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องค์ความรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการงาน        
  ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
เสนอโดย  นางหทัยกานต์ พัดยา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐาน วิธีการ 
และกระบวนการทางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
  2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการน าเข้า การสร้าง
การวิเคราะห์ และการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการออกแบบ การจัดท า และน าเสนอข้อมูล
แผนที่ ส าหรับงานด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เสริมสร้างทักษะ และศักยภาพในการประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc GIS Desktop V. 10.1) เพ่ือสนับสนุนงานด้านการพัฒนา
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปสาระส าคัญ   
หลักสูตรจากการฝึกอบรม ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังนี้ ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์, การแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์, การใช้งานและการจัดการข้อมูลตาราง ,      
การสร้างและการแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Digitizing and Editing Data), การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วย 
Geoprocessing และการสร้างรูปแบบแผนที่ (Layout) 

 
1. ความรู้ เบื้ องต้น

เทคโนโลยีสารสน เทศภู มิศาสตร์ 
ArcGIS ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย
หลายโปรแกรม ได้แก่  

1.1 ArcMap เป็น
โปรแกรมส าหรับน าเข้า แสดงผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล GIS ภายในArcMap ยัง
ประกอบด้วย extension อีกมากมาย
ส าหรับงานเฉพาะด้านแต่ละด้าน เช่น 
Spatial Analyst ส าหรับวิเคราะห์



ข้อมูลราสเตอร์ Network Analyst ส าหรับท างานด้านข้อมูลโครงข่าย และ 3D Analyst ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลสามมิติ เป็นต้น  

1.2 ArcCatalog เป็นโปรแกรมส าหรับจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของ ArcGIS เปรียบได้กับ Window Explorer ที่เราใช้สร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายไฟล์ของวินโดวส์ 
ส าหรับ ArcCatalog นั้น นอกจากการสร้างไฟล์ต่าง ๆ ของ ArcGIS แล้ว ยังสามารถแสดงข้อมูลในรูปของ
แผนที่และตาราง และแสดง Metadata ของข้อมูลได้อีกด้วย  

1.3 ArcToolbox เป็นกล่องเครื่องมือที่ส าหรับจัดการข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
ส่วนที่รวบรวมฟังก์ชั่นต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงค าสั่งได้โดยตรง  

1.4 ArcScene เป็นโปรแกรมส าหรับแสดงผลเป็นภาพสามมิติ  
1.5 ArcGlobe เป็นโปรแกรมส าหรับแสดงผลเป็นภาพสามมิติบนลูกโลก  

 
2. การแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แผนที่แสดงถึง ที่ตั้งของสิ่งที่สนใจ อ้างอิงกับระบบ
พิกัดท่ีท าให้รู้ถึงต าแหน่งบนโลก และคุณลักษณะของสิ่งเหล่านั้น  

แผนที่แสดงข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์ : รูปแบบ สี ขนาด  
แผนที่มีหน้าที่ส าคัญคือ เก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อมนุษย์ 

ช่วยให้เข้าใจถึงแบบรูปทางพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ และความซับซ้อนของสิ่ง
ต่าง ๆ บนโลก  

การเก็บข้อมูลแผนที่ลงในคอมพิวเตอร์จึงเก็บ 2 ส่วน 
คือ ข้อมูลต าแหน่ง (location) และข้อมูลอรรถาธิบาย (attribute) 
 

3. การน าเสนอข้อมูลและการผลิตแผนที่ โดยการฝึกปฏิบัติการให้สัญลักษณ์แผนที่ การ
เขียนข้อความก ากับข้อมูลแผนที่ (labeling) การท าแผนภูมิ (Pie Chart or Bar Chart) และการผลิตแผนที่ 
(Layout) 

การสอบถามข้อมูล โดยการเรียกดูอรรถาธิบายของข้อมูลแผนที่ การค้นหาข้อมูลแผนที่
จากข้อมูลเชิงประกอบที่ก าหนด การค้นหาข้อมูลด้วยเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ และการน าข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
ไปใช้งาน 

 

Conceptual data model ที่ใช้กันทั่วไปมี 2 ประเภท คือ 
1. Vector data model  
เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็น point, line, polygon โดยแต่ละข้อมูลจะมี identifier (ID) 

ประจ าตัว 
เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ไว้ในฐานข้อมูล โดยใช ้ID เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

         -  Point แทนด้วย x,y 1 คู่ 
 Line แทนด้วย point หลายจุดที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้น 
 Polygon แทนด้วย line ที่เชื่อมต่อกันเป็นรูปปิด และ point 1 จุดภายในพ้ืนที่ปิด 

 
 
 



Vector data analysis 
การจ าแนกประเภท (Classification)  
การซ้อนทับข้อมูล (Overlay)  
การปรับแปลงข้อมูล (Map manipulation)  
การวิเคราะห์ระยะใกล้ไกล (Proximity)  

 
2. Raster data model 

แบ่งข้อมูลเป็น grid cell หรือ pixel แต่ละ pixel มีค่า code การแสดง
ภาพข้อมูลใช้สีตาม code ถ้าทราบต าแหน่งของ pixel หนึ่ง และ cell size จะ
ค านวณต าแหน่งของแต่ละ pixel ได ้ถ้าใน 1 pixel มีข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท 
ต้องใช้ majority ตัดสินว่าจะให้ code ใดกับ pixel นั้น เก็บค่าแบบ Binary, 
Enumeration หรือ Numerical 
 
Raster data analysis 

 
 
 

 
 


