
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการประมาณค่าด้วยโปรแกรม ArcMap 

 
1. การเตรียมชั้นข้อมูลส าหรับการประมาณค่า 

1) เปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมา   จะได้ดังภาพที่ ก.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.1 แสดงหน้าหลักของโปรแกรม 
 

 2) เพ่ิมชั้นข้อมูลดังต่อไปนี้ จุดเก็บตัวอย่างน้้า (Shapefile) , เส้นทางน้้า (Shapefile) , 
ขอบเขตพ้ืนที่ท้าการศึกษา (Shapefile) ดังภาพที่ ก.2, ก.3,ก.4,ก.5 

 

 
ภาพที่ ก.2 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้้า 
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 ภาพที่ ก.3 แสดงเส้นทางน้้าในล้าน้้าแม่งัด  
 

 
 

ภาพที่ ก.4 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพที่ ก.5 แสดงข้อมูลการซ้อนทับขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ 
 

2. การท า Interpolation 
1) เปิดหน้าต่าง ArcToolbox ส้าหรับการท้า Interpolation จากข้ันตอนต่อไปนี้ 
   คลิกเลือกเมนู  Geoprocessing -> ArcToolbox จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ ก.6 
 

 
 

ภาพที่ ก.6 แสดงการเปิดหน้าต่างเครื่องมือ ArcToolbox 
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2) ท้าการ Buffer เส้นทางน้้าที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ที่หน้าต่าง ArcToolbox --> Analysis Tools --> Buffer จะปรากฏหน้าต่างตามภาพที่ ก.7 
 

 
ภาพที่ ก.7 แสดงหน้าต่างการท้า Buffer เส้นทางน้้า 

 
  ก้าหนดค่าให้กับหน้าต่าง Buffer ดังต่อไปนี้ 

1. ช่อง Input Features เลือก shapefile ที่เก็บข้อมูลพิกัดน้้า ลักษณะเป็น Point 
2. ช่อง Output Feature Class เลือกต้าแหน่ง Folder ที่ใช้ในการจัดเก็บ Shapefile 

ที่ได้จากการท้า Buffer 
3. ช่อง Distance [value or fiele] --> Linear unit ก้าหนดความกว้างที่ต้องการ 

Buffer ก้าหนดหน่วยเป็นเมตร 
4. กดปุ่ม OK จะได้เส้นทางน้้าที่ได้จากการ Buffer ดังภาพที่ ก.8 
 

 
ภาพที่ ก.8 แสดงเส้นทางน้้าที่ได้จากการ Buffer 
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3) ท้า Interpolation โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ที่หน้าต่าง ArcToolbox --> Spatial Analyst Tool --> Interpolation --> IDWจะได้ดัง

ภาพที่ ก.9 
 

 
 

ภาพที่ ก.9 แสดงหน้าต่างการท้า IDW 
 

 ก้าหนดค่าให้กับหน้าต่าง IDW ดังต่อไปนี้ 
1. ช่อง Input point features เลือกข้อมูลพิกัดเก็บตัวอย่างน้้า 
2. ช่อง Z value field เลือก field ที่ต้องการท้า IDW 
3. ช่อง Output raster เลือกต้าแหน่ง Folder ที่ต้องการเก็บ Shapefile 
4. คลิกปุ่ม Environments เพ่ือก้าหนดค่าดังต่อไปนี้ 

4.1 คลิกเลือกที่ Processing Extent --> extent เลือก same as layer 
เส้นทางน้้าที่ได้จากการท้า Buffer 

4.2 คลิกเลือกท่ี Raster Analysis --> Mask เลือก เส้นทางน้้าทีไ่ด้จาก Buffer 
4.3 กดปุ่ม OK 

5. ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพที่ ก.10 
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ภาพที่ ก.10 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการท้า IDW 
 

 การปรับแต่งค่าการแสดงผล สามารถท้าได้โดย 
   คลิกขวาที่  Layer IDW --> Properties --> Symbology สามารถปรับแต่งค่า
ต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ มีอยู่ 4 รูปแบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งโดยเลือก Stretched ดังภาพที่ 
ก.11 
    Unique Value 
    Classified 
    Stretched 
    Discrete Color 
 

 
 

ภาพที่ ก.11 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งค่า 
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ภาคผนวก ข 
ภาพแสดงพื้นที่ศึกษา 

 

 
 ภาพที่ ข.1  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 1 บ้ำนป่ำจี ) 

 
ภาพที่ ข.2  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 2 บ้ำนวังแดง) 
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ภาพที่ ข.3  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 3 บ้ำนหัวดง) 

 
ภาพที่ ข.4  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 4 บ้ำงม่วงค้ำ) 
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ภาพที่ ข.5  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 5 บ้ำนช่อแล) 

 
ภาพที่ ข.6  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 6 บ้ำนสันป่ำสัก) 



55 
 

 
ภาพที่ ข.7  แสดงบริเวณลุ่มน ้ำปิง (จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 7 บ้ำนวังดิน) 

 

 
ภาพที่ ข.8  แสดงกำรวัดค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของน ้ำ (pH) 
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ภาพที่ ข.9  แสดงกำรวัดค่ำควำมขุ่นของน ้ำ (NTU) 

 
ภาพที่ ข.10  แสดงกำรวัดอุณหภูมิน ้ำ 
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ภาพที่ ข.11  แสดงกำรวัดอุณหภูมิอำกำศ 
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ภาพที่ ข.12  แสดงกำรวัดควำมลึกของแหล่งน ้ำ 

 
ภาพที่ ข.13  แสดงกำรวัดค่ำควำมกว้ำงของแหล่งน ้ำ 
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ภาพที่ ข.14  แสดงกำรวัดควำมเร็วกระแสน ้ำ 

 
ภาพที่ ข.15  แสดงกำรวัดปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ (dissolved oxygen: DO) 
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ภาพที่ ข.16  แสดงกำรวัดปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในกำรย่อยสลำย  

(biochemical oxygen demand: BOD) 

 
ภาพที่ ข.17  แสดงกำรตรวจแมลงน ้ำ 
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ภาพที่ ข.18  แสดงกำรตรวจสำหร่ำยขนำดใหญ่ 
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- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- สื่อมัลติมีเดีย 

 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการ

ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

7.1.๑ ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์. (2558). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน.  แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์) 

7.1. ๒ ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์ .(2559). การ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือคัดเลือก สาย
พันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ทางเกษตรกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ )โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์( 

7.1. ๓ ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี    . (2560). การประยุกต์ใช้ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ  700 ปี เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.แหล่ง
ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  ) โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์( 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

7.2.1 อรนุช พันโท , ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี  (2559). การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์ข้าวไร่ในจังหวัดเชียงใหม่. 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์) 

7.2.2 ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี    . (2560). การประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ  700 ปี เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.แหล่ง
ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  ) โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์( 

7.2.๓ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์. (2560). การส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์)  
  7.2.๔ ธฤษ  เรือนค า และ ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน.์ (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ .แหลง่ทุน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ. (โครงการเสร็จสิ นสมบูรณ์) 
 7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า   : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย  ) ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย ( ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด( 
 7.3.1 อรนุช  พันโท และ ศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพร ในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ .แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ประวัติการศึกษา: 
พ.ศ.2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่   จังหวัด

เชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาวิชาที่มีความช านาญ: 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.     พ.ศ. 2546  พัฒนาระบบรับส่งเอกสารอัตโนมัติ ผ่านระบบเว็บเมลล์ 
2. พ.ศ. 2550  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 

ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
3. พ.ศ. 2551   พัฒนาระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ของ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4. พ.ศ. 2553   พัฒนาระบบขอส าเร็จการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
5. พ.ศ. 2553   พัฒนาระบบรายงานตัวนักศึกษา / บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
6. พ.ศ. 2554 พัฒนาระบบส่งผลการเรียนแก้เกรด I M IP  ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
7. พ.ศ. 2556 พัฒนาระบบเทียบโอน/ ยกเว้น รายวิชา   ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่




