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ปฏิบัติการท่ี 1  Introduction to ArcView GIS 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เปนการทดลองใชซอฟทแวร GIS ที่มีชื่อวา ArcView GIS เปนคร้ังแรก เพื่อใหเกิด

ทักษะในการใชซอฟทแวรนี้เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการประมวลผลขอมูลเชิงตําแหนง     และการวิเคราะหเพื่อ

แกปญหาเชิงตําแหนงตอไป 

 วัตถุประสงค 

• เพื่อใหรูจักองคประกอบหลักของซอฟตแวร ArcView GIS และสามารถเปดใชงานซอฟตแวร

ดังกลาวในการเรียกดูขอมูลแผนที่ตาง ๆ ได 

• มีทักษะในการเรียกดูขอมูลแผนที่ ณ ตําแหนงตาง ๆ  ดวยมาตราสวนที่ตองการ 

      การเรียกใชซอฟทแวร ArcView 

1.  การเรียกใชโปรแกรม ArcView ทําไดโดย Double-click ที่ Icon ของ ArcView บนหนาจอ Desktop หรือ

เรียกเมนู Start All Programs  ArcView GIS 3.2a  ArcView GIS 3.2a  

จะปรากฏหนาจอตอนรับของซอฟตแวร ArcView ดังภาพขางลาง  ใหเลือก Option with a new 

View แลวกด OK 

 

2.  ซอฟตแวรจะแสดง Window ใหมดังภาพซายขางลาง เพื่อสอบถามวาผูใชตองการเพิ่มขอมูลเขามาเลย

หรือไม  ใหตอบ Yes ซอฟตแวรจะแสดง Window ใหมดังภาพขวาขางลางเพื่อใหผูใชเลือกไฟลขอมูลที่จะเพิ่ม

เขามา ใหเลือกไปที่โฟลเดอร  c:\esri\esridata\world  แลวเลือก Shape File  ชื่อ country.shp   แลวกด OK 
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3.  จากข้ันตอน 2  โปรแกรมจะเปดหนาตางประเภท View (ใชแสดงและทํางานขอมูลแผนที่) ชื่อ View1 ดัง

ภาพขางลางซาย ซึ่งมีชั้นแผนที่ Country.shp  ใหเล่ือน Mouse ไปยังชองส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ หนาคําวา 

Country.shp แลวกดปุมซายของ Mouse จะเห็นเคร่ืองหมายถูกปรากฏข้ึน  พรอมกับภาพแผนที่โลกปรากฏ

บนจอภาพ  ดังภาพขางลางขวา 

        

มาถึงจุดนี้เราควรทราบวาซอฟตแวร ArcView จําแนกลักษณะการทํางานกับขอมูล (หรือที่เรียกวา 

Document) ลักษณะตาง ๆ เปน 5 ประเภท ซึ่งจะทํางานโดยการเปดใชหนาตางชนิดที่เหมาะสม ประกอบไป

ดวย  

- หนาตางประเภท View ใชแสดงและทํางานประมวลผล วิเคราะหขอมูลแผนที่ 

- หนาตางประเภท Tables ใชแสดง และทํางานประมวลผล วิเคราะหขอมูลเชิงตาราง 

- หนาตางประเภท Charts ใชแสดง จัดสราง และปรับเปล่ียนรูปแบบของรูปกราฟ 

- หนาตางประเภท Layout ใชแสดงและจัดสรางรูปแบบแผนที่ในการนําเสนอ 

- หนาตางประเภท Script ใชแสดงและแกไขโปรแกรม macro เพื่อใชควบคุมการทํางานของ 

ArcView 

โดยที่ผูใชสามารถเปดหนาตางแตละชนิดข้ึนมาไดมากกวา 1 หนาตาง ซึ่งจะมีชื่อไมซ้ํากัน (ชื่อ

หนาตางจะถูกแสดงบนมุมซายของแถบสีน้ําเงินดานบนของหนาตางนั้น ๆ)  

การควบคุมการเปด ปดหนาตางทั้งหลายนั้นทําไดในหนาตางชนิดพิเศษที่เรียกวา Project Window 

ซึ่งจะถูกเปดข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อเรียกใช ArcView และใชใน

การควบคุม/บันทึกการทํางานในแตละ session โดยใน 

project window นั้นดานซายจะเปนภาพ icon ของเอกสาร

แตละประเภทของ ArcView ซึ่งเมื่อไปคลิกเลือกที่ icon 

เอกสารชนิดใด ซอฟตแวรก็จะแสดงรายช่ือของเอกสารชนิด

นั้น ๆ ที่มีการเปดอยูใน session ดังตัวอยางในรูปขวามือ 

  



 
 

การฝกอบรมหลักสูตร Introduction to GIS (ArcView 3.2) ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 - 3 

 

      ลักษณะการเรียกใชคําสั่งในซอฟทแวร ArcView 

การสั่งงานซอฟทแวร ArcView ทําโดยการเรียกใชเมนูหรือเลือกคลิกที่ปุมตาง ๆ โดยลักษณะของเมนู

คําส่ังจะเปนกลุมของ Graphical User Interfaces (GUI) อยูดวยกัน 3 กลุมคือ   

1) Menus (คําตาง ๆ อยูแถวบนสุด) 

2) Buttons (ปุมที่อยูในแถวที่สองใต Menu) และ  

3) Tools (ปุมในแถวที่สามใต Buttons)   

ความแตกตางระหวาง Buttons กับ Tools คือ GUI ที่เปน Buttons จะทํางานทันที่เมื่อมีการ Click 

บนปุม  สวน GUI ที่เปน Tools จะทํางานไดในสองลักษณะคือ  1) ลักษณะแรก จะทํางานตอเมื่อได Input 

จาก User โดย Input นี้สวนใหญจะเปนพิกัดที่ไดจากการการที่ User ทําการ Click Mouse ปุมซายบน 

Display   ตัวอยางการทํางานในลักษณะนี้คือปุม Pan (สัญลักษณเปนรูปมือ)  ซึ่งทํางานโดยการที่ผูใช Click 

ที่ปุมกอน  แลวเล่ือน Mouse เขามาใน Display  แลว Click บน Display ตรงตําแหนงที่ตองการแลวลากไป

ยังตําแหนงอ่ืน (โดยในระหวางการลากให Click Mouse คางไว)   เมื่อถึงตําแหนงที่ตองการใหปลอย Mouse       

2) สวนลักษณะที่สองคือ Tools บาง Tools สามารถโปรแกรมใหทํางานเหมือน Button ได 

ชุดเมนูคําส่ังและปุมเคร่ืองมือตาง ๆ ของ ArcView นั้นจะแสดงอยูดานบนของหนาตางหลักของ

ซอฟตแวร และรายการเมนูคําส่ังจะเปลี่ยนไปตามชนิดของหนาตางยอยที่ active อยู เชนหากเราไปคลิก

หนาตางชนิด View ให active ข้ึนมา ชุดเมนูคําส่ังที่ปรากฎก็จะเปนคําส่ังสําหรับทํางานเกี่ยวกับขอมูลแผนที่

ดังตัวอยางในรูปขางลาง 

 

      การแสดงขอมูลแผนที่ในหนาตาง View 

4.  จากข้ันตอนที่ 3 เราไดเพิ่มขอมูล Shape File เขามาแสดงในหนาตาง View1 ซึ่งเปดข้ึนมาโดยอัตโนมัติ

ตามที่เราไดเลือก Option with a new View ตอนที่เขาสูโปรแกรม ซึ่งขอมูลที่เพิ่มเขามาแตละคร้ังจะเขามา

เปน Theme (ชั้นแผนที่) โดยรายการชั้นแผนที่ที่มีอยูใน View นั้นจะแสดงอยูในพื้นที่ฝงซายของหนาตาง 

View1 ซึ่งเรียกวา Table of Content (TOC)  ใน TOC นั้นยังแสดงบัญชีสัญลักษณ (Map symbol legend) 

ของทุกชั้นแผนที่อีกดวย สวนฝงขวาของ View เรียกวา Display เปนพื้นที่สําหรับแสดงขอมูล นอกจากนั้นยังมี

สวนแสดงมาตราสวนของแผนที่ และคาพิกัดของตําแหนง cursor อีกดวย (ดังรูป)  
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ฟงกชั่นหลัก ๆ ในการควบคุมชั้นแผนที่ (Theme) ที่ควรรูในข้ันนี้ ไดแก 
- การ Set สถานะของ Visibility คือกําหนดใหแสดงหรือไมแสดงขอมูลช้ันแผนที่นั้นในพื้นที่ 

Display การกําหนดใหแสดงขอมูลแผนที่ทําไดโดยการคลิกที่ชองส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ หนาชื่อช้ันแผนที่

นั้นใหมีเคร่ืองหมายถูกปรากฏข้ึน และหากตองการปดชั้นแผนที่นั้น (หมายถึงกําหนดใหไมแสดง

ขอมูล) ก็ใหคลิกที่เคร่ืองหมายถูกในชองส่ีเหล่ียมดังกลาว เคร่ืองหมายถูกจะหายไป และโดย 

Default เมื่อ Theme ถูก Add เขามาจะมี Visibility เปน Off คือยังไมแสดงผล    

- การกําหนดใหชั้นแผนท่ีเปน Active Theme เนื่องจากคําส่ังการทํางานหลายคําส่ังของ 

ArcView จะ มีผลเฉพาะกับช้ันแผนที่ที่ active เทานั้น เชนหากเราส่ัง Delete theme โปรแกรมก็

จะลบเฉพาะ theme ที่ active เทานั้น โดยที่เราสามารถกําหนดใหชั้นแผนที่หลายช้ันแผนที่ 

active พรอม ๆ กันได การ active ชั้นแผนที่ทําไดโดยการคลิกบนช้ันแผนที่นั้นในพื้นที่ TOC และ

ชั้นแผนที่ที่ active จะแสดงในลักษณะที่ยกสูงข้ึน 

- การกําหนดสัญลักษณในการแสดงขอมูลแผนท่ี โดยปกติเมื่อมีการ add ชั้นแผนที่ใหมเขามา 

ซอฟตแวรจะสุมเลือกสัญลักษณแผนที่ใหกอน ซึ่งผุใชสามารถปรับเปล่ียนสัญลักษณดังกลาวได 

ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการในข้ันตอไป 

- การเปลี่ยนลําดับการแสดงผลของ Theme ลําดับการแสดงผลของช้ันแผนที่มีผลตอการบังกัน

ของสัญลักษณ ดังนั้นในบางครั้งผูใชจําเปนตองเปล่ียนลําดับการแสดงผลของช้ันแผนที่ให

เหมาะสม ซึ่งทําไดโดยคลิกที่แถบชั้นแผนที่คางไวแลวเล่ือน mouse ข้ึนลงไปยังตําแหนงที่ตองการ 

View GUI 

Themes 

Table of 

Contents (TOC) 

คาพิกัด ณ 

ตําแหนง cursor 

มาตราสวน 
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- การแสดง/ซอนบัญชีสัญลักษณ (Map Legend) โดยปกติซอฟตแวรจะแสดงคําอธิบาย

สัญลักษณแผนที่ไวใตชื่อช้ันแผนที่ ซึ่งหากผูใชตองการใหซอนบัญชีสัญลักษณดังกลาว สามารถ

ทําไดโดยใชเลือกเมนู Theme  Hide/Show Legend  

5.   ทดลอง Add Theme อ่ืน ๆ เขามาใน View1 โดยเลือกเมนู View  Add Theme.. หรือคลิกที่ปุม    

โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Add Theme เหมือนข้ันตอนที่ 2 ขางตน ใหเลือก Shape File ที่ชื่อวา Cities.shp    

สังเกตเร่ือง Visibility และ Active ในระหวางทํางาน  เสร็จแลวให Add Theme ที่ชื่อวา Rivers.shp ใน

ลักษณะเดียวกัน  สังเกตเร่ือง Visibility, Active และลําดับ Theme ใน TOC  

ใชคําส่ังของซอฟตแวรเทาที่เรียนรูมา หาคําตอบสําหรับคําถามขอ 1 ทายปฏิบัติการ 

     การกําหนดตําแหนงที่ตองการแสดงผลและการกําหนดมาตราสวน 

 ผูใชสามารถยอหรือขยายภาพแผนท่ีที่แสดงไดโดยเลือกใชเมนู View แลวเลือกเมนูยอยตาง ๆ ดังนี้ 

- Full Extent  หรือกดปุม    เปนการแสดงภาพแผนที่ครอบคลุมขอบเขตขอมูลทุกชั้นแผนที่ 

- Zoom In  หรือกดปุม    เปนการขยายภาพแผนที่ข้ึนประมาณ 20% 

- Zoom Out  หรือกดปุม   เปนการยอภาพแผนท่ีลงประมาณ 20% 

- Zoom to Themes  หรือกดปุม     เปนการแสดงภาพแผนที่ครอบคลุมขอบเขตของช้ันแผนที่ที่ active 

อยูพอดี 

- Zoom to Selected  หรือกดปุม    เปนการขยายภาพแผนที่ใหครอบคลุมขอบเขตของวัตถุที่ถูกเลือก 

- Zoom Previous  หรือกดปุม     เปนการแสดงภาพแผนที่ที่แสดงกอนหนานี้ 

นอกจากนั้นผูใชยังสามารถใชปุมเคร่ืองมือ  ,  และ   สําหรับการขยาย, ยอ, และเล่ือน

ภาพแผนที่ โดยการใช mouse cursor ระบุตําแหนงบนจอภาพอีกดวย 

6. ใหทดลองใชคําส่ังยอ ขยาย และกําหนดตําแหนงของการแสดงภาพแผนที่ตาง ๆ ขางตน 

สําหรับการกําหนดมาตราสวนแผนที่ในการแสดงขอมูลนั้น ผูใชจะตองกําหนดคุณสมบัติของหนาตาง 

View เสียกอนวาขอมูลแผนที่ที่แสดงอยูนั้นมีหนวยของคาพิกัดเปนหนวยใด ซอฟตแวรจึงจะสามารถคํานวณ

มาตราสวนได ซึ่งการกําหนดหนวยคาพิกัดของขอมูลแผนที่ทําไดโดย 

7. เรียกเมนู View  Properties.. ซอฟตแวรจะเปดหนาตางดังรูปขางลาง แลวเลือกกําหนดคาที่ชอง map 

Units: ใหสอดคลองกับหนวยของคาพิกัดขอมูลแผนที่ที่แสดงอยู (ในกรณีนี้คาพิกัดเปนระบบพิกัดภูมิศาสตร 

คือแลดติจูด ลองกิจูด ซึ่งมีหนวยเปน decimal degrees) 
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8. ใหทดลองยอขยายภาพแผนท่ีแลวสังเกตการณเปล่ียนแปลงตัวเลขมาตราสวนแผนที่ที่แสดงอยูดานขวา

ของแถบเมนู Tools  จากนั้นทดลองแสดงภาพแผนที่ที่มาตราสวน 1:10,000,000 โดยเล่ือน mouse ไปคลิก

ในชองตัวเลขมาตราสวนดังกลาว แลวแกไขตัวเลขเปน 10,000,000 สังเกตุวาภาพแผนที่ยอหรือขยายข้ึน

อยางไร 

    การเปลี่ยนสัญลักษณแผนที่ 

9. เล่ือน Mouse ไปยัง Theme ที่ชื่อวา Cities.shp ที่ตองการแลว Double Click โปรแกรมจะแสดงหนาตาง 

Legend Editor ดังรูปลางซาย    ทดลอง Double Click ที่จุดใตคําวา Symbol โปรแกรมจะแสดงหนาตาง

สําหรับเลือกสัญลักษณ ดังตัวอยางในรูปลางขวา ซึ่งในหนาตางนี้ผูใชสามารถเลือกปรับเปล่ียนสัญลักษณ

สําหรับพื้นที่ (Area fill symbol), สัญลักษณเสน (Line symbol), สัญลักษณจุด (Point symbol), ชนิด

ตัวอักษร (Font), และสี (Color) ไดตามตองการและความเหมาะสมกับประเภทของสัญลักษณ  

     
10. ทดลองกําหนดลักษณะของสัญลักษณ    สี  ขนาด  แลวเลือกปุม Apply พรอมกับสังเกตส่ิงที่เกิดข้ึนกับ 

Theme ที่เลือกบน Display 

11. ทดลองกําหนดสัญลักษณของ Theme อ่ืน ๆ พรอมสังเกตส่ิงที่เกิดข้ึน 
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      การเรียกดู Attributes 

 ปุมที่ใชเรียกดู Attribute มีอยูดวยกันสองปุม คือ ปุมที่เปน Button   ใชสําหรับเปดตาราง 

attribute ของช้ันแผนที่ที่ active อยู และปุมที่เปน Tool  มีชื่อวา Identify ใชแสดงขอมูล attribute ของ 

feature ที่ผูใชนํา cursor ไปคลิก ทั้งสองปุมจะแสดง Attribute ของเฉพาะช้ันแผนที่ที่เปน Active Theme 

เทานั้น 

 ทดลองเรียก Attribute ของ Active Theme ทั้งสองแบบ  เสร็จแลวลองเปล่ียน Active Theme แลว

เรียกดู Attribute ใหม   การเปลี่ยน Active Theme ทําไดโดยเล่ือน Mouse เขาไปใน TOC แลว Click บน 

Theme ที่ตองการให Active  

ใชคําส่ังของซอฟตแวรเทาที่เรียนรูมา หาคําตอบสําหรับคําถามขอ 2 และ 3 ทายปฏิบัติการ 

    การออกจาก ArcView 

เมื่อตองการเลิกทํางาน  ใหออกจาก ArcView โดยวิธีการเดียวกับการออกจาก Applications อ่ืนบน 

Microsoft Windows  คือ ไปที่เมนู File แลวเลือก Exit หรือคลิกที่ปุมกากบาทมุมขวาบนของ Window     จะ

เห็น Dialog ตามรูปขางลาง  ใหเลือก Yes เพื่อ Save เปน Project File ชื่อ Lab01.apr โดยเลือก save ไวใต

โฟลเดอร C:\GISTraining  

 

หมายเหตุ : ผูใชสามารถ เลือก No ถาไมตองการ Save   และเลือก Cancel  ถาเปลี่ยนใจตองการกลับไป

ทํางานตอ 
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ชื่อ...................................................................รหัสประจําตัว....................... 

คําถามทายปฏิบัติการที่ 1 

1. บอกช่ือ Theme ที่เปน Point, Line และ Polygon ในโฟลเดอร c:\ESRI\esridata\world 

Theme ที่เปน Point ไดแก   

Theme ที่เปน Line ไดแก  

Theme ที่เปน Polygon ไดแก  

 

2. หาพื้นที่รวมและจํานวนประชากรรวมของทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย (ใช Field ที่มีชื่อวา 

Pop_cntry และ  SqKm_Cntry) 

  

  

 

3.  เรียงลําดับเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดสามอันดับแรก 

  

  

  

  

 


