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บทคัดยอ  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทํางานเกี่ยวกับ
ขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิง
พื้นที่ เชน ที่อยู สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และ
ทําใหสื่อความหมายเขาใจไดงาย 

ซอฟตแวรซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประกอบดวยฟงกชั่น การทํางานและ
เครื่องมือที่จําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล จัดการระบบฐานขอมูล เรียกคน วิเคราะห และ จําลอง
ภาพ ซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะนํามาใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรควรมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับและใชงานไดงาย ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเปนการเปรียบเทียบซอฟตแวร Quantum GIS 1.4 
กับ Map Window GIS 4.6 ซึ่งเปนซอฟตแวรรหัสเปด (Open Source Software) โดยตรวจสอบคุณสมบัติ 
พิจารณาจุดเดนและจุดดอยของซอฟตแวร  เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชซอฟตแวรสําหรับผูเริ่มตนใชงานและ
ผูใชงานระดับกลาง  

คําหลัก: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ขอมูลเชิงพื้นที่ ซอฟตแวรรหัสเปด  

 

Abstract 

GIS (Geographic Information System) is the spatial data management system by computer in 
order to determine the positions that are linked to location in the map.  With GIS, information on latitude, 



longitude and map will be stored in the spatial database formats and can be analyzed and interpreted by 
GIS for easy understanding. 

Software is a key component of GIS to process, analyze, import, modify, simulate and manage 
the databases efficiently. For this reason, the appropriate software using for geographic information 
system should have acceptable quality and be user friendly. This research is the comparative analysis on 
both distinctive and weak points of the  features and performance of open source software between 
Quantum GIS 1.4 and Map Window GIS 4.6, to be as a guideline for the beginners and intermediate 
users. 
Keywords: Geographic Information System, Spatial Data, Open Source Software   
 

1. บทนํา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) เปน
เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการ
รวบรวม จัดเก็บขอมูลตางๆที่มีอยูมากมายเพื่อนํามา
วิเคราะหและนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชในงาน
ดานตางๆ เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การขนสง สาธารณสุข เศรษฐกิจ และ
สังคม เปนตัน ปจจุบันไดถูกนําไปประยุกตใชงาน
อยางแพรหลายในหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ใน
สวนของซอฟตแวรมีใหเลือกใชมากมาย และมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในสวนของซอฟตแวรการคา
และซอฟตแวรรหัสเปด  ในการเลือกใชจึงมีความ
จําเปนตองเปรียบเทียบซอฟตแวรเพื่อใหไดซอฟตแวร
ที่เหมาะสมตอการใชงาน    

จากงานวิจัยของ Todd R. Buchanan 
(2005) เรื่อง Comparison of Geographic 
Information System (ArcGIS 9.0 and Grass 6.0) 
Implementation and Case Study[1]  ไดทําการ
เปรียบเทียบซอฟตแวร ArcGIS 9.0 ซึ่งเปนซอฟตแวร
การคา กับ Grass 6.0 ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรซ 
โดยเปรียบเทียบในดานราคา การใชงาน การแสดงผล 
การฝกอบรมและการสนับสนุนทางเทคนิค การจัดการ
ฐานขอมูล เปนตน   งานวิจัยของ T. Heng , C. H. 
Grohmann , R. S. Bivand , O. Conrad , and A. 
Lobo (2009) เรื่อง  SAGA vs GRASS: A 
Comparative Analysis of the Two Open Source 

Desktop GIS for the Automated Analysis of 
Elevation Data[2] ไดทําการเปรียบเทียบซอฟตแวร 
SAGA 2.0.3 กับ Grass 6.3 ซึ่งทั้งสองเปนซอฟตแวร
โอเพนซอรซ โดยเปรียบเทียบความสามารถในดาน
การแสดงผลภูมิประเทศ  ความเร็วในการประมวลผล 
และการเพิ่มหรือขยายขีดความสามารถของซอฟตแวร    
งานวิจัยของ Mahmoud Refaat Nasr (2007) เรื่อง  
Open Source Software: The use of open source 
GIS software and its impact on Organizations[3] 
ไดทําการเปรียบเทียบซอฟตแวร MapServer  ซึ่งเปน
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ กับซอฟตแวรการคา คือ 
ArcIMS, GeoMedia WebMap และ MapInfo โดย
เปรียบเทียบในดานการรองรับ Web browser  
ความสามารถในการเชื่อมตอ แสดงผลและประมวลผล
ขอมูลที่หลากหลาย การสนับสนุนทางเทคนิค การ
ติดต้ัง และภาษาที่ใชในการโปรแกรม  

ใ นบทคว ามนี้ จ ะทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ซอฟตแวรรหัสเปด (Open Source Software)  
Quantum GIS 1.4[4] กับ Map Window GIS  4.6[5]  
โดยตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาจุดเดนจุดดอย
ของซอฟตแวร  เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช
ซอฟตแวรสํ าหรับผู เ ริ่ มตนใช งานและผู ใช งาน
ระดับกลาง  

2. ทฤษฎีและหลักการ 

คุณสมบัติของซอฟตแวรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร[6]  ที่ใชงานระบบไดอยางสมบูรณประกอบ 



 ดวยสวนที่สําคัญ 5 ประการ  คือ 

2.1 การปอนขอมูลและการตรวจสอบขอมูล (Data 
Input and Verification)  

ซอฟตแวรควรมีระบบการปอนขอมูลที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โดยการนําเขาขอมูลนั้นอาจเปนการ
เปลี่ยนขอมูลจากแผนที่ตนแบบ ขอมูลดาวเทียม 
ภาพถายทางอากาศ ใหอยูในรูปของดิจิตอล โดยใช
เครื่องมือ  เชน Digitizer, Scanner เปนตน ซึ่งในขณะ
นําเขา ซอฟตแวรควรมีสวนชวยเหลือใหผูใชสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อลด
ความผิดพลาดของการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

2.2 การจัดเกบ็ขอมูลและการจัดการฐาน ขอมูล 
(Data Storage and Database management) 

ซอฟตแวรควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลทาง
ภูมิศาสตร เกี่ยวกับรูปแบบขอมูลเชิงภูมิศาสตร 
(Featues) ประเภทตางๆ คือ จุด เสน หรือพื้นที่ 
(Point, Line, Polygon) ใหมีโครงสรางที่สามารถ
จัดเก็บไวในคอมพิวเตอร และผูใชสามารถเรียกมา
ใชไดโดยสะดวก ซึ่งในแตละซอฟตแวรจะมีโครงสราง
หรือรูปแบบในการจัดเก็บขอมูลตางกัน   

2.3 การคํานวณและการวิเคราะหขอมูล (Data 
Manipulation and Analysis) 

ซอฟตแวรควรมีรูปแบบการคํานวณและ
วิเคราะหผลขอมูลหลายรูปแบบ โดยจะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อ
แกไขขอผิดพลาดของขอมูลนั้นๆ ซอฟตแวรสามารถ
นําขอมูลทั้ง Spatial และ Non-Spatial data มาใชใน
การวิเคราะหโดยตัวเองหรืออาจจะใชในการวิเคราะห
รวมกันไดอยางเปนระบบ  

2.4 การรายงานผลขอมูล (Data Output and 
Presentation) 

ซอฟตแวรควรมีวิธีการแสดงผลของขอมูล 
และขอมูลผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห โดยผลที่จะได
อยูในรูปของแผนที่ ตาราง กราฟ ฯลฯ อานหนาจอ
คอมพิวเตอร และอาจจะพิมพรายงานผลโดยใชพลอต

เตอร  หรือเครื่องพิมพ  หรืออาจจะเชื่อมโยงกับ
ซอฟตแวรอื่นๆ ในการรายงานผลไดอยางสมบูรณ 

2.5 ความสัมพันธกับผูใช (Interaction with the 
User) 

ซอฟตแวรจะตองอํานวยความสะดวกใหกับผู
ใชไดเปนอยางดี โดยมีการสรางรายการ (Menu) 
ตางๆ ที่ไมยุ งยาก ในระบบของคําสั่งในรูปแบบ
กราฟฟก (Graphic User Interface – GUI) ซึ่งสื่อ
ความหมายของคําสั่งทําใหผูใชซอฟตแวรเขาใจไดงาย 
หรืออนุญาตใหผู ใชงานสามารถสรางหนาตางให
เหมาะสมได และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3. การดําเนินงาน 

3.1 ขอบเขตการทดสอบ 

เปรียบเทียบซอฟตแวรโดยแบงเปน 2 เรื่อง
หลัก ดังนี้  

3.1.1 ความตองการพ้ืนฐานของซอฟตแวรและ
การติดต้ัง 

เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความตองการ
พื้นฐานของระบบในเรื่อง 

- ระบบปฏิบัติการ 
- หนวยความจํา 
- พื้นที่ของฮารดดิสก 
- การติดต้ัง 

3.1.2 คุณสมบัติของซอฟตแวรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
3.1.2.1 การปอนขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

ทดสอบโดยการนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งแบบ
เวกเตอร และแบบราสเตอรในรูปแบบตางๆ เชน 
Shapefile, GeoTIFF และ coverage    
3.1.2.2 การจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ฐานขอมูล 

ทดสอบการเชื่อมตารางกับฐานขอมูลจาก
ภายนอก 
3.1.2.3 การคํานวณและการวิเคราะหขอมูล 



- ทดสอบการนําขอมูล Spatial เขาระบบและ
ใหซอฟตแวรวางสัญลักษณแลวตรวจ สอบความถูก
ตอง 

- ทดสอบการ Query ขอมูล 
3.1.2.4 การรายงานผลขอมูล  

- การแสดงผลทางหนาจอ  
- การนําออกแผนที่เปนไฟลตางๆเชน

ไฟล .pdf, .svg, .ps, .png, .jpg, .gif, และ .pdf เปน
ตน 
3.1.2.5 ความสัมพันธกับผูใช 

- ทดสอบการใชงานแถบเครือ่งมือ 
- การพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 

ติดต้ังซอฟตแวรทั้ง 2 ตัวในคอมพิวเตอร 
COMPAQ Presario V3000 Intel Pentium® Dual 
CPU T2410 @ 2 GHz RAM ขนาด 2 GB  
ระบบปฏิบัติการ Windows XP  

4. ผลการทดสอบ 

4.1 ความตองการพื้นฐานของซอฟตแวรและการ
ติดต้ัง 

ตรวจสอบความต อ ง ก า รพื้ น ฐ านขอ ง
ซอฟตแวรจากคูมือของซอฟตแวรและทดสอบการ
ติดต้ัง   

ตารางที่ 1 แสดงความตองการพื้นฐานของซอฟตแวร
และผลการทดสอบการติดต้ัง 

การทดสอบ Quantum GIS 1.4 Map Window GIS 4.6 

ระบบปฏิบัติการ Linux, MAC, Windows Windows 

หนวยความจํา 256 MB ขึ้นไป 128 MB ขึ้นไป 

พื้นทีข่องฮารดดิสก อยางนอย 140 MB อยางนอย 110 MB 

การติดตั้ง 
- ความงาย 
- เวลาที่ใช 

 
งายมาก 

2:28 

 
งายมาก 

2:24 

 จากตารางที่ 1 Quantum GIS 1.4 รองรับ
ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Linux แต 
MapWindow GIS 4.6 รองรับระบบปฏิบัติการ 
Windows ไดเทานั้น 

ในการติดต้ังซอฟตแวรทั้ง 2 ตัวมีความ
ตองการใชหนวยความจํา และพื้นที่ของฮารดดิสกใกล 
เคียงกันมีความงายในการติดต้ังเหมือนซอฟตแวรรหัส
เปดทั่วไป สามารถสั่งติดต้ังแลวกดปุม Next ไปเรื่อยๆ
จนสุดทาย กดปุม Finished การติดต้ังก็เสร็จเรียบรอย 
ใชเวลาในการติดต้ังใกลเคียงกัน    

4.2 คุณสมบัติของซอฟตแวรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

4.2.1 การปอนขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

ทําการทดสอบการนําเขาขอมูลเชิงพื้นทีแ่บบ
เวกเตอรและแบบราสเตอร  ไดผลการทดสอบดังนี้ 

Quantum GIS 1.4 สนับสนุนการทํางานกับ
ขอมูลเวกเตอร  และแรสเตอร  ในรูปแบบที่ เปน
มาตรฐานแพรหลาย เชน Shapefile และ GeoTIFF 
เปนตน 

สวน MapWindow GIS 4.6 สนับสนุนการ
ทํางานกับขอมูลทั้งประเภทเวกเตอรและราสเตอร โดย
ชนิดของรูปแบบการจัดเก็บขอมูล (format) มีคอนขาง
หลากหลายโดยเฉพาะในขอมูลราสเตอร แตคอนขาง
จํากัดในขอมูลเวกเตอร โดยรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ของขอมูลเวกเตอรจะสนับสนุนเฉพาะ shapefile กับ 
coverage เทานั้น  

4.2.2 การจัดเก็บขอมูลและการจัดการฐานขอมูล 

ทําการทดสอบการเชื่อมตารางจากฐานขอมลู
ภายนอก ไดผลการทดสอบดังนี ้

Quantum GIS 1.4 สามารถเชื่อมตอระบบ
ฐานขอมูล PostgreSQL เพื่อนําเขาขอมูลไดโดยตรง 



สวน MapWindow GIS 4.6 สามารถทําการ
เชื่อมโยงตารางหลักกับตารางอื่นๆภายนอกที่อยูใน
รูปแบบไฟล .dbf เทานั้น 

4.2.3 การคํานวณและการวิเคราะหขอมลู 

 นําขอมูล Spatial เขาระบบและทดสอบการ
วางสัญลักษณอัตโนมัติและการ Query ขอมูลของ
ซอฟตแวร ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการวางสัญลักษณ
อัตโนมัติและการ Query ขอมูลของซอฟตแวร 

การทดสอบ Quantum GIS 1.4 Map Window GIS 4.6 

1. การวางสัญลักษณ
อัตโนมัติ 

ทําไดไมดี ทําไดพอใช 

2. การ Query ขอมูล 
- Point and Click 
- Table Select 
- Attribute Select 
- Geographic Select 
- Command Line 
Select 

 
ได 
ได 
ได 
ได 
ไมได 

 
ได 
ได 
ได 
ได 
ไมได 

 จากตารางที่ 2 Map Window GIS 4.6 
สามารถวางสัญลักษณอัตโนมัติไดดีกวา Quantum 
GIS 1.4 เล็กนอย และในสวนการ Query ขอมูล
ซอฟตแวรทั้ง 2 ตัว สามารถทําการ Query ขอมูลได
เกือบทุกแบบ ยกเวนการสั่ง Query ขอมูลผาน 
Command Line 

4.2.4 การรายงานผลขอมูล 

ทําการทดสอบการแสดงผลทางหนาจอและ
การนําออกแผนที่เปนไฟลตางๆ 

4.2.4.1 การแสดงผลทางหนาจอ 

จะทดสอบในสวนของ แผนผังของแผนที่ การ
แสดงสี และการแสดงสัญลักษณตางๆ ไดผลการ
ทดสอบดงันี้ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบในสวนของแผนผัง
ของแผนที ่

ซอฟตแวร 
สวนประกอบ

แผนที่
มาตรฐาน 

การปรับแตง
และวาง
สัญลักษณ
ดวยมือ 

การแยกแผน
ที่มาดูเปน

สวน 

Quantum GIS 
1.4 

ยกเวน 
North Arrow 

ทําได ทําได 

Map Window 
GIS 4.6 

มีครบถวน ทําไมได ทําไมได 

จากตารางที่ 3 Quantum GIS 1.4 มี
สวนประกอบแผนที่มาตรฐาน ยกเวน North Arrow 
ตองใช Plugin ชวย สวน Map Window 4.6 มี
สวนประกอบแผนที่มาตราฐานครบ 

 Quantum GIS 1.4 สามารถปรับแตงและวาง
สัญลักษณในแผนที่ไดและยังสามารถแยกแผนที่มาดู
เปนสวนๆได แต Map Window 4.6 ไมสามารถทําได 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบการแสดงสี 

ซอฟตแวร การแสดงสี 

Quantum GIS 1.4 RGB, HSV 

Map Windows GIS 4.6 RGB 

 จากตารางที่ 4 Quantum GIS 1.4 สามารถ
แสดงสีไดทั้ง RGB Color Model และ HSV Color 
Model แต Map Window GIS 4.6 สามารถแสดงสีได
เฉพาะ RGB Color Model เทานั้น 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการแสดงสัญลักษณ
ตางๆ 

ซอฟตแวร 
จํานวน

สัญลักษณ 
ขอความอธิบาย
สัญลักษณ 

Quantum GIS 1.4 หลากหลาย ตองใช Plugin 

Map Windows GIS 4.6 นอย ทําได 

 จากตารางที่ 5 Quantum GIS 1.4 มีจํานวน
สัญลักษณใหเลือกใชหลากหลาย แต Map Window 
GIS 4.6 มีใหเลือกใชไดนอย 



 Map Window GIS 4.6 สามารถแสดง
ขอความอธิบายสัญลักษณได แต Quantum GIS 1.4 
ตองใช Plugin ชวย 

4.2.4.2 การนําออกแผนที่เปนไฟลตางๆ 

 Quantum GIS 1.4 สามารถนําออกแผนที่
เปนไฟลไดหลายรูปแบบ แต Map Window GIS 4.6 
ส า ม า ร ถ นํ า อ อ ก แ ผ น ที่ เ ป น ไ ฟ ล ไ ด เ ฉ พ า ะ
ไฟล .bmp, .gif, .png และ .jpg เทานั้น 

4.2.5 ความสัมพันธกับผูใช 

4.2.5.1 การใชงานแถบเครื่องมือ 

 Quantum GIS 1.4 และ Map Window GIS 
4.6 มีแถบเครื่องมือที่มีปุมเครื่องมือใหเลือกใชครบ 
ถวน ตามมาตรฐานของซอฟตแวร GIS และสะดวกตอ
การใชงาน มคีําอธิบายสั้นๆซึ่งจะแสดงใหเห็นเมื่อนํา
เมาสไปวางบนปุม  

Quantum GIS 1.4 สามารถใชงานปุมตางๆ
ผาน คียบอรด shortcut ได แต Map Window GIS 
4.6 ไมสามารถทําได 

4.2.5.2 การพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) 

Quantum GIS 1.4 สามารถพัฒนาโปรแกรม
เสริม (Plugin) ไดโดยใชภาษา Python และ ภาษา 
C++  

สวน MapWindow GIS 4.6 สามารถพัฒนา
โปรแกรมเสริม (Plugin) ไดโดยใชภาษา Visual 
Basic .NET และ ภาษา C#  

5. บทสรุป 

ซอฟตแวรทั้ง 2 ตางมีขอเดนขอดอยแตกตาง
กัน Quantum GIS 1.4 มีจุดเดนในเรื่องการรองรับ
ระบบปฏิบัติการไดหลายระบบ การนําเขาและนําออก
ขอมูลไฟลไดหลายรูปแบบ การปรับแตงและวาง
สัญลักษณดวยมือ การแยกแผนที่มาดูเปนสวนๆ การ
แสดงสี มีสัญลักษณใหเลือกใชหลากหลาย การใชงาน
แถบเครื่ องมือซึ่ งสามารถใช งานผ านคียบอรด 
shortcut ได 

สวน Map Window GIS 4.6 มีจุดเดนในเรื่อง
มีสวนประกอบของแผนที่มาตรฐานครบถวน การวาง
สัญลักษณแบบอัตโนมัติ และการมีขอความอธิบาย
สัญลักษณ 

ซอฟตแวรทั้ง 2 สามารถพัฒนาโปรแกรม
เสริม (Plugin) ตามความตองการของผูใชงานได แต
ใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาตางกัน  Quantum 
GIS 1.4 ใชภาษา Python และ ภาษา C++ สวน 
MapWindow GIS 4.6 ใชภาษา Visual Basic .NET 
และ ภาษา C#  

จากขอสรุปทั้งหมด Quantum GIS 1.4 มี
คุณสมบัติเดนหลายขอเหมาะสมที่ผูเริ่มตนหรือผูใช 
งานระดับกลางจะเลือกไปใชงาน 
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