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บทคัดยอ 
 

     ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรม
สนั บสนุ น ระบบสารสน เทศภู มิ ศ าสตร อ า ร ก วิ ว 
(ArcView GIS) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่แบบ 
กริด เนนฟงกชันการซอนทับแบบคาต่ําสุด/สูงสุด ฟงกชัน
การซอนทับแบบเมตริกซ และฟงกชันการซอนทับแบบคา
น้ําหนัก  โดยไดนําประเด็นการวิเคราะหขอมูลทั้งสาม
ฟงก ชันมาสรางผังการทํางานเชิงโปรแกรม  พัฒนา
ชุดคําสั่ งดวยภาษาเอเวนิว  และไดผลลัพธ เปนไฟล
โปรแกรมสนับสนุน (Extension file) มีการออกแบบ
หนาจอใหง ายแกการใชงาน  และมีการประเมินผล
ตรวจสอบความถูกตอง โดยทดสอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่
จังหวัดขอนแกน ขนาดกริด 25 เมตร ใชฟงกชันคาต่ําสุด/
สูงสุด ประมวลผลหาปริมาณน้ําฝนต่ําสุด/สูงสุด ในป  
ค.ศ. 2000 ถึง 2002   สําหรับฟงกชันเมตริกซประมวลผล
การวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง สวนฟงกชันคาน้ําหนัก 
ประมวลผลการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดดินเค็ม  
     ผลการประเมินพบวา โปรแกรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้น 
มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง  ใ ช เ ว ล า ป ร ะ ม ว ล ผ ล น อ ย ก ว า                    
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม      
เออรดาส  (ERDAS) หรือการวิ เคราะหขอมูลแบบ
เวกเตอร นอกจากนี้ยังสะดวกกวาการวิเคราะหขอมูลกริด
ดวยโปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial Analyst) ของโปรแกรม ArcView GIS  

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     การวิเคราะหขอมูลกริดดวยฟงกชันคาต่ําสุด/สูงสุด 
ฟงก ชันเมตริกซ  และฟงกชันคาน้ํ าหนักเปนวิธีการ
วิ เคราะหข อมูลที่ ใช โดยทั่ วไป   ในขณะเดี ยว กัน
โปรแกรม ArcView GIS เปนโปรแกรมที่ใชในการ
จัดการขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถ
นําเขา วิเคราะห และแสดงผลขอมูลได โดยมีการทํางาน
ของโปรแกรมหลักรวมกับโปรแกรมสนับสนุน และมี
โปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ช่ือ 
Spatial Analyst ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลกริด
ดวยเครื่องมือการสืบคนขอมูลแผนที่ (Map Query) 
และฟงกชันการคํานวณแผนที่ (Map Calculator)  
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลดวยการซอนทับทั้งสามฟงกชัน
ตองใชเครื่องมือดังกลาว และมีขั้นตอนดําเนินการหลาย
ขั้นตอน ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการและอาจเกิด
ขอผิดพลาดในระหวางการดําเนินการได จึงเกิดแนวคิด
ในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนที่ชวยในการวิเคราะห
ขอมูลดวยการซอนทับทั้งสามแบบดังกลาว ใหสามารถ
ลดขั้นตอนดําเนินการลงและใหโปรแกรมดําเนินการ
อัตโนมัติ 
 
2. วัตถุประสงค 
     เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนที่มีความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับขอมูลแบบกริดดวย
วิธีการซอนทับขอมูลบนโปรแกรม ArcView GIS 



 

3. ขั้นตอนดําเนินการ 
     ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการดังภาพที่ 1 

 

 

 ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 



 

3.1 ประเด็นการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ไดพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนช่ือ 
โปรแกรมสนับสนุนการซอนทับขอมูลกริด (Overlay 
Analyst) ที่สามารถซอนทับขอมูลกริดไดสามฟงกชัน       
ไดแก  ฟงกชันคาต่ําสุด/สูงสุด ฟงกชันเมตริกซ  และ
ฟงก ชันแบบคาน้ํ าหนัก  ซึ่งแตละฟงก ชันมีหลักการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
3.1.1 การซอนทับขอมูลดวยฟงกชันคาต่ําสุด/สูงสุด 
สามารถซอนทับขอมูลกริดไดหลายช้ันขอมูลพรอมกัน 
โดยการซอนทับแบบคาต่ําสุดจะทําการเปรียบเทียบหาคา
ตํ่าสุดของคากริดในแตละช้ันขอมูลที่อยูตําแหนงเดียวกัน
และนําคาที่ไดมาเปนคากริด ของชั้นขอมูลผลลัพธใน
ตําแหนงนั้นๆ ดังสมการที่ 1 
 

RESULT=MIN(GridTheme1, GridTheme2,..., GridThemeN)       (1) 
 

             สําหรับการซอนทับขอมูลแบบคาสูงสุดจะทําการ
เปรียบเทียบหาคาสูงสุดของคากริดในแตละช้ันขอมูลที่อยู
ตําแหนงเดียวกันและนําคาที่ไดมาเปนคากริดของชั้น
ขอมูลผลลัพธในตําแหนงนั้นๆ ดังสมการที่ 2 
 

RESULT=MAX(GridTheme1,GridTheme2,...,GridThemeN)        (2) 
 

3.1.2 การซอนทับขอมูลดวยฟงกชันเมตริกซ สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดครั้งละสองชั้นขอมูล  ตองทําการ
กําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหขอมูลไวในตารางเมตริกซ
ของชั้นขอมูลที่สอง สวนคาที่กําหนดในตารางเมตริกซ
เปนเงื่อนไขที่ใชแทนคากริดของชั้นขอมูลผลลัพธที่เกิด
จากการซอนทับช้ันขอมูลที่หนึ่งและชั้นขอมูลที่สองที่มี
คากริดตรงตามคาที่อยูในแถวและคอลัมนนั้นๆ  ซึ่ง
แบงเปนแถวและคอลัมน โดยใหหัวคอลัมนแทนคากริด 
ของชั้นขอมูลที่หนึ่งและใหหัวแถวแทนคากริด 
 3.1.3    การซอนทับขอมูลดวยฟงกชันคาน้ําหนัก สามารถ
วิเคราะหขอมูลไดครั้งละหลายชั้นขอมูล  โดยแตละ         
ช้ันขอมูลมีความสําคัญไมเทากัน    ดังนั้นจึงตองมีการให 
 

คาน้ําหนักของแตละช้ันขอมูลตามความเหมาะสมของ
เรื่องที่ทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูล 
คือ นําคากริดของแตละช้ันขอมูลคูณกับคาน้ําหนักที่
กําหนดสําหรับช้ันขอมูลนั้นๆ มารวมกัน แลวหารดวย
ผลรวมของคาน้ําหนักทั้งหมดดังสมการที่ 3 
 

           (W1*Theme1)+(W2*Theme2)+...+ (W N*ThemeN) 
RESULT = -----------------------------------    (3) 
                           W1+ W2+. . .+ W N 
 

3.2 การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุน 
     การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการซอนทับขอมูลกริด 
เริ่มจากการออกแบบหนาจอของฟงกชันการซอนทับ
ขอมูลทั้งสามฟงกชันใหมีลักษณะหนาจอเปนลักษณะ
เดียวกันเพื่อใหผูใชเกิดความคุนเคยโดยเครื่องมือที่ใช
สรางหนาจอ คือ โปรแกรมสนับสนุน Dialog Design 
ขั้นตอนตอจากนั้นเปนการนําฟงกชันการซอนทับขอมูล
ทั้ งส ามมาออกแบบผั งการทํ า ง าน เชิ ง โปรแกรม 
(Flowchart) เพื่อใหทราบขั้นตอนการทํางานทั้งหมด
ของโปรแกรม ต้ังแตเริ่มมีการนําขอมูลเขา วิเคราะห
ขอมูล และแสดงผลลัพธ โดยในแตละฟงกชันมีผังการ
ทํางานเชิงโปรแกรมที่แตกตางกัน ดังภาพที่ 2, ภาพที่ 3 
และ ภาพที่ 4 ตอจากนั้นนําผังการทํางานเชิงโปรแกรมมา
เขียนเปนชุดคําสั่งดวยภาษาเอเวนิว และทําการเขียน
ชุดคําสั่งสามชุดคําสั่งสําหรับฟงกชันการซอนทับขอมูล
ในแตละแบบ จากนั้นนําชุดคําสั่งการทํางานของแตละ
ฟงกชันมาทดสอบความถูกตองดวยขอมูลกริด ซึ่งหาก
ตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธแลวปรากฏวายังพบ
ขอผิดพลาดตองกลับไปแกไขขั้นตอนการทํางานจนกวา
จะไมพบขอผิดพลาด ซึ่งตองทําการทดสอบทีละชุดคําสั่ง
จนครบทั้ งสามฟงก ชันแลวนํ า ชุดคํ าสั่ งทั้ งสามมา
ประมวลผลดวยชุดคําสั่งอีกชุดคําสั่งหนึ่งซึ่งเปนชุดคําสั่ง
ที่ทําหนาที่ในการแปลงชุดคําสั่งของทั้งสามฟงกชันให
เปนไฟลโปรแกรมสนับสนุนช่ือ Overlay Analyst 
 



 

START

N : จํานวนช้ันขอมูลกริด (GridTheme)
i, j : จํานวนเต็ม

MINIMUM
?

j = -1j = 1

OutTheme= GridThem[1]

i = 2

i = N
?

OutTheme = OutTheme + GridTheme[i]-( j*|OutTheme - GridTheme[i]|)
2

i = i + 1

ResultTheme = OutTheme

STOP

noyes

No

Yes

 

ภาพที่ 2 แสดงผังการทํางานเชิงโปรแกรมของฟงกชัน 
การซอนทับขอมูลแบบคาต่ําสุด / สูงสุด 
 

START

       M : จํานวนคากริดของช้ันขอมูลแรก (จํานวนแถวของตารางเงื่อนไข)
       N : จํานวนคากริดของชั้นขอมูลที่สอง (จํานวนคอลัมนของตารางเงื่อนไข)
       Num(r,c) :  คากริดผลลัพธของเงื่อนไขที่คากริดของชั้นขอมูลแรกเทากับ r
                          และคากริดของชั้นขอมูลสองมีคากริดเทากับ c

OutTheme =  ผลลัพธของเงื่อนไข  Num(1,1)

c = N
?

OutTheme = OutTheme + ผลลัพธของเงื่อนไข Num(r,c)

r = r + 1

ResultTheme = OutTheme

STOP

r = M
?

yes

no

c = c + 1

r = 2, c = 1

no

r = 1
yes

 

 

START

            i : จํานวนเต็ม
          N : จํานวนช้ันขอมูลกริด (GridTheme)
          GridTheme[i] : ช้ันขอมูล i
          Wgh[i] : คาน้ําหนักของชั้นขอมูล i
           Div : ผลรวมของคาน้ําหนักทั้งหมด

i = 2

OutTheme= Wgh[1]*GridThem[1]

i = N
?

OutTheme = OutTheme + ( Wgh[i]*GridThem[i] )

i = i + 1

ResultTheme = OutTheme / Div

STOP

No

Yes

 

ภาพที่ 4 แสดงผังการทํางานเชิงโปรแกรมของฟงกชัน 
การซอนทับขอมูลแบบคาน้ําหนัก 
 

4. ผลการวิจัย 
     ผลการวิจั ย  คือ  โปรแกรมสนับสนุน  Overlay 
Analyst ที่สามารถทําการซอนทับขอมูลกริดไดสาม
ฟงกชัน ไดแก ฟงกชันคาต่ําสุด/สูงสุด ฟงกชันเมตริกซ 
และฟงกชันคาน้ําหนัก แบงผลการวิจัยเปน 2 สวน ไดแก 
ผลจากการออกแบบหนาจอการทํางานและผลการ
ทดสอบใช ง านโปรแกรมสนับสนุนที่ พัฒนาขึ้ น                    
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
4.1 ผลการออกแบบหนาจอการทํางาน 
       แบงหนาจอออกเปน 5 สวน ดังภาพที่ 5 
4.1.1 ช่ือโปรแกรมสนับสนุน เปนสวนแสดงชื่อของ
โปรแกรมสนับสนุน Overlay Analyst  
4.1.2  สวนใชงาน เปนสวนที่บรรจุเครื่องมือการทํางาน 
ประกอบดวย ช้ันขอมูลนําเขา ฟงกชันการวิเคราะหขอมูล 
และชั้นขอมูลผลลัพธ 
 ภาพที่ 3 แสดงผังการทํางานเชิงโปรแกรมของฟงกชัน 

การซอนทับขอมูลแบบเมตริกซ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5  แสดงหน า จอของโปรแกรมสนับสนุน  
Overlay Analyst 
 
4.1.3 สวนอธิบาย  เปนสวนแสดงรายละเอียดพรอม
ยกตัวอยางการวิเคราะหขอมูลในแตละแบบ 
4.1.4   ปุมความชวยเหลือ เปนปุมสําหรับกดเพื่อแสดง
รายละเอียดและยกตัวอยางเพิ่มเติมเพื่อใหผูใชเขาใจ
ลักษณะการวิเคราะหขอมูลในแตละแบบ 
4.1.5 ชุดปุมเครื่องมือ  ประกอบดวยปุมคําสั่งใหโปร      
แกรมทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก คําสั่งยกเลิก    คําสั่ง
ยอนกลับ  คําสั่งทํางานตอไป  และคําสั่งเสร็จสิ้นการ
ทํางาน 
4.2 ผลการทดสอบใชงาน     
      การติดตั้ งไฟล โปรแกรมสนับสนุน  Overlay 
Analyst ที่พัฒนาขึ้น ตองติดตั้งไฟลไวที่โฟลเดอร

โปรแกรมสนับสนุน EXT32 ภายใตโฟลเดอรของ
โปรแกรม ArcView GIS เมื่อเรียกใชงานจะปรากฏ
เมนู Overlay Analyst บนหนาจอ ซึ่งประกอบดวย
เ ม นู ย อ ย  ไ ด แ ก  เ ม นู  Minimum/Maximum 
Overlay เมนู Matrix Overlay เมนู Weighting 
Overlay และเมนู Help 
     ในการทดสอบการใชงานฟงกชันการซอนทับทั้งสาม
ไดทําการทดสอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรรุนเพนเทียม
โฟร ความเร็ว 1.6 GHz โดยเปรียบเทียบเวลาในการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้น กับ
โปรแกรม ERDAS หรือการซอนทับขอมูลแบบเวกเตอร
ดวยโปรแกรม ArcView GIS นอกจากนี้ยังไดเปรียบ
เทียบขั้นตอนการทํางานระหวางโปรแกรมสนับสนุนที่
พัฒนาขึ้นกับโปรแกรมสนับสนุน Spatial Analyst 

ของโปรแกรม ArcView GIS ปรากฎผลลัพธดังนี้ 
4.2.1 การทดสอบการซอนทับขอมูลดวยฟงกชันคาต่ําสุด/
สูงสุด ทดสอบดวยการหาปริมาณน้ําฝนต่ําสุด/สูงสุดของ
จังหวัดขอนแกน ป ค.ศ.2000 ถึง 2002 ไดผลลัพธดังภาพ
ที่ 6 และสามารถแสดงการลดขั้นตอนการซอนทับขอมูล
ดังตารางที่ 1 สามารถลดเวลาประมวลผลไดดังตารางที่ 2  
 

 
ภาพที่ 6 แสดงชั้นขอมูลนําเขาและผลลัพธของการหา
ปริมาณน้ําฝนต่ําสุด/สูงสุด จ.ขอนแกน ป ค.ศ.2000-2002 
 

ตารางที่ 1  แสดงการลดขั้นตอนการซอนทับขอมูล 

 

 
สวนประกอบของหนาจอการทํางาน 

 

 
หนาจอการซอนทับขอมูล 
แบบคาต่ําสุด/สูงสุด   

 

 
หนาจอการซอนทับขอมูล 
แบบเมตริกซ        

 

 
หนาจอการซอนทับขอมูล 
แบบคานํ้าหนัก 
 



 

ตารางที่ 2 แสดงการลดเวลาในการประมวลผล 

 
 

4.2.2 การทดสอบฟงก ชันการซอนทับแบบเมตริกซ
ทดสอบดวยการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งวิเคราะหจากการซอนทับช้ันขอมูลนําเขา 7
ช้ันขอมูล ดังภาพที่ 7 ซึ่งสามารถแสดงการลดขั้นตอนการ
ซอนทับขอมูลดังแสดงในตารางที่ 3 และสามารถลดเวลา
ในการประมวลผล ไดดังตารางที่ 4  
 

 
ภาพที่ 7 แสดงชั้นขอมูลนําเขาและชั้นขอมูลผลลัพธของ
การวิเคราะหขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง 
 

ตารางที่ 3  แสดงการลดขั้นตอนการซอนทับขอมูล 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงการลดเวลาในการประมวลผล 

 
 
4.2.3 การทดสอบฟงกชันการซอนทับแบบคาน้ําหนัก
ทดสอบดวยการวิเคราะหขอมูลพ้ืนที่ดินเค็มของจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งวิเคราะหจากการซอนทับช้ันขอมูลนําเขา 4 
ช้ันขอมูล ดังภาพที่ 8 ซึ่งสามารถแสดงการลดขั้นตอนการ

ซอนทับขอมูลดังแสดงในตารางที่ 5 และสามารถลดเวลา
ในการประมวลผล ไดดังตารางที่ 6  

 
ภาพที่ 8 แสดงชั้นขอมูลนําเขาและชั้นขอมูลผลลัพธของ
การวิเคราะหขอมูลพ้ืนที่ดินเค็ม 

ตารางที่ 5  แสดงการลดขั้นตอนการซอนทับขอมูล 

 
 

ตารางที่ 6 แสดงการลดเวลาในการประมวลผล 

 
   
5. สรุป 
5.1 สมรรถนะของโปรแกรม 
     โปรแกรมสนับสนุน Overlay Analyst ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดวยฟงกชันการซอนทับขอมูลสามฟงกชัน 
ไดแก  ฟงกชันคาตํ่าสุด/สูงสุด ฟงกชันเมตริกซ  และ
ฟงกชันคาน้ําหนัก   
     ในการทดสอบสมรรถนะของโปรแกรมสนับสนุนที่
พัฒนาขึ้นไดทําการเปรียบเทียบกับสมรรถนะการซอนทับ 



 

ขอมูลดวยโปรแกรมอื่นสามวิธี ไดแก  
5.1.1    ทําการเปรียบเทียบขั้นตอนการซอนทับขอมูลกริด 
ดวยโปรแกรมสนับสนุนที่ พัฒนาขึ้น  กับโปรแกรม
สนับสนุน Spatial Analyst ของโปรแกรม 
ArcView GIS ปรากฏวา โปรแกรมสนับสนุนที่
พัฒนาขึ้นสามารถลดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
สนับสนุน Spatial Analyst ได  
5.1.2      ทําการเปรียบเทียบการซอนทับขอมูลกริดในชุด
และวิธีการเดียวกันระหวางโปรแกรมสนับสนุนที่
พัฒนาขึ้นกับโปรแกรม ERDAS ปรากฏวา โปรแกรม
สนับสนุนที่พัฒนาขึ้น ใชเวลาในการประมวลผลนอยกวา
โปรแกรม ERDAS เล็กนอย 
 5.1.3 ทําการเปรียบเทียบการซอนทับขอมูลกริดดวย
โปรแกรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นกับการซอนทับขอมูล
เวกเตอรดวยโปรแกรม ArcView GIS ปรากฏวา การ     
ซอนทับขอมูลกริดดวยโปรแกรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้น 
ใชเวลาในการประมวลผลนอยกวาการซอนทับขอมูล
เวกเตอรดวยโปรแกรม ArcView GIS มาก   
5.2 ขอจํากัดในการใชโปรแกรม 
      โปรแกรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นนี้ ตองใชรวมกับ
โปรแกรมสนับสนุน Spatial Analyst บนโปรแกรม 
ArcView GIS เวอรชัน 3 เทานั้น 
 
6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ควรเลือกวิธีการซอนทับและกําหนดเงื่อนไขในการ
ประมวลผลใหเหมาะสมกับงานที่ศึกษาวิจัย  
6.2  ควรคํานึงถึงความละเอียดของชั้นขอมูลผลลัพธ โดย
การกําหนดขนาดกริด เนื้อที่จัดเก็บขอมูล และเวลาที่ใช
ประมวลผล ใหเหมาะสมกับงานที่ศึกษาวิจัย 

6.3 ควรจัดกลุมช้ันขอมูลนําเขาใหเหมาะสมกับการ
ซอนทับขอมูลกอนการประมวลผล  เพื่อประหยัดเวลาที่
ใชประมวลผล  
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