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คําวา GIS หลายทานอาจเคยไดยินหรือคุนเคยคําๆน้ีมาบาง   แตความหมายที่แทจริงคืออะไรอาจจะ
ยังไมไดรับคําอธิบายที่ชัดเจนนัก

บทความ GIS  คืออะไร..(ฉบับยอความ) น้ี จะอธิบายและตอบคําถามในความหมายดังกลาวได
อยางครอบคลุม โดยบทความจะแสดงเน้ือหาที่เก่ียวของกับ GIS  แบบยอใจความ แตสามารถที่จะทําความ
เขาใจไดโดยงายอยางรวดเร็ว

1 .ความหมาย GIS
GIS  เปนคํายอของกลุมคํา 3 คํา มาจากคําเต็มวา Geographic information system หรือใน

ภาษาไทยแปลวาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งแตละคํามีความหมายในตัวของมัน ดังน้ี

• Geography หมายถึง โลกที่เปนจริง หรือ สิ่งตางๆที่เปนองคประกอบของโลก

• Information หมายถึง ขอมูลและสารสนเทศ
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• System หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ (Peripheralequipment) ไดแก
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประเภท Hardware เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร , Scanner , Printer  รวมถึง
software   ที่ใชในการจัดการขอมูลเพื่อการวิเคราะห เชน ArcView, uDig , ENVI เปนตน

โดยสรุประบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic information system, GIS) หมายถึง ระบบ
ขอมูลขาวสารที่เช่ือมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและรายละเอียดของวัตถุบนพื้นโลก โดยใชคอมพิวเตอรที่ประกอบดวย
ฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อการนําเขา จัดเก็บ ปรับแก แปลง วิเคราะหขอมูล และแสดงผลลัพธในรูปแบบตางๆ
เชน แผนที่ ภาพสามมิติ สถิติตารางขอมูล เพื่อชวยในการวางแผนและตัดสินใจของผูใชใหมีความถูกตองแมนยํา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549)

2. การอางอิงตําแหนงของขอมูลระบบ GIS
ในกระบวนการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือระบบ GIS เปนเคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิง

พื้นที่ (Spatial Data) ของพื้นผิวโลกโดยอางอิงถึงระบบพิกัดภูมิศาสตร   ซึ่งในการอางอิงตําแหนงของขอมูล
เชิงพื้นที่ในระบบ GIS  จะประกอบดวยปจจัยขอมูลที่มีความสัมพันธกันอยู 4 ปจจัย คือ

1. รูปทรงสัณฐานที่ใชแทนโลกและพื้นหลักฐานอางอิง (Datum)

      2. ระบบพิกัด (coordinate system) ในการบอกตําแหนง
     3.  เสนโครงแผนที่ (Map Projection)

    4. มาตราสวนของแผนที่ (Map Scale)
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1.รูปทรงสัณฐานที่ใชแทนโลกและพื้นหลักฐานอางอิง (Datum)

1.1 รูปทรงสัณฐานใชแทนโลก เน่ืองจากในขอเท็จจริงคือโลก (Earth) ของเราไมไดมีรูปราง
ลักษณะรูปทรงกลม แตโลกเปนรูปทรงรี (Oblate Ellipsoid) คือมีลักษณะปองตรงกลาง ข้ัวเหนือ-ใต แบน
เล็กนอยเหมือนผลสม และ พื้นผิวโลกมีลักษณะขรุขระ สูง ตํ่า ไมราบเรียบ สมํ่าเสมอ เหมือนดังฝร่ังชาว
เยอรมันบอกวาพื้นผิวโลกของเราเหมือนกับผลของมันฝร่ัง

ดังน้ัน เพื่อความสะดวกตอการพิจารณารูปทรงสัณฐานของโลกและในกิจการของแผนที่ จึงไดมีการจําลอง
รูปทรงสัณฐานที่ใชแทนโลกข้ึนเพื่อใชในการอางอิง จํานวน 3 แบบ คือ
                         1. ทรงกลม หรือ สเฟยรอยด (Spheroid) เปนรูปทรงที่งายที่สุด จึงเหมาะเปนสัณฐานของโลก
โดยประมาณ ใชกับแผนที่มาตราสวนเล็กที่มีขอบเขตกวางขวาง เชน แผนที่โลก แผนที่ทวีป หรือ แผนที่อ่ืนๆ
ที่ไมตองการความละเอียดถูกตองสูง

2.ทรงรี หรือ อิลิปซอยด (Ellipsoid) โดยทั่วไป คือ รูปที่แตกตางกับรูปทรงกลมเพียงเล็กนอย ซึ่ง
จะมีลักษณะใกลเคียงกับสัณฐานจริงโลกมาก จึงเหมาะสําหรับใชเปนพื้นผิวการรังวัด และการแผนที่ที่ตองการ
ความละเอียดถูกตองสูง เชน แผนที่ระดับชุมชนเมืองแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนใหญทั่วไปแผนที่นํารองเปน
ตน

 3. ยีออยด ( Geoid) เปนรูปทรงที่เหมือนกับสัณฐานจริงของโลกมากที่สุด และมีรูปทรงที่บุบเบี้ยว
ตามแรงดึงดูดของโลกไมราบเรียบ มักใชในการคํานวณแผนที่ประกอบกับรูปทรงรี
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1.2 พื้นหลักฐานอางอิง (Datum) เปนระบบหลักฐานที่ใชอางอิงในการกําหนดคาทางแนวด่ิงและ
แนวราบ เพื่อใชเปนจุดบังคับทางความสูงและควบคุมตําแหนงบนแผนที่ เปนระบบอางอิงในการหาตําแหนง
บนพื้นผิวโลก พื้นหลักฐานอางอิง (Datum) แบงได 2 ประเภท คือ ระบบพื้นหลักฐานทางราบ และระบบพื้น
หลักฐานทางด่ิง

1.2.1 ระบบพื้นหลักฐานทางราบ (Horizontal Datum) เปนวิธีใชคาอิลิปซอยด หรือรูปทรงรี
(Ellipsoid) ในการทําแผนที่ โดยจะเลือกใชรูปทรงที่มีตําแหนงอางอิงที่ทําใหพื้นผิวของรูปทรงรีที่เลือกเขากัน
ไดดีกับพื้นผิวของโลก  ซึ่งระบบพื้นหลักฐานทางราบ (Horizontal Datum) ยังแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

- Local Datum หมายถึง การคํานวณหาพื้นหลักฐานโดยรูปทรงรีที่มีขนาด รูปรางและ
ทิศทางการวางตัวใหแนบสนิทกับพื้นผิว Geoid ของทองถ่ินหรือภูมิภาคน้ันๆ ใหมากที่สุด ดังน้ัน เม่ือพื้นผิว
Geoid ของแตละทองถ่ินหรือภูมิภาคน้ันๆ มีความแตกตางกัน คาที่ใชในคํานวณรูปทรงรี (Ellipsoid) จึง
แตกตางกันไปดวย เชน ทวีปอเมริกาเหนือ ใช Clarke Ellipsoid 1866 สวนประเทศไทยใช Everest

Ellipsoid 1830 เปนตน
สําหรับประเทศไทย พื้นหลักฐานเร่ิมใชในป พ.ศ. 2441 เม่ือกรมแผนที่ประเทศอินเดียได

กําหนดสถานีรังวัดที่เขากะเลียนเปอร ในประเทศอินเดีย เปนศูนยกําเนิดของพื้นหลักฐานอินเดียน แลวทําการ
ขยายโครงขายหมุดหลักฐานมายังประเทศพมาและตอมาถึงประเทศไทย ซึ่งพื้นหลักฐานน้ีมีช่ือวาพื้นหลักฐาน
อินเดียน (Indian Datum) ภายหลังก็มีการปรับแกโครงขายสามเหล่ียมอีก 3 คร้ัง และเรียกพื้นหลักฐานใหมน้ี
วา พื้นหลักฐานอินเดีย 1975 (Indian 1975 Datum) โดยประเทศไทยมีจุดศูนยกําเนิดของพื้นหลักฐานที่เขา
สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

- Global Datum หมายถึงการคํานวณหาพื้นหลักฐานโดยการสํารวจดวยดาวเทียมระบบ GPS

ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยตําแหนงของดาวเทียมจะถูกนํามาคํานวณหาตําแหนง
ของเคร่ืองรับ (Receiver) คาพิกัดที่ไดจากการสํารวจดวยดาวเทียมระบบ GPS อางอิงอยูบนพื้นหลักฐาน
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ดาวเทียมที่มีช่ือวา พื้นหลักฐาน WGS 84 (World Geodetic System 1984)และคาพิกัดที่รังวัดมาไดจะถูก
คํานวณลงบนรูปทรงรี WGS 84 เชนเดียวกัน

                        1.2.2 ระบบพื้นหลักฐานทางด่ิง (Vertical Datum) อางอิงความสูงระดับนํ้าทะเลปานกลาง สําหรับ
ประเทศไทยใชคาระดับนํ้าทะเลปานกลาง ณ เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สําหรับประเทศไทยหนวยงานสวนใหญยังคงใช Indian Datum 1975 ในการอางอิงกันอยางแพรหลาย
แตปจจุบันหลายหนวยงานเร่ิมเปล่ียนมาใชพื้นหลักฐาน WGS 84 กันมากข้ึน เชน กรมแผนที่ทหารซึ่งเดิมได
จัดทําแผนที่ชุด L 7017 ใชพื้นหลักฐาน Indian 1975  ตอมาไดจัดทําแผนที่ชุด L 7018 ซึ่งใชพื้นหลักฐาน WGS 84
เพิ่มเติมข้ึนมาอีกชุด  เน่ืองจากพื้นหลักฐาน WGS 84 เปนพื้นหลักฐานอางอิงที่ทั่วโลกกําลังนิยมใชและ
สามารถนําไปพัฒนาไดดีกวาพื้นหลักฐาน Indian 1975

2. ระบบพิกัด (coordinate system) ในการบอกตําแหนง
ระบบพิกัด (coordinate system) เปนระบบอางอิงในการกําหนดตําแหนงในแผนที่ โดยระบบ

พิกัดที่นิยมใชกับแผนที่ในปจจุบัน มีอยูดวยกัน 2 ระบบ คือระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัดกริด UTM

  2.1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic coordinate system- GCS)

- เปนระบบที่ใชพื้นผิวสามมิติของรูปทรงกลมในการกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก
- การกําหนดตําแหนงตางๆบนพื้นโลก ดวยวิธีการอางอิงตําแหนงคาพิกัด  2 เสน คือ เสนรุง
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หรือคาละติจูด (latitude) และ เสนแวงหรือคาลองติจูด (longitude) ดังที่ผูอานเคยทองจําวา รุงตะแคง-แวงต้ัง
ในวิชาภูมิศาสตรมาแลวตอนเด็กๆ น่ันเอง

1. เสนรุงหรือคาละติจูด (latitude) มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “เสนศูนยสูตร” (Equator) ณ ละติจูด
ศูนยองศา ไปทางข้ัวโลกเหนือมีคาเปนบวกและมีอักษร ‘N’ กํากับ +90 (Latitude 90 องศาเหนือ) ไปทางข้ัว
โลกใตมีคาเปนลบและมี ‘S’ กํากับ -90 (Latitude 90 องศาใต) แบงผิวโลกในแนวนอนรวมกัน 180 องศา

North

South
2. เสนแวงหรือคาลองติจูด (longitude) มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวาเสนเมริเดียน ( Meridian) โดย

เสนลองจิจูดศูนยองศา คือเสนลองจิจูดที่ผานหอสงดาว ณ เมืองกรีนิส (Greenwich) ในประเทศอังกฤษ มีช่ือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา เมริเดียนหลัก ( Prime Meridian) ณ ลองจิจูดศูนยองศา ไปทางตะวันออกมีคาปนบวก
และมีอักษร ‘E’ กํากับ +180 (Longitude 180 องศาตะวันออก) ไปทางตะวันตกมีคาปนลบและมีอักษร ‘W’
กํากับ -180 (Longitude 180 องศาตะวันตก) แบงผิวโลกในแนวต้ังรวมกัน 360 องศา

Prime meridian
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ทั้ง 2 แกนตัดกันแสดงตําแหนงพิกัดตางๆ บนผิวโลก โดยคาวัดมุมมีคาเปนองศา(degree) ลิปดา(minute)

และฟลิปดา (second) : 1 องศามี 60 ลิปดา 1 ลิปดามี 60 ฟลิปดา

2.2 ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator)

- เปนระบบที่ไดจากการฉายภาพจากแบบจําลองรูปโลกลงบนแผนผิวรูปทรงกระบอก

- ใชรูปแบบจําลองของโลกเปนแบบวงรี
- มีลักษณะเปนตารางสี่เหล่ียมประกอบดวยเสนตรง 2 ชุด คือ เสนตรงขนานกันในแนวนอน (แนว

ตะวันออก – ตะวันตก ) และ เสนตรงขนานกันในแนวต้ัง (แนว เหนือ – ใต ) ซึ่งเสนตรงทั้ง 2 ชุด น้ีจะตัดกัน
เปนรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก เรียกวาเสนกริด แตละเสนมีตัวเลขแสดงคาพิกัดกริดนับจากจุดศูนยกําเนิด ( Origin)

ของระบบพิกัดกริดน้ัน
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- ความกวางของโซนแนวต้ัง เหนือ-ใต แตละโซนมีความกวาง 8 องศา แบงได 19 ชวง ต้ังแตเสน
ละติจูด 80 องศาใต  ถึง 72 องศาเหนือ จาก 72 องศาเหนือ ถึง 84 เหนือ มีระยะ 12 องศา

- ความกวางของโซนในแนวตะวันออกถึงตะวันตก  แตละโซนมีความกวาง 6 องศา แบงได 60 ชวง
- การเรียกช่ือโซนจะเร่ิมที่ 180 องศาตะวันตก - 174 องศาตะวันตก เปนโซนที่ 1 สาหรับประเทศไทย

ต้ังอยูในโซนที่ 47 (96 องศาตะวันออก - 102 องศาตะวันออก) และโซนที่ 48 (102 องศาตะวันออก- 108 องศา
ตะวันออก)

- การกําหนดช่ือทางละติจูดจะใชตัวอักษรแทน โดยเร่ิมอักษรตัวแรกทางซีกโลกภาคใตข้ึนไปทาง
ซีกโลกภาคเหนือ โดยเร่ิมจากอักษร C ถึง X เพียงแตยกเวนอักษร I กับอักษร O จะเห็นไดวามีตัวอักษรอยู
เปนจํานวน 20 ตัวอักษร สําหรับประเทศไทยจะมีพื้นที่อยูประมาณ 5 องศาเหนือ- 21 องศาเหนือ เม่ือดูจาก
ลองจิจูดและละติจูดตําแหนงที่ต้ังของประเทศไทย   จะตกอยูในบริเวณของอักษร N, P และ Q ดวยเหตุน้ีพื้นที่
ของประเทศไทยหรือโซนและตัวอักษร 47N 47P และ 47Q และ 48N 48P และ48Q ซึ่งเรียกวา คาเขตกริด
(Grid Zone Designation) ดังน้ัน ในการอานคาพิกัดทุกๆคร้ังจึงตองอานคาเขตกริดดวย เชน 47P356482
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3.เสนโครงแผนท่ี (Map Projections)

เสนโครงแผนที่คือระบบของเสนที่ฉายจากพื้นผิวโลกลงบนพื้นผิวที่เปนระนาบ ทําใหเกิดเปนเสน
โครงแผนที่ชนิดตาง ๆ ดวยการสรางรูปทรงเรขาคณิตและการวิเคราะหทางคณิตศาสตร   ซึ่งเรียกวาการฉายแผน
ที่ สําหรับรูปทรงเรขาคณิตที่ใชมีอยู 3ประเภท คือ

-รูปทรงกระบอก (Cylinder)

-รูปทรงกรวย (Cone)

-และรูประนาบ (Plane)

ในการเลือกใชเสนโครงแผนที่น้ันตองพิจารณาวาลักษณะของเสนโครงแผนที่น้ันเหมาะสมกับงาน
แตโดยทั่วไปเสนโครงแผนที่ที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ เสนโครงแผนที่ที่วางบนพื้นระนาบ (Plane) โดยวิธี
สัมผัสกับผิวโลกโดยวางแบบธรรมดาหรือแบบขวาง (Normal and Transverse) สําหรับพื้นที่บริเวณข้ัวโลก
มักใชเสนโครงแผนที่แบบกรวย (Conic) สวนในบริเวณศูนยสูตรมักใชเสนโครงแผนที่แบบกระบอก (Cylindrical)

อาจจะเปนแบบธรรมดาหรือแบบขวาง(Normal and Transverse)
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4. มาตราสวนของแผนท่ี (Map Scale)

มาตราสวนของแผนที่ เปนสิ่งที่บงบอกถึงอัตราสวนระหวางระยะทางจริงบนภูมิประเทศกับระยะ
บนแผนที่ ซึ่งวิธีในการทํามาตราสวนน้ันมีอยูหลายชนิด แตชนิดที่นิยมใชกันมีดังน้ี

1. มาตราสวนกราฟก (Graphical Scale) เปน มาตราสวนที่เขียนเปนเสนตรง แลวแบงออกเปน
สวนๆ จํานวนเทาๆ กัน โดยมีการกํากับหนวยที่อานไวบน Bar ซึ่งตามปกติแผนที่ทุกฉบับจําเปนจะตองบอกให
ทราบวาใช Scale เทาใด เชน 1 : 100 เพื่อผูใชทราบวาระยะจริงในภูมิประเทศ 100 ซม. จะแทนดวย ระยะบน
แผนที่ 1 ซม.เปนตน

2. มาตราสวนคําพูด (Verbal Scale) มาตราสวนแผนที่อาจบอกเปนคําพูดธรรมดาก็ได เชน มาตรา
สวน 1 น้ิว ตอ 1 กิโลเมตร การบอกมาตราสวนเหลาน้ีแมวาจะสะดวก มากในเวลาอานแตก็ไมสะดวกในเวลาใช
กับประเทศตางๆที่มีหนวยวัดระยะไมเหมือนกัน ย่ิงกวาน้ีมาตราสวนคําพูดไมเหมาะที่จะปรับใหเขากับการคํานวณ เพื่อ
หาระยะทางในภูมิประเทศไดเหมือนกับมาตราสวนแบบอ่ืนๆ เราอาจแกไขได โดยการเขียนสัญลักษณเปนสากล
เชน 1 เซนติเมตร = 100 เมตร

3 มาตราสวนเศษสวน (Representative fraction) เปนวิธีการบอกมาตราสวนที่สําคัญมากและ
นิยมใชกันมากที่สุด โดยคํานวณไดจากอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางระยะในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ
ในลักษณะเศษสวนอยางงายๆ การบอกมาตราสวนแบบเศษสวน ไมมีหนวยของการวัดระยะใดๆกํากับไว ซึ่ง
อาจเปนหนวยวัดมาตราใดๆก็ได การเขียนอาจเขียนเปน 1/1000 หรือ 1 : 1000 ก็ได ซึ่งหมายความวาเศษเปน
ระยะในแผนที่ สวนเปนระยะใน ภูมิประเทศจริงสามารถเขียนเปนสูตรไดดังน้ีคือ

มาตราสวน(S) = ระยะในแผนที่(MD) / ระยะในภูมิประเทศ (GD)

เมือ S = Scale MD =Map Distance และ GD = Ground Distance

-แผนที่มาตราสวนใหญ (Large Scale) หมายถึง แผนที่ที่สามารถแสดงรายละเอียดไดชัดเจน แต
ครอบคลุมพื้นที่ไมกวางมาก เชน มาตราสวน 1:4000 จะสามารถใสรายละเอียดที่ดินแตละแปลงได หรือสามารถใส
รายละเอียดอาคาร สํานักงานตางแตละแหลงแตละอาคารได เปนตน

-แผนที่มาตราสวนเล็ก (Small Scale) หมายถึง แผนที่ที่แสดงรายละเอียดไดนอยแตมีขอมูล ครอบคลุม
พื้นที่กวางใหญ เชน แผนที่มาตราสวน 1: 50000  ของกรมแผนที่ทหาร ใชแสดงภูมิประเทศของประเทศไทย
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สรุป การอางอิงตําแหนงของขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS อันประกอบดวยปจจัยขอมูลที่มี
ความสัมพันธกันอยู 4 ปจจัยสามารถแสดงไดดวยภาพโดยรวม ดังน้ี
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3.โครงสรางและแบบจําลองขอมูลระบบ GIS
  3.1 โครงสรางขอมูลระบบ GIS

            ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะเก่ียวของกับขอมูล 2 รูปแบบ คือ ขอมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data)

และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ขอมูลทั้ง 2 รูปแบบมีความสัมพันธกันในการแสดงผลรวมกัน
1. ขอมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data) เปนขอมูลที่สามารถอางอิงกับตําแหนงทางภูมิศาสตรทางภาคพื้นดิน

เปนขอมูลกราฟฟก (Graphic Data) แสดงในลักษณะของสัญลักษณ ได 3 รูปแบบ คือ
 จุด (Point) สัญลักษณแสดงตําแหนงที่ต้ังไดแก ที่ต้ังหมูบาน ตําบล อําเภอ  เปนตน
 เสน (Line) สัญลักษณแสดงเสนทาง ไดแก ถนน ลําคลอง แมนํ้า แนววางทอ เปนตน
 พื้นที่ หรือ รูปปดหลายเหล่ียม (Area or Polygons)สัญลักษณแสดงพื้นที่รูปทรงตางๆไดแก

แปลงที่ดิน พื้นที่ปา ขอบเขตอําเภอ เปนตน

2.ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) เปนขอมูลที่เก่ียวของกับคุณลักษณะตางๆ ในพื้นที่น้ันๆ ขอมูล
จะเปนตัวเลขหรือขอมูลตัวอักษรก็ได  ไดแก ขอมูลการถือครองที่ดิน ขอมูลพื้นที่การปลูกพืชการเกษตร เปนตน

ขอมูลกราฟก ขอมูลตามลักษณะ
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3.2 แบบจําลองขอมูลระบบ GIS
แบบจําลองขอมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data Model) จําแนกโดยลักษณะการจัดเก็บแบงไดเปน 2

รูปแบบ คือ แบบจําลองขอมูลเวกเตอร (Vector data model) และ แบบจําลองขอมูลแรสเตอร (Raster data

model)

1.แบบจําลองขอมูลเวกเตอร (Vector data model)  อาจแสดงดวย จุด เสน หรือพื้นที่ ซึ่งถูกกําหนด
โดยจุดพิกัด  ประกอบดวยจุดพิกัดทางแนวราบ(x,y) และ/หรือแนวด่ิง(z) หรือ Cartesian Coordinate System

ถาขอมูลมีการเก็บคาพิกัดตําแหนงเดียวก็จะเปนคาจุด ถาจุดพิกัด 2 จุด หรือมากกวาก็เปนเสน และมากกวา 4จุด
ก็เปนพื้นที่

2.แบบจําลองขอมูลแรสเตอร (Raster data model)มีโครงสรางเปนชองสี่เหล่ียม เรียกวา จุดภาพ หรือ
กริดเซลล (Grid cell)เรียงตอเน่ืองกันในแนวราบและแนวด่ิงในแตละจุดภาพสามารถเก็บคาได 1 คา โครงสราง
ขอมูลแบบแรสเตอรสามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่โดยการแทนคาขอมูลจากพื้นที่จริงลงในจุดภาพซึ่งมีตําแหนง
ตามแนวแกน X และ Y ตรงกัน คาที่เก็บในแตละจุดภาพสามารถเปนไดทั้งขอมูลลักษณะสัมพันธ หรือรหัสที่ใช
อางอิงถึงขอมูลลักษณะสัมพันธที่เก็บอยูในฐานขอมูล ตัวอยางภาพที่มีโครงสรางแบบน้ีก็คือภาพบนจอโทรทัศน ใน
จอภาพประกอบดวยจุดภาพ (Pixel) จํานวนมากเรียงตอเน่ืองกันทั้งในแนวราบและแนวด่ิง แตละจุดภาพจะ
แสดงสีได 1 สี เม่ือจุดภาพทั้งหมดแสดงสี เราจึงเห็นภาพบนจอโทรทัศน
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4. วิธสํีารวจและการนําเขาขอมูล GIS
                        วิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ ขอมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data) และ
ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) สามารถหาขอมูลไดโดยวิธีการสํารวจ ซึ่งแบงได 2 วิธี คือ การสํารวจ
ภาคสนาม และการสํารวจระยะไกล

4.1 วิธกีารสํารวจขอมูล
1.การสํารวจภาคสนาม( Survey) เปนวิธีการสํารวจโดยการเขาไปยังพื้นที่ที่ตองการสํารวจ เพื่อ

เก็บรายละเอียดขอมูลดวยวิธี  สํารวจดวยกลอง การหาคาพิกัดตําแหนง GPS ในพื้นที่  ภาพถาย หรือ
แบบสอบถาม เปนตน

2. การสํารวจระยะไกล ( remote sensing )  คือการสํารวจที่อยูหางจากบริเวณพื้นที่สํารวจมาก
โดยวิธีอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่แผ หรือสะทอนมาจากสิ่งที่ตองการสํารวจเปนสื่อในการวัด ซึ่งการไดมาของ
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ขอมูลมี 3 ลักษณะ คือ ชวงคล่ืน(Spectral) รูปทรงสัณฐานบนผิวโลก(Spatial)และการเปล่ียนแปลงตาม
ชวงเวลา(Temporal) การสํารวจโดยใชยานสํารวจ เชน บอลลูน เคร่ืองบิน ยาวอวกาศ หรือดาวเทียม เปนตน
ขอมูลที่ไดเรียกวา photogrammetry หรือการสํารวจดวยภาพถาย ขอมูลจากการบันทึกภาพจากเคร่ืองบิน
เรียกวารูปถายทางอากาศ (Aerial Photo)ขอมูลที่ไดจากการบันทึกภาพจากดาวเทียม เรียกวา ภาพถายดาวเทียม
(Satellite Image ) โดยมีระดับความสูงของยานสํารวจแตละประเภท ดังน้ี

ยานสํารวจ ระดับความสูง ลักษณะการสํารวจ
ดาวเทียมคางฟา ดาวเทียมชนิดน้ีจะ
โคจรในทิศเดียวกับการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก ใชประโยชนเพ่ือการส่ือสาร
เชน ดาวเทียมปาลาปา ดาวเทียมของ
StarTV รวมท้ัง ดาวเทียมไทยคม

500 - 36,000 กม. สํารวจแบบประจํา มีจุดสํารวจคงท่ี

ดาวเทียมโคจรรอบโลก ระนาบของวง
โคจรของดาวเทียมจะอยู ในทิศใกลเคียง
กับแนวแกนหมุนของโลก ใชประโยชน
เพ่ือสํารวจและศึกษาธรรมชาติ เชน
ดาวเทียม Landsat (สหรัฐอเมริกา)
SPOT (ฝรั่งเศส) ADEOS (ญี่ปุน)
INSAT (อินเดีย) RADARSAT
(แคนาดา)

500 – 3000 กม.

.

สํารวจแบบประจํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาง

ยานอวกาศ 240 – 350 กม. สํารวจตามภารกิจ
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ยานสํารวจ ระดับความสูง ลักษณะการสํารวจ
เครื่องบินไอพน 10 – 12 กม. พ้ืนท่ีสํารวจกวางมาก ตองการ

รายละเอียดปานกลาง

เครื่องบิน 500 – 8,000 ม. พ้ืนท่ีสํารวจกวาง ตองการรายละเอียด
มาก

บัลลูน ไมเกิน 800 ม. พ้ืนท่ีสํารวจไมกวาง ตองการรายละเอียด
มาก

เครื่องบินบังคับดวยวิทยุ ไมเกิน 500 ม. พ้ืนท่ีสํารวจไมกวาง
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ยานสํารวจ ระดับความสูง ลักษณะการสํารวจ
เสาสูง ยอดตึก ภูเขา ไมเกิน 300 ม. จุดสํารวจคงท่ี พ้ืนท่ีสํารวจเล็กๆ

การสํารวจโดยใชวิธีน้ีเปนการเก็บขอมูลที่ไดขอมูลจํานวนมาก ในบริเวณกวางกวาการสํารวจภาคสนาม
ขอมูลจากการสํารวจระยะไกลจะใหรายละเอียดของขอมูลนอยกวาการสํารวจภาคสนาม แตจะใหขอบเขตของ
การสํารวจที่กวางกวา

สําหรับภาพถายดาวเทียมมักจะพบคําวาความละเอียดจุดภาพ (resolution) กํากับอยูเสมอ   น่ันหมายถึงภาพถาย
จะมีความละเอียดหรือความหยาบมากนอยแตกตาง ก็ดูไดที่คาของ resolution เชน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศใหบริการภาพถายดาวเทียม โดยมีรีโซลูช่ัน (resolution)ดีที่สุดที่ 0.6 เมตร น่ัน
หมายความวาบริเวณขนาด 0.6 เมตรน้ันจะไมเห็นรายละเอียดเหมือนจุดวางเปลา หรือกลาวไดวาอะไรที่โตกวา
0.6 เมตรแลวสามารถจะมองเห็นรายละเอียดได เชน ถารถยนตมีขนาดกวาง 1 เมตรยาว 3 เมตร
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แสดงวามีพื้นที่ 3 ตารางเมตร ก็จะมองเห็นรายละเอียดของรถยนตไดทั้งคัน หรือเทียบเปนโซลูช่ัน (resolution)
รวม 5 สวนสวนละ 0.6 เมตร น่ันเอง

4.2 การนําเขาขอมูลเขาสูระบบ GIS จะดําเนินการโดยวิธี
1) นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจหรือขอมูลเชิงพื้นที่( Spatial Data) เชนขอมูลแผนที่ หรือ

ภาพถายนําเขาสูระบบ โดยใชวิธีแปลงขอมูลใหเปนขอมูลเชิงเลข ดวยวิธีการ Digitize หรือ Scan  เก็บเขาไป
ไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยขอมูลดังกลาวจะมีตําแหนงคาพิกัดกํากับอยูดวย ซึ่งจะเลือกใชเปนระบบพิกัด
ภูมิศาสตรหรือระบบพิกัดกริด UTM แลวแตความตองการของแตละโครงการ

# มกราคม 2552 : สวนสารสนเทศภูมิศาสตร   สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ



GIS  คืออะไร..(ฉบับยอความ) 19

2) นําขอมูลประเภทขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ที่ไดจากการสํารวจ   เขาสูระบบโดย
วิธีการสรางตารางความสัมพันธ ( Attribute table )

3) เช่ือมขอมูลทั้งสองประเภทขางตนเขาดวยกันดวยระบบ GIS ดวยซอฟทแวรที่ใชเชน SPANS,

ARCINFO, ILWIS , MAPINFO, และ INTERGRAPH เปนตน ตางก็เปนซอฟทแวรที่เอ้ืออํานวยให
สามารถสรางแผนที่วิเคราะหแสดงและจัดการกับขอมูลแผนที่ไดซึ่งในแตละโปรแกรมตางก็มีขอดีและขอเสีย
แตกตาง กันไป
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5. การวิเคราะหและการแสดงผลของขอมูล GIS
การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) คือการนําเอาขอมูลแผนที่ตาง ๆ ที่เก็บไวในระบบมาทํา

การประมวลผลดวยวิธีการซอนทับ (Overlay) โดยขอมูลตางๆ แตละช้ันเรียกวา layer ซอนทับกัน เปรียบ
เหมือนแผนใสแตละแผนที่มีขอมูลแตกตางกันมาวางซอนทับกัน เพื่อการแสดงผลในการนํามาวิเคราะหหรือ

กําหนดวางแผนการจัดการกับพื้นที่น้ันๆ ตามวัตถุประสงคของผูใชตองการ เชน การวิเคราะหเก่ียวกับที่ราช
พัสดุที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เปนตน

การแสดงผลขอมูล ( Data display) ในการเรียกคนขอมูลหรือผลการวิเคราะหขอมูลในระบบ
GIS สามารถแสดงผลออกมาไดในลักษณะของแผนที่หรือตารางแสดงผลขอมูล ทั้งในจอคอมพิวเตอรหรือจะ
พิมพออกมาเปนภาพเพื่อจัดทําเปนรายการตางๆได

                        พิมพภาพแผนที่
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ภาพ 2 มิติ                          ภาพ 3 มิติ

                              ลักษณะการแสดงผลบนจอภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร

โดยสรุประบบสารสนเทศภูมิศาสตรครอบคลุมการจัดเก็บขอมูล,การคนหาขอมูล,การ วิเคราะห
ขอมูลและการแสดงขอมูล GIS แตกตางจากระบบขอมูลประเภทอ่ืนๆ ตรงที่ GIS วางอยูบนรากฐานของการ
อางอิงเปนคาพิกัดทางภูมิศาสตร GIS ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)

GIS ชวยในการจัดเก็บขอมูลแผนที่ที่มีปริมาณมากใหเปนไปไดอยางรวดเร็วสามารถ นํามาใชในการตัดสินใจ
และการวางแผนไดเปนอยางดีอยางไรก็ตามสิ่งที่จะตอง คํานึงอยูเสมอคือการใชใหไดประโยชนหรือตอบปญหา
ไดถูกตองมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความถูกตองแมนยําของขอมูลเบื้องตนที่ถูกใสเขาไปในระบบ GIS น่ันเอง
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