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ปฏิบัติการท่ี 2 การจัดการขอมูล attribute และการสรางแผนที่เฉพาะเรื่อง 
 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เปนการทดลองเปดขอมูลตาราง attribute นํามาปรับปรุงแกไข การเช่ือมโยงตารางขอมูล

ภายนอกเขากับตารางขอมูลของชั้นแผนที่ เพื่อนํามาใชจําแนกกําหนดสัญลักษณแผนที่ และเปนสรางแผนที่

เฉพาะเร่ือง (Thematic Map)  

  วัตถุประสงค 

• เพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขและประมวลผล Attribute Data  

• เพื่อใหสามารถใช GIS ในการสรางแผนที่เฉพาะเร่ือง (thematic map) จาก Attribute Data 

 ขอมูลที่เกี่ยวของ 

ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดลองคร้ังนี้อยูที่  d:\GISTraining\Data\Thailand  ใหตรวจสอบวามี file 

ทั้งหมด 4 file ดังนี้คือ  1) amphoe.shp  2) amphoe.shx  3)amphoe.dbf  ซึ่งทั้ง 3 ไฟลนี้เก็บ Spatial และ 

Attribute Data ของเขตอําเภอทั่วประเทศ  และ 4) cassav_total.dbf  เปนไฟลที่เก็บผลผลิตมันสําปะหลังของ

อําเภอตาง ๆ ในชวงป 2538-2541  (ขอมูลจากสํานักงานสถิติการเกษตร) 

ArcView GIS แบงการจัดเก็บ Spatial Data ออกเปน 3 ไฟลหลัก ๆ คือไฟลนามสกุล .shp ซึ่งเก็บคาพิกัด

ของ Objects  ไฟลนามสกุล .shx  เปนไฟลดัชนี้ที่ใชสําหรับการคนหาตําแหนงใหรวดเร็วข้ึน  และไฟลนามสกุล 

.dbf สําหรับเก็บ Non-spatial Attribute Data  

 การแกไขตารางขอมูล Attribute 

 ซอฟตแวร PC ArcView มีความสามารถพื้นฐานในการแกไขขอมูลตาราง attribute ทั้งการแกไข

โครงสรางตาราง ไดแกการเพิ่มและลบฟลดขอมูลในตาราง และการแกไขตัวขอมูลไดแกการเพิ่มและลบ 

record ในตารางขอมูล และการแกไขคาขอมูลในตาราง 

1. เขา ArcView   เปด View แลว Add Theme จากขอมูล Shape File ชื่อ amphoe.shp ของเขตอําเภอ

ขางตน 

2. ใช Button   เปดดูตาราง Attribute ของ amphoe.shp  แลวตอบคําถามขอ 1 

3. ทดลองเลือกฟลดตาง ๆ โดยการเล่ือน cursor ไปคลิกที่ชื่อฟลด จะสังเกตวาฟลดที่ถูกเลือกจะเปล่ียนเปนสี

เขมและจมลึกลงไป (ฟลดที่ถูกเลือกจะเรียกวาเปนฟลดที่ active และคําส่ังในการแกไขหรือคํานวณขอมูล

จะทํางานกับฟลดขอมูลที่ active นี้เทานั้น) 

4. ทดลองเลือก record ขอมูลในตาราง (แตละแถวในแนวนอนของตารางคือ 1 Record) โดยการคลิกที่

ขอมูลแถวใด ๆ ขอมูล record นั้นจะเฉดดวยสีเหลือง เราสามารถเลือก record ขอมูลเพิ่มไดโดยกดปุม 

Shift บนคียบอรดคางไวแลวคลิกที่ record ที่ตองการเลือกเพิ่ม  เราสามารถเลือกขอมูลทุก record โดย
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เมนู Edit  Select All หรือยกเลิกการเลือกทั้งหมดโดยเมนู Edit  Select None หรือสวิทซระหวาง 

record ที่เลือกกับที่ไมถูกเลือกไดโดยเมนู Edit  Switch Selection หรือใชปุม  ซึ่งหากมี

การเลือก record ขอมูลไวคําส่ังของโปรแกรม ArcView จะทํางานกับเฉพาะ record ที่เลือกเทานั้น แต

หากไมมีการเลือก record ขอมูลไวคําส่ังของโปรแกรม ArcView จะทํางานกับทุก record 

5. หากตองการดูขอมูล record ที่เลือกไว สามารถใชคําส่ัง Table  Promote หรือใชปุม  โปรแกรม

จะเล่ือนขอมูลที่ถูกเลือกไวทุก record ข้ึนมาแสดงสวนบนของตาราง 

6. โดยปกติตารางที่เปดข้ึนมานั้นจะใชดูไดอยางเดียวไมสามารถแกไขได หากตองการแกไขตองเปดการแกไข

ตารางนั้น โดยใชคําส่ังในเมนู Table  Start Editing  จะสังเกตเห็นวา ชื่อ ฟลด ทั้งหมดเปล่ียนจากแบบ

อักษรที่เปนตัวเอียงเปนตัวตรง 

7. ใหทดลองลบฟลดขอมูล Ampnew_ ออกจากตาราง โดยการเลือกฟลด Ampnew_ ให active แลวใช

คําส่ัง Edit  Delete Field จะเห็นวา ฟลด ที่ชื่อ Ampnew_ จะหายไปจากตาราง 

8. ทดลองเพิ่มฟลดขอมูลใหมเขามา โดยใชคําส่ัง Edit  AddField  โปรแกรมจะเปดหนาตาง Dialog ดัง

รูปขางลางสําหรับใหผูใชกําหนดช่ือฟลด ชนิด ความกวางและจํานวนทศนิยม (ในกรณีที่เปนฟลดชนิด

ตัวเลข) ใหเติมขอความใน Dialog แตละชองตามรูป   เสร็จแลวคลิก OK สังเกตวามีฟลดใหมชื่อ App ใน

ตารางหรือไม 

 
9. ทําการคํานวณคาในฟลด App ซึ่งจะเปนอัตราสวนระหวางพื้นที่กับเสนรอบรูป  ซึ่งก็คือคาใน ฟลด Area 

หารดวยคาใน ฟลด Perimeter (App = Area / Perimeter) การคํานวณคาทําไดโดยใชเมนู Field  

Calculate.. หรือเลือกปุม   จะปรากฏ Dialog ตามรูปขางลาง  ทําการสรางสูตรสําหรับคํานวณคา

ขอมูล App โดยเลือก (double click) จากชื่อฟลดและ Requests ใหเปนไปตามที่ปรากฏในรูป  เสร็จแลว

คลิก OK ตรวจดูวาโปรแกรมไดคํานวณคาขอมูลในฟลด App ใหตามคําส่ังหรือไม (หากมีการเลือก 

record ขอมูลไวโปรแกรมจะคํานวณคาใหเฉพาะ record ที่เลือกเทานั้น แตหากไมมีการเลือก record 

ขอมูลไวโปรแกรมจะคํานวณใหทุก record) 
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10. ไปที่เมนู Table เลือก Stop Editing  เพื่อหยุดการ Edit ขอมูล  จะปรากฏ Dialog ที่ใหยืนยันการทํางานที่

ผานมา  ใหตอบ Yes 

 การคํานวณสถิติจากคาใน ฟลด 

11. ใหทําการเลือกฟลดขอมูลที่ตองการหาคาสถิติ  แลวใชคําส่ัง Field  Statistics  โปรแกรมจะเปด 

Dialog ที่แสดงคาสถิติตาง ๆ ของขอมูลในฟลดขอมูลนั้น ไดแกคา  Mean, Max, Min, Count, Range, SD 

และ Variance  ดังตัวอยางในภาพขางลาง   ฟลดขอมูลที่จะหาคาสถิติไดตองเปนฟลดชนิด Number 

เทานั้น  ใหทดลองหาคาสถิติของฟลดขอมูลตอไปนี้  Area, Perimeter และ App 

 
12. ทดลองเรียงลําดับ Record โดยใชคา ฟลด  Area  การเรียงลําดับทําไดโดยเลือก ฟลด Area แลวใชปุม 

  โดยปุมทางซายเปนการเรียงลําดับจากนอยไปมาก สวนปุมทางขวาเรียงจากมากไปนอย เสร็จ

แลวตอบคําถามขอ 2 

13. ทดลองเรียงลําดับกับฟลดขอมูลอ่ืน ๆ 
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 การสราง Thematic Map อยางงาย 

14. Double Click ที่ชั้นแผนที่ Amphoe.shp (ใน TOC) จะเห็น Dialog ดังรูปซายขางลาง เมื่อกดเคร่ืองหมาย

สามเหล่ียมทางขวาของชอง Legend Type จะเห็นตัวเลือกของวิธีการจําแนกสัญลักษณแผนที่ที่โปรแกรม

มีให คือ  

• Single Symbol  เปนการแสดงทุก feature ในช้ันแผนที่นั้นดวยสัญลักษณเดียวกันทั้งหมด 

• Graduated Color  เปนการจําแนกขอมูลเชิงปริมาณออกเปนชวง และแสดงสัญลักษณของแตละชวง

คาขอมูล ดวยสี โดยการไลระดับความเขมออนของสีตามคาของขอมูล 

• Unique Value เปนการจําแนกขอมูลออกสําหรับทุกคาขอมูลที่แตกตางกัน และแสดงแตละคาขอมูล

ดวยสัญลักษณที่แตกตางกัน 

• Dot เปนการแสดงขอมูลดวย dot map 

• Chart เปนการแสดงขอมูลดวยรูปกราฟ 

        
   

15. ใหทดลองเปลี่ยน Legend Type เปน Unique Value โปรแกรมจะเพิ่มชองสําหรับกําหนดช่ือฟลดขอมูลที่

จะใชในการจําแนก (Value Field) ดังรูปซายขางลาง ใหกําหนดฟลด Prov_name โปรแกรมจะทําการ

ตรวจสอบคา Prov_name ที่แตกตางกันทุกคาแลวสราง class ใหกับแตละคาพรอมกําหนดสัญลักษณ

แบบสุมสีใหดังรูป ซึ่งเราสามารถเปล่ียนแปลงสีหรือรูปแบบสัญลักษณของแตละ class ได หรือเลือก

เปล่ียน Color Schemes ที่โปรแกรมเตรียมไวใหก็ได คลิก Apply โปรแกรมจะนําเอาสัญลักษณที่กําหนด

ไปแสดงขอมูลใน View 
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16. ใหเปล่ียน Legend Type เปน Graduated Color โปรแกรมจะเพิ่มชองใหกําหนดพารามิเตอรตาง ๆ เพิ่ม 

(ดังรูปขวาขางบน)  ใหเลือกชื่อฟลดขอมูลที่จะในการจําแนก (Classification Filed) เปน App โปรแกรมจะ

จําแนกขอมูลตัวเลขในฟลด App ออกเปน 5 กลุม (class) ตามชวงคาขอมูล และกําหนดสีไลระดับความ

เขมใหแตละกลุมดังรูป  

17. คลิก Apply แลวสังเกตรูปรางของอําเภอในแผนท่ีเทียบกับสัญลักษณสีที่เห็นแลวตรวจสอบกับคําตอบของ

คําถามที่ 2  วาสอดคลองกับที่เห็นใน View หรือไม          เสร็จแลวทดลองเปล่ียน Legend Type เปนแบบ

อ่ืนแลว เชน Chart แลวสังเกตส่ิงที่เกิดข้ึนใน View 

18. ทดลองปรับเปล่ียนวิธีการจําแนกขอมูลแบบ Graduated Color โดยกดปุม Classify… ซึ่งอยูในหนาตาง 

Legend Editor โปรแกรมจะแสดง dialog ดังรูปขางลาง ในชอง Type จะมีตัวเลือกชนิดของวิธีการจําแนก

คือ Equal Area, Equal Interval, Natural Breaks, Quantile, และ Standard Deviation และในชอง 

Number of Classes เราสามารถกําหนดจํานวน class ที่ตองการจําแนก ใหทดลองจําแนกดวยวิธีตาง ๆ 

พรอมทั้งทําความเขาใจถึงความหมายของแตละวิธี 
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 การเชื่อมตาราง 

จากขางตนจะเห็นวาเราสามารถใช ฟลด ตาง ๆ ใน Attribute Table มาทําการกําหนดสัญลักษณของ 

Theme ใน View ซึ่งจะปรากฏเปนแผนที่เฉพาะกิจ (Thematic Map) แบบตาง ๆ ได            

ขอมูลจํานวนมาก เชน ขอมูลประชากร  ขอมูลการเกษตร  ถูกจัดเก็บอยูในรูปตารางใน Format ตาง ๆ 

เชน .dbf       ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาเช่ือมตอกับ Attribute Table ไดซึ่งจะทําให Attribute Table ของ 

Theme นั้นเสมือนกับมี ฟลด ตาง ๆ เพิ่มข้ึน   ทั้งนี้ การนํามาเช่ือมตอมีเงื่อนไขที่วา  ทั้ง Attribute Table และ 

Table ขอมูลอ่ืนที่จะนํามาเช่ือมตอจะตองมี Common ฟลด อยางนอย 1 ฟลด ที่เหมือนกัน (คําวาเหมือนกันไมได

หมายความวาช่ือเดียวกัน  แตจะตองมี Records ในทั้งสองตารางที่มีคาใน Common ฟลด ตรงกัน) 

19. จาก Project Dialog ดังรูปขางลาง ใหเลือก icon ของเอกสารประเภท Tables แลวคลิกที่ปุม  Add เพื่อ

เพิ่มตารางขอมูลเขามาใน project 

         
 

20. เลือกไฟล Cassav_total.dbf ที่เก็บอยูในโฟลเดอร d:\GISTraining\Data\Thailand  ดังรูปแลวคลิก OK 

จะเห็นตารางผลผลิตมันสําปะหลังของอําเภอตาง ๆ ทั่วประเทศระหวางป พ.ศ.2538 – 2541 เพิ่มเขามาใน 

ArcView 

21. นับจํานวนฟลดทั้งหมดของตาราง Cassav_total.dbf แลวจดไว จากนั้นเลือกฟลด Amp_name ให active 

22. เปดตาราง Attributes of Amphoe.shp นับจํานวนฟลดทั้งหมดแลวจดไว แลวเลือกฟลด  Amp_name ซึ่ง

เปน Common ฟลด กับ Amp_name ในตาราง cassav_total.dbf 

23. ใชคําส่ัง Table  Join  สังเกตส่ิงที่เกิดข้ึน   เสร็จแลวตอบคําถามขอ 3 

24. ทดลองสราง Thematic Map  ดวยข้ันตอนเดียวกับที่ทํามาขางตน      โดยใช Legend Type แบบ 

Graduated Color   ใช ฟลด ที่ชื่อ Prod_41  เปน Classification ฟลด    

25. ทดลองสราง Thematic Map แบบอ่ืน ๆ โดยใช ฟลด ตาง ๆ   สังเกตและพยายามอธิบายความหมายของ

ภาพที่เห็น 

26. ยกเลิกการเช่ือมโยงตารางขอมูล โดยการเลือกตาราง Attributes of Amphoe.shp แลวใชคําส่ังในเมนู 

Table  Remove All Joins สังเกตจํานวนฟลดขอมูลที่เห็นในตาราง Attributes of Amphoe.shp 
27. Save project ไวที่ D:\GISTraining\Lab02.apr 



 

การฝกอบรมหลักสูตร Introduction to GIS (ArcView 3.2) ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2 - 7 

 

คําถามทายปฏิบัติการที่ 2 
1) เขียนช่ือ ฟลด ทั้งหมดใน Attribute Table ของ Amphoe.shp  พรอมทั้งคาดเดาวาแตละ ฟลด หมายถึงอะไร 

  

  

  

  
 

2) อําเภอใดมีพื้นที่นอยที่สุด เปนพื้นที่เทาไร (ไมตองพิจารณาอําเภอที่ไมมีชื่อ),   

  

    อําเภอใดมีพื้นที่มากที่สุด พื้นที่เทาไร,    

    ทานสามารถสรุปไดหรือไมวาแตละ Record ใน Attribute Table เปนตัวแทนของ Object หรือ Entity ใด 

  
 

3) เขียนจํานวน ฟลด ของ Cassav_total.dbf, Attribute of Amphoe.shp, และจํานวน ฟลด ของ Attribute of 

Amphoe.shp หลังการ Join 

  

  

  
 

ชื่อ...................................................................รหัสประจําตัว....................... 


