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บทที่ 1  รู้จักโปรแกรม Quantum GIS 
 

Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่ งที่มีประสิทธิภำพในกำร
น ำมำใช้จัดกำรข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: 
FOSS) ที่ใช้งำนง่ำย ลักษณะกำรใช้งำนเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเรียกใช้ข้อมูลภำพ ข้อมูลตำรำง กำรแสดงผลตำรำง กำรแสดงผลกรำฟ ตลอดจนสำมำรถสืบค้นข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงำม 

ในปี ค.ศ. 2002 กลุ่มนักพัฒนำจำกเยอรมัน ได้พัฒนำ Desktop GIS ที่ชื่อ Quantum GIS ที่สำมำรถ
เรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ รำสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนแพร่หลำย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS 
สำมำรถแก้ไข Shapefile Format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องกำรมำกในเวลำนี้ QGIS พัฒนำบนพ้ืนฐำนของ Qt ที่เป็น
ไลบรำรี่สำหรับ Graphical User Interface (GUI) ที่ใช้งำนได้ทั้ง UNIX, Window และ Mac กำรพัฒนำใช้
ภำษำ C++ เป็นหลัก นอกจำกนั้น QGIS ยังสำมำรถเชื่อมต่อกับ Spatial RDBMS เช่น PostGIS/PostgreSQL 
สำมำรถอ่ำนและเขียนฟีเจอร์ที่เก็บใน PostGIS ได้โดยตรง สำมำรถเชื่อมต่อกับ GRASS ได้ท ำให้สำมำรถ
เรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS โดยตรง และสำมำรถเรียกใช้ฟังก์ชันต่ำงๆ ของ GRASS ได้ สนับสนุนกำร
วิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) ในเบื้องต้น และกำรแสดงผลข้อมูลเชิงต ำแหน่งในรูปแบบของแผนที่ 
กำรสร้ำงและกำรแก้ไขข้อมูลเชิงต ำแหน่ง (Spatial Data) และข้อมูลตำรำง (Attribute Data) สำมำรถจัดกำร
ข้อมูลได้ง่ำยโดยเครื่องมือตำม GUI ที่ก ำหนดไว้ และนอกจำกนี้ยังสำมำรถเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมด้วย Script 
ที่เป็นภำษำ Python ได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจโปรแกรมทำงด้ำน GIS สำมำรถ Download โปรแกรมมำใช้ได้ที่ 
www.qgis.org 
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1.1 แนะน าแหล่งในการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีการติดตั้งโปรแกรม 
 

1. ท ำกำรดำวน์โหลดโปรแกรม Quantum GIS จำก URL: http://www.qgis.org/ 

 

เลือกดำวน์โหลด Version ตำมจ ำนวน Bit ของคอมพิวเตอร์ของท่ำน และควรเลือกดำวน์โหลด แบบ 
cooperate user จะเหมำะที่สุดเนื่องจำกเป็น version ที่มีกำรใช้งำนและปรับปรุงมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

http://www.qgis.org/
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2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกไฟล์ QGIS-OSGeo4W-2.14.1-1-Setup-x86_64.exe 
เพ่ือท ำกำรติดตั้งโปรแกรม  

  

จำกนั้น คลิก Run  

 

 

แล้วกด Next 
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3. ในส่วน License Agreement เป็นกำรยอมรับลิขสิทธิ์ของโปรแกรม คลิก I Agree 

 

 

4. โปรแกรมจะถำมว่ำต้องกำรทีจ่ะติดตั้งไว้ที่ไหน ใช้ที่อยู่ตำม Default และคลิก Next ไปได้เลย 

 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 10 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

5. โปรแกรมจะถำมว่ำ คุณต้องกำรที่จะเลือกติดตั้งส่วนประกอบอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่ ในส่วนนี้ไม่ต้อง
เลือกให้คลิก Install เพ่ือเริ่มท ำกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

 

6. เมื่อท ำกำรติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Finish จะปรำกฏไอคอนของโปรแกรม 
QGIS 2.14 จ ำนวนหลำยเมนู  ได้ แก่  1.QGIS Desktop, 2.QGIS Browser, 3.GRASS GIS, 4.SAGA GIS, 
5.OSGeo4W Shell 6.Setup 
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7. เปิดโปรแกรม Quantum GIS เพ่ือใช้งำน 

   Start >> All Program >> QGIS 2.14 >> QGIS Desktop 2.14.11 หรือดับเบิลคลิกไอคอน           

ที่หน้ำจอ Desktop ถ้ำได้ดังรูปข้ำงล่ำงนี้ถือว่ำเป็นกำรติดตั้งที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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1.2 การเปลี่ยนเมนูภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

1. เปิดโปรแกรม --> แถบเมนู ก าหนดค่า --> คลิกท่ี ทางเลือก 

 

2. เลื่อนไปที่แถบเมนู ท้องถิ่น กำกบำทที ่หน้ำช่อง เขียนทับระบบท้องถิ่น --> ภำษำท้องถิ่นท่ีจะใช้
แทน เลือก en_US แล้วคลิก OK  

3. ปิดโปรแกรม QGIS แล้วเปิดโปรแกรมใหม่เท่ำนี้เมนตู่ำงๆก็จะเป็นเมนู ภาษาอังกฤษ แล้ว 
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บทที ่ 2 

การใช้โปรแกรม Quantum GIS
เบื้องต้น 
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บทที่ 2  การใช้โปรแกรม Quantum GIS เบื้องต้น 
 

2.1 เมนูของโปรแกรม Quantum GIS 

 

 

 

 

2.1.1 Menu Bar คือ แถบเมนูเป็นที่เก็บค ำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมกำรเรียกใช้งำนแถบเมนูท ำได้
โดยกำรเลื่อนเมำส์มำวำงที่ชื่อเมนูที่ต้องกำรเปิดแล้วเลื่อนเมำส์ไปตำมรำยกำรค ำสั่ง เมื่อต้องกำรใช้ค ำสั่งใดๆ   
ก็ให้คลิกเมำส์ที่ค ำสั่งนั้นโปรแกรมก็จะท ำกำรเรียกใช้งำนค ำสั่งนั้นๆ ถ้ำค ำสั่งนั้นมีเมนูย่อย โปรแกรมจะแสดง
รำยกำรค ำสั่งย่อยให้เลือก ซึ่งมีค ำสั่งทั้งหมด ได้แก่ File, Edit, View, Layer, Settings, Plug-in, Vector และ 
Help 

 

 

 

แถบเครื่องมือ
Tools Bar 

ชั้นข้อมูล
Layers 

แถบมาตราส่วน Map Scale ระบบพิกัด Project Properties 

หน้าต่างแสดงข้อมูล 
Map Display 

Browser 

แถบเมนู Menu Bar 

ค่าพิกัด Map Coordinate 
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2.2.2 Tools Bar คือ แถบเครื่องมือเป็นสัญลักษณ์  (Icon) ที่ใช้แทนค ำสั่งต่ำงๆแถบเครื่องมือที่
โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มำกมำยหลำยชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่ำนี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็น
ทั้งหมดในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Layers คือ เป็นกำรแสดงให้เห็นแต่ละประเภทของชั้นข้อมูลตำมสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับสำรบัญบล็อก (Table of Content: TOC) ของ ArcGIS Desktop, ArcView  

2.1.4 Overview คือ กำรแสดงภำพรวมทั้งหมดของแผนที่ (Map Display)  

2.1.5 Map Display คือ กำรแสดงแผนที่ที่เรำได้ท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลมำในแต่ละประเภท 

2.1.6 Map Coordinate คือ แสดงค่ำพิกัดบนแผนที่เมื่อเรำเลื่อนเมำส์ไปที่ในบริเวณ Map Display 
ค่ำพิกัดก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

2.1.7 Map Scale คือ มำตรำส่วนแผนที่ 

2.1.8 Project Properties คือ กำรก ำหนดคุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่ 

 

  หากต้องการเมนูอ่ืนๆ 

ให้คลิกขวาที่ พื้นที่ว่างๆ ตรง Tool Bar 

 

File Map Navigation 

Attributes Digitizing Advanced Digitizing 

Label 
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แนะน าเครื่องมือที่ใช้บ่อย 

เพ่ิมชั้นข้อมูลเชิงเส้น   (Vector)  เพ่ิมชั้นข้อมูลภำพ  (Raster) 

Select Feature  

ไอคอน คุณสมบัติ Shot cut วิธีอื่น ๆ 

 
เลือกข้อมูล - - 

 ไม่เลือกข้อมูล Ctrl + U ใช้ปุ่มเลือกข้อมูลไปเลือกตรงบริเวณไม่มีข้อมูล 

 เลื่อนแผนที่ - ใช้ลูกศร ขึ้น ลง ซ้ำย ขวำ 

 ขยำยแผนที่ Ctrl + Scroll เม้ำส์ตรงกลำงขึ้น 

 ย่อแผนที่ Ctrl  - Scroll เม้ำส์ตรงกลำงลง 

 ขยำยเต็มแผนที่ Ctrl + Shift + F - 

 ขยำยชั้นข้อมูลที่เลือก - คลิกขวำที่ชั้นข้อมูลเลือกแถบขยำยชั้นข้อมูลที่เลือก 

 ขยำยไปที่ข้อมูลที่ถูกเลือก Ctrl + J - 

 ขยำยล่ำสุด - - 

 ขยำยไปข้ำงหน้ำ - - 

 
Identify อธิยำยข้อมูล Ctrl + Shift + I - 

 
เปิดข้อมูลตำรำง - 

คลิกขวำที่ชั้นข้อมูลนั้นๆ เลือก Open Attribute 
Table 
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2.2 การน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) 

 Shapefile คือ ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ตำรำงค ำอธิบำย และชั้นข้อมูล (Layer) แต่ละ
ประเภทไว้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ส ำหรับ Shapefile หนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยไฟล์อย่ำงน้อย 3 ไฟล์ที่ส ำคัญ คือ 
.shp .dbf และ .shx ที่มีกำรอ้ำงอิงถึงกันและกันและไม่สำมำรถขำดไฟล์หนึ่งไฟล์ใดได้ โดย  

 ไฟล์ประเภท (.shp)  คือ ไฟล์หลัก เก็บข้อมูลจีโอเมทรี หรือ เว็กเตอร์ จ ำพวกจุด เส้น พ้ืนที่ รูปปิด   
ซ่ึงแต่ละเวคเตอร์ท่ีประกอบเป็น Shapefile นั้นจะอ้ำงอิงพิกัด UTM ตวัหลกั  

ไฟล์ประเภท (.dbf)  คือ dBASE table จะประกอบไปด้วยข้อมูลในรูปแบบตำรำงฐำนข้อมูลเพ่ือ
แสดงรำยละเอียดของแต่ละเวคเตอร์ 

 ไฟล์ประเภท (.shx)  ไฟล์นี้จะท ำหน้ำที่เป็น Index file ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงไฟล์ (.shp) และ (.dbf)  

 ไฟล์ประเภท (.prj) ไฟล์นี้จะท ำหน้ำที่แสดงระบบพิกัดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ไฟล์ประเภท (.xml) ไฟล์นีเ้ป็นตัวเก็บ Metadata ของ Shapefile  

ไฟล์ประเภท (.sbn และ .sbx) ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลระบบ (Spatial Index) 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ การตั้งช่ือ Folder และช่ือไฟล์ควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เพราะป้องกันการเกิด 

ปัญหาในการประมวลผลและการเรียกใช้ไฟล์ 
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2.2.1 การน าเข้าข้อมูลเชิงเส้น Vector 
 

คลิกปุ่ม   Add Vector Layer บนแถบ Tools Bar เพ่ือเลือกชั้นข้อมูลเชิงเส้นที่ต้องกำรมำแสดงผลบน 
โปรแกรม หรือ น ำเข้ำจำกแถบเมนู Layer เลือก Add Layer  Add Vector Layer 

 

 

กำรน ำเข้ำข้อมูลเชิงเส้นสำมำรถแสดงผลได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ข้อมูลประเภทจุด (Point) ข้อมูล
ประเภทเส้น (Line) และข้อมูลประเภทพ้ืนที่ปิด (Polygon) 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

 Village.shp  คือ  ชั้นข้อมูลต าแหน่งหมู่บ้าน --> ข้อมูลประเภทจุด 
Road.shp  คือ  ชั้นข้อมูลเส้นถนน  --> ข้อมูลประเภทเส้น 

 Amphoe.shp  คือ  ชั้นข้อมูลขอบเขตอ าเภอ    --> ข้อมูลประเภทพื้นที่รูปปิด 
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2.2.2 การน าเข้าข้อมูลภาพถ่าย Raster 
 

คลิกปุ่ม    Add Raster Layer บนแถบ Tools Bar เพ่ือเลือกข้อมูลที่เป็นรูปภำพหรือภำพถ่ำย ได้แก่ 
ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ข้อมูลจำกภำพถ่ำย UAV หรือ ข้อมูลจ ำลองควำมสูงเชิงเลข 
(DEM) เป็นต้น 

 

 ในกรณีที่ข้อมูลจำกดำวเทียมที่น ำเข้ำ ไม่มีระบบพิกัด จะต้องท ำกำรตรึงค่ำพิกัดให้กับข้อมูลจำก
ดำวเทียมก่อนน ำไปใช้งำน เพ่ือให้สำมำรถซ้อนทับกับข้อมูลประเภท Vector ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันได้        
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทที่ 6 หน้า 59) 

 

 

 

 

 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 20 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

2.3 การเรียกดูตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) 

 หลังจำกท่ีท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวำที่ชั้นข้อมูลที่ต้องกำร เพ่ือสำมำรถดู
รำยละเอียดข้อมูลเชิงบรรยำยที่ถูกจัดเก็บในตำรำง Attribute โดยเลือกค ำว่ำ Open Attribute Table 

 
ตำรำงรำยละเอียดของข้อมูลเชิงบรรยำย ของชั้นข้อมูลอ ำเภอหรือ Attribute data ดังภำพ 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 21 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

 

 

บทที ่ 3 

การก าหนดสัญลักษณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 22 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที ่3  การก าหนดสัญลักษณ์ 
 

3.1 การก าหนดสัญลักษณ์ข้อมูลแผนที่ 

ชั้นข้อมูลต่ำงๆ เมื่อน ำเข้ำในช่อง Layers Panel จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ เดียว ผู้ใช้สำมำรถให้
สัญลักษณ์กับชั้นข้อมูลได้ตำมลักษณะข้อมูลและควำมเหมำะสม กำรปรับแต่งสัญลักษณ์สำมำรถท ำได้โดย   
คลิกขวำบนชั้นข้อมูลที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ แล้วเลือกค ำสั่ง Properties หรือ Double Click ที่ 
Shapefile ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยน >> เปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ที่แถบค ำสั่ง Style  

   

 

แถบค ำสั่ง Style ประกอบด้วย 

 

กำรให้สัญลักษณ์ข้อมูลสำมำรถแบ่งข้อมูลได้ 2 ประเภทคือ 

1. ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Quantity) 

2. ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative)

สีเดียวกันทั้งช้ันข้อมูล 
แยกสตีำมประเภทของข้อมูล 
กำรไล่ระดับสตีำมขนำดของข้อมูล 
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1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ สัญลักษณ์ท่ีให้กับข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่ 

 - การให้ค่าสัญลักษณ์รูปแบบเดียว (Single Symbol) เป็นค่ำเริ่มต้น (Default) ของโปรแกรม 
ซึ่งสีของแผนที่จะเป็นสีเดียวทั้งแผนที่ 

 

 

- การให้ค่าสัญลักษณ์แบบแยกสีตามค่า (Categorized) เป็นกำรให้สัญลักษณ์ในแต่ละรูปร่ำงซึ่ง
แสดงออกมำแตกต่ำงกันตำมค่ำในฟิลด์ในตำรำงที่ใช้ก ำหนด 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 24 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ สัญลักษณ์ที่ให้กับข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่ 

 - การไล่ระดับสัญลักษณ์ (Graduated) เป็นกำรให้ขนำดสัญลักษณ์แก่ข้อมูลเชิงปริมำณที่แบ่งเป็น
อันภำคชั้น 

 

 

- การไล่ระดับสี (Continuous Color) เป็นกำรให้สัญลักษณ์โดยกำรให้สีไล่ระดับไปตำมค่ำของ
ข้อมูลเชิงปริมำณนั้นๆ 
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3.2 วิธีการให้ค่าสัญลักษณ์รูปแบบเดียว (Single Symbol) 

เลือกแถบค ำสั่ง Style จำกนั้นเลือกค ำว่ำ Single Symbol จะเป็นกำรปรับสีของชั้นข้อมูลให้เป็นสี
เดียวกันทั้งหมด แล้วกดปุ่ม OK  

 

กรณีที่ชั้นข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทจุด สำมำรถปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของข้อมูลให้มีสัญลักษณ์เป็น
รูปแบบอ่ืนๆ ได้ โดยคลิกขวำที่ชั้นข้อมูลจุด เลือก Property –-> Style ถ้ำต้องกำร Style อ่ืนๆ เพ่ิมเติมคลิก
ที่ Open Library 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3.3 วิธีการให้ค่าสัญลักษณ์แบบแยกสีตามค่า (Categorized) 

 เมื่อเรำได้น ำเข้ำข้อมูลแต่ละประเภทมำแล้ว จำกนั้นเรำก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบค่ำสัญลักษณ์แบบ
แยกสีตำมค่ำ โดยคลิกขวำบนชั้นข้อมูลที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ แล้วเลือกค ำสั่ง Properties  

Categorized 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ทุกๆ อ ำเภอมีสีที่ไม่ซ้ ำกัน คือ 1 อ ำเภอ แสดง 1 สี 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3.4 วิธีการไล่ระดับดีตามขนาดของข้อมูล (Graduated) 

 

                        ผลลัพธ์ทีไ่ด้ คือ ขนำดของสัญลักษณ์จะมีขนำดแตกต่ำงออกกันไปตำมระดับสี 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3.5 การแสดงป้ายก ากับข้อมูล (Labels) 

กำรแสดงป้ำยก ำกับข้อมูล (Labels) สำมำรถท ำได้โดย คลิกขวำที่ชั้นข้อมูลที่ต้องกำร แล้วเลือกค ำสั่ง 
Properties ที่แถบเมนู Labels 

             

จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Layer properties ขึ้นมำ ให้เลือกแถบค ำสั่ง Labels จำกนั้นเลือก 
Show Label for this layer และในช่อง Label with ให้เลือกหัว Field ที่ต้องกำรแสดงป้ำยก ำกับ  
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ในส่วนของ Tab: Label Properties ได้แก่ 

1. Text style  

Font size: เป็นกำรก ำหนดขนำดของตัวอักษร 

 

      

2. Placement เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งของกำรแสดงป้ำยข้อมูล 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3. Buffer เป็นกำรสร้ำงเงำล้อมรอบตัวอักษรให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น 

 

 

หลังจำกท่ีท ำกำรตั้งค่ำเสร็จแล้วก็จะได้ ดังภำพข้ำงล่ำงนี้ 
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บทที ่ 4 

ระบบพิกัด 
(Coordinate System) 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที ่4 ระบบพิกัด (Coordinate System) 
 

ส าหรับระบบพิกัดที่ประเทศไทยใช้อยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate Systems) 

เป็นระบบพิกัดอ้ำงอิงโดยใช้ ละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) เป็นตัวก ำหนด
ต ำแหน่งลงบนพื้นผิวทรงกลม (องศำ ลิปดำ ฟิลิปดำ หรือ องศำทศนิยม) 

2. ระบบพิกัดกริด (Projected Coordinate Systems) หรือ UTM    

เป็นกำรฉำยแผนที่จำกระบบพิกัด ละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) เป็นระบบ
พิกัดแบบรำบ มีหน่วยเป็น เมตร 

 

รหัสมาตรฐาน EPSG ที่ใช้แปลงระบบพิกัด 

ระบบอ้างอิง โซน พื้นหลักฐาน รหัส EPSG 

พิกัดภูมิศำสตร์  - Indian 1975 4240 

พิกัดกริด UTM  47 Indian 1975 24047 

พิกัดกริด UTM  48 Indian 1975 24048 

พิกัดภูมิศาสตร์ - WGS1984 4326 

พิกัดกริด UTM  47 WGS1984 32647 

พิกัดกริด UTM  48 WGS1984 32648 

Google   WGS1984 900913 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

4.1 การก าหนดระบบพิกัดให้กับแผนที่ภาพรวม (Project) 

 1. ในกำรก ำหนดระบบพิกัดให้กับแผนที่ส ำหรับใช้อ้ำงอิงแสดงข้อมูลแผนที่ให้กับชั้นข้อมูลแผนที่ต่ำงๆ 
สำมำรถก ำหนดได้ที่ Project Properties ที่เมนู Project 

 

 2. ระบบพิกัดแผนที่จะอยู่ที่แถบเมน ูCRS จะมีระบบพิกัดแผนที่ทั่วไปโดยรวมถึงระบบพิกัดแผนที่ที่ใช้
ส ำหรับประเทศไทยด้วย 
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3. ให้ท ำกำรคลิก Enable on the fly CRS transformation ให้ท ำงำน (จะมี เครื่องหมำย
กำกบำท) ซึ่งเป็นกำรก ำหนดให้มีกำรแปลงระบบค่ำพิกัดให้เข้ำกับที่ก ำหนดให้กับ Project โดยอัตโนมัติใน
กรณีท่ีชั้นข้อมูลที่เพ่ิมเข้ำมำมีระบบค่ำพิกัดท่ีไม่เหมือนกับท่ีก ำหนดใน Project 

 

 4. ท ำกำรก ำหนดค่ำระบบพิกัดแผนที่ให้กับ Shapefile ในกรณีที่ Shapefile ที่น ำเข้ำไม่ทรำบค่ำ
ระบบพิกัด เรำจะก ำหนดชั้นข้อมูลนั้นให้เป็น ระบบพิกัด UTM โซน 47 และใช้ Datum เป็น WGS84 โดยท ำ
กำรคลิกที ่Setting >> Option 
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Prompt for CRS กดเลือกในกรณีที่ เมื่อน ำเข้ำไฟล์แล้ว ไฟล์ดังกล่ำวไม่มี Projection โดยเรำ
ต้องกำรให้โปรแกรมบอกเรำเป็นกล่องโต้ตอบเพ่ือให้เรำก ำหนด projection ให้กับไฟล์นั้น 

Used projection CRS กดเลือกในกรณีที่ต้องกำรก ำหนดให้ไฟล์ที่ไม่มีค่ำพิกัดที่ถูกน ำมำให้ถูกแปลง
ไปเป็น projection ของไฟล์ที่เรำก ำลังใช้งำนอยู่ก่อนหน้ำ  

Used default CRS displayed below ในกรณี ที่ ไฟล์ที่ น ำเข้ำมำไม่มีค่ำพิกัดให้กับท ำกำร
ก ำหนดค่ำพิกัดของไฟล์ดังกล่ำวให้เป็นค่ำพิกัดในกล่องโต้ตอบด้ำนล่ำงที่เรำได้ท ำกำรก ำหนด 

 

5. ในกรณีที่ต้องกำรก ำหนดระบบค่ำพิกัดเอง เนื่องจำกระบบพิกัดที่จะใช้ไม่ใช่ค่ำที่ใช้ในสำกล 
สำมำรถก ำหนดพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ได้เอง ด้วยกำรเลือก Setting >> Custom CRS แล้วท ำกำรก ำหนดชื่อ
ระบบพิกัด และพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ เอง ในตัวอย่ำงจะเป็นกำรทดลองสร้ำงระบบพิกัดกริด UTM โซน 47   

 

 

Name: EPSG: 32647  

Parameters: +pro=utm +zone =47 
+datum=WGS84 +units=m +no_defs 
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4.2 การก าหนดระบบพิกัดให้กับชั้นข้อมูล 

1. มีหลำยกรณีที่เรำได้รับข้อมูลแผนที่ต่ำงๆ มำแต่ขำด Metadata ที่บอกว่ำชั้นข้อมูลมีระบบพิกัด
แผนที่อะไร ในกรณีที่ชั้นข้อมูลมีข้อมูลดังกล่ำว เมื่อท ำกำรเพ่ิมเข้ำใน QGIS โปรแกรมจะสำมำรถท ำกำรแปลง
ระบบพิกัดแผนที่เข้ำกับที่ก ำหนดใน Project ได้ และในกรณีที่ไม่ทรำบค่ำ โปรแกรมจะถือว่ำเป็นค่ำเดียวกับที่
ก ำหนดค่ำตั้งต้นใน Project ในหลำยกรณีที่ผู้ใช้งำนทรำบค่ำระบบพิกัดแผนที่ของข้อมูลแผนที่ที่ได้ สำมำรถ
ก ำหนดค่ำพิกัดแผนที่นี้เข้ำกับข้อมูลได้ ด้วยเครื่องมือ  

Vector  -->> Data Management Tools  -->> Define current projection 

 

2. ให้ท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล Amphoe จำก Folder ที่เรำเก็บงำนจำกนั้นท ำกำรก ำหนดระบบพิกัดให้กับ
แผนที่ โดยก ำหนดให้เป็น Projection >> Mercator >> Google Mercator 

             

ท ำกำรเลือก File: Amphoe ที่
อยู่ใน Folder ที่เรำเก็บงำน ที่
เรำต้องกำรก ำหนด projection 

ถ้ำ File ที่เรำต้องกำรเลือกนั้นมี
กำรก ำหนด projection ไว้แล้ว
จะปรำกฏ projection เก่ำขึ้นมำ 

จำกนั้นจึงท ำกำรก ำหนด 
Projection ใหม่ท่ีเรำต้องกำรให้
มันท ำกำรแสดง โดยท ำกำร 
ก ำหนด >> Mercator >> 
Google Mercator 

เมื่อท ำกำรก ำหนดเรยีบร้อยแล้ว
จึงท ำกำรกด OK 
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4.3 การแปลงระบบพิกัดแผนที่ให้กับชั้นข้อมูล 

 กำรแปลงระบบพิกัดแผนที่ของชั้นข้อมูลหนึ่ง ให้เป็นอีกระบบพิกัดหนึ่ง ทั้งนี้สำมำรถแปลงพิกัด
กลับไปกลับมำระหว่ำงระบบพิกัดภูมิศำสตร์และระบบพิกัด UTM ได้  

 

 

รหัสมาตรฐาน EPSG ที่ใช้แปลงระบบพิกัด 

ระบบอ้างอิง โซน พื้นหลักฐาน รหัส EPSG 

พิกัดภูมิศาสตร์ - WGS1984 4326 

พิกัดกริด UTM  47 WGS1984 32647 

พิกัดกริด UTM  48 WGS1984 32648 
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กรณีที่ต้องการแปลงระบบพิกัดภูมิศาสตร์  ระบบพิกัด UTM 

(พื้นหลักฐาน (Projection) เป็น WGS84) 

1. คลิกขวำที่ชั้นข้อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบพิกัด แล้วท ำกำรเลือกท่ี Save as… 

 

2. ตั้งชื่อชั้นข้อมลูใหม่ ต่อท้ำยด้วยระบบค่ำพิกัดท่ีท ำกำรแปลงข้อมูล CU_UTM.shp 

  

กรณีที่ต้องการแปลงระบบพิกัด UTM  ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (พื้นหลักฐาน (Projection)  
เป็น WGS84) ก็ท าเช่นเดียวกับด้านบน 

 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 39 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

การเรียกใช้งาน  

Web Map Service (WMS)  
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บทที่ 5 การเรียกใช้งาน Web Map Service (WMS)  

5.1 การเรียกใช้งานผ่าน Plugins (Open Layer) 

1. ที่หน้ำต่ำงโปรแกรม ที่ Manu Bar เลือก Plugins --> Manage and Install Plugins 

 
 

2. ที่ Search engine พิมพ์ค ำว่ำ Openlayers --> คลิ๊กท่ี OpenLayers Plugin --> Install Plugin 

*** Openlayers จะประกอบด้วยแผนที่ ***  

Google Maps, Bing Maps, MapQuest, Apple Maps, OpenStreetMaps และ OSM 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3. จะได้ Openlayers Plugin เพ่ิมเติมเข้ำมำที่แถบเมนู Web  

 

4. ที่แถบเมนู Web สำมำรถเรียกดูฐำนข้อมูล WMS ผ่ำนผู้ให้บริกำรจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งบริกำรข้อมูล 
รำยละเอียดภำพ ควำมทันสมัย และควำมถูกต้องของข้อมูลแตกต่ำงกันไป 

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน Open Street map  

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน Google Maps 

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน Bing Maps 

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน MapQuest 

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน OSM Stamen 

 
กำรเรียกใช้งำนผ่ำน Bing Map Road 
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5.2 การเรียกใช้งานผ่าน Plugins (QuickMapServices) 

1. ที่หน้ำต่ำงโปรแกรม ที่ Manu Bar เลือก Plugins > Manage and Install Plugins 

 
 

2. ที่ Search engine พิมพ์ค ำว่ำ QuickMapServices --> Install Plugin 

*** QuickMapServices จะประกอบด้วยแผนที่ *** 

Landsat, NASA, MapQuest, eAtlas MOS, MapSurfer, Rosreestr และ OSM 

 

     3. จะได้ QuickMapServices เพ่ิมเติมเข้ำมำท่ีแถบเมนู Web  
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4. ที่แถบเมนู Web สำมำรถเรียกดูฐำนข้อมูล WMS ผ่ำนผู้ให้บริกำรจำกแหล่งต่ำง ๆ ซึ่งบริกำรข้อมูล 
รำยละเอียดภำพ ควำมทันสมัย และควำมถูกต้องของข้อมูลแตกต่ำงกันไป 

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน Landsat  

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน MapQuest 

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน MapSurfer.NET 

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน NASA 

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน OSM  

 

กำรเรียกใช้งำนผ่ำน OSM (Transport) 
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5.3 การเรียกใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web Map Service : WMS 

5.3.1 การเชื่อมต่อกับ WMS Service ที่ให้บริการออนไลน์ 

โดยทั่วไปแล้วกำรให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศแบบออนไลน์นั้น ไม่ได้มีชั้นข้อมูลหรือภำพที่เป็น
รูปแบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริกำรหรือประเทศเจ้ำของข้อมูลจะจัดท ำชั้นข้อมูลใด ๆ ขึ้นมำ ดังนั้น 
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศแบบออนไลน์จึงมีให้บริกำรเป็นบำงพ้ืนที่และเป็นเรื่อง ๆ ไป 

ตัวอย่ำงข้อมูลภูมิสำรสนเทศแบบออนไลน์สำมำรถเข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์ www.usgs.gov/   

USGS (United States Geological Survey) 

>> http://viewer.nationalmap.gov/example/services/serviceList.html 

   

ตัวอย่าง : ทดลองใช้ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศโดยใส่ที่อยู่ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

1. ที่หน้ำต่ำงโปรแกรม > ที่ไอคอน  (เพ่ิมชั้นข้อมูล WMS)  

 

http://www.usgs.gov/
http://viewer.nationalmap.gov/example/services/serviceList.html
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2. ที่หน้ำต่ำง Add Layer (s) from a WM (T) S Server > แถบค้นหำเครื่องแม่ข่ำย ให้ทดลอง Search 
ค ำว่ำ Google > ค้นหำ จะได้รำยชื่อของ WMS  

 

3. เลือก WMS World Google Maps > เพ่ิมแถวที่เลือกลงในรำยกำร WMS  

4. ที่แถบชั้นข้อมูล > เชื่อมต่อ > เพ่ิม  
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ตัวอย่างที่ 2 

1. ที่หน้ำต่ำง Add Layer (s) from a WM(T)S Server > แถบค้นหำเครื่องแม่ข่ำย ให้ทดลอง Search 
ค ำว่ำ World map > ค้นหำ จะได้รำยชื่อของ WMS  
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2. เลือก  World Map (None) > เพ่ิมแถวที่เลือกลงในรำยกำร WMS  

3. ที่แถบชั้นข้อมูล > เชื่อมต่อ > เพ่ิม  
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ตัวอย่างที่ 3  น ำ Link เหล่ำนี้ไปเชื่อมต่อเพ่ือเรียกดูข้อมูลจำก Web map service 

http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/ANB?/Grnkrt13 

1. ที่หน้ำต่ำง “ตัวแสดงผล” > ที่ไอคอน  > คลิ๊กขวำ New Connection…. 

 

 

2. ที่หน้ำต่ำง Create a new WMS connection ให้ตั้งชื่อ และใส่ URL > Ok 

 

 
 

http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/ANB?/Grnkrt13
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3. ที่หน้ำต่ำงตัวแสดงผล > WMS > คลิ๊กเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องกำรแสดงผล 

 

 

5.3.2 การเชื่อมต่อกับ Web Map Service ของ GISTDA  

กำรบริกำรข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตบริเวณประเทศไทย ระบบ Pan-sharpen 
รำยละเอียดภำพ 2 เมตร ซึ่ง Link ส ำหรับกำรเรียกใช้บริกำรคือ  

 

 

 

  ที่หน้ำโปรแกรม > หน้ำต่ำงตัวแสดงผล > เลือกที่ WMS > คลิ๊กซ้ำยเลือก New Connection 

 

http://go-tiles1.gistda.or.th/mapproxy/service? 

http://go-tiles1.gistda.or.th/mapproxy/service?REQUEST=GetCapabilities&%20หรือ
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1. ที่หน้ำต่ำง Create a new WMS connection  

 ที่ช่องชื่อ ใหต้ั้งชื่อ Thaichote 

 ที่ URL ใส่ http://go-tiles1.gistda.or.th/mapproxy/service? 

 

2. จำกนั้นกด Connect แล้วเลอืก Serviceที่ต้องกำร จำกนั้นกด Add แล้ว Close 
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3. ที่หน้ำต่ำงตัวแสดงผล > WMS > ขยำยให้เห็นชั้นข้อมูลทั้งหมด 

4. ให้ Double Click ที่ชั้นข้อมูล WMS ที่ต้องกำรให้เข้ำมำอยู่ในต่ำงชั้นข้อมูล 

            

 

5. ข้อมูล WMS Service ของ GISTDA จะปรำกฏขึ้นในโปรแกรม 
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5.4 การสร้างฐานข้อมูลผ่าน WMS  

1. เปิดฐำนข้อมูล WMS จำก Plugin โดยเลือกท่ี Manu > Web > Openlayer plugin > Bingmap  

 

 

2. ท ำกำรสร้ำงชั้นข้อมูล Polygon เพ่ือรองรับกำร Digitize  

โดยเลือกท่ี Manu Layer > New > New Shapefile Layer 
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3. ที่หน้ำต่ำง New Vector Layer  

- Type เลือกเป็น polygon 

- Specify CRS เลือก EPSG:4326 – WGS 84 

- New attribute ตั้งชื่อ Name เป็น Landuse, Type เป็น Text data และ Width เป็น 50 

- คลิ๊ก Add attribute list คลิ๊ก OK 

        

4. ที่หน้ำต่ำง Save layer as... ตั้งชื่อเป็น LANDUSE.SHP 
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5. จะได้ชั้นข้อมูล Landuse.shp ในรูปแบบ Polygon จำกนั้นให้ท่ำนเลือกพ้ืนที่ที่สนใจเพ่ือสร้ำงชั้น
ข้อมูลโดยท ำกำร Digitize (กำรใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมกรอกข้อมูลลงในตำรำงที่เตรียมไว้) 

 

6. เริ่มต้นกำร Digitize (Active ที่ชั้นข้อมูล Landuse ก่อน) โดยไปท่ี Tab Current Edit >   

จำกนั้นเลือกที่เครื่องมือ Add feature  แล้วท ำกำร Digitize ตำมแปลงที่ดิน  

(คลิ๊กขวำเพ่ือจบกำรท ำงำน) 
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7. ตั้งค่ำกำร Snapping เพ่ือให้ Polygon ข้ำงเคียงท่ีอยู่ติดกันใช้เส้นร่วมกันหรือสนิทกันพอดี โดยไปท่ี 

Manu Setting > Snapping option  

       

 

 

8. ท ำกำร Digitize กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจนเสร็จสมบูรณ์ จำกนั้นให้ Save Edit และ Save Project  
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5.5 การแสดงผลผ่านโปรแกรม Google Earth  

1. ที่ Manu Plug-in --> Manage and install Plug-in  

 

 

2. ที่ Search พิมพ์ค ำว่ำ Google เลือก GEarthView คลิ๊ก Install Plug-in จะได้ Icon   

จำกนั้นคลิ๊กที่ Icon นี้เพื่อน ำไปแสดงผลใน Google Earth (คอมพิวเตอร์ต้องติดตั้ง Google Earth) 
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บทที ่6 

การตรึงค่าพิกัดข้อมูลจากดาวเทียม 
(Georeferencer) 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 59 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที่ 6 การตรึงค่าพิกัดข้อมูลจากดาวเทียม (Georeferencer) 

6.1 การตรึงค่าพิกัดด้วยค่าพิกัดอ้างอิง  

1. ที่แถบเมนู Raster -->> Georeferencer เมื่อขึ้นหน้ำต่ำงของเครื่องมือ ให้ท ำกำรเปิดภำพแผนที่ที่
ได้จำกกำรคัดลอกจำก Google Earth หรือข้อมูลจำกดำวเทียมอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่มีค่ำพิกัดแผนที่  โดย

คลิกที่  แล้วเลือกไปที่ File Raster เลือกข้อมูลภำพ จำกนั้นท ำกำรกด Open หำกมีกล่อง
โต้ตอบให้ระบุระบบพิกัด เลือกเป็น EPSG: 32647 , WGS 84 / UTM zone 47 N  

 

2. เริ่มกำรตรึงค่ำพิกัดโดยกำรคลิกที่  แล้วไปคลิกบนภำพตรงจุดเดียวกันที่ทรำบค่ำพิกัด ป้อนค่ำ
พิกัด X / East    Y / North  ในกล่องข้อมูล ท ำกำรก ำหนดค่ำพิกัดอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 4 จุดให้
กระจำยทั่วทั้งภำพ  
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3. เมื่อป้อนข้อมูลครบทุกจุดแล้ว ให้ไปที่เมนู Setting >> Transformation setting เพ่ือก ำหนดค่ำ
ในกำรแปลงค่ำ  
- Transformation Type เป็น Projective  
- Resampling method เป็น Nearest neighbor  
- Target SRS เลือกเป็น EPSG: 32647 , WGS 84 / UTM zone 47 N 
- Output raster ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกพ้ืนที่จัดเก็บ เสร็จแล้วกด OK 
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ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 61 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

4. เมื่อก ำหนดค่ำเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรประมวลผลเพ่ือก ำหนดค่ำพิกัดแผนที่ให้กับรูปภำพ ด้วยกำร
คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือสั่งให้ประมวลผล เมื่อประเมินผลเสร็จจะแสดงผลค่ำ error ที่ได้จำกกำรปรับแก้ใน
หน้ำต่ำงด้ำนล่ำงสุด 

 
 

5. ท ำกำรเปิดภำพข้อมูลที่ได้จำกกำร Georeferencer และเปิดแผนที่ฐำนจำก  Google Sattellite 
สังเกตุกำรซ้อนทับของข้อมูล 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

6.2 การตรึงค่าพิกัดด้วยภาพที่มีค่าพิกัด  

1. เปิดภำพแผนที่ที่มีค่ำระบบพิกัดในโปรแกรม QGIS (Add Raster) เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงต ำแหน่ง 
2. ไปที่แถบเมนู Raster -->> Georeferencer เมื่อขึ้นหน้ำต่ำงของเครื่องมือ ให้ท ำกำรเปิดภำพแผนที่

ที่ได้จำกกำรคัดลอกจำก Google Earth หรือข้อมูลจากดาวเทียมอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่มีค่าพิกัดแผนที่  

โดยคลิกที่  แล้วเลือกไปที่ File Raster เลือกข้อมูลภำพ จำกนั้นท ำกำรกด Open หำกมีกล่อง
โต้ตอบให้ระบุระบบพิกัด เลือกเป็น EPSG: 32647 , WGS 84 / UTM zone 47 N 
 

 
 

3. เริ่มกำรก ำหนดค่ำพิกัดอ้ำงอิง โดยกำรคลิก add point   แล้วเลือกจุดบนภำพที่ยังไม่มีระบบพิกัด 
จำกนั้นคลิกที่   ในกล่องข้อมูล Enter map coordinate โปรแกรมก็จะน ำไปยังหน้ำ
แผนที่ที่มีค่ำระบบพิกัดโดยอัตโนมัติ ให้กดเลือกจุดที่เป็นจุดเดียวกัน อย่างน้อย 4 จุดให้กระจำยทั่วทั้ง
ภำพ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

     

 

4. เมื่อป้อนข้อมูลครบทุกจุดแล้ว ให้ไปที่เมนู Setting >> Transformation setting เพ่ือก ำหนดค่ำใน
กำรแปลงค่ำ  
- Transformation Type เป็น Polynomial 1  
- Resampling method เป็น Nearest neighbor  
- Target SRS เลือกเป็น EPSG: 32647 , WGS 84 / UTM zone 47 N 
- Output raster ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกพื้นที่จัดเก็บ เสร็จแล้วกด OK 

 

5. เมื่อก ำหนดค่ำเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรประมวลผลเพ่ือก ำหนดค่ำพิกัดแผนที่ให้กับรูปภำพ ด้วยกำร
คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือสั่งให้ประมวลผล เมื่อประเมินผลเสร็จจะแสดงผลค่ำ error ที่ได้จำกกำรปรับแก้ใน
หน้ำต่ำงด้ำนล่ำงสุด 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 
6. ท ำกำรเปิดภำพข้อมูลที่ได้จำกกำร Georeferencer และเปิดแผนที่ที่มีค่ำระบบพิกัดแล้ว  สังเกตุกำร

ซ้อนทับของข้อมูล 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่7 

การสร้างฐานข้อมูล(Database) 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที่ 7 การสร้างฐานข้อมูล (Database) 
 

 

 จะเป็นกำรสร้ำงข้อมูล Shapefiles ขึ้นมำใหม่ แล้วท ำกำรดิจิไทซ์ (Digitize) ข้อมูล ซึ่งจะยกตัวอย่ำง
ในกำรสร้ำงข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่ จุด (Point) เส้น (Line) พ้ืนที่ (Polygon) 

 Type ของข้อมูลคือ ก ำหนดประเภทของฟิลด์นั้น ประกอบด้วย 

 Text data (String) คือ  เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ต้องกำรน ำไปค ำนวณ 

 Whole number (Integer) คือ เลขจ ำนวนเต็ม 

 Decimal number (Real Number) คือ เลขจ ำนวนจริง มีจุดทศนิยม 

การสร้างฐานข้อมูลเชิงบรรยายในส่วน New Attribute 

ล าดับ Name ค าอธิบาย Type Width 

จุด Point Name_th ชื่ออำคำรภำษำไทย Text data 100 (เก็บตัวอักษร ไม่
เกิน 100 ตัวอักษร) 

Number จ ำนวนคน Whole number 3 (0-999) 

    

เส้น Line Name ชื่อถนน Text data 50 

Length ควำมยำวถนน (เมตร) Decimal number 10  

ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

พ้ืนที่รูปปิด
Polygon 

Area_ID รหัสแปลงปลูก Text data 15 

Area_M พ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) Decimal number 10 

ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

 

การน าเข้าข้อมูลปริภูมิ (Digitize) 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

7.1 การสร้างฐานข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point) 

1. เริ่มจำกกำรสร้ำงฐำนข้อมูล Shapefile โดยไปท่ีเมนู  

Layer >> Create Layer >> New Shapefile Layer… 

หรือจะใช้วิธีลัดที่แป้นพิมพ์คือ Ctrl + Shift + N ดังรูป  

 

 

2. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Point 

              

ประเภทของช้ันข้อมูล 

ก ำหนดระบบพิกัดอ้ำงอิงทำงภูมิศำสตร ์

กำรสร้ำงข้อมูลเชิงบรรยำย 

รำยกำรของข้อมูลเชิงบรรยำย 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

3. ส่วนในช่อง CRS ID ให้คลิกท่ีปุ่ม Specify CRS เพ่ือที่จะก ำหนดระบบพิกัดกริด UTM โซน 47  
พ้ืนหลักฐำน WGS84 (EPSG: 32647) แล้วคลิก OK 

 

 

4. สร้ำงข้อมูลเชิงบรรยำยในส่วน New Attribute หรือกำรสร้ำง Filed (Column) ยกตัวอย่ำงเช่น 
ให้สร้ำงข้ึนมำ 2 Field คือ ID และ Name ซึ่งค่ำที่ก ำหนดอยู่ตำรำงด้ำนล่ำง 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

5. จำกนั้นก็ก ำหนดใส่ค่ำข้อมูลเชิงบรรยำยตำมที่ก ำหนดในตำรำง ตำมด้ำนล่ำงนี้ 

 

 

6. จำกนั้นก็จะท ำกำรตั้งชื่อไฟล์ และท ำกำรบันทึก 

 



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 70 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

7. ซึ่งจะได้ชั้นข้อมูล Shapefiles แบบจุด (Point) ขึ้นมำใหม่ ดังภำพ 

 

8. เมื่อได้ชั้นข้อมูล Shapefiles แบบจุดแล้ว ให้ท ำกำร Digitize ข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม   Toggle 
editing ก็สำมำรถเริ่มท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล (Digitize) ได้  

9. เริ่มท ำกำร Digitize ข้อมูลโดยใช้ปุ่ม  Capture Point แล้วคลิกไปยังต ำแหน่งสถำนที่ที่
ต้องกำรจะมีหน้ำต่ำงให้ใส่ข้อมูล Attribute แล้วก็คลิก OK 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10. ผลลัพธ์กำรน ำเข้ำข้อมูลแบบจุด (Point) ทั้งหมด 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

7.2 การสร้างฐานข้อมูล Shapefile แบบเส้น (Line) 

 1. ในกำรสร้ำงข้อมูล Shapefile แบบเส้น (Line) จะมีขั้นตอนกำรสร้ำงชั้นข้อมูลเหมือนกับกำรสร้ำง
ข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point) เพียงแต่เปลี่ยนประเภท (Type) ให้เป็น “เส้น Line” เท่ำนั้น   

 2. ไปที่เมนู  

Layer >> Create Layer >> New Shapefile Layer… 

 
  

3. หน้ำต่ำง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Line 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

4. ส่วนในช่อง CRS ID ให้คลิกท่ีปุ่ม Specify CRS เพ่ือที่จะก ำหนดระบบพิกัดกริด UTM โดย
ก ำหนดให้เป็น WGS84 UTM Zone 47N (EPSG: 32647) แล้วคลิก OK 

 

 

5. คลิกท่ีปุ่ม  Toggle editing ก็สำมำรถเริ่มท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล (Digitize) ได้ โดยสำมำรถเลือก
เครื่องมือในกำรแก้ไขข้อมูลแบบเส้น ตำมข้ำงล่ำงนี้ 

 

                     1. Current Edits    2. Toggle Editing 

  3.  Save layer Edits   4. Add feature 

  5.  Move Feature(s)   6. Node Tool    

  7.  Delete Selected   8. Cut Feature    

  9.  Copy Feature   10. Paste Feature 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

6. เริ่มท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล (Digitize) โดยคลิกที่ปุ่ม  แล้วใช้เมำส์ท ำกำร Digitize ไปตำมเส้น
ถนน ทำงรถไฟ แม่น้ำ หรือลักษณะที่เป็นแบบเส้น จำกนั้นก็ใส่ข้อมูล Attribute ในช่องว่ำง แล้วคลิกปุ่ม OK 
ตำมดังรูปข้ำงล่ำง 

 

 

7. ผลลัพธ์กำรน ำเข้ำข้อมูลแบบเส้น (Line) ทั้งหมด 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

7.3 การสร้างฐานข้อมูล Shapefile แบบพ้ืนที่ (Polygon) 

 1. ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล Shapefiles แบบพ้ืนที่  (Polygon) จะมีขั้นตอนกำรสร้ำงชั้นข้อมูล
เหมือนกับกำรสร้ำงข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point) และเส้น (Line) เพียงแต่เปลี่ยนประเภท (Type) เป็น
แบบพ้ืนที่ (Polygon)  

 2. ไปที่เมนู  

Layer >> Create Layer >> New Shapefile Layer… 

 

 

3. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Polygon 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

4. ส่วนในช่อง CRS ID ให้คลิกท่ีปุ่ม Specify CRS เพ่ือที่จะก ำหนดระบบพิกัดอ้ำงอิงทำงภูมิศำสตร์
โดยก ำหนดให้เป็น WGS84 UTM Zone 47N (EPSG: 32647) แล้วคลิก OK 

 

 

 

5. คลิกท่ีปุ่ม Toggle editing ก็สำมำรถเริ่มท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล (Digitize) ได้ โดยสำมำรถเลือก
เครื่องมือในกำรแก้ไขข้อมูลแบบเส้น ตำมข้ำงล่ำงนี้ 

 

     1. Current Edits    2. Toggle Editing 

     3.  Save layer Edits   4. Add feature 

     5.  Move Feature(s)   6. Node Tool 

     7.  Delete Selected   8. Cut Feature 

     9.  Copy Feature   10. Paste Feature 
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6. เริ่มท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล (Digitize) โดยคลิกที่ปุ่ม    Capture Line แล้วใช้เมำส์ท ำกำร 
Digitize ไปตำมรูปอำคำรตึก สิ่งก่อสร้ำง หรือลักษณะที่เป็นแบบพ้ืนที่ จำกนั้นก็ใส่ข้อมูล Attribute ในช่องว่ำง 
แล้วคลิกปุ่ม OK ดังรูปข้ำงล่ำง  

 

 

7. หำกด ำเนินกำร Digitize ชั้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่มดินสออีกครั้งเพ่ือท ำกำร Save edit  

8. ผลลัพธ์กำรน ำเข้ำข้อมูลแบบพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) ทั้งหมด 
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9. แสดงภำพรวมกำรน ำเข้ำข้อมูลทั้งหมด 3 แบบ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และพ้ืนที่รูปปิด 
(Polygon) 

 

 

 
การ Snapping ข้อมูล 

 กรณีท่ีท ำกำร Digitize พ้ืนที่หรือแปลงที่ติดที่ติดกัน และต้องกำรให้จุดที่ท ำกำร digitize วิ่งไป
หำจุดเดิม จะต้องไปตั้งค่ำกำร Snapping ก่อน   

1. คลิกท่ี Setting >> Snapping options…  
2. จำกนั้นท ำกำรตั้งค่ำ Tolerance ก ำหนดรัศมีของกำร Snap เท่ำกับ 300 เมตรหรือขึ้นกับ

รำยละเอียดของข้อมูลที่ท ำ (กำกบำทเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องกำร Snap) 
3. ช่อง Mode เลือก to vertex and segment 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

7.4 การ Edit และ Update ฐานข้อมูล  

เมื่อท ำกำร Digitize ชั้นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หำกต้องกำรแก้ไขรูปร่ำงของชั้นข้อมูลเส้นและพ้ืนที่รูป

ปิด จะต้องท ำกำรคลิกเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม  จึงจะสำมำรถแก้ไขชั้นข้อมูลนั้นๆได้ 

1. กำร edits Shapefile ที่ Digitize เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกปุ่ม  
หรือคลิกขวำที่ชั้นข้อมูล เลือก Toggle Editing  

 

 

2. เมื่อเข้ำสู่โหมดแก้ไขแล้ว ไอคอนบำงตัวที่เคยเป็นสีเทำจะมีสีปรำกฏขึ้นมำ บ่งบอกว่ำเรำสำมำรถ
ใช้คุณสมบัตินั้นได้แล้ว 

3. คุณสมบัติทั่วไปในกำรแก้ไขชั้นข้อมูล 

a. เพ่ิมข้ันข้อมูล (Add Feature) มีไอคอนต่ำงกันไปตำมชนิดของเวกเตอร์ จุด             

เส้น   พ้ืนที่รูปปิด  

b. กำรย้ำย Node (Node Tool)  เป็นกำรย้ำย Node (จุดรอยต่อ) หนึ่งๆ ส ำหรับ
ข้อมูลจุดมีเพียง Node เดียวต่อ 1 ข้อมูล 

c. กำรลบข้อมูล (Delete Selected)  เป็นกำรลบข้อมูลที่เลือกอยู่ ที่ละชิ้นหรือ
หลำยชิ้นก็ได้ เลือกอยู่กับว่ำเลือกข้อมูลใดอยู่ 
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ตัวอย่างการย้าย Node 
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บทที่ 8 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่
 

 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำตั้งแต่ระดับง่ำยไปถึงยำก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นกำร
แสดงผลระหว่ำงควำมสัมพันธ์ของโทโพโลจี (Topology) กับข้อมูลเชิงบรรยำย โดยไม่ต้องผ่ำนขั้นตอนกำร
ท ำงำนที่ยุ่งยำก เช่น กำรระบุข้อมูลเชิงบรรยำยของกรำฟิก กำรวัดระยะทำง กำรค ำนวณพ้ืนที่ เป็นต้น หรือ
แม้กระทั่ง กำรวิเครำะห์ที่มีควำมซับซ้อน กำรค้นหำผลกำรซ้อนทับปัจจัย กำรวิเครำะห์เส้นทำงเข้ำถึงที่ใกล้
ที่สุด กำรวิเครำะห์พ้ืนที่เหมำะสมในกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำง หรือกำรพยำกรณ์แนวโน้นควำมเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้น 

 ในบทเรียนนี้ ได้น ำเสนอฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เบื้องต้นและอย่ำงง่ำย ตำม
ลักษณะกำรท ำงำนได้ 2 กลุ่มหลัก คือ 

1. การค านวณเบื้องต้น 

 - กำรค ำนวณพ้ืนที่ 
- กำรค ำนวณระยะทำง หรือเส้นรอบรูป 

2. การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Overlay) 

- Clip 
- Union 
- Intersect 
- Buffer 
- Symetrical Difference  
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8.1 การค านวณเบื้องต้น 

8.1.1 การค านวณพื้นที่ 
 กรณีท่ีท ำกำรวำดแปลงที่ดิน (Digitize) เรียบร้อยแล้ว ต้องกำรค ำนวณพ้ืนที่ทั้งหมดของแปลงที่ดิน ท ำ
ได้โดยใช้ Field Calculator ในตำรำงข้อมูลเชิงบรรยำย และใช้ Function Geometry -- > $Area เพ่ือท ำ
กำรค ำนวณพ้ืนที่อัตโนมัติจำกรูปแปลงที่ดินที่วำดไว้ ซึ่งจะเป็นกำรค ำนวณพ้ืนที่ในหน่วย ตารางเมตร 

 

1. เปิดตำรำงเชิงบรรยำย Open Attribute table ของชั้นข้อมูลที่ต้องกำรค ำนวณพ้ืนที่  

2. กดท่ี Edit table รูปดินสอ   

3. คลิก New Column    จะเป็นกำรเพ่ิมคอลัมน์ของตำรำง  

 

 

 

4. ที่หน้ำต่ำง Add Column 

- ช่อง Name กรอกค ำว่ำ Area_Meter 
- ช่อง Comment คือ ค ำอธิบำย ใส่ข้อควำมว่ำ “พ้ืนที่หน่วยเป็นตำรำงเมตร” 
- ช่อง Type คือ ก ำหนดประเภทของฟิลด์นั้น ในที่นี้ ค่ำเป็นตัวเลข เลือก Real จ ำนวนจริง 

 Integer จ ำนวนเต็ม 
 Decimal number ( real) จ ำนวนจริง จะมีค่ำทศนิยม 
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 Text เป็นตัวอักษร 
- Wide ควำมกว้ำงตัวอักษรหรือตัวเลขกรอกค่ำ 10  
- Precision  กรอก 2  
- กด OK 

 

5.  ทีห่น้ำต่ำง Field calculator 

- คลิกท่ี updates existing field เพ่ือท ำกำรปรับปรุงข้อมูลในช่องตำรำงที่ต้องกำร 

- เลือกที่ชื่อ Area_Meter 

- ช่อง Function ที่ใช้ Geometry -- > ดับเบ้ิลคลิกเลือก $Area จะปรำกฏที่ช่อง Expression  
ทำงซ้ำยมือ  กด OK 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

กรณตี้องกำรแปลงพื้นที่ขอบเขตอ ำเภอ (Amphoe) จำก หน่วยตารางเมตร เป็น พื้นที่หน่วย ไร่ 

6. เปิดตำรำงเชิงบรรยำย กดที่ Edit table รูปดินสอ   

7. คลิก New Column    จะเป็นกำรเพ่ิมคอลัมน์ของตำรำง  

 

 

 

8. ที่หน้ำต่ำง Add Column 

- ช่อง Name กรอกค ำว่ำ Area_Rai 
- ช่อง Comment คือ ค ำอธิบำย ใส่ข้อควำมว่ำ “พ้ืนที่หน่วยเป็นไร่” 
- ช่อง Type คือ ก ำหนดประเภทของฟิลด์นั้น ในที่นี้ ค่ำเป็นตัวเลข เลือก Real จ ำนวนจริง 

 Integer จ ำนวนเต็ม 
 Decimal number ( real) จ ำนวนจริง จะมีค่ำทศนิยม 
 Text เป็นตัวอักษร 

- Wide ควำมกว้ำงตัวอักษรหรือตัวเลขกรอกค่ำ 10   
- Precision  กรอก 2  
- กด OK  
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9. ทีห่น้ำต่ำง Field calculator 

- คลิกท่ี updates existing field เพ่ือท ำกำรปรับปรุงข้อมูลในช่องตำรำงที่ต้องกำร 

- เลือกที่ชื่อ Area_rai 

- ช่อง Function เลือก Fields and Value เลือก Fields ที่เก็บข้อมูล Area ที่มีหน่วยเป็นตำรำง
เมตร  

- จำกนั้น ดับเบิ้ลคลิก จะปรำกฏที่ช่อง Expression ทำงซ้ำยมือ : Area / 1,600 กด OK 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

8.1.2 การค านวณระยะทาง 
ก็ท ำเช่นเดียวกับข้ันตอนของกำรหำพื้นที่ ต่ำงกันตรงที่ช่อง Operator คลิกเลือก length  

1. เปิดตำรำงเชิงบรรยำย กดที่ Edit table รูปดินสอ   

2. คลิก New Column    จะเป็นกำรเพ่ิมคอลัมน์ของตำรำง  

 

 

 

3. ที่หน้ำต่ำง Add Column 

- ช่อง Name กรอกค ำว่ำ “Length” 
- ช่อง Comment คือ ค ำอธิบำย ใส่ข้อควำมว่ำ “ระยะทำง” 
- ช่อง Type คือ ก ำหนดประเภทของฟิลด์นั้น ในที่นี้ ค่ำเป็นตัวเลข เลือก Real จ ำนวนจริง 

 Integer จ ำนวนเต็ม 
 Decimal number ( real) จ ำนวนจริง จะมีค่ำทศนิยม 
 Text เป็นตัวอักษร 

- Wide ควำมกว้ำงตัวอักษรหรือตัวเลขกรอกค่ำ 10  
- Precision  กรอก 2  
- กด OK  
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4. หน้ำต่ำง Field calculator 

- คลิกท่ี updates existing field เพ่ือท ำกำรปรับปรุงข้อมูลในช่องตำรำงที่ต้องกำร 

- เลือกหัวตำรำงที่ต้องกำร Update ชื่อ Length 

- ที่แถบ Functions เลือกที ่Geometry แล้ว ดับเบิ้ลคลิกเลือก $length จะปรำกฏที่ช่อง 
Expression ทำงซ้ำยมือ 

- กด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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8.2 การซ้อนทับข้อมูล (Overlay Technique) 

8.2.1 การตัดข้อมูล (Clip) 
คือ เป็นฟังก์ชันส ำหรับตัดข้อมูลที่ต้องกำรตำมขอบที่ก ำหนด โดยตัดข้อมูลแผนที่ออกจำกชั้นข้อมูลที่

ต้องกำรด้วยแผนที่หรือพ้ืนที่ที่เป็นขอบตัด (Clip feature)  

 

ขั้นตอนการ Clip 

 1. เปิ ด ชั้ น ข้ อ มู ล  Tambon แ ล ะ  sankumpang ขึ้ น ม ำ  จ ำก นั้ น ให้ ไป ที่ เม นู  Vector >> 
Geoprocessing Tools >> Clip 

 

 

2. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Clip ขึ้นมำ เลือก Input vector layer เป็น Tambon ส่วน Clip 
layer เลือกเป็น sankumpang จำกนั้นก็เลือกที่เก็บ Output shape file แล้วก็คลิก OK  
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ผลลัพธ์ของกำร Clip 
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8.2.2 การรวมข้อมูล (Union) 
  เป็นฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ที่เกิดจำกกำรสนใจพ้ืนที่ของวัตถุที่ซ้อนกันมำกกว่ำ 2 พ้ืนที่ โดยรวม
คุณลักษณะทั้งหมดของชั้นข้อมูลน ำเข้ำทั้งสองไว้ด้วยกัน และสร้ำงเป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็น 
Polygon เท่ำนั้น ทั้งนี้กำรเลือกข้อมูลน ำเข้ำหรือชั้นข้อมูล ที่ใช้ซ้อนทับสำมำรถสลับกันได้ โดยไม่มีผลต่อ
ผลลัพธ์ 
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ขั้นตอนการ Union 

1. เปิดชั้นข้อมูล Tambon และ Amphoe ขึ้นมำ จำกนั้นให้ไปที่เมนู 

2. Vector >> Geoprocessing Tools >> Union   

3. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Union ขึ้นมำ เลือก Input vector layer 

เป็น Tambon ส่วน Union layer เลือกเป็น sankumpang  

จำกนั้นก็เลือกท่ีเก็บ Output shape file แล้วก็คลิก OK 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ของกำร Union 
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8.2.3 การเลือกบริเวณที่ซ้อนทับกัน (Intersect) 
คือ เป็นกำรซ้อนทับ (Overlay) ข้อมูลระหว่ำง 2 ชั้นข้อมูล โดยชั้นข้อมูลผลลัพธ์ (Output) จะเป็น

ข้อมูลที่อยู่ทั้งขอบเขตพ้ืนที่ของทั้ง 2 ชั้นข้อมูล ซึ่งจะไม่มีขอบเขตเกินจำกข้อมูล ทั้ง 2 ชั้นข้อมูล 
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ขั้นตอนการ Intersect 

1. เปิดชั้นข้อมูลที่ชื่อว่ำ sankumpang และ Place ขึ้นมำ  

จำกนั้นให้ไปที่เมนู Vector >> Geoprocessing Tools >> Intersect  

 

 

 

 

 

2. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Intersect ขึ้นมำ เลือก Input vector layer เป็น Place ส่วน Intersect layer 
เลือกเป็น sankumpang จำกนั้นก็เลือกที่เก็บ Output shape file แล้วก็คลิก OK 

 

ผลลัพธ์ของกำร Intersect 
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8.2.4 การสร้างแนวกันชน (Buffer) 
เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของกำรประมำณค่ำออกไปจำกข้อมูลตั้งต้น ข้อมูลที่น ำ

วิเครำะห์สำมำรถเป็นได้ทั้งในรูปแบบ Point, Line, Polygon ซึ่งผลลัพธ์คือ รูปแบบแบบ Polygon 

 

ขั้นตอนการท า Buffer  

1. เปิดจุดต ำแหน่งที่ตั้งของอ ำเภอ เพื่อท ำกำรสร้ำงแนวกันชน (Buffer) ออกไปจำกจุดเป็นระยะทำง 
5 กิโลเมตร 
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2. ไปที่แถบเมนู Vector  Geoprocessing Tools  เลือก Buffer (s) 

 

3. Input Vector Layer : ใส่ชั้นข้อมูล ที่ตั้งอ ำเภอ_skt และเลือกที่ Buffer distance เพ่ือกรอก
ค่ำกำรสร้ำงแนวกันชนออกไป 5 กิโลเมตร (โดยส่วนมำกหน่วยของโปรแกรมจะมีหน่วยเป็นเมตร) 
ดังนั้นจึงต้องกรอกค่ำเป็น 5000 เมตร และท ำกำรบันทึกไฟล์ใหม่ในช่อง Output shapefile 
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4. ผลลัพธ์ของกำรสร้ำง Buffer 

 

 

*** ในส่วนของการสร้าง Buffer ของช้ันข้อมูล เส้น และช้ันข้อมูล Polygon ก็ท าวิธีการเช่นเดียวกันกับ
ชั้นข้อมูลจุด แตกต่างกันที่ ข้อมูล Input ที่เลือกน าเข้าไปเท่านั้น*** 
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8.2.5 การเลือกบริเวณที่ไม่ซ้อนทับกัน (Symetrical difference) 
คือ เป็นกำรซ้อนทับ (Overlay) ข้อมูลระหว่ำง 2 ชั้นข้อมูล โดยชั้นข้อมูลผลลัพธ์ (Output) จะแสดง

พ้ืนที่บริเวณทีข่อบเขตพ้ืนที่ของทั้ง 2 ชั้นข้อมูล ไม่ซ้อนทับกัน 

 

ขั้นตอนการ Symetrical difference 

1. เปิดชั้นข้อมูลที่ท ำกำร Digitize แปลงยำสูบ (ยำสูบ.shp) และชั้นข้อมูลแปลงยำสูบที่วิเครำะห์ด้วยโปรแกรม 
(ดำวเทียม.shp)  

 

 

2. คลิกเลือกที่เมนู Vector  Geoprocessing Tools  Symetrical Difference 
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3. ในช่อง Input ใส่ชั้นข้อมูล ยำสูบ.shp และช่อง Differnce ใส่ชั้นข้อมูล ดำวเทียม.shp และตั้งชื่อผลลัพธ์
เป็น SymDiff.shp และกด OK 

  

ผลลัพธ์ของกำร Symetrical difference 
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บทที่ 9 

การท างานของ GPS บน QGIS 
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บทที่ 9 การท างานของ GPS บน QGIS 
 

 เป็นกำรน ำเข้ำค่ำพิกัดจำกเครื่อง GPS ที่ท ำกำรเก็บพิกัดต ำแหน่งของจุดที่ต้องที่ได้จำกกำรส ำรวจ 
ทั้งนี้เรำสำมำรถน ำเข้ำข้อมูล GPS บน QGIS ได้หลำกหลำยวิธี เช่น น ำเข้ำจำกเครื่อง GPS โดยตรง กำรน ำเข้ำ
ข้อมูลจำกไฟล์ GPX กำรน ำเข้ำจำก Notepad ซึ่งข้อมูลเป็น Text file (.txt) และน ำเข้ำด้วยโปรแกรม Excel 
นำมสกุล เป็น .CSV หรือ .txt 

9.1 การน าเข้าข้อมูลจากเครื่อง GPS 

น ำเข้ำข้อมูลโดยตรงจำกโปรแกรม QGIS โดยไม่ต้องผ่ำนโปรแกรม DNR Garmin โดยเรำจะใช้ GPS 
Tools ในกำรท ำโดยจะเลือก Download from GPS ซึ่งจะสำมำรถ up load ไฟล์จำกเครื่อง GPS  

 

**หมายเหตุ** จะสำมำรถใช้ได้กับเครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin เท่ำนั้น 
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- ช่อง GPS device จะข้ึน Garmin serial เพรำะจะใช้ได้ส ำหรับเครื่อง GPS Garmin เท่ำนั้น 

- ช่อง Port ให้เลือก USB  

- ช่อง Feature type สำมำรถเลือกได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่ำต้องกำรข้อมูลแบบใดบ้ำง จะมี  

- Way, point และ waypoints  

- ช่อง Layer name ใส่ขึ้นที่เรำต้องกำร 

- ช่อง Outputs file ใส่ที่อยู่ไฟล์ที่ต้องกำรจะบันทึกไว้ แล้วกด ok  

 

ผลลัพธ์จะได้ดังรูป  
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9.2 การน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ GPX 

1. ท ำกำรดำวโหลดข้อมูลตัวอย่ำง GPS จำกไฟล์ที่ได้จำกเครื่อง GPS ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยกำรเปิด 
GPS Tools  

Vector  GPS  GPS Tools 

 

   

2. จำกนั้นเลือกไฟล์ที่ได้มำจำกเครื่อง GPS โดยจะเป็นไฟล์นำมสกุล .gpx แล้วคลิก ok 
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3. ข้อมูลที่ถูกโหลดเข้ำมำแล้วจะถูกสร้ำงให้เป็นข้อมูลต่ำงๆ เช่น ข้อมูลแบบจุด หรือเส้น ตำมที่เครื่อง 
GPS ได้บันทึกไว้ โดยจะมำแสดงเป็นแผนที่ใน QGIS 

 

 

9.3 การน าเข้าข้อมูลจาก Text File 

1. ใส่ค่ำพิกัดที่ได้จำกเครื่อง GPS ในโปรแกรม Notepad โดยจะต้องมีสัญลักษณ์ “,” คั้นไว้ เพ่ือแทน
เป็น Column จำกนั้นก็ Save ไว้ที ่Folder ที่เรำต้องกำร นำมสกุลไฟล์จะเป็น.txt 

 

 

** หมายเหตุ : การเว้นวรรคใน Notepad ให้ใช้ปุ่ม Tab แทนการเคาะ Space Bar ** 
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2. ในส่วนของโปรแกรม QGIS โดยคลิกที่ปุ่ม  Add Delimited Text Layer จำกนั้นจะมี
หน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำ 

 

 

3. จำกนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม Browse เพ่ือที่จะเลือกไฟล์ Text ที่ได้ท ำกำรบันทึกไว้ ที่ชื่อว่ำ GPS.txt และ
กดปุ่ม OK จำกนั้นท ำกำรตั้งค่ำ coordinate ก็จะได้ดังภำพข้ำงล่ำงนี้ 
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4. ต ำแหน่งค่ำพิกัดจำกท่ีได้จำกกำรน ำเข้ำข้อมูล เครื่อง GPS  

 

 

5. เมื่อลองเปิดข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมบริเวณท่ีเก็บค่ำพิกัดจำกเครื่อง GPS จะเห็นได้ว่ำต ำแหน่งค่ำ
พิกัดตรงกับข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม 
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6. จำกนั้นท ำกำร Save ข้อมูลให้เป็นข้อมูลแบบ Shapefile โดยท ำกำรคลิกขวำที่ชั้นข้อมูล GPS >> 
Save as… ดังภำพด้ำนล่ำง 

 

7. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำง Save vector layer as… ปรำกฏขึ้นมำ Format: ให้เลือกเป็นแบบ ESRI 
Shapefile ส่วน Save as: ให้เลือกที่เก็บไฟล์เพ่ือท ำกำรบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม Browse จำกนั้นจะมี
หน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำแล้วท ำกำรตั้งชื่อไฟล์จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Save แล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK เรำก็จะได้ข้อมูลที่เป็น 
Shape file 
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9.4 การน าเข้าข้อมูลจาก Excel 

1. กรณีที่เก็บค่ำพิกัด GPS ในภำคสนำมและน ำค่ำพิกัดที่ได้ใส่ลงไปในโปรแกรม Microsoft Office 
Excel แล้ว หำกต้องกำรน ำข้อมูลค่ำพิกัดที่ได้มำเปิดในโปรแกรม QGIS เพ่ือแสดงค่ำจุดพิกัดต่ำงๆ ที่เก็บได้นั้น 
จะต้องท ำกำร Save ข้อมูลให้เป็นนำมสกุลไฟล์ .CSV (Comma delimited) หรือ .dbf จึงจะสำมำรถเปิด
ไฟล์ดังกล่ำวได้ ดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ  ในการใส่ค่าพิกัดและรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล GPS  

ถ้าเป็นตัวเลข (Integer) ให้พิมพ์ตัวเลข ชิดซ้าย  

ส่วนตัวอักษร (String) ให้พิมพ์ตัวอักษร ชิดขวา 
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       2. เมื่อต้องกำรน ำเข้ำค่ำพิกัดในโปรแกรม QGIS โดยคลิกที่ปุ่ม  Add Delimited Text Layer 
จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงใหม่ข้ึนมำ 

 

 

3. จำกนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพ่ือที่จะเลือกไฟล์นำมสกุล .CSV ที่ได้ท ำกำรบันทึกไว้ ที่ชื่อว่ำ 
GPS_BKK.CSV และกดปุ่ม CSV (Comma Separated values)  

ส่วนของ X field และ Y Field โปรแกรมจะท ำกำรใส่ค่ำ พิกัด X และ Y ให้อัตโนมัติ ถ้ำข้อมูลจำก 
Excel เรำก ำหนดถูกต้องอยู่แล้ว  

ในกรณี ที่โปรแกรมอ่ำนภำษำไทยไม่ออก ให้ไปปรับที่  Encoding เลือกเป็น System หรือ TIS 
620 หรือ UTF-8   

เมื่อตั้งค่ำเรียบร้อยให้ กด OK จำกนั้นท ำกำรตั้งค่ำ coordinate โดยเลือกระบบพิกัดท่ีต้องกำร และ
คลิก OK ก็จะได้ดังภำพข้ำงล่ำงนี้ 
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4. ต ำแหน่งค่ำพิกัดที่ได้จำกกำรน ำเข้ำข้อมูลโดยกำรกรอกค่ำพิกัดในโปรแกรม Excel  

 

5. เมื่อลองเปิดข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมบริเวณที่เก็บค่ำพิกัดจำกเครื่อง GPS จะเห็นได้ว่ำต ำแหน่งค่ำ
พิกัดตรงกับข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม 
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6. จำกนั้นท ำกำร Save ข้อมูล GPS_BKK ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ Shapefile โดยท ำกำรคลิกขวำที่
ชั้นข้อมูล GPS_BKK >> Save as… ดังภำพดำ้นล่ำง 

 

7. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำง Save as… ปรำกฏขึ้นมำ Format: ให้เลือกเป็นแบบ ESRI Shapefile ส่วน 
Save as: ให้เลือกที่เก็บไฟล์เพ่ือท ำกำรบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม Browse จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงใหม่ขึ้น
มำแล้วท ำกำรตั้งชื่อไฟล์จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save แล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK เรำก็จะได้ข้อมูลที่เป็น Shape file 
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บทที่ 10 

การท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงบรรยาย 
Attribute Data 
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บทที่ 10 การท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชงิบรรยาย Attribute 
 

10.1 การเรียกดูตารางรายละเอียดข้อมูลของ Shapefile 

1. ท ำกำรเรียกข้อมูล Shapefile จำก          เข้ำมำในชั้นข้อมูล Layer จำกนั้นคลิกขวำ ในชั้นข้อมูล 
แล้ว Open Attribute 

 

 

2. จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำหน้ำต่ำง Attribute table และปรำกฏรำยละเอียดต่ำงๆในตำรำง 
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10.2 การเพิ่ม Column  

1. กำรเพ่ิ มช่ องของ Column หำกต้ องกำรที่ จะเพ่ิ มหรือมี ข้ อมู ล เ พ่ิ ม  โดยคลิกที่  new column 

 

2.  ท ำกำรสร้ำง Field ใหม่ โดยคลิกปุ่ม    Toggle editing จำกนั้นท ำกำรเลือกปุ่ม New 
column แล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงให้ใส่รำยละเอียด  

                  
 

ใส่ชื่อ Field 

ใส่ Comment 

ก ำหนดชนิดของข้อมูล 

ก ำหนดจ ำนวนตัวอักษร 
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10.3 การลบ Column 

1. กำรลบ Column ที่เรำไม่ต้องกำรออก โดยเรำจะใช้ Delete column  

 

 

2. เลือก Column ที่ต้องกำรจะลบ แล้ว คลิก OK   
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10.4 การจัดเรียง Field 

 เป็นกำรจัดเรียงข้อมูลใน Field ในเรียงตำมล ำดับตัวอักษรก่อนหลัง หรือ เรียงตำมจ ำนวนจำกมำไป
หำน้อย หรือจำกน้อยไปหำมำกตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรดูและค้นหำข้อมูลรำยล่ ะเอียด
ต่ำงๆใน Field นั้นๆ โดยท ำกำรเปิดไฟล์ข้อมูลขึ้นมำก จำกนั้นคลิกขวำ Open Attribute แล้วคลิกที่หัว 
Column จะปรำกฏรูปสำมเหลี่ยมเล็กๆ เพ่ือคลิกในกำรจัดเรียงข้อมูล ดังภำพ 
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10.5 การ Join ตารางข้อมูล Attribute 

1. เรำสำมำรถท ำกำร Join ข้อมูลในตำรำง Attribute ของไฟล์สองไฟล์เพ่ือใช้ในกำรประมวลผลได้  
โดยเรำท ำกำรน ำเข้ำข้อมูล 2 ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก (Amphoe) กับข้อมูลเสริม (Tambon) จำกนั้นท ำกำร
คลิกขวำของชั้นข้อมูลหนึ่งแล้วท ำกำรเลือก properties 

 

 

2. เมื่อท ำกำรเลือก Properties แล้วให้ จะปรำกฏหน้ำต่ำง Layer properties จำกนั้นท ำกำรเลือก
ไปที่ join ดังภำพ 
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3. ดังภำพที่ปรำกฏให้เรำท ำกำรกดเลือกที่ปุ่ม เครื่องหมำยบวก จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำง Add 
vector joins จำกนั้นให้เรำท ำกำรเลือก Shapefile ที่เรำต้องกำรให้ตำรำงข้อมูล join กันโดยท ำกำรเลือกที่
ไฟล์ 

 

 

 

 

 

 

4. เมื่อท ำกำรกด OK แล้วเรำสำมำรถท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลได้โดยท ำกำรคลิกขวำที่ชั้น
ข้อมูลแล้วท ำกำรเลือกท่ี open attribute table เพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูลว่ำท ำกำร join กันหรือไม ่

 

**หมายเหตุ  : ข้อส าคัญ รำยละเอียดใน Field จะต้องมีรำยละเอียดข้อมูลที่ตรงกันหรือว่ำมี
ตำรำงหลักที่มีข้อมูลไม่ซ้ ำกัน (Primary key) เพ่ือใช้ในกำร join ข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งไม่ส ำคัญที่ชื่อ field 
ว่ำต้องมีชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งชื่ออำจแตกต่ำงกันได้ แต่รำยละเอียดภำยในที่ใช้ join เข้ำหำกันนั้นต้อง
เหมือนกัน เพรำะเรำต้องให้ข้อมูลนั้นหำกันจนเจอและตรงกัน เมื่อท ำกำรเลือกรำยละเอียดข้อมูลเรียบร้อย
แล้วจึงท ำกำรกด ok จำกนั้นจะกลับไปสู่หน้ำ Layer properties แล้วจึงท ำกำรกด ok อีกที  
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10.6 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับรูปภาพ 

1. เปิดชั้นข้อมูลแบบจุดที่ต้องกำรน ำมำเชื่อมต่อกับรูปภำพ 

 
 

2. คลิกเปิดข้อมูลตำรำงขึ้นมำ  เพ่ือสร้ำง Field ใหมใ่นกำรเก็บท่ีอยู่ของรูปภำพที่ต้องกำรจะท ำกำร
เชื่อมโยงกับข้อมูลจุด  
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3. คลิกท่ีปุ่มดินสอ เพื่อท ำกำรแก้ไขตำรำง ซึ่งจะท ำให้สำมำรถ เพิ่ม Column ใหม่ได้ 

 

 

4. ให้ท ำกำรกรอกข้อมูลตำมรูปด้ำนล่ำงนี้ และท ำกำร Copy ที่อยู่ของไฟล์ภำพไปวำงไว้ในตำรำง 
URL ที่ได้ท ำกำรสร้ำงใหม่ 

 

2 
1 2 

3 
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5. พิมพ์ที่อยู่ของภำพลงในช่อง Filed ที่ชื่อว่ำ Picture และเมื่อพิมพ์เสร็จทุกบรรทัดแล้ว ให้บันทึก
กำรแก้ไขทุกครั้ง คือ กดที่รูปแผ่นดิสก์ และกดที่ดินสอ 1 ครั้ง เมื่อท ำกำรกรอกที่อยู่ของภำพครบทุกภำพ และ
กด ปิดดินสอ เพ่ือท ำกำร Save ข้อมูล 

 

6. จำกนั้นไปที ่Database >> eVis >> eVis Event Id Tool เพ่ือเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในกำร
เชื่อมโยงข้อมูลค่ำพิกัดกับข้อมูลรูปภำพ  

 

7. หำกท ำกำรคลิกท่ีจุดแล้ว ภำพไม่ปรำกฏ ให้คลิกที่ Tab Option เพ่ือท ำกำรตั้งค่ำกำรเชื่อมโยงไป
ยังที่อยู่ของไฟล์ภำพที่ท ำกำรจัดเก็บไว้  
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8. ก ำหนดค่ำต่ำงๆ ตำมภำพ และลองคลิกท่ีจุดค่ำพิกัดใหม่อีกครั้ง 
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10.7 การสืบค้นข้อมูล  

 กำรสืบค้นข้อมูล จะสืบค้นข้อมูลได้ทั้งข้อมูลเชิงบรรยำยและข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยในบทนี้จะเรียนรู้
กำรจัดกำรกับข้อมูลเชิงบรรยำยทั้งสิ้น 2 หัวข้อ คือ กำรสอบถำมข้อมูลทั่วไป (Identify) และกำรสืบค้นแบบมี
เงื่อนไข (Using Expression) 

10.7.1 การสอบถามข้อมูลทั่วไป (Identify)  

  คือ เป็นกำรค้นหำข้อมูลโดยเลือกจำกส่วนที่เป็นกรำฟิก เพ่ือแสดงข้อมูลรำยละเอียดที่ต้องกำรทรำบ 

ขั้นตอนการ Identify 

1. คลิกเลือกชั้นข้อมูล Amphoe จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม    คลิกบนส่วนที่เป็นกรำฟิกของชั้นข้อมูล 
Amphoe จะปรำกฏหน้ำต่ำง Identify Results แสดงข้อมูลที่อธิบำยรำยละเอียด 

 

 
 

 

ตัวอย่าง อ ำเภอแม่แจ่ม อยู่บริเวณไหนของจังหวัดเชียงใหม่  



คู่มือโปรแกรม Quantum GIS Version 2.14  
 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 124 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

10.7.2 การสืบค้นแบบมีเงื่อนไข (Using Expression) 

 กรณีที่มีข้อมูลจ ำนวนมำก เรำจะใช้วิธีที่ผ่ำนมำ อำจจะท ำให้ไม่สะดวกในกำรสืบค้น ดังนั้น ให้ใช้ วิธีสืบค้น
อย่ำงละเอียด  ซึ่งกำรสืบค้นแบบนี้เรำจะต้องทรำบ ชื่อ Filed ที่ต้องกำรสืบค้น 

ค ำสั่งในกำรสืบค้นจะให้ภำษำ SQL (Structured Query Language) โดยสืบค้นจำกกำรระบุค ำสั่งให้กับ
โปรแกรม ชื่อฟิลด์ = ค่ำที่ต้องกำรค้นหำ 
 

 
 
ขั้นตอนการสืบค้น 
1. เปิดข้อมูลเชิงบรรยำยโดย คลิกขวำที่ชั้นข้อมูล Province >> Open Attribute Table 

 

 
 

ตัวอย่าง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีท้ังหมดก่ีจังหวัด 
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2. คลิกเลือกเมนู Select feature using expression  
 

 
 

3. ท ำกำรเลือกหัวฟิลด์ที่เก็บข้อมูลภูมิภำค คือ Region   

4. ที่ช่อง Function คลี่ที่ Field and Values >> Double Click ที่ Region จะปรำกฏทำงช่องด้ำน
ซ้ำยมือ จำกนั้นกดเครื่องหมำย = และคลิกเลือกท่ี all unique เพ่ือแสดงข้อมูลในหัวฟิลด์ Region 
และท ำกำรเลือก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และคลิกเลือก Select ดังรูป 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ผลลัพธ์จะพบว่ำมีจ ำนวนทั้งหมด 20 จังหวัดที่อยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 การใช้ค าสั่ง มากกว่า น้อยกว่า  ไม่เท่ากับ 

 กำรใช้เครื่องหมำย มำกกว่ำ (>) น้อยกว่ำ (<) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ (>=) น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ (<=) 
และเครื่องหมำย ไม่เท่ำกับ (<>) ในกำรค้นหำตัวอักษรได้ ด้วย เช่น   

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการสืบค้น 
1. เปิดข้อมูลเชิงบรรยำยโดย คลิกขวำที่ชั้นข้อมูล Province >> Open Attribute Table 

2. คลิกเลือกเมนู Select feature using expression  
3. ท ำกำรเลือกหัวฟิลด์ที่เก็บข้อมูลขนำดของพ้ืนที่ คือ Area  

4. ที่ช่อง Function คลี่ที่ Field and Values >> Double Click ที่ Area จะปรำกฏทำงช่องด้ำน
ซ้ำยมือ  

5. จำกนั้นคลี่ที่ Operators เลือกเครื่องหมำย <= และพิมพ์ตัวเลข  เพ่ือแสดงข้อมูลในหัวฟิลด์ 
Area และท ำกำรเลือก จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 1,000,000,000 ตำรำงเมตร และคลิกเลือก 
Select ดังรูป 

 

ตัวอย่าง  จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1,000,000,000 ตำรำงเมตร    

            ใช้ค ำสั่ง Area <= 1,000,000,000 

1 

2 4 

5 

3 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

ผลลัพธ์จะพบว่ำมีจ ำนวนทั้งหมด 8 จังหวัด 30 Polygon ที่มีพ้ืนที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
1,000,000,000 ตำรำงเมตร 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 การเชื่อมประโยคการสืบค้น (Combining expressions) 

 สำมำรถเชื่อมด้วยตัวด ำเนินกำร AND และ OR 
 
 
 
 
 
 
 

 การสืบค้นโดยใช้ค าสั่ง Like 

ใช้ส ำหรับในกำรสืบค้นค ำใดค ำหนึ่งที่เรำสนใจ โดยค ำสั่งจะใช้ Like แทนเครื่องหมำย เท่ำกับ 
มำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำ โดยสิ่งที่เรำต้องกำรสืบค้นหำกไม่ทรำบให้ใช้เครื่องหมำย % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง จ ำนวนนักเรียนที่มีมำกกว่ำ  1000  คน แต่ไม่เกิน 2000 มีก่ีโรงเรียน  

ใช้ค ำสั่ง   Student > 1000    And  Student <= 2000 
แตกต่ำงจำก     Student > 1000      Or  Student <= 2000 อย่ำงไร?? 

ตัวอย่าง ต้องกำรหำจังหวัดที่ข้ึนต้นด้วยค ำว่ำ “นคร” หรือ ลงท้ำยด้วยค ำว่ำ  

“บุรี” มีจังหวัดอะไรบ้ำง  

ใช้ค ำสั่ง  Prov_name_th LIKE ‘นคร%’ 
หรือ       Prov_name_th LIKE ‘%บุรี’ 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

 

บทที่ 11 

การจัดท าแผนที่  

(Layout Creating) 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

บทที่ 11 การจัดท าแผนที่ (Layout Creating) 
 

 แผนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรแสดงผลข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งอำจเป็นกำรแสดงผล
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ ข้อมูลแผนที่ที่ถูกน ำเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ส่วน
ใหญ่จะได้จำกแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) และแผนที่เฉพำะเรื่อง (Thematic Map) โดยแผนที่ 
ภูมิประเทศ เป็นแผนที่ซึ่งแสดงลักษณะพ้ืนผิวโลกและรำยละเอียดของข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฏอยู่บนพ้ืนผิวโลก  
ทั้ง 3 มิติ ดังนั้นแผนที่ภูมิประเทศจึงเป็นแผนที่พ้ืนฐำนหรือเป็นแหล่งข้อมูลของแผนที่เฉพำะเรื่องนั่นเอง สำ
หรับแผนที่เฉพำะเรื่อง เป็นแผนที่ที่แสดงรำยละเอียดข้อมูลเชิงคุณภำพ หรือเชิงปริมำณของภูมิลักษณ์ต่ำงๆ  
ที่เฉพำะเจำะจง (Specific feature) โดยมีควำมสัมพันธ์กับรำยละเอียดของภูมิประเทศบำงอย่ำงที่จ ำเป็น 

องค์ประกอบพื้นฐานของแผนที่ 

องค์ประกอบพ้ืนฐำนของแผนที่ (Basic map element) ที่จ ำเป็นมีดังต่อไปนี้ 

1. ตัวภำพแผนที่ (Map Body) 

2. ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ (Legend) 

3. ชื่อแผนที่ (Map Title) 

4. มำตรำส่วนแผนที่และรำยละเอียดเส้นโครงแผนที่ (Map Scale and Projection) 

5. ทิศเหนือ (North Arrow) 

6. รำยละเอียดเส้นโครงแผนที่ หรือระบบพิกัด (Projection) 

7. แหล่งที่มำของข้อมูล (Source Statement) 

8. ผู้จัดท ำแผนที่ (Cartographer Name) 
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11.1 การสร้าง Map Layout 

 1. เปิด Shapefile ที่ต้องกำรจะพิมพ์ออกมำ  

 

  

2. ไปที่เมนู “Project” เลือก “New” จำกนั้นเลือก “New print Composer” จำกนั้นคลิกปุ่ม OK 
ก็จะได้หน้ำต่ำงดังภำพด้ำนล่ำง  
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11.2 การน าเข้าตัวแผนที่ 

 1. คลิกท่ี “Add image” ที ่Tool Bar เพ่ือน ำตัวภำพเข้ำมำ  

 

 2. ลำกกรอบสี่เหลี่ยมบนพ้ืนที่ว่ำงในขนำดที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงตัวแผนที่ 

 3. ด้ำนขวำของหน้ำต่ำง เลือกค ำว่ำ “Composition” กำรปรับขนำดของตัวภำพแผนที่ในกรอบที่
สร้ำงไว้ ให้ไปที่แถบ 3 แต่งองค์ประกอบ  

4. กรณีต้องกำรให้แผนที่มีขนำดเท่ำกับหน้ำ Data view ให้กดท่ีแถบ “Set to Map Canvas 
Extent” แต่ถ้ำต้องกำรขยำยภำพให้ใหญ่ขึ้นให้เปลี่ยนตัวเลขทีม่ำตรำส่วน 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

11.3 การสร้างค าอธิบายสัญลักษณ์ (Legend) 

1. คลิกปุ่ม “Add new legend”     เพ่ือเพ่ิมค ำอธิบำยสัญลักษณ์ (Legend) >> แล้วคลิกบน
พ้ืนที่ว่ำง ใน Layout ดังภำพ    

            

 

2. ในหน้ำต่ำงด้ำนขวำ คลิกที่แถบ “Item Properties” ให้เปลี่ยนที่ “Title” จำก “Legend” เป็น 
“สัญลักษณ์” แล้วคลิกท่ี “font” >> “title font” เป็นขนำด size 16 

 

3. ในแถบ Composition ได้แก่ width และ height และช่องอ่ืนๆ สำมำรถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ตำม
ต้องกำร 

 ชื่อหัวข้อสัญลักษณ์ตอนนี้ คือ “ขอบเขตอ าเภอสันก าแพง” เรำจะต้องเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับ
แผนที่ที่เรำท ำนั้นคือ “แผนที่จ ำนวนประชำกรรำยต ำบล ปี 42” กำรให้สัญลักษณ์ข้อมูลจึงใช้แทนจ ำนวน
ประชำกร เพรำะฉะนั้น ชื่อหัวข้อสัญลักษณ์จึงต้องเปลี่ยนให้ถูกต้อง 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

11.4 การน าเข้าทิศ รูปภาพ และมาตราส่วน 

 1. กำรน ำเข้ำเข็มทิศ คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือน ำเข้ำรูปเข็มทิศที่เตรียมไว้ หรือค้นหำรูปเข็มทิศจำก 
Search directories ของตัวโปรแกรม  

กรณีน ำเข้ำรูปเข็มทิศจำกภำพท่ีเตรียมไว้ ให้ลำกไปที่ Layout >> คลิกที่แถบ Item Properties คลิก 
Path จำกนั้นท ำกำรเลือกภำพจำก folder และปรับแต่งภำพให้มีขนำดที่เหมำะสม 

 

 2. คลิกปุ่ม “Add new scalebar”            แล้วคลิกบน layout ด้ำนล่ำงแผนที่ จำกนั้นให้ตั้งค่ำใน
กรอบ Item Properties 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

Size    : 4000 

Map unit per bar unit  : 1000 

Height    : 3 mm 

Left     : 2   

Rights     : 5 

Label units   : km 

 

11.5 การสร้างเส้นกริด (Grid Line) 

 1. คลิกท่ีตัวแผนที่ให้ทำงด้ำนขวำ Active   >>   จำกนั้นคลิกแถบ Item Properties >> คลิกท่ี 
Show grid 
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ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

2. จำกนั้นให้ตั้งค่ำต่ำงๆ ดังนี้ 

  - ท ำเครื่องหมำย x ในกล่องสี่เหลี่ยม เพื่อแสดงกริด 

  - ชนิดของกริดให้เลือกเป็น Solid หรือ Cross 

  - ก ำหนดช่วงค่ำ Interval x และ y เท่ำกับ 5,000 

  - ท ำเครื่องหมำย x ที่กล่องวำดตัวหนังสือ 

  - ทิศทำงของตัวอักษร เลือกเป็น ทิศทำงของขอบเขต 

- ควำมแม่นย ำของค่ำพิกัด เท่ำกับ 0 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของกริด 

แบบ 
solid

 

แบบ 
cross

 

 

ข้อควรระวัง !!! 
 กำรตั้งค่ำต่ำงๆ ในส่วนของกำรสร้ำงกริดนั้น ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องตั้งค่ำตำมที่คู่มือนี้ก ำหนด
เสมอไป ขึ้นอยู่กับมำตรำส่วนและควำมเหมำะสมของแผนที่นั้นๆ ด้วย  
 ถ้ำต้องกำรให้ Scale แผนที่มีขนำดใหญ่ ให้ลดตัวเลขและถ้ำต้องกำรให้ scale แผนที่มี
ขนำดเล็ก ให้เพ่ิมตัวเลข 
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ทิศทางของตัวอักษร 

 

 

 

 

แนวราบ 

 

 

 

 

 แนวตั้ง 

 

 

 

 

 

 

แนวทิศทางของขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

แนวราบและแนวดิ่ง 

 

 3.  ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนสีกรอบ และทิศทำงตัวอักษร ให้ไปที่ Item Properties  

 

4. หลังจำกตั้งค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดองค์ประกอบต่ำงๆ ของแผนที่ให้สวยงำม 
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11.6 การ Export แผนที่เป็นรูปภาพ 

 1. ไปที่เมนู Composer จำกนั้น เลือก Export as Image 
 2. ให้ Save ใน folder ที่ต้องกำร ตั้งชื่อไฟล์ว่ำ “Layout Population map”  >>  แล้วคลิก Save 
และเลือกรูปแบบภำพ เป็นไฟล์นำมสกุล .jpeg   

3. ลองเข้ำไปเปิดภำพที่ได้ save ไว้ใน folder ชื่อไฟล์ Layout Population map. jpeg ซึ่งจะ
สำมำรถ Copy ไปวำงในรำยงำนหรือน ำใช้ในกำรน ำเสนอในสื่อต่ำงๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


