
 
เรื่อง การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินไม่มีทางเข้าออก 

 
จุดมุ่งหมาย 
1. เพื่อตรวจสอบราคาประเมินที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกท่ีอยู่ติดกันแต่ราคาประเมินไม่เท่ากัน 
2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
3. ลดข้อร้องเรียนจากประชาชน 

Fields รายละเอียดของแต่ละชั้นข้อมูล 

  ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Primary Key ให้กับชั้นข้อมูล PARCEL_47 PARCEL_REL และ LOCK_PRICE_47 
เพ่ือเชื่อมข้อมูลราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกกับชั้นข้อมูล PARCEL_47 ดังนี้ 

  สร้าง Primary Key ในชั้นข้อมูล PARCEL_47 ใช้ Field BRANCH_COD กับ PARCEL_RN 
โดยตั้งชื่อว่า ID_PRACEL 

 
Click ขวาที่ PARCEL_47 เลื่อก Open Attribute Table 



 
เลือก  (ใช้แก้ไขข้อมูลในตาราง) click --->  (เพ่ิม Field) ---> ใส่ค่าตามรูป ---> click OK 

 
    เลือก Field “ID_PARCEL” (ตามท่ีตั้งชื่อไว้) click  (ใส่สูตร) 

 
 ใส่สูตรตามรูป ("BRANCH_COD"  || '-' ||  "PARCEL_RN") 

   



 
 click  Program จะน าค่าใน Field BRANCH_COD มาต่อกับ PARCEL_RN โดยมีเครื่องหมาย “-” 
คั่นกลางมาใส่ใน Field ID_PARCEL 

  สร้าง Primary Key ในชั้นข้อมูล PARCEL_REL ใช้ Field BRANCH_COD กับ PARCEL_RN 
และ BRANCH_COD กับ BLOCK_PRIC โดยตั้งชื่อว่า ID_PRACEL และ ID_BP 

 
Click ขวาที่ PARCEL_REL เลือก Open Attribute Table 

 

 
เลือก  (ใช้แก้ไขข้อมูลในตาราง)  click --->  (เพ่ิม Field) ---> ใส่ค่าตามรูป ---> click OK 



 
เลือก Field “ID_PARCEL” (ตามท่ีตั้งชื่อไว้) click  (ใส่สูตร) 

 
ใส่สูตรตามรูป ("BRANCH_COD"  || '-' ||  "PARCEL_RN") 

 
 

 click  Program จะน าค่าใน Field BRANCH_COD มาต่อกับ PARCEL_RN โดยมีเครื่องหมาย “-” 
คั่นกลางมาใส่ใน field ID_PARCEL 
หมายเหตุ : ส าหรับ ID_BP ให้ท าเหมือนขั้นตอนด้านบนโดยเปลี่ยนจาก Filed PARCEL_RN เป็น BLOCK_PRIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สร้าง Primary Key ในชั้นข้อมูล BLOCK_PRICE_47 ใช้ Field BRANCH_COD กับ BLOCK_PRICE 
โดยตั้งชื่อว่า ID_BP 

 
Click ขวาที่ PARCEL_47 เลื่อก Open Attribute Table 

 
   เลือก  (ใช้แก้ไขข้อมูลในตาราง) click --->  (เพ่ิม Field) ---> ใส่ค่าตามรูป ---> click OK 

 
เลือก Field “ID_PARCEL” (ตามท่ีตั้งชื่อไว้) click  (ใส่สูตร) 

 



ใส่สูตรตามรูป ("BRANCH_COD"  || '-' ||  "BLOCK_PRIC") 

 
    click  Program จะน าค่าใน Field BRANCH_COD มาต่อกับ PARCEL_RN โดยมี
    เครื่องหมาย “-” คั่นกลางมาใส่ใน Field ID_PARCEL 

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมข้อมูลที่ดินไม่มีทางเข้าออกกับชั้นข้อมูล PARCEL_REL กับ BLOCK_PRIC เพ่ือให้
ราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกมาอยู่บนชั้นข้อมูล PARCEL_REL 

 
Click ขวาที่ Layer PACEL_REL_47 --> เลือก Properties 

 
    Click ที่  --> click ที่  --> แล้วใส่ค่าตามรูป ส าหรับ Joined Fields --> เลือก 
    STREET_VAL 



 
ราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกจะอยู่ต่อท้ายตาราง PARCEL_REL_47 

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมข้อมูลที่ดินไม่มีทางเข้าออกจากชั้นข้อมูล PARCEL_REL (ที่เชื่อมกับ BLOCK_PRIC) 
กับชั้นข้อมูล PARCEL_47_70 เพ่ือให้ราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกอยู่บนชั้นข้อมูล PARCEL_47_70 

 
Click ขวาที่ Layer PACEL_47_70 --> เลือก Properties 

 
    Click ที่  --> click ที่  --> ส าหรับ Joined Fields --> เลือก TABLE_NO และ 
    BP_STREET_VAL 



 
    ราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกและรหัสรูปแปลงที่ดิน (TABLE_NO) จะอยู่ต่อท้ายตาราง PARCEL_47_70 
 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกข้อมูลเฉพาะแปลงที่ดินไม่มีทางเข้าออกจาก PARCEL_47_70 เพ่ือน ามาแสดง
ราคาที่ดินไม่มีทางเข้าออกโดยแยกราคาตามสีเพื่อดูความแต่ต่างของราคาแปลงที่อยู่ติดกัน 

 

 
Click ขวาที่ Layer PACEL_47_70 --> เลือก Properties 

 
 

 
เลือก Fields and Values 



 
Double click REL_TABLE_NO ใส่สูตร “= 2” --> click  กด Close เพ่ือปิดหน้าต่าง 

 
Export ข้อมูลที่เลือกไว้ 

 
    ตั้งค่าตามรูปแล้ว click Ok 

 

 
 

ไปที่ layer “ZERO_DEPTH”  



 
click  --> เลือก  --> click  

  
เลือก Fields and Value --> เลือก REL_BP_STR click Ok 

 
click  --> click Ok 

 
 

  โปรแกรมจะแบ่งสีตามราคาท่ีดินไม่มีทางเข้าออก ถ้าแปลงที่อยู่ติดกันแต่คนละสี แสดงว่าราคาที่ดินแปลงตาบอด
แปลงติดกันมีราคาไม่เท่ากัน 

 


