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เรื่อง ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

รายงานสรุปเนื้อหาการอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) คือ การประยุกตเอาความรูทางดาน
วิทยาศาสตร มาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีเชน เทคโนโลยี
ด า นคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี เครื อ ข า ยโทรคมนาคมและการสื่ อ สาร ตลอดจนกระบวนการ
ดําเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการ รวบรวม การวิเคราะหการจัดเก็บ รวมถึงการ
จัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) คื อ
ระบบการจัดการขอมูลจํานวนมากใหเหลือ สารสนเทศจํานวนนอย โดยระบบจะชวยจัดการขอมูล
ที่ต องการใชอ าจจะเป น ขอมู ลที่เปน ตัวเลขและ/หรือ ขาวสาร เพื่ อไดส ารสนเทศที่ช วยในการ
ดําเนินธุรกิจและการตัดสินใจ อาจจะใชหรือไมใชคอมพิวเตอรก็ได กรณีที่ใชคอมพิวเตอรอาจมี
เหตุผลบางประการ เชน ตองการทราบขอมูลอยางรวดเร็วหรือเพิ่มความสะดวกใน การทํางานให
มากขึ้น การทํางานของคอมพิวเตอรจะประกอบดวยกระบวนการทํางานอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ
กระบวนการนําเขาขอมูล (Input) กระบวนการประมวลผลขอมูล (Process) และกระบวนการ
แสดงผลลัพธ (Output) การจัดการสารสนเทศที่ ใชพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีคอมพิ วเตอรซึ่ง
ประกอบด ว ย 5 ป จ จั ย สํ า คั ญ ของการจั ด การสารสนเทศด ว ยคอมพิ ว เตอร คื อ ฮาร ด แวร
(Hardware) ซอฟต แ วร ( Software) ข อ มู ล (Data) ระเบี ย บปฏิ บั ติ ก าร (Procedure) หรื อ
กระบวนการ (Processes) บุ ค ลากร (People) ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร (Geographic
Information System: GIS) คื อ ระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ประกอบด ว ยอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร
โปรแกรมซอฟแวร บุ ค ลากร และข อ มู ล โดยที่ ร ะบบมี ค วามสามารถในการ นํ า เข า จั ด เก็ บ
ประมวลผล วิเคราะหแกไข และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ (Geo-reference data) ไดแก ขอมูล ที่
แสดงสภาพทางภูมิศาสตรขอมูลดังกลาวที่ปรากฏในลักษณะพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม เสน หรือจุด
ประโยชนที่ไดรับ/ประยุกตใชกับหนวยงาน
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1. ระบบภูมิสารสนเทศศาสตรเปนระบบสารสนเทศของขอมูลในเชิงพื้นที่ซึ่งจะชวยใหผูใช
เขาถึงขอมูลอันซับซอนของพื้นที่ตองทําการตัดสินใจวางแผนหรือแกปญหาเพิ่มความรับรูขอมูลใน
พื้นที่ที่ทําการศึกษา

2. ดานเศรษฐกิจในตางประเทศมีการประยุกตใชGIS เพื่อชวยเหลือในการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจกันอยางแพรห ลาย เชนการวางแผนการใชทรัพ ยากรในการผลิตการวิเคราะห ความ
พรอมของวัตถุดิบและแรงงานรวมถึงความตองการของประชากรในแตละพื้นที่จากขอมูลพื้นฐาน
3. ดานคมนาคมขนสงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถใชในการเพิ่ มประสิทธิภาพ
ทางดานการคมนาคมขนสง เชน การวางแผนเสนทางการเดินรถประจาทาง การวางแผนการสราง
ทางคมนาคมทางรถไฟ ทางดวนทางเดินเรือ และเสนทางการบิน
4. ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานไปยังพื้นที่ตางๆตามความ
ตองการของประชาชนนั้น GIS ไดเขามามีบทบาทอันสําคัญในการวางแผนในการสรางถนน การ
เดินสายไฟฟา ทอประปา รวมถึงการวางแผนในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5. ดานการวางแผนการใชประโยชนที่ดินการประยุกตใชGIS เพื่อชวยในการวางแผนการ
ใชประโยชนที่ดินเปนหนึ่งในกิจกรรมการประยุกตใชGIS ที่แพรหลายที่สุดเพราะความสามารถใน
การวิเคราะหประเมินผลและนําเสนอขอมูลตางๆ ในเชิงพื้นที่ที่จํา เปนตอการวางผังเมืองและการ
จั ด การเมื อ งสามารถกระทํ า ได อ ย า งสะดวกทั้ ง การวิ เคราะห แ ละประเมิ น ศั ก ยภาพในการใช
ประโยชนของแตละพื้นที่
6. ดานสิ่งแวดลอม การประยุกตใชGIS เพื่อทดลองสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอมมี
ใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศ เชน การสรางแบบจําลองสามมิติแสดงการถลมของภูเขา
การสรางแบบจําลองระดับนาใตดิน แบบจําลองความสูงของภูมิประเทศแบบจําลองแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมตามเวลาที่เปลี่ยนไป แบบจําลองแสดงการแพรหลายของมลพิษใน
อากาศหรือ แบบจําลองสามมิติของเมือง
ปญหาและอุปสรรคในการอบรม
ความเร็วของระบบ Internet มีความชาตอการใชงานในการอบรม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ปรับปรุงความเร็วของ internet สําหรับใชในการอบรมออนไลน
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