
การอบรม 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ และระบบพกัิด

ประจ าปีงบประมาณ 2559

ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : GIS)

 ความหมาย และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information)
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลป่าไม้

- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่สวนป่าภาครัฐ



ความหมาย และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ความหมาย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์(Hardware) ซอฟท์แวร์(Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์(Geographic Data)
และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
ข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การค านวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของ
ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

ระบบ GIS ประกอบไปด้วยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม
ปรับปรุง การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่จะ
สามารถน ามาวิเคราะห์ให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทีส่ัมพันธ์กับช่วงเวลาได้
เช่น การแพรข่ยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถ่ินฐาน การบุกรุกท าลาย และการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่



 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) โปรแกรม 

(software) ขั้นตอนการท างาน (methods) ข้อมูล (data) และบุคลากร (people) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ
ดังต่อไปน้ี

1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น ดิจิไทเซอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออื่น 
ๆ เพื่อใช้ในการน าเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลพัธ์ของการท างาน

2.โปรแกรม คือชุดของค าสั่งส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน การท างานและ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับน าเข้าและปรับแต่งข้อมูล, จัดการระบบฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จ าลองภาพ

3.ข้อมูล คือข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการ
ฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมาจากบุคลากร

4.บุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เช่น ผู้น าเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญส าหรับวิเคราะห์ข้อมลู ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบ 
GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคณุค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกน าไปใช้งาน 
อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

5.วิธีการหรือข้ันตอนการท างาน คือวิธีการที่องค์กรนั้น ๆ น าเอาระบบ GIS ไปใช้งานโดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความ
แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับของหน่วยงานนั้น ๆ เอง



องค์ประกอบ GIS

1.อุปกรณค์อมพิวเตอร์ 
(Hardware)

2.โปรแกรม
(Software)

3.ข้อมูล
(Data)

4.บุคลากร
(People)

5.วิธีการหรือขั้นตอนการท างาน
(Methods)

หน่วยงานใด ไม่มี GIS ?



 ข้อมูล (data) ของ GIS
ประเภทข้อมูลของในระบบ GIS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข้อมูลทีส่ามารถอ้างอิงกับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-
referenced) ทางภาคพื้นดิน ได้ เชน่ ที่ตั้งหน่วยงาน แนวเขตพื้นที่ เส้นทางเท้า เป็นต้น ข้อมูลเชิง
พื้นที่สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ เวกเตอร์ (Vector) และ ราสเตอร์ (Raster)

2) ข้อมูลอรรถธิบาย (Non-spatial data/ Attributes) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณุลักษณะต่างๆ
ในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าของแปลงปลูกป่า ข้อมลูการถือครองที่ดิน ข้อมูล
ปริมาณธาตุอาหารในดิน และข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ข้อมูลเชิงพื้นท่ีสามารถแสดงสัญลักษณ์ได้ 3 รูปแบบ (Features) คือ
- จุด (point) ได้แก่ ที่ตั้งหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จุดตัดของถนน จุดตัดของแม่น้ า เป็นต้น
- เส้น (line) ได้แก่ ถนน ล าคลอง แม่น้ า เป็นต้น
- พื้นที่ หรือรูปหลายเหลี่ยม (Area or Polygons) ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่ป่า ขอบเขตอ าเภอ
ขอบเขตจังหวัด เป็นต้น



 ตัวอย่างข้อมูล GIS

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data)

เวกเตอร์

- จุด (point) ได้แก่ ที่ตั้งหมู่บ้าน ชุมชน
- เส้น (line) ได้แก่ เส้นทางคมนาคม เขตที่ดิน
- รูปหลายเหลีย่ม (Polygons) ได้แก่ เขตการ

ปกครอง

ราสเตอร์
-สภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน



ข้อมูลแบบราสเตอร์ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ



 ตัวอย่างข้อมูล GIS
ข้อมูลอรรถธิบาย
(Attribute)
ข้อมูลตาราง

ข้อมูลรายละเอยีดป่าสงวนแหง่ชาติ จ. สระบุรี



 ข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information)

ข้อมูล หมายถึง สิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงคณุลักษณะทางปริมาณหรือคุณภาพ ของตัวแปรหรือกลุ่มของตัว
แปรที่เราสนใจ  เช่น ปรมิาณพื้นที่ ความยาวระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์คะแนนของนักเรียน 
รายงาน บันทึก เป็นต้น

*มีการให้ความหมายของค าว่า ข้อมูล อย่างหลากหลาย ผู้ใช้ควรเลือกใช้ที่ตนเองเข้าใจดี*

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุป
ด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ใน
การใชง้าน

ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นการผสมผสานการท างานระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
คือ ผู้ใช้งาน (people) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอร์ฟแวร์ (Software) อุปกรณ์สื่อสาร 
(Communication devices) ระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูล (Network and data resources) ซึ่งได้
มีการด าเนินการประมวลผลข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง



 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล กระบวนการ สารสนเทศ

(Input) (Data Analysis) (Output)



Exercise:  ข้อมูลรูปสัตว์
- มีสัตว์ชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดจ านวนเท่าใด?
- มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์น้ าอย่างละกี่ชนิด ?
- มีสัตว์ทั้งสิ้นกี่ตัว ?



Exercise:  ข้อมูล สารสนเทศ 1



ชนิดสัตว์ ประเภท จ านวน

1. วัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4

2. สุนัข สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1

3. เป็ด สัตว์ปีก 5

4. แมลงเต่าทอง แมลง 2

5. โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2

6. ปลาทอง สัตว์น้ า 4

7. หมีแพนด้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2

8. กวาง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3

9. ปลาการ์ตูน สัตว์น้ า 6

10. นกแก้ว สัตว์ปีก 3
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Exercise:  ข้อมูลรูปสัตว์

- มีสัตว์ชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดจ านวน
เท่าใด?
- มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์น้ าอย่างละ
กี่ชนิด ?
- มีสัตว์ทั้งสิ้นกี่ตัว ?

* ตอบด้วยสารสนเทศตามตาราง

Exercise:  ข้อมูล สารสนเทศ 2



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ถาม - ตอบ
?????



ระบบพิกัด
(Coordinating System)

พิกัดภูมิศาสตร์ ???????
 - พิกัด   Latitude/Longitude
 - พิกัด  X,Y 
* ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะถูกก าหนดค่าพิกัด





เส้นแบ่งพกิัด









ระบบพิกัดภูมิศาสตร์.......







แกน Y จะถูกเรียกว่า Northing

แกน X จะถูกเรียกว่า Easting







ระบบพิกัด UTM จะแบ่งเป็น 120 โซน ( N 60 โซน และ S 60 โซน) แต่ละโซนห่างกัน 6 องศา ลองจิจูด
โดยเส้นแรกเริ่มที่เส้นที่ 180 องศา นับไปทางตะวันออก...
Zone 1 ระหว่าง 180-174 องศา  Zone 2 ระหว่าง 174-168 องศา...
ระบบ UTM จะใช้เฉพาะพ้ืนที่ระหว่าง 80 องศาใต้ ถึง 84 องศาเหนือ



การระบุต าแหน่งของโซน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน 
UTM ZONE NUMBERS = หมายเลขประจ าโซน (ตั้งแต่ 1-60)
LATITUDE BAND LETTRES = ตัวอักษรประจ าแถบละจิจูด (ตั้งแต่ C-X) 





หมายเลขและ
อักษรประจ าโซน
ของประเทศไทย
47Q
47P
47N

48Q
48P
48N

โซนระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของประเทศไทย







เส้น แวง (Longitude) ที่แบ่งโซน 47 และ 48 
คือเส้น 102 องศา
Datum ที่ใช้มี 2 แบบคือ 1. Indian 1975 

2. WGS 1984

โซนพิกัดทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย

โซน 47 โซน 48 



ข้อมูลสารสนเทศที่เหมือนกัน แต่ก าหนดโซนต่างกัน



ข้อมูลสารสนเทศที่เหมือนกัน แต่ก าหนด datum ต่างกัน





ในการแปลงค่าพิกัดโดยโปรแกรม ต้องระบุค่า
projection, Zone และ datum



ระบบพิกัด
ถาม - ตอบ
?????


