


คำนำ 
 กรมที่ดินมีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย  

และการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริการรวมถึง  
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS). 
มาใช้ในภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมที่ดินซึ่งเป็นชั้นข้อมูลหลักที่สำคัญของ
ประเทศและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินทั้งของเอกชนและของรัฐ ข้อมูลระวางแผนที่
รูปถ่ายทางอากาศ และข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นต้น สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบพิสูจ น์
สิทธิการถือครองที่ดินในกรณีออกเอกสารสิทธิที่ดิน การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างรัฐและเอกชน
การพิจารณาปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การพิจารณาออกใบอนุญาตดูดทราย การพิจารณาจัดที่ดินทำกิน  
ให้ชุมชน และอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินยังขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.(GIS) ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือ “การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน” โดยได้รวบรวมวิธีการใช้งานโปรแกรม Quantum.GIS หรือ QGIS.ซึ่งเป็นโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบรหัสเปิดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน (Free and Open Source Software).
เน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมที่ดิน และบรรยายแบบทีละขั้นตอน (Step by step) จนจบในแต่ละหัวข้อเรื่อง 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน 
รวมทั้งผู้ที่สนใจ ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.(GIS) ไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศต่อไป 

 
 

คณะผู้จัดทำ    
    ส่วนรังวัดและมาตรฐานการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่  

                                   กองเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
                                 ตุลาคม 2562 
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บทนำ 

 
ทราบหรือไม่ว่าในชีวิตประจำวนัของเรานั้น ได้ใช้ GIS หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อยูทุ่กวัน 

ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบแผนที่นำทางไปสถานที่ต่าง ๆ หรือเวลาที่เราใช้โทรศัพท์เพ่ือสั่งอาหารจากร้านใกล้ตัว 
ข้อมูลที่ใช้ในระบบเหล่านี้ล้วนนำมาจาก GIS ทั้งสิ้น แล้ว GIS คืออะไร ? และสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ที่ดินได้อย่างไร ? 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System หรือ GIS คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย Software, Hardware และ Methods (วิธีการทำงาน) ที่ใช้สำหรับนำเข้า จัดเก็บ 
และปรับปรุงระบบข้อมูลที่สัมพันธ์กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร ์ เพ่ือใช้ในการจัดการ การคำนวณ การแปล การสืบค้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพสามมิติ ตาราง แผนภูมิ กราฟทางสถิติ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

GIS ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ 
1. Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่าง ๆ โดยในหนังสือนี้ 

ได้เลือกใช้โปรแกรม Quantum GIS หรือ QGIS เนื่องจากเป็นโปรแกรมระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมแบบรหัสเปิดและไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการใช้งาน (Free and Open Source Software) ที่ใช้งานง่าย มีหลาย Version แตท่ี่เลือกใช้คือ Quantum 
GIS Version 2.18.18 Las Palmas 

2. Hardware หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด จอภาพ 
3. Methods หรือวิธีการทำงาน โดยนำเอาระบบ GIS ไปใช้งานในแต่ละระบบ แต่ละหน่วยงาน 

หรือแต่ละวัตถุประสงค์ท่ีมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ใช้งานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุด เช่น การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในกรณีออกโฉนดที่ดิน ควรต้องนำชั้นข้อมูลตำแหน่ง
รูปแผนทีแ่ปลงที่ดิน ซ้อนทับกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐ เป็นต้น 

4. Data หรือข้อมูลที่จะใช้ในระบบ GIS แบ่งเป็น ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรูปลักษณ์ของพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน แผนที่รูปแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ แนวเขตการปกครอง ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นต้น และข้อมูล
อธิบาย (Attribute Data) เช่น ข้อมูลทะเบียนที่ดิน และข้อมูลชื่อจังหวัด เป็นต้น ซึ่งระบบข้อมูลจะมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลอธิบาย โดยจัดเก็บเป็นชั้นข้อมูลแต่ละประเภท 

5. User หรือบุคลากร หรือผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทีสุ่ด เนื่องจากบุคลากรจะ
เป็นผู้เลือกใช้ Software, Hardware, Methods และ Data เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์และตามความต้องการ
ของหน่วยงาน 
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(2) 
 

 

 

เนื่องจาก GIS มีการจัดเก็บเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ โดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ดังนั้นเมื่อนำชั้นข้อมูลเหล่านี้มาซ้อนทับกัน จะสามารถแสดงลักษณะหรือสภาพพ้ืนที่จริงได้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมทั้งใช้ในการวางแผน 
และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สำหรับกรมที่ดินซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวเขตที่ดินและสิทธิในการ
ถือครองที่ดิน สามารถนำ GIS ไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินได้หลากหลายประเภท เช่น การจัดทำรูปแผนที่
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 59 ทวิ การแก้ไขรูปแผนที่เนื้อที่ตามมาตรา 69 ทวิ และ
การจัดทำรูปแผนที่เพื่อประกอบการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง เริ่มตั้งแต่วิธีการติดตั้งโปรแกรม QGIS การกำหนดค่า
เริ่มต้นของโปรแกรมฯ ที่เป็นพ้ืนฐานในการใช้งานของกรมที่ดิน เช่น การติดตั้ง Plugins หรือโปรแกรมเสริมการ
ใช้งาน และการตั้งค่าภาษาไทย ส่วนประกอบของโปรแกรมฯ และเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้งานเป็นประจำ เช่น เมนู 
และปุ่มทำงานต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรมฯ เช่น วิธีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์และการแสดงป้ายข้อมูลบน
แผนที่ การนำเข้าข้อมูลทั้งในรูปแบบเชิงเส้น เชิงภาพ และแบบไฟล์อักษร (Text File) การตรึงค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ (Registration) เพ่ืออ้างอิงรูปภาพกับค่าพิกัดภูมิศาสตร ์ การสร้างชั้นข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงที่ดิน 
(Digitizing) การจัดทำรูปแผนที่ 1 : 50,000 และการจัดทำรูปแผนที่ 1 : 4,000 พร้อมทั้งการลงที่หมายและ
สัญลักษณ์แผนที ่  นอกจากนี้ในส่วนของภาคผนวก จะเป็นวิธีการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมฯ ด้านแผนที่อ่ืน ๆ เช่น 
การส่งออกข้อมูลรูปแปลงที่ดินแบบ Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือนำมาใช้ในโปรแกรม QGIS 
และสุดท้ายคือการแปลง Shape File เป็นไฟล์ *.kml เพ่ือนำไปใช้ใน Google Earth เมื่อผู้ใช้ศึกษาหนังสือเล่มนี้
จนครบถ้วนแล้ว ก็สามารถนำไปประยุกต์เพ่ือใช้กับงานอ่ืน ๆ ของกรมที่ดินที่เก่ียวข้องต่อไป 
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(๓)

การติดต้ังโปรแกรม
(Program Installation)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. ตรวจสอบชนิดของระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย คลิกขวาท่ี This PC

เลือกค าส่ัง Properties

2. ดูชนิดของระบบปฏิบัติการ เช่น Window64bit, 32bit หรือ Mac หรือ Linux

3. จากน้ันปิดหน้าต่าง

4. จากน้ันเข้าโปรแกรม Explorer เลือก Drive และ Folder ท่ีเก็บข้อมูลโปรแกรม

ในการอบรมอยู่ในโฟลเดอร์ ฐานข้อมูล GIS เลือกโฟลเดอร์ 03-Program and Plugin

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)

1

2

3

4

(5)
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5. เลือก โฟลเดอร์ WIN-QGIS 2.18.18

(โปรแกรม QGIS 2.18 ส าหรับระบบปฏิบัติการ Window)

6. กดเลือก ไฟล์ QGIS-OSGeo4W-2.18.18-1-Setup-x86 ส าหรับคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบ

ปฏิบัติการ 32-bit หรือ กดเลือก ไฟล์ QGIS-OSGeo4W-2.18.18-1-Setup-x86_64 

ส าหรับคร่ืองคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 64-bit โดยดูได้จากข้อ

ไฟล์โปรแกรมน้ีสามารถ Download ได้จาก Website : https://qgis.org/en/site/

โดยเลือก เวอร์ช่ัน 2.18 และท าการติดต้ัง ตามข้ันตอนท่ี           เป็นต้นไป

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)

5

6

2

7

(6)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

7. จะปรากฏหน้าต่าง Setup ข้ึนมา ให้ท าการ กด Next

8. กด I Agree

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)

7

8

(7)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

9. กด Next

10. กด Install

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)

9

10

(8)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

11. ระบบจะท าการติดต้ังโปรแกรม

12. เม่ือท าการติดต้ังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้กด Finish

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)

11

12

(9)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

13. เม่ือท าการติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยท่ีหน้า Desktop จะแสดง Icon GRASS GIS

และโฟลเดอร์ QGIS             ข้ึนมา ให้คลิกเข้าโฟลเดอร์น้ี

14. เม่ือเข้ามาในโฟลเดอร์แล้ว ให้คลิกท่ี QGIS Desktop 2.18.18 เพ่ือเร่ิมใช้งานโปรแกรม

การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation)
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14
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๑๑)

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การติดต้ัง Plugins

1. คลิกเข้า โฟลเดอร์ QGIS 2.18

2 เม่ือเข้ามาในโฟลเดอร์แล้ว ให้คลิกท่ี QGIS Desktop 2.18.18 เพ่ือเร่ิมใช้งานโปรแกรม

3. โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ Python ข้ึนมา

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

2

1

3
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. เม่ือเข้าโปรแกรมมาแล้ว ให้ปิดโปรแกรมลง

5. มาท่ีโฟลเดอร์ ฐานข้อมูล GIS กดเลือกโฟลเดอร์ 03-Program and Plugin

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

4

5

(14)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

6. เม่ือเข้ามาในโฟลเดอร์ 03-Program and Plugin แล้ว

ให้คลิกเม้าส์ด้านขวาท่ีโฟลเดอร์ Plugins แล้วเลือกค าส่ัง Copy

7. มาท่ี This PC กดเลือกเข้าท่ีไดร์ฟ C

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

6

7
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

8. กดเข้าโฟลเดอร์ User

9. กดเข้าโฟลเดอร์ท่ีเป็นท่ีช่ือ Computer

(โฟลเดอร์น้ีแต่ละเคร่ืองจะไม่เหมือนกัน เช่น เป็นช่ือย่ีห้อเคร่ือง Dell, Acer, HP, …

หรืออาจจะเป็น Administrator, Admin, … เป็นต้น)

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

8

9
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

10. คลิกเข้าโฟลเดอร์ .qgis2

11. คลิกเข้าโฟลเดอร์ Python

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

10

11
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

12. เม่ือเข้ามาท่ีโฟลเดอร์ Python แล้ว ให้คลิกขวาท่ีเม้าส์ แล้วเลือกค าส่ัง Paste

13. ใน Python จะมีเพ่ิมเป็น 2 โฟลเดอร์ คือ Expressions และ Plugins ดังรูป

14. เปิดโปรแกรม QGIS ข้ึนมาอีกคร้ัง

ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือกแถบ Plugins จากน้ันเลือก Manage and Install Plugins...

15. จะปรากฏหน้าต่าง Plugins ข้ึนมา

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

14

15

12

13
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

16. ท าเคร่ืองหมายหน้า Plugins เพ่ิม 4 ตัว

17. กด Close เพ่ือปิดหน้าต่าง Plugins

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม

16

17
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การเปล่ียนภาษาของโปรแกรม

1. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกท่ี Settings จากน้ันเลือกท่ี Options…

2. จะปรากฏหน้าต่าง Option ข้ึนมา เลือกแถบ Locale

3. ท าเคร่ืองหมายหน้า Override system locale

4. เลือกภาษาท่ีต้องการ (แนะน า U.S. English)

5. กด OK

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

5

3

4

1

2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

ก าหนดระบบพิกัดอ้างอิง (CRS)

1. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกท่ี Settings จากน้ันเลือกท่ี Options…

2. จะปรากฏหน้าต่าง Option ข้ึนมา เลือกแถบ CRS

3. กดท่ีค าส่ัง Select CRS

4. เลือกระบบพิกัดอ้างอิงท่ีต้องการ หรือพิมพ์รหัสมาตรฐานในช่อง Filter

5. กด OK

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

1

5

3

4
2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

6. ท าเคร่ืองหมายหน้า  Use a default CRS แล้วกดท่ีค าส่ัง Select CRS

7. เลือกระบบพิกัดอ้างอิงท่ีต้องการ หรือพิมพ์รหัสมาตรฐานในช่อง Filter

8. กด OK

9. กด OK

10. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกท่ี Project จากน้ันเลือกท่ี Project Properties…

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

6

8

7
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

11. จะปรากฏหน้าต่าง Project Properties ข้ึนมา เลือกแถบ CRS

12. ท าเคร่ืองหมายด้านหน้า Enable 'on the fly' CRS transformation (OTF)

13. เลือกระบบพิกัดอ้างอิงท่ีต้องการ หรือพิมพ์รหัสมาตรฐานในช่อง Filter

14. กด OK

การก าหนดค่าเร่ิมต้นของโปรแกรม 

11

12
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๒๕)

ส่วนประกอบของโปรแกรมและเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

ส่วนประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย Menu Bar, Tools Bar, Layers Panel, Browser Panel, 
Map Display, Map Coordinate, Map Scale  และ  Project Properties ซ่ึงทุกรายการน้ีสามารถเคล่ือนย้าย 
เปล่ียนขนาดตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกของผู้ใช้

ส่วนประกอบของโปรแกรม

Map Coordinate
Map Scale

Layers Panel

Tools Bar

Map Display

Browser Panel

Project Properties

Menu Bar

(27)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เมนูจัดการไฟล์ (Project Toolbar)

ประกอบไปด้วยการสร้างโครงการใหม่ เปิดโครงการเก่าท่ีได้บันทึกไว้ บันทึกโครงการและส่งออกเพ่ือท าแผนท่ี

Icon ฟังก์ชัน การใช้งาน

New การสร้างเอกสารโครงการใหม่

Open การเปิดเอกสารโครงการท่ีมีอยู่เดิม

Save การบันทึกโครงการ

Save As การบันทึกโครงการเป็นอีกช่ือหน่ึง

New Print Composer การสร้างแผนท่ีใหม่เพ่ือการพิมพ์

Composer Manager

เป็นส่วนของหน้าจอเล็ก ๆ ส าหรับให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับ 
Layer/Composer ท่ีสร้างข้ึนได้ ได้แก่ การเรียก Layout มา
แสดง การลบและสร้าง Layout ออกหรือการเปล่ียนช่ือให้กับ 
Layout

เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เมนูจัดการช้ันข้อมูล (Manage Layer Toolbar) 

ประกอบไปด้วยการเพ่ิมช้ันข้อมูลเชิงเส้น  ข้อมูลเชิงภาพ  ช้ันข้อมูลจากฐานข้อมูลสร้างช้ันข้อมูลใหม่  และเพ่ิมข้อมูล
จาก GPS

Icon ฟังก์ชัน การใช้งาน

Add Vector Layer การเพ่ิมข้อมูลเชิงเส้น ในรูปแบบการจัดเก็บ Format ต่าง ๆ

Add Raster Layer การเพ่ิมข้อมูลภาพเชิงตัวเลข ในรูปแบบการจัดเก็บ Format ต่าง ๆ

Add SpatialLite Layer การเพ่ิมข้อมูลเชิงเส้น จากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี SpatialLite

Add PostGIS Layers การเพ่ิมข้อมูลเชิงเส้น จากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี PostGIS

Add Oracle GeoRaster 
Layer

การเพ่ิมข้อมูลชนิด Oracle GeoRaster

Add WCS Layer การเพ่ิมข้อมูลชนิด WCS

Add WFS Layer การเพ่ิมข้อมูลชนิด WFS

Add Delimited Text Layer การน าเข้าข้อมูลพิกัดจากเอกสาร

Add/Edit Virtual Layer การเพ่ิม/แก้ไขช้ันข้อมูล Virtual

New Shape File Layer การสร้าง Shape File ใหม่

Create New GPX Layer การสร้าง GPX Layer ใหม่

Add Oracle GeoRaster 
Layer

การน าเข้า GeoRaster Layer จากฐานข้อมูล Oracle

เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เมนูแสดงรายละเอียด (Attribute Toolbar) 

จะใช้ส าหรับดูรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนท่ี โดยการเลือกดูท่ีแผนท่ีโดยตรงหรือจากการเปิดตารางข้อมูล การวัด
ระยะทาง

Icon ฟังก์ชัน การใช้งาน

Run Feature Action ค าส่ังในการดูข้อมูลบรรยายของจุด เส้น รูปปิด ท่ีคลิกเลือก

Identify Features ค าส่ังการด าเนินการท างานข้อมูล

Select Features by 
Area/Radius

ค าส่ังในการเลือกข้อมูล

Select feature using an 
expression

ค าส่ังการเลือกใช้การแสดงข้อมูล

Deselect Feature from All 
Layers

ค าส่ังยกเลิกการเลือกข้อมูลจากทุกช้ันข้อมูล

Open Attribute Table ค าส่ังในการเปิดตารางคุณลักษณะชุดข้อมูลท้ังหมด

Open Field Calculator ค าส่ังในการเปิดตารางค าบรรยายของชุดข้อมูลท้ังหมด

Show Statistical summary ค าส่ังในการค านวณค่าของตารางคุณลักษณะชุดข้อมูล

Measure Line การวัดระยะทางในแผนท่ี

Map Tips
ค าส่ังในการน าข้อมูลในตารางแสดงผลท่ีแผนท่ีในลักษณะของ 
Balloon

Text Annotation กลุ่มเคร่ืองมือในการสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขกล่องข้อความ

เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เมนูจัดการมุมมองแผนท่ี (Map Navigation Toolbar) 

จะควบคุมการแสดงผลของแผนท่ี  เช่น  การขยายแผนท่ี  การเล่ือนแผนท่ี  การขยายเต็มจอ  หรือการย้อนกลับไป
มุมมองเดิม เป็นต้น

Icon ฟังก์ชัน การใช้งาน

Touch Zoom and Pan
ใช้คลิกบริเวณท่ีต้องการให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของแผนท่ีโดย
ยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้

Pan Map ใช้เล่ือนแผนท่ีไปด้านอ่ืน ๆ โดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิมไว้

Pan Map to Selection ใช้เล่ือนแผนท่ีไปยังข้อมูลท่ีเลือกไว้ โดยยังคงรักษามาตราส่วนเดิม

Zoom In
ใช้ขยายมาตราส่วนให้ใหญ่ข้ึนด้วยการคลิกบริเวณท่ีต้องการขยาย
จะขยายทีละเท่าตัว หรือใช้วิธีลากกรอบ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าเพ่ือขยายแผนท่ีให้มีขนาดพอดีกรอบ

Zoom Out
ใช้ย่อมาตราส่วนให้เล็กลงด้วยการคลิกบริเวณท่ีต้องการย่อจะย่อ
ทีละคร่ึงหน่ึง

Zoom to Native Pixel 
Resolution

ใช้เปล่ียนมาตราส่วนให้ความละเอียดข้อมูลราสเตอร์ท่ีเปิดอยู่
เท่ากับความละเอียดของหน้าจอ (ภาพจะไม่แตก)

Zoom Full เปล่ียนมุมมองเป็นส่วนท่ีมองเห็นข้อมูลทุกช้ันได้ครบท้ังหมด

Zoom to Selection
เล่ือนไปยังข้อมูลท่ีเลือกไว้และเปล่ียนมาตราส่วนให้เห็นข้อมูลท่ี
เลือกไว้ท้ังหมดพอดี

Zoom to Layer เปล่ียนมุมมองเป็นส่วนท่ีมองเห็นข้อมูลช้ันท่ีเลือกได้ครบท้ังหมด

Zoom Last กลับไปมุมมองก่อนหน้า

Zoom Next กลับไปมุมมองหลัง

New Bookmark การสร้างมาตราส่วนท่ีต าแหน่งใด ๆ ในแผนท่ีไว้

Show Bookmarks การกลับไปยังต าแหน่งท่ีสร้างท่ีสร้างมาตราส่วนใด ๆ ในแผนท่ีไว้

Refresh การเคลียร์ค่าให้เป็นปัจจุบัน

เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า

(31)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เมนูแก้ไขข้อมูล (Digitizing Toolbar)

จะใช้ส าหรับแก้ไขข้อมูล  เช่น  การเพ่ิมข้อมูล  การเล่ือนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล  การตัดข้อมูล  
การส าเนา ข้อมูล การวางข้อมูลส าเนา

Icon ฟังก์ชัน การใช้งาน

Current Edits ค าส่ังเลือกแก้ไขข้อมูลปัจจุบัน

Toggle editing ค าส่ังเร่ิมเข้าสู่ การปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างข้อมูล

Save Layer Edits ค าส่ังการบันทึกช้ันข้อมูลท่ีแก้ไข

Add Feature ค าส่ังการน าเข้าข้อมูล

Add circular string ค าส่ังในการสร้างเส้นโค้ง

Move Feature ค าส่ังในการย้ายต าแหน่งท่ีเลือกท้ังหมดของ จุดเส้น หรือรูปปิด

Node Tool
ค าส่ังในการย้าย Node ใน จุด เส้น หรือรูปปิดเพ่ือแก้ไขรูปร่าง
ของ Feature

Delete Selected ค าส่ังในการลบ จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้

Cut Feature
ค าส่ังในการลบและจัดเก็บในหน่วยความจ าเพ่ือรอการน าไปวาง
ของ จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้

Copy Feature ค าส่ังในการท าส าเนา จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้

Paste Feature
ค าส่ังในการวาง จุด เส้น หรือรูปปิด ท่ีได้เลือกไว้ จากส าเนาท่ีเก็บ
ไว้ในหน่วยความจ า

เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นประจ า
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๓๓)

การท างานของโปรแกรม



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การเปล่ียนสัญลักษณ์

1. ไปท่ีช้ันข้อมูลท่ีเราต้องการ กดคลิกขวาและเลือก Properties

2. จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties ข้ึนมา กดท่ีแถบ Style

3. เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ท่ีเราต้องการ

การท างานของโปรแกรม

1

3

2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. ปรับค่าตามท่ีเราต้องการ Unit           .    =   หน่วย

Transparency   =   ความโปร่งแสง (สีพ้ืนและเส้นขอบ)

Color              =   สี

5. กด OK

6. จะได้รูปแบบสัญลักษณ์ตามท่ีเราต้องการ

การท างานของโปรแกรม

5

4

6
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การแสดงป้ายข้อมูล

1. ไปท่ีช้ันข้อมูลท่ีเราต้องการ กดคลิกขวาและเลือก Properties

** ในการแสดงป้ายข้อมูลท่ีเป็นภาษาไทย ควรเปิดตารางข้อมูลดูก่อนว่าภาษาในตาราง

แสดงออกมาเป็นภาษาไทยหรือไม่ โดยใช้ค าส่ัง Open Attribute Table**

2. จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties ข้ึนมากดท่ีแถบ Labels

3. ท่ีช่องด้านบนสุด กดท่ีลูกศรลง         และเลือก Show labels for this layer

การท างานของโปรแกรม

3
2

1
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. ในช่อง Label with ให้เราเลือก Field ท่ีเราต้องการแสดงเป็นป้ายข้อมูล

ดูได้จากตาราง Attribute Table

5. ท าการจัดรูปแบบตัวอักษรของป้ายข้อมูล ตามท่ีเราต้องการ

Text = จัดรูปแบบ, ขนาด, สี ตัวอักษร

Buffer = เพ่ิมและจัดสี, ความหนา ของเงาหลังตัวอักษร

6. เสร็จเรียบร้อยแล้ว กด OK

การท างานของโปรแกรม

4

6

5
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

7. จะได้ช้ันข้อมูลท่ีได้จัดแสดงผลป้ายข้อมูลแล้วดังรูป

การท างานของโปรแกรม

7
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๔๑)

การน าเข้าข้อมูล



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

การน าเข้าข้อมูล แบบเชิงเส้น (Vector)

2. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกฟังก์ชัน Add Vector Layer

3. จะปรากฏหน้าต่าง Add Vector Layer ข้ึนมา ให้ท าเคร่ืองหมายท่ีหน้า File

เลือก File Encoding = TIS-620 หรือ UTF-8 เพ่ือให้อ่านภาษาไทยได้

การน าเข้าข้อมูล 

1

3

2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. กด Browse

5. จะปรากฏหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer เลือกไฟล์ท่ีต้องการน าเข้า

6. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer

7. กด Open ท่ีหน้าต่าง Add Vector Layer

8. จะได้ช้ันข้อมูลแบบเชิงเส้นท่ีต้องการ

โดยสามารถเพ่ิมช้ันข้อมูลได้ท้ังประเภท Point, Line และ Polygon

นามสกุลของไฟล์ข้อมูลแบบเชิงเส้นท่ีน าเข้า เช่น *.shp, *.xml, *.kml, *.kmz ฯลฯ

การน าเข้าข้อมูล 

6

5

7

4

8
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การน าเข้าข้อมูล แบบเชิงภาพ (Raster)

1. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกฟังก์ชัน Add Raster Layer

2. จะปรากฏหน้าต่าง Open a GDAL Supported Raster Data Source เลือกไฟล์ท่ีต้องการ

3. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open a GDAL Supported Raster Data Source

4. จะได้ช้ันข้อมูลแบบเชิงภาพท่ีต้องการ

สามารถเพ่ิมช้ันข้อมูลได้ท้ังภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม โดยเปิดภาพ

ได้หลายนามสกุล เช่น *.TIFF, *.JPG, *.SID, *.ECW ฯลฯ

การน าเข้าข้อมูล 

3

4

1

2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การน าเข้าข้อมูลในรูปแบบ Text File (*.csv)

1. ท าการน าเข้า ไฟล์ csv โดยใช้ฟังก์ชัน Add Delimited Text Layer

2. จะปรากฏหน้าต่าง Create a Layer from a Delimited Text File กด Browse

                    เพ่ือเลือกต าแหน่งท่ีเก็บไฟล์ csv

3. เลือกต าแหน่งท่ีเก็บไฟล์

4. เลือกไฟล์ csv ท่ีต้องการ

5. กด Open

การน าเข้าข้อมูล 

1 2

5

3

4
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

6. คลิกท าเคร่ืองหมาย ในช่อง First record has field names

7. เลือก X field = X_Coor หรือ ค่า E

Y field = Y_Coor หรือ ค่า N

8. กด OK

9. จะปรากฏเป็นจุดข้ึน ตามค่าพิกัดท่ีเราน าเข้าดังรูป

การน าเข้าข้อมูล 

8

7

6

9
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

10. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกแถบ 

Web > OpenLayers plugin > Bing Maps > Bing Aerial เพ่ือน าเข้าภาพถ่ายดาวเทียม

11. เล่ือนช้ันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาอยู่ใต้ช้ันข้อมูลค่าพิกัด

12. จะปรากฏค่าพิกัดหมุดแสดงบนภาพถ่ายดาวเทียมดังรูป

*** ถ้าจะท าการสร้างช้ันข้อมูลรูปปิด (Polygon) ต่อ 

ให้ดูเร่ืองการสร้างช้ันข้อมูลโดยใช้ฟังก์ช่ัน Points2One

ในหัวข้อ การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing) หน้า 69-71

การน าเข้าข้อมูล 

10

11

12
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๔๙)

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์
(Registration)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

2. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกท่ี Raster

3. เลือกท่ีแถบ Georeferencer แล้วกดท่ีการใช้งาน Georeferencer… ตามรูป

(กรณีไม่มีฟังก์ชัน Georeferencer ให้ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือก Plugins และเลือก

Manage and Install Plugins… จากน้ันให้ท าเคร่ืองหมายหน้า                            )

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)

1

3

2
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. จะปรากฏหน้าต่าง Georeferencer ให้กดท่ีฟังก์ชัน Open Raster

เพ่ือเปิดไฟล์รูปภาพท่ีจะท าการตรึงค่าพิกัด

 (กรณีไม่มีฟังก์ช่ัน Open Raster ให้ไปท่ี File แล้วเลือก Open raster)

5. จะปรากฏหน้าต่าง Open Raster ข้ึนมา ให้เลือกต าแหน่งท่ีเก็บไฟล์รูปภาพ

6. เลือกไฟล์รูปท่ีต้องการ

7. กด Open

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)

4

5

6

7
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

8. ภาพจะถูกเปิดข้ึนมาให้ท าการตรึงภาพโดย กดท่ีฟังก์ชัน Add Point

9. ขยายภาพไปท่ีต าแหน่งท่ีเราทราบค่าพิกัด จากน้ันเล่ือนต าแหน่งของเม้าส์ไปท่ีจุดท่ีทราบค่า

จากน้ันกดคลิกซ้ายท่ีเม้าส์

(ต าแหน่งเม้าส์จะต้องแนบสนิทกับต าแหน่งท่ีทราบค่าพิกัด)

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

10. ป้อนค่าพิกัด โดยป้อนค่าทิศเหนือท่ีช่องค่า Y และค่าทิศตะวันออกท่ีช่องค่า X

11. กด OK จากน้ันท าซ้ าข้อ 9-11 จนครบจุดท่ีทราบค่าพิกัดในภาพ

(ควรมีข้ันต่ าอย่างน้อย 4 จุด)

12. จุดท่ีเราท าการตรึงค่าพิกัดแล้ว จะปรากฏเป็นจุดสีแดง พร้อมค่าพิกัดใหม่

13. จุดท่ีเราท าการตรึงค่าพิกัดแล้ว จะแสดงรายละเอียดการย้ายค่าพิกัด

จากพิกัดเดิม (Source X,Y) ไปเป็นพิกัดใหม่ (Dest X, Y)

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)

10

11

13

12

(54)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

14. เม่ือท าการตรึงค่าพิกัดครบทุกจุดแล้ว ให้ไปท่ีแถบ Settings จากน้ันเลือกค าส่ัง

Transformation Setting

15. จะปรากฏหน้าต่าง Transformation Settings ให้ท าการเลือกส่วนต่าง ๆ ดังน้ี

Transformation type = Polynomail 1

Resampling method = Nearest Neighbour

Compression = None

Output raster = ให้เราเลือกท่ีจัดเก็บไฟล์ภาพใหม่ท่ีท าการตรึงค่าพิกัดแล้ว

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

16. ท าการเลือกค่า Datum ท่ีต้องการโดยกดท่ีฟังก์ชัน Select CRS

17. จะปรากฏหน้าต่าง Coordinate Reference System Selector ข้ึนให้เราเลือก 

Datum ท่ีต้องการ เช่น Indian 1975 Zone 47N หรือ 48N

WGS 84 Zone 47 หรือ 48

18. กด OK

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

19. จะกลับมาท่ีหน้าต่าง Transformation Settings 

ให้ท าเคร่ืองหมายหน้า Load in QGIS when done จากน้ัน กด OK

20. จะกลับมาท่ีหน้าต่าง Georeferencer กดฟังก์ชัน Start Georeferencing

เพ่ือประมวลผล

21. กดปิดหน้าต่าง Georeferencer โดยจะเลือกจัดเก็บ (Save) หรือ ไม่จัดเก็บ (Discard) ก็ได้

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

22. ภาพท่ีท าการตรึงค่าพิกัดแล้วจะปรากฏข้ึนท่ีหน้าต่าง Map Display

23. ในกรณีท่ีภาพไม่ปรากฏข้ึนมา ให้คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูล แล้วเลือก Zoom to Layer

*** ถ้าจะท าการสร้างช้ันข้อมูลต่อให้เร่ิมท่ีข้อ   

ในหัวข้อ การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing) หน้า 62

การตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Registration)

2223
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๕๙)

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน
(Digitizing)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

2. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ช่ัน Add Raster Layer

3. จะปรากฏหน้าต่าง Open a GDAL Supported Raster Data Source ข้ึน

เลือกไปท่ีต าแหน่งไฟล์ภาพท่ีตรึงค่าพิกัดภูมิศาสตร์แล้ว

4. กด Open

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

5. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Layer จากน้ันเลือกท่ี Create Layer และเลือก

New Shapefile Layer เพ่ือสร้างช้ันข้อมูลและจัดเก็บในรูปแบบ Shapefile

6. จะปรากฏหน้าต่าง New Shapefile Layer ข้ึนมา

เลือก Type = Polygon

File Encoding = TIS-620 หรือ UTF-8 เพ่ือให้อ่านภาษาไทยได้

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

7. ท าการเลือกค่า Datum ท่ีต้องการโดยกดท่ีฟังก์ชัน Select CRS

8. จะปรากฏหน้าต่าง Coordinate Reference System Selector ข้ึนให้เราเลือก Datum 

ท่ีต้องการ เช่น Indian 1975 Zone 47N หรือ 48N, WGS 84 Zone 47 หรือ 48

9. กด OK

10. เพ่ิม-ใส่รายละเอียด Field ท่ีเราต้องการตามมาตรฐาน กมร. ดูจากภาคผนวกหน้า ค (๓)

Name = ใส่ช่ือ Field Length = ใส่ความยาวตัวอักษร

Type = ประเภทข้อมูล (Text data = ตัวหนังสือ, Number = ตัวเลข, Date = วันท่ี)

11. กด Add to fields list

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

12. เพ่ิม Field ท่ีต้องการเพ่ิมโดย ท าซ้ าข้อ 10-11 Field ท่ีเราเพ่ิมจะมาปรากฏ ใน Fields List

ตามรูป

13. เม่ือเพ่ิมครบตามมาตรฐาน กมร.แล้ว กด OK

14. จะปรากฏหน้าต่าง Save layer as… ข้ึนมา ให้ท าการเลือกต าแหน่งท่ีเราต้องการเก็บไฟล์

15. ต้ังช่ือไฟล์ท่ีจัดเก็บ โดยท่ัวไปจะต้ังช่ือโดยอ้างอิงจากช่ือเดิมของข้อมูล Raster

แต่เพ่ิมตัว p น าหน้า ซ่ึงย่อมาจาก Pacel ดังรูป

16. กด Save

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

17. ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือก Settings จากน้ันให้เลือก Snapping Options…

18. เลือก Layer selection = Current layer, Snap to = To vertex and segment,

Tolerance = 10.00000, และเลือก pixels

19. ท าเคร่ืองหมายในช่อง Enable topological editing และ Enable snapping 

on intersection

20. กด Apply แล้ว กด OK

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

21. ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือก Settings จากน้ันให้เลือก Options…

เพ่ือก าหนดค่าการ Digitizing

22. จะปรากฏหน้าต่าง Option I Digitizing ข้ึนมา ไปเลือกท่ีแถบ Digitizing

23. ต้ังค่า Default snap mode = Off

Default snapping tolerance = ๐.๐๐๐๐๐      map unit

Search radius for vertex edits = ๑๐.๐๐๐๐๐     pixels

24. กด OK

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

25. กดฟังก์ชัน Toggle Editing         เพ่ือเร่ิมท าการ Digitizing

26. จากน้ันกดฟังก์ชัน Add Feature          เพ่ือท าการสร้างรูปปิด Polygon

27. เล่ือนต าแหน่งเมาส์ไปท่ีก่ึงกลางหมุดแล้วกดคลิกซ้าย ท าไล่หมุดถัดไปจนครบท้ังรูปแปลง

โดยไม่ต้องคลิกท่ีหมุดเร่ิมต้นซ้ าอีก จากน้ันคลิกขวาเพ่ือจบการท างาน

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

28. กรอกรายละเอียดรูปแปลงท่ีเราท าการ Digitizing

เช่น หมายเลขแปลง, พ้ืนท่ี, ชนิดของเอกสารสิทธิ (โฉนด, น.ส.๓ก, อ่ืนๆ)

29. กด OK

30. เราจะได้รูปปิด Polygon ท่ีเราท าการ Digitizing เรียบร้อย

31. กด Save Layer Edits         เพ่ือท าการบันทึกช้ันข้อมูลท่ีได้สร้างข้ึน

32. กด Toggle editing         เพ่ือยกเลิกการสร้างช้ันข้อมูล

(จากน้ันเราสามารถปรับสี และความโปร่งแสงได้ตามความต้องการ)

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การสร้างช้ันข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน Points2One

เราสามารถสร้างช้ันข้อมูลรูปปิด Polygon จากช้ันข้อมูลท่ีเป็น Points ได้โดย

1. ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือก Vector จากน้ันให้เลือกค าส่ัง Points2One

หรือกดใช้งานฟังก์ชัน Points2One          ท่ี Tool Bar

2. เลือกช้ันข้อมูล Points ท่ีเราต้องการในช่อง Input vector layer

3. ท าเคร่ืองหมายหน้า Create polygons

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. ในกรณีท่ีต้องการสร้างช้ันข้อมูลรูปปิด Polygon หลายแปลง

ให้ท าเคร่ืองหมายหน้า Group features by และให้เลือก Field ท่ีระบุหมายเลขแปลงท่ีดิน

5. กด Browse

6. เลือกท่ีจัดเก็บไฟล์

7. ต้ังช่ือไฟล์ท่ีต้องการจัดเก็บ

8. กด Save

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

9. เลือก Encoding และท าเคร่ืองหมายหน้า Add result to canvas

10. กด OK

11. เราจะได้ช้ันข้อมูลรูปปิด Polygon จากช้ันข้อมูลท่ีเป็น Point จากฟังก์ชัน Points2One

ดังรูป

การสร้างช้ันข้อมูลและการดิจิไทซ์รูปแปลงท่ีดิน (Digitizing)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๗๓)

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐

(Layout 1 : 50,000 Creating)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การจัดท ารูปแผนท่ี 1 : 50,000 โดยใช้พ้ืนหลังเป็นภาพ Topo map

1. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

2. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกค าส่ัง Project เลือกฟังก์ชัน New

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

3. น าเข้ารูปแปลงท่ีดินท่ีท าการรังวัดมา โดยใช้ค าส่ัง Add Vector Layer

4. ท าเคร่ืองหมายหน้า File และเลือก Encoding เป็น TIS-620 เพ่ือให้อ่านภาษาไทยได้

5. กด Browse

6. เลือกไฟล์รูปแปลงท่ีดินท่ีต้องการน าเข้า

7. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer

8. กด Open ท่ีหน้าต่าง Add Vector Layer
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

9. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามา เลือกค าส่ัง Rename เพ่ือเปล่ียนช่ือ

10. พิมพ์เปล่ียนช่ือตามท่ีเราต้องการ

11. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามาอีกคร้ัง เลือกค าส่ัง Properties เพ่ือเปล่ียนรูปแบบ

12. คลิกท่ีแถบ Style

13. คลิกท่ีแถบ Simple fill
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

14. คลิกท่ีแถบสี Outline ท ำกำรเปล่ียนสีเส้นช้ันข้อมูลให้ตรงตำมภำคผนวกหน้ำ ง (๓) กำร

ปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน 1 : 4000 (One Map) พ.ศ.2559

15. คลิกช่อง Fill style เปล่ียนจาก Solid เป็น No Brush

16. จากน้ันกด Apply และกด OK

17. น าเข้าระวาง โดยใช้ค าส่ัง Add Vector Layer

18. กด Browse

19. เลือกไฟล์ระวางท่ีต้องการ

20. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer

21. กด Open ท่ีหน้าต่าง Add Vector Layer
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

22. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามา เลือกค าส่ัง Rename เพ่ือเปล่ียนช่ือ

23. พิมพ์เปล่ียนช่ือตามท่ีเราต้องการ

24. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามาอีกคร้ัง เลือกค าส่ัง Properties เพ่ือเปล่ียนรูปแบบ

25. คลิกท่ีแถบ Style

26. คลิกท่ีแถบ Simple fill
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

27. คลิกท่ีแถบสี Outline ท าการเปล่ียนสีเส้นช้ันข้อมูลตามต้องการ

28. คลิกช่อง Fill style เปล่ียนจาก Solid เป็น No Brush

29. จากน้ันกด Apply

30. คลิกท่ีแถบ Labels

31. คลิกท่ีช่อง No labels เปล่ียนเป็น Show labels for this layer
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

32. กดลูกศรลง         ท่ีแถบ Label with เลือก Field ท่ีต้องการติดช่ือ

33. ปรับแต่งรูปแบบ, สี และขนาดตัวอักษร

34. กด Apply แล้ว กด OK

35. น าเข้าท่ีดินของรัฐ โดยใช้ค าส่ัง Add Vector Layer

36. กด Browse

37. เลือกไฟล์ท่ีดินของรัฐท่ีต้องการ โดยไปท่ีโฟลเดอร์ฐานข้อมูล GIS > 07-ท่ีดินของรัฐ

38. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer

39. กด Open ท่ีหน้าต่าง Add Vector Layer
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

40. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามา เลือกค าส่ัง Rename เพ่ือเปล่ียนช่ือ

41. พิมพ์เปล่ียนช่ือเป็นท่ีดินของรัฐตามท่ีเราน าเข้า

42. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลท่ีน าเข้ามาอีกคร้ัง เลือกค าส่ัง Properties เพ่ือเปล่ียนรูปแบบ

43. คลิกท่ีแถบ Style

44. คลิกท่ีแถบ Simple fill
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

45. คลิกท่ีแถบ Fill เพ่ือท าการเปล่ียนสีพ้ืนหลัง และปรับความโปร่งแสง

46. เปล่ียนสีตำมท่ีดินของรัฐท่ีน ำเข้ำ โดยดูจำกภำคผนวกหน้ำ ง (๓)

47. ปรับความโปร่งแสงตามความต้องการ (%น้อย = โปร่งแสงมาก)

48. กด OK ท่ีหน้าต่าง Select fill color

49. คลิกท่ีแถบ Outline เพ่ือท าการเปล่ียนสีเส้นขอบ

50. เปล่ียนสีตำมท่ีดินของรัฐท่ีน ำเข้ำ โดยดูจำกภำคผนวกหน้ำ ง (๓)

51. กด OK ท่ีหน้าต่าง Select border color

52. กด Apply แล้ว กด OK ท่ีหน้าต่าง Layer Properties
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

53. น าเข้าข้อมูลท่ีดินของรัฐในโฟลเดอร์ ฐานข้อมูล GIS > 07-ท่ีดินของรัฐ จนครบ

โดยท าซ้ าข้อ 35 - 52

54. น าเข้าภาพ Topo map โดยใช้ค าส่ัง Add Raster Layer

55. ไปท่ี โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล GIS > 06-Topo map จากน้ันเลือกระวางท่ีต้องการ

56. กด Open
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

57. จัดเรียงช้ันข้อมูลโดยคลิกซ้ายค้างไว้ท่ีช้ันข้อมูล เล่ือนจัดต าแหน่ง จากน้ันปล่อยคลิกซ้าย

เม่ือถึงต าแหน่งท่ีต้องการ

58. ใส่กล่องข้อความ เพ่ือช้ีต าแหน่งท่ีดิน โดยใช้ค าส่ัง Text Annotation

59. น าเมาส์มาท่ีต าแหน่งแปลงท่ีดิน คลิกซ้าย 1 คร้ังเพ่ือสร้างกล่องข้อความ จากน้ัน

Double คลิกท่ีกล่องข้อความ จะปรากฏหน้าต่าง Annotation Text ข้ึน

60. พิมพ์ข้อความท่ีต้องการ พร้อมท้ังเปล่ียนรูปแบบ ขนาด และสีตัวอักษร

61. กด OK
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

62. กดท่ีฟังก์ชัน Pan Map          เพ่ือออกจากฟังก์ชัน Text Annotation

63. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลแปลงท่ีดิน เลือกค าส่ัง Zoom to Layer เพ่ือให้ทราบต าแหน่งท่ีดิน

64. ปรับมาตราส่วน ในช่อง Scale เป็น 1 : 50,000

65. ได้แผนท่ี ท่ีต้องการ
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

66. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกค าส่ัง Project เลือกฟังก์ชัน New Print Composer

หรือคลิกท่ีฟังก์ชัน New Print Composer                ท่ีแถบ Tool Bar

67. จะปรากฏหน้าต่าง Composer Title ข้ึนมา ให้ท าการต้ังช่ือ Layout 1 : 50,000 จากน้ัน 

กด OK ดังรูป
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

68. จะปรากฏหน้าต่าง Layout 1 : 50,000 ข้ึนมา จากน้ันให้กดท่ีแถบ Composition

เพ่ือต้ังค่าหน้ากระดาษ

69. กดเลือกขนาดกระดาษ ในช่อง Presets

70. จัดกระดาษให้เป็นแนวนอน หรือแนวต้ัง ในช่อง Orientation

Landscape  =  แนวนอน

Portrait       =  แนวต้ัง
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

71. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new map

72. สร้างกรอบการน าเข้า โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

73. กดท่ีแถบ Item Properties ปรับมาตราส่วนเป็น 50000 ในช่อง Scale 

และปรับเล่ือนรูปโดยใช้ฟังก์ชัน

ท่ีหัวข้อ Extents

- Set to map canvas extent = ต้องการให้หน้า Composser ตรงกับ Map Display

- View extent in map canvas = ต้องการให้ Map Display ตรงกับหน้า Composser 
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

74. เล่ือนแถบลงมาจนพบค าว่า Grids

75. กดท่ีสามเหล่ียมหน้า            Grids

76. กดท่ีฟังก์ชัน Add a new grid

77. กดเลือก Grid 1

78. ท าเคร่ืองหมายข้างหน้า Draw "Grid 1" grid
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

79. ก าหนดความกว้างของ Interval ท้ัง แกน X และ แกน Y

ก าหนดให้ X  =  2,000

Y  =  2,000

80. เล่ือนแถบลงมาจนพบค าว่า Grid Frame

81. ในช่อง Frame style ให้เราเลือก รูปแบบกรอบระวางแผนท่ี ท่ีต้องการ
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

82. เล่ือนแถบลงมาจนพบค าว่า Draw coordinates

83. ท าเคร่ืองหมายด้านหน้า Draw coordinates

84. ตัวเลขก ากับกริดสามารถปรับเปล่ียนให้สวยงามได้ โดยค่า Left และ Right 

ให้เลือกเป็น Vertical ascending

85. ใส่สัญลักษณ์ทิศเหนือ ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add image

86. สร้างกรอบเพ่ือใส่สัญลักษณ์ทิศเหนือ โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้

แล้วลากมาท่ีมุม (2) จึงปล่อยคลิกซ้าย
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

87. กดท่ีแถบ Item properties

88. กดท่ีสามเหล่ียม             หน้า Search directories

89. กดเลือกสัญลักษณ์ทิศเหนือท่ีต้องการ

90. ใส่ค าอธิบายสัญลักษณ์ ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new legend

91. สร้างกรอบค าอธิบายสัญลักษณ์ โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

92. กดท่ีแถบ Item properties เพ่ือต้ังค่ากรอบค าอธิบายสัญลักษณ์

93. ท าการต้ังช่ือใหม่ในช่อง Title (เปล่ียนเป็นค าอธิบายสัญลักษณ์)

94. เอาเคร่ืองหมายในช่อง Auto update ออก จากน้ันจะสามารถแก้ไขกล่องข้อความได้

(ลบสัญลักษณ์ท่ีไม่ต้องการออก)

95. เล่ือนแถบลงมาจนพบค าว่า Frame

96. ท าเคร่ืองหมายในช่อง Frame เพ่ือใส่กรอบกล่องค าอธิบายสัญลักษณ์

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

97. ใส่มาตราส่วนในรูปแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังชัน 

Add new scalebar

98. เล่ือนเมาส์ไปต าแหน่งท่ีต้องการ จากน้ันคลิกซ้ายเพ่ือสร้าง Scalebar

99. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new scalebar            อีกคร้ัง

100. เล่ือนเมาส์ไปต าแหน่งท่ีต้องการ จากน้ันคลิกซ้ายเพ่ือสร้าง Scalebar

101. ไปท่ีแถบ Item properties ในช่อง Style เปล่ียนเป็น Numeric

Scalebar จะเปล่ียนเป็นตัวเลขมาตราส่วน

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)

97

98

99

100
101

(95)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

102. ใส่ช่ือแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new label

103. สร้างกรอบเพ่ือใส่ช่ือแผนท่ี โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

104. กดท่ีแถบ Item properties

105. ท่ีกล่องข้อความ Main properties แก้ไขจาก QGIS เป็นช่ือแผนท่ี ท่ีเราต้องการ

106. กดท่ีฟังก์ชัน Font... เพ่ือต้ังค่าตัวอักษร

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

107. เลือกรูปแบบ ลักษณะ และขนาดตัวอักษร

108. กด OK

109. ท าเคร่ืองหมายช่อง Center และ Middle

110. ใส่ช่ือผู้จัดท าแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new label

111. สร้างกรอบเพ่ือใส่ช่ือผู้จัดท า โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

112. กดท่ีแถบ Item properties

113. ท่ีกล่องข้อความ Main properties แก้ไขจาก QGIS เป็นช่ือผู้จัดท า

114. กดท่ีฟังก์ชัน Font... เพ่ือต้ังค่าตัวอักษร

115. เลือกรูปแบบ ลักษณะ และขนาดตัวอักษร

116. กด OK

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

117. สร้างเส้นกรอบรูปแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add shape

เลือก Add Rectangle

118. สร้างกรอบเพ่ือสร้างเส้นกรอบรูปแผนท่ี โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ 

แล้วลากมาท่ีมุม (2) จึงปล่อยคลิกซ้าย

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

119. จะปรากฏกรอบรูปพ้ืนสีขาวบังรูปแผนท่ี ให้เรากด Change…

120. จากน้ันคลิกท่ี Simple fill

121. ไปท่ีแถบ Fill style ให้เราเลือกเป็น No Brush

122. กด OK

123. เราจะได้แผนท่ี Layout 1 : 50,000 ตามต้องการ

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

124. เม่ือได้รูปแผนท่ีแล้ว สามารถส่งออกแผนท่ีได้ โดยไปท่ีแถบ Menu Bar เลือก 

Composser โดยสามารถส่งออก 3 รูปแบบ คือไฟล์ Image PDF และ SVG

125. ต้ังช่ือ เลือกท่ีจัดเก็บไฟล์ และ กด Save

126. กรณีส่งออกเป็น Image ไฟล์ จะมีหน้าต่าง Option ข้ึนมา ให้เลือก dpi =300 แล้วกด Save

127. เราจะได้รูปแผนท่ี ท่ีเป็น Image PDF หรือ SVG ตามต้องการ

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ (Layout 1 : 50,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

(๑๐๓)

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐
(Layout 1 : 4,000 Creating)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การจัดท ารูปแผนท่ี 1 : 4,000 โดยใช้พ้ืนหลังเป็นภาพถ่ายทางอากาศ (DMC)

1. สร้างแผนท่ีโดยน าเข้าข้อมูล ตามข้ันตอนการจัดท ารูปแผนท่ี 1 : 50,000

ข้ันตอนท่ี 1-53 แล้ว จะได้แผนท่ีดังรูป

2. น าเข้าภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ค าส่ัง Add Raster Layer

3. ไปท่ี โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล GIS > 09-ภาพถ่ายทางอากาศ จากน้ันเลือกระวางท่ีต้องการ

4. กด Open

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

5. จัดเรียงช้ันข้อมูลโดยคลิกซ้ายค้างไว้ท่ีช้ันข้อมูล เล่ือนจัดต าแหน่ง จากน้ันปล่อยคลิกซ้าย

เม่ือถึงต าแหน่งท่ีต้องการ

6. คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูลแปลงท่ีดิน เลือกค าส่ัง Zoom to Layer เพ่ือให้ทราบต าแหน่งท่ีดิน

7. ปรับมาตราส่วน ในช่อง Scale เป็น 1 : 4,000

8. ได้แผนท่ี ท่ีต้องการ

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

9. ไปท่ีแถบ Menu Bar กดเลือกค าส่ัง Project เลือกฟังก์ชัน New Print Composer

หรือคลิกท่ีฟังก์ชัน New Print Composer            ท่ีแถบ Tool Bar

10. จะปรากฏหน้าต่าง Composer Title ข้ึนมา ให้ท าการต้ังช่ือ Layout 1 : 4,000 จากน้ัน 

กด OK ดังรูป

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

11. จะปรากฏหน้าต่าง Layout 1 : 4,000 ข้ึนมา จากน้ันให้กดท่ีแถบ Composition

เพ่ือต้ังค่าหน้ากระดาษ

12. กดเลือกขนาดกระดาษ ในช่อง Presets

13. จัดกระดาษให้เป็นแนวนอน หรือแนวต้ัง ในช่อง Orientation

Landscape  =  แนวนอน

Portrait       =  แนวต้ัง

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

14. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new map

15. สร้างกรอบการน าเข้า โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

16. กดท่ีแถบ Item Properties ปรับมาตราส่วนเป็น 4000 ในช่อง Scale 

และปรับเล่ือนรูปโดยใช้ฟังก์ชัน

ท่ีหัวข้อ Extents

- Set to map canvas extent = ต้องการให้หน้า Composser ตรงกับ Map Display

- View extent in map canvas = ต้องการให้ Map Display ตรงกับหน้า Composser 

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

17. เล่ือนแถบลงมาจนพบค าว่า Frame

18. ท าเคร่ืองหมายในช่อง Frame เพ่ือใส่กรอบระวางแผนท่ี

19. ใส่ช่ือแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new label

20. สร้างกรอบเพ่ือใส่ช่ือแผนท่ี โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

21. กดท่ีแถบ Item properties

22. ท่ีกล่องข้อความ Main properties แก้ไขจาก QGIS เป็นช่ือจังหวัด และระวางท่ีเราต้องการ

23. กดท่ีฟังก์ชัน Font... เพ่ือต้ังค่าตัวอักษร

24. เลือกรูปแบบ ลักษณะ และขนาดตัวอักษร

25. กด OK

26. ท าเคร่ืองหมายช่อง Center และ Middle
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

27. ใส่ช่ือแผนท่ี ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add new label

28. สร้างกรอบเพ่ือใส่ช่ือแผนท่ี โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

29. กดท่ีแถบ Item properties

30. ท่ีกล่องข้อความ Main properties แก้ไขจาก QGIS เป็น ภาพถ่ายทางอากาศน้ีได้จัดท าข้ึน

ในปี พ.ศ. ............. เส้นสีชมพูแสดงแนวเขตท่ีดินท่ีขอออกโฉนด

31. กดท่ีฟังก์ชัน Font... เพ่ือต้ังค่าตัวอักษร
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

32. เลือกรูปแบบ ลักษณะ และขนาดตัวอักษร

33. กด OK

34. ท าเคร่ืองหมายช่อง Center และ Middle

35. สร้างเส้นสีชมพู โดยไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกท่ีฟังก์ชัน Add shape

เลือก Add Rectangle
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

36. สร้างเส้นสีชมพู โดยคลิกซ้ายท่ีเมาส์ท่ีมุม (1) ค้างไว้ แล้วลากมาท่ีมุม (2) 

จึงปล่อยคลิกซ้าย

37. จะปรากฏรูปส่ีเหล่ียมพ้ืนสีขาวเป็นเส้นข้ึน ให้เรากด Change…

38. จากน้ันคลิกท่ี Simple fill

39. คลิกท่ีแถบ Fill และ Outline เปล่ียนสีให้เป็นสีชมพูของกรมท่ีดินตามภาคผนวกหน้า ง (๒)

40. กด OK
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การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

41. เราจะได้แผนท่ี Layout 1 : 4,000 ตามต้องการ

การส่งออกแผนท่ี สามารถท าได้โดยท าตามข้ันตอนการจัดท ารูปแผนท่ี 1 : 50,000

ข้ันตอนท่ี 124-126

การเรียกรูปแผนท่ี ท่ีจัดท าแล้วข้ึนมาใหม่

42. ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือกแถบ Project จากน้ันเลือก Composer Manager

43. จะปรากฏหน้าต่าง Composer Manager เลือกแผนท่ี ท่ีเราต้องการ

44. กด Show เพ่ือแสดงแผนท่ี

การจัดท ารูปแผนท่ี ๑ : ๔,๐๐๐ (Layout 1 : 4,000 Creating)

41

42

44

43

(115)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

ภาคผนวก
(Appendix)

(117)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD

เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

ก (๑)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. เปิดโปรแกรมค านวณรังวัด (DOLCAD)

2. กดค้นหางาน           จะปรากฏหน้าต่าง SVCPINF002 (ค้นหางานรังวัด) ข้ึนมา

3. จากน้ันกด ค้นหา

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

1

2

3

ก (3)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. เลือกงานท่ีต้องการ

5. จากน้ันกด เลือก

6. จะปรากฏงานท่ีเราต้องการข้ึนมา จากน้ันกดฟังก์ชัน น าเข้า/ส่งออก

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

5

4

6

ก (4)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

7. จะปรากฏหน้าต่าง SVCPINF003 (น าเข้า/ส่งออก ข้อมูล) ข้ึนมา จากน้ันกด

ส่งออก - Shape File

8. จะปรากฏหน้าต่างส่งออกข้อมูลงานรังวัดข้ึนมา กดท าเคร่ืองหมายช่ือไฟล์ตามท่ีต้องการ

ส่งออก

9. กดส่งออกข้อมูล

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

7

8

9

ก (5)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

10. เลือกท่ีเก็บ Shape File

11. จากน้ัน กด Save

12. เม่ือท าการส่งออกข้อมูลรูปแบบ Shape File เสร็จเรียบร้อยแล้ว กด OK

จากน้ันออกจากโปรแกรม DOLCAD

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

11

12

10

ก (6)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

13. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

14. ไปท่ีแถบ Project กดเลือกท่ี New

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

13

14

ก (7)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

15. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกฟังก์ชัน Add Raster Layer

16. จะปรากฏหน้าต่าง Open a GDAL Supported Raster Data Source เลือกท่ีเก็บไฟล์

17. เลือก ไฟล์ Raster ระวางภาพถ่ายทางอากาศท่ีต้องการ

18. กด Open

19. ตรวจสอบดูว่าอยู่ในพิกัดฉากอ้างอิงท่ีต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ให้คลิกท่ีต าแหน่งน้ี

20. ท าเคร่ืองหมายหน้า Enable 'on the fly' CRS tranformation (OTF)

21. เลือกพิกัดฉากอ้างอิงท่ีต้องการ

22. กด OK

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

18

16 17

15

19
22

20

21

ก (8)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

23. ไปท่ีแถบ Tool Bar กดเลือกฟังก์ชัน Add Vector Layer

24. จะปรากฏหน้าต่าง Add Vector Layer ข้ึนมา ให้ท าเคร่ืองหมายท่ีหน้า File และ

เลือก Endcoding ท่ีต้องการ (เลือก TIS-620 หรือ UTF-8 เพ่ือให้อ่านภาษาไทยได้)

25. จากน้ันกด Browse

26. จะปรากฏหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer เลือกไปท่ีต าแหน่ง

ท่ีเก็บไฟล์ไว้ตามข้อ 10.

27. เลือก Shape File ท่ีต้องการ (ในกรณีน้ีเลือกเป็นรูปปิด Polygon)

28. จากน้ันกด Open

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

23

24

25

26
27

28

ก (9)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

29. กลับมาท่ีหน้าต่าง  Add vector layer จากน้ันกด Open

30. เราจะได้รูปแปลงท่ีดินเป็นรูปปิด Polygon บนระวางภาพถ่ายทางอากาศดังรูป

เพ่ือไปท าแผนท่ี Layout ต่อไป

การส่งออกข้อมูล Shape File ออกจากโปรแกรม DOLCAD เพ่ือใช้ในโปรแกรม QGIS

29

30

ก (10)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

เพ่ือใช้ใน Google Earth

ข (๑)

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

1. เปิดโปรแกรม Quantum GIS

2. น าเข้าข้อมูล Shape fie ท่ีเราต้องการ โดยไปท่ีแถบ Tool Bar 

กดเลือกฟังก์ชัน Add Vector Layer

3. จะปรากฏหน้าต่าง Add Vector Layer ข้ึนมา ให้ท าเคร่ืองหมายท่ีหน้า File

เลือก File Encoding = TIS-620 หรือ UTF-8 เพ่ือให้อ่านภาษาไทยได้

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

1

3

2

ข (3)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

4. กด Browse

5. จะปรากฏหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer เลือกไฟล์ท่ีต้องการน าเข้า

6. กด Open ท่ีหน้าต่าง Open an OGR Supported Vector Layer

7. กด Open ท่ีหน้าต่าง Add Vector Layer

8. จะปรากฏช้ันข้อมูล Shape File แบบเชิงเส้นท่ีต้องการ

9. จากน้ันให้ คลิกขวาท่ีช้ันข้อมูล กดเลือก Save As…

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

6

5

7

4

8

9

ข (4)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

10. จะปรากฏหน้าต่าง Save vector layer as… ข้ึนมา

ช่อง Format ให้กดเลือก Keyhole Markup Language [KML]

11. กด Browse

12. เลือกท่ีเก็บ ไฟล์ *.kml

13. ต้ังช่ือไฟล์ตามท่ีต้องการ

14. กด Save

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

10

11

12

14

13

ข (5)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

15. ท าการเลือกค่า Datum ท่ีต้องการโดยกดท่ีฟังก์ชัน Select CRS

16. เลือก Datum เป็น WGS84 รหัส EPSG:4326

17. กด OK

18. กดเคร่ืองหมายสามเหล่ียม หน้า Select fields to export and their export options

จะปรากฏตารางข้ึนด่านล่าง

19. กดเลือก Select All เพ่ือเลือก fields ท้ังหมด

20. กด OK

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

16
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ข (6)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

21. จะปรากฏช้ันข้อมูล *.kml ข้ึนมา

จากน้ัน ออกจากโปรแกรม

22. ไปท่ีต าแหน่งท่ีเราจัดเก็บข้อมูล Shape File จะพบ ไฟล์ *.kml

ซ่ึงเราสามารถน าไฟล์น้ีไปในการลงใน Google Map หรือ Google Earth ได้

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

22

21

ข (7)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

23. เปิดเข้า โปรแกรม Google Earth ไปท่ีแถบ Menu Bar เลือกแถบ File และเลือก

Import…

24. จะปรากฏหน้าต่าง Open ข้ึนมา เลือก File ท่ีเราท าการจัดเก็บก่อนหน้าน้ี

25. กด Open

26. เราจะสามารถน า Shape File เข้า Google Earth ได้ ดังรูป

การแปลง Shape File เป็น ไฟล์ *.kml เพ่ือใช้ใน Google Earth

23

24

25

26

ข (8)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ

ค (๑)



การใชง้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจดัการท่ีดิน
กองเทคโนโลยที  าแผนท่ี กรมท่ีดิน

กมร.

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนท่ี และแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ

ค (3)



การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน
กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี กรมท่ีดิน

สัญลกัษณ์ และสีเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ

ง (๑)



การใชง้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ส าหรับการบริหารจดัการท่ีดิน
กองเทคโนโลยที  าแผนท่ี กรมท่ีดิน

สัญลักษณ์ และสีเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ

เอกสารการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พ.ศ.2559

ง (3)



กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในส านักงานท่ีดินเพ่ือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน



กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในส านักงานท่ีดินเพ่ือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ส าหรับการบริหารจัดการท่ีดิน



 

คณะผู้จัดทํา 

 

ที่ปรึกษา ๑.  นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง   ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ 

   ๒.  นายเอกสิทธิ์  ชนะสิทธิ์   ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ 
 
คณะทํางาน ๑.  นายวัฒนา  จรูญธรรมพินิจ   ผู้อำนวยการส่วนรังวัดและมาตรฐาน 

         การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที ่
   ๒.  นายอภิชาติ  เตชเพ็ญพันธ์   วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ 

   ๓.  นายเฉลิมชัย พรหมรักษ์   นายช่างรังวัดอาวุโส 

   ๔.  นายวิทยา  บุญชุ่ม    วิศวกรรังวัดชำนาญการ 

   ๕.  นายธีรชาติ  กลับเนียม   นายช่างรังวัดชำนาญงาน 

   ๖.  นายเฉลิมพล  นุชสาย    นายช่างรังวัดชำนาญงาน 

   ๗.  นายธรายศ  ปิยเธียรสวัสดิ์   วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 

   ๘.  นายวรท  คงชูชัย    วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีปัญหาสอบถาม Line QGIS กรมท่ีดิน : 




