
 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 

 
สิริพร กมลธรรม  

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 

1. ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นระบบสารสนเทศ    

ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลที่มีพิกัดต าแหน่ง ซึ่งเป็นการผสมผสานการท างานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์

ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงเชิงพิกัด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงหมายรวมถึงทั้งระบบของ

การให้ค าตอบเชิงพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและ

น าเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การก าหนดเงื่อนไขส าหรับเลือกใช้ข้อมูลเพื่อน าไป

วิเคราะห์ หรือสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ และในท้ายที่สุดจะท าการแสดงผลซึ่งเป็นการตอบค าถามเชิง

พื้นให้แก่ผู้ใช้ 

ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบสารสนเทศทั่วไปรวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ในระยะแรกฐานข้อมูลได้จัดเก็บโดยใช้โปรแกรมกระดาษค านวณ (Spreadsheet) และพัฒนาเป็น

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-oriented Database) สิ่งที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล

ตัวเลข และตัวอักษร ข้อมูลเพียง 2 รูปแบบน้ีไม่เพียงพอส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่

จ าเป็นต้องมีการแทนลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริงเชิงพื้นที่ เช่น โรงเรียน แม่น้ า แปลงพื้นที่นาข้าว 

ดังน้ันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงจ าเป็นต้องใช้วัตถุเชิงนามธรรมเพื่อแทนสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริง วัตถุ

เชิงนามธรรม เรียกว่า ฟีเชอร์ (Feature) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุด (Point) เส้น 

(Line) และอาณาบริเวณ (Area) 

ฟีเชอร์ประเภทจุดใช้แทนต าแหน่งของสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น โรงเรียน ดังรูปที่ 1.1 ฟีเชอร์ประเภท

เส้นใช้แทนต าแหน่งที่เรียงต่อเน่ืองกันไปตามล าดับ เช่น แม่น้ า ซึ่งแสดงในรูปที่ 1.2 ส่วนการใช้ฟีเชอร์

ประเภทอาณาบริเวณซึ่งประกอบขึ้นจากฟีเชอร์ประเภทเส้นตั้งแต่ 1 เส้นขึ้นไปต่อเน่ืองกันจนเป็นรูปปิด

ใช้แทนพื้นที่ เช่น แปลงนาข้าว ดังรูปที่ 1.3  
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นอกจากน้ีฟีเชอร์ยังสามารถใช้แสดงกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น การแพร่กระจายของประชากร 

แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และการแพร่กระจายของโรคระบาด เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีมักจะเกิดใน

ช่วงเวลาหน่ึงๆ เมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตอาจเปลี่ยนไป ท าให้ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 

(Attribute Data) ของฟีเชอร์เปลี่ยนไป ดังเช่นในรูป 1.3 เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรอาจ

เปล่ียนจากการปลูกข้าวไปปลูกถั่วเหลือง การเปลี่ยนแปลงของเวลายังอาจส่งผลกระทบต่อรูปร่างของฟี

เชอร์อีกด้วย ดังเช่นในรูป 1.2 เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เส้นทางการไหลของแม่น้ าอาจเปลี่ยนไปจาก

เดิม แต่ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิม คือ ฟีเชอร์น้ันยังคงเป็นแม่น้ า ดังน้ันเวลาจึงจัดเป็น

คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของข้อมูล ข้อมูลแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน เช่น 

ข้อมูลอาณาบริเวณที่ถูกน้ าท่วมมีอายุการใช้งานสั้นกว่าข้อมูลเส้นชั้นความสูง เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนองตอบความต้องการหลากหลาย

รูปแบบของผู้ใช้ เช่น เพื่อตรวจสอบข้อมูล ใช้ประกอบการแก้ปัญหา หรือเพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ 

ดังน้ันการจัดเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้องเก็บในลักษณะเชิงเลข (Digital) เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลมี

ความสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลายคนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่

หลากหลายแตกต่างกันไป  

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 

ประการครบถ้วนและสอดรับกัน อันได้แก่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

2.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ข้อมูลเชิงพื้นที่มักจะจัดสร้างโดยหลายหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะแสดงในรูปของแผนที่       

ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจาก Global Positioning System (GPS) ตลอดจนข้อมูล

จากรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือตาราง เน่ืองจากข้อมูลมีที่มาจากหลายแหล่ง     

ท าให้มีรูปแบบการจัดเก็บที่หลากหลาย และข้อมูลอาจมีระบบพิกัดที่ใช้ในการอ้างอิงแตกต่างกัน       

คุณลักษณะด้านความหลากหลายเช่นน้ีเองจึงส่งผลกระทบถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ให้ต้องมีสมรรถนะเพียงพอเพื่อให้สามารถด าเนินการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ 

2.2 บุคลากร 

เน่ืองจากงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน ดังน้ัน  

ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความช านาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น

เพื่อการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ โดยพื้นฐานแล้วบุคลากรด้านน้ีควรมีความรู้ด้าน

ภูมิศาสตร์ การแผนที่ สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีควรมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อีกทั้งมีความเข้าใจในข้อมูลเชิงพื้นที่ และมีความสามารถในการคิดและ

ผสมผสานกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.3 ฮาร์ดแวร์ 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีปริมาณมากจึงต้องจัดเก็บแบบเชิงเลข ดังน้ัน

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการท างาน โดยฮาร์ดแวร์
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ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ส าหรับแสดงผล 

ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจะต้องมีสมรรถนะเพียงพอส าหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมี

ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ  อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับการท างานของซอฟต์แวร์ได้ 

2.4 ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องมีความสามารถเชิงกราฟฟิกในการแสดงภาพ

รูปแบบต่างๆ และต้องมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลหรือสามารถเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม

ระบบจัดการฐานข้อมูลอ่ืนได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังต้องมีความสามารถในการน าเข้า แก้ไข และแปลง

รูปแบบข้อมูล มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลลงสื่อ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด มี

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในฟังก์ชันพื้นฐาน ได้แก่ การซ้อนทับข้อมูล (Overlay) การ

สร้างพื้นที่กันชน (Buffers) การวิเคราะห์พื้นผิว อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการแปลงระบบพิกัด

ภูมิศาสตร์ และท้ายสุดต้องสามารถแสดงผลข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

3. โครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลเชิงพื้นที่มีอย่างน้อย 2 มิติ ดังเช่นแผนที่ซึ่งมีการอ้างอิงพิกัดตามแนวแกน X และ Y 

การแทนรูปร่างเชิงพื้นที่ด้วยฟีเชอร์แบบจุด เส้น และอาณาบริเวณ ดังที่บรรยายในข้อ 1 ก็จัดเป็น

โครงสร้างข้อมูลชนิดหน่ึง เรียกว่า เวคเตอร์ (Vector) นอกจากน้ียังมีโครงสร้างข้อมูลอีกชนิดหน่ึงที่

แทนข้อมูลพื้นที่ด้วยค่าตัวเลขที่เรียงต่อเน่ืองกันทั้งแนวแกน X และ Y ในลักษณะของเมตริก 

โครงสร้างข้อมูลแบบน้ี เรียกว่า แรสเตอร์ (Raster) ตัวอย่างภาพที่มีโครงสร้างแบบน้ีก็คือ ภาพบน

จอโทรทัศน์ ในจอภาพประกอบด้วยจุดภาพ (Pixel) จ านวนมากเรียงต่อเน่ืองกันทั้งในแนวราบและ

แนวดิ่ง แต่ละจุดภาพจะแสดงสีได้ 1 สี เมื่อจุดภาพทั้งหมดแสดงสี เราจึงเห็นภาพบนจอโทรทัศน์ ข้อมูล

แบบเวคเตอร ์และแรสเตอร์ มีการจัดการโครงสร้างแตกต่างกันดังน้ี 

3.1 โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ 

ในทางคณิตศาสตร์คุณสมบัติของเวคเตอร์ต้องประกอบด้วย จุดเริ่มต้น ขนาด และทิศทาง 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีโครงสร้างแบบเวคเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลประเภทจุด เส้น             

และอาณาบริเวณ โดยข้อมูลเหล่าน้ีมีคุณสมบัติของเวคเตอร์ ดังน้ี 

 จุด เป็นหน่วยย่อยที่สุดของเวคเตอร์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น โดยขนาดและทิศทางมีค่า 0 จุด

เป็นเพียงต าแหน่งซึ่งไม่สามารถวัดพื้นที่ได้ 

 เส้น ประกอบด้วยเวคเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงเรียงต่อเน่ืองกันเป็นล าดับ เส้นมี

เพียง 1 มิติ คือ มีความยาว แต่ไม่มีความกว้าง 

 อาณาบริเวณ ประกอบด้วยเวคเตอร์ที่เรียงต่อเน่ืองกันเป็นอนุกรม ซึ่งมีลักษณะเป็น

เส้นปิด ดังน้ันข้อมูลประเภทอาณาบริเวณจึงสามารถวัดพื้นที่ได้ 

การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ เช่น การแทนต าแหน่งของ

บ้านด้วยจุด แม่น้ าแทนด้วยเส้น และพื้นที่ป่าแทนด้วยอาณาบริเวณ ได้แสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ 

ต าแหน่งหรือรูปร่างของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกสามารถแทนด้วยฟีเชอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งจัดว่า

เป็นข้อมูลกราฟฟิก (Graphic Data) แต่ข้อมูลในพื้นที่จริงยังมีรายละเอียดบ่งบอกลักษณะต่างๆ 

เช่น บ้านมีข้อมูลเลขที่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และชื่อของเจ้าบ้าน แม่น้ ามีข้อมูลชื่อแม่น้ า ป่าไม้มี

ข้อมูลชนิดป่า ข้อมูลเหล่าน้ีเรียกว่า ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลตัวอักษรก็

ได้    ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์มีการจัดเก็บในฐานข้อมูล และมีรหัสส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลกราฟฟิก

ได้อย่างเจาะจง ในปัจจุบันฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์นิยมใช้โครงสร้างตามหลักการของฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งสามารถใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

(Relational Database Management System: RDBMS) ทั่วไปเพื่อการจัดการ

ฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Oracle และ dBase  การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล

กราฟฟิกและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้แสดงในรูปที่ 3 

 

 
ข้อมูลกราฟฟิก 

อาณาบริเวณ 

รหัส_

A 

พกิัด (X,Y) 

A1 (Xa1,Ya1),…,(Xan,Yan),( 

Xa1,Ya1) 

เส้น  

รหัส_

L 

พิกัด (X,Y) 

L1 (Xl1,Yl1),…,(X

ln,Yln) 

จุด  

รหัส_ พิกัด 

  

 

A1 

P1 

L

1 
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P (X,Y) 

P1 (Xp,Yp

) 

ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 

จุด    เส้น   อาณาบริเวณ 

รหัส_

P 

ที่อยู ่ ชื่อเจ้าบ้าน  รหัส_

L 

ชื่อแม่น้ า  รหัส_

A 

ชนิดป่า 

P1 11 ม.7 ต.กลางดง อ.ปาก

ช่อง  

จ.นครราชสีมา 

นางพร รักษ์สัจจะ  L1 รวกน้อย  A1 ป่าผลัดใบ 

 

รูปที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกราฟฟิกและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 

โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์มีจุดเด่นในด้านไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็ก จึงใช้พื้นที่ส าหรับ    

การจัดเก็บน้อย และยังเหมาะส าหรับใช้แทนลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตคดโค้งท าให้สามารถแบ่ง

ขอบเขตของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถแทนข้อมูลได้อย่างมีความแม่นย าเชิงต าแหน่ง 

3.2 โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์ 

ข้อมูลแบบแรสเตอร์มีโครงสร้างเป็นช่องสี่เหลี่ยม เรียกว่า จุดภาพ หรือ กริดเซลล์ (Grid 

cell) เรียงต่อเน่ืองกันในแนวราบและแนวดิ่ง ในแต่ละจุดภาพสามารถเก็บค่าได้ 1 ค่า โครงสร้าง

ข้อมูลแบบแรสเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการแทนค่าข้อมูลจากพื้นที่จริงลงในจุดภาพซึ่งมี

ต าแหน่งตามแนวแกน X และ Y ตรงกัน ค่าที่เก็บในแต่ละจุดภาพสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะ

สัมพันธ ์หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างการแทนข้อมูล

โดยใช้โครงสร้างแบบแรสเตอร์ได้แสดงในรูปที่ 4 

  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 

รหัส ประเภท 

0 ไม่มีข้อมูล 

1 บ้าน 

2 แม่น้ า 

3 ป่าไม ้

 
ข้อมูลบ้าน   ข้อมูลแม่น้้า  ข้อมูลป่าไม้ 

  

พื้นที่จริง ข้อมูลแรสเตอร์ 
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รหัส ที่อยู ่ ชื่อเจ้าบ้าน  รหัส ชื่อแม่น้ า  รหัส ชนิดป่า 

1 11 ม.7 ต.กลางดง อ.ปาก

ช่อง  

จ.นครราชสีมา 

นางพร รักษ์สัจจะ  2 รวกน้อย  3 ป่าผลัดใบ 

 

รูปที่ 4 การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์ 

ข้อมูลแบบแรสเตอร์มีจุดเด่นในด้านโครงสร้างซึ่งไม่ซับซ้อน ท าให้การประมวลผลในระดับ

จุดภาพมีความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบระหว่างจุดภาพหรือการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ตลอดจน

การน าข้อมูลไปใช้ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศที่สแกนแล้วเก็บเป็นไฟล์เชิงเลข 

นอกจากน้ีข้อมูลแบบแรสเตอร์ยังมีความเหมาะสมกับการแทนลักษณะของพื้นผิว (Surface) ที่มี

ความต่อเน่ืองกัน แต่ข้อมูลแรสเตอร์ก็มีจุดด้อย คือ ไฟล์มีขนาดใหญ่จึงใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก และ

ยังไม่มีความเหมาะสมในการแทนข้อมูลที่เป็นเส้นโค้ง หรือแทนต าแหน่งของจุด เพราะต้องใช้ 1 

จุดภาพส าหรับแทนต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง 

4. การจัดการฐานข้อมูล 

ทั้งข้อมูลแบบเวคเตอร์และแรสเตอร์สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้ โดยการใช้

รหัสที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจ าเพาะเจาะจงดังที่ได้แสดงในรูปที่ 3 และ 4 ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์

มีการจัดเก็บในรูปแบบตาราง หากข้อมูลมีปริมาณมากหรือมีผู้ใช้ข้อมูลหลายคน การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข

ข้อมูลอาจท าให้ข้อมูลขัดแย้งกัน และขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด เช่น ข้อมูลโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยชื่อ

โรงเรียน ระดับการให้บริการการศึกษา จ านวนนักเรียน และจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ดังแสดงใน

ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน 

(1) 

ช่ือโรงเรียน 

(2) 

ระดบัการใหบ้ริการ 

(3) 

จ้านวนนักเรียน (คน) 

(4) 

จังหวัด 

 การศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา  

ท่าวารี ประถมศึกษา 0 425 กรุงเทพฯ 

ชุมชนบังเหนือ ประถม - 387 สกลนคร 

ส่องดาววิทยา อนุบาล, ประถม  29 296 นครราชสีมา 

ปทุมวาปี ประถมศึกษา - 334 โคราช 

วัดไทร อนุบาล และประถม 18 219 กรุงเทพมหานคร 

เจ้าพระยา ประถมศึกษา  0 289 กทม. 

วัดไผ ่ อนุบาล 76 0 กรุงเทพฯ 

ชุมพล ประถม 0 634 สกลนคร 

วัดดอน อนุบาล และประถม 42 397 สลกนคร 
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จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลในสดมภ์ที่ 2 ระดับการให้บริการการศึกษา และสดมภ์ที่ 4 จังหวัด 

เกิดความซ้ าซ้อน ขัดแย้ง และไม่น่าเชื่อถือมากที่สุด โดยขาดมาตรฐานของการก าหนดชื่อ และรูปแบบ

การจัดเก็บข้อมูล ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดระบบข้อมูลตามหลักการของฐานข้อมูล    

โดยก าหนดรหัสให้กับข้อมูลที่เป็นหลักของเรื่อง คือ ชื่อโรงเรียน และก าหนดรหัสให้กับข้อมูลที่มี      

การอ้างถึงบ่อยๆ ได้แก่ ระดับการศึกษา และจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลเหล่าน้ีสะดวกในการอ้างอิงซ้ าๆ    

ฐานข้อมูลโรงเรียนจึงประกอบด้วยตารางย่อยๆ เชื่อมโยงกันโดยใช้รหัส ตามหลักการของฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ซึ่งแสดงในรูปที่ 5 หลักการออกแบบฐานข้อมูลสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือระบบจัดการ

ฐานข้อมูลทั่วไป  

การแสดงที่ตั้งของโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแทนด้วยฟีเชอร์ประเภทจุด 

และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงไปยังฟีเชอร์ประเภทจุดโดยการก าหนดรหัสโรงเรียนให้ตรง

กับรหัสของจุด ส าหรับข้อมูลในตารางจังหวัดและการให้บริการสามารถรวม (Join) เข้ากับตารางโรงเรียน

ซึ่งเป็นตารางข้อมูลหลักเพื่อใช้เชื่อมโยงกับฟีเชอร์ประเภทจุดได้ต่อไป 

โรงเรียน    ระดบัการศึกษา   

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รหัสจังหวัด  รหัสระดับ ระดับการศึกษา  

1 ท่าวารี 1  1 อนุบาล  

2 ชุมชนบังเหนือ 3  2 ประถมศึกษา  

3 ส่องดาววิทยา 2     

4 ปทุมวาปี 2  การใหบ้ริการ   

5 วัดไทร 1  รหัสโรงเรียน รหัสระดับ จ านวนนักเรียน  

6 เจ้าพระยา 1  1 2 425 

7 วัดไผ ่ 1  2 2 387 

8 ชุมพล 3  3 1 29 

9 วัดดอน 3  3 2 296 

    4 2 334 

จังหวัด    5 1 18 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด   5 2 219 

1 กรุงเทพมหานคร   6 2 289 

2 นครราชสีมา   7 1 76 

3 สกลนคร   8 2 634 

    9 1 42 

    9 2 397 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

การใช้ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีดังต่อไปนี้ 
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 ลดความซ้้าซ้อนของข้อมูล การน าข้อมูลเรื่องเดียวกันมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล

หน่ึงและให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 กลุ่ม เป็นการประหยัดทรัพยากรและมีความ

สะดวกในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล 

 เล่ียงความขัดแย้งของข้อมูล ในการด าเนินการกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข

ข้อมูลอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้ เช่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ และ กทม .   

ในตารางที่ 1 หมายถึงจังหวัดเดียวกันถึงแม้จะพิมพ์ไม่เหมือนกัน เมื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล

โดยใช้รหัสจังหวัดในการอ้างอิงดังรูปที่ 5 สามารถหลีกเล่ียงความขัดแย้งของข้อมูลได ้

 สามารถก้าหนดสิทธิในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ได้ การเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเป็น

ศูนย์กลางและจัดการบริการให้กับผู้ใช้หลายกลุ่ม ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถก าหนดสิทธิใน

การใช้ข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ตามระดับความจ าเป็นในการใช้งาน 

 สามารถควบคุมมาตรฐาน ผู้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานด้านต่างๆ ของข้อมูล 

การรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางท าให้การบริหารมาตรฐานด าเนินการได้สะดวก 

 สามารถควบคุมความปลอดภัยของฐานข้อมูล เน่ืองจากผู้ใช้หลายกลุ่มถูกก าหนดมีสิทธิใน

การเข้าใช้ข้อมูลแตกต่างกันไป การก าหนดระดับของผู้ใช้จึงเป็นกลไกส าคัญในการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล 

 สามารถควบคุมความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมูล ความคงสภาพขอข้อมูล หมายถึง 

การที่ข้อมูลมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ข้อมูลจ านวนนักเรียนต้องมีค่า     

ไม่น้อยกว่า 0 เป็นต้น ในกระบวนการจัดการฐานข้อมูลสามารถก าหนดกฎความคงสภาพ

ของข้อมูลได้ 

ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลจะเด่นชัดขึ้นส าหรับระบบใหญ่ๆ ซึ่งมีผู้ใช้หลายคน และข้อมูลมี

ปริมาณมาก ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นระบบที่มีผู้ใช้หลายคน (Multi-

user) ดังน้ันการใช้ฐานข้อมูลจึงมีจุดประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ เท่าน้ัน บทบาทของการ

จัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเด่นชัดขึ้น หากมีการใช้เรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และท า

การวิเคราะห์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาข้ึนตามล าดับ 

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ และข้อมูลกราฟฟิกซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ

เวคเตอร์ หรือแรสเตอร์ ดังน้ันในการค้นหาข้อมูลจึงสามารถใช้เงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือ

ใช้เงื่อนไขเชิงพื้นที่ก็ได้ 

 การค้นหาโดยก้าหนดเงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การค้นหาข้อมูลวิธีน้ีเป็นการ

ก าหนดเงื่อนไขตามข้อมูลซึ่งเก็บอยู่ในตารางข้อมูล เช่น ต้องการค้นหาแม่น้ าที่มีน้ าไหล    

ตลอดปี โดยใช้เง่ือนไขดังน้ี 

str_cl_t = “ทางน้ ามีน้ าตลอดปี” 
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โดย str_cl_t เป็นชื่อของสดมภ์ในตารางข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลว่า ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดปีหรือไม่ 

ตารางข้อมูลและผลจากการค้นหาข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การค้นหาโดยก าหนดเงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 

 

 การค้นหาโดยก้าหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่ เป็นการค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากต าแหน่งของ   

พื้นที่ที่ใช้เป็นเงื่อนไข เช่น หาแม่น้ าที่ไหลผ่านเขตสุขาภิบาล โดยข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

ประกอบดว้ย ข้อมูลแม่น้ า และขอบเขตสุขาภิบาล ผลของการค้นหาข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การค้นหาโดยก าหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 

ความสามารถในการค้นหาข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสมรรถนะของ

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากน้ีซอฟต์แวร์บางชนิดยังเปิดกว้างในการยอมรับชุดค าสั่ง

ที่ผู้ใช้เขียนเพิ่มเติมลงไปอีกด้วย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีกระบวนวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ ซึ่งในเอกสารน้ีจะ

บรรยายถึงการวิเคราะห์ 4 รูปแบบหลักๆ ดังน้ี 

5.1 พื้นที่กันชน 
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การสร้างแนวพื้นที่รอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นระยะทางตามที่ก าหนด เรียกว่า การสร้างพื้นที่กัน

ชน ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ สามารถสร้างพื้นที่กันชนรอบจุด เส้น และอาณาบริเวณ ได้ ส่วนข้อมูล

แรสเตอร์ก็สามารถสร้างพื้นที่กันชนได้เช่นกัน แต่ด้วยลักษณะโครงสร้างข้อมูลซึ่งเป็นกริดเซลล์        

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากริดเซลล์มีขนาดใหญ่ การสร้างพื้นที่กันชนก็จะยิ่งมีความคลาดเคล่ือนเชิงระยะทาง 

ดังน้ันการสร้างพื้นที่กันชนจึงมักจะใช้ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ ส าหรับฟีเชอร์หน่ึงๆ สามารถสร้าง 

พื้นที่กันชนได้หลายช่วงตามระยะทางที่ก าหนด โดยพื้นที่กันชน 1 ชั้นและ 2 ชั้นของฟีเชอร์ประเภทจุด 

และพื้นที่กันชนของเส้นได้แสดงในรูปที่ 8 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 พื้นที่กันชนของฟีเชอร์ประเภทจุดและเส้น 

ส าหรับพื้นที่กันชนของอาณาบริเวณสามารถสร้างได้หลายลักษณะ โดยสร้างออกไปด้านนอก

ของอาณาบริเวณ และสร้างเข้ามาภายในอาณาบริเวณ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น  

ฟีเชอร์อาณาบริเวณถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหนองน้ าแห่งหน่ึง แหล่งที่อยู่อาศัยของกวางต้องอยู่ห่าง

แหล่งน้ าไม่เกิน 1 กิโลเมตร ดังน้ันในการพิจารณาพื้นที่ที่กวางอาจอาศัยอยู่ จะต้องสร้างพื้นที่กันชน

ออกไปด้านนอกของหนองน้ าเป็นระยะ 1 กิโลเมตร หรือพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ าต้องอยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน 

2 เมตร ดังน้ันต้องสร้างพื้นที่กันชนเข้ามาด้านในหนองน้ าเป็นระยะ 2 เมตร เป็นต้น ตัวอย่างพื้นที่      

กันชนที่สร้างออกไปด้านนอกและเข้ามาด้านในของอาณาบริเวณ พื้นที่กันชนที่สร้างออกไปด้านนอก

ของอาณาบริเวณ และพื้นที่กันชนที่สร้างเข้ามาด้านในของอาณาบริเวณ ได้แสดงตามล าดับในรูปที่ 9 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 พื้นที่กันชนของฟีเชอร์ประเภทอาณาบริเวณ 

ผลการจากสร้างพื้นที่กันชนของฟีเชอร์ทุกชนิดจะได้ฟีเชอร์ประเภทอาณาบริเวณ ซึ่งผู้

วิเคราะห์สามารถก าหนดข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ของพื้นที่กันชน เช่น การก าหนดค่าคะแนนให้พื้นที่กันชน

ที่อยู่ใกล้ฟีเชอร์มีคะแนนเป็น 10 ส่วนพื้นที่กันชนที่อยู่ไกลมีค่าคะแนนเป็น 5 ข้อมูลกราฟฟิกและข้อมูล

ลักษณะสัมพันธ์ของพื้นที่กันชนสามารถใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ต่อไป 

5.2 การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
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การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายชั้นร่วมกัน โดยข้อมูลเหล่าน้ัน      

ต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีคุณลักษณะต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะท าให้ได้ชั้นข้อมูลใหม่ เช่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต A โดยชั้นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน

ประกอบด้วย การกระจายของสิ่งมีชีวิตชนิด X, Y และ Z ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต A ชั้นข้อมูลภูมิประเทศ        

ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชั้นข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชั้นข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ แผนผัง

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 10 
 

 

 

 

 

 

 

ซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ 
 

รูปที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ในการซ้อนทับข้อมูลมีกระบวนการในการค านวณโดยใช้หลักพีชคณิตบูลีน (Boolean 

Algebra) ซึ่งมีตัวด าเนินการ คือ NOT, AND, OR และ XOR โดยก าหนดให้มีพื้นที่ A และ B เมื่อใช้ตัว

ด าเนินการแบบต่างๆ กระท ากับพื้นที่ A และ B จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 11 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ผลจากการใช้ตัวด าเนินการแบบบูลีน 

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีตัวด าเนินการเพียง NOT, AND และ OR ถ้าหากการวิเคราะห์     

จ าเป็นต้องใช้ XOR ก็สามารถผสมผสานตัวด าเนินการอื่นๆ เข้าด้วยกันโดย  

A XOR B = (A OR B) AND NOT (A AND B) 

ในการก าหนดตัวด าเนินการเพื่อซ้อนทับข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ 

เช่น ในหนองน้ าแห่งหน่ึงก าหนดพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ าต้องอยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน 2 เมตร และต้องมี

 

การกระจายของสิ่งมีชีวิต 

X 
การกระจายของสิ่งมีชีวิต 

Y 

การกระจายของสิ่งมีชีวิต Z 

ภูมิประเทศ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การถือครองกรรมสทิธิ ์

พื้นที่อนุรักษ์ 

พื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์

ของสิ่งมีชีวิต A 

 



 

   12 

ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ดังน้ันการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต้องใช้ชั้นข้อมูล 2 ชั้น โดยชั้นข้อมูลแรกเป็น     

พื้นที่กันชนที่สร้างเข้าไปในหนองน้ าเป็นระยะ 2 เมตร ส่วนชั้นข้อมูลที่สองเป็นพื้นที่ในหนองน้ าที่มี

ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ในการวิเคราะห์ต้องน าชั้นข้อมูลทั้งสองมาซ้อนทับกันโดยใช้ตัวด าเนินการแบบ 

AND เป็นต้น 

5.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)  

ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะเป็นการวิเคราะห์ฟีเชอร์เส้นเท่าน้ัน ฟีเชอร์เส้นในระบบ      

สารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเส้นสมมติ เช่น เส้นรุ้ง เส้นแวง และเส้นขอบเขตการปกครอง      

ส่วนเส้นอีกประเภทหน่ึงเป็นเส้นที่ปรากฏอยู่จริง เช่น เส้นถนน เส้นแม่น้ า และเส้นทางสายไฟฟ้า       

ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเส้นที่ปรากฏอยู่จริง  

ส่วนใหญ่การวิเคราะห์โครงข่ายจะถูกน าไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางคมนาคม เช่น การเดินทาง

จากบ้านไปที่ท างานต้องใช้เส้นทางใดจึงจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด ในบางกรณีการหาระยะทางที่สั้น    

ที่สุดไม่ใช่ค าตอบที่ผู้วิเคราะห์ต้องการ แต่สิ่งที่ต้องการก็คือเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางจากบ้าน    

ไปที่ท างาน ในการหาค าตอบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้วิเคราะห์ต้องการน ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น 

ระยะทางต้องสั้นที่สุด และใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ดังน้ันการหา   

เส้นทางจากบ้านไปยังที่ท างานโดยใช้เงื่อนไขระยะทางสั้นที่สุด กับเส้นทางที่ดีที่สุดอาจได้ผลจากการ

วิเคราะห์แตกต่างกัน ดังรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 การวิเคราะห์โครงข่ายหาเส้นทางสั้นที่สุด และเส้นทางดีที่สุด 

ในการวิเคราะห์หาเส้นทางจากบ้านไปยังที่ท างานเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์หาเส้นทางจาก

จุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง แต่การวิเคราะห์โครงข่ายยังมีวิธีการวิเคราะห์ในอีกรูปแบบหน่ึงก็คือ              

การเดินทางจากจุดหน่ึงไปให้ถึงทั่วทุกจุดที่ต้องการและกลับมายังจุดเริ่มต้น เช่น บุรุษไปรษณีย์ต้องส่ง

จดหมายให้กับบ้านแต่ละหลังในพื้นที่รับผิดชอบและกลับมายังที่ท าการไปรษณีย์ ตัวอย่างการวิเคราะห์

โครงข่ายเช่นน้ีได้แสดงในรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังทุกจุดที่ต้องการและกลับมาที่จุดเร่ิมต้น 

ในการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย   

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ตัดข้ึนมาใหม่ และสภาพการจราจร ตลอดจนการน ากฎจราจรเข้ามาร่วมพิจารณา

ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ในรูปแบบน้ีจึงต้องมีความละเอียดในการก าหนดปัจจัยเพื่อให้ได้ผลการ

วิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

5.4 การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface Analysis) 

การวิเคราะห์พื้นผิวเป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรหน่ึงซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

มิติที่ 3 ของข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลเชิงพื้นที่มีค่าพิกัดตามแนวแกน X และ Y ส่วนตัวแปรที่น ามา

วิเคราะห์เป็นค่า Z ที่มีการกระจายตัวครอบคุมทั้งพื้นที่ ตัวอย่างของค่า Z ได้แก่ ข้อมูลความสูงของพื้นที่ 

ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และราคาที่ดิน เป็นต้น   ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวสามารถแสดงเป็นภาพ 3 

มิติให้เห็นถึงความแปรผันของข้อมูลด้วยลักษณะสูงต่ าของพื้นผิวน้ัน การแสดงข้อมูลพื้นผิวสามารถใช้

โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์โดยการใช้ Triangulated Irregular Network (TIN) หรือใช้โครงสร้างแบบ

แรสเตอร์โดยการใช้ Digital Elevation Model (DEM) 

 TIN แสดงลักษณะของพื้นผิวโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมหลายรูปซึ่งมีด้านประชิดกันและ

ใช้จุดยอดร่วมกันเรียงต่อเน่ืองกันไป โดยค่า Z จัดเก็บอยู่ที่จุดยอดของสามเหลี่ยม จุด

เหล่าน้ีจะกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ โดยพื้นที่ที่มีความแตกต่างของค่า Z มากๆ จุดจะอยู่

ใกล้ๆ กัน แต่พื้นที่ที่มีค่า Z ไม่แตกต่างกันนัก จุดจะอยู่ห่างกันดังที่แสดงในรูปที่ 14 

ด้านซ้ายมือ 

 DEM มีลักษณะเป็นกริดเซลล์ขนาดเท่ากันเรียงต่อเน่ืองกันครอบคลุมทั้งพื้นที่ ค่า

ประจ ากริดเซลล์คือค่า Z ดังน้ันค่า Z ในพื้นที่จึงมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ ดังรูป

ที่ 14 ด้านขวามือ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 ลักษณะของ TIN และ DEM 

ในเบื้องต้นข้อมูลค่า Z ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิวมีอยู่เพียงบางจุดในพื้นที่ศึกษา เช่น 

ข้อมูลน้ าฝนมีอยู่ที่ต าแหน่งของสถานีน้ าฝนซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ศึกษาเท่าน้ัน การจะวิเคราะห์ค่า Z จึง

จ าเป็นต้องใช้การประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) ภายใต้สมมติฐาน 2 ข้อคือ ค่า Z ต้องมี
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การเปลี่ยนแปลงแบบต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป และค่า Z ต้องมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยค่า Z ของจุด

ที่ไม่ทราบค่าจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดที่ทราบค่าที่อยู่ไกลออกไปเป็นระยะทางน้อยที่สุด 

ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวนอกจากจะแสดงข้อมูลในแบบ 3 มิติ ยังสามารถแสดงแบบ 2 

มิติได้เช่นกัน ดังเช่นผลจากการประมาณค่าปริมาณน้ าฝนสามารถแสดงในรูปของเส้นชั้นน้ าฝน การ

แสดงข้อมูลในลักษณะน้ีจะต้องมีการแบ่งชั้นข้อมูลออกเป็นช่วงๆ ดังรูปที่ 15 ซึ่งเป็นข้อมูลน้ าฝนเฉลี่ย

ต่อปีของจังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวซึ่งแสดงในลักษณะ 2 มิติ 

การวิเคราะห์พื้นผิวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์

ภาพตัดขวาง การแสดงลักษณะของพื้นผิว การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นภูมิประเทศจาก

มุมมองต่างๆ การค านวณปริมาตรของพื้นที่ และการแสดงลักษณะภูมิประเทศร่วมกับแผนที่  หรือ

ภาพถ่าย เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat ดังแสดงในรูปที่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 การแสดงข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ DEM 

6. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบของข้อมูลเชิงพื้นที่ 

บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ร่วมกัน ตัวอย่างที่น ามาบรรยายในเอกสารน้ีเป็นการน าระบบ     

สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในหลายเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีความแตกต่างด้านข้อมูลและ

กระบวนการวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันไป 

6.1 การท้าแบบจ้าลองเชิงพื้นที่ส้าหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ 

(จตุรวิทย,์ มาณวิกา และชรัตน์, 2544) 
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ในการวิจัยน้ีใช้หลักการเชิงบูรณาการของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับในโค-กระบือเพื่อน ามาสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่และก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับของโค-กระบือด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเลือกท าการศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของระบบ

นิเวศวิทยา และมีรายงานการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในหลายพื้นที่ของจังหวัด การสร้าง

แบบจ าลองอาศัยกระบวนการซ้อนทับของชั้นข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม และรายงานจากกรมปศุสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่ง

น้ าผิวดิน แม่น้ า คลองชลประทาน ปริมาณ  น้ าฝนโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุดใน

แต่ละเดือน พื้นที่ชุ่มน้ าและพื้นที่ลุ่ม ระดับความลาดชันของพื้นที่ และพื้นที่ทุ่งหญ้า โดยน าปัจจัยต่างๆ

เหล่าน้ีมาจัดอันดับความส าคัญและก าหนดค่าพิสัยเพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เสี่ยงต่อการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ครั้งน้ีอยู่ในรูปของการคูณค่าพิสัย

ของปัจจัยแต่ละตัว โดยให้ค่าพิสัยเท่ากับ 1 เมื่อปัจจัยน้ันท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูง 

และให้ค่าพิสัยเท่ากับ 0.8, 0.5 และ 0    เมื่อปัจจัยน้ันท าให้มีความเสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยง

เล็กน้อย       และไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเลย ตามล าดับ แผนผังวิธีวิเคราะห์ได้

แสดงในรูปที่ 17 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17  แผนผังวิธีการด าเนินงานท าแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ ในแต่ละเดือน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

แผนท่ีภูมิประเทศ 

แผนท่ีต าบล 

ภาพถ่ายดาวเทียม 

แผนท่ีภูมิประเทศ 

ข้อมูลปรมิาณน  าฝน

เฉลี่ยในแต่ละเดือน 

ข้อมูลอณุหภูมิโดยเฉลี่ย 

ต่ าสุดในแต่ละเดือน 

ลากเส้นขอบเขต 

เชื่อมโยงชั นข้อมูล 

ประมาณค่าช่วงและก าหนดค่าช่วง 

แปลภาพ ลากเส้นขอบเขต เชื่อมโยงชั นข้อมูล ท า

Buffer 

ประมาณค่าจากข้อมูล 
ใน Coverage 

Contour 
โดยวิธี TIN 

ขอบเขตการปกครอง 
ระดับจังหวัด และอ าเภอ 

ระดับจังหวัด, อ าเภอ 

ขอบเขตการปกครอง 

ระดับต าบล 

ระดับต าบล 

ปริมาณน  าฝนเฉล่ียรายเดือน 

อุณหภูมิโดยเฉล่ียต่ าสุดรายเดือน 

ขอบเขตความลาดชันของพื นท่ี 

แหล่งน  าผิวดิน 

Buffer = 950 

m. 

แม่น  า 

Buffer = 

650 m. 

คลองชลประทาน 

คลองชลประทาน

Buffer = 

400 m. 

พื นที่ชุ่มน  าและพื นท่ีลุ่ม 

หญ้าริมน  า 

แหล่งข้อมูล ชั้นข้อมูล (GIS 

Layer) 

ก าหนดค่า

พิสัยของปัจจัย

ที่ท าให้เกิดโรค 

การซ้อนทับข้อมูล 

(Overlay) 
คูณค่าพิสัยและ

ก าหนดค่าความ 

เสี่ยงในระดับ 

ต่างๆ 

 
พื นที่เสี่ยงต่อการเกิด

โรคพยาธิใบไม้ตับโค-
กระบือในแต่ละเดือน 

 
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

 
Ye

s. 

 

N
o. 

1
5
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ผลการวิเคราะห์ที่ได้คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงในระดับอ าเภอและต าบลของแต่ละเดือนในปี

น้ันๆ และเพื่อให้ค่าที่ได้จากวิธีการที่พัฒนาขึ้นน้ีมีความเชื่อถือได้จึงท าการตรวจสอบอีกครั้งโดยน าผล     

ที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลจากการออกส ารวจและผลจากการตรวจอุจาระโค-กระบือใน

ห้องปฏิบัติการ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอสหัสขันธ์เป็นอ าเภอที่มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือมากที่สุด นอกจากน้ียังพบว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือน

พฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีโอกาสเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 18 และ 

19 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 18 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือของจังหวัด

กาฬสินธุ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือของจังหวัด

กาฬสินธุ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
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การศึกษาครั้งน้ีสามารถพัฒนาเป็นแบบจ าลองในการก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้และยังสามารถพัฒนาเป็นแผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุในการป้องกันโรคได้อีกด้วย 

6.2 ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543) 

ความแห้งแล้งเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญอย่างหน่ึงของประเทศไทย ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมีหลาย

สาเหตุด้วยกัน ทั้งปัญหาปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอและการกระจายของฝนไม่ทั่ วถึง พื้นที่ไม่มีแหล่ง     

เก็บกักน้ าเพียงพอและความสามารถที่จะอุ้มน้ าของดินต่ า ตลอดจนแหล่งน้ าต่างๆ ที่มีอยู่ตื้นเขิน ท าให้

น้ าไหลบ่าลงสู่แม่น้ าสายหลักต่างๆ และไหลลงทะเล สถานะภาพของภัยแล้งเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุค

ทุกสมัยให้ความส าคัญมาเป็นล าดับ 

ภาพถ่ายดาวเทียมส ารวจทรัพยากร เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่สามารถให้ข้อมูลเป็นบริเวณ

กว้างบ่งบอกสถานะของภัยแล้งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะก าหนด

ขอบเขตภัยแล้งสามารถจัดท าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะก าหนดความหนักเบาของพื้นที่      

ทั้งน้ีจะมขี้อมูลที่เป็นแหล่งในการวิเคราะห์หลายอย่างด้วยกัน เช่น  ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ 

ข้อมูลธรณีวิทยา เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบเหล่าน้ีสามารถปรับแปลงแก้ไขได้ เมื่อมีเหตุการณ์

เปลี่ยนไปหรือมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ข้ึน ฐานข้อมูลที่ได้รับจะจัดเป็นชั้นๆ และเอื้อประโยชน์โดยตรง

ในการเป็นฐานใช้วิเคราะห์เชิงผสมผสาน และหากปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์

ในด้านอื่นๆ ได้ด้วย  ดัง น้ันการท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรการวางแผนงานช่วยเหลือราษฎรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามล าดับความส าคัญ 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เกี่ยวกับ

สถานะภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมส ารวจ

ทรัพยากร 

พื้นที่ศึกษาครอบคุม 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย

แล้งใช้การซ้อนทับเชิงเมตริก (Matrix Overlay) ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา แผนที่เสี่ยงภัย

แล้งเชิงอุทกวิทยา และแผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพ 

แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 264 สถานี 

และประมาณค่าด้วยวิธี Kriging และแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยวิธี Decile Range 

แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา ได้จากข้อมูลแหล่งน้ าผิวดิน ข้อมูลขอบเขตชลประทาน 

โดยพิจารณาความเสี่ยงเป็นระยะทางด้วยการใช้การสร้างพื้นที่กันชนห่างจากแหล่งน้ า และน าไป

ซ้อนทับกับแผนที่ซึ่งได้จากการใช้ข้อมูลความหนาแน่นของล าน้ า กับแหล่งน้ าใต้ดิน 

แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพ ได้จากการวิเคราะห์ซ้อนทับระหว่างภูมิสัณฐานกับสภาพ

การระบายน้ าของดินร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน ในกรณีของภูมิสัณฐานถือว่าพื้นที่ต่ ามีความชุ่มชื้น

มากกว่าพื้นที่สูง ส่วนการระบายน้ าเร็วจะแห้งกว่าการระบายน้ าช้า การใช้ที่ดินจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง

ความชุ่มชื้นหรือแห้งแล้งของดิน เช่น ป่าไม่ผลัดใบจะชื้นกว่าป่าผลัดใบ หรือนาข้าวจะชื้นกว่าพืชไร่  เป็น

ต้น  
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การที่จะก าหนดว่าพื้นที่ใดเสี่ยงภัยแล้งมากหรือน้อยได้ใช้การวิเคราะห์ร่วมโดยใช้แผนที่

เสี่ยงภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา เชิงอุทกวิทยา และเชิงกายภาพ นอกจากน้ีได้ประมวลผลหมู่บ้านที่มีปัญหา

เกี่ยวกับความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม และหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ าดื่ม โดยแสดงการกระจายเชิง

พื้นที่ในระดับต่างๆ ทั่วภูมิภาค การผสมผสานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้แสดงในรูปที่ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 20 แนวทางการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

การส ารวจภาคสนามในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับปัญหาความแห้งแล้ง ได้ด าเนินการท า

แบบสอบถามจากกลุ่มหมู่บ้านที่ประสบภาวะภัยแล้งซ้ าซาก ร่วมกับข้อมูล กชช2ค ข้อมูลจากส านักงาน

ป้องกันจังหวัด ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ผลการศึกษาในครั้งน้ีได้แสดงแผนที่ของข้อมูลองค์ประกอบการวิเคราะห์จ านวนทั้งสิ้น 19 

ชั้นข้อมูล รวมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา เชิงอุทกวิทยา และเชิงกายภาพ ตลอดจนแผนที่   

ภัยแล้งโดยรวมจากลักษณะความเสี่ยงแบบต่างๆ ดังที่แสดงในรูปที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 แผนที่เสี่ยงภัยแล้ง 

 

 



 

   19 

บรรณานุกรม 

 

จตุรวิทย์ จารุสิน, มาณวิกา ผลภาค และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. การท าแบบจ าลองเชิงพื้นที่ส าหรับพื้นที่

เส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ.  ว.สมาคมส้ารวจข้อมูลระยะไกลและ

สารสนเทศภูมิศาสตร์  ม.ค. - เม.ย. 2544; 2(1): 17 - 32. 

ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์.  2540.  การส้ารวจข้อมูลระยะไกล.  ขอนแก่นการพิมพ์: ขอนแก่น. 

พุธษดี ศิริแสงตระกูล.  2539.  ระบบจัดการฐานข้อมูล.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแก่น. 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  2543.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัย

แล้ง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแก่น. 

Chou, Y.  1996.  Exploring Spatial Analysis in Geographic 

Information Systems.  OnWord Press: New York. 

Clarke, K.C.  1999.  Getting Started with Geographic Information 

Systems.  2ndEd.  Prentice-Hall: New Jersey. 

Davis, B.  1996.  GIS A Visual Approach.  Onword Press: Santa Fe. 

DeMers, M.N.  1997.  Fundamentals of Geographic Information 

Systems.  John Wiley & 

          Sons: New York. 

Maguire, D., Goodchild, M.F. and Rhind, D.  1991.  Geographical 

Information Systems.  

          Longman Scientific & Technical: New York. 

Raper, J. 1989.  Three Dimensional Applications in Geographic 

Information Systems.  Taylor & Francis: London. 

Star, J. and Estes, J.  1990.  Geographic Information Systems: An 

Introduction. Prentice-Hall: New Jersey. 


