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ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS)
และเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทนินโชติ
ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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หัวขอของการบรรยาย

♦ ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

♦ แผนที่และขอมูลภูมิศาสตร

♦ ความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS)

♦ ตัวอยางและแนวทางการประยุกตใช GIS

♦ บุคลากรดาน GIS
♦ เทคโนโลยี Remote Sensing
♦ เทคโนโลยี GPS และการสํารวจรังวัดอื่น ๆ
♦ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในประเทศไทย (ภาพรวม)
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคืออะไร?

♦ เทคโนโลยีที่เกีย่วของกับการสํารวจ การจัดการ การวิเคราะหใช
งานขอมูลภูมิศาสตร โดยเฉพาะที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงปริภูมิ 
(Geo-Spatial Data)

♦ ประกอบดวยเทคโนโลยีตาง ๆ คือ 
– เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
– เทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing)
– เทคโนโลยีการรังวัดคาพิกัดจากดาวเทียม (GPS)
– เทคโนโลยีการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ และการสํารวจรังวัดดวย

เครื่องมือทันสมัยตาง ๆ
– เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ…



มนุษยมีความตองการขอสนเทศมากขึ้นสําหรับ

กิจกรรมทุกประเภท



ขอมลูเกีย่วกับตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจของมนษุย

♦คนขับรถเลือกเสนทางที่ใชเวลาเดนิทางนอยที่สุด

♦  ลูกคาตัดสนิใจซือ้บานโดยดูทําเลที่ตั้งประกอบ
♦  วิศวกรออกแบบวางแนวถนน
♦  หางสรรพสินคาหาที่เปดสาขาใหม
♦  กรมการปกครองกําหนดแบงพื้นที่เขตเลือกตั้ง
♦  เทศบาลหาพื้นที่สําหรับทิ้งขยะ
♦  สํานักผงัเมอืงกําหนดเขตลักษณะการใชที่ดิน
♦  นักลงทุนหาที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แผนที่



คือเครื่องมือที่สําคัญในการบันทึก, นําเสนอ, และ
วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร โดยการแสดงตําแหนงของ
ภาพสัญลักขณซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งตางๆบนโลกลง

บนสื่อ 2 มิติตามมาตราสวน

แบงเปนสองประเภทหลัก ๆ คือ

• แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)

• แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map)

แผนที่ (Map)
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แผนที่ภูมิประเทศ Topographic Map
เปนแผนที่พื้นฐานที่

แสดงสภาพทั่วไปของ

ภูมิประเทศ ไดแก
ขอมูลถนน ทางน้ํา 
แหลงน้ํา เขตการ
ปกครอง ชุมชน เสน
ชั้นความสูง 



8

แผนทีเ่ฉพาะเรื่อง (Thematic Maps)

แสดงขอมูล

ภูมิศาสตร

เฉพาะหัวขอที่

สนใจ ณ 
ตําแหนงตาง ๆ 
ดวยสัญลักษณ

แผนที่



• การดูแล เก็บรักษา และการคนหา
• การปรับปรุง แกไขขอมูลทําไดยาก 
• การสืบคน เลือกขอมูลตามเงื่อนไข (Data Query)
• การเชื่อมโยงระหวางขอมูลอรรถาธิบายกับตําแหนงของสิ่งนัน้
• ความคลาดเคลื่อนของขอมูลเนื่องจากกระบวนการผลิตแผนที่
• ขีดจํากัดในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
• ขอมูลของพื้นที่ขนาดใหญตองถูกแยกบันทึกเปนหลายระวาง
• การวิเคราะหขอมูลหลายหัวขอ (ชั้นขอมูล) ดวยกัน
• ฯลฯ

ขอจํากัดแผนที่ในสื่อแบบเดิม ๆ (กระดาษ, พลาสติก)
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GIS จัดเก็บขอมลูทีเ่ดิมอยูในแผนที่กระดาษ



สิ่งที่บันทึกในแผนที่คือขอมลูภูมิศาสตร 
(Geographical Data) คือขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆบน โลก 

Geographical Data

Spatial Data (ขอมูลเชิงปริภูมิ หรือขอมูลเชิงพื้นที่)
Attribute Data (ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย

หรือขอมูลลักษณะประจาํ)

ขอมลูภมูศิาสตร
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

♦GIS ชวยใหมนุษยสามารถจัดเกบ็ จดัการ ประมวลผล วิเคราะห 
และนําเสนอขอมูลภูมิศาสตรไดมีประสิทธิภาพมากขึน้

♦ เกิดความตองการขอมูลภูมิศาสตรที่ละเอียด ถูกตอง และทันสมัย
มากขึ้น

♦ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลภูมิศาสตร ไดแก 
Remote Sensing, GPS, Digital 
photogrammetry, รวมทั้ง field survey

♦ กาํเนิดชื่อรวมที่ใชเรียกเทคโนโลยีดังกลาว เปน เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
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ความสําคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

♦ มนุษยตองการขอมูลเกี่ยวกับสิง่ตาง ๆ บนโลก เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากร แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวางแผนพัฒนาความเปนอยู

♦ ขอมูลตําแหนงที่ตั้งของสิ่ง (ปรากฎการณ) ตาง ๆ บนโลก นับเปน
ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของมนุษย

♦ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชวยใหมีฐานขอมูลภูมิศาสตรที่ครบถวน 
ถูกตองและทันสมัย จัดเกบ็อยูในรูปแบบฐานขอมูลดิจิตอล 

♦ และชวยใหมีการจัดการ วิเคราะห ประมวลผลขอมูลภูมิศาสตร
อยางกวางขวาง และลึกซึ้ง จัดสรางเปนสารสนเทศที่มีประโยชนตอ
การตัดสินใจ และนําเสนอในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ



คือ

“ ระบบที่ประกอบดวยอปุกรณคอมพิวเตอรพรอม
โปรแกรมคําสั่ง, ฐานขอมลู, และบุคลากร ซึ่งทํางาน
รวมกันในการนําเขา, เก็บบันทึก, จัดการ, วิเคราะห, 
และแสดงผล ขอมลูขอสนเทศทางภูมิศาสตร 
(โดยเฉพาะขอมลูเชิงปริภูมิ) เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการแกไขปญหาและการจัดการ ”

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
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เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
♦ คือระบบสารสนเทศที่สามารถบันทกึ จดัเกบ็ จดัการ วิเคราะห

ขอมูลภูมิศาสตรเชิงปริภูมิ (Geo-Spatial Data) 
♦ เปนเทคโนโลยีที่จดัเกบ็ขอมูลแผนที่ไวเปนฐานขอมูลดิจิตอล และมี

ฟงกชันตาง ๆ ที่เกีย่วของในการจัดการ สืบคน ประมวลผล 
วิเคราะหขอมูลแผนที่รวมกับฐานขอมูลตารางตาง ๆ

♦ เปนเครื่องมือชวยจัดการ วิเคราะหขอมูล
ภูมิศาสตร ที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
กิจการตาง ๆ ที่หลากหลายไดมาก



•อุปกรณคอมพิวเตอร (Computer hardware)

•ซอฟตแวร (Set of software functions)

•ขอมูล (Data)

•บุคลากร (Peopleware)

•กระบวนการทํางาน หรือระบบงานประยุกต 
(Methods or Procedures or 
Applications)

สวนประกอบของ GIS
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1. GIS Computer Hardware
♦ อุปกรณ เครื่องมือทางคอมพิวเตอรทีใ่ชประมวลผล จัดเกบ็ขอมูล 

GIS รวมทั้งอุปกรณสําหรับการนําเขา และแสดงผลขอมูลดวย
– Computer (PC, Workstation, Mini, Mainframe)
– Digitizer, Scanner
– Plotter, Printer
– อุปกรณเสริมอื่น ๆ (Network, GPS, ..)



• การนําเขาขอมูลสูระบบ (Input and Transfer)

• การตรวจสอบ แกไขขอมูล (Validate & Edit)

• การจัดโครงสราง บันทกึจดัเกบ็ (Store & Structure)

• การสืบคนคืนขอมูล (Query)

• การแปลง และปรับขอมูล (Transform & Generalization)

• การประมวลผลและวิเคราะห (Analyse)

• การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ (Present)

2. GIS Software Functions
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ระดับของฮารดแวร/ซอฟตแวร GIS

♦ ซอฟตแวรขนาดใหญ (ระดับลานบาท) ทํางานบนเครื่องขนาดใหญ 
(UNIX workstation หรือ NT)

♦ ซอฟตแวรขนาด Desktop (ระดับหมื่น/แสนบาท) ทํางานบนเครื่องพีซี 
(Windows / NT)

♦ ซอฟตแวรประเภท Map Server ใชพัฒนาระบบใหผูใชใชงาน GIS 
ผานทาง Internet (Web GIS)

♦ ซอฟตแวรฟรีที่แจกโดยผูพัฒนาซอฟตแวร เพื่อทดลองใช
♦ ซอฟตแวรเปดรหัส (Open Source) ที่พัฒนาขึ้นแลวเผยแพร

แลกเปลี่ยนกัน (ใน Internet)

♦ ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ (ฟรี หรือจัดจางพัฒนา)



3. Data in GIS
♦ แทนสิ่งตางๆ (object, phenomena) ในโลกความเปนจริง 

ดวย feature 3 ประเภท คอื point, line, polygon
♦ ขอมูลของแตละ feature ประกอบดวย spatial และ 

attribute data บันทกึไวอยางเชื่อมโยงกัน
♦ เกบ็ขอมูลแยกเปนชั้น (Layer concept)
♦ จัดเกบ็ขอมูลในแบบจาํลองแบบVector หรือ Raster
♦GIS สามารถจัดเกบ็ขอมูลเชิงปริภูมิไวในฐานขอมูล 

Relational Databases
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GIS แทนสิ่งตางๆ ดวย จุด (point), เสน (line), และ
พื้นที่รูปปด (polygon)



GIS Data = Spatial (Graphics) + Attributes
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21

หมายเลขประจําตัว ความยาว ชื่อถนน

GIS เชื่อมโยงขอมูล spatial กับ attribute

Spatial

Attribute

21 ขอมูลของแตละ feature 
ประกอบดวย ขอมูลเชิงพื้นที่ 
(spatial data) และ ขอมูล
ลักษณะประจํา (attribute 
data) บันทึกไวอยางเชื่อมโยงกัน



GIS จัดเก็บขอมูลภูมศิาสตรแยกเปนชั้นตาง ๆ 
(Data Layer)
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GIS จัดเก็บขอมูล Spatial ดวยแบบจําลองแบบ 
Vector หรือ Raster
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Vector Data Model

X1,y1,(z1)

a

b

X1,y1,(z1)
X2,y2,(z2)

X3,y3,(z3)

a

b

c

d

X3,y3,(z3)

X1,y1,(z1) X4,y4,(z4)

X2,y2,(z2)

ZZZ

XXX

YYY

อธิบาย/บันทึกขอมูลตําแหนงใน

รูปของคาพิกัดฉากทางแนวราบ 
(X,Y) [และแนวดิ่ง (Z)]
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หลักการของแบบจําลองขอมลูแบบ Raster

Cell

แบงพื้นที่ออกเปน cell 
ขนาดเล็กอยางเปนระบบ 
และใช cell เหลานั้น
บันทกึ/นําเสนอขอมูล

ทางภูมิศาสตร ณ 
ตําแหนงที่ cell นั้น
ตั้งอยู
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แนวทางใหม - การจัดเก็บขอมลูเชิงปริภูมิไวใน
ฐานขอมลู Relational Databases



4. GIS Applications

GIS

Land 
Information
System

Map and Chart
Publishing

UtilitiesInfrastructure

Business
Application

Plannind &
Development

Transportation

Map Updating

Environmental
and Natural Resource
Management

Energy 
Exporation
and Production
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

การวิเคราะหการทําผิด

กฎจราจร และการแจง

เหตุฉุกเฉิน
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

ตําแหนงสีแดงบนแผนที่

เปนที่อยูของคนไข

โรคหัวใจที่อยูหางแพทย

เกินกวา 5 ไมล ซึ่งเพิม่

ความเสี่ยงสําหรับการสง

ความชวยเหลือในกรณี

ฉุกเฉิน



ประยุกตใช GIS ในการวางแผนการใชที่ดิน
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

การวิเคราะหการ

ปริมาณมลพิษทาง

อากาศในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร



34

ตัวอยางการประยุกตใช GIS

ขอมูลเสนทางถนนที่

น้ําทวมบอย
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

ขอมูลเสนทางทอน้ํา และ

ตําแหนงมิเตอรประปา
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

ระบบแผนที่ภาษี
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

แผนที่และแบบจําลอง

อาคารใชในการวางผังเมือง
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

งานออกแบบ ติดตั้ง

ระบบไฟฟา 
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS

อำเภอพ ิช ัย

อำเภอตรอน

อำเภอทองแสนข ัน

อำเภอล ับแล อำเภอเม ือง อำเภอนำ ปาด

อำเภอท าปลา

อำเภอฟากท า

อำเภอบ านโคก

ระด ับความเหมาะสมสำหร ับการพ ัฒนาระบบชลประทาน

เหมาะสมน อย

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมาก

ไม เหมาะสม

เหมาะสมนอย

463.98 ตร.กม.(18%) 

ไมเหมาะสม 
204.52 ตร.กม.(8%)

เหมาะสมมาก
733.05 ตร.กม.(28%)

เหมาะสมปานกลาง 
1,211.32 ตร.กม (46%)

การวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับ

การพัฒนาระบบชลประทาน
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GIS Applications จําแนกตามประเภทของ 
function
♦ประยุกตใช GIS ในการจัดการขอมูลภมูิศาสตร
♦ประยุกตใชในการคนคืนขอมูลตามเงื่อนไขตาง ๆ ขึ้นมา

แสดง

♦ประยุกตใชในการประมวลผลวิเคราะหขอมูล

♦ประยุกตใชในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
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การประยุกตใช GIS ในการจัดการฐานขอมูล

 นําเขา จัดสรางฐานขอมูล

 แปลงคาพิกัด จัดโครงสรางขอมูล

 การเชื่อมโยงขอมูลอรรถาธิบายเขากับตําแหนง

 ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงขอมูลแผนที่

 สนับสนุนการใชงานขอมูลรวมกันโดยผูใช
หลายกลุม
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ประยุกตใชในการคนคนืขอมูล

การแสดงขอมูลอรรถาธิบายของสิ่งตาง ๆ ที่ผูใช
เลือกโดยการกําหนดตําแหนง

การคนหาและแสดงตําแหนงของสิ่งที่มีขอมูล
อรรถาธบิายเขาตามเงื่อนไขที่ผูใชกําหนด

การคนหาและแสดงตําแหนงของสิ่งที่มีตําแหนง
สัมพันธกับตําแหนงของขอมูลในชั้นขอมูลอื่น

การวัดปริมาณเชิงปริภูมิของขอมูล เชนระยะทาง
ระหวางจุด 2 จุด ความยาวของเสน เนื้อที่ของ
พื้นที่รูปปด
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สืบคนขอมูลอรรถาธิบายรูปแบบตาง ๆ
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การคนคืนขอมูลตําแหนงจากเงื่อนไขของขอมูลอรรถาธิบาย



ตัวอยางการสืบคนหาโรงงานที่ตั้งอยูริมแมน้ําสายหลักในระยะทาง 

200 เมตร
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ประยุกตใชในการประมวลผลวิเคราะหขอมูล

การสราง buffer

การสราง Thiessen polygon

การซอนทับขอมูลแผนที่

การหาเสนทางที่สั้นที่สุดระหวางจุด 2 จุดบน

โครงขาย

การหาตําแหนงที่ดีที่สุดจะสามารถใหบริการจุดตาง 

ๆ บนโครงขาย

การจัดสรางเสนขอมูลเทา (เชนเสนชั้นน้ําฝน)

การสรางภาพ 3 มิติของพื้นที่



54

การสรางพื้นที่แนว

กันชน (Buffering)

Buffer 2 กม.จากถนนสายหลัก
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การวิเคราะหเสนทาง
แสดงขอมูลเสนทางการเดินรถพรอมตารางกําหนดเวลา 
รวมทั้งแผนภมูิ
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การวิเคราะหเสนทางบนโครงขาย

วิเคราะหกําหนด

เสนทางที่ดีที่สุด

สําหรับรถโรงเรียน
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การประมวลผลวิเคราะหขอมูล GIS 
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ตัวอยางการประมวลผลวิเคราะหขอมูล GIS เพื่อ
หาทาํเลทีต่ั้งสาขาใหมของธนาคาร



Population at each block group



Population Density



Existing Banks, deposits > 10,000,000



Buffer from the selected banks



Potential site for new branch
pop den > 5,000 and 500 m. from existing banks
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การวิเคราะห Visibility Analysis

วิเคราะหกําหนดวตัถุ

บริเวณรอบสนามบินที่

อาจกีดขวางการขึ้นลง

ของเครื่องบิน
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การวิเคราะหสรางเสนชั้นความสูง

วิเคราะหสรางเสนชั้น

ความสูง (หรอืเสน
ขอมูลเทาอื่น ๆ เชน
เสนชั้นน้ําฝน เสนความ
ดังของเสียง)
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การวิเคราะหพื้นผิวสามมิติ
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ประยุกตใชในการนําเสนอขอมลู

การจําแนกสัญลักษณโดยอัตโนมัติตามคาขอมูล

การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยสัญลักษณรูปกราฟ

การนําคาขอมูลมาใสเปนชื่อกํากับแผนที่

การเปลี่ยนแปลงมาตราสวนของภาพแผนที่ที่นําเสนอ

การจัดแตงรูปแบบองคประกอบตาง ๆ ของแผนที่

การนําเสนอภาพสามมิติที่มุมมองตาง ๆ

การจัดทํารายงาน
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การนําเสนอขอมูลหลากหลายรูปแบบ
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ภาพ 3 มติทิี่เกิดจากการผสม
ภาพถายดาวเทียม

และขอมลูแบบจําลองความสูง

ของภูมิประเทศ
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การสรางภาพคลายความจริง



การใชงาน GIS รวมกบัซอฟทแวรประยุกตอื่น ๆ

♦  ต.ย. การใชงานรวมกับ โปรแกรมวิเคราะหการไหลของน้ํา 

MIKE11
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ตัวอยางการประยุกตใช GIS ผาน Internet
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Traffic Dodger
http://www.trafficdodger.com

•is a new network service that provides an integrated set of tools and 
information designed to help commuters manage their travel plans and 
expectations. 
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•Provider: On Time Systems. 
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บุคลากรดาน GIS ..... มหีลายกลุม ไดแก

• ผูพัฒนา ดูแลระบบ System Development & 

Maintenance (System Analyst, Programmer, ..)

• ผูปฏิบตัิงานประมวลผล บริหารจัดการขอมูล System 

Operator

• ผูใชงานสืบคน วิเคราะหขอมูล

• ผูใชงานสารสนเทศซึ่งเปนผลลัพธจากระบบ End-

User (Management, Operation staff)
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เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote 
Sensing)
♦ เปนการสํารวจสัญญาณคลื่นพลังงานที่สะทอนหรือเปลงออกจาก

วัตถุตาง ๆ บนผิวโลก โดยใช sensor ทีต่ิดตั้งไวบนดาวเทยีม
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

♦ ผลที่ไดคือคาสัญญาณคลื่นในแตละหนวยพื้นที่บนผิวโลก (ขนาด
1x1 – 100x100 เมตรขึ้นอยูกบัความละเอียดของ sensor) 
ซึ่งเมื่อแสดงผลออกมามีลักษณะเหมือนภาพของผิวโลก สามารถ
นํามาแปลใหทราบถึงชนิดของสิ่งปกคลุมพื้นดิน และการใชที่ดิน

♦ เปนแหลงขอมูลทีส่ําคัญสําหรับ GIS เนื่องจากทําการสํารวจได
เร็ว คาใชจายไมสูงมาก สามารถสํารวจสัญญาณไดหลายชวงคลื่น

♦ ยังมีปญหาเรื่องเมฆทีบ่ังขอมูลอยูบาง โดยเฉพาะในฤดูฝน
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หลักการของ Remote Sensing
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ตัวอยางภาพจากขอมูล Remote Sensing
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ตัวอยางภาพจากขอมูล Remote Sensing
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ตัวอยางการหาการเปลีย่นแปลงพื้นที่ปาไม
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ตัวอยางการหาการเปลีย่นแปลงพื้นที่ปาไม
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เปรียบเทียบพื้นทีป่าไม
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

KOMETA (Res. 2 m)
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

EROS-A1 (Res. 1.8 m)
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

IKONOS (ความละเอียด 1 เมตร)
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
Quickbird (Res. 0.6 m)
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
Quickbird XS (Res. 2.44 m)
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ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

Quickbird (Res. 0.6 m)
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ภาพถายทางอากาศ

Aerial Photograph (Res. 0.15 m   1:15,000 on 10 micron)
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GPS (Global Positioning System) 
♦ เปนระบบดาวเทียมที่พัฒนาโดยกองทัพสหรัฐฯ ใชหาตําแหนงพิกัด

บนพื้นผิวโลกโดยเครื่องรับสัญญาณที่มีความละเอียดแตกตางกัน 
♦ ความละเอียดถูกตองของขอมูล GPS อาจไดถึงระดับมิลลิเมตร 

แตเครื่องขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป (ราคาระดับหมื่นบาท) จะมีความถูก
ตองในเกณฑ 10-20 เมตร

♦ ทาํใหสามารถรังวัดหาพิกดัตาํแหนงของสิ่งตาง ๆ 
ไดงายขึ้นมาก เกดิการปรับปรุง เพิ่มเติมขอมูล
ในฐานขอมูล GIS ใหทันสมัย

♦ ใชในระบบนําทางตาง ๆ
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การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ

แบบจําลองสามมิติ
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การสํารวจรังวัดภาคสนาม (Field Survey)
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การปรับปรุงขอมูลในสนามดวย Palm GIS
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในประเทศไทย
♦ มีการขยายตัวอยางมากในชวงหลายปทีผ่านมา หนวยงานของรัฐ

จํานวนมากลงทุนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการประยุกตใช

♦ ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐานที่อยูในรูปของแผนที่ตาง ๆ ไดถูกนําเขา
เปนฐานขอมูลดิจิตอลแลวเปนสวนใหญ

♦ ความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีไดถูกเผยแพร จนเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย มีแหลงความรูมากขึ้น

♦ การพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และซอฟตแวร ทําให
สามารถจัดหาระบบทีม่ีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง

♦ ผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญ และใหการสนับสนุน
♦ กาํลังมีการพัฒนา NSDI เพื่อสรางความพรอมของขอมูลพื้นฐาน 

และกลไกการเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
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เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศในประเทศไทย

♦ การพัฒนา/ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นในหนวยงานตาง ๆ ยัง
ขาดการประสานงานกันที่ดีพอ ทาํใหเกดิการสูญเสียทรัพยากรจาก
การดําเนินงานซ้ําซอน 

♦ ฐานขอมูลจํานวนมากทีไ่ดถูกจัดสรางขึ้น มิไดถูกเผยแพรใหมีการ
ใชงานอยางคุมคา และบางสวนยังมีปญหาในดานคุณภาพ ความ
ทันสมัย ทําใหมีขอจํากดัในการประยุกตใช

♦ ยังขาดแคลนบุคลากรทีม่ีทักษะ และขาดแคลนองคความรูเพื่อการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอยางเขมขน ทาํใหยังไมสามารถสราง
ประโยชนที่เปนรูปธรรมมากนัก

♦ ปจจบุนัมี สทอภ. เปนหนวยงานกลาง แตยังไมสามารถแกไข
ปญหาไดมาก หรือผลักดันการพัฒนาไดตามที่ควร
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร



ขั้นตอนทั่วไปของการพฒันาระบบ GIS
1) ศึกษากําหนดความตองการสารสนเทศของผูใช 
2) กําหนดรายการขอมูลในฐานขอมูลที่จะตองสรางขึ้น 
3) ออกแบบโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลเหลานัน้ 
4) จัดซื้อจัดหาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรที่เหมาะสม 
5) ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกตสาํหรับประมวลผล 

วิเคราะหขอมูล 
6) นําเขา หรือจัดหา จัดสรางฐานขอมูล 
7) จัดฝกอบรมบุคลากร

8) ติดตั้ง ใชงานระบบ
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การออกแบบเชิงมโนทศัน (Conceptual 
Design)
♦ ศึกษาภารกิจของหนวยงาน และความเปนไปไดในการใช GIS
♦ กาํหนดระบบงานประยุกตหลัก ที่สามารถสนับสนุนภารกิจตาง ๆ 

ขององคกรในภาพรวม

– ขอบเขตความสามารถของแตละระบบงาน หนวยงานผูใชงาน
– การเชื่อมตอกันระหวางระบบ

– รายการขอมลู อุปกรณ บุคลากรที่จําเปนสําหรับแตละระบบ
– ความตองการ/แนวทาง การเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศอื่นขององคกร

♦ กาํหนดกรอบแผนงานการพัฒนาภูมิสารสนเทศในชวงระยะเวลา

ตาง ๆ
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การศกึษาความตองการของผูใช

♦ สําคัญมาก - เปนตัวกําหนดฟงกชั่นความสามารถของระบบงาน
ประยุกตที่จะพัฒนาขึ้น

♦ ผูใชตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัหลักการ/ความสามารถของ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกอนจึงจะสามารถบอกความตองการได

♦ ศึกษาจากระบบอืน่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

♦ ศึกษาจากระบบงานแบบ manual เดิมทีท่าํอยู แตตองคํานึงถึง
การปรับเปลี่ยนใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดเตม็ที่

♦ พัฒนาระบบตนแบบ (prototype) หรือโครงการทดลอง 
(pilot project) เพื่อชวยใหผูใชทราบความตองการที่ชัดเจน
ขึ้น
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การจัดสรางฐานขอมูล

♦ เปนขั้นตอนที่สําคัญ อาจทาํใหสิ้นเปลืองเวลา/คาใชจายมาก
ที่สดุ

♦ เดิมมักเปนงานดิจิไทสจากแผนทีก่ระดาษที่มีอยู

♦ แตปจจุบันมีการจัดสรางขอมูล GIS ไวแลวเปนจํานวนมาก 
ควรประสานงานจัดหาขอมูลเหลานั้นมาเพื่อไมใหซ้ําซอน

♦ การสํารวจจัดทําขอมูลเพิ่มเติม (ขอมูลเฉพาะของหนวยงาน)

♦ การปรับปรุงคุณภาพของขอมูล ใหละเอียดถูกตอง ทันสมัย
♦ เลือกใชเทคนิควิธีในการสํารวจ ปรับปรุงขอมูล ใหเหมาะสม
♦ ตองจัดทํา Metadata ที่ไดตามมาตรฐานไวดวย
♦ สรางกลไกในการบํารุงรักษาขอมูล ใหถูกตองทันสมัยอยูเสมอ
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การพฒันาโปรแกรมประยุกต 
♦ เปนการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเพื่อควบคุมการทํางานของ

ซอฟตแวร GIS สําเร็จรูป ใหสอดคลองกับการใชงาน
♦ เลือกพัฒนาบน platform ซอฟตแวร GIS ในชนิด/

ลักษณะที่เหมาะสม (standalone, client-
server, web-based, etc.)

♦ปจจุบันนิยมพัฒนาเปน application แบบ Web 
GIS ใชงานผานเครือขาย Internet / Intranet

♦ควรใหความสําคัญในการพัฒนาการประยุกตใชเพิ่มเติม

ขึ้นอยางตอเนือ่งเพื่อใหเกิดการใชงาน GIS ใหคุมคา
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♦ การสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษในโอกาสตาง ๆ
♦ การฝกอบรมระยะสั้น โดย สทอภ.

♦ การฝกอบรมการใชซอฟตแวรโดยบริษัทฯ ผูจําหนาย
♦ การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง จัดโดยสถาบันการศึกษา เชนภาควิชา

วิศวกรรมสํารวจ จุฬาฯ, AIT
♦ รายวิชาที่สอนอยูในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และโท 

ของหลายมหาวิทยาลัย

♦ หลักสตูรปริญญาโท, เอก ในประเทศทางดานนี้โดยตรง เชน
หลักสตูร M.Sc. และ Ph.D. ดานระบบสารสนเทศปริภูมิทาง
วิศวกรรม ที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ

การพฒันาบคุลากรดาน GIS
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การพฒันา GIS ของสํานกังานจังหวัด

♦ ภารกิจของจังหวัดมีความหลากหลาย และอาจแตกตางกันตาม
ลักษณะของพื้นที่ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ

♦ เลือกกาํหนดการประยุกตใช โดยพิจารณา
– ลําดับความสําคัญของปญหา / ประโยชนที่จะไดรับเทียบกับคาใชจาย
– ความเปนไปไดในแงของ ความพรอมของขอมลู ความยากงายของ

ลักษณะการประยุกตใช แบบจําลองในการวิเคราะหขอมูล
– เริ่มจากการประยุกตใชเพื่อจัดการขอมลู และการสืบคนขอมลู จัดทําแผน

ที่ประกอบการนําเสนอ และศึกษาสภาพพื้นที่ เพื่อแกปญหาตาง ๆ
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คณะกรรมการพัฒนา GIS มหาดไทยและจังหวัด

♦ ศึกษากาํหนดระบบงานประยุกตใช GIS หลัก สําหรับสนับสนุน
ภารกิจหลักรวมกันของทกุจังหวัด เพื่อดําเนินการออกแบบพัฒนา
ใหทกุจังหวัดไดใชงาน

♦ ประสานจัดหาขอมูล GIS แผนที่ฐานใหจังหวัดไดใชงาน และใช
อางอิงในการสํารวจจัดสรางขอมูลเพิ่มเติม ประกอบดวย
– ขอมลูดิจิตอลแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 และ 1:250,000
– ขอมลูภาพถายออรโทสี 1:4,000 ที่จัดทําโดยกระทรวงเกษตรฯ
– ชุดขอมูล GIS ชั้นขอมลูภูมิสาสตรพื้นฐาน เขตการปกครอง, เขตพื้นที่

ปาสงวนฯ อุทยานฯ, แผนที่ดิน, ....
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การดําเนินงานเริ่มตน เพื่อการพัฒนา GIS ของจังหวัด

♦ ประสานรวบรวมรายการขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูในจังหวัด เพื่อ
นํามาใชงาน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนใชงานขอมูลรวมกัน

♦ จัดหาอุปกรณ/ซอฟตแวรสําหรับการเริ่มตนใช GIS
♦ อบรม พัฒนาความรูดาน GIS ใหบุคลากรของสํานักงานจังหวัด
♦ พัฒนาการประยุกตใช GIS จากรายการขอมูลที่มีอยู 
♦ จัดเตรียมขอมูล attribute ที่มีอยูใหพรอมที่จะเชื่อมโยงกบั

ขอมูลแผนที่ โดยการเตรียมขอมูลรหัส หรือ ID ของแตละ 
record

♦ สงเสริมการสรางเครือขายของผูปฏิบตัิงาน GIS ในจังหวัด เพื่อ
แลกเปลี่ยนความร ประสบการณ ชวยเหลือกนั
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การพฒันา GIS สําหรับจังหวัดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนเทคโนโลยี

แหงโลกปจจบุนัและอนาคต


