
สรุปบทเรียน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม QGIS เบอืงตน้ 
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ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Training) 

โดย นางสาววันวิสา  บุญถนอม ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 

 

 
วัตถุประสงค 
๑) มีความรูเก่ียวกับการติดตั้งโปรแกรม QGIS 
๒) สามารถนำเขา แกไขขอมูลและจัดการชั้นขอมูลในโปรแกรม QGIS ได 
๓) สามารถจัดทำ Layout สำหรับพิมพแผนที่ได 
 

สรุปบทเรียน 
โปรแกรม Quantum GIS หรอื QGIS (คิว จีไอเอส) เปนโปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประเภท
ซอฟตแวรรหัสเปดที่ไมคดิคาใชจาย ( Free and Open Source Software) มีการพัฒนา โปรแกรมหลักอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมีการสรางฟงกชันเสริมในรูปแบบของ Pl ug-in เพ่ือรองรับการทำงาน เฉพาะดาน 
 

คุณสมบัติของโปรแกรม 
๑) ใชงานงายดวยสวนตอประสานกราฟฟกกับผูใช (Graphic User Interface : GUI) มีเครื่องมือ สำหรับ
จัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ เชื่อมโยงขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ และนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟและ
แผนที่ 
๒) สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ือเพ่ิมฟงกชันการทำงานเฉพาะตามความตองการของผูใช 
การติดตั้งโปรแกรม QGIS 
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่เว็ปไซต qgis.org 

 



 

 

และตอนติดตั้ง เลือกการติดตั้งในโปรแกรมที่เปนรุน ๓.๑๐ โดยไดรับคำแนะนำวาเปน Most stable คือ 
โปรแกรมมีควาเสถียรในการใชงานมากกวา เปนโปรแกรมที่มีการพัฒนาแลวนำไปใชแลว ผูใชงานสวนใหญ ให
การยอมรับวาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไมเกิดปญหามาก 

 

องคประกอบของโปรแกรม ประกอบไปดวย ๖ สวนประกอบ ดังนี้ 
๑) Menu bar 

 

 

 

๒) Tool bar 
แถบเครื่องมือที่แสดงเปนสัญลักษณไอคอน ใชแทนคำสั่งตางๆ 



 

๓) Browser panel 

 

๔) Layers panel 

 

๕) Map view เปนพื้นที่สวนใหญที่ใชในการแสดงผลแผนที่ที่เรามีการเปดในชั้นขอมูลทางดาน Layers panel 

 

 

 



๖) Status bar มีคำสั่งใหคนหาและมีสวนของพิกัด (Coordinate) 

 
และกอนที่เราจะนำเขาขอมูล Project ตางๆ จะตองมีการกำหนดระบบอางอิงพิกัดทางภูมิศาสตรกอน 
สามารถเลือก 
๑) EPSG:24047 Indian 1975 / UTM zone 47N 
๒) EPSG:24048 Indian 1975 / UTM zone 48N 
๓) EPSG:32647 WGS 84 / UTM zone 47N 
๔) EPSG:32648 WGS 84 / UTM zone 48N 
 
การนำเขาและการแกไขขอมูล 
การเพิ่มชั้นขอมูลเชิงเสน (Vector)  

ขอมูลเชิงเสนเปนขอมูลที่มีเนื้อที่จัดเก็บนอย นำเขาขอมูลไดงาย โดยนำเขาดวยมือเปนสวนใหญ 
เหมาะกับงานที่มีขอมูลจำนวนไมมาก แบงได ๓ รูปแบบ ไดแก ชั้นขอมูลแบบ 
เสน (Line)  

ใชจัดเก็บพิกัดที่เรียงตอกันเพ่ือแสดงลักษณะเชิงเสน เชน ถนน แมน้ำ ชั้นขอมูลแบบจุด (Point) เก็บ
คาพิกัดของจุดขอมูล เชน ที่ตั้งของบอน้ำ ชั้นขอมูลแบบรูปปด (Polygon) เก็บขอมูลพิกัดเรียงตอกันเปน รูป
ปด ใชแสดงลักษณะของพ้ืนที่หรือขอบเขต เชน แปลงท่ีดิน พื้นที่จังหวัด โดยคลิกที่ปุม เมนู Layer เลือก ไฟล
นามสกุล .shp (shape file) 
การเพิ่มชั้นขอมูลกริด (Raster)  

ขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบตารางขอมูลยอย ซึ่งยิ่งขนาดของ ตารางขอมูลยอยมีขนาดเล็ก ปริมาณพ้ืนที่
จัดเก็บตองมีมากยิ่งข้ึน เปนขอมูลที่มีรายละเอียดใกลเคยีงกับความ 
จริง ขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม แผนที่ ภูมิประเทศ โดยคลิกที่ปุม Add Raster Layer 
เลือก ไฟลภาพที่ตองการใชงาน 
การจัดการชั้นขอมูล (Layer) 

วิธีการจัดการเก่ียวกับเรื่องของชั้นขอมูล เนื่องจากขอมูลมีท้ัง 3 ประเภท โดยปกติแลวชั้นขอมูล 
ประเภทรูปปด (Polygon) จะแนะนำใหเปนชั้นขอมูลที่อยูใตสุดซึ่งเปนรูปทึบ โดยใหเปรียบเทียบอยางงายๆวา 
เหมือนกับเปนภาพของกระดาษ เราจะนำกระดาษไปไวชั้นลางสุด จากนั้นนำแผนใสของขอมูลชนิดตางๆ มา 
ซอนอยูบนกระดาษอีกทีหนึ่ง เพ่ือใหมองเห็นขอมูลทะลุผานแผนใสลงไปถึงชั้นลางสุด ในสวนของขอมูลที่ 
เปรียบเสมือนบนแผนใส คือ ขอมูลประเภทเสน (line) และขอมูลประเภทจุด (Point) สามารถจัดการชั้น
ขอมูล ไดที่ชอง Layer panel 



 

องคประกอบของแผนท่ี 

แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลก ทั้งที่เปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยปรุงแตง ขึ้น โดย
จะแสดงลงในพ้ืนที่แบนราบดวยการยอใหเล็กลงตามขนาดที่ตองการและอาศยัเครื่องหมายกับ สัญลักษณที
กำหนดข้ึน 

 
โดยทั่วไปมักมีการจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่องเพ่ือนำเสนอสารสนเทศตามวัตถุประสงคตางๆ 
องคประกอบของแผนที่ ประกอบไปดวย ๗ สวนประกอบ 
๑. ชื่อแผนที่ 
๒. ทิศทาง เครื่องหมายทิศ 
๓. มาตราสวนแผนที่ 
๔. คำอธิบายสัญลักษณ 
๕. ขอบระวางแผนที่และเสนขอบระวาง 
๖. เนื้อหาของแผนที่ 
๗. แหลงท่ีมาขอมูล 
 
 



 

การจัดทำ Layout ของแผนท่ี 

เริ่มจากเปด Project ที่ทำการ save ชั้นขอมูลไว จากนั้นคลิกที่เมนู Project เลื่อนมาท่ีคำสั่ง New Print  
Layout  จากนั้นใหสรางชื่อ Title ระบบจะทำการเปดหนาจอของสวนของ Map Layout  ขึ้นมา 
สามารถเริ่มสราง Layout ของแผนที่ คลิกที่เมนู Add Item และคลิกที่คำสั่ง Add Map จากนั้นจะมีแผนที่ 
และหนาตางการทำ Map Layout โดยการใชคำสั่งตาง ๆ 

 
 
ประโยชนที่ไดรับตอตนเอง 
๑) เรียนรูวิธีการติดตั้งและการใชงานโปรแกรม QGIS วิธีการใชเครื่องมือและฟงกชันพ้ืนฐานในการนำเขา 
๒) เรียนรูแกไขขอมูลเพ่ือจัดทำแผนที่อยางงาย เปนพ้ืนฐานในการศึกษาฟงกชันเพ่ิมเติม 
๓) นำความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ประโยชนที่ไดรับตอหนวยงาน 
 
สามารถนำขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรของหนวยงานมาใชกับโปรแกรม QGIS ได 

 

 

 

 

 

 

 



 


