มารูจัก GIS กันเถอะ
พัลลภ อัมพรไพบูลย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

คําวา “GIS” หลายทานอาจจะรูจักหรือเคยไดยินคําๆ นี้ แตไมเขาใจความหมาย หลายทานอาจ
เขาใจเพียงวาเปนระบบที่ใชในการทําแผนที่ หรืออีกหลายทานอาจไมเคยไดยินเลย ฉะนั้น เรามาทําความ
รูจักเกี่ยวกับ “GIS” กันเถอะ

GIS คืออะไร
GIS ยอมาจากคําวา “Geographic Information System” หรือ “Geo-informatics” หรือใน
ภาษาไทยก็คือคําวา “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร” หรือ “ระบบภูมิสารสนเทศ
GIS คือ กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ (spatial data) ดวยระบบคอมพิวเตอร โดย
การกําหนดขอมูลเชิงบรรยาย (attribute data) และสารสนเทศ เชน ที่อยู บานเลขที่ ที่มีความสัมพันธกับ
ตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ในรูปของตารางขอมูลและฐานขอมูล และแสดงขอมูล
ออกมาในรูปของแผนที่ กราฟ และตาราง ที่ทําใหสามารถแปล สื่อความหมาย และนําไปใชงานไดงาย เพื่อ
ใชเปนขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจดําเนินโครงการ/แผนงาน

GIS ใชทําอะไรไดบาง
ระบบ GIS ประกอบไปดวยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม รักษาและการคน
ขอมูล เพื่อจัดเตรียม ปรับแตง วิเคราะหและการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงค
การใชงาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS ให
สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับชวงเวลาได ใชเปนเชน
- การแพรขยายของโรคระบาด
- การเคลื่อนยายถิ่นฐาน
- การบุกรุกทําลาย
- การเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนพื้นที่

ตัวอยางแผนที่ใชในการแบงโซนอาศัย สรางโดยใชระบบจีไอเอส

ขอมูลใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพื้น
โลกไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (geocode) ซึ่งจะสามารถอางอิงไดทั้งทางตรงและทางออม
ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่มีคาพิกัดหรือมีตําแหนงจริงบนพื้นโลกหรือใน
แผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ที่จะอางอิงกับขอมูลบนพื้นโลกไดโดยทางออม
ไดแก ขอมูลของบาน (รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย) โดยจากขอมูลที่อยู เรา
สามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจากบานทุกหลังจะมีที่อยูไมซ้ํากัน

GIS ประกอบดวยอะไรบาง
องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร
(hardware) โปรแกรม (software) ขั้นตอนการทํางาน (methods) ขอมูล (data) และบุคลากร (people)
โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1. อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตางๆ เชน ดิจิไทเซอร
สแกนเนอร เครื่องพิมพ หรืออื่นๆ เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธของการ
ทํางาน
2. โปรแกรม คือชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบดวย
ฟงกชันการทํางานและเครื่องมือที่จําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, จัดการระบบฐานขอมูล,
เรียกคน, วิเคราะห และจําลองภาพ
3. ขอมูล คือขอมูลตางๆ ที่จะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล โดยไดรับ
การดูแลจากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาจากบุคลากร
4. บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขาขอมูล ชาง
เทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซึ่งตองใชขอมูลในการตัดสินใจ
บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลที่มีอยูมากมาย
มหาศาลนั้น ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาด
บุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน คือวิธีการที่องคกรนั้นๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดยแตละ
ระบบแตละองคกรยอมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหา
ที่เหมาะสมที่สุด สําหรับของหนวยงานนั้นๆ เอง

GIS ทํางานอยางไร
ภาระหนาที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีอยูดวยกัน 5 อยางดังนี้
1. การนําเขาขอมูล (input) กอนที่ขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูกใชงานไดในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ขอมูลจะตองไดรับการแปลงใหมาอยูในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียกอน
เชน จากแผนที่กระดาษไปสูขอมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือแฟมขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณที่ใชใน
การนําเขา เชน Digitizer Scanner หรือ Keyboard เปนตน
2. การปรับแตงขอมูล (manipulation) ขอมูลที่ไดรับเขาสูระบบบางอยางจําเปนตองไดรับการ
ปรับแตงใหเหมาะสมกับงาน เชน ขอมูลบางอยางมีขนาดหรือสเกล (scale) ที่แตกตางกัน หรือใชระบบ
พิกัดแผนที่ที่แตกตางกัน ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับใหอยูในระดับเดียวกันเสียกอน
3. การบริหารขอมูล (management) ระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS จะถูกนํามาใชในการ
บริหารขอมูลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ไดรับการเชื่อถือและนิยมใชกันอยาง
กวางขวางที่สุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพัทธ (DBMS) ซึ่งมีหลักการ
ทํางานพื้นฐาน ดังนี้คือ ขอมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตารางหลายๆ ตาราง
4. การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (query and analysis) เมื่อระบบ GIS มีความพรอมในเรื่อง
ของขอมูลแลว ขั้นตอนตอไป คือ การนําขอมูลเหลานี่มาใชใหเกิดประโยชน เชน แมน้ําสายนี้มีคุณภาพน้ํา
อยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทที่เทาไหร? พื้นที่ปาไมในพื้นที่ปาสงวนถูกบุกรุกไปแลวกี่ไร? หรือใคร
เปนผูบุกรุกบาง? พื้นที่แถบนี้มีระบบสาธารณูปโภคพรอมสําหรับการทําบานจัดสรรหรือไม? ดินชนิด
ใดบางที่เหมาะสําหรับปลูกออย? หรือตองมีการสอบถามอยางงายๆ เชน ชี้เมาสไปในบริเวณที่ตองการแลว
เลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือเรียกคนขอมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการ
วิเคราะห เชน การวิเคราะหเชิงประมาณคา (proximity หรือ buffer) การวิเคราะหเชิงซอน (overlay
analysis) เปนตน
5. การนําเสนอขอมูล (visualization) จากการดําเนินการเรียกคนและวิเคราะหขอมูล ผลลัพธที่ได
จะอยูในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากตอการตีความหมายหรือทําความเขาใจ การนําเสนอขอมูลที่ดี
เชน การแสดงชารต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือ
แมกระทั่งระบบมัลติมีเดีย สื่อตางๆ เหลานี้จะทําใหผูใชเขาใจความหมายและมองภาพของผลลัพธที่กําลัง
นําเสนอไดดียิ่งขึ้นอีก

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําระบบ GIS มีอะไรบาง
ปจจุบัน ปญหาในดาน Hardware และ Software นั้นแทบจะไมมีแลว เนื่องจากทั้งสองสวนนี้ไดมี
การพัฒนาไปอยางมาก ดังนั้นปญหาหลักจึงอยูที่ขอมูลและบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในระบบ GIS ใน
ระดับผูปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนผูที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรพอสมควรและจะตองมีการฝกฝนการใช
โปรแกรมทางดาน GIS อยางสม่ําเสมอ เพราะโปนแกรมทางดาน GIS มีการพัฒนาอยูเรื่อยๆ ในสวนของ
ขอมูลนั้น ปญหาอยูที่การสํารวจขอมูลภาคสนาม เนื่องจากตองใชงบประมาณและเวลาคอนขางมาก เพื่อ
เปนการประหยัดงบประมาณ ในการสํารวจขอมูลภาคสนามจึงมักเวนชวงเวลาในการสํารวจขอมูล เชน การ
สํารวจพื้นที่ปาสงวนทั้งประเทศเพื่อสํารวจพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทําลาย หรือปรับปรุงขอมูลในการทําแผนที่
ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร เปนตน
จากที่ ก ล า วมาข า งต น หลายท า นอาจจะเห็ น ว า GIS เป น ระบบที่ ค อ นข า งซั บ ซ อ นและอาจใช
งบประมาณและเวลาคอนขางมากในการไดมาซึ่งขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง แตหากทําความเขาใจ มีการใช
งานอยางจริงจัง และมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ก็รับรองไดเลยวางบประมาณที่ลงทุนไปกับระบบ GIS
นั้นคุมคาอยางยิ่ง

