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การแสดงผลแผนทีผ่านระบบเครอืขายในรปูแบบเวกเตอร 
On-line Spatial Data in Vector format 

          
บทคัดยอ 

จากความตองการในการสอบถาม เรียกคนขอมูลแผนที่ผานระบบเครือขายที่มีสูง ผนวกกับ
ขอจํากัดในเรื่องของคาใชจายในการจัดหาเทคโนโลยีที่คอนขางแพง ทําใหเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
สอบถามและเรียกคนขอมูลถูกจํากัดอยูภายในกลุมเล็กๆ ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพร เพ่ือให
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในเทคโนโลยีดังกลาว การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนน ในการพัฒนากระบวนการเรียก
คน และแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขาย โดยอยูบนพื้นฐานของซอรฟแวรเปดรหัส (Open Source 
Software)  

กระบวนหลักประกอบดวย  การแปลงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (Geographic 
Information System; GIS) ไปสูระบบฐานขอมูล ภายใตเทคโนโลยี SVG และการแสดงผลขอมูลผาน
ระบบเครือขาย ผลการศึกษาพบวา ระบบสามารถสนับสนุนการสอบถาม เรียกคน และแสดงผลขอมูล
แผนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้แผนที่ เหลานั้นยังมีความยืดหยุนตอการปรับแก  เพิ่มเติม                 
ไดเปนอยางดี  
 
1. บทนํา 
     การนําเสนอขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) บนระบบ Internet โดยใชเทคโนโลยี  SVG  
(Scalable Vector Graphics)  เปนอีกทางเลอืกในการแสดงขอมูลแผนทีแ่ละขอมูลเชิงบรรยายบนระบบ 
Internet  โดยที่ขอมูลแผนทีท่ี่แสดงผาน Web Browser จะอยูในรูปแบบเวกเตอร (Vector)  ซึ่งทําให
สามารถปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ ตลอดจนองคประกอบของแผนที่ ในลักษณะเชิงโตตอบ(Interactive) 
กับผูใช บนระบบ Internet ไดดีกวา การแสดงแผนที่ในรูปแบบราสเตอร (Raster) ซึ่งมีลักษณะเปน non- 
Interactive  นอกจากนี้ SVG  (Scalable Vector Graphics) ยังเปนซอฟทแวรเปดเผยรหัส (Open Source 
Software) แกผูสนใจพัฒนาตอ จึงทําใหการนําเสนอขอมลูสารสนเทศภูมิศาสตรมีความยืดหยุนตอผูใช
ในอนาคตมากที่สุด 
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2. จุดประสงค  
แสดงผล สืบคน ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และขอมูลเชิงบรรยายจากฐานขอมูล  ข้ึน

บนระบบเครือขาย (Internet) อยางงาย 
 
3. เทคโนโลยขีองระบบ 
     SVG  (Scalable Vector Graphics)   
       SVG   เปนโครงสรางภาษาหนึ่งของ XML (Extensible Markup Language) สรางขึ้นเพื่อใช
ในการแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติ โดย SVG จะกําหนดรูปแบบของวัตถุ 3 ชนิด คือ Vector Graphic 
Shape (เชน สวนของเสนตรง และเสนโคง) , รูป และตวัอักษร  โดยสามารถท่ีจะกําหนด grouped, 
style, transformed หรือ composite ใหแกวัตถุใน SVG ได อีกท้ังยังเพิ่มเติมคุณสมบัติ transformations,  
clipping paths, alpha masks, filter effects, template object และอ่ืนๆอีกมากมาย 
                    เนื่องจาก SVG เปน XML ดังนั้นจึงมีการสราง DOM (Document Object Model) สําหรับ 
SVG โดยอางอิงตามมาตรฐานของ W3C ซึ่งทําให SVG มีคุณสมบัติ Dynamic และ Interactive ตามไป
ดวย แมแต event handle อยาง  on mouse over หรือ on click ก็สามารถกําหนดลงในแตละวตัถุของ 
SVG ไดดวย  นอกจากนี้ SVG ยังสามารถติดตอกับ XML อ่ืนๆ ใน Web page เดียวกันได 
     JavaScript 
         JavaScript  เปนภาษาสคริปตท่ีทํางานทางฝงของ Client โดย JavaScript  จะมีหนาเพื่อใช
ในการควบคุมการทํางานของแผนที่ การแสดงผลขอมลูในลกัษณะทีต่อบโตกับผูใช เชน การ สราง
เครื่องมือคนหาขอมูล  การแสดงพิกัดภูมิศาสตรเมื่อ mouse วางดานบนของแผนที่ เปนตน 
     Relational  Database 
         ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ที่มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของความสัมพันธ    ซอฟทแวรที่
นิยมใชเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพนัธไดแก PostgreSQL MySQL Oracle เปนตน ฐานขอมลูท่ี
ดีควรเปนฐานขอมูลที่คนหาขอมูลไดงาย และสะดวกในการแกไข ปรบัปรุงขอมูล 
      Serverside Script 
                      Serverside Script เปนจะถกูเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอร เชน Perl, PHP, JSP เปนตน 
โดยจะทําหนาที่เปนคําสั่งในการดึงขอมูลจากฐานขอมลูบนฝง Server เพ่ือใหแสดงผลผาน WebBrower 
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4. การทํางานของระบบ 
          4.1  เตรียมขอมลูเชิงพื้นทีแ่ละขอมลูเชิงบรรยาย 
                   ทําการเตรยีมขอมูลระบบสารสนเทศภูมิสาสตรที่ตองการแสดง ดวยโปรแกรม PC Arcview 
โดยจะทําการกําหนดขนาดของแผนที่ทีจ่ะทําการแสดง 
             4.2   การวิเคราะหขอมูล Graphics 

      กอนท่ีจะนําขอมูลท่ีไดจากการสืบคนมาสรางเปน SVG น้ันจะตองผานขั้นตอนการทํา 
Graphic Manipulate โดยกระบวนการแรกที่ทําคือกระบวนการ Generalization ขอมูลกอน โดยใน
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใชวิธีการ simplification ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในกระบวนการ Generalization 
จุดประสงคก็เพื่อใชลดจํานวนของจุดท่ีจํานํามาสรางเปนเสน ตามภาพประกอบที่ โดยวิธีการที่ใชใน
การลดจุดก็คือ Perpendicular Distance ซ่ึงเปนวิธีการที่งายและไดผลลัพธที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอยางการลดจํานวนจุด 
           4.3 การสรางไฟล SVG  

    เมื่อไดชุดขอมูลท่ีผานขั้นตอนการ Generalization แลวจึงเขาสูกระบวนการสรางไฟล SVG 
และในสวนขอมูลที่เปน Attribute ระบบจะสรางออกมาใหเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบของ XML โดยใช
คียหลักเปนตัวแสดงความสัมพันธกันระหวาง SVG กับ XML ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชนในการประยุกตใช
งาน โดยการสรางไฟล SVG น้ันสามารถที่จะสรางแบบอัตโนมัติเมื่อผูใชรองขอขอมูล หรือแบบสราง
เก็บไวก็ไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับการใชงาน 
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            4.4   การสรางไฟล JavaScript  
     สรางไฟล JavaScript สําหรับใชในการควบคุมการทํางานของ SVG เชนการขยายแผนที่ 

การยอขนาดแผนที่ รวมถึงกําหนดคาตัวแปรท่ีจําเปนตองใชในการควบคุมการทํางานของ SVG 
            4.5   การแสดงผล 
      เมื่อระบบสรางไฟลที่จําเปนกับสําหรับสรางระบบ Internet GIS ผูใชงานสามารถนําไฟลที่
ระบบสรางให นํามาจดัใหเขาสูรูปแบบที่ตองการ 
 
  5.  ผลการทดลอง 
 5.1 ระบบสามารถที่จะสรางไฟล SVG ที่ใชในการแสดงผลแผนที่ในรูปแบบ Vector ไดโดย
สามารถแสดงไดทั้งบนเครือขาย Internet และบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Stand Alone ไดท้ังนี้ข้ึนอยู
กับความตองการของผูใชงาน 
 5.2 ระบบสามารถที่จะใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการแสดงผลแผนที่ โดยมี GUI ที่
ผูใชงานโดยทั่วไปสามารถใชงานไดอยางงาย โดยมีองคประกอบของสวนแสดงผลทั้งหมด 5 สวน
ดวยกันดังนี้  
        5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการควบคุมแผนที่ เชน การขยายแผนที่เขา การยอแผนท่ี การเลื่อน
แผนท่ี การวัดระยะทาง การสืบคนขอมูลหรือการแสดง Information ของชั้นขอมูล 
        5.2.2  สวนการแสดงผลแผนที่ รวมไปถึงการแสดงพิกัดของแผนที่ ณ ตําแหนงที่             
Mouse อยู 
                       5.2.3  สวนการควบคุมชั้นขอมูลแผนที่ สามารถเลือกที่จะแสดงผลชั้นขอมูลหรือไม
แสดงผล ช้ันตางๆได 
                       5.2.4  สวนการแสดงผลขอมูลเชิงบรรยายพรอมรูปภาพจากฐานขอมูล 
                5.3 สามารถนําระบบมาพัฒนารวมกับ Web Application เพ่ือนํามาประยุกตการใชงานเชน 
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลและนํามาสรางเปนแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) รวมถึงการ
นําเสนอขอมูลตารางและการแสดงขอมูลในรูปของ Chart หรือกราฟ 
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รูปท่ี 2 แสดงตัวอยางการแสดงผลขอมูลผาน web browser 
 

ฟงกชนัการขยาย-ยอและเลือ่นภาพ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงการขยายภาพดวยเครื่องมือ Zoom in 
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รูปท่ี 4 แสดงการขยายภาพดวยเครื่องมือ Zoom out 
 
 

 
 

 
ฟงกชนัการคํานวณคาพกิดัภูมิศาสตร 

 

 
รูปที่ 3 แสดงคาพิกัดและขอมูลช่ืออาคาร 

 
 
  

แถบเครื่องมือท่ีใชควบคุมการแสดงผลแผนที่ 
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ฟงกชนัการแสดงผลขอมลูเชิงบรรยาย 
  

  ทําการ Click อาคารที่ตองการเรียกดูขอมลูเชิงบรรยาย จากฐานขอมลู 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงขอมูลเชงิบรรยาย
จากฐานขอมลู 
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ฟงกชนัการคนหาอาคารจากฐานขอมลู 
 ผูใชสามารถคนหาอาคารตางๆท่ีตองการได โดยสามารถคนหาไดจากรายชื่อของหนวยงาน
และชื่อของอาคาร ผลการคนหาจะแสดงบนแผนท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงรูปภาพจากฐานขอมลู 
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ฟงกชนัการเสนอขอมลูสารสนเทศภูมิศาสตรใน Application ตางๆ 
 

 
แสดงผลปริมาณการใชไฟฟาของอาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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แสดงผลปริมาณการใชบริการโรงอาหาร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 

 
แสดงเสนทางเดินรถบัสสายตางๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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แสดงเสนทางในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

 

 
แสดงภาพสามมิติของอาคาร ตางๆภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 


