
 

สรุปความรู 

โครงการฝกอบรมการพัฒนาความรู เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) 

เพื่อวางแผนการใชที่ดินและวางระบบอนรุกัษดินและน้ํา 
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ณ  หองประชมุสถานพีัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 โครงการฝกอบรมการการพัฒนาความรู เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) เพ่ือวางแผนการใช

ที่ดินและวางระบบอนุรักษดินและนํ้า  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหเจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

และฉะเชิงเทรา มีองคความรูเพ่ือการปฺฎิบัติงานวางแผนแผนการใชที่ดินและวางระบบอนุรักษดินและนํ้า  โดย

มีกลุมเปาหมายเขารวมการอบรม ไดแก  นักวิชาการและเจาหนาที่ จํานวน 15 คน จัดขึ้น ณ หองประชุม

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่  4 – 6  มีนาคม 2562 โดยมี นายวีระ  ปะทะขีนัง 

นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฎิบัติการ(ศทส), นายนินนาท  พัฒนวงศสุนทร ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใช

ที่ดิน และนางจันทรจิรา  ศิริสุวรรณ  นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ  เปนวิทยากร 

  

จากการเขารบัการฝกอบรมดังกลาว สามารถสรุปความรูได  ดังนี้ 

1 .  ระบบสารสน เทศ ภู มิศาสตร  ( อั งกฤษ :  geographic information system, GIS)  คื อ 
กระบวนการทํางานเก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการกําหนดขอมูลเชิง
บรรยายหรือขอมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เชน ที่อยู บานเลขที่ ที่มีความสัมพันธกับ
ตําแหนงในเชิงพ้ืนที่ (spatial data) เชน ตําแหนงบาน ถนน แมนํ้า เปนตน ในรูปของ ตารางขอมูล 
และ ฐานขอมูล 

ระบบ GIS ประกอบไปดวยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการ
สืบคนขอมูล เพ่ือจัดเตรียม ปรับแตง วิเคราะหและการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงคการใชงาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห
ดวย GIS ใหสื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับชวงเวลาได เชน  การแพรขยายของโรคระบาด  
การเคลื่อนยายถิ่นฐาน  การบุกรุกทําลาย   การเปลี่ยนแปลงของการใชพ้ืนที่  ขอมูลเหลาน้ี เมื่อปรากฏบน
แผนที่ทําใหสามารถแปล สื่อความหมาย และนําไปใชงานไดงาย  ขอมูลใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูล
เชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพ้ืนโลกไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร(geocode) 
ซึ่งจะสามารถอางอิงไดทั้งทางตรงและทางออม ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพ้ืนผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่
มีคาพิกัดหรือมีตําแหนงจริงบนพ้ืนโลกหรือในแผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ที่จะ
อางอิงกับขอมูลบนพ้ืนโลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน (รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และ
รหัสไปรษณีย) โดยจากขอมูลที่อยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังน้ีมีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบนพ้ืนโลก เน่ืองจาก
บานทุกหลังจะมีที่อยูไมซ้ํากัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

2. การสํารวจจากระยะไกล หรือ รีโมตเซนซิง หมายถึง ขบวนการที่เปนทั้งศิลปและศาสตร ในการทํา
ใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารเก่ียวกับวัตถุ หรือเหตุการณที่อยูในระยะไกลออกไป จากเครื่องมือบันทึกขอมูล 
โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง ระหวางเครื่องมือบันทึกขอมูลกับวัตถุ หรือเหตุการณน้ันๆ การที่จะใหไดมาซึ่ง
ขอมูล และขาวสารดังกลาวแลว จะตองใชเครื่องมือ หรืออุปกรณหลายอยางประกอบกันเขา เพ่ือใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือ หรืออุปกรณเหลาน้ัน ไดแก เครื่องบันทึกขอมูล (sensors) กรรมวิธีขอมูล 
(data processing) วิธีการ และกรรมวิธีสนเทศ การสื่อสาร อากาศยาน และยานอวกาศ ที่เหมาะสม รวมไป
ถึงระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพจากอากาศยานและยานอวกาศ เปนอาทิ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาน้ี
รวมกันเขาเปนวิธีการของ เทคโนโลยีการสํารวจทรัพยากรจากระยะไกลดวยดาวเทียม  

3. ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก เรียกยอวา จีพีเอส (อังกฤษ: Global Positioning System : GPS) 
หรือรูจักในช่ือ นาฟสตาร (Navstar) คือระบบดาวเทียมนํารองโลก ( Global Navigation Satellite System : 
GNSS) เพ่ือระบุขอมูลของตําแหนงและเวลาโดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สงมาจาก
ตําแหนงของดาวเทียมตางๆ ที่โคจรอยูรอบโลกทําใหสามารถระบุตําแหนง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณไดทั่ว
โลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถคํานวณความเร็วและทิศทางเพ่ือนํามาใชรวมกับแผนที่ในการนํา
ทางได 

4. เวกเตอร (vector) คือ ขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปชุดของจุดพิกัดและความสัมพันธระหวางพิกัดตาง ๆ 
ซึ่งยังแบงยอยไดอีก 3 ประเภทคือ 

 จุด (point) เปนชุดพิกัดที่ไมมีความสัมพันธกันเลย แตละจุดเปนขอมูลแยกของตัวเองไมมี
เกี่ยวของกัน 

 เสน (line) เปนชุดพิกัดที่มีความเก่ียวของกันแบบทางเดียว คือมีจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดปลาย 
ไมมีลักษณะการวนซากลับมาจุดเดิม ชุดความสัมพันธน้ีหน่ึงชุดคือขอมูลของเสนหน่ึงเสน 

 โพลีกอน (polygon) เปนชุดพิกัดที่มีความเก่ียวของกันแบบวนกลับ คือมีจุดเริ่มตนและจุด
ปลายเปนจุดเดียวกัน ทาใหไดหน่ึงชุดพิกัดเปนรูปปดหน่ึงรูป 

5. ขอมูลแสดงลักษณะเปนกริด (Raster Data) คือ ขอมูลที่มีโครงสรางเปนชองเหลี่ยม เรียกวา 
จุดภาพ หรือ Grid cell เรียงตอเน่ืองกันในแนวราบและแนวด่ิง ในแตละจุดภาพสามารถเก็บคาได 1 คา 
ความสามารถแสดงรายละเอียดของขอมูลขึ้นอยูกับขนาดของเซลล ณ จุดพิกัดที่ประกอบขึ้นเปนฐานขอมูล
แสดงตําแหนงชุดน้ัน คาที่เก็บในแตละจุดภาพสามารถเปนไดทั้งขอมูลลักษณะสัมพันธ หรือรหัสที่ใชอางอิงถึง
ขอมูลลักษณะสัมพันธที่เก็บอยูในฐานขอมูลก็ได Raster Data อาจแปรรูปมาจากขอมูล Vector หรือแปรจาก 
Raster ไปเปน Vector หรือแปรจาก Raster ไปเปน Vector แตเห็นไดวาจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
ระหวางการแปรรูปขอมูล 

6. การติดต้ังโปรแกรม Arc GIS 10.1  การใชเครื่องมือตางๆ ของโปรแกรม  การนําเขาขอมูล 
(polygon , point, polyline ) การแกไขขอมูล shape file   วิธีวัดระยะไกล  การคํานวนพ้ืนที่  การวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตน  โดยใชโปรแกรม Arc GIS   

7. การออกแบบระบอนุรักษดินและน้ําจากขอมูลของกรม โดยใชขอมูลดิน  ออโธสี  Dem  และเสน  
Cotour 

8. ทรัพยากรดินภาคตะวันออก   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 

 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก สามารถแบงไดเปน 4 ชนิด ไดแก ภูมิประเทศภูเขา, ภูมิ

ประเทศเชิงเขาและลูกเนิน, ภูมิประเทศที่ราบดอนและที่ราบลุม และ ภูมิประเทศชายฝงและ

เกาะแกง 

 ลุมน้ําภาคตะวันออก แบงออกเปน 4 สวน ไดแก ลุมนํ้าบางปะกง, ลุมนํ้าปราจีนบุรี, ลุมนํ้า

โตนเลสาป และ ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก 

 ภูมิอากาศภาคตะวันออก แบงออกเปน 5 แบบ ไดแก รอนช้ืนแบบศูนยสูตร – ช้ืนตลอดป มี

ฝนตกหนักฤดูรอน, รอนช้ืนแบบมรสุม– ช้ืนมาก มีฝนหนัก, รอนช้ืนแบบมรสุม– ช้ืนมาก มีฝน

ปานกลาง, รอนช้ืนแบบมรสมุ– ช้ืนมาก เยอืกเย็นและแหงแลงแบบภูเขา และ รอนช้ืนแบบ

มรสุม– ช้ืนปานกลาง มีฝนนอย 

 ลักษณะดินภาคตะวันออก แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก ดินในพ้ืนที่ภูเขาสูง (เทือกเขา และ

ทิวเขา), ดินในพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ที่ดอนเชิงเขา และที่ดอนสูง, ดินในที่ดอนระดับตํ่า, ดินในพ้ืนที่

ราบ, ดินในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว, ดินในพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ที่ดอนสูง และ

ดอนตํ่าที่มีการชะลางสูง และ ดินพิเศษชนิดอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



 

                 จังหวัดชลบรุี (กายภาพ) 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบรุี  

- เปนภูเขา อยูทางอยูทางตะวันตกและตะวันออก
เฉียงใต 
- ที่ดอน อยูทางใตและตะวันออกเฉียงใต 
- พ้ืนที่ราบ กระจายอยูทั่วไปทั้งจังหวัด โดยเฉพาะ
ตอนเหนือ 
 

ภูเขาสําคัญ 
เขาเขียว เขาใหญ เขาเจา เขาโสน เขาตะแบก 

เขามดงาม เขาขุนอิน เขาซากกลวย เขาเรือแตก 
 
ชุดดินสําคัญ 
สัตหีบ บานบึง บางละมุง พานทอง ลาดหญา 

โปงนํ้ารอน ทาจีน สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา บางนํ้า
เปรี้ยว 

 
ลักษณะของชดุดินที่สาํคญั ในจังหวัดชลบุร ี

 ชายเลน ชายหาด บางปะกง ทาจีน พัทยา สัตหีบ 
 ที่ราบลุม  ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว ชลบุรี บางละมุง พานทอง 
 ที่ดอน บานฉาง บานบึง ศรีราชา มาบบอน สัตหีบ 
 เชิงเขา  ลาดหญา ทายาง 

 
 
 


