
บทที่ 1 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ของโลกไดพัฒนาอยางไมหยุดย้ังและตอเนื่อง สงผลใหการ

เพ่ิมขึ้นของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงการเคลื่อนยายของผลิตภัณฑ บริการ เทคโนโลยี และขอมูลขามพรมแดน เกิด

การแขงขันระหวางประเทศ เพื่อการวิเคราะหอดีต ปจจุบัน อนาคต ของโลก จำเปนตองมีขอมูลมหาศาล ดังนั้น

องคกรแตละแหงทั่วโลกมีการสรางเทคโนโลยีตางๆ ในการเก็บขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตางๆ มากมาย และ

หลากหลาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) จึงมีบทบาทอยางมากสำหรับ

การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ในปจจุบันหลายหนวยงานที่ใช GIS มาบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ เชน กรมที่ดิน 

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร กรมธนารักษ เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล บริษัทเอกชน เปนตน 

ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหมากขึ้นผูเขียนจึงไดนำเสนอ

เบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไวดังนี้ 

ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี ใหความหมายวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System: GIS) หมายถึง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนระบบที่ใชขอมูลรวมกัน
ระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ซึ่ง กำหนดตำแหนงบนพื้นโลกที่แนนอน ของพื้นที่ที ่ทำการศึกษา และ
ขอมูลเชิงลักษณะ (attribute data) ซึ่งอธิบายลักษณะตางๆ ของพื้นที่ดังกลาวนั้น เปนระบบที่ทำงานโดยอาศัย
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ โดยมีขั้นตอนการทำงาน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูและรูปแบบ การ
ปรับปรุงแกไขหรือดัดแปลงขอมูลเพื่อการใชงาน ขั้นตอนทั้งหมดเรียกวา การสรางฐานขอมูล โดยมีการบำรุงรักษา
ฐานขอมูลและการทำใหขอมูลเปนปจจุบันเพื่อการคนคืน (retrieval) ซึ่งก็คือ การเรียกใชขอมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่
ตองการ และไดจัดเก็บไวในฐานขอมูลแลว นำมาทำการวิเคราะห และแสดงผลลัพธ ในรูปแบบกราฟก แผนที่ หรือ
ตารางตัวเลข สามารถทำไดรวดเร็ว ถูกตองแมนยำ และมีประสิทธิภาพมาก 
 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความหมายของคำวา “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ 

Geographic Information System : GIS” คือ กระบวนการทำงานเก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยระบบคอมพิวเตอร 

ที่ใชกำหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตำแหนงเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตำแหนง

ในแผนที่ตำแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล 

(Attribute Data) และขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะ

สามารถนำมาวิเคราะหดวย GIS และทำใหสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธกับเวลาได 

 วริษฐ กิตติ์ธนารุจน ไดใหความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไววา ระบบของเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ที่ออกแบบเพื่อจัดการขอมูลรวมกันระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 

Data) ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บรายละเอียดเพื่ออธิบายลักษณะตางๆ ของขอมูลที่ตองการ โดยสามารถนำเขาขอมูล 

จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลหรือสรางแบบจำลองเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจุบันสามารถวิเคราะหในรูปแบบ 
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Internet GIS ได นอกจากนี้ GIS ยังสามารถแสดงผลขอมลูซึ่งเปนการตอบคำถามเชิงพ้ืนที่ใหแกผูใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปความของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดวา GIS เปนเทคโนโลยีที่ใชคอมพิวเตอร

นำเขาขอมูลดวยโปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ เพื่อใหอยูในระบบแบบความสัมพันธกันระหวางตารางขอมูล 

(Attribute Data)  ขอมูลกราฟฟก และขอมูลพิกัดตำแหนง ซึ่งรูปแบบความสัมพันธดังกลาวเรียกวาขอมูลเชิงพื้นที่ 

(Spatial Data) และขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลายสามารถนำมาวิเคราะหดวย GIS ใหเกิดผลลัพธที่มีประโยชนมากขึ้นได 

องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีองคประกอบที่สำคญัรวม 5 ประการ คือ ฮารดแวร (hardware) ซอฟตแวร 
(software) ขอมูล (data) กระบวนการวิเคราะห (application procedure) และบุคลากร (peopleware) ซึ่งจะ
อธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้ 

1. ฮารดแวร 
ฮารดแวร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือสวนเชื่อมตอ ซึ่งทำหนาที่หลัก 2 ประการคือ 
1) การนำเขาขอมูล (Data Input) และ 
2) การแสดงผลลัพธ (Data Output) ที่ไดจากการวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 ฮารดแวรที่ใชเพ่ือการนำเขาสูขอมูลที่สำคัญ ไดแก เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องดิจิไทซ 
(digitizer) หรือเครื่องอานพิกัด และแปนพิมพคอมพิวเตอร (keyboard) สวนฮารดแวรที่ใชในการแสดงผลลัพธที่
สำคัญ ไดแก เครื่องพิมพ (printer) เครื่องวาด (plotter) และสื่อสำหรับจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลเชิงเลข (digital 
data) เชน ฮารดดิสก (hard disk) ซึ่งมีทั้งแบบที่ใชภายในและภายนอกคอมพิวเตอร และซีดีรอม (CD-ROM) หรือ
ดีวีดีรอม (DVD-ROM) 

2. ซอฟตแวร 
 ซอฟตแวร หมายถึง ชุดคำสั่งที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งทำหนาที่ออกคำสั่งเพ่ือจัดการควบคุมการ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
 1) ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (operating software) 
 2) ซอฟตแวรประยุกต (application software) 
 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ทำหนาที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร โดยที่เครื่อง

คอมพิวเตอรแตละชนิดหรือแตละกลุม จะใชระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน เชน ระบบปฏิบัติการวินโดวส 
(Windows) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (Unix) หรือระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux) 

 ซอฟตแวรประยุกต เปนซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใหควบคมุการทำงานดานการประยุกตเฉพาะ
เรื่อง เชน ซอฟตแวรการวิเคราะหทางสติถิ (Statistical Package for Social Science: SPSS) ซอฟตแวรการ
วิเคราะหขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing Software) และซอฟตแวรการวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS Software) ปจจุบัน มีซอฟตแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ใชในประเทศไทยหลายชนิด เชน 
อารกอินโฟ (ArcInfo) อารกวิว (ArcView) แมปอินโฟ (MapInfo) อิลวิส (ILWIS) และอินเทอรกราฟ (Intergraph) 
ซึ่งเปนซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทที่มีความชำนาญ ดานซอฟตแวรโดยเฉพาะ 
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3. ขอมูล 
 ขอมูลเปนองคประกอบที่มีความสำคัญมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยขอมูลเหลานี้ไดรับการ

รวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง แกไข และจัดการไวในฐานขอมูล เพ่ือใหพรอมที่จะนำมาใชในการวิเคราะห หรือทำ
แบบจำลองตางๆ โดยจัดเก็บอยางเปนระบบตามวัตถุประสงคที่ตองการ   

 ก. แหลงของขอมูล มาจากขอมูลในอดีตและจัดเก็บจริงจากสนาม ไดแก แผนที่ประเภทตางๆ ที่ไดทำ
ไวแลว ภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจัดเก็บขอมูลดวยเครื่องวัดพิกัดจาก
ดาวเทียมในพ้ืนที่ และมีขอมูลที่รายงานตอเนื่อง ทุกชวงเวลา เชน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ การรายงานตำแหนง
อุบัติเหตุและการจราจร การเดินทางขนสงที่ติดเครื่องวัดพิกัด จากดาวเทียม 

 ข. องคประกอบของขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลภูมิศาสตรมีองคประกอบที่สำคัญ 3 สวน ไดแก 
  -  ลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ศึกษา เชน แมน้ำ นาขาว ปาไม โดยมีการบอกลักษณะตางๆ ได 

เชน ขนาด ชนิด และรายละเอียดอื่นที่จำเปน 
  -  ตำแหนงหรือพิกัดทางภูมิศาสตรของสิ่งที่ศึกษา 
  -  เวลาที่เกิดขึ้นของสิ่งที่ศกึษา ปจจุบันเวลามีสวนสำคัญตอการวิเคราะหเปรียบเทียบของสิ่งที่

ศึกษานั้น 
 ค. ประเภทของขอมูล ขอมูลที่ไดรับการแปลงเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และขอมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) 
  1) ขอมูลเชิงพ้ืนที่ คือ ขอมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูบนโลก โดย

สามารถถายทอดออกมา ในรูปแบบการแสดงผลบนแผนท่ี ไดจากการวิเคราะหในลักษณะของสัญลักษณ อัน
ประกอบดวย จุด เสน และพ้ืนที่ ซึ่งขอมูลพ้ืนที่ดังกลาว ตองสามารถอางอิงกับคาพิกัดทางภูมิศาสตรได ขอมูลเชิง
พ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ยังสามารถจำแนกออกไดเปน 2 แบบยอย ดังตอไปนี้ 

   - แรสเตอร (Raster) ขอมูลแบบแรสเตอรเปนขอมูลที่เกิดจากการกราดภาพ (scan) แผนที่
ชนิดตางๆ ภาพถายจากดาวเทยีม ภาพถายทางอากาศ เมื่อขยายภาพจนเห็นโครงสรางของภาพเปนชองสี่เหลี่ยม 
ที่เรียกวา จุดภาพ หรือกริดเซลล (grid cell) เรียงตอเนื่องกันเปนแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งจุดภาพที่เรียงตัวตาม
แนวราบและแนวดิ่งคือลักษณะของขอมูลแบบแรสเตอร ทั้งนี้แตละจุดภาพมีคาได 1 คา ที่อาจเหมือนหรือแตกตาง
กันได และสามารถนำมาใชในการจัดกลุมจำแนกวัตถุที่ปรากฏบนภาพ เชน แนวของถนนคอนกรีตกับถนนลูกรัง 
จำแนกตามคาจุดภาพที่ไมเทากัน 

   - เวกเตอร (Vector) ขอมูลแบบเวกเตอรเปนขอมูลที่สรางขึ้นโดยการอางอิงกับขอมูลแบบแร
สเตอร หรือเปนขอมูลที่ไดจากระบบเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม หรือจากการสรางข้ึนมา เพ่ือใชเปนตัวแทนของสิ่ง
ที่ปรากฏอยูบนพื้นที่จริง โดยแสดงในรูปแบบของจุด เสน และพื้นที่ จะมีมาตราสวนเปนตัวกำหนดขนาด เชน ถา
มาตราสวน 1 : 50,000 แนวถนนมองเห็นเปนเสน แตถามาตราสวน 1 : 1,000 แนวถนนนั้นสามารถแสดงเปน
พ้ืนที่ถนนหรือชองจราจรได ซึ่งในทางคณิตศาสตร คุณสมบัติของเวกเตอรตองประกอบดวย จุดเริ่มตน ขนาด และ
ทิศทาง   

  2) ขอมูลเชิงลักษณะ คือ ขอมูลที่บอกถึงรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ในพื้นที่ เชน ประเภทของ
หิน ชนิดของดิน ระบบการระบายน้ำ ชนิดของแหลงน้ำ ลักษณะของปา เสนทางคมนาคม จำนวนประชากรในเขต
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การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูขอมูลแบบเวกเตอรแสดงในลักษณะของสัญลักษณ เชน จุด เสน 
และรูปหลายเหลี่ยม 

4. กระบวนการวิเคราะห 
จัดเปนสวนสำคัญของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยกระบวนการวิเคราะหสามารถนำขอมูลเชิง

พ้ืนที่ และขอมูลเชิงลักษณะมารวมเขาดวยกัน ดวยการผนวกชั้นขอมูล (data layer) เชน การนำแผนที่ดินมา
ซอนทับกับแผนที่ธรณีวิทยา และชั้นความสูงที่แปลงคาเปนความลาดชัน เมื่อนำมารวมกัน ทำใหทราบวา ดิน
บริเวณที่ศึกษานั้นอยูบนชั้นหินอะไร สภาพความลาดชันและความคงทนของพื้นที่มีภูมิประเทศอยางไร โดย
สามารถสรางเปน 3 มิติได ในการวิเคราะหขั้นสูงจำแนกขอมูลเปน 2 ประเภท คือ  

 1) ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง  และ 
 2) เวลาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง  
 เมื่อนำมาผสมผสานกัน ทำใหสามารถทำนายสถานการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน การวิเคราะห

สถานการณน้ำทวม การจราจร โรคระบาด 
5. บุคลากร 
ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตรมบีุคลากรที่แบงหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ ตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงได

ผลลัพธออกมา บุคลากรแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมผูสรางขอมูล และกลุมผูใชขอมูล กลุมผูสรางขอมูล
เปนผูมหีนาที่จัดทำ รวบรวมขอมูล นำเขาขอมูล จัดเก็บขอมูล และแกไขขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบันที่สุด
สำหรับการวิเคราะหในดานตางๆ โดยมีนักออกแบบระบบฐานขอมูลทำหนาที่ออกแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพ่ือให
ระบบทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีนักพัฒนาโปรแกรมเปนผูสรางรูปแบบการทำงาน เพ่ือใหกลุมผูใชขอมูล
ที่มีความชำนาญงานแตละประเภท ไดนำขอมลูที่กลุมผูสรางขอมูลทำไวนั้นไปวิเคราะหและสรางแผนที่ในรูปแบบ
ตางๆ กลุมผูสรางขอมูลอาจไมมีความชำนาญ ในการสรางขอมูลใหม แตกลุมผูใชสามารถบอกวาตองการวิเคราะห
อะไร หรืออธิบายความตองการสุดทายใหผูสรางขอมูลจัดสราง ตามรูปแบบตางๆ ที่ตองการ เพ่ือนำไปวิเคราะห 
เชน ถาตองการแผนที่ภัยพิบัติ ตองใชแผนที่ภูมิประเทศพ้ืนฐาน รวมกับแผนที่แสดงรอยเลื่อนของแผนดิน และ
พ้ืนที่ที่เกิดแผนดินไหวเปนประจำ การปฏิบัติงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร กลุมผูสรางขอมูลและผูใชขอมูลตอง
ทำงานรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลแผนที่ (map data) ที่ถูกตองตามวัตถุประสงคตอการวางแผน และสิ่งที่สำคัญของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ บุคลากรผูสรางขอมูลที่ตองสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบันมากที่สุด 
เพราะขอมูลที่ไดมาถาไมมีการรายงานจากสนามที่เปนปจจุบัน หากสงขอมูลเขามารวมกัน ขอมูลที่ติดตามอยู อาจ
เกิดความผิดพลาดได เชน แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงภาวะน้ำทวม แผนที่การระบาดของโรค ซึ่งจำเปนตองใช
ขอมูล ที่มีการเคลื่อนไหว และรายงานผลทุกชวงเวลา 

ประเภทขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรประกอบดวยขอมูล 2 รูปแบบ คือ 

1. ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เปนขอมูลที่เก่ียวของกับตำแหนงที่ตั้งของขอมูลตาง ๆ บนพื้นโลก ซึ่ง
ขอมูลเชิงพ้ืนที่สามารถแสดงสัญลักษณได 3 รูปแบบ คือ 
  -จุด (Point) จะใชแสดงขอมูลที่เปนลักษณะของตำแหนงที่ตั้ง ไดแก ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. , 
ที่ตั้งศูนยบริการสาธารณสุข , ที่ตั้งสำนักงานเขต เปนตน 
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  -เสน (Line) จะใชแสดงขอมูลที่เปนลักษณะของเสน เชน ถนน, แมน้ำ, ทางดวน เปนตน 
  -พื้นที่ (Area or Polygon) จะใชแสดงขอมูลที่เปนลักษณะของพื้นที่ เชน พื้นที่ขอบเขตการปกครอง, 
พ้ืนที่อาคาร เปนตน 
 2. ขอมูลที่ไมอยูในเชิงพ้ืนที่ (Non- Spatial data) เปนขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ซึ่งจะอธิบายถึง
คุณลักษณะตาง ๆ ในพ้ืนที่นั้น ๆ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชวงเวลาเชน ขอมูลจำนวนประชากรในเขต
ตาง ๆ ขอมูลจำนวนนักเรียนแตละชั้นของโรงเรียนสังกัด กทม. เปนตน สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ
ตารางขอมูลที่เชื่อมโยงกับกราฟฟก (Graphic table) ตารางขอมลูที่ไมเชื่อมโยงกับกราฟฟก (Non-Graphic 
table) 

ลักษณะขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 1. ลักษณะขอมูลเชิงพ้ืนที่ แบงได 2 ประเภท คือ Vector และ Raster 
  1.1 ขอมูลแสดงทิศทาง (Vector Data) คือขอมูลที่แสดงดวย จุด เสน หรือพื้นที่ ที่ประกอบดวยจุด
พิกัดทางแนวราบ (X , Y) และ/หรือ แนวดิ่ง (Z) หรือ Cartesian Coordinate System ถาเปนพิกัดตำแหนงเดียว
ก็จะเปนคาของจุด ถาจุดพิกัดสองจุดหรือมากกวาจะเปนคาของเสน สวนพื้นที่นั้นจะตองมีจุดมากกวา 3 จุดข้ึนไป 
และจุดพิกัดเริ่มตนและจุดพิกัดสุดทายจะตองอยูตำแหนงเดียวกัน เชน ถนน แมน้ำ ขอบเขตการปกครอง โรงเรียน 
เปนตน 
  ลักษณะขอมูลเชิงพ้ืนที่ ในรูปแบบเวกเตอรจะมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial Features) ตาง ๆ กัน
พอสรุปไดดังนี้ คือ 
   1.1.1 รูปแบบของจุด (Point Features)  
    เปนตำแหนงพิกัดที่ไมมีขนาดและทิศทาง จะใชแสดงขอมูลท่ีเปนลักษณะของตำแหนงใด ๆ เชน
ที่ตั้งของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เปนตน 
   1.1.2 รูปแบบของเสน (Linear Features) 
   มีระยะและทิศทางระหวางจุดเริ่มตน ไปยังจุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ประกอบไปดวย
ลักษณะของเสนตรง เสนหักมุม และเสนโคง เชน ถนน ทางดวน คลอง เปนตน 
   1.1.3 รูปแบบของพื้นที่ (Polygon Features) 
   มีระยะและทิศทางระหวางจุดเริ่มตน จุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ที่ประกอบกันเปนรูป
หลายเหลี่ยมมีขนาดพื้นที่ (Area) และเสนรอบรูป (Perimeter) 
  จุดเดนของขอมูลแบบ Vector คือ 

- แสดงโครงสรางขอมูลเชิงปรากฏการณไดดี ยังเหมาะสำหรับใชแทนลักษณะของพ้ืนที่จึงมี
ขอบเขตคดโคงทำใหสามารถแบงขอบเขตของพื้นที่ไดอยางชัดเจน 

- โครงสรางขอมูลกะทัดรัด ไฟลขอมูลมีขนาดเล็กจึงใชพ้ืนที่สำหรับการจัดเก็บนอย 

- ความเชื่อมโยงทางโทโพโลยีสามารถทำไดครบถวนดวยการเชื่อมโยงแบบเครือขาย 

- มีความถูกตองในเชิงกราฟฟก ซึ่งสามารถแทนขอมูลไดอยางมีความแมนยำเชิงตำแหนง 

- สามารถทำการคนคืน การแกไข และการวางนัยทั่วไปกับขอมูลกราฟฟกและลักษณะประจำได 
  จุดดอยของขอมูลแบบ Vector คือ 
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   โครงสรางขอมูลซับซอน 
   การรวมแผนที่แบบเวกเตอรหลาย ๆ แผนหรือรวมแผนที่ Vector กับ Raster ดวยวิธีวางซอนมี
ความยุงยากมาก 
   การทดสอบดวยการจำลองสถานการณทำไดยาก เพราะแตละหนวยของแผนที่มีโครงสรางท่ี
ตางกัน 
   การแสดงและการเขียนเปนแผนที่เสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะเมื่อตองการแสดงสีและสัญลักษณที่
มีคุณภาพสูง 
   เทคโนโลยีชนิดนี้มรีาคาแพง โดยเฉพาะถาตองใชฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีความซับซอน 
   การวิเคราะหพื้นที่และการกรองรายละเอียดภายในรูปหลายเหลี่ยมเกือบเปนไปไมได 
  1.2 ขอมูลแสดงลักษณะเปนกริด (Raster Data) คือขอมูลที่มีโครงสรางเปนชองเหลี่ยม เรียกวา 
จุดภาพ หรือ Grid cell เรียงตอเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่ง ในแตละจุดภาพสามารถเก็บคาได 1 คา 
ความสามารถแสดงรายละเอียดของขอมูลขึ้นอยูกับขนาดของเซลล ณ จุดพิกัดที่ประกอบข้ึนเปนฐานขอมูลแสดง
ตำแหนงชุดนั้น คาที่เก็บในแตละจุดภาพสามารถเปนไดทั้งขอมูลลักษณะสัมพันธ หรือรหัสที่ใชอางอิงถึงขอมลู
ลักษณะสัมพันธที่เก็บอยูในฐานขอมูลก็ได Raster Data อาจแปรรูปมาจากขอมลู Vector หรือแปรจาก Raster 
ไปเปน Vector หรือแปรจาก Raster ไปเปน Vector แตเห็นไดวาจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหวางการแปร
รูปขอมูล 
 จุดเดนของขอมูลแบบ Raster คือ 
  มีโครงสรางขอมูลงาย ๆ มีโครงสรางไมซบัซอน ทำใหการประมวลผลในระดับจุดภาพมีความสะดวก 
  การวางซอนและการรวมขอมูลแผนที่กับขอมูลที่รับรูจากระยะไกลทำไดงาย 
  การวิเคราะหทางพื้นที่ในแบบตาง ๆ ทำไดงาย 
  การทดสอบดวยการจำลองสถานการณทำไดงาย เพราะหนวยพื้นที่แตละหนวยมีรูปรางและขนาด
เทากัน 
  เทคโนโลยีมีราคาถูกและกำลังมีการพัฒนาอยางจริงจัง 
  นอกจากนี้ขอมูลแบบ Raster ยังมีความเหมาะสมกับการแทนลักษณะของพื้นผิว (Surface) ที่มีความ
ตอเนื่องกัน 
 จุดดอยของขอมูลแบบ Raster คือ 
  ขอมูลกราฟกมีขนาดใหญ ไฟลมีขนาดใหญจึงใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก 
  การใชชองกริดใหญเพ่ือลดปริมาตรขอมูลทำใหสูญเสียโครงสรางขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณและเปน
การสูญเสียขอสนเทศอยางมาก 
  ไมเหมาะสมในการแทนขอมูลที่เปนเสนโคง หรือแทนตำแหนงของจุดเพราะตองใช 1 จุดภาพสำหรับ
ตำแหนง 1 ตำแหนง 
  แผนที่แรสเตอรที่หยาบจะไมสวยเทาแผนที่ซึ่งเขียนดวยเสน 
  การสรางเครือขายเชื่อมโยงทำไดยาก 
  การแปลงเสนโครงแผนที่ตองใชเวลามาก เวนแตใชข้ันตอนวิธีหรือฮารดแวรพิเศษ 
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 2 ลักษณะขอมูลที่ไมอยูในเชิงพ้ืนที่ ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 

ขอมูลเชิงปริมาณ 
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
ขอมูลเชิงบรรยาย 

 
บทสรุป 
 การจะใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการจัดการฐานขอมูลท่ีดี มี
ระบบ Software และ Hardware ที่สอดคลองกับงานที่จะวิเคราะห ซึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีการกำหนด 
มาตรฐานในเรื่องตางๆ และพัฒนาใหเปนระบบเปดมากขึ้น (Open System) โดยผูใชสามารถที่จะเขามา 
แลกเปลี่ยนขอมูล และใชขอมูลรวมกันได ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเพียงเครื่องมือ (Tools) ตัวหนึ่ง
เทานั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชงาน ก็คือผูใชที่จะนำขอมูลและวิธีการ
วิเคราะหแบบตางๆ มาพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
 นอกจากนี้ การใชประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน RS, GPS จะเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และเพ่ือใหระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมกีาร
พัฒนาอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีตองการการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ที่จะนำไปใชในการแกไข
ปญหาอยางทนัทวงที สามารถจะแสดงผลใหเห็นภาพไดชัดเจน รวดเร็ว ทันเวลา โดยคุณภาพการวิเคราะหขอมูล
ขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้การรวมมือและการประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร อื่นๆ ที่
เก่ียวของ ยอมจะสงผลใหเทคโนโลยีดานนี้ มีความกาวหนาอยางรวดเร็วและขยายตัวอยาง กวางขวางมากยิ่งข้ึน 
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คำถามทายบทที่ 1 

1. จงอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2. จงบอกองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและยกตัวอยางประกอบ 
3. จงอธิบายขอมูลขอมูลเชิงเสนหรือขอมูลเวกเตอร (Vector Data) พรอมยกตัวอยางประกอบ 
4. จงบอกความแตกตางขอมูลเชิงพ้ืนที่กับขอมูลเชิงบรรยาย 
5. จงอธิบายความแตกตางระหวางขอมูลเชิงเสนหรือขอมูลเวกเตอร (Vector Data) กับ ขอมูลเชิงตาราง

หรือขอมูลแรสเตอร (Grid or Raster Data) 
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