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----------------------------------------------

GIS

หรือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ ระบบการทํางานที่ผสมผสานกันระหว่าง
ฮาร์ตแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ หรือภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการ
รวบรวม การบริหารจัดการการวิเคราะห์ และการแสดงรูปแบบข้อมูลทางแผนที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้มองเห็น และเข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่แสดงออกมาผ่านแผนภูมิ แผนที่ และรายงานต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง ไม่เพียงเท่านี้ ระบบ GIS ยังสามารถตอบคําถามที่ต้องการได้อีกด้วย ทั้งนี้ระบบ GIS สามารถ
นํามาผสมผสานและประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ซึ่งนับว่ามีอรรถประโยชน์มากหากนําใช้ให้ถูกวิธีนั่นเอง
การเกิดขึ้นครั้งแรกของ GIS ได้ถือกําเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1960 ณ แถบอเมริกาเหนือ โดย
หน่วยงาน Canada Geographic Information System ในประเทศแคนนาดา ซึ่งเหตุผลในการจัดตั้ง
GIS ขึ้นนั้น เนื่องจากแคนาดาต้องการรายได้หลักทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ
เป็ น จํานวนมาก ภาระหน้ าที่ ห ลั กของหน่ วยงานดังกล่าว คือ การสํ ารวจเพื่ อ การวางแผนดํ าเนิน การ
เกี่ยวกั บทรั พยากรป่าไม้ แร่ธรรมชาติ แหล่ งที่อ ยู่อ าศั ย แหล่ งน้ํ า โดยการทํางานในระยะเริ่ม ต้น ยังมี
ข้อจํากัดทางด้านเทคนิคหลายประการ เช่น
- ข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินไป
- คอมพิวเตอร์ที่มีกําลังและประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
- เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้แค่อักษร และเส้นตรงเท่านั้น
- ป้อนข้อมูลทางด้าน Graphic ไม่ได้
- ระบบไม่สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้
จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ.1980-1990 GIS มีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของ GIS กันมากขึ้น รวมทั้งมีปัจจัยความก้าวหน้าทางพัฒนาการคอมพิวเตอร์ และระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล (Networking) การพัฒนาทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นี้เอง จึงทําให้การ
จั ดเก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบสามารถจุ ไ ด้ ม ากขึ้ น สามารถมองภาพรวมและองค์ ป ระกอบต่ างๆ ของพื้ น ที่ ใ น
ภาพรวมได้ง่ายขึ้น
นอกจาก GIS จะสามารถผลิตแผนที่ได้อย่างสวยงามและมีการแสดงผลผ่านจอแสดงผลแล้ว GIS
ยังสามารถสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแผนที่บนระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถเรียกค้น
ข้อมูลมาดูได้หลายข้อมูลพร้อมกันจากการแสดงผลเป็นชั้น ข้อมูล (Layer) ทําให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลที่มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
GIS มาจากคําว่า Geographic Information System หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์” ซึ่งหมายถึง กระบวนการทํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่ (spatial
data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกําหนดข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) เพื่อนํามาประมวลผล
หรือวิเคราะห์ทําแบบจําลองต่างๆ และแสดงผลในรูปของข้อ มูลเชิงพื้นที่ เพื่อนํามาใช้สนับสนุนในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การวางแผนที่ซับซ้อน เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตําแหน่งในเชิงพื้นที่
เช่น ตําแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมู ล หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่ า
smart map นั่นเอง
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เป็ น โปรแกรมที่ สามารถนํ าไปใช้ ใ นการสร้ างและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
รูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอย่างบนพื้นผิวโลก (Spatial) เกี่ยวกับระบบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและ
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แผนผังต่างๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถ
แปลและถอดออกมาเป็นรหัสอิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งสามารถเรียกออกมาใช้งาน เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูลได้
แต่จากการสํารวจอัตราส่วนในการนําไปใช้ประโยชน์ถือว่า ประสบผลสําเร็จค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
เพราะมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความต้องการ
และการทํางานของแต่ละหน่วยงาน
ในกระบวนการการทํางานของ GIS จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์
(Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคํานวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ กล่าวง่ายๆ คือ การใช้สมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ นั้นเอง
เนื่องจาก GIS ใช้กล้องดาวเทียมในการทํางาน จึงมีส่วนช่วยให้การทํางานของ smart map มี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้กับทุกหน่ วยงาน เช่ น ช่วยให้ตรวจสอบถึ ง
ลักษณะของพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างละเอียด ในมุมมองที่กว้างขึ้นอีกด้วย หรือการแสดงภาพเหตุการณ์นั้นๆ ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า GIS นั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก สามารถนํามาประยุกต์ใช้และเป็น
ประโยชน์ ต่อหลายหน่วยงานอีก ด้วย เช่ น การตรวจสอบพื้นที่ ที่ยากต่อ การเข้าถึง นอกจากจะช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือแรงงานในการทํางานแล้ว smart map ยังช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยํา ไม่
เพียงเท่านี้ ระบบ GIS ยังมีประโยชน์ต่อการวางผังเมือง ช่วยในการวางแผนล่วงหน้า ทั้งระบบไฟฟ้า
ประปา ท่อน้ําทิ้ง บ่อบําบัด
น้ําเสีย ฯลฯ และมีการแสดงผลที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจอีกด้วย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการนํามาใช้งานของระบบ
GIS ซึ่งหลากหลายและมีประโยชน์รอบด้านมาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
1. การอนุรักษ์ละจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management, Conservation) การจัดการ
ทางพืชและสัตว์ในดิน (Flora and Fauna) สัตว์ป่า (Wild Life) อุทยานแห่งชาติ (National Park) การ
ควบคุมและติดตามมลภาวะ (Pollution Control and Monitoring) และแบบจําลองด้านนิเวศวิทยา
(Ecological Modeling)
2. การจัดการด้านทรัพยากร/การเกษตร (Resources Management / Agriculture) การจัดการ
ระบบชลประทาน การพั ฒ นาและจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และการทําไม้ฯ
3. การวางแผนด้านสาธารณะภัย (Disaster Planning) การบรรเทาสาธารณะภัย การติดตาม
การปนเปื้อนของสารพิษ และแบบจําลองผลกระทบอุทกภัย (Modelling Flood Impacts)
4. ด้านผังเมือง (Urban GIS) การวางแผนผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น
ถนน เขื่อน คลอง เป็นต้น การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร การเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้พื้นที่ การวางผั งเมือง การวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม ที่ดินและภาษีที่ ดิน ระบบการระบายน้ําเสี ย
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯลฯ
5. การจัดการสาธารณูปโภค (Facilities Management) การจัดการด้านไฟฟ้า ประปา ท่อส่ง
ก๊าซ หน่วยดับเพลิง ระบบจราจรและโทรคมนาคม
6. การวิเคราะห์ด้านตลาด (Marketing Analysis) การหาที่ตั้ง ที่เหมาะสมในการขยายสาขา
หรือสํานักงาน
7. ด้านการเดินทาง แสดงแผนที่ เส้นทาง จุดสําคัญในการเดินทาง เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
8. ด้านประโยชน์ทางการทหาร
9. ด้านสาธารณสุข เพื่อดูการแพร่ขยายของโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้หวัด
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10. ด้านโบราณคดี
จากประโยชน์ ต่างๆ ข้ างต้ นจะพบว่ า ในปั จ จุ บัน กิ จ กรรมต่ างๆ ล้วนมี ความจํ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งใช้
ประโยชน์จากแผนที่ และระบบ GIS ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญเพื่อประกอบในกานตัดสินใจ จึงอาจกล่าวได้
ว่า GIS เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารและจ้าหน้าที่ทุกๆ ส่วน ซึ่งสามารถมอง
ภาพรวมของแผนที่ ต่ างๆ และลั ก ษณะองค์ ป ระกอบของพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน จึ ง ง่ า ยต่ อ การตั ดสิ น ใจ
วางโครงการ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

GIS ในอนาคต
ในปัจจุบัน GIS ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น IT ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
ช่วยให้สามารถเห็นภาพหรือพื้นที่ต่างๆ ได้ในมุมกว้างอย่างชัดเจน อีกทั้งสะดวกต่อการทํางานและช่วยให้
การวิเคราะห์พื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะไม่จําเป็นต้องออกเดินทางไปยังพื้นที่นั้นๆด้วยตนเอง
หรือช่วยอํานวยความสะดวกในกรณีที่เราต้องออกเดินทางไปในที่ๆ ยากต่อการเข้าถึง และมีข้อจํากัดด้าน
เวลา หรือระยะทางในการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น GIS จึงช่วยลดต้นทุนในการเดินทางได้เป็นอย่างดี
พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มี ส่ วนช่ วยส่ งเสริ มให้ ก ารดํ าเนิ น งานต่ างๆ ไปเป็ น อย่ า ง
สะดวกสบายมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ GIS จะได้รับความนิยมและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความ
ต้องการของแต่ละองค์กร ด้วยเหตุนี้เอง GIS จึงเป็นที่แพร่หลายมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งยังถูก
พัฒนาความสามารถให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้น ในอนาคตคาดว่า GIS คงมีระบบและขั้นตอนการทํางานที่ง่ายและสะดวกสบายกับผู้ที่ใช้
งานมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาให้เป็นประโยชน์
กับผู้ใช้โดยตรง มีตัวเลือกที่ช่วยในการวิเคราะห์ทํางาน หรือตอบคําถามที่เราสงสัยได้มากกว่านี้ สามารถ
แสดงภาพและลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวได้ใกล้เคียงความเป็นจริง มีราคาต้นทุนการใช้ที่ถูกลง และยัง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างแพร่หลายกับทุกๆ หน่วยงานอีกด้วย

กรณีศึกษาการนํา GIS ไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ


การขยายตัวทางธุรกิจของ Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. แห่งอเมริกาเหนือ ได้จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 3,100 คน และ
เตรียมการจะขยายสาขาให้ทั่ว สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจได้
เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในความท้าทายที่สําคัญคือ ทางบริษัทต้องการเครื่องมือที่แสดงได้ถึงสภาพทางพื้นที่
และภูมิศาสตร์ ที่สามารถแสดงพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกที่สุด ทางบริษัทได้เลือกใช้ระบบ
GIS ในการวางแผน โดยมีจุดมุ่งหมายในการวางตําแหน่งที่ตั้งร้านและสาขาใหม่เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้า
และเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทางต้นทุนที่จะเกิดขึ้นได้
ในการทํ า งาน ทางฝ่ า ยการตลาดของบริ ษั ท เลื อ กใช้ ซ อฟแวร์ ท างระบบ Geographic
Information System เพื่อช่วยในการจัดการและวางตําแหน่งของสาขา เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของ
ลูกค้าได้อย่างแม่นยํา ในการทํางานระบบได้แสดงข้อมูลผ่านทางรายงานและแผนที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
และครบถ้วน ไม่เพียงเท่านี้ระบบยังสามารถแสดงศูนย์กลางและจุดสําคัญต่างๆ ของพื้นที่อย่างละเอียดได้
ในระยะ 1–5 ไมล์
ผลลัพธ์จากการใช้ระบบ GIS ในการวางแผนขั้นตอนต่างๆ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ของบริษัท Levi Strauss & Co. ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “จากเมื่อก่อนทางบริษัทไม่เคยมีระบบที่
ช่วยในการทํางานด้านนี้เลย แต่ระบบ GIS สามารถสร้างและออกแบบในสิ่งที่พวกเรากําลังต้องการได้เป็น
อย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ระบบยังช่วยในการลดความผิดพลาดลงอีกด้วย” กล่าวโดยสรุปแล้ว ทางบริษัท Levi
Strauss & Co. เชื่อว่าการวางตําแหน่งสาขาที่ดีนั้น ต้องเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่ง
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เป็ น เรื่ อ งที่ สําคั ญ และละเลยไม่ ไ ด้ ฉะนั้ น แล้ วระบบดั งกล่ า วไม่ ไ ด้ ง่ายสํ าหรั บ การทํ างานเท่ านั้ น แต่ ยั ง
สามารถลดต้นทุนในการดําเนินการได้เป็นอย่างดี


การใช้ GIS เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ DHL Express

บริษัทขนส่งสินค้า DHL Express ถือเป็นผู้นําทางธุรกิจการขนส่งทั่วโลกมากว่า 35 ปีแล้ว
ปัจจุบันทางบริษัทมีพนักงานมากกว่า 550,000 คน และให้บริการกว่า 220 ประเทศ โดยจุดมุ่งหมาย
ในการปรับปรุงองค์กรครั้งนี้คือ การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ความท้าทายของบริษัทคือ จุด
รับส่งและรวมสินค้าของบริษัทอยู่ที่สวีเดน ซึ่งเป็นจุดรวมพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากถึง 1400 คัน หรือ
เป็น 40% ของรายได้รวมของบริษัท ในแต่ละวัน ทุกๆ เช้า คนขับรถของบริษัทจะใช้เวลาในการเตรียม
ตัวเปลี่ยนกะ เข้ากะ และจัดการกับสินค้าที่จะต้องนําไปส่งประมาณ 30 นาที ซึ่งแต่ละกล่องจะถูกบรรจุ
และใส่รหัสบาร์โค้ดตัวเลข กองสุมรวมกันอยู่ ทําให้ยากแก่การค้นหา และเสียเวลาที่มีค่าไปค่อนข้างมาก
ยังไม่รวมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์อีกด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้บริษัท DHL Express
พยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด
วิธีการแก้ปัญหาของ DHL Express นั้น ทางบริษัทพัฒนาทั้งการแยกกล่องสินค้า และการ
ขนส่งไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ ESRI® geographic information system (GIS) software โดยข้อมูลรวม
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ สามารถแยกแยะสินค้าไปตามแต่ละพื้นที่ที่จะทําการ
ส่งไปให้ถึงมื อผู้รับ ช่วยลดความผิดพลาดในการทํ างาน อีกทั้งยังสามารถแสดงพื้นที่ กําหนดโซนและ
เส้นทางให้กับพนักงานขนส่งอีกด้วย การใช้ระบบดังกล่าวจึงช่วยลดขั้นตอนการทํางานไปได้มาก
ผลจากการใช้ระบบ GIS ในการทํางานนั้น ช่วยลดเวลา ขั้นตอนในการทํางาน รวมทั้งลด
จํานวนพนักงานไปมากถึง 50% ประหยัดเวลาไปได้มากถึง 30 นาที ต่อรอบ ต่อวัน ปัจจุบัน DHL
Express สามารถทําธุรกิจได้มากถึง 1200 เส้นทางได้ในหนึ่งวัน ผู้บริหารของบริษัทยังกล่าวอีกว่า ด้วย
เทคโนโลยี GIS สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะสามารถส่งสินค้าได้ถึงมือและตรงเวลานั่นเอง


การใช้ GIS เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและความก้าวหน้าของการทํางาน

EastLink Tollway Project คือ โครงการการสร้างทางยกระดับจากออสเตรเลียฝั่ง
ตะวันออกไปถึงฝั่งตะวันออกเฉียง ใต้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง ให้กับชาวเมลเบิร์นกว่า
200,000 คนต่อวัน สะพานยกระดับมีระยะทาง 45 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 17
จุดเชื่อมต่อบนถนน 90 เส้น ช่องแคบ สะพานคนเดิน ทั้งหมดนี้ใช้เวลา 45 เดือนในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทวิศวกร ซึ่งถือเป็นการทํางานที่ท้าทายมาก เพราะเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องทํางานทั้งคืน ใช้
คนงาน 2500 คน 1 สํานักงานใหญ่ 6 สํานักงานย่อย 28 จุดก่อสร้างงาน ฉะนั้นในการทํางาน
ดังกล่าว การติดต่อสื่อ สารกันถือเป็นเรื่องสําคัญ มีการรั บส่งข้อมูลกั นตลอดเวลา ทั้งในเรื่ องของการ
ออกแบบ การก่อสร้าง การสํารวจ สิ่งแวดล้อม การวางแผนต่างๆ ทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่สําคัญ
สี่เดื อ นผ่ านไปกั บ การทํางานผิ ดพลาด เสาใหญ่ ต้น แรกถูก รื้ อ ทิ้ ง ทางบริ ษั ท วิ ศวกรจึ งเกิ ด
ความคิดที่จะใช้ GIS’ interoperability with computer-aided design [CAD] เพื่อช่วยในการทํางาน ซึ่ง
ทําให้เกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้น ต้องทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบเป็นตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา แต่ผล
ที่ออกมานั้น นับว่าประสบความสําเร็จตามความต้องการ เพราะการทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์ นํามาซึ่ง
การทํางานตามกระบวนการครบทุกขั้นตอน สามารถแสดงแผนที่และการทํางานเชิงเทคนิคต่างๆ ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ทางผู้จัดการโครงการได้กล่าวว่า การทํางานโดยใช้ระบบ GIS มาช่วยนั้น จําเป็นที่จะต้องรู้
คําศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ พื้นที่ ตัวต้นแบบ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ต้องคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมด้วย ฉะนั้นการใช้ GIS จึงจําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ต้องสอน
พนักงานให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้ GIS อีกทั้งยังต้องเตรียมตัวเพื่อกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้น กล่าว
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โดยสรุปแล้ว การนํา GIS มาใช้ช่วยให้งานสําเร็จไปได้อย่างรวดเร็วมากถึง 50% ลดขั้นตอนต่างๆ ได้
เพราะระบบสามารถรายงานผลออกมาชัดเจน ทั้งในเรื่องของภาพถ่าย เส้นทางต่างๆ พนักงานที่ไม่เคยใช้
GIS ก็คุ้นเคยกับการใช้ระบบ GIS มากขึ้น เพราะระบบ GIS นั้นใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก จากที่
ประมาณการณ์ระยะเวลาโครงการไว้ 48 เดือนก็ใช้เวลาเพียงแค่ 42 เดือนเท่านั้นเอง

กรณีศึกษาการนํา GIS ไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สําหรับโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เฉพาะ

โรคไข้หวัดนกเคยเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบจาก
โรคระบาดดังกล่าว ไม่เพี ยงส่ งผลโดยตรงต่ อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเท่านั้ น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเชื่อมั่น สร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนจํานวนมากที่ไม่กล้าบริโภคสัตว์ปีก
ทั้งๆ ที่เป็นอาหารหลักของคนส่วนใหญ่
เนื่องจากโรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต ในทุกภูมิภาคของโลก จึงจําเป็นต้องหาวิธีป้องกัน เพราะหากสามารถตรวจพบแหล่งแพร่เชื้อ
หรือจุดกําเนิดของโรคและสามารถควบคุม จํากัดวงและขอบเขตความเสียหายของพื้นที่ได้รวดเร็วมาก
เท่าใด ก็ยิ่งสามารถยับยั้งหรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ย่อมต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่ของข้อมูลในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ําที่ครอบคลุมครบถ้วนและได้มาในเวลาที่
รวดเร็วทันเวลา เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนการดําเนินงานและการตัดสินใจในการควบคุมโรคไข้หวัดนกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : http://www.itcenter.rtaf.mi.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=1&func=view&id=65&catid=9

เว็บไซต์ด้าน GIS ในประเทศไทย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php
 ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalgis.php
 ระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้
http://forestinfo.forest.go.th/55/gis/viewer.asp
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรมทางหลวง
http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดสกลนคร
http://123.242.184.86/pmappers/map.phtml
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
http://www.bangkokgis.com
 ระบบ GIS จังหวัดปัตตานี
http://www.pattani.go.th/gis/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) สําหรับงานแผนที่
ภาษี กรมสรรพากร
http://gis.rd.go.th/Main3_2.asp?strYear=2546&strType=0&strLevel=0&strLanguage=THI


