
บันทึกสรุปบทเรียนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
1. หัวขอ หลักการใชระบบภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน และการอานแผนท่ี 
โดย ดร.วรพจน ชอบธรรม หัวหนาศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร และคณะวิทยากร ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic information System) เปนระบบการเรียนรูทาง ภูมิศาสตรสมัยใหม 

เปนเครื่องมือท่ีชวยทําใหการศึกษาองคความรู ความเขาใจรวมไปถึงการ ประยุกตใชทางดานภูมิศาสตรไดอยาง

เหมาะสม ท้ังนี้ในปจจุบันการศึกษาทางดานภูมิสารสนเทศท่ีมี ความกาวหนาสูงข้ึน ทําใหเกิดการประยุกตใชระบบภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในหลายรูปแบบเพ่ิม มากข้ึน อาทิ การแพทย การใชท่ีดิน ระบบชลประทาน การทองเท่ียว 

ปาไม สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ การเกษตร ฯลฯ เทคโนโลยีหลักๆท่ีนํามาใช ไดแก การรับรูจากระยะไกล (Remote 

Sensing : RS) ระบบ การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) และภูมิสารสนเทศ 

(Geographic Information System : GIS) รวมแลวเรียกสั้นๆ วา 3S โดยท่ีท้ังสามเทคโนโลยีนี้จะมี ความสัมพันธท่ี

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกันเอาไว ไมสามารถขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไดกลาว คือ สวนของ การรับรูจากระยะไกลจะเปนสวน

ท่ีกําหนดขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี การแปลความหมายและตีความเชิงพ้ืนท่ี ลักษณะโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ี ระบบการกําหนด

ตําแหนงบนพ้ืนโลกจะเปนสวนของการระบุพิกัด ตําแหนงท่ีตั้ง เสนทางสําคัญรวมถึงการคํานวณพ้ืนท่ีในเบื้องตนและ

ภูมิสารสนเทศจะเปนเทคโนโลยีท่ี นําเอาอีกสองเทคโนโลยีเขามาผนวกรวมกันเขาเปนหนึ่งเดียวผานกระบวนการ

นําเขา ปรับแก วิเคราะหและการแสดงผลท้ังในรูปแบบดิจิตอล และอารดก็อปป  

สารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information) มีความหมายถึง การนําเอาขอมูล ภูมิศาสตร 
(Geographic Data) ไดแกขอมูลเชิงวัตถุ (Object) เหตุการณ หรื อปรากฎการณ (Phenomena) ท่ีปรากฏบน
พ้ืนผิวโลกในประเด็นท่ีสนใจศึกษาท้ังลักษณะท่ีเกิดข้ึนเองตาม ธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน และทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลเหลานั้น โดยจําลองสภาพจริงหรือลักษณะท่ีปรากฏจริงดวยกราฟก (Graphic) หรือสัญลักษณท่ีเรียกวา วัตถุ
เชิงนามธรรม (Feature) ๓ ประเภท ดั้งนี้ ๑. รูปลักษณจุด (Point Feature) ใชแทนขอมูลท่ียอสวนแลวมีขนาดเล็ก
มากเลยแสดงไดแคจุดตัวอยาง เชน จุดท่ีตั้งของโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ  

๒. รูปลักษณ เสน (Line Feature) ใชแทนขอมูลท่ีมักมีลักษณะตอเนื่องเปนแนวยาวเชน แมนา ถนน  
ทางรถไฟ ฯลฯ  
๓. รูปลักษณ พ้ืนท่ี (Area Feature) ใชแทนขอมูลท่ีมีขนาดใหญพอแสดงเปนพ้ืนท่ีไดเชน อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ พ้ืนท่ี

ปาไมฯลฯ 

2.หัวขอ การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS) เบ้ืองตน 
โดย อ.พรเพ่ิม แซโงว อาจารยประจําสาขาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ และคณะวิทยากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โปรแกรม Quantum GIS คืออะไร  
โปรแกรม Quantum GIS หรือ QGIS เปนโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการนํามาใช
จัดการขอมูลปริภูมิ จัดอยูในกลุมซอฟตแวรรหัสเปด (Free and Open Source Software: FOSS ท่ีใชงานงาย 
ลักษณะการใชงานเปนแบบ Graphic User Interface ถูกพัฒนาโดยกลุมนักพัฒนาจากประเทศเยอรมัน ในป คศ.
๒๐๐๒ สามารถเรียกใชขอมูลเวกเตอร แรสเตอร ในรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานแพรหลาย เชน Shape file และ 
GeoTIFF QGIS สามารถแกไข Shape File format ไดซ่ึงเปนท่ีตองการมากในเวลานี้ 
 
 



๑.นําขอมูล และการปรับแตงการแสดงผล    
๑.๑ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data)  
๑.๒ การเพ่ิมชั้นขอมูลประเภทรําสเตอร (Raster Data)  
๑.๓ การปรับแตงการแสดงผล  
๑.๔ การใหสัญลักษณขอมูลแผนท่ี (Legend Type)  
๒.การสรางขอมูล  
๒.๑ การสรางขอมูลจุด (point)  
๒.๒ การสรางขอมูลเสน (line)  
๒.๓ การสรางขอมูลขอมูลพ้ืนท่ี (polygon)  
๓.แผนท่ี การทําแผนท่ี LAY OUT  
๓.๑ การเตรียมขอมูลแผนท่ี ๗.๓ ข้ันตอนกํารสราง Map Layout  
๔. กํารวิเคราะหโครงขายเสนทางขนสงสัตว ๘๕  
๔.๑ เครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมเติม  
๔.๒ กํารวิเคราะหโครงขายเสนทางขนสงสัตว 
๕. กํารวิเคราะหความหนําแนนจากขอมูลตําแหนงพิกัดจุด  
๕.๑ เครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมเติม  
๕.๒ กํารวิเคราะหความหนําแนนจากขอมูลตําแหนงพิกัดจุด 

3. หัวขอ การเตรียมขอมูล และขอบเขตการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีปศุสัตวเขต ๗ 
โดย นายธนกิตติ อินปา เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สานักงานปศุสัตวเขต ๗ 

การเตรียมขอมูลเพ่ือใชในกระบวนการทํางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบ GIS ระบบสารสนเทศท่ีใช
คอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลภูมิศาสตร ๔ กระบวนการ ดังนี้ การนําเขาขอมูล (Data Input) การจัดการขอมูล 
(Data Management) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) การแสดงผลขอสนเทศ(Data Display) กระบวนการ
ทํางานในระบบ GIS จะเริ่มตั้งแต การนําเขาขอมูล (Data Input) ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงอาจจะอยูในรูปขอมูล
แผนท่ีท่ีมีอยูแลวขอมูลจากภาคสนามและขอมูลจากเครื่องบันทึกภาพ ขอมูลท่ีปอนแลวสามารถจะเก็บไวในฐานขอมูล
ซ่ึงเรียกวา Geographic Database ซ่ึงสามารถแกไขปรับปรุง ใหทันสมัยอยูเสมอ Geographic Database เปน
ฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลภูมิศาสตรไวในเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึง จะจัดเก็บไวใน ๒ รูปแบบ คือ Spatial Data หรือขอมูล
เชิงพ้ืนท่ี คือ ขอมูลท่ีทราบตําแหนงทางพ้ืนดิน ๑๑ สามารถอางอิงทางภูมิศาสตรได(Geo- referenced) และ Non 
Spatial Data หรือ ขอมูลท่ีไมอยูในรูปเชิง พ้ืนท่ีไดแกขอมูลท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีนั้นๆ 
(Associated Attributes) เชน ขอมูลฟารมมาตรฐานสัตว โรงฆาสัตว เสนทางการเคลื่อนยาย ขอมูลประชากรสัตว 
เปนตน นอกจากนี้การจัดการขอมูล(Data Management) นับวาเปน สิ่งท่ีจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่ง ซ่ึงแตละ
หนวยงานท่ีมี ขอมูลในรูปแบบท่ีไมเหมือนกัน หรือลักษณะของ ขอมูลตางกันจะตองมีการจัดการขอมูลนั่นหมายถึง 
การเก็บขอมูลและแกไขขอมูลเชิงภูมิศาสตรใน ฐานขอมูล ซ่ึงมีวิธีการหรือเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการฐานขอมูล
หลายวิธีท่ีจะใชในการจัดการฐานขอมูล ใหอยูในรูปแบบแฟมขอมูลท่ีคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได มีการจัดการ
โครงสรางขอมูล และการ เชื่อมโยงแฟมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะตองมีการวิเคราะหขอมูล 
(Transformation หรือ Data Analysis) คือการวิเคราะหขอมูลโดยการน ขอมูล Spatial Data มาวิเคราะหตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวโดยให สัมพันธกับขอมูล Non-Spatial Data เพ่ือใหไดคําตอบหรือขอมูลสารสนเทศ 
(Information) ท่ีผูใชตองการ และในทายท่ีสุดจะตองมีการแสดงผล (Data Display) คือการแสดงผลขอมูล หรือ
ผลลัพธท่ีไดจากการ วิเคราะหซ่ึงอาจจะอยูในรูปของตัวเลขหรือขอมูลภาพ (Graphic) ซ่ึงอาจจะแสดงผลทาง Printer 
หรือPlotter เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชงานตอไป 

 



ดังนั้นการเตรียมขอมูลสําหรับนํามาใชในกระบวนการทํางานในของระบบ GIS ตั้งแตเริ่มตน การนําเขาขอมูล 
(Data Input)  เปนการบันทึกรหัสขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรในรูปท่ีสามารถอานและเขียน ขอมูลลงสูฐานขอมูลของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนกระบวนการท่ีเสียเวลาและคาใชจายสูง ขอมูลท่ีมี คุณภาพตองประกอบดวย
คุณลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ ตองเปนขอมูลท่ีทันสมัย ตําแหนงของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีตองถูกตองการจําแนกขอมูลตอง
ถูกตองและสมบูรณ วิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูลตลอดจนการบันทึกรหัสขอมูลจะตองถูกตองตามหลักวิชาการ  

4. หัวขอ การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(QGIS) เพื่อการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นท่ีปศุสัตว 
โดย อ.พรเพ่ิม แซโงว อาจารยประจาสาขาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ และคณะวิทยากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในดานตางๆ GIS เปนระบบสารสนเทศของขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะ
ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลอันซับซอนของพ้ืนท่ี ท่ีตองทําการตัดสินใจวางแผนหรือแกปญหา เพ่ิมความรับรูขอมูลในพ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษาและมีการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ โดยสามารถประยุกตใช GISในการตอบคําถาม หรือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ตั้งแตคําถามงายๆ เก่ียวกับการหาตําแหนงท่ีตั้ง ไปจนสรางแบบจําลองเพ่ือทดลองตั้งสมมติฐาน เชน ท่ีตั้ง
อําเภออยูท่ีไหน พ้ืนท่ีเกิดโรคระบาล ผูปวยท่ีมารับการรักษาอาศัยอยู ณ ท่ีใด พ้ืนท่ีในตําบลใดเหมาะสมท่ีจะสงเสริมการ
เลี้ยงสัตวชนิดใด โดยการประยุกตใชงาน GIS ในดานตางๆมีดังนี้  

ดานเศรษฐกิจ ในตางประเทศมีการประยุกตใช GIS เพ่ือการวางแผนการใชทรัพยากรในการผลิต การวิเคราะห
ความพรอมของ วัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงความตองการของประชากรในแตละพ้ืนท่ีจากขอมูลพ้ืนฐาน เชน อายุ
การศึกษา รายได เปนตน  

ดานคมนาคมขนสง GIS สามารถใชในการเพ่ิมประสิทธิผลทางดานการคมนาคมขนสง เชนการวางแผนเสนทาง
การขนสงหรือเคลื่อนยายสัตว การเดินรถประจําทาง การวางแผนการสรางเสนทางคมนาคม ทางรถไฟ ทางดวน  

การวิเคราะหโครงขาย (Network Analysis) การวิเคราะหความหนาแนนของเกษตรกร ความหนาแนน
ของชนิดสัตวแตละประเภท ของปริมาณการจราจรในแตละพ้ืนท่ี 

ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ตามความตองการของประชาชน
นั้น GISไดเขามามีบทบาทอันสําคัญในการวางแผนในการสรางถนน การเดินสายไฟฟา ทอประปา รวมถึงการวางแผนใน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ดานการสาธารณสุข การประยุกตใช GIS ในการระบุตําแหนงของโรคตางๆการวิเคราะหการแพรของโรคระบาด 
หรือแนวโนมการระบาดของโรค ซ่ึงการประยุกตใช GIS จะชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนในการปองกันและแกไขปญหา
ทางดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ดานการบริการชุมชน การประยุกตใช GIS ในการบริการชุมชน จะเก่ียวของในสวนของการใหบริการของรัฐกับ
ประชาชนโดยท่ัวๆ ไป ซ่ึงประชาชนในแตละพ้ืนท่ี จะมีความตองการบริการจากภาครัฐแตกตางกันไป การใช GIS จะชวย

ใหผูบริหารทราบถึงความตองการของประชาชนโดยการใหบริการสาธารณะไดอยางเปนพลวัตร 
ดานการบังคับใชกฎหมายและการปองกันอาชญากรรม มีการใชกันอยางแพรหลาย เชน การกําหนดจุดเสี่ยง

ตอการเกิดอาชญากรรมเพ่ือตั้งปอมตํารวจ การวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม โดยการบันทึกจุดท่ีเกิด
อาชญากรรมไว แลวนํามาวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเสี่ยง ซ่ึงเจาหนาท่ี ผูรักษากฎหมายสามารถวางแผนและใหความสําคัญกับ
บางพ้ืนท่ีท่ีตองทําการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดปญหาอาชญากรรมได 

ดานการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน การประยุกตใช GIS เพ่ือชวยในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน เปน
หนึ่งในกิจกรรมการประยุกตใช GIS ท่ีแพรหลายท่ีสุด เพราะความสามารถในการวิเคราะห ประเมินผล และนําเสนอ
ขอมูลตางๆในเชิงพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอการวางผังเมือง และการจัดการเมืองสามารถกระทําไดอยางสะดวก ท้ังการวิเคราะห
และประเมินศักยภาพในการใชประโยชนของแตละพ้ืนท่ี  

 
 

 



ภาพกิจกรรม 

 


