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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ประเทศไทยไดมีการพัฒนารูปแบบในการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการ โดยใช
ระบบภูมิสารสนเทศมากขึน้ ในปจจุบันนี้ เนื่องจากมีความจําเปนตองใชขอ มูลที่มีความทันสมัย
ทันเหตุการณและถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ที่จะนําไปใชในการตัดสินใจแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ
หรือพัฒนาชุมชนทองถิ่นไดอยางยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความ
นิ ย มและไดรั บการยอมรั บโดยทั่ว ไป ให นํา มาประกอบการประยุ กต ใช เพื่ อ การจั ด เตรี ย ม
ฐานขอมูลที่ทันเหตุการณ เพื่อรองรับการแกไขปญหา ทั้งปญหาเศรษฐกิจ หรือปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวของกับทรัพยากร และสิ่งแวดลอมที่อยูในชุมชนหรือทองถิ่น
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics หรือ Geomatics) เปน เทคโนโลยีที่รูจักกัน
มากขึ้ น สํ า หรั บ หน ว ยงานและองค ก รที่ ต อ งเกี่ย วข อ งกั บการบริ ห ารจั ด การ และติ ด ตาม
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม ไม วาจะเปน ทรัพยากรที่เกิ ดขึ้นองตามธรรมชาติ และทรัพยากรที่
มนุ ษ ย ส ร า งขึ้ น โดยนํ าเอาข อ มู ล ที่ ได มาวิ เ คราะห ในรู ป แบบเชิ งพื้ น ที่ ซึ่ งแต ละพื้ น ที่ ก็จะ
ประกอบไปดวยฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห หรือตัดสินใจในการแกไข หรือวาง
แผนการบริ ห ารจั ด การตามเงื่ อ นไขที่มนุ ษ ย จะเป น ผู ดํา เนิ น การ และสามารถแสดงผลการ
วิเคราะหตามเงื่อนไขที่กําหนดได ในรูปแบบสองมิติ สามมิติ เพื่อจําลองสภาพภูมิป ระเทศให
ใกลเคียงกับพื้นที่จริง ระบบภูมิสารสนเทศจึงไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้นทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ เพื่อนํามาชวยในการบริหารจัดการ วางแผนนโยบาย และตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน และทองถิ่นไดอ ยางมีป ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดนําไปประยุกตใชในหลายสาขา เชน ทางธุรกิจ
การขนสง สาธารณสุข การเกษตร การปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลกลาง และถูกนําไปใชใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน การประเมินสิ่งแวดลอ ม
และการวางแผน ฯลฯ และในปจจุบันมีแนวโนมในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ไปเผยแพรขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ร ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร จัดไดวาเปน
เครื่องมือทางคอมพิวเตอรสําหรับแกไขปญหาตาง ๆ สามารถที่จะประมวลผลขอมูลจากหลาย
แหลง และนํามาเสนอใหเราไดเขาใจและคนปญหา จากขอ มูลพื้นผิวโลกจริงก็จะถูกจัดเก็บลง
เปนฐานขอมูลแลวถูกนํามาเสนอผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเชื่อ มโยงกับขอ มูลที่
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เปลี่ย นแปลงและเคลื่อ นไหวอยูต ลอดเวลา เมื่อมี การเปลี่ย นแปลงข อมูล การแสดงผลทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ก็จะแสดงออกมาเปนผลที่เปลี่ยนแปลงทันที

1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) หรือที่นิยมเรียกคํา
ยอ วา GIS มีรายละเอียดขององคประกอบ (Component)และความสามารถในการทํางาน
(Function) ที่ชัดเจน ระบบนี้แตกตางจากระบบสารสนเทศชนิดอื่น ๆ เชน ระบบสารสนเทศ
การบริ ห าร ระบบสารสนเทศบุ ค ลากร ตรงที่ ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร จะมี ข อ มู ล และ
สารสนเทศเชิงพื้นที่ซึ่งมีโครงสรางที่สัมพันธอยูกับขอ มูลเชิงอรรถ ในขณะที่ขอมูลสารสนเทศ
ทั่ วไปขาดข อ มู ลเชิ งพื้ น ที่ ห รือ ตํ าแหน ง ในการวิ เคราะห แ ละแสดงผลของระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร จึ งประกอบไปด ว ยข อ มู ล ที่ มี ตํ า แหน งและข อ มู ล บรรยายคุ ณลั ก ษณะของภาค
พื้นผิวโลกหรือของวัตถุบนพื้นผิวโลก
ขอมูล (Data) คือ สิ่งที่ใชแสดงขอเท็จจริงในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณซึ่งใช
บอกลักษณะของวัตถุ ความคิด เงื่อนไข สถานการณ หรือปจจัยอื่น ๆ
สารสนเทศ (Information) คื อ ใจความสําคั ญของขอมู ลที่ได การแปลงรูป หรื อแปล
ความหมายขึ้นใหม โดยขอมูลเหลานี้เปน ขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่อ งที่ส นใจอยู มีความถูกตอ ง
แมนยํา เปนปจจุบัน และใชงานไดตามความตองการมากขึ้น
โดยทั่วไปคําวาขอมูลและสารสนเทศมักจะถูกนํามาใชปะปนกัน แตในทางวิชาการแลว
คําทั้งสองมีความหมายที่แตกตางกันอยูบาง สารสนเทศจะใชกับขอมูลที่ผานกระบวนการแปลง
รูปหรือ แปลความหมายแลว ดังรูปที่ 1 สารสนเทศจะกลายสภาพกลับเปน ขอมูลไดเมื่ อ
กลายเปน INPUTของกระบวนการในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะไดสารสนเทศเปนOUTPUTแบบ
ใหมออกมา

รูปที่ 1 สารสนเทศจะกลายสภาพกลับเปนขอมูลไดเมื่อกลายเปน Input ของกระบวนการใน
ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะไดสารสนเทศเปน Output แบบใหมออกมา
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ระบบ(System) เปนการนําเอาสวนประกอบตางๆ ของเรื่องใดเรื่อ งหนึ่งในตัวมันเองมา
สรางความสัมพันธระหวางกันที่แนนอน อยางเปนขั้นตอนและสอดคลอ งกัน เพื่อ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ(Information System) เปนระบบที่มีการนําเอาขอ มูลมาปรับปรุงให
เหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหเปนสารสนเทศที่ใชตอบคําถาม หรือแกปญหาตามตองการได
การทํ า งานทุ ก ขั้ น ตอนที่ ต อ เนื่ อ งกั น นี้ จะใช คอมพิ ว เตอร เป น เครื่ อ งมื อ หลั ก ภายใต ก าร
ควบคุมดูแลของผูใชที่เขาใจทั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบงานที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information System, GIS) เปน ระบบบูรณา
การที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการนําเขา จัดเก็บ จัดการ สืบคน วิเคราะห และแสดงผล
ขอมูลภูมิศาสตรซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงอรรถ

รูปที่ 2 หลักการและเทคนิคของ GIS ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําให GIS เปนการศึกษาแขนง
หนึ่ง เปนเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงหนึ่ง และยังเปนสถาบันขอมูลอีกดวย
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1.2 ขอมูลเชิงภูมิศาสตร
ขอ มูลเชิงภูมิศาสตร (Geographical Data) ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) และเวลา (Time)
หรืออีกนัยหนึ่งขอมูลเชิงภูมิศาสตรจะประกอบดวยรายละเอียด 3 ประการ คือ สิ่งนั้นอยูที่ใด
สิ่งนั้นคืออะไร และสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
ดังนั้นสวนประกอบที่สําคัญทั้ง 3 ประการของขอมูลภูมิศาสตรมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลเชิงพื้นที่
ขอมูลเชิงพื้นที่หรือตําแหนงที่ตั้ง เปนที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปวา สิ่งตาง ๆ ที่
ปรากฏบนพื้นโลกยอมมีที่ตั้งที่แ นนอนวาอยู 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
ขอ มูลเชิงคุ ณลักษณะคือ คุ ณสมบั ติหรือ คุณลักษณะประจํ าขอ มู ลภูมิศาสตร
หนึ่ง ๆ โดยปกติมักเรียกคุณสมบัติของขอมูลทางภูมิศาสตรนั้น ๆ วาขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่
(Non Spatial Data) ทั้งนี้เพราะตัวของมันเองไมไดแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับตําแหนงแตอยางใด
ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ สามารถจําแนกออกได ดังนี้
- นามบัญญั ติ (Nominal) เป น ชื่อ ของข อ มู ล ภู มิศาสตร ห นึ่ ง ๆ โดยไม มี
คําอธิบายเฉพาะอีก เชน ขาวโพด ขาวสาลี ที่ราบนําทวม เขตพระนคร
เปนตน การปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับขอมูลชนิดนี้มักจะเปนดาน การแจง
นั บ ความถี่ หรื อ ผลรวม ไม มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารด า นการคํ า นวณเข า มา
เกี่ยวของ
- จํานวนเชิงอันดับที่ (Ordinal Number) เปนคุณลักษณะที่เกี่ยวกับอันดับ
หรือการจัดอันดับ เชน อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 เปนตน การปฏิบัติการ
ที่ เกี่ ย วพั น กั บ ข อ มู ล ชุ ด นี้ เป น การคํ า นวณทางสถิ ติ เช น มั ธ ยฐาน
(Median) เปอรเซ็นตไทล (Percentile) เปนตน แตไมมีการคํานวณทาง
คณิตศาสตร
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- ชวง (Interval) เปนคุณลักษณะที่เกี่ยวพันกับอันตรภาคชั้น 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 การที่ทราบถึงเวลาขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลภูมิศาสตรเปนสิ่งสํา คัญที่สุดในการใช
ขอมูลเหลานี้อยางเหมาะสม ขอมูลภูมิศาสตรที่เปนขอ มูลเชิงพื้นที่จะถูกนํามาแสดงบนแผนที่
หรือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปของ
- จุ ด (Point) นํ า ไปใช ในการแสดงตํ า แหน งของสิ่ ง ของต าง ๆ เช น
ตําแหนงของเมือง ยอดเขา บอน้ํา เปนตน
- เสน (Line) เปนชุดของจุดที่เชื่อมตอกัน และนําไปใชในการแสดงสิ่งตาง
ๆ ที่ไมมีความกวาง หรือเล็กเกินกวาที่จะแสดงดวยรูปหลายเหลี่ยม
- พื้นที่หรือรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) เปนขอบเขตที่ปดลอมดวยเสน เชน
ขอบเขตของปาไม ขอบเขตของชุดดินหนึ่ง ๆ เปนตน
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1.3 องคประกอบของ GIS
เนื่ อ งจากลั กษณะข อมู ลของระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร มีค วามซั บซ อ นโดยตั วของ
ตั ว เองการประมวลผลข อ มู ลของระบบสารสนเทศภู มิศาสตรจึงนิ ย มใช เครื่ อ งสมองกลที่ มี
ความสามารถสูง (High Speed Computer) มาใชเปนหลักทําใหสามารถจําแนกองคประกอบ
ของระบบสารสนเทศออกไดเปน 5 ระบบใหญ ๆ ดังนี้คือ

รูปที่ 3 องคประกอบระบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS
1. ฮารดแวร (Hardware)
ฮารดแวรหมายรวมถึ งคอมพิ วเตอร ที่ใชเปนสถานีงาน และที่ ใชเปน แมขา ย
สําคัญสําหรับเก็บขอมูลและติดตั้งซอฟทแวร อุปกรณตอพวงทั้งหลาย รวมถึงการเชื่อมตอเปน
เครือขายใหทํางานรวมกันใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถือเปนสวนประกอบ
ของระบบที่สัมผัสได ซึ่งสามารถแบงแยกตามหนาที่การใชงานไดดังนี้
- หนวยรับขอมูล (Input Unit) คืออุปกรณซึ่งทําหนาที่รับขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอร เชน คีบอรด (Key Board) , เมาส (Mouse) , เครื่อ ง
กราดภาพ (Scaner) และดิจิไทเซอร (Digitizer) โดยจะเปลี่ยนรูปแบบ
ขอมูลจากสิ่งพิมพเชนแผนที่ รายงาน และขอ มูลจากภาคสนาม โดยให
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อยู ในรูป ของข อมู ลดิ จิทั ล เพื่อ จัด ส งไปยั งหนวยประมวลผลกลาง และ
ตอไปยังหนวยประมวลผลกลางอีกรอบหนึ่ง
- หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Units-CPU) คืออุปกรณ
ซึ่งทํ าหน าที่ ป ระมวลผลข อมู ลในระบบคอมพิ วเตอร หรือ ทํ าหนาที่ เป น
สมองของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งจะทําการควบคุมการจัดลําดับการทํางาน
ของระบบ และมีหนวยคํานวณเปรียบเทียบโดยใชหลักคณิตศาสตร และ
ตรรกศาสตร
- หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage Units) คืออุปกรณสําหรับ
เก็บและบันทึกขอมูลไวเพื่อใชในการประมวลผลครั้งตอ ไป เชน ฮารดดิส
เครื่องเขียนบันทึกแผนดิสเก็ตตและแผนซีดี ไดรฟขนาดเล็ก
- หนวยติดตอสื่อสาร (Communication Units) คืออุปกรณซึ่งทําหนาที่
สื่อ สารข อ มู ลจากคอมพิ ว เตอร เครื่อ งหนึ่ งไปยั งเครื่ อ งอื่ น หรื อ ออกสู
อินเทอรเน็ตได เชน การดเครื่อขายและโมเด็ม เปนตน
ฮารด แวร ของเครื่ องคอมพิวเตอร ที่เหมาะสมสําหรับการทํ างานกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร อาจจะแตกตางจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานประมวลผลดานอื่น ๆ งานทางดาน
นี้ใชแสดงผลบนจอภาพในรูปแผนที่หรือกราฟกเปนสวนใหญ ดังนั้นจอภาพและกราฟกการด
ควรตองเลือกอยางพิถีพิถันใหสามารถแสดงขอมูลที่มีรายละเอียดจุดภาพสูง ๆ

รูปที่ 4 แสดงภาพรวมของฮารดแวรซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของ GIS
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2. ซอฟทแวร
ซอฟแวรโปรแกรมสําหรับทํางานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรในปจจุบันมีอยู
หลายตระกูล เชน ตระกูล ARC , MapInfo , Geomedia , Geometrica , SPANS ,
ILWIS , IDRISI และอื่น ๆ ในการเลือกใชซอฟทแ วรที่ นอกเหนือจากความถนัด แลว ควร
ตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีความเหมาะสมในราคาของซอฟทแวร ควรคํานึงถึงฟงกชั่นที่ตอ ง
ใชงานในปจจุบันและในอนาคตที่จะมีตอไป โดยไมเลือกที่หรูหราตามแฟชั่นของวงการ แตเมื่อ
ไดมาแลวไมมีโอกาสจะใชงานเลย การซื้อ Extension Module ในภายหลังเมื่อ จําเปน จึง
เปนทางออกอีกแบบหนึ่ง โดยทั่วไปซอฟทแวรทางดานนี้จะมีฟงกชั่นพื้นฐานครบถวน ฟงชั่นที่
ใชในการ Export และ Import ขอมูลในรูปแบบ (Format) ตาง ๆ ก็จัดวาเปนฟงกชั่นที่
ซอฟทแวร GIS ตองมี เชนกัน การพิจารณาจํานวนหรือชนิด Linense ของซอฟทแวรให
เหมาะสมกั บผูใชงานจริง ๆ จะชว ยประหยัด งบประมาณ และไดอุปกรณเครื่อ งมือที่จําเป น
ครบถวน ซอฟทแวรที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ UNIX อาจดูและจัดการไดยากกวาที่ทํางาน
บนระบบ WINDOWS และมักมีราคาแพงกวาแตอ าจเหมาะสมกวาสําหรับองคกรขนาดใหญ
จริง ๆ
นอกเหนื อจากซอฟทแ วร GIS โดยตรงซึ่งทํางานไดทั้งขอ มูลเชิงพื้ นที่แ ละข อ มู ล
คุณลักษณะ ซอฟทแ วรประเภท DBMS (DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM) ซึ่ง
ไดแก MS ACCESS , SQL SERVER , ORACLE , INFORMIX และอื่น ๆ ก็จัดไดวา
จําเปนมาก แตเดิม DBMS ใชสําหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลเชิงอรรถในรูปของตารางขอ มูล
เพียงอยางเดียว แตในปจจุบันนี้ใชจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ดวย ทําใหการจัดระเบีย บฐานขอ มูล
GIS ทําไดสะดวกมากขึ้น
3. ขอมูล
ขอมูลเปนสวนที่สําคัญมากของ GIS เพราะองคประกอบอื่น ๆ ถูกกําหนดให
ทําทุกอยางเพื่อใหไดขอมูลที่ดีมีความถูกตองแมนยําสูงหรือใหสามารถเรีย กใชขอ มูลไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ การจัด การฐานขอ มูล GIS อาจจะแยกฐานขอ มูล ดิ จิต อลเชิงพื้น ที่ ออกจาก
ฐานขอมูลเชิงอรรถ เพราะสามารถจัดการขอมูลไดสะดวกกวา และเมื่อจะใชงานจึงจะนําขอ มูล
แตละองคประกอบเชิงพื้นที่มาเชื่อมตอกับขอมูลเชิงอรรถแตละระเบีย นในตารางได หรือ อาจจะ
นํามารวมไวดวยกันโดยใชซอฟทแวร DBMS จัดการขอมูลทั้งสองชนิด
4. บุคลากร
บุคลากรหมายถึงผูใชหรือพัฒนา GIS โดยหมายความรวมตั้งแตผูพัฒนาและ
ผูดูแลระบบ โปรแกรมเมอร ผูจัดทําขอมูล ผูใชงานขอมูลทุกระดับ ซึ่งแบงบุคลากรในระบบ
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดาน GIS (GIS SPECIALIST) , กลุมผูใชทั่วไป
(GENERAL GIS USER) และกลุมผูเรีย กดูขอ มูล (Geographic Information Viewer)
โดยกลุมผูเชี่ยวชาญทําหนาที่ดูแลพัฒนาระบบตามที่อีกสองกลุมตองการ กลุมผูใชขอมูลทั่วไป
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ซึ่งไดแก วิศวกร นักวางแผน นักวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ฯลฯ จะใชขอมูลในการใหบริการ
และสื่ อ สารกับกลุ มผู เรี ย กดู ข อมู ลซึ่งเป น ประชาชนทั่ ว ไป บุคลากรสํ าหรั บงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ยั งสามารถจํ าแนกตามภารกิ จของการปฏิ บัติ งานและโดยลักษณะของงาน เช น
พนักงานภาคสนาม พนักงานเตรียมขอมูลและตนราง พนักงานปอนขอมูล พนักงานวิเคราะห
ขอ มูล และพนัก งานออกแบบแผนที่ เป นต น สําหรั บองคกรใหญ ๆ อาจจะตอ งรวมถึ งผู
อุปถัมภระบบ (System Mentor) หรือ CIO (Chief Information Officer) ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ดํารงตําแหนงสูงในองคกร
5. วิธีการ
การใช งาน GIS ที่ป ระสบความสํ าเร็ จขึ้น อยูกั บแผนงานออกแบบ การ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานเปนไปตามขั้นตอน มีความเชื่อ ถือได และกฎทาง
ธุรกิจที่ดี ซึ่งรูปแบบและการปฏิบัติจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของงานแตละอยาง
จากองคประกอบทั้ง 5 ที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เปนการยากที่จะระบุวาองคประกอบใด
เป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพจะตอ งประกอบดวยองคประกอบทั้ง 5 จึงจะเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่
สมบูรณ ภารกิจที่นําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชจึงจะประสบความสําเร็จสม
ตามเจตนารมณที่ตั้งไว
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1.4 การนําเอาระบบ GIS ไปใชงาน
ฟงกชันตางๆที่มีใน GIS ทําให GIS กลายเปนสิ่งที่มีคณ
ุ ประโยชนสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นที่ 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) การปรับแปลงและวิเคราะหขอ มูล(Data Manipulation and Analysis) และการ
คนคืนและแสดงผลขอมูล(Data Query and Display)
1. การนําเขาและแกไขขอมูล (Data Input and Editing)
การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่สู GIS ทําไดหลายทางไดแ ก การดิจิ
ไตส(Digitizing) จากสิ่งพิมพ โดยใชโตะ หรืออาจจะทําจากขอมูลดิจิตอล
บนจอภาพคอมพิวเตอรโดยเครื่องกราดภาพ (Scanning) จากสิ่งพิมพ
ได จ ากข อ มู ล การสํ า รวจระยะไกล (ภาพถ า ยทางอากาศและจาก
ดาวเทียม) ไดจากเครื่องมือ หาพิกัดบนพื้นโลก (Globalpositioning) ได
จากอินเทอรเน็ตซึ่งในปจจุบันเปนแหลงขอมูล ที่สําคัญนอกจากนี้ก็เปน
การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือการใชขอมูลรวมกันในระหวางองคกรซึ่งอาจจะ
เปนระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหวางรัฐบาลกับเอกชน
ขอมูลที่นําเขาดวย 2 วิธีแรก จะตอ งมีการกําหนดพิกัดใหกับ
ชั้นขอมูล โดยทําการถายพิกัดจากพื้นโลกจริงลงบนตําแหนงอางอิงจุด
เดียวกัน(Registration)กับในสิ่งพิมพหรือในขอมูลดิจิตอล กระบวนการ
ดังกลาวควรทํากอนการเริ่มดิจิไตส สําหรับชั้นขอมูลที่ไดจากการกราด
ภาพจะตองทําการ Registration กอน ตามดวยการถายพิกัดลงบนทุก
จุดภาพของขอมูล(Rectification) เมื่อทําการสกัดขอมูลจากภาพก็จะได
พิกัดติดไปดวย นอกจากนี้การนําเขาขอมูลจากแหลงอื่นอาจจะตอ งทํา
การแปลงรูปขอมูล(Data Format Conversion)ที่ไดมาใหเขากับ GIS ที่
จะนําขอมูลไปใชงาน
ในการนํ า เข า ข อ มู ล เชิ งอรรถ อาจจะทํา ไปพร อ มๆกั บ การ
นําเขาขอ มูลเชิงพื้น ที่หรืออาจจะนําเขาแยกออกตางหาก และนํามา
เชื่อมตอกันภายหลังเมื่อจะใชงาน ในกระบวนการนําเขาสิ่งที่สําคัญยิ่ง
นอกเหนือจากตองระวังเรื่องคุณภาพของขอมูลแลว ก็คือความถูกตอง
ครบถวนสมบูรณในการจําลองวัตถุจากโลกจริงใหเปนวัตถุในรูปดิจิทัล
และยังตองมีการจัดทําใหขอมูลมีโครงสรางตามมาตรฐานอีกดวย
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2. การจัดเก็บและเรียกใชขอมูล (Data Storage and Retrieval)
จัดเก็บขอ มูลมักจะพิ จารณาที่เก็บในรูป แบบที่ประหยัด เนื้อ ที่
ปลอดภัย และเรียกใชไดงาย รวดเร็ว โดยมักจะคํานึงถึงโครงสรางของ
ขอ มูลและความสั มพั น ธข องแฟมข อ มู ลที่ จะมีต อกั นในฐานข อ มูลซึ่ง
สามารถตอบสนองได ร วดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามลั กษณะการ
นําไปใชงานโครงสรางของขอ มูลเชิงพื้นที่อ าจเปนไดทั้งเวกเตอรและ
ราสเตอร รู ป แบบของไฟล ที่ จัด เก็ บ อาจเป น ได ห ลายแบบแล ว แต
ซอฟทแวรที่ใชงาน เชน ใชรู ปแบบของ Shapefile, Gridfile และ
Coverage กับซอฟทแวรตระกูล Arc ใช MIB กับ MapInfo เปนตนการ
3. การปรับแปลงและวิเคราะหขอมูล (Data Manipulation and Analysis)
ในการปรับแปลงขอมูล(Data Manipulation) หรือการปรับแตง
ขอ มูลครอบคลุมถึ ง กระบวนการที่ ใชในการแปลงมาตราส วนขอ มู ล
การปรับแกเชิงเรขาคณิต การถายเปลี่ยนระบบพิกัด การจัดกลุมการ
จําแนกขอมูล การแยกและรวมข อมูลในชั้นขอ มูลเดียวกั น เปนต น
กระบวนการวิเคราะหขอมูลรวมถึงกระบวนการซอนทับชั้นขอ มูล ซึ่ง
ทํา ใหเกิ ดการจํ าแนกแบบใหม ที่ ผสมการจํา แนกจากแต ละชั้ นขอ มู ล
การวิเคราะหขั้ น พื้น ฐานเชิงตรรกะ เลขคณิตและสถิติ ในแตละชั้ น
ขอมูลและระหวางชั้นขอมูล
4. การคนคืนและแสดงผล (Data Query and Display)
ขอมูลที่ไดรับการจัดเตรียมใหเปนชั้นขอมูลหรือฐานขอมูลที่มี
ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และเชิงอรรถแลว จะใชสืบคน คนคืน และแสดงผล
ผานทางจอคอมพิวเตอรได ใชจัดรูป แบบเปนแผนที่ ใหสวยงามตาม
ตองการและสั่งพิมพเปนสิ่งพิมพ (Hardcopy) ไดเชนกัน
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1.5 กระบวนการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ส ามารถแบ ง การวิ เคราะห ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ อ อกเป น
2 รูปแบบคือ
1. Manual Approach เป นการศึ ก ษาและวิเคราะหระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใชการจั ดทํ าฐานขอ มูลต าง ๆ โดยใชกระบวนการคดลิ ด
ลายเสน แผนที่ ตามปจจัยตาง ๆ ที่ผูใชมีความสนใจลงบนกระดาษหรือ
แผนใส เพื่อนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหหาคําตอบตามวัตถุประสงค
โดยวิธีการตาง ๆ เชน นําขอมูลในรูปแบบของแผนที่หรือลายเสนตาง ๆ
ถายลงบนแผนใส หรือคัดลอดลายเสนลงบนกระดาษไขที่สองผานโตะแสง
ลอกลายแผนที่ แล ว นํ ามาซ อ นทั บ กั น กระบวนการนี้ อ าจเรี ย กกั น ว า
Overlay Techniques การซอนขอมูลแผนที่ในแตละปจจัยเพื่อ ให ไดผล
ลัพธตามที่ตองการ แตวิธีการนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนแผนใสที่จะ
นํามาซอนทับกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะหดวยสายตา
จะกระทํ า ได ใ นจํ า นวนของแผ น ใสที่ ค อ นข างจํ า กั ด และปริ มาณแสงที่
สามารถสอ งทะลุ ผานแผ นใสคอ นข างจํ ากั ด ในขณะที่ จํานวนแผ น ใสซอ น
มากขึ้น และจําเปนตองใชวัสดุในการจัดเก็บขอมูลคอนขางมาก
2. Computer Assisted Approach เปน การศึกษาและวิเคราะหระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ ดวยการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในกระบวนการนําเขา จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง และ
แสดงผล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลแผนที่และขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บอยู
ในรูปของตัวเลขหรือ ดิจิทัล โดยการเปลี่ย นรูปแบบของขอมูลแผนที่หรือ
ลายเสนใหอยูในรูปของตัวเลข แลวทําการซอนทับ (Overlay) โดยการ
นําหลักคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเขามาชวย วิธีนี้จึงชวยลดเนื้อ ที่ใน
การเก็บขอมูลลงและสามารถเรียกมาแสดงหรือทําการวิเคราะหซ้ํา ๆ ได
โดยงาย รวมทั้งการพิมพผลลัพธไดโดยงายและรวดเร็วขึ้น
ในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขา มาใชจัดการกับขอ มูลเชิ งภู มิศาสตร จะตอ ง
คํานึงถึงการนําเขาขอมูล (Data input) ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งอาจอยูในรูปขอมูลแผนที่
ที่มีอยูแลว ขอมูลจากภาพสนามและขอมูลจากเครื่องบันทึกภาค ขอมูลที่ปอนแลวสามารถจะ
เก็บไวในฐานขอมูลซึ่งเรียกวา Geographic Database เปนฐานขอ มูลที่เก็บขอมูลภูมิศาสตร
ไวในเครื่อ งคอมพิวเตอรและจะจัดเก็บไวใน 2 รูปแบบ คือ Spatial Data หรือขอ มูลเชิง
พื้นที่ คือขอมูลที่ทราบตําแหนงทางพื้นดิน สามารถอางอิงทางภูมิศาสตรได(Geo Reference)
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และ Non Spatial Data หรือขอมูลที่ไมอยูในรูปเชิงพื้นที่ ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่นั้น ๆ
เช น ข อ มู ลการใชป ระโยชน ที่ ดิ น ข อ มูล เกี่ ย วกั บเศรษฐกิ จของประชากร เป น ต น
นอกจากนี้การจัดการขอมูล (Data Management) นับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่ง
ซึ่งแตละหนวยงานที่มีขอมูลในรูปแบบที่ไมเหมือ นกัน หรือลักษณะของขอมูลตางกันจะตองมี
การจัดการขอมูลนั่น หมายถึง การเก็บขอมูลและแกไขขอมูลเชิงภูมิศาสตรในฐานขอมูล ซึ่งมี
วิธีการหรือเครื่องมือที่ชวยในการจัดการฐานขอมูลหลายวิธี ที่จะใชในการจัดการฐานขอ มูลให
อยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่คอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได มีการจัดการโครงสรางขอมูลและ
การเชื่ อ มโยงแฟ ม ข อ มู ล อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ จ ะต อ งมี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล
(Transformation หรือ Data Analysis) คือการวิเคราะหขอ มูล โดยการนําขอ มูล Spatial
Data มาซอนกัน (Overlay) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว โดยใหสัมพันธกับขอมูล Non Spatial
Data เพื่อใหไดคําตอบหรือขอมูลสารสนเทศ (Information) ที่ผูใชตองการ และในทายที่สุด
จะตองมีการแสดงผล (Data Display) คือการแสดงผลขอมูลหรือผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห
ซึ่งอาจจะอยูในรูปของตัวเลข หรือขอ มูลภาพ (Graphic) ซึ่งอาจแสดงผลทาง Printer หรือ
Plotter เพื่อนําผลที่ไดไปใชงานตอไป
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1.6 การพิจารณานําระบบ GIS มาใชงานในองคการหรือหนวยงาน
ชนิดและความตองการของผูใช
ความตองการใชป ระโยชนจาก GIS แตกตางกันอยางมากตามประเภทของผูใชงาน
นอกจากดานการประยุกตใชงาน (เชน การสํารวจดิน หรือวิศวกรรมโยธา หรือการทําแผนที่
สาธารณูปโภค) ผูใช GIS สามารถแบงเปนกลุม ๆ ตามคุณสมบัติจําเพาะของภารกิจ เราอาจ
จําแนกไดตามกลุมตาง ๆ ดังนี้
1. ผูใชที่มีภารกิจที่กําหนดไวอยางแนนอนแลว และตองการ GIS เพื่อจะให
ภารกิจที่ทําอยูเปนระบบอัตโนมัติ กลุมนี้คาดไดวาจะมีการเปลี่ย นแปลง
เพียงเล็กนอยในสวนที่เกี่ยวกับการเก็บขอมูล การวิเคราะห การนําเสนอ
แต เป นที่ คาดหวั งว าโดยสวนรวมแล วประสิ ทธิ ภ าพของงานจะดีขึ้ น เมื่ อ
เทียบกับวิธีที่ใช
2. มีการกําหนดภารกิจอยางแนนอนเพียงบางสวน แตมีภารกิจอีกมากมายที่
คาด วาจะตองดําเนินการซึ่งจะทําใหความตองการใช GIS ผันแปรไปใน
รูปตางๆ ได ในกลุมนี้ความตองการขอ สนเทศของผูใช จะเปนที่ทราบก็
เพียงบางสวน เทานั้น
3. ไมมีส วนใดชิ้ นของภารกิจที่สามารถกําหนดไดแ นนอน ภารกิ จทุกอาจ
เปลี่ยนแปลงได ผลก็คือความตองการขอสนเทศของผูใชยังไมเปนที่ทราบ
และอาจผันแปรได
ผูใชประเภท (1) เปนแบบฉบับของหนวยงานที่ทําแผนที่ หรือ
เปน คลั งขอ สนเทศรวมทั้ งบริ ษัท ที่ดํ าเนิ นงานดานสาธารณูป โภคซึ่งตอ ง
ลงทุนเปนมูลคามหาศาลในการจัดทําแผนการดําเนินการ ซึ่งเมื่อเริ่มใชได
แล ว ไม จํ า เป น จะต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ขบ อ ยนั ก กลุ ม นี้ เ ป น เป า หมายที่
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ซอฟแ วร ค อมพิ ว เตอร ส นใจมากที่ สุ ด เพร าะเป น
กลุมเปาหมายใหญที่ชัด เจน และลักษณของปญหาสามารถระบุไดและมี
ทางแกไข
ผูใชประเภท (2) รวมถึงองคกรที่ทําแผนที่ดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สวนใหญอาจมีหนวยงานที่รับผิด ชอบการสํารวจอยางมีระบบ (เชน การ
สํารวจรูปแบบดินทั่งประเทศที่มาตราสวน 1 : 50,000) แตก็มีโครงการ
พิเศษและทํ าวิ จัยด วย เปน ธรรมดาที่กลุมนี้ย อมมี ความต องการที่จะนํ า
ขอมูลสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่มารวมเปนระบบเดียวกันถาเปนไปไดระบบที่
ทํ าขึ้ น ตามความต อ งการของผู ใช กลุ มที่ (1) อาจสนองความต อ งการ
พื้นฐานของกลุมนี้เปนบางสวน แตเกือบจะแนใจไดวาถาเปนเพียงระบบ

15
มาตรฐานจะไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของผูใชกลุมที่ (1)
อาจสนองต อ ความต อ งการพื้น ฐานของกลุม นี้ เป น บางสว น แตเกื อบจะ
แน ใ จได ว า ถ าเปน เพี ย งระบบมาตรฐานจะไม ส ามารถตอบสนองความ
ตองการเฉพาะของกลุมนี้ได เนื่องจากตลาดดานระบบการทําแผนที่เฉพาะ
เรื่องมักมีขนาดเล็ก บริษัทคอมพิวเตอรใหญๆ โดยมากไมยอมทุมเทการ
ลงทุ น ในด านนี้ นอกจากจะมี ห นวยงานที่มี ทุ น พอจะจ า ยเป น ค า พั ฒนา
ซอฟแวรใหเปน พิเศษ อย างไรก็ต ามหนวยงานกลุมนี้ ยังมีทางเลือ กที่จะ
จางพนักงานของตนเพื่อพัฒนาระบบเพิ่มเติมเทาที่จําเปน
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
การติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจําเปนตองมีการเตรียมการอยางระมัดระวังที่สุด
สวนหนึ่งของการเตรียมการคือ การทํารายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณของงานที่มีอยูเพื่อ การ
กําหนดจุด เริ่มตน เราควรคาดการณล วงหน าวา ความจําเปน ในการจัด การข อ มูลมีแ นวโน ม
พัฒ นาไปอย างไร รายละเอีย ดที่ อ าจจํา เป น ตอ งรูในขั้น นี้ คือ จํา นวนงานที่ ตอ งทําในหนึ่งป
ขนาดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรของฐานขอมูล ความแมนยําและคุณภาพของขอ มูลสงออก
และบุคลากรที่ตองการ
ขั้นตอไปคือ การกํา หนดชนิดของฮารด แวรและซอฟตแวรที่จํา เปน เพื่ อตอบสนอง
ความตองการณที่คาดวาจะมี ซึ่งเปนขั้นตอนที่จําเปนตองพึ่งที่ปรึกษาซึ่งมีความรูกวางขวาง
เกี่ย วกับเทคโนโลยี GIS องคกรที่จะติดตั้ง GIS ในขั้นนี้ควรมีความคิด คราว ๆ เกี่ยวกับ
ระดั บ ของงบประมาณที่ ค าดว า จะได เพื่ อ ให ส ามารถแยกแยะความแตกต า งระหว า ง
องคประกอบที่จําเปนอยางแทจริงในตอนเริ่มใช
- องคประกอบที่ตองหามาเพิ่มภายหลังเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง
- องคประกอบที่อาจจะมีประโยชนแตไมถึงกับจําเปนนัก
- องคประกอบที่ตองการเพียงเพื่อทดลองใชเทานั้น
การเลือกผูจําหนายซอฟตแวรที่ตองการ แตซอฟตแวรที่ตองการก็ใชวาจะมีพรอมแลว
อยูทุ กชนิด ปจจุบัน มีบ ริษั ทผลิ ตซอฟต แ วรจํานวนมากที่ พยายามจะผลิตระบบที่ส ามารถ
ตอบสนองความตองการไดหลายอยาง แตละสวนของระบบ GIS ที่ซับซอนอาจตองใชชุดคําสั่ง
สําเร็จต าง ๆกัน หลายชุด จึงจะทํ างานได ตามตอ งการ และซอฟต แวรเหล านี้จะตอ งสามารถ
สื่อสารกันไดดวย บางบริษัทจะใหผูใชจัดหาเขาชุดเอง
เมื่ อ เลื อ กซอฟต แ วร จํา นวนหนึ่งเพื่ อ สนองความต อ งการหลัก ได แ ล ว ขั้ น ต อ ไปคื อ
พิจารณาหาฮารดแวรที่จะใชกับซอฟตแวรได เปนเรื่องสําคัญที่ตองรูวาชุดคําสั่งสําเร็จที่สนใจมี
การออกแบบเพื่อใชกับเครื่องชนิดใดชนิด หนึ่งหรือ ไม และถานํามาใชกับคอมพิวเตอรอื่นจะมี
ความยุงยากหรื อ ไม หรือ ทําใหความสามารถในการทํ างานสู ญเสียไปอยางมาก ขอใหระวัง
ซอฟตแวรที่ไมมีการบริการหลังการขายซึ่งจะมีราคาถูกจนนาซื้อ แตอาจทําใหองคกรของทาน
เสี ย เวลาไปหลายเดือ นในการฝ กเจ าหนา ที่เพื่ อใหทํ างานกับซอฟต แวร ได ดังนั้น อาจทําให
คาใชจายในระยะยาวสูงกวาซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมีราคาแพง
การทดสอบเพื่อวัดเปรียบเทียบสมรรถนะที่จริงแลวเปนแบบจําลองของงานที่ตองทําซึ่ง
องค กรที่ จะเป น ผู ซื้ อ ได เป ด โอกาสให แ ก ผู จํา หน า ยที่ มีศักยภาพ ในการทดสอบ บริ ษั ท ผู
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จําหนายจะตองทดลองทํางานตามที่กําหนดมา และมีบอยครั้งที่ตองใหขอมูลเกี่ย วกับเวลาที่ใช
ในการปฏิบัติบางอยา ง (เชน การดิจิไทซ การวางซอ นรูป หลายเหลี่ย ม หรือการแปลงเส น
โครงแผนที่) รวมทั้งความสะดวกในการใชและความแมนยําทางตําแหนง ในกรณีที่เปนไปได
ถาบุคลากรขององคกรมีโอกาสเขารวมในขณะที่มีการทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะก็จะเปนการดี
เมื่ อ ได ทดสอบวัด เปรีย บเที ยบและประเมิ นผลแล ว ขั้ นตอนต อไปคือ เลื อ กระบบซึ่ ง
ขึ้นอยู กับราคาและความสามารถ เมื่อเลือกระบบไดแล วจะต องจั ดเรื่อ งงบประมาณที่ต องใช
การวางแผนไมควรหยุดอยูกับที่ เพราะตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ที่จะจัดตั้งอุปกรณ
โดยเลื อ กที่ซึ่ งมี คุณสมบัติท างด านไฟฟ า และเครื่ อ งปรั บอากาศอย างถู กต อ ง ตอ งมีการฝ ก
บุคลากรควบคูไปดวย ตองมีการวางแผนเมื่อมีการสงมอบระบบแลวจะสามารถใชงานไดเต็มที่
และรวดเร็วที่สุ ดเทาที่จะเปนไปได ถึงกระนั้ นไมใชเปน เรื่อ งผิด ปกติที่อาจต องใชเวลา 9-12
เดื อ น ก อ นที่ ร ะบบสารสนเทศภู มิศาสตร จะมี การใช งานเต็ ม ที่ หรื อ อาจจะนานกวา นั้ น ก็ ไ ด
เชนเดียวกับเครื่องมือที่ซับซอนทั้งหลาย จะตองมีการพัฒนาทักษะเพื่อ ใหสามารถใชระบบนี้ได
อย างเหมาะสม วิ ธี ที่ ดีที่ สุ ด อาจจะเปน การทํ าโครงการทดสอบเล็ ก ๆ จํ านวนหนึ่งเพื่ อ ฝ ก
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 (การใชนวั ตกรรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใน
การสังเคราะหและตรวจสอบ pc 308(a) เพื่อการขายปลีกบุหรี่) หนวยงานทางดานสาธารณสุข
ของเมือง Pasadena ไดจัดทําโปรแกรมการควบคุมบุหรี่โดยพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(Geographic Information System (GIS)) เวลา 18 เดื อน ในการใชรวบรวมขอ มูลทั้ งที่ตั้ ง
ตรวจสอบพิจารณาและปองกันการขายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ใชในเมือ ง โดยเปนการวางแผนและ
ประเมินปญหาที่เกิดขึ้นแตละพื้นที่ในเมือง นอกจากนี้ไดทําการนําเสนอขอมูลขอมูลเชิงพื้นที่ใน
การทํางานควบคุมยาสูบ เชน การผลักดันนโยบาย รวมไปถึงการอนุญาตการขายปลีกบุหรี่แต
ละพื้นที่ การออกนโยบายเขตพื้นบังคับ และการเสนอนโยบายพื้นที่สูบบุหรี
2. Geographic Information Systems and Tobacco Control: An Overview of the
City of Hamilton's Tobacco Vendor Surveillance2 (ระบบสารสนเทศภู มิศาสตรแ ละ
การควบคุมยาสูบ : ในการเฝาระวังผูขายยาสูบของเมือง Hamilton) ผลการนําเสนอขอมูลในถูก
นํา เสนอคณะกรรมการด านสุข ภาพของเมือ งในการควบคุม ยาสู บเพื่อ เป นการป องกัน ให กับ
ประชาชนของเมือง Hamilton อีกทั้งการเฝาระวัง การบังคับใชและกําหนดกฏหมาย ระบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรจะชวยในการวิเคราะหในการพัฒนาวิธีการและการประเมินผลในระดั บ
ชุมชนและใหขอมูลกลับสําหรับการควบคุมยาสูบจะปฏิบัติงาน รวมทั้งการแจงนโยบายและการ
พัฒนา
3. Mexico INSP’s Actions Against Tobacco Consumption3 (สถาบันสาธารสุข
แหงชาติเม็ กซิโกสกัด กั้นการบริ โภคยาสูบ ) สถาบัน สาธารสุข แหงชาติป ระเทศเม กซิโกไดนํ า
ระบบระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร ม าใช ในการควบคุ มยาสู บในกลุ มวั ย รุ น โดยนํ า เสนอเป น
พื้นฐานขอมูลและศึกษาขอมูลที่ไดจาก GIS คือ เยาวชนเขาถึงการซื้อบุหรี่ใกลโรงเรียนในราคา
ที่ไมแพง, เยาวชนเปนกลุมเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งทางตรงและทางออ ม โดย
1

2

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

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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แผนการตลาดและการสงเสริมการขายบุหรี่ในพื้นที่ใกลโรงเรียน, การตรวจตราการบริโภคยาสูบ
ของเยาวชนที่ตองควบคูไปกับขอกําหนดตกลงในการควบคุมยาสูบในประเทศเม็กซิโก และการ
นําระบบการตรวจสอบและประเมินกลยุทธสําหรับการควบคุมยาสูบในประเทศเม็กซิโกจะชวย
ใหผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขลดผูสูบที่เปนเยาวชน สามารถระบุและจัดพื้นที่ของการบังคับใช
ผลิตภัณฑยาสูบ และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมแหงชาติในการควบคุมยาสูบ, แจง
เจาหนาที่ของรัฐบาลกลาง และกฎหมายทองถิ่นในฏษณควบคุมยาสูบ
4. For Geographic Information Systems [GIS] Applications in Tobacco Control
Research: Visualization vs. Validity4 (การใช GIS ในการควบคุมยาสูบระหวางความเปนจริง
และความเปนไปได) การควบคุมบุหรี่ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมกับกฎหมายที่ไมจํากัดและ
สามารถยอมรั บได และความยั่งยืนของเขตพื้ นที่ในการกําหนดเขตการใชนโยบายที่จะใชได
ตลอดไป, ลักษณะของโปรแกรมหรือ นโยบายที่รวมกัน และการติดตามประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ้น
และการเชื่อมโยง วิเคราะห และแสดงขอมูล

รูปที่ 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 (ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่งในการตรวจสอบอุ ต สาหกรรม
โฆษณาบุหรี่) การใช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยปกติ สามารถใชเกี่ยวกับโรคระบาดที่ใช
แสดงสิ่งแวดลอมสวนของแผนที่ และในการใชสําหรับอุตสาหกรรมยาสูบนั้น ไดมีการศึกษาเชิง
นิเวศวิท ยามาประยุกตใชในหลักของการประเมินผลการแปลความ ซึ่งหมายถึงระยะทางและ
ความหนาแน น ของจุ ซื้ อ ขายและการโฆษณาภายในระยะ 300 เมตรในเขตโรงเรี ย นด ว ย
เครื่องมือและวิธีการทาง GIS ประกอบกันทั้งแผนที่ ภาพถาย และตําแหนงหรือพิกัดบนพื้นโลก

รูปที่ 6 การกําหนดจุดจําหนายและจุดติดปายโฆษณาสินคายาสูบในรัศมี 300 เมตร
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 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 TobaccoProducing Counties in Indiana6 (การใชข อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของผลิต ภัณฑ ยาสูบในเมือ งอินเดียนา ) การรวมกัน ของขอมูลและ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่จะนําขอมูลลักษณะทางสาธารณสุข การศึกษาทางประชากร
และแหลงกฎหมายมาแสดงอธิบายขอมูลพื้นฐานประชากรและการประเมินทรัพยากรเปนความ
ตอ งการสําหรับแตละพื้นที่ทางภูมิศาสตร โดยใชขอมูลจาก GIS มีประโยชนในการสนับสนุน
ตัดสินใจ และเพื่อวางแผนปองกันการใชยาสูบ ซึ่งผลการวิจัยการใช GIS ในการผลิตแผนที่และ
วิเคราะหเปรียบเทียบยาสูบผลิต ในอินเดียนาไดขอมูลจากการตอบคําถาม: การใชยาสูบอัตรา
ต่ํ า สุ ด ที่ แ สดงในโปรแกรมควบคุ มยาสู บ การใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น และ GIS ในการวิ เคราะห
องคประกอบของโปรแกรมควบคุมยาสูบรวมทั้ง: ศึกษาขอ มูลทางการศึกษา ชุมชน โรงเรียน
และโปรแกรมการเลิกบุห รี่ การปฏิบัติแ ละการตรวจสอบอัตราล มเหลว อัต ราการสู บบุห รี่ใน
ผูใหญ นโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทํางานและพื้นที่ส าธารณะ และกฎหมายของประเทศ
นอกจากนี้ GIS แสดงข อ มูลระดั บทอ งถิ่ นในการประเมิ น ควบคุ มยาสูบ ทั้ งความครบถ วน
คาใชจาย การสนับสนุน นโยบายและอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบ ความเสี่ย งและความ
หลากหลายของประชากร

6

Barbara J. Seitz de Martinez. Using Local Data and GIS to Analyze the Changing Faces of TobaccoProducing Counties in Indiana. [online]. 2009. Available from: http://apha.confex.com
/apha/134am/techprogram/paper_138577.htm
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2.3 ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัย มหิดล จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเติมเต็มการดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ตามแนวคิ ด “สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี อั น
ประกอบด วยสามองค ประกอบที่สํ าคั ญคื อ ภาคประชาสั งคม ภาคป ญญา และภาคการเมือ ง
การกอกําเนิด ของ ศจย. ก็เพื่อทําหนาที่ห ลักในสวนของภาคปญญา กลาวคือ การพัฒนาและ
สรางผลผลิตในภาคปญญา อันไดแก การสรางโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลขาวสาร งานวิจัย
ดานการควบคุมยาสูบ และการประเมินผล การสรางและพัฒนาระบบการเฝาระวังการควบคุม
ยาสูบ รวมถึง การสรางและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
ที่ผานมา งานที่ ศจย.ไดเริ่มทําไปแลว คือ การวางระบบการเฝาระวังการควบคุมยาสูบ
ของประเทศ โดยการนําเสนอสถานการณการสูบบุหรี่ใหทันสมัยและตอเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนสําหรับการจัดทําแผนการควบคุมยาสูบแหงชาติที่มีลักษณะมุงเปาเพื่อแกปญหาใน
กลุมตาง ๆ ดวยมาตรการตางๆ ไดอ ยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปน ประโยชนในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร และแผนการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ มากกวานั้น ยังให
การสนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุงเปาเพื่อใชประโยชนเชิงนโยบาย (Commission Research)
ตลอดจนสนับสนุ นนักวิชาการในสถาบัน การศึ กษา การเพิ่ มศั กยภาพนั กวิจัย ทั้ งระดั บตํ าบล
จังหวัดและการสรางนักวิจัยใหมเพื่อสนับสนุน การดําเนินการควบคุมยาสูบใหมีป ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้นแผนการดําเนินงานของศจย. ป พ.ศ. 2552-2554 ครั้งนี้เปนแผนรอบที่สอง ซึ่งจะ
ตอยอดจากรากฐานการดําเนินงานใน 3 ปแรก และเนนการจัดการใหเกิดงานวิจัยดานนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ
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แผนงานศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
แผนงานศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบระยะที่สองนี้ มีวัตถุประสงคที่
จะสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ตอบสนองตอการดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบภายใตกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก และเพื่อการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน ของแผนงาน
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ เปนศูนยกลางสนับสนุนงานวิจัย และ
บริการวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และเปนศูนยขอมูลระดับชาติเกี่ยวกับการ
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
เป นศูน ยวิชาการที่มี พัน ธกิจครอบคลุ ม การวิจัย และสนั บสนุ นนั ก วิจัย เพื่ อ สร างองค
ความรูในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การจัดทําระบบฐานขอ มูลวิจัย การเฝาระวัง และ การ
รายงานการดําเนินงานควบคุมยาสูบตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการ
อนามัยโลก และการสื่อสารขอมูลวิชาการสูสาธารณะ
วัตถุประสงคทั่วไป
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อพัฒนาองคความรูที่สําคัญในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะในการผลักดันเปน
นโยบาย การบริการและการรณรงคสู ส าธารณะด านการควบคุมยาสู บผา นงานวิ จัย และการ
จัดการความรู
2) สนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ มยาสู บแก ภ าคี ต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนําไปสูการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ และงานวิจัย
ที่นํา ไปสู การรณรงคภ าคส วนในสังคม รวมทั้งสนั บสนุนการดํ าเนิ นการจัด ทํารายงานผลและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานสากล ตามกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)
3) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ ใหบริการวิชาการ
และสนับสนุนนักวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
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4) พัฒนาเครือขายนักวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการควบคุมยาสูบ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนิน งานของศูน ยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ การควบคุมการบริโ ภคยาสูบตาม
แผนงานนี้ สังคมจะไดรับประโยชนอยางนอย 4 ประการ คือ
1. เกิดศูนยประสานงานและจัดการใหเกิดองคความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบที่
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะชวยทําใหการขับเคลื่อนของบุคคล กลุมบุคคล และองคกร /
สถาบัน ตางๆ ตั้งอยูบนพื้น ฐานของสถานการณที่เปนจริ งและมีหลัก ฐานข อมูลทางวิ ชาการที่
ผสมผสานทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่ใชเปนบทเรียนของสังคม
2. เกิดกลุมศึกษานโยบายยาสูบอยางนอย 6 กลุมในประเด็น ที่สําคัญ ที่มีความเขมแข็ง
ในการทําวิจัยประเมินผล และสามารถตอบคําถามเชิงนโยบายในดานควบคุมการบริโภคยาสูบ
ไดอยางทันเหตุการณ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเชิงสถาบัน โดยมีสถาบันหรือองคกรวิชาการที่เขามา
รับผิดชอบงานวิชาการเฉพาะดานของยาสูบ (เชน เศรษฐศาสตรย าสูบ กฎหมายยาสูบฯ) เพื่อ
ความมั่นคงตอเนื่องของงาน และนักวิชาการ
3. เกิดฐานขอมูลวิชาการดานยาสูบ ที่เขาถึงงาย เพื่อใหนักวิจัยไดแลกเปลี่ยนขอมูลและ
มีความรูมากขึ้น
4. มีการจัดประชุมวิ ชาการประจํ าปเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ และเสนอแนะ
ขอเสนอเชิงนโยบายตอสาธารณะเพื่อใหเกิดการนําความรูไปใชในการกําหนดนโยบาย
องคประกอบสําคัญของแผนงาน
แผนงาน ศจย. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 มี 5 แผนงานยอย คือ
แผนงานยอย 1 สนั บสนุ น การวิ จัย และการประเมิ น ผลกิ จกรรม/นโยบายด า นการ
ควบคุมยาสูบ
แผนงานยอย 2 เฝ าระวั งสถานการณ ประเมิ น ผลระบบการควบคุ มยาสูบ และการ
สังเคราะหนโยบาย
แผนงานยอย 3 การพัฒนาคลังขอมูลการควบคุมการบริโภคยาสูบและการสื่อสารผูใช
ประโยชนจากผลงาน
แผนงานยอย 4 การพัฒนาเครือขายนักวิชาการ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการ
ควบคุมยาสูบ
แผนงานยอย 5 การบริหารและพัฒนาองคกร ศจย.
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2.4 การลงทุนตองคํานึงถึงอะไรบาง
เนื่องจากปจจุบันโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหลายชนิด และหลายระดับราคา
และคุณสมบัติที่แ ตกตางกัน ถือเปนปญหาสําคัญที่ผูใชจะเลือกใชโปรแกรมใดในหนวยงาน
ป ญ หาสํ า คั ญในการเลื อ กโปรแกรมทางด า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ใ ห ถู ก ต อ งตาม
วัตถุประสงคของการใชงานแยกไดเปน 3 ประเด็น
1.
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหาไดจากที่ไหนนั้น สวนใหญจะคนหา
ชื่อและที่อยูผูขายไดจากหนังสือประเภท SOFTWARE DIRECTORY ซึ่ง
อาจจะหาไดยากในเมืองไทย สวนใหญก็จะดูจากนิตยสารหรือแผนใบปลิวที่
ทางบริษัทผูขายหรือสอบถามจากหนวยงานที่มีโปรแกรม GIS อยูแลวใน
เมืองไทยหรือคนหาจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งเปนชองทางที่คน หา
โปรแกรมที่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด อ ย า งง า ยดาย โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร ที่มีใช กัน มีห ลายหลายได แก ARCGIS , PC
ARCVIEW , PC ARC/INFO , MAPINFO PROFESSIONAL ,
GEOCONCEPT , INTERGRAPH , PAMAP , SPANS , ILWIS
เปนตน
2.
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตรตรงกับความตอ งการของเราหรือไม
ผูใชงานตองพยายามคนหาคําตอบสําหรับขอมูลในสวนนี้ รวมถึงงบประมาณ
ที่มีอยูดวยวาเพียงพอหรือไม แนวทางในการเลือกโปรแกรม GIS
- หารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม
- 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 จึงไดนํามาประยุกตใชรวบรวมและวิเคราะหขอมูลภูมิศาสตรเพื่อ
ประโยชนในการวางแผน
ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า ในการรวบรวมข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร แ ละนํ า เข า สู ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร เ พื่อ ผลิ ต เป น แผนที่ เชิ งเลข ต อ งใช งบประมาณที่ สู งมาก ดั งนั้ น เพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณของรัฐและลดความซ้ําซอ นในการผลิตแผนที่เชิงเลข จึงควรใชขอ มูลรวมกัน ใน
กรณีที่เปนหนวยงานของรัฐเหมือนกัน ก็สามารถขอแผนที่เชิงเลข โดยเสียคาใชจายเฉพาะคา
อุปกรณในการบันทึกแผนที่เชิงเลข เชน จานบันทึก (DISK) เทานั้น สําหรับองคกรที่เป น
เอกชน ตองการแผนที่เชิงเลขจากหนวยงานผูผลิตของรัฐ ก็สามารถขอไดโดยเสียคาใชจาย
ตามขอตกลงที่กําหนดเปนพื้นฐาน

2.5.1 NSO-GIS
สํานักงานสถิติแหงชาติ ผลิตสถิติดานเศรษฐกิจ สังคม เฉลี่ย ปหนึ่งกวา 40 โครงการ
เชน สถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากร ที่อยูอาศัย สุขอนามัย การวางงาน รายได รายจาย หนี้สิน
การออม ฯลฯ โดยที่ผานมาเปนการใหบริการเผยแพรสถิติในลักษณะของตารางสถิติ ขอ มูล
ตัวชี้วัด กราฟ แผนภูมิมาโดยตลอด แตตนเดือนกรกฏาคม 2552 นี้ สํานักงานสถิติแหงชาติจะ
เปด ใหบริการในลักษณะภูมิส ารสนเทศสถิติ NSO-GIS : (National Statistical Office Geographic Information System) ถือเปนการใหบริการแนวใหมของสํานักงาน
ภูมิส ารสนเทศสถิติ เป นการนําเสนอสถิ ติ/ตัว ชี้วัดเชิ งพื้นที่ ที่อางอิงกับตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร ได แ ก เขตการปกครองจังหวัด อํ าเภอ ตํา บล ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS : Geographic Information System ) เขามาชวยแสดงในลักษณะของแผนที่
สถิติเรื่องตางๆทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
การใหบริการภูมิสารสนเทศสถิติ ของสํ านักงานสถิติแ ห งชาติ ประกอบด วยรายการ
ขอมูลสถิติ/ตัวชี้วัด 200 รายการ แผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ 800 ภาพ ในมิติของพื้นที่ (ระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล) มิติของเวลา (รายป หรือรายไตรมาส และปที่ผลิต ขอมูล ) จากรายการ
สถิติที่ สํา นั กงานสถิ ติ แห งชาติ ผ ลิต และรวบรวม เช น ภูมิส ารสนเทศความหนาแน นของ
ประชากร ภู มิสารสนเทศการวางงาน ภูมิสารสนเทศทางการเกษตร ภูมิสารสนเทศทาง
เศรษฐกิจ ภูมิสารสนเทศความยากจน เปนตน
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ภูมิสารสนเทศสถิตินี้มีประโยชนชวยในการวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของ
สถานภาพ/ขอเท็จจริงทางสถิติระหวางพื้นที่ตางๆ กัน ใหสามารถเห็นชัดดวยสายตาไดงาย ชวย
ในการตัดสินใจเชิงลึก ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติยังเปดใหเรียกใชเพื่อนําไปวิเคราะหบูรณา
การกับภูมิสารสนเทศอื่นๆ เพื่อการทับซอนสถิติที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกันไดอีกดวย
สํานักงานสถิติแหงชาติ นับเปนหนวยงานรัฐหนวยงานแรกในประเทศไทย ที่ใหบริการ
ภูมิสารสนเทศสถิติ แบบ Web Map Service / Web Feature Service อยางเปนทางการ
บริการขอมูลสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ
การบริการ Download ขอมูลตาง ๆ ที่ทางสํานักงานสถิติแ หงชาติ (สสช.)ไดเปด
บริการไวมีขอมูลอยูมากมายหลายประเภท ทั้งบริการ Download ฟรี และ Download แบบ
มีคาใชจายซึ่งไดกําหนดเอาไว ณ ขอมูลที่เก็บไวใน Website ผูใชส ามารถเลือ กใชบริการได
ตามตองการ แตหากขอมูลที่ตองการเปนขอมูลของหนวยงานอื่น อาจจะทําการขอขอมูลเพื่อ
ทําการซอนทับในมิติตาง ๆ ทาง สสช.จะดําเนินการติดตอประสานงานใหหรือตามขอตกลง ซึ่ง
ไดกําหนดระเบียบตางๆ ไวดังนี้
1. สสช. จัดใหมี WebSite เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่สนใจคนหาขอมูลสถิติตางๆ
(ผูใช) สสช.ใหอนุญาตเปนการทั่วไป ในการใชขอมูลการ download และถายสําเนา โดยจะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการแบบทั่วไปของ WebSite หรือเงื่อนไข ที่เฉพาะเจาะจงเปนบาง
กรณี ดังที่ระบุเฉพาะในสวนอื่น
2. บทวิเคราะห การตี ความและขอสรุป เปนขอมูลที่ไดมาจากหลายแหลง หรือเป น
ความเห็นสวนตัวของผูเขียนและอาจไมใชความเห็นของ สสช. เวนแตจะไดแจงไว
3. ขอ มูลที่แ สดงไวนี้ จัดทําขึ้นโดยนํามาจากแหลงตางๆที่นาจะเชื่อ ถือได แต สสช.มิ
อาจรับรองความถูกตอ งหรือความสมบูรณเพื่อการใชในทางการคาหรื อ ประโยชนอื่นใด สสช.
อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาผูใชที่ตองการ
คํายื นยัน เกี่ย วกับความถู กตอ ง และความสมบูรณจะตองติดต อ เป นทางการกั บหน วยงานที่
เกี่ย วขอ งโดยตรง สสช.จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดจากการใช WebSite นี้ ไมวาจะเปนเพราะความไมสมบูรณ ความ
ผิดพลาด ความลาชาของขอ มูล การขาดความตอเนื่อ งของการเชื่อ มโยงอุปกรณ หรือ ความ
ประมาทเลินเลอใดๆ
4. ผูใชยอมรับและตระหนักดีวา สสช.จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ของผูใช
ทั้งสิ้น
5. ขอมูลใน WebSite อาจจะมีการแสดงความเห็น ขอ แนะนํา หรือ บทความจากหลาย
แหลง กรณีเชนนี้ สสช. ไมยืนยันความถูกตองแนนอน ความนาเชื่อถือ ของขอ มูลดังกลาว และ
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ผูใชจะพึงพิจารณาขอมูลตางๆดวยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น สสช.ไมตองรับผิดตอผูใชหรือ
บุคคลใด ในความเสี ยหายใดจากการใชข อมูล ไม วา กรณีใดๆ รวมทั้งกรณี ที่ค วามเสีย หาย
ดังกลา วจะเกิ ดจากความไม สมบูร ณ ความไม ถูกต อง ความผิ ด พลาด ความทั นสมัย ความ
สมบู ร ณ ข องข อ มู ล การขาดความต อ เนื่ อ งในการเชื่ อ มโยงอุ ป กรณ ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในขอมูลดวย
6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก สสช. อันเนื่องมาจากการดําเนินคดี การบังคับใชสิทธิ
เรียกรอง การชดเชยคาเสียหาย ความรับผิด ใดหรือ คาใชจายใด ๆ (รวมถึงคาทนาย) ที่เกิ ด
สืบเนื่องจากการใช WebSite ของผูใช ผูใชรับจะชดใชความเสียหายดังกลาวใหแก สสช. ทั้งสิ้น
ไมวากรณีดังกลาวจะเกิดจากการที่ผูใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบังคับของขอ ตกลงนี้
หรือไม ทั้งนี้หากผูใชไมพอใจในขอมูล ที่แสดงหรือไมพอใจในเงื่อนไขที่ระบุไวนี้ขอ ใด ผูใชจะไม
มีสิทธิเรียกรองอันใด เวนแตผูใชสามารถระงับการใชขอมูลจาก WebSite นี้แตโดยฝายเดียว
7. ขอมูลใน WebSite นี้จะไมถือวาเปนคําแนะนําในการลงทุน หรือ การเสนอซื้อเสนอ
ขายใด ๆ ทั้งสิ้น
8. WebSite นี้มีการเชื่อ มโยงกั บ WebSite ของบุ คคลที่ สาม ทั้งนี้ เปน เพี ยงการ
ใหบริการเพื่อความสะดวกเทานั้นดังนั้น สสช.จึงไมมีอํานาจควบคุม รับรอง ยืน ยันความถูกตอง
หรือความนาเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของ WebSite ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้
ขอ มูลดังกลาว อาจมีข อจํากัด ในการที่ ผูใชจะนํ าไปเผยแพรอีกต อ หนึ่งตามกฎหมายลิขสิท ธิ์
ดังนั้นผูใชจะตองติดตอขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในขอมูลดังกลาวจากเจาของขอมูลโดยตรง
9. การตีความ และการบังคับใหเปนไปตามเงื่อ นไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายไทย
10. สสช. สามารถระงับหรือจํากัดขอบเขตการเผยแพรขอ มูลหรือปรับปรุงขอมูลตางๆ
เมื่อใดก็ได โดยไมตองคํานึงถึงความจําเปนในการใชขอมูลของผูใชใด ๆ ทั้งสิ้น
11. สสช. สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช WebSite ทั้งหมดหรือบางสวนแกผูใดก็ได โดย
ไมตองแจงลวงหนาดวย
12. สสช. จะไมยกเวนเงื่อนไขการใหบริการนี้ไมวาสวนใดใหแกผูใดทั้งสิ้น เวนแตจะทํา
เปนลายลักษณอักษรและลงนามโดยผูมีอํานาจ
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3 สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาความจําเปนในการใช GIS เพื่อการควบคุม
ยาสูบ
1. การใชระบบ GIS ในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูลในรูปของแผนที่ทําใหขอมูลมี
ความนาสนใจ มีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุมขอมูลทุกพื้นที่
2. รูปแบบการนําเสนอขอมูลจาก GIS เปนในเชิงพืน้ ที่ทําใหขอมูลนาสนใจและการ
จัดเก็บข อ มูลที่เป นระบบ ประมวลและวิเคราะหขอ มูลมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น เชน สามารถ
เชื่อ มโยงขอมูล ดานสังคมเศรษฐกิจ การซอนทับของข อมูลเชิงพื้ นที่ แสดงถึงความสั มพัน ธ
ระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจน
3. GIS สามารถบอกขอมูลในการเฝาระวังการบริโภคยาสูบ จากการศึกษาแนวโนมของ
ตัวแปรในแตละปที่ทําการศึกษาและการจัดเก็บขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห นําเสนอ
ขอเปนภาพ
4. GIS เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีในหนวยงานและขอมูล
จากหนวยงานตาง ๆ โดยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของใหความสัมพันธกันเปนระบบ และนําขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว
5. การใช GIS เปนแนวทางในการสรางแบบจําลอง (Model) ทดสอบและเปรียบเทียบ
ทางเลือกกอนที่จะมีการนําเสนอยุทธวิธีในการปฏิบัติจริง
6. ไดมุมมองแนวคิดการการเก็บบันทึกและเรียกคนขอมูล การแสดงผลขอมูล เพื่อ
การศึกษาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแตละพื้นที่ ในการแพรกระจาย ความหนาแนน ภาวะ
เศรษฐกิจดานยาสูบ

4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
4.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาความจําเปนในการใช GIS
1. ในการจัดทําฐานขอมูล GIS สําหรับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบควร
คํานึงถึงคาใชจายในการจัดซื้อโปรแกรม การบริการหลังการขาย และความเหมาะสมกับการใช
งานขององคกร
2. การจัดทําฐานขอมูล GIS ควรมีการเตรียมบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อการ
ใช GIS ใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด
3. การจัดทําฐานขอมูล GIS สามารถขอความรวมมือในการขอขอมูลจากหนวยตาง ๆ
ทั้งสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักโรคไมติดตอ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีขอมูลพื้นฐานประชากร
4. การนําเสนอขอมูลควรจัดใหบุคคลที่สนใจสามารถเขาถึงไดงาย มีความนาสนใจ
สะดวก รวดเร็ว และงายแกการนําไปใช เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการ
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5. การจัดทําฐานขอมูล GIS เปนการจัดทําระบบขอมูลที่มีความนาสนใจและเปน
ประโยชนเปนขอมูพื้นฐานและทํานายแนวโนมที่จะขึ้นของแตละพื้นที่
ขอเสนอแนะสําหรับการใช GIS เพื่อการควบคุมยาสูบ
1. การจัดเก็บขอมูลในรูปของพื้นทีท่ ี่แสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่กับปริมาณการ
ปลูกยาสูบ เสนทางการขายยาสูบ และโรงงานผลิต ซึ่งสัมพันธกับการศึกษาการบริโภคยาสูบ
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ
2. การศึกษาขอมูลการบริโภคยาสูบของประชาชนในเขตรัศมีที่จุดจําหนายยาสูบ
3. การสํารวจแหลงขอมูลจุดจําหนายยาสูบใกลสถานศึกษา และจํานวนนักเรียนที่สูบ
บุหรี่
4. การกําหนดเขตพื้นที่ในการหามสูบบุหรี่ในภาพรวมของทั้งประเทศ และการศึกษา
เปรียบเทียบในแตละจังหวัด และระดับภาค
5. การศึกษาถึงขอมูลพื้นฐานของการสูบบุหรี่ในดานตาง ๆ เชน อัตราการสูบ อัตราการ
เลิกสูบบุหรี่ การเขาถึงโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ ฯลฯ ของประชากร
6. การศึกษาบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับหมูบานในการรับรูสถานการณใน
การควบคุมบุหรี่
7. การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผูปวยดวยโรคตาง ๆ กับอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนในแตละพื้นที่
8. การเขาถึงสถานที่จําหนายบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรูปแบบการขายและ
การบริโภคยาสูบแตละประเภทของแตละทองถิ่น
9. การศึกษาความสัมพันธระหวางคาครองชีพ รายได ของประชาชนกับอัตราการ
บริโภคยาสูบแตละพื้น
10. การศึกษาการจําหนายคาสงและคาปลีกรายยอย รวมถึงการจัดเก็บภาษียาสูบของ
แตละพื้นที่ และความสัมพันธืกับผูสุบบุหรี่
4.2
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5 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย คุณศิริชัย พรรณธนะ
กลาวไววา ยังไมมีการใชรับสารสนเทศภูมิศาสตรในหนวยงานและคิดวาหากจะมีการ
ติดตั้งอาจจะมีความยุงยากตองทําการสอนและอบรมพนักงานในการใชงานกับระบบดังกลา ว
ประเภทขอมูลที่มีอยู ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่เปนความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอและโรค
เรื้อรังตาง ๆ เชนพฤติกรรมการบริโภคของคนในภาคตางๆ พฤติกรรมการออกกําลังกาย
เปนตน
โรคไมติดตอจะเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงชา ดังนั้นไมจําเปน ตองการเก็บขอมูลทุกป
อาจจัดเก็บปเวนป การตั้งตัวชี้วัดหรือประมวลผล GIS จําเปนตอ งรูวาโปรแกรมสามารถทํา
อะไรไดบาง แสดงผลในลักษณะใดไดบาง จึงจะงายตอ ผูใช และผูเก็ บขอ มูล ความเห็ น
สวนตัวเห็นดวยที่จะมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับพื้นที่ที่ยกตัวอยาง
1. พื้นที่ปลูกยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของคนในพื้นที่อยางไร
2. พฤติกรรมการบริโภคยาสูบมีความสัมพันธกับโรคไมติดตอในพื้นที่อยางไร
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
โดย นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ไมคุนเคยกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสักเทาไร ตองมีการอธิบายลักษณะการทํางาน
และระบบทั่วไปของสารสนเทศภูมิศาสตรที่สามารถทํางานได
ประเภทขอมูลที่ท างมูลนิธิรณรงค เพื่อการไมสูบบุห รี่จัด เก็บมีมากมายหลายประเภท
แตขอมูลจะอยูกับบุคลากรที่ทํางานและรับผิดชอบในแตละเรื่อง เชน ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่
เขตปลอดบุหรี่ สถิติการสูบบุห รี่ ซึ่งสามารถทําการติดตอขอหรือแลกเปลี่ย นขอมูลระหวาง
หนวยงานได สวนการเก็บขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่มีความเห็น วาไมจําเปนตอ ง
เก็บโดยถี่เพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงชา ระดับของการจัดเก็บขอมูลตองมีการแบงพื้น ที่ในการ
จัดเก็บตามประเภทของขอมูล นอกจากนี้ยังกลาวถึงควรมีการศึกษาจัด เก็บวาในแตละพื้นที่มี
การบังคับใชกฎหมายอยางไร สื่อหรือหนวยงานที่รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ หรือแมแตขอ มูล
การใหบริการเลิกสูบบุหรี่วามีการกระจายยังไง ที่ไหน อยางไร ทางหนวยงานจะเปนแมงาน
ในการเฝาระวัง ทําการรณรงค รวมถึงทําการบริการขอมูลทาง Website
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ตั ว แปรความสั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ที่ ย กตั ว อย า งได แ ก การขึ้ น ภาษี บุ ห รี่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลง การผลิต การปลูก การจําหนาย การบริโภคยาสูบอยางไร
สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
โดย นพ.หทัย ชิตานนท
ไมคุน เคยกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเลย และกลาวไววา ขอ มูลเกี่ยวกับยาสูบมี
มากมายหลายประเภทจะตอ งมีการจําแนกใหชัดเจนวาจะทําการเก็บขอ มูลอะไร เพื่อทําการ
กําหนดขอบเขตที่ไมกวางเกินไป เชน จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกยาสูบ ก็ควรมีการเก็บ
ตามภาควาการปลูกยาสูบในแตละภาคมีการปลูกยังไง ปลูกแลวขายใหใคร ขายโรงงานใน
ประเทศ หรือสงออกตางประเทศ หรือขายผูผลิตรายยอย อยางไร ยังไง เทาไร จะตองมี
การออกแบบลักษณะการเก็บขอมูลที่ชัดเจน เพื่องายตอการจัดเก็บและเรียกคนขอมูล
ประเภทขอมูลที่หนวยงานอื่นจัดเก็บอยูแลวเราไมจําเปนตองทําการเก็บซ้ํา เชนขอ มูล
บางอยางของยาสูบที่ตองการ อาจจะขอความรวมมือจากกรมสรรพสามิต ในเรื่องของการผลิต
ยาสูบ หรือประเภทของผลิตพันธุยาสูบ ตัวแปรที่สัมพันธกับพื้นที่ที่ยกตัวอยางไดแก
1. พื้น ที่มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งไรกั บ การผลิ ต ยาเส น พื้ น เมื อ งหรื อ ยาเส น สายพั น ธุ
ตะวันตก
2. พื้นที่ปลูกยาสูบหรือพื้นที่จําหนายยาสูบมีสวนสัมพันธกับเศรษฐกิจ รายได ของ
ประชาชนในพื้นที่อยางไร

