
ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1



1. ความรู้เบือ้งต้นภมูิสารสนเทศ (GPS / RS / GIS)

2. การอ่านแผนที่เบือ้งต้น

3. ข้อมลู Shapefile Zoning
4. การนําเข้าข้อมลูจดุ (Point)

5. การสร้างพืน้ที่กนัชน (Buffer)

6. การสร้างชัน้ข้อมลูใหม่ (Create Layer)

7. การจาํแนกสีชัน้ข้อมลู (Classify)

8. การนําขอบเขตการปกครองมาซ้อนทบั 
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9. การ Filter และการ Clip ข้อมลู
10. การคาํนวณพืน้ที่

11. การ Intersect ข้อมลู

12. การใช้ QGIS หาพืน้ที่ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการปลกูพืช

13. การ Digitize แปลง ผา่น Plug‐in “Open Layer”

14. การตรึงค่าพิกดั
15. การสร้าง Layout แผนที่
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ความรู้เรื่อง ภมูสิารสนเทศ

ภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีด้าน

ภูมิศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ 

 ระบบเครื่องอ่านค่าพิกัด (GPS) 

 ระบบสํารวจข้อมูลภูมิศาสตร์ระยะไกล (RS)

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
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GPS
(Global Positioning System)

ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก
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GPS (Global Positioning System)

GPS เป็นระบบการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสํารวจ  

ทําให้ทราบค่าพิกัด ณ ตําแหน่งที่เรายืนอยู่

ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com 7



ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com

หากรับสัญญาณดาวเทียมได้ 1 ดวง 

จะทราบเพียงแค่ ตําแหน่งเราอยู่ใน

รัศมีระยะหนึ่งเท่านั้น

GPS (Global Positioning System)
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ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com

หากรับสัญญาณดาวเทียมได้ 2 ดวง 

จะทราบตําแหน่งชัดเจนขึ้น นั่นคือ 

อาจจะอยู่บริเวณจุดตัดกันของวงกลมสี

แดง จุดใดจุดหนึ่ง

GPS (Global Positioning System)
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ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com

หากรับสัญญาณดาวเทียมได้ 3 ดวง 

ทําให้ทราบตําแหน่งปัจจุบัน

(บริเวณจุดที่ตัดกันของรัศมีดาวเทียมทั้ง 3 ดวง) แต่

ยังมีความคลาดเคลื่อนสูง   

GPS (Global Positioning System)
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ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com

GPS (Global Positioning System)
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ภาพจากเว็บ www.aircardshop.com

GPS (Global Positioning System)
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ประเภทของอุปกรณ์ GPS
GPS แบบรงัวดั

GPS แบบ 

Handheld
GPS 
Navigator GPS Smartphone

Application 
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การอ่านค่าพกิัดจาก

เครื่อง GPS
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การอ่านค่าพกิัดจาก

เครื่อง GPS

1. การอ่านค่าพิกัดแบบภูมิศาสตร์ 

(GCS : Geographic Coordianate System)

2. การอ่านค่าพิกัดแบบกริด 

(UTM : Universal Transverse Mercator )
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ระบบพิกัด UTM

(47 P) 662188  1518739 

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์

13°44′ N 100°30′ E

13.7333  100.500
(ละติจูด ลองติจูด

เส้นรุ้ง เส้นแวง) 

การอ่านค่าพกิัดจากเครื่อง GPS
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การอ่านค่าพกิัดจาก

เครื่อง GPS
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    บอกค่าเป็นตัวเลข องศา ลิปดา ฟิลิปดา หรือ เป็นองศาทศนิยม 

(แนะนําให้ใช้หน่วย “องศาทศนิยม”) ใช้งานในระดับพื้นที่ใหญ่

มากๆ เช่น การเดินเรือระหว่างประเทศ การบินระหว่างทวีป ทุก 1 
องศาที่เปลี่ยนไป จะมีระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร

ใช้ค่า ละติจูด(Latitude) และ  ลองจิจูด (Longitude) 

ละติจูด (Lat) =  เส้นรุ้ง

    ลองจิจูด (Long) =  เส้นแวง

เส้นรุ้งตะแคง เส้นแวงตั้ง 

ละติจูด (Lat) =  เส้นรุ้ง

    ลองจิจูด (Long) =  เส้นแวง

เส้นรุ้งตะแคง เส้นแวงตั้ง 

การอ่านค่าพกิัดจากเครื่อง GPS

>>

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ GCS 
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ตัวอย่าง : พื้นที่นากุ้งแห่งหนึ่ง

ใน อ.บางปู จ.สมุทรปราการ

มีค่าพิกัด Lat 13.52865 /

 Long 100.72682

ตัวอย่าง : พื้นที่นากุ้งแห่งหนึ่ง

ใน อ.บางปู จ.สมุทรปราการ

มีค่าพิกัด Lat 13.52865 /

 Long 100.72682
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 ใช้ค่า X และ Y บอกค่าพิกัด

 บางครั้ง ค่า X    มักเรียกว่า “ค่า Easting   (E)”                   และ 

                ค่า Y   มักเรียกว่า “ค่า Northing (N)”

 ใช้งานในระดับพื้นที่ไมก่ว้างมาก พื้นที่ที่เหมาะสม

     ไม่ควรเกิน 800,000 ตารางกิโลเมตร 

  ตัวเลขพิกัดที่เปลี่ยนไปทุก 1 หน่วย มีค่า = 1 เมตร

  ในประเทศไทย การบอกพิกัด UTM ในแผนที่จําเป็นต้องบอก Datum 

     และโซน (Zone) ด้วย เช่น 47P,48P

  ระบบพิกัดกริดไม่สามารถใช้งานได้บริเวณขั้วโลกเหนือและขัว้โลกใต้

การอ่านค่าพกิัดจากเครื่อง GPS

ระบบพิกดักริด UTM
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Projection and Datum ที่ใช้ในประเทศไทย
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 Datum ทั้งสองจะต้องตรงกัน

 ควรจะต้องทราบโซน (ZONE) ด้วย

 สามารถทําได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์

 สามารถทําได้ด้วยโปรแกรม Microsoft EXCEL

 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงพิกัดจากเว็บต่างๆได้

 สามารถแปลงพิกัดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้

การแปลงระบบพกิัดจาก GCS เป็น UTM
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 รูปทรงรีที่ใช้อ้างอิงในการทําแผนที่ผิวโลกมีตําแหน่งที่สัมพันธ์กับ

ศูนย์กลางของโลกว่าอยู่ที่ใด ดังนั้น ณ จุดเดิมบนผิวโลกจะมีค่าของพิกัด

ประจําตําแหน่งเปลี่ยนไป ถ้าDatum เปลี่ยนไป 

แต่ละประเทศหรือภูมิภาคของโลกจะใช้ Datum ประจําถิ่นที่

แตกต่างกัน โดยจะใช้รูปทรงรีที่มีตําแหน่งอ้างอิงที่ทําให้พื้นผิวของรูปทรงรี

ที่เลือกเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวของแต่ละประเทศนั้นๆ

 คือ จุด , เส้น, ระนาบ หรือ พื้นผิวอย่างอื่นที่ใช้ในการอ้างอิงการวัด

ตําแหน่งของขนาดต่างๆ

DATUM
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 DATUM แบ่งลักษณะทางกายภาพได้เป็น 2 ชนิด

1. พื้นหลักฐานอ้างอิงแนวดิ่ง (Vertical Datum)

2. พื้นหลักฐานอ้างอิงแนวราบ (Horizontal Datum)

DATUM
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  ในประเทศไทยยุคปัจจุบนั (พ.ศ.2558) มักจะใช้ DATUM 2 ตัว คือ

1. INDIAN 1975 (พบในแผนที่รุ่นเก่า เช่นแผนที่ทหาร L7017)

2. WGS 1984   (พบในแผนที่รุ่นใหม่ เช่นแผนที่ทหาร L7018)

 “แต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ก็ยังมีการใช้ DATUM ทั้งสอง

ชนิดนี้ปะปนกัน ทั้งจากความไม่รู้ ความสะเพร่า 

ทําให้งานมีความคลาดเคลื่อนได้”

DATUM
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  ความคลาดเคลื่อนของ DATUM ทั้ง 2 ชนิด

1. ระบบพิกัดกริด (UTM)

คลาดเคลื่อนในแนวตะวันออก +417 เมตร และ

คลาดเคลื่อนในแนวเหนือ – 312 เมตร

2. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (GCS) 

คลาดเคลื่อนในแนวละติจูด -6.3 ฟิลิปดา และ

   คลาดเคลื่อนในแนวลองจิจูด +12.6 ฟิลิปดา

DATUM
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ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนของ DATUM
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1. อุปกรณ์ GPS แบบสํารวจรังวัด

2. อุปกรณ์ GPS Navigator ที่ใช้กับรถยนต์

3. อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน **

4. โปรแกรม Google Earth / Google Map ฯลฯ

5. แผนที่จากกรมแผนที่ทหาร ขนาดระวางต่างๆ 

เช่น L7017 L7018

จะหาพกิัดบริเวณต่าง ๆ จากอุปกรณ์ใด?
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การนาํค่าพกิัดจากเครื่อง GPS ไปใช้

ประโยชน์
การวาดรปูแปลงเพาะปลกู ด้วยการเดินเกบ็จดุ
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การนาํค่าพกิัดจากเครื่อง GPS ไปใช้

ประโยชน์
การใช้อปุกรณ์ GPS เกบ็ค่าพิกดัทกุมมุแปลง เพื่อ

นําไปวาดรปูแปลงเพาะปลกู และคาํนวณพืน้ที่ในระบบ

GIS

35



การนาํค่าพกิัดจากเครื่อง GPS ไปใช้

ประโยชน์
การเกบ็ค่าพิกดั เพื่อช่วยระบพุืน้ที่ให้ชดัเจน โดยเฉพาะ

พืน้ที่ที่ไม่มีจดุสงัเกตเด่นชดัในภาพถ่ายดาวเทียม

กลางทุ่งนากว้างใหญ่ ไม่มี Landmark ใดๆ
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ทดลองใช้อุปกรณ์ GPS Garmin 

OREGON 550T
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การตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียม
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การเก็บข้อมลูจดุ (Waypoint)แบบธรรมดา 
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การเก็บข้อมลูจดุ (Waypoint) โดยใช้ฟังก์ชัน “Sight N Go” 

ตอ้งการเกบ็พกิดัตรงมมุนี้ 

แต่ไมส่ามารถเดนิเขา้ไป

ตรงจดุนัน้ได้
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1. ถือเครื่อง GPS ชี้ไปยังจุดที่เราจะเก็บ

ค่าพิกัดแต่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้

การเก็บข้อมลูจดุ (Waypoint) โดยใช้ฟังก์ชัน “Sight N Go” 
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การเก็บข้อมลูจดุ (Waypoint) โดยใช้ฟังก์ชัน “Sight N Go” 

2. ใส่ระยะทางที่เรายืนหา่งจาก

จุดที่ต้องการโดยประมาณ
3. จัดเก็บค่าพิกัด
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การเก็บข้อมลูจดุ (Waypoint) โดยใช้ฟังก์ชัน “Sight N Go” 

การประมาณระยะ

รถยนต์ (เก๋ง) 1 คัน ประมาณ

4 – 5 เมตร

รถโดยสารใหญ่ 1 คัน ประมาณ

 12 เมตร

ความยาวสนามฟุตบอล ประมาณ

100 เมตร
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การคาํนวณพื้นที่ ด้วยการเดินรอบแปลง
การเก็บค่าพิกัดเป็นพื้นที่
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การคาํนวณพื้นที่ ด้วยการเดินรอบแปลง
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การคาํนวณพื้นที่ ด้วยการเดินรอบแปลง

Start / End Point
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การคาํนวณพื้นที่ ด้วยการเดินรอบแปลง

Start / End Point
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การคาํนวณพื้นที่ ด้วยการเดินรอบแปลง

35,200 ตารางเมตร = 22 ไร่
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RS
(REMOTE SENSING)

การสาํรวจระยะไกล
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ความหมายของ RS

RS : Remote Sensing

เป็นระบบสํารวจข้อมูลระยะไกล โดยใช้การ

รับการสะท้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ

วัตถุ กล่าวอย่างง่ายคือ รังสี (แสง) จากดวง

อาทิตย์ส่องลงมายังพื้นโลก และสะท้อนรังสี 

(แสง) กลับไปยังดาวเทียมในอวกาศ
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ความหมายของ RS
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทยีม Landsat 8 ผสมสจีรงิ บรเิวณ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสี 5 3 2 บริเวณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อจําแนกคลอโรฟิลด์ สําหรับการวิเคราะห์สภาพ

ของพืช เช่น วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าว วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของป่าไม้
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสี 5 3 2 บริเวณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อจําแนกคลอโรฟิลด์ สําหรับการวิเคราะห์สภาพ

ของพืช เช่น วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าว วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของป่าไม้

พืน้ที่นาข้าว มีการ

ปลกูข้าว (สีแดง)

พืน้ที่นาข้าว ไม่มีการ

ปลกูข้าว (สีเขียว)
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสี 5 3 2 บริเวณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อจําแนกคลอโรฟิลด์ สําหรับการวิเคราะห์สภาพ

ของพืช เช่น วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าว วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของป่าไม้

พืน้ที่นาข้าว มีการปลกู

ข้าว (สีแดง)

พืน้ที่นาข้าว ไม่มีการ

ปลกูข้าว (สีเขียว)

เหตุที่ใช้สีแดงในการจําแนกความแตกต่าง

ของสภาพการใช้ที่ดิน

เนื่องจาก

ตาของคนเรา สามารถจําแนกความเข้ม-อ่อน 

ของสีแดง ได้ดีกว่าสีชนิดอื่น
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสีเพื่อวิเคราะห์ พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสีเพื่อวิเคราะห์กลุ่มเมฆ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
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ความหมายของ RS
ภาพจากดาวเทียม Landsat 8 ผสมสีเพื่อวิเคราะห์ความลึกของน้ําที่ขังในแปลงนาข้าว อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นํ้าขงัในแปลงนาระดบัตื้น

นํ้าลึกมาก (เขื่อนลาํมลูบน)

นํ้าขงัในแปลงนาระดบัลึก
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ข้อมูลจาก : 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) (GISTDA)

61



ความหมายของ RS

ข้อมูลจาก : 

สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 

(GISTDA)
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GIS
(Geographic Information System)

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์
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ความหมายของ GIS
GIS : Geographic Information System

เป็นระบบสารสนเทศชนิดหนึ่งที่ใช้ข้อมูลนําเสนอเป็น

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ข้อมูลที่มีค่าพิกัด)

ภาพจากเว็บ 
www.sahavicha.com 64



ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์
        

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographical data/Graphic data/

Spatial Data) 

 ข้อมูลตาราง (Non-geographical data/Attribute data)
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• ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographical data)

1. ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector data)

2. ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data)

ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์
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1. ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector data)

- Point จุด ตําแหน่งสํานักงานเกษตรจังหวัด

- Line เส้นทางถนน ทางรถไฟ 

- Polygon ข้อมูล Zoning Landuse

*** นามสกุลของ Vector ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป Shapefiles คือ .shp *** 

ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์
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Shapefiles คือ ไฟล์รูปแบบเวคเตอร์ (เส้น จุด โพลีกอน)

เป็นไฟล์ที่สามารถนํามาแสดงผลเพื่อสร้างแผนที่และดูข้อมูล

สารสนเทศประกอบจากตารางที่บรรยาย(Attribute) ไว้ได้

ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์
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Shapefiles 1 ชุดข้อมูล เช่น Shapefile ขอบเขตตําบล

โซนนิ่งข้าว ทางน้ํา ฯลฯ มักจะไม่มาเป็นไฟล์นามสกุลเดียว

มักมีไฟล์ประกอบอีก 6 – 7 ไฟล์ หากขาดไฟล์แม้แต่

นามสกุลเดียว อาจทําให้เปิดข้อมูลไม่ได้เลย 

ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์
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ข้อมลูสารสนเทศภมูศิาสตร์

นามสกุล .dbf ไว้แก้ไขตาราง
attribute ใน MS Excel ได้

นามสกุล .shp เป็นข้อมูล Vector 
สําหรับแสดงผลบนโปรแกรม GIS
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1. ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector data)

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

Point
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1. ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector data)

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

Line
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ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

Polygon

73



2. ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data)

ข้อมูลภาพต่างๆ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย

ดาวเทียม รูปถ่ายจากกล้องถ่ายรูป ภาพจาก 

Google Earth ฯลฯ

*** นามสกุลของไฟล์ Raster เช่น .JPG .ASC .TIFF .BMP .GIF .PNG ฯลฯ*** 

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
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ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data) 

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ขอ้มลู DEM 
(ไฟลน์ามสกุล .asc 

หรอื .DEM
 หรอื.TIFF)
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1. ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data) 

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ภาพจาก Google 
Earth 
(ไฟลน์ามสกุล .jpg)
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1. ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data) 

ข้อมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ภาพแผนทีท่ ัว่ไป 

(ไฟลน์ามสกุล .jpg)

77



ข้อมลูตาราง (Attribute Data)

ข้อมูลตาราง (Non-geographical data/Attribute 
data)

- เป็นข้อมูลที่ใช้บรรยายความสัมพันธ์กับข้อมลูเชิงพื้นทีน่ั้นๆ ซึ่งจะถูกจัดเก็บ

ในรูปแบบของตาราง

- รูปแบบนามสกุลของข้อมลูตารางชนิดนี้ เช่น .DBF .CSV .XLS เป็นต้น

- ข้อมูลตาราง หากมีการออกแบบทีเ่หมาะสม สามารถแปลงข้อมลูตารางไป

เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างแผนทีไ่ด้

**** ในวงการ GIS มักจะเรียกข้อมลูตารางนี้ว่า “Attribute Data”****
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    ลักษณะของข้อมูลตารางแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ข้อมูลแบบตัวเลข (number, integer, decimal)

2. ข้อมูลแบบตัวอักษร (text, string)

3. ข้อมูลแบบวันที่ (date)

4. ข้อมูลแบบตรรกะ (boolean)

ข้อมลูตาราง (Attribute Data)
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)

มขีอ้มลูอาํเภอ แต่ไมม่รีหสั ID ของ
อาํเภอนัน้ ทาํใหโ้อกาสในการ Join 
ขอ้มลูมคีวามผดิพลาด จากการ

สะกดชือ่อาํเภอผดิ

หวัคอลมัน์ ไมค่วรมกีาร    

ซอ้น Field กนั
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)

ขอ้มลูในฟิลดเ์ดยีวกนั ไมค่วร

แบง่เป็น 2 บรรทดั

‐ ขอ้มลูในฟิลดเ์ดยีวกนั ไมค่วร

แบง่เป็น 2 บรรทดั

‐ ชอ่งเบอรโ์ทรศพัท ์ควรแยกเป็น

อกีหนึ่งคอลมัน์
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)

มคีอลมัน์ ID รหสัตาํบล
ครบถว้น 

หวั

คอลมัน์  

แยก

ประเภท

ชดัเจน
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ข้อมลูตาราง (Attribute Data)

หวั

คอลมัน์  

แยก

ประเภท

ชดัเจน
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• ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่

• แสดงผลตําแหน่งต่างๆในพื้นที่

• มีสิ่งใดอยู่ภายในพื้นที่

• แสดงความหนาแน่นของสิ่งต่างๆในพื้นที่

• แสดงคุณภาพของสิ่งต่างๆในพื้นที่

• จําแนกชนิด/ประเภท ของสิ่งต่างๆในพื้นที่

สิ่งที่ GIS ทาํได้
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• ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่

• แสดงผลตําแหน่งต่างๆในพื้นที่

• มีสิ่งใดอยู่ภายในพื้นที่

• แสดงความหนาแน่นของสิ่งต่างๆในพื้นที่

• แสดงคุณภาพของสิ่งต่างๆในพื้นที่

• จําแนกชนิด/ประเภท ของสิ่งต่างๆในพื้นที่

สิ่งที่ GIS ทาํได้
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• คํานวณพื้นที่ 

• วัดระยะทาง

• วิเคราะห์ความสูงภูมิประเทศ

สิ่งที่ GIS ทาํได้ (ต่อ)
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

ขอ้มลูพกิดัแปลง A1
อ.ทา่ตะเกยีบ 

จ.ฉะเชงิเทรา
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

แปลง A1 ไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที่
ชลประทานคลองสยีดั

พืน้ที่ชลประทาน

คลองสียดั
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

แปลง A1 อยูใ่นพืน้ที ่        
ไมเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกู

ขา้ว (N)
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

แต่แปลง A1 อยูใ่นพืน้ที่
เหมาะสมปานกลางสาํหรบั

การปลกูออ้ย (S2)
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

สภาพจรงิของแปลง A1 น่าจะปลกู
ขา้ว(ภาพดาวเทยีมจาก Google)
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

การใชท้ีด่นิโดยรอบแปลง A1 
(ภาพดาวเทยีมจาก 

Google)

นาข้าว/ยางพารา คลองชลประทาน

คลองธรรมชาติ

หมู่บา้น
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

สภาพพืน้ทีจ่รงิโดยรอบแปลง 

A1 เมือ่นํามาซอ้นทบักบัพืน้ที่
ความเหมาะสมสาํหรบัการ

ปลกูออ้ย
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

สภาพพืน้ทีจ่รงิโดยรอบแปลง 

A1 เมือ่นํามาซอ้นทบักบัพืน้ที่
ความเหมาะสมสาํหรบัการ

ปลกูขา้ว
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สิ่งที่ GIS ทาํได้

สรปุข้อมลูแปลง A1

‐ อยู่นอกพืน้ที่ชลประทานคลองสียดั

‐ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมสาํหรบัการปลกูข้าว (N)

‐ตัง้อยู่ในพืน้ที่เหมาะสมปานกลางสาํหรบัการปลกูอ้อย 

(S2)

‐สภาพพืน้ที่โดยรอบมีการปลกูยางพาราเป็นส่วนใหญ่

‐ มีคลองธรรมชาติไหลผา่นด้านทิศเหนือ
‐ เหนือขึน้ไปจากคลอง มีหมู่บา้นตัง้อยู่
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การอ่านแผนที่เบื้องต้น
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การอ่านแผนที่เบื้องต้น

แผนที่ คือการจําลองสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จริง      

ย่อขนาดลงตามสัดส่วนเพื่อให้มองภาพได้ง่ายขึ้น    

โดยการพิมพ์ลงกระดาษ การแสดงผลในคอมพิวเตอร์ 

ฯลฯ
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แผนที่ TOPOGRAPHIC

มาตราส่วน 1 : 50,000

ระวาง L7018

จากกรมแผนที่ทหาร
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รายละเอียด L7018
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การอ่านแผนที่เบื้องต้น

แผนที่ คือการจําลองสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จริง      

ย่อขนาดลงตามสัดส่วนเพื่อให้มองภาพได้ง่ายขึ้น    

โดยการพิมพ์ลงกระดาษ การแสดงผลในคอมพิวเตอร์ 

ฯลฯ

แผนที่ TOPOGRAPHIC

มาตราส่วน 1 : 250,000

ระวาง L509
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แผนที่ WEB MAP SERVICE

(WMS)
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แผนที่ จากระบบ GIS
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องค์ประกอบหลักของแผนที่

1.ชื่อแผนที่

2.ขอบระวางแผนที่

3.สัญลักษณ์แผนที่

4.มาตราส่วน
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องค์ประกอบหลักของแผนที่

ชื่อแผนที่
“ระบุว่าเป็นแผนที่ชนิดใด 

เพื่อนําไปใช้ให้ตรงกับงาน”
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องค์ประกอบหลักของแผนที่

ขอบระวางแผนที่

“มีตัวเลขพิกัดอยู่ 

  เพื่อให้เราทราบว่าตําแหน่ง

  นั้น มีพิกัดเท่าใด

  และสามารถคํานวณระยะทาง

  ได้อีกด้วย”

ระยะเสน้แดง

1,750,000 – 1,700,000 

= 50,000 เมตร

= 50 กโิลเมตร
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องค์ประกอบหลักของแผนที่

สัญลักษณ์แผนที่
“เครื่องหมาย สี เส้น รูปทรง 

รูปแบบต่างๆ ที่แสดงลงบน

แผนที่เพื่อแทนรายละเอียด

ของพื้นที่จริง”
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องค์ประกอบหลักของแผนที่

มาตราส่วน
“อัตราส่วนระยะทางบนแผนที่    

เทียบกับระยะทางจริง”
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องค์ประกอบอื่นๆของแผนที่

คําอธิบาย

สัญลักษณ์

(LEGEND)

หน่วยงาน

ที่จัดทํา/

ปีที่จัดทํา/

ข้อมูลอ้างอิง

คําอธิบาย

เพิ่มเติม

ป้ายชื่อ

(Label)

เครื่องหมาย

ทิศเหนือ
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ข้อควรรู้ในการใช้แผนที่

1.รู้ทิศ

2.รู้วิธีอ่านมาตราส่วน

3.รู้วิธีอ่านแผนที่

4.รู้วิธีวัดระยะทางในแผนที่
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ข้อควรรู้ในการใช้แผนที่

รู้ทิศ
“ตามหลักสากลแล้วแผนที่ทุกชนิดมักจะหัน

ด้านบนขึ้นทิศเหนือเป็นหลัก แต่จะมีแผนที่

บางชนิด ที่สร้างขึ้นแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 

อาจจะมีการหันทิศอื่นขึ้นด้านบนแผนที่”
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ข้อควรรู้ในการใช้แผนที่

รู้วิธีอ่านมาตราส่วน

“เพื่อให้ทราบว่า แผนที่ดังกล่าวถูกย่อลงจากขนาดจริงเท่าไร 

ซึ่งมีความจําเป็นในงานที่ต้องวัดขนาดพื้นที่ วัดระยะทาง”
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มาตราส่วนของแผนที่ 

มาตราส่วนของแผนที่ คือ อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะ

ในภูมิประเทศ 

มาตราส่วน =   ระยะทางบนแผนที่

ระยะทางในพื้นที่จริง

การเขียนมาตราส่วน เขียนได้หลายวิธี เช่น 

1

50,000 

หรือ 1/50,000 หรือ 1:50,000 
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การคาํนวณพื้นที่โดยประมาณจากมาตราส่วน
และเมื่อมาเทียบกับหน่วยวัดของไทย (ไร่)

เมื่อเราวัดระยะทางในแผนที่

ได้ขนาด 

1 เซ็นติเมตร x 1 เซ็นติเมตร

นั่นคือ....

ในพื้นที่จริงเท่ากับขนาด 

80 เมตร x 80 เมตร = 6,400 ตารางเมตร

หาร 1600 เป็น 4 ไร่

1 เซ็นติเมตร

1 เซ็นติเมตร

0.5
เซ็นติเมตร

0.5
เซ็นติเมตร

1 ไร่
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ข้อควรรู้ในการใช้แผนที่

รู้วิธีอ่านแผนที่

“เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์ของแผนที่ชุดนั้น ว่าต้องการสื่ออะไร

ลงไปในแผนที่ ใช้สี สัญลักษณ์ ในการสื่ออย่างไร และสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์อะไรได้ ”
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ข้อควรรู้ในการใช้แผนที่

รู้วิธีวัดระยะทางในแผนที่

“เพื่อให้ทราบว่า จากจุด A ไปยังจุด B มีระยะทางเท่าใด 

โดยเฉพาะการวางแผนสํารวจภาคสนาม”
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นําแผนที่ มาตราส่วน 1 : 8,000 มาใช้ แสดงว่า .....

การวัดระยะทางบนแผนที่ได้เท่ากับ 1 เซนติเมตร 

ในพื้นที่จริงจะมีขนาดเท่ากับ 8,000 เซนติเมตร หรือ 80 

เมตร

ตัวอย่าง

1 เซ็นติเมตร = 80 เมตรในพื้นที่จริง
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ตัวอย่างแผนที่

119



ตัวอย่างแผนที่
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ตัวอย่างแผนที่
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ตัวอย่างแผนที่
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ตัวอย่างแผนที่
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ตัวอย่างแผนที่
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ตัวอย่างแผนที่
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ข้อมลู Layer 

พื้นที่ความเหมาะสม 13 ชนิดพชื 

(Zoning)
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม        

13 ชนิดพชื (Zoning)
1. ผู้จัดทําข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. มีรูปแบบเป็น Shapefile (นามสกุล .shp)

3. สามารถแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย 

(Attribute) วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแก้ข้อมูล จัดทําแผนที่ 

4. ข้อมูล Zoning นี้ เกิดจากการนําข้อมูล ความเหมาะสมของ

ดิน(Land suitable) มาวิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลปัจจัยการ

เจริญเติบโตของพืช  (ข้อมูล Zoning ไม่ใช่ ข้อมูล Land 

Suitable)
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม        

13 ชนิดพชื (Zoning)

ข้อมูลชนิดนี้ แบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดับ

1. S1 พื้นที่ความเหมาะสมสูง กสก. แทนด้วยสีเขียวเข้ม

2. S2 พื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง กสก แทนด้วยสีเขียว

อ่อน

3. S3 พื้นที่ความเหมาะสมน้อย กสก แทนด้วยสีเหลือง 

4. N พื้นที่ไม่เหมาะสม กสก แทนด้วยสีแดง

5. F พื้นที่ป่าไม้ กสก แทนด้วยสีน้ําตาล

** การใชส้แีทน Sต่างๆ ใชภ้ายใน กสก. เทา่นัน้***
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม        

13 ชนิดพชื (Zoning)

ข้อมลูโซนนิ่งข้าว จ.นครสวรรค์

(จากกรมพฒันาที่ดิน ปี 2557)
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning)

ข้อมลูโซนนิ่งข้าว จ.นครสวรรค์

ที่มีการตดัพืน้ที่ S3 N 
ที่ไม่ได้ปลกูจริงออกไป

(เป็นพืน้ที่สีขาว) 130



ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning)
หมายเหตุ :
การทีต่อ้งตดัขอ้มลู N และ S3 ทีไ่มไ่ดป้ลกูจรงิออกไปนัน้
เหมาะกบัการนําไปใชง้านเปลีย่นโครงสรา้งการปลกูพชื 

(เปลีย่นจากพชื A ไปเป็นพชื B) 

แต่ไมเ่หมาะกบัการนําไปใชง้านดา้นอืน่ๆ 

หากนําขอ้มลูโซนนิ่งไปใชง้านดา้นอืน่ๆ กต็อ้งพจิารณาตดัขอ้มลู

บางอยา่งออกไปเชน่เดยีวกนั โดยเป็นดลุยพนิิจของผูน้ําขอ้มลูไปใช ้

เป็นกรณีๆ ไป
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม          

13 ชนิดพชื (Zoning)
เหตทุี่ต้องตดัพืน้ที่ S3 ,N,  ที่ไม่ได้ปลกูจริงออกไปเนื่องจาก

“พืน้ที่ S3 และ N อยู่ในแผนการปรบัเปลี่ยน
จากพืชที่ปลกูอยู่ในปัจจบุนัเป็นพืชชนิดอื่น

ตามนโยบายของกรม ฉะนัน้ ต้องมุ่งไปใน

พืน้ที่ที่มีการปลกูอยู่จริง”
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning)
หากใช้แผนที่โซนนิ่ง ที่ไม่มีการกรองข้อมลู S3,N ออกเลย 
อาจจะเกิดปัญหา ดงัเช่น

โจทย ์(สมมตุิ) : 
ให้ปรบัพืน้ที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม        

ให้เป็นการปลกูอ้อย 

ใน ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
133



ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning)

ขัน้ตอนที่ 1 (สมมตุิ)
ต้องหาพืน้ที่ที่ปลกูข้าวในพืน้ที่
ที่ไม่เหมาะสม (N) ภายในตาํบลตะคร้อ
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning) ผูป้ฏบิตังิาน เหน็ควรให้

ปรบัเปลีย่นแปลง

บรเิวณนี้ จงึนัง่รถเขา้ไป

ในพืน้ที่
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning) ณ พืน้ทีจ่รงิ บรเิวณ

ดงักลา่ว กลบัไมไ่ดป้ลกูขา้ว

แต่ปลกูมนัสาํปะหลงั

ทาํใหเ้สยีเวลาในการลงพนื

ทีส่าํรวจ
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ข้อมลู Layer พื้นที่ความเหมาะสม 13 

ชนิดพชื (Zoning)
หากมกีารกรองขอ้มลู

โซนนิ่งขา้ว S3,N 
ทีไ่มไ่ดป้ลกูจรงิออกไป

แลว้ จะทาํใหเ้รากาํหนด

พืน้ทีเ่ป้าหมายได้

แมน่ยาํมากขึน้

เป็นพืน้ที่ปลกูข้าว 

แต่อยู่ใน N จริง
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ตาราง Attribute Shapefile Zoning
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บรเิวณ

ปลกู

จรงิ

ความ

เหมาะ

สม

เนื้อที ่

(ต.ร.ม.)
พืน้ที่

ชลประทาน
ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั

กลุม่ชุด

ดนิ

ขอ้จาํกดั

ทาง

กายภาพ
เขตปา่
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หมาย

เหตุ 

(เงอืนไข

จาก พด)

เนื้อที ่

(ไร)่
เขตปา่

เขต

นํ้าฝน

ความ

เหมาะสม 

แบบมี

เงือ่นไขจาก 

พด
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บรเิวณ

ปลกู

จรงิ

ความ

เหมาะ

สม

เนื้อที ่

(ต.ร.ม.)

พืน้ที่

ชลประทาน
ตาํบล

อาํเภอ

จงัหวดั

กลุม่ชุด

ดนิ

ขอ้จาํกดั

ทาง

กายภาพ

กระทรวงมหาดไทย

ได้มาจาก Soil Series กรมพฒันา
ที่ดิน

ได้มาจาก Landuse กรมพฒันาที่ดิน

ได้มาจากการวิเคราะหค์ณุสมบตัิของดิน 

กรมพฒันาที่ดิน

ได้มาจากกรมชลประทาน

ได้มาจากการนําปัจจยัต่างๆ มา

ถ่วงนํ้าหนัก โดยกรมพฒันาที่ดิน

ได้มาจากการคาํนวณจากโปรแกรม

GIS

เขตปา่

เขต

นํ้าฝน
ได้มาจากกรมอตุนุิยมวิทยา

ได้มาจากกรมอทุยานฯ
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ที่มา : กลุ่มวางแผนทรพัยากรนํ้าเพื่อการพฒันาที่ดิน 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพฒันาที่ดิน 142
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ที่มา : กลุ่มวางแผนทรพัยากรนํ้าเพื่อการพฒันาที่ดิน 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพฒันาที่ดิน 144
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Quantum GIS

(QGIS)
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• เป็นโปรแกรม Open Source ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

• สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ 

• ใช้งานง่าย           

• สามารถแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย 

  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแก้ข้อมูล จัดทําแผนที่ 

แนะนาํโปรแกรม QGIS
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โปรแกรม Quantum GIS หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

QGIS เป็นโปรแกรมที่ได้รับการ พัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม

นักพัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศเยอรมัน ในปี        

ค.ศ. 2002 ประมาณเวอร์ชั่น 0.0.1-alpha และได้มี

พัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

แนะนาํโปรแกรม QGIS
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แนะนาํโปรแกรม QGIS
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แนะนาํโปรแกรม QGIS
•ดาวน์โหลด QGIS เวอร์ชันล่าสุด https://www.qgis.org

151



แถบเมนู

แถบเครื่องมือ

หน้าแสดงชั้นข้อมูลแผนที่

หน้าแผนที่

แถบสถานะ
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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การนําพิกัดมาเพื่อสร้างข้อมูลเวคเตอร์แบบ 

point ในโปรแกรม QGIS นั้น ควรจะเป็น

ข้อมูลตารางในรูปแบบ .xls .dbf .csv

จากโปรแกรม 

MS Excel

ส่วนค่าพิกัดอื่นๆ เช่น line 

polygon ควรจะมาในรูปแบบ 

GPX หรือ SHP จะดีที่สุด

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
INPUT

OUTPUT
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)

Save เป็นนามสกุล .CSV (Comma Delimited)
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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เลือกไฟล์ CSV ที่ Save ไว้

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล Attribute

คลิก OK

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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เลือก Datum 

ตามแต่ละพื้นที่

คลิก OK

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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ESPG 3857 : เป็น Datum 

ของ google openlayer

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)

ESPG 32648 : เป็น Datum ของ 

WGS84 Zone48 (ภาคอีสาน

/ตะวันออกบางส่วน

/บางส่วนของ จ.นราธิวาส

ESPG 4326 : เป็น Datum ในรูปแบบ 

Lat/Long 

ESPG 32647 : เป็น Datum ของ 

WGS84 Zone47 (พื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคเหนือ กลาง บางส่วนของภาค

อีสาน และร้อยละ95 ของภาคใต้
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การนาํเข้าข้อมลู (Text file)

ข้อมูล Point แสดงขึ้น

มาแล้ว แต่เราต้อง 

Save As ข้อมูลตัวนี้ให้

เป็น Shapefile ก่อน 

(ตอนนี้ยังไม่เป็น 

Shapefile)
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คลิกขวาที่ชั้น Layer 

เลือก “Save As…”

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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Save ไฟล์ในรูปแบบ ESRI Shapefile

เลือกที่เก็บข้อมูล Shapefile

คลิก OK

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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ข้อมูล Shapefile ที่ถูก 

Add เข้ามาใหม่ (เมื่อ

นําเม้าส์ไปวางไว้ จะขึ้น 

Path ตําแหน่งเก็บไฟล์

ชัดเจน)

การนาํเข้าข้อมลู (Text file)
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     การสรา้ง Buffer คอืการสรา้งแนวกนัชนออกจาก point line polygon
โดยเราสามารถกาํหนดระยะทางของแนวกนัชนได ้
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2.ไปเมนู vector—

Geoprocessing tools---

Buffer(S)

1.Add vector

จุดโรงงานอ้อยเข้า

มา
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เลือก Layer ที่จะ Buffer

กําหนดระยะที่จะ Buffer

(หน่วยเป็นเมตรเท่านั้น)

ในที่นี้ใส่ 

50,000 = 50 ก.ม.

เลือกที่เก็บ Layer อันใหม่

Add Layer อัตโนมัติ
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ได้ผลลัพธ์จากการ 

Buffer เรียบร้อยแล้ว
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หากคลิกเครื่องหมาย

“Dissolve Buffer 

Results”

โพลีกอนทุกอันจะถูก

หลอมรวมกันเป็น

อันเดียว
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1. ไปที่เมนูชั้นข้อมูล 

• เลือกคําสั่ง New 

• เลือกคําสั่ง ชั้นข้อมูล Shapefile ใหม่...

2. กําหนดชนิดของชั้นข้อมูล เป็น รูปปิด

3. กําหนดชนิดของ CRS

4. กําหนดรายละเอียดใหม่ แล้วกดเพิ่มตารางรายละเอียด

(เป็นการกําหนดคุณลักษณะของคอลัมน์)

การสร้างชั้นข้อมลู
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การสร้างชั้นข้อมลู
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5. เมื่อเพิ่มคอลัมน์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม ok

6. บันทึกชื่อชั้นข้อมูล (ให้บันทึกข้อมูลใน folder ใหม่ ชื่อ 

shp file)

การสร้างชั้นข้อมลู
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คลิกขวาที่ Layer แล้วเลือก

Properties

การให้สัญลักษณ์ของชั้นข้อมลู

179



การให้สัญลักษณ์ของชั้นข้อมลู

การให้สัญลักษณ์ของชั้นข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ แบบ

ใหญ่ๆ ได้แก่

๑. Single Symbol เป็นการให้สัญลักษณ์ของ

ชั้นข้อมูลเพียงสีเดียว

๒. Categorized เป็นการจัดหมวดหมู่ของชั้นข้อมูล

เป็นกลุ่มๆ จําแนกออกเป็นสีต่างๆ

๓. Graduated เป็นการจัดชั้นข้อมูลออกเป็นช่วงชั้น 

สามารถกําหนดช่วงชั้นตามหลักสถิติหรือตาม

หลักเกณฑ์ของนักวิชาการได้ 180



การให้สัญลักษณ์ของชั้นข้อมลู
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การให้สัญลักษณ์ของชั้นข้อมลู
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คลิก ADD VECTOR 

LAYER 

การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั
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คลิก BROWSE เลือก 

Shapefile

“ขอบเขตจังหวัด”

การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั

186



คลิก Properties เพื่อ แสดง Label 

(ชื่อจังหวัด) และ ทําให้สีเป็นแบบ

โปร่งใส เพื่อให้เห็น Layer Zoning 

ข้าว

การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั

187



การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั

1. คลิก Style

2.คลิกเพื่อทําการปรับสีพื้น/สีเส้นขอบ

3.เลือกสีพื้น 

Transparent / สี

เส้นขอบเป็นสีดํา

188



การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั

1. คลิก 

Labels

2.คลิกเพื่อแสดง Labels 3.เลือกว่าจะแสดง 

Labels ด้วย ฟิลด์

ใดในตาราง 

Attribute

189



การนาํขอบเขต จงัหวดั /อาํเภอ/ตาํบล 
มาซ้อนทบั
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การ Filter และการ CLIP ข้อมลู

คลิกขวาที่ 

Layer 

“จังหวัด แล้ว

คลิก Filter
193



1.ดับเบิลคลิกที่ 

“PROV_NAM_T”

3.คลิก All
2.คลิก =

4.ดับเบิลคลิกชื่อจังหวัดที่

เราต้องการข้อมูล

จะได้คําสั่ง "PROV_NAM_T" = 'จ.ปทุมธานี‘

หมายความว่า เลือกแสดงข้อมูลขอบเขตจังหวัดเฉพาะ

จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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โปรแกรมจะแสดงแค่ขอบเขตจังหวัดปทุมธานีเท่านัน้

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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แต่เราต้องการแสดงข้อมูลโซนนิง่แค่

จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ต้องกรอง

ข้อมูลจังหวัดอืน่ออกไป

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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กรณีนี้ ให้ใช้วิธี “CLIP”

ไปที่ vector—Geoprocessing

Tools ---Clip

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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หลกัการ CLIP

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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หลกัการ CLIP

ขนม แมพ่มิพ์

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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หลกัการ CLIP

พืน้ทีท่ีถ่กูตดั

(Passive)

ขอบทีไ่ปตดั

(Active)

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู

200



พืน้ทีท่ีถ่กูตดั

ขอบเขตทีไ่ปตดั

เลอืกทีเ่กบ็ Shp

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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จะได้ Shapefile Zoning ข้าว 

เฉพาะจังหวัดปทุมธานี

แต่ต้องนาํไปจําแนกสีตามขั้นตอน

เดียวกับเนื้อหาข้างต้น

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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จําแนกสีเรียบร้อยแล้ว

การ Filter และการ CLIP ข้อมลู
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1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

1,600 ตารางเมตร= 1 ไร่

625 ไร ่= 1 ตารางกโิลเมตร

การคาํนวณพื้นที่

208
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การคาํนวณพื้นที่

คลิกขวาที่ Layer ที่

เราต้องการคํานวณ 

แล้วคลิก “Open 

Attribute Table”
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การคาํนวณพื้นที่

สังเกต มีฟิลด์ 

“Area”

(หน่วย : ตารางเมตร)

แต่เพื่อความแน่ใจ 

ควรทําการคํานวณ

พื้นที่ใหม่

211



การคาํนวณพื้นที่

คลิกปุ่มรูปลูกคิด       เพื่อเข้า

สู่ฟังก์ชันการคํานวณ

212



การคาํนวณพื้นที่ 1.คลิกเลือก update existing 

field เพื่อคํานวณพื้นที่ลงใน

ฟิลด์เดิม (AREA)

2.คลิกเลือกฟิลด์ “AREA” 

3.คลิกเลือก 

Geometry แล้ว

เลือก Area

หากคําสั่งถูก จะขึ้นค่า Output Preview ได้
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การคาํนวณพื้นที่

โปรแกรมจะคํานวณพื้นที่ให้

ใหม่เป็นหนว่ยตารางเมตร 

หลังจากนั้น ให้ย้อนกลับไปคลิกปุ่มรูปลูกคดิใหม่

อีกครั้ง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่สําหรับหนว่ย “ไร่”

214



การคาํนวณพื้นที่ 1.คลิกเลือก Create a new 

field เพื่อคํานวณพื้นที่ลงใน

ฟิลด์ใหม่ 

3. ชื่อฟิลด์ใหม่

7.ดับเบิลคลิก 

Area

หากคําสั่งถูก จะขึ้นค่า Output Preview ได้

4. ประเภทของฟิลด์ (ในที่นี่ คือ ตัวเลขมีจุดทศนิยม)

5. ตําแหน่งของจํานวนเต็มและจุดทศนิยม

6.เลือก Field 

and Values

8.พิมพ์ “/1600” หลัง “Area” (แปลงจาก

ตารางเมตรเป็นไร่
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การคาํนวณพื้นที่

โปรแกรมจะคํานวณพื้นที่ให้

ใหม่เป็นหนว่ยไร่

216



การคาํนวณพื้นที่

กรณีที่ต้องการดผูลรวมทัง้หมด 

ให้ไปที่เมน ูvector----

Analysis Tools----Basic 

Statistics

217



การคาํนวณพื้นที่

218



การคาํนวณพื้นที่

หากต้องการแยกดูข้อมลู เช่น อยากรู้พื้นที่ทั้งหมดเฉพาะ S1 ให้ย้อนกลับไป Filter ข้อมูล

โดยเลือก Suit เฉพาะ S1 เท่านั้น แล้วจึงค่อยใช้เมนู Basic Statistics

หากต้องการแยกดูข้อมลูจําแนกออกมาเป็นประเภท พร้อมรายงานผู้บริหาร โดยนําไฟล์ 

นามสกุล.DBF ของ Shapefiles นั้นๆ มาเปิดในโปรแกม MS Excel แล้วใช้ฟังก์ชัน 

“Pivot Table” คํานวณ

219



การคาํนวณพื้นที่

นามสกุล .dbf ไว้แก้ไขตาราง
attribute ใน MS Excel ได้
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intersect clip
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Attribute
Layer  “A”

+

Attribute
Layer  “B”
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Attribute
Layer  “C”

Attribute
Layer  “A”

Attribute
Layer  “B”
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เลือกฟังก์ชัน 

Intersect 
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เลือก Layer 

ข้าว

เลือก Layer 

อ้อย

เลือกที่เก็บ
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ได้ Layer 

intersect 

อันใหม่
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จําแนกสีใหม่ ถ้าเลือก Suit 

หมายถึง จําแนกสีความ

เหมาะสมของข้าว (ต้องดู

ตาราง Attribute ประกอบ

เพื่อดูว่าฟิลด์ใดเป็นความ

เหมาะสมของพืชชนิดใด

230



บริเวณนี้ เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อ

การปลูกข้าวมาก (S1) และ

ตั้งอยู่บนพื้นที่โซนนิ่งปลูกอ้อย 

(ยังไม่ทราบว่าอยู่บน S ใด)

บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม

ต่อการปลูกข้าว และ ปลูกอ้อย

แสดงขา้วบนพืน้ทีอ่อ้ยเป็นหลกั

231



บริเวณนี้ เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อ

การปลูกอ้อยมาก (S1) และ

ตั้งอยู่บนพื้นที่โซนนิ่งปลูกข้าว 

(ยังไม่ทราบว่าอยู่บน S ใด)

บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ไม่ไดต้ัง้อยู่

พื้นที่เหมาะสมทั้งปลูกอ้อย 

และปลูกข้าว

แสดงออ้ยบนพืน้ทีข่า้วเป็นหลกั
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เปลี่ยนจากการปลกูข้าวเป็นอ้อย สตูร คือ

1. หาพืน้ที ่S3 และ N ของขา้วทีป่ลกูจรงิ และอยูบ่รเิวณเดยีวกบัพืน้ที ่

S1 และ S2 ของออ้ย (ทัง้ปลกูจรงิและไมป่ลกู)

(ใชฟ้งักช์นั Filter และ Intersect)

2. พืน้ทีเ่หลา่นัน้ ตอ้งอยูภ่ายในรศัม ี50 กโิลเมตรจากโรงงานออ้ย

(ใชก้าร Add Text Files พกิดัจดุโรงงานออ้ย การ Buffer
และ การ Intersect )

3. คาํนวณพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเกณฑป์รบัเปลีย่นจากขา้วเป็นออ้ย

(ใชก้ารคาํนวณพืน้ที ่Field Calculator) 235
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หลกัการ
Open Layers คอื สว่นเสรมิของโปรแกรม QGIS ทีท่าํใหส้ามารถเปิด
ภาพดาวเทยีมบนโปรแกรมได้

239



ไปทีแ่ถบเมนูดา้นบน

Plugins‐‐‐‐‐Manage and Install Plugins

240



Search “Open Layers” 
เมือ่เจอแลว้ใหด้บัเบิล้คลกิเพือ่ Install Plugins

241



การใชง้าน Openlayers Plugin 
Web‐‐‐‐Openlayers Plugin ‐‐‐‐ Google Maps ‐‐‐‐‐ Google Satellite

242
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ทําการสร้าง Shapefiles ใหม่ เพื่อวาดรูปแปลง

คลิกปุ่ม New Shapefile และ 

เลือก New Shapefiles

Layer
244



ทําการสร้าง Shapefiles ใหม่ เพื่อวาดรูปแปลง
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1. กด Toggle Editing 

      เพื่อวาดรูปแปลง
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2.  กด Add Feature ()

      เพื่อวาดรูปแปลง
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เมื่อวาดรูปแปลงตามที่ต้องการ

เสร็จแล้ว ให้คลิกขวา 1 ครั้ง 

เพื่อยุติการวาด

พร้อมทั้งใส่ หมายเลข ID ของ

แปลง

248



เมื่อวาดเสร็จแล้ว 

ให้กด 

toggle editing 

อีกครั้ง เพื่อ Save 

การวาดแปลงล่าสุด

249



กด Save
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การตรงึค่าพกิดั
 (Georeference)

252



1. เตรียมข้อมูลแผนที่ภาพที่ยังไม่มีพิกัด

2. เปิดข้อมูล Shapefile ขอบเขตประเทศไทย 

3. คลิก Add Raster เพื่อนําเข้าข้อมูลแผนที่ภาพ

4. Add ข้อมูลแผนที่ภาพเข้ามา จากนั้นไปที่แถบเมนู 

Raster>Georeference 

5. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กด Open Raster เพื่อ

เปิดรูปแผนที่ขึ้นมา 

การตรึงค่าพกิัด

253



6. ปักหมุดอ้างอิงที่แผนที่ภาพ จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา

7. หากทราบพิกัดที่แน่นอนแล้ว เช่น พิกัดที่อยู่บริเวณมมุของโฉนด

ที่ดิน สามารถใส่ค่า X,Y ลงไปในช่องได้เลย 

ส่วนในกรณีที่ไม่ทราบพิกัด กดที่ปุ่ม From map canvas  

การตรึงค่าพกิัด
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8. คลิก Shapefile บริเวณมุมเดียวกันกับที่เลือกในแผนที่

การตรึงค่าพกิัด

255



9. เมื่อคลิกเลือกตําแหน่งที่ตรงกันแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ ให้

คลิก OK เพื่อบันทึกค่าพิกัดจุดที่ 1

การตรึงค่าพกิัด

256



10. หลังจากนั้น ให้หามมุทีใ่กล้เคียง ตรึงค่าพิกัดไปใหไ้ด้อย่างน้อย 8 จุด และกระจาย

ไปรอบๆ  เพื่อความแมน่ยํา

การตรึงค่าพกิัด

257



11. เมื่อตรึงพิกัดแต่ละตําแหน่งแล้ว จะขึ้นแถบตารางข้างล่าง และให้กด 

ปุ่ม Start Georeference เพื่อ Export ภาพแผนที่ให้มีค่าพิกัด

การตรึงค่าพกิัด

258



12. หลังจากนั้น ให้ตั้งค่าตามภาพ พร้อมกับเลือกที่เก็บข้อมูล

การตรึงค่าพกิัด

259



13. หลังจากนั้น ให้เปิดข้อมูลภาพทีต่รึงพิกัดแล้วเข้ามาใหม ่พร้อมทัง้ใช้คําสั่งใน Filter 

กับ Shapefile ขอบเขตจังหวัด เพื่อปิดเฉพาะ จ.เชียงใหมอ่อกไป 

(NOT "PROV_NAM_T" = 'จ.เชียงใหม่‘) 

การตรึงค่าพกิัด

260



14. เมื่อนํา Shapefile ขอบเขตอําเภอ

มาซ้อนทับ จะเห็นได้ว่าสามารถซ้อนทับ

กันได้พอดี

การตรึงค่าพกิัด
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การจดัทาํแผนที่
 (Layout)
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1. ตัวภาพแผนที่(Map Body) 

2. คําอธิบายสัญลักษณ์ (Legend) 

3. ชื่อแผนที่(Map Title) 

4. มาตราส่วนแผนที่ และรายละเอียดเส้นโครงแผนที่

    (Map Scale and Projection) 

5. ทิศเหนือ(North Arrow) 

6. แหล่งที่มาของข้อมูล(Source Statement) 

7. ผู้จัดทําแผนที่(Cartographer Name) 

8. เส้นกรอบขององค์ประกอบแผนที่(Neat line)

องค์ประกอบของแผนที่

263



ก่อนสร้างแผนที่ (Layout) ทุกครั้ง

ขั้นตอนแรกที่ต้องคํานึงถึงคือ

การกําหนดขนาดกระดาษที่จะพิมพ์แผนที่

เช่น A0 A1 A3 A4 ฯลฯ 

องค์ประกอบของแผนที่
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องค์ประกอบของแผนที่
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องค์ประกอบของแผนที่
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องค์ประกอบของแผนที่

ตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่ง 3
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1. นําเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่การจัดทําแผนที่

2. จัดสัญลักษณ์ชั้นข้อมูล

3. ไปที่เมนูคําสั่ง Project เลือกคําสั่ง New Print Composer

การจัดทาํแผนที่

หรือ
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4. ตั้งชื่อไฟล์การพิมพ์

5. ไปที่ การจัดวางองค์ประกอบ, ตั้งค่าขนาดกระดาษและรูปแบบ  

   (portrait or landscape)

6. ออกแบบการจัดวางแผนที่ ตามรูปแบบที่ต้องการ

การจัดทาํแผนที่

269



7. กดปุ่ม เพิ่มแผนที่แล้วลากกรอบแผนที่ตามขนาดที่ต้องการ

8. เลื่อนแผนที่ ให้อยู่ตรงกลางกรอบแผนที่

9. กําหนดมาตราส่วนแผนที่ ให้แผนที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาด

กรอบของแผนที่

การจัดทาํแผนที่
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10. คลิกเลือกกาํหนดให้ แสดงกริด

11. กําหนดชนิดของกริด, ขนาด Interval ของกริด ให้มีขนาดของช่องที่

เท่ากันทั้ง X และ Y สามารถ set ค่าอื่นๆได้

12. กําหนดคลิกเลือกให้มีค่าพิกัด (Draw Coordinate)

13. ตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดช่องว่าง

14. ปรับแก้การวางตัวอักษรของค่าพิกัด ด้านซ้ายและขวา

ปรับให้เป็นแนวตั้ง

การจัดทาํแผนที่
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13.กดปุ่มเพิ่มตัวหนังสือ (ชื่อแผนที่ , แหล่งที่มาของข้อมูล, 

เดือนที่ผลิตแผนที่)

14. วาดกรอบของตัวหนังสือที่ต้องการเขียนในกระดาษแผนที่

15.ไปที่ properties เพื่อพิมพ์ข้อความ และปรับแต่งสี ขนาดตัวอักษร

การจัดวางตัวอักษร

16. กดปุ่มเพิ่มรูปภาพ (logo, ทิศ) 

17. วาดกรอบของรูปภาพที่ต้องการเติมในกระดาษแผนที่

การจัดทาํแผนที่
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18. ไปที่ properties , ไปที่ ปุ่มแสดง เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการใน

โฟลเดอร์

19. ปรับขนาดให้สวยงาม

20. กดปุ่ม เพิ่มมาตราส่วนแบบแท่ง แล้ววาดกรอบสี่เหลี่ยมใน

กระดาษแผนที่

20. กดปุ่มวาดสี่เหลี่ยม เพื่อวาดกรอบแผนที่

21. วาดกรอบของแผนที่ให้ครอบคลุม

การจัดทาํแผนที่
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22. Save ไฟล์โปรเจคงาน

23. Save แผนที่เป็น ไฟล์นามสกุล .jpg .svg หรือ .pdf

การจัดทาํแผนที่
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การจัดทาํแผนที่
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การบา้น
ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม นําความรูด้า้นภมูสิารสนเทศ 

ไปประยกุตใ์ชก้บังานภายในเขต 

Output : 
แผนทีต่่างๆ ในรปูแบบ JPEG /Hardcopy
/การนําแผนทีป่ระกอบรายงาน/การวเิคราะหข์อ้มลู

ต่างๆ/ เกีย่วกบัดา้นโซนนิงเทา่นัน้
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การออกนิเทศติดตามงาน

ออกตดิตามนิเทศงานทัง้ 9 เขต

เดอืน เมษายน – กรกฏาคม 2559
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การออกนิเทศติดตามงาน
หวัขอ้การนิเทศงาน

“ใหค้าํแนะนํา และแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ 

หลงัจากไดล้องทาํขอ้มลูดา้นGISเพือ่สนบัสนุนงานโซนนิ่ง 
ดว้ยตวัเองแลว้ ระหวา่งผูน้ิเทศ กบั ผูร้บัการนิเทศ” 
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THE END
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