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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

ประเทศไทยไดมีการพัฒนารูปแบบในการวางแผนนโยบาย  การบริหารจัดการ  โดยใช
ระบบภูมิสารสนเทศมากขึน้ในปจจุบันนี้  เนื่องจากมีความจําเปนตองใชขอมูลที่มีความทันสมัย  
ทันเหตุการณและถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  ที่จะนําไปใชในการตัดสินใจแกไข
ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศ  
หรือพัฒนาชุมชนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความ
นิยมและไดรับการยอมรับโดยทั่วไป  ใหนํามาประกอบการประยุกตใชเพ่ือการจัดเตรียม
ฐานขอมูลที่ทันเหตุการณ  เพ่ือรองรับการแกไขปญหา  ทั้งปญหาเศรษฐกิจ  หรือปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต  ที่เก่ียวของกับทรัพยากร  และสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนหรือทองถิ่น 
 ระบบภูมิสารสนเทศ  (Geo-Informatics  หรือ  Geomatics)  เปนเทคโนโลยีที่รูจักกัน
มากขึ้นสําหรับหนวยงานและองคกรที่ตองเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ  และติดตาม
ทรัพยากร  สิ่งแวดลอม  ไมวาจะเปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นองตามธรรมชาติ  และทรัพยากรที่
มนุษยสรางขึ้น  โดยนําเอาขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในรูปแบบเชิงพ้ืนที่  ซึ่งแตละพ้ืนที่ก็จะ
ประกอบไปดวยฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห  หรือตัดสินใจในการแกไข หรือวาง
แผนการบริหารจัดการตามเง่ือนไขที่มนุษยจะเปนผูดําเนินการ  และสามารถแสดงผลการ
วิเคราะหตามเง่ือนไขที่กําหนดได  ในรูปแบบสองมิติ  สามมิติ  เพ่ือจําลองสภาพภูมิประเทศให
ใกลเคียงกับพ้ืนที่จริง  ระบบภูมิสารสนเทศจึงไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้นทั้งใน
ประเทศ  และตางประเทศ  เพ่ือนํามาชวยในการบรหิารจัดการ  วางแผนนโยบาย  และตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน  และทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  ไดนําไปประยุกตใชในหลายสาขา  เชน  ทางธุรกิจ  
การขนสง  สาธารณสุข  การเกษตร  การปกครองสวนทองถิ่น  รัฐบาลกลาง  และถูกนําไปใชใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน  การประเมินสิ่งแวดลอม  
และการวางแผน  ฯลฯ  และในปจจุบันมีแนวโนมในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  
ไปเผยแพรขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต  นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  จัดไดวาเปน
เครื่องมือทางคอมพิวเตอรสําหรับแกไขปญหาตาง ๆ  สามารถที่จะประมวลผลขอมูลจากหลาย
แหลง  และนํามาเสนอใหเราไดเขาใจและคนปญหา  จากขอมูลพ้ืนผิวโลกจริงก็จะถูกจัดเก็บลง
เปนฐานขอมูลแลวถูกนํามาเสนอผานทางหนาจอคอมพิวเตอร  ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลที่
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เปลี่ยนแปลงและเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล  การแสดงผลทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  ก็จะแสดงออกมาเปนผลที่เปลี่ยนแปลงทันที 

1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (Geographic  Information  System)  หรือที่นิยมเรียกคํา
ยอวา  GIS  มีรายละเอียดขององคประกอบ  (Component)และความสามารถในการทํางาน  
(Function)  ที่ชัดเจน  ระบบนี้แตกตางจากระบบสารสนเทศชนิดอื่น ๆ  เชน  ระบบสารสนเทศ
การบริหาร  ระบบสารสนเทศบุคลากร  ตรงที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะมีขอมูลและ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ซึ่งมีโครงสรางที่สัมพันธอยูกับขอมูลเชิงอรรถ ในขณะที่ขอมูลสารสนเทศ
ทั่วไปขาดขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือตําแหนง ในการวิเคราะหและแสดงผลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรจึงประกอบไปดวยขอมูลที่ มีตําแหนงและขอมูลบรรยายคุณลักษณะของภาค
พ้ืนผิวโลกหรือของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก 

ขอมูล  (Data)  คือ สิ่งที่ใชแสดงขอเท็จจริงในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณซึ่งใช
บอกลักษณะของวัตถุ ความคิด  เง่ือนไข  สถานการณ  หรือปจจัยอื่น ๆ  
 สารสนเทศ  (Information)  คือ ใจความสําคัญของขอมูลที่ไดการแปลงรูปหรือแปล
ความหมายขึ้นใหม โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่เก่ียวของกับเร่ืองที่สนใจอยู มีความถูกตอง 
แมนยํา เปนปจจุบัน และใชงานไดตามความตองการมากขึ้น 

โดยทั่วไปคําวาขอมูลและสารสนเทศมักจะถูกนํามาใชปะปนกัน แตในทางวิชาการแลว
คําทั้งสองมีความหมายที่แตกตางกันอยูบาง สารสนเทศจะใชกับขอมูลที่ผานกระบวนการแปลง
รูปหรือแปลความหมายแลว ดังรูปที่  1   สารสนเทศจะกลายสภาพกลับเปนขอมูลไดเม่ือ
กลายเปน INPUTของกระบวนการในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะไดสารสนเทศเปนOUTPUTแบบ
ใหมออกมา 

 
รูปที ่1 สารสนเทศจะกลายสภาพกลับเปนขอมูลไดเม่ือกลายเปน Input ของกระบวนการใน

ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะไดสารสนเทศเปน Output แบบใหมออกมา 
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ระบบ(System) เปนการนําเอาสวนประกอบตางๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในตัวมันเองมา
สรางความสัมพันธระหวางกันที่แนนอน อยางเปนขั้นตอนและสอดคลองกัน เพ่ือใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ  

ระบบสารสนเทศ(Information System) เปนระบบที่มีการนําเอาขอมูลมาปรับปรุงให
เหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหเปนสารสนเทศที่ใชตอบคําถาม หรือแกปญหาตามตองการได 
การทํางานทุกขั้นตอนที่ตอเนื่องกันนี้จะใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือหลัก  ภายใตการ
ควบคุมดูแลของผูใชที่เขาใจทั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบงานที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information System, GIS) เปนระบบบูรณา
การที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการนําเขา จัดเก็บ จัดการ สืบคน วิเคราะห และแสดงผล
ขอมูลภูมิศาสตรซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิงอรรถ 
 

 
 
 

รูปที ่2 หลักการและเทคนิคของ GIS ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําให GIS เปนการศึกษาแขนง
หนึ่ง เปนเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงหนึ่ง และยังเปนสถาบันขอมูลอีกดวย 

 
 
 



 
 

 

4 

1.2 ขอมูลเชิงภูมิศาสตร 
 

 ขอมูลเชิงภูมิศาสตร  (Geographical  Data)  ประกอบดวยสวนสําคัญ  3  สวน  คือ  
ขอมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial  Data)  ขอมูลเชิงคุณลักษณะ  (Attribute  Data)  และเวลา  (Time)  
หรืออีกนัยหนึ่งขอมูลเชิงภูมิศาสตรจะประกอบดวยรายละเอียด  3  ประการ  คือ  สิ่งนั้นอยูที่ใด  
สิ่งนั้นคืออะไร  และสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด 
 ดังนั้นสวนประกอบที่สําคัญทั้ง  3  ประการของขอมูลภูมิศาสตรมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. ขอมูลเชิงพ้ืนที ่
     ขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือตําแหนงที่ตั้ง  เปนที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปวา  สิ่งตาง ๆ  ที่
ปรากฏบนพ้ืนโลกยอมมีที่ตั้งที่แนนอนวาอยู  ณ  ที่ใด และสามารถกําหนดลงไปได  และการ
กําหนดดังกลาว  สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 

- ตําแหนงสัมบูรณ  (Absolute  Location)  คือตําแหนงกําหนดโดยใชระบบ
พิกัด  เชนพิกัด  กริด  (X,Y)  พิกัดภูมิศาสตร  (ละติจูด  ลองจิจูด)  หรือ  
แถว,สดมภ  (Column)  เปนตน 

- ตําแหนงสัมพัทธ  (Relative  Location)  คือตําแหนงที่ตองอางอิงถึงวัตถุ  
หรือสถานที่อื่นขางเคียง  เชน  ใกลกับ  ตัดกับ  หรือ  อยูภายใน  เปนตน 

 
2. ขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

  ขอมูลเชิงคุณลักษณะคือ  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะประจําขอมูลภูมิศาสตร    
หนึ่ง ๆ  โดยปกติมักเรียกคุณสมบัติของขอมูลทางภูมิศาสตรนั้น ๆ  วาขอมูลที่ไมใชเชิงพ้ืนที่     
(Non  Spatial  Data)  ทั้งนี้เพราะตัวของมันเองไมไดแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับตําแหนงแตอยางใด
ขอมูลที่เก่ียวกับคุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะ  สามารถจําแนกออกได  ดังนี้ 

- นามบัญญัติ  (Nominal)  เปนชื่อของขอมูลภูมิศาสตรหนึ่ง ๆ โดยไมมี
คําอธิบายเฉพาะอีก  เชน  ขาวโพด  ขาวสาลี  ที่ราบนําทวม  เขตพระนคร  
เปนตน  การปฏิบัติการที่เก่ียวของกับขอมูลชนิดนี้มักจะเปนดาน  การแจง
นับความถี่  หรือผลรวม  ไมมีการปฏิบัติการดานการคํานวณเขามา
เก่ียวของ 

- จํานวนเชิงอันดับที่  (Ordinal  Number)  เปนคุณลักษณะที่เก่ียวกับอันดับ  
หรือการจัดอันดับ  เชน  อันดับที่  1  อันดับที่  2  เปนตน  การปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวพันกับขอมูลชุดนี้  เปนการคํานวณทางสถิติ  เชน  มัธยฐาน  
(Median)  เปอรเซ็นตไทล  (Percentile)  เปนตน  แตไมมีการคํานวณทาง
คณิตศาสตร 
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- ชวง  (Interval)  เปนคุณลักษณะที่เก่ียวพันกับอันตรภาคช้ัน  หรือชวงหาง
ที่เทา ๆ  กัน  โดยมีจุดเริ่มตนที่  0  (ศูนย)  ตัวอยางเชน  อุณหภูมิ  30  C  
หมายถึง  อุณหภูมิที่รอนกวาอุณหภูมิ  15  C  อยูถึง  15  C  คํากลาวนี้มี
ความหมาย  แตถากลาววา  อุณหภูมิที่   30  C  หมายถึงอุณหภูมิที่รอน
เปน  2  เทาของอุณหภูมิที่  15  C  ซึ่งไมมีความหมายในเชิงคุณลักษณะที่
เปนชวง 

- อัตราสวน  (Ratio)  เปนคุณลักษณะที่คลายคลึงกับชวง  โดยมีจุดเริ่มตน
เชนกัน  ตัวอยาง  เชน  ปริมาณฝนเฉลี่ยตอเดือนเทากับ  120  มิลลิเมตร  
หรือรายไดประชาชาติตอหัวเทากับ  80,000  บาท  ตอป  เปนตน 

 
3.  เวลา 

  เวลาเปนสิ่งสําคัญเพราะขอมูลภูมิศาสตรมักจะถูกอางอิงกับจุดหนึ่งในชวงหนึ่ง
ของเวลา  การที่ทราบถึงเวลาขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลภูมิศาสตรเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการใช
ขอมูลเหลานี้อยางเหมาะสม  ขอมูลภูมิศาสตรที่เปนขอมูลเชิงพ้ืนที่จะถูกนํามาแสดงบนแผนที่
หรือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปของ 

- จุด  (Point)  นําไปใชในการแสดงตําแหนงของสิ่งของตาง ๆ  เชน  
ตําแหนงของเมือง  ยอดเขา  บอน้ํา  เปนตน 

- เสน  (Line)  เปนชุดของจุดที่เชื่อมตอกัน  และนําไปใชในการแสดงสิ่งตาง 
ๆ  ที่ไมมีความกวาง  หรือเล็กเกินกวาที่จะแสดงดวยรูปหลายเหล่ียม 

- พ้ืนที่หรือรูปหลายเหล่ียม  (Polygon)  เปนขอบเขตที่ปดลอมดวยเสน  เชน  
ขอบเขตของปาไม  ขอบเขตของชุดดินหนึ่ง ๆ  เปนตน 
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1.3 องคประกอบของ  GIS 
 

เนื่องจากลักษณะขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีความซับซอนโดยตัวของ
ตัวเองการประมวลผลขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจึงนิยมใชเครื่องสมองกลที่มี
ความสามารถสูง  (High  Speed  Computer)  มาใชเปนหลักทําใหสามารถจําแนกองคประกอบ
ของระบบสารสนเทศออกไดเปน  5  ระบบใหญ ๆ  ดังนี้คือ 
 

 
 

รูปที ่3  องคประกอบระบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS 
 

1.  ฮารดแวร  (Hardware) 
  ฮารดแวรหมายรวมถึงคอมพิวเตอรที่ใชเปนสถานีงาน  และที่ใชเปนแมขาย
สําคัญสําหรับเก็บขอมูลและติดตั้งซอฟทแวร  อุปกรณตอพวงทั้งหลาย  รวมถึงการเช่ือมตอเปน
เครือขายใหทํางานรวมกันใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยถือเปนสวนประกอบ
ของระบบที่สัมผัสได  ซึ่งสามารถแบงแยกตามหนาที่การใชงานไดดังนี ้

- หนวยรับขอมูล  (Input  Unit)  คืออุปกรณซึ่งทําหนาที่รับขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอร  เชน  คีบอรด  (Key  Board)  ,  เมาส  (Mouse)  ,  เคร่ือง
กราดภาพ  (Scaner) และดิจิไทเซอร  (Digitizer)  โดยจะเปลี่ยนรูปแบบ
ขอมูลจากสิ่งพิมพเชนแผนที่  รายงาน  และขอมูลจากภาคสนาม  โดยให
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อยูในรูปของขอมูลดิจิทัล  เพ่ือจัดสงไปยังหนวยประมวลผลกลาง  และ
ตอไปยังหนวยประมวลผลกลางอีกรอบหนึ่ง 

- หนวยประมวลผลกลาง  (Central  Processing  Units-CPU)  คืออุปกรณ
ซึ่งทําหนาที่ประมวลผลขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  หรือทําหนาที่เปน
สมองของเครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งจะทําการควบคุมการจัดลําดับการทํางาน
ของระบบ  และมีหนวยคํานวณเปรียบเทียบโดยใชหลักคณิตศาสตร  และ
ตรรกศาสตร 

- หนวยความจําสํารอง  (Secondary  Storage  Units)  คืออุปกรณสําหรับ
เก็บและบันทึกขอมูลไวเพ่ือใชในการประมวลผลคร้ังตอไป  เชน  ฮารดดิส  
เครื่องเขียนบันทึกแผนดิสเก็ตตและแผนซีดี  ไดรฟขนาดเล็ก 

- หนวยติดตอสื่อสาร  (Communication  Units)  คืออุปกรณซึ่งทําหนาที่
สื่อสารขอมูลจากคอมพิวเตอร  เคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ืองอื่น  หรือออกสู
อินเทอรเน็ตได  เชน  การดเครื่อขายและโมเด็ม  เปนตน 

ฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับการทํางานกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  อาจจะแตกตางจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานประมวลผลดานอื่น ๆ  งานทางดาน
นี้ใชแสดงผลบนจอภาพในรูปแผนที่หรือกราฟกเปนสวนใหญ  ดังนั้นจอภาพและกราฟกการด
ควรตองเลือกอยางพิถีพิถันใหสามารถแสดงขอมูลที่มีรายละเอียดจุดภาพสูง ๆ 

 

 
 

รูปที ่4  แสดงภาพรวมของฮารดแวรซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของ GIS 
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2.  ซอฟทแวร 
 ซอฟแวรโปรแกรมสําหรับทํางานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรในปจจุบันมีอยู

หลายตระกูล  เชน  ตระกูล  ARC  ,  MapInfo  ,  Geomedia  ,  Geometrica  ,  SPANS  ,  
ILWIS  ,  IDRISI  และอื่น ๆ  ในการเลือกใชซอฟทแวรที่นอกเหนือจากความถนัดแลว  ควร
ตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีความเหมาะสมในราคาของซอฟทแวร  ควรคํานึงถึงฟงกช่ันที่ตอง
ใชงานในปจจุบันและในอนาคตที่จะมีตอไป  โดยไมเลือกที่หรูหราตามแฟช่ันของวงการ  แตเม่ือ
ไดมาแลวไมมีโอกาสจะใชงานเลย  การซื้อ  Extension  Module  ในภายหลังเม่ือจําเปน  จึง
เปนทางออกอีกแบบหนึ่ง  โดยทั่วไปซอฟทแวรทางดานนี้จะมีฟงกช่ันพ้ืนฐานครบถวน  ฟงชั่นที่
ใชในการ  Export  และ  Import  ขอมูลในรูปแบบ  (Format)  ตาง ๆ  ก็จัดวาเปนฟงกช่ันที่
ซอฟทแวร  GIS  ตองมี  เชนกัน  การพิจารณาจํานวนหรือชนิด  Linense  ของซอฟทแวรให
เหมาะสมกับผูใชงานจริง ๆ  จะชวยประหยัดงบประมาณ  และไดอุปกรณเคร่ืองมือที่จําเปน
ครบถวน  ซอฟทแวรที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ  UNIX  อาจดูและจัดการไดยากกวาที่ทํางาน
บนระบบ  WINDOWS  และมักมีราคาแพงกวาแตอาจเหมาะสมกวาสําหรับองคกรขนาดใหญ
จริง ๆ 

นอกเหนือจากซอฟทแวร  GIS  โดยตรงซึ่งทํางานไดทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูล
คุณลักษณะ  ซอฟทแวรประเภท  DBMS  (DATA  BASE  MANAGEMENT  SYSTEM)  ซึ่ง
ไดแก  MS  ACCESS  ,  SQL  SERVER  ,  ORACLE  ,  INFORMIX  และอื่น ๆ  ก็จัดไดวา
จําเปนมาก  แตเดิม  DBMS  ใชสําหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลเชิงอรรถในรูปของตารางขอมูล
เพียงอยางเดียว  แตในปจจุบันนี้ใชจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวย  ทําใหการจัดระเบียบฐานขอมูล  
GIS  ทําไดสะดวกมากขึ้น 

3.  ขอมูล 
 ขอมูลเปนสวนที่สําคัญมากของ  GIS  เพราะองคประกอบอื่น ๆ  ถูกกําหนดให

ทําทุกอยางเพ่ือใหไดขอมูลที่ดีมีความถูกตองแมนยําสูงหรือใหสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการฐานขอมูล  GIS อาจจะแยกฐานขอมูลดิจิตอลเชิงพ้ืนที่ออกจาก
ฐานขอมูลเชิงอรรถ เพราะสามารถจัดการขอมูลไดสะดวกกวา และเม่ือจะใชงานจึงจะนําขอมูล
แตละองคประกอบเชิงพ้ืนที่มาเชื่อมตอกับขอมูลเชิงอรรถแตละระเบียนในตารางได หรืออาจจะ
นํามารวมไวดวยกันโดยใชซอฟทแวร DBMS จัดการขอมูลทั้งสองชนิด 

4.  บุคลากร 
 บุคลากรหมายถึงผูใชหรือพัฒนา  GIS  โดยหมายความรวมตั้งแตผูพัฒนาและ

ผูดูแลระบบ  โปรแกรมเมอร  ผูจัดทําขอมูล  ผูใชงานขอมูลทุกระดับ  ซึ่งแบงบุคลากรในระบบ
ออกเปน  3  กลุม  คือ  กลุมผูเช่ียวชาญดาน  GIS  (GIS  SPECIALIST)  ,  กลุมผูใชทั่วไป  
(GENERAL  GIS  USER)  และกลุมผูเรียกดูขอมูล  (Geographic  Information  Viewer)  
โดยกลุมผูเช่ียวชาญทําหนาที่ดูแลพัฒนาระบบตามที่อีกสองกลุมตองการ  กลุมผูใชขอมูลทั่วไป
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ซึ่งไดแก  วิศวกร  นักวางแผน  นักวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ  ฯลฯ  จะใชขอมูลในการใหบริการ
และสื่อสารกับกลุมผูเรียกดูขอมูลซึ่งเปนประชาชนทั่วไป  บุคลากรสําหรับงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตรยังสามารถจําแนกตามภารกิจของการปฏิบัติงานและโดยลักษณะของงาน  เชน  
พนักงานภาคสนาม  พนักงานเตรียมขอมูลและตนราง  พนักงานปอนขอมูล  พนักงานวิเคราะห
ขอมูล  และพนักงานออกแบบแผนที่  เปนตน  สําหรับองคกรใหญ ๆ  อาจจะตองรวมถึงผู
อุปถัมภระบบ  (System  Mentor)  หรือ  CIO  (Chief  Information  Officer)  ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ดํารงตําแหนงสูงในองคกร 

5.  วิธีการ 
 การใชงาน  GIS  ที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับแผนงานออกแบบ  การ

กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหงานเปนไปตามขั้นตอน  มีความเช่ือถือได  และกฎทาง
ธุรกิจที่ดี  ซึ่งรูปแบบและการปฏิบัติจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของงานแตละอยาง 

จากองคประกอบทั้ง  5  ที่ไดกลาวมาขางตนนี้  เปนการยากที่จะระบุวาองคประกอบใด
เปนสวนที่สําคัญที่สุด  เพราะระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยองคประกอบทั้ง  5  จึงจะเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่
สมบูรณ  ภารกิจที่นําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชจึงจะประสบความสําเร็จสม
ตามเจตนารมณที่ตั้งไว 
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1.4 การนําเอาระบบ  GIS  ไปใชงาน 
 

ฟงกชันตางๆที่มีใน GIS ทําให GIS กลายเปนสิ่งที่มีคุณประโยชนสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนที ่ฟงกชันหลักของ GIS มีอยูประมาณ 20 ฟงกชัน ซึ่งสามารถแยกยอยออกไปได
ถึงประมาณ 120 ฟงกชัน (Parker,1991) ฟงกชันทั้งหมดนี้สามารถจัดกลุมไดเปน 4 กลุม ไดแก 
การนําเขาและแกไขขอมูล(Data Input and Edit) การจัดเก็บและเรียกใชขอมูล(Data Storage 
and Retrieval) การปรับแปลงและวิเคราะหขอมูล(Data Manipulation and Analysis) และการ
คนคืนและแสดงผลขอมูล(Data Query and Display) 

1. การนําเขาและแกไขขอมูล (Data Input and Editing)  
การนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่สู GIS ทําไดหลายทางไดแก การดิจิ

ไตส(Digitizing)  จากสิ่งพิมพ โดยใชโตะ หรืออาจจะทําจากขอมูลดิจิตอล
บนจอภาพคอมพิวเตอรโดยเครื่องกราดภาพ (Scanning)  จากส่ิงพิมพ  
ไดจากขอมูลการสํารวจระยะไกล (ภาพถายทางอากาศและจาก
ดาวเทียม) ไดจากเครื่องมือหาพิกัดบนพ้ืนโลก (Globalpositioning) ได
จากอินเทอรเน็ตซ่ึงในปจจุบันเปนแหลงขอมูล  ที่สําคัญนอกจากนี้ก็เปน
การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือการใชขอมูลรวมกันในระหวางองคกรซ่ึงอาจจะ
เปนระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหวางรัฐบาลกับเอกชน  

ขอมูลที่นําเขาดวย 2 วิธีแรก จะตองมีการกําหนดพิกัดใหกับ
ช้ันขอมูล โดยทําการถายพิกัดจากพ้ืนโลกจริงลงบนตําแหนงอางอิงจุด
เดียวกัน(Registration)กับในสิ่งพิมพหรือในขอมูลดิจิตอล กระบวนการ
ดังกลาวควรทํากอนการเริ่มดิจิไตส สําหรับชั้นขอมูลที่ไดจากการกราด
ภาพจะตองทําการ Registration กอน ตามดวยการถายพิกัดลงบนทุก
จุดภาพของขอมูล(Rectification) เม่ือทําการสกัดขอมูลจากภาพก็จะได
พิกัดติดไปดวย นอกจากนี้การนําเขาขอมูลจากแหลงอื่นอาจจะตองทํา
การแปลงรูปขอมูล(Data Format Conversion)ที่ไดมาใหเขากับ GIS ที่
จะนําขอมูลไปใชงาน 

ในการนําเขาขอมูลเชิงอรรถ อาจจะทําไปพรอมๆกับการ
นําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่หรืออาจจะนําเขาแยกออกตางหาก และนํามา
เช่ือมตอกันภายหลังเม่ือจะใชงาน ในกระบวนการนําเขาสิ่งที่สําคัญยิ่ง
นอกเหนือจากตองระวังเร่ืองคุณภาพของขอมูลแลว ก็คือความถูกตอง
ครบถวนสมบูรณในการจําลองวัตถุจากโลกจริงใหเปนวัตถุในรูปดิจิทัล
และยังตองมีการจัดทําใหขอมูลมีโครงสรางตามมาตรฐานอีกดวย 
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2. การจัดเก็บและเรียกใชขอมูล (Data Storage and Retrieval)  

จัดเก็บขอมูลมักจะพิจารณาที่เก็บในรูปแบบที่ประหยัดเนื้อที่ 
ปลอดภัย และเรียกใชไดงาย รวดเร็ว โดยมักจะคํานึงถึงโครงสรางของ
ขอมูลและความสัมพันธของแฟมขอมูลที่จะมีตอกันในฐานขอมูลซึ่ง
สามารถตอบสนองไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามลักษณะการ
นําไปใชงานโครงสรางของขอมูลเชิงพ้ืนที่อาจเปนไดทั้งเวกเตอรและ
ราสเตอรรูปแบบของไฟลที่ จัดเก็บอาจเปนไดหลายแบบแลวแต
ซอฟทแวรที่ใชงาน เชน ใชรูปแบบของ Shapefile, Gridfile และ 
Coverage กับซอฟทแวรตระกูล Arc ใช MIB กับ MapInfo เปนตนการ 

  3.  การปรับแปลงและวิเคราะหขอมูล (Data Manipulation and Analysis)  
ในการปรับแปลงขอมูล(Data Manipulation) หรือการปรับแตง

ขอมูลครอบคลุมถึง กระบวนการที่ใชในการแปลงมาตราสวนขอมูล 
การปรับแกเชิงเรขาคณิต การถายเปล่ียนระบบพิกัด การจัดกลุมการ
จําแนกขอมูล การแยกและรวมขอมูลในช้ันขอมูลเดียวกัน เปนตน 
กระบวนการวิเคราะหขอมูลรวมถึงกระบวนการซอนทับช้ันขอมูล ซึ่ง
ทําใหเกิดการจําแนกแบบใหมที่ผสมการจําแนกจากแตละช้ันขอมูล 
การวิเคราะหขั้นพ้ืนฐานเชิงตรรกะ เลขคณิตและสถิติ ในแตละช้ัน
ขอมูลและระหวางช้ันขอมูล  

4.  การคนคืนและแสดงผล (Data Query and Display)  
ขอมูลที่ไดรับการจัดเตรียมใหเปนช้ันขอมูลหรือฐานขอมูลที่มี

ทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงอรรถแลว จะใชสืบคน คนคืน และแสดงผล
ผานทางจอคอมพิวเตอรได ใชจัดรูปแบบเปนแผนที่ใหสวยงามตาม
ตองการและสั่งพิมพเปนสิ่งพิมพ (Hardcopy) ไดเชนกัน 
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1.5 กระบวนการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถแบงการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ออกเปน                
2  รูปแบบคือ 

1. Manual  Approach  เปนการศึกษาและวิเคราะหระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรโดยใชการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ  โดยใชกระบวนการคดลิด
ลายเสนแผนที่  ตามปจจัยตาง ๆ  ที่ผูใชมีความสนใจลงบนกระดาษหรือ
แผนใส  เพ่ือนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหหาคําตอบตามวัตถุประสงค  
โดยวิธีการตาง ๆ  เชนนําขอมูลในรูปแบบของแผนที่หรือลายเสนตาง ๆ  
ถายลงบนแผนใส  หรือคัดลอดลายเสนลงบนกระดาษไขที่สองผานโตะแสง
ลอกลายแผนที่  แลวนํามาซอนทับกัน  กระบวนการนี้อาจเรียกกันวา  
Overlay  Techniques  การซอนขอมูลแผนที่ในแตละปจจัยเพ่ือใหไดผล
ลัพธตามที่ตองการ  แตวิธีการนี้ยังมีขอจํากัดในเร่ืองของจํานวนแผนใสที่จะ
นํามาซอนทับกัน  ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะหดวยสายตา  
จะกระทําไดในจํานวนของแผนใสที่คอนขางจํากัด  และปริมาณแสงที่
สามารถสองทะลุผานแผนใสคอนขางจํากัดในขณะที่จํานวนแผนใสซอน
มากขึ้น  และจําเปนตองใชวัสดุในการจัดเก็บขอมูลคอนขางมาก 

2. Computer  Assisted  Approach  เปนการศึกษาและวิเคราะหระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ  ดวยการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในกระบวนการนําเขา  จัดเก็บ  เปลี่ยนแปลง  และ
แสดงผล  ตลอดจนวิเคราะหขอมูลแผนที่และขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บอยู
ในรูปของตัวเลขหรือ ดิจิทัล  โดยการเปล่ียนรูปแบบของขอมูลแผนที่หรือ
ลายเสนใหอยูในรูปของตัวเลข  แลวทําการซอนทับ  (Overlay)  โดยการ
นําหลักคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเขามาชวย  วิธีนี้จึงชวยลดเนื้อที่ใน
การเก็บขอมูลลงและสามารถเรียกมาแสดงหรือทําการวิเคราะหซ้ํา ๆ  ได
โดยงาย  รวมทั้งการพิมพผลลัพธไดโดยงายและรวดเร็วขึ้น   

ในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาใชจัดการกับขอมูลเชิงภูมิศาสตรจะตอง
คํานึงถึงการนําเขาขอมูล  (Data  input) ใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  ซึ่งอาจอยูในรูปขอมูลแผนที่
ที่มีอยูแลว  ขอมูลจากภาพสนามและขอมูลจากเครื่องบันทึกภาค  ขอมูลที่ปอนแลวสามารถจะ
เก็บไวในฐานขอมูลซึ่งเรียกวา  Geographic  Database  เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลภูมิศาสตร
ไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรและจะจัดเก็บไวใน  2  รูปแบบ  คือ  Spatial  Data  หรือขอมูลเชิง
พ้ืนที่  คือขอมูลที่ทราบตําแหนงทางพื้นดิน สามารถอางอิงทางภูมิศาสตรได(Geo  Reference)
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และ  Non  Spatial  Data  หรือขอมูลที่ไมอยูในรูปเชิงพ้ืนที่  ไดแกขอมูลที่เก่ียวกับคุณลักษณะ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่นั้น ๆ   
 เชนขอมูลการใชประโยชนที่ดิน  ขอมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจของประชากร  เปนตน  
นอกจากนี้การจัดการขอมูล  (Data  Management)  นับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่ง  
ซึ่งแตละหนวยงานที่มีขอมูลในรูปแบบที่ไมเหมือนกัน  หรือลักษณะของขอมูลตางกันจะตองมี
การจัดการขอมูลนั่น  หมายถึง  การเก็บขอมูลและแกไขขอมูลเชิงภูมิศาสตรในฐานขอมูล  ซึ่งมี
วิธีการหรือเครื่องมือที่ชวยในการจัดการฐานขอมูลหลายวิธี  ที่จะใชในการจัดการฐานขอมูลให
อยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่คอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได  มีการจัดการโครงสรางขอมูลและ
การเช่ือมโยงแฟมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้จะตองมีการวิเคราะหขอมูล  
(Transformation  หรือ  Data  Analysis)  คือการวิเคราะหขอมูล  โดยการนําขอมูล  Spatial  
Data  มาซอนกัน  (Overlay)  ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว  โดยใหสัมพันธกับขอมูล  Non  Spatial  
Data  เพ่ือใหไดคําตอบหรือขอมูลสารสนเทศ  (Information)  ที่ผูใชตองการ  และในทายที่สุด
จะตองมีการแสดงผล  (Data  Display)  คือการแสดงผลขอมูลหรือผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห
ซึ่งอาจจะอยูในรูปของตัวเลข  หรือขอมูลภาพ  (Graphic)  ซึ่งอาจแสดงผลทาง  Printer  หรือ  
Plotter  เพ่ือนําผลที่ไดไปใชงานตอไป 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

14 

1.6 การพิจารณานําระบบ  GIS  มาใชงานในองคการหรือหนวยงาน 
 

ชนิดและความตองการของผูใช 
ความตองการใชประโยชนจาก GIS แตกตางกันอยางมากตามประเภทของผูใชงาน

นอกจากดานการประยุกตใชงาน  (เชน  การสํารวจดิน  หรือวิศวกรรมโยธา   หรือการทําแผนที่
สาธารณูปโภค)  ผูใช  GIS  สามารถแบงเปนกลุม ๆ ตามคุณสมบัติจําเพาะของภารกิจ  เราอาจ
จําแนกไดตามกลุมตาง ๆ  ดังนี ้

1. ผูใชที่มีภารกิจที่กําหนดไวอยางแนนอนแลว  และตองการ GIS เพ่ือจะให
ภารกิจที่ทําอยูเปนระบบอัตโนมัติ  กลุมนี้คาดไดวาจะมีการเปล่ียนแปลง
เพียงเล็กนอยในสวนที่เก่ียวกับการเก็บขอมูล  การวิเคราะห  การนําเสนอ  
แตเปนที่คาดหวังวาโดยสวนรวมแลวประสิทธิภาพของงานจะดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับวิธีที่ใช 

2.   มีการกําหนดภารกิจอยางแนนอนเพียงบางสวน  แตมีภารกิจอีกมากมายที่
คาด วาจะตองดําเนินการซึ่งจะทําใหความตองการใช GIS  ผันแปรไปใน
รูปตางๆ ได   ในกลุมนี้ความตองการขอสนเทศของผูใชจะเปนที่ทราบก็
เพียงบางสวน  เทานั้น 

3.  ไมมีสวนใดช้ินของภารกิจที่สามารถกําหนดไดแนนอน  ภารกิจทุกอาจ 
เปล่ียนแปลงได  ผลก็คือความตองการขอสนเทศของผูใชยังไมเปนที่ทราบ
และอาจผันแปรได  

   ผูใชประเภท (1) เปนแบบฉบับของหนวยงานที่ทําแผนที่  หรือ
เปนคลังขอสนเทศรวมทั้งบริษัทที่ดําเนินงานดานสาธารณูปโภคซึ่งตอง
ลงทุนเปนมูลคามหาศาลในการจัดทําแผนการดําเนินการ  ซึ่งเม่ือเริ่มใชได
แลวไมจําเปนจะตองปรับปรุงแกไขบอยนัก  กลุมนี้เปนเปาหมายที่
บริษัทผู ผ ลิตซอฟแวร คอมพิวเตอร สนใจมากที่ สุ ด   เพร าะ เป น
กลุมเปาหมายใหญที่ชัดเจน  และลักษณของปญหาสามารถระบุไดและมี
ทางแกไข   

   ผูใชประเภท (2)  รวมถึงองคกรที่ทําแผนที่ดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สวนใหญอาจมีหนวยงานที่รับผิดชอบการสํารวจอยางมีระบบ  (เชน  การ
สํารวจรูปแบบดินทั่งประเทศที่มาตราสวน  1 : 50,000)   แตก็มีโครงการ
พิเศษและทําวิจัยดวย  เปนธรรมดาที่กลุมนี้ยอมมีความตองการที่จะนํา
ขอมูลสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่มารวมเปนระบบเดียวกันถาเปนไปไดระบบที่
ทําขึ้นตามความตองการของผูใชกลุมที่  (1)  อาจสนองความตองการ
พ้ืนฐานของกลุมนี้เปนบางสวน  แตเกือบจะแนใจไดวาถาเปนเพียงระบบ
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มาตรฐานจะไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของผูใชกลุมที่ (1) 
อาจสนองตอความตองการพ้ืนฐานของกลุมนี้เปนบางสวน  แตเกือบจะ
แนใจไดวาถาเปนเพียงระบบมาตรฐานจะไมสามารถตอบสนองความ
ตองการเฉพาะของกลุมนี้ได  เนื่องจากตลาดดานระบบการทําแผนที่เฉพาะ
เร่ืองมักมีขนาดเล็ก  บริษัทคอมพิวเตอรใหญๆ  โดยมากไมยอมทุมเทการ
ลงทุนในดานนี้  นอกจากจะมีหนวยงานที่มีทุนพอจะจายเปนคาพัฒนา
ซอฟแวรใหเปนพิเศษ  อยางไรก็ตามหนวยงานกลุมนี้ยังมีทางเลือกที่จะ
จางพนักงานของตนเพ่ือพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเทาที่จําเปน  
  ผูใชประเภท (3)   เปนกลุมที่ยุงยากมากที่สุด  กลุมนี้รวมถึง
กลุมผูทําวิจัยและสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยซึ่งตองการใช  GIS  
เปนเครื่องมือในการทําวิจัย  แตกลุมนี้ก็อาจเปนกลุมที่อาจจะเปนกลุมกําลัง
พัฒนาเทคโนโลยี  GIS  ใหม ๆ ขึ้นเองได 
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2 ความจําเปนที่ตองใช  GIS  และแผนการดําเนินงานควบคุมยาสูบ 
 

2.1 ความจําเปนที่ตองใช  GIS 
 
 การติดตั้งระบบสารสนเทศภมิูศาสตรจําเปนตองมีการเตรียมการอยางระมัดระวังที่สุด  
สวนหนึ่งของการเตรียมการคือ  การทํารายละเอียดเก่ียวกับสถานการณของงานที่มีอยูเพ่ือการ
กําหนดจุดเริ่มตน  เราควรคาดการณลวงหนาวาความจําเปนในการจัดการขอมูลมีแนวโนม
พัฒนาไปอยางไร  รายละเอียดที่อาจจําเปนตองรูในขั้นนี้คือ  จํานวนงานที่ตองทําในหนึ่งป  
ขนาดขอบเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรของฐานขอมูล  ความแมนยําและคุณภาพของขอมูลสงออก  
และบุคลากรที่ตองการ 
 ขั้นตอไปคือ  การกําหนดชนิดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่จําเปน  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการณที่คาดวาจะมี  ซึ่งเปนขั้นตอนที่จําเปนตองพ่ึงที่ปรึกษาซึ่งมีความรูกวางขวาง
เก่ียวกับเทคโนโลยี  GIS  องคกรที่จะติดตั้ง  GIS  ในขั้นนี้ควรมีความคิดคราว ๆ  เก่ียวกับ
ระดับของงบประมาณที่คาดวาจะได  เพ่ือใหสามารถแยกแยะความแตกตางระหวาง
องคประกอบที่จําเปนอยางแทจริงในตอนเริ่มใช 

- องคประกอบที่ตองหามาเพ่ิมภายหลังเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง 
- องคประกอบที่อาจจะมีประโยชนแตไมถึงกับจําเปนนัก 
- องคประกอบที่ตองการเพียงเพ่ือทดลองใชเทานั้น 

การเลือกผูจําหนายซอฟตแวรที่ตองการ  แตซอฟตแวรที่ตองการก็ใชวาจะมีพรอมแลว
อยูทุกชนิด  ปจจุบันมีบริษัทผลิตซอฟตแวรจํานวนมากที่พยายามจะผลิตระบบที่สามารถ
ตอบสนองความตองการไดหลายอยาง  แตละสวนของระบบ  GIS ที่ซับซอนอาจตองใชชุดคําสั่ง
สําเร็จตาง ๆกันหลายชุด จึงจะทํางานไดตามตองการ  และซอฟตแวรเหลานี้จะตองสามารถ
สื่อสารกันไดดวย  บางบริษัทจะใหผูใชจัดหาเขาชุดเอง 
 เม่ือเลือกซอฟตแวรจํานวนหนึ่งเพ่ือสนองความตองการหลักไดแลว  ขั้นตอไปคือ
พิจารณาหาฮารดแวรที่จะใชกับซอฟตแวรได  เปนเรื่องสําคัญที่ตองรูวาชุดคําสั่งสําเร็จที่สนใจมี
การออกแบบเพ่ือใชกับเครื่องชนิดใดชนิดหนึ่งหรือไม  และถานํามาใชกับคอมพิวเตอรอื่นจะมี
ความยุงยากหรือไม  หรือทําใหความสามารถในการทํางานสูญเสียไปอยางมาก  ขอใหระวัง
ซอฟตแวรที่ไมมีการบริการหลังการขายซึ่งจะมีราคาถูกจนนาซื้อ  แตอาจทําใหองคกรของทาน
เสียเวลาไปหลายเดือนในการฝกเจาหนาที่เพ่ือใหทํางานกับซอฟตแวรได  ดังนั้นอาจทําให
คาใชจายในระยะยาวสูงกวาซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมีราคาแพง 
 การทดสอบเพ่ือวัดเปรียบเทียบสมรรถนะที่จริงแลวเปนแบบจําลองของงานที่ตองทําซึ่ง
องคกรที่จะเปนผูซื้อไดเปดโอกาสใหแกผูจําหนายที่มีศักยภาพ  ในการทดสอบ  บริษัทผู



 
 

 

17 

จําหนายจะตองทดลองทํางานตามที่กําหนดมา  และมีบอยคร้ังที่ตองใหขอมูลเก่ียวกับเวลาที่ใช
ในการปฏิบัติบางอยาง  (เชน การดิจิไทซ  การวางซอนรูปหลายเหล่ียม  หรือการแปลงเสน
โครงแผนที่)  รวมทั้งความสะดวกในการใชและความแมนยําทางตําแหนง  ในกรณีที่เปนไปได  
ถาบุคลากรขององคกรมีโอกาสเขารวมในขณะที่มีการทดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะก็จะเปนการดี   
 เม่ือไดทดสอบวัดเปรียบเทียบและประเมินผลแลว  ขั้นตอนตอไปคือเลือกระบบซึ่ง
ขึ้นอยูกับราคาและความสามารถ  เม่ือเลือกระบบไดแลวจะตองจัดเร่ืองงบประมาณที่ตองใช  
การวางแผนไมควรหยุดอยูกับที่  เพราะตองมีการตัดสินใจเก่ียวกับสถานที่ที่จะจัดตั้งอุปกรณ  
โดยเลือกที่ซึ่งมีคุณสมบัติทางดานไฟฟาและเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง  ตองมีการฝก
บุคลากรควบคูไปดวย  ตองมีการวางแผนเม่ือมีการสงมอบระบบแลวจะสามารถใชงานไดเต็มที่
และรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ถึงกระนั้นไมใชเปนเร่ืองผิดปกติที่อาจตองใชเวลา  9-12 
เดือน กอนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะมีการใชงานเต็มที่ หรืออาจจะนานกวานั้นก็ได 
เชนเดียวกับเครื่องมือที่ซับซอนทั้งหลาย จะตองมีการพัฒนาทักษะเพ่ือใหสามารถใชระบบนี้ได
อยางเหมาะสม  วิธีที่ดีที่สุดอาจจะเปนการทําโครงการทดสอบเล็ก ๆ  จํานวนหนึ่งเพ่ือฝก
บุคลากรและแสดงใหผูบริหารรูวาระบบสามารถทําอะไรไดบาง 
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2.2 การใชระบบ GIS ในการควบคุมยาสูบในตางประเทศ 
 
 1. GIS and Tobacco Control: An Innovative Way of Analyzing and Monitoring pc  
308(a), Tobacco Ssales to Minors1 (การใชนวัตกรรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใน           
การสังเคราะหและตรวจสอบ pc 308(a) เพ่ือการขายปลีกบุหร่ี) หนวยงานทางดานสาธารณสุข
ของเมือง Pasadena ไดจัดทําโปรแกรมการควบคุมบุหรี่โดยพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System (GIS)) เวลา 18 เดือน ในการใชรวบรวมขอมูลทั้งที่ตั้ง
ตรวจสอบพิจารณาและปองกันการขายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ใชในเมือง โดยเปนการวางแผนและ
ประเมินปญหาที่เกิดขึ้นแตละพ้ืนที่ในเมือง นอกจากนี้ไดทําการนําเสนอขอมูลขอมูลเชิงพ้ืนที่ใน
การทํางานควบคุมยาสูบ เชน การผลักดันนโยบาย รวมไปถึงการอนุญาตการขายปลีกบุหรี่แต
ละพ้ืนที่ การออกนโยบายเขตพ้ืนบังคับ และการเสนอนโยบายพ้ืนที่สูบบุหรี 
 2. Geographic Information Systems and Tobacco Control: An Overview of the  
City of Hamilton's Tobacco Vendor Surveillance2 (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ              
การควบคุมยาสูบ : ในการเฝาระวังผูขายยาสูบของเมือง Hamilton) ผลการนําเสนอขอมูลในถูก
นําเสนอคณะกรรมการดานสุขภาพของเมืองในการควบคุมยาสูบเพ่ือเปนการปองกันใหกับ
ประชาชนของเมือง Hamilton อีกทั้งการเฝาระวัง การบังคับใชและกําหนดกฏหมาย ระบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรจะชวยในการวิเคราะหในการพัฒนาวิธีการและการประเมินผลในระดับ
ชุมชนและใหขอมูลกลับสําหรับการควบคุมยาสูบจะปฏิบัติงาน รวมทั้งการแจงนโยบายและการ
พัฒนา   
 3. Mexico INSP’s Actions Against Tobacco Consumption3 (สถาบันสาธารสุข 
แหงชาติเม็กซิโกสกัดก้ันการบริโภคยาสูบ) สถาบันสาธารสุขแหงชาติประเทศเมกซิโกไดนํา
ระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในการควบคุมยาสูบในกลุมวัยรุนโดยนําเสนอเปน              
พ้ืนฐานขอมูลและศึกษาขอมูลที่ไดจาก GIS คือ เยาวชนเขาถึงการซื้อบุหร่ีใกลโรงเรียนในราคา
ที่ไมแพง, เยาวชนเปนกลุมเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งทางตรงและทางออม โดย
                                                   
1 Statice Wilmore. GIS and Tobacco Control: An Innovative Way of Analyzing and Monitoring pc  

308(a), Tobacco Sales to Minors. [online].  2003. Available from: http://apha.confex.com/ 
              apha/131am/techprogram/paper_64502.htm 
2 Geographic Information Systems and Tobacco Control: An Overview of the City of Hamilton's 

Tobacco Vendor Surveillance. [online].  2008. Available from: http://www.ohpe.ca/node  
              /10188 
3 Mexico INSP’s Actions Against Tobacco Consumption. [online].  2008. Available from: 

http://www.asph.org/fridayletter/article_view.cfm?FLE_Index=9928&FL_Index=1571 
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แผนการตลาดและการสงเสริมการขายบุหรี่ในพ้ืนที่ใกลโรงเรียน, การตรวจตราการบริโภคยาสูบ
ของเยาวชนที่ตองควบคูไปกับขอกําหนดตกลงในการควบคุมยาสูบในประเทศเม็กซิโก และการ
นําระบบการตรวจสอบและประเมินกลยุทธสําหรับการควบคุมยาสูบในประเทศเม็กซิโกจะชวย
ใหผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุขลดผูสูบที่เปนเยาวชน สามารถระบุและจัดพ้ืนที่ของการบังคับใช
ผลิตภัณฑยาสูบ และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมแหงชาติในการควบคุมยาสูบ, แจง
เจาหนาที่ของรัฐบาลกลาง และกฎหมายทองถิ่นในฏษณควบคุมยาสูบ 

4. For Geographic Information Systems [GIS] Applications in Tobacco Control  
Research: Visualization vs. Validity4 (การใช GIS ในการควบคุมยาสูบระหวางความเปนจริง
และความเปนไปได) การควบคุมบุหร่ีที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมกับกฎหมายที่ไมจํากัดและ
สามารถยอมรับได และความยั่งยืนของเขตพ้ืนที่ในการกําหนดเขตการใชนโยบายที่จะใชได
ตลอดไป, ลักษณะของโปรแกรมหรือนโยบายที่รวมกันและการติดตามประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ้น 
และการเชื่อมโยง วิเคราะห และแสดงขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5 แสดงภาพการใช GIS ในการแสดงขอมูล 
 
 
 
 

                                                   
4 Candace Nykiforuk. Potential for Geographic Information Systems [GIS] Applications 

in Tobacco Control Research: Visualization vs. Validity. [online].  2009. Available from: 
http://www.cbrpe.uwaterloo.ca/eng/work/presentations/files/candace.pdf 
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5. Geographical Information Systems as a Tool for Monitoring Tobacco Industry  
Advertising5 (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการตรวจสอบอุตสาหกรรม
โฆษณาบุหรี่) การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยปกติสามารถใชเก่ียวกับโรคระบาดที่ใช
แสดงสิ่งแวดลอมสวนของแผนที่ และในการใชสําหรับอุตสาหกรรมยาสูบนั้น ไดมีการศึกษาเชิง
นิเวศวิทยามาประยุกตใชในหลักของการประเมินผลการแปลความ ซึ่งหมายถึงระยะทางและ
ความหนาแนนของจุซื้อขายและการโฆษณาภายในระยะ 300 เมตรในเขตโรงเรียนดวย
เครื่องมือและวิธีการทาง GIS ประกอบกันทั้งแผนที่ ภาพถาย และตําแหนงหรือพิกัดบนพ้ืนโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 การกําหนดจุดจําหนายและจุดติดปายโฆษณาสินคายาสูบในรัศมี 300 เมตร   
ของโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาจํานวน 4 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงจุดติดโฆษณาสินคายาสูบที่อยูในระยะ 300 เมตรเมตรของโรงเรียนที่ 3  
 ในเมือง Heraklion 

                                                   
5 Vardavas, Constantine I, Connolly, Gregory N and Kafatos1, Anthony G. Geographical  

 Information Systems as a Tool for Monitoring Tobacco Industry Advertising. 
 [online].  2009. Available from: http://tobaccocontrol.bmj. com/cgi/rapidpdf/tc. 
 2008.026856v1 
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6. Using Local Data and GIS to Analyze the Changing Faces of Tobacco- 
Producing Counties in Indiana6 (การใชขอมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑยาสูบในเมืองอินเดียนา) การรวมกันของขอมูลและ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่จะนําขอมูลลักษณะทางสาธารณสุข การศึกษาทางประชากร
และแหลงกฎหมายมาแสดงอธิบายขอมูลพ้ืนฐานประชากรและการประเมินทรัพยากรเปนความ
ตองการสําหรับแตละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร โดยใชขอมูลจาก GIS มีประโยชนในการสนับสนุน
ตัดสินใจ และเพ่ือวางแผนปองกันการใชยาสูบ ซึ่งผลการวิจัยการใช GIS ในการผลิตแผนที่และ
วิเคราะหเปรียบเทียบยาสูบผลิต ในอินเดียนาไดขอมูลจากการตอบคําถาม:  การใชยาสูบอัตรา
ต่ําสุดที่แสดงในโปรแกรมควบคุมยาสูบ การใชขอมูลทองถิ่นและ GIS ในการวิเคราะห
องคประกอบของโปรแกรมควบคุมยาสูบรวมทั้ง: ศึกษาขอมูลทางการศึกษา ชุมชน โรงเรียน 
และโปรแกรมการเลิกบุหร่ี การปฏิบัติและการตรวจสอบอัตราลมเหลว อัตราการสูบบุหร่ีใน
ผูใหญ นโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทํางานและพ้ืนที่สาธารณะ และกฎหมายของประเทศ 
นอกจากนี้ GIS แสดงขอมูลระดับทองถิ่นในการประเมินควบคุมยาสูบทั้งความครบถวน 
คาใชจาย การสนับสนุน นโยบายและอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบ ความเสี่ยงและความ
หลากหลายของประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 Barbara J. Seitz de Martinez. Using Local Data and GIS to Analyze the Changing Faces of Tobacco- 

Producing Counties in Indiana. [online].  2009. Available from: http://apha.confex.com 
/apha/134am/techprogram/paper_138577.htm 



 
 

 

22 

2.3 ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดตั้ง
ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือเติมเต็มการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามแนวคิด “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา”  ของ นพ.ประเวศ วะสี อัน
ประกอบดวยสามองคประกอบที่สําคัญคือ ภาคประชาสังคม ภาคปญญา และภาคการเมือง  
การกอกําเนิดของ ศจย. ก็เพ่ือทําหนาที่หลักในสวนของภาคปญญา กลาวคือ การพัฒนาและ
สรางผลผลิตในภาคปญญา อันไดแก  การสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลขาวสาร งานวิจัย
ดานการควบคุมยาสูบ และการประเมินผล  การสรางและพัฒนาระบบการเฝาระวังการควบคุม
ยาสูบ  รวมถึง การสรางและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ  

ที่ผานมา งานที่ ศจย.ไดเร่ิมทําไปแลว คือ การวางระบบการเฝาระวังการควบคุมยาสูบ
ของประเทศ โดยการนําเสนอสถานการณการสูบบุหรี่ใหทันสมัยและตอเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนสําหรับการจัดทําแผนการควบคุมยาสูบแหงชาติที่มีลักษณะมุงเปาเพ่ือแกปญหาใน
กลุมตาง ๆ ดวยมาตรการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนประโยชนในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร และแผนการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ  มากกวานั้น ยังให
การสนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุงเปาเพ่ือใชประโยชนเชิงนโยบาย (Commission Research) 
ตลอดจนสนับสนุนนักวิชาการในสถาบันการศึกษา การเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยทั้งระดับตําบล 
จังหวัดและการสรางนักวิจัยใหมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการควบคุมยาสูบใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้นแผนการดําเนินงานของศจย. ป พ.ศ. 2552-2554 ครั้งนี้เปนแผนรอบที่สอง ซึ่งจะ
ตอยอดจากรากฐานการดําเนินงานใน 3 ปแรก และเนนการจัดการใหเกิดงานวิจัยดานนโยบาย
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ 
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แผนงานศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 
 

แผนงานศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบระยะที่สองนี้ มีวัตถุประสงคที่
จะสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนกัวิจัยเพ่ือการควบคุมยาสูบ ตอบสนองตอการดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบภายใตกรอบอนุสัญญาเพ่ือการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก และเพ่ือการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วิสัยทัศน ของแผนงาน 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ เปนศูนยกลางสนับสนุนงานวิจัย และ
บริการวิชาการเพ่ือการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และเปนศูนยขอมูลระดับชาติเก่ียวกับการ
ควบคุมยาสูบ  

(TRC is to be the National Research Hub and Information Center Serving 
Evidence-Based Policymaking on Tobacco Control and Link Research to Policy and 
Practice) 
 
พันธกิจ 

เปนศูนยวิชาการที่มีพันธกิจครอบคลุมการวิจัย และสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  การจัดทําระบบฐานขอมูลวิจัย การเฝาระวัง และ การ
รายงานการดําเนินงานควบคุมยาสูบตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก  และการสื่อสารขอมูลวิชาการสูสาธารณะ   

 
วัตถุประสงคทั่วไป 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบมีวัตถุประสงคดังนี ้

1) เพ่ือพัฒนาองคความรูที่สําคัญในการควบคุมยาสูบ  โดยเฉพาะในการผลักดันเปน
นโยบาย การบริการและการรณรงคสูสาธารณะดานการควบคุมยาสูบผานงานวิจัย และการ
จัดการความรู 

2) สนับสนุนการวิจัยที่เ ก่ียวกับการควบคุมยาสูบแกภาคีตางๆ อยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนําไปสูการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับประเทศ และงานวิจัย
ที่นําไปสูการรณรงคภาคสวนในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการจัดทํารายงานผลและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานสากล ตามกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) 

3) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ ใหบริการวิชาการ 
และสนับสนุนนกัวิชาการเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ  
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4) พัฒนาเครือขายนักวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการควบคุมยาสูบ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การดําเนินงานของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบตาม
แผนงานนี้ สังคมจะไดรับประโยชนอยางนอย 4 ประการ คือ 
 1. เกิดศูนยประสานงานและจัดการใหเกิดองคความรูเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบที่
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะชวยทําใหการขับเคลื่อนของบุคคล กลุมบุคคล และองคกร / 
สถาบันตางๆ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณที่เปนจริงและมีหลักฐานขอมูลทางวิชาการที่
ผสมผสานทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่ใชเปนบทเรียนของสังคม  
         2. เกิดกลุมศึกษานโยบายยาสูบอยางนอย 6 กลุมในประเด็นที่สําคัญ ที่มีความเขมแข็ง
ในการทําวิจัยประเมินผล และสามารถตอบคําถามเชิงนโยบายในดานควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ไดอยางทันเหตุการณ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเชิงสถาบัน โดยมีสถาบันหรือองคกรวิชาการที่เขามา
รับผิดชอบงานวิชาการเฉพาะดานของยาสูบ (เชน เศรษฐศาสตรยาสูบ กฎหมายยาสูบฯ) เพ่ือ
ความม่ันคงตอเนื่องของงาน และนักวิชาการ 
 3. เกิดฐานขอมูลวิชาการดานยาสูบ ที่เขาถึงงาย เพ่ือใหนักวิจัยไดแลกเปล่ียนขอมูลและ
มีความรูมากขึ้น 

   4. มีการจัดประชุมวิชาการประจําปเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการ และเสนอแนะ
ขอเสนอเชิงนโยบายตอสาธารณะเพ่ือใหเกิดการนําความรูไปใชในการกําหนดนโยบาย 

 
องคประกอบสําคัญของแผนงาน 
แผนงาน  ศจย. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554  มี 5  แผนงานยอย คือ 

แผนงานยอย 1  สนับสนุนการวิจัยและการประเมินผลกิจกรรม/นโยบายดานการ
ควบคุมยาสูบ  

แผนงานยอย 2  เฝาระวังสถานการณ ประเมินผลระบบการควบคุมยาสูบ และการ
สังเคราะหนโยบาย 

แผนงานยอย 3  การพัฒนาคลังขอมูลการควบคุมการบริโภคยาสูบและการสื่อสารผูใช
ประโยชนจากผลงาน 

แผนงานยอย 4  การพัฒนาเครือขายนักวิชาการ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการ
ควบคุมยาสูบ  

แผนงานยอย 5  การบริหารและพัฒนาองคกร ศจย. 
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2.4 การลงทุนตองคํานึงถึงอะไรบาง 
 

เนื่องจากปจจุบันโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหลายชนิด  และหลายระดับราคา
และคุณสมบัติที่แตกตางกัน  ถือเปนปญหาสําคัญที่ผูใชจะเลือกใชโปรแกรมใดในหนวยงาน  
ปญหาสําคัญในการเลือกโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหถูกตองตาม
วัตถุประสงคของการใชงานแยกไดเปน  3  ประเด็น 

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหาไดจากที่ไหนนั้น  สวนใหญจะคนหา
ช่ือและที่อยูผูขายไดจากหนังสือประเภท  SOFTWARE  DIRECTORY  ซึ่ง
อาจจะหาไดยากในเมืองไทย  สวนใหญก็จะดูจากนิตยสารหรือแผนใบปลิวที่
ทางบริษัทผูขายหรือสอบถามจากหนวยงานที่มีโปรแกรม  GIS  อยูแลวใน
เมืองไทยหรือคนหาจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งเปนชองทางที่คนหา
โปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงคไดอยางงายดาย  โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรที่มีใชกันมีหลายหลายไดแก  ARCGIS  ,  PC  
ARCVIEW  ,  PC  ARC/INFO  ,  MAPINFO  PROFESSIONAL  ,  
GEOCONCEPT  ,  INTERGRAPH  ,  PAMAP  ,  SPANS  ,  ILWIS  
เปนตน 

2. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตรงกับความตองการของเราหรือไม  
ผูใชงานตองพยายามคนหาคําตอบสําหรับขอมูลในสวนนี้ รวมถึงงบประมาณ
ที่มีอยูดวยวาเพียงพอหรือไม  แนวทางในการเลือกโปรแกรม  GIS                                                                          

                         -  หารายละเอียดเก่ียวกับโปรแกรม 
                             -  ตรวจสอบงานที่จะดําเนินการกับโปรแกรมที่จะเลือก 
                  -  ใหผูขายเสนอรายละเอียดและราคา 

-  จัดทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวาตรงกับความตองการ    
หรือไม 

                             -  ขอเยี่ยมชมการสาธิตและการใชงานแตละโปรแกรม 
                             -  วิเคราะหคาใชจายตาง ๆ   
                             -  ประเมินขีดความสามารถดานเทคนิค 
                             -  ประเมินขีดความสามารถของผูผลิตและผูขาย 
                             -  เลือกโปรแกรม 
3.       โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีราคาคาใชจายมากนอยเพียงใด ไดมี  
             หนวยงานที่ไดรวบรวมขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  คือ  ศูนยขอมูล 

                    ขอสนเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  ไดทําการ 
             สํารวจทางดานซอฟตแวรที่ปรากฏอยูในขณะนี้ 
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2.5 ความรวมมือระหวางองคกร 
 

ในปจจุบันหนวยงานของภาครัฐไมต่ํากวา  40  หนวยงาน  เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  จึงไดนํามาประยุกตใชรวบรวมและวิเคราะหขอมูลภูมิศาสตรเพ่ือ
ประโยชนในการวางแผน 

ดังไดกลาวแลววาในการรวบรวมขอมูลภูมิศาสตรและนําเขาสูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือผลิตเปนแผนที่เชิงเลข  ตองใชงบประมาณที่สูงมาก  ดังนั้นเพ่ือประหยัด
งบประมาณของรัฐและลดความซ้ําซอนในการผลิตแผนที่เชิงเลข  จึงควรใชขอมูลรวมกัน  ใน
กรณีที่เปนหนวยงานของรัฐเหมือนกัน  ก็สามารถขอแผนที่เชิงเลข  โดยเสียคาใชจายเฉพาะคา
อุปกรณในการบันทึกแผนที่เชิงเลข  เชน จานบันทึก  (DISK)  เทานั้น  สําหรับองคกรที่เปน
เอกชน  ตองการแผนที่เชิงเลขจากหนวยงานผูผลิตของรัฐ  ก็สามารถขอไดโดยเสียคาใชจาย
ตามขอตกลงที่กําหนดเปนพ้ืนฐาน 

 
2.5.1 NSO-GIS 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ผลิตสถิติดานเศรษฐกิจ  สังคม เฉลี่ยปหนึ่งกวา 40 โครงการ 
เชน สถิติเก่ียวกับจํานวนประชากร ที่อยูอาศัย สุขอนามัย  การวางงาน รายได รายจาย หนี้สิน 
การออม ฯลฯ โดยที่ผานมาเปนการใหบริการเผยแพรสถิติในลักษณะของตารางสถิติ ขอมูล
ตัวช้ีวัด กราฟ แผนภูมิมาโดยตลอด แตตนเดือนกรกฏาคม  2552  นี ้สํานักงานสถิติแหงชาติจะ
เปดใหบริการในลักษณะภูมิสารสนเทศสถิติ NSO-GIS : (National Statistical Office - 
Geographic Information System)  ถือเปนการใหบริการแนวใหมของสํานักงาน 

ภูมิสารสนเทศสถิติ เปนการนําเสนอสถิติ/ตัวช้ีวัดเชิงพ้ืนที่ที่อางอิงกับตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร ไดแก เขตการปกครองจังหวัด อําเภอ ตําบล  ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS : Geographic Information System ) เขามาชวยแสดงในลักษณะของแผนที่
สถิติเรื่องตางๆทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

การใหบริการภูมิสารสนเทศสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ ประกอบดวยรายการ
ขอมูลสถิติ/ตัวชี้วัด  200 รายการ แผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ 800 ภาพ ในมิติของพ้ืนที่ (ระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล) มิติของเวลา (รายป หรือรายไตรมาส และปที่ผลิตขอมูล) จากรายการ
สถิติที่สํานักงานสถิติแหงชาติผลิตและรวบรวม  เชน  ภูมิสารสนเทศความหนาแนนของ
ประชากร  ภูมิสารสนเทศการวางงาน  ภูมิสารสนเทศทางการเกษตร  ภูมิสารสนเทศทาง
เศรษฐกิจ  ภูมิสารสนเทศความยากจน  เปนตน 
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ภูมิสารสนเทศสถิตินี้มีประโยชนชวยในการวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของ
สถานภาพ/ขอเท็จจริงทางสถิติระหวางพ้ืนที่ตางๆ กัน ใหสามารถเห็นชัดดวยสายตาไดงาย ชวย
ในการตัดสินใจเชิงลึก  ทั้งนี ้สํานักงานสถิติแหงชาติยังเปดใหเรียกใชเพ่ือนําไปวิเคราะหบูรณา
การกับภูมิสารสนเทศอื่นๆ เพ่ือการทับซอนสถิติที่หลากหลายในพ้ืนที่เดียวกันไดอีกดวย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ นับเปนหนวยงานรัฐหนวยงานแรกในประเทศไทย ที่ใหบริการ
ภูมิสารสนเทศสถิติ แบบ Web Map Service / Web Feature Service อยางเปนทางการ 

 
บริการขอมูลสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
 การบริการ  Download  ขอมูลตาง ๆ  ที่ทางสํานักงานสถิติแหงชาติ  (สสช.)ไดเปด
บริการไวมีขอมูลอยูมากมายหลายประเภท  ทั้งบริการ  Download  ฟรี  และ  Download  แบบ
มีคาใชจายซึ่งไดกําหนดเอาไว  ณ  ขอมูลที่เก็บไวใน  Website  ผูใชสามารถเลือกใชบริการได
ตามตองการ  แตหากขอมูลที่ตองการเปนขอมูลของหนวยงานอื่น  อาจจะทําการขอขอมูลเพ่ือ
ทําการซอนทับในมิติตาง ๆ  ทาง สสช.จะดําเนินการติดตอประสานงานใหหรือตามขอตกลง  ซึ่ง
ไดกําหนดระเบียบตางๆ  ไวดังนี ้

1. สสช. จัดใหมี WebSite เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูที่สนใจคนหาขอมูลสถิติตางๆ 
(ผูใช) สสช.ใหอนุญาตเปนการทั่วไป ในการใชขอมูลการ download และถายสําเนา โดยจะตอง
เปนไปตามเง่ือนไขการใหบริการแบบทั่วไปของ WebSite หรือเง่ือนไข ที่เฉพาะเจาะจงเปนบาง
กรณี ดังที่ระบุเฉพาะในสวนอื่น 

2. บทวิเคราะห การตีความและขอสรุป เปนขอมูลที่ไดมาจากหลายแหลง หรือเปน
ความเห็นสวนตัวของผูเขียนและอาจไมใชความเห็นของ สสช. เวนแตจะไดแจงไว 

3. ขอมูลที่แสดงไวนี้ จัดทําขึ้นโดยนํามาจากแหลงตางๆที่นาจะเชื่อถือได แต สสช.มิ
อาจรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณเพ่ือการใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สสช. 
อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงขอมูลเม่ือใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาผูใชที่ตองการ
คํายืนยันเก่ียวกับความถูกตอง และความสมบูรณจะตองติดตอเปนทางการกับหนวยงานที่
เก่ียวของโดยตรง สสช.จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม 
หรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดจากการใช WebSite นี้ ไมวาจะเปนเพราะความไมสมบูรณ ความ
ผิดพลาด ความลาชาของขอมูล การขาดความตอเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ หรือความ
ประมาทเลินเลอใดๆ 

4. ผูใชยอมรับและตระหนักดีวา สสช.จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ของผูใช
ทั้งสิ้น 

5. ขอมูลใน WebSite อาจจะมีการแสดงความเห็น ขอแนะนํา หรือบทความจากหลาย
แหลง กรณีเชนนี้ สสช. ไมยืนยันความถูกตองแนนอน ความนาเช่ือถือของขอมูลดังกลาว และ
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ผูใชจะพึงพิจารณาขอมูลตางๆดวยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น สสช.ไมตองรับผิดตอผูใชหรือ
บุคคลใด ในความเสียหายใดจากการใชขอมูลไมวากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหาย
ดังกลาวจะเกิดจากความไมสมบูรณ ความไมถูกตอง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความ
สมบูรณของขอมูล การขาดความตอเนื่องในการเช่ือมโยงอุปกรณ ปญหาที่เกิดขึ้นจาก 
Computer Virus หรือการเปล่ียนแปลงใดๆในขอมูลดวย 

6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก สสช. อันเนื่องมาจากการดําเนินคดี การบังคับใชสิทธิ
เรียกรอง การชดเชยคาเสียหาย ความรับผิดใดหรือคาใชจายใด ๆ (รวมถึงคาทนาย) ที่เกิด
สืบเนื่องจากการใช WebSite ของผูใช ผูใชรับจะชดใชความเสียหายดังกลาวใหแก สสช. ทั้งสิ้น 
ไมวากรณีดังกลาวจะเกิดจากการที่ผูใชบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอบังคับของขอตกลงนี้
หรือไม ทั้งนี้หากผูใชไมพอใจในขอมูล ที่แสดงหรือไมพอใจในเง่ือนไขที่ระบุไวนี้ขอใด ผูใชจะไม
มีสิทธิเรียกรองอันใด เวนแตผูใชสามารถระงับการใชขอมูลจาก WebSite นี้แตโดยฝายเดียว 

7. ขอมูลใน WebSite นี้จะไมถือวาเปนคําแนะนําในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอ
ขายใด ๆ ทั้งสิ้น 

8. WebSite นี้มีการเชื่อมโยงกับ WebSite ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เปนเพียงการ
ใหบริการเพ่ือความสะดวกเทานั้นดังนั้น สสช.จึงไมมีอํานาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกตอง
หรือความนาเช่ือถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของ WebSite ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ 
ขอมูลดังกลาว อาจมีขอจํากัดในการที่ผูใชจะนําไปเผยแพรอีกตอหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ดังนั้นผูใชจะตองติดตอขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในขอมูลดังกลาวจากเจาของขอมูลโดยตรง 

9. การตีความ และการบังคับใหเปนไปตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายไทย 

10. สสช. สามารถระงับหรือจํากัดขอบเขตการเผยแพรขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลตางๆ 
เม่ือใดก็ได โดยไมตองคํานึงถึงความจําเปนในการใชขอมูลของผูใชใด ๆ ทั้งสิ้น 

11. สสช. สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช WebSite ทั้งหมดหรือบางสวนแกผูใดก็ได โดย
ไมตองแจงลวงหนาดวย 

12. สสช. จะไมยกเวนเง่ือนไขการใหบริการนี้ไมวาสวนใดใหแกผูใดทั้งสิ้น เวนแตจะทํา
เปนลายลักษณอักษรและลงนามโดยผูมีอํานาจ 
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3 สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาความจําเปนในการใช  GIS เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ 

 1. การใชระบบ GIS ในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูลในรูปของแผนที่ทําใหขอมูลมี
ความนาสนใจ มีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุมขอมูลทุกพ้ืนที ่

2. รูปแบบการนําเสนอขอมูลจาก GIS เปนในเชิงพ้ืนที่ทําใหขอมูลนาสนใจและการ 
จัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ประมวลและวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สามารถ
เช่ือมโยงขอมูลดานสังคมเศรษฐกิจ การซอนทับของขอมูลเชิงพ้ืนที่ แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจน 

3. GIS สามารถบอกขอมูลในการเฝาระวังการบริโภคยาสูบ จากการศึกษาแนวโนมของ
ตัวแปรในแตละปที่ทําการศึกษาและการจัดเก็บขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห นําเสนอ
ขอเปนภาพ 

4. GIS เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีในหนวยงานและขอมูล
จากหนวยงานตาง ๆ โดยเพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่
เก่ียวของใหความสัมพันธกันเปนระบบ และนําขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว  
 5. การใช GIS เปนแนวทางในการสรางแบบจําลอง (Model) ทดสอบและเปรียบเทียบ
ทางเลือกกอนที่จะมีการนําเสนอยุทธวิธีในการปฏิบัติจริง 
 6. ไดมุมมองแนวคิดการการเก็บบันทึกและเรียกคนขอมูล การแสดงผลขอมูล เพ่ือ 
การศึกษาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแตละพ้ืนที่ ในการแพรกระจาย ความหนาแนน ภาวะ
เศรษฐกิจดานยาสูบ 
 
4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

4.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาความจําเปนในการใช  GIS 
 1. ในการจัดทําฐานขอมูล GIS สําหรับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือควบคุมยาสูบควร
คํานึงถึงคาใชจายในการจัดซื้อโปรแกรม การบริการหลังการขาย และความเหมาะสมกับการใช
งานขององคกร 

2. การจัดทําฐานขอมูล GIS ควรมีการเตรียมบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพ่ือการ
ใช GIS ใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด 

3. การจัดทําฐานขอมูล GIS สามารถขอความรวมมือในการขอขอมูลจากหนวยตาง ๆ 
ทั้งสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักโรคไมติดตอ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีขอมูลพ้ืนฐานประชากร 

4. การนําเสนอขอมูลควรจัดใหบุคคลที่สนใจสามารถเขาถึงไดงาย มีความนาสนใจ 
สะดวก รวดเร็ว และงายแกการนําไปใช เพ่ือเปนประโยชนทางวิชาการ 
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 5. การจัดทําฐานขอมูล GIS เปนการจัดทําระบบขอมูลที่มีความนาสนใจและเปน
ประโยชนเปนขอมูพ้ืนฐานและทํานายแนวโนมที่จะขึ้นของแตละพ้ืนที่  

4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการใช GIS เพื่อการควบคุมยาสูบ 
 1. การจัดเก็บขอมูลในรูปของพ้ืนทีท่ี่แสดงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่กับปริมาณการ
ปลูกยาสูบ เสนทางการขายยาสูบ และโรงงานผลิต ซึ่งสัมพันธกับการศึกษาการบริโภคยาสูบ
ของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ 

2. การศึกษาขอมูลการบริโภคยาสูบของประชาชนในเขตรัศมีที่จุดจําหนายยาสูบ 
3. การสํารวจแหลงขอมูลจุดจําหนายยาสูบใกลสถานศึกษา และจํานวนนักเรียนที่สูบ

บุหรี ่
4. การกําหนดเขตพ้ืนที่ในการหามสูบบุหรี่ในภาพรวมของทั้งประเทศ และการศึกษา

เปรียบเทียบในแตละจังหวัด  และระดับภาค 
5. การศึกษาถึงขอมูลพ้ืนฐานของการสูบบุหรี่ในดานตาง ๆ เชน อัตราการสูบ อัตราการ

เลิกสูบบุหร่ี การเขาถึงโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ ฯลฯ ของประชากร 
 6. การศึกษาบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับหมูบานในการรับรูสถานการณใน
การควบคุมบุหร่ี 
 7. การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผูปวยดวยโรคตาง ๆ กับอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนในแตละพ้ืนที ่
 8. การเขาถึงสถานที่จําหนายบุหรี่ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงรูปแบบการขายและ
การบริโภคยาสูบแตละประเภทของแตละทองถิ่น  
 9. การศึกษาความสัมพันธระหวางคาครองชีพ รายได ของประชาชนกับอัตราการ
บริโภคยาสูบแตละพ้ืน 

10. การศึกษาการจําหนายคาสงและคาปลีกรายยอย รวมถึงการจัดเก็บภาษยีาสูบของ
แตละพ้ืนที่ และความสัมพันธืกับผูสุบบุหรี ่
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5 เอกสารแนบ 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ 
 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
โดย  คุณศิริชัย  พรรณธนะ 
 กลาวไววา ยังไมมีการใชรับสารสนเทศภูมิศาสตรในหนวยงานและคิดวาหากจะมีการ
ติดตั้งอาจจะมีความยุงยากตองทําการสอนและอบรมพนักงานในการใชงานกับระบบดังกลาว  
ประเภทขอมูลที่มีอยู  ไดแก  พฤติกรรมสุขภาพที่เปนความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอและโรค
เรื้อรังตาง ๆ  เชนพฤติกรรมการบริโภคของคนในภาคตางๆ  พฤติกรรมการออกกําลังกาย  
เปนตน 
 โรคไมติดตอจะเห็นผลในการเปล่ียนแปลงชา  ดังนั้นไมจําเปนตองการเก็บขอมูลทุกป  
อาจจัดเก็บปเวนป  การตั้งตัวช้ีวัดหรือประมวลผล  GIS  จําเปนตองรูวาโปรแกรมสามารถทํา
อะไรไดบาง  แสดงผลในลักษณะใดไดบาง  จึงจะงายตอผูใช  และผูเก็บขอมูล  ความเห็น
สวนตัวเห็นดวยที่จะมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในหนวยงาน 
 ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับพ้ืนที่ที่ยกตัวอยาง 

1. พ้ืนที่ปลูกยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของคนในพ้ืนที่อยางไร 
2. พฤติกรรมการบริโภคยาสูบมีความสัมพันธกับโรคไมติดตอในพ้ืนที่อยางไร 

 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
โดย  นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ 
 ไมคุนเคยกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสักเทาไร  ตองมีการอธิบายลักษณะการทํางาน
และระบบทั่วไปของสารสนเทศภูมิศาสตรที่สามารถทํางานได 
 ประเภทขอมูลที่ทางมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่จัดเก็บมีมากมายหลายประเภท  
แตขอมูลจะอยูกับบุคลากรที่ทํางานและรับผิดชอบในแตละเร่ือง  เชน  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับบุหร่ี  
เขตปลอดบุหร่ี  สถิติการสูบบุหรี่  ซึ่งสามารถทําการติดตอขอหรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานได  สวนการเก็บขอมูลดานการเปล่ียนแปลงการสูบบุหรี่มีความเห็นวาไมจําเปนตอง
เก็บโดยถี่เพราะเห็นการเปล่ียนแปลงชา ระดับของการจัดเก็บขอมูลตองมีการแบงพื้นที่ในการ
จัดเก็บตามประเภทของขอมูล  นอกจากนี้ยังกลาวถึงควรมีการศึกษาจัดเก็บวาในแตละพ้ืนที่มี
การบังคับใชกฎหมายอยางไร  สื่อหรือหนวยงานที่รณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่  หรือแมแตขอมูล
การใหบริการเลิกสูบบุหรี่วามีการกระจายยังไง  ที่ไหน  อยางไร  ทางหนวยงานจะเปนแมงาน
ในการเฝาระวัง  ทําการรณรงค  รวมถึงทําการบริการขอมูลทาง  Website   

เอกสารแนบ 1 
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 ตัวแปรความสัมพันธกับพ้ืนที่ที่ยกตัวอยางไดแก  การขึ้นภาษีบุหรี่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง  การผลิต  การปลูก  การจําหนาย  การบริโภคยาสูบอยางไร 
 
สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย  มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
โดย  นพ.หทัย  ชิตานนท 
 ไมคุนเคยกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเลย  และกลาวไววา  ขอมูลเกี่ยวกับยาสูบมี
มากมายหลายประเภทจะตองมีการจําแนกใหชัดเจนวาจะทําการเก็บขอมูลอะไร  เพ่ือทําการ
กําหนดขอบเขตที่ไมกวางเกินไป  เชน  จะเก็บขอมูลเก่ียวกับพ้ืนที่ปลูกยาสูบ  ก็ควรมีการเก็บ
ตามภาควาการปลูกยาสูบในแตละภาคมีการปลูกยังไง    ปลูกแลวขายใหใคร  ขายโรงงานใน
ประเทศ  หรือสงออกตางประเทศ  หรือขายผูผลิตรายยอย  อยางไร  ยังไง  เทาไร  จะตองมี
การออกแบบลักษณะการเก็บขอมูลที่ชัดเจน  เพ่ืองายตอการจัดเก็บและเรียกคนขอมูล 
 ประเภทขอมูลที่หนวยงานอื่นจัดเก็บอยูแลวเราไมจําเปนตองทําการเก็บซ้ํา  เชนขอมูล
บางอยางของยาสูบที่ตองการ  อาจจะขอความรวมมือจากกรมสรรพสามิต  ในเรื่องของการผลิต
ยาสูบ  หรือประเภทของผลิตพันธุยาสูบ  ตัวแปรที่สัมพันธกับพ้ืนที่ที่ยกตัวอยางไดแก   

1. พ้ืนที่มีความสัมพันธอยางไรกับการผลิตยาเสนพ้ืนเมืองหรือยาเสนสายพันธุ
ตะวันตก 

2. พ้ืนที่ปลูกยาสูบหรือพ้ืนที่จําหนายยาสูบมีสวนสัมพันธกับเศรษฐกิจ  รายได  ของ
ประชาชนในพ้ืนที่อยางไร 

 


