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บทปฏิบัติการที ่ 1 
การแสดงผล และการแปลงรูปแบบข้อมูล  

1. การแสดงผลข้อมลูแบบเวคเตอร์และข้อมลูแบบแรสเตอร์  
1.1 การเปิดข้อมลูเวคเตอร์ ( Vector ): 

 การเรียงซ้อนทับชั้นข้อมลูท่ีม ี feature type ต่างกนั (Training_data\Lab 1\) 

    การเรียงซ้อนข้อมลู คือ การจัดล าดับการแสดงผลชั้นข้อมลู โดยเร่ิมต้นโดยการเพิม่ชั้นข้อมลูท่ีผู้ใช้
ต้องการ ภาพท่ี 1.1 (หมายเลข 1) จากนั้นหน้าต่าง Add Data จะปรากฏให้ผู้ใช้เลือกชั้นข้อมลูท่ีต้องการ 
(หมายเลข 2) โดยเลือกเพิม่ชั้นข้อมลูหมูบ่้าน (Village.shp) ชั้นข้อมลูถนน ( Road.shp) และชั้นข้อมลูการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน (LU51.shp) และคลิก Add (หมายเลข 3) เพือ่เพิม่ชั้นข้อมลู  

 
ภาพที ่1.1 การเพิม่ชั้นข้อมลู 

ชั้นข้อมลูท้ังหมดจะถูกแสดงผลตามล าดับการเรียงซ้อนจากด้านบนสู่ด้านล่าง ( point / line / 
polygon)  ดังแสดงในภาพท่ี 1.2  เรียงล าดับการแสดงผลข้อมลูจากบนลงล่าง Village, Road, และ LU51 
ตามล าดับ 
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ภาพที ่1.2 การเรียงซ้อนซับชั้นข้อมลูท่ีม ี feature type ต่างกนั  

ท่ีหน้าต่าง Table of contents ผู้ใช้สามารถจัดล าดับการเรียงซ้อนข้อมลูโดยการคลิกท่ีชั้นข้อมลู
และท าการเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลงตามความต้องการดังแสดงในภาพท่ี 1.3 
 

 
ภาพที ่1.3 การปรับเปล่ียนล าดับการเรียงซ้อนซับชั้นข้อมลูท่ีม ี feature type ต่างกนั 

 การเปิดข้อมลูเชิงคุณลักษณะ หรือ Attribute table  

การเปิดข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  เร่ิมจากคลิกขวาบนชั้นข้อมลูในหน้าต่าง Table of Contents 
(หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 2) แสดงในภาพท่ี 1.4  
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ภาพที ่1.4 การเปิดตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  

ข้อมลูเชิงคุณลักษณะแสดงในภาพท่ี 1.5 ตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ของชั้นข้อมลูหมูบ่้าน 
(Village.shp) ภายใน Attribute table จะประกอบด้วยข้อมลูประเภทต่างๆ ดังนี้ 

หมายเลข 1 FID คือ รหัสแสดงจ านวนของข้อมลู ซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยอตัโนมติั เร่ิมต้ังแต่ 0 
หมายเลข 2 Shape คือ ประเภทของลักษณะข้อมลู โดยชั้นข้อมลูหมูบ่้านมปีระเภทข้อมลูเป็นจุด ( Point) 
หมายเลข 3 X, Y คือ ค่าพกิดัของต าแหน่งจุด หมายเลข 4 คือ ข้อมลูอืน่ซ่ึงผู้ใช้สามารถเพิม่ข้อมลู  

 
ภาพที ่1.5 ข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลูประเภทจุด 

ตัวอย่างข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ประเภทเส้น (Road) แสดงในภาพท่ี 1.6 ประกอบด้วยข้อมลูดังนี้  
หมายเลข 1 FID คือ รหัสแสดงจ านวนของข้อมลู ซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยอตัโนมติั เร่ิมต้ังแต่ 0 
หมายเลข 2 Shape คือ ประเภทของลักษณะข้อมลู โดยชั้นข้อมลูถนนเป็นประเภทข้อมลูเส้น ( Polyline) 
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หมายเลข 3 Length คือ ความยาวของถนน และหมายเลข 4 คือ ข้อมลูอืน่ๆ 

 
ภาพที ่1.6 ข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลูประเภทเส้น 

 การเลือกข้อมลูด้วย Select feature 

การเลือกชั้นข้อมลูด้วยเคร่ืองมอื Select feature ภาพท่ี 1.7 คือ การเลือกข้อมลูจากการวาด
รูปทรงเรขาคณิต เช่น ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือรูปหลายเหล่ียม โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดย
ข้อมลูท่ีอยู่ภายในรูปทรงเรขาคณิตจะถูกเลือกแสดง ภายในเคร่ืองมอื Select feature มหีลายเคร่ืองมอืย่อย 
ดังนี้ 

Select by Rectangle คือ การเลือกข้อมลูจากรูปส่ีเหล่ียม ดังแสดงในภาพท่ี 1.8 
Select by Polygon คือ การเลือกข้อมลูจากรูปหลายเหล่ียม ดังแสดงในภาพท่ี 1.9 
Select by Lasso คือ การเลือกข้อมลูจากรูปทรงอสิระ ดังแสดงในภาพท่ี 1.10 
Select by Circle คือ การเลือกข้อมลูจากรูปวงกลม ดังแสดงในภาพท่ี 1.11 
Select by Line คือ การเลือกข้อมลูจากเส้นตรง ดังแสดงในภาพท่ี 1.12 
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ภาพที ่1.7 การเลือกข้อมลูด้วย Select feature 

 
ภาพที ่1.8 การเลือกข้อมลูด้วย Select by Rectangle 
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ภาพที ่1.9 การเลือกข้อมลูด้วย Select by Polygon 

 
ภาพที ่1.10 การเลือกข้อมลูด้วย Select by Lasso 
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ภาพที ่1.11 การเลือกข้อมลูด้วย Select by Circle 

 
ภาพที ่1.12 การเลือกข้อมลูด้วย Select by Line 

 การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะด้วย identify 

การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะ สามารถใช้เคร่ืองมอื Identify เพือ่แสดงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ 
ซ่ึงมวิีธีการดัง ภาพท่ี 1.13 คลิกเคร่ืองมอื identify (หมายเลข 1) เลือก feature ท่ีต้องการ (หมายเลข 2) ใน
กรณีเลือกดูข้อมลู LU51 เมือ่ผู้ใช้คลิกท่ี feature ท่ีต้องการ หน้าต่าง identify จะปรากฏข้อมลูเชิง
คุณลักษณะเกีย่วกบัข้อมลูท่ีถูกเลือก (หมายเลข 3) 



ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้า 12 
 

 
ภาพที ่1.13 การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะด้วยเคร่ืองมอื identify 

1.2 การเปิดข้อมลูแรสเตอร์ (Raster): 

 เปิดข้อมลูแรสเตอร์แบบต่อเนื่อง ( DEM) และแบบไมต่่อเนื่อง ( LU51) (Training_data\Lab 1\) 

การเปิดข้อมลูแรสเตอร์ ( Raster) ภาพท่ี 1.14 เร่ิมต้นจาก คลิก Add Data (หมายเลข 1) 
หน้าต่าง Add Data จะแสดง โดยผู้ใช้เลือกข้อมลู DEM (หมายเลข 2) และคลิก Add (หมายเลข 3) ข้อมลู  
แรสเตอร์แบบต่อเนื่อง แสดงในภาพท่ี 1.15 
 

 
ภาพที ่1.14 การเปิดข้อมลูแรสเตอร์แบบต่อเนื่อง  
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ภาพที ่1.15 แรสเตอร์แบบต่อเนื่อง  

 การเปิดข้อมลูแรสเตอร์ ( Raster) ไมต่่อเนื่อง ในภาพท่ี 1.16 เร่ิมต้นจาก คลิก Add Data 
(หมายเลข 1) หน้าต่าง Add Data จะแสดง โดยผู้ใช้เลือกข้อมลู lu51 (หมายเลข 2) และคลิก Add 
(หมายเลข 3) ข้อมลูแรสเตอร์แบบไมต่่อเนื่องจะแสดง ดังแสดงในภาพท่ี 1.17 

 
ภาพที ่1.16 การเปิดข้อมลูแรสเตอร์แบบไมต่่อเนื่อง 
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ภาพที ่1.17 แรสเตอร์แบบไมต่่อเนื่อง  

 การเปิด attribute table ข้อมลูแรสเตอร์  

การเปิด Attribute table ข้อมลูแรสเตอร์ ภาพท่ี 1.18 เร่ิมจาก คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลูท่ีต้องการ
บน table of contents ในท่ีนี้เลือกชั้นข้อมลู lu51 (หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 
2) หน้าต่างข้อมลูเชิงคุณลักษณะข้อมลูแรสเตอร์จะแสดง (หมายเลข 3) โดยภายในตารางจะบรรจุข้อมลู
ดังต่อไปนี้ 
 Rowid คือ รหัสแสดงจ านวนแถวของข้อมลู ซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยอตัโนมติั  

VALUE คือ ค่าเพือ่บ่งชี้ข้อมลู ในท่ีนี้คือ 1 ถึง 5 หมายถึงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ี 1 ถึง 
ประเภทท่ี 5 

COUNT คือ จ านวนพกิเซลของแต่ละ VALUE  
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ภาพที ่1.18 การเปิดตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะข้อมลูแรสเตอร์  

 การเชื่อมต่อตารางข้อมลู Join attribute (join attribute --- LU type description.dbf) 

การเชื่อมต่อตารางข้อมลูระหว่างข้อมลูเชิงคุณลักษณะกบัตารางข้อมลูภายนอก เช่น Microsoft 
Excel มขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 1.19 เร่ิมจาก คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู lu51 บน table of contents 
(หมายเลข 1) เลือก Open attribute table (หมายเลข 2) ข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute table จะ
ปรากฏขึ้น (หมายเลข 3) คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู  lu51 อกีคร้ัง เลือก Join and Relates (หมายเลข 4) เลือก 
Join (หมายเลข 5)  
 

 
ภาพที ่1.19 การเชื่อมโยงตารางข้อมลู Attribute table 
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หน้าต่าง Join Data จะปรากฏดัง ภา พท่ี 1.20 ท าการต้ังค่า เลือก Join attributes from a 
table (หมายเลข 1) เพือ่เชื่อมต่อตารางจากภายนอก เลือก Field ข้อมลูท่ีต้องการท าการเชื่อมต่อ ซ่ึงต้องมค่ีา
เหมอืนกนักบั Field ข้อมลูจากตารางภายนอก ในท่ีนี้เลือก Value (หมายเลข 2) ระบุท่ีอยู่และชื่อตาราง
ภายนอกท่ีต้องการเชื่อมต่อ ในท่ีนี้ใช้ LU_type_description.dbf ส าหรับการเชื่อมต่อกบัข้อมลูเชิง
คุณลักษณะ Attribute table (หมายเลข 3) เลือก Field ข้อมลูของ LU_type_description.dbf ท่ีต้องการ
เชื่อมต่อ ในท่ีนี้คือ LU_ID (หมายเลข 4) เลือก Keep all data (หมายเลข 5) คลิก OK (หมายเลข 6) จากนั้น
ตารางท้ังสองจะถูกเชื่อมต่อกนั ดังแสดงในภาพท่ี 1.21 

 
ภาพที ่1.20 การต้ังค่าการ Join Data 

 
ภาพที ่1.21 ตัวอย่างการเชื่อมโยงตารางข้อมลู  
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 การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะด้วย identify  

การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะจากข้อมลูแรสเตอร์ สามารถท าได้ตามขั้นตอนในภาพท่ี 1.22 
คลิกเคร่ืองมอื identify (หมายเลข 1) คลิก Feature บนแผนท่ี (หมายเลข 2) จากนั้นหน้าต่าง identify จะ
ปรากฏเพือ่แสดงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ (หมายเลข 3) 

 
ภาพที ่1.22 การเรียกดูข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute table จากข้อมลูแรสเตอร์  

1. การเปลีย่นสญัลกัษณ์ช้ันข้อมูล  

 การเปล่ียนสัญลักษณ์ชั้นข้อมลูประเภทจุด Point 

การเปล่ียนสัญลักษณ์ประเภทจุด สามารถท าตามขั้นตอนดัง ภาพ 1.23 เร่ิมจากดับเบิล้คลิกท่ี
สัญลักษณ์จุดบน Table of contents (หมายเลข 1) หน้าต่าง Symbol Selector จะปรากฏ (หมายเลข 2) 
เลือกประเภทรูปแบบจุด (หมายเลข 3) ในท่ีนี้เลือกรูปสามเหล่ียม ปรับเปล่ียนสี ขนาด และมมุของจุด 
(หมายเลข 4) คลิก OK (หมายเลข 5) 
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ภาพ 1.23 การเปล่ียนสัญลักษณ์ชั้นข้อมลูประเภทจุด Point 

 การเปล่ียนสัญลักษณ์ชั้นข้อมลูประเภท Line 

การเปล่ียนสัญลักษณ์ประเภทเส้น สามารถท าตามขั้นตอนดังแสดงในภาพ 1.24 เร่ิมจากดับเบิล้
คลิกท่ีสัญลักษณ์เส้นบน Table of contents (หมายเลข 1) หน้าต่าง Symbol Selector จะปรากฏ 
(หมายเลข 2) เลือกประเภทรูปแบบเส้น (หมายเลข 3) ในท่ีนี้เลือกประเภท Highway Ramp สามารถ
ปรับเปล่ียนสี ขนาดของเส้น (หมายเลข 4) คลิก OK (หมายเลข 5) 

 
ภาพ 1.24 การเปล่ียนสัญลักษณ์ชั้นข้อมลูประเภทเส้น Line 
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 การเปล่ียนสัญลักษณ์ชั้นข้อมลูประเภท Polygon 

การเปล่ียนสัญลักษณ์ประเภทรูปหลายเหล่ียม สามารถท าตามขั้นตอนดัง แสดงใน ภาพ 1.25 เร่ิม
จากดับเบิล้คลิกท่ีสัญลักษณ์รูปส่ีเหล่ียมบน Table of contents (หมายเลข 1) หน้าต่าง Symbol Selector 
จะปรากฏ (หมายเลข 2) เลือกรูปแบบประเภทสี (หมายเลข 3) สามารถปรับเปล่ียนสีของรูปหลายเหล่ียมและ
เส้นขอบ (หมายเลข 4) คลิก OK (หมายเลข 5) 

 
ภาพ 1.25 การเปล่ียนสัญลักษณ์ประเภทรูปหลายเหล่ียม Polygon 

2. การสร้างป้ายข้อความบนแผนที ่( label) 

ผู้ใช้สามารถแสดงข้อมลู Label บนแผนท่ี ในท่ีนี้จะเสนอวิธีการแสดงชื่อหมูบ่้านบนชั้นข้อมลู Village 
ซ่ึงมขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 1.26 เร่ิมจากคลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Village (หมายเลข 1) เลือก Properties 
(หมายเลข 2) หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏ (หมายเลข 3) เลือกแถบ Labels (หมายเลข 4) ท า
เคร่ืองหมายแสดงข้อมลูบนแผนท่ี (หมายเลข 5) เลือก Field ข้อมลูเพือ่แสดงข้อมลู ในท่ีเลือก VILL_NAME 
เพือ่แสดงชื่อหมูบ่้าน (หมายเลข 6) ซ่ึงผู้ใช้สามารถต้ังค่ารูปแบบตัวอกัษร ขนาดและสี (หมายเลข 7) การจัด
ต าแหน่งของข้อมลูสามารถต้ังค่าท่ี Placement properties (หมายเลข 8) คลิก Apply และ OK (หมายเลข 
9)  
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ภาพที ่1.26 การสร้างป้ายข้อความบนแผนท่ี (label) 

จากภาพท่ี 1.26 ท่ีเมนู Placement properties ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบต าแหน่งของข้อมลู ดัง  
แสดงในภาพท่ี 1.27 โดยการคลิก Change Location (หมายเลข 1) หน้าต่าง Initial point placement จะ
ปรากฎให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบการวางต าแหน่งของข้อความ (หมายเลข 2) คลิก OK เพือ่ยอมรับและแสดงผล 
(หมายเลข 3) และ (หมายเลข 4) 

 
ภาพที ่1.27 การต้ังค่า Placement properties 
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 จากภาพท่ี 1.26 ท่ีหมายเลข 7 เมนู Symbol ผู้ใช้สามารถสร้างพืน้หลังหรือเงาให้กบัข้อความท่ีแสดง
บนแผนท่ี ดังแสดงในภาพท่ี 1.28 หลังจากคลิกเมนู Symbol หน้าต่าง Symbol Selector จะปรากฏขึ้น ผู้ใช้
สามารถเลือกปรับเปล่ียนประเภทอกัษร สี และขนาดของข้อความท่ี (หมายเลข 1) คลิก Edit symbol 
(หมายเลข 2) เพือ่เพิม่พืน้หลังให้ข้อความ หน้าต่าง Editor จะปรากฏขึ้น คลิกแถบ Mask (หมายเลข 3) เลือก 
Halo (หมายเลข 4) คลิก OK ท่ี (หมายเลข 5) และ (หมายเลข 6) 

 
ภาพที ่1.28 การต้ังค่าพืน้หลังข้อความ Halo 

3. การแบ่งช่วงช้ันข้อมูลเวคเตอร์และแรสเตอร์  
4.1 ท าการเปิดชั้นข้อมลู Village Road และ LU51 ซ่ึงมขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 1.29 เร่ิมจากคลิก Add 

data (หมายเลข 1) หน้าต่าง add data จะปรากฏ (หมายเลข 2) เลือกชั้นข้อมลู Village Road และ LU51 
และคลิก add (หมายเลข 3) 

 
ภาพที ่1.29 การเปิดชั้นข้อมลู Village Road และ LU51 
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4.2 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูจุด Point ดังแสดงใน ภาพท่ี 1.30 แสดงขั้นตอนการแบ่งช่วงชั้น
ข้อมลูซ่ึงมดัีงต่อไปนี้ คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลูจุด Village บน Table of content (หมายเลข 1) เลือก Properties 
(หมายเลข 2) หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏเลือกแถบ Symbology (หมายเลข 3) เลือกรูปแบบการ
แสดงผลคือ Graduated symbol ใน Quantities (หมายเลข 4) เลือก Field ข้อมลูส าหรับแสดงผล ในท่ีนี้ใช้ 
Population (หมายเลข 5) ใส่จ านวนช่วงชั้นท่ีต้องการ ในท่ีนี้คือ 4 (หมายเลข 6) ก าหนดขนาดของสัญลักษณ์ 
คือ 4 ถึง 10 (หมายเลข 7) คลิก OK (หมายเลข 8) 

 
ภาพที ่1.30 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูจุด Point 

 
ภาพที ่1.31 ตัวอย่างการแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูจุด Point 
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4.3 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูเชิงคุณภาพ ภาพท่ี 1.32 แสดงขั้นตอนการแบ่งช่วงชั้นข้อมลูซ่ึงมี
ดังต่อไปนี้ คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู LU51 บน Table of content (หมายเลข 1) เลือก Properties (หมายเลข 2) 
หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏเลือกแถบ Symbology (หมายเลข 3) เลือกรูปแบบการแสดงผลคือ 
Unique values ใน Categories (หมายเลข 4) เลือก Field ข้อมลูส าหรับแสดงผล ในท่ีนี้ใช้ LU_type 
(หมายเลข 5) ใส่สีตามต้องการ (หมายเลข 6) อพัเดตข้อมลู (หมายเลข 7) คลิก OK (หมายเลข 8) 

 
ภาพที ่1.32 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูเชิงคุณภาพ  

 
ภาพที ่1.33 ตัวอย่างการแบ่งช่วงชั้นข้อมลูส าหรับข้อมลูเชิงคุณภาพ  

4.4 การแสดงข้อมลูแผนภูมแิท่งบนแผนท่ี ภาพท่ี 1.34 แสดงขั้นตอนแสดงข้อมลูแผนภูมแิท่ง ซ่ึงมขีั้นตอน
ดังต่อไปนี้ คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Amp บน Table of content (หมายเลข 1) เลือก Properties (หมายเลข 2) 
หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏเลือกแถบ Symbology (หมายเลข 3) เลือกรูปแบบการแสดงผลคือ 
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Bar/Column ใน Charts (หมายเลข 4) เลือก Field ข้อมลูส าหรับแสดงผล ในท่ีนี้ใช้ NOPEOPLE, 
NOMALE, NOFEMALE (หมายเลข 5) จัดล าดับการแสดงข้อมลูจากด้านบนลงด้านล่าง (หมายเลข 6) 
ปรับเปล่ียนสีแผนภูมแิท่ง (หมายเลข 7) คลิก OK (หมายเลข 8) 

 
ภาพที ่1.34 การแสดงข้อมลูแผนภูมแิท่งบนแผนท่ี  

 
ภาพที ่1.35 ตัวอย่างการแสดงข้อมลูแผนภูมแิท่งบนแผนท่ี  

4.5 ท าการเปิดชั้นข้อมลูแรสเตอร์ DEM และ lu51 ซ่ึงมขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 1.36 เร่ิมจากคลิก Add 
data (หมายเลข 1) หน้าต่าง add data จะปรากฏ (หมายเลข 2) เลือกชั้นข้อมลู DEM และ lu51 และคลิก 
add (หมายเลข 3) 
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ภาพที ่1.36 การเปิดชั้นข้อมลูแรสเตอร์ DEM และ lu51 

4.6 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูแรสเตอร์แบบต่อเนื่อง ดังแสดงใน ภาพท่ี 1.37 แสดงขั้นตอนการแบ่งช่วงชั้น
ข้อมลูซ่ึงมดัีงต่อไปนี้ คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู DEM (หมายเลข 1) เลือก Properties (หมายเลข 2) หน้าต่าง 
Layer properties จะปรากฏขึ้น เลือก Symbology (หมายเลข 3) เลือก Classified (หมายเลข 4) คลิก 
Classify (หมายเลข 5) เพือ่ท าการต้ังค่าวิธีการในการ classification ภาพท่ี 1.38 เลือกวิธีการแบ่งช่วงชั้น
แบบ Natural Breaks (Jenks) (หมายเลข 6) ก าหนดจ านวนชั้นเท่ากบั 5 (หมายเลข 7) คลิก OK (หมายเลข 
8) และ (หมายเลข 9) 

 
ภาพที ่1.37 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูแรสเตอร์แบบต่อเนื่อง  
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ภาพที ่1.38 การต้ังค่าการ Classification 

 
ภาพที ่1.39 ตัวอย่างการแบ่งช่วงชั้นข้อมลูแรสเตอร์แบบต่อเนื่อง  

4.7 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูแรสเตอร์แบบไมต่่อเนื่อง ภาพท่ี 1.40 แสดงขั้นตอนการแบ่งช่วงชั้นข้อมลูซ่ึงมี
ดังต่อไปนี้ คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู lu51 บน Table of content (หมายเลข 1) เลือก Properties (หมายเลข 2) 
หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏ เลือกแถบ Symbology (หมายเลข 3) เลือกรูปแบบการแสดงผล คือ 
Unique values (หมายเลข 4) เลือก Field ข้อมลูส าหรับแสดงผล ในท่ีนี้ใช้ VALUE (หมายเลข 5) ใส่สีตาม
ต้องการ (หมายเลข 6) คลิก Apply  
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ภาพที ่1.40 การแบ่งช่วงชั้นข้อมลูแรสเตอร์แบบไมต่่อเนื่อง  

5. การแปลงรูปแบบข้อมูล ( Conversion Tools) 

 5.1 การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster มขีั้นตอนวิธีการดัง ภาพท่ี 1.41 เร่ิม
จากเปิดชั้นข้อมลูถนน Road จากนั้นเลือกเคร่ืองมอื Polyline to Raster จากกล่องเคร่ืองมอื ArcToolBox 
(หมายเลข 1) หน้าต่าง Polyline to Raster จะปรากฏ (หมายเลข 2) ในช่อง Input Features เลือกชั้น
ข้อมลูถนน Road (หมายเลข 3) เลือก Field ข้อมลูคือ  ROAD_ID (หมายเลข 4) ต้ังชื่อไฟล์ผลลัพธ์และท่ี
จัดเกบ็ (หมายเลข 5) คลิก OK เพือ่ด าเนินการประมวลผล (หมายเลข 6) 

 
ภาพที ่1.41 การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster 
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ภาพที ่1.42 ผลลัพธ์การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster 

5.2 การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector LU51 เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster มขีั้นตอนวิธีการดัง แสดงใน
ภาพท่ี 1.43 เร่ิมจากเปิดชั้นข้อมลู  LU51 จากนั้นเลือกเคร่ืองมอื Polygon to Raster จากกล่องเคร่ืองมอื 
ArcToolBox (หมายเลข 1) หน้าต่าง Polygon to Raster จะปรากฏ (หมายเลข 2) ในช่อง Input Features 
เลือกชั้นข้อมลู LU51 (หมายเลข 3) เลือก Field ข้อมลูคือ LU_CODE (หมายเลข 4) ต้ังชื่อไฟล์ผลลัพธ์และท่ี
จัดเกบ็ (หมายเลข 5) คลิก OK เพือ่ด าเนินการประมวลผล (หมายเลข 6) 

 
ภาพที ่1.43 การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector LU51 เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster 
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ภาพที ่1.44 ผลลัพธ์การแปลงข้อมลูจากเวคเตอร์ Vector LU51 เป็นข้อมลูแรสเตอร์ Raster  

5.3 การแปลงข้อมลูประเภท Polygon เป็นข้อมลูแบบ Line มขีั้นตอนวิธีการดัง แสดงใน ภาพท่ี 1.45 เร่ิม
จากเปิดชั้นข้อมลู Amp จากนั้นเลือกเคร่ืองมอื Feature to Line (Data Management Tools > Features 
> Feature to Line) จากกล่องเคร่ืองมอื ArcToolBox (หมายเลข 1) หน้าต่าง Feature to Line จะปรากฏ
ขึ้น ในช่อง Input Features เลือกชั้นข้อมลู Amp (หมายเลข 2) ต้ังชื่อไฟล์ผลลัพธ์และท่ีจัดเกบ็ (หมายเลข 3) 
คลิก OK เพือ่ด าเนินการประมวลผล (หมายเลข 4) 

 
ภาพที ่1.45 การแปลงข้อมลูประเภท Polygon เป็น Line 
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ภาพที ่1.46 ผลลัพธ์การแปลงข้อมลูประเภท Polygon เป็น Line 

5.4 การแปลงข้อมลูประเภท line เป็นข้อมลูประเภท Point มขีั้นตอนวิธีการดัง แสดงใน ภาพท่ี 1.47 เร่ิม
จากเปิดชั้นข้อมลูถนน Road จากนั้นเลือกเคร่ืองมอื Feature to point (Data Management Tools > 
Features > Feature to Point) จากกล่องเคร่ืองมอื ArcToolBox (หมายเลข 1) หน้าต่าง Feature to 
point จะปรากฏ (หมายเลข 2) ในช่อง Input Features เลือกชั้นข้อมลู  Road (หมายเลข 3) ต้ังชื่อไฟล์
ผลลัพธ์และท่ีจัดเกบ็ (หมายเลข 4) (หมายเลข 5) คลิก OK เพือ่ด าเนินการประมวลผล (หมายเลข 5) 

 
ภาพที ่1.47 การแปลงข้อมลูประเภท Line เป็นข้อมลูประเภท Point 
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ภาพที ่1.48 ผลลัพธ์การแปลงข้อมลูประเภท Line เป็นข้อมลูประเภท Point 

5.5 การหาจุดกึง่กลางของ Polygon เร่ิมจากเปิดชั้นข้อมลู คลิก Add Data หน้าต่าง Add Data จะ
ปรากฏ เลือกชั้นข้อมลู Paddy_rice จากนั้นคลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Paddy rice บน Table of content 
(หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 2) ดังแสดงในภาพท่ี 1.49  

 
ภาพที ่1.49 การเปิด Attribute Table 

เมือ่ Attribute Table ปรากฏขึ้นดังแสดงในภาพท่ี 1.50 คลิก Table options (หมายเลข 1) เลือก 
Add field (หมายเลข 2) หน้าต่าง Add field จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 3) จากนั้นท่ี (หมายเลข 4) ต้ังชื่อ 
Field ข้อมลูใหมคื่อ X_coord ท าการก าหนดประเภทข้อมลูส าหรับบรรจุค่าพกิดัเป็น Float (หมายเลข 5) 
ก าหนดจ านวนหลักของค่าพกิดั (หมายเลข 6) คลิก OK (หมายเลข 7) ท าซ้ าอกีคร้ังกบั Field ข้อมลู Y_coord 
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ภาพที ่1.50 การเพิม่ข้อมลูใน Attribute Table 

หลังจากสร้าง Field ข้อมลู X_coord และ Y_coord ดังแสดงใน ภาพท่ี 1.51 เลือก Field ข้อมลู 
X_coord (หมายเลข 1) คลิกขวา เลือก Calculate Geometry (หมายเลข 2) หน้าต่าง Calculate 
Geometry จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 3) เลือก Property คือ X coordinate of centroid (หมายเลข 4) 
เลือกหน่วยเป็นเมตร (หมายเลข 5) คลิก OK (หมายเลข 6) ค่าพกิดัจะปรากฏภายในตาราง ท าซ้ าอกีคร้ังกบั
ข้อมลู Y_coord 

 
ภาพที ่1.51 การค านวณต าแหน่งจุดกึง่กลางของรูปหลายเหล่ียม 
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ขั้นตอนต่อไปคือการบันทึกข้อมลู ดังแสดงใน ภาพท่ี  1.52 เร่ิมจากคลิก table option ท่ี Attribute 

Table (หมายเลข 1) เลือก Export (หมายเลข 2) หน้าต่าง Export data จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 3) หาท่ีอยู่
ให้ไฟล์ผลลัพธ์และท าการต้ังชื่อใน Format .dbf (หมายเลข 4) คลิก OK (หมายเลข 5) เพือ่ด าเนินการ 

 
ภาพที่ 1.52 การบันทึกข้อมลูสู่ dbf format 

ขั้นตอนต่อไปคือ การสร้างชั้นข้อมลูจุดจากข้อมลูท่ี dbf ดังแสดงในภาพท่ี 1.53 จะแสดงขั้นตอนวิธีการ 
เร่ิมจากท่ีแถบเมนูหลัก เลือก File (หมายเลข 1) เลือก add data (หมายเลข 2) เลือก Add XY Data 
(หมายเลข 3) หน้าต่าง Add XY Data จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 4) ท าการเลือกไฟล์ข้อมลูจุดท่ีต้องการสร้าง 
point layer ในท่ีนี้เลือก paddy rice (หมายเลข 5) ก าหนด Field ข้อมลูส าหรับค่าพกิดั X และ Y 
(หมายเลข 6) และ (หมายเลข 7) ตามล าดับ คลิก OK (หมายเลข 8) เพือ่ด าเนินการ  
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ภาพที ่1.53 การสร้างชั้นข้อมลูจุด Point layer 

 
ภาพที ่1.54 ผลลัพธ์จากการสร้างชั้นข้อมลู Point layer  
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บทปฏิบัติการที ่ 2  
ระบบค่าพิกัดข้อมูลและการจัดการข้อมูล  

1. การแปลงระบบค่าพิกัด และเสน้โครงแผนที่  (Training_data\Lab 2\) 

 1.1 การก าหนดค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Define projection  
   ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าพกิดัของชั้นข้อมลูตาม ภาพท่ี 2.1 โดยคลิกขวาท่ีชื่อชั้นข้อมลู (หมายเลข 1) 
เลือก Properties (หมายเลข 2) หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏ เลือกแถบ Source (หมายเลข 3) 
โดยสามารถตรวจสอบค่าพกิดัท่ี Coordinate System ในกล่อง (หมายเลข 4) คลิก OK (หมายเลข 5) เพือ่จบ
กระบวนการ  

 
ภาพที ่2.1 การตรวจสอบระบบค่าพกิดัชั้นข้อมลู  

 การก าหนดค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลู ในกรณีท่ีชั้นข้อมลูยังไมม่ค่ีาพกิดั สามารถท าได้ดัง ภาพท่ี 2.2 เร่ิมท่ี 
ArcToolBox เลือก Define projection (Data Management > Projections and Transformations > 
Raster > Define projection) (หมายเลข 1) หน้าต่าง Spatial reference properties จะปรากฏขึ้น เลือก 
แถบ XY Coordinate system (หมายเลข 2) เลือกค่าพกิดั UTM wgs1984 zone47N จาก Projected 
Coordinate System > UTM > WGS1984 > Northern Hemisphere > UTM wgs1984 zone47N 
(หมายเลข 3) คลิก OK (หมายเลข 4) 
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ภาพที ่2.2 การก าหนดค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Define projection 

 
ภาพที ่2.3 ผลการก าหนดค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Define projection 

 1.2 การเปล่ียนระบบค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Project 

   การเปล่ียนระบบค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลู  สามารถท าได้ดัง แสดงใน ภาพท่ี 2.4 เร่ิมท่ี ArcToolBox เลือก 
Project (Data Management > Projections and Transformations > Feature > Project) (หมายเลข 
1) หน้าต่าง Project จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 2) เลือกชั้นข้อมลูท่ีต้องการแปลงค่าพกิดั ในท่ีนี้เลือก LU51 
(หมายเลข 3) ก าหนดชื่อชั้นข้อมลูใหมแ่ละท่ีจัดเกบ็ (หมายเลข 4) ก าหนดระบบค่าพกิดัท่ีต้องการแปลง ในท่ีนี้
คือ GCS wgs1984 จาก Geographic Coordinate System > World > WGS1984 (หมายเลข 5) คลิก OK 
(หมายเลข 6) 
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ภาพที ่2.4 การเปล่ียนระบบค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Project 

 
ภาพที ่2.5 ผลการเปล่ียนระบบค่าพกิดัให้ชั้นข้อมลูด้วยค าส่ัง Project 
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2. การก าหนดค่าคุณสมบัติช้ันข้อมูล  

 2.1 การก าหนดพกิดัหน่วยแผนท่ี Map Unit และวัดความยาวถนน  

การก าหนดพกิดัหน่วยแผนท่ี Map Unit เพือ่แสดงหน่วยการวัดแผนท่ี สามารถท าได้ตามขั้นตอนดัง 
แสดงในภาพท่ี 2.6 เร่ิมจาก คลิกขวาท่ี Map display เพือ่เลือก Data Frame Properties (หมายเลข 1) 
หน้าต่าง Data Frame Properties จะปรากฏขึ้น เลือกแถบ General (หมายเลข 2) ในส่วนของ Unit เลือก
หน่วยเมตร Meter ท้ัง Map และ Display (หมายเลข 3) และ (หมายเลข 4) ตามล าดับ คลิก OK (หมายเลข 
5) เพือ่แสดงผล 

 
ภาพที ่2.6 การก าหนดพกิดัหน่วยแผนท่ี Map Unit 

การวัดระยะทางของวัตถุบนแผนท่ีสามารถได้โดยใช้เคร่ืองมอืวัด Measure ดังแสดงใน ภาพท่ี 2.7 
เร่ิมจาก คลิกเคร่ืองมอืวัด (หมายเลข 1) หน้าต่าง Measure จะปรากฏ (หมายเลข 2) หน้าต่างนี้จะแสดง
ประเภทการวัดและระยะของวัตถุท่ีวัด จากนั้นผู้ใช้ท าการวาดระยะทางท่ีต้องการวัดบนแผนท่ี (หมายเลข 3) 
ระยะจะแสดงท่ีหน้าต่างเคร่ืองมอืวัด (หมายเลข 2) 
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ภาพที ่2.7 การวัดระยะทางของวัตถุบนแผนท่ี  

 2.2 การก าหนดมาตราส่วนแผนท่ี  

ผู้ใช้สามารถระบุมาตราส่วนท่ีแผนท่ี ตามขั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 2.8 คือ ผู้ใช้สามารถใช้มาตรา
ส่วนท่ีต้องการในแถบมาตราส่วน (หมายเลข 1) ในท่ีนี้ ก าหนด                            จากนั้นมาตราส่วนของ
แผนท่ีจะปรับเปล่ียนตามมาตราส่วนท่ีก าหนด (หมายเลข 2) 

 
ภาพที ่2.8 การก าหนดมาตราส่วนแผนท่ี 
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 2.3 การต้ังค่ารูปแบบตัวอกัษรข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute table 

 ผู้ใช้สามารถต้ังค่ารูปแบบอกัษรภายในข้อมลูเชิงคุณลักษณะ โดยมขีั้นตอนดัง แสดงในภาพท่ี 2.9 เร่ิม
จาก คลิก Customize ท่ีแถบเมนู (หมายเลข 1) เลือก ArcMap Option (หมายเลข 2) หน้าต่าง ArcMap 
Option จะปรากฏ เลือกแถบ Tables (หมายเลข 3) โดยการต้ังค่ารูปแบบการแสดงอกัษร ผู้ใช้สามารถต้ังค่า 
รูปแบบอกัษร ขนาด สี ค่าความสูงตาราง และเซลล์ (หมายเลข 4) คลิก Apply และ OK เพือ่ด าเนินการ 
(หมายเลข 5) 

 
ภาพที ่2.9 การต้ังค่ารูปแบบตัวอกัษรข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute table 

2.4 การก าหนดช่ือช้ันข้อมูลเป็นภาษาไทย  

การก าหนดชื่อชั้นข้อมลูท่ี Table of content ผู้ใช้สามารถก าหนดเป็นภาษาไทยได้ โดยมขีั้นตอนดัง 
แสดงในภาพท่ี 2.11 เร่ิมจาก คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Village (หมายเลข 1) เลือก Properties (หมายเลข 2) 
หน้าต่าง Layer properties จะปรากฏ เลือกแถบ General (หมายเลข 3) ท่ีช่อง Layer name ผู้ใช้สามารถ
ก าหนดชื่อตามต้องการ ในท่ีนี้ก าหนด “หมูบ่้าน ” (หมายเลข 4) คลิก Apply และ OK เพือ่ด าเนินการ 
(หมายเลข 5) 
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ภาพที ่2.10 ผลจากการต้ังค่ารูปแบบตัวอกัษรข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  

  
ภาพที ่2.11 การก าหนดชื่อชั้นข้อมลูเป็นภาษาไทย  
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ภาพที ่2.12 ตัวอย่างการก าหนดชื่อชั้นข้อมลูเป็นภาษาไทย  

2.5 การค้นหาและแก้ไขข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ Attribute table 

ผู้ใช้สามารถท าการสืบค้นข้อมลูและแกไ้ขข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute data โดยมขีั้นตอนดังนี้ ภาพ
ท่ี 2.13 ท าการเปิดข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลูหมูบ่้าน โดยคลิกขวาท่ีชื่อชั้นข้อมลู “หมูบ่้าน ” 
(หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 2) หน้าต่าง Attribute Table จะปรากฏขึ้น 
(หมายเลข 3) 

 
ภาพที ่2.13 การเปิดข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลูหมูบ่้าน  

ในภาพท่ี 2.14 เลือก Editor บนแถบเคร่ืองมอื เพือ่เลือก Start Editing เพือ่เร่ิมท าการแกไ้ขข้อมลู
ภายในตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ (หมายเลข 1) โดยทุกคร้ังท่ีมกีารแกไ้ขข้อมลูต้องด าเนินการขั้นตอนนี้กอ่น
การแกไ้ข จากนั้นหน้าต่าง Start Editing จะปรากฏเพือ่เลือกชั้นข้อมลูท่ีต้องการแกไ้ข เลือก Village 
(หมายเลข 3) คลิก OK เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 4) 
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ภาพที ่2.14 การเปิดการแกไ้ขข้อมลู  

ท่ีตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะแสดงในภาพท่ี 2.15 คลิก Table option (หมายเลข 1) เลือก Find and 
Replace (หมายเลข 2) ในตัวอย่างจะท าการเปล่ียนค่าข้อมลูจาก “อ.เมอืงกาญ ” เป็น  “อ.เมอืงกาญจนบุรี ” 
โดยเร่ิมจากการสืบค้น “อ.เมอืงกาญ” จากหน้าต่าง Find and Replace ท่ีแถบ Replace (หมายเลข 3) ใส่
ค าท่ีต้องการค้นหา (หมายเลข 4) ในท่ีนี้คือ “อ.เมอืงกาญ” เลือกค้นหาข้อมลูท้ังหทด Whole field (หมายเลข 
5) เลือก All Field (หมายเลข 6) และใส่ค าท่ีต้องการแทนท่ี ในท่ีนี้คือ “อ.เมอืงกาญจนบุรี ”  (หมายเลข 7) 
คลิก Replace All เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 8) 

 
ภาพที ่2.15 การแกไ้ขข้อมลูเชิงคุณลักษณะโดย Replace 
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ภาพที ่2.16 ผลการแกไ้ขข้อมลูเชิงคุณลักษณะโดย Replace 

2.6 การก าหนดช่ือ Field เป็นภาษาไทย  

ผู้ใช้สามารถก าหนดชื่อ Field ข้อมลูเป็นภาษาไทยได้ดังแสดงในภาพท่ี 2.17 เร่ิมจาก เลือก Field ข้อมลู
ท่ีต้องการเปล่ียน ในท่ีนี้เลือก “AMP_NAME” (หมายเลข 1) คลิกขวาเลือก Properties (หมายเลข 2) 
หน้าต่าง Field properties จะปรากฏ (หมายเลข 3) ท่ีช่อง Alias ผู้ใช้สามารถก าหนดชื่อท่ีต้องการ ในท่ีนี้คือ 
“ชื่ออ าเภอ” (หมายเลข 4) คลิก Apply และ OK เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 5) 
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ภาพที ่2.17 การก าหนดชื่อ Field ข้อมลูเป็นภาษาไทย  

 
ภาพที ่2.18 ผลการก าหนดชื่อ Field ข้อมลูเป็นภาษาไทย 
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3. การเช่ือมโยงข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ   

 3.1 การเชื่อมโยงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Join Table ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมลูตารางภายนอกท าการเชื่อมโยง
กบัข้อมลูเชิงคุณลักษณะได้ ในตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมโยงข้อมลูเชิงคุณลักษณะของ Soil series กบั
ข้อมลู Soil description ซ่ึงเป็นข้อมลูเชิงคุณลักษณะภายนอก มขีั้นตอน ดังแสดงใน ภาพท่ี 2.19 การเปิดชั้น
ข้อมลู Soil series และ ข้อมลู Soil description คลิกท่ี Add Data (หมายเลข 1) เลือกชั้นข้อมลูท้ังสอง 
(หมายเลข 2) คลิก Add เพือ่เปิดชั้นข้อมลู (หมายเลข 3) 

 
ภาพที ่2.19 การเปิดชั้นข้อมลู Soil series และ ข้อมลู Soil description 

หลังจากเปิดชั้นข้อมลู คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Soil series (หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table 
(หมายเลข 2) ดังแสดงในภาพท่ี 2.20 

ภาพท่ี 2.21 คือ ข้อมลูเชิงคุณลักษณะโดย (หมายเลข 1) ข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute Table 
ของ Soil series และ (หมายเลข 2) ข้อมลูเชิงคุณลักษณะ Attribute Table ของ Soil description จะเห็น
ได้ว่าม ีField ข้อมลูท่ีเหมอืนกนั Field นี้จะถูกน ามาใช้ในการเชื่อมโยงกนั 
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ภาพที ่2.20 การเปิดข้อมลูเชิงคุณลักษณะ   

 
ภาพที ่2.21 ข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  

ภาพท่ี 2.22 การเชื่อมโยงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ หรือ Join Data มขีั้นตอนคือ คลิกขวาชั้นข้อมลู Soil 
series (หมายเลข 1) เลือก Join and Relates (หมายเลข 2) เลือก Join (หมายเลข 3) หน้าต่าง Join Data 
จะปรากฏขึ้น (หมายเลข 4) เลือก Field ข้อมลูจากชั้นข้อมลู Soil series คือ “SOIL_ID” (หมายเลข 5) เลือก
ชั้นข้อมลูเชิงคุณลักษณะภายนอกท่ีต้องการเชื่อมโยง คือ  “Soil description” (หมายเลข 6) เลือก Field 
ข้อมลูจากชั้นข้อมลู คือ “SOIL_ID” (หมายเลข 7) คลิก OK เพือ่ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมลู (หมายเลข 8) 
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ภาพที ่2.22 การเชื่อมโยงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  

 
ภาพที ่2.23 ผลการเชื่อมโยงข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ( Join Data) 

4. การสบืค้นข้อมูลเชิงอรรถาธบิาย  

 ในระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลูภายในข้อมลูเชิงคุณลักษณะโดยการก าหนด
เง่ือนไขได้ ซ่ึงสามารถท าได้ดังขั้นตอนนี ้
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4.1 การเปิดชั้นข้อมลู ในตัวอย่างนี้ใช้ชั้นข้อมลู LU_AMP เร่ิมจากคลิก Add data (หมายเลข 1) จากนั้น
หน้าต่าง Add Data จะปรากฏขึ้น เลือกชั้นข้อมลู LU_AMP (หมายเลข 2) คลิก Add เพือ่เปิดข้อมลู 
(หมายเลข 3) ดังแสดงในภาพท่ี 2.24 

 
ภาพที ่2.24 การเปิดชั้นข้อมลู  LU_AMP 

4.2 การเปิดตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ดังแสดงในภาพท่ี 2.25 เร่ิมจาก คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู LU_AMP 
บน Table of content (หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 2) 

 
ภาพที ่2.25 การเปิดตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ  
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หน้าต่างตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลู LU_AMP แสดงใน ภาพท่ี 2.26 คลิก Table 
option (หมายเลข 1) เลือก Select by Attributes (หมายเลข 2) หน้าต่าง Select by Attributes จะ
ปรากฏขึ้น (หมายเลข 3) ท่ีหน้าต่างนี้ผู้สามารถเลือกก าหนดเง่ือนไขตามต้องการ โดยตัวอย่างนี้ ต้องการหา
พืน้ท่ีประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน LU_type ประเภท A ท่ีอยู่ภายในเขตอ าเภอท่ามว่ง AMP_NAME การ
ก าหนดเง่ือนไข เร่ิมจากเลือก Field ข้อมลูท่ี LU_type (หมายเลข 4) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน คือ 
“=”(หมายเลข 5) และท าการเลือกค่า โดยคลิก Get Unique Values (หมายเลข 6) เลือก “A” จากนั้นเลือก
รูปแบบการด าเนินงานอกีคร้ังท่ี คือ “AND” เพือ่เพิม่เง่ือนไขอืน่ๆ เลือก Field ข้อมลูท่ี AMP_NAME ก าหนด
รูปแบบการด าเนินงาน คือ “=” และท าการเลือกค่า โดยคลิก Get Unique Values เลือก “อ.ท่ามว่ง ” คลิก 
Apply เพือ่ด าเนินการ  (หมายเลข 8) 

 
ภาพที ่2.26 การก าหนดเง่ือนไขเพือ่ค้นหาข้อมลูเชิงอรรถาธิบาย 
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ภาพที ่2.27 ผลการก าหนดเง่ือนไขเพือ่ค้นหาข้อมลูเชิงอรรถาธิบาย 

4.2 ก าหนดเง่ือนไข ต้องการหาพืน้ท่ีปลูกข้าว หรือข้าวโพด ในเขตอ าเภอเมอืงกาญจนบุรี สามารถค้นหาได้
ดังนี้  

 หน้าต่างตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลู LU_AMP คลิก Table option เลือก Select 
by Attributes หน้าต่าง Select by Attributes จะปรากฏขึ้นดังแสดงในภาพท่ี 2.28 ท่ีหน้าต่างนี้ผู้สามารถ
เลือกก าหนดเง่ือนไข ดังนี้ ต้องการหาพืน้ท่ีปลูกพชื Crop_type ประเภท “ข้าว ” หรือ “ข้าวโพด ” ท่ีอยู่
ภายในเขตอ าเภอเมอืงกาญจนบุรี AMP_NAME การก าหนดเง่ือนไข เร่ิมจากเลือก Field ข้อมลูท่ี Crop_type 
(หมายเลข 1) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน คือ “=” (หมายเลข 2) และท าการเลือกค่า โดยคลิก Get 
Unique Values (หมายเลข 3) เลือก “ข้าว”  

 จากนั้นเลือกรูปแบบการด าเนินงานอกีคร้ังท่ี คือ “Or” เพือ่เพิม่เง่ือนไขส าหรับ “ข้าวโพด ” เลือก 
Field ข้อมลูท่ี Crop_type (หมายเลข 1) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน คือ “=” (หมายเลข 2) และท าการ
เลือกค่า “ข้าวโพด” (หมายเลข 3) เลือกรูปแบบการด าเนินงานส าหรับก าหนดพืน้ท่ี คือ “AND” (หมายเลข 2) 
เลือก Field ข้อมลูท่ี AMP_NAME ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน คือ “=” และท าการเลือกค่า โดยคลิก Get 
Unique Values เลือก “อ.เมอืงกาญ” คลิก Apply เพือ่ด าเนินการ  (หมายเลข 5) 
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ภาพที ่2.28 การก าหนดเง่ือนไขเพือ่ค้นหาข้อมลูเชิงอรรถาธิบาย 

 
ภาพที ่2.29 ผลการก าหนดเง่ือนไขเพือ่ค้นหาข้อมลูเชิงอรรถาธิบาย 

4.3 ก าหนดเง่ือนไข ต้องการหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมนัส าปะหลัง ในอ าเภอบ่อพลอย และท าการ
บันทึกผลการค้นหาในรูปของ Shapefile สามารถท าได้ดังนี้ เปิดชั้นข้อมลู Cassava_zoning และเปิด
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ตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ดังแสดงใน ภาพท่ี 2.30 คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Cassava_zoning บน Table of 
content (หมายเลข 1) เลือก Open Attribute Table (หมายเลข 2) 

 
ภาพที ่2.30 การเปิดข้อมลูคุณลักษณะ Attribute Table ของชั้นข้อมลู cassava_zoning  

หน้าต่างตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะของชั้นข้อมลู cassava_zoning ดังแสดงในภาพท่ี 2.31 คลิก Table 
option (หมายเลข 1) เลือก Select by Attributes (หมายเลข 2) หน้าต่าง Select by Attributes จะ
ปรากฏขึ้น 

 
ภาพที ่2.31 การใช้ค าส่ัง Select By Attributes 
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ภาพท่ี 2.32 แสดงการด าเนินการก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลู ท าโดยดังนี้ เลือก Field ข้อมลู 

Suit_sb (หมายเลข 1) เลือกรูปแบบตัวด าเนินการ คือ “=” (หมายเลข 2) Get Unique Values “S3” 
(หมายเลข 3) เลือกตัวด าเนินการเชื่อมคือ “AND” (หมายเลข 2) และ เลือก Field ข้อมลู AMP_NAME 
(หมายเลข 1) เลือกรูปแบบตัวด าเนินการ คือ “=” (หมายเลข 2) Get Unique Values “อ.บ่อพลอย ” 
(หมายเลข 3) คลิก Apply เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 4)  

 
ภาพที ่2.32 การก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลูอรรถาธิบาย 

ภาพท่ี 2.33 Table of content คลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Cassava_zoning (หมายเลข 1) เลือก Data 
(หมายเลข 2) เลือก Export Data (หมายเลข 3) เพือ่บันทึกข้อมลูการค้นหา  หน้าต่าง Export data จะ
ปรากฏดังแสดงในภาพท่ี 2.34 ท าการหาท่ีอยู่บันทึกและต้ังชื่อไฟล์ในรูปแบบ .shp และคลิก OK ชั้นข้อมลูจะ
ถูกสร้างขึ้นและปรากฏท่ี Table of content   
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ภาพที ่2.33 ผลค้นหาจากการก าหนดเง่ือนไขข้อมลูอรรถาธิบาย 

 
ภาพที ่2.34 การบันทึกข้อมลูผลการค้นหาในรูปแบบ Shapefile 
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ภาพที ่2.35 การต้ังชื่อไฟล์ใน Export Data 

 
ภาพที ่2.36 ผลการบันทึก Shapefile จากการค้นหาข้อมลูอรรถาธิบาย 

5. การใช้เครื่องรับสญัญาณ GPS ในการบันทกึค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์  

ภายหลังจากการใช้เคร่ือง GPS เกบ็ค่าพกิดัในพืน้ท่ีท่ีสนใจ เช่น ต าแหน่งเสาไฟฟา้ ต าแหน่งอาคาร 
ต าแหน่งต้นไม ้เปิดโปรแกรมส าหรับการโหลดข้อมลู คือ โปรแกรม EasyGPS 

 เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์กบัเคร่ือง GPS 

 ท่ีเมนู GPS เลือกค าส่ัง “receive from GPS” แสดงในภาพท่ี 2.37 
 คลิกเลือกช่อง waypoint 

 เลือกรุ่นของเคร่ือง GPS ให้ตรงกบัเคร่ืองท่ีใช้  คลิก ok 
 เมนู File เลือก save as เปล่ียนรูปแบบให้เป็น GPS exchange file (GPX) 
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ภาพที ่2.37 การเชื่อมต่อเคร่ือง  GPS กบัโปรแกรม EasyGPS เพือ่โหลด waypoint 

เปิดโปรแกรม Arcmap ท่ี ArcToolbox เลือก conversion tools – From GPS – GPX to Feature 
จากนั้นเลือกไฟล์ .GPX ท่ีโหลดมาจากเคร่ือง GPS จะได้ชั้นข้อมลู point ในรูปแบบ shapefile ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2.38 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.38 การใช้ค าส่ังในการแปลงไฟล์ GPX ให้อยู่ในรูปแบบ shapefile 

6. การจัดการข้อมูลด้วย ArcCatalog 

 6.1 การ Connect to folder ภายใน ArcCatalog 

   ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์มเีคร่ืองมอืส าหรับจัดการข้อมลูคือ ArcCatalog ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
เคร่ืองมอื ArcCatalog โดยมขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 2.39 คลิกเคร่ืองมอื     (หมายเลข 1) จากนั้นหน้าต่าง 
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ArcCatalog จะปรากฏ ท าเชื่อมโยงกบัข้อมลูภายในคอมพวิเตอร์โดยคลิก Connect to folder (หมายเลข 2) 
ท าการหา folder ท่ีจัดเกบ็ไฟล์ข้อมลู  
 

 
ภาพที ่2.39 การเชื่อมโยงข้อมลูใน Arc Catalog 

 6.2 การก าหนด XY Coordinate System และ Indexes 

      ท าการค้นหาชั้นข้อมลู Soil_series.shp ใน  folder ท่ีเชื่อมโยงภายใน ArcCatalog ภาพที ่ 2.40 
โดยคลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู Soil_series.shp (หมายเลข 1) เลือก properties (หมายเลข 2) 

 
ภาพที ่2.40 การเปิดข้อมลูคุณลักษณะของชั้นข้อมลูผ่าน Arc Catalog 
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หน้าต่าง Shapefile properties จะปรากฏขึ้นในภาพท่ี 2.41 เลือกแถบ XY Coordinate System 
(หมายเลข 1) ท าการเลือกระบบพกิดัให้กบัชั้นข้อมลู คือ UTM wgs1984 zone47N จาก Projected 
Coordinate System > UTM > WGS1984 > Northern Hemisphere  (หมายเลข 2) คลิก Apply 
(หมายเลข 3) จากนั้นไปท่ีแถบ Indexes (หมายเลข 4) เลือก SOIL_ID เพือ่ก าหนดคีย์หลักให้กบัชั้นข้อมลู 
(หมายเลข 5) คลิก Apply และ OK เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 6) (การก าหนดคีย์หลักให้กบัข้อมลูเชิง
คุณลักษณะ ผู้ใช้สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ * ท่ี Field ข้อมลูภายในตารางข้อมลูเชิงคุณลักษณะ 
Attribute table) 

 
ภาพที ่2.41 การก าหนด XY Coordinate system และ Indexes 

 6.3 การเรียกดู Metadata จาก ArcCatalog 

      ท่ีหน้าต่าง Catalog ในภาพท่ี 2.42 ท าการค้นหาชั้นข้อมลู Soil_series.shp และคลิกขวาท่ีชั้น
ข้อมลูนั้น (หมายเลข 1) เลือก Item Description (หมายเลข 2) 
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ภาพที ่2.42 การเปิด Item Description 

หน้าต่าง Item Description จะปรากฏดังแสดงภาพท่ี 2.43 เลือกแถบ Description (หมายเลข 1) 
คลิก Edit (หมายเลข 2) เพือ่ท าการแกไ้ขข้อมลู จากนั้นท าการแกไ้ขข้อมลูหัวข้อ Title เป็น “อธิบายชุดดิน ” 
(หมายเลข 3) ท าการบันทึกการแกไ้ข (หมายเลข 4)  

 
ภาพที ่2.43 การก าหนดรายละเอยีดใน Item description 

หน้าต่าง Item Description แถบ Preview ในภาพท่ี 2.44 (หมายเลข 1) เลือกรูปแบบ Preview 
แบบ “Geography” (หมายเลข 2) จากนั้นคลิก create thumbnail (หมายเลข 3) จากนั้นท่ีแถบ 
Description จะปรากฏภาพแผนท่ีดัง (หมายเลข 4) 
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ภาพที ่2.44 การต้ังค่าการแสดงผลของ thumbnail ใน Item description 

7. การสบืค้นข้อมูลเพ่ือหาความสมัพันธเ์ชิงพ้ืนทีด้่วย Select by location    
 ท าการเปิดชั้นข้อมลูหมูบ่้าน Village, แนวล าน้ า Stream, และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน LU51   

7.1 การสืบค้นข้อมลูหมูบ่้านท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมชนิดข้าว  

   การสืบค้นข้อมลูหมูบ่้านท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมชนิดข้าว มขีั้นตอนดัง แสดงใน ภาพท่ี 2.45 การใช้ 
Select by Attribute เพือ่เลือกข้อมลูพืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทข้าว โดยเร่ิมจาก เลือก Selection บนแถบ
เมนู (หมายเลข 1) เลือก Select by Attributes (หมายเลข 2) หน้าต่าง Select by Attributes จะปรากฏให้
ก าหนดเง่ือนไข ก าหนด Layer คือ “LU51” (หมายเลข 3) เลือก Field ข้อมลู คือ “Crop_type” (หมายเลข 
4) เลือกตัวด าเนินการ คือ “=” (หมายเลข 5) จากนั้นคลิก Get unique values เพือ่เลือก “ข้าว” (หมายเลข 
6) คลิก OK เพือ่ด าเนินการค้นหา พืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทเกษตรกรรมจะแสดง ดังแสดงในภาพท่ี 2.46 

 
ภาพที ่2.45 การใช้ Select by Attribute เพือ่เลือกข้อมลูพืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทข้าว  
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ภาพที ่2.46 ข้อมลูพืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทข้าว 

ขั้นตอนต่อไปคือ การใช้ Select by location เพือ่เลือกท่ีต้ังของหมูบ่้านภายในพืน้ท่ีเกษตรกรรม
ประเภทข้าว ดังแสดงในภาพท่ี 2.47 แสดงขั้นตอนดังนี้ เลือก Selection ท่ีแถบเมนู (หมายเลข 1) เลือก 
select by location (หมายเลข 2) หน้าต่าง select by location จะปรากฏขึ้น จากนั้นท าการเลือกวิธีท่ี 
Selection method โดยใช้วิธี “Select features from” (หมายเลข 3) เลือก target layer ในท่ีนี้คือ
หมูบ่้าน “Village” (หมายเลข 4) ช่อง Source layer คือชั้นข้อมลูท่ีเป็นเง่ือนไขการเลือก ในท่ีนี้คือ “LU51” 
(หมายเลข 5) ช่อง Spatial selection method for target layer features เลือก “are within the 
source layer feature” เป็นการก าหนดเง่ือนไขส าหรับข้อมลูท่ีมกีารซ้อนทับกนั โดยข้อมลูท่ีซ้อนทับ Target 
layer จะถูกเลือก (หมายเลข 6) คลิก OK เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 7) 

 
ภาพที ่2.47 การใช้ Select by location เพือ่เลือกท่ีต้ังของหมูบ่้านภายในพืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทข้าว  
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ภาพที ่2.48 หมูบ่้านท่ีอยู่ภายในพืน้ท่ีเกษตรกรรมประเภทข้าว  (สีฟา้) 

7.2 การสืบค้นข้อมลูหมูบ่้านท่ีอยู่ห่างจากแนวล าน้ า 500 เมตร 

การสืบค้นข้อมลูหมูบ่้านท่ีอยู่ห่างจากแนวล าน้ า 500 เมตร  สามารถสืบค้นโดยเคร่ืองมอื Select by 
location มขีั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 2.49 เร่ิมจาก เลือก Selection ท่ีแถบเมนู (หมายเลข 1) เลือก select 
by location (หมายเลข 2) หน้าต่าง select by location จะปรากฏขึ้น จากนั้นท าการเลือกวิธีท่ี Selection 
method โดยใช้วิธี “Select features from” (หมายเลข 3) เลือก target layer ในท่ีนี้คือหมูบ่้าน 
“Village” (หมายเลข 4) ช่อง Source layer คือชั้นข้อมลูท่ีเป็นเง่ือนไขการเลือก ในท่ีนี้คือ “Stream” 
(หมายเลข 5) ช่อง Spatial selection method for target layer features เลือก “are within a 
distance of the source layer feature” เป็นการก าหนดเง่ือนไขโดยพจิารณาจากระยะทางท่ีก าหนดจาก
ชั้นข้อมลู Source layer หรือจาก Stream (หมายเลข 6) จากนั้นก าหนดระยะห่าง “500” เมตร (หมายเลข 
7) คลิก OK เพือ่ด าเนินการ (หมายเลข 8) 
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ภาพที ่2.49 การสืบค้นข้อมลูหมูบ่้านท่ีอยู่ห่างจากแนวล าน้ า 500 เมตร 

 
ภาพที ่2.50 หมูบ่้านท่ีอยู่ห่างจากแนวล าน้ า 500 เมตร (สีฟา้) 
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บทปฏิบัติการที ่ 3 
การตรึงค่าพิกัดและน าเข้าข้อมูล GIS 

1. การตรึงค่าพิกัดภาพถ่าย  (Training_data\Lab 3\Sat_image.tif) 
1.1 ก าหนดต าแหน่งท่ีจะใช้เป็นจุดควบคุมภาคพืน้ดิน หรือ GCP อย่างน้อย 4 จุด ในปฎิบัติการนี้จะ

ก าหนดต าแหน่งควบคุมภาคพืน้ดินท้ังหมด 6 จุด ดังนี้แสดงในภาพท่ี 3.1 

 

 
ภาพที ่3.1 ต าแหน่งควบคุมภาคพืน้ดินท้ังหมด 6 จุด 

 
 

 

จุดควบคุมที่  ละติจูด (Y) ลองจิจูด (X) Easting Northing 
1 13.863544 100.564764 669098 1533190 

2 13.863519 100.582139 670976 1533200 
3 13.851353 100.562572 668870 1531840 

4 13.85035 100.58327 671108 1531740 

5 13.83942 100.56227 668846 1530520 
6 13.84027 100.58232 671013 1530630 
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จะพบว่าค่าพกิดัภูมศิาสตร์ของภาพถ่ายยังไมม่ค่ีาพกิดั (ตัวเลขหลักหน่วย ) ในขณะท่ีข้อมลูต าแหน่ง

จุดอา้งองิจะแสดงค่าพกิดัในหลักแสนและหลักล้าน  

1.2 เปิดแถบเคร่ืองมอื Georeferencing บนแถบเมนูเลือก Customize > Toolbars >Georeferencing 
ดังแสดงในภาพท่ี 3.2 

 

ภาพที ่3.2 เปิดแถบเคร่ืองมอื Georeferencing 

1.3 แถบเคร่ืองมอื Georeferencing ส าหรับก าหนดต าแหน่งพกิดั จะปรากฎแถบเคร่ือง ดังรูป  
1.4 เปิดไฟล์ “GCP_des.doc” ซ่ึงจัดเกบ็ต าแหน่งค่าพกิดัของจุดอา้งองิ  
1.5 ยกเลิกการปรับย้ายต าแหน่งอตัโนมติั โดยท าการคลิกท่ีเมนู Georeferencing แล้วคลิกท่ีเคร่ืองหมาย

ถูกข้างหน้า auto adjust เพือ่เป็นการยกเลิกค าส่ังการย้ายต าแหน่งอตัโนมติัดังแสดงในภาพท่ี 3.3 

 

ภาพที ่3.3 การยกเลิกค าส่ังการย้ายต าแหน่งอตัโนมติั  



ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้า 67 
 

1.6 ท าการอา้งองิค่าพกิดัจุดอา้งองิต าแหน่งท่ี 1 ดังแสดงในภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 1 

1.7 เพิม่จุดควบคุมข้อมลูภาพไปยังต าแหน่งท่ีต้องการ โดยการคิลกท่ี Add Control Points  บนแถบ
เคร่ืองมอื Georeferencing ท าการคลิกท่ีขอบมมุถนนท่ีใช้เป็นต าแหน่งอา้งองิ  (กากบาทสีเขียว) ต าแหน่งท่ี
เลือก โปรแกรมจะอา่นค่าพกิดัภาพและบันทึกใน ฟลิด์ X Source, Y Source  

1.8 เปิดหน้าต่าง Link Table โดยคลิกปุม่ View Link Table เพือ่แสดงต าแหน่งพกิดัภูมศิาสตร์ของภาพ  
1.9 แกไ้ขค่าพกิดัในช่อง X map และ Y map โดย copy ค่าพกิดัจากตารางค่าพกิดั GCP 

(GCP_des.doc) 

 

ภาพที ่3.5 การกรอกค่าพกิดัของจุดท่ีทราบค่าในตาราง View Link Table 

1.10  จากนั้นให้ท าจุดล าดับถัดไป จนครบท้ัง 6 จุด ดังแสดงในภาพท่ี 3.6 
 



ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้า 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.6 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 3 
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ภาพที ่3.8 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.9 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 5 
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ภาพที ่3.10 ต าแหน่งจุดอา้งองิท่ี 6 

1.11 หากต้องการลบจุดควบคุมท่ีท าผิด ท าโดยการคลิกจุดควบคุมท่ีต้องการลบ  จากนั้นคลิกปุม่ Delete 
ดังแสดงในภาพท่ี 3.11 

 

ภาพที ่3.11 การลบจุดควบคุมท่ีไมต้่องการ  

1.12 คลิกท่ี Auto Adjust เพือ่ปรับย้ายต าแหน่งให้อตุโนมติั โปรแกรมจะท าการค านวณค่าพกิดัและ
แสดงผลค่าความผิดพลาดท่ี Total RMS Error ดังแสดงในภาพท่ี 3.12 

1.13  กรณีค่าความคลาดเคล่ือน RME Error สูงเกนิให้ลบจุดควบคุมท่ีมคีวามคลาดเคล่ือนสูง และก าหนด

ต าแหน่งใหม ่จนค่าความคลาดเคล่ือนลดต่ าลง ดังแสดงในภาพท่ี 3.13 
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ภาพที ่3.12 การก าหนดจุดอา้งองิเพือ่ใช้ในการปรับแกค่้าพกิดัภาพถ่าย  

 

ภาพที ่3.13 การปรับแกจุ้ดอา้งองิเพือ่ลดความคลาดเคล่ือน RMS error 

1.14 สร้างข้อมลูภาพใหม ่โดยคลิกท่ี Georeferencing> Rectify ดังแสดงในภาพท่ี 3.14 

 

ภาพที ่3.14 สร้างข้อมลูภาพใหม่โดยอาศัยชุดค่าพกิดัของจุดอา้งองิภาพถ่าย  

1.15  หน้าต่าง Save as สามารถก าหนดความละเอยีดของภาพผลลัพธ์ โดยก าหนด Cell Size และ
คุณสมบัติต่างๆ ของภาพผลลัพธ์เมือ่ก าหนดคุณสมบัติของภาพเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการคลิกท่ีปุม่ Save ดัง

แสดงในภาพท่ี 3.15 
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ภาพที ่3.15 หน้าต่างก าหนดคุณสมบัตส าหรับไฟล์ผลลัพธ์จากการปรับแกค่้าพกิดัภาพถ่าย  

2. การน าเข้า และแก้ไขข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) 
2.1 สร้างชั้นข้อมลูใหม ่โดยคลิกท่ีปุม่  Catalog       บนแถบเคร่ืองมอื จากนั้นคลิกขาวท่ี folder ท่ีต้องการ

เกบ็ข้อมลู จากนั้นเลือก New และ Shapefile แสดงดังแสดงในภาพท่ี 3.16 

 
ภาพที ่3.16 การสร้างชั้นข้อมลูใหม่  

2.2 ท าการสร้างชั้นข้อมลู building.shp บนหน้าต่าง Create New Shapefile ให้ท าการก าหนดชื่อของ
ชั้นข้อมลูเป็น building ท่ีช่อง Name และเลือกประเภทของชั้นข้อมลูเป็น Polygon ท่ีช่อง Feature Type  
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2.3 ก าหนดระบบพกิดัให้กบัชั้นข้อมลู โดยการคลิกท่ี Edit > Projected Coordinate Systems > UTM 
> WGS 1984 > WGS 1984 UTM Zone 47 N >และคลิก OK ดังรูปท่ี หลังจากก าหนดระบบพกิดัเรียบร้อย

แล้วให้ท าการคลิก OK ดังแสดงในภาพท่ี 3.17 

 

ภาพที ่3.17 การสร้างชั้นข้อมลู building.shp 

2.4 ชั้นข้อมลู building.shp จะปรากฎบนหน้าต่าง Table of Content ดังแสดงในภาพท่ี 3.18 

 

ภาพที ่3.18 ชั้นข้อมลู building.shp บนหน้าต่าง Table of Content 
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2.5 ท าการสร้างชั้นข้อมลู road.shp และ  tree.shp โดยท าตามขั้นตอน  2.1 และ 2.2 โดยก าหนด
ประเภทข้อมลู (Feature Type) ของชั้นข้อมลู road เป็น Polyline และก าหนดประเภทข้อมลูของ tree เป็น 
Pointดังแสดงในภาพท่ี 3.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.19 การสร้างชั้นข้อมลู road.shp และ tree.shp 

2.6 เมือ่ท าการสร้างชั้นข้อมลูท้ัง 3 ชั้นข้อมลูเรียบร้อยแล้ว บนหน้าต่าง Table of Content จะปรากฎดัง
แสดงในภาพท่ี 3.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.20 ชั้นข้อมลูบนหน้าต่าง Table of Content 
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2.7 เรียกใช้แถบเคร่ืองมอื Editor โดยคลิกท่ี Customize > Toolbars > Editor ดังแสดงในภาพท่ี  3.21 

จากนั้น แถบเคร่ืองมอื Editor จะปรากฎดังแสดงในภาพท่ี 3.21 และภาพท่ี 3.22 

 

ภาพที ่3.21 การเปิดเรียกใช้แถบเคร่ืองมอื Editor 

 
 

ภาพที ่3.22 การเปิดเรียกใช้แถบเคร่ืองมอื Editor 

2.8 เร่ิมการแกไ้ขข้อมลูโดยคลิก Editor > Start Editing จากนั้นหน้าต่าง Create Features จะปรากฎ
ขึ้นมาดังแสดงในภาพท่ี 3.23 ถ้าไมม่หีน้าต่าง Create Features ขึ้นมา ให้คลิกท่ีปุม่ Create Features บน
แถบเคร่ืองมอื          Editor 

2.9 เปิดแถบเคร่ืองมอื Snapping โดยคลิก Editor > Snapping >Snapping Toolbar แสดงในภาพท่ี 

3.24 
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ภาพที ่3.23 การเร่ิมแกไ้ขชั้นข้อมลูด้วยการ  Start Editing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.24 การเปิดแถบเคร่ืองมอื Snapping 
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2.10  ก าหนดมาตราส่วนในการน าเข้าข้อมลูท่ี มาตราส่วน 1: 3,000 ดังแสดงในภาพท่ี 3.25 
 

 
ภาพที ่3.25 มาตราส่วนในการน าเข้าข้อมลู  

2.11 ในหน้าต่าง Create Feature  คลิกท่ี building แล้ว digitize ข้อมลูตามขอบเขตอาคารบนภาพถ่าย

ทางอากาศในประเภทข้อมลู Polygon จะปรากฎเคร่ืองมอืส าหรับสร้างรูปปิดดังแสดงในภาพท่ี 3.26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.26 หน้าต่าง Create Feature และ เคร่ืองมอืส าหรับสร้าง polygon 

 
ภาพที ่3.27 ตัวอย่างขอบเขตอาคารท่ีได้ จากการ digitize 
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2.12 สร้างข้อมลู road โดยคลิกท่ี road แล้ว  digitize ข้อมลูตามเส้นถนน ในประเภทข้อมลู line จะ
ปรากฎเคร่ืองมอืส าหรับสร้างข้อมลูเส้น ดังแสดงในภาพท่ี 3.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.28 หน้าต่าง Create Feature และ เคร่ืองมอืส าหรับสร้างข้อมลูแบบ line 

 

ภาพที ่3.29 ตัวอย่างเส้นถนนท่ีได้จากการ digitize 

2.13 ท าการสร้างข้อมลู tree คลิกท่ี tree แล้วคลิกสร้างข้อมลูตามต าแหน่งของต้นไม ้ในประเภทข้อมลู 
point จะปรากฎเคร่ืองมอืส าหรับสร้างข้อมลูจุด ดังแสดงในภาพท่ี 3.30 
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ภาพที ่3.30 หน้าต่าง Create Feature และ เคร่ืองมอืส าหรับสร้าง  point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.31 ตัวอย่างต าแหน่งของต้นไม้จากการ digitize 
 

2.14 หลังจากท าการ digitize ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการ Save Edits เพือ่บันทึกข้อมลูท่ีน าเข้า 

โดยคลิกท่ี Editor > Save Edits > Stop Editing ดังแสดงในภาพท่ี 3.32 
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ภาพที ่3.32 การบันทึกการปรับแกช้ั้นข้อมลู  

3. การสร้างตารางข้อมูลเชิงอรรถาธบิายด้วยฟังก์ชัน Calculate Geometry  

3.1 เปิดตารางข้อมลู building โดยคลิกขวาบนชั้นข้อมลู building เลือก Open Attribute Table ดัง
แสดงในภาพท่ี 3.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.33 การเปิดตารางข้อมลูเชิงบรรยายของชั้นข้อมลู  building 
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3.2 สร้างฟลิด์ใหม ่โดยคลิกปุม่ Table option และเลือก Add Field  ก าหนดชื่อฟลิด์ว่า name เพือ่เกบ็

ชื่อของอาคาร ก าหนดประเภทข้อมลูเป็น Text ดังแสดงในภาพท่ี 3.34 

 
ภาพที ่3.34 การสร้างฟลิด์ name ในตารางข้อมลูของ building 

3.3 เพิม่ข้อมลูชื่อของอาคาร โดยต้องท าการ Start Editing  กอ่นการแกไ้ข โดยการคลิก Editor > Start 
Editing และเลือกชั้นข้อมลู building เพือ่ท าการแกไ้ขดังแสดงในภาพท่ี 3.35 เพิม่ข้อมลูในฟลิด์ name ดัง

แสดงในภาพท่ี 3.36 เมือ่เพิม่ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการ Stop Editing 

 
ภาพที ่3.35 การเร่ิมต้นการปรับแกต้ารางข้อมลูเชิงบรรยาย  
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ภาพที ่3.36 การเพิม่ข้อมลูในฟลิด์ name 

3.4 สร้างฟลิด์ใหมใ่นตาราง building โดยต้ังชื่อฟลิด์เป็น area เพือ่เกบ็ค่าพืน้ท่ีของอาคารในหน่วยตาราง

เมตร และก าหนดประเภทข้อมลูเป็น float ดังแสดงในภาพท่ี 3.37   

 
ภาพที ่3.37 เพิม่ฟลิด์ area ในตาราง building 
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3.5 จากนั้นท าการค านวณค่าในฟลิด์ โดยใช้ค าส่ัง Calculate Geometry โดยการคลิกขาวท่ีหัวฟลิด์ 
area และเลือก Calculate Geometry> yes >และเลือกคุณสมบัติ (Property) เป็น Area หน่วยในการ

ค านวณเป็น ตารางเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 3.38 จากนั้นคลิก OK เพือ่ค านวณพืน้ท่ี  

 
ภาพที ่3.38 Calculate Geometry ค านวณพืน้ท่ี  

 
ภาพที ่3.39 ผลลัพธ์ของการค านวณพืน้ท่ี  (หน่วย: ตารางเมตร) 

3.6 สร้างฟลิด์ใหมใ่นตาราง building โดยต้ังชื่อฟลิด์เป็น perimeter เพือ่เกบ็ค่าเส้นรอบของอาคารใน
หน่วยเมตร และก าหนดประเภทข้อมลูเป็น float ดังแสดงในภาพท่ี 3.40  

 



ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้า 84 
 

 
ภาพที ่3.40 การสร้างฟลิด์ perimeter ในตารางอธิบายของชั้นข้อมลู building 

3.7 ค านวณค่าในฟลิด์ perimeter โดยใช้ค าส่ัง Calculate Geometry โดยการคลิกขาวท่ีหัวฟลิด์ 
perimeter และเลือก Calculate Geometry > yes >และเลือกคุณสมบัติ ( Property) เป็น Perimeter 
หน่วยในการค านวณเป็น เมตร ดังรูปภาพ จากนั้นคลิก OK เพือ่ค านวณความยาวรอบอาคารดังแสดงในภาพนี้ 
3.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.41 Calculate Geometry ค านวณเส้นรอบรูป 
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3.8 เปิดตารางข้อมลู road เพือ่ท าการแกไ้ขข้อมลูจากนั้น สร้างฟลิด์ใหม ่โดยคลิกปุม่ Table option 
และเลือก Add Field  ให้ต้ังชื่อฟลิด์เป็น name เพือ่เกบ็ชื่อของถนน ประเภทข้อมลูเป็น Text ดังแสดงใน
ภาพท่ี 3.42 

 
ภาพที ่3.42 การสร้างฟลิด์ name ในตารางอธิบายชั้นข้อมลู road 

3.9 เพิม่ข้อมลูชื่อของถนน โดยต้องท าการ Start Editing กอ่นการแกไ้ข โดยการคลิก Editor > Start 
Editing และเลือกชั้นข้อมลู road เพือ่ท าการแกไ้ข จากนั้นให้ท าการเพิม่ข้อมลูในฟลิด์ name ได้เลย เมือ่เพิม่
ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการ Stop Editing  

3.10 สร้างฟลิด์ใหมใ่นตารางอธิบายชั้นข้อมลู road โดยก าหนดชื่อฟลิด์เป็น length เพือ่เกบ็ค่าความยาว

ของถนนในหน่วย กโิลเมตร และก าหนดประเภทข้อมลูเป็น float ดังแสดงในภาพท่ี 3.43 

 

ภาพที ่3.43 การสร้างฟลิด์ length ในตารางอธิบายชั้นข้อมลู road 
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3.11 ค านวณค่าในฟลิด์ length โดยใช้ค าส่ัง Calculate Geometry โดยการคลิกขาวท่ีหัวฟลิด์ length 
และเลือก Calculate Geometry > yes >และเลือกคุณสมบัติ ( Property) เป็น Length หน่วยในการ

ค านวณเป็น กโิลเมตร ดังรูปภาพ จากนั้นคลิก OK เพือ่ค านวณความยาว ดังแสดงในภาพท่ี 3.44 

 
ภาพที ่3.44 การใช้ค าส่ัง Calculate Geometry เพือ่ค านวณความยาวของเส้นถนน 

3.12 เปิดตารางอธิบายของชั้นข้อมลู tree เพือ่ท าการแกไ้ขข้อมลู สร้างฟลิด์ใหม ่ ก าหนด ชื่อฟลิด์เป็น 

name เพือ่เกบ็ชื่อของต้นไม ้ประเภทข้อมลูเป็น Text ดังแสดงในภาพท่ี 3.45  

 
ภาพที ่3.45 การสร้างฟลิด์ name ในตารางอธิบายชั้นข้อมลู tree 
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3.13 เพิม่ข้อมลูชื่อของต้มไม ้โดยต้องท าการ Start Editing กอ่นการแกไ้ข โดยการคลิก Editor > Start 
Editing และเลือกชั้นข้อมลู tree เพือ่ท าการแกไ้ข จากนั้นให้ท าการเพิม่ข้อมลูในฟลิด์ name ได้เลย เมือ่เพิม่
ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการ Stop Editing  

3.14 สร้างฟลิด์ใหมใ่นตารางอธิบายชั้นข้อมลู tree โดยต้ังชื่อฟลิด์เป็น X_coord และY_coord เพือ่เกบ็ค่า
พกิดั X และ Y ของต้นไม ้และก าหนดประเภทข้อมลูเป็น float ดังแสดงในภาพท่ี 3.46  

 
ภาพที ่3.46 สร้างฟลิด์X_coordและY_coord ใน tree 

3.15 ค านวณค่าในฟลิด์ X_coord และฟลิด์ Y_coord โดยใช้ค าส่ัง Calculate Geometry ส าหรับฟลิด์ 
X_coord ให้ก าหนดคุณสมบัติ (Property) เป็น X Coordinate of Point หน่วยในการค านวณเป็น Meters 
ส าหรับฟลิด์ Y_coord ให้ก าหนดคุณสมบัติ (Property) เป็น Y Coordinate of Point หน่วยในการค านวณ
เป็น Meters คลิกปุม่ OK เพือ่เร่ิมค านวณค่าพกิดั 
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บทปฏิบัติการที ่ 4 
การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพ้ืนทีด้่วย Geoprocessing-1 

1. การสร้างแนวกันชน  
1.1 สร้าง single buffer: ชั้นข้อมลูเส้นล าน้ า stream.shp (ระยะ buffer 2 กโิลเมตร ) โดยเร่ิมจากการ

เพิม่ชั้นข้อมลู stream.shp ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 

 

ภาพที ่4.1 ชั้นข้อมลู stream.shp บนหน้าจอแสดงผล 

- เปิดเคร่ืองมอื Buffer โดยคลิกท่ี Geoprocessing > Buffer หน้าต่างเคร่ืองมอื Buffer จะปรากฎ
ในภาพท่ี 4.2 หมายเลข 3  

     

ภาพที ่4.2 การเร่ิมต้นใช้งานเคร่ืองมอื Buffer 
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- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Buffer ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญ  คือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า 
(หมายเลข1) ซ่ึงในปฎิบัติการนี้จะเลือกเป็น Stream ต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง folderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ 
(หมายเลข 2) จากนั้น ก าหนดระยะกนัชน (หมายเลข 3) เท่ากบั 2 และท าการเลือกหน่วยของระยะกนัชน 
(หมายเลข 4) เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการประมวณผล ดังแสดง
ในภาพท่ี 4.3 

 

ภาพที ่4.3 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื Buffer 

- ผลลัพธ์จากการประมวณผลของเคร่ืองมอื Buffer จะปรากฎดังแสดงในภาพท่ี 4.4 

 

ภาพที ่4.4 แนวกนัชนจากเส้นล าน้ า ระยะทาง 2 กโิลเมตร 
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1.2 สร้าง multiple buffer: ชั้นข้อมลู Village.shp (ระยะ buffer  1, 3, 5 กโิลเมตร ) โดยเร่ิมจากการ
เพิม่ชั้นข้อมลู Village.shp    

- ท าการเปิดเคร่ืองมอื Buffer โดยคลิกท่ี ArcToolBox>Analysis Tool > Proximity > Multiple 
Ring Bufferหน้าต่างเคร่ืองมอื Multiple Ring Buffer จะปรากฎในภาพท่ี 4.5 หมายเลข 5  

 
 ภาพที ่4.5 การเปิดเคร่ืองมอื  Multiple Ring Buffer  

- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Multiple Ring Buffer ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญ  คือ ก าหนดชั้น
ข้อมลูน าเข้า (หมายเลข 1) ซ่ึงในปฎิบัติการนี้จะเลือกเป็น Village ต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง  folder ท่ี
ต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 2) พร้อมท้ังต้ังชื่อของผลลัพธ์จากนั้นท าการก าหนดระยะกนัชน (หมายเลข 3)
ซ่ึงในเคร่ืองมอืนี้สามารถก าหนดระยะแนวกนัชนได้หลายระยะ โดยท าได้โดยการพมิพตั์วเล ขระยะห่างท่ี
ต้องการในช่อง Distance จากนั้นท าการคลิกท่ีปุม่เคร่ืองหมายบวก ในบทปฎิบัติการนี้ให้ก าหนดระยะแนวกนั
ชน 3 ระดับ คือ 1, 3, และ 5 กโิลเมตร จากนั้น ก าหนดหน่วยของระยะกนัชน (หมายเลข 4) ในส่วนของ 
Dissolve Option คือ การก าหนดการซับทับกนัของขอบแนวกนัชนของ Input Feature เมือ่ท าการก าหนด
ค่าพารามเิตอร์ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการประมวณผล ดังแสดงในภาพท่ี 4.6 
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ภาพที ่4.6 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื Multiple Ring Buffer  

- เพือ่ท าความเข้าใจเพิม่เติมเกีย่วกบั Dissolve Option ในเคร่ืองมอื Multiple Ring Buffer 
สามารถสังเกตได้จากผลลัพธ์ของตัวเลือกท่ีเป็น ALL ดังแสดงในภาพ  4.7 จะเห็นว่าแนวกนัชนของแต่ละ
หมูบ่้านจะรวมกนั แต่ในขณะท่ี เลือก Dissolve Option เป็น NONE ผลลัพธ์ของ NONE ดังแสดงในภาพ 4.8 
จะสังเกตเห็นว่าแนวกนัชนของแต่ละหมูบ่้านจะไมร่วมเข้าด้วยกนั 

 
ภาพที ่4.7 ผลลัพธ์ของการเลือก Dissolve Option เป็น ALL 
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ภาพที ่4.8 ผลลัพธ์ของการเลือก Dissolve Option เป็น NONE 

2. การตัดขอบเขตข้อมูล  

2.1 ตัดข้อมลูการใช้ท่ีดินปี 51 (LU51.shp) ด้วย study_area.shp โดยใช้เคร่ืองมอื Clip ท าการเพิม่ชั้น
ข้อมลู LU51.shp และ study_area.shp ดังแสดงในภาพท่ี 4.9 

 
ภาพที ่4.9 ชั้นข้อมลู LU51.shp และ study.shp บนหน้าจอแสดงผล 

- ท าการเปิดเคร่ืองมอื Clip โดยคลิกท่ี Geoprocessing > Clip หน้าต่างเคร่ืองมอื Clip จะปรากฎ
ในภาพท่ี 4.10 หมายเลข 3 
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ภาพที ่4.10 การเร่ิมใชเ้คร่ืองมอื Clip  

- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Clip ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า  
(หมายเลข1) คือ ชั้นข้อมลูท่ีต้องการจะตัด ซ่ึงในปฎิบัติการนี้จะเลือกเป็น LU51 จากนั้นท าการเลือกชั้นข้อมลู
ท่ีเป็นขอบเขตในการตัดข้อมลู ซ่ึงจะเลือกเป็น Study_areaต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง folderท่ีต้องการเกบ็
ผลลัพธ์ (หมายเลข 3) เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการ
ประมวณผล ดังแสดงบนภาพท่ี 4.11 

 

 
ภาพที ่4.11 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื Clip  

- ผลลัพธ์การตัดข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (LU51.shp) ด้วย Study_area.shp จากการประมวณ
ผลของเคร่ืองมอื Clip จะปรากฎดังแสดงในภาพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12 ผลลัพธ์การตัดข้อมลู LU51.shp ด้วย Study_area.shp จากเคร่ืองมอื Clip  

2.1 การตัดข้อมลูล าน้ า (Stream.shp), ข้อมลูถนน (Road.shp), ข้อมลูอ าเภอ ( amp) และข้อมลูหมูบ่้าน 
(Village.shp) ด้วยพืน้ท่ีศึกษา (study_area.shp)ด้วย clip แบบ batchเร่ิมต้นด้วยการเพิม่ชั้นข้อมลูท้ังหมด
ท่ีต้องการตัด ดังแสดงในภาพท่ี 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ชั้นข้อมลูล าน้ า  ข้อมลูถนน ข้อมลูอ าเภอ  ข้อมลูหมูบ่้าน  และพืน้ท่ีศึกษา  
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- ท าการเปิดเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch โดยคลิกท่ี ArcToolBox> Analysis Tool > Extract >
คลิกขวาท่ี Clip > Batch หน้าต่างเคร่ืองมอื Clip จะปรากฎดังหมายเลข 5 ภาพท่ี 4.14 

ภาพที ่4.14 การเร่ิมต้นใช้งานเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch 

- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลู
น าเข้า (หมายเลข1) คือ ชั้นข้อมลูท่ีต้องการจะตัด จากนั้นท าการเลือกชั้นข้อมลูท่ีเป็นขอบเขตในการตัดข้อมลู
(หมายเลข 2) ซ่ึงจะเลือกเป็น Study_areaต่อไปท าการเลือกต าแหน่งfolderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 
3) การ Batch เป็นการประมวลผลข้อมลูหลายๆข้อมลูพร้อมกนั ด้วยข้อมลูท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงหมายถึงว่าเรา
สามารถตัดขัอมลูได้หลายๆ ชั้นข้อมลูพร้อมกนั ในเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch จะมปีุม่เคร่ืองหมายบวก 
(หมายเลข 4) ไว้เพือ่เพิม่ชั้นข้อมลูท่ีต้องการตัด เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
ปุม่ OK ดังแสดงบนภาพท่ี 4.15 

 

ภาพที ่4.15 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ให้กบัเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch 

- ผลลัพธ์ท่ีได้จากการตัดข้อมลูด้วยเคร่ืองมอื Clip แบบ Batch 
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3. การลบข้อมูล  

- ท าการลบพืน้ท่ีท่ีมเีนื้อดินแบบดินเหนียว  (soil_texture.shp)ออกจากข้อมลูการใช้ท่ีดินปี 51 
(LU51.shp) เร่ิมต้นด้วยการพจิารณาข้อมลูของชั้นข้อมลูเนื้อดิน (soil_texture.shp) เพือ่สกดัเอาเฉพาะพืน้ท่ี
ท่ีมเีนื้อดินเป็นดินเหนียว ซ่ึงในชั้นข้อมลูเนื้อดินจะมฟีลิด์ท่ีเกบ็ข้อมลูประเภทของเนื้อดินซ่ึงกคื็อ ฟลิด์ 
TEXTURE ดังแสดงในภาพท่ี 4.16 

 
ภาพที ่4.16 ข้อมลูของชั้นข้อมลูเนื้อดิน (soil_texture.shp) 

- ท าการเปิดเคร่ืองมอื Select by Attributes โดยคลิกท่ี  Selection > Select by Attributes หน้าต่าง
เคร่ืองมอื Select by Attribute จะปรากฎในภาพท่ี 4.17 หมายเลข 3 

 
ภาพที ่4.17 การเร่ิมต้นใช้เคร่ืองมอื Select by Attributes 

-  บนหน้าต่าง Select By Attributes ให้ท าการก าหนดค่า เลือกชั้นข้อมลูท่ีต้องการ  (หมายเลข 1) 
จากนั้นเลือกฟลิด์ท่ีใช้ในการสกดัข้อมลู ซ่ึงในปฎิบัติการนี้จะใช้ฟลิด์ TEXTURE เมือ่เลือกฟลิด์เรียบร้อย แล้วให้
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ท าการคลิกท่ีปุม่ Get Unique Value และดับเบิล้คลิกท่ี ―Clay‖ เพือ่เลือกข้อมลูเฉพาะเนื้อดินแบบดินเหนียว 
ค าส่ังในเคร่ืองมอื Select by attributes แสดงดังแสดงในภาพท่ี 4.18 

 
ภาพที ่4.18 ก าหนดค่าในเคร่ืองมอื Select By Attributes เพือ่คัดเลือกข้อมลู  

- ผลลัพธ์การคัดเลือกเอาเฉพาะเนื้อดินประเภทดินเหนียว โดย Select By Attributes  

- เมือ่ได้ประเภทเนื้อดินเฉพาะแค่ดินเหนียวแล้ว ให้ท าการ Export Data โดยการคลิกขวาท่ีชั้นข้อมลู 
soil_texture.shp> Data > Export Data ดังแสดงในภาพท่ี 4.19 

 
ภาพที ่4.19 การใช้ค าส่ัง Export Data 
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- บนหน้าต่าง Export Data ให้ท าการต้ังค่าดังนี้ ในส่วนหมายเลข 1 ให้เลือกเป็น Selected feature 
และเลือก this layer‖s source data เพือ่ใช้ระบบพกิดัเดิมเหมอืนชั้นข้อมลูนั้นๆ (หมายเลข 2) จากนั้นท า
การเลือกfolderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ และคลิก OK การ Export Data แสดงดังแสดงในภาพท่ี 4.20 

 
ภาพที ่4.20 การต้ังค่าในหน้าต่างExport Data 

- ชั้นข้อมลูเนื้อดินประเภทดินเหนียวดังแสดงในภาพท่ี 4.21 

 
ภาพที ่4.21 ชั้นข้อมลูเนื้อดินประเภทดินเหนียว 

-  ท าการลบพืน้ท่ีท่ีมเีนื้อดินแบบดินเหนียว  (soil_texture_clay.shp) ออกจากข้อมลูการใช้ท่ีดินปี 51 
(LU51.shp) เปิดเคร่ืองมอื Erase โดยคลิกท่ี ArcToolBox > Analysis Tool > Overlay > Erase หน้าต่าง
เคร่ืองมอื Erase จะปรากฎในภาพท่ี 4.22  หมายเลข 5 
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ภาพที ่4.22 การเร่ิมต้นใช้งานเคร่ืองมอื Erase 

- บนหน้าต่าง Erase ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข 1) คือ ชั้น
ข้อมลูท่ีต้องการจะลบ ซ่ึงในปฎิบัติการนี้จะเลือกเป็น LU51 จากนั้นท าการเลือกชั้นข้อมลูท่ีเป็นขอบเขตในการ
ลบข้อมลู(หมายเลข2) ซ่ึงจะเลือกเป็น soil_texture_clayต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง folderท่ีต้องการเกบ็
ผลลัพธ์ (หมายเลข 3) เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการ
ประมวณผล ดังแสดงในภาพท่ี 4.23 

 
ภาพที ่4.23 ก าหนดค่าส าหรับเคร่ืองมอื Erase เพือ่ลบพืน้ท่ีดินเหนียว ออกจากพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
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- ผลลัพธ์จากการลบพืน้ท่ีเนื้อดินแบบดินเหนียวออกจากข้อมลูการใช้ท่ีดินปี 51 ดังแสดงในภาพท่ี 4.24 

 
ภาพที ่4.24 ผลลัพธ์จากการลบพืน้ท่ีท่ีมเีนื้อดินแบบดินเหนียวออกจากข้อมลูการใช้ท่ีดินปี 51 

4. การวิเคราะหซ้์อนทบัข้อมูล  

4.1 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินระหว่างปี 2545 (ชั้นข้อมลู  “LU45_clip.shp”) และปี 2550 
(ชั้นข้อมลู “LU51_clip.shp”) ด้วยค าส่ัง union และค านวณหาพืน้ท่ี (ฟวิส์ area_rai) 

- เพิม่ชั้นข้อมลู LU45_clip.shp และ LU51_clip.shp จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองมอื Union โดยคลิกท่ี 
Geoprocessing > Union หน้าต่าง Union จะปรากฏในภาพท่ี 4.25 หมายเลข 3 

 
ภาพที ่4.25 การเร่ิมต้นใช้งานเคร่ืองมอื Union 
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- บนหน้าต่าง Union ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข1) ให้น าเข้า
ชั้นข้อมลู LU45_clip.shp และ LU51_clip.shp ต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง folderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ 
(หมายเลข 2) ต่อไปในส่วนของการ Join Attributes ให้เลือกเป็น All หมายถึง รวมทุกฟลิด์ท่ีมใีน Attributes 
ท้ังสองชั้นข้อมลู เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการประมวณผล 
ดังแสดงบนภาพท่ี 4.26 

 
ภาพที ่4.26 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ส าหรับเคร่ืองมอื Union 

- ค านวณหาพืน้ท่ี  (ฟวิส์ area_rai) โดยการคลิกขวาท่ีหัวฟลิด์ Area_rai > Calculate Geometry ดัง
แสดงในภาพท่ี 4.27 
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ภาพที ่4.27 การค านวณขนาดพืน้ท่ีด้วยค าส่ัง  Calculate Geometry 

- บนหน้าต่าง Calculate Geometry ให้เลือก Property เป็น Area (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกหน่ วย
เป็น Square meter [sq m] จากนั้นคลิก OK เพือ่ค านวณพืน้ท่ีใหม ่ 

- เนื่องจากผลลัพธ์ท่ีได้เป็นหน่วยตารางกโิลเมตร ขั้นตอนต่อไป  เป็น การ แปลงจากหน่วยตารางเมตร
เป็นหน่วยไร่ โดยให้ท าการคลิกขวาท่ี หัวฟลิด์ Area_rai จากนั้นเลือก Field Calculator.. ดังแสดงในภาพท่ี 
4.28 

 
ภาพที ่4.28 เปิดหน้าต่าง Field Calculator 

- บนหน้าต่าง Field Calculator ให้ท าการเลือกฟลิด์ท่ีต้องการค านวณ เลือกท่ี Area_rai(หมายเลข 1) 
จากนั้นแปลงค่าจากตารางกโิลเมตรไปเป็นหน่วยไร่ โดยใช้สูตรท่ีว่า “1 ไร่ เท่ากบั 1,600 ตารางเมตร   
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4.2 วิเคราะห์ซ้อนทับเพือ่หาว่าเส้นล าน้ า ( river.shp) อยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอ ( amp.shp) อะไร ด้วยค าส่ัง 

intersect  

- เพิม่ชั้นข้อมลู river.shp และ amp.shp จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองมอื  Intersect โดยคลิกท่ี 
Geoprocessing > Intersect หน้าต่าง Intersect จะปรากฏในภาพท่ี 4.29  

 
ภาพที่ 4.29 การเร่ิมต้นใชเ้คร่ืองมอื  Intersect 

- บนหน้าต่าง Intersect ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข 1) ให้
น าเข้าชั้นข้อมลู River และ Amp ต่อไปท าการเลือกต าแหน่งfolderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 2) ต่อไป
ในส่วนของการ Join Attributes ให้เลือกเป็น All หมายถึง รวมทุกฟลิด์ท่ีมใีน Attributes ท้ังสองชั้นข้อมลู 
เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการประมวณผล ดังแสดง ในภาพ
ท่ี 4.30 

- จากผลลัพธ์จากการซ้อนทับข้อมลูแมน้ าและขอบเขตอ าเภอ ดังแสดงในภาพท่ี  4.31 สังเกต ท่ีต าแหน่ง
หมายเลข 1 จะเห็นว่าเส้นแมน่้ าจะถูกตัดให้เหลือแค่ในขอบเขตชั้นข้อมลูอ าเภอ และหมายเลข 2 คือ
ตารางข้อมลูท่ีได้จากการ Intersect ซ่ึงจะมฟีลิด์ท้ังหมดของท้ังสองชั้นข้อมลู 
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ภาพที่ 4.30 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ส าหรับเคร่ืองมอื  Intersect 

- ปรับ symbol แบบ unique color ด้วยฟวิส์ Amp_name เพือ่ให้เห็นว่าเส้นแมน่้ า อยู่ในอ าเภอ
อะไรได้ชัดเจน โดยคลิกขวาท่ี ชั้นข้อมลู River_Intersected (ผลลัพธ์จากการ Intersect) แล้วเลือก 
Properties  

- หน้าต่าง Properties ให้เลือกท่ีแท็บ Symbology จากนั้นเลือกท่ี Categories > Unique Value 
เลือกฟลิด์ท่ีต้องการ ในบทปฎิบัติการนี้ให้เลือก AMP_NAME และท าการคลิกท่ีปุม่ Add all value ค่าในฟลิด์ 
AMP_NAME จะปรากฎขี้นมา จากนั้นท าการเลือกเฉดสีท่ีต้องการ และคลิก OK ดังแสดงในภาพท่ี 4.31 

 
ภาพที ่4.31 การปรับ symbol แบบ unique color  
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4.3  วิเคราะห์ซ้อนทับเพือ่ตรวจสอบว่าจุดส ารวจ (Survey_pt.shp) มขี้อมลูคุณลักษณะด้านเขตการ
ปกครอง (amp.shp) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2551 (LU51.shp) และด้านเนื้อดิน ( Soil_texture.shp) 
ด้วยค าส่ัง identity 

- เพิม่ชั้นข้อมลู Survey_pt.shp, amp.shp, LU51.shp และ Soil_texture.shp จากนั้น เร่ิมต้นใช้
เคร่ืองมอื  identity โดยคลิกท่ี ArcToolBox > Analysis Tools > Overlay > identity หน้าต่าง identity 
จะปรากฏในภาพท่ี 4.32 หมายเลข 5 

 
ภาพที ่4.32 การเร่ิมต้นใช้เคร่ืองมอื identity 

- บนหน้าต่าง Identity ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข 1) ให้
น าเข้าชั้นข้อมลู Survey_pt จากนั้นเลือกชั้นข้อมลูท่ีจะบอกคุณลักษณะ เลือกเป็น Amp (หมายเลข 2) ต่อไป
ท าการเลือกต าแหน่ง folder ท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 3) เมือ่ท าการก าหนดค่าพารามเิตอร์ต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK เพือ่ท าการประมวณผล ดังแสดงในภาพท่ี 4.33 
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ภาพที ่4.33 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื  Identity 

- แต่เพือ่ความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมลูคุณลักษณะหลายๆ คุณลักษณะ ท่านสามารถให้ เคร่ืองมอื 
identity แบบ Batch เพือ่ประมาณผลพร้อมกนั โดยไปท่ี ArcToolBox > Analysis Tools > Overlay > 
คลิกขวา identity > Batch หน้าต่าง identity จะปรากฏในภาพท่ี 4.34 หมายเลข 6 

 
ภาพที ่4.34 การเร่ิมต้นใช้เคร่ืองมอื  Identity แบบ Batch 

- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Identity แบบ Batch ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลู
น าเข้า (หมายเลข1) คือ ชั้นข้อมลูมีต้่องการทราบคุณลักษณะ เลือกเป็น Survey_pt จากนั้นท าการเลือกชั้น
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ข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูบอกคุณลักษณะ (หมายเลข  2) ซ่ึงจะเลือกเป็น Amp, Soil_texture, LU51 ต่อไปท าการ
เลือกต าแหน่งfolderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 3) ให้คลิกปุม่ OK ดังแสดงในภาพท่ี 4.35 

 
ภาพที ่4.35 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื  Identity แบบ Batch 

- ผลลัพธ์จะได้จ านวนสามชั้นข้อมลู ได้แก ่ชั้นข้อมลูจุดส ารวจมขี้อมลูคุณลักษณะด้านเขตการปกครอง ชั้น
ข้อมลูจุดส ารวจมขี้อมลูคุณลักษณะด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี51 และชั้นข้อมลูจุดส ารวจมขี้อมลูคุณลักษณะ
ด้านเนื้อดิน  

5. การเช่ือมต่อข้อมูล ด้วยค าสัง่ merge 

- ท าการเพิม่ชั้นข้อมลู LU_zone.shp1, LU_zone2.shp, LU_zone3.shp  

- ตรวจสอบจ านวนฟลิด์และชื่อของแต่ละหัวฟลิด์ ในการ Merge ของท้ังสามชั้นข้อมลู ชื่อของหัวฟลิด์ของ
ท้ังสามชั้นข้อมลูจะต้อง เหมอืนกนั  

- เมือ่ตรวจสอบชื่อของหัวฟลิด์เรียบร้อยแล้วให้เปิดเคร่ืองมอื Merge โดยคลิกท่ี Geoprocessing > 
Merge หน้าต่างคร่ืองมอืจะปรากฎในภาพท่ี 4.36 หมายเลข 3 
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ภาพที ่4.36 การเปิดเคร่ือง Merge ท่ี Geoprocessing 

- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Merge ให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญ  คือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข
1) เลือกชั้นข้อมลู LU_zone.shp1, LU_zone2.shp, LU_zone3.shp  เลือกต าแหน่ง folder ท่ีต้องการเกบ็
ผลลัพธ์ (หมายเลข 2) ในส่วนหมายเลข 3 สามารถเพิม่หรือลบฟลิด์ท่ีต้องการ  Merge  โดยให้ เลือกฟลิด์ 
AREA_METER, PERIMETER, LU_CODE, DES_TH, CROP_TYPE และ LU_type ซ่ึงฟลิด์เหล่านี้จะมอียู่ใน
ข้อมลูท้ังสามชั้นข้อมลู เมือ่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK ดังแสดงในภาพท่ี 4.37 

 
ภาพที ่4.37 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ส าหรับเคร่ืองมอื  Merge 
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- ผลลัพธ์จากการ Merge ชั้นข้อมลู LU_zone.shp1, LU_zone2.shp, LU_zone3.shp  จะมจี านวน
ข้อมลูเท่ากบั 21,865 แถว ดังแสดงในภาพท่ี  4.38 

 
ภาพที ่4.38 ผลลัพธ์จากการ Merge ชั้นข้อมลู LU_zone.shp1, LU_zone2.shp และ LU_zone3.shp 

6. การยบุรวมขอบเขตข้อมูล  

6.1 ยุบรวมขอบเขตการใช้ท่ีดินปี 51 (lU51.shp) ด้วยฟวิส์ “LU_type” ด้วยค าส่ัง dissolve 

- ท าการเพิม่ชั้นข้อมลู lU51.shp ดังแสดงในภาพท่ี และเปิดเคร่ืองมอื dissolve โดยคลิกท่ี 
Geoprocessing > dissolve หน้าต่างเคร่ืองมอื Dissolve ปรากฎในภาพท่ี 4.39 หมายเลข 3 

 
ภาพที่ 4.39 การเร่ิมต้นใช้เคร่ืองมอื Dissolve 
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- บนหน้าต่างเคร่ืองมอื Dissolveให้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ท่ีส าคัญคือ ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข
1) เลือกชั้นข้อมลู LU51.shp ต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง folder ท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 2) ในส่วน
หมายเลข 3 ท่านเลือกฟลิด์ท่ีต้องการ  Dissolve ได้ในปฎิบัติการนี้จะเลือกฟลิด์ LU_type เมือ่ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK ดังแสดงในภาพท่ี 4.40 

 
ภาพที ่4.40 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ส าหรับเคร่ืองมอื dissolve 

- ผลลัพธ์การ Dissolve ข้อมลูการใช้ประโยขน์ท่ีดิน ด้วย LU_type จะได้ข้อมลูประเภทการใช้ประโยชน์
ท่ีดินออกมา 5 ประเภท ดังแสดงในภาพท่ี 4.41 

 
ภาพที ่4.41 ผลลัพธ์การ Dissolve ข้อมลูการใช้ประโยขน์ท่ีดิน ด้วย LU_type 
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6.2 ยุบรวมขอบเขตการใช้ท่ีดิน และขอบเขตอ าเภอ  (lU51_amp.shp) ด้วยฟวิส์ “ LU_type”และฟวิส์ 
“Amp_name” 

- ท าการเพิม่ชั้นข้อมลู lU51_amp.shpและเปิดเคร่ืองมอื Dissolve บนหน้าต่างของเคร่ืองมอื 
Dissolve ก าหนดชั้นข้อมลูน าเข้า (หมายเลข1) เลือกชั้นข้อมลู LU51_amp.shp ต่อไปท าการเลือกต าแหน่ง
folderท่ีต้องการเกบ็ผลลัพธ์ (หมายเลข 2) ในส่วนหมายเลข 3 ท่านเลือกฟลิด์ท่ีต้องการ  Dissolve ได้ใน
ปฎิบัติการนี้จะเลือกฟลิด์ “LU_type” และ “Amp_name” เมือ่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุม่ OK ดัง
แสดงในภาพท่ี 4.42 

 
ภาพที ่4.42 การก าหนดค่าพารามเิตอร์ในเคร่ืองมอื dissolve 

- ผลลัพธ์การ Dissolve ข้อมลูการใช้ประโยขน์ท่ีดินด้วย LU_typeและ Amp_name จะได้ข้อมลูการใช้
ประโยชน์ท่ีดินออกมา 5 ประเภทของแต่ละอ าเภอ ดังแสดงในภาพท่ี 4.43 

 
ภาพที ่4.43 ผลลัพธ์การ Dissolve ข้อมลูการใช้ประโยขน์ท่ีดินด้วย ฟวิส์ LU_type และ Amp_name 
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บทปฏิบัติการที่ 5 
การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพ้ืนทีด้่วย Geoprocessing -2 

1. การหาระยะหา่งระหว่างข้อมูลด้วยค าสัง่ Near 

ท าการหาระยะห่างจากหมูบ่้าน (village.shp) ไปยังพืน้ท่ีแหล่งน้ า  (wtbd.shp) และเส้นล าน้ าในจังหวัด
กาญจนบุรี (stream.shp) ท่ีใกล้ท่ีสุด โดยการใช้ค าส่ัง Near  

- น าเข้าชั้นข้อมลูท่ีผู้ใช้ต้องการค านวณหาระยะห่าง ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 จากนั้นในส่วนของ Table of 
content จะแสดงข้อมลูท่ีได้น าเข้าแล้ว 

- เร่ิมต้นใช้ค าส่ัง near โดยสามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธี คือ  

 เปิด ArcToolbox ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 (หมายเลข  1) ค าส่ัง Near อยู่ท่ี Analysis Tools  > 
Proximate > Near  (หมายเลข 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 การเรียกใช้ค าส่ัง near ผ่าน ArcToolbox 

 ใช้วิธี search ดังแสดงในภาพท่ี 5.2 (หมายเลข 1) จากนั้นหน้าต่าง search จะปรากฏขึ้นมาทางด้าน
ขวามอืของหน้าจอ ซ่ึงผู้ใช้สามารถค้นหาค าส่ังท่ีต้องการใช้ได้ ในบทนี้พมิพค์ าส่ัง near ท่ีช่อง search 
(หมายเลข 2) และ enter เพือ่ท าการค้นหา จากนั้นค าส่ัง Near จะปรากฏให้เลือก (หมายเลข 3) 

Toolbox 

Toolset 

Tool 
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ภาพที ่5.2 การเรียนใช้ค าส่ัง near ผ่านการค้าหาด้วยปุม่ Search 

- เมือ่มกีารเรียกใช้ค าส่ัง near หน้าต่างค าส่ัง near แสดงในภาพท่ี 5.3 

ภาพที ่5.3 หน้าต่างค าส่ัง near  
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- จากนั้นผู้ใช้ต้องท าการก าหนดชั้นข้อมลูท่ีจะท าการค านวณระยะห่างในช่อง Input Features และ Near 
Features เพือ่ท าการหาระยะห่างของพืน้ท่ีแหล่งน้ า (wtbd.shp) และเส้นล าน้ า  (stream.shp) กบัหมูบ่้านใน
จังหวัดกาญจนบุรี (village.shp)  

- ภาพท่ี 5.4 แสดงการก าหนดชั้นข้อมลู Input Features ให้ก าหนดเป็น Village โดยใช้ลูกศรทางขวามอื
ของช่องเพือ่เลือก (หมายเลข 1) และ Near Features ให้ก าหนดเป็น Stream และ Wtbd (หมายเลข 2 และ 
3 ตามล าดับ) เนื่องจากต้องการหาระยะห่างระหว่างข้อมลูท้ังสอง กบั  หมูบ่้าน เมือ่ท าการก าหนดข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ให้กด OK (หมายเลข 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5.4 การก าหนดชั้นข้อมลูส าหรับค าส่ัง near 

- เมือ่โปรแกรมด าเนินการเสร็จแล้ว จะท าการแจ้งเตือน หน้าต่างท่ีมลูีกศรสีเขียว จะปรากฎขึ้นท่ีด้านล่าง
ขวาของหน้าจอ จากนั้นข้อมลูท่ีค านวณไว้แล้วจะแสดงใน Attribute ของ Village ดังแสดงในภาพท่ี 5.5 
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ภาพที ่5.5 ตารางอธิบายของชั้นข้อมลู  Village ภายหลังจากใชค้ าส่ัง near 

จากภาพจะเห็นได้ว่าม ี Field ท่ีเกดิจากการใช้ค าส่ัง Near ปรากฎขึ้นมา คือ 

 NEAR_FID ระบุ ID FID ของข้อมลูท่ีใกล้กบัหมูบ่้านท่ีสุด   
 NEAR_DIST ระบุระยะห่างระหว่างข้อมลูท่ีใกล้ท่ีสุดกบัหมูบ่้าน  

 NEAR_FC ระบุประเภทของข้อมลู  (Stream และ Wtbd) ท่ีใกล้กบัหมูบ่้านท่ีสุด ซ่ึง Field นี้ จะ
ปรากฎเฉพาะเมือ่ท าการค านวณ Near Features มากกว่า 1  

- เปิดตารางอธิบายของชั้นข้อมลู  Village จากนั้นคลิกขวาท่ีข้อมลู เรคคอร์ดบนสุด และกด Zoom to  

- จากนั้นกดท่ีเคร่ืองมอื Identify ดังแสดงในภาพท่ี 5.6 (หมายเลข 1) และคลิก ท่ีข้อมลูท่ีผู้ใช้เห็นว่าใกล้
ท่ีสุดกบัหมูบ่้าน (หมายเลข 2) จะปรากฎหน้าต่าง Identify ขึ้นมา จากนั้นให้ผู้ใช้สังเกตข้อมลูในหน้าต่าง 
Identify ว่าข้อมลูท่ีผู้ใช้เห็นว่าใกล้ท่ีสุดกบัหมูบ่้านตรงกบัการค านวณด้วยค าส่ัง Near ในตาราง Attribute 
ตรงกนัหรือไม ่โดยสังเกตจาก FID (หมายเลข 3) ดังแสดงในภาพท่ี 5.6 

- วัดระยะห่างระหว่างต าแหน่งหมูบ่้านไปยังแหล่งน้ าท่ีใกล้ท่ีสุดด้วยเคร่ืองมอื measurement (ต้อง
ก าหนดค่า map unit กอ่น) 
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ภาพที ่5.6 ตรวจสอบข้อมลูท่ีใกล้ท่ีสุดด้วยตัวผู้ใช้กบัค าส่ัง Near  

2. การค านวณค่าสถิติแยกรายประเภทการใช้ทีดิ่นและเขตการปกครองด้วยค าสัง่ Summary statistic 
โดยใช้ช้ันข้อมูล LU51_amp 

- เพิม่ชั้นข้อมลู LU51_amp.shp  

- เร่ิมต้นใช้งานค าส่ัง Summary statistic โดยไปท่ี ArcToolbox > Analysis Tools  > Statistics > 
Summary statistics ดังแสดงในภาพท่ี 5.7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.7 หน้าต่างค าส่ัง Summary statistics 
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- ก าหนดชั้นข้อมลูท่ีจะใช้ในการค านวณค่าสถิติในช่อง Input Table เลือก LU51_amp.shp 
- ก าหนดชื่อไฟล์ Output Table (หมายเลข 2) ช่อง Statistics field (s)  

- ก าหนด field ของชั้นข้อมลูท่ีจัดเกบ็ค่าตัวเลขท่ีจะใช้ในการค านวณ  (หมายเลข 3) จากนั้นให้ผู้ใช้ท าการ
ก าหนด ประเภทของสถิติท่ีต้องการค านวณ (หมายเลข 4) ซ่ึงประกอบไปด้วย  

 SUM—ค านวณค่ารวมของ field ท่ีระบุ 

 MEAN—ค านวณค่าเฉล่ียของ field ท่ีระบุ 
 MIN—หาค่าท่ีน้อยท่ีสุดของ field ท่ีระบุ 

 MAX—หาค่าท่ีมากท่ีสุดของ field ท่ีระบุ 

 RANGE—หาช่วงค่าของ field ท่ีระบุ โดย น าค่าท่ีมากท่ีสุด ลบด้วยค่าท่ีน้อยท่ีสุด  
 STD—หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานค่าท่ีอยู่ในฟลิด์ท่ีระบุ  

 COUNT—นับจ านวนของค่าท่ีรวมอยู่ในการค านวณทางสถิติ  
 FIRST—หาข้อมลูแรกท่ีถูกบันทึก  

 LAST—หาข้อมลูสุดท้ายท่ีถูกบันทึก  

- ค านวณค่าผลรวม (SUM) จากนั้นท าการก าหนด case field ซ่ึงจะใช้แบ่งกลุ่มของข้อมลูผลลัพธ์ ท่ีใช้ใน
การค านวณ ในท่ีนี้ให้ผู้ใช้เลือก DES_TH, LU_type, AMP_NAME, และ PROV_name (หมายเลข 5) แสดง
ในภาพท่ี 5.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่5.8 การก าหนดคุณสมบัติส าหรับค าส่ัง Summary statistics 
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- ตารางผลลัพธ์แสดงในภาพท่ี 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.9 ผลลัพธ์ของการใช้ค าส่ัง Summary statistics 

3. การสร้างแบบจ าลองด้วย Model Builder 

Model Builder เป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วยในการสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแสดงล าดับการท างาน
ตามท่ีผู้ใช้ก าหนด มกีารท างานร่วมกบัเคร่ืองมอื Geoprocessing ซ่ึงผลลัพธ์ของค าส่ังหนึ่งอาจจะเป็นข้อมลู
น าเข้าส าหรับการวิเคราะห์ด้วยค าส่ังอืน่ต่อเนื่องกนั ไป Model builder มปีระโยชน์อย่างมากในการช่วย
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างอตัโนมติั และท าให้เห็นการท างานโดยรวมของค าส่ังต่างๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ อกีท้ังผู้ใช้
ยังสามารถบันทึกแบบจ าลอง และน ากลับมาใช้ประมวลผลได้อกีในคร้ังถัดไป รวม ถึงน าไป ใช้กบัชุดข้อมลูใน
พืน้ท่ีอืน่ได้  

เร่ิมสร้าง Model โดยการคลิกเคร่ืองมอืบนแถบ toolbar ดังแสดงในภาพท่ี 5.10 (หมายเลข 1) จากนั้น

หน้าต่าง Model จะปรากฎขึ้น (หมายเลข 2) 
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ภาพที ่5.10 การเร่ิมต้นใช้งานเคร่ืองมอื  Model Builder  

การบันทึก Model มขีั้นตอนดังต่อไปนี้  

- ในหน้าต่าง Save ให้ก าหนด folder ท่ีจะเกบ็บันทึก Model ใน My Toolbox ภาพท่ี 5.11 (หมายเลข 
2) จากนั้นสร้าง Toolbox ใหมไ่ว้ด้านใน My Toolbox ด้วยเคร่ืองมอื New Toolbox  (หมายเลข 3) จะ

ปรากฎ Toolbox ใหม ่ก าหนดชื่อเป็น SuitableSite (หมายเลข 4 ) และกดปุม่ Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.11 ขั้นตอนการบันทึก Model โดยจัดเกบ็เป็น  Toolbox 
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- ดับเบิล้คลิก SuitableSite เพือ่บันทึก Model ไว้ใน  Toolbox นี้ ดังแสดงในภาพท่ี 5.12 ก าหนดชื่อ 
Model คือ Suitable_oilplam  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่5.12 การก าหนดชื่อแบบจ าลอง ภายใต้การจัดเกบ็แบบ toolbox 

การเรียกใช้ Model ท่ีได้จัดเกบ็ไว้ผ่าน  ArcToolBox มขีั้นตอนดังต่อไปนี้  

- คลิกขวาบน ArcToolBox เลือก Add ToolBox  ภาพท่ี 5.13 (หมายเลข 1) 

- เปิดโฟลเดอร์ท่ีบันทึก Model ไว้ ดังแสดงในภาพท่ี 5.13 (หมายเลข 2) เพือ่เลือก Model ท่ีต้องการ
เพิม่จากนั้นกด Open (หมายเลข 3) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.13 การเรียกใช้งานแบบจ าลองท่ีบันทึกไว้ในรูปแบบ toolbox 
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 Toolbox และ Model จะถูกแสดงใน ArcToolBox 

 กรณีต้องการแกไ้ข หรือเรียกดูผังโครงสร้างแบบจ าลองให้ คลิกขวาท่ี Model และ เลือก Edit   

การก าหนดโฟลเดอร์  หรือ Workspace ท่ีใช้ในการท างาน  

- ก าหนด Workspace เพือ่ให้ท างานได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนในการเปล่ียนพืน้ท่ีในการจัดเกบ็ข้อมลูผลลัพธ์   

- คลิกขวาท่ี Model จากนั้นกดเลือก Properties ดังแสดงในภาพท่ี 5.14 (หมายเลข 1) 
- เลือกไปท่ี Environmentจากนั้นต้ิกเคร่ืองหมายถูกท่ีหน้า Workspaceดังแสดงในภาพท่ี  5.14 

(หมายเลข 2) จากนั้นเลือก Values (หมายเลข 3) 

 ภาพที ่5.14 การก าหนด Workspace ท่ีจะใช้ในการสร้างแบบจ าลอง 

- ท่ีหน้าต่าง Environment Setting  คลิกเลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการท างาน ดังแสดงในภาพท่ี 5.15 
(หมายเลข 4 และ 5)  โดย Current Workspace เลือกโฟลเดอร์ส าหรับข้อมลูท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์  Scratch 

Workspace เลือกโฟลเดอร์ส าหรับเกบ็ข้อมลูไฟล์ผลลัพธ์ 
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ภาพที ่5.15 การก าหนด Workspace ส าหรับจัดเกบ็ไว้ input และ output 

การหาพ้ืนทีเ่หมาะสมในการปลกูปาลม์น้ ามันโดยมีการก าหนดปัจจัยและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี  

        ปัจจัย              เงื่อนไข 
ปริมาณน้ าฝนรวม (Rain_annual.shp)  800-1,000 มมต่อปี 
เนื้อดิน (Soil_texture.shp)    ละเอยีด (fine) หรือ ปานกลาง (moderate) 
ระยะห่างจากล าน้ า (Stream.shp)   น้อยกว่า 1000 เมตร  
มรีะยะห่างจากหมูบ่้าน (village.shp)   มากกว่า 300 เมตร 
พืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถปลูกปาล์มน้ ามนั    พืน้ท่ีป่าไม ้ (F) และ พืน้ท่ีเขตเมอืง (U) 

(LU51.shp) 

- น าเข้าข้อมลูท่ีต้องการใช้ประกอบด้วย Rain_annual.shp / Soil_texture.shp / Stream.shp / 
village.shp /  LU51.shp 

- เปิด Model ท่ีได้ท าการสร้างไว้ (SuitableSite > Suitable_oilpalm ) ดังแสดงในภาพท่ี 5.16  
- เพิม่ชั้นข้อมลูท่ีต้องการจะใช้จาก Table of Contents มาท่ี Model โดยการคลิกเมา้ท์ค้าง 
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ภาพที ่5.16 การเร่ิมต้นใช้งาน model builder โดยเรียกใช้ toolbox   

- เพิม่ค าส่ังท่ีจะใช้เข้ามาใน Model โดยลากเคร่ืองมอืมาวางในหน้าต่าง  Model ดังแสดงในภาพท่ี 5.17 
(หมายเลข 5) จากนั้นค าส่ังจะถูกเพิม่เข้ามา แต่ปรากฎเป็นสีขาว เนื่องจากยังไมถู่กเชื่อมต่อกบัข้อมลูท่ีจะ

น าเข้า (หมายเลข 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.17 การดึงชั้นข้อมลูและเคร่ืองมอื เข้ามาใน Model builder  
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- เชื่อมโยงข้อมลู Rain_annual ไปท่ีค าส่ัง Select โดยใช้ปุม่ Connect ภาพท่ี 5.18 (หมายเลข 7) 
คลิกบน Rain_annual และคลิกบนค าส่ัง Select เลือก Input Features (หมายเลข 8) 

- สัญลักษณ์ข้อมลูจะถูกเปล่ียนสี ภายหลังเชื่อมโยงชั้นข้อมลูกบัค าส่ังแล้ว ดังแสดงในภาพท่ี 5.19 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.18 การใช้เคร่ืองมอื connect เชื่อมโยงระหว่างข้อมลูน าเข้า ( rain_annual) กบัค าส่ัง (Select) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.19 สัญลักษณ์ข้อมลูจะเปล่ียนสี ภายหลังการเชื่อมโยงข้อมลูกบัค าส่ัง  

หมายเลข 9 Rain_annual แทนด้วยวงรีสีน้ าเงิน หมายถึง ข้อมลูน าเข้า  
หมายเลข 10 Select แทนด้วยส่ีเหล่ียมสีเหลือง หมายถึง เคร่ืองมอืประมวลผลข้อมลู  
หมายเลข 11 แทนด้วยวงรีเขียว หมายถึง ข้อมลูผลลัพธ์ 

- ดับเบิล้คลิกท่ีเคร่ืองมอื  Select  เพือ่ก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลู คือ “ปริมาณน้ าฝนรวม
(Rain_annual.shp) เท่ากบั 800-1,000 มมต่อปี”  

- คลิกปุ่ม sql (หมายเลข 12) จากนั้นหน้าต่าง Query Builder จะปรากฎขึ้น ให้ผู้ใช้ดับเบิล้คลิกท่ี 
Annual (หมายเลข 13) เพือ่ก าหนดค่าปริมาณน้ าฝนรวม และ คลิกท่ีปุม่ Get Unique Values (หมายเลข 
14) เพือ่ให้แสดงค่าท่ีอยู่ใน Field ของ Annual (หมายเลข 15) ดังแสดงในภาพท่ี 5.20 

- ก าหนดค่าท่ีต้องการเลือกตามสูตร ("Annual" = '800 - 1000 มม')  
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ภาพที ่5.20 การก าหนดเง่ือนไขในการสืบค้นข้อมลูน้ าฝนด้วยค าส่ัง  Select 

- ดึงชั้นข้อมลูเนื้อดิน และค าส่ัง select เพิม่เข้ามาใน model builder แสดงในภาพท่ี 5.21 

- ก าหนดเง่ือนไขในการสืบค้นชั้นข้อมลูเนื้อดิน (Soil_texture.shp) โดยระบุเนื้อดินแบบ ละเอยีด (fine) 
หรือ ปานกลาง  (moderate) ตามสูตร ("TEXT_GROUP" = 'fine' OR "TEXT_GROUP" = 

'moderate') แสดงในภาพท่ี 5.22 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.21 การใช้เคร่ืองมอื connect เชื่อมโยงระหว่างข้อมลูน าเข้า ( rain_annual) กบัค าส่ัง (Select) 
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ภาพที ่5.22 การก าหนดเง่ือนไขในการสืบค้นข้อมลูเนื้อดินด้วยค าส่ัง  Select 

- ก าหนดระยะห่างจากล าน้ า (Stream.shp) น้อยกว่า 1000 เมตร โดยการสร้าง  Buffer จาก เส้นล าน้ า  
ก าหนดระยะทาง 1000 เมตร โดยดึงชั้นข้อมลู Stream และ เคร่ืองมอื Buffer เข้ามายัง Model builder 

- เชื่อมโยงข้อมลูและค าส่ัง ด้วยเคร่ืองมอื  connect  

- ดับเบิล้คลิกท่ีเคร่ืองมอื Buffer เพือ่ก าหนดค่าท่ีต้องการท า Buffer ก าหนด 1000 ในช่อง Linear unit 
ดังแสดงในภาพท่ี 5.23 (หมายท่ี 32)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.23 การก าหนดคุณสมบัติเพือ่ท าการสร้างพืน้ท่ี Buffer จากเส้นล าน้ า 
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- สร้าง Buffer ให้กบัข้อมลูหมูบ่้าน (village.shp) ตามเง่ือนไขมรีะยะห่างจากหมูบ่้านมากกว่า 300 เมตร 
- ดึงชั้นข้อมลู village และ เคร่ืองมอื Buffer เข้ามายัง Model builder 

- เชื่อมโยงข้อมลูและค าส่ัง ด้วยเคร่ืองมอื  connect  
- ดับเบิล้คลิกท่ีเคร่ืองมอื Buffer เพือ่ก าหนดค่าท่ีต้องการท า Buffer ก าหนด 300 ในช่อง Linear unit 

- ดึงชั้นข้อมลูประเภทการใช้ท่ีดิน (LU51.shp) และเคร่ืองมอื Select เข้ามาใน Model builder เพือ่ท า
การเลือกพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถปลูกปาล์มน้ ามนัตามเง่ือนไข คือ พืน้ท่ีป่าไม ้ (F) และ พืน้ท่ีเขตเมอืง (U)  

- คลิกปุม่ Connect เพือ่เชื่อมโยงข้อมลูประเภทการใช้ท่ีดิน และค าส่ัง  Select  

- ก าหนดเง่ือนไข ("LU_type" = 'F' OR "LU_type" = 'U') 
- รวมชั้นข้อมลูท่ีตรงตามเง่ือนไขของชั้นข้อมลูปริมาณน้ าฝนรวม  คือ   800 - 1000 มม ชั้นข้อมลู เนื้อดิน  

คือ เนื้อดินละเอยีด หรือ ปานกลาง  และมรีะยะห่างจากล าน้ าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1000 เมตร ด้วย เคร่ืองมอื 
Intersect  

-  คลิกปุม่ Connect เพือ่เชื่อมโยงชั้นข้อมลูท้ังสามกบัค าส่ัง intersect ดังแสดงในภาพท่ี 5.24 
-  ก าหนดชื่อ Output เป็น Selected_area  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่5.24 การรวมพืน้ท่ีท่ีตรงตามเง่ือนไขด้วยค าส่ัง  Intersect 

- รวมพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถน ามาใช้ในการปลูกปาล์มน้ ามนัด้วยเคร่ืองมอื Union 

- คลิกปุม่ Connect เพือ่เชื่อมโยงชั้นข้อมลูระยะห่างจากหมูบ่้าน (village.shp) มากกว่า 300 เมตรท่ีท า
การ Buffer และพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถปลูกปาล์มน้ ามนั คือ พืน้ท่ีป่าไม ้และ พืน้ท่ีเขตเมอืง  เข้ากบัค าส่ัง Union 

- ก าหนดชื่อผลลัพธ์เป็น erase_area  
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- ลบข้อมลูในพืน้ท่ีท่ีไ มน่ ามาใช้ในการเพาะปลูกปาล์มน้ ามนั ดึง เคร่ืองมอื Erase เข้ามายัง Model และ
คลิกปุม่ Connect เพือ่เชื่อมโยงชั้นข้อมลูและ ค าส่ังเข้าด้วยกนั   

- ด าเนินการตรวจสอบว่าพืน้ท่ี เหมาะสมอยู่ในอ าเภออะไร โดยใช้ค าส่ัง  Identity  

- ดึงเคร่ืองมอื Identity เข้ามายัง Model builder และคลิกปุม่ Connect เพือ่เชื่อมโยงชั้นข้อมลู  
suitable_area กบัค าส่ัง identity 

- ดับเบิล้คลิกท่ี identity (หมายเลข 45) ก าหนด Input Feature เป็น suitable_area และ Identity 
Feature เป็น Amp  

- เร่ิมต้นประมวลผลแบบจ าลองโดยคลิกปุม่  Run  เมือ่ Model ด าเนินการถึงส่วนไหนใน Model 
จะปรากฎเป็นสีแดงดังแสดงในภาพท่ี 5.25 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.25 การประมวลผลข้อมลูแบบจ าลองผ่านเคร่ืองมอื model builder  
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บทปฏิบัติการที่  6 
การจัดท าแผนทีเ่ฉพาะเรื่อง  

1. องค์ประกอบของแผนที่  

องค์ประกอบของแผนท่ีประกอบไปด้วย ข้อมลู สัญลักษณ์ เส้นโครงแผนท่ีมาตราส่วน และข้อความ ดังนี้  

- ข้อมลู คือ ข้อมลูหรือรายละเอยีดของส่ิงต่างๆ ท่ีต้องการแสดงในแผนท่ี จัดเกบ็ในรูปแบบข้อมลู
เวคเตอร์ และข้อมลูแรสเตอร์ 

- ค าอธิบายสัญลักษณ์ คือ ค าอธิบายรายละเอยีดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงในแผนท่ี  

- มาตราส่วน คือ ส่ิงท่ีแสดงไว้เพือ่ให้ทราบอตัราส่วนระหว่างระยะในแผนท่ีกบัระยะในภูมปิระเทศจริงท่ี
ตรงกนั 

- เข็มทิศ คือ สัญลักษณ์ เพือ่ให้ทราบถึงทิศทางท่ีปรากฎในแผนท่ี  

2. การจัดท าแผนที่  (map layout)  

การจัดท าแผนท่ีพืน้ท่ีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ ามนั จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงได้จากบทปฏิบัติการท่ี 5 
มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- เร่ิมจากน าเข้าชั้นข้อมลูท่ีต้องการ ประกอบด้วย  Village, Stream, Amp, และ suitable_area 
_Identify (ไฟล์ผลลัพธ์จากบทปฏิบัติการท่ี 5) ดังแสดงในภาพท่ี 6.1 

ภาพที ่6.1 การน าเข้าข้อมลูท่ีจะแสดงในแผนท่ี  
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- ท าการเปล่ียนสีและลักษณะของสัญลักษณ์ของข้อมลูให้ดูง่ายและเหมาะสม โดยดับเบิล้คลิกท่ีสัญลักษณ์ท่ี
ต้องการเปล่ียน  

- คลิกท่ีปุม่ Layout View ท่ีด้านล่างซ้ายของพืน้ท่ีดังแสดงในภาพท่ี 6.2 (หมายเลข 1) เพือ่แสดงข้อมลูใน
มมุมองของแผนท่ี  

  ภาพที ่6.2 มมุมองของข้อมลูในหน้าต่าง Layout 

- การปรับรูปแบบของกระดาษ แนวต้ังหรือแนวนอนสามารถท าได้ โดยคลิกเมนู File > Page and Print 
Setup > เลือก Landscape เพือ่ต้ังกระดาษเป็นแนวนอน ดังแสดงในภาพท่ี 6.3 นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถ
ก าหนดเคร่ืองพมิพ ์และขนาดของกระดาษ  

ภาพที ่6.3 การก าหนดขนาดกระดาษและคุณสมบัติ ของแผนท่ี  
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- ปรับขนาดของข้อมลูแผนท่ีให้เหมาะสม โดยคลิกบนแผนท่ี 1 คร้ัง จากนั้นคลิกบนปุม่ส่ีเหล่ียมท่ีมมุแผนท่ี
เพือ่ท าการเล่ือนขยาย หรือ ย่อแผนท่ี ดังแสดงในภาพท่ี 6.4 

ภาพที ่6.4 การปรับขนาดของข้อมลูแผนท่ีให้เหมาะสม  

 
o หมายเลข 1- Zoon in ส าหรับขยายขนาดข้อมลูบนแผนท่ี  
o หมายเลข 2-Zoon out ส าหรับย่อขนาดข้อมลูบนแผนท่ี 
o หมายเลข 3-Pan ส าหรับเล่ือนหน้าจอไปยังบริเวณท่ีต้องการ  
o หมายเลข 4-Zoom Whole Page ส าหรับดูภาพรวมท้ังหมดของแผนท่ี 
o หมายเลข 5-Zoom to 100% ส าหรับตรวจสอบขนาดของแผนท่ีท่ีจะเห็นเมือ่ท า

การพมิพ์ 

- เพิม่ชื่อของแผนท่ีโดย คลิกท่ี Insert > Title > กดไปยังท่ีว่างของ Layout ท่ีต้องการวางชื่อของแผนท่ี 
ดังแสดงในภาพท่ี 6.5 (หมายเลข 1) จากนั้นพมิพช์ื่อของแผนท่ี (หมายเลข 2) คลิกไปท่ีชื่อของแผนท่ีจะปรากฎ
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หน้าต่าง Properties ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนขนาดของชื่อแผนท่ีโดยคลิก Change Symbol และแกช้ื่อของ

แผนท่ีได้ดังแสดงในภาพท่ี 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.5 การเพิม่ชื่อของแผนท่ี  

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.6 การปรับขนาดชื่อแผนท่ี และแกช้ื่อแผนท่ี 
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- การเพิม่ค าอธิบายสัญลักษณ์ให้กบัข้อมลู แผนท่ี  ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้อา่นแผนท่ีเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์  คลิกเมนู Insert > Legend >  ผู้ใช้เลือกสัญลักษณ์ท่ีต้องการแสดง  ดังแสดงใน

ภาพท่ี 6.7   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.7 การเพิม่ค าอธิบายสัญลักษณ์ให้กบัแผนท่ี  

- คลิกปุม่ Next จะปรากฏหน้าต่างดังแสดงในภาพท่ี  6.8 เพือ่ปรับแต่งชื่อของค าอธิบายสัญลักษณ์ 
(หมายเลข 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.8 การปรับแกช้ื่อของค าอธิบายสัญลักษณ์  (legend title) 
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- คลิกปุม่ Next จะปรากฎหน้าต่างดังแสดงในภาพท่ี 6.9 ผู้ใช้งานสามารถก าหนดรูปแบบกรอบค าอธิบาย
สัญลักษณ์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.9 การก าหนดรูปแบบกรอบของค าอธิบายสัญลักษณ์  

 คลิกปุม่ Next อกีคร้ัง จะปรากฎหน้าต่างดังแสดงในภาพท่ี 6.10 ผู้ใชง้านสามารถก าหนดรูปแบบ
สัญลักษณ์ของข้อมลูได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่6.10 ก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของข้อมลู  
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- คลิกท่ี Next อกีคร้ัง จะปรากฎหน้าต่างดังแสดงในภาพท่ี 6.11 ซ่ึงผู้ใช้สามารถก าหนดระยะห่าง
ระหว่างองค์ประกอบของค าอธิบายสัญลักษณ์ 

- ซ่ึงสามารถแสดงตัวอย่างกอ่นเสร็จส้ิน กระบวนการ โดยคลิกท่ี  Preview ซ่ึงถ้าหากผู้ใช้งานต้องการแก้

ให้คลิก Back เพือ่กลับไปด าเนินการแกไ้ข เมือ่เสร็จส้ินการแกไ้ข คลิก  Finish 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.11 การก าหนดระยะห่างระหว่าง องค์ประกอบของค าอธิบายสัญลักษณ์  

- การเพิม่ Data Frame เพือ่แสดง ดัชนี แผนท่ี  หรือ map index คลิกเมนู  Insert > Data Frame > 
จากนั้นให้ลากเมาส์ครอบบริเวณท่ีต้องการจัดวาง Data Frame ดังแสดงในภาพท่ี 6.12 (หมายเลข 1 และ 2)  

- จากนั้นเพิม่ชั้นข้อมลูท่ีต้องต้องการ น ามาแสดงในดัชนีแผนท่ี โดยคลิกขวาท่ี New Data Frame ใน 
Table of content เพือ่คลิก Add data (หมายเลข 3) จากนั้นจะปรากฎข้อมลูท่ีผู้ใช้เลือกใน Data Frame   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.12 การเพิม่ Data Frame เพือ่สร้างดัชนีแผนท่ี 
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- การเพิม่เข็มทิศ คลิกเมนู Insert > North Arrow > เลือกเข็มทิศท่ีต้องการ  ดังแสดงในภาพท่ี 6.13 
(หมายเลข1, 2, และ 3 ตามล าดับ) จากนั้นก าหนดต าแหน่งท่ีต้องการจัดวางเข็มทิศ ผู้ใช้งานสามารถ ย่อและ

ขยายขนาดเข็มท่ีได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.13 การเพิม่เข็มทิศบนแผนท่ี  

- การเพิม่มาตราส่วนบรรทัด คลิก Insert > Scale Bar ผู้ใชง้านเลือกรูปแบบท่ีต้องการ ดังแสดงในภาพท่ี 
6.14 (หมายเลข 1, 2, 3, และ 4 ตามล าดับ ) 

- จัดวางมาตารส่วนบรรทัดในต าแหน่งท่ีต้องการ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.14 การเพิม่แถบมาตราส่วน  
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- การปรับแต่งแถบมาตราส่วน ดังแสดงในภาพท่ี 6.15 เปิดหน้าต่าง Alternating Scale Bar 
Properties เพือ่ท าการปรับแต่งแถบมาตราส่วนโดยการดับเบิล้คลิกท่ีแถบมาตราส่วน จากนั้นท าการปรับแต่ง
ดังแสดงในภาพ 

หมายเลข 1 คือ จ านวนของการแบ่งส่วนบนแถบมาตราส่วน  
หมายเลข 2 คือ จ านวนของการแบ่งส่วนย่อยบนแถบมาตราส่วน  
หมายเลข 3 คือ หน่วยของแถบมาตราส่วน  

หมายเลข 4 คือ ข้อความแสดงหน่วยมาตราส่วน ซ่ึงใจส่วนนี้สามารถพมิพเ์ป็นภาษาไทยได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.15 การปรับแกม้าตราส่วนบรรทัด  

- การเพิม่มาตราส่วนข้อความ กด Insert > Scale Text จากนั้นเลือกรูปแบบท่ีต้องการ ดังแสดงในภาพ
ท่ี 6.16 ซ่ึงแน่นอนว่ามาตราส่วนแบบข้อความ สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกบัแถบมาตราส่วน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่6.16 การเพิม่มาตราส่วนข้อความ  
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- การเพิม่เส้นกริดให้กบัแผนท่ี คลิกขวาบน  Data Frame ของแผนท่ีท่ีต้องการเพิม่กริด เลือก 
Properties จากนั้นคลิกท่ี Grids > New Grid ดังแสดงในภาพท่ี 6.17 (หมายเลข 1, 2, และ 3 ตามล าดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.17 การเพิม่เส้นกริด  

- จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกประเภทของกริดท่ีจะท าการสร้างดังแสดงในภาพท่ี 6.18 ประกอบไป
ด้วย  

o Graticule: กริดแสดงแบบละติจูดและลองจิจูด  
o Measured Grid: กริดแสดงตามระบบพกิดั Projection  
o Reference Grid: กริดแสดงแบบอา้งองิเป็น Row และ column 

- ซ่ึงในบทปฏิบัติการนี้จะสร้างกริดแบบ Measured Grid อา้งองิตามระบบพกิดั Projection   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.18 หน้าต่างใหเ้ลือกประเภทของ เส้นกริด 



ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้า 139 
 

- คลิก  Next จะปรากฎหน้าต่าง Create a Measured Grid ดังแสดงในภาพท่ี 6.19 จากนั้นเลือก 
Label Only เพือ่แสดงเฉพาะค่าตัวเลขพกิดัภูมศิาสตร์ (หมายเลข 6) จากนั้น คลิกเลือก  Coordinate System 
และคลิกเลือก Properties เพือ่ก าหนดระบบค่าพกิดัทางภูมศิาสตร์ และท่ีช่อง Intervals ให้ผู้ใช้ก าหนดค่าท่ี

เหมาะสมส าหรับการแสดงค่าพกิดั ผู้ใช้สามารถปรับแกไ้ขได้ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.19 หน้าต่างก าหนดคุณสสมบัติของเส้นกริดท่ีต้องการสร้าง  

- จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Axes and labels และ หน้าต่าง Create a Measured Grid คลิก Next 
และ Finish ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.20 การปรับแกไ้ขเส้นกริด 
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- ผู้ใช้งานสามารถปรับแกไ้ขเส้น กริด โดย คลิกท่ี Properties จากนั้นคลิกท่ีแท็บ Labels > Additional 
Properties > Number of Format (หมายเลข 2, 3, และ 4 ตามล าดับ ) จากนั้นก าหนด Number of 
decimal places เป็น 0 เพือ่ก าหนดไมใ่ห้แสดงค่าหลังจุดทศนิยม (หมายเลข 5) แสดงในภาพท่ี 6.20 

- การเปล่ียนชื่อของชั้ นข้อมลู เป็นภาษาไทย  คลิก ขวาท่ีชั้น ข้อมลูท่ีต้องการ  เลือก properties ท่ีแถบ 
general จากนั้นพมิพช์ื่อใหมใ่นช่อง layer name จากนั้นท าการเปล่ียนชื่อชั้นข้อมลูท้ังหมด  ผลลัพธ์แสดงดัง
แสดงในภาพ 6.21 

Village = หมูบ่้าน 
Stream = แมน่้ า  
Suitable_area_Identify =  พืน้ท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ ามนั 
Amp = จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 6.21 การเปล่ียนชื่อชั้นข้อมลูท่ีแสดงในแผนท่ี  

-  ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการส่งออกแผนท่ี คลิก ท่ีเมนู  File เลือก Export Map (หมายเลข 1 และ 2) 
และเลือก folder ท่ีต้องการบันทึก ก าหนดชื่อแผนท่ี และเลือกประเภทของไฟล์ท่ีต้องการ จัดเกบ็ ซ่ึงในท่ีนี้ให้
เลือกเป็น JPEG (หมายเลข 3) จากนั้นให้ก าหนดความละเอยีดของแผนท่ีหรือค่า  dpi เท่ากบั 300 ดังแสดงใน
ภาพท่ี 6.22 
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ภาพที ่6.22 การส่งออกแผนท่ีให้เป็นไฟล์ภาพ  

 


