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ปฏิบัติการครั้งที่ 5  Using External Attribute Data 

ปฏิบัติการคร้ังนี้เปนการใชซอฟตแวร ArcView ในการเชื่อมโยงตารางขอมูล attribute ในลักษณะ one-

to-many และการเช่ือมโยงตารางขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปแบบไฟลชนิดอ่ืน ๆ เชน MS Excel หรือ MS Access 

เขามาสรางเปนตารางขอมูลใน ArcView และเช่ือมโยงตารางขอมูลเหลานั้นเขากับตารางขอมูลหลักของช้ันแผน

ที่ 

วัตถุประสงค 
• เพื่อใหสามารถเชื่อมขอมูล attribute ในรูปแบบไฟลประเภทตาง ๆ เขามาใชงาน ผานทางมาตรฐาน 

ODBC 

• เพื่อใหสามารถเชื่อมตารางขอมูล attribute เขาดวยกันแบบ one-to-many 

เริ่มการปฏิบัติการ 
1. ขอมูลที่ ใช ในปฏิบั ติการนี้ เปนขอมูล  GIS พื้ นที่ จั งหวัด อุตร ดิตถ  และจัดเก็บอยู ที่ 

d:\GISTraining\Data\Utaradit 

2. เร่ิมทํางานซอฟตแวร ArcView จากนั้นเปด View ใหมข้ึนมา แลวเปดชั้นแผนที่ใหมจากขอมูล Amphoe.shp, 

Polbndry.shp, และ Village.shp ใน D:\GISTraining\Data\Utaradit 

ทบทวนการเชื่อมโยงตารางขอมูลดวยคําสั่ง Join 
ทบทวน - ในโครงสรางการจัดเก็บขอมูล GIS แบบ shapefile แตละช้ันแผนที่ จะมีตารางขอมูลหลัก 1 ตารางที่

เชื่อมโยงโดยตรงอยูกับไฟลขอมูลกราฟกของช้ันแผนที่นั้น (เรียกวา Theme table) ซึ่งการทํางานของฟงกชันตาง 

ๆ ของ ArcView จะใชกับขอมูล attribute ที่อยูในตารางขอมูลหลักนี้เทานั้น ดังนั้นหากตองการเชื่อมโยงขอมูล 

attribute อ่ืน ๆ มาทํางานรวมกับชั้นแผนที่ จะทําไดโดยการเช่ือมโยงขอมูลในตารางขอมูลอ่ืน ๆ นั้นเขากับ

ตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่กอน 

ในปฏิบัติการนี้ ใหทบทวนวิธีการการเช่ือมโยงตารางขอมูล โดยใหเชื่อมโยงตารางขอมูล 

Amphoe_dat.dbf ซึ่งเปนตารางที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับอําเภอ เขากับตารางหลักของช้ันแผนที่ Amphoe.shp 

ตามซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

3. เปดตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ Amphoe.shp โดยทําการ active ชั้นแผนที่ Amphoe.shp แลวใชเมนู

คําส่ัง Theme  Table .. ซอฟตแวรจะเปดตารางและต้ังชื่อวา “Attributes of Amphoe.shp” 
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4. เปดตารางขอมูล Amphoe_Dat.dbf ที่ตองการนํามาเช่ือมโยง โดยเปด Project window เลือกไอคอน 

Tables ในตัวเลือกดานซายมือ จากนั้นเลือกปุม Add เลือกไฟล Amphoe_Dat.dbf ที่อยูใน 

D:\GISTraining\Data\Utaradit  

5. เลือก (active) ฟลดขอมูล Amphoe_idn ในตาราง Amphoe_Dat.dbf ซึ่งจะเปนตารางตนทางในการ

เชื่อมโยงคร้ังนี้ โดยเล่ือน cursor ไปคล๊ิกที่บริเวณชื่อฟลด จากนั้นไปเลือกฟลด Amphoe_idn ในตาราง 

Attributes of Amphoe.shp ซึ่งจะเปนตารางปลายทาง 

6. เรียกเมนู Table  Join (ตอง active อยูที่ตารางปลายทางคือตาราง Attributes of Amphoe.shp) สังเกตุ

วา ซอฟตแวรจะปดตาราง Amphoe_Dat.dbf และในตาราง Attributes of Amphoe.shp จะมีฟลดขอมูล

ตาง ๆ จากตาราง Amphoe_Dat.dbf ซึ่งเปนตารางตนทางเพิ่มเขามา 

*** ตอบคําถามขอ 1 ในกระดาษคําถามทาย Lab   

7. จากนั้นยกเลิกการเช่ือมโยงโดยเรียกเมนู Table  Remove All Joins 

การเชื่อมโยงตารางแบบ one-to-many 
การเช่ือมโยงตารางดวยคําส่ัง Join นั้นเปนการเชื่อมโยงระเบียนขอมูลในสองตารางแบบ one-to-one หรือ 

many-to-one ซอฟตแวร ArcView สามารถเชื่อมโยงขอมูลแบบ one-to-many ไดโดยใชคําส่ัง Link โดยมี

ข้ันตอนการเรียกใชงานเหมือนกับการ Join ทุกประการ แตคําส่ัง Link จะไมมีการนําเอาฟลดขอมูลจากตาราง

ตนทางมาเพิ่มลงในตารางปลายทาง แตเมื่อเลือกระเบียนขอมูลในตารางปลายทางแลว ระเบียนขอมูลในตาราง

ตนทางที่เชื่อมโยงอยูจะถูกเลือกดวย 

ทําการเช่ือมโยงตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ตําบล เขากับตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่อําเภอ ดวย

การ Link ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

8. เปดตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ Polbndry.shp แลวเลือกฟลดขอมูล Amphoe_idn ในตาราง Attributes 

of Polbndry.shp ซึ่งเปนตารางตนทาง  

9. เปดตาราง Attributes of Amphoe.shp (ที่เปดไวแลว) เปนตารางปลายทาง แลวเลือกฟลด Amphoe_idn  

10. เรียกเมนู Table  Link (ตอง active อยูที่ตารางปลายทางคือ Attributes of Amphoe.shp) 

11. ตรวจดูผลจากการ Link โดยใหทดลองเลือกระเบียนขอมูลในตาราง Attributes of Amphoe.shp แลวสังเกต

วามีการเลือกระเบียนใดบางในตาราง Attributes of Polbndry.shp 

*** ตอบคําถามขอที่ 2 ในกระดาษคําถามทาย Lab (ทั้งนี้ตองทําการ Add ตารางขอมูลจากไฟล Tambon.dbf 

ซึ่งเปนขอมูลชื่อตําบล เขามาแลว join ตารางขอมูลดังกลาวเขากับตารางหลักของช้ันแผนที่ Polbndry.shp) 
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การใชงานฐานขอมูลภายนอกดวย SQL Connect 
นอกจากตารางขอมูลที่เก็บอยูในรูปของ dbf แลว เรายังสามารถใชงานขอมูลในฐานขอมูลภายนอก ซึ่ง

จัดเก็บอยูในรูปแบบไฟลชนิดตาง ๆ ไดโดยใชคําส่ัง SQL Connect ของซอฟตแวร ArcView  ซึ่งจะทําการ

เชื่อมโยงสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลภายนอกมาตามเงื่อนไขที่กําหนด แลวนําผลลัพธมาจัดสรางเปน

ตารางขอมูลที่สามารถใชงานไดใน ArcView 

ตารางขอมูลที่สรางข้ึนจากคําส่ัง SQL Connect นี้จะแสดงขอมูลที่เชื่อมโยงมาจากฐานขอมูลภายนอก

ผานทางมาตรฐาน ODBC (Open Database Connectivity) และไมสามารถทําการแกไขขอมูลในฐานขอมูล

ภายนอกเหลานั้นไดโดยตรง (หากตองการสามารถเขียนคําส่ังเพิ่มเติมดวย Avenue) 

ในปฏิบัติการนี้ใหทดลองทําการใชคําส่ัง SQL Connect  อานขอมูล attribute ของหมูบานที่เก็บในรูปของ

ไฟล MS Excel และที่เก็บในรูปของฐานขอมูล MS Access มาใชงาน ตามข้ันตอนดังนี้ 

12. เลือก Project window จากนั้นเรียกเมนู Project  SQL Connect .. ซอฟตแวรจะเปดหนาตางดังรูป  

 

13. เลือก Connection: เปน Excel Files แลวกดปุม Connect… 

14. เลือกไฟล Gen_pop.xls ใน D:\GISTraining\Data\Utaradit จะมีรายช่ือตารางขอมูลข้ึนในชอง Tables 
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15. เลือก Database ในชอง Tables โดยการ double click ชื่อตาราง Database จะไปปรากฏในชอง from: และ

จะมีรายการฟลดขอมูลตาง ๆ ข้ึนในชอง Columns ใหเลือก <All Columns> ดวยการ double click  

16. เปล่ียนช่ือ Output Table เปน Gen_pop จากนั้นกดปุม Query เสร็จแลวปดหนาตาง SQL Connect 

17. ซอฟตแวรจะสรางตารางข้ึนมาจากขอมูลจากไฟล Gen_pop.xls (กรณีที่มิไดกําหนดช่ือ output table 

โปรแกรมจะกําหนดช่ือตารางใหเปน TableXX (XX เปนตัวเลขลําดับที่ในขณะนั้น ๆ) ใหเปล่ียนช่ือตาราง

ดังกลาวเปนช่ือ Gen_pop (ใชเมนู Table  Properties…) ซึ่งตารางนี้สามารถนําไปใชงานในข้ันตอนตาง 

ๆ ไดเชนเดียวกับตารางที่เปดจากไฟล dbf 

18. ใหทําการเช่ือมโยงตาราง Gen_pop ดังกลาวเขากับตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ Village.shp แลวนําเอา

ขอมูลจํานวนประชากรชาย (NOMALE) ประชากรหญิง (NOFEMALE) มาแสดงเปนสัญลักษณแบบ Pie 

chart โดยใชขอมูลประชากรรวม (NOPEOPLE) เปนตัวกําหนดขนาดของ Pie chart 
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19. ใหทําการทดลองใช SQL Connect อานขอมูลจากไฟล KCC.mdb ซึ่งเปนฐานขอมูลในรูปแบบ MS Access 

ใน D:\GISTraining\Data\Utaradit จะมีรายช่ือตารางขอมูลตาง ๆ ในไฟล KCC.mdb ปรากฏข้ึนในชอง 

Tables และเมื่อคล๊ิกที่ชื่อตารางใด ซอฟตแวรก็จะแสดงรายช่ือฟลดขอมูลของตารางนั้นในชอง Columns  

20. ใหเลือกฟลดขอมูลตาง ๆ จากตาราง 2 ตารางคือ communic และ villserv  ดังนี้  

• จากตาราง communic เลือกฟลด VILL_CODE, HH_PICKUP, NO_PICKUP, HH_MOTBIKE, 

NO_MOTBIKE และ 

• จากตาราง villserv เลือกฟลด HEALTHCENT, KINDERGART, PRISCHOOL, SECSCHOOL  

• โดยกําหนดเงื่อนไข (ในชอง where:) `villserv`.`VILL_CODE`=`communic`.`VILL_CODE` แลวต้ังชื่อ 

Output Table เปน Villservice ดังตัวอยางในรูป 
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21. จากนั้นเช่ือมโยงตาราง VillService ดังกลาวเขากับตารางขอมูลหลักของช้ันแผนที่ Village.shp แลวทดลอง

นําเอาขอมูล attribute ที่เชื่อมโยงจากตาราง VillService มาจําแนกแสดงเปนสัญลักษณแผนที่ตําแหนง

หมูบาน 

ตอบคําถามขอที่ 3 - 5 ในกระดาษคําถามทาย Lab 

การเชื่อมโยงรูปภาพเขากับขอมูลแผนที่ 
ซอฟตแวร ArcView สามารถใหผูใชสรางและจัดเก็บการเช่ือมโยงระหวางขอมูลแผนที่กับขอมูลไฟล

ประเภทอ่ืน ๆ เชนไฟลรูปภาพ ไฟลขอความ หรืออ่ืน ๆ โดยการสรางส่ิงที่เรียกวา “Hot Link” ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

22. ไปที่ View แลว add ชั้นแผนที่ใหมเขามาจาก d:\GISTraining\Data\Utraradit\Places.shp ซึ่งเปนขอมูล

สถานที่สําคัญตางๆ เสร็จแลวเปดตาราง attribute ของ Places.shp ข้ึนมา ดังรูป 
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23. เร่ิมการแกไขตารางขอมูล Attribute of Places.shp โดยใชคําส่ัง Table  Start Editing แลวทําการเพิ่ม

ฟลดขอมูลช่ือ LinkFile เปนแบบ String กวาง 60 ตัวอักษร โดยใชคําส่ัง Edit  Add Field.. ดังรูป 

 

24. ทําการคนหาระเบียนขอมูลที่มีคา Pl_name_t = “เข่ือนสิริกิต” โดยใชเคร่ืองมือ Query Builder  ดังรูป 

แลวกดปุม New Set  
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25. ทําการปอนขอมูลชื่อไฟลรูปภาพ d:\GIStraining\Data\Utaradit\SirikitDam.bmp ลงในฟลด LinkFile ของ

ระเบียนขอมูลดังกลาวโดยใชปุม    จากนั้นหยุดการแกไขตารางโดยใชคําส่ัง Table  Stop Editing 

เมื่อโปรแกรมถามวาจะ Save การเปล่ียนแปลงไวหรือไมใหตอบยืนยันวา Yes 

 

26. ทําการ Set คุณสมบัติสําหรับการทํา Hot Link ใหกับชั้นแผนที่ Places.shp โดยไปที่ View เลือก active ที่

ชั้นแผนที่ places.shp แลวใชคําส่ัง Theme  Properties.. ซอฟตแวรจะเปด window ดังรูปดานลาง ให

เลือกที่ปุม Hot Link ดานซาย แลวเลือกฟลด LinkFile ในชอง Field: สวนในชอง Predefined Action:  ให

เลือก Link to Image File ดังตัวอยางในรูปขางลาง แลวกดปุม OK 
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27. จากข้ันตอนขางตน เราไดทําการเตรียมการสําหรับการเช่ือมโยงแบบ Hot Link เรียบรอยแลว ใหทําการ

ทดลอง โดยกดปุม  ซึ่ง cursor จะเปล่ียนเปนรูปสายฟา ใหนํา cursor ไปคลิกที่จุดตําแหนงของเข่ือนสิริ

กิตในช้ันแผนที่ Places.shp (คือจุดที่ขณะนี้แสดงดวยสีเหลืองจากการที่เราไดเลือกไวในข้ันตอนที่ 24 

โปรแกรมจะแสดงภาพเข่ือนสิริกิตดังรูปขางลาง 

 

28. Save project ไวที่ D:\GISTraining\Lab05.apr  
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คําถามทายปฏิบัติการที่ 5 

1. อําเภอ 5 อําเภอทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ มีประชากรรวม         คน โดยเปนจํานวน

ประชากรเฉล่ีย  คนในแตละอําเภอ  

และในหาอําเภอนี้ อําเภอที่มีประชากรมากเปนอันดับสองคืออําเภอ    

2. จงบอกรายชื่อของตําบลทั้งหมดของอําเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด 2 อันดับแรกของจังหวัดอุตรดิตถ  

   

   

   

และตําบลเหลานี้มีพื้นที่เฉล่ีย  ตารางกิโลเมตร 

3. หมูบานที่มีจํานวนครัวเรือนที่มีรถยนตกระบะ (HH_PICKUP) มากที่สุดชื่อ    

4. จํานวนหมูบานที่อยูในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบหมูบานในขอ 3 มีทั้งหมด     หมูบาน และหมูบาน

เหลานี้มีจํานวนครัวเรือนที่มีรถกระบะเฉล่ีย         ครัวเรือนตอหมูบาน 

5. ในอําเภอเมือง มีจํานวนรถจักรยานยนต (NO_MOTBIKE) ในหมูบานตาง ๆ รวม     คัน โดย

คิดเปนจํานวนเฉล่ีย  คัน/หมูบาน 

 

 

 


