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เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการน าคู่มือ SEA เชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 
หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(Geographic Information System: GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatic Technology) ซึ่ งประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี 
ที่บูรณาการร่วมกัน ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) และระบบดาวเทียมก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Navigation 
Satellite System: GNSS) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geospatial Data) ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ผ่านชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set: 
FGDS) จะมีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ก าหนดไว้จ านวน 13 ชั้นข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลแปลง
ที่ดิน 2) ชุดข้อมูลเขตการปกครอง 3) ชุดข้อมูลเส้นทางคมนาคม 4) ชุดข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 5) ชุดข้อมูล
ป่าไม้ 6) ชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7) ชุดข้อมูลแหล่งน้ า 8) ชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ 9) ชุดข้อมูลหมุด
หลักฐานแผนที่ 10) ชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 11) ชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ  
12) ชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 13) ชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ซึ่งแต่ละชั้นข้อมูลจะมีหน่วยงาน
เจ้าภาพในการดูแลรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดสระแก้วนั้น ทางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ คณะ  
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสระแก้วเป็นที่เรียบร้อย โดยสามารถเข้าถึงชั้นข้อมูลดังกล่าว ได้
จาก FGDS จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบพิกัดกริด (Projected Coordinate System: PCS) แบบ 
WGS 1984 UTM Zone 48 Northern Hemisphere 

ส าหรับการอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปยังการสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเรียกดูชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และ 2) ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่
เหมาะสมในการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเรียกดูช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ และการก าหนดสัญลักษณ์ 

ทางผู้ใช้งาน จ าเป็นต้องมีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่ง Software  
ที่มีประสิทธิภาพ คือ ArcGIS Software (ภาพที่ 1) ซึ่งในปัจจุบันมีถึง Version 10.8 

 

ภาพที่ 1 ArcGIS Software Logo 

https://experience.arcgis.com/experience/39c53dbcefdd42a587f9fa386a78aa02/?draft=true&views=view_1
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ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะประกอบไปด้วย 2 ประเภท ได้แก่ Vector Data Model (Point, Line และ 
Polygon) และ Raster Data Model (Grid cell หรือ Pixel based) (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ใน SEZ สระแก้ว 

 

หลังจากนั้น ในส่วนของการเรียกดูชั้นข้อมูล ผู้ใช้งานต้องท าการเชื่อมต่อ Data Catalog กับ Folder 
ชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการ “Connect To Folder” (ภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อ Data Catalog กับ Folder ชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
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 เมื่อท าการเชื่อมต่อชั้นข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย น าเข้าข้อมูลมายัง Data View จากนั้นข้อมูลจะปรากฎ
บริเวณ Data View และ Table of Content (TOC) ของโปรแกรม (ภาพที่ 4) 

 

ภาพที่ 4 การเรียกดูและน าเข้าชั้นข้อมูล 

 

 โดยผู้ ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) ซึ่งมีลักษณะเป็นตาราง
ประกอบด้วย Field ข้อมูล (Column) และจ านวนข้อมูล (Record) (ภาพที่ 5) 

 

ภาพที่ 5 ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) 
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 นอกจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถก าหนดสัญลักษณ์ (Symbol) ให้กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแสดงข้อมูล 
(Visualization) เชิงพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถด าเนินการตามหมายเลขดังแสดงในภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 การก าหนดสัญลักษณ์ (Symbology) ให้กับชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท Vector 

 

 ส าหรับข้อมูลในประเภท Raster มีวิธีการเรียกดูและน าเข้าชั้นข้อมูลที่เหมือนกับ Vector แต่ลักษณะ
ของคุณสมบัติข้อมูลและการแสดงผลจะแสดงออกเป็นช่วงค่าของข้อมูลเท่านั้น (ภาพที่ 7) 

 

ภาพที่ 7 การก าหนดสัญลักษณ์ (Symbology) ให้กับชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ประเภท Raster 
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2. ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
SEZ สระแก้ว 

การท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มีสิ่งหนึ่งที่ควรด าเนินการประกอบ คือ 
การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Geospatial Analysis) โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics 
Technology) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
เข้ามาร่วมด้วย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ (Potential Surface Analysis: PSA) 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่น ามาพิจารณานั้น ควรผ่านการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือก าหนดระดับความสามารถใน  
การบ่งชี้ศักยภาพของแต่ละปัจจัยด้วยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)  
โดยการประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ (Pairwise Comparison) ซึ่งเป็นวิธีการให้ค่าน้ าหนักปัจจัยรูปแบบ
หนึ่งที่นิยมใช้ ร่วมกับการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Analysis: MCDA) เพ่ือทดสอบ
ความน่าเชื่อถือและความเข้าใจของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ท าการให้ค่ าน้ าหนัก โดยใช้เกณฑ์ที่มี
ชื่อว่า Consistency Ratio (CR) เป็นตัววัดผลสุดท้าย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การสร้างตารางเปรียบเทียบปัจจัยเป็นรายคู่ (ใช้ในการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลัก 
และ/หรือ ค่าคะแนนของเกณฑ์) 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องพิจารณาให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลัก และ/หรือ ค่าคะแนนของ
เกณฑ์ภายใต้ปัจจัยหลัก เพ่ือเปรียบเทียบกับปัจจัยตัวอ่ืน ๆ ในแต่ละแถวของตาราง โดยมีหลักเกณฑ์  
การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จากเกณฑ์ของ Saaty et al, 1980 ดังนี้ 

1 หมายถึง ปัจจัยด้านซ้ายและด้านขวา มีความส าคัญเท่ากัน 

๓ หมายถึง ปัจจัยด้านซ้าย มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านขวาปานกลาง 

๕ หมายถึง ปัจจัยด้านซ้าย มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านขวาค่อนข้างมาก 

๗ หมายถึง ปัจจัยด้านซ้าย มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านขวาอย่างมาก 

9 หมายถึง ปัจจัยด้านซ้าย มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านขวาอย่างมากที่สุด 

2, 4, 6, 8 หมายถึง ค่าท่ีอยู่ระหว่างกลาง 

โดยตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างการให้ค่าคะแนนปัจจัยหลักของการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่
เหมาะสมในการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว 
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ตารางที ่1 ตัวอย่างการให้ค่าคะแนนความส าคัญในรูปแบบการเปรียบเทียบรายคู่ 

ล าดับ ปัจจัยหลัก 9 7 5 3 1 3 5 7 9 ปัจจัยหลัก 

1 ระยะห่างจากถนน    x      ระยะห่างจากล าน้ า 

2 ระยะห่างจากถนน   x       ระยะห่างจากชุมชนเมือง 

3 ระยะห่างจากถนน      x    ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

4 ระยะห่างจากถนน    x      ความลาดชัน 

5 ระยะห่างจากล าน้ า    x      ระยะห่างจากชุมชนเมือง 

6 ระยะห่างจากล าน้ า       x   ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

7 ระยะห่างจากล าน้ า    x      ความลาดชัน 

8 ระยะห่างจากชุมชนเมือง        x  ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

9 ระยะห่างจากชุมชนเมือง    x      ความลาดชัน 

10 ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม  x        ความลาดชัน 

 

2.2 การน าข้อมูลจากตาราง Pairwise เข้าสู่ตาราง Matrix 

จากตัวอย่างการให้ค่า Pairwise ของปัจจัยหลัก จากนั้น น าค่าดังกล่าวมากรอกในตาราง Matrix  
เช่น ระยะห่างจากถนน มีค่าความส าคัญมากกว่า ระยะห่างจากล าน้ าอยู่ที่ 3 คะแนน ดังนั้นในการกรอกข้อมูล
ลงในตาราง Matrix จะเป็นลักษณะการกรอกจาก Row ไปยัง Column และต้องท าส่วนกลับของกันและกัน
เป็น 1/3 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 การสร้างตาราง Matrix จากข้อมูลในตาราง Pairwise (ปัจจัยหลัก) 

ปัจจัยหลกั 
ระยะห่าง
จากถนน 

ระยะห่างจาก
ล าน้ า 

ระยะห่างจาก
ชุมชนเมือง 

ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม 

ความลาดชัน 

ระยะห่างจากถนน 1.00 [A] 3.00 [B] 5.00 [C] 0.33 [D] 3.00 [E] 

ระยะห่างจากล าน้ า 0.33 (1/3) 1.00 3.00 0.20 3.00 

ระยะห่างจากชุมชนเมือง 0.20 0.33 1.00 0.14 3.00 

ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม 

3.00 5.00 7.00 1.00 7.00 

ความลาดชัน 0.33 0.33 0.33 0.14 1.00 

รวม 4.87 9.67 16.33 1.82 17.00 

 

2.3 การท า Normalization และค านวณค่าน้ าหนัก (Weight) 

ในขั้นตอนแรก ด าเนินการท า Normalization โดยใช้ข้อมูลจากตารางท่ี ๒ ดังแสดงตัวอย่าง 
การค านวณใน Row ของปัจจัยหลัก “ระยะห่างจากถนน” จากนั้น ค านวณค่าเฉลี่ย (Average) ของ Row 
ระยะห่างจากถนน [W1] ดังแสดงในตารางท่ี 3 โดยผลรวมในแต่ละ Column ต้องเท่ากับ 1 

ตารางท่ี 3 การสร้างค่า Normalization และค่าน้ าหนัก 

ปัจจัยหลกั 
ระยะห่าง
จากถนน 

ระยะห่าง
จากล าน้ า 

ระยะห่างจาก
ชุมชนเมือง 

ระยะห่างจาก
พ้ืนที่

เกษตรกรรม 
ความลาดชัน ค่าน้ าหนัก 

ระยะห่างจากถนน 0.21 
(1.00/4.87) 

0.31 
(3.00/9.67) 

0.31 
(5.00/16.33) 

0.18 
(0.33/1.82) 

0.18 
(3.00/17.00) 

0.24 [W1] 
(ค่าเฉลี่ยของ 
Row) 

ระยะห่างจากล า
น้ า 

0.07 0.10 0.18 0.11 0.18 0.13 [W2] 

ระยะห่างจาก
ชุมชนเมือง 

0.04 0.03 0.06 0.08 0.18 0.08 [W3] 

ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม 

0.62 0.52 0.43 0.55 0.41 0.50 [W4] 

ความลาดชัน 0.07 0.03 0.02 0.08 0.06 0.05 [W5] 

รวม 1 1 1 1 1 1 
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2.4 การทดสอบความสอดคล้องของการให้ค่าน้ าหนักปัจจัย 

หลังจากค านวณค่าน้ าหนัก ผู้วิเคราะห์ต้องด าเนินการทดสอบความสอดคล้องของการให้ค่า
คะแนนความส าคัญจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นการยืนยันความสม่ าเสมอ (Consistency) ของการให้ให้ค่าคะแนน
ความส าคัญว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

2.4.1 การค านวณค่า Weight Sum Vector (WSV) 

ตัวอย่างของ WSV ปัจจัยหลักระยะห่างจากถนน โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 2 ร่วมกับ  
ตารางที ่3 (ผลแสดงดังตารางที่ 4) 

WSVระยะห่างจากถนน = (A x W1) + (B x W2) + (C x W3) + (D x W4) + (E x W5) 

= (1.00 x 0.24) + (3.00 x 0.13) + (5.00 x 0.08) + (0.33 x 0.50)  
             + (3.00 x 0.05) = 1.34 

ในส่วนของปัจจัยหลักอ่ืน ๆ ใช้หลักการค านวณในรูปแบบเดียวกันจาก Row ที่ 2  
ถึง Row สุดท้ายของตารางที่2 คูณกับค่าน้ าหนักใน Column เดิม 

  2.4.2 ค านวณค่า Consistency Vector (CV) 

โดย CVปัจจัยi = WSVปัจจัยi / Weightปัจจัยi  (ผลแสดงดังตารางท่ี 4) 

เช่น CVระยะห่างจากถนน = 1.34 / 0.24 = 5.66 

 

ตารางท่ี 4 ค่า Weight Sum Vector และ Consistency Vector ของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัยหลัก Weight Sum Vector (WSV) Consistency Vector (CV) 

ระยะห่างจากถนน 1.34 5.66 

ระยะห่างจากล าน้ า 0.70 5.45 

ระยะห่างจากชุมชนเมือง 0.40 5.07 

ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 2.77 5.49 

ความลาดชัน 0.27 5.22 
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2.4.3 ค านวณค่าอัตราความสอดคล้องของการให้ค่าน้ าหนัก (Consistency Ratio; CR) 

CR = CI/RI 

โดยที่ CI  คือ ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) สามารถค านวณได้จาก 

CI = (λmax-n) /(n-1) 

โดย λmax ค านวณได้จาก 

λmax = ผลรวมของ Consistency Vector ของแต่ละปัจจัย / จ านวนปัจจัย 

n = จ านวนปัจจัย 

และ RI หรือ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index : RI)  
โดยค่า RI ขึ้นอยู่กับจ านวนปัจจัย โดยในที่นี้มีปัจจัย = 5 ดังนั้นค่า RI = 1.12 

โดยค่า CR ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 หมายถึง การให้ความส าคัญ
ส าหรับการเปรียบเทียบรายคู่ของแต่ละทางเลือกมีความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าหากค่า CR มีค่ามากกว่า 0.10 จะถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ผู้ตัดสินใจจะต้องทบทวนการให้ค่าความส าคัญ และจัดล าดับความส าคัญ
ในการเปรียบเทียบรายคู่ใหม่อีกครั้ง 

ซึ่งในตัวอย่างการวิเคราะห์นี้ พบว่า λmax = 26.88/5 = 5.38 

CI = (5.38 - 5) / (5 - 4) = 0.09 

RI = 1.12 

CR = 0.09 / 1.12 =0.08  

[ซ่ึง CR < 0.10 ดังนั้น ผ่านเกณฑ์] 

โดยเมื่อค านวณเสร็จเรียบร้อยทั้งปัจจัยหลัก และเกณฑ์ของปัจจัยหลัก มีผลลัพธ์  
ดังตัวอย่างใน ตารางท่ี 5 ที่เป็นค่าของตัวอย่างปัจจัยและค่าน้ าหนัก/ คะแนน เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสม
ต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว 
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ตารางท่ี 5 ตัวอย่างปัจจัยและค่าน้ าหนัก/คะแนน เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

 

2.5 การเตรียมปัจจัยเชิงพื้นที่ให้อยู่ในรูปของค่าคะแนน 

ในเอกสารฉบับนี้ จะแสดงการวิเคราะห์การสร้างระยะห่างจากปัจจัยที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับตัวอย่าง
ปัจจัยที่ยกข้ึนมาเป็นหลัก หลังจากนั้นด าเนินการเตรียมให้อยู่ในรูปของค่าคะแนนเชิงพ้ืนที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.5.1 การแปลงข้อมูลจาก Vector (ประเภท Line) เป็น Raster โดยใช้ค าสั่ง Polyline 
to Raster (ภาพที่ 8) 

 

ภาพที่ ๘ การแปลงข้อมูลจาก Vector (ประเภท Line) เป็น Raster 

ปัจจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
เกณฑ ์ ค่าคะแนน 

น้ าหนัก x 
คะแนน 

แหล่งข้อมลู 

1. ระยะห่างจากถนน 
(เมตร) 

0.24 0 – 100 
100 – 500 

500 – 1000 
1000 –2000 

> 2000 

0.10 
0.28 
0.45 
0.12 
0.05 

0.024 
0.067 
0.108 
0.029 
0.012 

กระทรวง
คมนาคม 

2. ระยะห่างจากล าน้ า 
(เมตร) 

0.13 0 – 500 
500 – 1000 

> 1000 

0.11 
0.26 
0.63 

0.014 
0.034 
0.082 

กรมชลประทาน 

3. ระยะห่างจาก 
ชุมชนเมือง (เมตร) 

0.08 0 – 500 
500 - 1000 

> 1000 

0.07 
0.28 
0.64 

0.006 
0.022 
0.051 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

4. ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม (เมตร) 

0.50 0 - 200 
200 - 500 

> 500 

0.78 
0.15 
0.07 

0.390 
0.075 
0.035 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

5. ความลาดชัน (ร้อยละ) 0.05 0 - 5 
6 – 10 

11 – 15 
16 – 20 

> 20 

0.48 
0.26 
0.13 
0.08 
0.05 

0.024 
0.013 
0.007 
0.004 
0.003 

ALOS PALSAR 
DEM 12.5 
meter 
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2.5.2 การสร้างระยะห่างจากปัจจัยด้วย Euclidean Distance 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การสร้างชั้นข้อมูล Euclid Raster โดยใช้ค าสั่ง 
Euclidean Distance และการตัดขอบเขตโดยใช้ค าสั่ง Clip (Data management) ดังภาพที่9 

 

ภาพที่ 9 การสร้างระยะห่างจากปัจจัยด้วย Euclidean Distance 

 

2.5.3 การจัดช่วงชั้นข้อมูลใหม่ (Reclassification) 

โดยน าเข้า Euclid Raster เพ่ือท าการแบ่งช่วงชั้นใหม่ (Reclassification) โดยใช้
ค าสั่ง Reclassify มีข้ันตอนแสดงดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 การจัดช่วงช้ันข้อมูลใหม่ (Reclassification) 
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2.5.4 การเพิ่ม Field ในตารางข้อมูล (Attribute Data) ของข้อมูล Raster เพื่อกรอก
ค่าคะแนน (น้ าหนัก x คะแนน) 

โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 5 มากรอกลงใน Field ที่สร้างขึ้นใหม่ ขั้นตอนแสดงดัง 
ภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 การเพิ่ม Field ในตารางข้อมูล (Attribute Data) ของข้อมูล Raster เพื่อกรอกค่าคะแนน 

 

2.5.5 การสร้างข้อมูลค่าคะแนนเป็นชั้นข้อมูลใหม่ 

เนื่องจากค่าคะแนน (ทศนิยม) ที่ท าการเพ่ิมลงใน Attribute Data นั้น จ าเป็นต้องถูก
สร้างขึ้นเป็นชั้นข้อมูล Raster ใหม่ เพ่ือน าไปเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้นใช้ค าสั่ง 
Lookup เพ่ือส่งออกค่าดังกล่าวให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของ Raster ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 การสร้างข้อมูลค่าคะแนนเป็นชั้นข้อมูลใหม่ 

 

2.6 การรวมปัจจัยเข้าด้วยกัน 

หลังจากเตรียมปัจจัยทุกปัจจัยให้อยู่ในรูปของข้อมูล Raster ที่มีค่าคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จะมีผลลัพธ์ของชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ดังแสดงในภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 ค่าคะแนนเชิงพื้นที่ของแต่ละปัจจัย 
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ในขั้นต่อมา ให้ท าการรวมคะแนนของทุกปัจจัยเข้าด้วยกัน โดยใช้ค าสั่ง Raster Calculator  
ดังภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 14 การรวมคะแนนของทุกปัจจัยเข้าด้วยกัน โดยใช้ค าสั่ง Raster Calculator 

 

ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิเคราะห์ต้องท าการ Reclassification ข้อมูลค่าคะแนนสุดท้าย เพ่ือแบ่ง
ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว ดังแสดง
ในภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 15 การแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ 
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ส าหรับการค านวณว่าพ้ืนที่ในแต่ละระดับมีขนาดเท่าไร ให้ผู้วิเคราะห์เปิด Attribute Data  
ของข้อมูล Raster จากนั้นท าการค านวณ ซึ่งสามารถ Copy ค่าในตาราง มาค านวณด้วยโปรแกรมอ่ืน ๆ  
ได้ เช่น Microsoft Excel แสดงดังภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 16 การค านวณขนาดพื้นที่ของพ้ืนที่เหมาะสมในแต่ละระดับ 

 

ทั้งนี้ หากในพ้ืนที่เป้าหมาย มีข้อจ ากัดต่อการก่อตั้งโรงงาน จ าเป็นต้องหักลบพื้นท่ีดังกล่าวออกไป 
ดังตารางท่ี 6 และ ภาพที่ 17 

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างพื้นที่กันออกของพื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่ SEZ สระแก้ว 

ปัจจัยกันออก แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช 
กรมป่าไม้ 

ไม่พบเขตป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่ 7 
ต าบลของ SEZ 

2. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
ชั้นที่ 1 และ 2 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ไม่พบพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
ชั้นที่ 1 และ 2 มีเพียงชั้นที่ 5 

3. พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

พบพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก  
(ข้อมูลช่วงปีพ.ศ. 2548-2562) 
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ภาพที่ 17 พื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

 


