
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1. ชื่อผลงาน  การศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกําหนดกรอบแนวทาง 
การนําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com 

2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  ป พ.ศ. 2548 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

กรุงเทพมหานครเปนองคกรที่มีหนวยงานระดับสํานัก 16 สํานัก 3 สํานักงานและระดับสํานักงานเขต 
50 สํานักงานเขต การนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS : Geographic Information System)  
มาใชเปนเครื่องมือชวยในการบริหารและปฏิบัติงานทุกหนวยงานโดยจดัหาระบบทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ใน
ฐานะศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดในการจัดหาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสวนกลางเพื่อนํามาใหบริการหนวยงานในสังกัด กทม. ซ่ึงจะเรียกระบบนีว้า “ระบบ BMA GIS 
ONLINE”  

ตนปงบประมาณ 2548 กองสารสนเทศภูมิศาสตรไดทําการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สวนกลาง ประกอบดวย 

1. คอมพิวเตอรสําหรับใชเปน Server จํานวน 4 ชุด  
2. โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS) คือ Oracle Spatial 9i  
3. โปรแกรมสําหรับพัฒนาระบบ GIS WEB เพื่อสรางและแกไขแผนทีผ่านระบบ Internet/Intranet  
4. โปรแกรมสําหรับพัฒนาระบบ GIS WEB เพื่อคนหาและแสดงผลขอมูลเสนทางที่เหมาะสมกับ 

การเดินทางผานระบบ Internet/Intranet  
5. โปรแกรมสําหรับพัฒนาระบบ GIS WEB เพื่อคนหาและนําเสนอที่ตั้งอาคาร และขอมูลสําคัญของ

สํานักงานเขตผานระบบ Internet/Intranet 
ในการนํามาใชงานเพื่อนํามาใหบริการหนวยงานในสังกดั กทม. โดยจดัทําเปนระบบสวนกลาง

พรอมชองทางการติดตอเช่ือมโยงใชงานขอมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Portal) 
รวมกันมกีารวเิคราะหออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกําหนดกรอบแนวทางการนําเสนอ
สารสนเทศภูมิศาสตรผาน GIS Portal (ภายหลังมีการกําหนดชื่อ Web site กลางดาน GIS ของ กทม. สําหรับ
ระบบ Internet ช่ือ www.bangkokgis.com และระบบ Intranet ช่ือ intranet.bangkokgis.com) โดยองคความรู
หรือแนวคิดทีน่ํามาใชในการวิเคราะห ออกแบบระบบฯ ประกอบดวย 3 องคความรูหลัก คือ 

1. องคความรูดานการจดัทําและการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ซ่ึงกลาวถึงระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ในฐานะที่เปนระบบที่ใชในการเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะหและแสดงผล
ขอมูลเชิงพื้นที่ ทั้งทางดานแผนที่และขอมูลตัวเลขตัวอักษร โดยใชในงานที่เกีย่วของกับขอมูลเชิงพื้นที่เปน
หลักซึ่งขอมลูดังกลาวจะมีการอางอิงกับระบบพิกดับนพื้นโลก ซ่ึงขอมูลดาน GIS ประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.1 ขอมูลแผนที่ (Graphic/Map) ไดแก Base map, GIS Common data และ GIS Specific Data  
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1.2 ขอมูลประกอบแผนที่ (Attribute) ซ่ึงเปนขอมูลตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพตาง ๆ เชน  
ความกวาง ความยาว เสนผาศูนยกลาง ความลึก และประเภทของทอระบายน้ํา รูปถายอาคาร เปนตน 

2. องคความรูดานการกําหนดกรอบแนวคดิการออกแบบและนําเสนอสารสนเทศผาน Web 
Technology ซ่ึงกลาวถึงแนวทางในการออกแบบ Web ที่สําคัญ 5 องคประกอบ คือ 

2.1 เนื้อหา (Content) เปนสวนที่สําคัญอยางยิ่งใน Web โดยจะเปนการรวบรวมสิ่งที่
ตองการนําเสนอเพื่อส่ือใหเห็นถึงวัตถุประสงคของ Web มีแบบฟอรมตางๆ และรายละเอียด ประวตัิ ที่ตั้ง
ขององคกร ส่ิงเหลานี้สามารถจัดเรียงขอความ ใหเปนระเบียบ มีจุดเดนเห็นไดชัดพรอมทั้งสามารถเขาถึง
การใชงานไดงาย โดยใชเทคโนโลยี markup เชน HTML เปนตน 

2.2 การนําเสนอ (Visuals) โดยปกตหินาจอจะใชเทคนิค layout มาชวยในการจดั 
องคประกอบตางๆ ใน Web Layout จะถูกสรางโดย HTML หรือ Flash และบางที่อาจจะนําเอาความสามารถ
ของกราฟกมาเปนสวนประกอบเพื่อตกแตงสําหรับนําเสนอไดเชนเดยีวกัน รูปแบบการนําเสนอของ Web 
Site ที่เกีย่วกับรูปภาพก็ไมใชส่ิงที่สําคัญเสมอไป แตยังมลัีกษณะรูปรางหนาตาหรือหลักเกณฑตางๆ พรอม
ทั้งวินัยของ Web ซ่ึงเปนสิ่งที่จะมองขามไปเสียมิได  

2.3 เทคโนโลยี (Technology) เปนการนําเอาความสามารถของเทคโนโลยีมาใชในการ
ออกแบบเกีย่วกับเนื้อหา นอกจากนีย้ังมีเทคโนโลยีที่เปนสวนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรม 
client-side JavaScript server-side Application  

2.4 ความเร็วการแสดงผล (Delivery) ความเร็วและความนาเชื่อถือสําหรับในการนําเสนอ 
Web ผานอินเทอรเน็ตหรือเครือขายภายในขององคกรเกี่ยวกับเซิรฟเวอร ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชพรอม
ทั้งสถาปตยกรรมของ Network ที่ใหบริการ นอกจากนี้การออกแบบทางดาน Graphic และ File ตองไม
ขนาดใหญจนเกินไปเพราะจะตองใชเวลาในการดาวนโหลดนาน 

2.5 วัตถุประสงค (Purpose) เหตุผลของ Web สวนใหญอยูที่ภาวะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่
เปนไปในทิศทางใดเหมาะที่จะลงทุนหรอืไม โดยเปนปจจัยที่สําคัญที่ถูกนํามาพิจารณากอนเปนอันดับแรก
กอนที่จะตัดสนิใจลงมือดําเนินการในสวนอื่นๆ ทั้งหมด 

3. องคความรูดานการวิเคราะห ออกแบบระบบ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
ที่แบงเปน 7 ขั้นตอน ไดแก  
  3.1 การคนหาและการเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เปนการคนหา
โครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรไดรับการพัฒนา โดยการจําแนกและจัดทําโครงการ และเลือกโครงการที่
เหมาะสมที่สุด 

3.2 การเริ่มตนและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) เปนการศึกษาความ
เปนไปได กําหนดระยะเวลาดําเนินการแตละขั้นตอนและกิจกรรมเพือ่นําเสนอตอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
ใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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 3.3 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานของระบบ
เดิมเพื่อหาปญหาที่เกิดขึน้ รวบรวมความตองการในระบบใหมแลวนําความตองการเหลานั้นมาศึกษาและ
วิเคราะหเพื่อแกปญหาดังกลาว ดวยการใชแบบจําลองตาง ๆ ชวยในการวิเคราะห  

3.4 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เปนขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทํางาน
ของระบบ โดยการออกแบบในเชงิตรรกะนีย้ังไมไดมกีารระบุถึงคณุลักษณะของอปุกรณที่จะนํามาใช เพียงแต
กําหนดถึงลักษณะของรูปแบบงานที่เกิดจากการทาํงานของระบบ ลักษณะการนําขอมูลเขาสูระบบและผลลัพธ
ที่ไดจากระบบ 

3.5 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เปนขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทาํงานของ
ระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณที่จะนํามาใช เทคโนโลยี โปรแกรมภาษา
ที่จะนํามาเขยีนโปรแกรม ฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขายที่เหมาะสมกับระบบ  

3.6 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เปนขั้นตอนในการนําขอมูลเฉพาะของ
การออกแบบมาทําการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามคุณลักษณะ และรูปแบบตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว 
หลังจากเขยีนโปรแกรมเรียบรอยแลว นกัวิเคราะหจะตองทําการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดทายคอืการติดตั้งระบบไมวาจะเปนระบบใหมหรือเปนการพัฒนาระบบ
เดิมที่มีอยู โดยทําการติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ พรอมทั้งจัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตรอบรมใหแก
ผูใชงานที่เกีย่วของ 

3.7 การซอมบาํรุงระบบ (System Maintenance) เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรพฒันาระบบ 
(SDLC) หลังจากระบบใหมไดเร่ิมดาํเนินการผูใชระบบอาจจะพบกับปญหาทีเ่กดิขึ้นเนือ่งจากความไมคุนเคย
กับระบบใหม และคนพบวิธีการแกไขปญหานั้น เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชเอง ดังนั้นนกัวิเคราะห
ระบบและโปรแกรมเมอรจะตองคอยแกไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่ทําการพัฒนาขึน้จนกวาจะเปนที่พอใจ
ของผูใชระบบมากที่สุด ปญหาที่ผูใชระบบคนพบระหวางการดําเนินงานนั้นเปนผลดีในการทําใหระบบ
ใหมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูใชระบบเปนผูที่เขาใจการทํางานเปนอยางดี 
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ 

การศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกําหนดกรอบแนวทางการนําเสนอ
สารสนเทศภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com เปนการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการตดิตั้งและ
ใชงานทรัพยากรกลางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผาน GIS Portal ซ่ึงเปนการผนวก GIS Technology กับ 
WEB Technology เพื่อนํามาใหบริการหนวยงานในสังกดักรุงเทพมหานคร และเนื่องจาก “ระบบ BMA GIS 
ONLINE ไมใชระบบงาน (Application)” การศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฯ จึงประยุกตใชหลักการตาม
กระบวนการของวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) เปนแนวทางการศึกษา วิเคราะห ออกแบบฯ โดยกระบวนการ 
ขั้นตอน ประกอบดวย 

4.1 การศึกษาปญหาและความตองการระบบฯ 
4.2 การศึกษาความเปนไปได 

 4.3 การวิเคราะหออกแบบระบบฯ โดยผลจากการออกแบบ ประกอบดวย 
4.3.1 กรอบแนวคิดระบบ BMA GIS ONLINE 
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4.3.2 แบบจําลองโครงสรางการเชื่อมโยงภายในระบบ BMA GIS Online 
4.3.3 กําหนดกรอบแนวคิดการนําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรพรอมกําหนดกรอบ 

การนําเสนอเนื้อหา โครงสรางของเนื้อหา (Content) ใน Web site : www.bangkokgis.com  
5. ผูรวมดําเนนิการ “ไมม”ี 
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏบิัต ิ

6.1 การศึกษาปญหาและความตองการระบบฯ 
  ปญหาและความตองการระบบ BMA GIS ONLINE เบื้องตน เกิดจาก 4 สาเหตุหลัก คอื 
  6.1.1 ความตองการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานในสังกัด กทม. 
เนื่องจากหนวยงานมภีารกิจและหนาที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการพืน้ที่ จึงควรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เปนเครื่องมือชวยบริหารและปฏิบัติงานดงักลาว ทั้งนีห้นวยงานควรจะมี GIS Servers, GIS Software, Base 
Map และ GIS Common Data เปนอยางนอย 
   6.1.2 ปญหาและความตองการการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานเดิมซ่ึงเปน Windows Base 
Application ใหเปน Web base Application ซ่ึงจะงายตอการบริหารจัดการ และการใชงานเนื่องจากสามารถ
เรียกใชงานผาน Internet Explorer ที่ผูใชคุนเคยกับ Users Interface อยูแลวประกอบกับระบบงานเดิมการใชงาน
ที่ซับซอน กองสารสนเทศภูมิศาสตรตองเขาไปดูแล ณ หนวยงานทีใ่ชงานระบบทั้งการฝกอบรม การติดตั้งและ
การซอมบํารุง ในขณะที่ระบบงานลักษณะ Web base Application กองสารสนเทศภูมิศาสตรดูแลการติดตั้งและ
การซอมบํารุงเฉพาะที่สวนกลางเปนหลักเทานั้น 

6.1.3 ความตองการประหยัดงบประมาณทีใ่ชในการการพัฒนาระบบทีร่ะบบงานเดิมซึ่งเปน 
Windows Base Application จําเปนตองจดัหาและตดิตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอรทกุเครื่องที่ตองการใชงานซึ่ง กทม. ตองซ้ือสิทธิ์การใชงานโปรแกรมจํานวนมาก ทั้งทีบ่างครั้ง
ความตองการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไมมีความซับซอนมาก จึงทําใหส้ินเปลื้องงบประมาณในการ
จัดหาโปรแกรมเหลานั้น และเมื่อ Web Technology เขามามีบทบาทตอการพัฒนาระบบ GIS กองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร จึงเห็นวาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปของ Web base Application โดยจัดหาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรสวนกลาง (BMA GIS ONLINE) เพื่อนํามาใชงานรวมกนั 
  6.1.4 ความตองการจัดทําชองทางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ใชงานขอมลู โปรแกรมและ
สาระทางวิชาการ ตลอดจนการนําเสนอผลงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผาน GIS Portal ของ กทม. 
 6.2 การศึกษาความเปนไปได 
  ในการศึกษาความเปนไปได มีการพิจารณาปจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี ้
  6.2.1 ความเปนไปไดดานบทบาทหนาที่ขององคกร  

กองสารสนเทศภูมิศาสตร นอกจากมีฐานะเปนสวนราชการแลว ในอกีฐานะหนึ่งถูก
กําหนดใหเปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร จึงเปนหนวยงานกลางที่มีบทบาทหลัก
ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของ กทม. โดยหนาที่หลัก คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-
ดาน GIS การจัดทํา จัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดาน GIS การพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศดาน GIS 
เพื่อสนับสนุนและบริการใหงานสารสนเทศภูมิศาสตรเกดิประโยชนตอองคกรและประชาชน ทั้งนี้บทบาท
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ดังกลาวมุงใหประโยชนกับผูใช (Users) ระบบ GIS ไดแก ผูบริหารผูปฏิบัติงานในหนวยงานระดับสํานัก 
สํานักงานเขต และหนวยงานอื่นในสังกัด กทม. ตลอดจนประชาชนผูรับบริการ ดังนัน้ กองสารสนเทศ-
ภูมิศาสตรจึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนกลาง (BMA GIS ONLINE) ใหสามารถสนับสนุนการ
ทํางานและใหบริการหนวยงานในสังกดั กทม.ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
  6.2.2 ความเปนไปไดดานเทคโนโลยี 

จากการศึกษาการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ในรูป GIS Web ขององคกรในตางประเทศ
ผาน Web Site ตาง ๆ เชน   www.mapquest.com, www.delorme.com, maps.massgis.state.ma.us รวมทั้งทดลอง
ใชงานระบบฯ ในระยะแรก พบวา ระบบฯที่มีอยูสามารถออกแบบและพัฒนาใหใชงานอยางเสถียรได ประกอบ
กับกองสารสนเทศภูมิศาสตรมีบุคลากรและทรัพยากรดานระบบสารสนเทศอยูแลว การพัฒนาเพื่อสนับสนุน 
การทํางานและใหบริการหนวยงานในสังกัด กทม. จึงมคีวามเปนไปไดอยางแนนอน 
  6.2.3 ความเปนไปไดดานการดําเนินงาน 
   จากแนวคิด “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนกลาง ( BMA GIS ONLINE)” 
พบวา ทรัพยากรกลางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะถูกนํามาตดิตั้งที่สวนกลางและใหบริการกับ
หนวยงานในสังกัด กทม. โดยแตละสวนมีบทบาทที่ตองดําเนินงาน ดงันี้ 

กองสารสนเทศภูมิศาสตร ในฐานะหนวยงานกลางจะมหีนาที่ติดตั้ง ดแูล  
บริหาร จัดการระบบฯ รวมทัง้การใหคําแนะนํา ฝกอบรมการใชงานใหกับหนวยงานในสังกัด กทม. ซ่ึงกอง-
สารสนเทศภูมิศาสตรสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน นกัวิชาการคอมพวิเตอร 
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการแผนที่เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร นายชางเทคนิค และ
ตําแหนงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่มีทั้งประสบการณและศักยภาพในการดําเนินการ 

สําหรับหนวยงานในสังกดั กทม. ที่มาใชบริการจากระบบ BMA GIS  
ONLINE จะมบีทบาท 2 ลักษณะ คือ 

1) บทบาทในฐานะผูใชงานขอมูลและโปรแกรม ซ่ึงจะสามารถใชงานได 
งาย เนื่องจากระบบงานจะอยูในรูป Web base Application ที่ผูใชคุนเคยกับการใชงาน Internet Explorer อยู
แลว จึงไมนาจะเปนอุปสรรคในการใชงาน 
   2) บทบาทในฐานะผูพัฒนาระบบ ซ่ึงจะเปนหนวยงานที่มีเจาหนาที่ทีม่ีความรูดาน
การพัฒนาโปรแกรม สามารถใชงานระบบฯ ไดโดยการปรึกษา หารือ อบรมหรือรวมพัฒนาโปรแกรมกับ
เจาหนาที่ของกองสารสนเทศภูมิศาสตรโดยตรง และเมื่อมีปญหาการใชงาน หรือการโยกยายตําแหนง 
เจาหนาที่ของกองสารสนเทศภูมิศาสตรกส็ามารถเขาไปดําเนินการแกไขปญหาได หนวยงานจึงนาจะ
สามารถใชงานระบบฯในฐานะผูพัฒนาระบบ โดยดําเนนิการไดอยางตอเนื่อง 
 6.3 การวิเคราะหออกแบบระบบฯ 
  6.3.1 วิเคราะหการพัฒนาระบบงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเดิม 

ระบบงานดานสารสนเทศภูมศิาสตรที่ กทม. มีอยูเดิมจะถูกพัฒนาในลักษณะ 
Window Base หนวยงานทีพ่ฒันาและใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดแก สํานกัยุทธศาสตรและ-
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ประเมินผล (สํานักนโยบายและแผน เดิม) สํานักการคลัง สํานักการระบายน้ํา สํานักผังเมือง สํานักการโยธา 
โปรแกรมระบบงานที่พบ ไดแก โปรแกรมการจัดเก็บภาษี โปรแกรมสําหรับการจัดเก็บขอมูลเสนทางระบายน้ํา
และพื้นทีน่้ําทวม โปรแกรมสําหรับการจัดเก็บขอมูลที่ดินและอสังหารมิทรัพยของ กทม. โปรแกรมระบบงาน
จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะเขตทวีวัฒนา โปรแกรมสําหรับการจัดเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอม เปนตน เมื่อพิจารณา
ลักษณะและองคประกอบของระบบงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเดิมโดยทัว่ไป พบวา  

Hardware ประกอบดวย Personal Computer และ อุปกรณ ประกอบทีเ่ปนสวน
ของการผลิตแผนที่ซ่ึงไดแก Plotterและ Printer สําหรับกรณีที่มีการเชื่อมโยงใชงานขอมูลจะเปนระบบ
เครือขายขนาดเล็กภายในหนวยงานจะมีการติดตั้ง Database Server และอุปกรณระบบเครือขาย เชน 
Switching, Hub, Repeater เปนตน 

Software ที่พบจะเปน GIS Commercial Software เชน Arc/Info, ArcView, 
MapInfo สวน Software ที่จัดการฐานขอมลูสําหรับงานดาน GIS สวนใหญเปนสวนที่ผนวกมากับ GIS 
Commercial Software มีเพียงบางสวนที่นํามาใชเพิ่มเติมคือ Microsoft Access  

Data / Information ที่ปรากฏในระบบงานเดิมจะเปนแผนที่และขอมูลประกอบแผนที่ 
ทั้งที่เปนแผนที่ฐาน (Base Map), GIS Common Data และ GIS Specific Data ซ่ึงปรากฏรายละเอียดอางอิงแผน
ที่ฐานมาตราสวน 1 : 1,000 มาตราสวน 1 : 4,000 มาตราสวน 1 : 10,000 และมาตราสวน 1 : 20,000 โดยทั้งหมด
จะถูกจดัเก็บไวใน Database Server กรณีที่เปนระบบเครอืขายขนาดเลก็ภายในหนวยงานหรือติดตั้งที่ Personal 
Computer ของระบบงานนัน้ ๆ 
  6.3.2 วิเคราะหการพัฒนาระบบงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหม 

ในการศึกษาเพื่อตอบปญหาความตองการหลัก 4 ประการขางตน คือ ความตองการใช
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของหนวยงานในสังกัด กทม. ความตองการการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานเดิม 
ความตองการประหยดังบประมาณ และความตองการจดัทําชองทางที่เปน GIS Portal ของ กทม. ผูศึกษาได
ศึกษา วเิคราะห ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกําหนดกรอบแนวทางการนําเสนอสารสนเทศ-
ภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com ไว ซ่ึงผลผลิตที่เกิดจากการศึกษาดงักลาว ประกอบดวย 

1) กรอบแนวคิดระบบ BMA GIS ONLINE 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนกลางของ กทม. ประกอบดวย GIS Servers, GIS 

Software, Base Map, GIS Common Data, GIS Information, Application Program, Utility Program และ 
Database Software ทั้งนี้การใชงานของหนวยงานภายใน กทม. สามารถเรียกใชผานระบบ Internet และ
ระบบ Intranet ของ กทม. ผลผลิตที่จะเกิดขึน้ที่สํานักและสํานักงานเขต คือ GIS Application, GIS Common 
data, GIS Specific data และ GIS Information ดังปรากฏในแผนผังกรอบแนวคดิระบบ BMA GIS ONLINE 
ตอไปนี ้
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2) แบบจําลองโครงสรางการเชื่อมโยงภายในระบบ BMA GIS ONLINE 
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เชิงพื้นที่แกประชาชนทั้งในสวนที่เปนระบบ Internet และ Intranet ซ่ึงโครงสรางการเชื่อมโยงทั้ง 2 
สวนประกอบดวย Map server Web Server ซ่ึงจะเชื่อมใชขอมูลที่ Data server ตามที่ปรากฏในแผนผงั
แบบจําลองโครงสรางการเชื่อมโยงภายในระบบ BMA GIS ONLINE ขางตน  

ในการจดัสรรและติดตั้งทรพัยากรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่กองสารสนเทศภูมิศาสตรมีอยู
แลวใหเหมาะสม ไดออกแบบและกําหนดการติดตั้งใชงาน ดังนี ้

Map Server จะติดตั้ง GIS Software คือ ArcIMS และ Autodesk Map Guide 6.5  
Web Server จะติดตั้ง IIS6 ODBC และโปรแกรมภาษาที่ใชพัฒนา Web page เชน HTML, ASP.NET  
Data server จะติดตั้งโปรแกรม Oracle Spatial 9i พรอมกับจัดเก็บขอมลูแผนที่ฐานและขอมูล อ่ืน ๆ  

 สําหรับ GIS Application ที่พัฒนาขึ้นจะตดิตั้งอยูที่ Map server เนื่องจากระยะแรกมกีารพัฒนาตาม
โครงสรางการเขียนโปรแกรมตาม Software ArcIMS และ Autodesk Map Guide 6.5 เปนหลัก  

3) กรอบแนวคิดการนําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com
  การนําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com ไดกําหนด
วัตถุประสงคของ Web Siteไวเพื่อให กทม. มี Web Site กลางเปน GIS portal สําหรับเชื่อมโยงเครือขายการ-
เผยแพรสารสนเทศภูมิศาสตรในระดับเมือง ตลอดจนเปนแหลงเรยีนรูและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของ กทม. โดยขาราชการและประชาชนทั่วไปจะไดรับขอมูลและสารสนเทศ ผาน GIS portal นี้  

สําหรับการกําหนดกรอบแนวคิดการนําเสนอเนื้อหาไดกาํหนดใหตรงกับคําวา “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร หรืออักษร G-I-S” โครงสรางของเนื้อหา (Content) ถูกแบงเปนหมวด ๆ ตามแผนผัง ดังนี ้

G 1. GIS 
 Basic GIS 
 Basic Map 
 Remote Sensing 

 GPS 

I 1. BMA GIS Application 
 GIS Application ของหนวยงาน  
 GIS Utility program 

2. GIS data 
3. GIS Information 
4. คลังแผนที่ 
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S 1. คอมพิวเตอรเบื้องตน 
2. Hardware 

  3. Software 
4. Network 
5. การพัฒนาบุคลากร 

1.  หมวด GIS จะนําเสนอสาระเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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2.  หมวด BMA GIS Application ประกอบดวยสวนของ Web ที่เปน Static Page และ Interactive 
Page เชน เนื้อหาดานของ GIS Utility program, BMA Vision, GIS Application  ของหนวยงาน  

3.  หมวด GIS Data ประกอบดวยการใหบริการ Download ขอมูลตาง ๆ และการจัดทําระบบ
สมาชิก (GIS  User  Group) โดยขอมูลที่ให  Download  จะเปนชัน้ขอมูลแผนที่ฐานมาตราสวน 1 : 20,000 
ช้ันขอมูล GIS Common data ทั้ง format ที่เปน Shape file , .e00 , ฯลฯ ขอมูล data dictionary และอ่ืน ๆ 

4.  หมวด GIS Information ประกอบดวยสารสนเทศตาง ๆ โดยแยกเปนดาน ๆ เชน ประชากร 
สาธารณสุข การศึกษา การใชที่ดิน ส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

5. หมวด คลังแผนที ่เปนแผนที่สําเร็จรูป (Layout) ที่จัดไวให download นําไปใชงาน 
6.  หมวด System ประกอบดวยเนื้อหา คอมพิวเตอรเบื้องตน Hardware Software Network ที่ใชใน

งาน GIS รวมทั้งบุคลากรดาน GIS 
7. หมวด About Us จะเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกร เชน หนาที่ กิจกรรม ขาวสารของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครหรือกองสารสนเทศภูมิศาสตร  
8. หมวด จุลสาร GIS จะนําจลุสารที่กองสารสนเทศผลิตขึ้นประจํามาจดัทําในรูป Digital และเผยแพร 
9. หมวด ถาม–ตอบ GIS เปน Web board ที่ให ตอบคําถามและคําแนะนําเกี่ยวกับระบบ GIS  

7. ผลสําเร็จของงาน 
เมื่อดําเนินการศึกษา วเิคราะห ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกําหนดกรอบแนวทางการ

นําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรผาน Web site : www.bangkokgis.com แลว ผลสําเร็จของงานที่เกิดขึน้ คือ  
  1. กรุงเทพมหานครไดติดตั้งระบบ BMA GIS ONLINE ซ่ึงเปนทรัพยากรระบบ GIS 
สวนกลางที่ประกอบดวย GIS Servers, GIS Software, Base Map, GIS Common Data, GIS Information, 
Application Program, Utility Program และ Database Software  
  2. กรุงเทพมหานครมี Web Site กลางเปน GIS portal (ระบบ Internet ช่ือ www.bangkokgis.com 
และระบบ Intranet ช่ือ intranet.bangkokgis.com) สําหรับเชื่อมโยงเครือขายการเผยแพรสารสนเทศภูมิศาสตร 
ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกรุงเทพมหานคร 
8. การนําไปใชประโยชน 
  1. หนวยงานภายในกรุงเทพมหานครสามารถใชงานระบบ BMA GIS ONLINE ผานระบบ
เครือขายของกรุงเทพมหานครทั้งในสวนของระบบ Internet และระบบ Intranet  
  2. ขาราชการกรุงเทพมหานครมี GIS portal เปนชองทางเรียนรู พัฒนาและเผยแพรกิจกรรม
และขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
  3. ขาราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร
ผาน Web Site www.bangkokgis.com
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
 1. การศึกษา วเิคราะห ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE จําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยี 
ที่ตองผนวกกนัระหวาง Web Technology กับ GIS Technology ซ่ึงจะเกี่ยวของทั้งดานระบบคอมพวิเตอร 
ระบบเครือขาย Internet/Intranet ขอมูลแผนที่ โปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรม 
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