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บทคัดย่อ 

 

การบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่  มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง       
ของประเทศ แนวคิดในการจัดการประมงเชิงพ้ืนที่  มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ             
บนความสมดุลของระบบนิเวศด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์       
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ 
จัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การแปรผลมีความถูกต้องแม่นย า ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการวางแผน                
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) จัดเป็นโปรแกรม 
Desktop GIS ประเภทหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพสูงในการน ามาใช้เ พ่ือการจัดการข้อมูลประมงเชิงพ้ืนที่           
จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 
มีลักษณะการใช้งานเป็นแบบติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ (Graphical User Interface: GUI) ซึ่งสะดวก
และง่ายต่อการใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ 
ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูล
เวกเตอร์ แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย ได้แก่ Shapefile และ GeoTIFF โปรแกรม QGIS 
สามารถแก้ไข Shapefile format สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ แสดงผลข้อมูลเชิงต าแหน่งในรูปแบบของแผนที ่
สร้างและแก้ไขข้อมูลเชิงต าแหน่งและข้อมูลตาราง ซ่ึงสามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่ก าหนด 

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม QGIS ในการน าฐานข้อมูล  
ด้านการประมงเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ น าเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงพ้ืนที่     
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือ ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลโดยโ ปรแกรม QGIS           
พร้อมทั้งแสดงประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม จากกรณีศึกษาการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดตราด     
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านประมงเชิงพื้นที่น าไปใช้งานได้ต่อไป  
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Application of QGIS for Area-based Fisheries Management 
   

Ratana Munprasit *  
Central Administration of the Department of Fisheries 

 
Abstract 

 

Area-based fisheries management plays a very important role in the rehabilitation 
of fishery resources in the country.  Concepts of area-based fisheries management are relevant to 
the several current concepts of ecosystem management, both of which are closely related 
to geographical boundaries.  Geographic Information System (GIS) has been regarded as the 
important tool for implemention of spatial data management, leading to the accuracy of 
decision making in efficient management plan.  Quantum GIS (QGIS) is one of the most 
effective desktop GIS applications for managing spatial data.  It is free and open source 
software (FOSS) with Graphic User Interface (GUI) which is easy to use, whether to run visual 
data, table data, display table and graph as well as searchable information, data analysis and 
presentation in map format.  Raster and vector data can be retrieved in standard formats 
such as Shapefile and GeoTIFF.  QGIS can edit Shapefile format, support basic spatial 
analysis, display location information in form of maps, creating and editing spatial data and 
attribute data.  Conclusively, data is easily managed by using GUI tools.      

This document is intended to provide guidelines for appling QGIS on transforming 
fisheries database to GIS format.  It showed an idea for area-based fisheries management by 
using GIS through QGIS data managing.  Advantage of the application was also supported by 
the case study on area-based fisheries management in Trad Province of Thailand.  This can 
be an approach to the effective managing of fishery resources in any area of the country.      

      
  
Key words: QGIS, Area-based Fisheries Management  
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 การประมงของไทย  

การประมงของไทย โดยเฉพาะการประมงทะเล มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือประมง
หลากหลายชนิด เรือประมงมีจ านวนมากและขนาดแตกต่างกัน  และองคป์ระกอบผลจับสัตวน้ ามีความหลากหลายสูง      
ซึ่งได้มีการแบ่งประเภทการท าประมงตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นการประมงพ้ืนบ้าน   
และการประมงพาณิชย์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) โดยเป็นการแบ่งตามขนาดของเรือประมงและพ้ืนที่         
ท าประมง จากโครงสร้างของการประมงที่ซับซ้อน และเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ านวนมาก          
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมงภายในประเทศเอง 
และเกิดจากผลกระทบของตลาดภายนอกประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรประมงท่ีเกิดขึ้นโดยทั่วไปนั้น  
มีสาเหตุหลักจากลักษณะของทรัพยากรประมงที่หลากหลาย ลักษณะการเป็นทรัพยากรร่วม (Common 
property resource) ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ การท าประมงได้โดยเสรี (Open access) และการบริหาร
จัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา ชาวประมงได้มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการท าประมง            
ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างไม่จ ากัดขอบเขต และเพ่ิมจ านวนเรือและเครื่องมือประมงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว 
ผลที่ตามมาคือ มีการท าประมงมากเกินควร (Over-fishing) และไม่คุ้มค่า ท าให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม 
อย่างรวดเร็ว และเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงด้วยกันเอง (กรมประมง, 2552) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย  
ได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ขึ้นมาทดแทนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490        
ที่ล้าสมัยและใช้มาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนของการบริหารจัดการประมงของไทยนับตั้งแต่        
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  

1.2 การบริหารจัดการประมง 

การบริหารจัดการประมงของไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดมาอย่างต่อเนื่อง             
โดยในระยะแรกของการจัดการ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ าที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม     
โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรเป็นหลัก และด าเนินการแบบรัฐเป็นผู้ก าหนดมาตรการ (Top-down 
management) โดยได้เริ่มใช้วิธีการนี้ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อย่างไรก็ตาม 
การจัดการประมงในลักษณะนี้ในหลายๆ มาตรการ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
ซึ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง ขาดการยอมรับ และมีพฤติกรรมในการฝ่าฝืนกฎหมายประมงอยู่เป็น
ประจ า ด้วยประเด็นปญัหาเหล่านี้ จึงได้มีการน าแนวคิดการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมมาใช้ 

 การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมมีหลักส าคัญคือ การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และตัดสินใจ
ร่วมกันในการวางนโยบายและก าหนดมาตรการในการจัดการที่เหมาะสมระหว่างรัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
(Bottom-up management) ซึ่งการจัดการทรัพยากรแบบนี้ ยังคงมีหลักการส าคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นหลัก โดย Pimoljinda (2002) รายงานว่า การจัดการประมงทะเลแบบมีส่วนร่วม          
ได้เริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) กับกรมประมง โดยมีอ่าวพังงาเป็นพ้ืนทีโ่ครงการน าร่อง 
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 แนวทางการจัดการได้มีการพัฒนาต่อมาเป็นการจัดการประมงโดยใช้แนวคิดเชิงระบบนิเวศ 
ซึ่งมีแนวคิดแตกต่างไปจากการจัดการประมงในยุคแรก โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ า เป็นการบริหารจัดการทั้งระบบนิเวศ ซึ่งได้เกิดมีแนวคิดการจัดการเชิงนิเวศขึ้นหลายแนวคิด 
เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศ (Ecologically Sustainable Development: ESD) การบริหาร
จัดการระบบนิเวศ (Ecosystem Management: EM) การบริหารจัดการเชิงนิเวศ (Ecosystem-Based 
Management: EBM) การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิ งนิ เวศ (Ecosystem-Based Fisheries 
Management: EBFM) และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem 
Approach to Fisheries Management: EAFM) เป็นต้น ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
ในเรื่องของขอบเขต กิจกรรมที่ด าเนินการ และประเด็นปัญหาที่ต้องมีการบริหารจัดการ แต่ทุกแนวคิด         
มีพ้ืนฐานเดียวกันที่ว่า การบริหารจัดการจะต้องมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อระบบนิเวศและวิวัฒนาการ
ของการท าประมง (นฤพล และนัทธ์ริษา, 2560) นอกจากนี้ การจัดการประมงจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความผันแปร
ของสภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่อาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มลภาวะต่างๆ นอกจากนี้การจัดการประมงควรเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร
และวิถีชีวิตของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงนั้นๆ และพยายามใช้ประโยชน์ของผลผลิตส่วนเกิน
ของทรัพยากรให้ดีที่สุด และให้เชื่อมโยงกับกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเหมาะสมต่อทั้งการเมือง สังคม 
และการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อม (FAO, 2002) 

 ปัจจุบัน แนวทางการบริหารจัดการประมงของประเทศไทยได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชก าหนด     
การประมง พ.ศ. 2558 หมวด 2 การบริหารจัดการประมง มาตรา 12  ซึ่งได้น าเอาแนวคิดในการบริหารจัดการ
ประมงแบบมีส่วนร่วมในเชิงนิเวศเข้ามาใช้ โดยมีใจความว่า บทบัญญัติในหมวดนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอยู่ในภาวะ
ที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และค านึงถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและหลักการป้องกัน
ล่วงหน้า ตลอดจนเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุด
ของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและขจัดการท าการประมงที่เกินศักย์การผลิต 
และขีดความสามารถในการท าการประมงส่วนเกิน เพ่ือควบคุมมิให้การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืน
ของทรัพยากรสัตว์น้ า (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) 

1.3 การบริหารจัดการประมงเชิงพื้นที่ 

 การบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่ได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ยุคแรกของการจัดการประมงของไทย 
จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เช่น 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการห้ามท าการประมงในพ้ืนที่บางส่วนในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งมีอยู่หลายฉบับ และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน โดยประกาศดังกล่าว        
ต้องอาศัยหลักความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรสัตว์น้ าและด้านพื้นที่เป็นส าคัญ   
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การบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสมบูรณ์ ภายใต้พระราชก าหนด     
การประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก าหนดเขตการท าประมงอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัด ซึ่งมีตัวแทนชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเขตประมง
ชายฝั่ง โดยก าหนดหน้าที่หลักให้แก่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ในการรวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ าขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาจัดท านโยบาย พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการ
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เสนอต่อ
รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี (ราชกิจจานุเบกษา, 2558)   

1.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการบริหารจัดการประมงเชิงพื้นที่ของไทย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้     
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หรือดัดแปลงแก้ไข 
และแสดงผลการวิเคราะห์ของข้อมูลนั้นในลักษณะของต าแหน่งพ้ืนที่ หรือในรูปแบบแผนที่ สามารถทราบจุดอ้างอิง
ทีแ่นน่อน และมีข้อมูลอธิบายผลการวิเคราะห์จุดนั้น ๆ ได้ (จันทนา, 2544; นฤมล, 2551 อ้างตาม แก้ว, 2537; 
Burrough and McDonnell, 1998) และผลของการวิเคราะห์นั้นสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้
ในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความคล้ายคลึงกันได้ ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่นับว่ามีความส าคัญ
อย่างมากส าหรับการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ 
โดยนักวางแผนได้ประมาณว่าร้อยละ 85 ของข้อมูลที่น ามาพิจารณาในการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(ศศิประภา, 2552 อ้างตาม Cowen and Shirley, 2009)  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting) 
ตรวจสอบ (Checking) รวมกลุ่มข้อมูล (Integrating) เรียกคืนข้อมูล (Retrieving) แปลงข้อมูล (Transforming) 
วิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing) และแสดงผล (Displaying) โดยค าว่า ภูมิศาสตร์ ที่ใช้ในเทคโนโลยีนี้  หมายถึง 
ต าแหน่งพิกัด (xy หรือ Coordinate) หรืออาจเป็นเส้นละติจูด ลองจิจูด (Burrough and McDonnell, 1998) 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเล เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสามารถอย่างน้อย  4 ด้าน คือ การวัดค่า 
(Measurement) การท าแผนที่ (Mapping) การติดตาม (Monitoring) และการสร้างแบบจ าลอง (Modelling) 
(พุธชพล, 2557) โดยแต่ละฟังก์ชั่นมีรายละเอียดดังนี้ 

- การวัดค่า (Measurement) เป็นการส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการใช้เครื่องก าหนดจุดพิกัด 
ท าให้ข้อมูลดังกล่าวมีจุดอ้างอิงบนพ้ืนผิวโลก สามารถน าไปใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ นอกจากการวัดค่า 
ที่ได้จากการส ารวจภาคสนามแล้ว ปัจจุบันดาวเทียมใหม่ๆ มีเครื่องวัด (Sensor) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ท าให้การส ารวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางการประมงด้านต่าง ๆ ในบริเวณกว้างกระท าได้อย่างรวดเร็ว
และแปรผลได้ง่าย เช่น อุณหภูมิผิวน้ า คลอโรฟิลด์ กระแสน้ า เป็นต้น 
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- การท าแผนที่ (Mapping)  สามารถจัดท าแผนที่ฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงปริมาณและการกระจายตัว 
(extent and distribution of interested parameters) ที่มาตราส่วนต่าง ๆ โดยท าได้รวดเร็วและประหยัด
กว่าแบบวิธีส ารวจแบบดั้งเดิม 

- การติดตาม (Monitoring)  เมื่อมีการท าแผนที่ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
กระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่จากระดับท้องถิ่น (Local) 
ระดับประเทศ (National) ระดับภูมิภาค (Regional) ไปถึงระดับโลก (Global) 

- การสร้างแบบจ าลอง (Modelling)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลบางประเภท         
มีความสลับซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้หลายปัจจัยในการค านวณ เช่น การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า การก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของฝูงปลา การก าหนดแหล่งท าการประมง การศึกษาพฤติกรรม
การท าประมง การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ    
ต่อทรัพยากรประมงทะเล เป็นต้น  การพัฒนาแบบจ าลองจึงมีความเหมาะสมและเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งแบบจ าลอง
มีหลากหลาย เช่น แบบจ าลองเชิงแผนที่ แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ เช่น แบบจ าลองด้านการประมงทะเล 
ด้วยแนวทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของพุธชพล (2557) ยังพบว่า ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเชิงพ้ืนที่ด้านประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งในหลายๆ ด้าน เช่น  

- การจัดท าแผนที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม  
- การก าหนดแหล่งสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก (Approved zone) ส าหรับหอยสองฝา  
- ระบบติดตามเรือ (Vessel monitoring system)  
- การก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล (Conservation area allocation) เช่น     

การห้ามท าประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดในแต่ละพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น 
- การก าหนดพ้ืนที่ฟ้ืนฟูทรัพยากร (Fisheries resource rehabilitation area) เช่น การก าหนด

พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการวางปะการังเทียม และแหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า เป็นต้น 
- การก าหนดพ้ืนที่เฝ้าระวังด้านต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬที่ส่งผลต่อความเสียหาย   

ทางเศรษฐกิจต่อการเลี้ยงสัตว์ทะเล หมู่บ้านประมงบริเวณชายฝั่งทะเลที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
เช่น Tsunami เป็นต้น 

- การประเมินผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่น ปรากฏการณเ์อลนีโญที่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย
ของทรัพยากรสัตว์น้ า และทีม่ีผลต่อการท าประมงทะเล เป็นต้น 

- การวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการประมงต่อภาวะโลกร้อน 
เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ าทะเลในอ่าวไทยซึ่งมีผลต่อการ
อพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้ า เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่เป็นหลักส าคัญของการจัดการประมงตลอดมา 
และมีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแนวทางส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และการจัดการเชิงนิเวศในปัจจุบัน 
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1.5 โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) 

 Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
น ามาใช้จัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source 
Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ (Graphical User 
Interface: GUI) ซึ่งสะดวกต่อการใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง 
การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ 
สามารถเรียกใช้ข้อมูลแสดงทิศทาง (Vector) และข้อมูลแสดงลักษณะแบบเป็นกริด (Raster) ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF  โปรแกรม QGIS สามารถแก้ไข Shape File format 
ซึ่งเป็นที ่ต้องการมากในเวลานี ้   QGIS พัฒนาบนพ้ืนฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่ส าหรับ GUI ที่ใช้งานได้ทั้ง 
UNIX Window และ Mac  ใช้ภาษา C++ เป็นหลักในการพัฒนา นอกจากนี้ QGIS ยังเชื่อมต่อกับ Geospatial 
RDBMS เช่น PostGIS/PostgreSQL สามารถอ่านและเขียนข้อมูลที่จัดเก็บใน PostGIS ได้โดยตรง สามารถ
เชื่อมต่อกับ GRASS ได้ ท าให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS โดยตรง และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ 
ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial analysis) ในเบื้องต้น รวมถึงการแสดงผลข้อมูลเชิงต าแหน่งในรูปแบบของแผนที่ 
การสร้างและการแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) สามารถจัดการ
ข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่ก าหนด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2555) 

 QGIS เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศเยอรมัน      
โดย QGIS version 0.0.1-alpha ได้ถูกน าเสนอเพ่ือการใช้งานในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) และได้มีการพัฒนา
เรื่อยมา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) QGIS รุ่นล่าสุดคือ QGIS version 2.18.10 มีชื่อเป็นทางการว่า     
Las Palmas ได้เปิดให้ใช้งานเมื ่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยได้รับการปรับปรุงทั ้งในเรื ่องของ bug              
ในตัวโปรแกรม ท าให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Edit- 
Insert-Delete Data) มีการเพ่ิมเติมในส่วนของปุ่มการท างานที่ช่วยในเรื่องของการแสดงผล รวมไปถึงการ
พัฒนาการท างานในส่วนของข้อมูลราสเตอร์ (Raster Data) ที่เพิ่มฟังก์ชั่นในการประมวลผลข้อมูลภาพ
ได้หลากหลาย สอดคล้องกับการท างานของ Gdal library Ogr library ในรูปแบบ X/MIT style ภายใต้ 
Open Source license และที่ส าคัญ โปรแกรม QGIS ได้ถูกพัฒนาให้รองรับการท างานร่วมกับข้อมูล
ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามมาตรฐานสากล Open Geospatial Consortium (OGC) รวมไปถึงในเรื่อง      
ของการแสดงผล ทั้งในส่วนของข้อมูล GDAL Raster Formats และ OGR Vector Formats (QGIS, 2017) 

1.6 วัตถุประสงค์ 

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประโยชน์และวิธีการใช้งานโปรแกรม QGIS  
ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้งานได้ฟรี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับ
การจัดระบบข้อมูลด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่บนการน าเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2  
การใช้งานโปรแกรม QGIS  

2.1 การเตรียมความพร้อม 

ผู้ใช้งานควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- แผนที่ ระบบพิกัด และมาตรฐานระบบพิกัด 
- การใช้งานระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม 
- การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ทั้งนี้ สามารถศึกษาได้จาก คู่มือภูมิสารสนเทศประมง: มาตรฐานและวิธีการใช้งาน (กรมประมง, 2552) 

2.2 การติดตั้งโปรแกรม 

โปรแกรม QGIS สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ Linux, BSD, Android, 
Mac OS X และ Microsoft Windows  

 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม QGIS เพื่อใช้งานได้ฟรี โดยเข้าสู ่เว็บไซด์ของผู้พัฒนาที่ 
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html แล้วเลือกเมนู download หลังจากดาวน์โหลด
ไฟล์เสร็จสิ้น ให้ด าเนินการติดตั้งโดยดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุที่หน้าจอ (ภาพท่ี 1) 

2.3 การติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ (Graphical User Interface: GUI)  

ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ แสดงในภาพที่ 2 โดยสรุปไดด้ังนี้ 
2.3.1 Toolbars เป็นชุดไอคอนค าสั่ง ตัวอย่างเช่น File Toolbar จะรวบรวมไอคอนค าสั่ง เช่น 

Save, Load, Print, และ Start a new project  สามารถปรับแต่ง เพ่ิม หรือซ่อนไอคอนได้ โดยการเข้าไปที่เมนู 
View > Toolbars ค าสั่งทีอ่ยู่ในรปูแบบไอคอนทั้งหมดสามารถสั่งได้จากเมนูเช่นเดียวกัน เช่น ค าสั่ง Save As 
สามารถสั่งได้จากเมนู File > Save As  

2.3.2 Side Toolbar แถบเมนูบาร์ที่เคลื่อนย้ายให้มาอยู่บริเวณด้านข้างพ้ืนที่แสดงแผนที่ 
2.3.3 The Layers List/Browser Panel แสดง/ซ่อนข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการกดเลือกเครื่องหมาย + 

หน้าชื่อ Layer นั้น แล้วกดคลิกขวาที่ชื่อ Layer เพ่ือแสดงเมนูเพ่ิมเติม  The Browser Panel เป็นพ้ืนที่ส าหรับ
แสดงรายการ Vector files (เช่น ESRI shapefile หรือ MapInfofiles), Databases (เช่น PostGIS, Oracle, 
Spatialite หรือ MSSQL Spatial) และ WMS/WFS. 

2.3.4 Layer Panel เป็นส่วนแสดงชั้นข้อมูลต่างๆ ที่น าเข้าสู่แผนที่ 
2.3.5 The Map Canvas เป็นหน้าจอส าหรับแสดงแผนที่ที่เกิดจากการเปิดไฟล์ทั้งแบบ Vector 

หรือ Raster 
2.3.6 The Status Bar แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นั้น ๆ เช่น มาตราส่วน ระบบพิกัด เป็นต้น 

โดยสามารถระบุมาตราส่วนของแผนที่ที่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าจอได้ หรือแสดงค่าพิกัดของ cursor ได ้
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ภาพที่ 1  การติดตั้งโปรแกรม QGIS 
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ภาพที่ 2  การติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ (Graphical User Interface: GUI) 

2.4 การติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plugin) 

โปรแกรมเสริมใน QGIS ช่วยให้ซอฟต์แวร์มีความสามารถมากขึ้น โปรแกรมเสริมต่าง ๆ ถูกเขียนขึ้น
ทั้งจากนักพัฒนาของ QGIS และนักพัฒนาจากภายนอก แนวคิดของโปรแกรมเสริมคือ ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่มีความต้องการใช้เท่านั้น ซึ่งจะท าให้โปรแกรม QGIS สามารถท างานในสภาวะแวดล้อม
ที่ไม่ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์มากจนท าให้การท างานช้า ดังนั้น ควรพิจารณาติดตั้งโปรแกรมเสริม
เฉพาะที่จ าเป็น และถอนการติดตั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมเสริมด าเนินการดังนี้ (ภาพที่ 3) 

2.4.1 เลือกเมนู Plugins - Manage and Install Plugins... เพ่ือเปิดหน้าต่าง Plugin Manager  
2.4.2 ที่หน้าต่าง Plugin Manager บริเวณด้านซ้ายแสดงกลุ่มของ Plugin ซ่ึงประกอบด้วย 

- All: แสดง Plugin ทั้งหมด ทั้งที่ติดตั้งและไม่ติดตั้ง 

- Installed: แสดง Plugin ที่ติดตั้งอยู่แล้วในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม แต่บาง Plugin 

จะไม่แสดงให้เห็น ผู้ใช้จ าเป็นต้องเลือกใช้งาน 

- Not Installed  

- Setting 

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plugin) เพ่ือใช้ท าแผนที่ จ านวน 2 โปรแกรม ดังนี้ 
 1) Georeferencer  เป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้ส าหรับการยึดตรึงพิกัดให้กับรูปภาพแผนที่ เช่น 
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพท่ีได้จากการสแกนเอกสาร ซึ่งยังไม่มีข้อมูลพิกัดประกอบ ท าให้ไม่สามารถน าภาพ
นั้นไปเปิดใช้ในโปรแกรมจัดการแผนที่ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งให้ด าเนินการโดยเลือกแท็ป Installed         
ในหน้าต่าง Plugin Manager และคลิกเลือก Georeferencer GDAL เมื่อติดตั้งแล้ว ที่เมนู Raster จะปรากฏ
เมนูย่อย Georeferencer ขึ้นมา (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 3  การติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plugin) ใน QGIS 

 

 

  
 

ภาพที่ 4  การติดตั้งโปรแกรมเสริม Georeferencer 
 
 2) OpenLayers Plugin  เป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้ส าหรับน าภาพแผนที่ใน Google Maps 
มาใช้ในการแปลภาพถ่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอ่ืนๆ เพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้ภาพแผนที่เป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงปัจจุบัน 
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย  ติดตั้งโดยเลือก Not installed ในหน้าต่าง Plugin Manager และคลิกเลือก 
OpenLayers Plugin และกดปุ่ม Install Plugin (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5  การติดตั้งโปรแกรมเสริม OpenLayers Plugin 
 
 ส าหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมเสริม สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ที่ https://plugins.qgis.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plugins.qgis.org/
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บทที่ 3  
การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรวบรวมและน าเข้าข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือต าแหน่งในแผนที่ ซึ่งถูกก าหนดโดยพิกัดต าแหน่งเส้นรุ้งเส้นแวงของแผนที่ฐาน 
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ต้องก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่และข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการให้ชัดเจน 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศที่ต้องการ ใช้เวลารวบรวมองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และไม่ควรเร่งรีบจนเกินไป เพราะอาจท าให้ขาดองค์ประกอบส าคัญได้ 
การด าเนินการในช่วงของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ จะส่งผลให้การจัดท าสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป้าหมายประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคไ์ด้เป็นอย่างดี  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นกระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูล โดยการก าหนดเป้าหมาย 
การจ าแนก การวิเคราะห์ และประเมินทางเลือกของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลจะท าให้ผู้ออกแบบ
สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของข้อมูล และประเมินได้ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรให้เป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนี้
การออกแบบฐานข้อมูลยังช่วยในการประเมินเวลาและงบประมาณที่จะใช้ในการสร้างระบบฐานข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์อีกด้วย (นฤมล, 2551) มีข้ันตอนโดยสรุป ดังนี้  

3.1.1 ศึกษาการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูล
กับผู้ที ่ต้องการใช้ฐานข้อมูล โดยผู้ออกแบบจะต้องท าการจ าแนกฟังก์ชั ่นที่แยกย่อยออกมาจากเป้าหมาย     
และวัตถปุระสงค์ของการด าเนินการ ก าหนดและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องใช้ในการก าหนดฟังก์ชั่น 

3.1.2 ก าหนดตัวแปรต่างๆ  โดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบจากข้อ 1) 
จะมีตัวแปรต่าง ๆ อยู่ และในแต่ละตัวแปรอาจมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ อีกด้วย 

3.1.3 ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงวัตถุต่างๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ถนน แม่น้ า 
หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งจะถูกแทนด้วยจุด เส้น หรือพ้ืนที่รูปปิด  

3.1.4 เปรียบเทียบกับแบบจ าลอง โดยโครงสร้างของข้อมูลจะก าหนดคุณลักษณะของตัวแปร   
แต่ละตัวแปร ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลของโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอย่างด ี

3.1.5 จัดระเบียบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ โดยการรวมกลุ่มข้อมูลและก าหนดคุณลักษณะ
ของข้อมูล พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่มข้อมูลเหล่านั้น 
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3.2 การรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) 

และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) โดยมีลักษณะของข้อมูลดังนี้ (ศศิประภา, 2552; ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้, 2560) 

1) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลก ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
เช่น แม่น้ า พืชพรรณ หรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เช่น ถนน สิ่งก่อสร้าง หรือขอบเขตของที่ดิน เช่น เส้นขอบเขตจังหวัด 
หรือแปลงที่ดิน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการจ าลองเพ่ือน าเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้
ในการจ าลองข้อมูลมี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบจุด (Point feature) รูปแบบเส้น (Line feature) และรูปแบบ
พ้ืนที่รูปปิด (Polygon feature)  

ตัวอย่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการประมง ซ่ึงจ าลองโดยใช้ลักษณะ
โครงสร้าง 3 รปูแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบจุด (Point feature)  ใช้แสดงต าแหน่งของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งจังหวัด หมู่บ้านประมง 

ท่าเทียบเรือประมง ที่ตั้งองค์กรประมง เป็นต้น 

- รูปแบบเส้น (Line feature) ใช้แสดงลักษณะเส้นเชื่อมต่อของจุดตั้งแต่  2 จุดขึ้นไป เช่น 

เส้นทางการเดินเรือ เส้นชั้นความลึก เส้นทางการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ า เป็นต้น 

- รูปแบบพ้ืนที่รูปปิด (Polygon feature) ใช้แสดงพ้ืนที่หรือขอบเขต ซึ่งเป็นการลากเส้น

เชื่อมต่อกันระหว่างจุดตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงเป็นพื้นที่รูปปิด เช่น พ้ืนที่แหล่งประมง พ้ืนที่แหล่ง

ปะการังเทียม พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น 

การรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ด าเนินการโดยหาค่าต าแหน่งพิกัดอ้างอิง (Geo-reference) 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เข้าสู่ระบบ ด้วยการใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) 
ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ (ภาพที่ 6) ศึกษาได้จาก คู่มือภูมิสารสนเทศประมง: มาตรฐานและ
วิธีการใช้งาน (กรมประมง, 2552)  หรือใช้โปรแกรม QGIS ในการน าเข้าภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม 
หรือภาพแผนที่อื่นๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 6  เครื่องมือหาค่าพิกัดจากดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) 
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2) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) เป็นข้อมูลในลักษณะตัวอักษร (Text) ได้แก่          
ค าบรรยายที่ใช้บนแผนที่ เช่น ชื่อแผนที่ อ าเภอ จังหวัด ข้อมูลตัวเลข (Number) เช่น ระยะทาง ขนาดพ้ืนที่ 
ปริมาณ ความหนาแน่น ข้อมูลเชิงบรรยายมีส่วนช่วยท าให้เข้าใจถึงสถานการณ์ และการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น การวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ การพัฒนา และการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
ข้อมูลดังกล่าวยังแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเชื ่อมโยงของวัตถุหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
(Connecting) สิ่งใดอยู่ใกล้กับสิ่งที่สนใจ (Adjacent) สิ่งใดอยู่ภายในบริเวณที่สนใจ (Contained) ระยะห่าง 
(Proximity) ทิศทางสัมพันธ์ (Relative position) หรือใช้ในการหาพ้ืนทีห่รือที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมทีก่ าหนด  

ในแง่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการประมง ตัวอย่างของการรวบรวมข้อมูลเชิงบรรยาย 
ในลักษณะความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ถ้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่คือข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดของหมู่บ้านประมง 
ข้อมูลเชิงบรรยายที่ต้องการคือ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด จ านวนชาวประมง จ านวน
เรือประมงจ าแนกตามขนาดและประเภทเครือ่งมือ รายได้เฉลี่ยต่อหัว อัตราการจับสัตว์น้ าจ าแนกตามขนาดเรือ
และประเภทเครื่องมือ เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลเชิงบรรยายอาจจัดท าในรูปแบบการท าส ามะโน การส ารวจ 
การขึ้นทะเบียน ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานภาครัฐมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม
คือการน าข้อมูลเชิงบรรยายที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างไป
จากเดิม จากที่เคยน าเสนอในรูปแบบตาราง เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.3 การน าเข้าข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มีความจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวกับการจัดการด้านแผนที่ 
เช่น โปรแกรม QGIS  ส่วนข้อมูลเชิงบรรยายสามารถน าเข้าได้ ทั้งด้วยโปรแกรม QGIS หรือโปรแกรมตาราง
ค านวณ เช่น Open office calc, Excel หรือโปรแกรมฐานข้อมูลทั่วไป เช่น MySQL, PostSql, SQL, Access  
ซ่ึง QGIS สามารถเชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมจัดการข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลได้ 

3.4 การประมวลผล 

ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แบ่งข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ  

3.4.1  ข้อมูลเชิง พ้ืนที่ ประเภทเวกเตอร์  (Vector) หรือ Object-oriented graphics หรือ 
เรียกว่าเป็นภาพแบบ Resolution independent คือเป็นภาพที่มีลักษณะของการสร้างจากคอมพิวเตอร์        
ที่สร้างให้แต่ละส่วนของภาพเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นจุด เส้นตรง รูปทรง 
หรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรืออาศัยการค านวณทางคณิตศาสตร์ มีต าแหน่ง
พิกัดอ้างอิง (Geo-reference) อย่างน้อยหนึ่งข้อมูล มีสีและต าแหน่งของสีที่แน่นอน ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการ
เคลื่อนย้ายหรือย่อขยายขนาดของภาพ ก็จะไม่เสียรูปทรง และความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง จึงท าให้ภาพ
ยังคงชัดเจนเหมือนเดิม แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถใช้เอฟเฟคในการปรับแต่งภาพได้  ตัวอย่างตามภาพที่ 7ก 

3.4.2 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภทราสเตอร์ (Raster) หรือ บิตแมป (Bitmap) หรือเรียกว่าเป็นภาพ
แบบ Resolution dependent  หลักการท างานคือ เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล 
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ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Bitmap โดยเก็บค่าของข้อมูลเป็น 0 และ 1 และในแต่ละพิกเซลมีการเก็บค่าสี   
ที่เจาะจงในแต่ละต าแหน่ง ลักษณะส าคัญของภาพประเภทนี้คือ จะประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจ านวนคงที่ตายตัว
ตามการสร้างภาพที่มีความละเอียดแตกต่างกันไป ภาพแบบ Bitmap นี้มีข้อดีคือ เหมาะส าหรับภาพที่ต้องการ
ระบายสี สร้างสี หรือก าหนดสีที่ต้องละเอียดและสวยงาม แต่มีข้อจ ากัดคือ ข้อมูลประเภทนี้มีพิกเซลจ านวนคงที่ 
เมื่อน าภาพมาขยายให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดก็จะลดลง มองเห็นภาพเป็นแบบจุด ซึ่งถ้าเพ่ิมความละเอียดให้แก่ภาพ 
จะท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจ ามาก ข้อมูลประเภทนี้มักเป็นจ าพวกภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ 
ภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพแผนที่อื่นๆ ซึ่งถูกยึดตรึงพิกัด   

โปรแกรม QGIS สามารถอ่านรูปภาพที่ถูกเก็บในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย และเมื่อมีการยึดตรึง
พิกัดแล้วมักจะเก็บอยู่ในรูปแบบ GeoTiff หรือไฟล์รูปภาพที่มีนามสกุล .tif  ตัวอย่างตามภาพที่ 7ข 

 
 

 
 

ภาพที่ 7  แผนที่จากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท เวคเตอร์ (ก) และ ราสเตอร์ (ข) 
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บทที่ 4 
การใช้โปรแกรม QGIS จัดท าแผนที่เชิงภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด 

4.1 การเพิ่มช้ันแผนที่ฐาน 

ท าการเพ่ิมชั้นแผนที่ฐานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้โปรแกรมเสริม OpenLayers 
Plugin ซึ่งสามารถน าแผนที่ฐานจาก google maps แบบต่างๆ เช่น แผนที่เส้นถนน แผนที่ภูมิประเทศ 
หรือแผนที่จากดาวเทียมที่ google maps มีให้บริการอยู่ เข้ามาอยู่ในโปรแกรม QGIS ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
(ภาพที่ 8) 

4.1.1  เลือก Web > OpenLayers Plugin > Google Maps > Google Satellite จะปรากฏ
ภาพถ่ายดาวเทียม Google Satellite ในส่วนของ canvas  

4.1.2 เลื่อนต าแหน่ง และย่อขยายภาพ ให้ได้ต าแหน่งที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องมือ Pan map  

 ส าหรับเลื่อนต าแหน่งแผนที่ และเครื่องมือ Zoom in   และ Zoom out   ส าหรับย่อขยายขนาด
แผนที่  
 

 
 

ภาพที่ 8  การเรียกใช้งานแผนที่ฐานของ Google map 

4.2 การก าหนดขอบเขตข้อมูล 

ในการก าหนดขอบเขตของพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด 
ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พิกัดจุด 
ละตจิูด ลองจิจูด ชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ขนาดของพ้ืนที่ เป็นต้น โดยในการจัดท าโครงการ  
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เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ ควรจัดให้มีการพิจารณาขอบเขตของข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับข้อมูล  เมื่อได้ขอบเขตพื้นที่จากมติ 
ทีป่ระชุมแล้ว ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพิกัดจุดของพ้ืนที่โดยใช้ GPS  จัดเตรียมตารางข้อมูลที่ต้องการรวบรวม 
เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลขณะปฏิบัติงานภาคสนาม รวมทั้งจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลด้วย จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในระบบไฟล์ดิจิตอล ดังตัวอย่างที่แสดงใน
ตารางที ่1 โดยใช้โปรแกรมตารางค านวณ เช่น Open office calc, Microsoft Excel หรืออาจใช้ระบบฐานข้อมูลอ่ืน
ได้ตามถนัด  ขั้นตอนนี้จะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบให้ถูกต้องและแม่นย า เพ่ือให้การน าเข้าข้อมูลรูปแบบจุด    
ไปใช้ในการแปลงเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
ตาราง 1  ตัวอย่างตารางข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อน าเข้าโปรแกรม 
 

 
 

4.3 การน าเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม QGIS 

4.3.1 บันทึกไฟล์ตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Comma Separated Value (.csv) ซึ่งเป็นไฟล์
ข้อความประเภทหนึ่งที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ในการแบ่งแต่ละคอลัมน์ 
โดยปกติเราสามารถบันทึกไฟล์จาก Open office calc หรือ Microsoft Excel ออกมาเป็น csv ไฟล์ได้โดยตรง 
(ภาพที่ 9 ก และ ข) กรณีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจ าพวกระบบฐานข้อมูล เช่น โปรแกรม Access สามารถใช้วิธีการ 
Export ไฟล์จากระบบฐานข้อมูลให้ได้ไฟล์นามสกุล .csv ได้เช่นกัน  ไฟล์นามสกุล .csv สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม
ส าหรับการจัดท าเอกสารทั่วไป (ภาพที่ 9 ค) 

 

id type place moo tumbon amphur province order latitude longtitude group

1 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า เกาะระย้ังใน 1 เกาะกดู เกาะกดู ตราด 1 11.812981 102.457078 1

2 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า เกาะระย้ังใน 1 เกาะกดู เกาะกดู ตราด 2 11.813428 102.460046 1

3 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า เกาะระย้ังใน 1 เกาะกดู เกาะกดู ตราด 3 11.809508 102.459786 1

4 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า เกาะระย้ังใน 1 เกาะกดู เกาะกดู ตราด 4 11.808662 102.457545 1

5 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า เกาะระย้ังใน 1 เกาะกดู เกาะกดู ตราด 5 11.810261 102.456535 1

6 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมมะขาม 3-4 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 1 12.160920 102.46376 2

7 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมมะขาม 3-4 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 2 12.160900 102.45626 2

8 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมมะขาม 3-4 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 3 12.158030 102.45633 2

9 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมมะขาม 3-4 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 4 12.157360 102.46346 2

10 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านช้าราก 1 ช้าราก เมอืง ตราด 1 2.1995030 102.611791 3

11 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านช้าราก 1 ช้าราก เมอืง ตราด 2 12.195994 102.608848 3

12 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านช้าราก 1 ช้าราก เมอืง ตราด 3 12.160142 102.640105 3

13 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านช้าราก 1 ช้าราก เมอืง ตราด 4 12.159477 102.644724 3

14 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมโป๊ะ 1 ห้วงน้้าขาว เมอืง ตราด 1 12.142637 102.564897 4

15 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมโป๊ะ 1 ห้วงน้้าขาว เมอืง ตราด 2 12.140522 102.565902 4

16 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมโป๊ะ 1 ห้วงน้้าขาว เมอืง ตราด 3 12.140093 102.564112 4

17 พืน้ท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์น้้า บ้านแหลมโป๊ะ 1 ห้วงน้้าขาว เมอืง ตราด 4 12.142142 102.563618 4
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4.3.2 น าข้อมูลพ้ืนที่ซึ่งได้จัดเตรียมเป็นไฟล์ในรูปแบบ Comma Separated Value แล้ว       
ไปแสดงเป็นข้อมูลรูปแบบพ้ืนที่รูปปิด (Polygon feature) เพ่ือแสดงพื้นท่ีเป้าหมาย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- เปิดโปรแกรม QGIS เลือก เมนู Add Layer > Add Delimited Text Layer จะปรากฏ
กล่องโต้ตอบ Create a Layer from a Delimited Text File ขึ้นมา (ภาพท่ี 10) 

- ที่กล่องโต้ตอบ Create a Layer from a Delimited Text File ไปที่ File name 
แล้วคลิกเลือกปุ่ม Browse จะปรากฏกล่องโต้ตอบ Choose a delimited text file to open ให้เลือก
ไฟล์ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม OK โปรแกรมจะท าการประมวลผลและน าข้อมูลมาแสดงที่
กล่องโต้ตอบ Create a Layer from a Delimeted Text file  ในส่วนของ layer name ให้ใส่ชื่อของชั้น
ข้อมูล Shapefile ซึ่งจะแสดงเมื่อด าเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เลือกชื่อคอลัมน์ที่ท าการจัดเก็บข้อมูล 
ลองจิจูด และละติจูด ในช่อง x field และ y field ตามล าดับ จากนั้นคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกล่องโต้ตอบ 
Coordinate Reference System Selector (ภาพท่ี 11) 

- ที่กล่องโต้ตอบ Coordinate Reference System Selector พิมพ์ 4326 ในช่อง Filter 
เพ่ือกรองข้อมูล และเลือก Coordinate Reference System WGS 84 จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม OK บริเวณ 
map canvas จะปรากฏชั้นข้อมูลรูปแบบจุด (Point feature) ขึ้นมา (ภาพท่ี 12)  

หมายเหตุ: 4326 คือมาตรฐานรหัสพ้ืนหลักฐานแผนที่ (Map datum) และการฉายแผนที่ 
(Map projection) ตามมาตรฐาน European Petroleum Survey Group (EPSG) ปัจจุบันชื่อว่า The OGP 
Surveying and Positioning Committee มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับให้เป็นมาตรฐานนานาชาติ ISO และ
มาตรฐานวิชาชีพ OGC (ไพศาล, 2560) 

 

 

ภาพที่ 9  ขั้นตอนการบันทึกไฟล์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Comma Separated Value (.csv)  

 

ก ข 

ค 
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ภาพที่ 10  การน าเข้าชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลตาราง 
 
 

 
 

ภาพที่ 11  การน าเข้าชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลตารางการก าหนด Coordinate Reference System 
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ภาพที่ 12 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่รูปแบบจุดที่ได้จากการน าเข้าชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลตารางการก าหนด 

Coordinate Reference System 
 
4.4 การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบปิดจากข้อมูลรูปแบบจุด 

4.4.1 ติดตั้งโปรแกรมเสริม Points2One แล้วแปลงข้อมูลรูปแบบจุด (Point feature) ซึ่งได้ 
จากการเก็บข้อมูลพิกัดของพ้ืนที่ ให้เป็นพื้นที่รูปปิด (Polygon feature) โดยการใช้โปรแกรมเสริม Points2One    
ซึ่งมีขั้นตอนคือ เลือก Vecter -> Points2One -> Points2One จะปรากฏกล่องโต้ตอบ Points2One ขึ้นมา 
(ภาพท่ี 13 ก) 
 4.4.2 ที่กล่องโต้ตอบ Points2One ในส่วนของ Input vector layer (ภาพท่ี 13 ข) เลือกเลเยอร์ 
ของข้อมูลรูปแบบจุด (Point feature) ที่ต้องการจะแปลงเป็นข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด (Polygon feature) จากนั้น
คลิกเลือก Group features by เลือกคอลัมน์ที่มีข้อมูลกลุ่มของจุดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในตัวอย่างที่แสดง
ใช้คอลัมน์ group จากนั้นให้เลือกที่จัดเก็บไฟล์ที่ได้จากการประมวลผลในช่อง Output shapefile และหาก
ต้องการให้ผลลัพธ์ที่ได้ แสดงในโปรแกรมทันทีเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ให้คลิกเลือก Add result to canvas 
จากนั้นคลิกเลือก OK จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 13 ค และ ง 
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ภาพที่ 13 การแปลงข้อมูลรปูแบบจุดเป็นพื้นที่รูปปิดด้วยโปรแกรมเสริม Points2One 

4.5 การบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการใน Layer Panel   เลือก Save As… จะปรากฏ
หน้าต่าง Save vector layer as…   เลือกประเภทข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในช่อง Format  ก าหนดชื่อไฟล์ และเลือก 
ก าหนดค่ารปูแบบระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (CRS)  จากนั้นคลิกเลือก OK (ภาพท่ี 14)  

 

ภาพที่ 14 การบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
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4.6 การลบ หยุดการแสดงผล และน าเลเยอร์ออกจากพื้นที่แสดงแผนที่  

4.6.1 ที่ Layers Panel เลือกแสดงผล หรือหยุดการแสดงผลเลเยอร์นั้นๆ หรือย้ายเพ่ือท าการ
จัดล าดับเลเยอร์ให้สามารถแสดงผลภาพแผนที่ได้ถูกต้อง   

4.6.2 กรณีที่ไม่ต้องการให้เลเยอร์ใดหยุดการแสดงผล ให้คลิกเพ่ือน าเครื่องหมายกากบาท        
ที่หน้าเลเยอร์ออก  

4.6.3 กรณีที่ต้องการน าเลเยอร์ออกจากระบบ ให้คลิกขวาที่เมาส์ตรงเลเยอร์ที่ต้องการ แล้วเลือก
ค าสั่ง Remove  และกดปุ่มยืนยันการลบในกล่องโต้ตอบ  (ภาพที่ 15) 
 

 
 

ภาพที่ 15 การน าเลเยอร์ออกจากระบบ 
 

4.7 การน าภาพแผนที่ซึ่งไม่มีการยึดตรึงพิกัดเข้าใช้งาน 

ในการน าแผนที่ต่างๆ เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มักพบภาพแผนที่หลายส่วนปรากฏอยู่ 
ในรูปแบบเอกสาร หรือเป็นรูปภาพในรายงานวิชาการ ซึ่งต้องการที่จะน าเข้าสู่ระบบเพ่ือสร้างเป็น Shapefile          
ในทีน่ี้ จะใช้ตัวอย่างการน าภาพแผนที่การแพร่กระจายของหอยลายในพ้ืนที่จังหวัดตราด (ภาพที่ 16 ก) ซึ่งปรากฏ
อยู่ในเอกสารวิจัย เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยด าเนินการดังนี้ 

4.7.1 สแกนภาพที่ต้องการน าเข้า โดยต้องให้ภาพอยู่ ในเส้นแกนแนวนอนและแนวตั้ ง            
ในต าแหน่งที่ถูกต้องมากที่สุด เพ่ือให้การตรึงพิกัดจุดมีความถูกต้องแม่นย า จากนั้นก าหนดจุดที่สามารถก าหนด
หรืออ่านพิกัดให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ อาจใช้ต าแหน่งที่ปรากฏในกรอบสเกลของแผนที่ตามภาพที่ 16 ก จุดที่ 1 2 
3 และ 4 ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากภาพโดยตรง และใช้ต าแหน่งทางพิกัดภูมิศาสตร์ตามภาพที่ 16 ก จุดที่ 5 6 
7 8 และ 9 ซึ่งสามารถหาค่าพิกัดจุดได้จาก Layer Google Satellite โดยน าเมาส์ไปวางตรงต าแหน่ง



24 
 

ภูมิศาสตร์บนแผนที่ และอ่านค่าพิกัดจากกล่อง Coordinate ในแถบ Status Bar และจัดเตรียมข้อมูลพิกัด   
จุดต่าง ๆ (ภาพท่ี 16 ข)  
  

     
 

 

ภาพที่ 16 การก าหนดจุดเพ่ือการยึดตรึงพิกัดส าหรับรูปภาพแผนที่ 
 

4.7.2 ที่ โปรแกรม QGIS ติดตั้ งโปรแกรมเสริม Georeferences  เลือกค าสั่ ง  Raster -> 
Georeferencer จะปรากฏหน้าต่าง Georeferencer  เลือกค าสั่ง File -> Open Raster เพ่ือเปิดหน้าต่าง 
Open raster  ในช่อง File name ให้เลือกไฟล์รปูภาพที่จะน าเข้ามาตรึงพิกัดในโปรแกรม (ภาพท่ี 17 ก)  

4.7.3 เลือก Coordinate Reference System Selector เป็น WGS 84  จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม OK   
จะปรากฏภาพที่ต้องการน าเข้าในหน้าต่าง Georeferencer (ภาพที่ 17 ข) 

4.7.4 ที่หน้าต่าง Georeferencer ท าการยึดตรึงจุดพิกัดเข้ากับภาพแผนที่ โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 
(ภาพท่ี 17 ค) 

 เครื่องมือส าหรับเพ่ิมจุดพิกัดที่จะยึดตรึงเข้ากับแผนที่ 
 เครื่องมือส าหรับลบจุดพิกัด 
 เครื่องมือส าหรับเคลื่อนย้ายจุดพิกัด 
 เครื่องมือส าหรับเลื่อนภาพ 
 เครื่องมือส าหรับขยายรูปภาพ อาจใช้วิธีการสโครว์เมาส์ในทิศทางออกจากตัวเพื่อขยาย 
 เครื่องมือส าหรับย่อรูปภาพ อาจใช้วิธีการสโครว์เมาส์ในทิศทางเข้าหาตัวเพื่อย่อ 

ล าดบั ลองตจิดู ละตจิดู

0 102.7658 12.0223

1 102.3256 12.1801

2 102.3942 12.1700

3 102.7726 11.9211

4 102.9055 11.7142

5 102.5930 11.5613

6 102.4356 11.9520

7 102.2454 12.1638

8 102.5840 12.0432

9 102.6247 12.1521

10 102.9073 11.6611

11 102.6086 11.6894

ก ข 
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ภาพที่ 17 การน าเข้าข้อมูลภาพแผนที่เพ่ือการตรึงพิกัดโดยใช้โปรแกรมเสริม Georeferencer ใน QGIS 
 

4.7.5 ก าหนดจุดพิกัดที่ได้ก าหนดไว้ โดยการคลิกเลือกเครื่องมือส าหรับเพ่ิมจุดพิกัด และน าไป
เลือกจุดในแผนภาพ จะปรากฏหน้าต่าง Enter map coordinates  ในช่อง X/East และ Y/North ให้กรอก
ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ ท าเช่นนี้จนครบทุกจุด (ภาพท่ี 18)  

 
 

 

ก 

ข ค 
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ภาพที่ 18 การตรึงพิกัดให้กับแผนที่ 
 
4.7.6 เมื่อก าหนดจุดพิกัดเรียบร้อยแล้ว ให้แปลงข้อมูลภาพเป็นแผนที่ดิจิตอล โดยที่หน้าต่าง 

Georeferencer เลือก Settings > Transformation Settings จะปรากฏหน้าต่าง Transformation Settings ขึ้นมา 
ให้ด าเนินการเลือก ดังนี้ 

- Transformation type เลอืก Linear 
- Resampling method เลือก Nearest neighbour 
- Target SRS เลือก EPSG: 4326 
- Output raster เลือกต าแหน่งที่จะเก็บไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ ซึ่งนามสกุลไฟล์ที่ได้จะเป็น 

.TIF (Tagged-Image File Format) ซึ่งเป็นรปูแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ  
- Load in QGIS when done คลิกเลือกเพ่ือให้โปรแกรมน าเข้ารูปภาพใน canvas ของ

โปรแกรม  
4.7.7 เมื่อเลือกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการตั้งค่า  จากนั้นด าเนินการ

แปลงภาพพร้อมกับพิกัด โดยเลือกค าสั่ง File > Start Georeferencing  เมื่อโปรแกรมท างานเสร็จสิ้น      
น าภาพที่ผ่านการยึดตรึงพิกัดแล้วไปแสดงผลใน canvas ของโปรแกรม (ภาพท่ี 19) 
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ภาพที่ 19 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรึงพิกัดกับภาพแผนที่โดยโปรแกรมเสริม Georeferencer 

4.8 การสร้างข้อมูลแผนที่ด้วยการ Digitize 

ในขั้นตอนที่ผ่านมา เป็นวิธีการน าภาพแผนที่ให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบซึ่งมีการยึดตรึงพิกัด อย่างไรก็ตาม 
แผนที่ดังกล่าวยังคงถูกแสดงอยู่ในรูปแบบภาพ จึงมีข้อจ ากัดทั้งในด้านการน าเสนอและการประมวลผลเชิงพ้ืนที่ 
จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างข้อมูลแผนที่เฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาส าคัญด้วยการ Digitize ให้อยู่ในรูปแบบ
ข้อมูล 3 ประเภท คือ รูปแบบจุด (Point feature) รูปแบบเส้น (Line feature) และพ้ืนที่รูปปิด (Polygon 
feature) ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลแผนที่ที่เก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารเข้าสู่ระบบได้ เช่น เส้นชั้นความลึก แหล่งประมง 
แหล่งปะการังเทียม แหล่งปะการังแท้ ข้อมูลแหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น ในที่นี้ จะใช้ภาพแผนที่แหล่งหอยลาย
บริเวณจังหวัดตราด เป็นตัวอย่างในการน าข้อมูลภาพแผนที่เข้าสู่โปรแกรม ดังนี้ 

4.8.1 เลือกค าสั่ง Layer > Create Layer > New Shapefile Layer.. จะปรากฏหน้าต่าง 
New Shape file Layer ขึ้นมา (ภาพท่ี 20 ก) 

4.8.2 ในหน้าต่าง New Shape file Layer ให้ก าหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการสร้างในส่วนของ 
Type  ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 รปูแบบ คือ Point, Line และ Polygon 

4.8.3 ก าหนดค่าระบบพิกัดให้แก่ข้อมูลที่สร้าง ในช่อง Selected CRS ให้เลือกใช้ EPSG: 4326, WGS 84 
4.8.4 ในส่วนของ New field เป็นการเพ่ิมเติมพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงบรรยายหรือคุณสมบัติ 

ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทีก่ าลังจะสร้างข้ึน ด าเนินการดังนี้ 
Name = Name Type = Textdata และ Length = 50  จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม Add to fileds list 
Name = Area Type = Decimal Number และ Length = 20  จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม 

Add to fields list จะปรากฏรายชื่อฟิลด์ในช่อง Fields list (ภาพที่ 20 ข) 
4.8.5 คลิกเลือก OK  จะปรากฏหน้าต่าง Save Layer as..  ให้ตั้งชื่อไฟล์และที่จัดเก็บข้อมูล 

จากนั้นคลิกเลือก Save (ภาพท่ี 20 ค) โปรแกรมจะท าการสร้างเลเยอร์เปล่าที่มีรายชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ที่จัดเก็บ 
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                   ก                                              ข                                                 ค 

ภาพที่ 20 การสร้างชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 
4.8.6 ที่ Layers Panel เลือกเลเยอร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จากนั้นเลือกค าสั่ง 

Layer > Togle Editng  โปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะเลเยอร์ไปเป็นสถานะแก้ไข สังเกตได้จากบริเวณ Layers Panel  
ที่หน้าชื่อเลเยอร์จะมีรูปดินสอปรากฏขึ้น และแถบเครื่องมือ Digitizing Toolbar อยู่ในสถานะใช้งานได้ 
(active) (ภาพที่ 21) 
 

 
 

ภาพที่ 21 การสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการ Digitize 
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4.8.7 คลิกเลือกเครื่องมือ Add feature  บนแถบเครื่องมือ Digitizing Toolbar              
โดย mouse pointer จะเปลี่ยนเป็น       จากนั้นให้น า mouse pointer ไปคลิกบริเวณรอบกรอบของรูปที่ต้องการ
ด้วยการคลิกปุ่ม mouse ด้านขวา ส าหรับกรอบในตัวอย่างนี้คือพ้ืนที่แหล่งหอยลายในแผนที่ ซึ่งเราได้ท าการ
ตรึงพิกัดภาพเพ่ือน าเข้าสู่โปรแกรมในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมื่อท าการก าหนดจุดล้อมรอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว 
คลิก mouse ด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Feature Attribute  ให้กรอกข้อมูลเชิงบรรยายที่สัมพันธ์

กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ได้น าเข้าไป  จากนั้นให้คลิก  บนแถบเครื่องมือ Digitizing Toolbar และคลิกเลือกปุ่ม 

toggle edit  เพ่ือปิดการแก้ไข (ภาพท่ี 22) 
 

   
 

ภาพที่ 22  การสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการ Digitize แผนที่ 
 
4.9 การน าเข้าชั้นของข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 ในขั้นตอนนี้ จะใช้ข้อมูลจ านวนชาวประมงรายอ าเภอเป็นตัวอย่างในการแสดงการน าเข้า 
ซึ่งจะแสดงความแตกต่างของจ านวนชาวประมงด้วยความเข้มของสี ข้อมูลได้มาโดยการสืบค้นและดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นรายอ าเภอ โดยใช้เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต  (Search engine)      
ในโปรแกรม QGIS ข้อมูลเชิงพ้ืนที่หนึ่งชุดข้อมูล จะประกอบไปด้วยกลุ่มไฟล์ที่มีนามสกุล .shp  .dbf  และ .shx 
ซึ่งหากขาดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งไปจะท าให้การท างานไม่สมบูรณ์ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลมาแล้ว น าเข้าข้อมูลดังนี้ 

4.9.1 เลือกค าสั่ง Layer > Add Layer > Add Vector Layer… จะปรากฏหน้าต่าง Add 
vector layer ที่ส่วน Source type เลือก File  ในส่วนของ Endcoding กรณีเป็นข้อมูลภาพไทย เลือก TIS-620 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษ เลือก UTF-8  ในส่วนของ Source-Dataset เลือกไฟล์นามสกุล .shp ซึ่งได้เตรียมไว้
จากนั้นเลือกปุ่ม Open จะปรากฏภาพแผนที่ที่มีเส้นแบ่งเขตอ าเภอ (ภาพที่ 23) 
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ภาพที่ 23  การเพ่ิม vector layer อ าเภอ 
 

4.9.2 บันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใหม่ โดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แล้วเลือกเมนู Save As.. 
จะปรากฏหน้าต่าง Save vector layer as.. (ภาพที่ 24)  ที่ Format ให้เลือก ESRI Shapefile ท าการตั้งชื่อไฟล์ 
และเลือกที่เก็บบันทึกในช่อง File name ก าหนดค่าของรูปแบบระบบพิกัดภูมิศาสตร์ในส่วนของ CRS โดยให้
เลือกเป็น EPSG: 4326 – WGS 84  และส่วนของ Encoding ให้เลือก TIS-620 ในกรณีมีข้อมูลภาษาไทย 
จากนั้นคลิกเลือก Add saved file to map แล้วคลิกเลือก OK โปรแกรมจะท าการบันทึกข้อมูล และน าชั้น
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มาแสดง ให้น าชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่เดิมออก เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมข้อมูลเชิงบรรยายลงในข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ จึงไม่ควรท าในข้อมูลต้นฉบับ  
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ภาพที่ 24 การบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในหน้าต่าง Save vector Layer as.. 
 

4.10 การแสดงข้อมูลเชิงบรรยาย และการกรองเพื่อแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่บางส่วน 

 ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของอ าเภอซึ่งน าเข้ามาแสดงในโปรแกรม เป็นการแสดงผล
อ าเภอทั้งประเทศ ซึ่งมากเกินความจ าเป็น การก าหนดให้ชั้นข้อมูลแสดงเฉพาะข้อมูลของอ าเภอในจังหวัดตราด 
ท าได้ดังนี ้

4.10.1 ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการใน Layer Panel  เลือก Open 
Attribute Table จะปรากฏตารางแสดงข้อมูลเชิงบรรยายขึ้นมา (ภาพท่ี 25) ศึกษาข้อมูลเชิงบรรยายที่ปรากฏ
ในส่วนของชื่อฟิลด์และข้อมูลในฟิลด์ เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการกรองข้อมูลเพ่ือแสดงผล  

4.10.2 ในที่นี ้ เลือกกรองข้อมูลในฟิลด์ PROV_NAME_T ซึ ่งเก็บข้อมูลรายชื ่อจังหวัด 
เพื่อน าไปใช้ในการกรองให้แสดงผลเฉพาะจังหวัดตราด โดยคลิกปุ่มเมาส์ขวาที่ชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่อ าเภอ 
เลือกเมนู Filter… จะปรากฏหน้าต่าง Query Builder  ในช่อง Provider specific filter expression ให้พิมพ์
ข้อความ “PROV_NAM_T” LIKE ‘จ.ตราด’ จากนั้นเลือก OK  โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่เฉพาะอ าเภอ
ในจังหวัดตราด (ภาพท่ี 26) 
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ภาพที่ 25 การเรียกดูข้อมูลเชิงบรรยายในข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

 

 

 
 

ภาพที่ 26 การเรียกดูข้อมูลเชิงพ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ต้องการ 
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4.11 การเพิ่มข้อมูลเชิงบรรยายลงในข้อมูลเชิงพื้นที่  

4.11.1 ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการใน Layer Panel เลือก Open 
Attribute Table จะปรากฏตารางแสดงข้อมูลเชิงบรรยายขึ้นมา คลิกเลือกปุ่ม Toggle editing mode  
เพ่ือเข้าสู่สถานะแก้ไข จากนั้นเลือกปุ่ม New field จะปรากฏหน้าต่าง Add field  ในที่นี้จะท าการเพ่ิมจ านวน
ข้อมูลครัวเรือนประมงในแต่ละอ าเภอ โดยแบ่งประเภทเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

4.11.2 สร้างฟิลด์ข้อมูลผลรวมครัวเรือนประมงของทั้งอ าเภอ โดยที่หน้าต่าง Add field ในช่อง 
Name ให้ตั้งชื่อฟิลด์ที่จะเพ่ิมใหม่  ที่ Type ให้เลือก integer ซึ่งเป็นการระบุว่าในช่องนี้จะบันทึกข้อมูลตัวเลข 
ส่วน Length เป็นการระบุความยาวของข้อมูล ในที่นี้มีจ านวนข้อมูลไม่เกินหลักพันจึงกรอก 4 ลงไป จากนั้น
คลิกปุ่ม OK เพื่อสร้างฟิลด์ที่ระบุ โปรแกรมจะเพิ่มฟิลด์ในตาราง  ด าเนินการต่อให้ครบตามข้อมูลฟิลด์ 
ที่ต้องการเพิ่ม (ภาพท่ี 27 ก) 

4.11.3 บันทึกข้อมูลลงในฟิลด์ดังกล่าว โดยการใช้เมาส์คลิกที่ช่องข้อมูลที่ต้องการ และท าการ
บันทึกตัวเลขลงไป (ภาพที่ 27 ข) เมื่อแล้วเสร็จให้คลิกเลือกปุ่ม Save edits และ Toggle editing mode 
เพ่ือหยุดการแก้ไข  
 

 
                                ก                                                               ข 

ภาพที่ 27  การเพ่ิมฟิลด์ข้อมูลเชิงบรรยายในตารางข้อมูล 
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4.12 การเพิ่มฟิลด์ข้อมูลเชิงบรรยายจากการค านวณลงในตารางข้อมูล 

บางครั้งมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมข้อมูลการค านวณในตารางข้อมูลเชิงบรรยาย  ในที่นี้ จะแสดงการ
เพ่ิมข้อมูลการค านวณผลรวมจ านวนครัวเรือนประมงทั้งหมด ดังนี้ 

4.12.1 เลือกแสดงตารางข้อมูลเชิงบรรยาย จากนั้นเลือกปุ่ม open field calculator  โปรแกรม
จะแสดงหน้าต่าง Field calculator ขึ้นมา คลิกเลือก Create a new field  กรอกชื่อฟิลด์ใหม่ที่ต้องการ     
ในช่อง Output field name  ในส่วน row number ให้เลือก Field and value และคลิก 2 ครั้ง ที่ฟิลด์ข้อมูล
ครัวเรือนประมงขนาดเล็ก จากนั้นคลิกเครื่องหมายบวก และคลิก 2 ครั้งที่ฟิลด์ข้อมูลครัวเรือนประมงขนาดใหญ่ 
ที่บริเวณ Expression จะปรากฏข้อความฟังก์ชั่นการค านวณ (ภาพท่ี 28 ก) 

4.12.2 กดปุ่ม OK โปรแกรมจะท าการสร้างฟิลด์ใหม่ และน าผลการค านวณไปใส่ในฟิลด์
ดังกล่าว (ภาพที่ 28 ข) 
 

   
                                        ก                                                            ข 

ภาพที่ 28  การเพ่ิมฟิลด์ข้อมูลเชิงบรรยายจากการค านวณลงในตารางข้อมูล 

4.13 การค านวณพื้นที่ 

 ขนาดของพ้ืนทีศ่ึกษา เช่น พ้ืนที่ห้ามท าการประมงด้วยเครื่องมือประมงบางชนิด พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 
พ้ืนที่แนวปะการังเทียม เป็นต้น ล้วนเป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
รวมทั้งน าเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขนาดพ้ืนที่ต่างๆ ค านวณโดยใช้โปรแกรม QGIS ไดด้ังนี้  

4.13.1 ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการค านวณหาพ้ืนที่ ใน Layer Panel 
เลือก Open Attribute Table จะปรากฏตารางแสดงข้อมูลเชิงบรรยายขึ้นมา คลิกเลือกปุ่ม Toggle editing 
mode เพ่ือเข้าสู่สถานะแก้ไข เลือกปุ่ม open field calculator โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Field calculator ขึ้นมา 
ให้คลิกเลือก Create a new field  ในช่อง Output field name ให้กรอกชื่อฟิลด์ใหม่ที่ต้องการ 
ในส่วนของ row_number เลือกโดยการดับเบิลคลิกท่ี Geometry > $area (ภาพท่ี 29 ก) 
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4.13.2 เลือก OK  โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในตารางเชิงบรรยาย (ภาพที่ 29 ข)  save และคลิก
เลือกปุ่ม Toggle editing mode เพ่ือปิดการแก้ไขข้อมูล  

 

 
                                           ก                                                       ข 

ภาพที่ 29  การค านวณพ้ืนที่ 

4.14 การวัดระยะทาง 

 บางครั้งมีความจ าเป็นต้องทราบระยะทางของพ้ืนที่ศึกษา  โปรแกรม QGIS มีเครื่องมือที่สามารถ
เรียกใช้เพ่ือวัดระยะทางได ้โดยด าเนินการดังนี้ 

เลือกเครื่องมือ measure line  เมาส์พอยเตอร์จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น + และปรากฏหน้าต่าง 
Measure (OTF on) ขึ้นมา คลิกเลือกที่จุดเริ่มต้นและจุดปลายที่ต้องการวัดระยะทาง โปรแกรมจะแสดง
ระยะทางให้ทราบในหน้าต่าง Measure (OTF on) (ภาพท่ี 30) 
 

   

ภาพที่ 30  การวัดระยะทาง 
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4.15 การน าเสนอข้อมูลเชิงบรรยายรูปแบบต่างๆ 

4.15.1 การแสดงข้อมูลเชิงบรรยายโดยใช้สี 

โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลเชิงบรรยายในแผนที่ได้โดยใช้ความแตกต่างของสี       
หรือความเข้มสีเป็นตัวแทนข้อมูล ในที่นี้น าเสนอวิธีการแสดงความแตกต่างของจ านวนครัวเรือนประมงในแต่ละ
อ าเภอของจังหวัดตราดโดยใช้ความแตกต่างของความเข้มสี มีข้ันตอนดังนี้ (ภาพท่ี 31) 
 - ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการ ใน Layer Panel  

- เลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties ด้านซ้ายมือ เลือกเมนู Style 
ที่ช่องประเภทการแสดงผลเลือก Graduated จากนั้นเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการแสดงในช่อง Column และเลือกสี
ที่ต้องการในช่อง Color ramp  ในช่อง Classes ให้ระบุจ านวนชั้นที่ต้องการให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน ในที่นี้ระบุ
เป็น 5 จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม Classify  
 

 
 

ภาพที่ 31  การใช้ความเข้มสีแสดงความแตกต่างของข้อมูล 
 

4.15.2 การแสดงข้อมูลเชิงบรรยายโดยใช้กราฟ  

โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลเชิงบรรยายโดยใช้ขนาดของกราฟเป็นตัวแทนได้เช่นเดียวกัน 
ในที่นี้น าเสนอวิธีแสดงความแตกต่างของจ านวนครัวเรือนประมงในแต่ละอ าเภอของจังหวัดตราดด้วยขนาด
ของกราฟวงกลม มีข้ันตอนดังนี้ (ภาพท่ี 32) 

- ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อของชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการ ใน Layer Panel  
- เลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties ด้านซ้ายมือ เลือกเมนู 

Diagram และเลือก attribute  ในช่อง Available attributes ให้เลือก attribute ที่ต้องการน าไปแสดง      
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ในกราฟวงกลม จากนั้นคลิกเลือกปุ่ม attribute ที่ต้องการ ซึ่งจะไปปรากฏในช่อง Assigned attribute       
เลือก attribute ที่ต้องการจนครบ  

- กรณีท่ีต้องการปรับสีที่จะแสดงในกราฟวงกลม คลิกเมาส์ที่ช่อง Color แล้วเลือกสีที่ต้องการ 
จากนั้นเลือก Size โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตอบโต้ขึ้นมาในช่อง Attribute  เลือก Scaled size       
เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการน ามาแสดงโดยขนาดกราฟวงกลม จากนั้นก าหนดขนาด Maximum value และ
ก าหนดขนาดที่ช่อง Size ให้แล้วเสร็จ แล้วกด OK  โปรแกรมจะแสดงกราฟวงกลมบนแผนที่  
 

 
 

ภาพที่ 32   การใช้ขนาดของกราฟวงกลมแสดงความแตกต่างของข้อมูล 
 

4.15.3 การสร้างพื้นที่แนวกันชน (Buffer zone) 

ในที่นี้ จะน าเสนอวิธีสร้างแผนที่แนวกันชนที่เป็นพ้ืนที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด   
ระยะห่างจากฝั่ง 5 ไมล์ทะเล  ด าเนินการดังนี้ 

1) รวมข้อมูลที่เป็นรูปแบบพ้ืนที่รูปปิดหลายข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียว ในที่นี้จะรวมชั้น
ข้อมลูอ าเภอให้เป็นชั้นข้อมูลจังหวัด ด าเนินการดังนี้ (ภาพท่ี 33 ก) 

- เลือกเมนู Geoprocessing Tools > Dissolve จะปรากฏหน้าต่าง Dissolve     
ที่ช่อง Input layer  

- เลือกชื่อของชั้นข้อมูลที่ต้องการรวม จากนั้นคลิกเลือก Dissolve all ซึ่งเป็นการ
รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน เลือก OK  ข้อมูลรูปปิดอ าเภอจะรวมเป็นรูปปิดเดีย่ว   

- หากต้องการใช้ข้อมูลฟิลด์ใดเป็นตัวก าหนด ให้เลือกฟิลด์ดังกล่าวในช่อง Unique 
ID fields  
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2) สร้างพ้ืนที่แนวกันชนของพ้ืนที่รูปปิดจังหวัดที่จัดท าในข้อ 1) ด าเนินการดังนี้     
(ภาพท่ี 33 ข) 

- เลือกเมนู Geoprocessing Tools > Fixed distance buffer จะปรากฏ
หน้าต่าง Fixed distance buffer ขึ้นมา 

- เลือกชั้นข้อมูลต้นแบบที่ต้องการสร้างแนวกันชนในช่อง Input layer และใส่ระยะทาง   
ในช่อง Distance ซึ่งมีหน่วยเป็นองศา ในที่นี้ต้องการสร้างแนวกันชนระยะห่างฝั่ง 5 ไมล์ทะเล จึงใส่ข้อมูล 5/60  
(1 องศา เท่ากับ 60 ไมล์ทะเล) เสร็จแล้วคลิกเลือก open output file after running algorithum แล้วเลือก run  

3) เนื่องจากแนวกันชนที่ได้ จะแสดงรอบข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด แต่ข้อมูลที่ต้องการคือ
ข้อมูลพื้นที่แนวกันชนในทะเลเท่านั้น ท าได้โดยการน าเข้าชั้นข้อมูลพ้ืนที่ทะเล จากนั้นท าการซ้อนทับชั้นข้อมูล
พ้ืนที่ทะเลกับชั้นข้อมูลแนวกันชน แล้วจึงเลือกใช้เฉพาะข้อมูลส่วนที่ซ้อนทับกันเท่านั้นส าหรับแสดงเป็นพ้ืนที่
ทะเลชายฝั่ง ด าเนินการดังนี้ (ภาพท่ี 33 ค) 

- น าเข้าชั้นข้อมูลรูปปิดพื้นที่ทะเลโดยเลือก Layer จากนั้นเลือกเมนู Vector > 
Geoprocessing Tools > Intersection จะปรากฏหน้าต่าง Intersection ขึ้น  

- ที่หน้าต่าง Intersection ในส่วนของ Input layer และ Intersect layer เลือก
ชั้นข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก run จะได้แนวกันชนที่สมบูรณ์  
 
 

 
 

ภาพที่ 33  การสร้างพ้ืนที่แนวกันชน  
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ภาพที่ 33 (ต่อ) การสร้างพื้นที่แนวกันชน  
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาการประยุกตใ์ช้โปรแกรม QGIS เพื่อการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนที่จังหวัดตราด 

5.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ท้องทะเลจังหวัดตราดนับเป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของอ่าวไทย เนื่องจาก      
มีเกาะน้อยใหญ่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งธาตุอาหารที่ถูกพัดพาลงมากับแม่น้ าตราดและคลองสาขาต่างๆ        
ท าให้ชายฝั่งจังหวัดตราดเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวของลูกสัตว์น้ าวัยอ่อน    
อีกทั้งยังมีแหล่งหญ้าทะเลพ้ืนที่ 1,093.37 ไร่ (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก , 
2552) รวมทั้งมีแนวปะการังและป่าชายเลนกระจายอยู่ตามบริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2551) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ    
ต่อความอุดมสมบูรณข์องสัตว์น้ าในฝั่งทะเลแห่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณนี้ได้เพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของอ่าวไทย เนื่องมาจากการท าการประมงมากเกินควรของเครื่องมือหลายชนิด โดยเฉพาะ
เครื่องมือประมงที่มีก าลังจับสูง  เช่น อวนลาก คราดหอย อวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟล่อ 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการประกอบอาชีพประมงระหว่างกลุ่มประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน
เสมอมา (ส านักงานประมงจังหวัดตราด, มปป.) จากข้อมูลวิชาการพบว่า ผลจับสัตว์น้ าลดลงจาก 41 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
ในป ี2524 เป็น 39.788 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี 2538 และ 25.978 กิโลกรัม/ชั่วโมง ในปี 2543 (สุรพล และ
คณะ, 2528; ไพโรจน์, 2539; ปิยะโชค และประพัตร์, 2555) และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าหมู่เกาะช้างและ
เกาะกูดของจังหวัดตราดเป็นแหล่งเลี้ยงตัวที่ส าคัญของสัตว์น้ า การใช้เครื่องมืออวนลากในบริเวณนี้มีผลท าลาย
สัตว์น้ าวัยอ่อนและสัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็กเป็นอย่างสูง  

จากสถานการณ์ของทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรมลง ท าให้ผู้ใช้ทรัพยากรหลายฝ่ายในจังหวัดตราด 
ตระหนักถึงปัญหาและตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ยังมีการจับสัตว์น้ า          
ที่มากเกินควรอยู่จากเรือประมงที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มีปัญหาขัดแย้งระหว่างชาวประมงและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้มีความพยายามในการสร้างความเข้าใจกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจ      
บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้  ความตระหนักรู้  และความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย               
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่  โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีบทบาทส าคัญ        
ในการเสริมสร้างความเข้าใจบนหลักการของข้อมูลวิชาการและข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง และน าเสนอบนการยอมรับของทุกฝ่าย ในการนี้ ข้อมูลด้านระบบนิเวศและด้านทรัพยากร
ประมงในพ้ืนที่จังหวัดตราด ได้กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ของชุมชน และข้อมูลวิชาการ
ของหน่วยงานต่างๆ  การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในอนาคต และการน าเสนอ
ข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมบนความยั่งยืนของระบบนิเวศในพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดตราด อันจะเป็นส่วน
ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการทรัพยากรประมงของประเทศอย่างยั่งยืน 
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5.2 โครงการกลยุทธ์การจัดการสัตว์น้ าพลอยจับได้จากการประมงอวนลาก  
 กรมประมงได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และศูนย์

พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ด าเนินโครงการกลยุทธ์การจัดการสัตว์น้ าพลอยจับได้
จากการประมงอวนลาก (REBYC-II CTI; GCP/RAS/269/GFF) ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 เพ่ือพัฒนาการประมง
และทรัพยากรประมงบริเวณจังหวัดตราดให้มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
ด้วยวิธีการก าหนดพื้นที่ห้ามท าการประมงโดยเครื่องมือประมงบางชนิดในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงนิเวศ (Ecosystem Approach to Fishery Management: 
EAFM) มีข้ันตอนการด าเนินโครงการโดยสรุปดังนี้ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  - ก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ในจังหวัดตราด ประกอบด้วย ขอบเขตเชิงนิเวศ ขอบเขตเชิงสังคม 
และขอบเขตเชิงการปกครอง โดยการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในรูปแบบแผนที่  

ระบุปัญหา จัดล าดับ และก าหนด
เป้าหมาย 
 

- ก าหนดสิ่งที่คุกคามและเป็นปัญหา และจัดล าดับความส าคัญ 
- วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท าประมงด้วยวิธีการ 

Stakeholder analysis ด้วยแผนที่ความคิด ตารางผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
และ Force-field analysis เพ่ือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกต้อง 
และจัดกลุ่มตามล าดับการมีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Focus group) เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือวิจัย 

- ศึกษาสาเหตุ (Cause) และผลกระทบ (Effect) ของปัญหา โดยวิธี 
Causal analysis 

- ประเมินความเสี่ยงจากปัญหาการประมงด้วยวิธีการประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment) 

พัฒนาแผนการจัดการในรูปแบบ     
การบริหารจัดการทรัพยากรประมง   
เชิงนิเวศ (Ecosystem Approach to 
Fishery Management: EAFM)  
 
 
 

- จัดกลุ่มปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ 
โดยที่เป้าหมายต้องอยู่ในหลักความเป็นไปได้ 

- ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินการภายใต้เป้าหมายที่ก าหนด  
โดยวัตถุประสงค์หลักคือ การท าการประมงท่ีไม่กระทบต่อระบบ
นิเวศในพื้นที่ และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

- ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดสถานะปัจจุบันขององค์ประกอบที่ก าหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ และใช้ส าหรับประเมินผลความสัมฤทธิ์        
ในเป้าหมายที่วางไว้ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
 - ก าหนดวิธีด าเนินการจัดการประมง โดยเน้นการท าประมงที่มี

ผลกระทบเชิงนิเวศต่ า 
- ก าหนดงบประมาณ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
- น าเสนอแผน EAFM เพ่ือพิจารณาปรับปรุง โดยการระดม    

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการตามแผน - ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง - ติดตาม ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
5.3 การน าเสนอข้อมูลและผลการศึกษาเชิงพื้นทีโ่ดยใช้แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดท าโดยโปรแกรม QGIS  

 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการฯ นับจากการก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่โครงการอย่างชัดเจน น าไปสู่การระบุปัญหา จัดล าดับ และก าหนดเป้าหมายที่ตรงประเด็น มีการตรวจสอบ
ข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างครอบคลุม น าไปสู ่การพัฒนาแผนการด าเนินกิจกรรมได้ตรงตาม
วัตถปุระสงค์ ท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลถึงความส าเร็จเป็นอย่างดีของโครงการ  

แผนที่ที่แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรม QGIS (ภาพที่ 34 - 38) 
และใช้เป็นแผนที่น าทางในการพิจารณาประเด็นปัญหา การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้านการประมงและด้านสังคม
เศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์โครงการ และใช้ในการน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมระดมความคิดเห็นตลอดการ 
สัมมนา 4 ครั้ง ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท าประมงในพ้ืนที่กว่า 300 คน  

จากผลการด าเนินโครงการฯ พบว่า การน าเสนอข้อมูลผ่านทางแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่ชัดเจนนั้น (ภาพท่ี 39) ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจ
สถานการณ์ของทรัพยากรในพ้ืนที่ มีข้อเสนอแนะที่กว้างขวาง และมีความเข้าใจที่ตรงกัน น าไปสู่การยอมรับ 
จนได้ข้อสรุปมาตรการและแผนงานในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพ้ืนที่จังหวัดตราด 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ น าเสนอต่อคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
ภาพที่ 34  ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด 
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ภาพที่ 35  อาณาเขตทางทะเลและเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด 
 

  

   

ภาพที่ 36  อาณาเขตพ้ืนที่อนุรักษแ์ละแหล่งปะการังเทียมบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด  
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ภาพที่ 37  แหล่งทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด  
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ภาพที่ 38  กิจกรรมการท าประมงที่ส าคัญบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด 
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ภาพที่ 39 การน าเสนอข้อมูลในโครงการกลยุทธ์การจัดการสัตว์น้ าพลอยจับไดจ้ากการประมงอวนลากในจังหวัดตราด 
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บทที่ 6 
บทสรุป 

การประมง โดยเฉพาะการประมงทะเลของไทย มีโครงสร้างที่ซับซ้อน เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของทรัพยากรสัตว์น้ า เรือประมง เครื่องมือประมง และวิธีการท าประมง ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะที่ตั้ง   
ทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารจัดการ
ประมงเชิงพ้ืนที่จึงเป็นหลักการส าคัญภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องมีระบบการจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information System: GIS) จั ด เป็นระบบ         
การจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลด้านการประมงที่มีความหลากหลายและสัมพันธ์กับต าแหน่งที่ตั้ง 
โดย GIS จัดเป็นชุดเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล (collecting) ตรวจสอบข้อมูล 
(checking) รวมกลุ่มข้อมูล (integrating) เรียกคืนข้อมูล (retrieving) แปลงข้อมูล (transforming) วิเคราะห์ข้อมูล 
(analyzing) และแสดงผล (displaying) ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า จัดระบบโครงสร้าง 
ของแฟ้มข้อมูลต่างๆ ด้านการประมง เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องกัน และ GIS         
ยังอ านวยให้การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในลักษณะของต าแหน่งพ้ืนที่          
หรือในรูปแบบแผนที่  

  โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมทีส่ามารถรองรับความต้องการของการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการประมงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้จัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ใช้งานง่าย 
ลักษณะการใช้งานเป็นแบบติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ (Graphical User Interface: GUI) ซึ่งสะดวก
ต่อการใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจน
สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ 
แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF  โปรแกรม QGIS สามารถแก้ไข 
Shape File format สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของข้อมูลเชิงพื้นที่  (Spatial analysis) และแสดงผล
ข้อมูลเชิงต าแหน่งในรูปแบบของแผนที่ สร้างและแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute data) สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่ก าหนด และที่ส าคัญจัดอยู่ในกลุ่ม
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ซึ่งสามารถน ามาศึกษาและใช้งานได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS โดยการน าองค์ความรู้และผลการวิจัยมาจัดท า    
แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่อผู้ใช้ทรัพยากร ในการวางมาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในจังหวัดตราด พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจสถานการณ์ของทรัพยากรในพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดแนวความคิดรอบด้านในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าบนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย เชื่อมโยงให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เกิดการยอมรับ
และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่เป็นไปแบบมีส่วนร่วม
และอยู่บนพ้ืนฐานในเชิงระบบนิเวศท่ีแท้จริง  
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