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ปฏิบัติการท่ี 4   Spatial and Attribute Query 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เปนการทดลองทําการสืบคนคืนขอมูล (Data Query) จากฐานขอมูล GIS โดยมีการ

สืบคนคืนขอมูลในลักษณะตาง ๆ ไดแกการเลือกขอมูลโดยคลิกบนจอภาพ (interactive) การสืบคนโดยเงื่อนไข

ของขอมูล attribute และ การสืบคนโดยเงื่อนไขทางตําแหนงของขอมูล 

วิเคราะหเพื่อหา Feature ที่ซอนทับกันใน 2-D Space (ระนาบ โดยเฉพาะอยางยิ่งระนาบแผนที่) พรอม

ทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลจาก Attribute Data ของ Feature ที่ซอนทับกัน  โดยใชความรูที่ไดศึกษามาแลวใน 

Lab กอนหนานี้  

 วัตถุประสงค 

• เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาโดยใชความสามารถเชิงตําแหนงของซอฟทแวร GIS  

• เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบ้ืองตนจาก Attribute Data ของ Feature ที่ผานการคัดเลือก

ดวยเงื่อนไขทางตําแหนงมาแลว    

 ขอมูลที่เกี่ยวของ 

ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดลองคร้ังนี้อยูที่  C:\esri\esridata\world     

 ทบทวนการแกไขและวิเคราะหขอมูล Attribute 

1. เขา ArcView   เปด View แลว Add Theme จาก Shapefile ชื่อ country.shp, cities.shp, และ 

Rivers.shp ที่อยูใต c:\esri\esridata\world   

2. เปดดูตารางขอมูล Attribute ของ country.shp  แลวเร่ิมแกไขตารางขอมูล (Start Editing) 

3. เรียงลําดับประเทศตามจํานวนประชากร  แลวตอบคําถามขอ 1 

4. สราง Field ที่ชื่อ Pop_Dens ลงใน Attribute Tables ของ country.shp  โดยใหมีคุณลักษณะของ Field 

ตามรูป 
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5. คํานวณคาของ Pop_Dens เทากับความหนาแนนประชากรของแตละประเทศ (ไปที่ปุม Calculate แลว

คํานวณตามที่เห็นในรูปขางลาง) แลวตอบคําถามขอ 2 

 

6. หยุด Edit โดยการไปที่เมนู Table  เลือกเมนูยอย Stop Editing  แลวตอบ Yes เมื่อมี Dialog ใหยืนยัน 

การเลือกขอมูลแบบ Interactive 

ในซอฟตแวร ArcView ขอมูล spatial feature (object) แตละหนวยในช้ันแผนที่ใด ๆ จะเช่ือมโยงกับ

ขอมูล attribute หนึ่ง record ในตาราง attribute หลักของช้ันแผนที่นั้น เมื่อเราเลือก spatial object หนึ่ง ๆ ใน

ชั้นแผนที่ ขอมูล attribute ของ object นั้น ก็จะถูกเลือกดวย และในทางกลับกันหากเราเลือก record ใด ๆ ใน

ตาราง attribute หลักของช้ันแผนที่ spatial object เจาของ attribute record นั้นก็จะถูกเลือกเชนเดียวกัน 

การเลือก spatial object ในช้ันแผนที่สามารถทําไดแบบ interactive โดยเลือก tool ชื่อ Select Feature 

(หา tool ดังกลาวโดยเล่ือน cursor ไปที่ปุม tool ตาง ๆ จะแสดงชื่อ tool นั้นใหเห็น) แลวไปคลิกบน spatial 

object ที่ตองการเลือก object ที่ถูกเลือกจะเปล่ียนเปนสีเหลือง เราสามารถเลือก spatial object เพิ่มไดโดยกด

ปุม Shift บนคียบอรดคางไวขณะคลิกบน feature ที่ตองการเลือกเพิ่มเติม 

7. ใหเปดหนาตาง View (ซึ่งมีชั้นแผนที่ Country.shp เปนช้ันแผนที่ที่ active อยู) และ Table (ซึ่งมีตาราง 

attribute ของ Country.shp เปดอยู) ไวคูกันบนจอภาพ แลวทดลองเลือกขอมูลประเทศตาง ๆ โดยการ

เลือก spatial object ในหนาตาง View แลวสังเกตวามีการเลือก record ใดในตาราง attribute หรือไม 

จากนั้นทดลองเลือก record ในตาราง attribute ของ Country.shp แลวสังเกตวามี polygon ใน View 

ถูกเลือกหรือไม 

8. ใหใชการเลือกขอมูลแบบ interactive นี้ชวยในการหาคําตอบของคําถามขอ 3 
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การสืบคนขอมูลโดยเงื่อนไขของขอมูล Attribute 

เราสามารถเลือกขอมูลทั้งในช้ันแผนที่ และในตารางขอมูล attribute โดยการกําหนดเงื่อนไขของคา

ขอมูล attribute  

9. คนหาขอมูลของประเทศตาง ๆ ตามคําถามขอ 4 โดยการสืบคนดวยช่ือประเทศ โดยใชปุม Query 

Builder (ปุมรูปคอนใน Tool Bar ของ Table หรือ View)   ดังตัวอยางรูปขางลาง   แลวตอบคําถามขอ 4 

 

10. ทดลองสืบคนหาประเทศที่มีความหนาแนนของประชากรตั้งแต 100 คน/ตร.กม. ถึง 200 คน/ตร.กม. 

โดยการใช Query Builder ดังตัวอยางในรูป แลวตอบคําถามขอ 5 

 

11. ทดลองสืบคนหาประเทศที่มีจํานวนประชากรมากกวาสิบลานคน และมีความหนาแนนของประชากร

มากกวา 500 คน/ตร.กม. ตอบในคําถามขอ 6 
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 การสืบคนขอมูลโดยเงื่อนไขทางตําแหนง  

12. ไปที่เมนู  View    เลือกเมนูยอย View Properties    ตรวจสอบวา Distance Units เปน Kilometer 

หรือไม      หากไมใช    ใหเปล่ียน Distance Units ใหเปน Kilometer 

13. ทําให Cities.shp เปน Active Theme โดยการ Click บน Theme (สังเกต Active Theme ไดโดยจะเห็น

วา Theme ที่ Active อยูจะนูนออกมามากกวา Themes อ่ืน ๆ  ดังแสดงในรูปขางลาง) 

 

14. หาวามีกี่เมืองในโลกที่อยูในระยะ 250 km จากลําน้ํา  โดยการไปที่เมนู Theme  เลือกเมนูยอย Select 

By Theme   จากนั้น เติมหรือกําหนดขอความใน Dialogue ตามรูปขางลาง     แลวกดปุม New Set  

แลวตอบคําถามขอ 7 

 

15. โดยหลักการเดียวกับขอขางตน (อาจเปลี่ยนเงื่อนไขของการเลือกเปนอยางอ่ืน)   ทดลองหาจํานวน

ประชากรรวมของทุกเมืองที่อยูหางจากกรุงเทพไมเกิน 2000 km  ทําเชนเดียวกับสิงคโปร แลวตอบ

คําถามขอ 8   

16. คนหาและเลือกแมน้ํา Danube โดยใชปุม Query Builder 

17. โดยหลักการเดียวกับขอ 3  (อาจเปล่ียนเงื่อนไขของการเลือกเปนอยางอ่ืน เชน Intersect)    หาช่ือ

ประเทศที่แมน้ํา Danube ไหลผาน 

18. ตอบคําถามขอ9 

19. Save project ไวที่ d:\GISTraining\Lab04.apr 
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คําถามทายปฏิบัติการที่ 4 

1) ประเทศทั้งหมดมี ประเทศ  ประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดไดแก                                    . 

ประเทศที่มีพลเมืองมากอันดับสองไดแก                                     และประเทศที่มีพลเมืองมากเปนลําดับที่ 

5 ของโลกไดแก        

ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดไดแก ประเทศที่มีพื้นที่มากอันดับ 5 ไดแก   

และประเทศที่มีพื้นที่มากเปนลําดับที่ 10 ของโลกไดแก        

2)  บอกช่ือประเทศที่มีความหนาแนนมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรก และความหนาแนนของประชากรของแตละ

ประเทศดังกลาว 

  

  

3) หาวาประเทศ Uzbekistan มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใดบาง  

  

ประเทศ Uzbekistan และประเทศเพื่อนบาน มีความหนาแนนของประชากรเฉล่ีย คน/ตร.กม. 

4) หาความหนาแนนประชากรของประเทศตอไปนี้ 

(4.1) จีน   (4.2) อินเดีย   (4.3) ประเทศไทย    

(4.4) ญ่ีปุน   (4.5) ยูเครน  

5) ประเทศทีมีประชากรหนาแนนต้ังแต 100-200 คน/ตร.กม. มีจํานวนทั้งส้ิน ......................ประเทศ  และสวน

ใหญต้ังอยูในทวีปใด............................................................................. 

6) ประเทศที่มีจํานวนประชากรมากกวาสิบลานคน และมีความหนาแนนของประชากรมากกวา 500 คน/ตร.กม. 

ไดแก   

7) เมืองที่อยูในระยะ 250 km จากแมน้ําสายหลัก มี .............เมือง และมีประชากรรวมกันเปน.....................คน 

8) ถาใชเกณฑจํานวนประชากรที่อยูในรัศมี 2000 km เปนตัวตัดสิน   กรุงเทพหรือสิงคโปรเมืองใดมีความ

เหมาะสมมากกวาในการเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค 

  

9) บอกช่ือประเทศที่แมน้ํา Danube ไหลผาน 

  

  


