก าหนดข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดเป็นดินร่วนปนทราย GIS ไม่สามารถบอกได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวให้
รายละเอียดข้อมูลผิด  
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3. GIS ไม่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของข้อมูล แต่ละชั้นข้อมูลหรือข้อมูลแต่ละแหล่งว่าข้อมูลชุดใดหรือ
หน่วยงานใดผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพมากน้อยกว่ากัน  

4. GIS ไม่สามารถระบุได้ว่าแบบจ าลองในการวิเคราะห์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่นักวิเคราะห์ GIS หรือผู้มีอ านาจ 

ตัดสินใจได้เลือกไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ เพราะ GIS เป็นเพียงเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น  
5. GIS ไม่ทราบมาตรฐานหรือรูปแบบแผนที่ที่เป็นสากล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล GIS ชุดเดียวกัน แต่ถ้านักวิ
เคราะห  ์GIS 2 ท่าน มาจัดท าแผนที่ จะได้แผนที่ไม่เหมือนกัน ความสวยงามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณแ์ละความรู้ของผู้ผลิตแผนที่เป็นหลัก  

6. GIS ไม่สามารถทดแทนความรู้ ความสามารถ ของผู้เชี่ยวชาญได้  ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังมีความจ าเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินและการวางแผนใฃ้ที่ดิน เป็นผู้
ก าหนดปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ นักวิเคราะห์ GIS ถึงแม้ว่าจะมีประสบการ์ในการใช้โปรแกรม หรือมีข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และข้อมูลอธิบายครบถ้วน ไม่สามารถด าเนินการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ได้ผลที่เป็นที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการได้ เพราะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ 

จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่เท่านั้น ผู้ใช้จึง
ต้องมีความรู้ทั้งในภาพกว้างและลึกของงานที่จะท า เพ่ือจะได้จัดสรรทรัพยากรและใช้ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

แหล่งข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อควรค านึง 

ดังที่ได้ทราบแล้วว่าหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือการน าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในรูปแบบตารางมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  จึงขอสรุปข้อมูลและแหล่งที่มา ดังนี้    

1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ข้อมูลประเภทตารางในการประมวลผลดังนั้นจ าเป็นต้องแปลง
ข้อมูลในแบบสอบถามหรือแบบส ารวจข้อมูลเป็นรูปแบบตารางก่อนหลักส าคัญคือ 
- ข้อมูลหนึ่งชุดข้อมูล จะต้องอยู่ในแถว(บรรทัด)เดียว ในตารางตัวอย่างเช่นข้อมูลของนาย ก 

จะมีเพียงบรรทัดเดียวในตาราง การบันทึกข้อมูลหนึ่งชุดข้อมูลในหลายแถว(บรรทัด)ระบบ
จะประมวลผลในแถว(บรรทัด)ท่ีมีคีย์หลักอยู่เท่านั้น เช่นในกรณีใช้คอลัมน์ “ชื่อ สกุล” เป็น
คีย์หลัก ระบบจะอ่านเฉพาะแถว(บรรทัด)ที่มีชื่ออยู่เท่านั้น แถวที่ไม่มีชื่อ สกุล (ว่าง -ไม่มี
ข้อมูล) ระบบจะไม่อ่านเป็นต้น 

- คุณสมบัติ/คุณลักษณะของคีย์หลักแต่ละแถว(ชุดข้อมูล)จะมีจ านวนเท่าใดก็ได้ไม่มีการ
ก าหนด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์/โปรแกรม แต่ขอแนะน าว่าควรจะมี
ไม่เกิน 30 คอลัมน์ทั้งนี้เพ่ือสะดวกต่อการแสดงตารางการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูล 
หากมีคุณสมบัติมากเป็น 100 หรือ หลายร้อยคอลัมน์ จะพบปัญหาการบันทึกข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูล อาจจะแก้ไขได้โดยการสร้างตารางเป็นตารางย่อยๆหลายตารางและก าหนดคีย์
หลักเพ่ือเชื่อมโยงตารางเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเทคนิคค่อนข้างสูงและต้องใช้
ประสบการณ์เพ่ิมเติม 
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2. การก าหนดข้อมูลในตารางในคอลัมน์ต่างๆถ้าเป็นประเภทหรือลักษณะที่จัดกลุ่มได้ควรก าหนด
เป็นรหัส ซึ่งจะง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและประมวลผล 

3. ในขั้นต้นเพ่ือป้องกันความสับสน พึงระลึกไว้เสมอว่าแผนที่หนึ่งแผ่น(Layer) จะแสดงข้อมูลเพียง
หนึ่งคอลัมน์เท่านั้น ยกเว้นท่านที่มีความช านาญอาจจะประยุกต์ให้แสดงได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์
ได ้

4. การเลือกคอลัมน์ที่จะน าเสนอ จึงควรเป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจและสามารถน าไปขยายผล/ต่อยอด
หรืออธิบายหรือใช้กับงานที่กว้างขวางโดดเด่นกว่าคอลัมน์อื่น 

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะแสดงผลการประมวลข้อมูลในรูปแผนที่แบบ จุด ,เส้น, รูปปิด  
เ ท่ า นั้ น  แ ต่ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง รู ป ภ า พ  ห รื อ โ ป ร แ กร ม ชุ ด ไ ม โ ค รซ อฟท์ อ อฟ ฟิ ส
(Word,Exel,PowerPoint, etc) หรือภาพเคลื่อนไหว(Mpeg ,Mp4)ได้โดยการใช้ Hyper Link 
ของโปรแกรมซ่ึงท าให้การใช้ระบบมีความครอบคลุมกว้างขวางและน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 

6. แผนที่(Layer)มาตรฐานที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยชั้นแผนที่ต่างๆสามารถใช้เพียงบางแผ่น
หรือหลายแผ่นน ามาซ้อนทับกันได้ เช่น แผนที่ต าแหน่งหมู่บ้าน(เป็นจุด) แผนที่เขตต าบล ,แผนที่
เขตอ าเภอ,แผนที่เขตจังหวัด (เป็นแผนที่รูปปิดแสดงขอบเขตของต าบล อ าเภอ จังหวัด)  เช่น
อยากทราบว่าบ้านของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในต าบลใดบ้าง ก็สามารถทราบได้โดยน าแผนที่เขต
ต าบลซ้อนทับบนแผนที่บ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นต้น ซึ่งแผนที่พ้ืนฐานเหล่านี้สามารถประสานขอได้
จากส านักงานจังหวัด  ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด  โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ที่ดินจังหวัด  หรือ สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช)ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีผู้แทนภาคครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

7. ค่าพิกัดฉาก ละติจูด ลองจิจูด สามารถใช้เครื่องมือค้นหาค่าพิกัดได้ เช่นเครื่องอ่านค่าพิกัด GPS , 
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถ Tag สัญญาณ GPSได้ หรือในกรณีที่รู้
บริเวณพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ อาจอ่านค่าพิกัดได้จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 
หรือระบบเทียบเคียงอ่ืนๆได้  ส าหรับท่านที่มีแผนที่รูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วนต่างๆ เช่น  
1:4000,1:5000 , 1:10000 1:50000 เป็นต้น สามารถอ่านค่าพิกัดได้จากแผนที่นั้นๆได้ 
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ตัวอย่างตารางที่ใช้บันทึกข้อมูล/ประมวลผล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โปรแกรม Quantum version 2.2 
***ตารางนีเ้ป็นข้อมลูของประชาชนที่ประสบปัญหาสงัคม เป็นข้อมลูระดบับคุล/ครัวเรือน ซึง่สามารถประมวลผลด้วย

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Quantum v.2.2) โดยคอลมัน์ที่ระบตุ าแหนง่ของประชาชน/ครัวเรือนเปา้หมายจะเป็น

คอลมัน์ “Lat” (ละตจิดู) และ “ Long” (ลองจิจดู)รูปแบบของข้อมลูจะเป็น “องศา.ทศนิยมขององศา 

(D.DDDDDDDDDD)” 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศในรูปแบบตาราง Exel 

*** ข้อสงัเกต ุการเรียงต าแหนง่คอลมัน์ของคณุสมบตัใินตาราง สามารถเรียงสลบัต าแหนง่ในชดุข้อมลู(แถว)ได้ แต่

ในทางปฏิบตัคิวรเรียงตามความส าคญัหรือองค์ประกอบหรือกลุม่ลกัษณะเพื่อสะดวกตอ่การบนัทกึข้อมลู/เรียกด ู

คีย์หลัก คอลมัน์คณุสมบตั(ิProperty) 

ชดุ
ข้อ
มลู
(ห
นึง่
บร
รท
ดัต
อ่ห
นึง่
ข้อ
มลู
) 

ชดุ
ข้อ
มลู
(ห
นึง่
บร
รท
ดัต
อ่ห
นึง่
ข้อ
มลู
) 

คีย์หลัก 
คอลมัน์คณุสมบตั(ิProperty) 

หวัตาราง 

หวัตาราง 

คอลมัน์ระบตุ าแหนง่ชดุข้อมลู 
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ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS 
บทความของ พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณประจ ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
             จากที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการน ามาใช้งานของระบบ GIS 
ซึ่งหลากหลายและมีประโยชน์รอบด้านมาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ 
             1. การอนุรักษ์ละจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management, Conservation) การ
จัดการทางพืชและสัตว์ในดิน (Flora and Fauna) สัตว์ป่า (Wild Life) อุทยานแห่งชาติ (National Park) 
การควบคุมและติดตามมลภาวะ (Pollution Control and Monitoring) และแบบจ าลองด้านนิเวศวิทยา 
(Ecological Modelling) 
             2. การจัดการด้านทรัพยากร/การเกษตร (Resources Management / Agriculture) การจัดการ
ระบบชลประทาน การพัฒนาและจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ า การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และการท าไม้ ฯ 
             3. การวางแผนด้านสาธารณะภัย (Disaster Planning) การบรรเทาสาธารณะภัย การติดตามการ
ปนเปื้อนของสารพิษ และแบบจ าลองผลกระทบอุทกภัย (Modelling Flood Impacts) 
             4. ด้านผังเมือง (Urban GIS) การวางแผนผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น 
ถนน เขื่อน คลอง เป็นต้น การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร การเปลี่ยนแปลงของการใช้
พ้ืนที่ การวางผังเมือง การวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม ที่ดินและภาษีที่ดิน ระบบการระบายน้ าเสีย โครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
             5. การจัดการสาธารณูปโภค (Facilities Management) การจัดการด้านไฟฟ้า ประปา ท่อส่งก๊าซ 
หน่วยดับเพลิง ระบบจราจรและโทรคมนาคม 
             6. การวิเคราะห์ด้านตลาด (Marketing Analysis) การหาที่ตั้ง ที่เหมาะสมในการขยายสาขา หรือ
ส านักงาน 
             7. ด้านการเดินทาง แสดงแผนที่ เส้นทาง จุดส าคัญในการเดินทาง เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 
             8. ด้านประโยชน์ทางการทหาร 
             9. ด้านสาธารณสุข เพ่ือดูการแพร่ขยายของโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้หวัด 
             10. ด้านโบราณคดี 
 
             จากประโยชน์ต่างๆข้างต้นจะพบว่า   ในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ประโยชน์จากแผนที่ และระบบ GIS ก็เข้ามามีบทบาทส าคัญเพ่ือประกอบในกานตัดสินใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
GIS เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารและจ้าหน้าที่ทุกๆ ส่วน ซึ่งสามารถมองภาพรวมของ
แผนที่ต่างๆ และลักษณะองค์ประกอบของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน จึงง่ายต่อการตัดสินใจวางโครงการ หรือ
ประกอบธุรกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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GIS IN THE  FUTURE 
             ในปัจจุบัน GIS ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น IT ที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง 
ช่วยให้สามารถเห็นภาพหรือพ้ืนที่ต่างๆ ได้ในมุมกว้างอย่างชัดเจน อีกทั้งสะดวกต่อการท างานและช่วยให้การ
วิเคราะห์พื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะไม่จ าเป็นต้องออกเดินทางไปยังพ้ืนที่นั้นๆด้วยตนเอง หรือช่วย
อ านวยความสะดวกในกรณีที่เราต้องออกเดินทางไปในที่ๆ ยากต่อการเข้าถึง และมีข้อจ ากัดด้านเวลา หรือ
ระยะทางในการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น GIS จึงช่วยลดต้นทุนในการเดินทางได้เป็นอย่างดี 
             พัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานต่างๆ ไปเป็นอย่าง
สะดวกสบายมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ GIS จะได้รับความนิยมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความ
ต้องการของแต่ละองค์กร ด้วยเหตุนี้เอง GIS จึงเป็นที่แพร่หลายมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งยังถูก
พัฒนาความสามารถให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง 
             ดังนั้น ในอนาคตคาดว่า GIS คงมีระบบและขั้นตอนการท างานที่ง่ายและสะดวกสบายกับผู้ที่ใช้งาน
มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้
โดยตรง มีตัวเลือกที่ช่วยในการวิเคราะห์ท างาน หรือตอบค าถามที่เราสงสัยได้มากกว่านี้ สามารถแสดงภาพ
และลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าวได้ใกล้เคียงความเป็นจริง มีราคาต้นทุนการใช้ที่ถูกลง และยังสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างแพร่หลายกับทุกๆ หน่วยงานอีกด้วย 
CASE STUDY 
 การขยายตัวทางธุรกิจของ Levi Strauss & Co. 
             Levi Strauss & Co. แห่งอเมริกาเหนือ ได้จ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นถึง 3,100 คน และเตรียมการจะ
ขยายสาขาให้ทั่ว สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่ง
ในความท้าทายที่ส าคัญคือ ทางบริษัทต้องการเครื่องมือที่แสดงได้ถึงสภาพทางพ้ืนที่และภูมิศาสตร์ ที่สามารถ
แสดงพ้ืนที่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกที่สุด ทางบริษัทได้เลือกใช้ระบบ GIS ในการวางแผน โดยมี
จุดมุ่งหมายในการวางต าแหน่งที่ตั้งร้านและสาขาใหม่เพ่ือเป็นจุดกระจายสินค้า และเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดทางต้นทุนที่จะเกิดข้ึนได ้
             ในการท างาน ทางฝ่ายการตลาดของบริษัท
เลือกใช้ซอฟแวร์ทางระบบ Geographic Information 
System เพ่ือช่วยในการจัดการและวางต าแหน่งของ
สาขา เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้าได้อย่าง
แม่นย า ในการท างานระบบได้แสดงข้อมูลผ่านทาง
รายงานและแผนที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 
ไม่เพียงเท่านี้ระบบยังสามารถแสดงศูนย์กลางและ
จุดส าคญัต่างๆ ของพ้ืนที่อย่างละเอียดได้ในระยะ 1 - 5 
ไมล์ 
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             ผลลัพธ์จากการใช้ระบบ GIS ในการวางแผนขั้นตอนต่างๆ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
เจ้าหน้าที่ของบริษัท Levi Strauss & Co. ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “จากเมื่อก่อนทางบริษัทไม่เคยมีระบบที่ช่วย
ในการท างานด้านนี้เลย แต่ระบบ GIS สามารถสร้างและออกแบบในสิ่งที่พวกเราก าลังต้องการได้เป็นอย่าง
ดี  ไม่เพียงเท่านี้ระบบยังช่วยในการลดความผิดพลาดลงอีกด้วย” กล่าวโดยสรุปแล้ว ทางบริษัท Levi Strauss 
& Co. เชื่อว่าการวางต าแหน่งสาขาที่ดีนั้น ต้องเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส าคัญและละเลยไม่ได้ ฉะนั้นแล้วระบบดังกล่าวไม่ได้ง่ายส าหรับการท างานเท่านั้น แต่ยังสามารถลดต้นทุนใน
การด าเนินการได้เป็นอย่างดี  
 
 การใช้ GIS เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ DHL Express 
             บริษัทขนส่งสินค้า DHL Express ถือเป็นผู้น าทางธุรกิจ
การขนส่งทั่วโลกมากว่า 35 ปีแล้ว ปัจจุบันทางบริษัทมีพนักงาน
มากกว่า 550,000 คน และให้บริการกว่า 220 ประเทศ โดย
จุดมุ่งหมายในการปรับปรุงองค์กรครั้งนี้คือ การพัฒนาตัวเองให้ดี
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ความท้าทายของบริษัทคือ จุดรับส่งและรวม
สินค้าของบริษัทอยู่ที่สวีเดน ซึ่งเป็นจุดรวมพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
มากถึง 1400 คัน หรือเป็น 40% ของรายได้รวมของบริษัท ในแต่
ละวัน ทุกๆ เช้า คนขับรถของบริษัทจะใช้เวลาในการเตรียมตัวเปลี่ยนกะ เข้ากะ และจัดการกับสินค้าที่จะต้อง
น าไปส่งประมาณ 30 นาที ซึ่งแต่ละกล่องจะถูกบรรจุและใส่รหัสบาร์โค้ดตัวเลข กองสุมรวมกันอยู่ ท าให้ยาก
แก่การค้นหา และเสียเวลาที่มีค่าไปค่อนข้างมาก ยังไม่รวมความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากมนุษย์อีกด้วย นี่จึง
เป็นเหตุผลที่ท าให้บริษัท DHL Express พยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานที่ดีที่สุด 
 
             วิธีการแก้ปัญหาของ DHL Express นั้น ทางบริษัทพัฒนาทั้งการแยกกล่องสินค้า และการขนส่งไป
พร้อมๆ กัน โดยใช้ ESRI® geographic information system (GIS) software โดยข้อมูลรวมทั้งหมดจะถูก
เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ สามารถแยกแยะสินค้าไปตามแต่ละพ้ืนที่ที่จะท าการส่งไปให้ถึงมือ
ผู้รับ ช่วยลดความผิดพลาดในการท างาน อีกทั้งยังสามารถแสดงพื้นที่ ก าหนดโซนและเส้นทางให้กับพนักงาน
ขนส่งอีกด้วย การใช้ระบบดังกล่าวจึงช่วยลดขั้นตอนการท างานไปได้มาก 

             ผลจากการใช้ระบบ GIS ในการท างานนั้น ช่วยลดเวลา ขั้นตอนในการท างาน รวมทั้งลดจ านวน
พนักงานไปมากถึง 50% ประหยัดเวลาไปได้มากถึง 30 นาที ต่อรอบ ต่อวัน ปัจจุบัน DHL Express สามารถ
ท าธุรกิจได้มากถึง 1200 เส้นทางได้ในหนึ่งวัน ผู้บริหารของบริษัทยังกล่าวอีกว่า ด้วยเทคโนโลยี GIS สามารถ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า เพราะสามารถส่งสินค้าได้ถึงมือและตรงเวลานั่นเอง 
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 การใช้ GIS เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและความก้าวหน้าของการท างาน 

             EastLinkTollway Project คือ โครงการการสร้างทางยกระดับจากออสเตรเลียฝั่งตะวันออกไปถึง
ฝั่งตะวันออกเฉียง ใต้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง ให้กับชาวเมลเบิร์นกว่า 200,000 คนต่อวัน 
สะพานยกระดับมีระยะทาง 45 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 17 จุดเชื่อมต่อบนถนน 90 เส้น 
ช่องแคบ สะพานคนเดิน ทั้งหมดนี้ใช้เวลา 45 เดือนในการท างานร่วมกันระหว่างบริษัทวิศวกร ซึ่งถือเป็นการ
ท างานที่ท้าทายมาก เพราะเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องท างานทั้งคืน ใช้คนงาน 2500 คน 1 ส านักงานใหญ่ 6 
ส านักงานย่อย 28 จุดก่อสร้างงาน ฉะนั้นในการท างานดังกล่าว การติดต่อสื่อสารกันถือเป็นเรื่องส าคัญ มีการ
รับส่งข้อมูลกันตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของการออกแบบ การก่อสร้าง การส ารวจ สิ่งแวดล้อม การวางแผนต่างๆ 
ทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

             สี่เดือนผ่านไปกับการท างาน
ผิดพลาด เสาใหญ่ต้นแรกถูกรื้อทิ้ง ทาง
บริษัทวิศวกรจึงเกิดความคิดที่จะใช้ 
GIS interoperability with  

computer-aided design [CAD] เพ่ือ
ช่วยในการท างาน ซึ่งท าให้เกิดความท้า
ทายมากยิ่ งขึ้น  ต้องท างานโดยใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเป็นตัวช่วยอยู่
ตลอดเวลา แต่ผลที่ออกมานั้น นับว่า
ประสบความส าเร็จตามความต้องการ 
เพราะการท างานโดยใช้คอมพิวเตอร์ น ามาซึ่งการท างานตามกระบวนการครบทุกข้ันตอน สามารถแสดงแผนที่
และการท างานเชิงเทคนิคต่างๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

             ทางผู้จัดการโครงการได้กล่าวว่า การท างานโดยใช้ระบบ GIS มาช่วยนั้น จ าเป็นที่จะต้องรู้ค าศัพท์
ต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบ พ้ืนที่ ตัวต้นแบบ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ต้องค านึงถึงความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมด้วย ฉะนั้นการใช้ GIS จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ต้องสอนพนักงานให้ทราบถึงขั้นตอน
การใช้ GIS อีกท้ังยังต้องเตรียมตัวเพ่ือกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้ว การน า GIS มาใช้ช่วย
ให้งานส าเร็จไปได้อย่างรวดเร็วมากถึง 50% ลดขั้นตอนต่างๆ ได้ เพราะระบบสามารถรายงานผลออกมา
ชัดเจน ทั้งในเรื่องของภาพถ่าย เส้นทางต่างๆ พนักงานที่ไม่เคยใช้ GIS ก็คุ้นเคยกับการใช้ระบบ GIS มากขึ้น 
เพราะระบบ GIS นั้นใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก จากท่ีประมาณการณ์ระยะเวลาโครงการไว้ 48 เดือนก็
ใช้เวลาเพียงแค่ 42 เดือนเท่านั้นเอง 
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THAI CASE STUDY 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เฉพาะ 

             โรคไข้หวัดนกเคยเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากโรค
ระบาดดังกล่าว ไม่เพียงส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเชื่อมั่น สร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนจ านวนมากที่ไม่กล้าบริโภคสัตว์ปีกทั้งๆ ที่เป็นอาหาร
หลักของคนส่วนใหญ่ 

             เนื่องจากโรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต ในทุกภูมิภาคของโลก จึงจ าเป็นต้องหาวิธีป้องกัน เพราะหากสามารถตรวจพบแหล่งแพร่เชื้อ หรือจุด
ก าเนิดของโรคและสามารถควบคุม จ ากัดวงและขอบเขตความเสียหายของพ้ืนที่ได้รวดเร็วมากเท่าใด ก็ยิ่ง
สามารถยับยั้งหรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

            การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ย่อมต้องการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ าที่ครอบคลุมครบถ้วนและได้มาในเวลาที่รวดเร็ว
ทันเวลา เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประเมินผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนการด าเนินงานและการตัดสินใจในการควบคุมโรคไข้หวัดนกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 3 

การใช้งานโปรแกรม QGIS Ver.2.2 

I . เกี่ยวกับโปรแกรม QGIS 
 โปรแกรม QGIS เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในงาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Geographic 
Information System) ซึ่งเป็นหน่ึงในหลาย ๆ โปรแกรมที่มีความสามารถคล้ายกัน เช่น ArcGis  ArcView  AutoCAD3D แต่
โปรแกรม GQIS ถูกพัฒนามาในลักษณะฟรีแวร์ ซึ่งเผยแพรผ่านทางเวบไซต์ http://qgis.org  ผู้ใช้สามารถไปดาวโหลดได้ฟรี  
ซึ่งตัวโปรแกรมจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือตัวโปรแกรม อีกส่วนคือส่วนเพ่ิมเติม (Plug In)  

 โปรแกรม QGIS ในปัจจุบัน ถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชั่น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการของ
ไทย อันเนื่องมาจากการที่ตัวโปรแกรมไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาจากการใช้งานเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ และยังมีส่วน
เพิ่มเติมที่ถูกพัฒนา โดยนักพัฒนาทั่วโลก ท าให้มีจุดเด่นที่ความหลากหลายของส่วนเพิ่มเติมที่เราสามารถดาวโหลดมาใช้
เพื่อให้ตรงกับการใช้งานของเราเอง เช่น Openlayer Plugin ใช้ส าหรับเป็ดภาพถ่ายดาวเทียมของ Google หรือ Point to 
One ใช้ส าหรับการแปลงจุดค่าพิกัดเป็นเส้นหรือรูปปิด 

 

I I . การติดตั้งโปรแกรม  
 ในการติดตั้งโปรแกรม QGIS  เราจ าเป็นจะต้องติดตั้งให้ตรงกับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ว่าระบบของ
เครื่องเป็นระบบปฏิบตัิการกี่บติ ซึง่สามารถตรวจสอบโดย 

1. ท าการตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่ อง   
การตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่อง สามารถท าได้โดย การคลิกขวาท่ี My Computer ในไอคอนหน้าจอ 

(Desktop) แล้วาท าการเลือกแถมเมนูคุณสมบัติ (Properties) 

  

http://qgis.org/


 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จะแสดงแถบหน้าต่างข้อมูลทั่วไปของคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมา  ให้เราท าการตรวจสอบ
ระบบของเครื่องว่าเป็นระบบกี่บิต 

 

2. ท าการดาวโหลดและติดตั้ ง โปรแกรม  
ดาวโหลดโปรแกรมจาก http://qgis.org/en/site/forusers/download.html โดยเลือกตามชนิดของ

ระบบปฏิบัติการในเครื่องของเรา  
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ในกรณีที่ใช้ไฟล์จากการอบรม ซึ่งใช้เวอร์ช่ัน 2.2 ทางผู้สอนได้จัดเตรียมไฟล์ไว้ 2 ชนิด ทั้งระบบ 64 บิต  
และ 32 บิต 

ให้ท าการเลือกไฟล์ส าหรับติดตั้งให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดย 
ไฟล์ QGIS-OSGeoW-2.2.0-1 Setup-x86 ส าหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต 
ไฟล์ QGIS-OSGeoW-2.2.0-1 Setup-x86_64 ส าหรับระบบปฏิบตักิาร 64 บิต 

 

ท าตามขั้นตอนท่ีโปรแกรมแนะน า 

1. คลิก “I Agree” 

2. ก าหนดต าแหน่งท่ีตดิตั้งโปรแกรม 

3. คลิก “Next>” 

4. คลิก “Install” 

5. คลิก “Next>” 
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I I I . การติดตั้งส่วนเพิ่มเติม (Plug In)  
 โปรแกรม QGIS มีการท างานสองส่วน คือ ส่วนของโปรแกรมหลัก และส่วนเพิ่มเติม ซึ่งส่วนเพิ่มเติมนี้ ถูกพัฒนาจาก
นักพัฒนาต่าง ๆ จ านวนมากท่ัวโลก และได้ท าการอัพโหลดไว้ในเวปไซตของ GIS ซึ่งได้รับการตรวจสอบการท างานก่อนจะเปิด
ให้ผู้ใช้งานดาวโหลดไปใช้งาน 

 ส่วนเพิ่มเติมของโปรแกรม QGIS จะเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกของผู้ใช้งานในการท างาน GIS  ซึ่งส่วน
เพิ่มเติมแต่ละตัว  จะช่วยให้ผู้ใช้งานท างานได้ง่ายขึ้น ตรงตามการใช้งานท่ีต้องการ อย่างไรก็ตาม ส่วนเพ่ิมเติมที่ถูกพัฒนาขึ้นมี
จ านวนมาก ผู้ใช้ควรท าการศึกษาการท างานของส่วนเพ่ิมเติมแต่ละตัว ก่อนท่ีจะดาวโหลดมาใช้ในเครื่องของตัวเอง ถ้าเราดาว
โหลดมาจ านวนมากและไม่ได้ใช้งาน จะท าให้โปรแกรมท างานหนักมากขึ้น ซึ่งนอกจากการใช้งานปกติที่ท างานกับภาพถ่าย
ทางอากาศ ช้ันข้อมูลต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ท างานหนักมากอยู่แล้ว 

การติดตั้งส่วนเพ่ิมเติม (Plug In) สามารถท าได้ 2 แบบ คือ การดาวโหลดทางอินเตอร์เน็ต และการติดตั้งโดยตรงในคอมพิวเตอร์ 

1. การติดตั้ งส่วนเ พ่ิมเติมทางอินเตอร์ เน็ต  
การติดตั้งส่วนเพ่ิมเติมทางอินเตอร์เน็ต  เราสามารถให้โปรแกรม QGIS ตรวจสอบและดาวโหลดส่วนเพิ่มเติมที่

ต้องการทางอินเตอร์เน็ตได้ (ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)  ซึ่งวิธีการคือ เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม และเข้าสู่โปรแกรมแล้ว เรา
สามารถตรวจสอบและติดตั้งส่วนเพิ่มเติมได้   

วิธีการคือ  

 ให้ท าการเลือกแถบเมนูค าสั่ง “ส่วนเพ่ิมเติม” และเลือกแถบเมนู “Manage and Install Plugins”   

 โปรแกรมจะท าการค้นหาเครื่องแม่ข่าย เพื่อตรวจสอบว่า ส่วนเพ่ิมเติมที่มีในระบบมีอะไรบ้าง 

 



 

 

 เมื่อท าการค้นหาเสร็จสิ้น  จะแสดงส่วนเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด  ซึ่งเราสามารถเลือกให้แสดงได้
ตามหมวดหมู่ คือ แสดงทั้งหมด, Installed(ติดตั้งแล้ว), Not installed(ยังไม่ได้ติดตั้ง), New(ใหม่) และ ก าหนด
(ก าหนดค่าการตรวจสอบ Plugisn)  

 

ในกรณีที่เราต้องการค้นหาส่วนเพ่ิมเติม (Plug in) ที่จ าเพาะเจาะจงท่ีเราต้องการ เช่น “Openlayers Plugin)  

 ท าการเลือกแถบบาร์ “ทั้งหมด” 

 ในแถบค้นหา ให้ท าการพิมพ์ช่ือ plugin ที่ต้องการ ในท่ีนี้ คือ “Openlayers” 

 ท าการคลิกเลือกในส่วนเพ่ิมเติมที่โปรแกรมค้นหามาให้ 
 ท าการคลิกท่ีปุ่ม “ติดตั้งส่วนเพิ่มเติม” 
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2. การติดตั้ งโดยตรงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
ในกรณีที่เราไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เราสามารถลงโปรแกรมและติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของเราได้  ซึ่งส่วนเพ่ิมเติมเราสามารถ Copy มาใส่ในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ซึ่งมีวิธีการ คือ 

เมื่อเราท าการติดตั้งโปรแกรม QGIS ครั้งแรก  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ท าการเปิดโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมจะท า
การสร้างโฟรเดอร์ส าหรับใช้งาน คือ  .Qgis2  ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจงคือ C:\Users\ช่ือเครื่อง\.qgis2  ส าหรับ 
“ช่ือเครื่อง” จะแตกต่างไปส าหรับคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่อง ถ้าเราทราบว่าคอมเราใช้ช่ือเครื่องอะไร เราสามารถ copy ส่วน
เพิ่มเติมไปวางได้เลย เช่น เราต้องการส่วนเพ่ิมเติม Openlayers_ plugins เราก็ copy ไปวางได้เลย 

 

ซึ่งเราต้องสร้างโฟรเดอร์เพิม่เตมิใน .qgis2 คือ Python และสร้างโฟรเดอร์ย่อยคือ Plugins   และวางโฟรเ์ดอร์ openlayers_plugins 

ไว้ข้างใน 

 

ในกรณีที่เราไม่สามารถหา โฟร์เดอร์ .qgis2 ไม่เจอ ให้ท าการเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาก่อน (สามารถเลือกจากไอคอน

บนหน้าจอได้   เมื่อเปิดแล้ว ท าการปิดโปรแกรมออกไป   

1. ท าการคลิกปุ่มสตาร์ทของวินโดว์  
2. ในช่อง “Search Programs and files”  

3.  พิมพ์ค าว่า “RUN” ซึ่งวินโดว์ จะค้นหาโปรแกรม หรือ File ที่มีค าว่า “Run”  ซึ่งผลจากการค้นหา จะพบว่ามี 1 

Programs ที่มีค าว่า “RUN” ดังภาพ 

4. ท าการเลือกโปรแกรม “Run” 



 

 

 

 

5. ป้อนค าสั่ง  %userprofile%\.qgis2 

 

 

 

 

เมื่อกดปุ่ม “OK”  เครื่องจะท าการ Run ค าสั่ง
เพื่อไปยังโฟรเดอร์ที่ เ ราต้องการดังภาพ
ข้างล่าง 
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6. เข้าไปภายในและท าการสร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งช่ือโฟลเดอร์ว่า “Python” 

7. เข้าไปภายในและท าการสร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งช่ือโฟลเดอร์วา่  “Plugins” 

 
8. ท าการ copy โฟลเดอร์ “openlayers_plugins” มาไว้ท่ีนี ้

 

บางกรณี  เมื่อผู้ใช้ท าการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้แน่ใจว่า
เราท าการเปิดใช้ส่วนเพ่ิมเติม เพื่อให้พร้อมในการใช้งานให้ท าการตรวจสอบ
ดังนี ้

1. ไปท่ีเมนูและเลือกใช้ “ส่วนเพ่ิมเติม” และเลือกแถบค าสั่ง “Manage and Install Plugins”   

2. เลือกแถบ “Installed”  

3. มองหาส่วนเพ่ิมเติมที่ติดตั้ง  ให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมาย “X” หน้าส่วนเพ่ิมเติมที่ติดตั้งใหม่ 



 

 

 

IV. ข้อมูลทั่วไปกับโปรแกรม QGIS 

1. โครงการ  
โปรแกรม Qgis มีการท างานในลักษณะที่เรียกว่า โครงการ (Project) ซึ่งจะมีการท างานที่ละโครงการเท่านั้น   เมื่อเรา

เรียกโปรแกรมจาก Shortcut  บนหน้าจอ   โปรแกรม Qgis จะเปิดโปรมแกรมในลักษณะ New Project (โครงการใหม่) และ

เราสามารถบันทึกโครงการเก็บไว้ได้  ด้วยการไปท่ีแถบเมนูค าสั่ง เลือก “Project” และเลือกแถบค าสั่ง  บันทึก หรือเลือก

แถบค าสั่ง  Save As  

เราสามารถเปิดโครงการที่บันทึกไว้  เพื่อน ากลับมาแก้ไขหรือใช้งานได้  โดยการไปที่แถบเมนูค าสั่ง เลือก “Project” 

และเลือกแถบค าสั่ง  Open..หรือเลือกแถบค าสั่ง  New from template หรือเลือกแถบค าสั่ง   Open Recent 
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2. ลักษณะการ
ใช้งาน  
โปรแกรม QGIS มีการ

ใช้งานคล้ายกับโปรแกรมทั่วไปท่ี
เราใช้ในคอมพิวเตอร์ ซี่งจะมี
ส่วนประกอบของโปรแกรมคือ  

 

๑. แถบเมนูค าสั่ง 

๒. แถบไอคอน 

๓. Map Legend 

๔. Map Status 

๕. Map View 

๑. แถบเมนูค าสั่ ง    

 

ในส่วนน้ีจะเป็นเมนูค าสั่งในการใช้งานโปรแกรม ซึ่งในท่ีนี้ จะอธิบายเฉพาะบางเมนูท่ีจะใช้งานเท่านั้น 

๑ .๑  โครงการ (Pro jec t )  

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 

 ใหม่ Ctrl+N เปิดโครงการใหม ่

 Open Ctrl+O เปิดโครงการที่บันทึกไว ้

New from template  เปิดจาก Template 

Open Recent  เปิดโครงการที่เคยใช้งาน 

 บันทึก Ctrl+S บันทึกโครงการ 

 Project Save As... Ctrl+Shift+S บันทึกโครงการเป็น 

 บันทึกเป็นภาพ  บันทึกเป็นไฟลร์ูปภาพ 

 DXF Export  ส่งออกเป็นไฟล์ DXF 

คุณสมบัติโครงการ Ctrl+Shift+P แสดงคุณสมบตัิของโครงการ 

 การพิมพ์ Ctrl+P การพิมพ์แผนที ่

 Composer manager  การจัดการชุดรูปแบบการพิมพ ์

หน้าจอการพิมพ ์  หน้าจอท่ีพิมพ์ 

 Exit QGIS Ctrl+Q ออกจากโปรแกรม 



 

 

๑ .๒ แก้ ไข  

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 

 ก าหนดการกระท าย้อนกลับ Ctrl+Z ก าหนดการกระท าย้อนกลบั 

 ก าหนดการการกระท าไปข้างหน้า Ctrl+Shift+Z ก าหนดการการกระท าไปข้างหน้า 

 ตัดข้อมูล Ctrl+X ตัดส่วนของข้อมูลที่เลือก 

 คัดลอกข้อมูล Ctrl+C คัดลอกส่วนของข้อมูลที่เลือก 

 วางข้อมูล Ctrl+V วางข้อมูล 

Paste Feature As        

ช้ันข้อมูลเชิงเส้นใหม ่  วางส่วนของข้อมูลที่คัดลอกเป็นชัน้ข้อมลูเชิงเสน้ใหม ่
New memory Vector Layer  วางส่วนของข้อมูลที่คัดลอกในความจ าเครื่อง 

 Add Feature Ctrl+. เพิ่มส่วนของข้อมูลใหม ่

 เลื่อนต่ าแหน่ง  เลื่อนต าแหน่งของส่วนของข้อมูลที่เลือก 

 ลบส่วนที่เลือก  ลบส่วนของข้อมูลที่เลือก 

 Rotate Features  หมุน ส่วนของข้อมูลที่เลือก 

 ท าข้อมูลให้เป็นแบบง่าย  ท าข้อมูลให้เป็นแบบง่าย 

 เพิ่มรูปวง  เพ่ิมรูปวงใหม่ 

 เพิ่มส่วนประกอบ  เพ่ิมส่วนประกอบของข้อมูลในสว่นท่ีเลือก 

 Fill Ring  เพิ่มส่วนของข้อมูลใหม ่

 ลบรูปวงแหวน  ลบรูปวงใหม ่

 ลบส่วน  ลบส่วนประกอบของข้อมลูในส่วนท่ีเลือก 

 ปรับรูปร่างของข้อมูล  ปรับรูปร่างของข้อมูล 

 Offset Curve   

 ตัดข้อมูล  ตัดข้อมูล 

 Split Parts  แยกข้อมูล 

Merge Selected Features  รวมส่วนของข้อมูลที่เลือกเข้าด้วยกัน 

 Merge Attr. of Selected Features  รวม Attribute ของข้อมูลเข้าด้วยกัน 

 เครื่องมือส าหรับ Node  จัดการจดุหัก 

 หมุนสัญลักษณ์แบบจุด  หมุนสัญลักษณ์แบบจุด 
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๑ .๓ มุมมอง  

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 
เลื่อนแผนที ่  เลื่อนแผนที่ในหน้าจอ 
Pan Map to Selection  เลื่อนแผนทีไ่ปส่วนที่เลือก 
Zoom In Ctrl++ ขยายแผนท่ีเข้า 
Zoom Out Ctrl+- ขยายแผนท่ีออก 

Select       การเลือก 
 Select Single Feature  เลือกส่วนใดส่วนหน่ึงของช้ันข้อมูล 
 Select Features by Rectangle  เลือกส่วนของช้ันข้อมูลโดยการลากเมาส์แบบสี่เหลี่ยม 
 Select Features by Polygon  เลือกส่วนของช้ันข้อมูลโดยการลากเมาส์แบบหลายเหลี่ยม 
 Select Features by Freehand  เลือกส่วนของช้ันข้อมูลโดยการลากเมาส์แบบ Freehand 
 Select Features by Radius  เลือกส่วนของช้ันข้อมูลโดยการลากเมาส์แบบรัศม ี
 Select Features by Ex  เลือกส่วนของช้ันข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ช่ัน 
 Deselect features from all 

layers  ยกเลิกการเลือกทั้งหมด 
 แสดงรายละเอยีดข้อมลู Ctrl+Shift+I แสดงรายละเอียดข้อมูล 

วัด       การวัดบนแผนที ่
 Messure Line  วัดความยาว 
 วัดพื้นที ่  วัดพื้นที ่
วัดมุม  วัดมุม 

ขยายเต็มแผนที่ Ctrl+Shift+F ขยายเตม็แผนท่ี 
ขยายช้ันข้อมูลที่เลือก  ขยายชั้นข้อมลูที่เลือก 
ขยายไปท่ีเลือก Ctrl+J  ขยายไปที่เลือก 
 ขยายล่าสุด  ขยายล่าสุด 
 ขยายไปข้างหน้า  ขยายไปข้างหน้า 
 ขยายไปท่ีขนาดจริง  ขยายไปที่ขนาดจริง 

Decorations        

  Grid  แสดงระยะกรดิบนแผนท่ี 
 มาตราส่วนแบบแท่ง  แสดงมาตราส่วนแบบแท่ง 
 ลูกศร ทิศเหนือ  แสดงลูกศร ทิศเหนือ 
 ส าเนาถูกต้อง  แสดงส าเนาถกูต้อง 

 Map Tips  ใส่ข้อความย่อในแผนที ่
 Bookmark ใหม ่ Ctrl+B  สร้างตัวก าหนด Bookmark 
 แสดง Bookmarks Ctrl+Shift+B แสดง Bookmarks 
 Refresh Ctrl+R  ปรับปรุงข้อมูลใหม ่

องค์ประกอบ       ก าหนดองค์ประกอบบนหน้าจอ 
แถบเครื่องมือ       ก าหนดการแสดงไอคอนบนหนา้จอ 
ปรับเป็นแบบเต็มจอ F11  

 
 
 



 

 

๑.๔ ช้ันข้อมูล 

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 
 New       สร้างช้ันข้อมูล 

  ช้ันข้อมูล Shape file ใหม ่  สร้างช้ันข้อมูล Shape file ใหม ่
  ช้ันข้อมูล SpatiaLite ใหม ่  สร้างช้ันข้อมูล SpatiaLite ใหม ่
 ช้ันข้อมูล GPX ใหม ่  สร้างช้ันข้อมูล GPX ใหม ่

Embed Layers and Groups…   
 เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น Ctrl+Shift+V เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น 
 เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ Ctrl+Shift+R เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ 
 Add PostGis Layers… Ctrl+Shift+D  เพิ่มชั้นข้อมูล PostGis 
 เพิ่มชั้นข้อมูล SpatiaLite Ctrl+Shift+L เพิ่มชั้นข้อมูล SpatiaLite 
 Add MSSQL Spetial Layer… Ctrl+Shift+M เพิ่มชั้นข้อมูล MSSQL Spetial 
 Add Orade Spetial Layer… Ctrl+Shift+O เพิ่มชั้นข้อมูล Orade Spetial 
Add Orade Georaster Layer…  เพิ่มชั้นข้อมูล Orade Georaster 
Add SQL Anywhere Layer…  เพิ่มชั้นข้อมูล SQL Anywhere 
เพ่ิมชั้นขอ้มูล WMS Ctrl+Shift+W เพิ่มชั้นข้อมูล WMS 
Add WCS Layer…  เพิ่มชั้นข้อมูล WCS 
Add WFS Layer…  เพิ่มชั้นข้อมูล WFS 
Add Delimited Text Layer…  เพิ่มชั้นข้อมูล Text File 
 Copy Style  คัดลอกรูปแบบของช้ันข้อมูล 
 Paste Style  วางรูปแบบของช้ันข้อมูล 
 เปิดตาราง  เปิดตาราง Attribute 
 Toggle Editing  เปิดท าการแกไ้ขช้ันข้อมูล 
 Save Layer Edits  บันทึกการแก้ไขช้ันข้อมูล 
 Current Edits        ตัวเลือกการแก้ไขท่ีท าไปแล้ว 

บันทึกเป็น  บันทึกช้ันข้อมูลปัจจุบันไปเป็นไฟล์อื่น 

Save Selection as Vector File…  
บันทึกเฉพาะส่วนท่ีเลือกของช้ันข้อมูลปัจจุบัน
ไปเป็นไฟล์อื่น 

 Remove Layer(s) Ctrl+D ลบช้ันข้อมูลออกจากโครงการ 
 Duplicate Layer(s)  สร้างส าเนาชั้นข้อมูลเพิ่มในโครงการ 

Set CRS of Layer(s) Ctrl+Shift+C ก าหนดค่า CRS ของช้ันข้อมูล 

Set Project CRS from Layer  
เปลี่ยน CRS ของโครงการให้เป็นไปตาม CRS 
ของช้ันข้อมูล 

คุณสมบัต ิ  คุณสมบัติ 
ค้นหา….  สร้างการค้นหา(Query) 

มีต่อในหน้าต่อไป 
 คุณสมบัติของตัวอักษร  คุณสมบัติของตัวอักษร 
 เพิ่มลงในแผนที่น าร่อง Ctrl+Shift+O เพ่ิมลงในแผนที่น าร่อง 
 เพิ่มชั้นข้อมูลทั้งหมดลงในแผนที่น าร่อง  เพ่ิมชั้นขอ้มูลทั้งหมดลงในแผนทีน่ าร่อง 
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 Remove All from Overview  ลบข้อมลูทั้งหมดในแผนที่น าร่อง 
 แสดงทุกช้ันข้อมูล Ctrl+Shift+U แสดงทุกชั้นข้อมลู 
 ไม่แสดงทุกช้ันข้อมูล Ctrl+Shift+H ไม่แสดงทุกชั้นข้อมลู 

 

๑.๕ ก าหนดค่า 

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 

 CRS ของผู้ใช้...  ก าหนดค่า CRS เอง 
Style Manager…  การจัดการรูปแบบ 

 ปรับแต่ง shortcuts…  การจัดการรูปแบบของ  shortcut 

 Customization…  ปรับแต่งเมนูค าสั่ง  

 ทางเลือก  ปรับแต่งคุณสมบตัิบางประการของโปรแกรม 
Snapping Options…  ปรับแต่งการ Snapping 

 

๑.๖ ส่วนเพ่ิมเติม 

Menu Option Shortcut ค าอธิบาย 

  Manage and Install Plugins….  การจัดการและติดตั้งส่วนเพิ่มเติม 
หน้าจอ Python   
 

๒. แถบ ไอคอน  
แถบไอคอน เป็นแถบเครื่องมือท่ีใช้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกใช้จากหน้าจอได้เลย  โดยไม่

ต้องไปเปิดเลือกจากเมนูค าสั่ง   

 

๓. แถบอธิบายแผนที่  Map Legend  
การน าไฟล์เข้าโปรแกรม QGIS  เราจะเรยีกแต่ละไฟล์ว่าช้ันข้อมูล  ซึ่งในหนึ่งโครงการจะมีกี่ช้ันข้อมูลก็ได้แล้วแต่

ความสะดวกในการใช้งาน เช่น ช้ันข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ช้ันข้อมูลถนน ช้ันข้อมูลแม่น้ าล าคลอง ช้ันข้อมูลขอบเขตต าบล 
ช้ันข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน หรือช้ันข้อมูลแสดงแปลงท่ีดิน  เราสามารถท าการเปดิและปิดมมุมองของแต่ละชั้นข้อมลูได้ โดย
การคลิกท่ีกล่อง Check Box ที่อยู่ข้างหน้าช้ันข้อมูล  และในส่วนนี้เรายังสามารถสรา้งกลุ่มเพื่อจดัระเบียบช้ันข้อมูลไดด้้วย  
วิธีการคือ คลิกขวาในพื้นที่ Map Legend และเลือกค าสั่ง Add New Group  ท าการตั้งช่ือกลุ่ม ในกลุม่ที่สร้างขึ้น เราสามารถใช้
เมาสล์ากช้ันข้อมูลมาไวภ้ายในได้ 



 

 

 

๔. แถบแสดงสถานะแผนที่  Status Bar  

 
 

แถบแสดงสถานะซึ่งจะแสดงด้านล่างสุดของโปรแกรม  ซึ่งในแถบแสดงสถานะจะแสดงค่าพิกัดซึ่งจะแสดงค่า

พิกัดตามต าแหน่งของเมาส์ที่ช้ีไปบนแผนที่  ซึ่งเราสามารถยกเลิกโดยการใช้ไอคอน   ที่อยู่ด้านหน้า  ถัดไปเป็นมาตรา
ส่วนของแผนที่ในปัจจุบัน เราสามารถก าหนดมาตราส่วนเองก็ได้  อันถัดไป   คือเป็นตัวยกเลิกการวาดแผนที่ใหม่ 
(Rendering) ซึ่งเกิดจากการที่โปรแกรมจะวาดแผนที่ใหม่ในกรณีมีการ ซูมเข้าหรือออก เพิ่มช้ันข้อมูล ขยับแผนที่ และการปิด

หรือเปิดมุมมองของช้ันข้อมูล และอันดับต่อไปจะแสดงระบบค่าพิกัดของโครงการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเราสามารถใช้ไอคอน  
เพื่อท าการตั้งค่า CRS ของโครงการปัจจุบันได้ใหม ่

๕. มุมมองแผนที่  Map View 
ในส่วนของมุมมองแผนที่  จะแสดงแผนที่ในลักษณะเหมือนเรามองจากด้านบนลงล่าง  ซึ่งจะสัมพันธ์กับช้ัน

ข้อมูลในแถบ Map Legend โดยจะแสดงช้ันข้อมูลที่ได้รับการท าเครื่องหมายใน Check Box (หน้าช่ือช้ันข้อมูล) ทุกช้ันข้อมูล  แผน
ที่ท่ีได้จะซ้อนทับกันตามล าดับของช้ันข้อมูลตาม Map Legend 
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V. ระบบค่าพิกัด  
เนื่องจากโปรแกรม QGIS เป็นโปรแกรมที่ท างานด้านแผนที่ ซึ่งต้องมีการก าหนดระบบค่าพิกัด ซึ่งระบบค่าพิกัดที่มีความนิยมใช้
ในประเทศไทย ปัจจุบันนิยมใช้มี 2 ระบบคือ ระบบค่าพิกัด WGS84 หรือ ระบบค่าพิกัด Lat Long ที่มีทศนิยม (Decimal Degree) 

และอีกระบบคือ UTM (Universal Transverse Mercator) ซึ่งระบบนี้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วง WGS84/47N และ WGS84/48N   โดยทั้ง
สองระบบ หน่วยงานราชการของไทย จะนิยมใช้แตกต่างกันไป ที่พบคือ ระบบ WGS84 หน่วยงานที่ใช้ระบบนี้คือ พมจ. กศน. 
สาธารณสุข ส่วนระบบ UTM หน่วยงานท่ีใช้ระบบนี้คือ ป่าไม้ สปก. เกษตรจังหวัด  

การก าหนดระบบค่าพิกัด  ส าหรับในโปรแกรม จะมี 2 ส่วนคือ การก าหนดระบบค่าพิกัดส าหรับโครงการ และการก าหนดค่า
พิกัดส าหรับช้ันข้อมูล(เชิงเส้น) 

1. การก าหนดค่าพิกัดส าหรับโครงการ(โครงแผนที่ )  
เมื่อเราเริ่มโปรแกรม QGIS ใหม่ และก าหนดโครงการใหม่(Project) มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดระบบค่าพิกัด

โครงการใหม่เสมอ (ค่า Default เป็น WGS84) ส่วนที่ว่าเราจะเลือกใช้ระบบไหน อยู่ที่หน่วยงานหรือต้นสังกัดเราใช้หรือก าหนด 
ในกรณีนี้เราจะก าหนดเป็น WGS84  

วิธีการคือ 

1. ไปท่ีเมนูและเลือกแถบเมนูค าสั่ง “Project”  “ คุณสมบัติโครงการ” 
2. เลือกแถบเมนู “CRS” และคลิก x ในช่อง “ใช้การแปลง on the fly CRS”  เลือก Coordinate 

reference systems of the world เป็น “WGS84” 
3. ในกรณีหาไม่พบ  ให้ป้อนค่าในตัวกรอง “4326” โปรแกรมจะท าการกรองระบบค่าพิกัดตามที่เราต้องการ  

คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม “Apply”  เพื่อน าไปใช้งาน และปุ่ม “OK” 
4. คลิกเลือกค่า CRS ที่ปรากฏขึ้นคือ WGS84 
5. คลิกปุ่ม “APPLE” 
6. คลิกปุ่ม “OK” 



 

 

 

 

2. การก าหนดค่าพิกัดส าหรับชั้นข้อมูล  
โดยปกติ ช้ันข้อมูลที่เราได้มา อาทิ เส้นช้ันข้อมูลขอบเขตต าบล เส้นช้ันข้อมูลถนน หรือ เส้นช้ันข้อมูลแม่น้ า  

ล าคลอง จะมีการระบุระบบค่าพิกัดมาอยู่แล้ว 

ส าหรับช้ันข้อมูลเชิงเส้นที่สร้างขึ้นใหม่ จ าเป็นจะต้องก าหนดระบบค่าพิกัดให้สอดคล้องกับระบบค่าพิกัดของ
โครงการ 

VI. ชั้นข้อมูล  
ช้ันข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม QGIS โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ ช้ันข้อมูลรูปภาพ (Raster Layer) และช้ันข้อมูลเชิงเส้น (Vector Layer) 

1. ชั้นข้อมูลรูปภาพ  (Raster  Layer)   

เป็น ช้ันข้อมูลของภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม   
การน าเข้าชั้นข้อมูลรูปภาพ  สามารถท าได้โดย  

1. การเลือกแถบเมนู “ช้ันข้อมูล”  “   เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ”   หรือเลือกจากแถบไอคอน    

2. เลือกไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียมที่ต้องการ  (ไฟล์ตัวอย่างถูกเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ Orthon) 
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2. ชั้นข้อมูลเชิงเส้น (Vector Layer)  
ช้ันข้อมูลเชิงเส้น มี 3 รูปแบบคือ ข้อมูลแบบจุด (Point) ข้อมูลแบบเส้น (Line) และข้อมูลแบบรูปปิด (Polygon) ซึ่ง

การใช้งานจะแตกต่างกันไปตามชนิดรูปแบบ เช่น ข้อมูลแบบจุดใช้ส าหรับแสดงจุดที่ตั้งต่าง ๆ เช่น สถานที่ส าคัญ จุดพิกัด
ครัวเรือน ส่วนข้อมูลแบบเส้น ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นถนน และแบบสุดท้ายคือรูปปิด จะใช้แสดงส่วนที่เป็นแปลงที่ดิน ขอบเขต
ต าบล อ าเภอ จังหวัด และยังใช้ส าหรับแม่น้ าล าคลองอีกด้วย 



 

 

1. การสร้างช้ันข้อมูลเชิงเส้นใหม ่
เราสามารถสร้างช้ันข้อมูลเชิงเส้นใหม่ได้  วิธีการคือ 

1. ไปท่ีแถบเมนู “ช้ันข้อมูล”  “New”  “    ช้ันข้อมูล Shape ใหม”่ หรือเลือกจากไอคอน      

 

2. ท าการระบุประเภทของช้ันข้อมูลเชิงเส้น ว่า
ต้องการสรา้งข้อมูลแบบจดุ เส้น หรือรูปปิด 

3. ท าการเพิ่มคอลัมน์ใหม ่ รายละเอียดของช้ันข้อมูล  

ซึ่งจะมีคอลมัน์ id ชนิดข้อมูลเป็น Integer (ตัวเลข 
จ านวนเต็ม) มีความกว้าง 10 ตัวอักษร เป็นคอลัมน์
แรก(ถูกก าหนดมาแล้ว)  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ป้อนช่ือ  
3.2. ระบุชนิดของข้อมูล  มี 4 ประเภท คือ ข้อมูลตัว

เลขที่เป็นจ านวนเต็ม (Integer) ข้อมูลตัวหนังสือ (String) 

ข้อมูลตัวเลขฐานสิบ  และข้อมูลวันที่ 
3.3. ก าหนดความกว้างของข้อมูล   จ านวนตัวเลขหรือ

ตัวอักษรที่ให้มีได้ (ตัวอักษรจะนับทั้งสระ พยัญชนะ)  
3.4. คลิกเพิ่มตารางรายละเอียด 
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4. คลิ๊กปุ่ม “OK” 

 
โปรแกรมจะให้เราท าการตั้งช่ือไฟล์ และท าการบันทึกไฟล์ 
 

 
 

จากตัวอย่าง ได้ตั้งช่ือไฟล์เป็น “ทดสอบ” เมื่อท าการบันทึกแล้ว จะพบช้ันข้อมูลเชิงเส้นแบบจุดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในแถบช้ันข้อมูล  
ซึ่งเราสามารถเพิ่ม แก้ไข ช้ันข้อมูลนี้ได้ 
 

 
 
จะสังเกตว่า แถบไอคอนจะเป็นลักษณะโปร่งแสง ไม่สามารถใช้งานได้ เราต้องเปิดการแก้ไขเสียก่อนได้ใช้ไอคอนรูปดินสอ

  และให้เลือกใช้ไอคอน   Add feature    เพื่อเพ่ิมจุดใหม่ 
 

จะสังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็น   ให้น าเมาส์ไปช้ีในส่วนของแผนที่ตรงจุดที่ต้องการ เมื่อเราท าการคลิก โปรแกรมจะให้เรา
ป้อนข้อมูลรายละเอียดของจุดนั้น ๆ  ซึ่งมีรายละเอียดที่เราตั้งค่าไว้ คือ 

ช่อง ID คือล าดับท่ี   “1” 

ช่องบ้านเลขท่ี    “123” 

เจ้าบ้าน    “นายกุศล  ปลายเดือน” 
เมื่อป้อนเรียบร้อย คลิก “OK” 

จะเห็นว่า  มีจุดพิกัดปรากฏ ข้ึนดังภาพ  และจุดค่าพิกัดมีค่าตามที่เราป้อนเข้าไป 



 

 

 
 
2. การน าเข้าชั้นข้อมูลเชิงเส้น 

เป็นการน าเข้าช้ันข้อมูลเชิงเส้น ซึ่งจะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ แบบรูปปิด แบบเส้น และ แบบจุด  ซึ่งสามารถน าเข้ามา
ในโปรแกรม QGIS ด้วยการ 

1. ใช้แถบเมนูค าสั่ง “ช้ันข้อมูล” และเลือก “   เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น” หรืออาจจะเลือกจากไอคอน    

 

2. โปรแกรมจะให้เราท าการก าหนดไฟล์ที่เราต้องการเปิด ให้เราเลือกกดปุ่ม “แสดง” เพื่อไปยังต าแหน่งที่จัดเก็บไว้ 
หมายเหตุ : Encoding ที่ใช้คือ TIS-620 ส าหรับภาษาไทย 
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3. ท าการเลือก shape ไฟล์ ที่ต้องการ ในที่นี้จะใช้ขอบเขตต าบลที่อยู่อ าเภอวังสมบูรณ์(ไฟล์ตัวอย่าง อยู่ในโฟล์เดอร์ 
Shape)  ซึ่งใช้ช่ือไฟล์คือ Tambon_วังสมบูรณ์ 

 

VII . คุณสมบัติชองชั้นข้อมูล  
ช้ันข้อมูลที่เราน าเข้าโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นช้ันข้อมูลแบบใด จะมีส่วนท่ีเหมือนกันคือ คุณสมบัติของช้ันข้อมูล  ในส่วนที่ส าคัญ 
และจ าเป็นต้องใช้งานบ่อย ๆ คือ ช้ันข้อมูลเชิงเส้น ซึ่งคุณสมบัติของช้ันข้อมูลเชิงเส้นเราสามารถให้โปรแกรมแสดงหน้าต่าง
คุณสมบัติได้ด้วยการไปคลิกเลือกช้ันข้อมูลที่ต้องการและคลิกขวาเมาส์จะมีป็อปอัพหน้าเมนูข้ึนมาให้เลือก “คุณสมบัติ” 

 



 

 

หน้าต่างคุณสมบัติของช้ันข้อมูล Tambon_วังสมบูรณ์” 

 

ในแถบคุณสมบตัิของช้ันข้อมูลเชิงเส้น จะมีแถบเมนดู้านซ้าย โดยจะแบ่งออกเป็น  

1. ทั่วไป 
2. รูปแบบ 
3. ตัวอักษร 
4. Fields 
5. ก าลังแสดง 
6. แสดง 
7. ท างาน 
8. Joint 
9. Diagram 
10. ข้อมูลบรรยายข้อมลู 
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1. คุณ ส ม บัต ิข อ ง ชั ้น ข ้อ มูล  “ทั ่ว ไ ป ” ใ น ส ่ว น นี ้จ ะ เ ป ็น ส ่ว น ใ น ก า ร แ ส ด ง ข้อ ม ูล
โดยทั่ว ไปของชั้นข้อมูล ชื่อไฟล์ ชื่อที่แสดงในแถบชั้นข้อมูล Encoding ของระบบภาษา 
ระบบค่าพิกัดของชั้นข้อมูล   มาตราส่วนที่ ใช้ ได้  และสุดท้ายคือ feature subset (การ
ก าหนดตัวเลือกในการค้นหา (Query )  

 

2. คุณสมบัติของชั้นข้อมูล “รูปแบบ”  
ในหน้าต่าง “รูปแบบ” จะเป็นส่วนในการแสดงผลของข้อมูลเชิงเส้น ซึ่งเราสามารถปรับรูปแบบในการแสดงได้

ตามความต้องการในการใช้งาน เช่น ระดับความโปรงแสงของสี การเปลี่ยนสีของช้ันข้อมูล  

เราสามารถก าหนดรูปแบบการแสดงของช้ันข้อมูลเชิงเส้นได้ ซึ่งจะสามารถก าหนดได้หลายแบบ คือ สัญลักษณ์
เดียว คือ เหมือนกันท้ังหมด (ทุกส่วนของช้ันข้อมูล) จัดหมวดหมู่ แบ่งช้ัน ใช้กฎ และPoint  

 



 

 

2.1. รูปแบบการแสดงของชั้นข้อมูล แบบ “สัญลักษณ์เดียว” 

เราสามารถให้ช้ันข้อมูลเชิงเส้นแสดงลักษณะแบบเหมือนกันหมดในแต่ละ Object ได้  และสัญลักษณ์หรือสีที่
แสดงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

การเปลี่ยนสี  เราสามารถเปลี่ยนสีหรือรูปแบบได้โดยการ 

1. ใช้เมาส์คลิกไปที่ ช่องสัญลักษณ์ของช้ันข้อมูล ตรงช่อง การเติมสี  

 

2. ปรับเปลี่ยนลักษณะและรูปแบบสีที่แสดงได้ ในช่อง “ชนิดของสัญลักษณ์ ของช้ันข้อมูล” จะมีรูปแบบใน
การแสดง 6 รูปแบบ คือ  

 เติมธรรมดา เป็นการเติมสีลงในแต่ละ Object ของช้ันข้อมูล เราสามารถก าหนดสี และเส้นขอบที่
ต้องการ รวมถึงการก าหนดรูปแบบของสีได้อีกด้วย 

 Centroid fill เป็นการแสดงจุดกึ่งกลางของแต่ละ Object 

 Gradient fill เป็นการเติมสีแบบไล่ระดับของส ี

 Line pattern fill  เป็นการน ารูปแบบเส้นมาเติม 

 Point pattern fill  เป็นการน าจุดมาเติม 

 เติม SVG เป็นการเติมด้วยสัญลักษณ์ 
 Outline : เส้นสัญลักษณ์   เป็นการน าสัญลักษณ์มาวาดเป็นเส้นขอบ 
 Outline : เส้นธรรมดา   ใช้เส้นธรรมดาวาดขอบ 

นอกจากรูปแบบการเติมสีของช้ันข้อมูล เราสามารถแก้ไขหรอืเพิ่มเติมลกัษณะของการแสดงในช้ันข้อมูลได้ตาม

ความต้องการ โดยคลิก  เพื่อเพ่ิมลักษณะแบบใหม่ 
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3. รูปแบบการแสดงของชั้นข้อมูล แบบ “จัดหมวดหมู่” 

เป็นการแสดงช้ันข้อมูลเชิงเส้นตามหมวดหมู่ที่เราต้องการ และแต่ละหมวดหมู่เราสามารถก าหนดรูปแบบของ
การแสดงสัญลักษณ์หรือสีได้ตามต้องการ (วิธีการเปลี่ยนสีของแต่ละกลุ่ม สามารถท าได้เหมือนการเปลี่ยนแบบ “สัญลักษณ์
เดียว”) 

 

วิธีการคือ  

1. เลือก “จัดหมวดหมู่” 

2. เลือกคอลมัน์ที่ใช้ในการจัด  ตัวอยา่ง จะใช้ช่ือต าบลเป็นตัวจัด มีหัว field คือ “TAM_NAM_T” 

3. ก าหนดสญัลักษณ์และรูปแบบส ี

4. คลิก จัดกลุ่ม 

 

 



 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รูปแบบการแสดงของชั้นข้อมูล แบบ “จัดหมวดหมู่ (ใช้ฟังก์ชั่น)” 

เป็นการจัดหมวดหมู่ ซึ่งใช้ฟังก์ช่ันในการจัดกลุ่มข้อมูล  ซึ่งวิธีการนี้เป็นการใช้ค าสั่งที่จ าเพาะในการจัดกลุ่ม
ของข้อมูล  การจัดหมวดหมู่วิธีนี้เราจะไม่ใส่คอลัมน์ แต่กดเลือก    แทน  โดยตัวอย่างจะใช้ขอบเขตต าบลของจังหวัด
สระแก้ว  ซึ่งผู้ใช้ต้องเปิดช้ันข้อมูล “Tambon_จังหวัดสระแก้ว” ขึ้นมาก่อน (ดูการน าเข้าช้ันข้อมูล) 

วิธีการ 

1. เลือกช้ันข้อมูล “Tambon_จังหวัดสระแก้ว” และคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” 

2. ไปท่ีรูปแบบ 

3. เลือกจัดหมวดหมู่ 
4. คลิกเลือก   
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 จะปรากฏหน้าต่าง “Set column expression” ให้เราใส่ค าสั่ง CASE WHEN  "AMPHOE_T" = 'กิ่งอ.วัง
สมบูรณ์' THEN "TAM_NAM_T"  END เสร็จแล้วคลิก OK 

แถบค าสั่งดังกล่าว  หมายถึงเมื่อช่ืออ าเภอคือ กิ่งอ.วังสมบูรณ์  ให้แบ่งหมวดหมู่ตามช่ือต าบลนั้น  ส่วนต าบลในอ าเภอ
อื่นไม่ได้สั่งไว้จะไม่ได้ท าการแบ่งหมวดหมู่ (ดูภาพประกอบ) 

5. คลิก “จัดกลุ่ม” 
6. คลิก “Apply” และคลิก “OK” 

 

 

หลังจากกด “Apply”  และ “OK” เพื่อน าไปใช้งาน  เราจะพบว่า เครื่องจะ
จัดกลุ่มให้เรา ดังภาพ 



 

 

 

5. รูปแบบการแสดงของชั้นข้อมูล แบบ “แบ่งชั้น” 

การแบ่งช้ัน จะต้องจัดหมวดหมู่ตามคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น เช่น แบ่งตามช่วงอายุ แบ่งตามจ านวน
ประชากร เป็นต้น  

1. เลือกช้ันข้อมูล “Tambon_จังหวัดสระแก้ว” และคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” 

2. ไปท่ีรูปแบบ 

3. เลือกรูปแบบการแบ่ง คือแบ่งช้ัน 

4. เลือกคอลัมน์ท่ีใช้เป็นตัวแบ่ง 

5. ก าหนดช่วงช้ันท่ีต้องการและรูปแบบการแบ่งช่วง (ค่าปกติคือแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน) 
6. ก าหนดรูปแบบการไล่สี 
7. คลิกจัดกลุ่ม 

 

 

ตัวอย่างในที่น้ี จะแบ่งช้ันตามขนาดพื้นท่ีของต าบล   



 

 

69 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

 

 



 

 

6. รูปแบบการแสดงของชั้นข้อมูล แบบ “ใช้กฎ” 

การจัดรูแบบโดยใช้กฎ จะการจัดรูปแบบตามกฎที่เราตั้งขึ้น  เรื่องนี้จะขอใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครสวรรค์(ขอมูลสมมุติ) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจ านวนผู้พิการประเภทต่าง มาเป็นตัวอย่าง 

 

จากช้ันข้อมูลขอบเขตต าบลของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลผู้พิการ  เราต้องการให้โปรแกรม
ท าการเปลี่ยนสีของขอบเขตต าบลตามจ านวนผู้พิการทางการมองเห็น คือ ไม่มีเลย ตั้งแต่ 1-3 คน ตั้งแต่ 4-6 คน และมากกว่า 6 

คนขึ้นไป วิธีการคือ  

1. เลือกช้ันข้อมูล “นครสวรรค์” และคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” 

2. ไปท่ีรูปแบบ 

3. เลือกรูปแบบการแบ่ง คือใช้กฎ 

4. คลิกเครื่องหมาย  เพื่อเพ่ิมตัวกรอง 

 จะปรากฏหน้าต่างป๊อบอัพข้ึนมาเพื่อให้เราท าการป้อนเงื่อนไขในการแสดง 

ในส่วนนี้ จะมี 5 ส่วน คือ Function list  Function Value  ส่วนค าสั่ง(การกระท า) วิธีใช้ฟังช่ัน และส่วนสุดท้าย 
Expression(สูตร) 

5. ในแถบช่องตัวอักษร  ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดง เช่น “ไม่มีผู้พิการทางการมองเห็น” 
6. ขยายแถบ “Function list” โดยกดที่เครื่องหมาย + 

7. เลือกรายการ “Fields and Value” จะปรากฏรายการคอลัมน์ของตารางรายละเอียดของช้ันข้อมูลขึ้นมา  
8. เลือกรายการ “พิการ_ทางการมองเห็น” โดยดับเบิลคลิก จะปรากฏค าว่า “พิการ_ทางการมองเห็น”  

ขึ้นในช่อง Expression 

9. ให้พิมพ์ต่อด้วยเครื่องหมาย = 0   

เมื่อเสร็จสิ้นในส่วนของ Expression จะมีรายการค าสั่งคือ “พิการ_ทางการมองเห็น” = 0  ท าการกดปุ่ม OK 
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จะเห็นว่ามีรายการฟังก์ช่ันท่ีเราสร้างเพิ่มขึ้น  ท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์ สี ตามที่เราต้องการ  เสร็จแล้ว
กดปุ่ม OK 

10. คลิกเครื่องหมาย  เพื่อเพ่ิมตัวกรองอันต่อไป  ท าตามขั้นตอนท่ี 5 – 8 

11. ในส่วน Expression ให้เปลี่ยนฟังก์ช่ันเป็น "พิการ_ทางการมองเห็น"  >=1 AND  "พิการ_ทางการมองเห็น" 
<=3  

12. ท าตามขั้นตอนที่ 10 อีกครั้ง และในส่วน Expression ให้เปลี่ยนฟังก์ช่ันเป็น "พิการ_ทางการมองเห็น" >= 4 

and  "พิการ_ทางการมองเห็น"  <=6 

13. ท าซ้ าไปจนหมดเง่ือนไขท่ีต้องการ  

14. ในกรณีที่เราต้องการลบกฎที่ไม่ต้องการเราสามารถใช้   เพื่อลบกฎออกได้ 



 

 

 

ผลลัพธ์จากการใช้กฎ 
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ตัวอย่างการใช้กฎเพิ่มเติม 

 การค้นหาค าหรือข้อความในคอลัมน์ 

 

จากตารางข้อมูลเบื้องต้น จะพบว่าประเด็นปัญหาของผู้เดือนร้อนถูกบรรจุไว้ในคอลัมน์เดียวกันทุกปัญหา ท า
ให้เราไม่สามารถจ าแนกหรือนับประเด็นปัญหา เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นใครบ้าง และมีจ านวนเท่าไร 

ในที่นี้เราจะใช้ฟังก์ชันของ Qgis  ช่วยได้  โดยในส่วนของกฏ  เราจะก าหนดส่วน Expression มีฟังก์ช่ันเป็น   

regexp_match( "ประเด็นปัญ"   ,'เจ็บป่วยเรื้อรัง' ) 

 

 การค้นหาข้อมูลในระหว่างคอลัมน์ 



 

 

วิธีนี้จะใช้ส าหรับค้นหาค่าภายในคอลัมน์ของข้อมูลภายใต้เง่ือนไขของคอลัมน์อื่น เช่น เราต้องการค้นหา ผู้
ประสบปัญหาที่พิการทางาการมองเห็น มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท และสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร 

เราจะก าหนดส่วน Expression มีฟังก์ช่ันเป็น   regexp_match( "ความพิการ",'ทางการมองเห็น' ) and "รายได้ครัว" < 

5000 and "9. สภาพที"่ = 'มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ไม่มั่นคงถาวร' 
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3. คุณสมบัติของชั้นข้อมูล (ตัวอักษร)  
ในแถบคุณสมบตัิของช้ันข้อมูลนี้ เป็นการแสดงตัวอักษรที่เก็บไว้ในคอลัมน์ ให้แสดงบนหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการจ าแนกและการ
ใช้งาน ตัวอย่างเราจะให้โปรแกรมแสดงช่ือตามคอลัมน์ “TAMBOL” 

1. เลือกช้ันข้อมูล “นครสวรรค์” และคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” 

2. ไปท่ีแถบเครื่องมือ ตัวอักษร 

3. คลิกเลือกใน Check Box หน้า “Label this layer with” 

4. เลือกคอลัมน์ท่ีจะให้แสดงช่ือ (ตัวอย่างเลือก “TAMBOL”) 

5. ปรับเปลี่ยนลักษณะ รูปแบบ และคุณสมบัติของตัวอักษร 

6. ปรับแต่งคุณลักษณะจากข้อ 5 

 

ผลลัพธ์ที่ได ้

 

ส าหรับ รายละเอียดในหน้าต่างคณุสมบัติอย่างอื่น ผู้เขยีนเห็นว่า ยงัไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอยีด หากต้องการทราบผู้ใช้ควร
หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 



 

 

VII I . ตารางรายละเอียดของชั้น
ข้อมูล  

ในช้ันข้อมูลเชิงเส้น จะมีข้อมูลบรรยาย  เราสามารถ
เปิดตารางเพื่อดูข้อมูลของช้ันข้อมูลได้  ให้ท าการเลือก
ช้ันข้อมูลที่ต้องการ และคลิกขวา เลือกแถบค าสั่ง “

 Open Attribute Table”   หรือเลือกจากไอคอน 

 

แถบหน้าต่าง “ตารางรายละเอียด” จะประกอบด้วย 2 

ส่วน คือ แถบไอคอน และตารางรายละเอียด 

 

1. การกรองข้อมูล 

ในแถบตารางรายละเอียดของช้ันข้อมูล จะมีข้อมลูทั้งหมดที่มีในช้ันข้อมูลนั้น ๆ การค้นหา  Record ที่ต้องการอาจท าได้อยาก
เพราะข้อมลูมีปริมาณมาก เราสามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาตามที่เราต้องการได้   

 

ซึ่งจะมีแถบค าสั่งให้เราเลือก คือ  
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1. Show All Features  แสดงทั้งหมด 
2. Show Selected Features  แสดงเฉพาะส่วนท่ีเลือก 
3. Show Feature Visible On Map แสดงเฉพาะส่วนท่ีมองเห็นบนแผนท่ี 
4. Show Edited and New Features แสดงเฉพาะที่แก้ไขและสรา้งใหม ่
5. Column Filter กรองตามคอลมัน ์
6. Advanced Filter(Expression) การใช้ค าสั่งเพิ่มเติม 

 

ในที่น้ีจะอธิบายเพียงแบบท่ี 5 และ 6 

1.1. การกรองโดยใช้คอลัมน์   (Column Filter) 

ให้คลิกเลือก Column Filter  และเลือกว่าจะใช้คอลัมน์ไหนเป็นตัวกรอง ในตัวอย่างจะให้ช่ืออ าเภอเป็นตัวกรอง ซึ่งใน
ตารางใช้ค าว่า “AMPHOE” 

 

จะปรากฏช่องว่างให้เราใส่ค่าที่ต้องการกรอง ซึ่งเราจะใช้ช่ืออ าเภอคอื “คลองหาด” เสร็จแล้วกด Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. การกรองแบบ Advanced Filter(Expression) 



 

 

เมื่อเราเลือกใช้ตัวกรองแบบ Advanced Filter(Expression) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Expression based filter  ซึ่ง
การใช้งานจะเหมือนการใช้ในการแสดงรูปแบบ (การใช้กฎ)   

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลสมมุติ) 

 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เงื่อนไขในการค้นหาผู้ประสบปัญหาที่พิการทางการมองเห็น และมีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 5,000 บาท 
และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร  พบ 12 Records จาก 7,271 ราย 

 
 
2. การเลือกช้ันข้อมูล 

การเลือก เราสามารถเลือกแตล่ะ Record ได้โดยการคลิกตัวเลขหน้า Record ที่ต้องการ  ในกรณีเลือกหลาย Record 

สามารถใช้ปุ่ม “Shift”  และปุ่ม “Ctrl”  ร่วมได ้

 

3. การแก้ไขข้อมลูในตารางรายละเอยีด (Table Attribute) 

คลิกที่ 1 

กด “Shift” ค้าง 

และคลิกที่ 6 

 

กด “Ctrl” ค้าง 

และคลิกที่ 10 และ 12 
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เราสามารถใช้แถบไอคอนเพื่อแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดในช้ันข้อมูลเชิงเส้นได้ (ยกเว้นข้อมลูไฟล์ TEXT ที่น าเข้า)  ซึ่ง

การแก้ไขสามารถท าไดโ้ดย ใช้ไอคอนรูปดินสอ เพื่อเปดิการแกไ้ข     บนแถบไอคอน 

 

ในการแก้ไขข้อมูลในตารางรายละเอียด เพื่อให้สามารถเพิม่หรือลบคอลัมน์  การแกไ้ขข้อมูลในตารางให้ถูกต้อง และยัง
สามารถน าค่าในตารางรายละเอยีดมาท าการค านวณค่าไดด้้วย    

3.1. การค านวณค่าในตารางข้อมูล 

เมื่อเราเปิดการแก้ไข  จะเห็นว่าแถบไอคอนจะเปลี่ยนสีให้เราใช้ได้ ซึ่งการค านวณ เราจะใช้ไอคอน    
ผลของการค านวณ เราสามารถใหก้ าหนดให ้สร้างคอลัมน์ใหม่หรือแก้ไขในคอลัมน์เดิมกไ็ด้ 

ก. สร้างคอลัมน์ใหม่ 
1. เลือก “Create a new field” 

2. ใส่ช่ือช่องผลลัพธ์ 

3. ก าหนดชนิดของข้อมูล และ
ความกว้างของข้อมูล 

ก) ตัวหนังสือ 

ข) จ านวนเต็ม 

ค) เลขฐานสิบ 

ง) วันท่ี 

ข. ใช้คอลัมน์เดิม 

1. เลือก “ปรับปรุงช่องที่มีอยู่
แล้ว” 

2. คลิกเลือกคอลัมน์ท่ีต้องการ
เก็บผลลัพธ์ของการค านวณ 

 

ตัวอย่าง จะสร้างการค านวณพื้นที่ของ
แต่ละต าบล โดยจะให้ค านวณวา่ใน
พื้นที่แต่ละต าบลมเีนื้อท่ีกี่ไร ่

1. เลือก “Create a new field”  

2. ใส่ช่ือช่องผลลัพธ์เป็น “rai” 

3. ก าหนดชนิดของข้อมูลเป็น “เลขฐานสิบ” 

4. ความกว้างของข้อมูล ก าหนดให้กว้าง 10 และมีความแม่นย า 2 (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
5. ในแถบ Function list จะเลือก Geometry และเลือกฟังก์ช่ัน “$area” (ใช้ดับเบิ้ลคลิก) 
6. ในแถบ Expression จะเห็นว่า มีค าว่า $area ให้คลิกด้านท้าย และพิมพ์ /1600 

7. ผลลัพธ์สูตรจะเป็น $area / 1600 (พ้ืนท่ี 1 ไร่ มี 1,600 ตารางเมตร) 
8. คลิก OK 



 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

81 

IX. การส่งออกชั้นข้อมูลเชิงเส้น  
เมื่อมีการแกไ้ขข้อมูลหรือต้องการบันทึกช้ันข้อมูลในช่ือใหม่ เราสามารถบันทึกช้ันข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งโปรแกรมสามารถให้เรา
บันทึกช้ันข้อมูลเชิงเส้น หรือ ช้ันข้อมูล Text ไปอยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ โดยสามารถเลือกบันทึกท้ังหมด หรือเลือกบันทึกเฉพาะ
บางส่วนของช้ันข้อมูลนั้น ๆ ได ้

วิธีการ เมื่อเราต้องการบันทึก ใหท้ าการคลิกท่ีช้ันข้อมูล และคลิกขวา  จะมีแถบเมนูให้เราเลือก ซึ่งในส่วนของการบันทึกจะมี 
2 แบบ คือ บันทึกเป็น และ บันทึกส่วนท่ีเลือกเป็น (บางเครื่องอาจใช้ Save Selection As)  

 

จากภาพ จะเห็นวา่ทุกต าบลในอ าเภอคลองหาด เป็นสเีหลือง เนื่องจากได้ท าการเลือกไว้แล้ว จึงใช้ค าสั่ง “Save selection As” 

ในแถบหน้าต่าง “บันทึกข้อมูลเชิงเส้นเป็น” 

 

ประเภทไฟล ์

คลิก ตั้งชื่อไฟล ์

รหัสภาษา 

ตั้งระบบค่าพิกดั 

ไม่บนัทกึ Attribute 



 

 

 ให้ท าการก าหนดรูปแบบไฟล์เป็น ESRI 

shape  

 ท าการกดปุ่ม “แสดง”  เพื่อตั้งช่ือไฟล์ เป็น 
“อ าเภอคลองหาด” เสร็จแล้วกด “save” 

 

 

 

 

เมื่อท าการบันทึกแล้ว ทดลองน าเข้าโปรแกรม 

 

 จะเห็นว่าช้ันข้อมูลเชิงเส้นที่เราบันทึก (บันทึกเฉพาะส่วนที่เลือก) เป็นการบันทึกช้ันข้อมูลเชิงเส้นที่ตัดเฉพาะ
ขอบเขตต าบลในอ าเภอคลองหาดมาเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้สามารถน าไปตัดแผนที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วนได้ (ในกรณี
ข้อมูลเชิงเส้นท่ีมี มีข้อมูลนอกขอบเขตพื้นท่ีที่เราจะท าการวิเคราะห์ ช่วยท าให้เราลดภาระการท างานของคอมพิวเตอร์ ที่ต้อง
เปิดช้ันข้อมูลเชิงเส้นขนาดใหญ่ เช่น จะใช้ข้อมูลระดับต าบล แต่เรามีชั้นข้อมูลระดับจังหวัด หรือประเทศ) 
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X. การน าข้อมูล Text เข้าโปรแกรม  
ในการใช้โปรแกรม QGIS เมื่อเรามีการส ารวจข้อมูล และมีการไปจับพิกัดพื้นท่ี หรือท่ีตั้งต่าง ๆ เช่น พิกัดครัวเรือน และต้องการ
น ามาเพื่อแสดงในโปรแกรม จะมีข้อมูลอยู่ 2 ส่วน คือส่วนท่ีระบุต าแหน่งที่ตั้ง (ค่าพิกัด) อีกส่วนคือข้อมูลประกอบรายละเอียด
ของจุดนั้น ๆ เช่น บ้านเลขท่ี ช่ือเจ้าของบ้าน เป็นต้น 

 

จากภาพจะเห็นว่าเราจัดท าข้อมลูบนตาราง Excel ซึ่งการที่เราจะน าไปเข้า QGIS จ าเป็นจะต้องแปลงไฟล์เพื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ี
โปรแกรมรู้จัก ซึ่งก็คือไฟล์ .txt  เมือ่เราแก้ไข หรือใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ “บันทึกเป็น” และท าการเปลีย่นชนิดไฟล์ที่
บันทึกเป็น CSV(MS-DOS) ดังรูป 

 

 

 

 

 

เมื่อเราท าการบันทึกไฟล์ Excel ไปอยู่ในรูป CSV(MS-DOS) โดยปกติเครือ่งจะให้เราท าการยืนยันการบันทึก เพราะรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมลูถูกเปลีย่นแปลงไป 

ค่าพิกดั รายละเอียดขอ้มูล 



 

 

 

ในโปรแกรม QGIS เมื่อเราจะน าเข้า Text ไฟล์ สามารถน าเข้าโดย ใช้แถบเมนูค าสั่ง “ช้ันข้อมูล”  “ Add Delimited Text 

Layer”  หรือเลือกจากไอคอน    

 

หน้าต่างและข้อก าหนดของการสร้างช้ันข้อมูลจาก Text ไฟล์ 
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วิธีการก าหนด เมื่อโปรแกรมปรากฏหน้าต่าง “การสร้างช้ันข้อมูลจาก Text ไฟล์ 

1. ไปท่ีเมนู “ช้ันข้อมูล”  เลือกแถบค าสั่ง “ Add Delimited Text Layer”  หรือเลือกจากไอคอน  

2. กดปุ่ม “Brown”  เพื่อเลือกไฟล์ Text (เราใช้ CSV MS-DOS)  

3. จะปรากฏหน้าต่างใหม่เพื่อให้เราเลือกไฟล์ 

  

4. ท าการก าหนด Encoding (รหัสภาษา) ให้เป็น TIS-620 

5. เลือก File format เป็น  CSV (comma separated values) 

6. ก าหนด Geometry definition เป็น  Point coordinate 

7. ก าหนดค่าพิกัด X เป็น “Long” และก าหนดค่าพิกัด Y เป็น “Lat” 

 

หลังจากท่ีโปรแกรมน าเข้ามา  จะเห็นว่าเกิดชั้นข้อมูลเชิงเส้นแบบจดุ ที่มีช่ือช้ันข้อมูลว่า ม.1  ดังรูป 



 

 

 

 

XI. การแสดงรูปภาพ  
บางครั้งในการจับพิกัดครัวเรือน ไม่ว่าจะเพื่อใช้ประโยชน์อะไร อาจจ าเป็นจะต้องมีรูปภาพประกอบ เช่น การท าพิกัดครัวเรือน
ที่มีฐานะยากจน  สภาพบ้านหรือที่พักไม่เอื้อต่อการอาศยั  การท าพิกัดผู้ด้อยโอกาส หรือพิการ ก้อตอ้งมีการถ่ายรูปภาพเพื่อ
เป็นภาพประกอบว่าเป็นอย่างไร 

เมื่อเราต้องการให้ QGIS แสดงรปูภาพ สามารถกระท าได้ 2 วิธี (เท่าท่ีผู้เขียนทราบ) 

1. การแสดงรูปภาพด้วย eVis Event   
การแสดงรูปภาพวิธีนี้ จะใช้แถบเครื่องมือฐานข้อมูลที่เรียกว่า eVis Event  ซึ่งเราต้องท าการก าหนดช่ือรูปภาพที่

ต้องการ และpath(ต าแหน่งที่ตั้งไฟล์)   และใช้   eVis Event ID ในการแสดงภาพ 

 

 



 

 

87 

วิธีการในการท าให้โปรแกรมแสดงซึ่งจะใช้ไฟล์ “ม.1.CSV”  เป็นตัวอย่างน าการสอน 
 เปิดไฟล์ “ม.1.CSV”  ด้วยโปรมแกรม Excel 

 เพิ่มคอลัมน์ใหม่ชื่อ “Picture” 

 ใส่ช่ือไฟล์รูปภาพ ซึ่งจะใช้ไฟล์ IMG_20140721_171002_1.jpg   ซึ่งต้องใส่ทั้ง Path และช่ือไฟล์และนามสกุลด้วย 
ตัวอย่าง F:\อบรม\รูป\IMG_20140721_171002_2.jpg 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากไฟล์ที่ถ่ายจากกล้อง มีชื่อที่ยาวมาก ผู้เขียน จึงใช้วิธี copy ช่ือจาก properties ของรูปภาพมาวาง  

 

 เมื่อใส่ช่ือรูปภาพในไฟล์ CSV ครบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกและน าเข้า QGIS  

 ในกรณีไฟล์ถูกเรยีกไว้เดิมก่อนเพิม่คอลัมน์ ให้ท าการถอดไฟล์ออกจาก QGIS ก่อนและน าเข้าใหม ่

 ในโปรแกรม QGIS ให้ใช้แถบเมนูค าสั่ง “Database” -> “eVis” -> “แสดง eVis Event”  หรือเลือกไอคอน  



 

 

 

 ในแถบหน้าต่าง Event Browser จะมีแถบเมนู 3 ตัว คือ แสดง เงื่อนไข และก าหนดโปรแกรมประยุกต์ภายนอก  เราจะ
ก าหนดค่าในส่วนของ “เงื่อนไข” 

 

 ในส่วนของ ”ข้อมูลรายละเอียดประกอบด้วยไฟล์ path” 

ให้เราท าการเลือกคอลัมน์ที่จัดเก็บไฟล์รูปภาพ  ในที่นี้ใช้
คอลัมน์ “Picture” 

 กดปุ่ม “save” เพื่อจัดเก็บค่า 

 เปลี่ยนแท็บค าสั่งไปที่แสดง เพื่อตรวจสอบว่า  สามารถ
แสดงภาพได้หรือไม่ 

 ในการ ใ ช้งานเราจะใ ช้ เครื่ องมือที่ เ รี ยกว่ า   “   
เครื่องมือ  eVis Event ID”  ซึ่งเราสามารถเรียกใช้โดย ไปที่
แถบเมนู “Database” เลือกแถบ “eVis” และใช้ค าสั่ง “   
เครื่องมือ eVis Event ID” หรือเลือกจากไอคอน   ช้ีไปท่ี
จุดที่ต้องการแสดง 
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2. การแสดงรูปภาพด้วย  Run feature Act ion  
Run feature Action  เป็นหน้าต่างในคุณสมบัติของช้ันของมูล  ซึ่งมีไว้ส าหรับการท างานตามค าสั่งที่เราต้องการ 

โดยค าสั่งพื้นฐานท่ีโปรแกรมมีไว้ให้เราได้ใช้  ซึ่งเราจะใช้ส่วนของการเปิดไฟล์ เปิดไฟล์ที่เราเก็บไว้ในคอลัมน์ “Picture” (สามารถ
ใช้ไฟล์ได้ทุกประเภท เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์อื่น ๆ ที่คอมพิวเตอ์เรารู้จักและเปิดได้)  

วิธีการ 

1. เลือกช้ันข้อมูล “ม.1” และคลิกขวาเลือก “คุณสมบัติ” 

2. ไปท่ีแถบเครื่องมือ ท างาน 

3. ท าการคลิกเลือก “Add default action”  

 
 
4. โปรแกรมจะแสดงรายการท างานเริ่มต้น  เลือกล าดับที่ 6 ที่ช่ือ      “เปิดไฟล์” 

5. ช่องการกระท า จะแสดงค่า [%PATH%]  ซึ่งเราต้องท าการเปลี่ยนโดยลบข้อความนั้นออกก่อน 

6. ใส่คอลัมน์ท่ีจะเก็บช่ือรูปภาพ 

7. คลิกเพิ่มหัวข้อ 

8. คลิก “Update selected action” 

 



 

 

1. การใช้งาน จะใช้เครื่องมือท่ีเรียกวา่ “Run feature action”   โดยจะเปน็ไอคอน   

2. ให้ท าการเลือกค าสั่ง “เปิดไฟล์”  เมาสจ์ะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + น าเมาสไ์ปช้ีที่จุดที่เราใสภ่าพเรยีบร้อยแล้ว 

3. โปรแกรมจะเรียกใช้โปรแกรมภายนอก เพื่อใช้เปิดไฟลร์ูปภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การใช้ Run feature Action   สามารถใช้งานได้หลากหลาย นอกจากรูปภาพ วิดิโอ การเข้าถึงเว็บไซต์ และ 
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