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ปฏิบัติการท่ี 6  Vector Overlay Analysis 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เปนการใหทดลองใชซอฟตแวร ArcView ในการประมวลผลวิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร เพื่อ

ประเมินศักยภาพของพื้นที่ซึ่งข้ึนกับสภาพทางภูมิศาสตร โดยอาศัยฟงกชันการวิเคราะหขอมูลเชิงปริภูมิ (spatial 

analysis) วิเคราะหกับขอมูล vector โดยตรง ในซอฟตแวร ArcView 

วัตถุประสงค 
• เพื่อใหเขาใจหลักการ และข้ันตอนการทํางานของซอฟตแวร ArcView ในการประมวลผลขอมูล วิเคราะห

ขอมูลเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ 

• เพื่อใหสามารถสรางพื้นที่ buffer 

• เพื่อใหสามารถทําการซอนทับขอมูลชั้นแผนที่ (Map Overlay)  

โจทยปญหาและแบบจําลองในการวิเคราะหขอมูล 
ในปฏิบัติการคร้ังนี้เรากําหนดใหวัตถุประสงคหลักของการวิเคราะหขอมูลภูมิศาสตรคือการหาวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี

ศักยภาพตอการทําการเกษตรเฉพาะในจังหวัดอุตรดิตถ โดยพิจารณาปจจัยทางดานการใชที่ดิน คุณสมบัติของ

ดิน และปริมาณน้ํา 

แนวคิดหลักของการวิเคราะหคือการกําหนดหรือจัดสรางช้ันขอมูลแผนที่ที่เปนตัวแทนของปจจัยตาง ๆ แลวทําการ

ซอนทับ (overlay) ชั้นแผนที่เหลานั้นเขาดวยกัน ซึ่งจะไดชั้นแผนที่ใหมที่สามารถนํามาใชเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ตอไป   

ปจจัยที่นํามาพิจารณาคือการใชที่ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณน้ําฝน และระยะหางของลําน้ํา โดยกําหนด

เงื่อนไขของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงสุดดังนี้ 

 

ปจจัย  เงื่อนไขพื้นที่ศักยภาพ 

1. การใชที่ดิน พื้นที่การเกษตร, พื้นที่ทุงหญา, พื้นที่วาง

เปลา, พื้นที่อ่ืน ๆ 

2. ความอุดมสมบูรณของดิน สูง – สูงมาก 

3. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,000 – 1,200 มม. 

4. ระยะหางจากลําน้ํา/แหลง

น้ําที่มีน้ําตลอดป 

1 – 5 กม. 

 

เริ่มการปฏิบัติการ 
1. ขอมูลที่ใชในปฏิบัติการนี้เปนขอมูล GIS พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ และจัดเก็บอยูที่ D:\GISTraining\Data\Utaradit 
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2. เร่ิมทํางานซอฟตแวร ArcView แลวเพิ่มชั้นแผนที่เขามาใหมจากขอมูล Amphoe.shp, Landuse.shp, Soil.shp,  

Precipt.shp, Stream.shp ใน D:\GISTraining\Data\Utaradit 

3. ใชเมนู Files  Extensions… เปด extension “Geoprocessing”  

     

การสรางพ้ืนที่ buffer  
 ในการสราง buffer เราจะตองมีการกําหนดหนวยของคาพิกัดขอมูลแผนที่เสียกอน โดยเรียกเมนู View  

Properties… โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมใหกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของ View ดังรูป ใหกําหนด Map Units: 

เปน meters และ Distance Units: เปน meters 

 
4. เปดตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ Stream.shp ทําการสืบคน (query) เลือกเฉพาะ record ที่เปนทางน้ําที่มีน้ํา

ตลอดป และที่เปนแหลงน้ําอางเก็บน้ํา (Drain_code = 1 or Drain_code = 3) 

5. กลับมาที่หนาตาง View1 เรียกเมนู Theme  Create buffer.. โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมเพื่อใหผูใชกําหนด

คาพารามิเตอรตาง ๆ ใหกําหนดช่ือ theme เปน Stream.shp และเลือก option ที่ทําการ buffer เฉพาะ feature 

ที่ถูกเลือก ดังรูป 
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6. กดปุม    Next>>   โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมตอไป ใหเลือก option ที่ทําการ buffer แบบหลายวง (multiple 

rings) จํานวน 5 วง ระยะทางระหวางวง = 1000 เมตร ดังรูป 

 
 

7. กดปุม    Next>>   โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมตอไป ใหเลือก option ที่ทําการรวมพื้นที่รูปปดของ buffer ที่

ซอนทับกัน (dissolve barriers between buffers) และกําหนดใหบันทึกขอมูล buffer ที่ไดในช้ันขอมูลใหม (new 

theme) โดยกําหนดช่ือเปน Stream_buffer เก็บไวในไดเร็กทอร่ี D:\GISTraining\ ดังรูปตอไป 
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8. กดปุม   Finish   โปรแกรมจะทําการประมวลผลสราง buffer ตามที่กําหนด เมื่อเสร็จแลวก็จะแสดงผลลัพธใน

หนาตาง View ดังรูป 
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การซอนทับชั้นแผนที่ (Map Overlay) 
โปรแกรมเสริม (Extensions) ของ ArcView ที่สามารถวิเคราะหซอนทับชั้นแผนที่คือ GeoProcessing ในที่นี้

จะแสดงตัวอยางการซอนทับชั้นแผนที่ Soil.shp กับ Landuse.shp เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมการเกษตร 

9. เรียกเมนู View  GeoProcessing Wizard.. โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรม ใหเลือก Union two themes ดังรูป  

 
10. กดปุม   Next>>   โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมตอไป ใหกําหนดช่ือชั้นแผนที่ที่จะทําการซอนทับคือ Soil.shp 

และ Landuse.shp และกําหนดใหบันทึกผลลัพธเปน D:\GISTraining\Soil_lu.shp ดังรูป 

  
11. กดปุม Finish โปรแกรมจะทําการซอนทับขอมูลตามที่กําหนด และสรางช้ันแผนที่ใหมชื่อ Soil_lu.shp ข้ึน 

12. ทําการ Overlay แบบ Union ชั้นแผนที่ Precipt.shp กับชั้นแผนที่ Buffer 1 of Stream.shp 

(Stream_buffer.shp) บันทึกผลลัพธไวในไฟล D:\GISTraining\ Prec_Strbuf.shp 

13. ซอนทับชั้นแผนที่ Soil_lu.shp กับชั้นแผนที่ Prec_Strbuf.shp เขาดวยกันโดยใชการ Intersect แลวเก็บผลลัพธ

ไวใน FinalOverlay.shp จะไดผลลัพธดังรูปดานลาง 
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การสืบคนหาพ้ืนที่ศักยภาพ 

14. จากชั้นแผนที่ FinalOverlay.shp ที่ได ข้ันตอนตอไปคือการเลือกคนหาเฉพาะพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเขาตามเงื่อนไข

ที่กําหนดไว เพื่อนํามาจัดสรางเปนขอมูลพื้นที่ศักยภาพ โดยใชฟงกชัน Query Builder ดวยเงื่อนไขดังนี้ (ดัง

ตัวอยางในรูป) แลวกดปุม  New Set    

(([Annual] = 1000) or ([Annual] = 1200)) and (([BufferDis] >= 2000) and ( [BufferDis]<=  

5000)) and (([Fertility] = "High")) and (([Lu_type]  = "A1") or ([Lu_type] = "A2") or ([Lu_type] 

= "A3") or ([Lu_type] = "A4") or ([Lu_type] = "A6") or ([Lu_type] = "M2")) 

 

หมายเหตุ: การสืบคนดวยเงื่อนไขจํานวนมากเชนนี้ สามารถทําใหงายข้ึนโดยการแบงเปนการสืบคนหลายคร้ัง โดยที่

การสืบคนคร้ังแรกใชการสืบคนแบบ  New Set  สวนการสืบคนคร้ังตอ ๆ มาใชแบบ  Selected From Set  

ซึ่งเทากับการเช่ือมเงื่อนไขทั้งสองคร้ังเขาดวยกันดวย “and” นั่นเอง 

ซึ่งจะไดผลการสืบคนดังรูปขางลางนี้ 
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15. ใหทําการบันทึกขอมูลพื้นที่ที่สืบคนไดนี้เปน shape file ใหม โดยใชคําส่ัง  Theme  Convert to Shapefile…  

แลวกําหนดใหบันทึกไวที่ d:\GISTraining\ConformedArea.shp  ซึ่งโปรแกรมจะถามวาตองการเพิ่ม shapefile 

ที่สรางข้ึนใหมนี้เขามาใน View หรือไม ใหตอบรับวา  Yes   

การ Dissolve ขอมูลแผนที่ 
การ dissolve ขอมูลแผนที่ คือการรวมพื้นที่รูปปดที่อยูติดกัน และมีคา attribute ในฟลดที่กําหนดเทากัน ใน

ปฏิบัติการนี้ ใหทําการ dissolve ชั้นแผนที่ ConformedArea.shp ดวยฟลด Fertility ตามข้ันตอนดังนี้ 

16. เรียกเมนู View  GeoProcessing Wizard… 

17. เลือก dissolve feature based on an attribute แลวกดปุม  Next โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมดังรูป 
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18. ใหเลือก theme to dissolve เปน FinalOverlay.shp และเลือก an attribute to dissolve เปน Fertility แลว

กําหนด the output file เปน D:\GISTraining\Agr_Suit.shp จากนั้นกดปุม    Next  .  

19. โปรแกรมจะสรางช้ันแผนที่ Agr_Suit.shp ข้ึน ใหตรวจสอบผลลัพธของการ dissolve  

 

20. ให save project ที่ใชทํา Lab นี้ไวที่ D:\GISTraining\Lab06.apr    


