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1.5.3 คูมือการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จังหวัดสมุทรสงคราม  
(สําหรับผูบริหารฐานขอมูล GIS) 
ในโลกที่เทคโนโลยีกลายเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากตอการดํารงชีวิต ยอมปฏิเสธไมไดวาระบบดิจิตอล

นั้นเขามาเอื้อประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจ ไมเวนแมแตงานดานแผนที่ โดยในปจจุบันนี้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการสราง แกไข 
ปรับปรุง รวบรวม สืบคน วิเคราะหและแสดงผล ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยัง
สามารถพัฒนาใหงายตอการใชงานในการวางแผนจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ที่ซับซอน เพื่อชวยสนับสนุนในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับพื้นที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ ต้ังไว โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ซึ่งเปนเรื่องที่สามารถชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตของมนุษยและ บงบอกถึงสิ่งที่สงผล
กระทบตอมนุษยไดทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นจึงเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใช
เพื่อการวางแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1) รูจักกับโปรแกรม ArcGIS 
โปรแกรม ArcGIS เปนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พัฒนาโดย ESRI           

มีสมรรถนะสูงในการแสดงผล วิเคราะหและจัดการขอมูลภูมิศาสตร การทํางานของโปรแกรมออกแบบมาให
สามารถนําไปประยุกตใชงานในดานตางๆ ได มีความสามารถในการจัดการขอมูลขนาดใหญและมีสวนตอประสาน
กราฟกกับผูใช (Graphical User Interface; GUI) สวยงามนาใช 

โปรแกรม ArcGIS 9.2 เปนโปรแกรม Version ลาสุด ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 
(98/NT2000/XP2002) หรือสูงกวา โดยองคประกอบของ ArcGIS ประกอบดวย ArcView, ArcEditor และ ArcInfo 
การเลือกใชงานซอฟตแวรตัวใดตัวหนึ่งนั้น ขึ้นอยูความตองการของแตละองคกรที่จะเลือกใชงานใหเหมาะสม 
สําหรับ ArcView มีความสามารถเรียกดูขอมูลที่ถูกจัดการภายใต ArcSDE  แต ArcEditer กับ ArcInfo เทานั้นที่
สามารถปรับแกขอมูลภายใต ArcSDE ได ซึ่งเปนซอฟตแวรแบบ Client/Server ที่ใชจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใน
แบบ DBMS (Database Management Systems) โดยองคประกอบทั้งสามของ ArcGIS ที่สรางมาจากเทคโนโลยี
เดียวกันนั้น ประกอบดวย 

ArcView อันไดแก โปรแกรม ArcCatalog, ArcMap และ ArcToolbox ที่มีความสามารถสืบคน 
จัดการ วิเคราะห ปรับแก ขอมูล และสรางแผนที่ได 

ArcEditor มีฟงกชันที่ ArcView มีทั้งหมด และยังมีเครื่องมือที่สามารถปรับแกขอมูลแบบ Coverage 
และ Geodatabase ไดเพิ่มขึ้นมาอีกดวย 

ArcInfo มีฟงกชันที่ ArcEditor มีทั้งหมด พรอมทั้งมีเครื่องมือ Geoprocessing และArcWorkstation 
เสริมมาอีกครบทั้งชุด (ARC, ArcEdit, ArcPlot, INFO, ARC Macro Language หรือเรียกวา AML) 

โดยที่รายละเอียดในแตละสวนมีดังนี้ 
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1.1)  ArcView 
ArcView มีความสามารถในการเรียกดูขอมูล (Data Visualization) สืบคนขอมูล (Query) 

วิเคราะห (Analysis) และสรางแผนที่ (Map Creation) ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีเครื่องมือสําหรับ
สํารวจดูขอมูล (Exploring), เลือกบริเวณที่สนใจ (Selecting), แสดงผล (Displaying), ปรับแกขอมูล (Editing), 
วิเคราะห (Analyzing), ใหสัญลักษณ (Symbolizing) และจําแนกชั้นขอมูล (Classifying Data) รวมทั้งสามารถสราง 
ปรับแก และจัดการคําอธิบายขอมูล (Metadata) 

โครงสรางของโปรแกรม ArcView ประกอบดวย ArcCatalog, ArcMap และ ArcToolbox 
โดยโปรแกรม ArcView จะสามารถเรียกใชขอมูลจากไฟลโดยตรง หรือเรียกใชขอมูลจากระบบเครือขาย (Network) 
และยังออกแบบเปน Web - Enabled หมายถึง การเรียกดูขอมูลจากเวบไซตได เนื่องจากโปรแกรม ArcView สราง
จากเทคโนโลยีแบบ COM (Component Object Model) จึงสามารถปรับปรุง (Customize) และสามารถเขียน
โปรแกรมแมโคร (Macros) ซึ่งเปนภาษา Visual Basic for Applications (VBA) หรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม 
(Extensions) จากภาษาตางๆ เชน Visual Basic, C++ และ Delphi ซึ่งความสามารถหลักของ ArcView ไดแก 

- สํารวจดูขอมูล (Explore) แสดงภาพ (Display) และสืบคนขอมูลเชิงพื้นที่  
(Query spatial data) 

- เขาถึงและปรับแกขอมูล Shapefile และ Personal geodatabase 
- วิเคราะหเชิงพื้นที่ดวย Geoprocessing 
- จัดทําแผนที่ดวยเครื่องมือตางๆ และยังมีโปรแกรมวิซารด (Wizards) ชวยเหลือ 
- จัดทํารายงานและกราฟ ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ 
- ปรับปรุงระบบพิกัด (Projection) ตามที่ตองการได 
- สรางและจัดการขอมูลแสดงประกอบแผนที่ (Annotation) 
- แสดงแผนที่จากระบบอินเทอรเน็ต 
- นําเขาขอมูล (Import Data) หรือสงออกขอมูล (Export Data) จากไฟลขอมูลหลากหลาย
รูปแบบ 

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสวนขยาย (Extensions) เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับ ArcView ซึ่ง
ประกอบดวย Spatial Analyst, ArcView 3D Analyst, ArcPress, Geostatistical Analyst และ StreetMap เปนตน 

1.2) ArcEditor 
ArcEditor เปน ArcGIS ขนาดกลาง ซึ่งมีฟงกชันของ ArcView ทั้งหมด โดยถูกออกแบบมา

สําหรับองคกรที่เปน Enterprise GIS ตามชื่อของมัน ซึ่งมีความสามารถในการปรับแกขอมูลใน Enterprise GIS 
ตัวอยางเชน ภายใตระบบซึ่งมี ArcInfo และ ArcSDE ทํางานเปนแกนหลักดวยระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database Management System; RDBMS) จะมีผูใชบางคนปรับแกขอมูลไดโดยอาศัย ArcEditor และมี
ผูใชบางคนกําลังเรียกดูขอมูล หรือสืบคนขอมูลโดยใช ArcView ทํางานไปพรอมๆ กันได 

ArcEditor ประกอบดวยฟงกชันของ ArcView ทั้งหมด และมีสวนที่เพิ่มขึ้นมา คือ สวนที่
สามารถปรับแกขอมูลแบบ Shapefile, Coverage, Personal geodatabase และ Enterprise geodatabase 
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1.3) ArcInfo 
ArcInfo มีความสามารถสูงสุดใน ArcGIS ซึ่งมีฟงกชันทั้งหมดของ Arcview และ 

ArcEditor รวมทั้งยังมี ArcToolbox ครบสมบูรณ และ ArcInfo Workstation ซึ่งประกอบดัวย (ARC, ArcEdit, 
ArcPlot, AML and all extensions) ซึ่ง ArcInfo เปนโปรแกรมทาง GIS ที่ครบสมบูรณ มีฟงกชันไดแก การสราง
ขอมูล ปรับแก สืบคน การสรางแผนที่ และการวิเคราะหขอมูล 

โปรแกรม ArcInfo สามารถใชงานฟงกชันการวิเคราะหขอมูลไดครบสมบูรณ รวมทั้ง
สามารถประยุกตการทํางานใหเขากับโปรแกรมประยุกตอื่นๆ เนื่องจากโปรแกรม ArcInfo สรางขึ้นมาจาก
เทคโนโลยี COM (Component Object Model) ทําใหสามารถแจกจาย Objects โดยการกําหนดกฎเกณฑ และ
พฤติกรรม ของ Objects ซึ่งความสามารถหลักของ ArcInfo ไดแก 

- มีสวนตอประสานกราฟกกับผูใช (Graphical User Interface; GUI) เปนระบบ Windows 
จึงงายตอการใชงาน 

- เปนสถาปตยกรรมแบบ Client/Server 
- มีเครื่องมือการประมวลผลขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับกระบวนการทํางานทั้งหมด 
ไดแก การสราง จัดการ สืบคน การซอนทับ การวิเคราะห และแสดงผล 

- สามารถปรับแกฐานขอมูลเดียวกันจากผูใชหลายๆ คนได 
- มีเครื่องมืออื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เชน การแปลงระบบพิกัดโดยอัตโนมัติ (On-the-fly 

projection) การแปลงประเภทขอมูล และการนําเขาหรือสงออกขอมูล 
1.4) ArcMap, ArcCatalog, and ArcToolbox 

ArcGIS ทุกประเภท คือ ArcView, ArcEditor และ ArcInfo จะมีโปรแกรมหลัก 3 สวน แยก
ตามฟงกชันการทํางาน คือ ArcCatalog (จัดการกับขอมูล), ArcMap (จัดการกับแผนที่) และ ArcToolbox (จัดการการ
วิเคราะห) ซึ่งทั้งสามโปรแกรมสามารถเรียกใชงานไดพรอมกัน 

ArcCatalog นําไปใชเลือกที่เก็บขอมูล สรางขอมูล และปรับแกคําอธิบายขอมูล (Metadata) 

ArcMap นําไปใชแสดงผล สืบคน ปรับแกขอมูล และสรางเอกสารแผนที่ 

ArcToolbox ใชในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ วิเคราะหฐานขอมูล แปลงขอมูล (Convert) และ
นําเขา-สงออกขอมูล (Import and Export) 

1.5) ArcMap 
ArcMap ใชสําหรับแสดงภาพ ปรับแกขอมูลเชิงพื้นที่ สรางแผนที่ กราฟ และรายงาน

ArcMap สามารถเรียกดูขอมูลในแบบที่เรียกวา "สิ่งที่เห็นบนหนาจอ เปนสิ่งเดียวกับที่ปรากฎบนแผนที่" และ
สามารถลาก-วางขอมูลจาก ArcCatalog เขามาได โดยการเปดเอกสารแผนที่จาก ArcMap ไวแลวลากขอมูลจาก 
ArcCatalog ที่เปดอยูมาใสที่บริเวณแสดงภาพของ ArcMap ไดโดยตรง 
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ฐานขอมูล GIS จะแสดงบนแผนที่ในโปรแกรม ArcMap ในแบบที่เรียกวาช้ันขอมูล(Layer) 
ซึ่งในแตละช้ันขอมูลจะสามารถแยกตามประเภทขอมูลแตละประเภทที่จัดเก็บ โดยแสดงบริเวณตารางแสดงขอมูล 
(Table of Content, TOC) ของ ArcMap คาตําแหนงเริ่มตนของ TOC จะอยูดายซายมือแตสามารถเปลี่ยนตําแหนงไป
ไวที่ตําแหนงอื่นๆ ไดตามตองการ 

ลําดับการวางชั้นขอมูลใน TOC จะหมายถึง ลําดับการแสดงขอมูลในสวนแสดงแผนที่ ซึ่งก็
คือลําดับที่อยูบนสุดก็จะแสดงภาพอยูบนสุดดวย ดังนั้นควรนําขอมูลที่เหมาะเปนฉากหลังไวในลําดับลางสุด 
เพื่อที่จะไดไมบดบังสิ่งที่ตองการจะใหปรากฎตามวัตุประสงคที่ต้ังไว 

 
รูปที่ 2-98 โปรแกรม ArcMap 

 
นอกจากดูแผนที่ที่แสดงอยูแตยังตองการคนหาบริเวณที่สนใจอื่นๆ สามารถทําไดโดยการ

คลิกที่ Feature นั้นๆ ก็สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการ ภายใตฐานขอมูลได ArcMap งายตอการออกแบบแผนที่ที่ใช
ประกอบใน เอกสารและสิ่งพิมพทาง Electronics สําหรับบางขอมูลการนําเสนอในรูปแบบอื่นไดดีกวาแผนที่ เชน 
กราฟ รายงาน ซึ่ง ArcMap ได เตรียมไวหลายทางเลือกเพื่อสรางกราฟและรายงานดวย 

1.6) ArcCatalog 
ArcCatalog เปนโปรแกรมประยุกตที่ใชติดตอกับฐานขอมูล มีประสิทธิภาพหลักคือมี

ความสามารถเลือกที่เก็บขอมูล (Browse) ดูโครงสรางการจัดเก็บขอมูล (Organize) เผยแพรเอกสารแผนที่หรือขอมูล 
สวนตอประสานกราฟกของ ArcCatalog มีลักษณะคลายกับ Windows Explorer แตตางกันที่สามารถเรียกดูขอมูล 
แผนที่และคําอธิบายขอมูล (Metadata) ได 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

 2-110

การเขาถึงขอมูลในจานบันทึก (Disk) หรือในระบบเครือขายทําโดยคลิกปุม Connect to 
Folder แลวเลือกไปตามเสนทางของขอมูลที่ตองการ ArcCatalog สามารถติดตอกับฐานขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ
รวมทั้ง SDE and OLE DB databases 

 
รูปที่ 2-99 โปรแกรม ArcCatalog 

 

กลุมของชุดขอมูลที่ไดเลือกไวจะเรียกวา แคตาล็อก (Catalog) โดยมี Catalog Tree จะอยู
ดายซายมือ ดานขวามือจะเรียกวา Catalog Contents ดานขวามือของโปรแกรม ArcCatalog จะประกอบดวย 3 สวน 
คือ Content แสดงรายการของขอมูล, Preview แสดงภาพหรือตาราง และแสดง Metadata 
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1.7) ArcToolbox 
ArcToolbox เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูล GIS ขั้นสูง เชน การแปลงระบบพิกัด 

หรือแปลงประเภทขอมูลจากชนิดตางๆ ระหวางกัน เชน จาก Shapefile ไปเปน Geodatabase เปนตน ดวยการทํางาน
แบบลากและวาง (Drag and drop) ทําใหสามารถนําเขาขอมูลโดยการคลิกลากชื่อและที่เก็บขอมูลจาก ArcCatalog 
ไปยัง ArcToolbox ได 
 

 
รูปที่ 2-100 โปรแกรม ArcToolbox 

 

สามารถสรางเครื่องมือที่ตองการขึ้นมาเองได โดยที่เครื่องมือดังกลาวจะตองอยูในรูปแบบ
ไฟลประเภท .exe หรือ .dll   

ArcToolbox ใน ArcInfo มีเครื่องมือมากกวา 140 ชนิดใหเลือกใชงาน เชน เครื่องมือแปลง
ขอมูลประเภทตางๆ (Conversion Tools), เครื่องมือในการวิเคราะหแผนที่ (Analysis Tools) อาทิ เครื่องมือรวมขอมูล
แผนที่ (Union), ตัดแผนที่ (Clip), แยกแผนที่ (Split), สรางแนวกันชน (Buffer) ฯลฯ  

ArcToolbox ใน ArcInfo จะมีสวนที่เช่ือมโยงกับ ArcInfo Workstation โดยอาศัยOpen 
Development Environment (ODE) ซึ่งทําใหผูใช ArcInfo สามารถใช AML และ DLL ได 
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2) การจัดการกับขอมูล 
2.1) การสรางและนําเขาขอมูล 

การสรางชั้นขอมูล สามารถทําไดในโปรแกรม ArcCatalog โดยปกติ เมื่อติดตั้งโปรแกรม 
ArcGIS แลวจะอยูที่ Start/All Progams/ArcGIS/ArcCatalog  

 

 
 

รูปที่ 2-101 โปรแกรม ArcCatalog 

 
การเริ่มใชงานโปรแกรมโดยคลิกขวาที่ Directory ที่ตองการเก็บช้ันขอมูล เลือก New เพื่อ

สรางชั้นขอมูลตามรูปแบบที่ตองการ เชน Shapefile, Coverage, Personal Geodatabase เปนตน จากนั้นจะปรากฎ
หนาตางใหใสช่ือช้ันขอมูล, ประเภทขอมูล (สามารถเลือกได เชน Point, Polyline, Polygon เปนตน), แกไขการ
อางอิงเชิงพื้นที่ (โดยการคลิกปุม Edit) 
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รูปที่ 2-102 การสรางชั้นขอมูล 

 คลิกขวาเลือก Properties เพื่อทําการสราง Field เปน Attribute ของชั้นขอมูล โดยพิมพ
ช่ือ Field ที่ตองการใสภายใตหัวขอ Field Name และเลือกประเภทของขอมูลที่ไดต้ังช่ือ Field แลวตามประเภท
ขอมูลที่ตองการลงใน Data Type (จะเปนลักษณะ Dropdown Menu) 

 
รูปที่ 2-103 การสรางเขตขอมูลใหแกช้ันขอมูล 

หลังจากนั้นจึงนําช้ันขอมูลที่สรางขึ้นไปทําการเพิ่มขอมูลกราฟกดังหัวขอการแกไข
ขอมูลเชิงพื้นที่ และการแกไขขอมูลเชิงบรรยายในโปรแกรม ArcMap ตอไป 
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การนําเขาขอมูล ทําไดโดยการคลิกปุม “Add Data” ซึ่งอยูที่ File >  Add Data  

ซึ่งจะอยูที่แถบเมนูหลัก (Main Menu) 

 
รูปที่ 2-104 แถบเมนูหลัก (Main Menu) 

หรืออีกทีหนึ่งคือ ปุม      Add Data บนแถบบเครื่องมือมาตรฐาน และอีกวิธีคือการ
เปดโปรแกรม ArcCatalog ขึ้นมาแลว ลากขอมูลที่ปรากฎอยูในโปรแกรม ArcCatalog เขามาใสในโปรแกรม 
ArcMap 

 
รูปที่ 2-105 แถบเมนูหลัก (Main Menu) 

2.2) การแกไขปรับปรุงขอมูล 
สามารถทําไดในโปรแกรม ArcMap ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโปรแกรม ArcGIS โดยจะแยก

การแกไขขอมูลออกเปน 2 รูปแบบ คือ การแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ (Graphic Data Editing) และการแกไขขอมูลเชิง
บรรยาย (Attribute Data Editing) 

2.2.1)  การสรางและแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ 
กอนที่จะเริ่มทําการปรับแกขอมูลจําเปนตองเปดใชเครื่องมือ Editor toolbar ใน

โปรแกรม ArcMap เสียกอน ถาหากแถบเครื่องมือ Editor ยังไมไดถูกแสดงอยู ใหคลิกขวา บนพื้นที่ของแถบเมนู
ตางๆ (Menu Bars) หรือ แถบเครื่องมือ (Toolbars) ก็จะปรากฎฟงกชันการทํางานที่ซอนอยู แลวคลิกเลือก Editor  

 
รูปที่ 2-106 การเปด Editor 
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หรือหากเปดใช Standard Tool ก็จะเห็นปุม Editing  บนแถบเครื่องมือ
ดังกลาวจากนั้นจึงคลิกเพื่อเพิ่มแถบเครื่องมือ Editor โดยตําแหนงของแถบเครื่องมือสามารถเลือกจัดวางไดตามแต
ผูใชกําหนด ดวยการลากไปไวในตําแหนงที่เหมาะสม 

และตองเลือกการทํางาน (Task) วาจะเริ่มตนทําการแกไขขอมูล (Start Editing), 
บันทึกขอมูลที่ทําการแกไข (Save Editing) หรือหยุดทําการแกขอมูล (Stop Editing) โดยแถบเครื่องมือ (Editor 
toolbar) นั้นมีเครื่องมือมากมายใหเลือกใชงาน  

 
รูปที่ 2-107 แถบเครื่องมือ Editor toolbar 

 

แตในกรณีที่ขอมูลเปนประเภท Coverage จะตองแปลงดวยการคลิกขวาแลว
เลือกExport ในโปรแกรม ArcCatalog ใหเปน Shapefile หรือ Personal Geodatabase เสียกอนจึงจะทําการแกไขได 

การแกไขขอมูลในโปรแกรม ArcMap จะเริ่มเมื่อสั่ง Start editing ซึ่ง Edit session 
จะเปนสวนที่เก็บขอมูลที่ไดแกไขไวให จนเมื่อทําการแกไขเสร็จและสั่งหยุดการแกไขหรือเลือกที่จะบันทึกการ
แกไข จึงจะเปนการแกไขขอมูลจริงลงบนขอมูลตนฉบับ  

สําหรับการปรับแกทั้งหมดที่อยูใน Edit session นั้น จะสามารถเห็นไดบนสวน
แสดงแผนที่ แตจะยังไมมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในขอมูลจริงจนกวาจะบันทึกการแกไขแลว  

ปุมตาง ๆ เชน เมนู รายการ Dropdown ที่อยูบนแถบเครื่องมือ Editor เปนสีเทา       
ซึ่งหมายถึงยังไมพรอมใชงาน (Diabled) เพราะวายังไมไดสั่งใหทําการปรับแก จากเมนูในแถบเครื่องมือ Editor 
เลือกรายการ Start Editing 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-108 Start Editing 
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การเคลื่อนยายวัตถุ เมื่อทําการ Start Editing แลว ปุมตาง ๆ จะอยูในโหมดพรอม
ใชงาน (Enabled) โดยเครื่องมือปรับแก (Edit) จะเปนเครื่องมือหลักสําหรับการเลือกและเคลื่อนยายวัตถุคลิกที่ปุม 
Edit  (เครื่องมือนี้อาจถูกเลือกอยู) คลิกลงบนวัตถุ ซึ่งวัตถุดังกลาวจะเปนจุดเดนขึ้นมา (Highlighted)  

 
รูปที่ 2-109 การเลื่อนวัตถุ 

 
และเมื่อนําเมาสไปวางไวเหนือ วัตถุนั้น รูปของเมาสจะเปลี่ยนเปนสัญลักษณ

ลูกศรสี่ทิศทางนั้นหมายถึงสามารถลากเลื่อนตําแหนงของวัตถุได สังเกตุวาปุมตาง ๆ ที่อยูบนแถบเครื่องมือ Editor 
ขณะนี้จะอยูในโหมดพรอมใชงาน 

 
รูปที่ 2-110 การเลื่อนวัตถุ 

การหมุน (Rotate) วัตถุ สามารถทําไดโดยคลิกที่ปุม Rotate  ก็จะสามารถ
ลากหมุนวัตถุไปรอบๆ จุดยึดของวัตถุที่เลือก (Selection Anchor) นอกจากนี้การเลื่อนจุดยึด (Anchor) ของวัตถุ เมื่อ
เลื่อนไปแลวก็จะมีผลกระทบตอการหมุนวัตถุดวย 

 
รูปที่ 2-111 การหมุนวัตถุ 
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การกําหนดมุมของการหมุน สามารถเลือกกําหนดคามุมองศาได คามุมที่กําหนดนี้
จะทําใหวัตถุหมุนตามตองการที่ระบุไว ถาใหคามุมองศาเปนคาบวกวัตถุจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ถาหากมุมใหเปนคา
ลบวัตถุจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา  
 

เครื่องมือ Sketch  เปนเครื่องมือที่สามารถสรางเสนโครง (Sketch) โดย 
sketch เปนกลุมของตําแหนงของจุดทั้งหมดของวัตถุหน่ึงๆ ที่ประกอบกันเปนวัตถุนั้นๆ (Vertices) และ เสน (Edge) 
หลายๆ เสนที่ประกอบกันเปนวัตถุดังกลาว (Segments) โดยการยายตําแหนงจุดหนึ่งจุดภายในวัตถุ (Vertex) 
เครื่องมือ Edit สามารถใชเพื่อเคลื่อนยายตําแหนง Vertex ได คลิกที่ปุม Edit  และดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุที่คุณ
กําลังปรับแกอยู จะพบวา (Sketch) ของวัตถุจะปรากฎออกมา พรอมทั้งแสดง Vertices และ Segments เลื่อนเมาสไป
อยูเหนือ Vertex และคลิกลาก Vertex ไปยังตําแหนงใหม รูปรางของ Sketch จะเปลี่ยนแปลงไป  

 

         
รูปที่ 2-112 การยายตําแหนง Vertex 

 

การลบ Vertex การปรับแกวัตถุสามารถใชเมนู Context ชวยในการปรับแก ซึ่ง
เมนูนี้จะปรากฎเมื่อคลิกขวาที่ Sketch โดยเลื่อนเมาสไปอยูเหนือ Vertex ดานลางซาย แลวคลิกขวาเพื่อใหเมนู 
Sketch แสดงออกมา แลวคลิกเลือกเมนู Delete Vertex  

 

              
รูปที่ 2-113 การลบ Vertex 
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การเพิ่ม Vertex นอกจากการเคลื่อนยายและลบ vertices ก็ยังสามารถเพิ่ม vertices 
ไดเชนกัน เลื่อนเมาสไปอยูเหนือเสนของ Sketch คลิกขวาเพื่อเปดเมนู Context menu และเลือกเมนู Insert Vertex  

 

 
รูปที่ 2-114 การเพิ่ม Vertex 

 
เครื่องมือ Split  ใชในการแยกเสนจากหนึ่งเสนไปเปนสองเสน เริ่มโดยตอง

เลือกเสนที่ตองการ จากนั้นใชเครื่องมือ Split คลิกลงไปบนตําหนงที่ตองการแยกเสน สําหรับคาตั้งตน  )Default) นั้น
จะทําใหคาขอมูลเชิงบรรยาย )Attribute Data (ของเสนตนฉบับ ถูกคัดลอกใหแกเสนใหมที่ถูกแยกออกมา  
 

 
 

รูปที่ 2-115 การ Split 
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การลบวัตถุ เลือกวัตถุที่ตองการลบ หรือเลือกขอมูลที่ตองการลบจากตารางขอมูล 
แลวคลิกปุมลบ )Delete)   ที่เมนูมาตรฐาน )Standard toolbar) หรือคลิกคียบอรด Delete วัตถุที่ตองการจะถูก
ลบหายไป 
 

              

 
รูปที่ 2-116 การลบวัตถุ 

 
จะเห็นวา การแกไขขอมูลที่กลาวในขางตนนั้น มีเครื่องมือที่มีประโยชนให

เลือกใชงานไดอยางหลากหลาย สําหรับปรับแกขอมูล นอกจากนั้นผูใชสามารถใชเครื่องมือบนแถบเครื่องมือ
มาตรฐาน (Standard toolbar) เชน ตัด )Cut) คัดลอก )Copy) และวาง )Paste) วัตถุขามเลเยอร และลบ )Delete) วัตถุ 
รวมทั้งสามารถใช Undo และ Redo ผูใชสามารถใชคําสั่ง Undo เพื่อเรียกคืนการทํางานครั้งหลังสุดได  

 
รูปที่ 2-117 เครื่องมือมาตรฐาน 

 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากโปรแกรม ArcMap จากเมนู Editor คลิกเลือก 

Stop Editing และคลิก Yes เมื่อมีหนาตางโตตอบสอบถามวาจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม จากเมนูหลักเลือก 
File และคลิกเลือก Exit คลิก No เมื่อมีหนาตางโตตอบสอบถามวาจะบันทึกเอกสารหรือไม 
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2.2.2)  การสรางและปรับแกแกไขขอมูลเชิงบรรยาย 
ดวยการเรียกใชงานหนาตางขอมูลเชิงบรรยาย เมื่อผูใชตองการปรับแกขอมูลเชิง

บรรยายจะตองปรับแกที่สวนของการ Editing โดยทําการ Start Editing แลวเรียกดูขอมูลเชิงบรรยาย (Attributes) 
ของสิ่งที่ถูกเลือกอยูโดยการคลิกปุม Attributes ก็จะปรากฎหนาตาง Attributes  

 
รูปที่ 2-118 ปุม Attribute 

 
ซึ่งหนาตางขอมูลเชิงบรรยายมีอยู 2 สวนคือ 1   . มุมมองขอมูลอยูดานซายมือเปน

รายการของวัตถุ และ 2 . สวนที่อยูดานขวามือ คือรายละเอียดของวัตถุที่ถูกเลือกจากมุมมองขอมูลดานซายมือ 

 

 
รูปที่ 2-119 หนาตาง Attributes 

 
ถาเลือกวัตถุมากกวา 1 ช้ันขอมูลและในแตละช้ันขอมูลน้ัน ประกอบดวยวัตถุที่ถูก

เลือกอยูในรายการมุมมองขอมูล ก็สามารถเขาถึงวัตถุที่สนใจในแตละวัตถุโดยการคลิกเครื่องหมายบวก    ( + )ซึ่งเปน
สัญลักษณเพื่อขยายขอบเขตของรายการ  

ผูใชสามารถแกไขขอมูลเชิงบรรยายที่ตองการ โดยการคลิกที่ช่ือเขตขอมูล (Field) 
นั้นๆ ที่ปรากฎภายในรายละเอียดขอมูลดานขวามือ แลวแกไขคาในสวน Value คาในเขตขอมูลดังกลาว จะถูกแกไข
เปนคาใหม 
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รูปที่ 2-120 การแกไขขอมูลในหนาตาง Attributes 

ถาคุณตองการเปลี่ยนคาของวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือกอยูสามารถทําไดโดย คลิกที่ช่ือ
ของชั้นขอมูลและพิมพคาตรงที่เขตขอมูล ที่คุณตองการแกไขเปนคาเดียวกันหมด ดานลางคาของเขตขอมูล ทั้งหมด
ที่ถูกเลือกอยูจะเปลี่ยนไปเปนคาที่กําหนดใหใหม 
 

 
รูปที่ 2-121 การแกไขคาในชั้นขอมูล 
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คาในเขตขอมูล PERIMETER ทั้งหมดของชั้นขอมูล WELL_POINT จะเปลี่ยนคา
เปน 15 ทั้งหมด 

ผูใชสามารถใหการคัดลอก  )copy) หรือ ตัด  )cut) ในแตละคาของขอมูลเชิง
บรรยายหรือคาทั้งหมดของขอมูลเชิงบรรยาย และในการคัดลอกหรือตัด สามารถวาง  )pasted) เปนในวัตถุใดวัตถุ
หนึ่งหรือวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือกอยูก็ได 

นอกจากนี้ ยังสามารถใชการคํานวณคาในโปรแกรม ArcMap ที่ผูใชสามารถ
ปรับแกคาขอมูลเชิงบรรยายของวัตถุ โดยการสรางการคํานวณอยางงายๆ หรือกําหนดเงื่อนไขใน Field Calculator 
ซึ่งการทํางานกับ Field Calculator จะทํางานอยูบนวัตถุที่เลือกอยู หรือหากไมมีวัตถุใดเลือกอยูก็จะทํางานกับทุกๆ 
วัตถุ  

การเรียกใชงาน Field Calculator อันดับแรกตองเริ่มที่ Editing session จากนั้นเปด
ตารางของชั้นขอมูลนั้นๆ โดยการคลิกขวาที่ช่ือของชั้นขอมูลตรงบริเวณ Table of Contents แลวเลือกเปดตาราง 
 )Open Attribute Table) และเมื่อตาราง Table แสดงออกมาแลวใหคลิกขวาที่หัวเขตขอมูลที่คุณตองการปรับแกจะ
ปรากฎเมนูใหเลือก Calculate Values เพื่อแสดงหนาตาง Field Calculator  

 

 
รูปที่ 2-122 หนาตาง Field Calculator 
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ในการสรางเงื่อนไขใน Field Calculator จะมีเขตขอมูล ฟงกช่ัน และโอเปอรเรช่ัน
ให   ผูใชไดใชอยางสะดวก คือสามารถคลิกในเขตขอมูล แลวจะปรากฎรายการเขตขอมูลในกลอง Expression เพื่อ
ใชในการสรางเงื่อนไข หรือผูใชสามารถพิมพไดโดยตรง ดังตัวอยางดานลางนี้ จะมีการปรับแกคาเขตขอมูลที่ช่ือวา 
PERIMETER ใหเปนผลของการบวกดวยคาที่กําหนดคือ 10 เขาไปยังทุกๆ คาของเสนรอบวงเดิม )PERIMETER( 

การใชงาน Field Calculator ทําใหผูใชงานงายจากคํานวณขั้นสูง และสามารถ
เลือกปรับแกขอมูลที่เลือกอยู หรือปรับแกทั้งหมดในตาราง   

เมื่อผูใชสรางเงื่อนไขใน Field Calculator แลวและคลิกปุม OK คาในเขตขอมูลก็
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขหรือการคํานวณนั้น   

 

 
รูปที่ 2-123 หนาตาง Field Calculator 
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3) การพิมพแผนที่ 
ไฟลโครงการที่จัดเตรียมไวให ประกอบดวย Layout หรือ รูปแบบในการพิมพแผนที่ เพียงแคเลื่อน

แผนที่ไปยังตําแหนงที่ตองการ กําหนดมาตราสวน แกไขขอมูลหัวเรื่องและอื่นๆ ตามที่ตองการแลวสามารถสั่งพิมพ
แผนที่ไดทันที  
 

 
รูปที่ 2-124 Mode Layout View 

แตจะตองเปลี่ยนการแสดงผลไปเปน Mode Layout View เสียกอน เพราะปกติเราจะทํางานอยูใน
สวนของ Map Display โดยคลิกปุม Layout View ดานซายลางของหนาตาง หรือเลือก View > Layout View บน 
Main Menu 

 
รูปที่ 2-125 การแสดงผล Layout View 
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ในการสราง Layout ใหแผนที่ จําเปนตองกําหนดขนาดของแผนที่และคุณสมบัติการพิมพเสียกอน
เนื่องจาก Program ArcGIS จะเปลี่ยนแปลง Layout ตามขนาดกระดาษที่กําหนดไว โดยจะ Default ไวที่ ขนาด A4 
ถาตองการพิมพแผนที่ที่มีขนาดเล็กหรือใหญกวาควรกําหนดขนาดกระดาษเสียกอน โดยคลิกขวาบริเวณกรอบดาน
นอกของ Layout  

 
รูปที่ 2-126 การตั้งคาการพิมพ 

แตหากตองการปรับแตงรายละเอียดตางๆ ทําไดโดยการดับเบิ้ลคลิกเพื่อแกไของคประกอบของแผน
ที่เดิมที่โปรแกรมไดจัดไวให หรือการเพิ่มองคประกอบ (Element) ใหกับแผนที่ใหมโดยการไปที่ Insert บน Main 
Menu  

3.1)  การเพิ่มทิศ (North Arrow) 
 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2-127 การเพิ่ม North Arrow 
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3.2)  การเพิ่มมาตราสวน (Scale Bar & Scale Unit) 

  

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2-128 การเพิ่มมาตราสวน 

 

นอกจากจะตองเลือกรูปแบบของแถบมาตราสวนที่ตองการแสดงแลว ผูใชงานยังจะตอง
ระบุหนวยของแผนที่ เมื่อ Insert Scale Bar แลวตองการจะเปลี่ยนแปลงหนวยการวัดดวยการขวาที่ Scale bar เลือก 
Properties จะปรากฏหนาตาง Alternating Scale bar properties เลือก Scale and Unit Tab เพื่อทําการเปลี่ยนแปลง 
Unit ที่ตองการ  

 

 
รูปที่ 2-129 การเปลี่ยนหนวยวัด 
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3.3)  การเพิ่มสัญลักษณ (Legend) 
จากรูปดานลาง จะปรากฎชื่อช้ันขอมูลใหผูใชเลือกวาตองการจะแสดงสัญลักษณใหแกช้ัน

ขอมูลใดบาง โดยกรอบดานซายมือเปนรายชื่อช้ันขอมูลทั้งหมด ดานขวามือเปนช่ือช้ันขอมูลที่ตองการใสสัญลักษณ 
 

 
 

รูปที่ 2-130 การเพิ่มสัญลักษณ 

ในการแกไขสัญลักษณตองแปลง Legend ใหเปน Graphic เสียกอนโดยคลิกขวาที่ Legend 
Frame  เลือก Convert To Graphic จากนั้นคลิกขวาเลือก Ungroup  อีกที Legend จะถูกแยกเปน Graphic เดี่ยวๆ 
สามารถแกไขชื่อ ลบทิ้ง เปลี่ยนสี จัดกลุมใหม ไดตามตองการ  

 
3.4)  การเพิ่มชื่อแผนที่ (Title) 

 
รูปที่ 2-131 การเพิ่มช่ือแผนที่ 
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หลังจากเสร็จสิน้การตกแตงแผนที่ Menu File เลือก Print Preview เพื่อตรวจสอบกอนการ
พิมพวาขนาดแผนที่เกินขอบเขตของหนากระดาษหรือไม เลือกปุมPrint  เพื่อทําการพิมพแผนที่ 

 
รูปที่ 2-132 การพิมพแผนที่ 

 
ในกรณีที่ไมมีเครื่องพิมพแผนที่สี หรือเครื่องพิมพที่สามารถพิมพแผนที่ขนาดใหญได

หรือไมตองการพิมพ แตตองการนําไปประกอบรายงานนําเสนอใน Program อื่น เชน Microsoft Word, PowerPoint 
หรือการนําเสนอในรูปแบบ HTML  ตัวโปรแกรม ArcGIS ก็สามารถรองรับการแปลงแผนที่ใหอยูในรูปแบบ File 
Format อื่นๆ ได เชน   

- PDF (Portable Document Format)  เปน Electronic Paper หรือกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส ที่สามารถแสดงบน web ไดในรูปเอกสาร ที่มีทั้งขอความและรูปภาพ 

- SVG (Scaleable Vector Graphic) รองรับการนําเสนอ Graphic โดยสามารถยอ – ขยาย 
เลื่อนภาพ โดยไมเสียรายละเอียดโดยการนําเสนอผาน Web Browser รวมกับ Plug-in 
SVG Viewer 

- กลุม file ขอมูลรปูภาพ ไดแก 

 BMP ( Windows Bitmap) 
 JPEG ( Joint Photographic Experts Group )  
 TIFF ( Tag Image File Format ) 
 EMF (Enhanced Windows Metafiles) 
 EPS ( Encapsulated Postscript )  
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3.5) การสงออกแผนที่ (Export Map) 
โดยการ Export Map ที่ File Menu เลือก Export Map 

 
รูปที่ 2-133 การสงออกแผนที่ 

 

4) โปรแกรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหผูใชสามารถใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรงายขึ้นและใหความสะดวกในการ
เขาถึงฐานขอมูล ซึ่งผูใชไมจําเปนตองมีความรูลึกซึ้งก็สามารถที่จะใชงานฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนี้ได ดวยสวนตอประสานกราฟกกับผูใช (Graphic User 
Interface: GUI) ที่ออกแบบไว จะชวยลดความซับซอนในการทํางานและลดความสับสนในการเขาถึงขอมูล  

รูปแบบการพัฒนาเปนการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมดวยภาษาภาพ (Visual Basic for Applications: 
VBA) บนพื้นฐานของโปรแกรม ArcMap  9.2 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชงานเฉพาะดานการวางแผนและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับจังหวัดสมุทรสงคราม 

การติดต้ังโปรแกรมทําไดโดยการคัดลอก (Copy) โฟลเดอร (Folder) ที่อยูในแผน CD-ROM ลงใน
ไดรฟ (Disk Drive) ที่ตองการ ซึ่งโฟลเดอรดังกลาวก็คือ โฟลเดอร    GisSamutsongkhram โดยมีรายละเอียด
ภายในโฟลเดอรดังนี้ 
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ตารางที่ 2-22 ตารางอธิบายโฟลเดอรเก็บขอมูล 
 

ชื่อโฟลเดอร คําอธิบาย 

     GisSamutsongkhram โฟลเดอรของจังหวัดสมุทรสงคราม 

         Configdata     โฟลเดอรเก็บโครงแบบ (Configuration) ของโปรแกรม 

         GisData  โฟลเดอรเก็บขอมูล 

             Coverage  โฟลเดอรเก็บขอมูลประเภท Coverage 

             Satellite โฟลเดอรเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียม 

             Topo โฟลเดอรเก็บขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) 
        GIS_ENV_SKM.mxd ไฟลโปรแกรม (ArcMap Document) 

 

4.1) การเปดไฟลโครงการ 
หลังจากทําการติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว ใหเปดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมา ซึ่ง

โดยทั่วไปจะอยูที่ Start/All Progams/ArcGIS/ArcMap  
 

 
รูปที่ 2-134 โปรแกรม ArcMap 

 
โดยมีวิธีการเปดไฟลโปรแกรมอยู 2 วิธี คือ การเปดจากโปรแกรม ArcMap ดวยการเปด

โปรแกรม ArcMap กอน แลวตัวโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหเลือกไฟล โดยใหเลือก ไฟลโครงการที่ไดจัดทําไว
แลว (An Existing Map) และเลือกไฟล      GIS_ENV_SKM.mxd 
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รูปที่ 2-135 การเปดไฟลโครงการ 

หรือเลือกจากจากเมนู File > Open ที่อยูบนเมนูหลัก (Main Menu) ของโปรแกรม แลวเลือกไฟล           
GIS_ENV_SKM.mxd จากโฟลเดอรที่เก็บไฟลไว (Browse for maps) 

 และอีกวิธีหนึ่ง คือการดับเบิ้ลคลิก (Double-Click) ที่ไฟล         GIS_ENV_SKM.mxd ที่ทํา
การคัดลอกมาไวในเครื่อง  

เมื่อเปดไฟลโครงการแลวก็จะปรากฎหนาตางตอนรับเขาสูโปรแกรม 

 
รูปที่ 2-136 หนาตางตอนรับเขาสูโปรแกรม 
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หลังจากนั้น ใหคลิกปุมเขาสูระบบ  (Login) เพื่อนําเขาสูหนาโปรแกรมฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ
ศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

 
รูปที่ 2-137 โปรแกรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

  ซึ่งตําแหนงของ GUI ตามที่โปรแกรมไดกําหนดใหเปนคาเริ่มตน หากผูใชงานทําการ
ปรับเปลี่ยนหนาตาของโปรแกรมและทําการบันทึกทับไฟลเดิม เมื่อเปดโปรแกรมขึ้นมาใหม ตําแหนงของ GUI 
ตางๆ ก็จะเปลี่ยนไปตามที่ผูใชงานทําการแกไข  

โดยในการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจําแนกสวนตอประสานกราฟฟกกับผูใชงาน 
(GUI) ตามการใชงาน ไดแก 
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รูปที่ 2-138 สวนตอประสานกราฟฟกกับผูใชงานโปรแกรม 

 
4.2) แถบเมนูหลัก (Main Menu) 

เปนสวนที่ถูกกําหนดใหเปนแถบเมนูที่จะตองถูกแสดงทุกครั้งที่เปดใชโปรแกรม ArcGIS 
ซึ่งเปนคาเริ่มตนที่ถูกกําหนดมากับโปรแกรม ArcGIS และไมสามารถเอาแถบเมนูนี้ออกได  
 

 

รูปที่ 2-139 แถบเมนูหลัก 
 
โดยในแถบเมนูหลักนี้จะมีคําสั่งที่สําคัญ เชน สวนของ 1. File จะมีคําสั่งเพิ่มขอมูล (Add 

Data), บันทึก (Save), พิมพแผนที่ (Print) เปนตน  สวนของ 2. Edit จะมีคําสั่งในการตัด (Cut) คัดลอก (Copy) วาง 
(Paste) เปนตน  สวนของ 3. View จะมีคําสั่งในการขยาย (Zoom), การเปด-ปดแถบเครื่องมือ (Toolbars) เปนตน  
สวนของ 4. Insert จะมีคําสั่งในการใสองคประกอบแผนที่ตางๆ  สวนของ 5. Selection จะมีการขยายสวนที่เลือก 
(Zoom to Selection), ยกเลิกการเลือกวัตถุ (Clear Selected Features) เปนตน  สวนของ 6. Tools จะมีคําสั่งเครื่องมือ
แกไขขอมูล (Editor), การสราง (Graph), การสรางรายงาน (Report) เปนตน  และสวนของ 7. Window ใชในการ
จัดการหนาตางการทํางาน มีคําสั่ง เชน แวนขยาย (Magnifier) ในการขยายเพื่อดูเฉพาะพื้นที่, เปดหนาตางรายการชั้น
ขอมูล (Table Of Content; TOC) เปนตน 

แถบฟงกช่ันที่พัฒนาขึ้นสําหรับโครงการ แถบเมนูหลัก 
แถบเครื่องมือ 

ฐานขอมูล GIS ในโครงการ 

รายการชั้นขอมูล สวนแสดงแผนที่ 
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4.3) แถบฟงกชั่นที่พัฒนาขึ้นสําหรับโครงการ 
เปนฟงกชันที่ไดพัฒนาขึ้นเฉพาะสําหรับโครงการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น เพื่อใหผูใช
สามารถใชงานไดงายขึ้นและมีความสะดวกในการเขาถึงฐานขอมูล อันจะชวยลดความซับซอนในการทํางานและลด
ความสับสนในการเขาถึงขอมูล ซึ่งประกอบดวย ฟงกช่ัน GIS Database ขอมูล (Attribute) กราฟ (Graph) สืบคน
ขอมูล (Query) เช่ือมโยงขอมูล (Link) และ Home Position “ฟงกชันการทํางานที่สรางขึ้นภายในโปรแกรม”  
 

 
รูปที่ 2-140 แถบฟงกชันที่พัฒนาขึ้นสําหรับโครงการ 

4.4) แถบเครื่องมือ (Toolbars) 
เปนกลุมของเครื่องมือ ซึ่งโปรแกรม ArcGIS ไดจัดเตรียมไวใหผูใชงาน เพื่อความ

สะดวกสบายในการทํางานกับขอมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีเครื่องมือเรียงตามลําดับจากดานบนลงไปดานลาง ไดแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2-141 แถบเครื่องมือ 
 

 

 

ระบุรายละเอยีด 

 

ขยายมุมมอง 

ขยายแบบตรึงจุด 

 

ขอบเขตกอนหนา 

เลือกวัตถ ุ

ยอมุมมอง 

ยอแบบตรึงจุด 

แสดงขอบเขตทั้งหมด 

ขอบเขตถัดไป 

เลือกองคประกอบ 

คนหา 

เชื่อมโยงขอมูล 

เลื่อนมุมมอง 

เลื่อน/ขยายแบบตอเนือ่ง 

ยกเลิกการเลือกวัตถ ุ

ไปยัง  x,y  
วัดขนาด 
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4.5) ฐานขอมูล GIS ในโครงการ (GIS Database) 
เปนรายการฐานขอมูลที่จะปรากฎ เมื่อคลิกปุม GIS Database บนแถบฟงกช่ันที่พัฒนาขึ้น

สําหรับโครงการ ซึ่งมีฐานขอมูลภายในโครงการ 2 ฐานขอมูล ที่ผูใชงานสามารถเลือกดูไดทีละฐานขอมูล ไดแก 
ฐานขอมูล PEQMP GIS Database และ ฐานขอมูล DEQP GIS Database ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หัวขอยอยที่ช่ือ “หนาตางฐานขอมูล (GIS Database)”  ที่อยูในหัวขอหลักช่ือ “ฟงกช่ันการทํางานที่สรางขึ้นภายใน
โปรแกรม”  

 
รูปที่ 2-142 ฐานขอมูล GIS ในโครงการ 

 

4.6) รายการชั้นขอมูล (Table of Content: TOC) 
เปนรายชื่อช้ันขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในโปรแกรม ซึ่งสามารถเปด/ปดช้ันขอมูลที่ตองการดูได

จากกลอง Check Box ที่อยูดานหนาช่ือช้ันชอมูล นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่เครื่องหมาย + ดานหนาเพื่อใหแสดง
รายละเอียดที่ซอนอยูภายใตช้ันขอมูล หรือคลิกที่เครื่องหมาย - เพื่อใหซอนการแสดงรายละเอียดดังกลาว ใหปรากฎ
เพียงช่ือช้ันขอมูลก็ได 

นอกจากนี้ที่ดานลางซายมือของหนาตาง TOC ยังสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงรายการเปน
รูปแบบตามลักษณะของการแสดงแผนที่ (Display) ตามแหลงเก็บขอมูล (Source) หรือตามลําดับการเลือก 
)Selection (ดวยการเลือกแถบภายในหนาตางที่ปรากฎอยูดานลางซายมือของหนาตาง TOC 
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รูปที่ 2-143 รายการชั้นขอมูล 

 

4.7) สวนแสดงแผนที่  
เปนพื้นที่ที่โปรแกรมใชในการแสดงขอมูล ทั้งขอมูลกราฟก (Graphic Data) และขอมูล

รายละเอียด (Attribute Data)  

โดยจะมีปุมคําสั่งทางดานลางซายมือของหนาตางใหเลือกระหวาง Data View ที่ใชในการ
แสดงขอมูล, Layout View ที่ใชในการแสดงรูปแบบในการพิมพแผนที่, ปุมในการปรับสวนแสดงแผนที่ (Refresh) 
และปุมหยุดการวาด (Pause Drawing) 

 
รูปที่ 2-144 สวนแสดงแผนที่ 
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5) ฟงกชั่นการทํางานที่สรางขึ้นสําหรับโครงการ  
โปรแกรมจะแบงออกเปน 6 สวนไดแก สวนของหนาตางฐานขอมูล สวนของขอมูล  สวนของกราฟ 

สวนของการสืบคนขอมูล  สวนของการเชื่อมโยงขอมูล และการตั้งคาแสดงผลเริ่มตน โดยที่สวนตางๆ มีหนาที่ใน
การทํางาน (Function) ตามรายละเอียดของดังนี้  

5.1) หนาตางฐานขอมูล GIS (GIS Database) 
เมื่อคลิกปุมจะแสดงฐานขอมูลภายในโครงการ 2 สวน คือ ฐานขอมูล PEQMP GIS 

Database และ ฐานขอมูล DEQP GIS Database  

จะทําการเปด-ปดช้ันขอมูลที่ปรากฎในหนาตางขอมูลไดดวยการคลิกเพื่อทําเครื่องหมายถูก
ลงในกลองสี่เหลี่ยมหนาช้ันขอมูล (Check Box) 

นอกจากนี้ เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ช้ันขอมูล (Double-click layer) ที่ไดทําเครื่องหมายถูกไวแลว
ภายในหนาตางฐานขอมูล โปรแกรมจะทําการขยายการแสดงผลเขาไปยังขอบเขตของชั้นขอมูลดังกลาว 

 
รูปที่ 2-145 หนาตางฐานขอมูล GIS (GIS Database) 
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5.2) ขอมูลอรรถาธิบาย (Attibute Data) 
เปนเครื่องมือที่ใชในการแสดงรายละเอียดของวัตถุที่ผูใชทําการเลือก ซึ่งการใชงานจะ

สัมพันธกับหนาตางฐานขอมูล  
เมื่อคลิกปุมขอมูล ทําเครื่องหมายถูกหนาช้ันขอมูลที่ตองการ แลวเลือกวัตถุบนแผนที่ 

โปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดของขอมูลดังกลาวปรากฎขึ้นมา 

ทั้งนี้รูปแบบการแสดงรายละเอียดขอมูล จะแตกตางกันไปตามที่ไดต้ังคาไวใหแกโปรแกรม 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละชั้นขอมูลตามเปาหมายของโครงการ 

 
รูปที่ 2-146 การแสดงขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) 

 โดยจะสามารถสงออกขอมูลที่ไดในรูปแบบของแผนงาน Excel  (Microsoft Excel 
Worksheet) ดวยการคลิกปุมสงออกขอมูล  

 
รูปที่ 2-147 ปุมสงออกขอมูล (Export to Excel) 
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  เมื่อคลิกปุมสงออกขอมูลแลวก็จะปรากฎหนาตางสงออก Excel (Export to Excel) 
ขึ้นมา   

 
รูปที่ 2-148 หนาตางสงออก Excel 

 
 ซึ่งกรอบ “ขอมูลทั้งหมด” ดานซายมือจะแสดงชื่อเขตขอมูลทั้งหมดของชั้นขอมูล 

(Fields) ซึ่งสามารถทําเครื่องหมายถูกที่กลองดานหนา (Check Box) แตละเขตขอมูล เพื่อทําการเลือกเขตขอมูลที่
ตองการสงออก และเมื่อทําการเลือกแลว ช่ือเขตขอมูลที่เลือกก็จะไปปรากฎในกรอบดานขวา “ขอมูลที่ตองการ
สงออก”  

 
รูปที่ 2-149 การเลือกขอมูลเพื่อสงออก Excel 
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หากจะเลือกเขตขอมูลทั้งหมดที่มีเพื่อทําการสงออกขอมูลทั้งหมดของชั้นขอมูล ให
คลิกปุมเลือกทั้งหมด (Select All) หรือหากวาตองการจะยกเลิกรายชื่อเขตขอมูลที่ไดเลือกไว เพื่อทําการเลือกใหม 
ใหคลิกปุมยกเลิกทั้งหมด (Clear Select) 

โดยกรอบ “ขอมูลที่ตองการสงออก” ผูใชสามารถจัดเรียงลําดับกอนหลังใหแกเขต
ขอมูลในการสงออกไดดวยการเลือกช่ือเขตขอมูลที่ตองการเลื่อนตําแหนง แลวคลิกปุมลูกศร เพื่อเลื่อนตําแหนงช่ือ
เขตขอมูลขึ้น หรือลง ตามที่ตองการ  

เมื่อเรียบรอยแลวใหคลิกปุมตกลง เพื่อทําการสงออกขอมูลไปยังโปรแกรม Excel 
ระบบก็จะทําการเปดโปรแกรม Excel ขึ้นมา เพื่อใหทําการบันทึกขอมูลในรูปแบบ Excel ตามที่ตองการตอไป 

 
รูปที่ 2-150 สงออก Excel 

  นอกจากนี้ในการแสดงรายละเอียดขอมูล ยังสามารถแสดงขอมูลเชิงบรรยายดังกลาวในรูปแบบ
ของขอมูลกราฟ โดยการคลิกปุมแสดงกราฟ (Show Graph) ซึ่งจะทําการแสดงผลกราฟขอมูลที่เลือกตามประเภท
กราฟที่โปรแกรมตั้งคาได โดยรายละเอียดการทํางานจะเหมือนกับปุมกราฟ (Graph) ในหัวขอกราฟ (Graph) ซึ่งเปน
หัวขอถัดไป 

 
รูปที่ 2-151 ปุมแสดงกราฟ (Show Graph) 
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5.3) กราฟ (Graph) 
 ใชในการแสดงผลขอมูลในรูปแบบของกราฟ ซึ่งจะมีลักษณะการใชงานเชนเดียวกันกับปุม

ขอมูล (Attribute) ก็คือ จะแสดงกราฟขอมูลของวัตถุที่ผูใชทําการเลือก โดยการใชงานจะสัมพันธกับหนาตาง
ฐานขอมูล  

 เมื่อทําเครื่องหมายถูกหนาช้ันขอมูลที่ตองการ คลิกปุมกราฟ แลวเลือกวัตถุบนแผนที่ 
โปรแกรมก็จะแสดงขอมูลกราฟ ซึ่งประเภทของกราฟที่เลือกใชในแตละช้ันขอมูล จะเปนกราฟแทง กราฟเสน หรือ
กราฟวงกลม โปรแกรมจะแสดงตามคาที่กําหนดใหตามความเหมาะสมในการแสดงผลของ  แตละช้ันขอมูล 

 
รูปที่ 2-152 การแสดงกราฟ (Graph) 

โดยในบางชั้นขอมูลจะตองมีการเลือกคาพารามิเตอรที่ตองการ และเลือกชวงเวลาเก็บขอมูล
วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดที่ตองการแสดงขอมูลกราฟ ซึ่งจะตองเลือกจากวันที่กอน ไปถึงวันที่หลังจากนั้นเทานั้น 

 
รูปที่ 2-153 หนาตางเงื่อนไขกราฟ 
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หากชั้นขอมูลใดไมมีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ก็จะปรากฎกลองขอความขึ้นมาแจง
ใหผูใชงานทราบ  

 
รูปที่ 2-154 กลองขอความ “ไมมีขอมูลกราฟ” 

 

5.4) สืบคนขอมูล (Query) 
 ปุมสืบคนขอมูลนี้ ใชเพื่อการคนหาขอมูลตามอําเภอ หรือทุกอําเภอที่อยูในจังหวัด ซึ่ง
ผูใชงานจะเปนผูกําหนด และเลือกช้ันขอมูลที่ตองการสืบคน จากรายชื่อช้ันขอมูลทั้งหมดที่มีในฐานขอมูล 

 ขั้นตอนคือ คลิกปุมสืบคนขอมูล (Query)  เลือกช่ืออําเภอที่ตองการ หรือเลือกทุกอําเภอ 
และเลือกช้ันขอมูลที่ตองการสืบคนภายในอําเภอที่เลือก แลวคลิกปุมคนหา ก็จะปรากฎรายละเอียดขอมูล 

 นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสงออกขอมูลไปเปนรูปแบบ Microsoft Excel ได 

 
รูปที่ 2-155 การสืบคนขอมูล (Query) 
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5.5) เชื่อมโยงขอมูล (Link) 
ในชั้นขอมูลผังเมืองรวมจังหวัด แหลงทองเที่ยว ระบบบําบัดน้ําเสีย สถานที่กําจัดขยะ และ

โรงผลิตน้ําประปา จะสามารถใชงานปุมเช่ือมโยงขอมูลได 

ซึ่งเมื่อคลิกปุมเชื่อมโยงขอมูล แลวเลือกวัตถุที่ตองการภายในชั้นขอมูลที่กลาวไวขางตน ก็
จะปรากฎ หนาตางขึ้นมาเพื่อแสดงถึงขอมูลที่โปรแกรมทําการเชื่อมโยงขอมูลไวสําหรับแสดงผล เชน ถาเปนช้ัน
ขอมูลผังเมืองรวมจังหวัด ก็จะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อเปดไฟลขอมูลผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งอยู
ในรูปแบบ .pdf 
 

 
รูปที่ 2-156 การแสดงผลปุมเชื่อมโยงขอมูล 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

 2-144

5.6) ต้ังคาการแสดงผลเริ่มตน (Home Position) 
 เปนปุมที่ใชในการปรับปรุงหนาจอ ใหกลับไปแสดงผลแผนที่ตามขอบเขตที่ต้ังคาไวตอน
เริ่มตนโปรแกรม คือแสดงใหเห็นแผนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
รูปที่ 2-157 การแสดงผลเริ่มตน 

 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการทํางานและฟงกช่ันการทํางานอีกมากมาย นอกเหนือจากที่เห็น
อยูในหนาตางของโปรแกรม ซึ่งสามารถเปดดูและเลือกใชไดโดยการคลิกขวา บนพื้นที่ของแถบเมนูตางๆ (Menu 
Bars) หรือ แถบเครื่องมือ (Toolbars) ก็จะปรากฎฟงกช่ันการทํางานที่ซอนอยู 

 
รูปที่ 2-158 เปด-ปดการแสดงเครื่องมือและฟงกช่ันตางๆ 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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6) คําอธิบายการใชงานแตละชั้นขอมูล  
ช้ันขอมูลจะแบงเปน 3 กลุมหลัก คือ กลุมฐานขอมูล PEQMP GIS Database, กลุมฐานขอมูล DEQP 

GIS Database และกลุมแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map)  

 
รูปที่ 2-159 รายช่ือช้ันขอมูล GIS ทั้งหมดภายในโครงการ 

 โดยรายละเอียดของแตละช้ันขอมูลมีดังตอไปนี้ 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
 

 2-146

6.1) ฐานขอมูล GIS เพื่อการจัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด  
6.1.1)    สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. (Air Quality PCD) 

เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ   .หากคลิกปุมสงออกขอมูล  (Export to Excel) ก็จะปรากฎ
หนาตางดังนี้ 

 
รูปที่ 2-160 รายละเอียดช้ันขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. 

 เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูกราฟ โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางกราฟ  

 
รูปที่ 2-161 หนาตางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คพ. 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เพื่อใหผูใชงานเลือกพารามิเตอรที่ตองการ และเลือกชวงเวลาเก็บขอมูลสถานี 
โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มตนชวงเวลาเก็บขอมูลที่ตองการ และทําเครื่องหมายถูกที่ Check Box เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุด
ของชวงเก็บขอมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ . 

 
รูปที่ 2-162 การกําหนดเงื่อนไขกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. 

 
จากนั้น คลิกปุมแสดงกราฟ ก็จะปรากฎกราฟ 

 
รูปที่ 2-163 ตัวอยางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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6.1.2)    สถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง (Noise Quality Monitoring Stations) 

 
รูปที่ 2-164 ขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง 

 

เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูกราฟ โปรแกรมจะแสดง
หนาตางกราฟ  

 
รูปที่ 2-165 หนาตางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เพื่อใหผูใชงานเลือกพารามิเตอรที่ตองการ และเลือกชวงเวลาเก็บขอมูลสถานี โดย
สามารถเลือกวันที่เริ่มตนชวงเวลาเก็บขอมูลที่ตองการ และทําเครื่องหมายถูกที่ Check Box เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุดของ
ชวงเก็บขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง  

 
รูปที่ 2-166 การกําหนดเงื่อนไขกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง 

 
จากนั้น คลิกปุมแสดงกราฟ ก็จะปรากฎกราฟ 

 
รูปที่ 2-167 ตัวอยางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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6.2)     สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ JICA (Water Quality Monitoring Stations JICA) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะแสดง

หนาตางขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ JICA 

 
รูปที่ 2-168 รายละเอียดช้ันขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ JICA 

 
 เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูกราฟ โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางกราฟ  

 
รูปที่ 2-169 หนาตางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา JICA 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เพื่อใหผูใชงานเลือกพารามิเตอรที่ตองการ และเลือกชวงเวลาเก็บขอมูลสถานี โดย
สามารถเลือกวันที่เริ่มตนชวงเวลาเก็บขอมูลที่ตองการ และทําเครื่องหมายถูกที่ Check Box เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุดของ
ชวงเก็บขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา JICA 

 
รูปที่ 2-170 การกําหนดเงื่อนไขกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ JICA 

 

จากนั้น คลิกปุมแสดงกราฟ ก็จะปรากฎกราฟ 

 
รูปที่ 2-171 ตัวอยางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ JICA 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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6.2.1) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. (Water Quality Monitoring Stations PCD) 
 เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ

แสดงหนาตางขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา คพ . ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกไดวาตองการดูขอมูล (Raw Data) หรือ
ขอมูลสรุป (Summary Data) ไดจากการคลิกแถบเลือกที่อยูทางดานบน 

 
รูปที่ 2-172 รายละเอียดขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. 

 

 
รูปที่ 2-173 รายละเอียดขอมูลสรุปสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูกราฟ โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางกราฟ  

 
รูปที่ 2-174 หนาตางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. 

 

เพื่อใหผูใชงานเลือกพารามิเตอรที่ตองการ และเลือกชวงเวลาเก็บขอมูลสถานี 
โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มตนชวงเวลาเก็บขอมูลที่ตองการ และทําเครื่องหมายถูกที่ Check Box เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุด
ของชวงเก็บขอมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา คพ. 

 
รูปที่ 2-175 การกําหนดเงื่อนไขกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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จากนั้น คลิกปุมแสดงกราฟ ก็จะปรากฎกราฟ 

 
รูปที่ 2-176 ตัวอยางกราฟสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําของ คพ. 

 

6.3) สภาพภูมิอากาศ (Weather)  

เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะแสดง
หนาตางขอมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลไอนํ้า เมฆ ความชื้นอากาศ ปริมาณน้ําฝน ความเร็วลม 
แสงอาทิตย และอุณหภูมิ โดยผูใชสามารถเลือกดูประเภทขอมูลที่ตองการดวยการเลือกแถบทางดานซายมือ 

 
รูปที่ 2-177 ขอมูลสภาพภูมิอากาศ 

 



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไทย                                                                      และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่  
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เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกสถานีที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะแสดง
หนาตางใหเลือกขอมูลสภาพภูมิอากาศที่ตองการดูกราฟ โดยสามารถเลือกขอมูลที่จะใหแสดงกราฟไดดังนี้ กราฟ
เมฆ กราฟไอน้ํา กราฟความชื้นในอากาศ กราฟปริมาณน้ําฝน กราฟความเร็วลม กราฟแสงอาทิตย และกราฟ
อุณหภูมิ  

 
รูปที่ 2-178 หนาตางเลือกแสดงกราฟสภาพภูมิอากาศ 

 
โดยเมื่อไดทําการคลิกปุมเลือกกราฟที่ตองการแลวก็จะมีหนาตางปรากฎขึ้น เพื่อแสดง

ขอมูลกราฟที่เลือกไว ดังตัวอยาง 

 
รูปที่ 2-179 หนาตางแสดงกราฟปริมาณเมฆ 
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6.4) โรงงานอุตสาหกรรม (Factories)  

เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการดูขอมูล 
โปรแกรมจะแสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา  

 
รูปที่ 2-180 หนาตางแสดงรายละเอียดขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 
6.5) สถานพยาบาล (Hospital) 

เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานพยาบาลที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา  

6.6) สถานที่ทองเที่ยว และแหลงท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
(Tourist and Natural and Cultural Heritage Sites) 

คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

เมื่อคลิกปุมเชื่อมโยงขอมูล (Link) แลวคลิกเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่ตองการ โปรแกรมจะ
เปดหนาตาง เพื่อแสดงรูปสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ   

6.7) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (Solid Waste Disposal Site) 
คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่สนใจ โปรแกรมจะ

แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

เมื่อคลิกปุมเชื่อมโยงขอมูล (Link) แลวคลิกเลือกตําแหนงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่
ตองการ โปรแกรมจะเปดหนาตาง แสดงรูปถายของสถานที่กําจัดขยะดังกลาว 
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รูปที่ 2-181 การเชื่อมโยงไปยังรูปถายสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

 
6.8) โรงกรองน้ําประปา (Water Purification Plant) 

คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกโรงกรองน้ําประปาที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ
แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

เมื่อคลิกปุมเชื่อมโยงขอมูล (Link) แลวคลิกเลือกตําแหนงโรงกรองน้ําประปาที่ตองการ 
โปรแกรมจะเปดหนาตาง เพื่อแสดงรูปโรงกรองน้ําประปาดังกลาว 

6.9) ระดับน้ํา (Water Level) 
คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกสถานีตรวจวัดระดับน้ําที่ตองการดูขอมูล 

โปรแกรมจะแสดงหนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

6.10) โรงฆาสัตว (Slaughter House) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกโรงฆาสัตวที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะ

แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูล  

6.11) ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) 
คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกระบบบําบัดน้ําเสียที่สนใจ โปรแกรมจะแสดง

หนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

เมื่อคลิกปุมเช่ือมโยงขอมูล (Link) แลวคลิกเลือกตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสียที่ตองการ 
โปรแกรมจะเปดหนาตาง เพื่อแสดงรูปถายของระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาว 
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6.12) ผังเมืองรวมจังหวัด (Provincial Development Plan) 
คลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกผังเมืองที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะแสดง

หนาตางรายละเอียดขอมูลขึ้นมา 

เมื่อคลิกปุมเชื่อมโยงขอมูล (Link) แลวคลิกเลือกตําแหนงที่ตองการดูผังเมือง โปรแกรมจะ
เปดหนาตางโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อแสดงไฟลขอมูลผังเมือง .pdf 

6.13) การใชประโยชนท่ีดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม SPOT  
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

SPOT 2007 (พ.ศ. 2550) โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูล  

 
รูปที่ 2-182 ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม SPOT 

 
เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ในป 

2550 ซี่งถายโดยดาวเทียม Landsat โปรแกรมจะแสดงกราฟ   

 
รูปที่ 2-183 กราฟการใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม SPOT 
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6.14) การใชประโยชนท่ีดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม Landsat  
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

Landsat 2007 (พ.ศ. 2550) โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูล  

 
รูปที่ 2-184 ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม Landsat 

 
เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ในป 

2550 ซี่งถายโดยดาวเทียม Landsat โปรแกรมจะแสดงกราฟ   

 
รูปที่ 2-185 กราฟการใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม Landsat 
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6.15) การใชประโยชนท่ีดิน ในป 2540 จากภาพถายดาวเทียม Landsat  
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

Landsat 1997 (พ.ศ. 2540) โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูล  

 
รูปที่ 2-186 ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในป 2540 จากภาพถายดาวเทียม Landsat 

 

เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 
โปรแกรมจะแสดงกราฟ   

 
รูปที่ 2-187 กราฟการใชประโยชนที่ดิน ในป 2540 จากภาพถายดาวเทียม Landsat 
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6.16) การใชประโยชนท่ีดิน ในป 2531 จากภาพถายดาวเทียม Landsat  
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

Landsat 1988 (พ.ศ. 2531) โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูล  

 
รูปที่ 2-188 ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในป 2531 จากภาพถายดาวเทียม Landsat 

 
เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกไปที่ตําแหนงใดๆ บนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน 

โปรแกรมจะแสดงกราฟ   

 
รูปที่ 2-189 กราฟการใชประโยชนที่ดิน ในป 2531จากภาพถายดาวเทียม Landsat 
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6.17) เสนทางน้ํา (Streams and Rivers) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกตําแหนงเสนทางน้ําที่ตองการ โปรแกรมก็จะ

แสดงหนาตางรายละเอียดขอมูล   

6.18) เสนทางคมนาคม (Transportations) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกตําแหนงเสนทางคมนาคมที่ตองการ โปรแกรม

ก็จะแสดงหนาตางรายละเอียดขอมูล   

6.19) ประชากร (Population) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกที่ประชากร โปรแกรมก็จะแสดงหนาตาง

รายละเอียดขอมูล  และเมื่อคลิกกราฟ (Graph) แลวคลิกไปที่ตําแหนงบนชั้นขอมูลประชากร โปรแกรมก็จะแสดง
กราฟจํานวนประชากรของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
รูปที่ 2-190 กราฟจํานวนประชากร 

 

6.20) ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economic Index) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกตําแหนงใดๆ ในชั้นขอมูลเศรษฐกิจและสังคม 

โปรแกรมก็จะแสดงหนาตางขอมูลเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
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รูปที่ 2-191 ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม 

 
เมื่อคลิกปุมกราฟ (Graph) แลวคลิกเลือกตําแหนงใดๆ ก็จะปรากฎกราฟแสดงขอมูล

เศรษฐกิจและสังคม  

 
รูปที่ 2-192 กราฟเศรษฐกิจและสังคม 
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6.21) กลุมฐานขอมูล GIS ของ สส. (DEQP GIS Database) 
เมื่อคลิกปุมขอมูล (Attribute) แลวคลิกเลือกตําแหนงที่ตองการในแตละช้ันขอมูลของกลุม

ฐานขอมูล DEQP GIS Database โปรแกรมก็จะแสดงหนาตางรายละเอียดขอมูล ซึ่งจะอธิบายวัตถุที่ผูใชงานไดทํา
การเลือกไว  

 
รูปที่ 2-193 ตัวอยางรายละเอียดขอมูล 

-    ทาเรือ (Ports) -  ธรณีวิทยา (Geology) 
-    สถานที่สําคัญ (Places) - สถานศึกษา (Schools) 
- จุดเกิดอุบัติเหตุ (Accidental Point) - บอบาดาล (Well) 
- ชุดดิน (Soil Series) - ความลาดชัน (Slope) 
- จุดระดับความสูง (Spot Height) - ระดับความสูง (Elevation) 
- ทิศทางความลาดเอียง (Aspect) - ช้ันน้ําบาดาล (Aquifer) 
- แหลงน้ํา (Water Body) - ลุมน้ํา (Basin) 
- ช้ันคุณภาพลุมน้ํา (Watershade) - พ้ืนที่ชุมน้ํา (Ramsar Wetland Site) 

 

6.22) กลุมแผนที่พื้นฐาน (Base Map) 
เปนกลุมของชั้นขอมูลที่มีไวเพื่อระบุตําแหนงของวัตถุตามขอบเขตการปกครองของพื้นที่ 

โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

- หมูบาน (Villages) 
- อําเภอ (Amphoe) 
- ตําบล (Tambon) 
- เทศบาล (Municipalities) 
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ภาคผนวก 
 

ตารางความสัมพันธการใชงานปุมฟงกชั่นโปรแกรมของฐานขอมูล GIS จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุมฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในโครงการ 
PEQMP GIS Database 

ขอมูล 
Attribute 

กราฟ 
Graph 

เชื่อมโยง 
Link 

1. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คพ) .Air Quality PCD)     

2. 
สถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง  
(Noise Quality Monitoring Stations) 

  
  

3. 
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา JICA  
(Water Quality Monitoring Stations JICA) 

  
  

4. 
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา คพ . 
(Water Quality Monitoring Stations PCD) 

  
  

5. สภาพภูมิอากาศ (Weather)     

6. โรงงานอุตสาหกรรม (Factories)      

7. ทาเรือ )Ports)     

8. สถานพยาบาล (Hospital)     

9. 
สถานที่ทองเที่ยว และแหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติและวัฒนรรม
(Tourist and Natural and Cultural Heritage Sites) 

 
  

 

10. สถานที่กําจัดขยะ (Disposal Site)    

11. โรงกรองน้ําประปา (Water purification Plant)     

12. ระดับน้ํา (Water Level)    

13. โรงฆาสัตว (Slaughter House)      

14. ระบบบําบัดน้ําเสีย (Waste Water Treatment Plant)     

15. ผังเมือง (Provincial Development Plan)     

16. การใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม SPOT     

17. การใชประโยชนที่ดิน ในป 2550 จากภาพถายดาวเทียม Landsat      

18. การใชประโยชนที่ดิน ในป 2540 จากภาพถายดาวเทียม Landsat      

19. การใชประโยชนที่ดิน ในป 2531 จากภาพถายดาวเทียม Landsat      

20. เสนทางน้ํา (Streams and Rivers)     

21. เสนทางคมนาคม (Transportation)      

22. ประชากร (Population)     

23. ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ (Economic index)     
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ตารางความสัมพันธการใชงานปุมฟงกชั่นโปรแกรมของฐานขอมูล GIS จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ) 

กลุมฐานขอมูลของ สส. 
DEQP GIS Database 

ขอมูล 
Attribute 

กราฟ 
Graph 

เชื่อมโยง 
Link 

1. ธรณีวิทยา )Geology)      

2. สถานที่สําคัญ (Places)     

3. สถานศึกษา) Schools)      

4. จุดที่เกิดอุบัติเหตุ (Accident Point)     

5. บอบาดาล (Well)     

6. ชุดดิน )Soil Series)     

7. ความลาดชัน )Slope)      

8. จุดระดับความสูง (Spot Height)     

9. ระดับความสูง (Elevation)     

10. ทิศทางความลาดเอียง (Aspect)      

11. ช้ันน้ําบาดาล (Aquifer)      

12. แหลงน้ํา (Water Body)      

13. ลุมน้ํา )Basin)      

14. ช้ันคุณภาพลุมน้ํา (Watershade)     

15. พื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Wetland Site)     

กลุมแผนที่ฐาน 
Base Map 

ขอมูล 
Attribute 

กราฟ 
Graph 

เชื่อมโยง 
Link 

1. หมูบาน )Villages)      

2. อําเภอ )Amphoe)     

3. ตําบล )Tambon)      

4. เทศบาล (Municipalities)      
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1.5.4 คูมือการใชงานโปรแกรม ArcReader จังหวัดสมุทรสงคราม (สําหรับผูใชงานฐานขอมูล GIS) 
ArcReader เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับแสดงขอมูลแผนที่ การเรียกดูขอมูลเชิงบรรยาย และพิมพแผนที่ ใน

รูปแบบ Published Map Documents (*.pmf) ซึ่งจัดทําจากโปรแกรม ArcGIS โดยใช ArcPublisher Extension โดย 
ArcReader เปนโปรแกรมที่ไมมีลิขสิทธิ์ สามารถนํามาใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 

1) การเปดโปรแกรม ArcReader 
คลิก Start ที่ Windows taskbar และไปที่ ArcGIS > ArcReader และคลิกเพื่อเปดโปรแกรม 

 
 

2) สวนประกอบของโปรแกรม ArcReader 
2.1) Menu - เมนู 
2.2) Toolbars - แถบเครื่องมือ 
2.3) Table of Contents - หนาตางรายการขอมูล 
2.4) Data View - หนาตางมุมมองขอมูล 
2.5) Layout View - หนาตางมุมมองแผนที่ 
2.6) Status Bar – แถบสถานะ 
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3) คําสั่งตางๆ ในโปรแกรม ArcReader 
คําสั่งตางๆ ในโปรแกรม ArcReader สามารถเรียกใชไดจากเมนูหรือแถบเครื่องมือ โดย เมนูของ 

ArcReader ประกอบไปดวยเมนูดังนี้ 
 

โดยคําสั่งตางๆ ในเมนูที่มีการใชงานบอยสามารถเรียกใชงานไดจากแถบเครื่องมือซึ่งในแตละ
เครื่องมือ เมื่อเอาเมาสไปวางจะมีช่ือของเครื่องมือปรากฏขึ้นมา และมีคําอธิบายปรากฏที่แถบสถานะ สามารถอธิบาย
ลักษณะการทํางานไดดังนี้  

3.1) เคร่ืองมือท่ัวไป (File Toolbars)  

 
 
เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 Open เปดไฟล Published Map Documents (*.pmf) 

 Recent Files เปดไฟลที่เคยเปดใชงานแลว 

 Print พิมพแผนที ่

 Toggle Table of Contents แสดง/ซอน Table of Contents 

 
Toggle Application 
Into Full Screen Mode สลับหนาจอการแสดงเปนเปนเต็มหนาจอ และหนาจอปกติ 

 

3.2) เคร่ืองมือสําหรับทํางานกับแผนที่ (Navigation Toolbars) 

 
 

เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 Zoom In 
ขยายแผนที่ โดยคลิกบริเวณท่ีตองการ หรือกดเมาสคางไว 
แลวลากใหเปนสี่เหลี่ยม 

 Zoom Out 
ยอแผนที่ โดยคลิกบริเวณท่ีตองการ  หรือกดเมาสคางไว 
แลวลากใหเปนสี่เหลี่ยม 

 
Continuous 
Zoom/Pan 

ขยาย/ยอแผนที่อยางตอเน่ือง โดยกดเมาสคางไว และเลื่อนลงเพื่อขยาย 
หรือเลื่อนขึ้นเพื่อยอ  

 Fixed Zoom In ขยายบริเวณกลางแผนที่ 

 Fixed Zoom Out ยอบริเวณกลางแผนที่ 

 Pan เลื่อนแผนท่ี โดยกดเมาสคางไว และเลื่อนไปยังทิศทางที่ตองการ 

 Full Extent แสดงแผนที่ใหครอบคลุมขอมูลท้ังหมด 

 
Go Back To 
Previous Extent 

กลับไปหนาจอกอนหนาท่ีไดทําการ ยอ/ขาย หรือเลื่อนแผนท่ี 

 
Go Back To 
Next Extent 

กลับไปหนาจอถัดไปท่ีไดทําการ ยอ/ขาย หรือเลื่อนแผนท่ี 

 Zoom To Scale  แสดงแผนที่ตามมาตราสวนที่กําหนด 
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3.3)  เคร่ืองมือสําหรับเรียกคนขอมูล (Data Toolbars) 

 
 

เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 Identify เรียกดูขอมูลเชิงบรรยายของชั้นขอมูล โดยคลิกที่เครื่องมือ และไปคลิกขอมูลที่ตองการดู
ขอมูลเชิงบรรยาย 

 Find คนหาขอมูล โดยคลิกที่เครื่องมือ เพื่อเขาสูหนาตางFind เพื่อใสเงื่อนไขการคนหา 

 Go To XY ไปยังตําแหนง XY โดยคลิกที่เครื่องมือ เพื่อเขาสูหนาตาง Go To XY เพื่อใสคาพิกัด 

 Measure การวัดระยะ โดยคลิกที่เครื่องมือ เพื่อเขาสูหนาตาง Measure สําหรับการวัดระยะในแผนที ่

 Hyperlinks การเชื่อมโยง โดยคลิกที่เครื่องมือ และคลิกที่ขอมูลที่มีการสราง Hyperlinks ไว 
 

3.4)  เคร่ืองมือสําหรับทํางานกับแผนที่สําหรับการพิมพ (Layout Toolbars) 

 
 
เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 
Zoom In ขยายแผนที่ใน Layout View โดยคลิกบริเวณที่ตองการ หรือกดเมาสคางไวแลวลาก

ใหเปนสี่เหลี่ยม 

 
Zoom Out ยอแผนที่ใน Layout View โดยคลิกบริเวณที่ตองการ  หรือกดเมาสคางไวแลวลาก

ใหเปนสี่เหลี่ยม 

 
Pan เลื่อนแผนที่ใน Layout View โดยกดเมาสคางไว และเลื่อนไปยังทิศทางที่ตองการ 

 
Fixed Zoom In ขยายบริเวณกลางแผนที่ใน Layout View 

 
Fixed Zoom Out ยอบริเวณกลางแผนที่ใน Layout View 

 
Zoom Whole Page แสดง Layout View ใหครอบคลุมทั้งหมด 

 
Zoom To 100% แสดง Layout View ในขนาด 100% 

 
Go Back To 
Previous Extent กลับไปหนาจอกอนหนาที่ไดทําการ ยอ/ขาย หรือเลื่อนแผนที่ใน Layout View 

 
Go Back To 
Next Extent กลับไปหนาจอถัดไปที่ไดทําการ ยอ/ขาย หรือเลื่อน แผนที่ใน Layout View 

 Change Title เปลี่ยนช่ือแผนที่ใน Layout View โดยคลิกที่เครื่องมือและใสช่ือแผนที ่

 
Zoom To Percent แสดง Layout View ในขนาดที่กําหนด 

 

3.5)  เคร่ืองมือสําหรับปรับรูปแบบการแสดง (Layer Effects Toolbars) 

 
 

เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 Layer List เลือกช้ันขอมูลที่ตองการ 

 Transparency ปรับการโปรงแสงของชั้นขอมูลที่เลือก 

 Swipe Layer การทํางานกับช้ันขอมูลที่ถูกปดบัง 
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3.6)  เคร่ืองมือสําหรับทําเครื่องหมาย (Markup Toolbars) 

 
 

เครื่องมือ ช่ือ ลักษณะการทํางาน 

 Pen วาดเสนกราฟฟกบนแผนที่ 

 Highlighter สรางกราฟฟกบนแผนที่เพื่อเนนขอมูล 

 Eraser ลบกราฟฟกบนแผนที่ที่ไดสรางไว 
 

4)  การเปด Published Map Documents 
คลิกที่ Open   หรือเลือกที่เมนู File > Open แลวเลือกไฟล Published Map Documents (*.pmf) 

และคลิก Open  

 
 

นอกจากนี้ผูใชสามารถเปดไฟลที่เคยเปดใชงานแลวไดจาก Recent Files  หรือไปที่ 
Windows Explorer เพื่อดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล Published Map Documents (*.pmf) เพื่อเปดขอมูลและเขาสูโปรแกรมได
โดยตรง 

5) การใชงาน Table of Contents 
Table of Contents  เปนที่สําหรับแสดงรายการขอมูลและสัญลักษณของขอมูล โดยผูใชสามารถใช

งานไดดังนี้ 

5.1)  การเปด/ปด ชั้นขอมูล  
ผูใชสามารถเลือก เปด/ปด ช้ันขอมูลที่ตองการใหแสดงผลใน Data View และ Layout View 

ไดตามความตองการ จาก Table of Contents โดยเลือก  ที่หนาช่ือช้ันขอมูลเพื่อใหแสดงผล หรือเลือก  ที่หนาช่ือ
ช้ันขอมูลเพื่อไมใหแสดงผล ซึ่งประกอบการเลือก เปด/ปด ช้ันขอมูลประกอบไปดวยปายช่ือของขอมูล และชั้น
ขอมูล 
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5.2)  การดูรายละเอียดของชั้นขอมูลท่ีซอนไว 
ผูใชสามารถดูรายละเอียดของชั้นขอมูลที่ซอนไว และสัญลักษณของชั้นขอมูล โดยคลิกที่  

เพื่อแสดงรายละเอียดของชั้นขอมูล หรือคลิกที่  เพื่อซอนรายละเอียดของชั้นขอมูล 

 
 

5.3)  การดูคุณสมบัติของชั้นขอมูล 
ผูใชสามารถดูคุณสมบัติของชั้นขอมูล ไดแก ขอมูลทั่วไป (General) และที่จัดเก็บขอมูล 

(Source) โดยคลิกขวาที่ช้ันขอมูล และเลือก Properties 
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6) การใชงาน Data View 
Data View เปนหนาตางมุมมองขอมูล สําหรับแสดงแผนที่เพื่อการแสดงผลหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่ง

ผูใชสามารถดูแผนที่ตามชั้นขอมูลที่เลือกใน Table of Contents ซึ่งผูใชสามารถใชเครื่องมือตางๆ จาก Navigation 
Toolbars สําหรับทํางานกับแผนที่ และเมื่อนําเมาสไปวางใน Data View คาพิกัดภูมิศาสตรจะถูกแสดงที่แถบสถานะ 

 
 

หากผูใชอยูใน Layout View สามารถกลับมาที่ Data View ไดโดยเลือกที่เมนู View > Data View 
 

 
 

 

7) การใชงาน Layout View 
Layout View เปนหนาตางมุมมองขอมูล สําหรับแสดงแผนที่สําหรับการพิมพ ซึ่งผูใชสามารถดูแผน

ที่ตามช้ันขอมูลที่เลือกใน Table of Contents ซึ่งผูใชสามารถใชเครื่องมือตางๆ ใน Navigation Toolbars สําหรับ
กําหนดมาตราสวนการแสดงผลแผนที่ และบริเวณที่จะแสดงผลแผนที่ใน Layout View สําหรับการแสดงผลแผนที่
สําหรับการพิมพในหนาจอคอมพิวเตอร ผูใชสามารถใชเครื่องมือใน Layout Toolbars สําหรับทํางานกับแผนที่
สําหรับการพิมพ และเมื่อนําเมาสไปวางใน Data View คาพิกัดภูมิศาสตรและคาพิกัดของหนากระดาษจะถูกแสดงที่
แถบสถานะ 

 
 

โดยผูใชสามารถเขาสูหนาตาง Layout View ไดโดยเลือกที่เมนู View > Layout View 
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8) การใชงาน Magnifier Window 
Magnifier Window เปนเครื่องมือที่ชวยใหเห็นรายละเอียดของแผนที่โดยไมตองปรับเปลี่ยนแผนที่

ใน Data View โดยสามารถเรียกใชไดจากเมนู Window > Magnifier 
 

 
 

ในการใชงานผูใชสามารถเลื่อน Magnifier Window ไปยังตําแหนงที่ตองการขยาย และผูใชสามารถ
เลือกขนาดของการขยายไดโดยคลิกขวาที่ Magnifier Window และเลือก Magnifier Factor จากนั้นจึงเลือกขนาดที่
ตองการขยาย 
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9) การเรียกดูขอมูลเชิงบรรยาย 
การเรียกดูขอมูลเชิงบรรยายผูใชสามารถใชเครื่องมือ Identify  ในการเรียกดู โดยในการใชงาน

ใหคลิกที่เครื่องมือ Identify  และคลิกที่ตําแหนงที่ตองการดูขอมูลเชิงบรรยายใน Data View หรือ Layout 
View 

 
 

หรือผูใชสามารถใช Identify ลากกรอบใน Data View หรือ Layout View  เพื่อเรียกดูกลุมขอมูลใน
บริเวณที่ตองการได 
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โดยทั่วไปคําสั่ง Identify จะเลือกช้ันขอมูลที่อยูบนสุด ซึ่งในบางครั้งทําใหไมสามารถเลือกช้ันขอมูล

ที่ตองการได ซึ่งผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขการ Identify ไดจาก Identify from 

 
 

จากหนาตาง Identify ผูสามารถใชคําสั่งอื่นๆ เพื่อทํางานกับช้ันขอมูลที่เลือกโดยคลิกขวาที่ช้ันขอมูล
ที่ตองการ ซึ่งจะปรากฏคําสั่งตางๆ ใหเลือกใชดังนี้ 
 

 Flash – กระพริบไปยังช้ันขอมูล 
 Zoom To - ขยายไปยังช้ันขอมูล 
 Pan To - เลื่อนไปยังช้ันขอมูล 

Sort Ascending – เรียงลําดับช้ันขอมูลจากนอยไปมาก 
Remove from Tree - ลบช้ันขอมูลออกจากหนาตาง Identify 
Copy Record – คัดลอกขอมูลเชิงบรรยาย 
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นอกจากนั้นในหนาตาง Identify ยังมีการแสดงพิกัดทางภูมิศาสตรของชั้นขอมูลที่เรียกดู แสดงผลที่
ชอง Location ซึ่งผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตรที่ใชแสดงผลไดโดยคลิกที่ Choose Units   เพื่อ
เปลี่ยนรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตรที่ใชแสดงผล 

 
10.  การคนหาขอมูล 

การคนหาขอมูลผูใชสามารถใชเครื่องมือ Find  ในการคนหา โดยในการใชงานใหคลิกที่
เครื่องมือ Find  และใสเงื่อนไขการคนหาเพื่อคนหาขอมูลตามตองการในหนาตาง Find และคลิกที่ปุม 

 โดยผลการคนหาจะปรากฏอยูในสวนลางของหนาตาง 
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จากหนาตาง Find ในผลการคนหาผูสามารถใชคําสั่งอื่นๆ เพื่อทํางานกับช้ันขอมูลที่คนหาพบ โดย
คลิกขวาที่ช้ันขอมูลที่ตองการ ซึ่งจะปรากฏคําสั่งตางๆ ใหเลือกใชดังนี้ 

 Flash - กระพริบไปยังช้ันขอมูล 
 Zoom To - ขยายไปยังช้ันขอมูล 
 Pan To - เลื่อนไปยังช้ันขอมูล 
 Identify - เรียกดูขอมูลเชิงบรรยายของชั้นขอมูล 
 Add to My Places - สรางตําแหนง My Places 
 Manage My Places - จัดการตําแหนง My Places 

 

 
11.  การใชงาน My Place 

My Places เปนการสรางขอมูลเพื่อระบุตําแหนงหรือสถานที่ที่ผูใชตองการกลับมาใชใหมอีกครั้ง
โดยไมตองคนหาอีก โดยจากหนาตาง Find ในผลการคนหา ผูใชสามารถจัดเก็บขอมูลที่คนหาพบไวใน My Places 
โดยเลือกขอมูลที่ตองการจัดเก็บแลวคลิกขวาและเลือก Add to My Places 
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 โดยผูใชสามารถเขาไปจัดการ My Places ไดจากเมนู Tools > My Places 

 
 

12.  การไปยังตําแหนง XY 
การไปยังตําแหนง XY ผูใชสามารถใชเครื่องมือ Go To XY   เพื่อไปยังตําแหนงที่ตองการ โดย

ใสคาพิกัดทางภูมิศาสตรในชอง XY และใชเครื่องมือตางๆ ในการทํางานตามคําสั่ง ไดแก 

 Pan To - เลื่อนไปยังตําแหนงพิกัด 
 Zoom To - ขยายไปยังตําแหนงพิกัด 
 Flash To - กระพริบไปยังตําแหนงพิกัด 
 Mark XY - แสดงจุดพิกัดในแผนที่ 
 Text XY - แสดงคาพิกัดในแผนที่ 
 Label XY - แสดงปายช่ือพิกัดในแผนที่ 
  Undo - เลือกพิกัดที่ผานมา 
 Choose Units - เปลี่ยนรูปแบบการปอนคาพิกัด 
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13.  การวัดระยะ 
การวัดระยะในแผนที่ผูใชสามารถใชเครื่องมือ Measure  ในการวัดระยะตางๆ ซึ่งมีหลายวิธี 

โดยในการใชงานใหคลิกที่เครื่องมือ Measure  จะปรากฏหนาตาง Measure ซึ่งมีเครื่องมือตางๆ ใหเลือก
ใชได ไดแก 

 Measure Line - การวัดระยะความยาว 
 Measure An Area - การวัดขนาดพื้นที่ 
 Measure A Feature - การวัดระยะตําแหนงของขอมูล 
 Snap to Features (on/off) – เปด/ปด การเลื่อนจุดวัดระยะไปยังขอมูล 
 Show Total (on/off) – การเปด/ปด การแสดงผลรวมของการวัดระยะ 
 Choose Units - การเปลี่ยนหนวยสําหรับการวัดระยะ 
  Clear and Reset Results – การลางคาหนาตาง Measure 

 
 โดยในการวัดระยะผูใชสามารถคลิกที่จุดเริ่มตน และคลิกที่จุดถัดไปจนถึงจุดสิ้นสุด เพื่อวัด

ระยะทาง หรือขนาดของพื้นที่ ซึ่งผลการวัดจะถูกแสดงในหนาตาง Measure 

 
 

14.  การเชื่อมโยงกับขอมูลภายนอก 
ใน Published Map Documents บางชั้นขอมูลที่มีการสรางการเชื่อมโยงกับขอมูลภายนอกไว เชน 

รูปภาพ เอกสาร Website ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถเรียกดูไดโดยเปดช้ันขอมูลที่มีการสรางการเชื่อมโยง ใน Table of 
Contents และคลิกที่เครื่องมือ Hyperlinks   ซึ่งขอมูลที่มีการสรางการสรางการเชื่อมโยง จะปรากฏสัญลักษณ  
ผูใชสามารถคลิกที่ตําแหนงที่ตองการเพื่อเปดดูขอมูลที่เช่ือมโยงไว 
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15.  การปรับรูปแบบการแสดงชั้นขอมูล 
การปรับรูปแบบการแสดงผลชั้นขอมูลสามารถทําได 2 วิธีจากเครื่องมือ Layer Effects Toolbars คือ 

15.1)  ปรับการโปรงแสงของชั้นขอมูล (Layer List) 
โดยในการใชใหผูใชเลือกช้ันขอมูลที่ตองการจากเครื่องมือ Layer List ของ เครื่องมือ Layer 

Effects Toolbars และคลิกที่เครื่องมือ Transparency   เพื่อปรับคาความโปรงแสง โดยใชกดเมาสคางไวที่แถบ 
Transparency และเลื่อนแถบขึ้นเพื่อเพิ่มคาความโปรงแสง และเลื่อนลงเพื่อลดคาการโปรงแสง 
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15.2)  การทํางานกับชั้นขอมูลท่ีถูกปดบัง (Swipe Layer) 
โดยในการใชใหผูใชเลือกช้ันขอมูลที่ตองการจากเครื่องมือ Layer List ของ เครื่องมือ Layer 

Effects Toolbars และคลิกที่เครื่องมือ Swipe Layer   เพื่อเลื่อนช้ันขอมูลที่เลือกไมใหบังช้ันขอมูลอื่นๆ โดยใช
กดเมาสคางไวแลวเลื่อนขึ้นลง หรือซายขวา เพื่อเลื่อนช้ันขอมูล 

 
 

16.  การวาดกราฟฟกในแผนที่ 
ผูใชสามารถวาดกราฟฟกเพื่อเนนขอมูลที่สนใจในแผนที่ เพื่อนําภาพแผนที่ดังกลาวไปใชงานตอ 

เชน การประกอบรายงาน หรือการนําเสนอขอมูล โดยการวาดเครื่องหมายในแผนที่สามารถใชเครื่องมือ Markup 
Toolbars สําหรับทําเครื่องหมาย ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 

 Pen - สําหรับวาดเสนกราฟฟกบนแผนที่ 
 Higthlighter - สําหรับสรางกราฟฟกบนแผนที่เพื่อเนนขอมูล 
 Eraser - ลบกราฟฟกบนแผนที่ที่ไดสรางไว 

หลังจากใชเครื่องมือ Markup Toolbars ไฟล pmfink จะถูกสรางขึ้นมาซึ่งเปนไฟลสําหรับจัดเก็บ
กราฟฟกที่สรางไว และชื่อเดียวกับ Published Map Documents เมื่อเปด Published Map Documents ในครั้งตอไป
โปรแกรมจะมีหนาตางเพื่อถามวาจะใช Markup ที่สรางไวกับ Published Map Documents หรือไม ซึ่งผูใชสามารถ
เลือกได 
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17.  การสงออกขอมูลแผนที่ 
ผูใชสามารถสงออกขอมูลแผนที่ออกไปเปนขอมูลรูปภาพแบบ Bitmap Files (*.bmp) เพื่อนําไปใช

ในการประกอบรายงาน หรือการนําเสนอโดยเลือกที่เมนู File > Export Map แลวเลือกที่จัดเก็บไฟล และตั้งช่ือไฟล 
จากนั้นจึงคลิก  เพื่อบันทึกขอมูล 

 

โดยในการสงออกขอมูลแผนที่ หากผูใชอยูในหนาตาง Data View ขอมูลรูปภาพจะถูกสงออก
เฉพาะบริเวณที่แสดงผลใน Data View เทานั้น และถาผูใชอยูในหนาตาง Layout View ขอมูลรูปจะถูกสงออก
ครอบคลุมทั้งแผนที่  
 

18.  การพิมพแผนที่ 
ผูใชสามารถพิมพแผนที่ออกทางเครื่องพิมพได โดยสามารถตั้งคาหนากระดาษไดจากเมนู File > 

Page Setup เพื่อกําหนดขนาดและรูปแบบของกระดาษ เมื่อเรียบรอยแลวคลิกที่  
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และสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพไดจากเมนู File > Print โดยผูใชสามารถเลือกเครื่องพิมพ และ
กําหนดคุณสมบัติของการพิมพ และสั่งพิมพโดยคลิกที่  
 

 
 

โดยในการพิมพแผนที่ออกทางเครื่องพิมพ หากผูใชอยูในหนาตาง Data View จะเปนการพิมพ
เฉพาะบริเวณที่แสดงผลใน Data View เทานั้น และถาผูใชอยูในหนาตาง Layout View การพิมพจะครอบคลุมทั้ง
แผนที่ 
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