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แผนที่เปนตวัแทนของขอมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ GIS ในขบวนการของระบบ 
GIS ที่มีการใชงานแผนที่ ประกอบดวยขบวนการไดมาของขอมูล การประมวลผล การวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ ในขบวนการที่เกี่ยวของกับการประมวลผลดวยสมการหรือสูตรทาง
คณิตศาสตรตาม Algorithms ที่กําหนดไว ยอมมีโอกาสที่จะเกดิความคลาดเคลื่อนเสมอ ผูใชระบบ 
GIS จึงจําเปนตองตระหนกัและรับรูคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเขาใจวาผลลัพธที่
ไดจากระบบ GIS มีความคลาดเคลื่อนในระดับของการยอมรับได สําหรับการนําไปประกอบการ
ปฏิบัติงานหรือตัดสินใจไดหรือไมระดับใด 

 
บทนํา 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เทคโนโลยียอดนิยมที่มีการนํามากลาวอางเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบ GIS  เหมือนเปนจุดดึงดูดและมี
เสนหเปนอยางมากสําหรับนักวิชาการ   ประกอบกับการศึกษาวิจัยในปจจุบันจําเปนตองผสมผสาน
วิชาความรูจากสหสาขาวิชา นักวิชาการหลายสาขาจึงพยายามจะสรางความนาเชื่อถือในผลงานที่
ตนเองสรางขึ้นโดยนําเอาระบบ GIS มาเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทั้งที่บางครั้งอาจจะไมมีความ
จําเปน ในปจจุบันจึงพบวามีงานวิจัยที่ใชระบบ GIS เปนเครื่องมือชวยในการดําเนินการจึงถูก
นําเสนอตอสาธารณะชนจํานวนมาก ผลงานจํานวนมากมีการนําเอาระบบ GIS มาใชอยางถูกตอง
ตามเกณฑวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม แตก็มีผลงานจํานวนไมนอยที่มีการใชระบบ GIS อยางผิดวิธี 
ผลงานที่ไดจึงเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน การนําไปใชอางอิงในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องจึงเทากับเปนการเผยแพรขอมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนตอกันไป   
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จากพื้นฐานแนวคิดทางภูมิศาสตรสูระบบ GIS 
ระบบ GIS มีการพัฒนามาจากพื้นฐานแนวคิดทางภูมิศาสตร เนื่องจากภูมิศาสตร เปน

ศาสตรที่มีมุมมองเพื่อศึกษาทางพื้นที่โดยการผสมผสานแนวความคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการการกระจายตัวทางพื้นที่ วิวัฒนาการทางกายภาพ ชีวภาพและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธและการจัดระเบียบทางพื้นที่เพื่อมุงหาสาเหตุที่เกิดและการจัดการปรากฏการณบนพื้น
โลกอีกดวย  
 ในทางภูมิศาสตร ถาจะอธิบายความหมายของคําวา GIS หรือ Geographic Information 
System แลว David Martin ไดแยกอธิบายคําวา GIS ไวอยางชัดเจนวา 
 Geographic เปนสวนของภาพที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของขอมูลที่อางถึงตําแหนงบน
พื้นโลกซึ่งมีการวัดหรือการคํานวณทางดานพิกัดทางภูมิศาสตรโดยเทียบเปนมาตราสวน 
 Information เปนสวนของการใชระบบถามคําถามหรือคนหาคําตอบจากฐานขอมูลทาง
ภูมิศาสตร สารสนเทศที่ไดจะแสดงสภาพภูมิศาสตรบนพื้นโลก ซ่ึงนํามาแสดงในรูปของขอมูลที่
หลากหลาย ขอมูลเหลานั้นจะถูกนํามารวบรวมจัดการในลักษณะของรูปจําลองที่เกิดขึ้นบนพื้นโลก 
 System เปนองคประกอบที่นํามาจัดการคนหาคําตอบที่ตองการรู ซ่ึง GIS ไมจําเปนตอง
เปนระบบอัตโนมัติเทานั้น ในองคประกอบเหลานั้นควรจะผสมผสานกันระหวางขบวนการนําเขา 
จัดเก็บ จัดการและนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร แตเนื่องจากระบบอัตโนมัติ ไดแกระบบ
คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว GIS จึงมีการพัฒนาใหเปนระบบอัตโนมัติดวยเชนกัน 
 โดยสรุประบบ GIS จะเกี่ยวของกับขอมูลท่ีอางถึงตําแหนงท่ีอางอิงมาตราสวนซึ่งแสดงใน
รูปของแผนที่ และมีการจัดการใหอยูในรูปของฐานขอมูลทางภูมิศาสตร โดยมีขบวนการการนําเขา 
จัดเก็บ จัดการและนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบซึ่งปจจุบันเปนระบบอัตโมัติหรือเปนเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอรนั้นเอง 

Mitchell,Bruce ไดกลาวถึงระบบ GIS วาเปนรากฐานของการวางแผนภูมิภาคและการ
วางแผนจัดการทรัพยากร การผสมผสานการวิเคราะหพื้นที่ ทางภูมิภาค เขากับการวิเคราะหเชิง
นิเวศนวิทยา ในการวิเคราะหทางพื้นที่นักภูมิศาสตรมักจะมีคําถามที่เกี่ยวของกับพื้นที่  4 ประการ
คือ 

1. นักภูมิศาสตรเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางทางกายภาพของพื้นที่อยางไร 
2. มนุษยมีความสัมพันธกับพืน้ที่อยางไร 
3. มนุษยมกีารจดัการสังคมของพวกเขาในพืน้ที่อยางไร 
4. แนวคดิเชิงพื้นที่และการใชประโยชนพืน้ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
คําถามทั้ง 4 ประการเปนมูลเหตุใหเกิดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่ประเด็นตาง ๆ มากมาย

และเปนที่สนใจของนักวิชาการในศาสตรสาขาอื่นดวยเชนกัน สําหรับการวิจัยทางภูมิศาสตรแลว 
ปจจุบันมีการศึกษาคนควา โดยการผสมผสานวิชาความรูจากหลากหลายสาขาวิชา มีการนําเอา
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เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
พื้นที่ดวยระบบ GIS โดยนําเอาความสามารถของระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผล 
สําหรับฐานขอมูลขนาดใหญและซับซอน และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงภาพไดชัดเจนขึ้น  

จากการศึกษาโดยใชระบบ GIS เปนเครื่องมือ นักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นยืนยันความ
เหมาะสมในการใชเครื่องมือชนิดนี้วา ระบบGIS ใหกรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
และสามารถนํามาวิเคราะหปรากฏการณทางพื้นที่ในเชิงสถิติไดทั้งดานการรวบตัว การกระจายตัว 
ระยะหางและการเชื่อมตอของปรากฏการณ การนําเสนอผลของการวิเคราะหสามารถแสดงไดใน
รูปของแผนที่และ Diagram ซ่ึงสามารถชวยใหเห็นภาพของปรากฏการณอยางชัดเจน งายตอการ
แปลความ (Robinson,G.M. 1998)   

 
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลแผนที่ผลกระทบตอความเชื่อม่ันในระบบ GIS 

ขอมูลที่ใชในระบบ GIS เปนขอมูลที่อางถึงตําแหนงที่อางอิงมาตราสวนซึ่งแสดงในรูป
ของแผนที่ ความยุงยากและซับซอนทางดานแผนที่มีผลตอความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่เกิดขึ้น
เสมอ ความคลาดเคลื่อนของขอมูลสามารถเกิดขึ้นไดตั้งแตขบวนการไดมาของขอมูลแผนที่  การนํา
แผนที่มาประมวลผล มาวิเคราะห และการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่   

ท่ีมาของแผนที่ 
ที่มาของแผนที่ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําระบบ GIS ไดจากหลายแหลง ไดแก 

Computerized register , Digital maps , Analog maps , Manual files , Land survey , Satellites และ 
Other sources (Tor Bernhardsen ,1992) ในการจัดทําฐานขอมูล GIS ซ่ึงเปน Digital map database 
นั้นมีความซับซอนและเปนขอจํากัดในการนําไปใชงานดานการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Alan Saalfeld 
,2000) ขบวนการจัดทําฐานขอมูลดานแผนที่สําหรับงานดาน GIS ที่สําคัญและตองตระหนกั
เนื่องจากจะทําใหเกดิความคลาดเคลื่อนของขอมูลไดอยางชัดเจน คือ ขบวนการ Map projection 
(ขบวนการถายทอด สวนตาง ๆ บนโลก ซ่ึงเปน Sphere or ellipsoid model ลงสูแผนราบ โดยอาศัย
การถายทอดระบบพิกดั X , Y จากคาสมมุติ Latitude และ Longitude มาสูระบบกริดบนแผนที ่ )  , 
Transformations for Graphic Representations (ขบวนการถายทอดขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปแผนที่
จากแผนราบ(Plane) สูแผนราบ(Plane) โดยอาศัยการถายทอดขอมูลแผนที่จากระบบพิกัด X , Y 
ระนาบหนึ่ง ไปสูคา X  ,  Y  อีกระนาบหนึ่งบนแผนที ่ ) และ Map generalization (ขบวนการลด
รายละเอียดขอมูลทั้งทางปริมาณและคณุภาพเพื่อความชดัเจนและงายตอการแปลความหมาย )  

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
การนําแผนทีม่าประมวลผล วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS 

ประกอบดวย 7 ขบวนการหลัก คือ    
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1. Map data retrieval and search เปนหลักเกณฑการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขทาง 
Logic Operations or General arithmetic Operations รวมทั้งการคนหาขอมูลโดยใช
พื้นที่ในแผนทีเ่ปนตัวคนหา  

2. Classification and Reclassification เปนการจําแนกขอมูลโดยกําหนดชุดของขอมูล
ตามเงื่อนไข  

3. Overlay เปนการ Integrate ขอมูลตั้งแต 2 ช้ันขอมูลขนไป ซ่ึงถือวาเปนการวเิคราะห
เชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ที่นิยมนํามาใชในการจดัทํา GIS Application จํานวนมาก 
ขบวนการ Overly ที่นํามาใชไดแก Polygon overlay , Point on polygon , Line on 
polygon , Rater data overlay 

4. Buffer Zones เปนการจัดสรางพื้นที่ในรัศมีรอบ ๆขอมูลหรือส่ิงที่สนใจทั้งที่อยูใน
ลักษณะที่เปน จุด เสน และพืน้ที่ ทั้งนี้ Buffer Zone ที่สรางขึ้นจะสามารถนําไปใชใน
การ Overlay หรือคํานวณดวยเงื่อนไขทาง arithmetic , logical and statistical ก็ได  

5. Network analysis เปนขบวนการที่ใชจดัทํา GIS Application สําหรับ Vecter data เปน
ขอมูลประเภทที่เปนเสนทางที่มีความตอเนือ่ง มีจุดตัด จุดแยก มกีารนํามาใชในการ
วิเคราะหเสนทาง ระยะทาง ระยะเวลาที่ใชสําหรับเสนทาง การแพรกระจายการ
ใหบริการในเสนทาง  

6. Digital Terrain Model เปนขบวนการประมวลผลและวิเคราะห เพื่อการคํานวณคา 
Elevation , Slope and slope direction , Contour , Volumes  ขบวนการทางดาน Digital 
Terrain Model จะทําการคํานวณขอมูลใหมจากขอมูลเดิมที่มี (Interpolation) ดังนั้น 
ขอมูลที่มีผลตอความถูกตองผลของการ Interpolate จะมผีลมาจากทั้ง  Position data 
accuracy  และ Attribute data accuracy 

7. Visualization เปนขบวนการประยุกตใช GIS Application เพื่อการนําเสนอขอมูลใหมี
ความชัดเจน และงายตอการเขาใจของผูใช  

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนของขอมูลในระบบ GIS 
การจัดทําฐานขอมูล  การนําแผนที่มาประมวลผล การวิเคราะห และการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่

ในระบบ GIS นั้น ขั้นตอนและขบวนการทั้งหมดสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลได
ตลอดเวลา โดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้สามารถพิจารณาไดจาก 4 สวน คือ 

1. Data Accuracy หมายถึงความแมนยําของขอมูล ไดแก 
- Position data accuracy : วัดไดจากความผดิพลาดจากตําแหนงจริง เชน +  0.2 m. 
- Attribute data accuracy : สวนใหญเกิดจากการ Classified ขอมูลผิดพลาด 
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2. Data consistency หมายถึงความสม่ําเสมอของขอมูล ซ่ึงจะรวมถึง ขอจํากัดและ
กฎเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของขอมูลทั้งดาน Connection , Homogeneity , 
Level of generalization  

3. Data completeness เปนความครบถวน สมบูรณของขอมูลที่เกิดขึ้น 
4. Data Timeline หมายถึงขอมลูที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป  
สาเหตุความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นในการจัดทําระบบ GIS เมื่อมีขบวนการประมวลผลใน

ระบบคอมพิวเตอร จะเกดิขึ้นไดใน 2 ขบวนการหลักคือ 
1. ขบวนการในขั้นตอนที่มีความซับซอนและตองมีการคํานวณ ประมวลผลขอมูลตาม

สูตรคณิตศาสตร ซ่ึงโดยปกติผูใชงานระบบคอมพิวเตอรอาจจะทราบหรือไมทราบ 
สูตรหรือสมการทางคณิตศาสตรเหลานั้น ถาผูใชงานไมไดทําการเขียนโปรแกรมดวย
ตนเอง 

2. ขบวนการการออกแบบและกําหนดเงื่อนไขการทํางาน(Algorithms)อยางเปนระบบ
เปนขั้นตอน ซ่ึงผูใชงานระบบตองทําการออกแบบและกําหนดเงื่อนไขการทํางาน 
กําหนดตัวแทน ขบวนการที่จะศึกษา วิเคราะหปรากฏการณจริงที่เกดิขึ้น เพื่อตอบ
ปญหาหรือขอสงสัย  ปญหาที่มีความซับซอน การแกไขก็จําเปนตองใช Algorithms ที่
ดีที่สุด ซ่ึงผูที่ใชระบบ GIS จําเปนตองรูวา Algorithms ที่ดีที่สุดคืออะไรดวย 

ความยากงาย ความซับซอนของขบวนการในการประมวลผลทางคอมพิวเตอรมักจะวัดกัน
ที่เวลาและขนาดของขอมูลที่ใสเขาไปใหคอมพิวเตอรทีใ่ชในการประมวลผล เมื่อปฏิบัติงานตาม 
Algorithms หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่กําหนดไวแลว ผลการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอรจะ
ทําใหเกดิงานหรือทางเลือกใหมขึ้นมาเสมอ  ผลการปฏิบัติงานจะถูกตองและเปนตัวแทนของ
คําตอบทางปรากฏการณไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ 2 ขบวนการขางตน 

การใชงานระบบคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน พบวามีการใชคําสั่งการทํางานตลอดเวลา และใน
คําสั่งการทํางานจะมกีารประมวลผล ทางสมการ สูตรทางคณิตศาสตรและใช Algorithms  ตาง ๆ 
เสมอ  ดังนั้นจึงเปนที่แนนอนวา ถาผูใชระบบมีความเขาใจผิดพลาด มีการกําหนดขบวนการใชงาน
ที่ไมเหมาะสมแลว โอกาสทีจ่ะเกดิความคลาดเคลื่อนของขอมูลจะมีอยูตลอดเวลา 

อยางไรก็ตามถาเรารู Algorithms สวนที่เรากําหนดเองวาเหมาะสม เรารู Functions การ
ทํางานในระบบ GIS ซ่ึงมีการพิสูจนสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตรจนเปนที่ยอมรบัแลว เรารูที่จะ
เลือกใชคําสั่งในระบบคอมพวิเตอรนั้น ๆ ผลการศึกษา วิจัยทีไ่ด ยอมจะอยูในวสัิยที่เกิดความ
คลาดเคลื่อนในระดับทีย่อมรับได เสมอ 
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บทสรุป 
 การการเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดทําระบบ GIS ซ่ึงจัดทําดวยคอมพิวเตอรสามารถ
เกิดขึ้นไดในทกุ ๆ ขั้นตอนที่มีการคํานวณและประมวลดวยสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร และ
การออกแบบ Algorithms การนําเอาผลจากระบบ GIS ไปใชประกอบการปฏิบัติงานหรือ
ประกอบการตดัสินใจ ผูใชขอมูลตองเขาใจที่มาและระดับความคลาดเคลื่อนของผลลัพธที่ไดจาก
ระบบ GIS  ส่ิงที่ผูใชระบบ GIS ตองตระหนกัและตองควบคุมในขบวนการคือ คาความคลาด
เคลื่อนที่จะเกดิขึ้นในแตละขบวนการ ซ่ึงจะตองอยูในระดับทีย่อมรับได เพื่อประโยชนในการ
นําเอาระบบ GIS ไปใชในงานอยางถูกตองเหมาะสมกบัสอดคลองกับความเปนจรงิที่เกิดขึ้นภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด  
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