คูมือการใชโปรแกรม Arc View เบื้องตน
(สําหรับการเรียกดูขอมูล cluster)
ArcView เปนโปรแกรม GIS โปรแกรมหนึ่ง ที่ไดรับการพัฒนามาจาก บริษัท
Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI) เพื่อใชงานในการนําเสนอขอมูล และ
เรี ย กค น ข อ มู ล ในระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ที่ ส ามารถใช ง านได ง า ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากการทํางานบนระบบปฏิบัติการของ Windows System ซึ่งมีเมนูตางๆ แสดงบนหนาจอ
และสามารถเปดไดหลายๆ หนาตาง (Windows) ในระหวางการทํางาน
ในการแบงกลุมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอย (Clustering) ไดรับ
การพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม ArcView 3.3 ดังนั้นเพื่อใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวนั้น
มีขั้นตอนดังนี้
1. การเขาสูโปรแกรม สามารถกระทําไดโดยการ Double-Click บน ArcView Icon (ใน
กรณีที่มี icon) หรือ ผานทาง Start > Program File > ESRI > ArcView

2. เมื่อเขาสูโปรแกรมจะปรากฎกลองขอความถามถึงการจัดการ Project โดยกลอง
ขอความดังกลาวจะประกอบดวย

a. With a new View จะเรียก View windowใหดวย
b. as a blank project จะไมเรียก View window ให
c. Open an existing project จะเรียกขอมูลเกาที่เก็บไว
d. Show this window when ArcView GIS Starts เปนการเลือกใหแสดง
Dialog นี้หรือไมเมื่อเปดโปรแกรม ArcView ขึ้นมา ถาตองการใหมีเครื่องหมายถูกไวขางหนา
ซึ่งในที่นี้ใหเลือก With a new View เพื่อเรียก View window
3. View Window เปนองคประกอบหนึ่งของ Project ที่ใชในการนําเสนอ (Display)
ขอมูลแผนที่ หรือเรียกวา Theme การเรียกคน (Query) การยอ-ขยาย พื้นที่ที่สนใจ (Explore)
และการวิเคราะหตางๆ (Analyze) แตไมไดเปลี่ยนแปลงขอมูลเดิม นอกจากจะมีการบันทึก
เพิ่มเติม
View เปนการแสดงขอมูลพื้นที่ที่ไดบันทึกไวตามคาพิกัดตางๆ ขอมูลหนึ่ง Theme
สามารถแสดงผลไดในหลายๆ view หรือ view เดียวกัน อาจจะแสดง theme ไดมากกวา 1
หัวขอ ยกตัวอยางเชน ขอมูลขอบเขตการปกครองระดับอําเภอใน view1 อาจจะแสดงทั้งกรณีที่
เปนขอบเขตอําเภอ และขอมูลเสนถนนคมนาคมดวย ในทางตรงกันขามขอมูลขอบเขตการ
ปกครองระดับอําเภอ อาจแสดงทั้ง View1 และ View2 แตมาตราสวนที่ปรากฏในแตละ view
แตกตางกัน แตไมไดเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดจัดเก็บไวในฐานขอมูล

จากรูปจะปรากฎกลองขอความถามวาตองการเพื่อขอมูลหรือไม ในที่นี้คลิกเลือก yes
ถาในกรณีที่ไมปรากฎหนางตางนี้ สามารถเพิ่มขอมูลแผนที่และการแสดงแผนที่ สามารถทําโดย
กดที่ปุม

(Add Theme) ไดเชนกัน

จากนั้นจะปรากฎหนาตาง Add Theme เพื่อนําเขาขอมูลที่ตองการ ซึ่งในที่นี้ ใหเลือก
file ที่ชื่อวา cluster.shp จากแผน CD-ROM
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4. เมื่อ Add theme เรียบรอยแลวใหทําเครื่องหมายถูกที่ที่หนา Theme cluster.shp
โปรแกรมจะแสดงแผนที่ประเทศไทย

5. เมื่อตองการแสดงกลุม cluster ที่ไดมีการจัดกลุมแลวนั้น สามารถทําไดโดย Double
click ที่ Theme cluster.shp จะปรากฎหนาตาง Legend Editor
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Double click

ทําการเปลี่ยน Legend Type ใหเปน จาก Single Symbol ใหเปน Unique Value

จากนั้นใหกําหนดในชอง Values Field ใหเปน CL_code เพื่อทําการแสดง cluster
ของขยะมูลฝอยที่ไดกําหนดขึ้นตามเงื่อนไขที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดขึ้น
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จะปรากฎ Legend แสดง Cluster โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแตละกลุม cluster สามารถ
ศึกษาไดจาก folder ที่ชื่อวา excel_infomationfile
.ในแผน CD-ROM จะพบไฟลชื่อ
cluster.xls และไฟลชื่อ SubCluster.xls จากนั้นกด Apply แลวปดหนางตาง Legend Editor

แสดงแผนที่กลุม cluster ทัง้ ประเทศ

* ถาตองการ Zoom ทั้งหนาตาง โดยกึ่งกลางของจอ view window จะเปนจุดศูนยกลาง
ของการขยายยอภาพ ใชปุมขยาย
(Zoom In) และยอ (Zoom Out) แลวจึงคอยเลื่อน
ภาพดวยปุม (Pan) เพื่อเลื่อนไปยังบริเวณที่ตองการดูนั่นเอง
**ถาตองการ Zoom ยอหรือขยาย โดยกําหนดบริเวณขอบเขตที่กําหนด หรือตองการ
เปนสี่เหลี่ยมใหใชปุม
เพื่อขยายขนาดภาพ และ เพื่อยอขนาดภาพ
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***การเปดตารางฐานขอมูลของ Theme ทําโดย เลือก Theme นั้นให Active แลว Click
ที่ ปุม Open theme table

หรือ เลือกที่เมนู Theme แลวเลือก Table ดังภาพที่แสดง

ขอสังเกต ตารางหลักที่เปดขึ้นมาจาก Theme ที่ Active อยูจะมีชื่อ "Attributes of " นําหนาชื่อ
Theme นั้นเสมอ (เปนคา default ของโปรแกรม)
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