ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
สิริพร กมลธรรม
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
1. ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นระบบสารสนเทศ
ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลที่มีพิกัดตาแหน่ง ซึ่งเป็นการผสมผสานการทางานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์
ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงเชิงพิกัด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงหมายรวมถึงทั้งระบบของ
การให้คาตอบเชิ งพื้นที่ ซึ่งใช้ เทคโนโลยีเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและ
นาเข้าข้ อมูล การจั ดเก็ บข้อมูลอย่ างเป็ นระบบ การก าหนดเงื่อนไขสาหรับเลือ กใช้ ข้อมูลเพื่อนาไป
วิเคราะห์ หรือสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่ และในท้ายที่สุดจะทาการแสดงผลซึ่งเป็นการตอบคาถามเชิง
พื้นให้แก่ผู้ใช้
ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบสาคัญในระบบสารสนเทศทั่วไปรวมทั้งระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
ในระยะแรกฐานข้อมูลได้จัดเก็บโดยใช้โปรแกรมกระดาษคานวณ (Spreadsheet) และพัฒนาเป็น
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-oriented Database) สิ่งที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล
ตัวเลข และตัวอักษร ข้อมูลเพียง 2 รูปแบบนี้ไม่เพียงพอสาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่
จาเป็นต้องมีการแทนลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริงเชิงพื้นที่ เช่น โรงเรียน แม่น้า แปลงพื้นที่นาข้าว
ดังนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงจาเป็นต้องใช้วัตถุเชิงนามธรรมเพื่อแทนสิ่งต่า งๆ ที่มีอยู่จริง วัตถุ
เชิงนามธรรม เรียกว่า ฟีเชอร์ (Feature) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุด (Point) เส้น
(Line) และอาณาบริเวณ (Area)
ฟีเชอร์ประเภทจุดใช้แทนตาแหน่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น โรงเรียน ดังรูปที่ 1.1 ฟีเชอร์ประเภท
เส้นใช้แทนตาแหน่งที่เรียงต่อเนื่องกันไปตามลาดับ เช่น แม่น้า ซึ่งแสดงในรูปที่ 1.2 ส่วนการใช้ฟีเชอร์
ประเภทอาณาบริเวณซึ่งประกอบขึ้นจากฟีเชอร์ประเภทเส้นตั้งแต่ 1 เส้นขึ้นไปต่อเนื่องกันจนเป็นรูปปิด
ใช้แทนพื้นที่ เช่น แปลงนาข้าว ดังรูปที่ 1.3

โรงเรียน

1.1 จุด
บริเวณ

แม่น้า

1.2 เส้น

รูปที่ 1 ประเภทของฟีเชอร์

นาข้าว
1.3 อาณา

นอกจากนี้ฟีเชอร์ยังสามารถใช้แสดงกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น การแพร่กระจายของประชากร
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และการแพร่กระจายของโรคระบาด เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้มักจะเกิดใน
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปกิ จ กรรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต อาจเปลี่ ย นไป ท าให้ ข้อ มู ล ลั ก ษณะสั ม พั น ธ์
(Attribute Data) ของฟีเชอร์เปลี่ยนไป ดังเช่นในรูป 1.3 เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรอาจ
เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกถั่วเหลือง การเปลี่ยนแปลงของเวลายังอาจส่งผลกระทบต่อรูปร่างของฟี
เชอร์อีกด้วย ดังเช่นในรูป 1.2 เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เส้นทางการไหลของแม่น้าอาจเปลี่ยนไปจาก
เดิม แต่ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิม คือ ฟีเชอร์นั้นยังคงเป็นแม่น้า ดังนั้นเวลาจึงจัดเป็น
คุณสมบัติที่สาคัญอีกประการหนึ่งของข้อมูล ข้อมูลแต่ละประเภทมีอายุ การใช้งานแตกต่างกัน เช่ น
ข้อมูลอาณาบริเวณที่ถูกน้าท่วมมีอายุการใช้งานสั้นกว่าข้อมูลเส้นชั้นความสูง เป็นต้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนองตอบความต้องการหลากหลาย
รูปแบบของผู้ใช้ เช่น เพื่อตรวจสอบข้อมูล ใช้ประกอบการแก้ปัญหา หรือเพื่อสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่
ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลจึงจาเป็นต้องเก็บในลักษณะเชิงเลข (Digital) เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลมี
ความสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลายคนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่
หลากหลายแตกต่างกันไป
2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4
ประการครบถ้วนและสอดรับกัน อันได้แก่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
2.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ มั ก จะจั ด สร้ า งโดยหลายหน่ ว ยงาน ส่ ว นใหญ่ จ ะแสดงในรู ป ของแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจาก Global Positioning System (GPS) ตลอดจนข้อมูล
จากรายงานต่างๆ ซึ่ งเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือตาราง เนื่องจากข้อมูลมีที่มาจากหลายแหล่ง
ท าให้มี รูปแบบการจั ด เก็ บที่ ห ลากหลาย และข้อ มูลอาจมีระบบพิกั ดที่ใ ช้ ใ นการอ้ างอิง แตกต่า งกั น
คุณลักษณะด้านความหลากหลายเช่นนี้เองจึงส่งผลกระทบถึง องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ให้ต้องมีสมรรถนะเพียงพอเพื่อให้สามารถดาเนินการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
2.2 บุคลากร
เนื่องจากงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องมีความชานาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น
เพื่อการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ โดยพื้นฐานแล้วบุคลากรด้านนี้ควรมีความรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์ การแผนที่ สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ควรมีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อีกทั้งมีความเข้าใจในข้อมู ลเชิงพื้นที่ และมีความสามารถในการคิดและ
ผสมผสานกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3 ฮาร์ดแวร์
ข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มี ป ริ ม าณมากจึ ง ต้ อ งจั ด เก็ บ แบบเชิ ง เลข ดั ง นั้ น
ฮาร์ ด แวร์ ค อมพิ ว เตอร์ จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น กระบวนการท างาน โดยฮาร์ ด แวร์
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ประกอบด้วยเครื่องคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์นาเข้าข้อมูล สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์สาหรับแสดงผล
ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจะต้องมีสมรรถนะเพียงพอสาหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมี
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับการทางานของซอฟต์แวร์ได้
2.4 ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องมีความสามารถเชิงกราฟฟิกในการแสดงภาพ
รูปแบบต่างๆ และต้องมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลหรือสามารถเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังต้องมีความสามารถในการนาเข้า แก้ไข และแปลง
รูป แบบข้ อ มู ล มี ก ระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ลงสื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก 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
โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง เรียกว่า เวคเตอร์ (Vector) นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่
แทนข้อมูลพื้นที่ด้วยค่าตัวเลขที่เรียงต่อเนื่องกันทั้งแนวแกน X และ Y ในลักษณะของเมตริก
โครงสร้างข้อมูลแบบนี้ เรียกว่า แรสเตอร์ (Raster) ตัวอย่างภาพที่มีโครงสร้างแบบนี้ก็คือ ภาพบน
จอโทรทัศน์ ในจอภาพประกอบด้วยจุดภาพ (Pixel) จานวนมากเรียงต่อเนื่องกันทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่ง แต่ละจุดภาพจะแสดงสีได้ 1 สี เมื่อจุดภาพทั้งหมดแสดงสี เราจึงเห็นภาพบนจอโทรทัศน์ ข้อมูล
แบบเวคเตอร์ และแรสเตอร์ มีการจัดการโครงสร้างแตกต่างกันดังนี้
3.1 โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์
ในทางคณิตศาสตร์คุณสมบัติของเวคเตอร์ต้องประกอบด้วย จุดเริ่มต้น ขนาด และทิศทาง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีโครงสร้างแบบเวคเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลประเภทจุด เส้น
และอาณาบริเวณ โดยข้อมูลเหล่านี้มีคุณสมบัติของเวคเตอร์ ดังนี้
 จุด เป็นหน่วยย่อยที่สุดของเวคเตอร์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น โดยขนาดและทิศทางมีค่า 0 จุด
เป็นเพียงตาแหน่งซึ่งไม่สามารถวัดพื้นที่ได้
 เส้น ประกอบด้วยเวคเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงเรียงต่อเนื่องกันเป็นลาดับ เส้นมี
เพียง 1 มิติ คือ มีความยาว แต่ไม่มีความกว้าง
 อาณาบริเวณ ประกอบด้วยเวคเตอร์ที่เรียงต่อเนื่องกันเป็นอนุกรม ซึ่งมีลักษณะเป็น
เส้นปิด ดังนั้นข้อมูลประเภทอาณาบริเวณจึงสามารถวัดพื้นที่ได้
การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ เช่น การแทนตาแหน่งของ
บ้านด้วยจุด แม่น้าแทนด้วยเส้น และพื้นที่ป่าแทนด้วยอาณาบริเวณ ได้แสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์
ตาแหน่งหรือรูปร่างของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกสามารถแทนด้วยฟีเชอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งจัดว่า
เป็นข้อมูลกราฟฟิก (Graphic Data) แต่ข้อมูลในพื้นที่จริงยังมีรายละเอียดบ่งบอกลักษณะต่างๆ
เช่น บ้านมีข้อมูลเลขที่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และชื่อของเจ้าบ้าน แม่น้ามีข้อมูลชื่อแม่น้า ป่าไม้มี
ข้อมูลชนิดป่า ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลตัวอักษรก็
ได้ ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์มีการจัดเก็บในฐานข้อมูล และมีรหัสสาหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลกราฟฟิก
ได้อย่างเจาะจง ในปัจจุบันฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์นิยมใช้โครงสร้างตามหลักการของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งสามารถใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
(Relational Database Management System: RDBMS) ทั่วไปเพื่อการจัดการ
ฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Oracle และ dBase การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
กราฟฟิกและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้แสดงในรูปที่ 3

ข้อมูลกราฟฟิก
อาณาบริเวณ
รหัส_
พิกัด (X,Y)
A
A1
(Xa1,Ya1),…,(Xan,Yan),(
Xa1,Ya1)

A1

P1

L
1
เส้น
รหัส_
L
L1
จุด
รหัส_

พิกัด (X,Y)
(Xl1,Yl1),…,(X
ln,Yln)

พิกัด
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P
P1

(X,Y)
(Xp,Yp
)

ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
จุด
ที่อยู่
รหัส_
P
P1
11 ม.7 ต.กลางดง อ.ปาก
ช่อง
จ.นครราชสีมา

ชื่อเจ้าบ้าน
นางพร รักษ์สัจจะ

เส้น
รหัส_
L
L1

ชื่อแม่น้า
รวกน้อย

อาณาบริเวณ
ชนิดป่า
รหัส_
A
ป่าผลัดใบ
A1

รูปที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกราฟฟิกและข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์มีจุ ดเด่นในด้านไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็ก จึ งใช้พื้นที่สาหรับ
การจัดเก็บน้อย และยังเหมาะสาหรับใช้แทนลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตคดโค้งทาให้สามารถแบ่ง
ขอบเขตของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถแทนข้อมูลได้อย่างมีความแม่นยาเชิงตาแหน่ง
3.2 โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์
ข้อมูลแบบแรสเตอร์มีโครงสร้างเป็นช่องสี่เหลี่ยม เรียกว่า จุดภาพ หรือ กริดเซลล์ (Grid
cell) เรียงต่อเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่ง ในแต่ละจุดภาพสามารถเก็บค่าได้ 1 ค่า โครงสร้าง
ข้อมูลแบบแรสเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการแทนค่าข้อมูลจากพื้นที่จริงลงในจุดภาพซึ่งมี
ตาแหน่งตามแนวแกน X และ Y ตรงกัน ค่าที่เก็บในแต่ละจุดภาพสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะ
สัมพันธ์ หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างการแทนข้อมูล
โดยใช้โครงสร้างแบบแรสเตอร์ได้แสดงในรูปที่ 4
ข้อมูลแรสเตอร์

พื้นที่จริง

ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
รหัส
0
1
2
3
ข้อมูลบ้าน

ข้อมูลแม่น้า

ประเภท
ไม่มีข้อมูล
บ้าน
แม่น้า
ป่าไม้
ข้อมูลป่าไม้
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รหัส
1

ที่อยู่
11 ม.7 ต.กลางดง อ.ปาก
ช่อง
จ.นครราชสีมา

ชื่อเจ้าบ้าน
นางพร รักษ์สัจจะ

รหัส
2

ชื่อแม่น้า
รวกน้อย

รหัส
3

ชนิดป่า
ป่าผลัดใบ

รูปที่ 4 การแทนข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์
ข้อมูลแบบแรสเตอร์มีจุดเด่นในด้านโครงสร้างซึ่งไม่ซับซ้อน ทาให้การประมวลผลในระดับ
จุดภาพมีความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบระหว่างจุดภาพหรือการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ตลอดจน
การนาข้อมูลไปใช้ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศที่สแกนแล้วเก็บเป็นไฟล์เชิง เลข
นอกจากนี้ข้อมูลแบบแรสเตอร์ยังมีความเหมาะสมกับการแทนลักษณะของพื้นผิว (Surface) ที่มี
ความต่อเนื่องกัน แต่ข้อมูลแรสเตอร์ก็มีจุดด้อย คือ ไฟล์มีขนาดใหญ่จึงใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก และ
ยังไม่มีความเหมาะสมในการแทนข้อมูลที่เป็นเส้นโค้ง หรือแทนตาแหน่งของจุด เพราะต้องใช้ 1
จุดภาพสาหรับแทนตาแหน่ง 1 ตาแหน่ง
4. การจัดการฐานข้อมูล
ทั้งข้อมูลแบบเวคเตอร์และแรสเตอร์สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้ โดยการใช้
รหัสที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจาเพาะเจาะจงดังที่ได้แสดงในรูปที่ 3 และ 4 ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
มีการจัดเก็บในรูปแบบตาราง หากข้อมูลมีปริมาณมากหรือมีผู้ใช้ข้อมูลหลายคน การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข
ข้อมูลอาจทาให้ข้อมูลขัดแย้งกัน และขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด เช่น ข้อมูลโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยชื่อ
โรงเรียน ระดับการให้บริการการศึกษา จานวนนักเรียน และจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
(1)
ชื่อโรงเรียน
ท่าวารี
ชุมชนบังเหนือ
ส่องดาววิทยา
ปทุมวาปี
วัดไทร
เจ้าพระยา
วัดไผ่
ชุมพล
วัดดอน

(2)
ระดับการให้บริการ
การศึกษา
ประถมศึกษา
ประถม
อนุบาล, ประถม
ประถมศึกษา
อนุบาล และประถม
ประถมศึกษา
อนุบาล
ประถม
อนุบาล และประถม

(3)
จ้านวนนักเรียน (คน)
อนุบาล
ประถมศึกษา
0
425
387
29
296
334
18
219
0
289
76
0
0
634
42
397

(4)
จังหวัด
กรุงเทพฯ
สกลนคร
นครราชสีมา
โคราช
กรุงเทพมหานคร
กทม.
กรุงเทพฯ
สกลนคร
สลกนคร
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จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลในสดมภ์ที่ 2 ระดับการให้บริการการศึกษา และสดมภ์ที่ 4 จังหวัด
เกิดความซ้าซ้อน ขัดแย้ง และไม่น่าเชื่อถือมากที่สุด โดยขาดมาตรฐานของการกาหนดชื่อ และรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการจั ดระบบข้อมูลตามหลักการของฐานข้อมูล
โดยก าหนดรหั สให้กั บข้ อมู ลที่ เป็ นหลัก ของเรื่อ ง คือ ชื่ อโรงเรี ย น และก าหนดรหัส ให้ กั บ ข้อ มูล ที่ มี
การอ้างถึงบ่อยๆ ได้แก่ ระดับการศึก ษา และจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้สะดวกในการอ้างอิงซ้ าๆ
ฐานข้อมูลโรงเรียนจึงประกอบด้วยตารางย่อยๆ เชื่อมโยงกันโดยใช้รหัส ตามหลักการของฐานข้อ มูลเชิง
สัมพันธ์ซึ่งแสดงในรูปที่ 5 หลักการออกแบบฐานข้อมูลสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือระบบจัดการ
ฐานข้อมูลทั่วไป
การแสดงที่ตั้งของโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแทนด้วยฟีเชอร์ประเภทจุด
และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงไปยังฟีเชอร์ประเภทจุดโดยการกาหนดรหัสโรงเรียนให้ตรง
กับรหัสของจุด สาหรับข้อมูลในตารางจังหวัดและการให้บริการสามารถรวม (Join) เข้ากับตารางโรงเรียน
ซึ่งเป็นตารางข้อมูลหลักเพื่อใช้เชื่อมโยงกับฟีเชอร์ประเภทจุดได้ต่อไป
โรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงเรียน
ท่าวารี
ชุมชนบังเหนือ
ส่องดาววิทยา
ปทุมวาปี
วัดไทร
เจ้าพระยา
วัดไผ่
ชุมพล
วัดดอน

จังหวัด
รหัสจังหวัด
1
2
3

ชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สกลนคร

รหัสจังหวัด
1
3
2
2
1
1
1
3
3

ระดับการศึกษา
รหัสระดับ
ระดับการศึกษา
1
อนุบาล
2
ประถมศึกษา
การให้บริการ
รหัสโรงเรียน
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
9
9

รหัสระดับ
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2

จานวนนักเรียน
425
387
29
296
334
18
219
289
76
634
42
397

รูปที่ 5 ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การใช้ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีดังต่อไปนี้
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 ลดความซ้้าซ้อนของข้อมูล การนาข้อมูลเรื่องเดียวกันมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล
หนึ่งและให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 กลุ่ม เป็นการประหยัดทรัพยากรและมีความ
สะดวกในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล
 เลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล ในการดาเนินการกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข
ข้อมูลอาจทาให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้ เช่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ และ กทม.
ในตารางที่ 1 หมายถึงจังหวัดเดียวกันถึงแม้จะพิมพ์ไม่เหมือนกัน เมื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล
โดยใช้รหัสจังหวัดในการอ้างอิงดังรูปที่ 5 สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้
 สามารถก้า หนดสิทธิใ นการใช้ข้อ มูลของผู้ใ ช้ได้ การเก็ บข้อมูลไว้ในฐานข้ อมูลซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางและจัดการบริการให้กับผู้ใช้หลายกลุ่ม ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถกาหนดสิทธิใน
การใช้ข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ตามระดับความจาเป็นในการใช้งาน
 สามารถควบคุมมาตรฐาน ผู้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานด้านต่างๆ ของข้อมูล
การรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางทาให้การบริหารมาตรฐานดาเนินการได้สะดวก
 สามารถควบคุมความปลอดภัยของฐานข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้หลายกลุ่มถูกกาหนดมีสิทธิใน
การเข้าใช้ข้อมูลแตกต่างกันไป การกาหนดระดับของผู้ใ ช้จึ งเป็นกลไกสาคัญในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
 สามารถควบคุมความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมูล ความคงสภาพขอข้อมูล หมายถึง
การที่ ข้อมู ลมีคุ ณสมบัติส อดคล้องกั บความเป็นจริง เช่ น ข้อ มูลจ านวนนัก เรีย นต้อ งมีค่ า
ไม่น้อยกว่า 0 เป็นต้น ในกระบวนการจัดการฐานข้อมูลสามารถกาหนดกฎความคงสภาพ
ของข้อมูลได้
ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลจะเด่นชัดขึ้นสาหรับระบบใหญ่ๆ ซึ่งมีผู้ใช้หลายคน และข้อมูลมี
ปริมาณมาก ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นระบบที่มีผู้ใช้หลายคน (Multiuser) ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลจึงมีจุดประสงค์เพื่อ จัดการข้อมูลปริมาณมากๆ เท่านั้น บทบาทของการ
จัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเด่นชัดขึ้น หากมีการใช้เรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และทา
การวิเคราะห์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นตามลาดับ
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ และข้อมูลกราฟฟิกซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ
เวคเตอร์ หรือแรสเตอร์ ดังนั้นในการค้นหาข้อมูลจึงสามารถใช้เงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือ
ใช้เงื่อนไขเชิงพื้นที่ก็ได้
 การค้นหาโดยก้าหนดเงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การค้นหาข้อมูลวิธีนี้เป็นการ
กาหนดเงื่อนไขตามข้ อมูลซึ่งเก็ บอยู่ในตารางข้อมูล เช่ น ต้องการค้นหาแม่น้าที่มีน้าไหล
ตลอดปี โดยใช้เงื่อนไขดังนี้
str_cl_t = “ทางน้ามีน้าตลอดปี”
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โดย str_cl_t เป็นชื่อของสดมภ์ในตารางข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลว่า ทางน้ามีน้าไหลตลอดปีหรือไม่
ตารางข้อมูลและผลจากการค้นหาข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 การค้นหาโดยกาหนดเงื่อนไขตามข้อมูลลักษณะสัมพันธ์
 การค้นหาโดยก้าหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่ เป็นการค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากตาแหน่งของ
พื้นที่ที่ใช้เป็นเงื่อนไข เช่น หาแม่น้าที่ไหลผ่านเขตสุขาภิบาล โดยข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
ประกอบด้วย ข้อมูลแม่น้า และขอบเขตสุขาภิบาล ผลของการค้นหาข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 การค้นหาโดยกาหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสมรรถนะของ
ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์บางชนิดยังเปิดกว้างในการยอมรับชุดคาสั่ง
ที่ผู้ใช้เขียนเพิ่มเติมลงไปอีกด้วย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีกระบวนวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ ซึ่งในเอกสารนี้จะ
บรรยายถึงการวิเคราะห์ 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้
5.1 พื้นที่กันชน
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การสร้างแนวพื้นที่รอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะทางตามที่กาหนด เรียกว่า การสร้างพื้นที่กัน
ชน สาหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ สามารถสร้างพื้นที่กันชนรอบจุด เส้น และอาณาบริเวณ ได้ ส่วนข้อมูล
แรสเตอร์ ก็ ส ามารถสร้ า งพื้ น ที่ กั น ชนได้ เ ช่ น กั น แต่ ด้ ว ยลั ก ษณะโครงสร้ า งข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น กริ ด เซลล์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากริดเซลล์มีขนาดใหญ่ การสร้างพื้นที่กันชนก็จะยิ่งมีความคลาดเคลื่อนเชิงระยะทาง
ดังนั้นการสร้างพื้นที่กันชนจึงมักจะใช้สาหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ สาหรับฟีเชอร์หนึ่งๆ สามารถสร้าง
พื้นที่กันชนได้หลายช่วงตามระยะทางที่กาหนด โดยพื้นที่กันชน 1 ชั้นและ 2 ชั้นของฟีเชอร์ประเภทจุด
และพื้นที่กันชนของเส้นได้แสดงในรูปที่ 8 ตามลาดับ

รูปที่ 8 พื้นที่กันชนของฟีเชอร์ประเภทจุดและเส้น
สาหรับพื้นที่กันชนของอาณาบริเวณสามารถสร้างได้หลายลักษณะ โดยสร้างออกไปด้านนอก
ของอาณาบริเวณ และสร้างเข้ามาภายในอาณาบริเวณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
ฟีเชอร์อาณาบริเวณถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหนองน้าแห่งหนึ่ง แหล่งที่อยู่อาศัยของกวางต้องอยู่ห่าง
แหล่งน้าไม่เกิน 1 กิโลเมตร ดังนั้นในการพิจารณาพื้นที่ที่กวางอาจอาศัยอยู่ จะต้องสร้างพื้นที่กันชน
ออกไปด้านนอกของหนองน้าเป็นระยะ 1 กิโลเมตร หรือพื้นที่อนุบาลสัตว์น้าต้องอยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน
2 เมตร ดังนั้นต้องสร้างพื้นที่กันชนเข้ามาด้านในหนองน้าเป็นระยะ 2 เมตร เป็นต้น ตัวอย่างพื้นที่
กันชนที่สร้างออกไปด้านนอกและเข้ามาด้านในของอาณาบริเวณ พื้นที่กันชนที่สร้างออกไปด้านนอก
ของอาณาบริเวณ และพื้นที่กันชนที่สร้างเข้ามาด้านในของอาณาบริเวณ ได้แสดงตามลาดับในรูปที่ 9

รูปที่ 9 พื้นที่กันชนของฟีเชอร์ประเภทอาณาบริเวณ
ผลการจากสร้างพื้นที่กั นชนของฟีเชอร์ทุก ชนิดจะได้ฟีเชอร์ประเภทอาณาบริเวณ ซึ่ งผู้
วิเคราะห์สามารถกาหนดข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ของพื้นที่กันชน เช่น การกาหนดค่าคะแนนให้พื้นที่กันชน
ที่อยู่ใกล้ฟีเชอร์มีคะแนนเป็น 10 ส่วนพื้นที่กันชนที่อยู่ไกลมีค่าคะแนนเป็น 5 ข้อมูลกราฟฟิกและข้อมูล
ลักษณะสัมพันธ์ของพื้นที่กันชนสามารถใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ต่อไป
5.2 การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่
10

การซ้ อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายชั้นร่วมกัน โดยข้อมูลเหล่านั้น
ต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีคุณลักษณะต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะทาให้ได้ชั้นข้อมูลใหม่ เช่น
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ ย งต่ อการสูญ พั นธุ์ ข องสิ่ ง มีชี วิ ต A โดยชั้ น ข้อ มู ลที่ น ามาวิ เคราะห์ ร่ว มกั น
ประกอบด้วย การกระจายของสิ่งมีชีวิตชนิด X, Y และ Z ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต A ชั้นข้อมูลภูมิประเทศ
ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชั้นข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชั้นข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ แผนผัง
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แสดงในรูปที่ 10
การกระจายของสิ่งมีชีวิต
X
การกระจายของสิ่งมีชีวิต
Y
การกระจายของสิ่งมีชีวิต Z
ภูมิประเทศ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การถือครองกรรมสิทธิ์
พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต A

ซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่

รูปที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในการซ้ อนทับ ข้ อมู ลมี ก ระบวนการในการค านวณโดยใช้ ห ลั ก พีช คณิ ตบู ลีน (Boolean
Algebra) ซึ่งมีตัวดาเนินการ คือ NOT, AND, OR และ XOR โดยกาหนดให้มีพื้นที่ A และ B เมื่อใช้ตัว
ดาเนินการแบบต่างๆ กระทากับพื้นที่ A และ B จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ผลจากการใช้ตัวดาเนินการแบบบูลีน
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีตัวดาเนินการเพียง NOT, AND และ OR ถ้าหากการวิเคราะห์
จาเป็นต้องใช้ XOR ก็สามารถผสมผสานตัวดาเนินการอื่นๆ เข้าด้วยกันโดย
A XOR B = (A OR B) AND NOT (A AND B)
ในการกาหนดตัวดาเนินการเพื่อซ้อนทับข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์
เช่น ในหนองน้าแห่งหนึ่งกาหนดพื้นที่อนุบาลสัตว์น้าต้องอยู่ห่างจากตลิ่งไม่เกิน 2 เมตร และต้องมี
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ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ดังนั้นการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต้องใช้ชั้นข้อมูล 2 ชั้น โดยชั้นข้อมูลแรกเป็น
พื้นที่กันชนที่สร้างเข้าไปในหนองน้าเป็นระยะ 2 เมตร ส่วนชั้นข้อมูลที่สองเป็นพื้นที่ในหนองน้าที่มี
ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ในการวิเคราะห์ต้องนาชั้นข้อมูลทั้งสองมาซ้อนทับกันโดยใช้ตัวดาเนิน การแบบ
AND เป็นต้น
5.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)
ในการวิเ คราะห์ โ ครงข่ า ยจะเป็ น การวิ เ คราะห์ ฟี เชอร์ เ ส้น เท่ า นั้น ฟี เ ชอร์ เ ส้ นในระบบ
สารสนเทศภูมิศ าสตร์ ประกอบด้ วยเส้ นสมมติ เช่ น เส้นรุ้ ง เส้ นแวง และเส้น ขอบเขตการปกครอง
ส่วนเส้นอีก ประเภทหนึ่ งเป็นเส้นที่ปรากฏอยู่ จ ริง เช่น เส้นถนน เส้นแม่น้า และเส้นทางสายไฟฟ้ า
ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเส้นที่ปรากฏอยู่จริง
ส่วนใหญ่การวิเคราะห์โครงข่ายจะถูกนาไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางคมนาคม เช่น การเดินทาง
จากบ้านไปที่ทางานต้องใช้เส้นทางใดจึ งจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด ในบางกรณีการหาระยะทางที่สั้น
ที่สุดไม่ใช่คาตอบที่ผู้วิเคราะห์ต้องการ แต่สิ่งที่ต้องการก็คือเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางจากบ้าน
ไปที่ทางาน ในการหาคาตอบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้วิเคราะห์ต้องการนามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น
ระยะทางต้องสั้นที่สุด และใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้ จ่ายมากที่สุด ดังนั้นการหา
เส้นทางจากบ้านไปยังที่ทางานโดยใช้เงื่อนไขระยะทางสั้นที่สุด กับเส้นทางที่ดีที่สุดอาจได้ผลจากการ
วิเคราะห์แตกต่างกัน ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 การวิเคราะห์โครงข่ายหาเส้นทางสั้นที่สุด และเส้นทางดีที่สุด
ในการวิเคราะห์หาเส้นทางจากบ้านไปยังที่ทางานเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์หาเส้นทางจาก
จุ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยยั ง มี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ใ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ก็ คื อ
การเดินทางจากจุดหนึ่งไปให้ถึงทั่วทุกจุดที่ต้องการและกลับมายังจุดเริ่มต้น เช่น บุรุษไปรษณีย์ต้องส่ง
จดหมายให้กับบ้านแต่ละหลังในพื้นที่รับผิดชอบและกลับมายังที่ทาการไปรษณีย์ ตัวอย่างการวิเคราะห์
โครงข่ายเช่นนี้ได้แสดงในรูปที่ 13
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รูปที่ 13 การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังทุกจุดที่ต้องการและกลับมาที่จุดเริ่มต้น
ในการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ตัดขึ้นมาใหม่ และสภาพการจราจร ตลอดจนการนากฎจราจรเข้ามาร่วมพิจารณา
ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้จึงต้องมีความละเอียดในการกาหนดปัจจัยเพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ได้จริง
5.4 การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface Analysis)
การวิเคราะห์พื้นผิวเป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
มิติที่ 3 ของข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลเชิงพื้นที่มีค่าพิกัด ตามแนวแกน X และ Y ส่วนตัวแปรที่นามา
วิเคราะห์เป็นค่า Z ที่มีการกระจายตัวครอบคุมทั้งพื้นที่ ตัวอย่างของค่า Z ได้แก่ ข้อมูลความสูงของพื้นที่
ปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ และราคาที่ดิน เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวสามารถแสดงเป็นภาพ 3
มิติให้เห็นถึงความแปรผันของข้ อมูลด้วยลักษณะสูงต่าของพื้นผิวนั้น การแสดงข้อมูลพื้นผิวสามารถใช้
โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์โดยการใช้ Triangulated Irregular Network (TIN) หรือใช้โครงสร้างแบบ
แรสเตอร์โดยการใช้ Digital Elevation Model (DEM)
 TIN แสดงลักษณะของพื้นผิวโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมหลายรู ปซึ่งมีด้านประชิดกันและ
ใช้จุดยอดร่วมกันเรียงต่อเนื่องกันไป โดยค่า Z จัดเก็บอยู่ที่จุดยอดของสามเหลี่ยม จุด
เหล่านี้จะกระจายตัวไม่สม่าเสมอ โดยพื้นที่ที่มีความแตกต่างของค่า Z มากๆ จุดจะอยู่
ใกล้ๆ กัน แต่พื้นที่ที่มีค่า Z ไม่แตกต่างกันนัก จุดจะอยู่ห่างกันดังที่แ สดงในรูปที่ 14
ด้านซ้ายมือ
 DEM มีลักษณะเป็นกริดเซลล์ขนาดเท่ากันเรียงต่อเนื่องกันครอบคลุมทั้งพื้นที่ ค่า
ประจากริดเซลล์คือค่า Z ดังนั้นค่า Z ในพื้นที่จึงมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ ดังรูป
ที่ 14 ด้านขวามือ

รูปที่ 14 ลักษณะของ TIN และ DEM
ในเบื้องต้นข้ อมูลค่า Z ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิวมีอยู่เพียงบางจุดในพื้นที่ศึกษา เช่น
ข้อมูลน้าฝนมีอยู่ที่ตาแหน่งของสถานีน้าฝนซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ศึกษาเท่านั้น การจะวิเคราะห์ค่า Z จึง
จาเป็นต้องใช้การประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) ภายใต้สมมติฐาน 2 ข้อคือ ค่า Z ต้องมี
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การเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป และค่า Z ต้องมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยค่า Z ของจุด
ที่ไม่ทราบค่าจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดที่ทราบค่าที่อยู่ไกลออกไปเป็นระยะทางน้อยที่สุด
ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวนอกจากจะแสดงข้อมูลในแบบ 3 มิติ ยังสามารถแสดงแบบ 2
มิติได้เช่นกัน ดังเช่นผลจากการประมาณค่าปริมาณน้าฝนสามารถแสดงในรูปของเส้นชั้นน้าฝน การ
แสดงข้อมูลในลักษณะนี้จะต้องมีการแบ่งชั้นข้อมูลออกเป็นช่วงๆ ดังรูปที่ 15 ซึ่งเป็นข้อมูลน้าฝนเฉลี่ย
ต่อปีของจังหวัดนครพนม

รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวซึ่งแสดงในลักษณะ 2 มิติ
การวิเคราะห์พื้นผิวสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ภาพตัดขวาง การแสดงลักษณะของพื้นผิว การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นภูมิประเทศจาก
มุมมองต่างๆ การคานวณปริมาตรของพื้นที่ และการแสดงลักษณะภูมิประเทศร่วมกั บแผนที่ หรือ
ภาพถ่าย เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat ดังแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 การแสดงข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ DEM
6. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการประยุ ก ต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ าเป็นต้องใช้ องค์ประกอบของข้อมูลเชิ งพื้น ที่
บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ร่วมกัน ตัวอย่างที่นามาบรรยายในเอกสารนี้เป็นการนาระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลายเรื่ อ ง โดยแต่ ล ะเรื่ อ งมี ค วามแตกต่ า งด้ า นข้ อ มู ล และ
กระบวนการวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันไป
6.1 การท้าแบบจ้าลองเชิงพื้นที่ส้าหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ
(จตุรวิทย์, มาณวิกา และชรัตน์, 2544)
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ในการวิจัยนี้ใช้หลักการเชิงบูรณาการของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในโค-กระบือเพื่อนามาสร้างแบบจาลองเชิงพื้นที่และกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของโค-กระบือด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเลือกทาการศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของระบบ
นิ เ วศวิ ท ยา และมี ร ายงานการระบาดของโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ในหลายพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด การสร้ า ง
แบบจาลองอาศัยกระบวนการซ้อนทับของชั้นข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม และรายงานจากกรมปศุสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่ง
น้าผิวดิน แม่น้า คลองชลประทาน ปริมาณ น้าฝนโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่าสุดใน
แต่ละเดือน พื้นที่ชุ่มน้าและพื้นที่ลุ่ม ระดับความลาดชันของพื้นที่ และพื้นที่ทุ่งหญ้า โดยนาปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้มาจัดอันดับความสาคัญและกาหนดค่าพิสัยเพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ครั้งนี้อยู่ในรูปของการคูณค่าพิสัย
ของปัจจัยแต่ละตัว โดยให้ค่าพิสัยเท่ากับ 1 เมื่อปัจจัยนั้นทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูง
และให้ค่าพิสัยเท่ากับ 0.8, 0.5 และ 0
เมื่อปัจจัยนั้นทาให้มีความเสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยง
เล็กน้อย
และไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเลย ตามลาดับ แผนผังวิ ธีวิเคราะห์ได้
แสดงในรูปที่ 17
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ชั้นข้อมูล (GIS
Layer)

แหล่งข้อมูล

ลากเส้นขอบเขต
แผนที่ภูมิประเทศ

เชื่อมโยงชันข้อมูล

ขอบเขตการปกครอง
ระดับจังหวัด และอาเภอ
ระดับจังหวัด, อาเภอ

แผนที่ตาบล
ข้อมูลปริมาณนาฝน
เฉลี่ยในแต่ละเดือน

ขอบเขตการปกครอง
ระดับตาบล
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยรายเดือน
ประมาณค่าช่วงและกาหนดค่าช่วง
ระดับตาบล

ข้อมูลอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ต่าสุดในแต่ละเดือน

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่าสุดรายเดือน
แปลภาพ ลากเส้นขอบเขต เชื่อมโยงชันข้อมูล ทา
Buffer

แม่นา
Buffer =
650 m.

คลองชลประทาน
Buffer =
คลองชลประทาน
400 m.

ภาพถ่ายดาวเทียม
พืนที่ชุ่มนาและพืนที่ลุ่ม

ประมาณค่าจากข้อมูล
ใน Coverage
Contour
โดยวิธี TIN
แผนที่ภูมิประเทศ

การซ้อนทับข้อมูล
(Overlay)

แหล่งนาผิวดิน
Buffer = 950
m.

กาหนดค่า
พิสัยของปัจจัย
ที่ทาให้เกิดโรค

คูณค่าพิสัยและ
กาหนดค่าความ
เสี่ยงในระดับ
ต่างๆ

พืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับโคกระบือในแต่ละเดือน

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

Ye
s.

ขอบเขตความลาดชันของพืนที่
หญ้าริมนา

รูปที่ 17 แผนผังวิธีการดาเนินงานทาแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ ในแต่ละเดือน ของจังหวัดกาฬสินธุ์

N
o.
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ผลการวิเคราะห์ที่ได้คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงในระดับอาเภอและตาบลของแต่ละเดือนในปี
นั้นๆ และเพื่อให้ค่าที่ได้จากวิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเชื่อถือได้จึงทาการตรวจสอบอีกครั้งโดยนาผล
ที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลจากการออกสารวจและผลจากการตรวจอุจาระโค-กระบือใน
ห้องปฏิบัติการ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอาเภอห้วยเม็ก และอาเภอสหัสขันธ์เป็นอาเภอที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
พฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีโอกาสเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 18 และ
19 ตามลาดับ

รูปที่ 18 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์

รูปที่ 19 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค-กระบือของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน
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การศึกษาครั้งนี้สามารถพัฒนาเป็นแบบจาลองในการกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้และยังสามารถพัฒนาเป็นแผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุในการป้องกันโรคได้อีกด้วย
6.2 ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543)
ความแห้งแล้งเป็นปัญหาหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมีหลาย
สาเหตุด้วยกัน ทั้งปัญ หาปริมาณน้าฝนไม่เพียงพอและการกระจายของฝนไม่ทั่ วถึง พื้นที่ไม่มีแหล่ง
เก็บกักน้าเพียงพอและความสามารถที่จะอุ้มน้าของดินต่า ตลอดจนแหล่งน้าต่างๆ ที่มีอยู่ตื้นเขิน ทาให้
น้าไหลบ่าลงสู่แม่น้าสายหลักต่างๆ และไหลลงทะเล สถานะภาพของภัยแล้งเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยให้ความสาคัญมาเป็นลาดับ
ภาพถ่ายดาวเทียมสารวจทรัพยากร เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเป็นบริเวณ
กว้างบ่งบอกสถานะของภัย แล้งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะก าหนด
ขอบเขตภัยแล้งสามารถจัดทาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะกาหนดความหนักเบาของพื้นที่
ทั้งนี้จะมีข้อมูลที่เป็นแหล่งในการวิเคราะห์หลายอย่างด้วยกัน เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ
ข้อมูลธรณีวิทยา เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้สามารถปรับแปลงแก้ไขได้ เมื่อมีเหตุการณ์
เปลี่ยนไปหรือมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ขึ้น ฐานข้อมูลที่ได้รับจะจัดเป็นชั้นๆ และเอื้อประโยชน์โดยตรง
ในการเป็นฐานใช้วิเคราะห์เชิงผสมผสาน และหากปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์
ในด้ า นอื่ น ๆ ได้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น การท าโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดมาตรการวางแผนงานช่วยเหลือราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามลาดับความสาคัญ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เกี่ยวกับ
สถานะภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมสารวจ
ทรัพยากร
พื้นที่ศึกษาครอบคุม 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งใช้การซ้อนทับเชิงเมตริก (Matrix Overlay) ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา แผนที่เสี่ยงภัย
แล้งเชิงอุทกวิทยา และแผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพ
แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลน้าฝนเฉลี่ยรายปี 264 สถานี
และประมาณค่าด้วยวิธี Kriging และแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยวิธี Decile Range
แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา ได้จากข้อมูลแหล่งน้าผิวดิน ข้อมูลขอบเขตชลประทาน
โดยพิจ ารณาความเสี่ย งเป็นระยะทางด้ วยการใช้ ก ารสร้า งพื้นที่กั นชนห่างจากแหล่งน้า และนาไป
ซ้อนทับกับแผนที่ซึ่งได้จากการใช้ข้อมูลความหนาแน่นของลาน้า กับแหล่งน้าใต้ดิน
แผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพ ได้จากการวิเคราะห์ซ้อนทับระหว่างภูมิสัณฐานกับสภาพ
การระบายน้าของดินร่ว มกั บสภาพการใช้ ที่ดิน ในกรณีของภูมิสัณฐานถื อว่า พื้นที่ต่ามีความชุ่ มชื้ น
มากกว่าพื้นที่สูง ส่วนการระบายน้าเร็วจะแห้งกว่าการระบายน้าช้า การใช้ที่ดินจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความชุ่มชื้นหรือแห้งแล้งของดิน เช่น ป่าไม่ผลัดใบจะชื้นกว่าป่าผลัดใบ หรือนาข้าวจะชื้นกว่าพืชไร่ เป็น
ต้น
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การที่จะกาหนดว่าพื้นที่ใดเสี่ยงภัยแล้งมากหรือน้อยได้ใช้การวิเคราะห์ร่วมโดยใช้แผนที่
เสี่ยงภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา เชิงอุทกวิทยา และเชิงกายภาพ นอกจากนี้ได้ประมวลผลหมู่บ้านที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม และหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้าดื่ม โดยแสดงการกระจายเชิง
พื้นที่ในระดับต่างๆ ทั่วภูมิภาค การผสมผสานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้แสดงในรูปที่ 20

รูปที่ 20 แนวทางการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
การสารวจภาคสนามในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับปัญหาความแห้งแล้ง ได้ดาเนินการทา
แบบสอบถามจากกลุ่มหมู่บ้านที่ประสบภาวะภัยแล้งซ้าซาก ร่วมกับข้อมูล กชช2ค ข้อมูลจากสานักงาน
ป้องกันจังหวัด ข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้แสดงแผนที่ของข้อมูลองค์ประกอบการวิเคราะห์จานวนทั้งสิ้น 19
ชั้นข้อมูล รวมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา เชิงอุทกวิทยา และเชิงกายภาพ ตลอดจนแผนที่
ภัยแล้งโดยรวมจากลักษณะความเสี่ยงแบบต่างๆ ดังที่แสดงในรูปที่ 21

รูปที่ 21 แผนที่เสี่ยงภัยแล้ง
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