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GIS  : Tools
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การวเิคราะห์

การจ าแนก แยกแยะ

องคป์ระกอบของสิง่หนึง่

ออกเป็นส่วน ๆ เพือ่

คน้หาว่าท ามาจากอะไร  

มีองคป์ระกอบอะไร 

ประกอบข้ึนมาไดอ้ย่างไร 

เช่ือมโยงสมัพนัธก์นั

อย่างไร
การคิดเชิงวิเคราะห ์เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศ์กัดิ์

วตัถุประสงค์

แจกแจงองค์ประกอบ

ค้นหาเหตุและผล แยกแยะความแตกต่าง

Geo2gis
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การวิเคราะห ์: การท างานของสมองมนุษย์

1. ตีความขอ้มูลที่ไดร้บั > ท าความเขา้ใจ (วเิคราะหเ์ทียบเคียง)
2. หาเหตุผลเช่ือมโยง > คน้หาความจริง (ความน่าจะเป็น)
3. ประเมินคุณค่า > การตดัสินใจ (เกณฑม์าตรฐาน)
4. แจกแจงองคป์ระกอบ > เห็นภาพรวมทั้งหมด (เชือ่มโยงความสัมพนัธ์)

หลกัการเร่ือง ข้อมูล วเิคราะห์
ตัดสินใจ

Geo2gis
.com
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ข้อมูลเชิงพืน้ที ่:ปรากฏการณ์ทางพืน้ที่

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที่

ตีความข้อมูลทีไ่ด้รับ หาเหตุผลเช่ือมโยง ประเมนิคุณค่า แจกแจง
องค์ประกอบ

ท าความเขา้ใจ 

(วเิคราะหเ์ทยีบเคียง)

คน้หาความจริง 

(ความน่าจะเป็น)

การตดัสินใจ 

(เกณฑม์าตรฐาน)

เห็นภาพรวมทั้งหมด 

(เชื่อมโยงความสัมพนัธ์)

Geo2gis
.com
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วธีิการวิเคราะห์ ชนิดของการวเิคราะห์ รูปแบบการเกดิ
Time Series Movement Trend

Change in character Cycle
Before and after

Tracking Movement Trend
Cycle
Before and after

Measuring change Change in character Trend
Before and after

การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางพืน้ที่

Geo2gis
.com
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http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html
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G : Geographic Association of American Geographers : Geography is the 

science of place and space. Geographers ask where things are located on the 
surface of the earth. Why there are located where they are. How places differ from 
one another. And how people interact with the environment.

I : Information is data to which some value or interpretation has been 

added. In GIS the information relates to measurements, maps or images
of the Earth’s surface.

S : System synthesis by computer of the information.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS)

การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางพืน้ที่Tools

Geo2gis
.com
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C:/gis_concept1/namkor.apr

ลกัษณะข้อมูล
Discrete feature
Continuous phenomena

ข้อมูลเชิงพืน้ที ่:

ชนิดของ Attribute values
Categories

Ranks
Counts and Amounts 

RatiosGeo2gis
.com
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Working with Geographic data
Mapping where things are
Mapping the most and Least
Mapping Density
Finding What’s inside
Finding What’s nearby

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS
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Graduated symbols /
Graduated  colors / 
Charts /  Contours  /  3D 
perspective viewsGeo2gis

.com



18
        ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System)   นายอณุศร พุ่มพวง

GIS : การน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพืน้ที่ anu.pumpuang@gmail.com

Working with Geographic data
Mapping where things are

Mapping the most and Least

Mapping Density
Finding What’s inside
Finding What’s nearby

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS

-Location
-Surface 
-ClassifyGeo2gis
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Classify Data
1. Natural breaks : แบ่งตามธรรมชาตกิารจดักลุ่มข้อมูล
2. Quantile : Row / Class 
3. Equal interval : (Max – Min) / Class = A

min - (min + A)
(min + A) - (min + 2A)
(min + A) - (min + 3A)

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS

Geo2gis
.com
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Classify Data
4. Equal area : Total Area / Class = A

Sort ค่าใน Field ทีจ่ะน ามา Classify
แบ่งทุก Class ให้มี Area เท่ากบัหรือใกล้เคยีง A

5. Standard deviation : 
Mean – S.D.

Mean
Mean + S.D.

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS

Geo2gis
.com
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Working with Geographic data
Mapping where things are

Mapping the most and Least
Mapping Density

Finding What’s inside
Finding What’s nearby

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS

-Drawing the area and feature
-Selecting the feature inside 
the area
-Overlaying the area and 
features

Geo2gis
.com
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Working with Geographic data
Mapping where things are

Mapping the most and Least
Mapping Density
Finding What’s inside

Finding What’s nearby

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีด้่วยระบบ GIS

Buffer
-point
-line
-Area

Geo2gis
.com
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที่
ด้วยระบบ GIS 

ส าหรับเมืองขนาดใหญ่

นายอณุศร พุ่มพวง
anu.pumpuang@gmail.comGeo2gis

.com
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การบริหารเชิงพืน้ที่
ProcessInput Output

4M’s :
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
การจัดการ (Management)

William T Greenwood : 
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
อ านาจหน้าที่ (Authority)
เวลา (Time) 
ก าลงัใจในการท างาน (Will) 
ความสะดวกต่าง ๆ (Facilities)

วางแผน

จัดองค์กร

ส่ังการ

ควบคุม

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ความพงึพอใจ

Geo2gis
.com
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ปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่
วิธีการวิเคราะห์    ชนิดของการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิด
Time Series Movement Trend

Change in character Cycle
Before and after

Tracking Movement Trend
Cycle
Before and after

Measuring change  Change in character Trend
Before and after

1. ด ี> เสริม
เร่ง 
ย่อ
กระตุ้น 

2. ไม่ดี > ป้องกนั แก้ไข
ตัดวงจร 
หยุด 
ควบคุม
ลด-เพิม่บทบาท

การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ การด าเนินการ

ขบวนการ/ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนเพือ่ตดัสินใจบริหารพืน้ที่

C:/gis_concept1/namkor.apr
C:/gis_concept1/bkk48analy.aprGeo2gis

.com
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คุณสมบัตเิชิงพืน้ที่
Place 

Location 
Distance 
Direction 

Scale 
Nodes 

Surface 
Shape 
Size 

ปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่
Hierarchies 

Spatial distribution
Spatial relation 

Spatial interaction  
Spatial diffusion 

Movement  
Network  

Spatial Pattern 
Accessibility 

Agglomeration

แนวคดิเชิงพืน้ที่
Spatial relation 

Spatial variation or Spatial different
Spatial behavior 

Spatial organization & processes
Spatial ecological 

Spatial Functionality
......

แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ที่

Geo2gis
.com
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ตัวอย่าง : แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ที่

แบบจ าลองแรงโน้มถ่วง (Gravity Model )
F = a Mi Mj

d2

F : แรงโน้มถ่วง M : มวลของดวงดาว d : ระยะทาง

แทน M ดว้ยจ านวนประชากร / ก าลงัซ้ือ / แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ
แทน d ดว้ยระยะทาง / เวลา
เมือง A B C จะดึงดูดความเจริญไดม้ากกวา่กนั
ควรขยายก าลงั M หรือเพิ่มเมืองรอง

A

B

C
F1

F2

Geo2gis
.com
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ตัวอย่าง : แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ที่
แบบจ าลองศักยภาพประชากร (Population Potential Model )

ศักยภาพประชากรเมือง =     ผลรวมของประชากรทุกเมือง
ระยะทางระหว่างเมืองน้ันกบัทุกทุกเมือง

A

B

C

d1

d2

D

d3

d4

d5

d6

ศักยภาพประชากรเมอืง A =     ผลรวมของประชากรทุกเมอืง
d1 + d4 + d6

ศักยภาพประชากรเมอืง B =     ผลรวมของประชากรทุกเมอืง
d1 + d42+ d3

ศักยภาพประชากรเมอืง C =     ผลรวมของประชากรทุกเมอืง
d2 + d4 + d5

ศักยภาพประชากรเมอืง D =     ผลรวมของประชากรทุกเมอืง
d3 + d5 + d6Geo2gis

.com
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Zoning (พืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิอคัคภีัย)
Multi Criteria Modeling

ตัวอย่าง : แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ที่

Geo2gis
.com
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ความคดิเห็นต่อขนาดช่องทางจราจรทีมี่ผลต่อการเข้าถึงสถานทีเ่กดิเหตุ
ขนาดช่องทางจราจร จ านวน ร้อยละ

1 4 5.3

2 33 44.0
3 6 8.0

4 30 40.0

6 1 1.3

ไม่แสดงความคดิเห็น 1 1.3

ความคดิเห็นต่อขนาดของช่องทางจราจร
ทีมี่ผลต่อการป้องกนัการลุกลามของไฟ

ขนาดช่องทางจราจร จ านวน ร้อยละ

1 5 6.7

2 26 34.7

3 11 14.7

4 28 37.3
6 3 4.0

ไม่แสดงความคดิเห็น 1 1.3Geo2gis
.com
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S1W1 + S2W2 + S3W3 + ….
W1 + W2 + W3 + ….

SW =

ประเภท คะแนน ค่าความส าคญั

ลกัษณะส่ิงปลูกสร้างหรือประเภทอาคาร S1 W1

วสัดุก่อสร้างอาคาร S2 W2

จ านวนช้ันของอาคาร S3 W3

ประเภทชุมชน S4 W4

การใช้ประโยชน์อาคาร S5 W5Geo2gis
.com
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การให้ค่าคะแนนองค์ประกอบย่อยในแต่ละปัจจยัทีเ่ส่ียงต่อการเกดิอคัคภียั 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มความเส่ียงโดยแบ่งย่อยออกเป็น10 ระดับคะแนน ดงันี้

ความเส่ียงมากทีสุ่ด ค่าคะแนน เท่ากบั 10
ความเส่ียงมาก ค่าคะแนนจะเป็นทศิทางจากน้อยไปมากคอื 

8 หรือ 9
ความเส่ียงปานกลาง ค่าคะแนนจะเป็นทศิทางจากน้อยไปมาก คือ 

5 หรือ 6 หรือ 7
ความเส่ียงน้อย ค่าคะแนนจะเป็นทศิทางจากน้อยไปมาก คอื 

1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4
ไม่สามารถประเมินความเห็นได้ จะระบุค าตอบ คอื ไม่มีความเห็นGeo2gis

.com
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ประเภทอาคาร
ระดับคะแนน

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

อาคารเดี่ยว 2 3 8 10 17 8 11 9 5 1 1

อาคารแฝด/ทาวน์เฮาส์/
ห้องแถว/ตึกแถว

1 2 1 6 2 12 4 13 8 17 9

อาคารชุด/โรงแรม/
แฟลต/หอพกั/แมนช่ัน

3 2 5 4 8 15 5 15 7 9 2

จ านวนผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ความเห็นเกีย่วกบัระดับค่าคะแนนความเส่ียงต่อการเกดิ
อคัคภีัยของลกัษณะส่ิงปลูกสร้างหรือประเภทอาคาร

Geo2gis
.com
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ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจัยที่มผีลต่อการเส่ียงต่อการเกดิอคัคภียั

ประเภท ระดบัคะแนน
ลกัษณะส่ิงปลูกสร้างหรือประเภทอาคาร 8

วสัดุก่อสร้างอาคาร 9
จ านวนช้ันของอาคาร 8

ประเภทชุมชน 10
การใช้ประโยชน์อาคาร 5Geo2gis

.com
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Zoning (พืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิอคัคภีัย)

ระดับค่าคะแนนความเส่ียงต่อการเกดิอคัคภีัย จ าแนกตามประเภทอาคาร

ประเภทอาคาร ระดบัคะแนน
อาคารเดีย่ว 4

อาคารแฝด/ทาวน์เฮาส์/ห้องแถว/ตึกแถว 9
อาคารชุด/โรงแรม/แฟลต/หอพกั/แมนช่ัน 5

Geo2gis
.com
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ระดับค่าคะแนนที่เป็นตัวแทนความเส่ียงต่อการเกดิอคัคภีัย
จ าแนกตามลกัษณะวสัดุก่อสร้างอาคาร

วสัดุก่อสร้าง
อาคาร

ระดบัคะแนน

คอนกรีต 4

ไม้ 10

คอนกรีต/ไม้ 7

จ าแนกตามจ านวนช้ันของอาคาร 
จ านวนช้ันของ

อาคาร
ระดบัคะแนน

1-4 8

4-10 5

> 10 4
จ าแนกตามประเภทชุมชน
ประเภทชุมชน ระดบัคะแนน

เคหะ 5

บ้านจัดสรร 4

ชุมชนแออดั 10Geo2gis
.com
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จ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ประโยชน์

อาคาร
ระดบั
คะแนน

พกัอาศัย 8

ร้านค้าปลกี 4

ขายอาหาร 5

ส านักงาน 4

สถานบนัเทงิ 5

ตลาด 4

โรงแรม 5

ห้างสรรพสินค้า 7

ป้ัมน า้มนั 7

คลงัน า้มนั 1

การใช้ประโยชน์
อาคาร

ระดบั
คะแนน

ป้ัมแกส็ 9

ขายสารเคมี 8

ซ้ือของเก่า 5

โรงงาน 9

คลงัสินค้า 9

เช่ือมโลหะ 8

อู่ซ่อมรถ 8

ซ่อมเคร่ืองจักร 7

ท่าเรือ 1

การใช้ประโยชน์
อาคาร

ระดบั
คะแนน

สถานีขนส่ง 5

สถานีรถไฟ 1

สถานศึกษา 4

ศาสนาพุทธ 4

ศาสนาคริสต์ 4

ศาสนาอสิลาม 4

ศาลเจ้า 7

ทีว่่าง สุสาน 5

Geo2gis
.com
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S1W1 + S2W2 + S3W3 + ….
W1 + W2 + W3 + ….

SW =
ปัจจยั ประเภท

1. ประเภท
อาคาร

1.1 บา้นเด่ียว อาคารเด่ียว บา้นแฝด                
(S)

S1 1.2 อาคารส านกังาน ทาวน์เฮา้ส์ 
หอ้งแถว ตึกแถว 
(T)

1.3 โรงแรม อาคารชุด แฟลต หอพกั
(F)

2. ประเภท
วสัดุ

2.1 คอนกรีต                                                 
(C)

ก่อสร้าง
อาคาร

2.2 ไม ้                                                          
(W)

S2 2.3 คอนกรีตและไม ้                                  
(CW)

H-NO S1 S2 S1W1 S2W2 S1W1 
+ 

S2W2

S1W1 + S2W2
W1+W2

3/2 F = 2 C=1 2x2 1x3 7 7/5

46 T = 1 C=1 1x2 1x3 5 5 /5

3 F= 2 W=3 2x2 3x3 13 13 /5

32 F= 2 W=3 2x2 3x3 13 13 /5

14/1 S=1 CW=2 1x2 2x3 8 8 /5

14/2 T=1 W=3 1x2 3x3 8 8 /5

2/1 S=1 C=1 1x2 1x3 5 5 /5

2/2 F=2 C=1 2x2 1x3 7 7 /5Geo2gis
.com
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S1W1 + S2W2 + S3W3 + ….
W1 + W2 + W3 + ….

SW =Geo2gis
.com
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GIS : การน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพืน้ที่ anu.pumpuang@gmail.com

ตัวอย่าง : แนวคดิการวเิคราะห์เชิงพืน้ที่

1. แบ่ง Block ในพืน้ที่ศึกษาโดยใช้ขนาดของช่องทาง
จราจรที่มีผลต่อการป้องกันการลุกลามของไฟ

2. ก าหนดตัวแปร ค่าคะแนนและน า้หนักความส าคัญ
ของตัวแปร

3. น าไปให้ค่าข้อมูลตามข้อเทจ็จริง

Geo2gis
.com

D:/users/anu/my_paper/Paper_total/fire.ppt
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การบริหารเชิงพืน้ที่
ProcessInput Output

4M’s :
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
การจัดการ (Management)

William T Greenwood : 
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
อ านาจหน้าที่ (Authority)
เวลา (Time) 
ก าลงัใจในการท างาน (Will) 
ความสะดวกต่าง ๆ (Facilities)

วางแผน

จัดองค์กร

ส่ังการ

ควบคุม

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ความพงึพอใจ

Geo2gis
.com
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GIS : การน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพืน้ที่ anu.pumpuang@gmail.com

ProcessInput Output
4M’s :
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
การจัดการ (Management)

William T Greenwood : 
คน (Men) เงนิ (Money) 
วสัดุส่ิงของ (Material) 
อ านาจหน้าที่ (Authority)   
เวลา (Time) 
ก าลงัใจในการท างาน (Will) 
ความสะดวกต่าง ๆ (Facilities)

วางแผน

จัดองค์กร

ส่ังการ

ควบคุม

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ความพงึพอใจ

การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพืน้ที่

ToolsGeo2gis
.com

C:/Documents and Settings/gisnet/Desktop/train54/GIS_Intro/พยัต ภูวิชัย-ผู้เฒ่ากับเบ็ดวิเศษ (Bonus).mp3



