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บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโปรแกรม 

 
Quantum GIS คืออะไร 

Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่ง ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
น ามาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิจัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด  (Free and Open Source Software: FOSS) 
ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดเผยโค้ด ( open source) ท่ีใช้งานง่าย ซึ่งมีส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก
(Graphic User Interface: GUI) ท่ีเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง 
การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้ใน
รูปแบบแผนท่ีท่ีสวยงามท้ังแบบ offline และ online สามารถน าไปใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด อีกท้ังยัง
สามารถน าโค้ดไปพัฒนาต่อได้อีกด้วย 

การพัฒนาแบบเปิดเผยโค้ด คือ การเขียนโปรแกรมแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด  (source code) ให้
นักพัฒนาจากท่ัวโลกได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม ข้อดีคือการหล่อเล้ียงโครงการพัฒนาลักษณะนี้มักมาจากเงิน
ลงขันจากองค์กรใหญ่ ๆ ท่ีต้องการใช้งานโปรแกรมนั้น แต่ไม่อยากซื้อของท่ีมีขายอยู่ในตลาดท่ีมีราคาแพง
เกินไป ในขณะท่ีต้องการใช้ความสามารถของโปรแกรมไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาแบบเปิดเผยโค้ด
มีข้อจ ากัดท่ีทิศทางการพัฒนาจะถูกวางไว้อย่างกว้างๆ เท่านั้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้  จึงมักมี
ความสามารถกว้างๆ คือท าได้แทบทุกอย่างท่ีโปรแกรมในท้องตลาดท้ังหมดมี แต่ฟังก์ชันแต่ละอย่างอาจไม่มี
ประสิทธิภาพสูงมากนัก QGIS จึงน ามาใช้งานท่ัว ๆ ไปได้เท่านั้น แต่งานท่ีต้องการฟังก์ชันท่ีมีความซับซ้อนสูง
หรือต้องการประสิทธิภาพ QGIS จะยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

QGIS ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศเยอรมันในปีพ .ศ. 2545 และได้มี
พัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปีพ .ศ. 2559 (เดือนสิงหาคม)  เวอร์ชันล่าสุดคือ QGIS 2.18.3 'Las 
Palmas' สามารถใช้ งานบนระบบปฏิ บั ติการ  Windows , Linux หรือ  Mac OS เป็ น เครื่ องมื อ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล GIS(Geographic Information System) และใช้ภาษา C++ เป็นหลัก
สามารถเช่ือมต่อและเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆกับ Geospatial RDBMS เช่น  PostGIS/PostgreSQL และ GRASS 
ได้ อีกท้ัง ผู้ใช้สามารถพัฒนาปล๊ักอินขึ้นมาใช้เพิ่มความสามารถของโปรแกรมโดยใช้ภาษา Python ได้อีกด้วย 

 

 
หน้าจอการท างานของโปรแกรม Quantum GIS 
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การติดต้ังโปรแกรม QuantumGIS  
1. เข้ า เว็ บ ไซ ต์  https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html เพื่ อ ด าวน์ โห ลด

โปรแกรม QGIS (ในที่นี้ใช้เวอร์ชั่น 2.18.3 (Las Palmas)) 

 
 

2. เมื่อปรากฏหน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรม ให้คลิกเลือกท่ี INSTALLATION DOWNLOADS 

 
 

3. ดาวน์โหลดโปรแกรม QGIS ในเวอร์ช่ันปัจจุบัน ตามคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ (32 bit , 
64 bit) 

 
 

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์    จะปรากฏหน้าจอติดต้ัง ให้คลิกท่ีปุ่ม 
Next> 

https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
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5. เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Next จะปรากฏส่วนของการยอมรับลิขสิทธิ์ของโปรแกรม  QGIS ให้คลิกท่ีปุ่ม        
I Agree 

 
 

7. เมื่อคลิกท่ีปุ่ม I Agree จะปรากฏหน้าจอให้เลือกไดร์วที่จะลงโปรแกรมนั้นไว้ ซึ่งจะ default อยู่ที่ 
Drive C:  ในโฟลเดอร์ Program Files..(แต่ถ้าต้องการเก็บโปรแกรมไว้ท่ีอื่นให้คลิกปุ่ม  Browse…แล้ว
เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ)  จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next > 
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8. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Choose Components  ซึ่งจะสามารถเลือกติดต้ังชุดตัวอย่างของ
ข้อมูลได้   โดยคลิกท่ีหน้าช่องของข้อมูลท่ีต้องการ (ในท่ีนี้ไม่ต้องการดาวน์โหลด เนื่องจากมีเวลานานในการ
ติดต้ัง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ให้คลิกท่ีปุ่ม Install เพื่อลงโปรแกรม 

 
 

9. เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Install โปรแกรมจะด าเนินการติดต้ังไฟล์ต่าง ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 

10. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอเสร็จส้ินการติดต้ังระบบให้คลิกท่ีปุ่ม Finish 
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11. เมื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการติดต้ังโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทดลองเปิดโปรแกรม 
QGIS โดยเข้าไปท่ี Start > All Programs > QGIS Las Palmas > QGIS Desktop 2.18.3 

หรือ คลิกท่ีไอคอน  บน Desktop  เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม 
 
 
การใช้งานโปรแกรม QuantumGIS Version 2.18.3 (Las Palmas) เบื้องต้น 

ส่วนประกอบของหน้าจอหลักๆ  มีดังนี้ 
 

 
 

1. แถบเมนู (Menu Bar) คือ แถบเมนูเป็นค าส่ังท้ังหมดของโปรแกรม การเรียกใช้งานแถบเมนูท า
ได้โดยการเล่ือนเมาส์มาวางท่ีช่ือเมนูท่ีต้องการเปิด  แล้วเล่ือนเมาส์ไปตามรายการค าส่ังเมื่อต้องการใช้ค าส่ัง
ใดๆ ให้คลิกไปท่ีค าส่ังนั้น โปรแกรมก็จะท าการเรียกใช้งานค าส่ังนั้นๆ 
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2. แถบเคร่ืองมือ (Toolbars) คือ แถบเครื่องมือแสดงเป็นสัญลักษณ์ (Icon) ท่ีใช้แทนค าส่ังต่างๆ 

แถบเครื่องมือท่ีโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่หลายชุดด้วยกันเช่น 
 

 
 

 File Toolbars แถบเครื่องมือส าหรับจัดการเอกสาร 
 

 
 

 
New หมายถึง  การสร้างเอกสารโครงการใหม่ 

 
Open หมายถึง  การเปิดเอกสารโครงการท่ีมีอยู่เดิม 

 
Save หมายถึง  การบันทึกโครงการ 

 
Save As หมายถึง  การบันทึกโครงการเป็นอีกชื่อหนึ่ง 

 
New Print Composer หมายถึง  การสร้างแผนท่ีใหม่เพื่อการพิมพ์ 

 
Composer Manager เป็นส่วนของหน้าจอเล็กๆ ส าหรับให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการ

กับ Layer/Composer ท่ีสร้างขึ้นได้ ได้แก่ การเรียก 
Layout มาแสดง การลบและสร้าง Layout ออกหรือการ
เปล่ียนช่ือให้กับ Layout 
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 Map Navigation Toolbars  เป็นเครื่องมือในการกวาด ย่อ ขยาย แผนท่ี 
 

 
 

 
Touch Zoom and Pan หมายถึง  ใช้คลิกบริเวณท่ีต้องการให้กลายเป็นจุดศูนย์กลาง

ของแผนท่ีโดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้ 

 
Pan Map หมายถึง  ใช้เล่ือนแผนท่ีไปด้านอื่น ๆ โดยยังคงรักษามาตรา

ส่วนเดิมไว้ 

 
Pan Map to Selection หมายถึง  ใช้เล่ือนแผนท่ีไปยังข้อมูลท่ีเลือกไว้ โดยยังคงรักษา

มาตราส่วนเดิมไว้ 

 
Zoom In หมายถึง  ใช้ขยายมาตราส่วนให้ใหญ่ขึ้นด้วยการคลิกบริเวณ

ท่ีต้องการขยายจะขยายทีละเท่าตัว หรือใช้วิธีลากกรอบ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าเพื่อขยายแผนท่ีให้มีขนาดพอดีกรอบ 

 
Zoom Out หมายถึง  ใช้ย่อมาตราส่วนให้เล็กลงด้วยการคลิกบริเวณท่ี

ต้องการย่อจะย่อทีละครึ่งหนึ่ง 

 
Zoom to Native Pixel 
Resolution 

หมายถึง  ใช้เปล่ียนมาตราส่วนให้ความละเอียดข้อมูล
ราสเตอร์ท่ีเปิดอยู่เท่ากับความละเอียดของหน้าจอ (ภาพจะ
ไม่แตก) 

 
Zoom Full หมายถึง  เปล่ียนมุมมองเป็นส่วนท่ีมองเห็นข้อมูลทุกช้ันได้

ครบท้ังหมด 

 
Zoom to Selection หมายถึง  เล่ือนไปยังข้อมูลท่ีเลือกไว้และเปล่ียนมาตราส่วน

ให้เห็นข้อมูลท่ีเลือกไว้ทั้งหมดพอดี 

 
Zoom to Layer หมายถึง  เปล่ียนมุมมองเป็นส่วนท่ีมองเห็นข้อมูลช้ันท่ีเลือก

ได้ครบท้ังหมด 

 
Zoom Last หมายถึง  กลับไปมุมมองก่อนหน้า 

 
Zoom Next หมายถึง  กลับไปมุมมองหลัง 

 
Refresh หมายถึง  การเคลียร์ค่าให้เป็นปัจจุบัน 

 
 Attribute Toolbars  เป็นกลุ่มของเครื่องมือในการเรียกดูคุณสมบัติ ข้อมูลในตาราง การวัด 

และการให้ Label บน Balloon เป็นต้น 
 

 
 

 
Identify Features หมายถึง  ค าส่ังในการดูข้อมูลบรรยายของจุด เส้น รูปปิด ท่ี

คลิกเลือก 
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Run Feature Action หมายถึง  ค าส่ังการด าเนินการท างานข้อมูล 

 
Select  Features by area 
or single click 

หมายถึง  ค าส่ังในการเลือกข้อมูล 

 
Deselect Feature from 
All Layers 

หมายถึง  ค าส่ังยกเลิกการเลือกข้อมูลจากทุกช้ันข้อมูล 
 

 
Select feature using an 
expression 

หมายถึง  ค าส่ังการเลือกใช้การแสดงข้อมูล 

 
Open Attribute Table หมายถึง  ค าส่ังในการเปิดตารางคุณลักษณะชุดข้อมูลท้ังหมด 

 
Open Field Calculator หมายถึง  ค าส่ังในการเปิดตารางค าบรรยายของชุดข้อมูล

ท้ังหมด 

 
Show Statistical 
summary 

หมายถึง  ค าส่ังในการค านวณค่าของตารางคุณลักษณะชุด
ข้อมูล 

 
Measure Line หมายถึง  การวัดระยะทางในแผนท่ี 

 
Map Tips หมายถึง  ค าส่ังในการน าข้อมูลในตารางาแสดงผลท่ีแผนท่ีใน

ลักษณะของ Balloon 

 
New Bookmark หมายถึง  ค าส่ังในการสร้างบริเวณท่ีบันทึกใหม่ให้กับ

โครงการ 

 
Show Bookmark หมายถึง  ค าส่ังในการแสดงบริเวณท่ีบันทึกไว้ก่อนหน้านี ้

 
Text Annotation หมายถึง  กลุ่มเครื่องมือในการสร้าง ปรับปรุง และแก้ไข 

กล่องข้อความ 
 

 Digitizing Toolbars  เป็นเครื่องมือส าหรับสร้าง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเชิงเส้น 
 

 
 

 
Current Edits หมายถึง  ค าส่ังเลือกแก้ไขข้อมูลปัจจุบัน 

 
Toggle editing หมายถึง  ค าส่ังเริ่มเข้าสู่ การปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างข้อมูล 

 

 
Save Layer Edits หมายถึง  ค าส่ังการบันทึกช้ันข้อมูลท่ีแก้ไข 

 
Add Feature หมายถึง  ค าส่ังการน าเข้าข้อมูล 

 
Move Feature หมายถึง  ค าส่ังในการย้ายต าแหน่งท่ีเลือกท้ังหมดของ จุด 

เส้น หรือรูปปิด 
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Node Tool หมายถึง  ค าส่ังในการย้าย Node ใน จุด เส้น หรือรูปปิด 

เพื่อแก้ไขรูปร่างของ Feature 

 
Delete Selected หมายถึง  ค าส่ังในการลบ จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้ 

 
Cut Feature หมายถึง  ค าส่ังในการลบและจัดเก็บในหน่วยความจ าเพื่อรอ

การน าไปวางของ จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้ 

 
Copy Feature หมายถึง  ค าส่ังในการท าส าเนา จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้

เลือกไว้ 

 
Paste Feature หมายถึง  ค าส่ังในการวาง ค าส่ังในการลบ จุด เส้น หรือรูป

ปิด ท่ีได้เลือกไว้ จากส าเนาท่ีเก็บไว้ในหน่วยความจ า 
 
 

 Advance Digitizing Tools เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมท่ีช่วยส าหรับการปรับปรุง แก้ไข หรือช่วยให้
การสร้างข้อมูลท่ีซับซ้อนท าได้ง่ายยิ่งขึ้น  

 

 
 

 
Enable advanced 
digitizing tools 

หมายถึง  การเปิดใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมท่ีช่วยส าหรับการ
ปรับปรุง แก้ไข 

 
Undo หมายถึง  การยกเลิกค าส่ังท่ีท าไปหลังสุด 

 
Redo หมายถึง  การท าซ้ าค าส่ังท่ีเพิ่งท า 

 
Rotate Feature(s) หมายถึง  การหมุน Feature 

 
Simplify Feature หมายถึง  ค าส่ังของการลดรายละเอียดของรูปปิด ท าให้

รูปร่างของรูปปิดมีรูปร่างท่ีหยาบข้ึน 

 
Add Ring หมายถึง  ค าส่ังในการสร้างรูปปิดซ้อนรูปปิด โดยมีลักษณะ

เหมือนโดนัท 

 
Add Part หมายถึง  ค าส่ังในการสร้างรูปปิดท่ีเช่ือมต่อกับรูปปิดเดิมท่ีมี

อยู่ ท าให้เป็นรูปปิดแบบ Multi Polygon 

 
Fill Ring หมายถึง  ค าส่ังในการเติมรูปปิดซ้อนรูปปิด โดยมีลักษณะ

เหมือนโดนัท 

 
Delete Ring หมายถึง  ค าส่ังในการลบข้อมูลรูปปิดท่ีซ้อนรูปปิดแบบโดนัท

ออก 

 
Delete Part หมายถึง  ค าส่ังในการลบรูปปิดท่ีเช่ือมต่อกันแบบ Multi 

Polygon 

 
Reshape Features หมายถึง  ค าส่ังในการเปล่ียนแปลงรูปปิด โดยการเขียนรูป

ปิดเพิ่มเติม 
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Offset Curve หมายถึง  ค าส่ังท่ีใช้ชดเชยค่าความโค้งของรูปปิด 

 
Split Features หมายถึง  ค าส่ังในการแยก Feature ออกจากกันท้ัง รูปปิด

หรือเส้น 

 
Split Parts หมายถึง  ค าส่ังในการแยกรูปปิดท่ีเช่ือมต่อกันแบบ Multi 

Polygon 

 
Merge Selected Features หมายถึง  ค าส่ังในการรวม Feature ออกจากกันท้ัง รูปปิด

หรือเส้น 

 
Merge Attributes of 
Selected Features 

หมายถึง  ค าส่ังในการรวมตารางข้อมูลหรือเลือก Feature  

 
Rotate Point Symbols หมายถึง  ค าส่ังในการหมุน Feature ท่ีเป็นจุด 

 
3. Manage Layer Toolbars คือ แถบเมนูค าส่ังของโปรแกรมส าหรับเพิ่มจัดการ สร้าง ข้อมูลเชิง

พื้นท่ีท้ังท่ีเป็นข้อมูลเชิงเส้น และข้อมูลเชิงภาพ การเรียกใช้งานแถบเมนูท าได้โดยการเล่ือนเมาส์มาวางท่ีช่ือ
เมนูท่ีต้องการเปิด  แล้วเล่ือนเมาส์ไปตามรายการค าส่ังเมื่อต้องการใช้ค าส่ังใดๆ ให้คลิกไปท่ีค าส่ังนั้น โปรแกรม
ก็จะท าการเรียกใช้งานค าส่ังนั้นๆ 

 

 
 

 
Add Vector Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลเชิงเส้น ในรูปแบบการจัดเก็บ 

Format ต่าง ๆ  

 
Add Laster Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลภาพเชิงตัวเลข  ในรูปแบบการ

จัดเก็บ Format ต่าง ๆ  

 
Add PostGIS Layers หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลเชิงเส้น จากฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

PostGIS 

 
Add SpatialLite Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลเชิงเส้น จากฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

SpatialLite 

 
Add MSSQL Spatial 
Layer 

หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลเชิงเส้น จากฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
MSSQL Spatial 

 
Add Oracle Spatial Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูล ชนิด Oracle Spatial 

 

Add WMS/WMTS Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลจากแหล่งให้บริการข้อมูล 

 
Add Oracle GeoRaster 
Layer 

หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลชนิด Oracle GeoRaster 

 

Add WCS Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลชนิด WCS 

 

Add WFS Layer หมายถึง  การเพิ่มข้อมูลชนิด WFS 
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Add Delimited Text 
Layer 

หมายถึง  การน าเข้าข้อมูลพิกัดจากเอกสาร 

 

New Shape File Layer หมายถึง  การสร้าง Shape File ใหม ่

 
Create New GPX Layer 
 

หมายถึง  การสร้าง GPX Layer ใหม่ 

 

Add Oracle GeoRaster 
Layer 

หมายถึง  การน าเข้า GeoRaster Layer จากฐานข้อมูล 
Oracle 

 
4. หน้าต่างแสดงชั้นข้อมูล (Layer Windows) คือ หน้าต่างแสดงช้ันข้อมูล ท่ีใช้ในการเรียงล าดับ

การแสดงช้ันข้อมูลโดยท างานเหมือนการซ้อนแผ่นใสข้อมูลแผนท่ีผ่านเครื่องฉาย โดยเป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ีท้ังท่ี
เป็นข้อมูลเชิงเส้น และข้อมูลเชิงภาพ  

 
5. หน้าต่างแสดงผลลัพธ์ (Windows Display) คือ หน้าต่างแสดงผลลัพธ์ของช้ันข้อมูลท่ีเรียงซ้อน

กัน เปรียบเสมือนภาพฉายท่ีแสดงผลจากการซ้อนแผ่นใสข้อมูลแผนท่ีผ่านเครื่องฉาย โดยเป็นข้อมูลเชิงพื้นท่ีท้ัง
ท่ีเป็นข้อมูลเชิงเส้น และข้อมูลเชิงภาพ  

 
6. มาตราส่วนแผนที่ (Map Scale) คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางท่ีย่อส่วนมาลงในแผนท่ีกับ

ระยะทางจริงในภูมิประเทศ มาตราส่วนช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าแผนท่ีนั้นๆ ย่อส่วนมาจากสภาพในภูมิประเทศจริง
ในอัตราส่วนเท่าใด 
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บทที่ 2 
การก าหนดค่าพิกัดของโครงการ และการเพิ่มชั้นข้อมูล 

 
การก าหนดค่าพิกัดของโครงการ 

การก าหนดค่าพิกัดของโครงการ เป็นการก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งสามารถก าหนดค่า
ให้แก่โครงการได้ โดยการก าหนดสามารถท าได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Project  เลือก  Project Properties 

 
 

2. ในหน้าต่าง Project Propertiesให้เลือกท่ีแถบ General จะมีช่องให้ก าหนดค่าต่างๆ เช่น 
Project title เป็นการก าหนดหัวข้อโครงการ และแถบ Measurements เป็นการก าหนดมาตราส่วนของแผน
ท่ี 
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3. ค ลิ ก ท่ี แ ถ บ  CRS  ให้ ค ลิ ก ท่ี ช่ อ ง  Enable ‘on the fly’ CRS Transformation (จ ะ มี
เคร่ืองหมายกากบาท) เพื่อท่ีจะสามารถปรับค่า Coordinate ได้  ในช่อง Coordinate Reference System 
จะเป็นการก าหนดพิกัดหรือต าแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ให้กับโครงการ ซึ่งเป็นการก าหนดให้มีการแปลง
ระบบค่าพิกัดให้เข้ากับท่ีก าหนดให้กับ Project โดยอัตโนมัติในกรณีท่ีช้ันข้อมูลท่ีเพิ่มเข้ามามีระบบค่าพิกัดท่ีไม่
เหมือนกับท่ีก าหนดใน Project ซึ่งหากเคยก าหนดค่าให้กับโครงการแล้ว ก็จะสามารถเลือกพิกัดท่ีเคยใช้นั้นได้  

 
4. เมื่อก าหนดคุณสมบัติและโครงสร้างให้กับโครงการแล้ว ก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลให้กับโครงการได้ 

โดยใช้แถบเครื่องมือท่ีมีช่ือว่า Add Vector Layer   
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การเพิ่มชั้นข้อมูล 
 ในการเพิ่มช้ันข้อมูลใหม่ (การเรียกใช้ช้ันข้อมูลท่ีมีอยู่) สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

1. เพิ่มช้ันข้อมูลจาก Browser 

 
 

2. เพิ่มช้ันข้อมูลจาก Manage Layer Toolbars  

 
 
1. การเพิ่มชั้นข้อมูลจาก Browser 

การเพิ่มช้ันข้อมูลจาก Browser ส าหรับการเรียกดูข้อมูล และส่วนประกอบของข้อมูลเชิงภูมิ
สารสนเทศ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. ท าการเปิดใช้งาน Browser Panel  โดยการคลิกท่ีเมนู View  =>  Panels  ให้ท าเครื่องหมาย  
  ท่ีหน้า  Browser 
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2. จากนั้นให้ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีเก็บ Shapefile ท่ีต้องการ แล้วคลิกเมาส์ข้างขวาท่ีโฟลเดอร์นั้น  แล้ว
เลือก Add as a favourite   

 
3. จะปรากฏสัญลักษณ์ Favourites เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานโฟลเดอร์ของ Shapefile ได้อย่าง

รวดเร็ว  โดยไม่ต้องท าการ Browse หาไฟล์จากโฟลเดอร์ท่ีต้องการ  ซึ่งคล้ายกับ ArcCatalog  ในโปรแกรม 
ArcMap  แต่ความสามารถยังไม่เทียบเท่า 

 

 
 

4. เลือก Shapefile ท่ีต้องการ (.shp)  และคลิกเมาส์ข้างซ้ายค้างไว้  แล้วลากไปวางบน หน้าต่าง
แสดงผลลัพธ์ (Windows Display)  ตรง  Layers Panel จะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีเพิ่มเข้ามา 
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2. การเพิ่มชั้นข้อมูลจาก Manager Layer Toolbars 
2.1 การเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น (Vector) 

การเพิ่มช้ันช้ันข้อมูลเชิงเส้น (Vector) มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 
 ช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line) 
 ช้ันข้อมูลแบบจุด (Point) 
 ช้ันข้อมูลแบบรูปปิด (Polygon) 
 

การเพิ่มช้ันข้อมูลเชิงเส้น  สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น  (Add Vector Layer) จะปรากฏหน้าจอ Add 
vector layer   

2. เลือกประเภทแหล่งช้ันข้อมูลท่ีเก็บช้ันข้อมูลว่าอยู่ในรูปแบบใด โดยท่ัวไปช้ันข้อมูลจะเก็บอยู่ใน
เครื่อง ให้เลือก Fileจากนั้นคลิกท่ี Browse เพื่อไปท่ีแหล่งเก็บข้อมูล  

 
 
3. คลิกเลือกไฟล์ท่ีมีนามสกุล *.shp (Shape File) จากนั้นคลิกท่ี Open 
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4. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้เลือกไว้  
 

 
 

หมายเหตุ เมื่อต้องการซ้อนทับข้อมูลหลายช้ันข้อมูล สามารถเรียกช้ันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการเปิดข้อมูลตามวิธี
ข้างต้น 
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2.2 การเพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ (Raster) 
ข้อมูลเชิงภาพ (Raster)  ประกอบไปด้วย  ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม  แผนท่ี  

ภูมิประเทศ เป็นต้น โดยการเพิ่มช้ันข้อมูลเชิงภาพให้คลิกท่ีปุ่มเพิ่มช้ันข้นข้อมูลเชิงภาพ (Add Raster Layer) 
เลือกไฟล์ภาพท่ีต้องการใช้งาน โดยนามสกุลของข้อมูลเชิงภาพท่ีสามารถใช้งานได้มีอยู่หลายนามสกุล
ยกตัวอย่างเช่น *.TIF, *.JPEG, *.BMP เป็นต้น  

การเพิ่มช้ันข้อมูลเชิงภาพ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงภาพ (Add Raster Layer) จะปรากฏหน้าจอ Open a 
GDAL Supported Raster Data Source เพื่อท าการเลือกชั้นข้อมูลเชิงภาพ   

2. คลิกเลือกรูปภาพท่ีต้องการ   จากนั้นคลิกท่ี Open  (Image File Format  เช่น ไฟล์ท่ีมีนามสกุล 
*.TIF, *.JPEG, *.BMP เป็นต้น) 

 

 
 
3. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลเชิงภาพท่ีได้เลือกไว้  
 

 
 

หมายเหตุ เมื่อต้องการซ่อนทับข้อมูลหลายช้ันข้อมูล สามารถเรียกช้ันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการเปิดข้อมูลตามวิธี
ข้างต้น 
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บทที่ 3 
การสร้างข้อมูล Shapefile ใหม่ 

 
ขั้นตอนการสร้างข้อมูล Shape file ในโปรแกรม QGIS สามารถท าได้ดังนี้ 

1. ก าหนดค่าพิกัดของโครงการ  (สามารถดูวิธีการได้จาก บทท่ี 2 หัวข้อ การก าหนดค่าพิกัด
ของโครงการ) 

2. น าเข้าข้อมูลแผนท่ีฐาน (Base map)  ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้จาก Plugin (Openlayers) หรือ
น าเข้าไฟล์ภาพ (raster) ท่ีต้องการได้ 

3. ด าเนินการสร้างช้ันข้อมูล Shapefile ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบจุด (Point)  แบบเส้น (Line)  
และแบบพื้นท่ี (Polygon) 

  
การต้ังค่า Snapping   

ก่อนท าการสร้างข้อมูล shapefile ใหม่นั้น จะต้องท าการก าหนดค่า Snap เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ต่อเนื่องกัน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Settings  คลิกเลือก Options 

 
 

2. ไปท่ีแถบ Digitizing  ให้คลิก    ตรง Snapping 

 
3. จากนั้น น าเข้าข้อมูลแผนท่ีฐาน (Base map)  เพื่อท่ีจะสร้างช้ันข้อมูลใหม่  (ในท่ีนี้จะเป็น

การน าเข้าไฟล์ภาพ (raster)) 
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การสร้างข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point)   
 การสร้างข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point)  สามารถด าเนินการได้ดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู Layer  => Create Layer => New Shapefile Layer…  หรือ จะใช้วิธีกดคีย์
ลัดท่ีแป้นพิมพ์ Ctrl+Shift+N   

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Point 

 
 

3. ท าการก าหนดระบบพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์  (CRS)  โดยให้ก าหนดเป็น EPSG:32647 , 
WGS 84/UTM zone 47N 

 
 
4. จากนั้นให้สร้างข้อมูลเชิงบรรยายในส่วน New attribute หรือการสร้าง Field (Column)  

ยกตัวอย่างเช่น ให้สร้างขึ้นมา 2 Field  คือ ID และ Name โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Name :  Name 
 Type :  Text data 
 Width :  80 
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เมื่อก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Add to attributes list 

 
  
5. ในส่วนของ Attributes list จะปรากฏช่ือ Field ท่ีได้ท าการเพิ่มไว้ หากต้องการเพิ่ม Field 

อีก ก็ให้ด าเนินการแบบเดิม ตามข้อ 4 โดยต้ังช่ือ (Name) และชนิดข้อมูล (Type) ตามท่ีต้องการ  จากนั้นให้
คลิกปุ่ม OK  (ในกรณีท่ีต้องการลบ Field ให้น าเมาส์ไปวางบน Field ท่ีต้องการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม Remove 
attribute) 

 
 

6. จะปรากฏหน้าต่าง Save layers as… เพื่อให้ Save ช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นมาใหม่  โดยเลือก 
Folder ท่ีต้องการเก็บ และท่ีช่อง File name: ก าหนดช่ือไฟล์ตามท่ีต้องการ  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก
ปุ่ม Save 
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7. จะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นใหม่ด้านซ้ายมือ 

  
 

8. ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล (Digitize)  ด าเนินการโดยการคลิกท่ีปุ่ม Toggle editing   

 
 

    จากนั้นก็จะสามารถเริ่มท าการน าเข้าข้อมูล (Digitize) ได้โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
Digitizing Toolbars   

 
 

9. ท าการน าเข้าข้อมูล โดยการคลิกท่ีปุ่ม Add Feature    แล้วคลิกไปยัง
ต าแหน่งสถานท่ีท่ีต้องการ จากนั้นก็จะมีหน้าต่างให้ใส่ข้อมูล Feature Attributes เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
คลิกปุ่ม OK 
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10. เมื่อก าหนดจุดครบตามท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ Save จุดนั้นไว้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 

 Save for Selected Layer(s) 

 
 

11. หากต้องการยกเลิกการน าเข้าข้อมูล/แก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม   Toggle Editing อีก
ครั้งหนึ่ง 

 
 

การสร้างข้อมูล Shapefile แบบเส้น (Line) 
 การสร้างข้อมูล Shapefile แบบเส้น (Line)  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Layer  => Create Layer => New Shapefile Layer…  หรือ จะใช้วิธีกดคีย์
ลัดท่ีแป้นพิมพ์ Ctrl+Shift+N   

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Point 
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3. ท าการก าหนดระบบพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์  (CRS)  โดยให้ก าหนดเป็น EPSG:32647 , 
WGS 84/UTM zone 47N 

 
 
4. จากนั้นให้สร้างข้อมูลเชิงบรรยายในส่วน New attribute หรือการสร้าง Field (Column)  

ยกตัวอย่างเช่น ให้สร้างขึ้นมา 2 Field  คือ ID และ Name โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Name :  Name 
 Type :  Text data 
 Width :  80 
เมื่อก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Add to attributes list 

 
  
5. ในส่วนของ Attributes list จะปรากฏช่ือ Field ท่ีได้ท าการเพิ่มไว้ หากต้องการเพิ่ม Field 

อีก ก็ให้ด าเนินการแบบเดิม ตามข้อ 4 โดยต้ังช่ือ (Name) และชนิดข้อมูล (Type) ตามท่ีต้องการ  จากนั้นให้
คลิกปุ่ม OK  (ในกรณีท่ีต้องการลบ Field ให้น าเมาส์ไปวางบน Field ท่ีต้องการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม Remove 
attribute) 
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6. จะปรากฏหน้าต่าง Save layers as… เพื่อให้ Save ช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นมาใหม่  โดยเลือก 
Folder ท่ีต้องการเก็บ และท่ีช่อง File name: ก าหนดช่ือไฟล์ตามท่ีต้องการ  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก
ปุ่ม Save 

 
 

7. จะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นใหม่ด้านซ้ายมือ 

 
 

8. ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล (Digitize)  ด าเนินการโดยการคลิกท่ีปุ่ม Toggle editing   
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    จากนั้นก็จะสามารถเริ่มท าการน าเข้าข้อมูล (Digitize) ได้โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ 

Digitizing Toolbars   

 
 

9. ท าการน าเข้าข้อมูล โดยการคลิกท่ีปุ่ม Add Feature    แล้วลากเส้นไป
ยังต าแหน่งสถานท่ีท่ีต้องการ เมื่อส้ินสุด ให้คลิกเมาส์ข้างขวา  จากนั้นก็จะมีหน้าต่างให้ใส่ข้อมูล  Feature 
Attributes  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK 

 
 

10. เมื่อก าหนดจุดครบตามท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ Save จุดนั้นไว้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 

 Save for Selected Layer(s) 

 
 

11. หากต้องการยกเลิกการน าเข้าข้อมูล/แก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม  Toggle Editing อีก
ครั้งหนึ่ง 
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การสร้างข้อมูล Shapefile แบบพื้นที่ (Polygon)   
 การสร้างข้อมูล Shapefile แบบพื้นท่ี (Polygon)  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Layer  => Create Layer => New Shapefile Layer…  หรือ จะใช้วิธีกดคีย์
ลัดท่ีแป้นพิมพ์ Ctrl+Shift+N   

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง New Vector Layer ในส่วนของ Type: ให้เลือกแบบ Point 

 
 

3. ท าการก าหนดระบบพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์  (CRS)  โดยให้ก าหนดเป็น EPSG:32647 , 
WGS 84/UTM zone 47N 

 
 
4. จากนั้นให้สร้างข้อมูลเชิงบรรยายในส่วน New attribute หรือการสร้าง Field (Column)  

ยกตัวอย่างเช่น ให้สร้างขึ้นมา 2 Field  คือ ID และ Name โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Name :  Name 
 Type :  Text data 
 Width :  80 
เมื่อก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Add to attributes list 
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5. ในส่วนของ Attributes list จะปรากฏช่ือ Field ท่ีได้ท าการเพิ่มไว้ หากต้องการเพิ่ม Field 

อีก ก็ให้ด าเนินการแบบเดิม ตามข้อ 4 โดยต้ังช่ือ (Name) และชนิดข้อมูล (Type) ตามท่ีต้องการ  จากนั้นให้
คลิกปุ่ม OK  (ในกรณีท่ีต้องการลบ Field ให้น าเมาส์ไปวางบน Field ท่ีต้องการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม Remove 
attribute) 

 
 

6. จะปรากฏหน้าต่าง Save layers as… เพื่อให้ Save ช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นมาใหม่  โดยเลือก 
Folder ท่ีต้องการเก็บ และท่ีช่อง File name: ก าหนดช่ือไฟล์ตามท่ีต้องการ  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก
ปุ่ม Save 

 



ห น้ า  | 30 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

7. จะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีสร้างขึ้นใหม่ด้านซ้ายมือ 
 

 
 

8. ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล (Digitize)  ด าเนินการโดยการคลิกท่ีปุ่ม Toggle editing   
 

 
 

    จากนั้นก็จะสามารถเริ่มท าการน าเข้าข้อมูล (Digitize) ได้โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
Digitizing Toolbars   

 
 

9. ท าการน าเข้าข้อมูล โดยการคลิกท่ีปุ่ม Add Feature    แล้วลาก
พื้นท่ีไปยังต าแหน่งสถานท่ีท่ีต้องการ เมื่อส้ินสุด ให้คลิกเมาส์ข้างขวา  จากนั้นก็จะมีหน้าต่างให้ใส่ข้อมูล  
Feature Attributes  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK 
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10. เมื่อก าหนดจุดครบตามท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ Save จุดนั้นไว้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม 

 Save for Selected Layer(s) 

 
 

11. หากต้องการยกเลิกการน าเข้าข้อมูล/แก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม  Toggle Editing อีก
ครั้งหนึ่ง 
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บทที่ 4 
การแสดงรายละเอียดและปรับแต่งคุณสมบัติของชั้นข้อมูล 

 
การแสดงรายละเอียดของข้อมูล (Identify Feature)  

เป็นค าส่ังในการดูรายละเอียดของช้ันข้อมูลแบบเส้น จุด และรูปปิด สามารถด าเนินการได้โดยการ
คลิกท่ีปุ่ม Identify Feature เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลและท าการคลิกเลือกต าแหน่งของข้อมูลท่ี
ต้องการดู จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Identify Results เพื่อแสดงรายละเอียด 

 

 
 

 
การเลือกข้อมูล (Select  Features by area or single click)  

1. เป็นการเลือกข้อมูลท่ีต้องการ  โดยการคลิกท่ีปุ่มเครื่องมือ  Select  Features by area or 
single  เพื่อเปล่ียนโหมดของ Curser เป็นการเลือกข้อมูล 

 



ห น้ า  | 33 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

2. เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกข้อมูลท้ังหมด ให้คลิกท่ีปุ่ม Deselect Feature from All Layers  

 
 
การเลือกข้อมูลและส่งออกเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่มเครื่องมือ  Select  Features by area or single  เพื่อเปล่ียนโหมดของ Curser เป็น
การเลือกข้อมูล 

 
 

2. คลิกต าแหน่งท่ีต้องการเลือกข้อมูล 
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3. คลิกเมาส์ข้างขวาท่ีช้ันข้อมูลแล้วกด Save As… 

 
 

4. คลิกเลือก Save only selected features  กดเลือกท่ี    เพื่อก าหนดค่า CRS  ให้กับช้ัน
ข้อมูล และกดเลือก Browse หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save layer as  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการ
ต้ังช่ือช้ันข้อมูลท่ีช่อง Files of type:  ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท า
การบันทึก 
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5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการตัดเฉพาะ Feature ท่ีสนใจไว้ 
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การแสดงตารางรายละเอียดของข้อมูล 
การแสดงตารางรายละเอียดของข้อมูล Attribute  สามารถด าเนินการได้โดย เพิ่มช้ันข้อมูลของ

โครงการท่ีต้องการศึกษาเข้ามาในช้ันข้อมูล จากนั้นท าการคลิกขวาบนชั้นข้อมูล  แล้วเลือก Open Attribute 
Table  

 
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Attribute Table  โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลในตาราง Attribute  
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แถบเคร่ืองมือจัดการ Attribute (Manage Attribute Toolbar) [1] คือ แถบเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค่าใน Attribute แถบเครื่องมือท่ีโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่หลายชุดด้วยกันเช่น 

 
 

 
Toggle editing mode หมายถึงการเปิดโหมดแก้ไขข้อมูลในตาราง Attribute 

 Toggle multi edit mode หมายถึงการเปิดโหมดแก้ไขหลายข้อมูลในตาราง Attribute 

 
Save Edits หมายถึงการบันทึกการแก้ไขข้อมูลในตารางAttribute 

 
Reload the table หมายถึงการรีเฟรชข้อมูลล่าสุดในตารางAttribute 

 
Add feature หมายถึงการเพิ่มข้อมูลในตารางAttribute 

 
Delete selected features หมายถึงการลบรายการข้อมูลท่ีเลือก 

 
Select features using an 
expression 

หมายถึงการเลือกข้อมูลในตารางAttribute โดยการก าหนด
เงื่อนไขท่ีต้องการ 

 Select all หมายถึงการเลือกข้อมูลในตารางAttribute ท้ังหมด 

 Invert Selection หมายถึงการสลับการเลือกข้อมูลในตารางAttribute เช่น
ข้อมูลในตารางAttribute มีข้อมูล 1-10 ได้ท าการกดเลือก
ข้อมูล 1-4 ไว้ เมื่อกดใช้งาน Invert Selection จะ
เปล่ียนเป็นการกดเลือกข้อมูล 5-10 แทน 

 Unselect all หมายถึงการยกเลิกการเลือกข้อมูลในตารางAttribute 
ท้ังหมด 

 Select/filter feature หมายถึงการเลือกข้อมูลในตารางAttribute โดยการก าหนด
เงื่อนไขท่ีต้องการจากข้อมูลในตารางAttribute 

 
Move selection to top หมายถึงการเล่ือนแถวข้อมูลท่ีต้องการให้ไปอยู่ข้างบนสุดของ

ตาราง 

 Pan map to the selected 
rows 

หมายถึงการเล่ือนดูข้อมูลท่ีเลือกไว้ 

 
Zoom map to the 
selected rows 

หมายถึงการขยายดูข้อมูลท่ีเลือก 

 
Copy selected rows to 
clipboard 

หมายถึงการท าส าเนาข้อมูลเข้าคลิปบอร์ด 

 
Paste features from 
clipboard 

หมายถึงการวางส าเนาข้อมูลท่ีเก็บไว้ในคลิปบอร์ด 

 New field หมายถึงการสร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางAttribute 

 Delete field หมายถึงการลบคอลัมน์ในตารางAttribute 
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Open Field Calculator หมายถึงการเปิดตัวค านวณค่าใน Field เป็นฟังกช่ั์นในการ

ค านวณค่าตารางข้อมูล 
   

 
หน้าต่างแสดง Attribute (Attribute Windows) [2] คือหน้าต่างแสดง Attribute ท่ีใช้เก็บค่า

รายละเอียดข้อมูลของช้ันข้อมูลนั้นๆ  
 

การปรับแต่งคุณสมบัติชั้นข้อมูล  
การปรับแต่งคุณสมบัติช้ันข้อมูล  โดยการคลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีต้องการแล้วเลือก Properties 
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 หน้าต่าง Layer Properties  มีเมนูส าคัญท่ีใช้ในการท างาน ดังนี ้ 
 

 
 
แถบ General [1]  ใช้ส าหรับเปล่ียนแปลงแก้ไขช่ือช้ันข้อมูล (Layer name) และค่าพิกัดของช้ัน

ข้อมูล (Coordinate reference system) 
 การเปล่ียนแปลงแก้ไขช่ือช้ันข้อมูล สามารถพิมพ์ช่ือช้ันข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขใหม่ได้ตาม

ต้องการ 
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 การเปล่ียนแปลงค่าพิกัดของช้ันข้อมูล 
 

 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดของชั้นข้อมูล  สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

คลิกท่ีปุ่ม  เลือกระบบพิกัดอ้างอิง (Select CRS) จะปรากฏหน้าจอ Coordinate Reference 
System Selector  และท าการเลือกค่าพิกัดอ้างอิงให้กับช้ันข้อมูลตามต้องการ 

 
 

แถบ Style [2]  ใช้ส าหรับเปล่ียนแปลงรูปสัญลักษณ์ของช้ันข้อมูล  
 การเปล่ียนแปลงรูปสัญลักษณ์ของช้ันข้อมูลแบบจุด (Point)  สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดย

การ  คลิกท่ี Marker   และคลิกเลือกสัญลักษณ์ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงตามต้องการ 
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โปรแกรมจะปรากฏรูปแบบสัญลักษณ์ของช้ันข้อมูลท่ีได้เลือกไว้ 

 
 
 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของช้ันข้อมูลแบบรูปปิด (Polygon) สามารถด าเนินการ

แก้ไขได้โดยการ คลิกซ้ายเลือกท่ี Simple fill และปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของช้ันข้อมูลแบบรูปปิดท่ี
ต้องการเปล่ียนแปลงตามต้องการ 
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โปรแกรมจะปรากฏรูปแบบการแสดงผลท่ีได้เลือกไว ้(จากรูปเลือกแบบ transparent ไว)้  
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แถบ Label [3]  ใช้ส าหรับประกาศป้ายช่ือ โดยเลือก Field ท่ีต้องการอ้างอิงของช้ันข้อมูล 
 การประกาศป้ายช่ือของช้ันข้อมูล  สามารถด าเนินได้โดย คลิกเลือก Show labels for this 

layer และเลือก Field  ท่ีต้องการอ้างอิงในช่อง Label with และปรับแต่งชนิดและขนาดตัวอักษรได้ตาม
ต้องการ 

 

 
 
โปรแกรมจะปรากฏป้ายช่ือของช้ันข้อมูลตาม Field ท่ีต้องการอ้างอิงไว ้
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บทที่ 5 

การเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมสนับสนุนอืน่ 
 

การน าเข้าข้อมูลหรือการเช่ือมโยงข้อมูลจากโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีนิยม มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
 จากโปรแกรม Microsoft Office Excel ท่ีมีนามสกุล  *.csv (Comma delimited) 
 จากโปรแกรม Google Earth ท่ีมีนามสกุล *.kml (Keyhole Markup Language) 

 
การน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel   

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Layer เลือก Add Layer เลือก Add Delimited Text Layer 

 
 
 

2. ในหน้าต่าง Create a Layer from a Delimited Text File คลิก Browse เพื่อเลือกข้อมูล
จากโปรแกรม Microsoft Office Excel ท่ีมีนามสกุล  *.csv 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
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3. จะปรากฏหน้าต่าง Choose a delimited text file to open  ให้คลิกเลือกไฟล์ท่ีมี

นามสกุล *.csv (Comma delimited)  จากนั้นคลิกท่ี Open 
 

 
 

4. ในหน้าต่าง Create a Layer from a Delimited Text File  
 หัวข้อ File format  

o คลิกเลือก CSV (comma separated values)   
 หัวข้อ Geometry definition  

o คลิกเลือก Point coordinates  
o คลิกเลือก X field  เพื่อใส่ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามแนวแกน X  (Longitude) 
o คลิกเลือก Y field  เพื่อใส่ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามแนวแกน Y  (Latitude) 
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หมายเหตุ  กรณีท่ีข้อมูลในตารางเป็นภาษาท่ีอ่านไม่ออก ให้ปรับค่าในส่วนของ Encoding  
5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลแบบจุด (Point) ท่ีได้น าข้อมูลพิกัดพิกัดจากแหล่งข้อมูลแบบ 

Microsoft Office Excel (*.csv) ไว ้

 
 

 
หมายเหตุ เมื่อต้องการซ้อนทับข้อมูลหลายช้ันข้อมูล สามารถเรียกช้ันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการเปิดข้อมูลตามวิธี
ข้างต้น 
 
การน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Google Earth  

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพิ่มชั้นข้อมูลเชิงเส้น (Add Vector Layer) จะปรากฏหน้าจอ Add 
vector layer   

2. เลือกประเภทแหล่งช้ันข้อมูลท่ีเก็บช้ันข้อมูลว่าอยู่ในรูปแบบใด  โดยท่ัวไปช้ันข้อมูลจะเก็บอยู่
ในเครื่อง   ให้เลือก File  จากนั้นคลิกท่ี  Browse เพื่อไปท่ีแหล่งเก็บข้อมูล  

 
 
 



ห น้ า  | 47 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

3. คลิกเลือกไฟล์ท่ีมีนามสกุล *.kml (Keyhole Markup Language ) จากนั้นคลิกท่ี Open 

 
 

4. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลแบบจุด (Point) ท่ีได้น าข้อมูลพิกัดพิกัดจากแหล่งข้อมูลแบบ 
Keyhole Markup Language (*.kml) ไว ้

 

 
 
หมายเหตุ เมื่อต้องการซ้อนทับข้อมูลหลายช้ันข้อมูล สามารถเรียกช้ันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการเปิดข้อมูลตามวิธี
ข้างต้น 
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บทที่ 6 
การใช้เคร่ืองมือ Geoprocessing Tools / Data Management Tools 

 
การใช้เครื่องมือ Geoprocessing Tools และ Data Management Tools มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ในรูปแบบของข้อมูลเชิงเส้น (Vector)  เช่น การสร้างแนวกันชน (Buffer)  , การตัด
แผนท่ี (Clip)  , การเลือกแผนท่ีท่ีซ้อนกัน (Intersect)   เป็นต้น 
การสร้างแนวกันชน (Buffer)  
 

 
 

คือ การสร้างระยะทางท่ีห่างจากฟีเจอร์ตามค่าท่ีก าหนดหรือใช้ค่าจากฟิลด์ การสร้าง Buffer เป็นการ
วิเคราะห์เพียง 1 ช้ันข้อมูล และเป็นการสร้างพื้นท่ีล้อมรอบฟีเจอร์ของช้ันข้อมูลท่ีได้คัดเลือกไว้บางส่วนหรือ
หากไม่ได้เลือกไว้ โปรแกรมจะสร้าง Buffer ให้กบัท้ังช้ันข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้คือ ช้ันข้อมูลใหม่ท่ีมีขนาดความ
กว้างของพื้นท่ีจากต าแหน่งท่ีคัดเลือก เท่ากับขนาดของ Buffer ท่ีได้ก าหนดและมีหน่วยตามท่ีก าหนด  

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Fixed distance buffer 
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2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Fixed distance buffer  ท่ีช่อง Input layer เลือกชั้นข้อมูลท่ี
ต้องการท า Buffer ก าหนดค่า Distance  (หน่วยเป็น Meter)  ให้ใส่ค่าระยะของการท าแนวกันชน  จากนั้น

คลิกปุ่ม  ของหัวข้อ Buffer เพื่อเลือก Save to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Buffer 
 

 
 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 
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4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Buffer 
 

 
 

5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท า Buffer(s) ไว ้
 

 
ภาพก่อนท า Buffer 
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ภาพหลังท า Buffer 

 
 
การซ้อนทับ (Intersect)  

 

 
 

คือ การซ้อนทับข้อมูลระหว่าง 2 ช้ันข้อมูล โดยช้ันข้อมูลผลลัพธ์ (Output) จะเป็นข้อมูลท่ีอยู่ท้ัง
ขอบเขตพื้นท่ีของท้ัง 2 ช้ันข้อมูล ซึ่งจะไม่มีขอบเขตเกินจากข้อมูลท้ัง 2 ช้ันข้อมูล  

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Intersect 
 



ห น้ า  | 52 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Intersect ท่ีช่อง Input layer  เลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้น   ท่ีช่อง 

Intersect layer เลือกชั้นข้อมูลท่ีต้องการซ้อนทับ  จากนั้นคลิกปุ่ม  ของหัวข้อ Buffer เพื่อเลือก 
Save to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Intersect 

 

 
 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 
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4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Intersect 
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5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการ Intersect ไว ้
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การรวมกัน (Union)  
 

 
 

คือการรวมกันของช้ันข้อมูล 2 ช้ันข้อมูล โดยรวมคุณลักษณะท้ังหมดของช้ันข้อมูลท้ัง 2 ช้ันข้อมูลเข้า
ด้วยกัน และสร้างเป็นช้ันข้อมูลใหม่   ท้ังนี้การเลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้นหรือช้ันข้อมูลท่ีต้องการรวม  สามารถ
สลับกันได้โดยไม่มีผลต่อผลลัพธ์ (Output)  

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Union 
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2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Union ท่ีช่อง Input layer  เลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้น      ท่ีช่อง 

Input layer 2 เลือกชั้นข้อมูลท่ีต้องการรวมกัน  จากนั้นคลิกปุ่ม  ของหัวข้อ Buffer เพื่อเลือก Save 
to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Union 

 

 
 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Union 

 
 

5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการ Union ไว้ 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

การตัดข้อมูล (Clip)  
 

 
 

คือ การตัดข้อมูลท่ีต้องการตามขอบเขตท่ีก าหนด โดยตัดข้อมูลจากช้ันข้อมูลท่ีต้องการด้วยแผนท่ีท่ี
เป็นขอบตัด (Clip Feature)  ท้ังนี้ การเลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้นหรือช้ันข้อมูลซ้อนทับ  

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Clip 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Clip  ท่ีช่อง Input layer เลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้น ท่ีช่อง Clip 

layer เลือกชั้นข้อมูลท่ีต้องการตัดข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม  ของหัวข้อ Clip เพื่อเลือก Save to file… ไป
ยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Clip 

 
 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Clip 
 

 
 
5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการ Clip ไว ้
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

 
 
 
 

การตัดเฉพาะส่วนที่แตกต่าง (Difference) 
 

 
 

คือ การตัดเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างของช้ันข้อมูล 2 ช้ันข้อมูล และสร้างเป็นช้ันข้อมูลใหม่  
สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Difference 
 



ห น้ า  | 62 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Difference ท่ีช่อง Input vector layer เลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้น 

ท่ีช่อง Difference  layer เลือกชั้นข้อมูลท่ีต้องการตัดเฉพาะส่วนท่ีแตกต่าง   จากนั้นคลิกปุ่ม  ของ
หัวข้อ Clip เพื่อเลือก Save to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Difference 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 

 

 
 

4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Difference 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการ Difference ไว ้
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

การลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Dissolve)  
 

 
 
คือ ค าส่ังท่ีใช้ส าหรับรวมกลุ่มข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีคุณสมบัติหรือค่า Attribute เหมือนกันท่ีอยู่ติดกันเข้า

ด้วยกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของช้ันข้อมูลให้น้อยลง  
สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู Vector เลือก Geoprocessing Tools เลือก Dissolve 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Dissolve ท่ีช่อง Input layer เลือกชั้นข้อมูลเริ่มต้น     ท่ีช่อง 

Input layer เลือก Dissolve all (หรือเลือกช้ันข้อมูลท่ีต้องการจะลดความซ้ าซ้อน) จากนั้นคลิกปุ่ม  
ของหัวข้อ Dissolved เพื่อเลือก Save to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ันข้อมูลท่ีท า Dissolve 

  

 
 

3. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Save output shapefile  ท่ีช่อง File name: ให้ท าการตั้ง
ช่ือช้ันข้อมูล  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น Shapefiles(*.shp)  และคลิก Save เพื่อท าการ
บันทึก 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Dissolve 
 

 
 

5. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการ Dissolve ไว้ 
 

 
ภาพก่อนท า Dissolve 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

 
ภาพหลังท า Dissolve 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

การต้ังค่า Snapping Options  
 ในการวาดแผนท่ี จะต้องมีการก าหนดค่า snapping เพื่ออ านวยความสะดวกในการวาด และเพื่อลด
ข้อผิดพลาดอันได้แก่ การเกิด gap หรือพื้นท่ีว่างระหว่าง polygon การเกิด overlap การซ้อนทับกนัระหว่าง 
polygon ซึ่งท่ีกล่าวมานี้จะส่งผลต่อการค านวณพื้นท่ีท าให้ค่าท่ีได้เกิดความคาดเคล่ือน จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ก าหนดตัว snapping  ให้กับแผนท่ีก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Settings เลือก Snapping Options 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

2. จะปรากฏหน้าต่าง Snapping options ขึ้นมา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 Snapping mode: เป็นการตั้งค่า mode การ snap  ก าหนดตามท่ีต้องการ (ในท่ีนี้ให้เลือก

เป็น All visible layers) 
 Snap to:   

 To vertex  คือ การ snap เข้าหาจุด 
 To segment คือ การ snap เข้าหาส่วนของเส้น 
 To vertex and segment คือ การ snap เข้าหาจุดและเส้น 

 Tolerance:  เป็นการก าหนดค่าความกว้างของช่องว่างท่ีจะ snap  เลือกหน่วยเป็น pixels 
เมื่อก าหนดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 

 
 

3. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line) แล้วเลือก Toggle Editing 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

4. คลิกเลือก Node Tool เพื่อใช้ในการผสานกันระหว่างช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line)  
 

 
 

5. คลิกซ้ายค้างไว้ที่จุดปลายสุดของช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line) จะปรากฏส่ีเหล่ียมสีน้ าเงิน 

 
 

6. ลากจุดปลายสุดของช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line) เข้าหาจุดท่ีต้องการการผสานกับช้ันข้อมูลแบบ
เส้น (Line) อีกชั้นข้อมูลหนึ่ง 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

7. ช้ันข้อมูลแบบเส้น (Line) ท้ัง 2 ช้ันข้อมูลจะผสานเป็นเส้นเดียวกัน 

 

8. ผลลัพธ์ที่ได้จากการท าการต้ังค่า Snapping จะท าให้ช้ันข้อมูลติดกันได้อย่างสนิท 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

การผสานของชั้นข้อมูล Merge  
เป็นการผสานของช้ันข้อมูล ต้ังแต่ 2 ช้ันข้อมูลขึ้นไป ให้ผสานเป็นช้ันข้อมูลเดียวกัน  สามารถ

ด าเนินการได้ดังนี ้
1. คลิกท่ีเมนู Vector => Data Management Tools => Merge vector layers 

 

2. คลิกปุ่ม  ของหัวข้อ layers to merge จะปรากฏหน้าต่าง Multiple selection: ให้
เลือกช้ันข้อมูลท่ีต้องการผสาน แล้วคลิกปุ่ม OK 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

3. คลิกปุ่ม  ของหัวข้อ Merged เพื่อเลือก Save to file… ไปยังแฟ้มท่ีต้องการเก็บช้ัน
ข้อมูลท่ีท า Merge vector layers 

 

 
 
4. คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มกระบวนการการท า  Merge vector layers 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

7. โปรแกรมจะปรากฏช้ันข้อมูลท่ีได้ท าการผสานไว ้
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

ความแตกต่างของการซ้อนทับข้อมูลแบบ Merge และ Union 
(ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/) 

ทดสอบท าการเปรียบเทียบการซ้อนทับแบบ Merge และ Union ของช้ันข้อมูล GIS ในรูปแบบ 
Polygon ซึ่งเป็นการแสดงความแตกต่างของวิธีการท้ังสองนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ข้อมูล
เชิงบรรยาย (Attribute Data) และขนาดของข้อมูล (Size) 

1. ในการทดสอบนี้ได้สร้างช้ันข้อมูล Polygon ขึ้นมา 3 ช้ันข้อมูล คือ a1, a2, และ a3 
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2. ใช้ค าส่ัง Merge --> a1, a2, และ a3 
 

 
 

ในการ Merge ข้อมูล Spatial จะซ้อนทับกันโดยคงรูปร่างของข้อมูลเดิมท่ีมีการน าเข้าไป ซึ่งช้ันข้อมูล
ท่ีน าเข้าแรกสุด (a1) จะอยู่ด้านล่าง และช้ันข้อมูลท่ีน าเข้าสุดท้าย (a3) จะอยู่ด้านบน ข้อมูล Attribute ท่ีมี
โครงสร้างเหมือนกันจะถูกน ามาเรียงต่อกัน หากโครงสร้างไม่เหมือนกันก็จะมฟีิลด์ใหม่เพิ่มข้ึนมา ส่วนขนาด
ข้อมลูก็เพิ่มขึ้นตามผลรวมของข้อมูลน าเข้า 
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3. ใช้ค าส่ัง Union --> a1, a2, และ a3 

 
ในการ Union ข้อมูล Spatial จะถูกตัดแบ่งไปตามพื้นท่ีท่ีซ้อนทับกัน โดยรูปร่างของข้อมูลเดิมจะถูก

เปล่ียนแปลงไปจากข้อมูลท่ีน าเข้าไป ข้อมูล Attribute จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก เพราะแต่ละ Polygon ท่ีถูก 
ตัดแบ่งจะสร้างเป็นแถวใหม่และมีจ านวนฟิลด์ของทุกช้ันข้อมูลน าเข้ารวมกัน ส่วนขนาดข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตาม 
จ านวนของฟิลด์ท่ีมีการสร้างเพิ่มขึ้นมา ยิ่งข้อมูลน าเข้าเยอะ ฟิลด์ท่ีได้จากการ Union ก็จะมีจ านวนมากขึ้น 
ท าให้ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น 
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บทที่ 7 
การท างานเก่ียวกับข้อมูล Attribute 

 
การสืบคืนข้อมูลใน Attribute (Select by expression) 
 สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลเลือก Open Attribute Table 

' 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Attribute table ให้สังเกตตรง Features Total: ตรงมุมบนของ
ตาราง (จากช้ันข้อมูลนี้ ในท่ีนี้มีท้ังหมด 76 Features) 
 

 
 

3. คลิกท่ี Select features using an expression 
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4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง  Select by expression 
 

 
 

5. คลิก Fields and Values แล้วคลิก all unique 
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6. หลังจากนั้นจะปรากฏค่า Values ท้ังหมดท่ีอยู่ในแต่ละ Field 
 

 
 

7. ตัวอย่างการ ค้นหาช่ือจังหวัดท่ีลงท้ายด้วย บุรี  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
เลือก Field and Values = PROV_NAM_T 
เลือก Operators = LIKE 
เลือก ค าค้นหาช่ือจังหวัดท่ีลงท้ายด้วย บุรี = '%บุรี' 
 
จะได้ค าส่ังในการค้นหา = "PROV_NAM_T" LIKE '%บุรี'  จากนั้นคลิกเลือก Select 
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7. คลิกเลือก Show Selected Features เพื่อแสดงจังหวัดท่ีลงท้ายด้วย บุรี  ผลลัพธ์ที่ได้มี
การเลือกจังหวัดท่ีลงท้ายด้วย บุรี จ านวน 11 จังหวัด 
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การค านวณขนาดของพื้นที่ (Field Calculator) 
สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลเลือก Open Attribute Table 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Attribute table  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Open field calculator 

 
 

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Field calculator 
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4. ตัวอย่างการ ค านวณขนาดพื้นท่ีจังหวัดในประเทศไทย โดยมีหน่วยเป็น ตารางกิโลเมตร 
สามารถด าเนินการได้ดังนี ้

คลิกเลือก Create a new field 
Output field name ต้ังช่ือ Field  
เลือก Geometry = $area 
เลือก Operators = / 1000000 คลิก OK 

 
เนื่องจาก CRS เป็น UTM ค่าระยะทางของช้ันข้อมูลจึงมีหน่วยเป็น เมตร  
ดังนั้นถ้าต้องการให้เป็น ตารางกิโลเมตร ต้อง / 1000x1000 หรือ / 1000000 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏ Field ช่ือ Area(KM2) โดยมี Value ขนาดของพื้นท่ีหน่วยเป็น ตาราง
กิโลเมตร ในแต่ละ Feature  คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่าลงใน Attribute  
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บทที่ 8 
การสร้างแผนที่ข้อมูล (Map Layout) 

 
ในการจัดท าแผนท่ีควรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ชื่อแผนที่ (Title)  บอกให้ทราบว่าเป็นแผนท่ี เรื่องอะไร แสดงอะไร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง

ตามวัตถุประสงค์ เช่น แผนท่ีแสดงแนวเขตของพื้นท่ีต่าง ๆ   แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของประชากร แผนท่ี
แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์ (Legend)  ใช้อธิบายความหมายของรายละเอียดของส่ิงต่างๆ บนพื้นผิวโลกท่ี

แสดงลงบนแผนท่ี 
 มาตราส่วน (Scale) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางบนแผนท่ีกับระยะทางในภูมิประเทศจริง ซึ่ง

เป็นข้อมูลท่ีบอกให้ผู้ใช้แผนท่ีทราบว่า แผนท่ีนั้นๆ ย่อส่วนมาจากของจริงในอัตราส่วนเท่าใด เช่น แผนท่ี
มาตราส่วน 1:50,000 ระยะทางจริงในภูมิประเทศ 1 กิโลเมตร เมื่อเขียนลงแผนท่ีอาจจะเขียนย่อส่วนลง
จาก 1 กิโลเมตร เป็น 2 เซนติเมตร เป็นต้น 
 ทิศ (North Arrow) ในแผนท่ีจะระบุทิศเหนือไว้เสมอ เพื่อให้อ่านแผนท่ีได้ง่ายข้ึน ในกรณีท่ีแผนท่ี

ไม่ได้ระบุทิศไว้ให้เข้าใจว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาแผนท่ี ด้านบนของแผนท่ีคือทิศเหนือ ด้านล่างเป็นทิศใต้ ด้าน
ขวามือเป็นทิศตะวันออกและด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตก 
 ระบบพิกัด ( Coordinate System)  เป็นระบบท่ีสร้างขึ้นส าหรับใช้อ้างอิงในการก าหนดต าแหน่ง

หรือบอกต าแหน่งพื้นโลกจากแผนท่ี มีลักษณ์เป็นตารางโครงข่ายท่ีเกิดจากตัดกันของเส้นตรงสองชุดท่ีถูก
ก าหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก ตามแนวของจุดศูนย์ก าเนิด (Origin) ท่ี
ก าหนดขึ้น  ค่าพิกัดท่ีใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งต่างๆ จะใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์ก าเนิดเป็น
ระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวนัตก ตาม
ต าแหน่งของต าบลท่ีต้องการหาค่าพิกัดท่ีก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและ
แนวนอนตามหน่วยวัดระยะใช้วัด  
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ขั้นตอนการจัดท า Map Layout 
สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

1. เตรียมแผนท่ีท่ีต้องการท า Map Layout 

 
 

2. คลิกเลือก New Print Composer 

 
 

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Composer title 
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4. ให้ท าการตั้งช่ือ Map Layout และคลิก OK 

 
 

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการท า Map Layout 
 แถบ Composition หัวข้อ Paper and quality 
 Presets  ต้ังค่าขนาดกระดาษ 
 Orientation  ต้ังค่ากระดาษแนวต้ังหรือแนวนอน 
 Export resolution  ความละเอียดคมชัดของแผนท่ี 
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6. คลิกซ้ายค้างท่ีแถบสเกล เพื่อก าหนดสเกลงานในการจัดท า Map Layout 

 
 

7. คลิก Add Rectangle เพื่อตีกรอบ Map Layout 
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8. แถบ Item properties เมนู Style คลิก Change 

 
 
9. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Symbol selector คลิก Simple fill 

Colors Fill เลือก Transparent fill 
Border width เลือก 0.5 แล้วคลิก OK 
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10. คลิก Add new map เพื่อเพิ่มแผนท่ีลงลงใน Map Layout 

 
 

11. คลิกซ้ายค้างและลาก เพื่อวางแผนท่ีลงใน Map Layout 
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12. คลิก Move item content เพื่อปรับแผนท่ีให้อยู่ต าแหน่งท่ีต้องการจัดวางใน Map 
Layout 
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13. ปรับสเกลเพื่อให้ได้ขนาดของแผนท่ีตามความเหมาะสม  

 
 
 

14. ในส่วนของ Grid  ใหค้ลิก    เพื่อเพิ่มเส้นกริดลงใน Map Layout 

 
 

15. จากนั้นจะปรากฏ Grid1 ขึ้นมา คลิกเลือก Draw "Grid 1" grid 
Grid type  ต้ังค่าประเภทของเส้นกริด 
CRS  ต้ังค่าระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของแผนท่ี 
Interval  units  ต้ังค่าหน่วยของแผนท่ี 
Interval  ต้ังค่าระยะห่างพิกัดของเส้นกริด 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

 
 

16. ต้ังค่า Grid frame และคลิก Draw coordinates ต้ังค่าตามต้องการ  

 
 
 



ห น้ า  | 95 
 

คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
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17. ปรับแต่งตัวอักษรของแผนท่ี ต้ังค่าตามต้องการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18. คลิก Frame   
Thickness  ใส่ค่าเป็น 0.50 mm 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

19. จากนั้นจะปรากฏเส้นกริดรอบแผนท่ี 

 
 

20. คลิก Add new legend เพื่อเพิ่มค าอธิบายแผนท่ี 

 
 



ห น้ า  | 97 
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21. คลิกซ้ายค้างและลาก เพื่อวางค าอธิบายแผนท่ีลงใน Map Layout 
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รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

22. เอาเครื่องหมายกากบาทออกจาก Auto update เพื่อสามารถแก้ไข ค าอธิบายแผนท่ี ได้ 

 
 

23. คลิก  เพื่อลบ ค าอธิบายแผนท่ี ท่ีไม่ต้องการ 
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คู่มือการใชง้านโปรแกรม Quantum GIS 2.18.3 (Las Palmas) 
รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

24. คลิกขวา บรรทัดท่ีต้องการซ่อน เลือก Hidden เพื่อซ่อนบรรทัดท่ีไม่ต้องการแสดงใน Map 
Layout 

 
 

25. แก้ไขหัวข้อของ ค าอธิบายแผนท่ี ตามท่ีต้องการ 

 
 

26. จากนั้นจะปรากฏ ค าอธิบายแผนท่ี ท่ีได้ต้ังค่าไว้ 
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รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

27. คลิก Add image เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์ทิศ และ ตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน 

 
 

28. คลิกซ้ายค้างและลาก เพื่อเพิ่มรูปภาพ ตรงต าแหน่งท่ีต้องการ 
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รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

29. คลิก    เพื่อเลือกรูปภาพ 

 
 

30. จากนั้นจะปรากฏ สัญลักษณ์ทิศ และ ตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน  
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31. คลิกท่ีปุ่ม Add new scalebar เพื่อเพิ่ม มาตราส่วนแผนท่ี 

 
 

32. ปรับแต่งค่าของ มาตราส่วนแผนท่ี ตามต้องการ 

 
 

33. จากนั้นจะปรากฏ มาตราส่วนแผนท่ี ตามท่ีได้ปรับแต่งไว้  
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รวบรวมและจัดท าโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน 

34. คลิก Add new label เพื่อเพิ่มข้อความท่ีต้องการบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของ Map 
Layout 

 
 

35. ใส่ค าบรรยายลงในหัวข้อ Label ตามต้องการ 

 
 

37. จากนั้นจะปรากฏ ค าบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของ Map Layout  
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38. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูล คลิก Properties 

 
 

39. คลิกแถบ Labels คลิกเลือก Label this layer with เพื่อแสดงช่ือจังหวัดบน Map 
Layout 
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40. คลิก Composer คลิก Export as Image เพื่อบันทึก Map Layout ออกเป็นรูปภาพเพื่อ
พร้อมจัดพิมพ์ 

 

 
 

41. หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าจอ Choose a file name to save the map image as  ท่ี
ช่อง File name: ให้ท าการตั้งช่ือรูปภาพ Map Layout  ท่ีช่อง Files of type: ให้เลือกชนิดไฟล์เป็น TIFF 
format(*.tiff *.TIFF)  และคลิก Save เพื่อท าการบันทึก 
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รูปภาพของ Map Layout ที่ได้จัดท า 
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