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คาํนํา 
 

 
  การจดัการความรูข้องชุมชนนกัปฏบิตัดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Tecnology CoPs) 
สาํนกังานชลประทานที ่15 ครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันา “IRR-Integrated DataBase”  ซึง่เป็น Web Map 
Data Base Service Application นําขอ้มลูมาทาํโมเดลเพือ่ชว่ยในการตดิตามการบรหิารจดัการน้ําบนระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตรผ์า่นไดนามคิเวบ็เซอรว์สิ โดยแบง่การดาํเนินการออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นแรกเป็น
การบรูณาการนําเขา้ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปัญหา และสถานการณ์น้ําและอื่นๆในพืน้ที ่ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ผา่นสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชท้ีม่กีารออกแบบใหใ้ชง้านไดง้า่ย   สว่นทีส่อง เป็นการทดสอบการใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยได
นามคิเวบ็เซอรว์สิโดยสามารถเลอืกเฉพาะขอ้มลูทีต่อ้งการมาสรา้งเป็นโครงสรา้งขอ้มลูสาํหรบัใหบ้รกิาร  และ
สว่นทีส่าม เป็นการทดสอบการExport ขอ้มลูทีไ่ด ้ออกมาวเิคราะหแ์ละแปลงเป็นขอ้มลูสารสนเทศนําเสนอและ
โมเดลผลการตดิตามการบรหิารจดัการน้ําบนระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ผา่น Open Source Application อื่นๆ 
ซึง่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขทีก่าํหนด เชน่ พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาเรือ่งน้ํา  ขนาดและ
แนวโน้มของสภาพปัญหา ปัจจยัของปัญหาและความตอ้งการ เป็นตน้ โดยสามารถเลอืกชว่งเวลาในการประสบ
ปัญหาเรือ่งน้ํา ทาํใหท้ราบถงึพืน้ทีแ่ละขอบเขตของปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใชใ้นการวางแผนการแกไ้ขปัญหา 
ควบคุมบรหิารจดัการน้ํา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป จากผลการดาํเนินการดงักลา่ว สามารถนําระบบ “IRR-
Integrated Web Map DataBase Service Application” น้ี ไปพฒันาปรบัใชป้ระโยชน์บรูณาการปฏบิตังิานใน
พืน้ที ่ดา้นอืน่ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 

ทีมงานชุมชนนักปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ไดนามิคเว็บเซอรวิส  IRR-Integrated DataBase  Web Map Data 
Base Service Application แบบจาํลอง การบริหารจัดการนํ้า 
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1-1 Irr-Integrated DataBase WMS 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ํา เพื่อแกไขปญหา สนับสนุนลูกคา หรือผูรับบริการใชประโยชนโดยตรง 
ทั้งดานอาชีพ และดานส่ิงแวดลอม ซึ่งจะเก่ียวพันธกัน ในพื้นที่ในปจจุบัน ทามกลางการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ที่
นับวันจะรุนแรงขึ้น  จําเปนตองมีความชัดเจน รวดเร็วเทาทันตอสถานการณ สามารถนําขอมูลที่ปฏิบัติงานมาติดตาม
ประเมินผล และตัดสินใจบริหารจัดการ แกไขปญหาไดในทันที ซึ่งจะตองมีการบูรณาการ ขับเคล่ือนการทํางาน และ
รายงานขอมูลในพื้นที่พรอมๆกันไปในหลายๆเร่ือง หลายๆฝาย หลากหลายหนวยงาน  จึงมีความจําเปนตองมีเคร่ืองมือ
ชวยในการทํางานในเชิงขับเคล่ือนบูรณาการบน Area Approach เดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพ แตละฝายสามารถ
เก้ือหนุนการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ชุมชนนักปฏิบัติดาน 
Information Tecnology สํานักงานชลประทานที่ 15 เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหานี้ จึงไดพัฒนา “IRR-

Integrated DataBase”  ซึ่งเปน Web Map Service Application ขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนบูรณาการ
ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายการพัฒนา โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดการความรู 

เพื่อพัฒนา “IRR-Integrated DataBase” ซึ่งเปน Web Map Service Application ใหสามารถนําขอมูลมา
ทําโมเดลเพื่อชวยในการติดตามการบริหารจัดการน้ําบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรผานไดนามิคเว็บเซอรวิส โดยแบง
การดําเนินการออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนการบูรณาการนําเขาขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหา และสถานการณน้ําและ
อื่นๆในพื้นที่ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ผานสวนติดตอกับผูใชที่มีการออกแบบใหใชงานไดงาย   สวนที่สอง เปนการทดสอบ
การใหบริการขอมูลดวยไดนามิคเว็บเซอรวิสโดยการเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการมาสรางเปนโครงสรางขอมูลสําหรับ
ใหบริการ  และสวนที่สาม เปนการทดสอบการนําเสนอและโมเดลผลการติดตามการบริหารจัดการน้ําบนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

ชวยในการทํางานในเชิงขับเคล่ือนบูรณาการบริหารจัดการน้ํา บน Area Approach เดียวกัน มองเห็นแนวทาง
ในการแกไขปญหาพัฒนาเร่ืองตางๆท่ีเก่ียวพันธกันเปนภาพเดียวกัน หรือมีความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน แตละฝาย
สามารถเก้ือหนุนการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหประเมินผล ประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ไดทันที 
 
1.4 ขอบเขตของการจัดการความรู 
  ผูพัฒนาระบบ จะดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาเว็บไซต ระบบสรางขึ้น โดยใชเทคโนโลยีของ Google 

Maps API ซึ่ง เปนซอฟตแวรรหัสเปดในภาษา JavaScript ใช สรางแผนท่ีเชิงปฏิสัมพันธ โดยพัฒนารวมกับ เทคโนโลยีที่
ใชในการแสดงผลเว็บเพจ ไดแก ภาษา HTML, CSS, JavaScript, XML และ SVG รวมกับภาษา PHP สําหรับการติดตอ
กับ ฐานขอมูล MySQL ที่ใชจัดเก็บขอมูลตามตองการในพื้นที่  ความสามารถของระบบ ไดแก การบันทึกขอมูลเชิงพื้นที่ 
การสืบคนขอมูลที่ตองการ และแสดงผลขอมูลโดยระบบสามารถUpload ภาพประกอบ แกไขขอมูล Updateขอมูล และ
ลบขอมูล ไดตามตองการ โดยชุมชนนักปฏิบัติดาน Information Tecnology สํานักงานชลประทานที่ 15 รวมกันทดสอบ



 

 

1-2 Irr-Integrated DataBase WMS 

ระบบ โดยบูรณาการเก็บขอมูลสภาพพื้นที่ และสภาพปญหาตางๆดานน้ํา ในพื้นที่ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ในเขต
สํานักงานชลประทานที่ 15 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขนาดของปญหา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการแกไข
ปญหาของผูเก่ียวของ ตอไป  สามารถสรุปขอบเขตกระบวนงาน ไดดังนี้ 

1) พัฒนาระบบ “Irr-Integrated DataBase” Web Map Service Application 

2) ทดสอบบูรณาการนําเขาขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหา และสถานการณน้ําและอื่นๆในพื้นที่ ของผูมีสวนไดสวน
เสีย ผานสวนติดตอกับผูใชที่มีการออกแบบใหใชงานไดงาย 

3) ทดสอบการใหบริการขอมูลดวยไดนามิคเว็บเซอรวิส      โดยการเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการมาสรางเปนโครง 
สราง ขอมูลสําหรับใหบริการ 

4) ทดสอบการนําเสนอและโมเดลผลการติดตามการบริหารจัดการน้ําบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

 
1.5 นิยามศัพท 

-  IRR-Integrated DataBase (Irrigation Department Integrated DataBase) เปนแอพพลิเคชั่น เพื่อ
เปนเคร่ืองมือชวยสนับสนุนการขับเคล่ือนบูรณาการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายการพัฒนา ทุกฝายสามารถมองเห็น
แนวทางในการแกไขปญหาพัฒนาเร่ืองตางๆท่ีเก่ียวพันธกันเปนภาพเดียวกัน หรือมีความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
แตละฝายสามารถเกื้อหนุนการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถนํา
ขอมูลมาวิเคราะหประเมินผล ประกอบการตัดสินใจ แกไขปญหา พฒันาในทุกๆดานในพื้นที่ดําเนินการ ไดทันที 

-  Web Map Service (WMS) หมายถึง การใหบริการ “ภาพของแผนท่ี” ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  ที่
นิยมใชมากและบอยที่สุด โดยซอฟตแวร “map server” สวนใหญ เชน ArcIMS, Geomedia WebMap, 

MapExtreme, Autodesk MapGuide สามารถใหบริการผานเครือขายได ซอฟตแวรฟรี/เปดรหัส เชน  Minnesota 

MapServer, GeoServer, Degree, Google Maps API 
- ระบบสารสนเทศ หมายถึงกระบวนการทํางานเก่ียวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอรที่ใชกําหนด

ขอมูลและสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชนที่อยู,บานเลขท่ี,สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ตําแหนง
,เสนรุง,เสนแวง,ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวน
สัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามา
วิเคราะหดวย GIS และทําใหส่ือความหมายในเรื่องการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได เชน การแพรขยายของโรค
ระบาด การเคล่ือนยาย ถ่ินฐาน การบุกรุกทําลาย การเปล่ียนแปลงของการใชที่ดิน ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ เม่ือปรากฏบนแผน
ที่ทําใหสามารถแปลและส่ือความหมาย ใชงานไดงาย GIS เปนระบบขอมูลขาวสารท่ีเก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถ
แปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตรอื่นๆ สภาพทองที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวนระยะทาง
และพ้ืนที่จริงบนแผนที่ ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของขอมูล คือ ขอมูลที่
จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เช่ือมโยง
กับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล (Database)การเช่ือมโยงขอมูลทั้งสองประเภทเขาดวยกัน จะทํา
ใหผูใชสามารถที่จะแสดงขอมูลทั้งสองประเภทไดพรอมๆ กัน เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา - ควัน
ขาวไดโดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันขาม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตําแหนงที่เลือก
ขึ้นมา ซึ่งจะตางจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอยางเดียว โดยจะขาดการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับรูปภาพนั้น 
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- Database server หมายถึง เคร่ืองบริการขอมูล ที่เปดใหผูใชเพิ่มขอมูล ลบ หรือแกไข สําหรับโปรแกรม
บริการระบบฐานขอมูลที่นิยมใช ไดแก MYSQL หรือ Microsoft Access เปนตน โดยผูใชตองเขียนโปรแกรมส่ัง
ประมวลผล ปรับปรุงขอมูล หรือนําขอมูลในสวนที่ตนเองมีสิทธิ์ ไปใชตามตองการ 

-  ระบบฐานขอมูล (Database System)   หมายถึงระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกันเขาไวดวยกัน
อยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟม ที่มี
ขอมูล เก่ียวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษา ปองกันขอมูล
เหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการนําขอมูลมาจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกันคือ จะตองสรางแฟมขอมูลขึ้นมา
สําหรับจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของกันเปนเร่ืองๆ   โดยแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยขอมูลสวนยอย ๆ หรือฟลด (Field) 

หลายช้ินที่มีความสัมพันธเก่ียวของกันและขอมูลแตละชุดที่จัดเก็บในแฟมหรือระเบียน(Record) การจัดเก็บในลักษณะนี้
จะแยกออกเปนแฟมๆคลายกับการจัดเก็บในแฟมเอกสารที่เปนกระดาษปกติ   แตมีประสิทธิภาพการใชงานและการ
บํารุงรักษาท่ีดีกวา 

- MySql Database Server คือ Program ทางดานฐานขอมูลใชในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ตามที่เราตองการ 
เปน Freeware นั้นคือ คุณสามารถเขาไป Download และนํามาใชฟรี ๆ โดยไมตองเสียงเงินเพื่อซ้ือลิขสิทธิ์ในการใชงาน
โปรแกรมแตอยางใด MySQL เปนที่นิยมใชกันมากกับฐานขอมูลบน website  

- Area-Based Approach การบริหารจัดการในแนวใหมที่ดําเนินการจากฐานรากขึ้นสูขางบนเปนสวนสะทอน
วา แนวทางในการใหชุมชนไดรับประโยชนจากการปฏิบัติราชการของรัฐอยางแทจริงนั้นควรเปนอยางไร โดยผูดําเนินการ
รับฟงเสียงจากประชาชนและชุมชน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่ทาทายของคนทํางานซ่ึงจะตองแสวงหาวิธีการสนับสนุนการสราง
องคความรูในมิติตางๆและเนนการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนโดยใช"การวิจัยเปนเคร่ืองมือ"เพื่อการบูรณาการในระดับ
ชุมชนหรือพื้นที่(Community/Area-Based Approach)จึงเปนแนวทางใหมที่เรียกไดวาเปนการทํางานแบบ "ฐานราก
ขึ้นสูขางบน" อยางแทจริง อยางไรก็ตาม การสกัดความตองการอันหลากหลายของชุมชนออกมาเปนงานในระดับที่
คณะทํางานมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จขั้นตน บวกกับการช้ีนําใหชุมชนต้ังอยูในวิถีอัน
ควรนั้นเปนจุดรวมระหวางคณะทํางานที่จะตองตกลงกับชาวบานใหเขาใจวา เรามิไดสามารถใหไดทุกอยางดังที่พวกเขา
รองขอ แตเราจะใหไดในส่ิงที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากชาวชุมชนมารวมกันกอใหเกิด สรางใหมีขึ้นและรักษาให
ย่ังยืนโดยคนในชุมชน  การบริหารจัดการที่ลงไปทํากระบวนการในพื้นที่เปาหมาย โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน ใหมารวมแกไขปญหาในเร่ืองใหญที่ทุกคนในพื้นที่
เห็นวาตองแกไข และจะสําเร็จไดดวยความรวมมือของคนในพื้นที่ ในลักษณะทําไป ปรับไป เรียนรูไป เพื่อพัฒนารูปแบบ
และกลไกการทํางานที่เอื้อตอการแกปญหา" โดยสามารถถอดวิธีการทํางานเปน 6 ขั้นตอนคือ 1) การเตรียมความพรอม 2) 
การพัฒนาเคร่ืองมือและวิทยากร 3) การสํารวจและวิเคราะหขอมูล 4) การทําแผนและขอเสนอภาคประชาชน 5) การบูร
ณาการแผนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6)  การจัดการความรูและขยายผล 

- การบริหารจดัการน้ํา  ปจจุบันมีหนวยงานของรัฐบาลหลายหนวยงานที่กํากับดูแลเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา ทั้ง
ในดานปริมาณที่ตองมีการจัดสรรใหเพียงพอกับความตองการท้ังในการอุปโภค-บริโภค, การเกษตร และดานคุณภาพที่
ตองมีคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค ไดแก การประปานครหลวง, การประปาสวนภูมิภาค, กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล, กรมชลประทาน, กรมเจาทา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน  
เนื่องจากการบริหารทรัพยากรน้ํามีหลายหนวยงานที่เขามามีสวนเก่ียวของ ทําใหบางคร้ังเกิดความยุงยาก ในการ
ดําเนินการ และการจัดการมองแยกสวนไมไดมองแบบองครวม ดังนั้นเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
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ความเห็นชอบ นโยบายน้ําแหงชาติ เปนคร้ังแรก โดยมีวัตถุประสงคในระดับชาติ ระดับสําคัญ คือ การใหมีระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน ที่เนนการบริหารจัดการน้ําที่เนนการเชื่อมโยงภาคการใชทุกภาคแบบมหภาค 
และเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดใหมีองคการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งลุมน้ํา และในระดับทองถ่ินที่มี
กฎหมายรองรับตลอดจนการมีสวนรับผิดชอบการอนุรักษแหลงน้ําและการตรวจสอบดูแลคุณภาพเปนธรรมและยั่งยืน 
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บทที่ 2 

สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในยุคดิจิตอลเชนปจจุบัน การใชชีวิตประจําวัน การเดินทาง การทํางาน การส่ือสารระหวางกัน การนัดหมาย 
หลายฝายในเวลาเดียวกัน มีความซับซอนสูงมากในเวลาท่ีจํากัด  ความรวดเร็ว งาย และถูกตอง นับวาเปนความตองการ
ที่มีจําเปนกับทุกภาคสวน  Google Application สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลาย ไดอยางมีนัยสําคัญ จึง
ไมนาแปลกใจวา ทั่วโลกใชบริการ Application ของ Google กันอยางแพรหลาย  รวมถึงโปรแกรมเมอร ไดเขียน
โปรแกรมเพื่อดึงเอาความสามารถ ของ Object, Method, Property  Class มาใชประโยชนกันอยางกวางขวาง และตอ
ยอดกอใหเกิด Application ใหมๆ ที่เปนประโยชน ไดมากมาย  
 
2.1 Google Maps 

 Google Maps คือบริการของ Google ที่ใหบริการเทคโนโลยีดานแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใชงานงาย และให
ขอมูลของธุรกิจในทองถ่ิน ไดแก ที่ต้ังของธุรกิจ รายละเอียดการติดตอ และเสนทางการขับขี่ โดยบริการแผนท่ีนี้เร่ิมตน
ใหบริการต้ังแตกลางป ค.ศ. 2005 เปนบริการฟรี จัดใหแกผูใชทั่วโลกสวนประกอบที่สําคัญที่ดึงดูดผูใชงานเปนอยางมาก 
คือ แผนที่และภาพถายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครองคลุมพื้นผิวโลกในมาตราสวนตางๆ ตามความเหมาะสม  ไม
จําเปนตอง Install Application ใดๆ เหมือนอยาง Google Earth  เพราะสามารถเรียกดูและใชบริการ Google Map 

ไดจาก Browser ทั่วไป  สามารถใชบริการ Google Maps ไดจากทาง  PDA  iPhone หรือทางโทรศัพทมือถือทุกรุนที่
สนับสนุน WAP และ GPRS เปนบริการฟรี ที่สามารถใชบริการไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ สามารถเอาไอคอนมาวาง
ตามจุดที่ตองการ Mark ไวไดเชนเดียวกับ Google Earth โดยจะมีสัญลักษณแทนสถานท่ีตางๆ เชน โรงพยาบาล 
ปมน้ํามัน โรงเรียน วัด ตึก ฯลฯ  สามารถคนหาเสนทางในการเดินทางโดยระบุจุดเร่ิมตนและ จุดหมายปลายทาง สามารถ
คนหาสถานที่ตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว คนหาชื่อถนนและส่ีแยกได คนหารานอาหารในพื้นที่ที่ตองการได  สามารถที่
จะประชาสัมพันธสถานประกอบการทางธุรกิจ  ยอหรือขยายแผนท่ีทั่วโลกใหเล็กลงได  วางแผนเสนทางการเดินทางไปยัง
พื้นที่ตางๆได สามารถใชงานดานระบาดวิทยาในการคนหาแหลงแพรเช้ือ  ทําแผนท่ีหรือเสนทางไปบานของตนเองได  
สามารถดูและมองเห็นแผนที่ตางๆ ทั่วโลกไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  

(Prachuab Ratana. 2555. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://slideplayer.in.th/slide/2069464/ . 10 เมษายน 2559) 
 

2.1.1  GOOGLE MAP API 

 Google Maps API เปนชุด API ของ Google สําหรับพัฒนา web application และ mobile application 

(Android, iOS)ไวสําหรับเรียกใชแผนที่และชุด service ตาง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ไดเหมือนกับที่ 
Google โดยแผนที่ยัง features ตาง ๆ มากมายใหเรียกใช 

– การปรับแตงแผนท่ี (Styled Map) 

– ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) 

– ชุดเคร่ืองมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) 

– การนําทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service) 

– การคํานวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) 

– การแปลงที่อยูเปนพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service) 
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– การดึงขอมูล POI (Point of Interest) คือขอมูลสถานที่ตาง ๆ ที่ Google รวบรวมไวให เชน โรงแรม 
หางสรรพสินคา โรงเรียน -สถานท่ีราชการตางๆ เเละอื่นๆ อีกมากมาย (Places API) มาใชงานใน   
application เรา 

– Street View 
โคดสราง Google map บน web application 

 
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ >>>>> https://developers.google.com/maps 

 
  Google Maps API ชวยใหเราสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เขาไปเปนองคประกอบสวน
หนึ่งในเว็บเพจท่ีตองการไดโดยเขียนเปนรหัส html และ javascript ในรูปแบบที่ไมสลับซับซอนนักสําหรับงานแผนที่
งายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถกวางขวางเนนในดานการนําเสนอขอมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปก (Push 

pin / Place marker) ซึ่งสามารถกําหนดใหแสดงขอมูลประกอบแผนที่เม่ือผูใชคลิกที่ตัว push pin /marker นั้นๆ หรือ
องคแผนที่แบบเสน (Polyline) พื้นที่ (Polygon) และภาพ (Ground overlay)  บริการดานแผนที่ของ Google นี้เร่ิมตน
ต้ังแตกลางปคศ. 2005 เปนบริการฟรี จัดใหแกผูใชทั่วโลกโดยคาดหวังที่จะใชการโฆษณาบนแผนท่ีเปนรายไดกลับคืนแต
ในระยะแรกจะยังไมมีการโฆษณาดังกลาว ในการจัดบริการแผนที่นี้ สวนประกอบพื้นฐานสําคัญที่ดึงดูดใจใหมีผูใชงาน
แผนที่ของกูเก้ิลเปนอยางมากคือแผนที่และภาพถายดาวเทียมคุณภาพดีซึ่งครอบคลุมทั่วพื้นผิวโลกในมาตราสวนตางๆ 
ตามความเหมาะสม ทําใหการพัฒนาตอยอดจากส่ิงที่กูเก้ิลจัดไวใหแลวเปนงานท่ีนาสนใจ ไมตองลงทุนจัดหาทรัพยากรที่
หายากและราคาแพงเองมาใชในโครงการอยางที่เคยเปนในอดีต 
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  เนื่องจากจัดทํา Google Maps API เปนโปรแกรมรหัสเปด (Open source program) ในภาษาจาวาสคริปต 
จึงทําใหผูใชที่เปนนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขาไปดูรายละเอียดของรหัสโปรแกรมไดสะดวก รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียน
แกไขโปรแกรมได ทําให Google Maps API มีผูใชกันอยางกวางขวาง เหตุผลสําคัญอีก 2 อยางที่สงเสริมใหมีผูใชมากคือ
แผนที่และภาพถายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใชสนับสนุนการทําแผนที่มีใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางกวางขวาง และช่ือเสียง
ของโปรแกรม Google Earth เสริมดวยบริการ Google Local ที่มีมากอน 

 
 2.1.2  GOOGLE MAP API / MARKERS 
 Markers คือ วิธีการนํา Google Maps มาใชงานและปกหมุด Markers บนแผนที่บนพิกัดหรือตําเเหนงที่ตองการ
เเสดง เพื่อเเทนตําเเหนงสถานท่ีตางๆ เชน รถไฟฟา บาน โรงพยาบาล  

โคดสราง Google map / Markers บน web application อยางงายๆ 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Simple markers</title> 
    <style> 
      html, body { 
        height: 100%; 
        margin: 0; 
        padding: 0; 
      } 
      #map { 
        height: 100%; 
      } #กําหนดความสูงของเเผนท่ี 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <div id="map"></div> #google map เเสดงแผนท่ี 
  <script> 
 
function initMap() { 
  var myLatLng = {lat: -25.363, lng: 131.044}; #กําหนดลองติจูตกับละติจูต 
 
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
    zoom: 4, 
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    center: myLatLng 
  }); #สราง google map 
 
  var marker = new google.maps.Marker({ 
    position: myLatLng, #กําหนดที่วาง markers ในเเผนท่ี 
    map: map, 
    title: 'Hello World!' 
  }); #สราง markers ในเเผนที่ 
} 
    </script> 
    <script async defer 
        

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&signed_in=true&callback=initMap"></s
cript> 

  </body> #google ape 
</html> 
 
2.1.3  GOOGLE MAP API / GEOLOCATION 
Geolocation   เปนการระบุพิกัด latitude, longitude ในแผนที่ภูมิศาสตรหรือพิกัดของโลก ดวยคําส่ัง 

javascript  โดยผานเคร่ืองมือที่สามารถตอเช่ือมตออินเตอรเน็ต ความแมนยําขึ้นอยูกับอุปกรณที่ใชเปดเว็บไซต เชน 
โทรศัพทมือถืออยาง android, iphone จะมี gps ใหใช และ gps นี้จะชวยใหระบุพิกัดไดอยางแมนยํามาก 

โคดสราง Google map / geolocaion บน web application 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Geolocation</title> 
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <style> 
      html, body { 
        height: 100%; 
        margin: 0; 
        padding: 0; 
      } 
      #map { 
        height: 100%; 



 2-5 Irr-Integrated DataBase WMS 

      } #กําหนดความสูงของเเผนท่ี 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <div id="map"></div> #google map เเสดงแผนท่ี 
    <script> 
function initMap() { 
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
    center: {lat: -34.397, lng: 150.644}, #กําหนดคา center เร่ิมตนเเผนท่ี 
    zoom: 6 #กําหนดคา zoom เร่ิมตนเเผนที่ 
  }); 
  var infoWindow = new google.maps.InfoWindow({map: map}); #สรางกลองขอความ 
 
  // Try HTML5 geolocation. 
  if (navigator.geolocation) { 
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { 
      var pos = { 
        lat: position.coords.latitude, 
        lng: position.coords.longitude 
      }; #location พิกัดที่เราอยู 
 
      infoWindow.setPosition(pos); #เเสดงกลองขอความที่เราอยู 
      infoWindow.setContent('Location found.'); #ขอความที่เเสดงในกลองขอความ 
      map.setCenter(pos); 
    }, function() { 
      handleLocationError(true, infoWindow, map.getCenter()); 
    }); 
  } else { 
    // Browser doesn't support Geolocation 
    handleLocationError(false, infoWindow, map.getCenter()); 
  } 
} 
    </script> 
    <script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&signed_in=true&callback=initMap" 
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        async defer> 
    </script> #google api 
  </body> 
</html> 
 

2.2  Google Maps mashup 
 คําวา “mashup” หรือ "mash-up" เปนศัพทเฉพาะในแวดวงของนักพัฒนา application แบบ client-server 
ประเภทท่ีทําเติมตอขึ้นเองโดยใชsoftware tool และ ทรัพยากรท่ีทางผูใหบริการจัดไวให เปนคําใหมที่ใชกันหนาหูในป 
2005 มีที่มาจากวงการเพลงเม่ือนักจัดรายการเพลงเกิดความคิดแหวกแนวโดยทดลองเปดเพลง 2 เพลงพรอมๆกัน ทําให
เกิดเสียงเพลงท่ีผสมผสานที่แปลก และบางคร้ังมีความไพเราะ และเรียกขานผลท่ีเกิดขึ้นวา “mashup” 
  mashup ที่กลาวถึงกันมากในแวดวงนักพัฒนาแอพลิเคชันที่ใชบนอินเตอรเน็ตมีองคประกอบอยางนอย 2 สวน 
สวนแรกคือ application program interface (API) และทรัพยากรสนับสนุนจากเซิรฟเวอรของผูใหบริการ และสวนท่ี 2 
คือโปรแกรมและทรัพยากรของผูพัฒนาแอพลิเคชันนั้น (ติดต้ังอยูที่เว็บไซทของผูพัฒนา) ตัวอยางกรณีของ Google Maps 
mashup ก็จะหมายถึงเว็บเพจท่ีนักพัฒนาเว็บไซทสรางขึ้นใหมีสวนประกอบที่เปนแผนที่ที่สามารถทํางานแบบโตตอบกับ
ผูใชได โดยมีแผนที่ฐานเปนสวนที่ Google จัดไวใหแลว และมีขอมูลแผนที่ของตนเองซอนทับในลักษณะหมุดปก (ที่
สามารถแสดงขอความซ่ึงแฝงอยูเม่ือผูใชคลิกที่หมุดเหลานั้น) หรือลักษณะอื่นที่สลับซับซอนกวานั้น 

2.2.1  ความรูความชํานาญที่ควรมีในผูใช Google Maps API 
ในการจัดทํา Google Maps mashup ระดับตนจําเปนตองใชความรูพื้นฐานในการสราง web page ดัวยภาษา 

html/ xhtml การเขียนโปรแกรม javascript ความรูเร่ืองการแผนที่และภูมิศาสตร และ ความรูในดาน xml technology ใน
ระดับปฏิบัติการท่ีสูงขึ้นมีความตองการที่สลับซับซอนมากขึ้นตามลําดับ 

  
ในที่นี้ขอกลาวโดยสรุปเก่ียวกับความรูพื้นฐานเบ้ืองตนที่จําเปนในงานพัฒนา Google Maps mashup ซึ่งควรมี 

ดังนี้ 
1. html/ xhtml 
2. javascript 
3. ความรูพื้นฐานวิชาภูมิศาสตร และการแผนท่ี 
  
ความรูเพิ่มเติมที่จําเปนสําหรับงานพัฒนาขั้นกลาง-สูง 
1. XML technology 
2. AJAX (javascript + xml) 
3. JSON (JavaScript Object Notation) 
  
ความรูเพิ่มเติมสําหรับงานใหญ งานพิเศษ 
1. Server side scripting (PHP, etc) 
2. Web database software (MySql, etc) 
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ความรูอื่นที่เก่ียวของ มีทั้งที่เปนเร่ืองกราฟก แผนที่ และ อื่นๆ 
1. Web map service (WMS) concept 
2. SVG (Scalable Vector Graphic) 
3. GML (Geographic Markup Language) 
4. GIS, GPS, Cartography 
5. etcs. 
 

 2.2.2  ขั้นตอนหลักในการดําเนินการจดัทํา Google Maps mashup 
 1) ย่ืนคําขอ API Key สําหรับ URL ของเว็บไซตที่จะใชบริการ Google Maps API  เว็บไซตนั้นเปนที่ที่เราจะนํา
เว็บเพจท่ีมี Google Maps เปนองคประกอบไปวางไว (URL ที่ย่ืนคําขอรับ API Key:- 
http://www.google.com/apis/maps/signup.html) 

2) เขียนโปรแกรมสรางเว็บเพจท่ีใช Google Maps API ชวยสรางแผนที่  (แหลงเอกสารอางอิง:- 
http://www.google.com/apis/maps/documentation/reference.html) 

3) Upload งานที่ทําเสร็จแลวขึ้นสูเว็บไซท และทดลองใชงาน 
 
 2.2.3  เคาโครงของแฟมขอมูล HTML สําหรับการสราง Google Maps Mashup อยางงาย 
  เนื่องจากการแสดงตัวอยางในบทความนี้ละเวนสวนท่ีมีซ้ํากันเพื่อใหประหยัดเนื้อที่ และมีความกระชับมากขึ้น 
ดังนั้น สวนที่เปนเคาโครงแฟมขอมูลซึ่งตองใชในทุกตัวอยางจึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรกลาวถึงกอน จึงขอนํามาแสดงไว ดังนี้ 
<!DOCTYPE html "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
<title>My Google Maps Mash-up</title> 
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=abcdefg..." type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body onload='initialize()' onunload='unloadGmap()'> 
 
<!-- body content here --> 
<!-- some javascript here --> 
</body> 
</html> 
ขอความ "v=2" ซึ่งแทรกอยูใน "http://maps.google.com/maps?file=api&v=2 ..." เปนพารามีเตอรระบุความตองการขอ
ใช  Google Maps API เวอรชัน 2 เพื่อทําการประมวลผล 
ในสวน <!-- body content here --> ควรมี <div id='map_canvas' /> เพื่อทําหนาที่เปนกรอบของขอบเขตแสดงแผนที่ 
และ <!-- some javascript here --> เตรียมไวเปนที่ของจาวาสคริปตซึ่งจะนํามาแทรกภายหลัง 
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2.2.4 ตัวอยางพ้ืนฐานเพ่ือการเริ่มตน 
ตัวอยางทั้งหมดที่ยกมาแสดงในที่นี้สวนใหญจะมีใหเฉพาะสวนประกอบท่ีเก่ียวกับการใช Google Maps API 

เทานั้นเพื่อความกระชับ ทั้งนี้ยกเวนตัวอยางแรกที่ทําหนาที่ kick start ใหกับผูใช นอกจากนั้นยังไดละเวนสวนประกอบ
ของโปรแกรมที่ทําหนาที่สําคัญที่ควรมีในการทํางานจริง เชน ตรวจสอบความสามารถของบราวเซอรที่ผูใชติดต้ังอยูวา
ทํางานเขากันไดหรือไม การตรวจสอบปองกันการทํางานผิดพลาด การทําใหมีคุณลักษณะเปนมิตรกับผูใช ฯลฯ  

  
ตัวอยาง 1  การสรางแผนท่ีอยางงาย  (The "Hello, World" of Google Maps) 
ตัวอยางแรกนี้แสดงการสรางแผนที่อยางงายใหศูนยกลางขอบเขตแผนที่อยูที่เมือง Palo Alto แหงรัฐ

แคลิฟอรเนียซ่ึงมีพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด / ลองจิจูดเปน 37.4419, -122.1419 องศา ตามลําดับ (สําหรับกรุงเทพฯ ใหใช 
13.80608, 100.57983) 

หมายเหตุ ขอความที่อยูภายใน comment tag เชน <!-- HTML_comment --> หรือ /* javascript_comment */  
เปนขอความอธิบายแทรกภายในรหัสโปรแกรม 

<!DOCTYPE html "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
<title>Google Maps JavaScript API Example</title> 
 
<!-- โหลดโปรแกรมสนับสนุนหลักในการทํางาน (Loading the Google Maps API) โดยใช script element --> 
<script 

src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=abcdefg..."type="text/javascript"></script> 
 
<script type="text/javascript"> 
function initialize() { 
    if (GBrowserIsCompatible()) { 
        /* GMap2 เปนวัตถุพื้นฐานในการสรางแผนที่กูเก้ิล จัดวางวัตถุนี้ไวที่ element ซึ่งมี id="map_canvas" */ 
        var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
        /* จัดคุณลักษณะแผนที่ โดยใช GMap2.setCenter method สวนประกอบท่ีใชมีพิกัดตําแหนง และ ระดับ

การยอขยายแผนท่ี */ 
        /* กําหนดพิกัดละติจูดและลองจิจูดดวย object GLatLng(ละติจูด,ลองจิจูด) ใหใชคาทศนิยม */ 
        map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
    } 
 } 
</script> 
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</head> 
 
<!-- กําหนด script ที่ทํางานเม่ือเกิดอุบัติการณ onload และ onunload โดยใช attribute ชื่อเดียวกันกับ

อุบัติการณ --> 
<body onload="initialize()" onunload="GUnload()"> 
 
<!-- จัดที่สําหรับเปนขอบเขตแผนที่ โดยใช div element ต้ังคา id="map_canvas" ใหเรียกใชไดสะดวก ใช style 

กําหนดความกวางและสูง --> 
<div id="map_canvas" style="width: 500px; height: 300px"></div> 
</body> 
</html> 
 
ตัวอยาง 2  การสรางแผนท่ีใหเล่ือนภาพ (animate.html) 
ตัวอยางแผนท่ีซึ่งเคล่ือนตําแหนงไดพรอมมีแอนิเมชัน 
แผนที่ในตัวอยางนี้เม่ือเปดแสดงผลแลว จะนิ่งอยู 1 วินาที แลวจะเล่ือนภาพไปยังตําแหนงใหม 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
window.setTimeout(function() { 
map.panTo(new GLatLng(37.4569, -122.1569)); 
}, 1000); 
 
2.2.5 การกําหนดใหมีตัวควบคุมบนแผนที่ 
เราสามารถสรางองคประกอบที่ทําหนาที่ปฏิสัมพันธกับผูใชเพื่อควบคุมการใชงานแผนที่ไดโดยใช addControl 

method 
  
ตัวอยาง 3  การสรางตัวควบคุมแผนที่ (control-maptypes.html) 
ตัวอยางตอไปนี้ แสดงการสรางตัวควบคุมแผนที่ใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งบนแผนที่โดยใช 

GMapTypeControl() ซึ่งปกติจะมีตัวเลือกแสดงภาพบนฉากหลังเปน 3 แบบ Map/ Satellite/ และ Hybrid  เพื่อใหเห็น
ความยืดหยุนของโปรแกรมที่สามารถถอดถอนชนิดแผนที่ที่ไมตองการออกไปดวย GMap2.removeMapType() หรือ เพิ่ม
ชนิดแผนที่ที่ตองการดวย GMap2.addMapType()  จึงแสดงตัวอยางการถอดถอน Hybrid map ดวยคําส่ัง 
map.removeMapType(G_HYBRID_MAP) หลังจากนั้นจึงสรางตัวควบคุมแผนที่ดวยคําส่ัง addControl() ทําใหผลลัพธ
เปนแผนที่ที่มีตัวเลือกเพียง 2 แบบคือ Map และ Satellite 

var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"), 
{ size: new GSize(640,320) } ); 
map.removeMapType(G_HYBRID_MAP); 
map.setCenter(new GLatLng(42.366662,-71.106262), 11); 
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var mapControl = new GMapTypeControl(); 
map.addControl(mapControl); 
map.addControl(new GLargeMapControl()); 
 
2.2.6 ตัวรับฟงอุบัติการณ (Event Listener) 
เนื่องจากอุบัติการณทั้งหลายตองขึ้นทะเบียน (register) ไวในสารบบกอนจึงจะมีผลในการใชงาน (GEvent 

namespace ทําหนาที่นี้) กลาวคือ สามารถตอบสนองตอการใชงานแผนท่ีแบบโตตอบได  การจัดสารบบเพื่อรับฟง
อุบัติการณดังกลาวทําขึ้นไดโดยใช GEvent.addListener method เปนตัวกระทํา 

  
ตัวอยาง  (event-simple.html) 
ตัวอยางการใชอุบัติการณ "click" เปนตัวฉุด (หรือล่ันไก) ใหเกิดการแสดงขอความ "You clicked the map." โดย

แสดงผลทุกคร้ังที่ผูใชคลิกในบริเวณแผนที่ 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
GEvent.addListener(map, "click", function() { 
alert("You clicked the map."); 
}); 
 
ตัวอยาง 4 (event-context.html) 
ตัวอยางตอไปนี้สาธิตการใชอุบัติการณ "moveend" เปนตัวฉุดใหเกิดการแสดงคาพิกัดละติจูด-ลองจิจูด ของจุด

กลางแผนท่ีคาใหมลาสุด โดยแสดงผลทุกคร้ังที่การเล่ือนแผนท่ีจากที่หนึ่งไปยังที่ใหมเสร็จส้ินลง 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
GEvent.addListener(map, "moveend", function() {   
        var center = map.getCenter(); 
        document.getElementById("message").innerHTML = center.toString(); 
    } 
); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
 
2.2.7 การเปด Info Window 
"Info Window" เปนบญัชรแสดงผลแบบผุดขึ้น (pop-up) ที่เปนไดทั้งขอความและ/หรือรูปภาพ มีไวเพื่อใช

นําเสนอขอมูล ณ ตําแหนงที่ตองการบนแผนที่ สรางขึ้นไดดวย openInfoWindow method โดยปอนคาพิกัดตําแหนงและ 
html element เปนองคประกอบ ทั้งนี้ html element คือสวนของเนื้อหาที่เขียนเปนรหัส html ตามที่ตองการนําเสนอใน 
Info Window หรือใชจาวาสคริปตสรางเปน html element ก็ได 

  
ตัวอยาง 5  การเปด Info Window (map-infowindow.html) 
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ตัวอยางนี้จะเปด "Info Window" สําหรับตําแหนงจุดกลางแผนที่โดยมีขอความ "Hello, world" แสดงอยูภายใน
บัญชรที่ผุดขึ้นนั้น 

var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
map.openInfoWindow(map.getCenter(),document.createTextNode("Hello, world")); 
 
2.2.8 วัตถุซอนทับบนแผนที่ (Map Overlays) 
Overlays หมายถึงวัตถุที่สรางขึ้นวางทับอยูบนแผนที่ถนนและ/หรือภาพถายดาวเทียมที่เปนฉากหลัง (เชน 

marker, polyline, polygon, และ ground overlay) ตัวอยางนี้แสดงการสราง marker จํานวน 10 ตัวเพื่อวางไวที่ตําแหนง
ตางๆ แบบสุม ในรหัสของตัวอยางขางลาง คําส่ัง GMarker(point) ทําหนาที่เขียน marker ณ ตําแหนงที่กําหนดดวยคา
ละติจูด-ลองจิจูดจากตัวแปร "point" โดยใชสัญกรปริยาย (default icon) ซึ่งมีลักษณะเปนหมุดปกอยูบนแผนที่ 

  
ตัวอยาง  Simple marker (marker-simple.html) 
Marker ที่สรางขึ้นใชสัญกรแบบปริยายซึ่งมีลักษณะเปนหมุดปกสีแดง ในโปรแกรมไมตองระบุคุณลักษณะใดๆ 

ของสัญกร 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
/* สราง marker วางไวในที่ตางๆ แบบสุมบนแผนที่จํานวน 10 ตัว */ 
// Add 10 markers to the map at random locations 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng(); 
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat(); 
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(), 
southWest.lng() + lngSpan * Math.random()); 
/* สรางหมุดปกโดยมีสัญกรแบบปริยาย */ 
map.addOverlay(new GMarker(point)); 
} 
 
ตัวอยาง  Marker with simple icon (icon-simple.html) 
Marker ที่สรางขึ้นใชสัญกรแบบงายๆ ซึ่งมีลักษณะเปนหมุดปกสีน้ําเงิน ในโปรแกรมตองระบุคุณลักษณะ

ของสัญกร 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
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map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
 
/* สรางสัญกรโดยเอาคุณลักษณะของตัวปริยายเปนตนแบบ */ 
var blueIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON); 
blueIcon.image = "http://www.google.com/intl/en_us/mapfiles/ms/micons/blue-dot.png"; 
 
/* ต้ังคาสัญกรเพื่อเตรียมไวใช */ 
markerOptions = { icon:blueIcon }; 
 
/* ใชสัญกรในการเขียน marker วางไวในที่ตางๆ แบบสุมบนแผนที่จํานวน 10 ตัว */ 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng(); 
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat(); 
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(), 
southWest.lng() + lngSpan * Math.random()); 
/* สรางหมุดปกโดยมีสัญกรแบบที่เตรียมไว */ 
map.addOverlay(new GMarker(point, markerOptions)); 
} 
 
ตัวอยาง Simple Polyline 
ตัวอยางนี้สาธิตการสราง Polyline อยางงาย เสนที่สรางควรเปนเสนส้ันๆ ระยะทางไมก่ีกิโลเมตร 
/* รูปแบบที่ใชในการสรางวัตถุ GPolyline([list_of_points], "stroke_color_code", stroke_thickness */ 
var polyline = new GPolyline([ 
new GLatLng(37.4419, -122.1419), 
new GLatLng(37.4519, -122.1519) 
], "#ff0000", 10); 
map.addOverlay(polyline); 
 
ตัวอยาง Geodesic Polyline 
ตัวอยางนี้สาธิตการสราง Geodesic Polyline ซึ่งเหมาะกับเสนที่มีความยาวมาก เชน ยาวหลายรอยกิโลเมตร 

เสนที่ไดจะเปนเสนโคงวงกลมใหญบนแผนที่ 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
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map.setCenter(new GLatLng(45.828799,-105.292969), 2); 
/* กําหนดคุณลักษณะ geodesic:true ในแบบ object literal เพื่อเตรียมไวใช */ 
var polyOptions = {geodesic:true}; 
/* รูปแบบที่ใชในการสรางวัตถุ GPolyline([list_of_points], "stroke_color_code", stroke_thickness, 

stroke_opacity, polyOptions */ 
var polyline = new GPolyline([ 
new GLatLng(40.65642, -73.7883), 
new GLatLng(61.1699849, -149.944496) 
], "#ff0000", 10, 1, polyOptions);/* นําคุณลักษณะที่กําหนดไวมาใชกับ new GPolyline() */ 
map.addOverlay(polyline); 
 
ตัวอยาง Simple Polygon 
ตัวอยางนี้สาธิตการสรางรูปปด (Polygon) อยางงาย ทุกคร้ังที่ผูใชคลิกภายในแผนที่นี้ จะเกิดรูปปดส่ีเหล่ียม

จตุรัสขนาดประมาณ 10 หนวย pixel ในบริเวณน้ัน 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
GEvent.addListener(map, 'click', function(overlay, latlng) { 
var lat = latlng.lat(); 
var lon = latlng.lng(); 
var latOffset = 0.01; 
var lonOffset = 0.01; 
/* รูปแบบที่ใชในการสรางวัตถุรูปปด GPolygon([list_of_points], "stroke_color_code", stroke_thickness, 

stroke_opacity, "fill_color_code", fill_opacity) */ 
var polygon = new GPolygon([ 
new GLatLng(lat, lon - lonOffset), 
new GLatLng(lat + latOffset, lon), 
new GLatLng(lat, lon + lonOffset), 
new GLatLng(lat - latOffset, lon), 
new GLatLng(lat, lon - lonOffset) 
], "#f33f00", 5, 1, "#ff0000", 0.2); 
map.addOverlay(polygon); 
}); 
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2.2.9 การตอบสนองตออุบัติการณ "click" 
การล่ันไกใหเกิดการกระทําอยางหนึ่งเม่ือผูใชคลิกตําแหนงบนแผนที่ จะตองทําการ register ตัวรับฟง (listener) 

เพื่อทําหนาที่รับฟงอุบัติการณ "click" ที่เกิดขึ้นบน GMap2 instance เม่ือมีอุบัติการณชนิดนั้นเกิดขึ้น ตัวรับฟงจะล่ันไก 
กอใหเกิด -- event handler จะไดรับ 2 arguments:  

1. marker ตัวที่ถูกคลิก (ถามี)และ  
2. คาพิกัดตําแหนง GLatLng ของตําแหนงที่ถูกคลิก 
ถาไมมี marker ใดถูกคลิก argument ตัวแรกจะมีคาเปน null 
หมายเหตุ: ขณะนี้ ในกลุม built-in overlay มีพียง Marker เทานั้น ที่สามารถตอบสนองอุบัติการณ "click" ได 

สวน overlay ชนิดอื่น เชน GPolyline ยังไมมีคุณสมบัติดังกลาว 
  
ตัวอยาง 7  การใชอุบัติการณคลิก 
ในตัวอยางตอไปนี้ เม่ือผูใชแผนท่ีคลิกที่ตําแหนงบนแผนที่ไมถูกตัว marker ที่มีอยูแลว จะเกิด marker ตัวใหม

เพิ่มขึ้น ณ ตําแหนงนั้น แตถาคลิกโดนตัว marker ใดที่มีอยู marker นั้นจะถูกลบทิ้งไป 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
GEvent.addListener(map, "click", function(marker, point) { 
if (marker) { 
    map.removeOverlay(marker); 
}  
else { 
    map.addOverlay(new GMarker(point)); 
} 
}); 
 
2.2.10 การเปด Info Window กํากับ Marker เพ่ือแสดงขอมูลแผนที่ 
ตัวอยางตอไปนี้แสดงการใช custom info window แสดงผลกํากับ marker ซึ่งใชสัญกรที่กําหนดขึ้นแบบซับซอน 

โดยใหตอบสนองตออุบัติการคลิก (click event) ทั้งนี้ใหมีผลตอการคลิก marker ทุกตัว ในการนี้เราใชความสามารถที่เปน
ขอดีของ JavaScript function closure ใหเกิดการเปล่ียนแปลงเน้ือหาที่นําเสนอภายใน info window ที่ปนเร่ืองของ 
marker แตละตัวเปนการเฉพาะ 

  
ตัวอยาง 8  Custom info window and icon (icon-custom.html) 
1. สาธิตการใช custom info window แสดงผลกํากับ marker โดยใหตอบสนองตออุบัติการคลิก 
2. สาธิตการสรางสัญกร ซึ่งในทางปฏิบัติเราอาจใช icon ตางๆเปนสัญลักษณแผนที่โดยสรางใหมีสวนที่แตกตาง

กันตรง foreground เพียงอยางเดียว แตมีสวนเหมือนกันที่ shape และ shadow วิธีดําเนินการอยางงายเพื่อใหได
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คุณสมบัติตามแบบที่กลาวคือ การใช copy constructor ของ GIcon class ซึ่งจะชวย copy คุณสมบัติทั้งหมดไปยัง icon 
ตัวใหมซึ่งจะเปนตัวที่เราทําการปรับแตงใหไดคุณสมบัติที่ประสงค 

var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
/* สราง base icon เตรียมไวรองรับการทํา marker โดยกําหนดคา shadow มิติตางๆ และ ฯลฯ ของ icon */ 
var baseIcon = new GIcon(); 
baseIcon.shadow = "http://www.google.com/mapfiles/shadow50.png"; 
baseIcon.iconSize = new GSize(20, 34); 
baseIcon.shadowSize = new GSize(37, 34); 
baseIcon.iconAnchor = new GPoint(9, 34); 
baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(9, 2); 
baseIcon.infoShadowAnchor = new GPoint(18, 25); 
/* ฟงกชันใชสราง marker ใหสัญลักษณของแตละตัวมีสวนประกอบเปนตัวอักษรตรงตามคาดัชนีของมันเอง */ 
function createMarker(point, index) { 
var letter = String.fromCharCode("A".charCodeAt(0) + index); 
var letteredIcon = new GIcon(baseIcon); 
letteredIcon.image = "http://www.google.com/mapfiles/marker" + letter + ".png"; 
/* สราง GMarkerOptions object ตามตองการ */ 
markerOptions = { icon:letteredIcon }; 
var marker = new GMarker(point, markerOptions); 
/* กําหนด Info window แบบเฉพาะตัวใหผุดขึ้นเม่ือคลิกที่ตัว marker */ 
GEvent.addListener(marker, "click", function() { 
marker.openInfoWindowHtml("Marker <b>" + letter + "</b>"); 
}); 
return marker; 
} 
/* สราง markers บนแผนที่จํานวน 10 ตัว ใหวางอยูในตําแหนงตางๆแบบสุม */ 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng(); 
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat(); 
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
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var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(), 
southWest.lng() + lngSpan * Math.random()); 
map.addOverlay(createMarker(point, i)); 
} 
 
2.2.11 Info Window แบบหลายแผนเอกสารซอนกัน 
การจัดให Info Window มีรูปแบบที่สลับซับซอนแบบ multiple named tabs สามารถทําไดโดยใช method สอง

ตัวซ่ึงไดแก 1 -- openInfoWindowTabs() และ 2 -- GInfoWindowTab 
  
ตัวอยาง 9 (tabbedinfowindow.html) 
ตัวอยางนี้แสดงการสราง tabbed info window อยางงาย โดยกําหนดใหปรากฏขึ้นดานบนของ marker ตัวหนึ่ง 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
/* จัดเนื้อหาที่นําเสนอภายใน info window ของเรา */ 
var infoTabs = [ 
new GInfoWindowTab("Tab #1", "This is tab #1 content"), 
new GInfoWindowTab("Tab #2", "This is tab #2 content") 
]; 
/* วาง marker ที่ตําแหนงกลางแผนที่และเปด  info window โดยอัตโนมัติ */ 
var marker = new GMarker(map.getCenter()); 
GEvent.addListener(marker, "click", function() { 
marker.openInfoWindowTabsHtml(infoTabs); 
}); 
map.addOverlay(marker); 
marker.openInfoWindowTabsHtml(infoTabs); 
 
2.2.12 การสรางสัญกร (Icons) 
สัญกรหรือไอคอนในที่นี้หมายถึงรูปกราฟกที่ส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ทําหนาที่เปนองคประกอบในการ

สราง marker หรือหมุดที่วางหรือปกบนแผนที่ ดังนั้นสัญลักษณแบบจุดที่ใชบนแผนที่จึงเกิดจากหมุดปกที่มีสัญกรแบบ
ตางๆ นั่นเอง 

  
ตัวอยาง 10 (icon-simple.html) 
ตัวอยางนี้แสดงการสรางหมุดปกจํานวน 10 ตัว ใหมีสัญกรหรือไอคอนท่ีใช G_DEFAULT_ICON เปนตนแบบ 

แลวกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสวนของ "รูปภาพสวนหนา" (foreground image) ใหกับสัญกรเหลานั้น 
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var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
 
/* สราง marker ขนาดจ๋ิวโดยใช base icon ที่เตรียมไว */ 
var blueIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON); 
blueIcon.image = "http://www.google.com/intl/en_us/mapfiles/ms/micons/blue-dot.png"; 
 
/* จัดคุณสมบัติของ GMarkerOptions object ที่ทําไว */ 
markerOptions = { icon:blueIcon }; 
 
/* สราง marker จํานวน 10 ตัววางไวในที่ตางๆ แบบสุมบนแผนที่ */ 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng(); 
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat(); 
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(), 
southWest.lng() + lngSpan * Math.random()); 
map.addOverlay(new GMarker(point, markerOptions)); 
} 
 
ตัวอยาง 11 (icon-complex.html) 
ตัวอยางนี้แสดงการสรางหมุดปกจํานวน 10 ตัว ใหมีสัญกรหรือไอคอนท่ีใชในโครงการ Google Ride Finder 

เปนตนแบบ แลวกําหนดคุณลักษณะสวนตางๆ ซึ่งไดแก image, shadow, iconsize, shadowSize, iconAnchor, และ 
infoWindowAnchor ใหกับสัญกรเหลานั้น 

var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
 
// Create our "tiny" marker icon 
var tinyIcon = new GIcon(); 
tinyIcon.image = "http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png"; 
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tinyIcon.shadow = "http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png"; 
tinyIcon.iconSize = new GSize(12, 20); 
tinyIcon.shadowSize = new GSize(22, 20); 
tinyIcon.iconAnchor = new GPoint(6, 20); 
tinyIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
 
// Set up our GMarkerOptions object literal 
markerOptions = { icon:tinyIcon }; 
 
// Add 10 markers to the map at random locations 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng(); 
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat(); 
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(), 
southWest.lng() + lngSpan * Math.random()); 
map.addOverlay(new GMarker(point, markerOptions)); 
} 
 
2.2.13 การใช XML และ Asynchronous HTTP เพ่ือนําเขาขอมูลแผนที่ 
ตัวอยางนี้แสดงการ download แฟมขอมูลแบบสถิตย (static file) ชื่อ "data.xml" ซึ่งบรรจุรายการคาพิกัด  

latitude/ longitude  ในรูปแบบ XML โดยใช GDownloadUrl method  หลังจากที่ download เสร็จ ก็ทําการ parse 
ขอมูลดวย GXml.parse method และนําคาที่ไดไปประมวลผลตอตามลําดับ โดยใหผลลัพธเปน marker วางบนแผนที่ใน
ตําแหนงตามคาที่กําหนดในเอกสาร xml ที่ใชเปนขอมูลปอนเขา 

  
ตัวอยาง 12 (async.html) 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
  
// ทําการ download แฟมขอมูลชื่อ data.xml และ load เขาสูแผนที่  
// รูบแบบและเนื้อหาของขอมูลเปนทํานองนี้: 
// <markers> 
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// <marker lat="37.441" lng="-122.141"/> 
// <marker lat="37.322" lng="-121.213"/> 
// </markers> 
GDownloadUrl("data.xml", function(data, responseCode) { 
var xml = GXml.parse(data); 
var markers = xml.documentElement.getElementsByTagName("marker"); 
for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 
var point = new GLatLng(parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")), 
parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"))); 
map.addOverlay(new GMarker(point)); 
} 
}); 
 
2.2.14 ตัวควบคุมแผนที่แบบประดิษฐเอง (Custom Map Controls) 
ในเวอรชัน 2 ผูใชสามารถสรางตัวควบคุม (เชน ตัวควบคุมการยอ/ขยาย หรือเล่ือนภาพ) ขึ้นใหมไดโดยทํา 

subclass จากตัว GControl class ที่มีอยูแลว ตัวอยางที่จะแสดงเปนการสรางตัว control แบบมีขอความกํากับที่ทํา
หนาที่ยอขยายภาพ ซึ่งจะแตกตางจากตัวยอขยายภาพ มาตรฐานแบบกราฟกลวนที่มีอยูแลว 

  
ในตัวอยางนี้มีการใช class ที่เก่ียวของช่ือ GTextualZoomControl เพราะมี method ที่จําเปนในการทํางาน 

ดังนี้ 
1/ initialize() method ใชสราง DOM element ของตัวควบคุมแผนที่ที่ตองการสรางขึ้น 
2/ getDefaultPosition method เพื่อ return คา GControlPosition ที่จะใชเม่ือตัวควบคุมแผนที่ของเราไดสราง

ขึ้นสําเร็จ 
และ 
3/ setButtonStyle_ method สําหรับต้ังคา CSS ใหไดรูปโฉมของตัวควบคุมที่เหมาะสม 
  
ดูเอกสารอางอิงเก่ียวกับ GControl class เร่ือง method ที่เราสามารถ override ในกระบวนการทํา custom 

controls เพื่ออานรายละเอียดเพิ่มเติม 
  
ตัวควบคุมแผนที่ทุกตัวตองจัดวางไวใน map container ซึ่งเปน div element ตัวหน่ึงเพื่อใหสามารถเขาถึงได

ดวย GMap2.getContainer() method 
  
ตัวอยาง 13 (control-custom.html) 
/* ตัว TextualZoomControl เปนตัวควบคุมที่เปนปุมมีขอความ "Zoom In" และ "Zoom Out" มีความแตกตาง

จากตัวควบคุมแบบสัญกร (icon) ที่ใชอยูบน Google Maps ตามปกติ 
*/ 
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function TextualZoomControl() { 
} 
TextualZoomControl.prototype = new GControl(); 
 
/* สราง div element เพื่อรองรับปุมควบคุมแผนที่แตละตัวจนครบทุกตัว แลวจัดวาง div element ทั้งหมดไว

ดวยกันใน div container ตัวหนึ่ง ซึ่งจะถูกจัดวางไวใน map container ตอไป 
*/ 
TextualZoomControl.prototype.initialize = function(map) { 
var container = document.createElement("div"); 
var zoomInDiv = document.createElement("div"); 
this.setButtonStyle_(zoomInDiv); 
container.appendChild(zoomInDiv); 
zoomInDiv.appendChild(document.createTextNode("Zoom In")); 
GEvent.addDomListener(zoomInDiv, "click", function() { 
map.zoomIn(); 
}); 
var zoomOutDiv = document.createElement("div"); 
this.setButtonStyle_(zoomOutDiv); 
container.appendChild(zoomOutDiv); 
zoomOutDiv.appendChild(document.createTextNode("Zoom Out")); 
GEvent.addDomListener(zoomOutDiv, "click", function() { 
map.zoomOut(); 
}); 
map.getContainer().appendChild(container); 
return container; 
} 
 
/* จัดตําแหนงของตัวควบคุมที่สรางขึ้นไวที่ดานบนซายของแผนที่ และต้ังคา padding ไว 7 หนวยจุดภาพ คา

อื่นๆ ปลอยใหเปนไปตามคาปริยาย */ 
TextualZoomControl.prototype.getDefaultPosition = function() { 
return new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_LEFT, new GSize(7, 7)); 
} 
 
/* กําหนดรูปลักษณของตัวควบคุมแผนที่ซึ่งจะสรางใหเปนปุมกด โดยตั้งคา CSS ตามความตองการ */ 
TextualZoomControl.prototype.setButtonStyle_ = function(button) { 
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button.style.textDecoration = "underline"; 
button.style.color = "#0000cc"; 
button.style.backgroundColor = "white"; 
  button.style.font = "small Arial"; 
button.style.border = "1px solid black"; 
button.style.padding = "2px"; 
button.style.marginBottom = "3px"; 
button.style.textAlign = "center"; 
button.style.width = "6em"; 
button.style.cursor = "pointer"; 
} 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.addControl(new TextualZoomControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.441944, -122.141944), 13); 
 
2.2.15  วัตถุวางบนแผนที่แบบทําเปนการเฉพาะ (Custom Overlays) 
วัตถุวางบนแผนท่ีแบบมาตรฐานมีอยู 4 อยาง (GMarker, GPolyline, GPolygonและ Ground Overlay) อาจไม

เพียงพอหรือสะดวกในการออกแบบงานแผนที่ Google Maps API เวอรชัน 2 นี้จึงเปดโอกาสใหผูใชสรางวัตถุ overlay ที่
ทําขึ้นเปนการเฉพาะเพ่ิมเติม เพื่อใหการออกแบบและประกอบแผนท่ีทําไดดี และหลากหลายขึ้นกวาเดิม 

  
ในหัวขอนี้จะแสดงการสราง Map overlay ลักษณะรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (rectangle) โดยผลที่ไดจะเปน subclass 

ของ GOverlay class ทํานองเดียวกับ marker และ polyline ซึ่งเปน map overlay เพียง 2 ชนิดที่มีอยูแลว  ในการเขียน
โปรแกรมจะตองทําให rectangle มี method 4 ตัวที่จําเปนขั้นตน ซึ่งไดแก initialize(), remove(), copy(), และ redraw() 

  
initialize() ทําหนาที่สราง DOM elements ใหสงผลเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางบนแผนที่ตามตองการ 
remove() ทําหนาที่กําจัดตัวเองออกไปจากแผนท่ี 
copy() ทําหนาที่สําเนาตัวเองเพ่ือนําไปใชเปน instance ตัวใหม 
redraw() ทําหนาที่สรางตัวเองขึ้นใหมบนแผนที่ใหถูกตองตรงตําแหนงตามมาตราสวนและการฉายแผนที่ใน

สถานะปจจุบัน 
  
(ดู เอกสารอางอิง 2 เร่ือง class reference for GOverlay สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ methods ที่เรา

สามารถ override ไดเม่ือทําการสราง custom overlays) 
  
DOM element ทุกตัวที่ใชประกอบเปน overlay จะถูกจัดไวบน map pane ซึ่งมีคา z-order ตามลําดับที่ในการ

แสดงผล เชน polylines ซึ่งถูกกําหนดใหอยูระดับเดียวกับ map layer จะถูกวางไวที่ G_MAP_MAP_PANE  รูปเงาของ 
Markers ถูกวางไวที่ G_MAP_MARKER_SHADOW_PANE ตัว Marker ถูกจัดไวที่ G_MAP_MARKER_PANE 
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การจัดวาง overlay elements ใหอยูบน pane ที่เหมาะสมชวยใหเกิดการแสดงผลที่สมควร กลาวคือ polylines 

อยูตํ่ากวา marker shadows และ info window แตอยูเหนือกวา overlays อื่นบนแผนที่  ในตัวอยางตอไปนี้ overlay ของ
เราจะถูกกําหนดใหอยูระดับเดียวกับ map ดังนั้นจึงตองใช G_MAP_MAP_PANE ซึ่งมีคา z-order นอยสุด ทั้งนี้เปนไปใน
แนวเดียวกันกับ GPolyline ซึ่งเปน overlay ปกติ 

  
ตัวอยาง 14 (overlay-custom.html) 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (Rectangle) ที่เราจะสรางขึ้นเปน overlay อยางงาย จะมีขอบเขต latitude / longitude บน

แผนที่โดยมีขนาดประมาณ 1/4 ของแผนที่ ลักษณะเสนขอบเขตของรูปสามารถกําหนดไดดวย ความหนา (weight) สี 
(color) และ ระดับความทึบแสง (opacity) 

function Rectangle(bounds, opt_weight, opt_color) { 
this.bounds_ = bounds; 
this.weight_ = opt_weight || 2; 
this.color_ = opt_color || "#888888"; 
} 
Rectangle.prototype = new GOverlay(); 
/* สราง div element เพื่อใชเปนตัวแทนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา */ 
Rectangle.prototype.initialize = function(map) { 
var div = document.createElement("div"); 
div.style.border = this.weight_ + "px solid " + this.color_; 
div.style.position = "absolute"; 
/* รูปส่ีเหล่ียมผืนผาของเราจะวางนอนที่ระดับเดียวกับแผนที่ ดังนั้น จึงตองจัดใหอยูที่ MAP_PANE pane ซึ่งมี

คา z-index เทากับของ map แตจะอยูตํ่ากวา marker shadows */  
map.getPane(G_MAP_MAP_PANE).appendChild(div); 
this.map_ = map; 
this.div_ = div; 
} 
/* ลบลาง div ตัวหลักออกไปจาก map pane */ 
Rectangle.prototype.remove = function() { 
this.div_.parentNode.removeChild(this.div_); 
} 
/* ทําการลอกขอมูลเพื่อใชสรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขึ้นใหม */ 
Rectangle.prototype.copy = function() { 
return new Rectangle(this.bounds_, this.weight_, this.color_, 
this.backgroundColor_, this.opacity_); 
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} 
/* สรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขึ้นใหม (Redraw) ใหสอดคลองกับการฉายแผนท่ีและระดับการยอขยายขณะนั้น */ 
Rectangle.prototype.redraw = function(force) { 
if (!force) return; 
/* คํานวณคาพิกัดของจุดมุมขอบเขตสองจุดตรงขามกันของ div เพื่อนําไปกําหนดขนาดและตําแหนงของรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาที่จะสรางขึ้น */ 
var c1 = this.map_.fromLatLngToDivPixel(this.bounds_.getSouthWest()); 
var c2 = this.map_.fromLatLngToDivPixel(this.bounds_.getNorthEast()); 
/* จัดขนาดและตําแหนงของ div ใหเหมาะสมโดยเอาคาพิกัดขอบเขตของมันเปนหลัก  */ 
this.div_.style.width = Math.abs(c2.x - c1.x) + "px"; 
this.div_.style.height = Math.abs(c2.y - c1.y) + "px"; 
this.div_.style.left = (Math.min(c2.x, c1.x) - this.weight_) + "px"; 
this.div_.style.top = (Math.min(c2.y, c1.y) - this.weight_) + "px"; 
} 
var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13); 
/* สรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาใหอยูบริเวณกลางแผนที่ โดยใหมีขนาดประมาณ 1/4 ของแผนที่ */ 
var bounds = map.getBounds(); 
var southWest = bounds.getSouthWest(); 
var northEast = bounds.getNorthEast(); 
var lngDelta = (northEast.lng() - southWest.lng()) / 4; 
var latDelta = (northEast.lat() - southWest.lat()) / 4; 
var rectBounds = new GLatLngBounds( 
new GLatLng(southWest.lat() + latDelta, southWest.lng() + lngDelta), 
new GLatLng(northEast.lat() - latDelta, northEast.lng() - lngDelta)); 
map.addOverlay(new Rectangle(rectBounds)); 
 
2.2.16 การแสดงขอมูลแผนที่จากแฟมขอมูล KML/GeoRSS 
Google Maps API สนับสนุนการใชขอมูลนําเขาที่อยูในฟอรแมต KML และ GeoRSS เพื่อแสดงผลเปนกราฟก

บนแผนที่ ขอมูลภายใน KML หรือ GeoRSS มีทั้งที่เปนรหัสสําหรับสรางองคแผนที่ประเภทจุด เสน และพ้ืนที่ ดังนั้นเม่ือ
นํามาแสดงผลบนแผนที่กูเก้ิล จะไดวัตถุที่เปน marker, polyline, และ polygon 

ในทางเทคนิค วัตถุที่ถูกสรางขึ้นบนแผนที่นี้จะเปน GGeoXml object โดยมี addOverlay() method เปน
กระบวนการทําหนาที่สราง และเราสามารถลบวัตถุประเภทน้ีทิ้งไดโดยใชคําส่ัง removeOverlay() 
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ตัวอยาง 15 การใชขอมูลรูปแบบ KML และ GeoRSS 
// ตัวอยางการใชขอมูลรูปแบบ KML และ GeoRSS 
// GGeoXml ใชขอความระบุ URL ของแฟมขอมูล KML หรือ GeoRSS เพื่อสราง GGeoXml object บนแผนท่ี 
// ในการประมวลผล Maps API สามารถแยกแยะไดเองวาเปนไฟล KML หรือ GeoRSS 
var map; 
var geoXml = new GGeoXml("http://mapgadgets.googlepages.com/cta.kml"); 
 
function onLoad() { 
if (GBrowserIsCompatible()) { 
map = new GMap2(document.getElementById("map"));  
map.addControl(new GLargeMapControl()); 
map.setCenter(new GLatLng(41.875696,-87.624207), 11);  
map.addControl(new GLargeMapControl()); 
map.addOverlay(geoXml); 
} 
} 
 
2.2.17 ภาพวางทับบนแผนที่ (Ground Overlay) 
GGroundOverlay (มีต้ังแต GMap version 2.79) คือวัตถุบนแผนที่ Google map สําหรับรูปภาพ

ส่ีเหล่ียมผืนผา (เชน แผนที่ภาพถายทางอากาศ) ที่นํามาวางทับบนแผนที่ การเขียนรหัสกําหนดรูปภาพมาวางบนแผนที่
จะตองระบุ URL และขอบเขตของภาพโดยใช Constructor ดังนี้ 

GGroundOverlay(imageUrl, bounds) ในที่นี้ bounds เปนรหัสกําหนดขอบเขตของรูปภาพ ซึ่งตองใช 
Constructor ดังนี้ 

GLatLngBounds(SW_latlong, NE_latlong) 
นอกจากนั้น ยังสามารถใช KML file กําหนดรายละเอียดของ Ground Overlay ไดอีกดวย 
 
ตัวอยาง (ใชจาวาสคริพท) 
... 
var thaitopo = 

GGroundOverlay("http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/mountains_rivers/color_shaded_relief.jpg", new 
GLatLngBounds(new GLatLng(5.5, 97), new GLatLng(20.5, 106))); 

... 
map.addOverlay(thaitopo); 
 
ตัวอยาง (ใช KML file) 
... 
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var gr_overlay = new 
GGeoXml("http://lecturer.eng.chula.ac.th/fsvskk/gglmap2/thai_gtopo30_ground_ovl.kml"); 

... 
map.addOverlay(gr_overlay); 
 
ตัวอยาง การใชขอมูลรูปแบบ jpeg file เปน ภาพวางทับบนแผนที่ 
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
map.setCenter(new GLatLng(40.740, -74.18), 12); 
/* กําหนดขอบเขตของ ground overlay */ 
var boundaries = new GLatLngBounds(new GLatLng(40.716216,-74.213393), new 

GLatLng(40.765641,-74.139235)); 
/* สรางวัตถุ ground overlay */ 
var oldmap = new GGroundOverlay("http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg", 

boundaries); 
map.addControl(new GSmallMapControl()); 
map.addControl(new GMapTypeControl()); 
/* วางวัตถุ ground overlay บนแผนที่ */ 
map.addOverlay(oldmap); 
 
2.2.18 ถาโปรแกรมมีปญหาจะทําอยางไร 
เม่ือรหัสโปรแกรมที่เขียนขึ้นมีความผิดพลาดหรือใชงานไมได  แนวทางแกไขที่ควรปฏิบัติมีหลายประการ เชน 
ตรวจดูวา API key ที่ใชวาถูกตองหรือไม 
ตรวจสอบรหัสใหถูกตอง อยาลืมวาในภาษา JavaScript อักษรตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญถือวาแตกตางกัน 

(case sensitive) 
ใช JavaScript debugger เชน ถาบราวเซอรเปน Firefox สามารถใช JavaScript console หรือ Venkman 

Debugger สวน MS Internet Explorer ใหใช Microsoft Script Debugger 
คนหาคําตอบใน Maps API discussion group ถาไมพบคําตอบ สามารถต้ังกระทูถามไดที่นั่น 
  
2.2.19 เว็บบราวเซอรที่สามารถใชงาน Google Maps API ได 

 เว็บบราวเซอรที่สามารถใชบริการของ Google Local ไดก็จะสามารถใช Google Maps API ไดดวยเพราะมี
ความตองการที่เหมือนกัน หากตองการเขียนรหัสตรวจสอบขีดความสามารถของบราวเซอรวามีความเขากันไดกับ 
Google Maps API หรือไมสามารถใช Global method ที่ชื่อ GBrowserIsCompatible() ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน Google 
Maps API ใหทําหนาที่ตรวจก็ได ขณะที่เรียบเรียงบทความนี้ (พฤษภาคม คศ. 2006) เว็บบราวเซอรรุนปจจุบันของ MS 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, และ Opera ตางก็สามารถใชงานไดดี 
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 2.2.20  รวมคํายอและขอความเต็ม 
 AJAX = Asynchronous Javascript and XML 

API = Application Program Interface 
CSS = Cascading Style Sheet 
DOM = Document Object Model 
GIS = Geographic Information System 
GPS = Global Positional System 
HTML = Hyper-Text Markup Language 
JSON = JavaScript Object Notation 
URL = Universal Reference Locator 
XHTML = XML Hyper-Text Markup Language 
XML = Extensible Markup Language 
 
2.2.21 รวม Link ที่เกี่ยวของ กับ Google Maps API และที่มีประโยชน 
Google Maps: http://maps.google.com/ 
Google Maps API home: http://www.google.com/apis/maps/documentation/reference.html 
Signup for API key: http://www.google.com/apis/maps/signup.html 
Help and FAQ: http://www.google.com/apis/maps/fag.html 
Terms Of Use: http://www.google.com/apis/maps/terms.html 
Documentation: http://www.google.com/apis/maps/documentation/reference.html 
Official BLOG: http://googlemapsapi.blogspot.com/ 
API Discussion Group: http://groups.google.com/group/Google-Maps-API 
Other resources (tutorial, etc.)  
Mapki: http://www.mapki.com/ 
Mike Williams' tutorial: http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps/index.htm 
Programmable Web: http://www.programmableweb.com/api/GoogleMaps 
Google Maps Mania: http://googlemapsmania.blogspot.com/ 
http://www.tipsiam.com/Google-Maps-API-for-Google-Map-Mashup.htm 

 http://www.ninenik.com/ 
 
  ผลงานประเภท Web map ในอดีตเปนงานท่ีมีความสลับซับซอน ตองลงทุนสูงในการจัดทําและบํารุงรักษา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ/ดาวเทียม และเทคโนโลยีสนับสนุน ที่ผานมาจึงเปนงานที่
จํากัดอยูในวงแคบเฉพาะองคกรขนาดใหญเทานั้น การใหบริการของ Google ในรูปแบบ Google Maps API ทําใหผูใชทั่ว
โลกสามารถสราง Web map (Map mashup เปนเว็บแมพชนิดหนึ่ง) ที่มีคุณสมบัติตามกําลังความสามารถของแตละ
บุคคลโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม นับวาเปนการปฏิวัติคร้ังสําคัญในวงการแผนที่บนอินเทอรเน็ต บริการดานแผนที่ของ 
Google กอใหเกิดความต่ืนตัวขึ้นเปนอยางสูงในวงการอินเทอรเน็ตที่มีความตองการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ



 2-27 Irr-Integrated DataBase WMS 

ขอมูลบนเว็บไซตใหนาสนใจโดยมีแผนที่เปนองคประกอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหคูแขง เชน Yahoo, Microsoft และ 
MapQuest ตองรอนตัวเปดใหบริการฟรีในลักษณะคลาย ๆ กัน บทความนี้ไดกลาวถึงขั้นตอนการสราง Google Maps 
Mashup สําหรับผูสนใจ ไดใหตัวอยางที่สามารถนําไปทดลองใชงานไดที่ครอบคลุมขีดความสามารถอันนาสนใจของ 
Google Maps อยางพอเพียงที่จะชวยใหผูใชเห็นรายละเอียดการทําโปรแกรมพอสมควร มีความเขาใจในกลไกการทํางาน
บางตามสมควร และ นาจะชวยใหเร่ิมตนลงมือไดอยางม่ันใจ 

(เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารยสวัสด์ิชัย เกรียงไกรเพชร ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  April 5, 2008. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.tipsiam.com/Google-Maps-API-for-
Google-Map-Mashup.htm. 10 เมษายน 2559) 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 ผูศึกษา มีกระบวนงานในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบWeb Map Service Applcation 
โปรแกรม“IRR Integrated”   ดังนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา  มีดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของตางๆ และศึกษาระบบ Web-Based ที่เหมาะสม 

 2. วิเคราะหและออกแบบตนแบบระบบบริการเว็บสําหรับใชงาน 

 3. ออกแบบฐานขอมูล ในสวนที่เก่ียวของระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ที่จะนํามาพัฒนา 

 4. จัดทําฐานขอมูล ในสวนเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ที่พัฒนา 

 5. เขียนและทดสอบโปรแกรม 

 6. สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทําคูมือการใชงาน 

 
3.2 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 3.2.1 อุปกรณฮารดแวรที่นํามาใช 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร  

- หนวยประมวลผล  Intel® Pentium® Processor (Dual Core) 
- Intel® Pentium® Processor (Dual Core) 
- Windows 8.1 Single Language 64 Bit 
- 4GB Memory 
- 500GB Hard Drive 
- Powered by Intel® Pentium® 3558U processor with Windows 7 (64Bit)  

3.2.2  ซอฟตแวรที่นํามาใช 
  -  ระบบปฏิบัติการ Windows 7 (64Bit) 

  -   Appserv 2.5.10 
  -   PHP + MySQL Database System 
  -   phpMyAdmin 4.6.0 is released 
  -   Edit Plus 3 
  -   Web Browser google Chrome 
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3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
ลํา
ดับ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 หมายเหต ุ

1 ศึกษาขอมูล / /      

2 วิเคราะหและออกแบบระบบ  / /     

3 ออกแบบฐานขอมูล   /     

4 จัดทําฐานขอมูล   /     

5 เขียนและทดสอบโปรแกรม   / / /   

6 สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ 

    /   

7 จัดทําคูมือเผยแพรการใชงาน      /  

 
3.4 สรุป 
 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาออกเปน 7 ขั้นตอน  คือ ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของตางๆ และศึกษาระบบ Web-

Based ที่เหมาะสม  วิเคราะหและออกแบบตนแบบระบบบริการเว็บสําหรับใชงาน  ออกแบบฐานขอมูล ในสวนที่เก่ียวของ
ระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ที่จะนํามาพัฒนา  จัดทําฐานขอมูล ในสวนเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ ของ 
งานพัฒนา “IRR-Integrated DataBase”  ซึ่งเปน Web Map Data Base Service ApplicationGoogle Map ที่
พัฒนา  เขียนและทดสอบโปรแกรม   และสรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทําคูมือและเผยแพรการใชงาน รวม
ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาจัดการความรูและอภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบWeb Map Service Applcation โปรแกรม“IRR Integrated” ใน
การศึกษาคร้ังนี้  ไดนําเอา Extension Gmaps มาทําการแกไข เพื่อเช่ือมฐานขอมูลกับขอมูลภูมิสารสนเทศของ Google 

Maps มาประยุกตใชงาน  รวมกับการบริการเว็บเพื่อความสมบูรณของระบบ  และสอดคลองกับการใชงาน  ซึ่งการ
นําเสนอจะแบงออกเปน  การวิเคราะหระบบงานเดิน เพื่อหาความตองการของ Application จากขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

 ศึกษาระบบงานเดิม  พบวาการทํางานในปจจุบัน ยังไมมีการนําระบบ Web Map Service มาใชในการส่ือสาร 
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  แตนํามาใชกับการแสดงท่ีต้ังและ Weblink ของระบบโทรมาตรบางบางโครงการ การบันทึก
ขอมูลและการเก็บขอมูลแยกสวน เอกสารยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน  เชน  อยูในแฟมขอมูลเอกสารไมโครซอฟเวิรด  หรือ
ตารางขอมูลเอ็กซเซล และบางสวนยังอยูในรูปแบบการจดบันทึกดวยมือ และถายภาพสงรายงาน ไมสามารถเห็นภาพวา
ทําอะไรอยูตรงไหนในระบบแผนท่ี  ไมสามารถนํามาวิเคราะหรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถแปลงเปน
ขอมูลสารสนเทศไดในทันที   การเก็บพิกัดของส่ิงตางๆในพื้นที่ตองใชเคร่ือง GPS หลากหลายระบบ บางคร้ังการต้ังคา
ระบบ Datum และระบบแผนท่ีตางๆไมถูกตอง ไมสามารถบันทึก ลงสูฐานขอมูลไดในทันที ตองจดคามาปอน
คอมพิวเตอรในภายหลัง ทําไดทีละเคร่ือง ทีละคน ซึ่งมีความยุงยาก เสียเวลาการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
 
4.2 การออกแบบการทํางานของระบบใหม 
 หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหระบบการทํางานในปจจุบันแลว จึงมีความเขาใจระบบการทํางานท่ีถูกตอง 
สามารถทําการวิเคราะหและออกแบบระบบใหมขึ้นมาได  ซึ่งในการออกแบบนั้น  จะมุงเนนถึงความตองการของผูใชระบบ
เปนหลัก  ซึ่งจะตองใชงานไดงาย รวดเร็ว ปอนขอมูลไมมาก โปรแกรมไมมีความซับซอน  โดยเร่ิมจากการศึกษาความ
ตองการและขอบเขตของระบบงาน  คุณสมบัติของระบบงาน สวนประกอบตางๆท่ีควรจะมี  โดยแสดงรายละเอียด
ความสัมพันธของระบบงานกับผูที่เก่ียวของในการทํางาน 

 ศึกษาการนําขอมูลจาก Google Maps API  ตองจัดทําตารางฐานขอมูลในการเก็บคา Configulation  เชน   
คียของ Google API ชนิดแผนที่ ชนิดการซูม ขนาดของแผนที่ที่จะใชแสดงผล และช่ือของไอคอน  ศึกษาหาระบบบริการ
เว็บที่เหมาะสม ระบบนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชงานภายใตระบบอินเตอรเน็ต  สามารถคนหา  แกไข ปรับปรุง   ขอมูลภูมิ
สารสนเทศท่ีออกแบบไวไดในทุกที่ทุกเวลาผานเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทสมารทโฟน  การทําระบบจึงอยูในรูปของ 
Web-Based Map Service  โดยใชการเช่ือมตอกับฐานขอมูลที่นิยมกันก็คือ  AppServ Mysql 

 จากการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหมสามารถนํามาสรางยูสเคสไดอะแกรมของระบบงาน  โดย
ประกอบดวย แอ็คเตอร และยูสเคส  โดยแอ็คเตอร ที่ควรมีในระบบนี้  ไดแก 
 1. ผูใชงาน (User)  หรือเจาหนาที่หนวยงานที่เก่ียวของ  ตลอดจนเครือขายและผูใชงานทั่วไป เปนผูบันทึกขอมูล 
 2. เจาหนาที่ (Staff)  เปนหัวหนางานหัวหนาฝายของโครงการชลประทานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เปนผูบันทึกขอมูล 
แกไข ปรับปรุง ลบ ขอมูลในฐานขอมูล 
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3.  ผูบริหาร (Manager)  ในระดับตางๆ  เปนผูที่สามารถเขาระบบตามสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบ  
สามารถดําเนินการตางๆได ตลอดจน Export ขอมูลไปวิเคราะหใน Google Fusion เปน Information เพื่อการ
ตัดสินใจ ตอไป 

4. ผูดูแลระบบ(Admin)  ทําหนาที่กําหนดสิทธิและจัดการขอมูลใหผูใชงานตามสิทธิ ตามตําแหนงรับผิดชอบ 

 
4.3 การออกแบบฐานขอมูล 

Field Type Size Key Type Description 
id Int(20) 20 PK รหัสขอมูล 
lat Varchar(10) 10  เก็บขอมูลพิกัด Lattitude อัตโนมัติ 
lng Varchar(10) 10  เก็บขอมูลพิกัด Longitudeอัตโนมัติ 

name Varchar(250) 250  เก็บช่ือสถานท่ีหรือบุคคลอางอิง 
tel Varchar(10) 10  เก็บเบอรโทรศัพทที่ติดตอกลับได 
address Varchar(400) 400  เก็บที่อยูของสถานที่หรือบุคคลอางอิง 
type1 Varchar(200) 200  เก็บขอมูลประเด็นปญหาหรือเร่ืองที่แจง 
situation Varchar(500) 500  สถานการณน้ําในพื้นที ่สถานะภาพพื้นที่ 
note Varchar(500) 500  บันทึกขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 

staff Varchar(250) 250  ผูเก่ียวของหรือหนวยงานเก่ียวของ 
pic Varchar(250) 250  เก็บ Link ภาพประกอบ 

time datetime  Current-
timeStamp

เก็บขอมูลวันเวลาที่บันทึกอัตโนมัติ 

 
 
 
 

 



 

 

4-3 Irr-Integrated DataBase WMS 

 

 
 
4.4  การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) 

 ในสวนของการออกแบบหนาเว็บ และ User Interface ที่เหมาะสมสําหรับผูใชงานระบบ  ใหผูใชงานใชได
โดยงาย สะดวกสบาย ในการ บันทึก คนหา แกไข ผานปุมควบคุม และฟอรมรับคาตางๆ  โดยใหสามารถดําเนินการได ณ 
จุดที่ปฏิบัติงานทํางานบนแผนที่ไดเลย ทําใหสะดวก และงายตอการใชงานเปนอยางมาก 

 
4.4.1 การเขาสูโปรแกรม 

 1) เปดการรับสัญญาณ Internet  

2) เปดอนุญาต”การรับตําแหนง” บน
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ Smart Phone เรียบรอย
แลว 

 3) เปดโปรแกรม Browser เขาสู 
WebSite : http://www.pncenter.com/news 
ใส UserName และ Password กด Log In เขาสู
หนาบันทึกขอมูลของโปรแกรม  

  
4.4.2 การบันทึกขอมูล 

 1) แนใจวาไดเปดการอนุญาต”การรับตําแหนง” บนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ Smart Phone เรียบรอยแลว 
2) ที่เมนู “Go To Input Data Map” 

 3) มุมขวาลางของแผนที่ “กด Icon รูป ตาไกสีดํา” จะเปล่ียนเปนสีฟา Scan หาตําแหนงที่เคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือ Smart Phone อยู รอจนขึ้นจุดสีฟากระพริบในแผนที่พรอม Zoom Out  หรือขึ้นปายช้ี “คุณอยูที่นี่” ปรากฏบนแผน
ที่ โปรแกรมจึงจะพรอมใหบันทึกขอมูลบนแผนที่ 
 4) “คล๊ิกเลือกตําแหนงบนแผนที่” จะขึ้นแบบฟอรมรับขอมูลแสดงพิกัด Lat-Long อัตโนมัติ  เม่ือไดตําแหนงที่
ตองการแลว ใหกรอกขอมูลในฟอรม ยกเวนชอง “Link ภาพ” หรือ “ชื่อภาพประกอบ”(ซึ่งจะนําเขาในขั้นตอนหลัง) 
 5) กด “Save” โปรแกรมจะบันทึกขอมูลและขึ้น Pop Up แสดงขอมูลที่เราบันทึก กด “ตกลง” 
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ภาพประกอบ 4.4.2 ขอ 1) และ 2) ภาพประกอบ 4.4.2 ขอ 3) 

 

 
ภาพประกอบ 4.4.2 ขอ 4) ภาพประกอบ 4.4.2 ขอ 5) 

 
4.4.3 การแกไขขอมูล และ ลบขอมูล 

 1) กดเมนู “Go To Edit” จะขึน้ตารางขอมูลในฐานขอมูลทั้งหมด ขอมูลที่นําเขาลาสุดจะอยูบรรทัดสุดทาย 2
ชองทายของตารางแตละบรรทัดจะมีขอความ Link ไปที่ “Edit” และ “Delete” ขอมูลในบรรทัดนั้นๆ 
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2) เม่ือตองการแกไขขอมูล Record ใด ใหกด “Edit” Record นั้นๆ จะขึ้นแบบฟอรมใหแกไขขอมูล สามารถ
แกไขคาพิกัด และขอมูลอื่นๆไดตามตองการ แกไขเสร็จแลวกด “EDIT”เพื่อบันทึกขอมูลใหม 

3) เม่ือตองการลบขอมูล Record ใด ใหกด “Delete” Record นั้นๆจะขึ้นตารางขอมูลขึ้นมาใหกด 

“Delete”ยืนยันการลบอีกคร้ัง 

ภาพประกอบ 4.4.3 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.3 ขอ 2) 

 
4.4.4 การ Upload ภาพ 

1) กดเมนู “Upload Picture” เลือกไฟลภาพที่ตองการใชประกอบรายงาน จากเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ
ภาพถาย ขนาดไมเกิน 1 Mb (อาจใชการ Download ภาพจาก Line หรือ Face Book จะไดภาพไมเกิน 1 Mb) 
โปรแกรมจะRandom ตัวเลข 10 หลัก ตอทายช่ือไฟลที่Upload และจะปรากฏช่ือไฟลที่บรรทัดสุดทายใตภาพ 

2) Copy ชื่อไฟลทั้งหมดในบรรทัด นําไปวางท่ี “ชื่อภาพประกอบ” ที่ชองรับขอมูลดานลางสุดของแบบฟอรม 
Edit ของขอมูล Record ที่ตองการใสภาพประกอบ และกด “Edit” เพื่อบันทึกขอมูล 
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ภาพประกอบ 4.4.4 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.4 ขอ 2) ภาพประกอบ 4.4.4 ขอ 2) 

 
4.4.5 การเลือกขอมูลในฐานขอมูล 

1) เลือกขอมูลทั้งหมดโดยไมระบุคําคน (ทุกชวงเวลา) กดเมนู “คนหาขอมูลทั้งหมด” จะแสดงตารางขอมูล
ทั้งหมดทุกชวงเวลาในฐานขอมูล 

2) เลือกขอมูลทั้งหมดตามคําคน (ทุกชวงเวลา) กดเมนู “คนหาขอมูลทั้งหมด” ใสคําคน และกด “คนหา” จะ
แสดงตารางขอมูลที่มีคําคนอยูทั้งหมดทุกชวงเวลา 

3) เลือกขอมูลตามคําคนและชวงเวลา กดเมนู “หาโดยคําคนและชวงเวลา” ใสคําคน ใสวันเร่ิม และใสวัน
สุดทาย (รูปแบบการปอนเปน ป-เดือน-วัน-เวลา) และกด “Search” จะแสดงตารางขอมูลที่มีคําคนอยูทั้งหมดตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนด 
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ภาพประกอบ 4.4.5 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.5 ขอ 2) ภาพประกอบ 4.4.5 ขอ 3) 

 
4.4.6 การเลือกขอมูลใหแสดงบนแผนที่ 
1) ใหแสดงขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลบนแผนท่ี ไปเมนู “Go To Information Map” จะแสดงขอมูลทั้งหมด

ในฐานขอมูลบนแผนที ่หากชี้ไปที ่Icon ที่แสดงบนแผนท่ีจะขึ้น PopUpแสดงขอมูลพรอมภาพถายประกอบในแตละ Icon 

2) ใหแสดงขอมูลเฉพาะท่ีเลือกตามคําคน หรือขอมูลทั้งหมดโดย ไมกําหนดชวงเวลา ไปเมนู “Go To Map 

Search” ใสคําคน และกด “Search”  จะแสดงขอมูลตามคําคน ที่มีทั้งหมดในฐานขอมูลบนแผนที ่หากไมใสคําคน จะ
แสดงขอมูลที่มีทั้งหมดในฐานขอมูลบนแผนที่  หากชี้ไปที ่Icon ที่แสดงบนแผนท่ีจะขึ้น PopUpแสดงขอมูลในแตละ Icon 

3)ใหแสดงขอมูลเฉพาะท่ีเลือกตามคําคนและชวงเวลา ไปเมนู “คนแผนที่ตามชวงเวลา” ใสคําคน ใสวันเร่ิม และ
ใสวันสุดทาย (รูปแบบการปอนเปน ป-เดือน-วัน-เวลา) และกด “Search” จะแสดงขอมูลที่มีคําคนอยูทั้งหมดบนแผนท่ี
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด พรอมแสดงจํานวนขอมูลที่สืบคนได  หากชี้ไปที ่ Icon ที่แสดงบนแผนท่ีจะขึ้น PopUpแสดงขอมูล
พรอมภาพถายประกอบในแตละ Icon 

   ภาพประกอบ 4.4.6 ขอ 2) 
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ภาพประกอบ 4.4.6 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.6 ขอ 3) 

 
4.4.7 การ DownLoad ขอมูลจากฐานขอมูลเปน Excel ไฟล (.xls) 
1) ตองการ Download ขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล ไปที่เมนู “Download All Data”จะขึ้น PopUp ใหเก็บ

ไฟลขอมูล location-export.xls ที่มีขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล 
2) ตองการ Download ขอมูลตามคําคน และชวงเวลาที่เลือกจากฐานขอมูล ไปที่เมนู “Download Select 

Data” ใสคําคน ใสวันเร่ิม และใสวันสุดทาย (รูปแบบการปอนเปน ป-เดือน-วัน-เวลา) และกด “Search” จะขึน้ PopUp 

ใหเก็บไฟลขอมูล location-export.xls ที่มีขอมูลตามคําคนที่มีอยูทั้งหมด ตามชวงเวลาที่กําหนด 
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ภาพประกอบ 4.4.7 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.7 ขอ 2) 

 
4.4.8 การใชเคร่ืองมือแสดงพิกัดวัดระยะทางและวัดพื้นที่ 
1) ไปที่เมนู “Go To Map Calculator” ถาตองการ Clear งานที่ทําเดิมให คล๊ิก Icon รูปมือ ถาตองการ

คํานวณระยะทางในแผนท่ี ให คล๊ิก Icon รูปเสน แลวคล๊ิกไปตามแผนที่ตามตองการ ถาตองการคํานวณพื้นที่ในแผนที่ ให 
คล๊ิก Icon รูปพื้นที่ แลวคล๊ิกไปตามแผนที่ตามตองการจนครบวงรอบ คาพิกัดที่คล๊ิกไปตามเสนทาง และผลการคํานวณท่ี
ไดจะแสดงอยูในชองแสดงผลดานลางของแผนท่ี 
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ภาพประกอบ 4.4.8 ขอ 1) ภาพประกอบ 4.4.8 ขอ 1) 

 
4.5  การนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอ และสรุปเปนสารสนเทศภูมิศาสตร ใน Open Source อื่นๆ 

4.5.1 การนําเขาขอมูลใน Google Fusion Tables 

1) การเตรียมขอมูล  

- ใหDouble Click ไฟล “location-export.xls” ที่ Export มาจากโปรแกรม IRR-Integrated จะขึ้น PopUp 

ไฟลอยูในรูปแบบที่แตกตางจาก Ms Excel จะเปดแฟมหรือไม ใหกด “ใช” ก็จะสามารถเปดดูขอมูลไฟลได 

 
- หากหัวตารางเปนบรรทัดวางใหลบบรรทัดวางออกทั้งหมด มิฉะนั้นจะนําเขาโปรแกรมไปยัง Application อื่นๆ

ไมได  แลว Save As ไฟลต้ังชื่อใหมใหเปนนามสกุล       * .xlsx จะเห็นวามีตาราง 2  Column หลังเปนคาพิกัด Lat,Long 

เพื่อใชนําเขาโปรแกรม Google Fusion Tables และขอมูลคาพิกัด Long,Lat เพื่อใชนําเขาโปรแกรม QGIS DeskTop 
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2) การนําเขาขอมูล 

- เปด Browser ไปที่ Google Log In เขาตามชื่อบัญชีของ Google คล๊ิกที่ Icon Google Drive (รูป
สามเหล่ียม) และคล๊ิก My Drive => More => Google Fusion Tables ตามลําดับ 

นําเขาขอมูลที่ Export จาก โปรแกรม IRR-Integrated เขา Google Fusion Tables 

 
- คล๊ิกเลือกไฟล .xlsx จากขั้นตอนการเตรียมขอมูล กด Next จะขึ้นใหเราเลือก Row ที่ใชเปนหัวตารางเลือก 1 

เลือกขอมูลที่เราเตรียมไวจากขั้นตอนการเตรียมขอมูล นําเขาขอมูลสําเร็จจะขึ้นหนานี ้
 
- คล๊ิก Next จะขึ้นใหเราใส Attibute ไฟล => กดผาน Finish  เราจะไดตารางขอมูลพรอมวิเคราะหดวย

เคร่ืองมือตางๆ ของ Google Fusion Tables ใหเรา Add มีอยู 5 เคร่ืองมือ คือ Row Layout /Card Layout / 

Summary / Chart /  Map 
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สามารถบันทึกรายละเอียด Attribute ไฟลได มีเคร่ืองมือใหใชวิเคราะห  5 รูปแบบ 

 
- ผลจากการใชเคร่ืองมือวิเคราะห และแปลงขอมูลเปน Information ทั้ง 5 เคร่ืองมือ ปรากฏตามภาพตัวอยาง 

มุมมองเคร่ืองมือ Card มุมมองเคร่ืองมือ สรางMap 

มุมมองเคร่ืองมือ สราง HeatMap มุมมองเคร่ืองมือสราง กราฟ 
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มุมมองเคร่ืองมือสราง Group Chart 

 
4.5.2 การนําเขาขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและนําเสนอตอใน  QGIS  DeskTop 

1) การเตรียมขอมูล 
- เปดไฟล “location-export.xlsx” ที่ได Save As จากขั้นตอนการเตรียมขอมูลที่ผานมา Save As ใหเปน

นามสกุล * .csv (Comma delimited) 

2) การนําเขาขอมูล 
 - เปดโปรแกรม QGIS  DeskTop  (สามารถ Download ไดจาก www.qgis.org/ เปน Open Source ใชงาน
ไดฟรี) 
 
 - ไปที่เมนู Layer => Add Delimited Text Layer…=>  
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นําเขาขอมูล *.csv  ที่เมนู Layer => Add Delimited Text Layer… 

 
- เลือกไฟล *.csv ที่เตรียมไว ต้ังคาตางๆตามภาพ โดย X field เปนคา Longitude, Y field เปนคา Lattitude 

 
ตองใหความสําคัญกับการต้ังคาขอมูลนําเขาตามภาพ หากผิดพลาดจะไมสามารถนําเขาขอมูลได 
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- การนําเขาขอมูลที่ Export จาก Program Irr-Integrated ไดสมบูรณ สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดอยาง
หลากหลายเหมือนกับ โปรแกรม GIS ลิขสิทธิ์ราคาแพง  เชน สามารถนําเขา Google Map มาเปน Base Map โดยไป
เมนู Web => OpenLayer plugin =>Google Map => Google Satellite (เปนปล๊ักอินที่ Downloadมาใช) 
 

การนําเขาขอมูลแผนที่ Google Map  ที่เมนู Web=> OpenLayer plugin =>Google Map => Google Satellite 

ใชแผนที่ Google Map เปน Base Map 
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- โดยในแตละ Layer ที่นําเขา สามารถ วิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางหลากหลาย ที่เมนู Properties ของ
แตละ Layer หรือวิเคราะหหลาย Layer รวมกัน ในรูปแบบอื่นๆไดอยางไมมีปญหา 

สามารถ วิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางหลากหลาย ที่เมนู Properties ของแตละ Layer 

 
- 

ตัวอยางการแยกแยะขอมูลตาม Column ขอมูลที่ตองการ 
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ตัวอยางการแสดงแนวโนมของขอมูลโดยมุมมอง Heat Map 

 
4.6  ขอวิจารณการใชงาน 

 จากการทดสอบการใชงานของโปรแกรม สามารถสนองตอบความตองการเคร่ืองมือชวยในการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการไดเปนอยางดี จากนี้หากผูบริหารยังไมมีการกําหนดใหมีการพัฒนาโปรแกรมอื่นๆที่สมบูรณกวามาใชเปน
มาตรฐาน ผูพัฒนาจะตองเรงสรางการรับรูและขยายการใชงานใหเปนเคร่ืองมือที่สมบูรณมีมาตรฐาน ในโอกาสตอไป 

4.6.1 ขอจํากัดการใชงานของโปรแกรม  
1) ผูพัฒนาจะตองเรงกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล การจัดการขอมูล การแกไข และการลบขอมูล เพื่อความ

ปลอดภัย และช้ันความลับของขอมูลในฐานขอมูล ซึ่งจะตองไดรับขอคิดเห็น และกําหนดโดยผูเช่ียวชาญและผูบริหารแต
ละระดับกอน (กําหนดเปนแผนการพัฒนาโปรแกรมตอไปตามความตองการของผูบริหาร) 

2) เนื่องจากการออกแบบฐานขอมูลสําหรับโปรแกรมนี้ มุงเนนใหผูปฏิบัติงานใชงานไดงายที่สุด และกรอกขอมูล
เปนบทสรุปใหนอยที่สุด ครอบคลุมการใชงานในทุกๆเร่ืองทุกๆดาน การจะนําขอมูลไปใชเฉพาะกิจและตองการวิเคราะห
ขอมูลใหไดดังประสงค จําเปนจะตองกําหนดรูปแบบการบันทึกใหกับผูใชใหเปนแนวทางเดียวกันในแตละเร่ือง ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดไมยากนัก (กําหนดเปนแผนการพัฒนาโปรแกรมตอไปตามความตองการของผูบริหาร) 

3) ผูพัฒนาโปรแกรม ตองการประหยัด Resource ของ Server ซึ่งไมไดเตรียมไวสําหรับรองรับการ ใชงาน
ขอมูลขนาดใหญ จึงจํากัดขนาดและจํานวนการ Upload ภาพ และไมเปดเก็บภาพเปนแบบ Collection ภาพ  ลดความ
ซับซอนของโปรแกรม พยายามเลือกใช Script งายๆ เพื่อใหสามารถศึกษาตอยอดไดงาย และไมไดเขียนโปรแกรมให
สามารถ บันทึกประวัติการใชงาน บันทึกการคนหา บันทึกและพิมพภาพหนาจอ เพราะเห็นวาเทคโนโลยีปจจุบัน ผูใช
สามารถ บันทึกหนาจอไดโดยงายหลายรูปแบบ ความละเอียดเพียงพอกับการนําไปประชุมและจัดทํารายงาน (กําหนด
เปนแผนการพัฒนาโปรแกรมตอไปตามความตองการของผูใช) 

4) ผูพัฒนาจะตองเรงรับฟงปญหาในการใชงาน และความตองการของผูใช เพื่อปรับปรุงการใชงานของ
โปรแกรมใหครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สูความเปนมาตรฐาน ตอไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาและจัดการความรูในครั้งนี้  เพื่อพัฒนา “Web Map DataBase Service Application” นําขอมูล
มาทําโมเดลเพื่อชวยในการติดตามการบริหารจัดการน้ําบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรผานไดนามิคเว็บเซอรวิส  ชวย
ในการทํางานในเชิงขับเคล่ือนบูรณาการบริหารจัดการน้ํา บน Area Approach เดียวกัน มีความเปนเอกภาพ แตละฝาย
สามารถเก้ือหนุนการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหประเมินผล ประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ไดทันที  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการศึกษา  คือ  ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของตางๆ และศึกษาระบบ Web-Based ที่เหมาะสม  วิเคราะหและออกแบบ
ตนแบบระบบบริการเว็บสําหรับใชงาน  ออกแบบฐานขอมูล ในสวนท่ีเก่ียวของระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ที่
จะนํามาพัฒนา  จัดทําฐานขอมูล ในสวนเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ ของ Google Map ที่พัฒนา  เขียนและ
ทดสอบโปรแกรม  สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทําคูมือการใชงาน 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาและการจัดการความรู 
 จากการศึกษาและการจัดการความรูในเร่ืองนี้ สามารถสรุปไดเปนประเด็นที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาและการจัดการความรูในครั้งนี้ ผลที่ไดรับเปนไปตามเปาหมาย ในการพัฒนาโปรแกรม “Web 

Map DataBase Service Application”ขึ้น ทุกประการ และสามารถนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงค 
2. เนื่องจากผูจัดทํามีเวลาคอนขางจํากัดมากเนื่องจากมีงานดานอื่นๆที่จะตองเรงรัดดําเนินการ จึงทําใหไมมีเวลา

ในการเขียนโปรแกรม และเขียนเอกสารใหละเอียดตามหลักการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอรที่ดีได 
3. จากกระบวนการจัดการความรู โดยใหชุมชนนักปฏิบัติดาน Information Tecnology สํานักงานชลประทานท่ี 

15 ศึกษาโปรแกรม และนําไปใชประโยชนจริงในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของชุมชน ปรากฏวาไดรับการตอบรับเปนอยาง
ดีวาเปนประโยชนมาก และเรียนรูการใชงานไดโดยงาย ขอมูลที่ได สามารถนําไปวิเคราะห จัดทําเปน 
Information ประกอบการตัดสินใจในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนในทันที 

4. หลายหนวยงานใหความสนใจโปรแกรมดังกลาว และมีความตองการใหทําฐานขอมูลเฉพาะที่ตองการ นําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ Area-Based Approach ที่แตละหนวยงานจะตองจับมือกัน
ดําเนินงานอยางเขมขนในพื้นที่ การทํางานในพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนสงเสริมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารและผูปฏิบัติ จําเปนตองรูวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร อยางไร ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถตอบสนองความ
ตองการดังกลาวไดเปนอยางดี 

5. โปรแกรมนี้ สามารถปรับปรุงไปตามฟอรม User Interface และฐานขอมูล ที่ตองการเก็บ และตองการใช
ประโยชน ไดโดยงาย 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและการจัดการความรูในเร่ืองนี้ มีขอเสนอแนะ สามารถสรุปไดเปนประเด็นที่สําคัญ  ไดดังนี้ 
1. โปรแกรมที่ผูเขียนไดพัฒนาขึ้นนี้ ยังมีขอบกพรองอีกมากที่จะตองพัฒนาใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น เพื่อสามารถนําไป

ขยายใชงานไดโดยสมบูรณในอนาคต  โดยเฉพาะระบบฐานขอมูล Relation DataBase ที่จะตองเชื่อมโยง
ฐานขอมูลอื่นๆเขาดวยกัน 

2. User มีความตองการใหผูพัฒนาโปรแกรม พัฒนาความสามารถดานตางๆ ของ Application ใหมี
ความสามารถหลากหลายขึ้น ซึ่ง Application ดังกลาว ยังมี property, Method, Object Class ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอยอดการดึงออกมาใชประโยชนไดอีกมาก หากผูพัฒนามีเวลาในการพัฒนาโปรแกรม 
ในโอกาสตอไป 

3. จากการที่สามารถปรับปรุง User Interface และฐานขอมูล ตามความตองการของแตละหนวยงาน แตละเร่ือง ที่
ตองการเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ไดโดยงาย ดังนั้น จึงสามารถนําโปรแกรมนี้ไปปรับปรุงใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
ตอบสนอง การทํางานแบบ Real Time ไดเปนอยางดี 

4. หากตองการเก็บขอมูลปริมาณมากๆในพื้นที่ ควรเขียนโปรแกรมใหเช่ือมโยงฐานขอมูลที่แยกกันหลายตารางแตมี
ความสัมพันธกัน ในลักษณะ Relation Table DataBase ซึ่งก็สามารถทําไดโดยงาย 

5. ควรExport ขอมูลที่ได ไปแปลงเปน Information ในเคร่ืองมืออื่นๆที่มีความสามารถจัดการฐานขอมูล ไดตอไป 
เชน Google Fusion ที่ใหบริการฟรี ใน Google Drive 

6. สามารถนําขอมูลในฐานขอมูลที่ไดไปซอนทับกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อผลิตเปน Information ใช
ประกอบการตัดสินใจเชิงลึกในการแกไขปญหา โดยใชโปรแกรม QGIS ซึ่งเปน ฟรีโปรแกรม หรือโปรแกรมลิขสิทธ
อื่นๆ เชน Arc GIS ไดเชนกัน 



 - ค -  
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