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การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

Internet GIS & Web Map Server 
 

1. หลักการและแนวความคิด GIS and web mapping 

1.1 ความหมายหรือค าจ ากัดความของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบบูรณ าการที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเข้า 

จัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  

- ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) : รูปภาพ รูปร่าง 

- ข้อมูลเชิงอธิบาย (Non – Spatial, Attribute) : ค าอธิบาย ตารางแสดงรายละเอียด

ข้อมูล 
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รูปที่ 1 รูปแสดงลักษณะข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และ ข้อมูลเชิงอธิบาย 
 

1.2 ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.2.1 การน าเสนอข้อมูล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ ย่อ -  ขยาย เปลี่ยนสี ข้อมูลภายในแผนที่ และ

แสดงผลข้อมูลฯ ดังกล่าว ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รวมทั้งแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ 
1.2.2 การเก็บข้อมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
น้อย ง่ายต่อการท าซ้ า รวมทั้งสามารถท าซ้ าได้เหมือนต้นฉบับ 

1.2.3 การสืบค้น 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาข้าม

แผนที่ได้ง่าย  
1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ เช่น Overlay, Map 
Algebra และ Mathematic modeling 

1.3 ปัญหาของการใช้งาน GIS 
ปัญหาหลักของการใช้งาน GIS คือ ค่าใช้จ่าย เนื่องจากซอฟต์แวร์มีราคาสูง รวมทั้งใช้งานยาก 

ผู้ใช้งานต้องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ และซอฟต์แวร์ GIS ด้วย 
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1.4 ประโยชน์ของเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 
ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง 

โดยเรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บนั้น ช่วยประหยัดงบประมาณองค์กร รวมทั้งง่าย
ต่อการจัดการและบ ารุงรักษาระบบ 
 

 
 

รูปที่ 2 รูปแสดงโมเดลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 
 

1.5 เทคโนโลยี Internet 
แบบจ าลองการท างาน Client / Server (Client / Server Model) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. Client : เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของ ผู้ขอใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น  PC, 
Notebook, Smartphone หรือ Tablet เป็นต้น 

2. Internet : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวม
เป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก 

3. Server : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมสารสนเทศแก่
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

หลักการท างาน Client / Server 

 ผู้ขอใช้บริการ (Client) ร้องขอ (Request) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 ข้อมูลการร้องขอ (Request) จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องผู้
ให้บริการ (Server) 

 เครื่องผู้ให้บริการ (Server) จะประมวลผลและจัดท าข้อมูลตามที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอ 
ส่งกลับเป็น (Response) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ข้อมูลที่ถูกส่งกลับ (Response) จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องผู้ขอใช้
บริการ (Client) 
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รูปที่ 3 รูปแสดงการท างานรูปแบบ Client / Server 
 

URI (Uniform Resource Identifier) 
คือ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน หรือที่จัดเก็บของทรัพยากร  เช่น ข้อมูล  รูปภาพ ไฟล์เอกสาร  

บริการ เว็บไซต์ หนังสือ คน หรือ หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกว่าอะไรก็ได้ที่น ามาระบุตัวตน (identify) โดย
ท าให้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกัน (uniform) 
 

http://gistda.or.th:80/main/index.php 
 
 
 
 

URI ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
1.) Protocol คือ วิธีการสื่อสาร 
2.) Server name or domain name หรือ IP 
3.) Port number คือ ช่องทางการเชื่อมต่อ 
4.) Location of target resource คือ ที่อยู่ของทรัพยากร 

การอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า (Addressing) คือ ระบบการอ้างอิงที่อยู่ของข้อมูลใน
หน่วยความจ า ซึ่งตามมาตรฐาน TCP/IP นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. Physical address (Link address / MAC address) เป็นการก าหนด address ในระดับ
ต่ าสุด โดยขนาดและรูปแบบการก าหนด address ขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย เช่น Ethernet ใช้ 6 byte ซึ่ง 
address รูปแบบนี้จะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

Protocol Domain Port Resource Location 
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รูปที่ 4 รูปแสดง Physical address 
 

 
 

รูปที่ 5 รูปแสดง Physical address ในรูปแบบเลขฐาน 2 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ 
 

2. Internet address (IP address) เป็น address ที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในระดับสากล 
เราไม่สามารถใช้ MAC address ในการติดต่อสื่อสารได้ เนื่องจาก MAC address จะเปลี่ยนแปลงตามชนิดระบบ
เครือข่าย ปัจจุบัน IP Address ใช้ 32 bits ซึ่งแต่ละเครื่องจะต้องไม่ซ้ ากันในเครอืข่าย และ IP address สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเครือข่ายที่เราเชื่อมโยง 
 

 
 

รูปที่ 6 รูปแสดง IP address 
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3. Port address เป็น address ที่ใช้ในการอ้างอิง Process ID ซึ่งในองค์กรจะใช้ Port 
address ในการแบ่งบริการ เช่น Email, FTP หรือ HTTP เป็นต้น ทั้ง IP address และ Physical address 
นั้นจ าเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Port address เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง  
ปัจจุบันตามมาตรฐานการสื่อสารแบบ TCP/IP Port address จะมีขนาด 16 bits 

Port มาตรฐานส าหรับ TCP ได้แก ่
 20 : FTP (Data connection) 
 21 : FTP (Control connection) 
 23 : Telnet (Terminal Network) 
 25 : SMTP (Simple Mail Transfer Protocol 
 53 : DNS (Domain name server) 
 80 : HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสาสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้ขอใช้บริการ (Client) : ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อขอใช้

บริการจากเครื่องแม่ข่าย 
 

 
 

รูปที่ 7 รูปแสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย 
 

ผู้ให้บริการ (Server) : ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องแม่ข่าย เพื่อรอให้บริการต่าง ๆ กับ
เครื่องลูกข่าย 

 

 
 

รูปที่ 8 รูปแสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 
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1.6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่น ามาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ผู้ใช้ใน

เครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันภายในเครือข่ายได้ 
รูปแบบระบบเครือข่าย : รูปแบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน 

และระยะทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแตกต่างกันออกไปด้วย 
 

 
 

รูปที่ 9 รูปแสดงระบบเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ 
 

ชนิดของระบบเครือข่าย  ได้แก่ A direct link, LAN (Local Area Network), WAN (Wide 
Area Network) และ The Internet 

1. Direct link : หรือแบบจุดต่อจุด (point to point) เป็นวิธีเชื่อมต่อสื่อส่งข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ โดยมีเส้นทางเพียง 1 เส้นเท่านั้น เช่น ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์พีซีแต่ละเครื่องมีเพียงสายเพียง 1 สาย ต่อเชื่อมโยงกับเครื่องพิมพ์ ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 10 รูปลักษณะระบบเครือข่ายแบบ Direct link 
 

2. LAN (Local Area Network) : เครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดในระยะใกลโ้ดยอาศัยสื่อกลาง เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังรูป 
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รูปที่ 11 รูปลักษณะระบบเครือข่ายแบบ LAN 
 

3. WAN (Wide Area Network) : ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง จะเป็นระบบเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงเครือข่ายแบบท้องถิ่นตั้งแต่ 2 เครือข่ายขึ้นไปเข้าด้วยกัน ผ่านระยะทางที่ไกลมาก โดยการเชื่อมโยง
จะผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณะของบริษัทโทรศัพท์ หรือองค์การโทรศัพท์ของประเทศต่าง ๆ เช่น 
สายโทรศัพท์แบบอนาลอก สายแบบดิจิตอล ดาวเทียม ไมโครเวฟ เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 12 รูปลักษณะระบบเครือข่ายแบบ WAN ที่ผ่านผู้ให้บริการ ISP 
 

4.The Internet : ระบบเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย ที่ไม่เหมือนกัน อยู่คนละที่กัน แต่
มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ทางด้ านโทรคมนาคม โดยใช้หลักการในการสื่อสารข้อมูลบน
มาตรฐานเดียวกัน 
 

 
 

รูปที่ 13 รูปลักษณะระบบเครือข่ายแบบ Internet 
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ความแตกต่างระหว่าง TCP และ UDP 
TCP (Transmission Control Protocal) จะท าหน้าที่ในการแยกข้อมูลเป็นส่วน ๆ 

หรือที่เรียกว่า Package ส่งออกไป ส่วน TCP ปลายทาง ก็จะท าการรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อ
น าไปประมวลผลต่อไป โดยระหว่างการรับส่งข้อมูลนั้นก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลด้วย ถ้าเกิด
ผิดพลาด TCP ปลายทางก็จะขอไปยัง TCP ต้นทางให้ส่งข้อมูลมาใหม่ ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ TCP FTP 
Client, WWW Browser, Telnet 

UDP (User Datagram Protocol) เป็นโปรโตคอลหลักในชุดโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต 
การส่งข้อมูลผ่าน UDP นั้น คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า เดต้าแกรม (datagram) ผ่านเครือข่าย
ไปยังเครื่องปลายทาง โดย UDP จะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือและล าดั บของเดต้าแกรม อย่างที่ TCP 
รับประกัน ซึ่งหมายความว่าเดต้าแกรมอาจมาถึงไม่เรียงล าดับ หรือสูญหายระหว่างทางได้ ยกตัวอย่าง
โปรแกรมที่ใช้ UDP Domain Name System (DNS), Streaming media, VoIP. Game Online 

แต่ในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีความเร็วของเครือข่ายได้พัฒนาไ ปมาก จึงมีการน า 
TCP มาใช้ในการรองรับการท างานของ application ที่เคยท างานบน UDP  เช่น streaming multimedia 
หรือวีดีโอออนไลน์ และ internet telephony หรือการใช้โทรศัพท์ผ่านอินเ ทอร์เน็ต ในปัจจุบันก็มีการใช้งาน
บน TCP  ในจ านวนที่พอ ๆ กับ UDP 

 

 
 

รูปที่ 14 รูปแสดงแบบจ าลอง TCP และ UDP 
 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
เป็นโปรโตคอลส าหรับส่งอีเมลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SMTP เป็นโปรโตคอลแบบ

ข้อความที่เรียบง่าย ท างานอยู่บนโปรโตคอล TCP พอร์ต 25 ในการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ก าหนด จ าเป็นต้องใช้
ค่า MX (Mail eXchange) ของ DNS ปัจจุบันมี mail transfer agent กว่า 50 โปรแกรม ที่สามารถใช้ SMTP 
ได้ โดยมีโปรแกรม Sendmail เป็นโปรแกรมแรกที่น า SMTP ไปใช้ โปรแกรมตัวอื่นได้แก่ Postfix, qmail และ 
Microsoft Exchange เป็นต้น 
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รูปที่ 15 รูปแสดงการท างานของ SMTP 
 

FTP (File Transfer Protocol) 
เป็นโปรโตคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ถูกน าใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ ระหว่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์ อย่างการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง ไคลเอนต์ (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่าย เรียกว่า 
โฮสติง (hosting) หรือ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งท าให้การถ่ายโอนไฟล์ ง่ายและปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต  การใช้ FTP ที่พบบ่อยสุด ก็เช่น การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการถ่าย
โอนไฟล์ ท าให้ FTP เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนที่สร้างเว็บเพจ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ โดยที่การ
ติดต่อกันทาง FTP เราจะต้องติดต่อกันทาง Port 21 ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกและมีชื่อผู้
เข้าใช้ (User) และ รหัสผู้เข้าใช้ (password) ก่อน และโปรแกรมส าหรับติดต่อกับแม่ข่าย (server) ส่วนมากจะ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Filezilla, CuteFTP หรือ WSFTP ในการติดต่อ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 16 รูปแสดงการท างานของ FTP 
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HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
เป็นโปรโตคอลสื่อสารส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต โดยหลักแล้วใช้

ในการรับเอกสารข้อความหลายมิติที่น าไปสู่การเชื่อมต่อกับ World Wide Web(WWW )จะใช้เมื่อเรียก
โปรแกรมweb browser เช่น Firefox, Google Chrome, Safari, Opera และ IE Microsoft Internet 
Explorer เรียกดูข้อมูลหรือเว็บเพจ โปรแกรมบราวเซอร์ดังกล่าวจะใช้โปรโตคอล HTTP ซึ่งโปรโตคอลนี้ท าให้
เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้บราวเซอร์ตามต้องการ และบราวเซอรจ์ะน าข้อมูลมาแสดงผลบนจอภาพได้อย่างถูกต้อง 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Server และ Client ของ World Wide Web 
(Server) โดยส่งข้อมูลแบบ Clear text คือ ข้อมูลที่ท าการส่งไปนั้น ไม่ได้ท าการเข้ารหัส ท าให้สามารถถูกดัก
จับและอ่านข้อมูลได้ง่าย 
 

 
 

รูปที่ 17 รูปแสดงการท างานของ HTTP 
 

1.7 World Wide Web (WWW) 
เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก เรามักเรียกย่อๆกันว่า เว็บ คือรูปแบบหนึ่งของระบบการ

เชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูล
ที่อยู่ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด   WWW จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า 
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ท าหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจาย
ในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ให้สามารถน ามาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน  โดยใช้เว็บบราวเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ช่วยในการดู หรืออ่านข้อมูลเหล่านั้น เว็บบราวเซอร์ที่นิยมใช้ เช่น IE : Microsoft Internet Explorer , 
Firefox , Google chrome เป็นต้น 
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ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) 
ข้อความหรือกลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยมีการน าเสนอแบบ

ปฏิสัมพันธ์ โดยการน าข้อความที่ใช้ มาเป็นจุดเชื่อมโยง ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) ซึ่งจะมีลักษณะเด่นกว่า
ข้อความอื่น เช่น การขีดเส้นใต้ การเน้นด้วยสี ตัวหนา หรือตัวเอียง เป็นต้น  ไฮเปอร์เท็กซ์ยังสามารถเชื่อมโยง
ได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และวีดีโอ อีกด้วย 

เว็บเพจ (Web page) 
เอกสารชนิดหนึ่งในรูปแบบไฟล์ HTML ที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่าน World Wide 

Web ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วย  Web browser โดยจะสามารถน าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ได้ 

HTML (Hyper Text Markup Language) 
เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ปัจจุบันมีการพัฒนา

และก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) โดย HTML มีโครงสร้างการเขียน
โดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย 
เรียกว่า Attribute ส าหรับจัดรูปแบบเพิ่มเติม 

การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ 
เช่น Notepad, EditPlus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่ วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft 
FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอ านวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What 
You See Is What You Get) แต่มีข้อเสีย คือ โปรแกรมเหล่านี้มัก generate code ที่เกินความจ าเป็นมาก
เกินไป ท าให้ไฟล์ HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า 

 

ตัวอย่าง เอกสาร HTML 
 

<html> 
<head> 
<title>ความหมาย ของ HTML</title> 
</head> 
<body> 
<p align=”center”><b>HTML คืออะไร ?</b></p> 
<p>html เป็นภาษาส าหรับสร้างเว็บเพจ</p> 
</body> 
</html> 
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เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่

จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) พีเอชพี (php) ที่จัดเก็บไว้ที่
ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (www) 

1.8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต Internet GIS 
ระบบและการให้บริการในการน าเข้า จัดเก็บ จัดการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล

ภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเ ทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ GIS ทั้งนี้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทางด้าน GIS และประมวลผลต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบที่สายและไร้สาย 
 

 
 

รูปที่ 18 รูปแสดงแบบจ าลอง Internet GIS 
 

การท าแผนที่บนเว็บ (Web mapping) 
Web Mapping เป็นกระบบการในการออกแบบ การสร้าง การน าเสนอ และเผยแพร่

แผนที่ รวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
องค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium : OGC) 

เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก่อตั้ง
ขึ้นโดยการรวมตัวกันของสมาชิกซึ่งมีทั้งบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน GIS บริษัทซอฟต์แวร์ด้านฐานข้อมูล บริษัท
คอมพิวเตอร์ หน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล รวมทั้งองค์กรของรัฐ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปิด (Open system) ในการประมวลผลข้อมูลภูมิศาสตร์ 
โดยการร่วมกันพัฒนาข้อก าหนดต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และฐานข้อมูลซึ่งสามารถติดต่อ
ร่วมกันท างานได้ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ OGC ประกาศ ได้แก่ 

 Geography Markup Language (GML) 

 Grid Coverage (Grid, Image, DEM) Specification (GC) 

 Simple Features Specification (SFS) 

 Web Map Service (WMS) 
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แนวโน้มของการประยุกต์ใช้ GIS ผ่านระบบ Internet แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การบริการข้อมูล GIS (Geodatabase) 
รูปแบบแบบการให้บริการที่ มีโปรแกรมติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย เช่น ArcSDE 

ของบริษัท ESRI หรือ PostGIS Opensource ท่ีท าหน้าที่เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บ และจัดการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศให้กับระบบฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Raster , Vector) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
มาตรฐานการสื่อสาร TCP/IP ทั้งนี้การให้บริการข้อมูล GIS ได้แก่ 

1.1 Web Map Service : WMS คือ ข้อก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตแผนที่
จากข้อมูลปริภูมิเพ่ือบริการผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลแผนที่จากหลาย ๆ แหล่งมาซ้อนทับกันได้ 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบริการข้อมูลเชิงบรรยายที่สัมพันธ์ เชิงต าแหน่งกับข้อมูลปริภูมิแม่ข่าย WMS จะท า
การสร้างภาพบิตแมป (bitmap) จากข้อมูลปริภูมิและท าการส่งภาพฯ ดังกล่าวไปยังฝั่งลูกข่าย โดยรูปแบบ
ภาพ bitmap ได้แก่ PGN, GIF และ JPEG ทั้งนี้มีมาตรฐานในการรองรับการร้องขอบริการจากผู้ใช้ โดยมี
รายละเอียดใน 3 ลักษณะดังนี้ 

 GetCapabilities : ส่งค่าการให้บริการ ในส่ วนของ Metadata ซึ่ง
เป็นตัวอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของ ข้อมูลที่ให้บริการและการ
ยอมรับค่าตัวแปรต่าง ๆ 

 GetMap : ส่งภาพแผนที่ซึ่งสามารถระบุชั้นข้อมูล ขนาดของภาพแผน
ที่และลักษณะของภาพ แผนที่ได้ ซึ่งรูปแผนที่แสดงภาพในรูปแบบ 
PNG, GIF หรือ JPEG 

 GetFeatureInfo : มาตรฐานตัวนี้จะเป็น Option ในการร้องขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลในแผนที่ 

 

 
 

รูปที่ 19 รูปแสดงแบบจ าลองการให้บริการข้อมูล GIS 
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1.2 Web Feature Service : WFS คือ ข้อก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในการเข้าถึง
ข้อมูลปริภูมิชนิด Vector จากผู้ให้บริการข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการดาวน์โหลดข้อมูล
ปริภูมิในรูปแบบเอกสาร XML ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้ คือ Feature Class ที่สามารถแสดง
รายละเอียด Attribute และส่งออกเป็น Shapefile เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ค าสั่ง WFS ได้แก่ 

• GetCapabilities 
• DescribeFeatureType 
• GetFeature 
• Transaction 
• LockFeature/GetFeatureWithLock 

1.3 Web Coverage Service : WCS คือ ข้อก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลปริภูมิชนิด Raster หรือ Grid ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลจะมีลักษณะของค่าความสัมพันธ์แบบ
สามแกนหรือมากกว่านั้น เช่น ข้อมูลแบบจ าลองความสูง (DEM) มีค่าต าแหน่งพิกัด X, Y และค่าความสูงภูมิ
ประเทศ ซึ่งจะแสดงอยู่ในรูปค่าสีพิกเซล โดยชนิดข้อมูลที่ให้บริการจะอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน Geotiff หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะเพิ่มเติมเข้าไป เช่น IMG, ECW เป็นต้น 

2. การบริการข้อมูลเชิงพื้นที่หรือแผนที่บนเว็บ (Web services) 
ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศของผู้ให้บริการได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย ไม่ว่าจะเรียกใช้ผ่านระบบปฏิบัติการใดก็ตาม รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับ
ข้อมูลอื่น ๆ ได้ แต่มีข้อจ ากัด เช่น ผู้ใช้งานไม่สามารถทราบถึงความน่าเชื่อถือของระบบเครือข่าย คุณภาพของ
ข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และไม่สามารถแก้ไขสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผนที่ได้ 

 

 
 

รูปที่ 20 รูปแสดงการให้บริการข้อมูลแผนที่บนเว็บ (Google map) 
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3. การบริการวิเคราะห์และประมวลผล (Geoprocessing service) 
รูปแบบบริการหนึ่งที่ผู้ให้บริการ (Server) ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถให้บริการ

การวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น 3D Analysis, Spatial Analysis, Geo – Statistical Analysis และ Network 
Analysis เป็นต้น ผ่าน Web service ได ้
 

 
 

รูปที่ 21 รูปแสดงการให้บริการวิเคราะห์และประมวลผล 
 

ข้อพิจาณาในการเลือกใช้โปรแกรม GIS แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
1. งบประมาณ : เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นสิ่งแรกก่อนซื้อซอฟต์แวร์ GIS 
2. แพลตฟอร์ม (Platform) : ซอฟต์แวร์ GIS ต้องใช้งานร่วมกับระบบงานเดิมได้ 
3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ GIS ที่จะใช้งาน : ความสามารถบางอย่างไม่

จ าเป็นในการท างาน ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ เนื่องจากซอฟต์แวร์ 
GIS นั้นมีราคาสูง 

1.9 สถาปัตยกรรมแบบ Static Web Mapping 
เป็นรูปแบบการจัดท าแผนที่ที่สามารถค้ นหา หรือวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอย่างง่าย โดยแสดง

ผลลัพธ์ทาง web browser ใช้สถาปัตยกรรมเหมือน Client / Server Model แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 Client : Web browser ท างานร่วมกับ JavaScript 
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 Server : Web server / HTTP server 

 Middleware : ซอฟต์แวร์ที่เป็นสื่อกลางระหว่าง Web server และ Spatial 
database ท าหน้าที่รับและประมวลผล Request จาก Web server เพื่อจัดท าข้อมูล
โดยใช้ข้อมูลจาก Spatial database และส่งเป็น Response กลับผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจนถึง Client 

 Spatial database : เป็นข้อมูลที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference 
data) ของรูปลักษณ์ของพื้นที่ (Graphic feature) หรือข้อมูลสภาพเชื่อมโยงกับข้อมูล
ลักษณะประจ า 

 

 
 

รูปที่ 22 รูปแสดงสถาปัตยกรรมแบบ Static Web Mapping 
 

1.10 สถาปัตยกรรมแบบ Distributed GIS Service 
เป็นรูปแบบการจัดท าแผนที่ที่เกิดจากองค์ประกอบย่อย ๆ ท าหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกัน

ออกไป ร่วมกันท างานเพ่ือให้ได้ข้อมูล GIS ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 

 
 

รูปที่ 23 รูปแสดงสถาปัตยกรรมแบบ Distributed GIS Service 
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2. การจัดการ Spatial Database Management 

2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System : DBMS) 
ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ

โปรแกรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเข้ าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือน
เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมู ลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่
หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ 

หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
1. แปลงค าสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ 
2. น าค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลท างาน เช่น การเรียกใช้ 

(Retrieve) จัดเก็บ (Update) ลบ (Delete) เพิ่มข้อมูล (Add) เป็นต้น 
3. ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่า

ค าสั่งใดที่สามารถท างานได้ และค าสั่งใดที่ไม่สามารถท างานได้ 
4. รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 
5. เก็บรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล 

(Data Dictionary) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า MetaData ซึ่งหมายถึง "ข้อมูลของข้อมูล" 
6. ดูแลการใช้งา นให้กับผู้ใช้ ในการติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลได้ โดยจะท า

หน้าที่ติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (file manager) น าข้อมูลจากหน่วยความจ า
ส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และท าหน้าที่ประสานกับตัวจัดการระบบ
แฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล 

7. ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน โปรแกรมการท างานมักจะเป็นแบบผู้ใช้หลายคน (Multi User) จึงท าให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเรียกใช้
ข้อมูลได้พร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลทีม่ีคุณสมบัติควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันนี้ จะท าการควบคุมการใช้
ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยมีระบบการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ถ้าการแก้ไข
ข้อมูลนั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้ใช้อื่นๆ ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลนั้นๆ ขึ้นมาท างานใดๆ ได้ 
ต้องรอจนกว่าการแก้ไขข้อมูลของผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลนั้นก่อนจะเสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นไปใช้
งานต่อได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

8. ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ามา
เรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนป้องกันเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างฟังก์ชันในการจัดท าข้อมูลส ารอง 
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9. ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีข้อผิดพลาด
ของข้อมูลเกิดขึ้น 

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

 MySQL 

 Microsoft Access 

 IBM DB/2 

 Sybase 

 PostgreSQL 

 Progress 

 Interbase 

 Firebird 

 Pervasive SQL 

 SAP DB 
2.2 ภาษา SQL (Structured Query Language) 

ภาษามาตรฐานที่ใช้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 
Management System) หรือ RDBMS ซึ่ง ANSI ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ผู้ที่ท างานกับ
ฐานข้อมูลในปัจจุบันจ าเป็นต้องรู้ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นระบบฐานข้อมูล
แบบ RDBMS ทั้งนี้ SQL สามารถแบ่งค าสั่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) Data Manipulate (DML) เป็นค าสั่งจัดการข้อมูล ได้แก่ INSERT, UPDATE, 
DELETE, ROLLBACK และ COMMIT 

2) Data Definition (DDL) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล ก าหนดโครงสร้างข้อมูล  
Attribute ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาราง และการสร้างดัชนี ได้แก่ CREATE, ALTER และ DROP 

3) Query เป็นค าสั่งการเรียกดูข้อมูล คือ SELECT 
4) Data Control เป็นค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดสิทธิ์  การอนุญาต หรือ ยกเลิก การเข้าถึง

ฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล ได้แก่ GRANT และ REVOKE 
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รูปแบบการเขียน Syntax SQL เบื้องต้น 
 

 
 

รูปที่ 24 รูปแสดง Syntax SQL 
 

<attribute list> คือ ลิสต์รายการของชื่อฟิลด์หรือคอลัมน์ที่ต้องการ 
<table list> คือ ลิสต์รายการของชื่อตารางที่ต้องการ 
<condition> คือ เงื่อนไขที่ต้องการ 

ตัวอย่างการเขียน SQL 
1.) การสร้างฐานข้อมูล 

CREATE DATABASE world 
2.) การสร้างตาราง 

CREATE TABLE human (name VARCHAR(20), birth DATE, sex CHAR(1)) 
3.) การสืบค้นข้อมูล 

SELECT name 
FROM   human 
WHERE sex = ‘M’ 

4.) การแก้ไขข้อมูล 
UPDATE human SET name = ‘HeyGirl’ WHERE name = ‘HeyFemale’ 

5.) การลบตาราง 
DELETE FROM country WHERE CountryCode = 'JP' 

2.3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) 
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพ้ืนโลก ซึ่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถ

แสดงสัญลักษณ์ได้ 3 รูปแบบ คือ 

 จุด (Point) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของต าแหน่งที่ตั้ง ได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด 
กทม. , ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข , ที่ตั้งส านักงานเขต เป็นต้น 

 เส้น (Line) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของเส้น เช่น ถนน, แม่น้ า, ทางด่วน เป็นต้น 

 พ้ืนที่ (Area or Polygon) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของพ้ืนที่ เช่น พื้นที่ขอบเขตการ
ปกครอง, พ้ืนที่อาคาร เป็นต้น 
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2.4 ข้อมูลเชิงอธิบาย (Non - Spatial data / Attribute) 
เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งบอกคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง

โดยตรง GIS ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
 

 
 

รูปที่ 25 รูปแสดงสถาปัตยกรรม GIS data 
 

2.5 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลของคุณ 

การท าเช่นนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับขั้นตอนในขั้นต่อ ๆ ไป 
2. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการ 

รวบรวมข้อมูลทุกชนิดที่คุณอาจต้องการบันทึกลงในฐานข้อมูล สมมติคุณต้องการเก็บข้อมูล
ลูกค้า ให้ส ารวจว่ามีรายละเอียด อะไร เกี่ยวกับลูกค้า ที่ต้องการบ้าง เช่น  ที่อยู่ เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ
หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รายการเหล่านี้แต่ละรายการในการสร้างคอลัมน์ในตารางได้ 

ประเด็นส าคัญที่ต้องจ าคือ คุณควรแตกข้อมูลให้เป็นส่วนเล็กที่สุดที่มีประโยชน์ ในกรณีของ
ชื่อ เพ่ือท าให้นามสกุลพร้อมใช้งานได้ คุณควรแบ่งชื่อออกเป็นสองส่วน คือ ชื่อกับนามสกุล  

3. แบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ 
แบ่งรายการข้อมูลของคุณออกเป็นกลุ่มหรือหัวเรื่องหลัก ๆ ดังรูป 

 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
 

รูปที่ 26 รูปแสดงการแบ่งรายการข้อมูล 
 

ข้อมูลเฉพาะตัวที่ส าคัญซึ่งแสดงในที่นี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผู้จ าหน่าย ลูกค้า และใบสั่งซื้อ ดังนั้น 
จึงสมควรเริ่มต้นด้วยตาราง 4 ตาราง คือ ตารางหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตารางหนึ่งเกี่ยวกับผู้จ าหน่าย ตาราง
หนึ่งเกี่ยวกับลูกค้า และตารางหนึ่งส าหรับใบสั่งซื้อ 

4. เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่าง ๆ 
ตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลอะไรในตารางแต่ละตาราง รายการแต่ละรายการจะ

กลายเป็นเขตข้อมูล และแสดงเป็นคอลัมน์ในตาราง ตัวอย่างเช่น ส าหรับตารางลูกค้านั้น คอลัมน์ต่าง  ๆ ได้แก่ 
ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ส่งอีเมล 

 

 
 

รูปที่ 27 รูปแสดงการปรับปรุงรายการข้อมูลที่แบ่งและบันทึกลงคอลัมน์ของตาราง 
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5. ระบุคีย์หลัก 
เลือกคีย์หลักของตารางแต่ละตาราง คีย์หลักคือคอลัมน์ที่ใช้เพ่ือระบุแต่ละแถวแบบไม่ซ้ ากัน 

เช่น หมายเลข ID พนักงาน หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คีย์หลักของตารางสามารถใช้เป็นการอ้างอิงในตารางอื่นได้  
6. ก าหนดความสัมพันธ์ของตาราง 

ดูที่ตารางแต่ละตารางแล้วพิจารณาว่าข้อมูลในตารางหนึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลในตารางอื่น  ๆ 
อย่างไร ให้เพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางหรือสร้างตารางใหม่เพื่อระบุความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามต้องการ 
ความสัมพันธ์นั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1.) แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many; 1:M) 
หมายถึงว่า 1 record ในตารางหนึ่ง (Table 1) สามารถจับคู่กับ Record ของ

ตารางอื่น (Table 2) ได้หลาย Record 
. 

 
 

รูปที่ 28 รูปแสดงความสัมพันธแ์บบ One-to-Many 
 

2.) แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (Many-to-One: M:1) 
หมายถึง  1 หรือหลาย Record ในตารางหนึ่ง (Table 1) สามารถจับคู่กับ 1 

Record ในอีกตารางหนึ่ง (Table 2) 
 

 
 

รูปที่ 29 รูปแสดงความสัมพันธแ์บบ Many-to-One 
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3.) แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many; M:N) 
หมายถึงว่า 1 Record ในตารางหนึ่ง (Table 1) สามารถจับคู่กับ Record ใน

ตารางอื่น (Table 2) ได้มากกว่า 1 Record ในทางกลับกัน 1 Record ของตารางนี้ (Table 2) สามารถจับคู่
ได้หลาย Record ในตารางอื่น (Table 1)  
 

 
 

รูปที่ 30 รูปแสดงความสัมพันธแ์บบ Many-to-Many 
 

4.) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One; 1:1) 
หมายถึงว่า 1 Record ในตารางหนึ่ง (Table 1) สามารถจับคู่กับ Record ของ

ตารางอื่น (Table 2) ได้เพียง 1 Record และ Record นี้จะต้องไม่ไปจับคู่ซ้ ากับ Record อื่นอีก 
 

 
 

รูปที่ 31 รูปแสดงความสัมพันธแ์บบ One-to-One 
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7. การปรับการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น 
วิเคราะห์การออกแบบของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาด สร้างตารางแล้วเพ่ิมระเบียนข้อมูล

ตัวอย่างสองสามระเบียน ให้ดูว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากตารางของคุณหรือไม่ ปรับเปลี่ยนการ
ออกแบบตามต้องการ เช่น คุณอาจต้องการเพ่ิมคอลัมน์ที่คุณลืมแทรกในระหว่างขั้นตอนออกแบบ หรือคุณอาจ
มีตารางที่ควรจะแยกเป็นสองตารางเพื่อไม่ให้ซ้ ากัน 

8. การใช้กฎ Normalization 
ใช้กฎ Normalization ข้อมูลเพื่อดูว่าตารางของคุณมีโครงสร้างที่ถูกต้องหรือไม่ 

ปรับเปลี่ยนการออกแบบได้ถ้าจ าเป็น 
วิธีการแตกค่า (Decomposition) ของ Attribute ให้เป็นค่าเดียวหรือเป็นค่าอะตอมมิค 

(Atomic) โดยเก็บไว้เป็นตารางย่อย ๆ เพื่อให้ได้โครงสร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ าซ้อนข้อมูลได้
ดี และปรับปรุงข้อมูลได้รวดเร็ว 
การนอร์มัลไลเซชัน มีการท างาน ตามล าดับขั้น ที่เรียกว่า นอร์มัลฟอร์ม (Normal Form) มีอยู่ 5 ขั้น ดังนี้ 

 First Normal Form : 1NF 
1. มีการก าหนดแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์ 
2. ต้องไม่มีรีพีทติ้งกรุ๊ป แต่ละแถวหรือคอลัมน์จะมีค่าได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น 
3. แอตทริบิวต์ทุกตัวต้องขึ้นอยู่กับคีย์หลัก 

 

 
 

รูปที่ 32 รูปแสดง First Normal Form 
 

 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 Second Normal Form : 2NF 
1. รีเลชันนั้นเป็นนอร์มัลฟอร์มที่ 1 อยู่แล้ว 
2. ก าจัด Partial Dependency (แยกเป็นตารางย่อย ๆ)  

Partial Dependency หมายถึง การมีบาง Attribute ที่ขึ้นอยู่กับบางส่วนของคีย์
หลัก กล่าวคือ ถ้ารู้บาง Attribute ก็สามารถรู้หรือทราบค่าอีก Attribute อื่น 
 

 
 

รูปที่ 33 รูปแสดง Second Normal Form 
 

 Third Normal Form : 3NF 
1. รีเลชันนั้นเป็นนอร์มัลฟอร์มที่ 2 อยู่แล้ว 
2. ก าจัด Transitive Dependency 

ตาราง Parcel Table ที่ผ่าน 2NF มา จะเห็นว่า Attribute / Field : Zone 
code และ Zoning นั้น ยังปรากฏข้อมูลที่มีค่าซ้ ากันอยู่เป็นคู่ ๆ หรือ ทั้ง 2 Attribute สามารถระบุค่าระหว่าง
กันได้ กล่าวคือ เมื่อระบุค่าให้กับ Attribute : Zone code ก็จะสามารถทราบค่า Zoning ได้ ซึ่งความสัมพันธ์
ในลักษณะนี้ เรียกว่า Transitive Dependency 
 

 
 

รูปที่ 34 รูปแสดงตารางก่อนการก าจัด Transitive Dependency 
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รูปที่ 35 รูปแสดง Third Normal Form 
 

 Fourth Normal Form : 4NF 
1. รีเลชันนั้นเป็นนอร์มัลฟอร์มท่ี 3 อยู่แล้ว 
2. ก าจัด Multivalued Dependency 

การขึ้นต่อกันเป็นเชิงกลุ่ม (Multivalued Dependency) กล่าวคือ รีเลชั่นต้องไม่
มีความสัมพันธ์ในการระบุค่าของ Attribute แบบหลายค่า 
 

 
 

รูปที่ 36 รูปแสดงตารางก่อนการก าจัด Multivalued Dependency 
 

 
 

รูปที่ 36 รูปแสดง Fourth Normal Form 
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 Fifth Normal Form : 5NF 
1. รีเลชั่นนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบนอร์มอลที่ 4 แล้ว 
2. ต้องไม่มีการขึ้นต่อกันเชิงร่วม (Join Dependency)" 

การพิจารณาถึงการขึ้นต่อกันของข้อมูลในการแยกข้อมูลในรีเลชันออกเป็นรีเลชัน
ย่อย  และประกอบรีเลชันย่อยกลับเป็นรีเลชันใหญ่เช่นเดิม ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าเมื่อรวมกันใหม่ด้วยวิธีการ
จอยน์แล้ว  จะได้รีเลชันกลับมาเหมือนเดิมทุกประการหรือไม ่
 

 
 

รูปที่ 37 รูปแสดง Fifth Normal Form 
 

2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database Management System) 
ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ท างานร่วมกับ DBMS พ้ืนฐาน หน้าที่

ของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ มีดังนี้ 
1. จัดเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถเรียกใช้งานด้วย Query language 
2. จัดเตรียมวิธีการส าหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพของการ query ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
3. ใช้จัดเก็บ สืบค้น และแบ่งปันข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับ GIS แก่ Application อื่น ๆ 

2.7 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database Designed) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. หลักการและแนวคิด (Conceptual) 

ผู้ใช้งานข้อมูล GIS ต้องทราบหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ชนิด
ของข้อมูล (Datatype), ความสัมพันธ์ (Relationships) และการเกี่ยวข้องกันของข้อมูล (Constrains) ทั้งนี้
ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ER Model และ UML Class Diagram เป็นต้น 
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รูปที่ 38 รูปแสดง ER Diagram State Park 
 

 
 

รูปที่ 39 รูปแสดง UML Class Diagram 
 

2. ตรรกะและเหตุผล (Logical) 
เมื่อผู้ใช้งานทราบถึงชนิดของข้อมูล (Datatype), ความสัมพันธ์ (Relationships) และการ

เกี่ยวข้องกันของข้อมูล (Constrains) แล้ว ส่วนต่อมาคือ การน าข้อมูลจาก ER Diagram หรือ UML Class 
Diagram มาจัดลง Entity และ Attribute โดยมีการก าหนด Primary key และ Foreign key ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจะต้องถูกลดความซ้ าซ้อน กล่าวคือผ่านการ Normalization เรียบร้อยแล้ว 
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กฎของการเปลี่ยนแปลง 
1. Entity จะเปลี่ยนเป็น Relation 
2. Attribute จะเปลี่ยนเป็น Column ใน Relation 
3. Attribute ที่มีค่าหลายค่าจะเปลี่ยนเป็น Relation ใหม่ และ Foreign key จะ

เชื่อมโยงกับ Relation ส าหรับ Entity 
4. ความสัมพันธ์ (1:1, 1:N) จะเปลี่ยนเป็น Foreign key  
5. ความสัมพันธ์ (M:N) จะเปลี่ยนเป็น Relation ที่มี Foreign key หรือ Relation ที่มา

จาก Entity ที่เกี่ยวข้องกัน 
3. ข้อมูลทางกายภาพ (Physical) 

ส่วนสุดท้ายที่ผู้ใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่จ าเป็นต้องเข้าใจ คือ ข้อมูลทางกายภาพของโครงสร้าง
ไฟล์ และ ดัชนีต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งาน DBMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 ข้อมูลแสดงทิศทาง (Vector Data) คือข้อมูลที่แสดงด้วย จุด เส้น หรือพ้ืนที่ ท่ี
ประกอบด้วยจุดพิกัดทางแนวราบ (X , Y) และ/หรือ แนวดิ่ง (Z) หรือ Cartesian Coordinate System ถ้า
เป็นพิกัดต าแหน่งเดียวก็จะเป็นค่าของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกว่าจะเป็นค่าของเส้น ส่วนพ้ืนที่นั้นจะต้อง
มีจุดมากกว่า 3 จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัด สุดท้ายจะต้องอยู่ต าแหน่งเดียวกัน เช่น ถนน แม่น้ า 
ขอบเขตการปกครอง โรงเรียน เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลแสดงลักษณะเป็นกริด (Raster Data) คือข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นช่องเหลี่ยม 
เรียกว่า จุดภาพ หรือ Grid cell เรียงต่อเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่ง ในแต่ละจุดภาพสามารถเก็บค่ าได้ 1 
ค่า ความสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ ณ จุดพิกัดที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูล
แสดงต าแหน่งชุดนั้น ค่าที่เก็บในแต่ละจุดภาพสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึง
ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้ Raster Data อาจแปรรูปมาจากข้อมูล Vector หรือแปรจาก 
Raster ไปเป็น Vector หรือแปรจาก Raster ไปเป็น Vector แต่เห็นได้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
ระหว่างการแปรรูปข้อมูล 
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3.3 แบบจ าลองรูปแบบวัตถุของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ตามมาตรฐาน OGIS 
 

 
 

รูปที่ 40 รูปแสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที ่
 

3.3 กระบวนการคิวรี่ (Query Process) มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนการเติม (Filter Step) : สร้าง Query Region Overlap เพื่อตรวจสอบ
ส่วนที่ทับซ้อนกัน 

 ขั้นตอนการปรับ (Refine Step) : เมื่อทราบแล้วว่ามีส่วนใดทับซ้อนกับ Query 
Region Overlap ให้ปรับแต่งส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันออก 

 

 
 

รูปที่ 41 รูปแสดง Query Process of Spatial data 
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3.4 โครงสร้างข้อมูล (Data – Structure) 
3.4.1 การค้นหา (Search) ตัวเลือกส าหรับการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ 

B-Tree : เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ซึ่งเก็บข้อมูลที่จัดเรียงแล้ว และพร้อม
ใช้งานส าหรับการค้นหา การเข้าถึงแบบล าดับ การแทรกข้อมูล การลบข้อมูล ซึ่งประสิทธิภาพการท างานของ
มันจะใช้เวลาลอการิทึม (logarithmic time) ต้นไม้แบบบีเป็นโครงสร้างต้นไม้ที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับ
ต้นไม้ทวิภาค คือ แต่ละปมมีปมลู กได้ไม่เกิน 2 ปม ต้นไม้แบบบีเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ระบบที่มีการอ่านและเขียนบล็อกข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นมันจึงมักใช้ในงานฐานข้อมูลและระบบแฟ้ม 

R-Tree : โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ส าหรับวิธีการเข้าถึงเชิงพื้นที่  ส าหรับการท าดัชนี
ข้อมูลหลายมิติ  เช่น พิกัดทางภูมิศาสตร์ , สี่เหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยม อาจจะมีการจัดเก็บวัตถุ เชิงพ้ืนที่ เช่น 
ร้านอาหารสถานที่ หรือรูปหลายเหลี่ยมที่แผนที่ทั่วไปที่ท าจาก  : ถนน, อาคาร , เค้าร่างของทะเลสาบ  แนว
ชายฝั่ง ฯลฯ 

 

. 
 

รูปที่ 42 รูปแสดง B – Tree และ R - Tree 
 

3.4.2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) 
การจัดกลุ่ม Record ใน Sector ของพ้ืนที่หน่วยความจ า ท าได้ 2 รูปแบบ ได้แก ่ 

 Z – curve 
 

 
 

รูปที่ 43 รูปแสดงการจัดกลุ่มข้อมูล Z - curve 
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 Hilbert – curve 
 

 
 

รูปที่ 44 รูปแสดงการจัดกลุ่มข้อมูล Hilbert - curve 
 

3. หลักการออกแบบ Web Services & Web maps 

3.1 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

 1970 – 1980 : เป็นยุคของคอมพิวเตอร์  Mainframe คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ 

ความสามารถน้อย ร้อนไว ต้องอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ า 

 1990 – 1999 : เทคโนโลยี Client / Server Distributed กระจายการท างานเป็นเครื่อง

ลูกข่าย และเครื่องแม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายเรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย 

 2000 – 2010 : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกัน

ทั่วโลก เป็นยุคของข่าวสาร และข้อมูล 

 2010 – 2019 : ยุคที่ทุกคนสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเทคโนโลยี  Computer, 

Notebook, Smartphone และ Tablet ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 2020 เป็นต้นไป เป็นยุคของ Cloud & Ubicomp : ยุคที่วัตถุต่าง ๆ ถูกฝังหน่วย

ประมวลผลไว้ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ที่ระบบ Cloud Computer ท าให้ไม่ต้องใช้ 

Hardware และพื้นที่ ของผู้ใช้งานเอง 
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รูปที่ 45 รูปแสดงวิวัฒนาการคอมพิวเตอร ์
 

3.2 สถาปัตยกรรม Client / Server แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.) Presentation : ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน น าเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน 
2.) Logic / Business : ส่วนที่ประมวลผลค าร้องขอของผู้ใช้งาน 
3.) Data : ส่วนที่จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล รวมทั้งระบบจัดการฐานข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 46 รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ Client / Server Model 
 

3.3 ผู้ขอใช้บริการ  (Client) : คอมพิวเตอร์อื่น  ๆ ในระบบ เครือข่าย ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้
ทรัพยากรต่าง  ๆ ของเครือข่ายติดต่อกับ ผู้ให้บริการ (Server) เรียกว่า "Client"  (Work Station) Client จะ
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 

3.4 ผู้ให้บริการ (Server) : .ในระบบเครือข่าย จ าเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยท าหน้าที่
ให้บริการทางด้านต่าง  ๆ แก่คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นลูกข่าย เรียกว่า "Server" โดยทั่วไปมีหน้าที่ 
ให้บริการ 3 ประการ คือ 

1.) บริการในการจัดเก็บข้อมูล เรียกว่า "File server" 
2.) ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารและควบคุมเครื่องพิมพ์ เรียกว่า "Printer server" 
3.) ให้บริการควบคุมด้านการสื่อสารที่จ ะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สื่อสารอื่น เรียกว่า 

"communication server" 
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3.5 การแบ่งส่วนการท างานของระบบ Client / Server แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1.) Partitioning point (a) 

Partitioning point อยู่ที่ Presentation การท างานรูปแบบนี้เรียกว่า Distributed 
presentation ซึ่งทั้ง Data, Logic และ Presentation จะท างานร่วมกันใน Server การท างานลักษณะนี้ ได้แก ่
X – Windows และ Remote Desktop เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 47 รูปแสดงรูปแบบ Partitioning point (a) 
 

2.) Partitioning point (b) 
Partitioning point อยู่ระหว่าง Presentation และ Logic การท างานรูปแบบนี้เรียกว่า 

Remote presentation โดย Data และ Logic จะท างานร่วมกันใน Server ส่วน Presentation จะอยู่ที่เครื่อง 
Client การท างานลักษณะนี้ ได้แก ่Server – base ที่ใช้ CGI เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 48 รูปแสดงรูปแบบ Partitioning point (b) 
 

3.) Partitioning point (c) 
Partitioning point อยู่ที่ Logic การท างานรูปแบบนี้เรียกว่า Distributed function เป็นการ

แบ่งการท างานของส่วน Logic โดยบางฟังก์ชันจะท างานที่เครื่อง Client และบางฟังก์ชันก็จะท างานที่เครื่อง 
Server การท างานลักษณะนี้ ได้แก ่Java Applet และ ActiveX เป็นต้น 
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รูปที่ 49 รูปแสดงรูปแบบ Partitioning point (c) 
 

4.) Partitioning point (d) 
Partitioning point อยู่ระหว่าง Logic และ Data การท างานรูปแบบนี้เรียกว่า Remote 

Data Access โดย Presentation และ Logic จะท างานร่วมกันในเครื่อง Client ส่วน Data จะอยู่ที่เครื่อง 
Server การท างานลักษณะนี้ ได้แก ่ODBC และ SQL API เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 50 รูปแสดงรูปแบบ Partitioning point (d) 
 

5.) Partitioning point (e) 
Partitioning point อยู่ที่ Data การท างานรูปแบบนี้เรียกว่า Distributed database โดย 

Presentation และ Logic จะท างานร่วมกันในเครื่อง Client และมีการแบ่งการจัดการฟังก์ชันบางส่วนของ Data 
อยู่ร่วมด้วย  อีกส่วนของการจัดการฯ ดังกล่าว ก็จะอยู่ ที่เครื่อง Server การท างานลักษณะนี้ ได้แก่  IBM’s 
Distributed Relational Database Architecture เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 51 รูปแสดงรูปแบบ Partitioning point (e) 
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3.6 สถาปัตยกรรม Web Client / Server 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล แก่ Client 

หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอรับบริการ ในรูปแบบ สื่อผสม ผ่านระบบเครือข่าย โดยสามารถแสดงผล ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ โดยใช้ HTTP protocol 

3.7 การติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 
1. Web mapping projection 

คือ การแปรรูปโลกซึ่งเป็นทรงกลม ให้เป็นรูปที่แบนเป็นแผ่นกระดาษจะได้พิมพ์เป็นแผนที่
ได้ การเปลี่ยนจากสามมิติให้ เป็นสองมิตินี้ท าให้เกิดการเพี้ยน จากความจริง เรียก distortion คือ รูปทรงจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากความจริง  ระยะทางระหว่างจุดสองจุดผิดไป ทิศทางผิดไป หรือมาตราส่วนผิดไป 

นักแผนที่หาทางแก้ความผิดพลาดต่าง ๆ นี้มาหลายร้อยปีแล้ว แต่ได้อย่างก็เสียอย่าง วิธีแก้
แบบต่าง  ๆ นี้เรียกว่า projection ซึ่งมีมากมาย หลายรูปแบบ  แล้วแต่ว่าจะให้ความส าคัญในด้าน รูปร่าง 
ระยะทาง ทิศทาง มาตราส่วน ฯลฯ ไม่มีการแสดงแบบไหนที่ถูกต้องทุกแง่ 

1.1 WKT Projection 
WKT (Well – known text) Projection คือ การใชอ้ักษรที่เป็นมาตรฐานสารสนเทศ

ส าหรับอ้างอิงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
1.2 EPSG Projection 

European Petroleum Survey Group : ESPG Projection ใช้ส าหรับก าหนดระบบ
พิกัด (Coordinate system) และระบบการฉายแผนที่ (Projection) ให้กับชั้นข้อมูล เ นื่องจาก EPSG ใช้
ตัวเลขจ านวนเต็มในการอ้างอิง ท าให้การใช้งานสามารถท าได้สะดวกและจดจ าได้ง่าย ยกตัวอย่าง EPSG code 
ได้แก่ Indian 1975 / UTM zone 47N, Indian 1975 / UTM zone 48N, WGS 84 / UTM zone 47N 
และ WGS 84 / UTM zone 48N 

2. โปรแกรม PostgreSQL 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ- สัมพันธ์ (object-relational) แบบ ORDBMS โดย

สามารถใช้รูปแบบค าสั่งของภาษา SQL ได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดของ 
OpenSource ที่สามารถน าไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ทั้งนี้ PostgreSQL สามารถท างา นบน
ระบบปฏิบัติการ Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI Irix, Mac OS X, Solaris, Tru64) และ Windows 

ขั้นตอนที ่1 : ดาวน์โหลด PostgreSQL 

 ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ : http://www.postgresql.org/download/ 
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 คลิก Windows 
 

 
 

รูปที่ 52 รูปแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม PostgreSQL 
 

 คลิกปุ่ม Download 
 

 
 

รูปที่ 53 รูปแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม PostgreSQL 
 

 เลือกดาวน์โหลดตามประเภทเครื่องของผู้ใช ้
 

 
 

รูปที่ 54 รูปแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม PostgreSQL 
 

http://1.bp.blogspot.com/-OzuFlwwZaR4/VaEAnLBv9EI/AAAAAAAAJtg/tF1GYDt8hHE/s1600/postgreSQL_1.png
http://1.bp.blogspot.com/-b4q3Mm9KRMI/VaEAn41Ir-I/AAAAAAAAJu8/QgtW4etCiHg/s1600/postgreSQL_2.png
http://2.bp.blogspot.com/-c2gUspdr08E/VaEAouTukII/AAAAAAAAJu0/50CKBn0wOTE/s1600/postgreSQL_3.png
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ขั้นตอนที ่2 : ติดตั้ง PostgreSQL 

 ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ระบบจะปิดหน้าต่างใหม่ขึ้น ดัง
รูป ใหค้ลิกปุ่ม Next 

 

 
 

รูปที่ 55 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 

 เลือก path ที่ใช้ส าหรับการติดตั้ง และคลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 56 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
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 หน้าต่างส าหรับตั้งค่า Password โดย Username จะเป็นค่า default 
ชื่อ postgres ส่วน password ให้ป้อนตัวที่ต้องการ 
 

 
 

รูปที่ 57 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 

 หน้าต่างตั้งค่า port ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ใหค้ลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 58 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
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 ตั้งค่า Locale เป็นค่า default จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 59 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 

 ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มการติดตั้ง 
 

 
 

รูปที่ 60 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-jFCGmlvnsWc/VaEAp1BDdDI/AAAAAAAAJus/HqqF1xUkUuk/s1600/postgreSQL_8.png
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 รอสักครู่เพ่ือให้โปรแกรมติดตั้งให้เสร็จก่อน 
 

 
 

รูปที่ 61 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 

 หากต้องการติดตั้ง tools อื่น ๆ ให้คลิกเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม Finish แต่
ถ้าหากไม่ต้องการให้คลิกเครื่องหมายถูกออก ในที่นี่ใหค้ลิกเครื่องหมายถูก เนื่องจากต้องการติดตั้งโปรแกรม 
POSTGIS แล้วกดปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง 
 

 
 

รูปที่ 62 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-JDnGImG87EU/VaEAmuZJXxI/AAAAAAAAJtk/IcX9_ISgZC8/s1600/postgreSQL_10.png
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3. โปรแกรม PostGIS 
คือ ส่วนขยายเพิ่มเติมที่ท าให้ฐานข้อมูล PostgreSQL  สามารถรองรับข้อมูลด้าน

สารสนเทศรูมิศาสตร์ (GIS) กล่าวคือสนับสนุนข้อมูลที่สัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial) ได้ 
3.1 ขั้นตอนการติดตั้ง PostGIS 

 ติดตั้ง PostGIS ต่อจาก PostgreSQL คลิกเลือก PostgreSQL9.5… และคลิก
ปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 63 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 คลิกที่ธงสีแดง หัวข้อ Spatial Extensions จากนั้นติ๊กถูกที่ PostGIS2.2… 
และคลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 64 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
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 หน้าต่างให้เลือกที่เก็บโปรแกรม และคลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 65 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 คลิกปุ่ม I Agree 
 

 
 

รูปที่ 66 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 ติ๊กถูกที่ Create Spatial database และคลิกปุ่ม Next 
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รูปที่ 67 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 เลือกที่เก็บข้อมูล และคลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 68 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 กรอก Password ของ PostgreSQL และคลิกปุ่ม Next 
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รูปที่ 69 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 กรอกชื่อฐานข้อมูล และคลิกปุ่ม Install 
 

 
 

รูปที่ 70 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 คลิก ปุ่ม Yes หน้าจอถัดมาก็เช่นกัน 
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รูปที่ 71 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
 

 คลิก ปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 

รูปที่ 72 รูปแสดงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม PostGIS 
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4. การจัดการฐานข้อมูลด้วย pgAdmin III 
4.1 การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร ์

 คลิกขวาที่ PostgreSQL9.5 เลือก Connect 
 

 
 

รูปที่ 73 รูปแสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร ์
 

 
 

รูปที่ 74 รูปแสดงการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จ 
 

4.2 การสร้างฐานข้อมูล POSTGIS 

 คลิกขวาที่ Database เลือก New Database… 
 

 
 

รูปที่ 75 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล POSTGIS 1 
 

 แถบ Properties ช่อง Name กรอกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ และช่อง Owner 
เลือกเจ้าของฐานข้อมูลจากลิสต์รายการ 
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รูปที่ 76 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล POSTGIS 2 
 

 แถบ Definition ช่อง Encoding เลือกการเข้ารหัส (UTF8) และ ช่อง Template 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบเค้าโครงร่างฐานข้อมูลจากแบบเค้าโครงร่างที่มีได ้

 

 
 

รูปที่ 77 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล POSTGIS 3 
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 แถบ Privileges ในส่วนของ Role ก าหนด บทบาท/สิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูล POSTGIS เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 

 

 
 

รูปที่ 77 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล POSTGIS 4 
 

4.3 การสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล POSTGIS 

 คลิกขวาที่ Login Roles เลือก New Login Roles… 
 

 
 

รูปที่ 78 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล 1 
 

 แถบ Properties ช่อง Role Name กรอกชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูลที่ต้องการ 
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รูปที่ 79 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล 2 
 

 แถบ Definition หากต้องการก าหนดรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ให้กรอกรหัสผ่านที ่
ช่อง Password และ Password (again) 
 

 
 

รูปที่ 80 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล 3 
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 แถบ Role privileges ก าหนด บทบาท/สิทธิ ์ส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 
 

 
 

รูปที่ 81 รูปแสดงขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล 4 
 

4.4 การสร้าง Schema 

 คลิกขวาที่ Schemas เลือก New schemas… 
 

 
 

รูปที่ 82 รูปแสดงขั้นตอนการสร้าง Schema 1 
 

 แถบ Properties ช่อง Role Name กรอกชื่อ Schema ที่ต้องการ และเลือก
ผู้ใช้งาน schema ที่สร้างขึ้น ในช่อง Owner 
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รูปที่ 83 รูปแสดงขั้นตอนการสร้าง Schema 2 
 

 แถบ Privileges ในส่วนของ Role ก าหนด บทบาท/สิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน 
Schema เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 

 

 
 

รูปที่ 84 รูปแสดงขั้นตอนการสร้าง Schema 3 
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4.5 การเรียกดู ตารางข้อมูล Spatial data 

 คลิกขวาที่ table เลือก View Data > View All Rows 
 

 
 

รูปที่ 85 รูปแสดงการเรียกดูตารางข้อมูล Spatial data 
 

 
 

รูปที่ 86 รูปแสดงหน้าจอตารางข้อมูล Spatial data 
 

4. การสร้าง POSTGIS Table และการน าเข้าข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ 

4.1 วิธีการ น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล GIS แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 

1) ค าสั่ง (Command) 

คือ การพิมพ์ค าสั่ง น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล GIS ผ่านหน้าจอ Command prompt 

2) Graphic user interface (GUI) 
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คือ การ น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล GIS ผ่านหน้าจอโปรแกรมทีม่ีลักษณะเป็นกราฟิก ใช้ส าหรับ
ติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น POSTGIS 

4.2 ตัวอย่างการ น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล GIS โดยใช้ค าสั่ง (Command) 

4.2.1 น าเข้าข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 

รูปแบบค าสั่ง : shp2pgsql –s <SRID><SHAPEFILE><SCHEMA>.<TABLE> | psql –h <HOST> -d 
<DATABASE> -U <USER> 
 

ตัวอย่าง : shp2pgsql.exe -s 4326 D:\Day2\GIS_DATA\continent.shp public.continent | psql.exe   
-h 127.0.0.1 -d new_gis -U postgres 
 

 
 

รูปที่ 87 รูปแสดงการน าเข้าข้อมูล GIS ด้วยค าสั่ง 
 

 
 
 

รูปที่ 88 รูปแสดงผลลัพธ์การน าเข้าข้อมูล Shape file 
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4.2.2 ส่งออกข้อมูล POSTGIS ในรูปแบบ Shape file 

รูปแบบค าสั่ง : shp2pgsql –f <output shapefile> -h <host> -u <username><databasename> 
“<query>” 
 

ตัวอย่าง : psql2shp.exe -f D:\Day2\GIS_DATA\export.shp -h 127.0.0.1 -u postgres –P 1234 
new_gis “SELECT * FROM public.continent” 
 

 
 

รูปที่ 89 รูปแสดงการส่งออกข้อมูล POSTGIS ในรูปแบบ Shape file ด้วยค าสั่ง 
 

 

 
 

รูปที่ 90 รูปแสดงผลลัพธ์ข้อมูล Shape file ที่ได้จากการ Export 
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4.2.3 น าเข้าข้อมูล Raster สู่ POSTGIS 

รูปแบบค าสั่ง : raster2pgsql –s <SRID> -| -C <RASTER File> <SCHEMA>.<TABLE> | psql –h 
<HOST> -d <DATABASE> -U <USER> 
 

ตัวอย่าง : raster2pgsql.exe -| -C -s 4326 D:\Day2\GIS_DATA\wsiearth.tiff | psql.exe   -h 127.0.0.1 
-d new_gis -U postgres 

 

 
 

รูปที่ 91 รูปแสดงการน าเข้าข้อมูล Raster สู่ POSTGIS 
 

 
 

รูปที่ 91 รูปแสดงผลลัพธ์การน าเข้าข้อมูล Raster สู่ POSTGIS 
 

4.2.3 การแปลง GIS file ให้อยู่ในรูปแบบ OGR2OGR 

รูปแบบค าสั่ง : ogr2ogr –f <destination type> <destination file> <Input file> 

 

ตัวอย่าง : ogr2ogr.exe –f GeoJSON D:\Day2\GIS_DATA\continent.json 
D:\Day2\GIS_DATA\continent.shp 

 

 
 

รูปที่ 92 รูปแสดงการแปลง GIS file ให้อยู่ในรูปแบบ OGR2OGR 
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รูปที่ 93 รูปแสดงผลลัพธ์ OGR2OGR 
 

4.3 ตัวอย่างการ น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล GIS ด้วย POSTGIS 2.0 Shapefile และ DBF Loader exporter 
4.3.1 น าเข้าข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 

 เชื่อมต่อ POSTGIS Shapefile Import/Export Manager 
 

     
 

รูปที่ 94 รูปแสดงการเชื่อมต่อ POSTGIS Shapefile Import/Export Manager 
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 คลิกแถบ Import 

 คลิกปุ่ม Add File เลือก Shape file 

 ก าหนดชื่อ Schema 

 ก าหนด SRID 

 คลิกปุ่ม Import เสร็จสิ้นขั้นตอน 
 

 
 

รูปที่ 94 รูปแสดงขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 
 

 
 

รูปที่ 95 รูปแสดงผลลัพธ์การน าเข้าข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 
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4.3.1 น าเข้าข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 

 เชื่อมต่อ POSTGIS Shapefile Import/Export Manager 

 คลิกแถบ Export 

 คลิกปุ่ม Add Table เลือกตารางที่ต้องการ 

 คลิกปุ่ม Export เสร็จสิ้นขั้นตอน 
 

   
 

รูปที่ 96 รูปแสดงขั้นตอนการส่งออกข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 
 

 
 

รูปที่ 97 รูปแสดงผลลัพธ์การส่งออกข้อมูล Shape file สู่ POSTGIS 
 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

5. ซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการแผนท่ีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต  และมาตรฐานการให้บริการแผนท่ี 

(OGC web mapping Standrad) 

5.1 Web mapping Client คือ ซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการแผนท่ีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก ่
5.1.1 msCross : ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับดูแผนที่ พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี 

Web 2.0, Ajax และ JavaScropt ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูแผนที่ผ่านเว็บไซต์ได้ 
 

 
 

รูปที่ 98 รูปแสดงการใช้งาน msCross 
 

5.1.2 OpenLayers : ซอฟต์แวร์ Open source  ที่ใช้ส าหรับดูแผนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มี JavasCript library ท่ีท างานซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานแผนที่ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 

 

 
 

รูปที่ 99 รูปแสดงการใช้งาน Openlayers 
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5.1.3 ArcGIS Viewer for Flex : ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ส าหรับดูแผนที่ของบริษัท ESRI สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว กราฟ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Online ได้ 
 

 
 

รูปที่ 100 รูปแสดงการใช้งาน ArcGIS Viewer for Flex 
 

ซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้างต้นนี้ พัฒนาด้วยภาษา HTML / 
JavaScript ท างานบนเว็บบราวเซอร์ สนับสนุนการท างานข้าม Platform ระหว่าง MAC และ PC รวมทั้ง
สามารถรองรับอุปกรณ์ Mobile ทั้ง IOS และ Android 

5.2 Commercial Product คือ ซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการแผนท่ีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

5.2.1 ArcView Internet Map Server (Arc IMS) 
ArcView IMS เป็นส่วนเสริมของโปรแกรม ArcView เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแผนที่ที่สร้าง

ขึ้นจากโปรแกรม ให้อยู่ในรูปแบบของ Web page และยังสร้างส่วนส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ (User interface)  
ให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน แผนที่ผ่านทาง Web Browser ได้ เช่น ค้นหาข้อมูลต่าง  ๆ ย่อ และ ขยาย มุมมองของ
แผนที่ เป็นต้น รวมท้ังสามารถพิมพ์แผนที่ออกทาง Printer ได้  



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
 

รูปที่ 101 รูปแสดงโปรแกรม ArcView IMS 
 

5.2.2 ArcGIS Server 
ArcGIS Server คือ ซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ให้บริการในรูปแบบ Web services ใช้สร้าง 

จัดการและกระจาย GIS service มีฟังก์ชันการใช้งานเกี่ยวกับ GIS มากมาย เช่น 3D, Spatial, Geo – 
statistical และ Network เป็นต้น ArcGIS Server สนับสนุนการใช้งานผ่าน  Web browser, Mobile 
devices และ Desktop system รวมทั้งรองรับมาตรฐาน OGC และ W3C 
 

 
 

รูปที่ 102 รูปแสดงโปรแกรม ArcGIS Server 
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รูปที่ 103 รูปแสดงโปรแกรม ArcGIS Explorer 
 

5.3 Open source Product คือ ซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการแผนท่ีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ฟรี 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

5.3.1 MIT OrthoServer 
คือ เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ที่จัดเก็บและรวบรวมรูปภาพเชิงภูมิศาสตร์มากมาย เก็บรูปภาพ

ที่มีความละเอียดในการแสดงผลแตกต่างกันออกไป 
 

 
 

รูปที่ 104 รูปแสดงโปรแกรม MIT OrthoServer 
 

5.3.2 Map Server 
Map Server เป็น Open source ที่ใช้น าเสนอแผนที่แบบ Dynamic ตามที่ผู้ใช้งาน

ต้องการ ท างานในส่วนของ Middle ware เป็น CGI - based โดย Map server จะส่ง Request ในรูปของ 
URL ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WWW) โดยภายในแพคเกจบรรจุตัวเลขที่สามารถแสดงแผนที่ ขนาด และ
ค าอธิบายของแผนที่ 
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5.3.4 Geo Server 
เป็นซอฟต์แวร์ฟรี  และ Open source ทางด้านการพัฒนาข้อมู ลภูมิสารสนเทศผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า Web Map Service ซึ่ง GeoServer ถูกพัฒนาด้วยภาษา JAVA และ
โดยโปรแกรมนี้จะต้องอาศัย JRE (Java Runtime Environment) 
 

 
 

รูปที่ 105 รูปแสดงโปรแกรม GeoServer 
 

5.4 การเลือกซอฟต์แวร์ Web mapping 
5.4.1 เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในมุมมองของผู้บริหาร ได้แก่ 

 ราคาของแพคเกจซอฟต์แวร์ Web mapping 

 ง่ายต่อการใช้งาน 

 ง่ายต่อการบ ารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ 
5.4.2 เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ GIS ได้แก่ 

 ความสามารถในการใช้งานของแพคเกจซอฟต์แวร์ Web mapping 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อได้ 
5.5 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 

5.5.1 ArcSDE 
ซอฟต์แวร์ ท่ีเป็นตัวกลางระหว่าง GIS Application และ Database ใช้ส าหรับจัดเก็บ 

และจัดการข้อมูลทางด้าน ภูมิสารสนเทศศาสตร์  (Raster, Vector และ Survey) ซึ่งในปัจจุบัน ArcSDE 
สามารถสนับสนุน DBMS ได้หลายประเภท ได้แก่ IBM DB2,  IBM Informix, Microsoft SQL SERVER, 
Oracle และ postgreSQL เป็นต้น 
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รูปที่ 106 รูปแสดงสถาปัตยกรรม ArcSDE 
 

 
 

รูปที่ 107 รูปแสดงการท างานของ ArcSDE 
 

5.5.2 PostGIS 
PostGIS คือ ส่วนเสริมจากฐานข้อมูล  ที่สนับสนุนข้อมูลภูมิศาสตร์ หรือ ข้อมูลเชิงวัตถุ 

ท างานร่วมกันกับฐานข้อมูล PostgreSQL ท่ีเป็น open source โดยการท างานจะท างานระดับ Geomatry 
ทั้งนี้ความสามารถจะด้อยกว่าที่ ArcSDE for PostgreSQL แต่เทียบเท่ากับ Oracle Spacilist 
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รูปที่ 108 รูปแสดงการท างานของ PostGIS 
 

5.6 ข้อควรพิจารณาในการเลือก Spatial Database 
หลักการเลือกฐานข้อมูลที่เป็ นข้อมูล Spatial Database (ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ) นั้น ไม่ต่างจาก

การเลือกฐานข้อมูลทั่วไป  โดยจะค านึงถึงการใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า ฟังก์ชันการท างาน ความง่ายต่อการ
น าไปใช้ และขนาดของข้อมูลที่จะใช้เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ และความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่ง
จะไปสัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการ ที่น ามาใช้งาน 

5.7 ลักษณะทั่วไปของการเก็บข้อมูล แบบ Spatial Data 
1) File Base คือ ลักษณะการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์  เช่น Shape file (ESRI), 

DWG/DXF/SDF (Autodesk), MID/TAB (MapInfo) , CSV/XLS/MDB (Microsoft) / SQLite, KML / KMZ 
และไฟล์ฟอร์แมตอื่น ๆ เป็นต้น 

2) RDBMS การเก็บข้อมู ลในรูปแบบ Relation database ซึ่งจะมี Data type ที่เก็บ 
Geometry โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบัน มีหลาย ๆ ค่าย ที่สามารถเก็บ Spatial data ลง Database ได้แล้ว เช่น 
Oracle Locator / MS SQL Server 2008 up / MySQL 4.0 up / PostgreSQL (PostGIS) / Informix 
Spatial / IBM DB2 Spatial extension และอื่น ๆ เป็นต้น 

5.8 ลักษณะการน า Spatial Database มาใช้ในงาน GIS 
- ขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น  ถ้ามีไม่เกิน 1,000 เรคคอร์ด ไม่ต้องใช้ฐานข้อมู ลขนาดใหญ่ เพราะ

จะเป็นการสิ้นเปลือง 
- การใช้งานร่วมกับ Open Source อาจจะต้องใช้ซอร์ฟแ วร์ Open Source ร่วมกัน เช่น 

MapGuide Open Source + MySQL หรือ MapGuide Open Source + PostgreSQL (PostGIS) เป็นต้น 
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- ความ ยาก / ง่าย ต่อการใช้งาน เช่น มี Oracle ใช้งานอยู่แล้ว อยากก็เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่
เพิ่มเติม เพื่อเอามาใช้งาน 

- ฟังก์ชันการใช้งานในตัวฐานข้อ มูลนั้น เช่น ฐานข้อมูลบางตัวสามารถค้นหาเชิงพ้ินได้ในตัว ไม่
ต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเลย สามารถใช้ค าสั่ง ที่มีมาด้วย Query ข้อมูลได้เลย ซึ่งท าให้ผู้พัฒนาระบบงานใช้
งานได้ง่ายดายขึ้น 

- งบประมาณ ค่าลิขสิทธฺ์ของซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ 
- การขยายได้ในอนาคต 
- ยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่ถูกน ามาพิจารณา  เช่น ซอร์แวร์ที่น ามาใช้ สนับสนุนเฉพาะฐานข้อมูลรุ่นนี้

เท่านั้น เป็นต้น 
5.9 เครื่องมือจ าเป็นในงาน GIS 

- เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้  สร้าง / แก้ไข / ลบ ของมูล Vectors / Raster เช่น AutoCAD 
Map 3D / QGIS และอื่น ๆ 

- เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการ น าเข้า- ส่งออก (Import / Export) ระหว่าง Vectors เช่น 
โปรแกรม SHP2SQL 

- สามารถเปลี่ยนระบบพิกัดของของข้อมูล Coordinate Transform หรือ Reprojection ได้ 
- สามารถปรับรูปแบบการแสดงผล ท าเฉดสีต่าง ๆ ได้ 

5.10 ตัวอย่างโปรแกรมในงาน GIS 
- Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและมีความสามารถหลากหลายด้าน สามารถ

เชื่อมต่อฐานข้อมูล Spatial data ได้หลายตัว รวมทั้งมีการเชื่อมต่อผ่าน GDAL (Raster) และ OGR (Vector) 
ซึ่งสองตัวนี้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากชนิด  

- FdoToolbox เป็นโปรแกรมเล็กที่ใช้ดู Spatial data ทั้งในรูปแแบบดาต้า และ กราฟิค 
สามารถสร้าง Query ได้ 

- Fdo2Fdo มีความสามารถคล้ายกับ Fdotoolbox 
- Oracle SQLDeveloper พัฒนาขึ้นมาใช้กับ oracle เพิ่มความสามารถในการแสดงข้อมูล GIS 

ด้วย Extension ที่ชื่อว่า GeoRaptor ซึ่งจะท าให้ oracle spatial แสดงข้อมูลในรูปแบบดาต้ากริดและ กราฟิคได้ 
- AutoCAD MAP 3D พัฒนามาจากโปรแกรม AutoCAD ข้อเสีย คือ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ (ราคาสูง) 
- GRASS 
- JUMP 
- OpenEV 
- Thuban 
- UDig 
- FGIS 
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5.11 สรุปการเลือกฐานข้อมูล Spatial มีข้อคิดหลักดังนี้  
1) ถ้าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จะต้องมีความเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้สามารถเชื่อมต่อกับ

โปรแกรม GIS ได้หลาย ๆ โปแกรม ยกตัวอย่าง ระบบงาน GIS ของภาครัฐ งบเกิดจากการประมูล ซึ่งจะท าให้
ได้ซอฟต์แวร์หลากหลายมาก หากฐานข้อมูลไม่มีความเป็นมาตรฐาน จะท าให้ความเข้ากันได้น้อย ถ้า หากไม่
ออกแบบไว้ให้ดี อาจจะถึงขั้นใช้ร่วมกันไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องเลิกใช้งาน 

2) หลีกเลี่ยงฐานข้อมูลที่เป็น proprietary ผูกขาดเจ้าเดียว เช่น ถ้าหากจะใชซ้อฟต์แวร์นี้จะต้อง
ใช้ร่วมกับตัวนี้เท่านั้น ซอรต์แวร์ตัวอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จะมีผลพวงต่อการพัฒนาต่อในภายหน้า 

3) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น MySQL สามารถใช้งานได้กับระบบ ตั้งแต่เล็ก  ๆ ไปถึง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

4) ถ้าหากข้อมูลที่เก็บมีปริมาณไม่มาก ก็ไม่ควรสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ควรใช้ Open Source ดีกว่า
แล้วเอาเงินที่เหลือไปพัฒนาระบบงาน ดีกว่าเสียเงินซึ่งฐานข้อมูลราคาแพง แต่แอพพิเคชั่นยังพัฒนายังไม่ค่อยดี 
ไม่น่าใช้ ท าให้สูญเงินเปล่า ๆ 

5) หากเป็นข้อมูลขนาดเล็ กแล้วต้องการใช้งานร่วมกับ mobile device เก็บฐานข้อมูลบน 
SQLite ก็น่าสนใจไม่น้อย 

6) ฐานข้อมูลที่มีฟังก์ชันทางด้าน GIS ในตัวของฐานข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่ง
จะสามารถเรียก Execute Query หรือฟังกชั่นได้เลย เช่น มีฟังก์ชันการหาระยะทาง บัฟเฟอร์ การเลือกข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูล GIS อีกตารางหนึ่ง การ Select WithIn Touch Intersection และฟังก์อื่นที่
ซับซ้อน ก็ท าให้ประหยัดเวลาในการประมวลผลด้วย 

การเลือกฐานข้อมูล Spatial Data ที่ดี จะท าให้ระบบงาน GIS ทั้งต่อผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ 
อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลบ่อย ๆ 

6. การติดตั้งโปรแกรมรหัสเปิดเพ่ือการให้บริการแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

6.1 การติดตั้ง GeoServer 

 ดาวน์โหลด GeoServer ที่เว็บไซต์ http://geoserver.org/ 
 

 
 

รูปที่ 109 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 1 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ geoserver-2.8.3.exe ที่ได้จากการดาวน์โหลด 

 คลิกปุ่ม Next และ คลิกปุ่ม I Agree 
 

    
 

รูปที่ 110 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 2 
 

 เลือกที่พาร์ทเก็บโปรแกรม คลิกปุ่ม Next และ คลิกปุ่ม Next 
 

    
 

รูปที่ 111 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 3 
 

 หากเครื่องไม่มี jre จะต้องคลิกลิงค์ เพ่ือดาวน์โหลดและติดตั้ง jre  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคลิก Next 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

    
 

รูปที่ 112 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 4 
 

 คลิกปุ่ม Accept License Agreement และคลิก jdk-8u91-windows-x64.exe เพื่อติดตั้ง jdk 

 คลิกปุ่ม Next เลือกพาร์ทที่เก็บโปรแกรม และคลิกปุ่ม Next 
 

 
 

รูปที่ 113 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 5 
 

 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

    
 

รูปที่ 114 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 6 
 

 หากต้องการเปลี่ยนโฟล์เดอร์ส าหรับติดตั้ง Java คลิกปุ่ม Change… หากไม่คลิกปุ่ม Next 
 คลิกปุ่ม Close 

 

    
 

รูปที่ 115 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 7 
 

 คลิกปุ่ม Browse… เลือกพาร์ทที่เก็บ jre ดังนี้ C:\ProgramFiles\Java\jdk1.8.0_91\jre 

 คลิกปุ่ม Next 
 

    
 

รูปที่ 116 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 8 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 ติดตั้ง GeoServer กรอก Username และ Password คลิกปุ่ม Next 
 ก าหนดพอร์ต GeoServer 8080 คลิกปุ่ม Next 

 

    
 

รูปที่ 117 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 9 
 เลือก Install as a service และ คลิกปุ่ม Next 
 คลิกปุ่ม Install 

 

    
 

รูปที่ 118 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 10 

 เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง คลิกปุ่ม Finish 

 
 

รูปที่ 119 รูปแสดงขั้นตอนการติดตั้ง GeoServer 11 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

6.2 ขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 

 เรียกใช้งาน GeoServer ผ่าน Internet Browser ดังนี ้
http://localhost:8080/geoserver 

 
 

รูปที่ 120 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 1 

 การแสดงตัวอย่างข้อมูล 

 
 

รูปที่ 121 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 2 

 กรอก Username และ Password ของผู้ใช้งาน GeoServer เพื่อเข้าใช้งาน 

 สร้าง Workspace โดยคลิกแถบ Workspace และคลิก Add new workspace 

 
 

รูปที่ 122 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 3 

 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 กรอกชื่อ Workspace, NameSpace URI และคลิกเลือก Default Workspace หากต้องการ 

 
 

รูปที่ 123 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 4 

 สร้าง Stores โดยคลิกแถบ Stores และคลิก Add new Store 

 
 

รูปที่ 124 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 5 

 เลือก Workspace และกรอก Data Source Name 

 
 

รูปที่ 125 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 6 

 

 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 เลือก Shapefile ที่ต้องการ 

 
 

รูปที่ 126 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 7 

 กรอก Data Source Name และ Connection Parameters 

 
 

รูปที่ 127 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 8 

 สร้าง Layers โดยคลิกแถบ Layers และคลิก Add new Resource 

 
รูปที่ 128 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 9 

 
 

 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 สร้าง Layers จากหน้าต่าง pop up แล้วคลิก Publish 

 
รูปที่ 129 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 10 

 เลือกระบบพิกัด โดยคลิกปุ่ม Find ในหัวข้อ Declared SRS 

 คลิก Compute from data เพื่อให้คอมพิวเตอร์ค านวนค่าพิกัดอัตโนมัติ 

 คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก 

 
รูปที่ 130 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 11 

 สร้าง Layers Group โดยคลิก Add a new layer group 

 กรอกชื่อ Layer (Neme) และค าอธิบายเบื้องต้น (Title) 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
รูปที่ 131 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 12 

 ก าหนดสัญลักษณ์ที่หัวข้อ Default Style 

 
รูปที่ 132 รูปแสดงขั้นตอนการท าแผนที่ Online ด้วย GeoServer 13 

6.3 Spatial Query and Analysis เบื้องต้น 
1. ค าสั่ง SQL พ้ืนฐาน 

1.1) SELECT ALL : เลือกข้อมูลทั้งหมดในตารางทุกฟิลด์ และทุกเรคอร์ด  
ตัวอย่าง : SELECT * From tambon; 
ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) 

1.2) SELECT Specific field : เลือกข้อมูลเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการ 
ตัวอย่าง : SELECT tambon_idn, tam_nam_t From tambon; 
ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) โดยจะแสดงเฉพาะฟิลด์รหัส

ต าบล (tambon_idn) และชื่อต าบล (tam_nam_t) 
1.3) SELECT with sort field : เลือกข้อมูลพร้อมเรียงล าดับข้อมูล 

ตัวอย่าง : SELECT tambon_idn, tam_nam_t From tambon ORDER BY 
tambon_idn ASC; 

ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) โดยจะแสดงเฉพาะฟิลด์รหัส
ต าบล (tambon_idn) และชื่อต าบล (tam_nam_t) โดยข้อมูลเรียงล าดับรหัสต าบลจากน้อยไปมาก 

 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

- ASC : เรียงล าดับข้อมูลจากน้อยไปมาก 
- DESC : เรียงล าดับข้อมูลจากมากไปน้อย 

1.4) SELECT with where statement : เลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
ตัวอย่าง : SELECT * From tambon WHERE tambon_idn = ‘360101’; 
ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ฟิลด์

รหัสต าบล (tambon_idn) มีค่าเป็น 360101 
1.5) SELECT with number statement : เลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

ตัวอย่าง : SELECT * From tambon WHERE area <= ‘100000000’; 
ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ฟิลด์

พ้ืนที่ (area) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100000000 
2. GIS Spatial Query 

2.1) SELECT WKB to WKT : เลือกข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบพิกัดมาตรฐาน WKT 
ตัวอย่าง : SELECT st_asewkt(geom) FROM tambon; 
ผลลัพธ์ : ได้ข้อมูลทั้งหมดจากตารางต าบล (tambon) ในรูปแบบพิกัดมาตรฐาน WKT 

2.2) Calculate Area : เลือกข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ค านวณ 
ตัวอย่าง : SELECT st_asewkt(geom) AS “area”, “400118”.* FROM “400118”; 

 
รูปที่ 133 รูปแสดงผลลัพธ์จากการค านวนตามค าสั่งข้อ 2.2 

2.3) Contains Feature : เลือกข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกัน 
ตัวอย่าง : SELECT st_contains(“400118”.geom,waterbody2.geom) AS 

“result” , waterbody2.* FROM waterbody2, “400118” ORDER BY “result” DESC; 
 

 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
รูปที่ 134 รูปแสดงผลลัพธ์จากค าสั่งข้อ 2.3 

2.4) Intersect with 2 table : เลือกข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ทับซ้อนกันจาก 2 ตาราง 
ตัวอย่าง : SELECT st_intersects(waterbody2.geom, “400118”.geom) AS 

“result” , waterbody2.* , “400118”.* FROM waterbody2, “400118” ORDER BY “result” DESC; 

 
รูปที่ 135 รูปแสดงผลลัพธ์จากการค าสั่งข้อ 2.4 

6.4 การจัดรูปแบบและสัญลักษณ์ข้อมูล-มิสารสนเทศ (Styling and Symbolizing) 
1. การติดตั้งโปรแกรม OpenGEO Explorer 

 เปิดโปรแกรม QGIS คลิก Manage and Install Plugins เพื่อจัดการและติดตั้งส่วน
เสริมของโปรแกรม 

 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
รูปที่ 136 รูปแสดงการจัดการและติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม QGIS 

 คลิกแถบ Settings คลิกปุ่ม Add.. เพื่อเพ่ิม Repository 

 
รูปที่ 137 รูปแสดงการเพิ่ม Repository 

 กรอก URL ส าหรับดาวน์โหลดส่วนเสริม (Plugins) 
https://qgis.boundlessgeo.com/plugins/plugins.xml 

 
รูปที่ 138 รูปแสดงการกรอก URL ส าหรับดาวน์โหลดส่วนเสริม 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 คลิกแถบ All จากนั้นกรอก Geoserver ที่ช่อง Search และคลิกปุ่ม Install Plugin 
เพื่อติดตั้งส่วนเสริม เมื่อติดตั้งเสร็จคลิกปุ่ม Close 

 
รูปที่ 139 รูปแสดงการติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม QGIS 

 เปิดหน้าต่าง GeoServer Explorer โดยการคลิกเมนู web > GeoServer > 
GeoServer Explorer 

 
รูปที่ 140 รูปแสดงการเปิดหน้าต่าง GeoServer Explorer 

 เชื่อมต่อกับ GeoServer โดยการกรอก Username และ Password ของ GeoServer 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
รูปที่ 141 รูปแสดงการเชื่อมต่อ GeoServer 

  เมื่อเชื่อมต่อ GeoServer ส าเร็จจะปรากฏหน้าต่าง GeoServer Explorer  

 
รูปที่ 142 รูปแสดงหน้าต่าง GeoServer Explorer 

2. การจัดรูปแบบและสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรม QGIS 

 คลิกเมนู Layer > Add Vector Layer เลือก Dataset ที่ต้องการเข้าสู่โปรแกรม QGIS 
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รูปที่ 143 รูปแสดง Dataset ที่เลือกเข้าสู่โปรแกรม QGIS 

 แก้ไขรูปแบบ สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ  

 
รูปที่ 144 รูปแสดงการจัดรูปแบบ สี และสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรม QGIS 

3. การน ารูปแบบและสัญลักษณ์ที่สร้างไปใช้งานใน GeoServer 

 เลือก Style คลิกปุ่ม + เพื่อสร้าง Style ใหม่ส าหรับใช้ใน GeoServer 

 แก้ไขรูปแบบ สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ดังข้อ 2. 

 เลือก Layer in QGIS กรอกชื่อ Style ที่ต้องการใช้ใน GeoServer แล้วคลิกปุ่ม OK 
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รูปที่ 145 รูปแสดงการสร้าง Style ไว้ใช้ส าหรับ GeoServer 

7. การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานด้วย HTML, CSS, JavaScript 
7.1 ข้อแตกต่างระหว่าง WMS และ WFS 

- WMS ไม่สามารถแก้ไข Style ต่าง ๆ ได้ 
- WFS สามารถบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้ 

7.2 การใช้งาน WFS ด้วย QGIS 

 เปิดโปรแกรม QGIS คลิก Add Layer > Add WFS Layer… 

 เลือก ไฟล์ที่ต้องการ 

 
รูปที่ 146 ภาพแสดงการใช้งาน WFS ด้วย QGIS 1 

 คลิกปุ่ม New  

 กรอกชื่อ WFS ที่ต้องการสร้าง และ URL ของ WFS และคลิกปุ่ม OK 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 
รูปที่ 147 ภาพแสดงการใช้งาน WFS ด้วย QGIS 2 

 เลือกชื่อ WFS ที่สร้างขึ้น  

 คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ WFS 

 เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ 

 คลิกปุ่ม Add 

 คลิกปุ่ม Close 

 
รูปที่ 147 ภาพแสดงการใช้งาน WFS ด้วย QGIS 3 
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7.3 การใช้งาน WMS ด้วย QGIS 

 เปิดโปรแกรม QGIS คลิก Add Layer > Add WMS/WMTS Layer… 

 เลือก ไฟล์ที่ต้องการ 

 
รูปที่ 148 ภาพแสดงการใช้งาน WMS ด้วย QGIS 1 

 คลิกปุ่ม New  

 กรอกชื่อ WMS ที่ต้องการสร้าง และ URL ของ WMS และคลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 149 ภาพแสดงการใช้งาน WMS ด้วย QGIS 2 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

 

 เลือกชื่อ WMS ที่สร้างขึ้น  

 คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ WMS 

 เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ 

 คลิกปุ่ม Add 

 คลิกปุ่ม Close 

 
รูปที่ 150 ภาพแสดงการใช้งาน WMS ด้วย QGIS 3 

7.4 การใช้งาน WMS/WFS ผ่าน Web Browser 

 เปิด Web Browser 

 กรอก URL ดังนี้ 
- ตัวอย่าง WMS 
http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms?request=Getcapabilities 
ผลลัพธ์ : แสดงค่าการให้บริการ ในส่วนของ Metadata ซึ่งอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่

ให้บริการและการยอมรับค่าตัวแปรต่าง ๆ 
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รูปที่ 151 ภาพแสดงการเรียกใช้งาน WMS ผ่าน Web Browser 
- ตัวอย่าง WFS 
http://localhost:8080/geoserver/workshop/ows?service=WFS&version=1.0.0

&request=GetCapabilities 
ผลลัพธ์ : แสดงค่าการให้บริการ ในส่วนของ Metadata ซึ่งอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่

ให้บริการและการยอมรับค่าตัวแปรต่าง ๆ 

 
รูปที่ 152 ภาพแสดงการเรียกใช้งาน WFS ผ่าน Web Browser 

7.5 การใช้งาน HTML 
ตัวอย่างการแสดงแผนที่ที่สร้างขึ้นพร้อมก าหนดรูปแบบแผนที่ 

<html> 
<body> 

<br>Static Map Publish</br> 
<img 

src=“http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms?service=WMS&version=1.0.0&request=GetMa
p&Layers=workshop:continent&style=&bbox=-180.0,-
90.0,180.0,83.62359619140625&width=768&height=370&srs=EPSG:4326&format=image%2Fpng” 
style=“width: 768px; height: 370px; border: solid red 3px”  /> 

</body> 
</html> 
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รูปที่ 152 ภาพแสดงผลลัพธ์จาก source code ข้อ 1. 

7.6 การใช้งาน HTML และ CSS 
Cascading Style Sheet (CSS) คือ Style sheet ที่ใช้ก าหนดรูปแแบบหน้าตาของไฟล์ HTML 

โดย CSS จะมีคุณสมบัติ Cascading กล่าวคือ  ค าสั่งที่อยู่บนสุดจะมีล าดับส าคัญสูงกว่าค าสั่งด้านล่างเสมอ 
CSS สามารถใช้ก าหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลังและอื่น  ๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บไชต์ทั้งหมด สามารถแบ่ง
รูปแบบการเรียกใช้งาน CSS ได้ดังนี้ 

1. การใช้วิธีแบบ In-line 
In-line เป็นการเขียน CSS เข้าไปในแท็ก HTML โดยใช้ style attribute ซึ่งมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 153 ภาพแสดง source code การเรียกใช้งาน CSS แบบ In - line 

ผลลัพธ์ : Source code ด้านบนเป็นการก าหนด ข้อความใน paragraph ให้เป็นสีแดง  ข้อ
ส าคัญจ าไว้ว่า HTML เป็นเอกสารในลักษณะ stand-alone หรือเป็นการน าเสนอเอกสารเปล่า  ๆ ดังนั้นหาก
เป็นไปได้ควรหลักเลี่ยงการแทรก CSS เข้าไปในแท็ก HTML 

2. การใช้วิธีแบบ Internal 
การใช้วิธีการฝังโค้ด หรือวิธีแบบ Internal style ใช้ส าหรับหน้าเพจทั้งหมด จะแทรกอยู่ใน

แท็ก <head> และมีแท็ก <style> อยู่ล้อมรอบ styles ในหน้าเพจนั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 154 ภาพแสดง source code การเรียกใช้งาน CSS แบบ Internal 

ผลลัพธ์ : Source code ด้านบนเป็นการก าหนดสีของ paragraph และสีพื้นหลังหรือ 
background ของหน้าเพจนั้น ๆ เช่นเดียวกับกันกับวิธีแบบ in-line ซึ่งทางที่ดีควรจะจัดให้ CSS และ HTML 
แยกกันด้วยวิธีที่ 3 คือ External 

3. การใช้วิธีแบบ External 
รูปแบบ External style เป็นวิธีการเรียกใชง้าน CSS ทั้งเว็บหรือส าหรับหลายเว็บไซต์ได้ ซึ่ง

จะมีไฟล์ CSS แยกออกมาต่างหาก ดังรูปที่ 154 ไฟล์ web.css คือ source code CSS ที่เขียนขึ้นให้หน้าเว็บ
ต่าง ๆ เรียกใช้งาน ลักษณะไฟล์เป็นดังนี้ 

 
รูปที่ 154 ภาพแสดง source code ไฟล์ web.css 

 
รูปที่ 155 ภาพแสดง source code การเรียกใช้งาน CSS แบบ External 

7.7 การใช้งาน HTML และ JavaScript 
JavaScript เป็นภาษาที่เป็น Script ที่อยู่ในเว็บไซต์ (ใช้งานร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของ

เราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ข้อดีของ JavaScript คือ สามารถท าให้ผู้ใช้งานใช้
เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น รวมถึงดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้ Javascript นั้นเป็น
มาตรฐานที่อยู่ใน W3C จึงมั่นใจได้ว่าทุก ๆ Web browser รองรับการท างานของ Javascript ได้ 
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ตัวอย่างท่ี 1 ไฟล์ HTML ที่ใช้งานร่วมกับ Javascript  
<html> 
<head> 
<script> 
function init(){ 

xmin = document.getElementById('xmin').value; 
ymin = document.getElementById('ymin').value; 
xmax = document.getElementById('xmax').value; 
ymax = document.getElementById('ymax').value; 
document.getElementById('loc').value = xmin+","+ymin+","+xmax+","+ymax; 

} 
function panleft(){ 

xfactor = 20; 
xmin=xmin-xfactor; 
xmax=xmax-xfactor; 
document.getElementById('loc').value = xmin+","+ymin+","+xmax+","+ymax; 

} 
function panright(){ 

xfactor = 20; 
xmin=xmin+xfactor; 
xmax=xmax+xfactor; 
document.getElementById('loc').value = xmin+","+ymin+","+xmax+","+ymax; 

} 
</script> 
</head> 
<body onload="init();myform.submit();"> 

STATIC WEB MAPPING <hr/> 
<form name="myform" method="get" 
action="http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms" target="output"> 
request=<input type="hidden" name="request" value="getmap"/><br/> 
Service=<input type="hidden" name="service" value="wms"/><br/> 
version=<input type="hidden" name="version" value="1.1.0"/><br/> 
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layers=<input type="text" name="layers" 
value="workshop:wsiearth,workshop:continent"/><br/> 
styles=<input type="hidden" name="styles" /><br/> 
bbox=<input type="text" id="loc" name="bbox" /><br/> 
srs=<input type="text" name="srs" value="epsg:4326"/><br/> 
width=<input type="text" name="width" value="768"/><br/> 
height=<input type="text" name="height" value="370"/><br/> 
format=<input type="text" name="format" value="image/png"/><br/>   
<input type="submit" /> 
<hr/> 
<input type="hidden" id="xmin" value="-180" /> 
<input type="hidden" id="ymin" value="-90" /> 
<input type="hidden" id="xmax" value="180" /> 
<input type="hidden" id="ymax" value="90" /> 
<input type="button" value="pan left" onclick="panleft(); submit();" /> 
<input type="button" value="pan right" onclick="panright(); submit();" /> 
</form> 
<iframe name="output" width="770" height="380"></iframe> 
</body> 
</html> 

ผลลัพธ์ : จาก Source code ตัวอย่างที่ 1 มีการก าหนดมุมมองของแผนที่ไว้ มีการสร้างปุ่ม เลื่อน
มุมมองแผนที่ไปทางซ้าย (pan left) และ เลื่อนมุมมองแผนที่ไปทางขวา (pan right) โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม
ดังกล่าวแล้ว จะเรียกใชฟั้งก์ชัน JavaScript เพื่อปรับค่าพิกัดมุมมองแผนที่ให้ตรงตามที่ผู้ใช้งานคลิกปุ่มนั้น  ๆ
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รูปที่ 156 ภาพแสดงผลลัพธ์จาก source code ตัวอย่างที่ 1 

7.8 การใช้งาน OpenLayers Web Mapping client 
OpenLayers คือ Application Programming Interface (API) ที่ช่วยในการสร้าง Web 

Mapping Application ท าให้การพัฒนา Web ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล GIS ง่ายมากขึ้น OpenLayers พัฒนา
โดยใช้ภาษา JavaScript / AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ทั้งนี้เป็น Open source 
software สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี 

ขั้นตอนการใช้งาน OpenLayers 

 เปิดเว็บไซต์ OpenLayer จาก http://openlayers.org 

 ดาวน์โหลด OpenLayers version 2.x 
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รูปที่ 157 ภาพแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลด OpenLayers 

 ดาวน์โหลด OpenLayers-2.13.1.zip  

 Unzip ไฟล ์OpenLayers-2.13.1.zip 

 
รูปที่ 158 ภาพแสดงไฟล์ทั้งหมดที่ได้จากการ Unzip ไฟล ์OpenLayers-2.13.1.zip 
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ตัวอย่างที่ 2 ไฟล์ HTML ที่เรียกใช้งาน OpenLayers 
<html> 
    <head> 
        <title>OpenLayers Example</title> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css" 
type="text/css"> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/examples/style.css" type="text/css"> 
    </head> 
    <body> 
        <h1 id="title">OpenLayers Example</h1> 
        <div id="map" class="largemap"></div> 
        <script src="OpenLayers-2.13.1/lib/OpenLayers.js"></script> 
        <script> 
 var map = new OpenLayers.Map("map"); 
 var raster_wms = new OpenLayers.Layer.WMS( 
      "My Base Map","http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms", {layers: 
"workshop:wsiearth"} 
 ); 
 var vector_wms = new OpenLayers.Layer.WMS( 
     "My Overlay Map", 
     "http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms", 
  { 
          layers: "workshop:continent", 
          transparent: "true", 
          format: "image/png" 
      }, 
      {isBaseLayer: false, visibility: false} 
 ); 
 map.addLayers([raster_wms, vector_wms]); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()); 
 map.zoomToMaxExtent(); 
        </script> 
    </body> 
</html> 
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ผลลัพธ์ : จาก Source code ตัวอย่างที่ 2 เป็นการเรียกใช้งาน Style Sheet และฟังก์ชันต่าง  ๆ 
จาก OpenLayers  

 
รูปที่ 159 ภาพแสดงการเรียกใช้งาน OpenLayers 1 

ตัวอย่างที่ 3 ไฟล์ HTML ที่เรียกใช้งาน OpenLayers 
<html> 
    <head> 
        <title>OpenLayers Example</title> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css" 
type="text/css"> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/examples/style.css" type="text/css"> 
    </head> 
    <body> 
        <h1 id="title">OpenLayers Example</h1> 
        <div id="map" class="largemap"></div> 
        <script src="OpenLayers-2.13.1/lib/OpenLayers.js"></script> 
        <script> 
 var map = new OpenLayers.Map("map"); 
 
 var raster_wms = new OpenLayers.Layer.WMS( 
      "My Base Map","http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms", {layers: 
"workshop:wsiearth"} 
 ); 
 var vector_wms = new OpenLayers.Layer.WMS( 
     "My Overlay Map", 
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     "http://localhost:8080/geoserver/workshop/wms", 
  { 
          layers: "workshop:continent", 
          transparent: "true", 
          format: "image/png" 
      }, 
      {isBaseLayer: false, visibility: false} 
 ); 
 map.addLayers([raster_wms, vector_wms]); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation()); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar()); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine()); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition()); 
 map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap()); 
 map.zoomToMaxExtent(); 
        </script> 
    </body> 
</html> 

ผลลัพธ์ : จาก Source code ตัวอย่างที่ 3 เป็นการเรียกใช้งาน Style Sheet และฟังก์ชันต่าง  ๆ 
จาก OpenLayers ทั้งนี้มีการสร้างปุ่มควบคุมแผนทีต่่าง ๆ เช่น ปุ่ม Zoom – in ปุ่ม Zoom – out และปุ่มปรับ
มุมมองแผนที่ เป็นต้น โดยปุ่มควบคุมทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยการเรียกใช้งานใช้ Library ใน OpenLayers 

 
รูปที่ 160 ภาพแสดงการเรียกใช้งาน OpenLayers 2 
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ตัวอย่างที่ 4 ไฟล์ HTML ที่เรียกใช้งานแผนที่ Google map ผ่าน OpenLayers 
<html> 
    <head> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css" 
type="text/css"> 
        <link rel="stylesheet" href="OpenLayers-2.13.1/examples/style.css" type="text/css"> 
    </head> 
    <body> 
        <div id="map" class="smallmap"></div> 
        <script src="OpenLayers-2.13.1/lib/OpenLayers.js"></script> 
        <script src="google-static.js"></script> 
    </body> 
</html> 

ผลลัพธ์ : จาก Source code ตัวอย่างที่ 4 เป็นการเรียกใช้งาน Style Sheet และฟังก์ชันต่าง  ๆ 
รวมทั้ง Google map ผ่าน Library ของ OpenLayers 

 
รูปที่ 161 ภาพแสดงการเรียกใช้งานแผนที่ Google map ผ่าน OpenLayers  
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2.2 ข้อเสนอแนะในการน าความรู้ตามหลักสูตร/เรื่องจากการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้กับ องค์การ  
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้  มาใช้ส าหรับการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานด้วยระบบ GIS โดยผู้ใช้งานมีความรู้เกี่ยวกับ GIS มากขึ้น ท าให้ทราบถึงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม  มาตรฐาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรมให้บริการแผนที่ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ที่ส าคัญคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงหลักการส าหรับ
การ เลือกใช้งานซอฟต์แวร์ GIS และรูปแบบสถาปัตยกรรม GIS ที่เหมาะสมกับการใช้งาน                                            
1 

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม/สัมมนา 
     บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน แตกต่างกันที่บางท่านสามารถถ่ายทอดได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับการปูพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงสร้าง มาตรฐาน เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรมให้บริการแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แล ะการพัฒนาส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน หากองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้งานระบบ GIS ในการปฏิบัติงาน  จะต้องหาหลักสูตรที่ มีเนื้อหาที่
เฉพาะหรือเจาะจงตรงกับที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่านี้                                                              1 
 
  (1) หลักสูตรที่ฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ของท่าน  
     มาก                          ปานกลาง                          น้อย 
 

   (2) ท่านคิดว่าการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้มีประโยชน์กับตัวท่านและองค์การเพียงใด 
     มาก                          ปานกลาง                          น้อย 
           ระบุเหตุผล  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
    เนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถน าไปใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างด ี
    เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
    เป็นความรู้เสริม และมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลนอกองค์การ 
    วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบรรยายเป็นอย่างด ี
    เนื้อหาการอบรมไม่ตรงกับหัวข้อการบรรยาย 
    อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………..… 
 
3. วิทยากรที่ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ ได้แก ่
 ชื่อ-สกุล     จากสถาบัน/หน่วยงาน         ระดับความสามารถของวิทยากร 
3.1 ผศ.พิพัธน์ เรืองเร็ว          มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ดีมาก       ดี        พอใช้ 
3.2 ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช  สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ดีมาก       ดี        พอใช ้
3.3 นายพงศกร อุดมบัว         มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ดีมาก       ดี        พอใช้ 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2559 

4. ข้อเสนอแนะในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาตามหลักสูตร/เรื่องนี้ส าหรับครั้งต่อไป 
   หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับพนักงานที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ  โครงสร้าง มาตรฐาน 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่   โปรแกรมให้บริการแผนที่ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง การพัฒนาส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งาน  บุคลากรผู้สอนมีความรู้และ เชี่ยวชาญมาก สามารถให้ความรู้แก่ พนักงานได้เป็นอย่างดี              
1 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ ……………………………………… 
                     (      นายปัณณธร  อ่อนลมัย      ) 

    วันที่                                     1 
 

 
 
 
หมายเหตุ   

1. การส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา. ควรสรุปรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรผ่านผู้บังคับบญัชาในสังกัดของ
ตนเอง และน าเสนอเรียนถึง รผบ. ผ่าน ผชก.(นายสุชินฯ) ผอ.ฝทบ ตามสายบังคับบัญชาถึงระดับรองผู้ว่าการ (ต้องแนบเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมทุกคร้ังและแนบวุฒิบัตร หากไม่มีให้แนบใบเซ็นชื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด)  

2. เมื่อ รผบ. พิจารณาเรื่องรายงานการฝึกอบรมภายนอกเรียบร้อยแล้ว กรุณาสง่เรื่องดังกล่าวไปท่ี พบ.กพร.ฝทบ.  
เพื่อ ฝทบ. จะบันทึกประวัติการฝึกอบรมเป็น “ผ่าน” และน ารายงานเผยแพร่องค์ความรู้ใน Web HRD และ Web KM ของ รฟม. ต่อไป  

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คุณรัชกร โทร 1224 คุณอัจฉรา โทร 1213 คุณมณฑิชา โทร 1275 และคุณจิตปภา โทร 1214 


