รายงานผลการพิจารณาแบบสรุปผลการพัฒนาความรูของขาราชการ
รอบที่ 1/2564
เรื่อง การใชงานโปรแกรม QGIS เบื้องตน
รายงานสรุปเนื้อหาการอบรม
โปรแกรม Quantum GIS หรื อ QGIS เป น โปรแกรมด า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร
ประเภทซอฟตแวรรหัสเปดที่ไมคิดคาใชจาย มีการพัฒนาโปรแกรมหลักอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
การสรางฟงกชันเสริมในรูปแบบของ Plug-in เพื่อรองรับการทํางานเฉพาะดาน
ลักษณะของโปรแกรม QGIS.
1. ใชงานงายดวยสวนตอประสานกราฟกกับผูใช มีเครื่องมือสําหรับจัดการขอมูลเชิงพื้นที่
เชื่อมโยงขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนที่
2. สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มฟงกชันการทํางานเฉพาะตามความตองการของ
ผูใช
ประเภทของขอมูล GIS
โปรแกรม GIS ทั่วไปจะแบงขอมูลออกเปนดังนี้
1. เวกเตอร (Vector) คือขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปชุดของจุดพิกัดและความสัมพันธระหวาง
พิกัดตาง ๆ มีเนื้อที่จัดเก็บนอย นําเขาขอมูลไดงาย นําเขาดวยมือ เหมาะกับงานที่มีขอมูลไมมาก
เวกเตอร (Vector) สามารถแบงยอยได 3 ประเภทคือ
1) จุด (Point) เปนชุดพิกัดที่ไมมีความสัมพันธกันเลย แตละจุดเปนขอมูลแยกของ
ตัวเองไมมีเกี่ยวกัน ระบุที่ตั้ง เชน ที่ตั้งบอน้ํา
2) เสน (Line) เปนชุดพิกัดที่มีความเกี่ยวของกันแบบทางเดียว คือมีจุดเริ่มตนไป
จนถึงจุดปลาย ไมมีลักษณะการวนซ้ํากลับมาจุดเดิม ชุดความสัมพันธนี้หนึ่งชุดคือขอมูลของเสน
หนึ่งเสน เชน ถนน แมน้ํา
3) โพลี ก อน (Polygon) เป น ชุ ด พิ กั ด ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น แบบวนกลั บ คื อ มี
จุดเริ่มตนและจุดปลายเปน จุดเดียวกันทําใหไดหนึ่งชุดพิกัดเปนรูปปดหนึ่งรูป เชน พื้นที่ของของ
จังหวัด พื้นที่แปลงเกษตรกรรม พื้นที่ของอุทยานแหงชาติ เปนตน
2. ราสเตอร (raster) คือขอมูลที่มีการจัดเก็บเปนชองตารางสี่เหลี่ยม แตละชองตาราง
เรียกวาพิกเซล (pixel) จะเก็บขอมูลตัวเลขชุดหนึ่ง รายละเอียดคลายของจริง แกไขสะดวก
โดยทั่วไปราสเตอรมักเปนขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม หรือแผนที่ที่ถูกสแกนจาก
กระดาษ แตขอมูลราสเตอรก็ยังสามารถเก็บขอมูลอื่น ๆ เชนระดับความสูง เปนตน

การกําหนดระบบอางอิงพิกัดทางภูมศิ าสตร
ระบบอางอิงทางภูมิศาสตร หรือ CRS (Coordinate Reference System) มีความสําคัญ
ในการกําหนดตําแหนงบนแผนที่หรือภาพถาย เพื่อระบุตําแหนงของพื้นที่จริงในภูมิประเทศ
โดยระบบพิกัดภูมิศาสตร ที่ประเทศไทยใชหลักๆ มีอยู 4 ชนิด ดังนี้
1. EPSG: 24047 Indian 1975 / UTM Zone 47N
2. EPSG: 24048 Indian 1975 / UTM Zone 48N
3. EPSG: 32647 WGS 84 / UTM Zone 47N
4. EPSG: 32648 WGS 84 / UTM Zone 48N
ประเทศไทยอยู ใ นระบบพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร Zone 47N และ 48N ในส ว นของ
กรุ ง เทพมหานครอยู ใน Zone 47N จึง นิ ย มใช ร ะบบพิ กั ด EPSG: 32647 WGS 84 / UTM
Zone 47N และ EPSG: 24047 Indian 1975 / UTM Zone 47N
ในการเพิ่มชั้นขอมูลใหม (การเรียกใชชั้นขอมูลที่มีอยู) สามารถเพิ่มชั้นขอมูลจาก Browser
การเพิ่ มชั้นขอ มูลจาก Browser สําหรับการเรียกดู ขอมูล และส วนประกอบของขอมูล เชิงภู มิ
สารสนเทศ
การเพิ่มชั้นขอมูลจาก Manage Layer Toolbars
1. การเพิ่มชั้นชั้นขอมูลเชิงเสน (Vector) มีอยู 3 รูปแบบ คือ ชั้นขอมูลแบบเสน (Line)
ชั้นขอมูล แบบจุด (Point) และชั้นขอมูลแบบรูปปด (Polygon)
2. การเพิ่ ม ชั้ น ข อ มู ล เชิ ง ภาพ (Raster) ประกอบไปด ว ย ข อ มู ล ภาพถ า ยทางอากาศ
ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ เปนตน โดยการเพิ่มชั้นขอมูลเชิงภาพใหคลิกที่ปุมเพิ่มชั้นขน
ขอมูลเชิงภาพ (Add Raster Layer) เลือกไฟลภาพที่ตองการใชงาน โดยนามสกุลของขอมูลเชิง
ภาพที่สามารถใชงานไดมีอยูหลายนามสกุล ยกตัวอยางเชน *.TIF, *.JPEG, *.BMP เปนตน
QGIS plugin ชวยใหซอฟตแวรมีความสามารถมากขึ้น Plugin ตางๆ ถูกเขียนขึ้นทั้งจาก
นักพัฒนา ของ QGIS และนักพัฒนาจากภายนอกที่สนใจทําให QGIS มีความสามารถมากขึ้น
การติดตั้ง Plugin สามารถทําไดโดยการไปที่แถบ All แลวคนหาชื่อของ Plugin ที่ตองการ
ในชอง Search แลวโปรแกรมจะคนหา Plugin ที่ตรงตามเงื่อนไขให หากตองการติดตั้งใหคลิกที่
ปุม Install plugin

ประโยชนที่ไดรับ/ประยุกตใชกับหนวยงาน
1. QGIS เปนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนโปรแกรมที่ใครๆ ก็สามารถใชได ไม
เสียคาลิขสิทธิ์
2 QGIS เปนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดงาย โดย
นําขอมูลจากงานการสํารวจดินตางๆ นํามาจัดทําแผนที่ตางๆ เชน แผนที่กําหนดจุดเก็บดิน แผนที่
แสดงความเหมาะสมของพืชในแตละพื้นที่ แผนที่การแบงชั้นคุณภาพพื้นที่ทางการเกษตร เปนตน
อาจจะแสดงในรูปแบบของ จุด (Point) เสน (Line) โพลีกอน (Polygon)
3 QGIS เปนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนโปรแกรมที่สามารถเปดไฟลจาก
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นๆ ได และสามารถนําออกไปเปดกับโปรแกรมอื่นไดเชนกัน
ปญหาและอุปสรรคในการอบรม
การอบรม Ldd e-training มีความชามากในการเขาใชงาน ทําใหสิ้นเปลืองเวลาในการเขา
อบรม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายเพื่อใหการเขาถึงและเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้น
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