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คูมือการใชงานโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor 
 

การเขาสูโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor  1. 
 ในการเขาใชงานโปรแกรมจัดการขอมูลแบบ Off Line ผูใชตองทําการติดต้ังโปรแกรม DRR Route 
Editor นี้ท่ีเครื่องของผูใชกอน เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ไมสามารถใชงานผาน Internet ได เมื่อทําการติดต้ัง
โปรแกรมดังกลาวเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ี จะปรากฏหนาจอโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor 
 

 
รูปที่ 1  หนาจอโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor 
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2. วิธีการใชงานโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor งานโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor 
2.1.1 องคประกอบหลักของโปรแกรม 2.1.1 องคประกอบหลักของโปรแกรม 
 องคประกอบหลักของโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor แสดง ดังรูปท่ี 2.1-1  องคประกอบหลักของโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor แสดง ดังรูปท่ี 2.1-1 
  

 
รูปที่ 2.1-1  องคประกอบของโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor  

 

 ซึ่งสวนประกอบของโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor แบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี  
1) สวนแสดงเมนูการทํางาน 
2) สวนแสดงฟงกช่ันการจัดการแผนท่ี  
3) สวนควบคุมช้ันขอมูลแผนท่ี 
4) สวนแสดงแผนที่ 
5) สวนกําหนดมาตราสวน และ แสดงสถานะขอมูล 

 โดยมีวิธีการใชงานแตละสวนมีรายละเอียด ดังหัวขอท่ี 2.2 
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2.1.2 สวนประกอบของโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor 
2.1.3 สวนแสดงแถบเมนู  
 สวนแสดงแถบเมนูประกอบดวยเมนูหลักๆ 4 เมนู ดังน้ี  

1. เมนูแผนท่ี  
2. เมนูตัดภาพจาก VDO  
3. เมนูปรับปรุงขอมูล 
4. เมนู Utils  

 

 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     3 
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

รูปที่ 2.2.1-1 แสดงแถบเมนูหลัก 

 

 ในการใชงานโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor นี้ จะอธิบายข้ันตอนการทํางานของ เมนู
ปรับปรุงขอมูล เปนหลัก ไดแก เมนู Download ขอมูลแผนท่ี, เมนู Upload ขอมูลแผนท่ีเสนทาง, เมนูUpload 
ภาพแตละตําแหนง, เมนูสรางแกไขตารางขอมูลแผนท่ี และ เมนู Export ขอมูลแผนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.1-2 
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รูปที่ 2.2.1-2 แสดงแถบเมนู “ปรับปรุงขอมูล” 

1) เมนู Download แผนท่ี 
 เมื่อตองการ Download ขอมูลแผนท่ีนั้น ใหคลิกท่ีเมนู ปรับปรุงขอมูล และ เลือกคลิกท่ีเมนู 
Download ขอมูลแผนท่ี ระบบแสดงหนาตางการ Login เพื่อใหผูใชติดตอกับสวนกลาง ดังรูปท่ี 2.2.1-3 
 

 
รูปที่ 2.2.1-3 แสดงหนาตาง Login เพ่ือติดตอขอ download แผนที ่

 

 โดยข้ันตอนการ Login มีการทํางานดังน้ี 

• ระบุช่ือผูใช และ รหัสผาน ท่ีตองการ 
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• คลิกปุม  ระบบจะทําการสงขอมูลไปที่ระบบจะทําการสงขอมูลไปท่ีระบบ
สวนกลางใหทําการตรวจสอบชื่อผูใช และ รหัสผาน วาขอมูลท่ีสงมานั้นมีสิทธิในการ 
ทํางานจังหวัดใด เพื่อใหโปรแกรม Offline แสดงจังหวัดตามสิทธิของผูใช ดังรูปท่ี 2.2.1-4 
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รูปที่ 2.2.1-4 แสดงการ Login 

 เมื่อทําการ Login เรียบรอยแลว ระบบแสดงหนาตาง Download ขอมูลแผนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.1-5 
 

 
รูปที่ 2.2.1-5 แสดงหนา Download แผนที่ 

 

 โดยมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

• เลือกจังหวัดท่ีตองการ Download โดยในรายช่ือจังหวัดน้ันจะแสดงเฉพาะจังหวัด ตาม
สิทธิของผูใชท่ีไดกําหนด 

• ระบบกําหนดคาเริ่มตนไวทุกขอมูล โดยสามารถท่ีจะเลือกบางขอมูลได เมื่อทําการระบุ

ขอมูลท่ีตองการเรียบรอย ใหคลิกปุม  ระบบแสดงขอความยืนยันการ 
Download ขอมูล ดังรูปท่ี 2.2.1-6 
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รูปที่ 2.2.1-6 แสดงการเลือกขอมูล Download แผนที ่

 

 ในการท่ีจะ Upload ขอมูลแผนท่ีเสนทางไดนั้น ตองทําการเพิ่มเสนทางกอน โดยทําการขยายแผนท่ีไป 

ณ ตําแหนงท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุมเพ่ิมเสนทาง  เพื่อทําการสรางเสนทางท่ีตองการ เมื่อตองการส้ินสุด
การสรางเสน ใหคลิกขวาแลวเลือกบันทึก จะไดเสนทางท่ีตองการ ดังรูปท่ี 2.2.1-7 
 

 
รูปที่ 2.2.1-7 แสดงการเพ่ิมเสนทาง 

• ระบบแสดงฟอรมเพ่ิมรายละเอียดขอมูล (สายทาง ทช.) เพื่อใหผูใชระบุขอมูลตางๆ ดังรูปท่ี 
2.2.1-8 โดยมีรายละเอียดการระบุขอมูล linkid หรือ รหัสเช่ือมโยง ผูใชตองทําการระบุตัวเลข 9 
หลัก เชน 123004041 ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     6 
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 



โครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เสนทาง (GIS Web Service) คูมือการใชงาน DRR Route Editor 

 

123004041 
 รหัสจังหวัด Roadtype 
 

รหัสสายทาง Phase 
 

 รหัสจังหวัด:  จากตัวอยาง 12 คือ จังหวัด นนทบุรี (กรณีไมทราบรหัสจังหวัดสามารถดูไดท่ี
เอกสารอางอิง ทายเลมของคูมือ) 

 รหัสสายทาง: ระบุเลขรหัสสายทาง 4 ตัว เชน สายทาง นบ.3004 ใหเอาเลข 3004 มาระบุ  
 Phase: ระบุ Version ของขอมูลท่ีเก็บมาเปนตัวเลข 2 หลัก เชน 04 
 Roadtype: ระบุประเภทสายทางเปนตัวเลข 1 หลัก โดยมีท้ังหมด 8 ประเภท ดังน้ี 

 

 
 

- รายละเอียดการระบุขอมูล Direction ใหระบุเปนตัวเลข 1 หลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1 คือ ไป 
  2  คือ กลับ 
  3 คือ ไป-กลับ 
เมื่อทําการระบุขอมูลเสร็จใหคลิกปุมบันทึก ระบบแสดงขอความเตือนข้ึน 
 

 
รูปที่ 2.2.1-8 แสดงเพ่ิมรายละเอียดขอมลู (สายทาง ทช.) 
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2) เมนู Upload ขอมูลแผนท่ีเสนทาง 
 ข้ันตอนในการ log in  นั้น ไดอธิบายตัวอยางการ log in ไวท่ี “เมนู Download แผนท่ี”  ในการ
ใชงานเมนู Upload ขอมูลแผนท่ีเสนทาง มีข้ันตอนดังน้ี 

• เมื่อทําการเพิ่มสายทาง ทช. เรียบรอย ขอมูลสายทางดังกลาวจะแสดงข้ึนท่ี เมนูการ Upload 
ขอมูลแผนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.1-9 
 

 
รูปที่ 2.2.1-9 แสดงขอมูลเสนทาง ทช.  
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• ทําการเลือกเสนทางท่ีตองการ Upload เสนทาง ใหคลิกปุม  ระบบ
แสดงขอความยืนยันการ Upload ขอมูล ซึ่งสามารถเลือก Upload เสนทางไดมากกวา 1 
รายการ ดังรูปท่ี 2.2.1-10 ในการ Upload แผนที่เสนทางน้ัน สามารถเลือกได 2 ประเภท 
คือ เสนทาง ทช. และ เสนทางทองถิ่น (กรณีตัวอยาง ถาเลือกเสนทาง ทช. ระบบจะแสดง
เฉพาะเสนทาง ทช. เทาน้ัน) 

 

 
รูปที่ 2.2.1-10 แสดงหนา Download แผนที ่
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 เมื่อมีการ Upload เสนทางเรียบรอย ใหผูท่ีมีสิทธิดําเนินการตรวจสอบวาขอมูลเสนทางท่ีไดทํา
การ Upload ดังกลาว โดยทําการเขาสูระบบบริการแผนท่ีเสนทาง GIS Web Service และ คลิกท่ี tab จัดการ
ขอมูล  “เมนูตรวจสอบ”   “สายทาง” ระบบแสดงขอมูลเสนทางท่ีทําการ Upload ไว ดังรูปท่ี 2.2.1-11 
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รูปที่  2.2.1-11 แสดงขอมูลเสนทาง  

 

3) เมนู Upload ภาพแตละตําแหนง 

 ข้ันตอนในการ log in  นั้น ไดอธิบายตัวอยางการ log in ไวท่ี “เมนู Download แผนท่ี”  ในการ
ใชงานเมนู Upload ภาพแตละตําแหนง มีข้ันตอนดังน้ี 

• เลือกตําแหนงแฟมขอมูลหรือรูปภาพท่ีตองการ โดยคลิกปุม  ระบบแสดง 
folder ท่ีจัดเก็บขอมูลรูปภาพข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.1-12 
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รูปที่ 2.2.1-12 แสดงหนาตางของขอมลูภาพ 

• เลือกประเภทเสนทางซ่ึงมี 2 ประเภท คือ เสนทาง ทช. และ เสนทางทองถิ่น ตัวอยาง เลือก
เสนทาง ทช. 

• เลือกรูปภาพสายทางท่ีตองการ ตัวอยาง เลือกรูปภาพท้ังหมดท่ีแสดงอยูในฟอรม  โดยคลิก

ปุ ม   จ า กนั้ น เ ลื อ ก ส า ยท า ง ท่ี ต อ ง ก า ร  ตั ว อ ย า ง  เ ลื อ ก  ปท . 
9999 และ ระบุversion 1.1ของสายทาง  ซึ่ง version นี้สามารถระบุไดท้ังท่ีเปนตัวเลข และ 
ขอความตัวอักษร  ถาระบุท่ี เปน  version เดิมจะมีขอความเตือน  จากน้ันคลิกปุม 

 ระบบแสดงขอความข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.1-13  
ในกรณีภาพท่ีไดมาเปนรูปถายจากกลองดิจิตอล จะมีวิธีการต้ังช่ือไฟลโดยระบุ linkid หรือ 
รหัส เ ช่ื อมโยง  ซึ่ ง เ ป น ตั ว เ ลข  9  หลั ก  ตามด ว ย ขีดล า ง ,  เ ลขหลั ก  กม .  และ  
หลักเมตร ซึ่งหลัก กม. ประกอบดวยเลข 3 หลัก  เชนเดียวกับหลักเมตร ตัวอยางเชน  
สายทาง นบ.5036 กม.ท่ี 1+500 จะมีการต้ังช่ือไฟลดังน้ี 175036061_001500 และ ขนาด
ของไฟลควรไมเกิน 500 KB วิธีการแสดงคา linkid ของสายทาง ทช. สามารถดูไดใน
หัวขอท่ี 2.1.4.10 แสดงรายละเอียดขอมูล (หนาท่ี 27)  
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รูปที่ 2.2.1-13 แสดงหนา Upload ภาพแตละตําแหนง 

  

 เมื่อมีการ Upload ภาพแตละตําแหนงเรียบรอย ใหผูท่ีมีหนาท่ีสิทธิดําเนินการตรวจสอบขอมูล
รูปภาพท่ีทําการ Upload ดังกลาว โดยทําการเขาสูระบบบริการแผนท่ีเสนทาง GIS Web Service และ คลิกท่ี 
tab จัดการขอมูล  “เมนูตรวจสอบ”   “รูปภาพสายทาง” ระบบแสดงขอมูลรูปภาพสายทาง  
ท่ีทําการ Upload ไว ดังรูปท่ี 2.2.1-14 

 
 
 

รูปที่ 2.2.1-14 แสดงรายการขอมูลรูปภาพสายทางที่ตองถูกตรวจสอบ 
 

• Double Click ขอมูลรูปภาพสายทาง ระบบแสดง tab ตรวจสอบขอมูล ซึ่งจะแสดงขอมูล
รูปภาพท่ีทําการ Upload  2.2.1-15  
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รูปที่  2.2.1-15 แสดงขอมูลรูปภาพสายทาง 
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4) สรางแกไขตารางขอมูลแผนท่ี 
 ในการสรางแกไขตารางขอมูลแผนท่ีนี้ ใชในการแสดงตารางขอมูลตามช้ันขอมูลท่ีเลือก และ
จัดการขอมูลในตารางขอมูล เมื่อคลิกท่ีเมนู สรางแกไขตารางขอมูลแผนท่ี ระบบแสดงฟอรมสรางแกไข
ตารางขอมูลแผนท่ีข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.1-16 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.1-16 แสดงฟอรมสรางแกไขตารางขอมูลแผนที ่
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 ซึ่งฟอรมน้ีจะแสดงคาเริ่มตนไวท่ี  ซึ่งผูใชสามารถเลือกท่ีจะทําการแกไขก็ได 
โดยมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

• ระบุช่ือตาราง (ไทย) และช่ือตาราง (อังกฤษ) ตามลําดับ ตัวอยาง ทดสอบ และ test 

• เลือกประเภทตารางขอมูล ตัวอยาง เลือก POINT 
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• คลิ ก ปุ ม   ระบบจะ ทํ าก าร เพิ่ มข อมู ลต าร า ง ท่ี กํ าหนดไว ข า งต น  
ดังรูปท่ี 2.2.1-17 

 

 

รูปที่ 2.2.1-17 แสดงการเพ่ิมคอลัมน 
 

 จากน้ันทําการเพิ่มรายละเอียดคอลัมน ทําการ Double Click สวนของคอลัมนท่ีตองการ โดยมี
ข้ันตอนการทํางานดังน้ี  

• เพิ่มช่ือ Column Thai ตัวอยาง นนทบุรี 

• เพิ่มช่ือ Column Eng ตัวอยาง nonthaburi 

• เลือก Data Type ตัวอยาง เลือก text  

• เพิ่ม length (หนวยความยาว) ตัวอยาง ใหมีความยาวเทากับ 50 

• เพิ่ม Decimal (เลขฐาน 10) ตัวอยาง ใหมีคาเทากับ 5 

 เมื่อกําหนดรายละเอียดคอลัมนเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม  ระบบแสดงขอความ
ยืนยัน ดังรูปท่ี 2.2.1-18 
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รูปที่ 2.2.1-18 แสดงการสรางตาราง 
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• กรณีท่ีตองการแกไขตารางใหเลือกท่ี  ระบบแสดงรายละเอียดตางๆท่ี
เกี่ยวกับแกไขตารางข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.1-19 

 
รูปที่ 2.2.1-19 แสดงรายละเอยีดการแกไขตาราง 

• ทําการเลือกช่ือตาราง (ไทย) ท่ีตองการแกไข ตัวอยาง เลือกตาราง ทดสอบ ระบบจะทําการ
ดึงขอมูลท่ีอยูภายใตตารางดังกลาว และ จะทําการแกไขเพิ่มเติม ตัวอยาง เพิ่มคอลัมนโดย

คลิกปุม  จากนั้นคลิกปุม  ดังรูปท่ี 2.2.1-20 
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รูปที่ 2.2.1-20 แสดงการบันทึกขอมูลตาราง 

 

5) Export ขอมูลแผนท่ี 
 เปนการ Export ขอมูลแผนท่ี โดยเม่ือตองการ Export ขอมูลแผนท่ี ใหคลิกท่ีเมนู “ปรับปรุง
ขอมูล” และ คลิกท่ีเมนู “Export ขอมูลแผนท่ี” ระบบแสดงฟอรม Export ขอมูลแผนท่ีข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.1-21 
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รูปที่ 2.2.1-21 แสดงฟอรม Export ขอมูลแผนที่ 
 

 การ Export ขอมูลแผนท่ี มีข้ันตอนการทํางาน ดังน้ี 

• เลือกช้ันขอมูลแผนท่ีท่ีตองการสงออก ตัวอยาง เลือกช้ันขอมูล ทดสอบ 

• เลือก Projections* โดยในระบบจะกําหนดเปน 24047:UTM Indian 1975 Zone47 ให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถเปลี่ยน Projection ท่ีตองการได โดยมีใหเลือกตัวอยาง  
ดังรูปท่ี 2.2.1-22  

 
รูปที่ 2.2.1-22 แสดงขอมูล Projection 

 

 จากนั้นคลิกปุม  ระบบแสดงขอความการ Export ข้ึน และ ทําการคลิกปุม 

 ระบบแสดงหนาตางการ Export เรียบรอยจากนั้นคลิกปุม   ดังรูปท่ี 2.2.1-23 
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รูปที่ 2.2.1-23 แสดงการสงออกขอมูลแผนที ่

* Projection คือ ระบบการเขียนแนวเสนท่ีแทนเสนเมริเดียนและเสนขนาน (Meridians and Parallels) ของพิภพ
ท้ังหมด หรือ สวนใดสวนหนึ่งลงบนพื้นแบนราบตามมาตราสวนท่ีกําหนด 
 

2.1.4 แถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) 
 เปนแถบเครื่องมือท่ีรวบรวมฟงกช่ันการทํางานตางๆดังแสดงในสวนท่ี 2 ของรูปท่ี 2.1-1  มีไวเพื่อใชใน
ตอบสนองกับผูใช ท้ังดานการควบคุมการแสดงแผนท่ี การควบคุมหนาตาง และการสอบถามขอมูล 
รายละเอียดหนาท่ีการทํางานของปุมเครื่องมือตางๆ แสดงดังตารางท่ี 2.2.2-1 

ตารางที่ 2.2.2-1 รายละเอียดหนาที่การทํางานของฟงกชั่นตาง ๆ 

ปุมเคร่ืองมือ ชื่อ หนาที่ 

เปดโครงการ  
สําหรับเปดโครงการแผนที่ ท่ีมีการบันทึกไวใน
โปรแกรม 

 บันทึกโครงการ สําหรับบันทึกโครงการแผนท่ี 

 ขยายแผนท่ีภาพรวม สําหรับเรียกดูแผนท่ีภาพรวมท้ังหมด 

 ขยายแผนท่ีช้ันขอมูลท่ีเลือก สําหรับขยายแผนท่ีไปท่ีช้ันขอมูลท่ีถูกเลือก 

 ขยายแผนท่ีกําหนดกรอบ สําหรับขยายแผนท่ีตามขอบเขตท่ีผูใชกําหนด 

 ยอแผนท่ีกําหนดตําแหนง สําหรับยอแผนท่ีตามท่ีผูใชกําหนด 

 ขยายแผนท่ี 2 เทา สําหรับขยายขนาดแผนท่ีเพิ่มข้ึนในอัตรา 2 เทา 

 ยอแผนท่ี 2 เทา สําหรับลดขนาดแผนท่ีลงในอัตรา 2 เทา 

 เลื่อนแผนท่ี สําหรับเลื่อนแผนท่ีเพื่อดูตําแหนงท่ีตองการ 
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แสดงรายละเอยีดขอมูล 
สําหรับแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของแตละช้ันขอมูล
ท่ีเลือกอยู (Active) 
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ปุมเคร่ืองมือ ชื่อ หนาที่ 

 ตารางขอมูล 
สําหรับแสดงรายการขอมูลตามช้ันขอมูลท่ีเลือก 
และจัดการขอมูลในตารางขอมูล 

 คุณสมบัติช้ันขอมูล 
สําหรับแสดงภาพแผนท่ี พรอมท้ัง สัญลักษณ ภาพ
เข็มทิศ และรายละเอียดแผนท่ี 

 วัดระยะทางบนแผนท่ี สําหรับวัดระยะทางบนแผนท่ี 

 วัดระยะพรอมพ้ืนท่ี สําหรับวัดระยะคํานวณพ้ืนท่ี 

พิมพแผนท่ี  
สําหรับแสดงภาพแผนท่ี พรอมท้ัง สัญลักษณ ภาพ
เข็มทิศ และรายละเอียดแผนท่ี เพื่อพิมพภาพแผนท่ี 

 เพิ่มช้ันขอมูล สําหรับเพิ่มช้ันขอมูล 

 ลบช้ันขอมูล สําหรับลบช้ันขอมูลท่ีไมตองการแสดงผล 

 เลือกช้ันขอมูล สําหรับเลือกขอมูลแผนท่ีท่ีสนใจ 

 เลือกเสนทางสําหรับแกไข สําหรับเลือกเสนทางท่ีตองการแกไข 

 เพิ่มเสนทาง สําหรับเพิ่มเสนทางท่ีตองการ 

 ลบเสนทาง สําหรับลบเสนทางท่ีตองการ 

 รวมเสนทาง สําหรับการรวมเสน 

 แบงเสนทาง สําหรับแบงเสนท่ีตองการ 

 ยายเสนทาง สําหรับยายเสนท่ีตองการ 

 Extend สําหรับการยืดเสน 

 Trim สําหรับการตัดเสน 

 ลางขอมูลท่ีเลือก สําหรับลางขอมูลท่ีเลือก 

 แสดงตําแหนง Vertex สําหรับแสดงตําแหนง Vertex 

 เพิ่มตําแหนง Vertex สําหรับเพิ่มจุดท่ีเปนพื้นท่ี 

 ลบตําแหนง Vertex สําหรับลบจุดท่ีเปนพื้นท่ี 

 ยายตําแหนง Vertex สําหรับยายจุดท่ีเปนพื้นท่ี 

ยอนกลับการแกไข  
สําหรับยอนกลับการแกไขเฉพาะเสน และ vertex 
เทาน้ัน 
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โดยวิธกีารใชงานฟงกชั่นแผนที่ตาง ๆ มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

 กรณีท่ีผูท่ีทําหนาท่ีเปน Admin ของแตละจังหวัด จะใชงานไดเฉพาะแผนท่ีของจังหวัดน้ันๆ จะไม
สามารถเห็นภาพรวมท้ังประเทศได   

2.1.4.1 บันทึกโครงการ  
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 เมื่อตองการบันทึกโครงการ ใหคลิกปุมบันทึกโครงการ  ระบบจะแสดงหนาตางบันทึกขอมูล
โครงการและทําการระบุช่ือโครงการท่ีตองการบันทึก โดยตั้งช่ือไฟลท่ีตองการ ตัวอยาง ช่ือ patumthani 

จากนั้นคลิกปุม  ดังรูปท่ี 2.2.2.1-1 
 

 

 

 
รูปที่ 2.2.2.1-1 แสดงหนาตางบันทึกขอมูลโครงการ 
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2.1.4.2 เปดโครงการ 

 ในการเปดโครงการน้ัน ใหคลิกปุมเปดโครงการ  ระบบจะแสดงหนาตางท่ีจัดเก็บไฟลโครงการ
ดังกลาวข้ึน ซึ่งไฟลท่ีมีการบันทึกไวเปนแฟมขอมูล map file  ดังรูปท่ี 2.2.2.2-1 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2.2-1  แสดงการเลือกไฟลขอมูล 
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 จากน้ันทําการเลือกไฟลโครงการท่ีตองการ คือ patumthani.map และ คลิกปุม  ระบบ
จะทําการเปดโครงการดังกลาวข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.2.2-2 
 

 

รูปที่ 2.2.2.2-2  แสดงการเปดโครงการ 



โครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เสนทาง (GIS Web Service) คูมือการใชงาน DRR Route Editor 

 

2.1.4.3 ขยายแผนที่ภาพรวม 

 เมื่อตองการกลับสูแผนท่ีภาพรวม ใหคลิกปุมแสดงแผนท่ีภาพรวม  โปรแกรมจะยอแผนท่ีบริเวณ
นั้นใหกลับสูแผนท่ีหนาจอแผนท่ีภาพรวม ดังรูปท่ี 2.2.2.3-1 
 

 

 

 

รูปที่ 2.2.2.3-1  แสดงแผนที่ภาพรวม 
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2.1.4.4 ขยายแผนที่ชั้นขอมูลทีเ่ลือก 
เมื่อตองการการขยายแผนท่ีช้ันขอมูลท่ีเลือก มีข้ันตอนดังน้ี 
1) คลิก  ท่ีช้ันขอมูลแผนท่ีท่ีตองการใหระบบขยายแผนท่ี จากตัวอยาง ตองการขยายแผนท่ีของ

ช้ันขอมูลสถานท่ีสําคัญ  
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2) คลิกปุมขยายแผนท่ีช้ันขอมูลท่ีเลือก  ระบบจะทําการขยายไป ณ ตําแหนงช้ันขอมูลท่ีเลือก 
ดังรูปท่ี 2.2.2.4-1 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2.2.4-1 แสดงการขยายแผนท่ีชั้นขอมลูที่เลอืก 
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2.1.4.5 ขยายแผนที่กําหนดกรอบ 

 เมื่อตองการขยายแผนท่ีตามขอบเขตท่ีกําหนด ใหคลิกปุมขยายแผนท่ี  แลวนําเมาสไปลาก
ขอบเขตบริเวณท่ีตองการจะขยายภาพแผนท่ี จะปรากฏกรอบสีแดง ข้ึนบริเวณตําแหนงท่ีตองการ ระบบจะ
ขยายพ้ืนท่ีในกรอบนั้น และพื้นท่ีบริเวณดังกลาวจะปรากฏข้ึนเต็มหนาจอ ดังรูปท่ี 2.2.2.5-1 
  

 

 

 

รูปที่ 2.2.2.5-1 แสดงการขยายแผนที่โดยกําหนดกรอบ 
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2.1.4.6 ยอแผนที่กําหนดตําแหนง 
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 เมื่อตองการยอแผนท่ีกําหนดตําแหนง ใหคลิกปุมยอแผนท่ีกําหนดตําแหนง  ระบบแสดง
สัญลักษณลูกศรข้ึน และทําการคลิกบริเวณแผนท่ีท่ีตองการ ดังรูปท่ี 2.2.2.6-1 
 

 

ตําแหนงท่ีทําการยอ 

 

 

รูปที่ 2.2.2.6-1 แสดงการยอแผนที่กําหนดตําแหนง 
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2.1.4.7 ขยายแผนที่ 2 เทา 
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 เมื่อตองการขยายขนาดแผนท่ีเพิ่มข้ึนในอัตรา 2 เทา ใหคลิกปุมขยายแผนท่ี  ระบบจะขยายแผนท่ี

บริเวณนั้นในอัตรา 2 เทา จากตัวอยาง แผนท่ีมีมาตราสวน 1: 100000 เมื่อคลิกปุม   จะเห็นวามาตราสวนท่ี
แสดงน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน 1: 50000 ดังรูปท่ี 2.2.2.7-1 
 

 

 

 
 

รูปที่ 2.2.2.7-1 หนาจอการขยายแผนที่ 2 เทา 
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2.1.4.8 ยอแผนที่ 2 เทา 
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 เมื่อตองการลดขนาดแผนท่ีลงในอัตรา 2 เทา ใหคลิกปุมยอแผนท่ี   ระบบจะยอแผนท่ีบริเวณนั้น

ในอัตรา 2 เทา จากตัวอยาง หนาแผนท่ีมีมาตราสวน 1: 100000 เมื่อทําการคลิกปุม   จะเห็นวามาตราสวน
ท่ีแสดงน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน 1: 200000 ดังรูปท่ี 2.2.2.8-1 
 

 

 

 
 

รูปที่ 2.2.2.8-1 หนาจอการยอแผนที่ 2 เทา 
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2.1.4.9 เลื่อนแผนที ่
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 เมื่อตองการเลื่อนแผนท่ีเพื่อดูตําแหนงหรือบริเวณท่ีตองการ ใหคลิกปุมเลื่อนแผนท่ี  แลวนําเมาส
ไปวางเพื่อเลื่อนแผนท่ีดูตําแหนงท่ีตองการ ภาพแผนท่ีจะเลื่อนไป ณ จุดท่ีตองการ ดังรูปท่ี 2.2.2.9-1 
 

 
 

 

รูปที่ 2.2.2.9-1 แสดงการเลื่อนแผนที ่
 

2.1.4.10 แสดงรายละเอยีดขอมูล 
เมื่อตองการใหระบบแสดงรายละเอียดขอมูลในแตละช้ันขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี   
1) คลิก  ท่ีช้ันขอมูลแผนท่ีท่ีตองการใหระบบแสดงรายละเอียด จากตัวอยาง ตองการทราบ

รายละเอียดของสายทาง ทช. ใหทําเครื่องหมาย  หนาช้ันขอมูล “สายทาง ทช.” 
คลิกท่ีปุมแสดงรายละเอียดขอมูล  เพื่อดูรายละเอียดตามความตองการ  2) 

3) แลวคลิกเลือกท่ีบริเวณตําแหนงท่ีตองการทราบรายละเอียด   จะปรากฏหนาตางแสดง
รายละเอียด ดังรูปท่ี 2.2.2.10-1 
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ตําแหนงที่ตองการ
แสดงรายละเอยีด
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รูปที่ 2.2.2.10-1 การเลือกตําแหนงที่ตองการทราบรายละเอยีด 
 

• สามารถทําการแกไขขอมูลได โดยรายละเอียดการระบุขอมูล linkid หรือ รหัสเช่ือมโยง ผูใช
ตองทําการระบุตัวเลข 9 หลัก เชน 123004041 ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

 

123004041 
 รหัสจังหวัด Roadtype 
 

รหัสสายทาง Phase 
 

 รหัสจังหวัด:  จากตัวอยาง 12 คือ จังหวัด นนทบุรี (กรณีไมทราบรหัสจังหวัดสามารถดูไดท่ี
เอกสารอางอิง ทายเลมของคูมือ) 

 รหัสสายทาง: ระบุเลขรหัสสายทาง 4 ตัว เชน สายทาง นบ.3004 ใหเอาเลข 3004 มาระบุ  
 Phase: ระบุ Version ของขอมูลท่ีเก็บมาเปนตัวเลข 2 หลัก เชน 04 
 Roadtype: ระบุประเภทสายทางเปนตัวเลข 1 หลัก โดยมีท้ังหมด 8 ประเภท ดังน้ี 
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- รายละเอียดการระบุขอมูล Direction ใหระบุเปนตัวเลข 1 หลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1 คือ ไป 
  2  คือ กลับ 
  3 คือ ไป-กลับ 

2.1.4.11 ตารางขอมูล 
 ฟงกช่ันตารางขอมูลนี้มีไวเพื่อใชในการแสดงตารางขอมูลตามช้ันขอมูลท่ีเลือก และจัดการขอมูลใน
ตารางขอมูล โดยมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีตองการ ตัวอยาง เลือกช้ันขอมูลอําเภอ 
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2) คลิกปุมตารางขอมูล   ระบบแสดงหนาตางรายช่ืออํา เภอท่ีอยู ในจังหวัดน้ันๆข้ึน  
ดังรูปท่ี 2.2.2.11-1 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2.2.11-1 แสดงตารางขอมูล “อําเภอ” 
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2.1.4.12 คุณสมบัติชั้นขอมูล 
 เมื่อตองการกําหนดคุณสมบัติของช้ันขอมูล ให Double Click ท่ีช้ันขอมูลแผนท่ีท่ีแสดงจากหนาตาง
หลัก ซึ่งการกําหนดคุณสมบัติช้ันขอมูลแบงเปน 2 ประเภทไดแก 1) ช้ันขอมูลเสน (Line) หรือ Polygon และ 
2) ช้ันขอมูล Point กรณีตัวอยางทําการกําหนดคุณสมบัติช้ันขอมูล Point ซึ่งมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูล สถานท่ีสําคัญ  1) 
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2) คลิกปุมคุณสมบัติช้ันขอมูล  ระบบแสดงหนาตางกําหนดคุณสมบัติช้ันขอมูลแบบ Point ข้ึน 
ดังรูปท่ี 2.2.2.12-1 
 

 
 

 

รูปที่ 2.2.2.12-1 แสดงหนาตางกําหนดคุณสมบัติชั้นขอมูล แบบ Point 
 

ช่ือช้ันขอมูล ไมตองกําหนดเปนการแสดงคาข้ึนอัตโนมัติ จากการท่ีเลือกไวขางตน 3) 
4) กําหนดสีพื้น และ สีขอบ โดยคลิกท่ี textbox ระบบจะเปดหนาตางการกําหนดสีข้ึนเพื่อใหผูใช

กําหนดสีท่ีตองการได ดังรูปท่ี 2.2.2.12-2 
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รูปที่ 2.2.2.12-2 แสดงการกําหนดสีพ้ืน 
 

กําหนดขนาดของ สัญลักษณท่ีจะแสดง โดยมีหนวยเปน Pixel  5) 
6) เลือกสัญลักษณ โดยในระบบจะแสดงสัญลักษณรูป ดาว ใหอัตโนมัติ ผูใชสามารถเลือกเปลี่ยน

สัญลักษณท่ีตองการได มีใหเลือก 4 สัญลักษณ คือ สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, วงกลม และดาว  
7) กําหนดคา MaxScale (คือ มาตราสวนท่ีสูงสุด  ถาผูใชกําหนดมาตราสวนท่ีมากกวาท่ีกําหนดไว

เบ้ืองตนจะไมสามารถเห็นสัญลักษณของช้ันขอมูลดังกลาวในสวนแผนท่ี) และ MinScale (คือ มาตราสวนท่ี
ตํ่าสุด ถาผูใชกําหนดมาตราสวนท่ีตํ่ากวาท่ีกําหนดไวเบ้ืองตนจะไมสามารถเห็นสัญลักษณของช้ันขอมูล
ดังกลาวในสวนแผนท่ี) ตัวอยาง กําหนดคา Max Scale ท่ี 300000 และ MinScale ท่ี 10000  
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 เมื่อกําหนดรายละเอียดตางๆ เรียบรอย ใหคลิกปุม  ระบบทําการแสดงการเปลี่ยน
สัญลักษณ ดังรูปท่ี 2.2.2.12-3 
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รูปที่ 2.2.2.12-3 แสดงสัญลักษณ “สถานที่สาํคัญ” 

 

8) ผูใชสามารถเลือกใหแสดงขอความท่ีช้ันขอมูล “สถานท่ีสําคัญ” โดยเลือกในสวนของการแสดง

ขอความ ตัวอยาง เลือกขอมูลแสดง “ท่ีต้ัง” ทําการคลิกท่ีปุม  ดังรูปท่ี 2.2.2.12-4 
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ขอมูลแสดง “ที่ตัง้” 

รูปที่ 2.2.2.12-4 แสดงขอมลู “ที่ต้ัง” 
 

9) ผูใชสามารถจําแนกขอมูลได โดยเลือกขอมูลท่ีตองการ ตัวอยาง เลือกขอมูลจําแนก “ท่ีต้ัง” 

ระบบจะทําการประมวลผลการจําแนกสัญลักษณสถานท่ีสําคัญจะเปลี่ยนสี เมื่อทําการคลิกท่ีปุม  
ดังรูปท่ี 2.2.2.12-5 
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แสดงการจําแนกขอมูลของ “ท่ีต้ัง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2.12-5 แสดงการจําแนกขอมูล “ที่ต้ัง” 
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2.1.4.13 วัดระยะทางบนแผนที ่
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 เมื่อตองการวัดระยะทางบนแผนท่ี ใหคลิกปุมวัดระยะทางบนแผนท่ี  ระบบแสดงหนาตางวัด
ระยะแผนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.2.13-1 
 

 
 
 

รูปที่ 2.2.2.13-1 แสดงหนาตางวัดระยะแผนที่ 
 

 จากนั้นนําเมาสคลิกท่ีจุดเริ่มตน และ คลิกท่ีจุดสิ้นสุดสวนของแผนท่ีท่ีตองการวัดระยะทาง จะปรากฏ
ระยะทาง (หนวยเปน เมตร), พิกัดเริ่มตน และ พิกัดจบของแตละจุด ท่ีหนาตางวัดระยะแผนท่ี นอกจากน้ียัง
สามารถวัดระยะตอเนื่องไดโดยลากเมาสไปคลิกท่ีจุดส้ินสุดถัดไป จะปรากฏระยะทางรวมท้ังหมด  
ดังรูปท่ี 2.2.2.13-2 กรณีท่ีผูใชตองการใหเสนทางในการวัดระยะบนแผนท่ีหายไปจากหนาแผนท่ีทําการคลิก
เมาสดานขวา 
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คลิกจุดเริ่มตน 

คลิกจุดส้ินสุดสุดทาย 

คลิกจุดส้ินสุดจุดแรก 

 

 

ระยะทางรวมทั้งหมด 

รูปที่ 2.2.2.13-2 แสดงผลการวัดระยะบนแผนที่ 
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2.1.4.14 วัดระยะพรอมพ้ืนที่ 
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 เม่ือตองการวัดเน้ือท่ีบนแผนท่ี ใหคลิกปุมวัดระยะพรอมพ้ืนท่ี  ระบบแสดงหนาตางวัดระยะ
พรอมพ้ืนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.2.14-1 
 
 

 
รูปที่ 2.2.2.14-1 แสดงหนาตางวัดระยะพรอมพ้ืนที่ 

 จากน้ันนําเมาสไปคลิกท่ีจุดเริ่มตน ณ บริเวณท่ีตองการวัดพ้ืนท่ี จากน้ันคลิกจุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 
ตามลําดับ โดยผูใชงานตองระบุจุดในการวัดพ้ืนท่ีใหมากกวา 2 จุด ข้ึนไป โดยหนวยในการวัดเน้ือท่ีนี้มีหนวย
เปน ตารางเมตร และ เสนรอบรูป(เมตร) หนาตางวัดระยะพรอมพื้นท่ี ดังรูปท่ี 2.2.2.14-2 กรณีท่ีผูใชตองการ
ใหเสนทางในการวัดเนื้อท่ีบนแผนท่ีหายไปจากหนาแผนท่ีทําการคลิกเมาสดานขวา 
 

 

คลิกจุดสิ้นสุดจุดตอไป 

คลิกจุดสิ้นสุดจุดแรก 

คลิกจุดเร่ิมตน และจุด
สุดทายคือจุดเดียวกัน 

รูปที่ 2.2.2.14-2 การวัดระยะพรอมพ้ืนที่ 
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2.1.4.15 พิมพแผนที่ 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     38 
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

 เมื่อตองการพิมพแผนท่ี ใหคลิกปุมพิมพแผนท่ี  จากหนาจอหลัก จะแสดงหนาตางการกําหนด
พิมพข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.2.15-1 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2.15-1 แสดงหนาตาง Print Layout 
 

 ซึ่งตองทําการต้ังคาหนากระดาษโดยคลิกท่ีเมนู File และ เลือกท่ี Page Setup ดังรูปท่ี 2.2.2.15-2 
 

 
รูปที่ 2.2.2.15-2 แสดงการกําหนด Page Setup 
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 ซึ่งโปรแกรมทําการต้ังคาเริ่มตนไว ท่ีขนาดกระดาษ A4 แนวนอน และมีฟงกช่ันในการทํางาน
ดังน้ี 

1) ฟงกช่ัน Insert rectangle 
  เปนฟงกช่ันท่ีใชกําหนดในการทํากรอบใหกับขอมูลตางๆ ดังรูปท่ี 2.2.2.15-3 
 
 

 
รูปที่ 2.2.2.15-3 แสดงการกําหนดกรอบ 

 

2) ฟงกช่ัน Insert Map  
เปนการเพิ่มรูปภาพแผนท่ีเพื่อใชในการพิมพแผนท่ี โดยคลิกปุม  จากนั้นทําการลากเมาส 
ณ ตําแหนงท่ีตองการแสดงภาพแผนท่ี ดังรูปท่ี 2.2.2.15-4 
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รูปที่ 2.2.2.15-4 แสดงการเพ่ิมรูปภาพแผนที่ 

 

 ซึ่งผูใชสามารถจัดการกับสวนของแผนท่ีได เชน  
- เพิ่ม หรือลดขนาดของแผนท่ีได โดยคลิกเลือกท่ีภาพแผนท่ี แลวเลือกมุมของภาพแผนท่ีท่ีจะ

การเพิ่ม หรือ ลดขนาด  โดยทําการคลิกท่ีปุม  ระบบจะทําการคํานวณรูปภาพใหมให
อัตโนมัติเมื่อมีการเพ่ิม หรือ ลดขนาด ดังรูปท่ี 2.2.2.15-5 
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Zoom map to full 
extent of  layer 

 

รูปที่ 2.2.2.15-5 แสดงตัวอยางการเพ่ิมขนาดแผนที ่
 

- ยายภาพแผนท่ี โดยการคลิกท่ีสวนของแผนท่ีคางไวแลวนําไปวาง ณ ตําแหนงท่ีตองการ  
ดังรูปท่ี 2.2.2.15-6 

 

 
รูปที่ 2.2.2.15-6 แสดงการยายตําแหนงภาพแผนที ่

 

- ลบออกจากหนาตาง โดยการคลิกเลือกท่ีภาพแผนท่ีแลวกดปุม Delete บนคียบอรด เพื่อลบ
แผนท่ีดังกลาว 
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3) ฟงกช่ัน Insert North Arrow  
เปนการเพิ่มรูปภาพทิศเหนือ โดยคลิกปุม   จากน้ันทําการลากเมาส ณ ตําแหนงท่ี
ตองการแสดงรูปภาพทิศเหนือ ดังรูปท่ี 2.2.2.15-7 
 

 
รูปที่ 2.2.2.15-7 แสดงการเพ่ิมรูปภาพทิศเหนือ 

 

4) ฟงกช่ัน Insert Legend 

เปนการเพิ่มขอมูลสัญลักษณตามช้ันขอมูลในหนาแผนท่ีหลัก โดยทําการคลิกปุม  
จากนั้นทําการลากเมาส ณ ตําแหนงท่ีตองการแสดงสัญลักษณ ดังรูปท่ี 2.2.2.15-8 
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รูปที่ 2.2.2.15-8 แสดงการ เพ่ิมสัญลักษณ 

 

5) ฟงกช่ัน Insert Scale Bar 

เปนการเพิ่มมาตราสวนบนหนาตางท่ีเตรียมไว โดยทําการคลิกปุม  จากนั้นทําการลาก
เมาส ณ ตําแหนงท่ีตองการแสดงมาตราสวนข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.2.15-9 
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รูปที่ 2.2.2.15-9 แสดงการเพ่ิมรูปมาตราสวน 
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6) ฟงกช่ัน Insert Text 

เปนฟงกช่ันท่ีใชสําหรับพิมพขอความ โดยทําการคลิกปุม  จากนั้นทําการลากเมาส ณ 
ตําแหนงท่ีตองการแสดงกลองขอความ ดังรูปท่ี 2.2.2.15-10 

 
รูปที่ 2.2.2.15-10 แสดงการเพ่ิมกลองขอความ 
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7) ฟงกช่ัน Insert Bitmap 

ถาผูใชมีภาพไฟลแผนท่ีอยู ใหคลิก Insert Bitmap  ระบบแสดงหนาตางเปดไฟลท่ีถูก
จัดเก็บไวในตําแหนงท่ีอยูของไฟลนั้นๆ จากน้ันทําการเลือกไฟลภาพท่ีตองการ และ ทําการ
คลิกปุม เพ่ือเปดไฟลดังกลาว จากนั้นทําการลากไปท่ีหนา Lay Out จะแสดงรูปท่ีไดเลือกไว
ข้ึน ดังรูปท่ี 2.2.2.15-11 

 

 

 

 
รูปที่ 2.2.2.15-11 แสดงการ Insert Bitmap 

 

8) ฟงกช่ัน Print 

เปนฟงกช่ันท่ีใชในการพิมพออกทางเครื่องพิมพ เมื่อคลิกปุม  ระบบจะทําการสั่งพิมพ
ออกทางเครื่องพิมพทันที 
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9) ฟงกช่ัน Save 
เมื่อทําการเพิ่มขอมูลแผนท่ีตางๆ เรียบรอย ถาตองการบันทึกขอมูลแผนท่ีดังกลาวใหคลิกปุม 

ระบบแสดงหนาตางใหทําการบันทึกขอมูลดังกลาว ดังรูปท่ี 2.2.2.15-12 
 

 
รูปที่ 2.2.2.15-12 แสดงการบันทึกขอมลู 

 

2.1.4.16 เพ่ิมชั้นขอมลู 
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 เมื่อตองการเพ่ิมช้ันขอมูลนั้น สามารถทําไดโดยคลิกปุมเพิ่มช้ันขอมูล    โปรแกรมจะแสดง
หนาตางเพิ่มช้ันขอมูล ดังรูปท่ี 2.2.2.16-1 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2.16-1 แสดงหนาตางเพ่ิมชั้นขอมลู 
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ซึ่งจะแบงการเพิ่มช้ันขอมูลแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
 กรณีท่ี 1 การนําเขาขอมูลท่ีมีอยูในระบบอยูแลว (DATABASE POSTGIS) เปนคาเริ่มตนของการ

นําเขาขอมูล (default) ซึ่งมีขอมูลใหเลือกประเภทช้ันขอมูล 2 ประเภท คือ 
1) DATABASE POSTGIS คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีอยูในระบบ  
2) IMAGES คือ ขอมูลรูปภาพท่ีอยูตาม Path ท่ีกําหนดในระบบงาน ดังรูปท่ี 2.2.2.16-2 

 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     47 
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 

 
รูปที่ 2.2.2.16-2 แสดงประเภทชั้นขอมลูในระบบ 

 กรณีตัวอยาง เลือกประเภทช้ันขอมูล DATABASE POSTGIS ระบบจะแสดงช่ือตารางข้ึนในสวน
ท่ี 3 จากนั้นใหทําการเลือกขอมูลท่ีตองการเพิ่ม ตัวอยาง เลือกถนนสาย L7018 ระบบจะทําการดึงประเภท
ขอมูล ช่ือภาษาอังกฤษ และ ช่ือภาษาไทย ข้ึนอัตโนมัติในสวนท่ี 4 ดังรูปท่ี 2.2.2.16-3 

 

 

สวนท่ี 2 สวนท่ี 1 

สวนท่ี 5 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 

รูปที่ 2.2.2.16-3 แสดงการเลอืกชื่อตาราง 
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 เมื่อผูใชงานระบุขอมูลตามเงื่อนไขขางตนเรียบรอย สามารถเลือกคลิกท่ีปุม  ใน
สวนท่ี 5  ระบบแสดงขอความเตือนและชั้นขอมูลท่ีเพิ่มในหนาแผนท่ีหลัก หรือถาผูใชงานเลือก ปุม 

 ระบบจะทําการลางขอมูลคืนคาเริ่มตนของหนาฟอรมท้ังหมด ดังรูปท่ี 2.2.2.16-4 
 

 

 

 
รูปที่ 2.2.2.16-4 แสดงการเพ่ิมชั้นขอมลู สาย L7018 

 
 

 กรณีท่ี 2 การนําเขาช้ันขอมูล ผูใชงานจะตองเลือกในสวนท่ี 1 เปน ช้ันขอมูลใหม ระบบแสดง
หนาตางเปลี่ยนไปตาม ซึ่งมีขอมูลใหเลือกประเภทช้ันขอมูล 2 ประเภท คือ 

1) SHAPE FILES คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ไฟลท่ีนําเขาท่ีเปน Shape fileใหเลือกไดแค 1 ไฟล คือ 
นามสกุล shp เพียงไฟลเดียว 

2) IMAGES คือ ขอมูลรูปภาพท่ีอยูตาม PATH ไฟลรูปสามารถนําเขาได JPG, ECW (ถา JPG 
ใหตรวจสอบ word file ดวย ถาไมมีแจงขอความบอกผูใชงาน) ดังรูปท่ี 2.2.2.16-5 
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รูปที่ 2.2.2.16-5 แสดงประเภทช้ันขอมลูใหม 
 

 ข้ันตอนการทํางานมี ดังน้ี 

• เลือกประเภทช้ันขอมูล ตัวอยาง เลือกประเภทช้ันขอมูล SHAPE FILES 

• ระบุช่ือภาษาอังกฤษ: stream_1 และ ช่ือภาษาไทย: เสนทางแมน้ําสาย 1 ท่ีตองการ 

• ผูใชสามารถเลือก Projections* โดยในระบบจะกําหนดเปน 24047:UTM Indian 1975 
Zone47 ใหอัตโนมัติ ผูใชสามารถเปลี่ยน Projection ท่ีตองการได โดยมีใหเลือกตัวอยาง 

ดังรูปท่ี 2.2.2.16-6 และ Shape Files ท่ีตองการนําเขา ไดโดยคลิกท่ีปุม   ดังรูป
ท่ี 2.2.2.16-7 

 

 
รูปที่ 2.2.2.16-6 แสดงขอมลู Projection 

 

สวนท่ี 3  

สวนท่ี 4 

สวนท่ี 1 สวนท่ี 2 
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รูปที่ 2.2.2.16-7 แสดงการเลอืกขอมูลใหม 
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 เมื่อผูใชงานระบุขอมูลตามเงื่อนไขขางตนเรียบรอย สามารถเลือกคลิกท่ีปุม  ใน
สวนท่ี 5  กรณีเปนขอมูล SHAPE FILES ระบบทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในฐานขอมูล กรณีเปนขอมูล 

IMAGES ระบบจะทําการบันทึกภาพลงใน PATH ท่ีกําหนดไว หรือถาผูใชงานเลือกคลิกปุม  
ระบบจะทําการลางขอมูลคืนคาเริ่มตนของหนาฟอรมท้ังหมด ดังรูปท่ี 2.2.2.16-8 
 

 

สวนท่ี 5 

รูปที่ 2.2.2.16-8 แสดงการเพ่ิมชั้นขอมลูใหม 
 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เสนทาง (GIS Web Service) คูมือการใชงาน DRR Route Editor 

 

2.1.4.17 ลบชั้นขอมูล 
 เมื่อไมตองการใหระบบแสดงช้ันขอมูลใด ๆ ใหทําเครื่องหมาย  หนาช้ันขอมูลนั้น ๆ ยกตัวอยาง 

ตองการเลือกลบช้ันขอมูลถนน L7018 ออก จากนั้นใหผูใชทําการคลิกท่ีปุมลบชั้นขอมูล   ระบบจะทําการ
ลบช้ันขอมูลดังกลาวออกจากระบบ ดังรูปท่ี 2.2.2.17-1 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2.2.17-1 หนาตางแสดงการยืนยันการลบชั้นขอมูล 
 

2.1.4.18 เลือกชั้นขอมลู 
 เมื่อตองการจัดการขอมูลใดขอมูลหนึ่ง เชน การลบขอมูล การแกไข ในหนาแผนท่ี เปนตน ตองการ
เลือกขอมูลท่ีสนใจน้ันกอน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) คลิกเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีตองการ ยกตัวอยาง เลือกช้ันขอมูล “สถานท่ีสําคัญ” 
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2) จากน้ันใหคลิกปุมเลือกขอมูลแผนท่ี  แลวนําเมาสไปคลิกท่ีตําแหนงของ “สถานท่ีสําคัญ” 
หลังจากการเลือกขอมูล ระบบจะแสดงวงกลมสีเหลือง ท่ีตําแหนงของสัญลักษณท่ีเลือก ดังรูปท่ี 2.2.2.18-1 
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รูปที่ 2.2.2.18-1 แสดงการเลือกขอมูลแผนที ่
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2.1.4.19 เลือกเสนทางสําหรับแกไข 
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 เมื่อตองการท่ีจะจัดการเสนเพื่อแกไข ใหคลิกปุมเลือกเสนทางสําหรับแกไข  สามารถทําไดโดยมี
ข้ันตอนดังน้ี  

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ีและ Active ช้ันขอมูล
เสนทางท่ีตองการเลือกสําหรับแกไข 

2) คลิกท่ีปุมเลือกเสนทางสําหรับแกไข  จากนั้นเลือกเสนทางท่ีตองการ 
 เมื่อการเลือกเสนทางท่ีตองการเรียบรอยแลว  เสนทางท่ีเลือกจะถูกแสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง 
vertex (คาพิกัดบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของเสนทาง)  
ดังรูปท่ี 2.2.2.19-1 
 

 

 

 
รูปที่ 2.2.2.19-1  แสดงการเลอืกเสนทางสําหรับแกไข 
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2.1.4.20 เพ่ิมเสนทาง 

 เมื่อตองการเพ่ิมเสนทางบนหนาแผนท่ี สามารถทําไดโดยมีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการเพ่ิมเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเพิ่มเสน  เพื่อทําการสรางเสน 
 เมื่อตองการส้ินสุดการสราง เสน  คลิกขวาแลว เลือก  บันทึก  เพื่อสราง เสนทางท่ีตองการ  
ดังรูปท่ี 2.2.2.20-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2.2.20-1 แสดงการเพ่ิมเสนทาง 
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2.1.4.21 ลบเสนทาง 
 เมื่อตองการลบเสนทางบนหนาแผนท่ี สามารถทําไดโดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการลบเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมลบเสน  แลวเลือกเสนทางท่ีตองการเพื่อทําการลบ จะปรากฏหนาตาง 
Confirm เพื่อใหผูใชยืนยันการลบเสนท่ีเลือก  
 จากนั้นระบบจะทําการลบขอมูลเสนทางบนหนาแผนท่ีออก ดังรูปท่ี 2.2.2.21-1 
 

 

 

 
 

รูปที่ 2.2.2.21-1 แสดงการลบเสนทาง 
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2.1.4.22 รวมเสนทาง 
 เมื่อผูใชตองการรวมเสนทาง 2 เสน บนหนาแผนท่ี แบงออกเปน  2 กรณี และมีข้ันตอนดังน้ี 
 กรณีที่ 1 รวมเสนทางที่มีจุดเชื่อมตอกัน  

• เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี 

• ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการลบเสน 
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• คลิกเลือกท่ีปุมรวมเสน    แลวเลือกเสนทางเสนแรกท่ีตองการตองการรวมเสนทาง เสนท่ี
ถูกเลือกจะถูกแสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (คาพิกัดบนเสน) และ node (คาพิกัด
ของจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนทาง) 

• จากนั้นเลือกเสนท่ี 2 ท่ีมีจุดเช่ือมตอกันกับเสนแรก จะปรากฏ Context menu ใหผูใชเลือก 
บันทึก ระบบจะทําการรวมเสนทางท้ัง 2 เสนเขาดวยกัน ดังรูปท่ี 2.2.2.22-1 

 

 

 

 

เลือกเสนทางแรก 

เลือกเสนทางที่ 2 
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รูปที่ 2.2.2.22-1 แสดงการรวมเสนทางทีม่ีจดุเชื่อมตอกัน 
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 กรณีที่ 2 รวมเสนทางที่ไมจุดเชื่อมตอกัน  

• เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี 

• ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการลบเสน 

• คลิกเลือกท่ีปุมรวมเสน    แลวเลือกเสนทางเสนแรกท่ีตองการตองการรวมเสนทาง เสนท่ี
ถูกเลือกจะถูกแสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (คาพิกัดบนเสน) และ node (คาพิกัด
ของจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนทาง) 

• เลือกเสนท่ี 2 ท่ีมีจุดเช่ือมตอกันกับเสนแรก จะปรากฏ Context menu ใหผูใชเลือก เลือกจุด
เชื่อมตอ 

• จากนั้นผูใชเลือกตําแหนงเช่ือมตอของท้ัง 2 เสน  แลวเลือกบันทึก  ระบบจะทําการรวมเสนทาง
ท้ัง 2 เสนเขาดวยกันโดยเพิ่มเสนเช่ือมระหวางจุดเช่ือมดวย  ดังรูปท่ี 2.2.2.22-2 
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รูปที่ 2.2.2.22-2 แสดงการรวมเสนทางทีไ่มจุดเชื่อมตอกัน 
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2.1.4.23 แบงเสนทาง 
 เมื่อผูใชตองการแบงเสน  สามารถทําตามข้ันตอนดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล
เสนทางท่ีตองการ 

2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการแบงเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเสนทางสําหรับแกไข   แลวเลือกเสนทางเสนตองการแบงเสนทาง เสนท่ีถูก
เลือกจะแสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (จุดหักเหบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดของเสนทาง) 

4) จากนั้นคลิกท่ีปุมแบงเสน   คลิกตําแหนงแรกแลวลากเสนผานเสนทางท่ีเลือกตามตําแหนง
ท่ีตองการ  

5) เมื่อลากผานแลวคลิกตําแหนงท่ี 2 จากนั้นคลิกขวา จะแสดง Context menu ใหผูใชเลือก บันทึก 
ระบบจะทําการแบงเสนออกตามตําแหนงท่ีลากผาน ดังรูปท่ี 2.2.2.23-1 
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รูปที่ 2.2.2.23-1 แสดงการแบงเสนทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     60 
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 



โครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เสนทาง (GIS Web Service) คูมือการใชงาน DRR Route Editor 

 

2.1.4.24 ยายเสนทาง 
 การยายตําแหนงของเสนทาง  สามารถทําตามข้ันตอนดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการยายเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเสนทางสําหรับแกไข   แลวเลือกเสนทางเสนตองการแบงเสนทาง เสนท่ีถูก
เลือกจะถูกแสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (จุดหักเหบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดของเสนทาง) 

4) คลิกท่ีปุมยายเสนทาง   คลิกไป ณ ตําแหนงตองการยาย จากนั้นคลิกขวา จะแสดง Context 
menu ใ ห ผู ใ ช เ ลื อ ก  บั น ทึ ก  ร ะ บ บ จ ะ ทํ า ก า ร ย า ย เ ส น ท า ง ต า ม ตํ า แ ห น ง ท่ี ต อ ง ก า ร  
ดังรูปท่ี 2.2.2.24-1 
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รูปที่ 2.2.2.24-1 แสดงการยายเสนทาง 

 

2.1.4.25 การขยายเสน (Extend) 

 เมื่อผูใชตองการ “ขยายเสน (Extend) เพ่ือเช่ือมตอกับอีกเสน” (การเกิดแยกของเสนทาง) โดยแบง
ออกเปน 2 กรณี และมีข้ันตอนดังน้ี 
 กรณีที่ 1 การขยายเสนทั่วไป 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนที่ และ Active ช้ันขอมูล
เสนทางท่ีตองการ 

2) ขยายแผนท่ีไปยังตําแหนงท่ีตองการขยายเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมขยายเสน (Extend)     แลวเลือกเสนทางท่ีตองการ “ขยายเสน (Extend)  เพื่อ
เช่ือมตอกับอีกเสน”  ระบบจะแสดง Context menu  ใหผูใช เลือกจุดเชื่อมตอ และคลิกท่ี node (คาพิกัดของ
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนทาง) ของเสน 

4) ระบบจะแสดงหนาตาง เลือกชั้นขอมูล เพื่อใหผูใชเลือกช้ันขอมูลของเสนทางท่ีใชเช่ือมตอกับ
เสนทางท่ีถูกเลือก เมื่อเลือกช้ันขอมูลเรียบรอยแลวตอบ ตกลง   

5) จากนั้นคลิกเลือกขอมูลเสนทางท่ีใชเช่ือมตอกับเสนทางท่ีถูกเลือก  จะแสดง Context menu ให
ผู ใ ช เ ลื อ ก  บั น ทึ ก  ร ะ บ บ จ ะ ทํ า ก า ร  “ ข ย า ย เ ส น  (Extend)  เ พ่ื อ เ ช่ื อ ม ต อ กั บ อี ก เ ส น ”  
ดังรูปท่ี 2.2.2.25-1 
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รูปที่ 2.2.2.25-1 แสดงการขยายเสนทั่วไป 

 กรณีที่ 2 ขยายเสนโดยใชจุดเชื่อมตอกัน  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไปยังตําแหนงท่ีตองการขยายเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมขยายเสน (Extend)    แลวเลือกเสนทางท่ีตองการ “ขยายเสน (Extend)  เพื่อ
เช่ือมตอกับอีกเสน”  ระบบจะแสดง Context menu  ใหผูใช เลือกจุดเชื่อมตอ และคลิกท่ี node (คาพิกัดของ
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนทาง) ของเสน 

4) ระบบจะแสดงหนาตาง เลือกชั้นขอมูล เพื่อใหผูใชเลือกช้ันขอมูลของเสนทางท่ีใชเช่ือมตอกับ
เสนทางท่ีถูกเลือก เมื่อเลือกช้ันขอมูลเรียบรอยแลวตอบ ตกลง   

5) จากนั้นคลิกเลือกขอมูลเสนทางท่ีใชเช่ือมตอกับเสนทางท่ีถูกเลือก  จะแสดง Context menu ให
ผูใชเลือก เลือกจุดเชื่อมตอ จากนั้น เลือกจุดที่ตองการจะเชื่อมตอ (Vertex หรือ Node)  ระบบจะทําการ “ขยาย
เสน (Extend)  เพื่อเช่ือมตอกับอีกเสน” ตามตําแหนงท่ีผูใชระบุ  ดังรูปท่ี 2.2.2.25-2 
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รูปที่ 2.2.2.25-2 แสดงผลการขยายเสนโดยใชจุดเชือ่มตอกนั 

 

2.1.4.26 การตัดเสน (Trim) 

 เมื่อผูใชตองการ”ตัดเสนท่ีเกิน” จากการตัดกันของเสนทาง 2 เสน (การเกิดแยกของเสนทาง) สามารถ
ทําตามข้ันตอนดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล
เสนทางท่ีตองการ 

2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการตัดเสน 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมตัดเสน (Trim)  แลวเลือกเสนทางท่ี ”ตองการตัดเสนท่ีเกินออก”  จะแสดง
หนาตางเลือกชั้นขอมูล เพื่อใหผูใชเลือกขอมูลเสนทางท่ีใชเปนจุดตัดของเสนทางท่ีถูกเลือก เมื่อเลือกช้ันขอมูล
เรียบรอยแลวตอบตกลง 

4) จากน้ันคลิกเลือกขอมูลเสนทางท่ีใชเปนจุดตัดของเสนทาง  จะแสดง Context menu ใหผูใช
เลือก บันทึก ระบบจะทําการ”ตองการตัดเสนท่ีเกินออก” ดังรูปท่ี 2.2.2.26-1 
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เลือกเสนทางที่ “ตองการตัด
เสนที่เกินออก” 

เลือกขอมูลเสนทาง
ที่ใชเปนจุดตัด 

 

รูปที่ 2.2.2.26-1 ผลการตัดเสน 
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2.1.4.27 ลางขอมูลที่เลอืก 
 เมื่อตองการลางขอมูลท่ีเลือก (Refresh)  เพ่ือคืนคาขอมูลตางๆ เฉพาะขอมูลท่ีเลือกบนแผนท่ี โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนที่ และ Active ช้ันขอมูล
เสนทางท่ีตองการ  และเม่ือผูใชเลือกขอมูลบนแผนท่ี  ขอมูลจะถูกแสดงเปนสีเหลือง 
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2) ผูใชสามารถลางขอมูลท่ีเลือกไดโดยคลิกท่ีปุมลางท่ีเลือก  ระบบจะทําการลางขอมูลท่ีเลือก
ไวท้ังหมด ดังรูปท่ี 2.2.2.27-1 

 

 

ขอมูลที่ถูกเลือก 

  

 
รูปที่ 2.2.2.27-1 การลางขอมูลที่เลอืก 
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2.1.4.28 คัดลอกขามชั้นขอมูล 
การคัดลอกขอมูลขามช้ันขอมูล   มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการสําเนาขอมูล 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการ 
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3) คลิกท่ีปุมคัดลอกขอมูลขามช้ันขอมูล   แลวคลิกเลือกเสนทางท่ีตองการสําเนาขอมูล ระบบ
จะแสดงหนาตาง เลือกชั้นขอมูล  เพ่ือใหผูเลือกช้ันขอมูลท่ีตองการ(โดยช้ันขอมูลตองเปนขอมูลประเภท
เดียวกัน) แลวคลิก ตกลง 

4) ระบบจะแสดงหนาตาง เลือกการทํางาน  โดยถามความตองการของผูใชวาตองการทําสําเนาหรือ
ยายขอมูลสูช้ันขอมูลท่ีถูกเลือกท่ีหนาตาง เลือกชั้นขอมูล หรือไม โดยถา 

 Copy  ระบบจะทําการสําเนาขอมูลสูช้ันขอมูลท่ีถูกเลือกท่ีหนาตาง เลือกชั้นขอมูล  
 Move ระบบจะทําการยายขอมูลสูช้ันขอมูลท่ีถูกเลือกท่ีหนาตาง เลือกชั้นขอมูล  

5) จากนั้นระบบจะทําการสําเนาหรือยาย  ดังรูปท่ี 2.2.2.28-1 
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รูปที่ 2.2.2.28-1 แสดงการสําเนาหรือยายขอมูล 

2.1.4.29 เพ่ิมตําแหนง Vertex 
การเพ่ิมตําแหนง Vertex ซึ่งเปนจุดหักเหบนเสน   มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนที่ และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการเพ่ิม vertex 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเสนทางสําหรับแกไข   แลวเลือกเสนทางเสนตองการ โดยเสนท่ีถูกเลือกจะ
แสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (จุดหักเหบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด
ของเสนทาง) 

4) คลิกท่ีปุมเพ่ิม Vertex     แลวนําเมาสไปคลิกตําแหนงท่ีตองการเพ่ิม Vertex   บนเสนทางท่ี
เลื อก  และจะแสดง  Context menu ใหผู ใช เ ลื อก  บันทึก  ระบบจะทําการ เ พ่ิม  Vertex  
ดังรูปท่ี 2.2.2.29-1 
 

 

ตําแหนงที่ตองการ
เพ่ิม vertex 
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รูปที่ 2.2.2.29-1 หนาจอแสดงผลการเพ่ิมจุด Vertex 

 

2.1.4.30 ลบตําแหนง Vertex 
การลบตําแหนง Vertex ซึ่งเปนจุดหักเหบนเสน   มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนที่ และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการลบ Vertex 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเสนทางสําหรับแกไข   แลวเลือกเสนทางเสนตองการ โดยเสนท่ีถูกเลือกจะ
แสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (จุดหักเหบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด
ของเสนทาง) 
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4) คลิกท่ีปุมลบ Vertex     แลวนําเมาสไปคลิกตําแหนง Vertex ท่ีตองการลบ บนเสนทางท่ี
เลื อก  และจะแสดง  Context menu ใหผู ใช เ ลื อก  บันทึ ก  ระบบจะทําการลบ  Vertex   
ดังรูปท่ี 2.2.2.30-1 
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รูปที่ 2.2.2.30-1 หนาจอแสดงการลบ Vertex 

 

2.1.4.31 ยายตําแหนง Vertex 

การยายตําแหนง Vertex ซึ่งเปนจุดหักเหบนเสน   มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเสนทางบนแผนที่ และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการยาย vertex 
3) คลิกเลือกท่ีปุมเสนทางสําหรับแกไข   แลวเลือกเสนทางเสนตองการ โดยเสนท่ีถูกเลือกจะ

แสดงเปนสีเหลืองพรอมตําแหนง vertex (จุดหักเหบนเสน) และ node (คาพิกัดของจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด
ของเสนทาง) 
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4) คลิกท่ีปุมยาย Vertex     แลวนําเมาสไปคลิกตําแหนง Vertex ท่ีตองการ แลวยายไป ณ 
ตําแหนงใหมของ Vertex 

5) จากนั้นคลิกขวา จะแสดง Context menu ใหผูใชเลือก บันทึก ระบบจะทําการยาย Vertex  
ดังรูปท่ี 2.2.2.31-1 
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รูปที่ 2.2.2.31-1 หนาจอแสดงการยาย Vertex 
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2.1.4.32 เพ่ิมจุด 
เมื่อผูใชตองการเพ่ิมขอมูลของช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) บนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูลจุดท่ี

ตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการเพ่ิมจุด 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมเพ่ิมจุด   แลวคลิกตําแหนงท่ีตองการเพิ่มจุดบนแผนท่ี จะแสดง Context 
menu ใหผูใชเลือก บันทึก ระบบจะทําการเพิ่มจุด  ดังรูปท่ี 2.2.2.32-1 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2.2.2.32-1 แสดงการเพ่ิมจุด 
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2.1.4.33 ลบจุด 
เมื่อผูใชตองการลบขอมูลของช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) บนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
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2) คลิกเลือกท่ีปุมลบจุด   แลวเลือกจุดท่ีตองการลบบนแผนท่ี  จะแสดง Context menu ให
ผูใชเลือก บันทึก ระบบจะทําการลบจุด  ดังรูปท่ี 2.2.2.33-1 

 

 

 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2.2.2.33-1 แสดงการลบจุด 
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2.1.4.34 ยายจุด 
เมื่อผูใชตองการยายขอมูลของช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) มีข้ันตอนดังน้ี  
1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนจุด(Point) บนแผนท่ี และ Active ช้ันขอมูล

เสนทางท่ีตองการ 
2) ขยายแผนท่ีไป ณ ตําแหนงท่ีตองการยายจุด 
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3) คลิกเลือกท่ีปุมยายจุด   แลวคลิกตําแหนงของจุดบนแผนท่ี แลวคลิกตําแหนงของจุดบน
แผนท่ี แลวนําเมาสไปคลิกตําแหนงท่ีตองการยาย   

4) จากนั้นคลิกขวาจะแสดง Context menu ใหผูใชเลือก บันทึกระบบจะทําการยายจุด   
ดังรูปท่ี 2.2.2.34-1 
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รูปที่ 2.2.2.34-1 แสดงการยายจุด 
 

2.1.4.35 ยอนกลับการแกไข 
 ในการใชฟงกช่ันยอนกลับการแกไข จะใชงานไดเฉพาะขอมูลท่ีเปนเสน, vertex และ จุด เทาน้ัน 
ไดแก การเพ่ิมเสน, การลบเสน, การแบงเสน, การเพ่ิม vertex, การลบ vertex, การยาย vertex และ การยาย
ขอมูลแผนท่ี ม ีข้ันตอนดังน้ี 

1) เลือกทําเครื่องหมาย  ท่ีช้ันขอมูลท่ีแสดงเปนเสน (line)   
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2) คลิกเลือกท่ีปุมเพิ่มเสน  เพื่อทําการสรางเสน เมื่อทําการเพิ่มเสนท่ีเรียบรอย จากนั้นคลิกปุม

ยอนกลับการแกไขขอมูล  ระบบแสดงฟอรมยอนกลับการแกไขของช้ันขอมูลข้ึน  
3) ทําการเลือกขอมูลท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม Undo ระบบแสดงขอความเตือนข้ึนรายละเอียด

ขอมูลของเสนดังกลาวจะหายไปจากฟอรม พรอมท้ังเสนท่ีไดทําการเพิ่มไวขางตน ดังรูปท่ี 2.2.2.35-1 
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รูปที่ 2.2.2.35-1 แสดงการยอนกลับการแกไข 
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2.1.5 สวนควบคุมชั้นขอมูลแผนที ่
 เพื่อใหสามารถใชงานโปรแกรมตัดตอเสนทาง DRR Route Editor ไดเต็มประสิทธิภาพ ควรจะทราบ
วิธีการใชงานสวนควบคุมช้ันขอมูล ซึ่งนอกจากสวนควบคุมช้ันขอมูลจะเปนสวนท่ีแสดงรายละเอียดของ
ขอมูลแลว ยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการจัดการขอมูล (เลือกช้ันขอมูลท่ีตองการใหแสดงผล) โดยมี
วิธีการใชงาน ดังน้ี  
 

2.1.5.1 การซอน/แสดงสัญลักษณแผนที่ทุกชั้นขอมูล 
การซอนแสดงรายละเอียดสัญลักษณของช้ันขอมูลบางช้ันขอมูล  

 โดยเม่ือเขาสูโปรแกรมแลวสวนควบคุมช้ันขอมูลแผนท่ีจะแสดงสัญลักษณของแผนท่ี  เมื่อคลิกท่ี
ปุม  หนาช่ือช้ันขอมูลท่ีตองการ ปุมดังกลาวจะเปลี่ยนเปนปุม  (หมายถึงการแสดงสัญลักษณ) พรอมท้ังช้ัน
ขอมูลนั้นจะขยายออก และแสดงรายละเอียดของช้ันขอมูลยอยท่ีมีอยู ตัวอยางเชน ตองการแสดงรายละเอียด
ช้ันขอมูลสะพานขามแมน้ํา ดังรูปท่ี 2.2.3.1-1 

 

การซอนสัญลักษณแผนท่ีสังเกตไดจากปุม  
 หนาช่ือช้ันขอมูล 

การแสดงสัญลักษณแผนท่ีสังเกตไดจากปุม 
 หนาช่ือช้ันขอมูล 

 
 
 
 

รูปที่ 2.2.3.1-1 แสดงหนาตางสวนควบคุมชั้นขอมูลกอนและหลังแสดงสัญลักษณ 
 

2.1.5.2 การเปด/ปด การแสดงผลขอมลูและสัญลักษณ 
 เนื่องจากช้ันขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบมีจํานวนมาก หากผูใชระบบเปดช้ันขอมูลทุกๆช้ัน จะทําให
ระบบท่ีทํางานประมวลผลไดชาลง ดังน้ันจึงควรเปดช้ันขอมูลบางช้ันเทาท่ีตองการใช 

การเปดการแสดงผลขอมูลและสัญลักษณ  

 เมื่อตองการเปดช้ันขอมูลใด ใหคลิกปุม  หนาช่ือช้ันขอมูลและสัญลักษณท่ีตองการ ปุมดังกลาว
จะเปลี่ยนเปนปุม  พรอมท้ังจะแสดงผลขอมูลของช้ันขอมูลดังกลาวบนแผนท่ีบริเวณหนาตางหลัก  
ดังรูปท่ี 2.2.3.2-1 
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ปุม  แสดงวาช้ันขอมูลนี้
ูกเปดใหแสดงผล

 
ถ  

รูปที่ 2.2.3.2-1  แสดงการเปดการแสดงผลขอมูล 
 

การปดการแสดงผลขอมูลและสัญลักษณ 
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 เมื่อตองการปดช้ันขอมูลใด ใหคลิกท่ีปุม  ดานหนาช่ือช้ันขอมูลดังกลาว ปุมดังกลาวจะ
เปลี่ยนเปนปุม  พรอมท้ังจะไมแสดงผลขอมูลของช้ันขอมูลดังกลาวบนแผนท่ีบริเวณหนาตางหลัก  
ดังรูปท่ี 2.2.3.2-2 
 

 

ปุม  แสดงวาช้ันขอมูลนี้
ถูกปดไมใหแสดงผล 

รูปที่ 2.2.3.2-2  แสดงการเปดการแสดงผลขอมูล 
2.1.6 สวนแสดงคาพิกัดและมาตราสวน 
 สวนแสดงคาพิกัดและมาตราสวนเปนสวนท่ีแสดงรายละเอียดของพิกัด (X,Y) และมาตราสวนของภาพ
แผนท่ีท่ีแสดงบนหนาจอหลัก ดังรูปท่ี 2.2.4-1 
 

 
รูปที่ 2.2.4-1 สวนแสดงคาพิกัดและมาตราสวน 



โครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เสนทาง (GIS Web Service) คูมือการใชงาน DRR Route Editor 

 

บริษัท นูแมพ จํากัด                                                                                                                     82 

เอกสารอางอิง 

 

  

  
 

 

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 


	ปกA4-คู่มือการใช้งานโปรแกรม DRR.pdf
	work_flow
	สารบัญ
	คู่มือการใช้โปรแกรม DRR Route Editor
	คู่มือการใช้งานโปรแกรมตัดต่อเส้นทาง DRR Route Editor
	1. การเข้าสู่โปรแกรมตัดต่อเส้นทาง DRR Route Editor 
	2. วิธีการใช้งานโปรแกรมตัดต่อเส้นทาง DRR Route Editor
	2.1.4.1 บันทึกโครงการ 
	2.1.4.2 เปิดโครงการ
	2.1.4.3 ขยายแผนที่ภาพรวม
	2.1.4.4 ขยายแผนที่ชั้นข้อมูลที่เลือก
	2.1.4.5 ขยายแผนที่กำหนดกรอบ
	2.1.4.6 ย่อแผนที่กำหนดตำแหน่ง
	2.1.4.7 ขยายแผนที่ 2 เท่า
	2.1.4.8 ย่อแผนที่ 2 เท่า
	2.1.4.9 เลื่อนแผนที่
	2.1.4.10 แสดงรายละเอียดข้อมูล
	2.1.4.11 ตารางข้อมูล
	2.1.4.12 คุณสมบัติชั้นข้อมูล
	2.1.4.13 วัดระยะทางบนแผนที่
	2.1.4.14 วัดระยะพร้อมพื้นที่
	2.1.4.15 พิมพ์แผนที่
	2.1.4.16 เพิ่มชั้นข้อมูล
	2.1.4.17 ลบชั้นข้อมูล
	2.1.4.18 เลือกชั้นข้อมูล
	2.1.4.19 เลือกเส้นทางสำหรับแก้ไข
	2.1.4.20 เพิ่มเส้นทาง
	2.1.4.21 ลบเส้นทาง
	2.1.4.22 รวมเส้นทาง
	2.1.4.23 แบ่งเส้นทาง
	2.1.4.24 ย้ายเส้นทาง
	2.1.4.25 การขยายเส้น (Extend)
	2.1.4.26 การตัดเส้น (Trim)
	2.1.4.27 ล้างข้อมูลที่เลือก
	2.1.4.28 คัดลอกข้ามชั้นข้อมูล
	2.1.4.29 เพิ่มตำแหน่ง Vertex
	2.1.4.30 ลบตำแหน่ง Vertex
	2.1.4.31 ย้ายตำแหน่ง Vertex
	2.1.4.32 เพิ่มจุด
	2.1.4.33 ลบจุด
	2.1.4.34 ย้ายจุด
	2.1.4.35 ย้อนกลับการแก้ไข
	2.1.5.1 การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์แผนที่ทุกชั้นข้อมูล
	 การซ่อนแสดงรายละเอียดสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูลบางชั้นข้อมูล

	2.1.5.2 การเปิด/ปิด การแสดงผลข้อมูลและสัญลักษณ์
	 การเปิดการแสดงผลข้อมูลและสัญลักษณ์
	 การปิดการแสดงผลข้อมูลและสัญลักษณ์
	 ส่วนแสดงค่าพิกัดและมาตราส่วนเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของพิกัด (X,Y) และมาตราส่วนของภาพแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอหลัก ดังรูปที่ 2.2.4-1






