
การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนที่
(Map)ที่ราชพัสดุ ในงาน GIS
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS
ขอมูลท่ีราชพัสดุท่ีมีขอมูลเปนภาพถาย เชน รูปแปลงท่ีดินราชพัสดุและสภาพภูมิประเทศ ,

ภาพถายอาคารราชพัสดแุตละหลังในดานตางๆ, ภาพถายผูเชาท่ีราชพัสด,ุหลักฐานหนังสือสําคัญของท่ีดิน
เปนตน โดยท่ัวไปขอมูลเหลานี้จะถูกจัดเก็บแยกออกไปในกลุมของภาพถายและแผนท่ี การจัดเก็บ
ขอมูลไมมีการเชื่อมโยง(Link) ท่ีชัดเจนนอกจากจะวางขอมูลภาพถายและแผนท่ีนั้นไวคูกันภายในหนา
กระดาษเดียวกันเทานั้น  แตหากขอมูลภาพถายและแผนท่ีท่ีเก็บรวบรวมไวดวยกันมีจํานวนมาก จํานวน
แฟมก็ตองจําเปนตองมีขนาดใหญตามไปดวย ทําใหการคนหาขอมูลคอนขางจะยุงยาก

   แตในการดําเนินงานงาน GIS เราสามารถคนหาขอมูลภาพถายและแผนท่ีในลักษณะ
ประกอบกันไดอยางรวดเร็ว ในลักษณะการเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)

ประโยชนของการแสดงผลภาพถายเช่ือมโยงกับแผนที่ที่ราชพัสดุ
1. ชวยใหการคนหาขอมูลภาพถายและแผนท่ีรูปแปลงท่ีราชพัสดุเปนไปดวยความรวดเร็ว เชน

รูปแปลงท่ีดินราชพัสดุโดยรอบและสภาพภูมิประเทศ , ภาพถายอาคารราชพัสดุแตละหลังในดานตางๆ,
ภาพถายผูเชาท่ีราชพัสด,ุหลักฐานหนังสือสําคัญของท่ีดิน ,แผนท่ีสังเขป ฯลฯ

2. ชวยใหผูบริหารเห็นภาพรูปแปลงท่ีราชพัสดุไดชัดเจนขึ้น สามารถทราบถึงขอเท็จจริงของ
สภาพพื้นท่ีโดยรอบ รวมท้ังขอมูลประกอบตางๆไดอยางรวดเร็ว เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาใน
การบริหารงานท่ีราชพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กระบวนการ
1. จัดเก็บขอมูลภาพถายและแผนท่ีในลักษณะ Digital File
2. เชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map) ดวยวิธี  Hyperlink กับโปรแกรม ArcGIS

วิธีดําเนินการ
 ในการดําเนินการเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map) ดวยวิธี  Hyperlink กับ

โปรแกรม ArcGIS นั้น มี 2 วิธี คือ

                   1. กรณีเปนผูใช(User)ขอมูลคนเดียว หมายถึง เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีผูใชเพียงงาน
คนเดียว ไมตองแชรขอมูลใหกับผูใชรายอื่น ซึ่งวิธีนี้เปนการกําหนดเสนทาง(Path) ไปยังตําแหนงท่ีเก็บ
รูปภาพ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช(User) ซึ่งจะเก็บขอมูลภาพถายไวในตําแหนงของไดรฟ
(Drive)หรือโฟลเดอร(Folder)ใดก็ได ซึ่งสามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร   สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ีราชพัสดุ  โดยเปดโปรแกรม
ArcMap และเลือกแปลงท่ีดินท่ีจะจัดเก็บขอมูลภาพถาย  เลือกเคร่ืองมือ Identify tool และ
click เปดหนาตางแสดงขอมูลของท่ีดิน

ขั้นตอนท่ี 2 click เมาสขวาในชองซายมือ  เลื่อนTab ลงมาท่ี Add Hyperlink

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกไปยังท่ีเก็บขอมูลภาพถายภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร   ซึ่งควรสราง
Folder ไวสําหรับเก็บขอมูลภาพถายท่ีเกี่ยวของกับท่ีราชพัสดุ  เชน ภาพถายทางอากาศ  หนังสือสําคัญ
แผนท่ีสังเขป สภาพพื้นท่ีโดยรอบและพืน้ท่ีขางเคียง เปนตน  และ click Open เลือกไฟลภาพ> OK
เปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการกําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ีราชพัสดุ

# กรกฏาคม 2553                                                                                สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

ขั้นตอนท่ี 4 เปนการเรียกใชงาน ขอมูลภาพถาย  โดย click เคร่ืองหมาย Hyperlink
Tool รูปคลายสายฟา และนําไปวางบนรูปแปลงท่ีดิน ก็จะปรากฏขอมูลภาพท่ีกําหนดไว ซึ่ง
สามารถเลื่อนดูภาพท่ีเกี่ยวของอื่นๆภายใน Folder ไดตามปกติ

ขอดีของวิธีนี้ คือ มีความสะดวกไมยุงยาก สําหรับขอเสียคือ  การแชรขอมูลใหกับผูใช
รายอื่นไมมีความสะดวกและมีโอกาสแสดงผลขอมูลภาพถายผิดพลาดไดงาย

                   2. กรณีผูใช(User)ขอมูลมีจํานวนหลายคน หมายถึง ตองแชรขอมูลใหกับผูใชรายอื่นหรือ
นําไปใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจากวิธีแรกคือตองมีการระบุตําแหนงการเก็บ
ขอมูลภาพถายท่ีชัดเจน ท้ังขอมูลภาพถายและขอมูลแผนท่ี(.shp file) ซึ่งสามารถดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้

# กรกฏาคม 2553                                                                               สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

ขั้นตอนท่ี 1  สรางสถานท่ีเก็บขอมูลภาพถายเพื่อการระบุตําแหนง ในท่ีนี้ผูเขียนได
กําหนดไดรฟ(Drive)และโฟลเดอร(Folder) คือ D:\GIS\GIS_PIC เนื่องจากปองกันกรณีขอมูลในไดรฟ
(Drive) C: เสียหายหรือถูกลบลาง ขอมูลในไดรฟ(Drive) D: ก็ยังคงอยู

ภายใน GIS\GIS_PIC จะประกอบดวยโฟลเดอร(Folder) จํานวนมาก แบงเรียงลําดับไปตามหมายเลข
ทะเบียนท่ีราชพัสดุ   และภายในโฟลเดอร(Folder) ยังประกอบดวยโฟลเดอรยอย(Sub Folder) อีก 2
ตัว คือ ท่ีดิน และอาคาร ซึ่งภายในเปนขอมูลอาคารเรียงลําดับไปตามหมายเลขทะเบียนอาคารราชพัสดุ
ดังรูปประกอบ

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

 โฟลเดอร(Folder)ขอมูลภาพถายนี้ เปรียบเหมือนถังเก็บรูป คือเมื่อเราไดขอมูลภาพมาเพิ่มเติมก็สามารถ
โยนขอมูลเขามาเก็บไวท่ีถังนี้ไดทันที และเมื่อเราตองการแชรขอมูลใหกับผูใชรายอืน่หรือกับคอมพิวเตอร
เคร่ืองอื่นๆ เราก็เพียงยกถังขอมูลนี้ไปไววางไวในท่ีท่ีกําหนด คือ  ไดรฟ(Drive) D:

ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ีราชพัสดุ  ซึ่งเปนการระบุเสนทาง
(Path) ไปยังตําแหนงท่ีเก็บรูปภาพแบบวิธีแรก  แตแตกตางกันโดยคร้ังนี้เปนการกําหนดเสนทาง(Path)
ไวในตารางเขตขอมูล(Field)ของขอมูลแผนท่ีท่ีเปน Shape File โดย
                        1.โดยเปดโปรแกรม ArcMap  และแผนท่ีท่ีจะกําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ี
ราชพัสดุ

                     2. clickขวา เลื่อนลงมาท่ี Open Attribute Table

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานกับริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

3. หนาตาง Attribute  ไปท่ี Option ปรากฎแถบขึ้นมาใหเลือก Add Field

4. ในหนาตาง Add Field ใหตั้งชื่อในชอง Name ในท่ีนี้ผูเขียนตั้งชื่อวา Link และในชอง
Typeใหเลือกเปน Text สําหรับ Field Properties หากเสนทาง(Path)มีจํานวนอักษรยาวมาก ควร
กําหนดคา Length เผื่อไวเปน 100-150 เพราะหากกําหนดคา Length ไวนอยเกินไปการวางตัวอักษร
ภายในตารางเขตขอมลู(Field)อาจจะไมเพียงพอ เสร็จแลวก็ OK ซึ่งจะไดตารางเขตขอมูล(Field) ท่ีชื่อวา
Link เพิ่มขึ้นอีก 1 ตาราง

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

     5. ขอมูลภายใน Link เราจะกําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ีราชพัสดุ  ซึ่งเปนการระบุเสนทาง
(Path) ไปยังตําแหนงท่ีเก็บรูปภาพ โดยไปท่ีเคร่ืองมือ Edittor เลือก Start Editing

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

6. ทําการ copy หรือ Ctrl +C เสนทาง(Path) ของตําแหนงรูปภาพไปวาง Ctrl +V ในชอง
Link เมื่อดําเนินการครบถวนแลวให Save Edits และ Stop Editing เปนการเสร็จสิ้นกระบวนการการ
กําหนดขอมูลภาพถายใหกับแปลงท่ีราชพัสดุ

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

หมายเหตุ ภาพท่ีนํามาแสดงนํามาจากจํานวนหลายแปลง ซึ่งอาจดูไมสอดคลองกัน แตวิธีการ
เปนแบบเดียวกัน

ขั้นตอนท่ี 3 การเรียกใชงานขอมูลภาพถาย  โดย
               1. click ขวา Properties

# กรกฏาคม 2553                                                                                                      สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

2. เลือกแถบ Display ภายใตขอความ Hyperlinks ติ๊กเคร่ืองหมายถูกหนาชองSupport
Hyperlinks using field และเลือก Link > OK

3. click เคร่ืองหมาย Hyperlink Tool รูปคลายสายฟา และนําไปวางบนรูป
แปลงท่ีดิน ก็จะปรากฏขอมูลภาพตามท่ีเรากําหนดไว

# กรกฏาคม 2553                              สวนสารสนเทศภูมิศาสตร     สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
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การเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map)ท่ีราชพัสดุ ในงาน GIS

หลักการโดยสรุปการเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map) ดวยวิธี  Hyperlink
ในวิธีท่ี 2 คือ

- สรางถังเก็บรูปโดยระบุตําแหนงการวางท่ีชัดเจน ในท่ีนี้คือไดรฟ(Drive) D:
- กําหนดเสนทาง(Path) ขอมูลภาพถายในขอมูลแผนท่ี  Shape File เพื่อใหชีไ้ปยังถังเก็บ

รูป คือ D:\GIS\GIS_PIC \..ไฟลภาพถาย....
สําหรับขอมูลแผนท่ี  Shape File   นี้เราจะนําไปวางไวในสวนไหนของเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ได เพราะ
เราไดกําหนดเสนทาง(Path) ใน เขตขอมูล(Field) ของ Shape File นั้นไวแลว

ดวยวิธีการเชื่อมโยง(Link) ขอมูลภาพถายเขากับแผนท่ี(Map) ดวยวิธี  Hyperlink  ท้ัง 2 วิธีตามท่ีได
กลาวมาแลว  จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการชวยใหการบริหารงานท่ีราชพัสดมุีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในงานรับ-สง ร้ือถอนอาคารราชพัสดุของสวนราชการตางๆ ทําใหเราสามารถเห็นภาพ
อาคารราชพัสดหุลังนั้นๆ ภาพถายหลักฐานประกอบอื่นๆรวมท้ังท่ีราชพัสดุโดยรอบไดอยางชัดเจน
ชวยในการประกอบการพิจารณาการบริหารงานท่ีราชพัสดไุดรวดเร็วขึ้น

จัดทําโดย: นายเชษฐา  กาญจนไพบูลย
     เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

# กรกฏาคม 2553                           สวนสารสนเทศภูมิศาสตร   สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ


