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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหา
การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ
โปรแกรม QGIS และการใช้งานเบื้องต้น, Google Map & Applications และการสร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม QGIS
& GOOGLE MAP

บันทึกสรุปบทเรียน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานสาหรับงานด้านสุขภาพสัตว์
basic Geo-information technology for Animal Health

Geo-information technology
เ ท ค โ น โ ล ยี ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ( Geo-information/GeoInformatics/Geomatics technology) หมายถึง การบูรณาการ
ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ท างด้ า นการรั บ รู้ จ ากระยะไกล(Remote
Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนาทางโลก
(Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้
ง า น ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(http://www.gistda.or.th)

1. พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
 “GIS” Stands for "Geographic Information Systems"
 GIS tools are used to gather and analyze data about the surface of the earth.
 The data can be used to create charts, maps, and 3D models of the earth's surface. This
includes hills, mountains, trees, buildings, streets, rivers, and pretty much anything else.
 “A system for data visualization and analysis”
Framework for Spatial Data Analysis

Basic GIS Knowledge
1.1 Datum (ระดับอ้างอิง)
1.2 Coordinate system (ระบบพิกัด)
1.3 GIS Data Type (ชนิดข้อมูล)
1.4 ETC
 Pre-Requirements
 Other file types used with GIS.
 Character encoding
 Sources of GIS data
1.1 Datum (ระดับอ้างอิง)
ระดับ อ้างอิง (Datum) เป็ น จุ ด ที่ใช้อ้างอิ งเพื่อใช้ วัดตาแหน่ งบนผื้ นผิ ว โลก ซึ่ ง
จุดอ้างอิงนี้จะใช้เป็นตาแหน่งเริ่มต้นของเส้นรุ้งเส้นแวง แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) อ้างอิงตาแหน่งที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวโลก เช่นระบบแบบ 1927 North American
Datum (NAD27) ใช้ตาแหน่งเมือง Meadas Ranch ,Kansas เป็นตาแหน่งในการตรวจวัด
ทั้งหมด
2) อ้างอิงตาแหน่งกึ่งกลางโลก เช่นระบบแบบ 1983 North American Datum
(NAD83) มีตาแหน่งใกล้กึ่งกลางโลกจริงมาก

Datum สาหรับประเทศไทย
อ้างอิงจากหน่วยงานหลักด้านการผลิตแผนที่ คือกรมแผนที่ทหาร
 Indian 1975 อ้างอิงสาหรับแผนที่มูลฐานมาตราส่วน 1:5000 ชุด L7017
 WGS 84 (World Geodesic System 1984) อ้างอิงสาหรับแผนที่มูลฐานมาตราส่วน 1:5000 ชุด
L7018
1.2 ระบบพิกัด (Coordinate system)
ระบบพิกัด (coordinate system) เป็นระบบอ้างอิงในการกาหนดตาแหน่งในแผนที่ โดยระบบพิกัดที่นิยมใช้
กับแผนที่ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ
1.2.1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate system- GCS)
เป็นระบบที่ใช้พื้นผิวสามมิติของรูปทรงกลมในการกาหนดตาแหน่งบนพื้นผิวโลก- การกาหนดตาแหน่ง
ต่างๆบนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงตาแหน่งค่าพิกัด 2 เส้น คือ เส้นรุ้ง (นอน) หรือค่าละติจูด (latitude) และ เส้นแวง
(ตั้ง)หรือค่าลองติจูด (longitude)

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate system- GCS)

1.2.2. ระบบพิกัดกริด (Grid Coordinate OR UTM : Universal Transverse Mercator)

 Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system is
a standard set of map projections with a central meridian for
each six-degree wide UTM zone.
 The UTM projection flattens the sphere 60 times by shifting
the cylinder central meridian(Transverse Mercator projection)
6° for each zone. This gives cartographers a map to work with
always in meters.
 The Universal Transverse Mercator is horrible for small-scale (less-detailed) maps like world
atlases and perfect for mapping narrow regions
 Data that crosses zones is subject to distortion.

ระบบพิกัด (Coordinate system) (สรุป)

1.3 GIS Data Type (ชนิดข้อมูล)

1.4 ETC
1.4.1 Pre-Requirements
 Shapefile: of any areas that you
want to Display or choropleth
 Data: Data in table format, of
the areas of interest
 Gis Software: Should be
installed beforehand

1.4.2 Other file types used with GIS.
 CSV: comma-separated values
 XLS,XLSX : Microsoft Office Excel
 KML: Keyhole Markup Language
 KMZ: KML-Zipped
1.4.3 ระบบรหัสอักขระ (character encoding) ที่ใช้กับภาษาไทย
 UTF-8 เป็นรหัสภาษานานาชาติ หรือ Unicode และภาษาไทยก็บรรจุเป็นส่วนนึงของ Unicode
ด้วยเช่นกัน
 TIS-620 เป็นรหัสภาษาไทยที่กาหนดโดย สมอ. -> สมาคม มาตรฐาน อุตสาหกรรม ไทย (Thai
Industrial Standard)
 WINDOWS-874 เป็นรหัสภาษาไทยที่ไมโครซอฟท์กาหนดขึ้นมา
1.4.4 Sources of GIS data
 Administrative Boundaries and infrastructure
 DIVA-GIS Country Data : http://www.diva-gis.org/
 GADM : http://gadm.org/
 Natural Earth : http://www.naturalearthdata.com/
 FAO : http ://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
 Elevation
 GDEM : http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
 SRTM : http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
 Population
 WorldPop : http://www.worldpop.org.uk/
 Land cover and vegetation indices
 USGS : http://landcover.usgs.gov/landcoverdata.php
 Global Animal Disease Information System
 FAO EMPRES-i : http://empres-i.fao.org/eipws3g/#h=0
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
o (http://geodld.dld.go.th/)
o เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และโครงการต่าง ๆ
ด้านปศุสัตว์ในรูปแบบ GIS
o เข้า URL และ Log in โดยใช้ Internet Explorer จะ
สามารถใช้งานได้ดีกว่า
o เข้าไปยังส่วน หน้าหลัก > การนาเสนอข้อมูล > เชิง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่)
o กดปุ่มค้นหา > กาหนดประเภทข้อมูลและพื้นที่ที่
ต้องการ>กดปุ่มส่งออกไฟล์

2. Global Navigation Satellite System : (GNSS) Global Positioning System (GPS)
 “GPS” Stands for “Global Positioning System”
 GPS is a satellite-based navigation system used
to determine the ground position of an object
 made up of at least 24 satellites
 The official USDOD(The U.S. Department of
Defense) name for GPS is NAVSTAR
 GPS works in any weather conditions, anywhere
in the world, 24 hours a day, with no
subscription fees
 There are other similar systems to GPS in the
world, which are all classified as the Global Navigation Satellite System (GNSS)
 GLONASS is a satellite constellation system built by Russia
 Galileo : The European Space Agency
 BeiDou : China
3. การค้นหาและเก็บค่าพิกัดของตาแหน่ง (03)
Veterinary Services’ Data Collection Standards
 GPS Reciever
 All positional data is obtained in a standard format
 Avoids the need for conversion
 Especially important during an animal disease emergency

Coordinate Observations
Three Levels of Data Collection
1) Front Gate location of premises
2) Animal population on a premises
 Confined
 Cattle Feedlot – entrance to the corral or pen / Dairy –milk parlor entrance
 Poultry or swine – Feed mill
 Sheep or horse – entrance to the pen or pasture
 Multiple entrances : closet to front gate
 Free-ranging
 Daytime : estimated home range based on landscape factors
 Nightime : if not on range . Pens or corral where held at night
3) Exposure sites

Coordinate Collection Free Application

4. Using google map and Other applications for GIS (04)
Other Simple map management
 Power BI Desktop
https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
 Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์
สรุปผลข้อมูลจานวนไม่จากัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database,
SQL Server, Oracle เป็นต้น
 พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย
Visualization กราฟในรูปแบบต่างๆ และยังติดตั้ง
เพิ่มเติมได้จาก Marketplace และแสดงผลแบบเป็นแผน
ที่ได้อีกด้วย
 โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile
และ Tablet
เปรียบเทียบการใช้โปรแกรม

Limitation for Google map

Importing data to google maps Edit and share
 Go to https://maps.google.com/
 Sign in with your Google Account
 Go to Menu>My Maps>CREATE MAP
 Left click on Import
 Select data file from your computer or from Google
drive and also can Drag and Drop your file to the box
(Major file type are CSV,XLSX,KML or GPX) (Limit :NOT
more than 50 Column)
 You can Creating New layer , New marker , Draw line and
Shape
 Map Sharing
Create Buffer With Web Application ( https://www.freemaptools.com )
 Go to URL ttps://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm
 Can set a point to create a buffer on the map
immediately. And customizable
 you can create a Buffer by inserting the data in
the CSV Upload section by inserting 1 row per 1
point in the form as follows:
[latitude,longitude,radius(km),label(1 text
character / optional)] and Press Upload button
 Export .KML file From Buffer created by select
Generate KML > Download KML File Here
 Upload a .KML file to the desired layer on the
Google Map.

Other Simple map management
 Simple map management website Go to
http://map.dsi.go.th/

 Create Map with Microsoft office Excel 2016 +

5. Basic Using of QGIS : aggregate/individual-level data (05 06 07)
Coordinate Reference System (CRS) Setting and Addition of Vector Data Layer
 Set Project Properties to Proper Coordinate
Reference System (CRS).For Thailand Usually
set to :
 Geographic Coordinate System : WGS 84
(Authority ID : EPSG 4326)
 Projected Coordinate System > Universal
Transverse Mercator (UTM) : WGS 84 / UTM
Zone 47N or 48 N (Authority ID : EPSG 32647
or EPSG 32648)
 Add Vector layer > Select Encoding > Browse
Data Source
Basic Using of QGIS
 QGIS Website : https://www.qgis.org
 แถบเครื่องมือและปุ่มที่สาคัญ

Basic Using of QGIS
 แถบเครื่องมือ
และปุ่มที่สาคัญ
บน Layer Command

Spatial distribution of aggregate-level data
การเตรียมข้อมูลภายนอกเพื่อเชื่อมโยงกับแผนที่
 การเชื่อมข้อมูลภายนอกกับฐานข้อมูลของ
แผนที่ ตารางข้อมูลภายนอกจะต้องมีค่าใน
ฟิลด์ที่จะเชื่อมกันเป็นค่าเดียวกันกับ
Attribute table (ต้องเหมือนกันทั้งค่าและ
Data Type)
 สาหรับไฟล์ Excel สามารถนามาใช้ได้
โดยตรง โดยสามารถกาหนดคุณสมบัติของ
แต่ละฟิลด์ได้โดยการใช้ Data>Text to
Columns
 ในกรณีไม่สามารถใช้ Excel file สามารถแปลงเป็น .CSV (Comma Delimited) file และกาหนดคุณสมบัติ
ของแต่ละฟิลด์ได้โดยการใช้ file นามสกุล . CSVT
การนาเข้าฐานข้อมูลภายนอกและการเชื่อมกับฐานข้อมูลของแผนที่
 นาเข้าฐานข้อมูลภายนอกโดยเลือก Add vector layer และ
Browse ไปยังฐานข้อมูลภายนอกที่ต้องการ ไฟล์จะขึ้นเป็น Layer
ใหม่ใน Layers panel โดยสามารถนาเข้าได้ทั้งรูปแบบไฟล์ .csv
และรูปแบบไฟล์ Excel ซึ่งในกรณีนี้สามารถกาหนดรูปแบบไฟล์จาก
ในไฟล์ Excel ได้เลย
 R Click ไปที่ Layer ของแผนที่และ L Click ไปที่ Properties
และเลือก แท็บ Joins
 กดเครื่องหมาย + ด้านล่าง และเลือกดังนี้

 ปรับแต่งสี รูปแบบการแสดงของแผนที่
 แสดงแผนภูมิบนแผนที่
 แสดงฉลาก (Label) และแก้ไข
(EasyCustomLabeling Plug-in)
 จัดทาภาพเพื่อนาเสนอ Print Composer
 สร้าง Overview map หรือ minimap

Create a layer form GPS coordinates โดยใช้ไฟล์ Excel
 Layer Menu > Add Layer > Add Vector layer >
Select Encoding > Browse to Add
ExerciseData\standardfarm.xlsx
 Processing > Toolbox > QGIS geoalgorhythms
>Points layer from table > standardfarm.xlsx
 Set Input Layer : Standardfarm , X field :
Longitude , Y field : Latitude ,Target CRS : EPSG
4326 then Run
 Export Layer for Change Coordinate
reference system of Shape file
 Count Point in Polygon
 Create Buffer
 Spatial query (select features by
spatial)
 Clip a vector
 Creating a new vector data
 Link Google Maps with QGIS
(OpenLayers Plugin: ต้องsetting ให้แสดง
Experimental plugin)
 Export a shapefile to Google Map ,
Google Earth

