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3.2 ระบบงานปัจจุบนั 

กองนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร มีการจัดท าหนังสอืสถิติ

กรุงเทพมหานครรายปี โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสรุปเป็นหนังสอืสถิติ

กรุงเทพมหานครประจ าปี ทั้งน้ีหนังสื อดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน กองสารสนเทศภมูิศาสตร์ ซ่ึงสงักดัส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกบักอง

นโยบายและแผนรวมจะได้รับหนังสอืสถิติกรุงเทพมหานครทุกปีเช่นกนั  

เมื่อกองสารสนเทศภมูิศาสตร์ได้รับหนังสอืดังกล่าว ฝ่ายระบบเ ครือข่ายซ่ึงมีหน้าที่ พัฒนาและ

จัดท าโปรแกรมประยุกต์ด้าน  GIS บนระบบเครือข่าย ได้น าข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครบางรายการมา

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอสารสนเทศในรูปแผนที่ โดยน าเผยแพร่ผ่านทางระบบ Internet ภายใต้

เวบไซต์ www.bma.go.th/gis_online   

ข้ันตอนและขบวนการน าข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ ประกอบด้วย 

1. คัดเลือกข้อมูลสถิติที่จะน าเสนอในรูปแผนที่จากหนังสอืสถิติกรุงเทพมหานคร  

2. คัดเลือกช้ันข้อมูลแผนที่จากระบบ GIS 

3. น าเข้าข้อมูลในตารางข้อมูลประกอบแผนที่ (Attribute) 

4. ออกแบบการน าเสนอแผนที่ 

5. จัดท าข้อมูลแผนที่ด้วยระบบ GIS 

คดัเลือกขอ้มลูสถิติทีจ่ะน าเสนอในรูปแผนทีจ่ากหนงัสือสถิติกรุงเทพมหานคร  

 ฝ่ายระบบเครือข่ายจะได้รับหนังสอืสถิติกรุงเทพมหานครทุกปี ซ่ึงหนังสอืดังกล่าวมีก าหนด  

เผยแพร่กว่าปีปัจจุบัน 1 ปี เช่น ในปี พ.ศ. 2547 จะได้รับหนังสอืสถิติกรุงเทพมหานครที่เป็นข้อมูลของปี 

พ.ศ. 2546 เป็นต้น การคัดเลือกข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเบ้ืองต้น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะหารือและพิจารณาเลือกข้อมูลที่อ้างองิพ้ืนที่เขตปกครอง ทั้งระดับเขต

และแขวง ประเภทข้อมูลที่คัดเลือกได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

คดัเลือกชัน้ขอ้มลูแผนทีจ่ากระบบ GIS 

  ฐานข้อมูลที่จัดเกบ็ในรูปแผนที่เชิงรหัส (Digital map) มีการจัดเกบ็อ้างองิ 2 มาตราส่วนคือ 

มาตราส่วน 1 : 1,000 และ 1 : 20,000 โดยฝ่ายระบบเครือข่ายได้พิจารณาเลือกช้ันข้อมูลที่จัดท าและ

อ้างองิมาตราส่วน 1 : 20,000 มาใช้งานเน่ืองจากข้อมูลที่ต้องการน าเสนอเป็นข้อมูลส าหรับการบริหาร 

ไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอยีดถึงระดับอาคาร ถนน ซอย ทางเท้า โดยข้อมูลแผนที่เชิงรหัสที่เลือกใช้ได้แก่

ช้ันข้อมูล เขตปกครองซ่ึงแสดงพ้ืนที่เขต พ้ืนที่แขวง  
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น าเขา้ขอ้มลูในตารางขอ้มลูประกอบแผนที ่

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายระบบเครือข่าย ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ArcView 3.2  ซ่ึงมีข้ันตอนการ

ด าเนินการ ดังน้ี 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส าเนา (Copy) ช้ันข้อมูลที่เลือกไว้  

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พิจารณาลักษณะข้อมูลสถิติที่ต้องการจัดเกบ็แล้วออกแบบโครงสร้าง

ข้อมูล 

3. เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล สร้าง Fields ตามที่มีการออกแบบ 

โดยสร้าง Fields ต่อจากตารางข้อมูลประกอบแผนที่ (Attribute) ของช้ันข้อมูลที่ส าเนาไว้  

4. เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลน าเข้าข้อมูล 

ออกแบบการน าเสนอแผนที ่

 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือและพิจารณารายการข้อมูล 

ประเภทของข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเป็นกลุ่ม พร้อมออกแบบการน าเสนอข้อมูลโดยก าหนดสญัลักษณ์

ที่จะแทนกลุ่มข้อมูลที่จ าแนกไว้ 

จดัท าขอ้มลูแผนทีด่ว้ยระบบ GIS 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล  ใช้โปรแกรม 

ArcView 3.2 จัดท าแผนที่โดยใช้  Layout สร้างแผนที่ตามที่ได้ออกแบบไว้  
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ออกแบบการ

น าเสนอแผนที ่

ข้อมูลแผนที่ ข้อมูล

ประกอบแผนที่ และ

โปรแกรมการน าเสนอ

ข้อมูลสถติใินรปูแผนที่ 

น าเข้าข้อมูลในตารางข้อมูล

ประกอบแผนที่ (Attribute) 

พร้อมจัดท ารหัสประจ าตวัข้อมูล 

จัดท าข้อมูลแผนที่ด้วย

ระบบ GIS 

หนังสอืสถติิ

กรงุเทพมหานคร 

คดัเลือกข้อมูลสถติ ิ    

ที่อ้างองิเชิงพ้ืนที ่

 

สร้าง/แก้ไขข้อมูล  

Spatial Data 

Start 

 

ขอ้มูลแผนท่ี 

รูปที่ 3.3  System Flow ระบบงานปัจจุบนั 

Stop 
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3.3 ความตอ้งการระบบ (System requirement)  

การศึกษาความต้องการระบบ “การน าเสนอขอ้มูลสถติิกรุงเทพมหานครในรูปแผนทีด่ว้ย

ระบบ GIS” พิจารณาความต้องการระบบจาก 2 ประเดน็ คือ พิจารณาความต้องก ารระบบของผู้ที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดท าระบบ ซ่ึงเป็นผู้ใช้ระบบที่ผลิตข้อมูลแผนที ่ และพิจารณาความต้องการระบบจาก

ความเหมาะสมและสอดคล้องซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลต่อการน าไปใช้บริหารจัดการเมือง

กรุงเทพมหานคร  

ความตอ้งการระบบของผูที้เ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าระบบ 

ก่อนการจัดท าระบบ ฝ่ายระบบเครือข่ายได้มีการหารือแนวทาง  ขบวนการและความเหมาะสม

ในการจัดท าโปรแกรม  และการน าเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วย GIS ซ่ึงจากผล

การหารือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล มีความเหน็พ้องต่อการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยเหตุผล

หลักคือ เพ่ือให้เกดิความชัดเจนในขบวนการและข้ันตอนการปฏบัิติงาน รวมทั้งเพ่ือให้ผลผลิตที่ได้เป็น

มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ ซ่ึงภายหลัง ฝ่ายระบบเครือข่ายได้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อที่ประชุม

กองสารสนเทศภมูิศาสตร์ (ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองสารสนเทศภมิูศาสตร์ เจ้าหน้าที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการแผนที่ ) โดยที่

ประชุมเหน็ชอบต่อแนวทางที่ฝ่ายระบบเครือข่ายเสนอ คือให้น าเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูป

แผนที่ด้วยระบบ GIS ผ่าน www.bma.go.th/gis_online ภายใต้หมวดคลังแผนที ่

ความตอ้งการระบบจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการน าไปใชบ้ริหารจดัการเมือง 

ความต้องการระบบ การน าเสนอขอ้มูลสถติิกรุงเท พมหานคร ในรูปแผนทีด่ว้ยระบบ GIS 

พิจารณาได้จากความเหมาะสมการน าเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบักลุ่มแผนสาขา

และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ดังจะเหน็ได้จาก  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครตั้งแต่

ฉบับที่ 1 - 6 มีแผนสาขาหรือยุทธศาสตร์ที่สามารถจัดกลุ่มได้ 10 ด้าน คือ  

1. ด้านการบริหารและการปกครอง 

2. ด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 

3. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

4. ด้านระบบจราจรและระบบสาธารณปูโภค 

5. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน  

6. ด้านสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

8. ด้านการศึกษา 

9. การสาธารณสขุ 

10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขณะที่กลุ่มข้อมูลสถิติรายปีกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการเปรียบเทยีบกลุ่มข้อมูล ปี พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2545 ซ่ึงจ าแนกเป็น 11 กลุ่ม คือ 

1. ประชากร 

2. สาธารณสขุ 

3. ผังเมือง การใช้ที่ดิน ระบบจราจรและสาธารณปูโภค 

4. สิ่งแวดล้อม 

5. การศึกษา 

6. การบริหารและการปกครอง 

7. สาธารณภัยและอุบัติภัย 

8. การคลัง 

9. การเลือกตั้ง 

10. เศรษฐกจิและสงัคม 

11. ทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือการบริหารและจัดการเมืองโดยเปรียบเทยีบกลุ่มข้อมูล

สถิติกบักบักลุ่มข้อมูลตามแผนสาขาและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกนั 

ควรพัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนขึ้น 

ตารางที ่3.1 เปรียบเทียบกลุ่มขอ้มูลสถติิกรุงเทพมหานครกบักลุ่มแผนสาขาหรือยุทธศาสตร์ 

กลุ่มขอ้มูลสถติิกรุงเทพมหานคร รายปี กลุ่มแผนสาขาหรือยุทธศาสตร ์

1. การบริหารและการปกครอง 1. ด้านการบริหารและการปกครอง 

2. การคลัง 2. ด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 

3. ทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 3. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 

4. ผังเมือง การใช้ที่ดิน ระบบจราจรและ

สาธารณปูโภค 

4. ด้านระบบจราจรและระบบสาธารณปูโภค 

5. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน  

5. สิ่งแวดล้อม 6. ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. เศรษฐกจิและสงัคม 7. ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

7. การศึกษา 8. ด้านการศึกษา 

8. สาธารณสขุ 9. ด้านการสาธารณสขุ 

10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. สาธารณภัยและอุบัติภัย 

10. การเลือกตั้ง 

11. ประชากร 
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ดังน้ัน  ความต้องการระบบการน าเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ซ่ึงพัฒนา

รูปแบบการน าเสนอด้วยระบบ  GIS จึงเป็นระบบหน่ึงที่สามารถพัฒนาการน า เสนอและสามารถน า

ผลผลิตไปใช้ประกอบการบริหารและพัฒนาเมืองได้  
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