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MARPLOT  
เปนโปรแกรมแผนที่สาระพัดประโยชน  เหมาะที่จะใชรวมกับ ALOHA และ CAMEO เพื่อแสดงที่ตั้ง

ของโรงงาน และสถานที่สําคัญตางๆ เชนโรงเรียน โรงพยาบาล แหลงน้ํา ถนน ทําใหเวลาเกิดอุบัติภัยสามารถคน
ขอมูลไดอยางงายดาย รวมทั้งสามารถระบุบริเวณที่ Footprint ของสารเคมีนั้นกระจายไปถึง สามารถอธิบายผล
กระทบของอุบัติภัยที่มีตอชุมชน  

หนาจอหลัก 
 เมื่อผูใชจะเขาสู MARPLOT ใหเลือก Start  Programs  Marplot  MARPLOT ผูใชก็จะเขาสู
หนาจอหลักของ MARPLOT (ภาพประกอบที่ 1) 

ภาพประกอบที่ 1  หนาจอหลักของ MARPLOT 
 

หนาจอหลักจะประกอบไปดวย Menu ของ MARPLOT คือ File, Edit, View, List, Objects, Sharing, 
Help และดานลางลงมาจะมี Menu รองซึ่งบางสวนจะทําหนาที่ ที่ตองใชบอยๆ เชนหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ไปยัง Latitude และ Longitude ตางๆ การกําหนดจุดบนแผนที่เปนตน สวนทางซายจะเปนเครื่องมือคลายกับ 
กลองเครื่องมือ (Toolbox) ของโปรแกรมวาดภาพทั่วๆไป 

ตรงกลางหนาจอจะเปนแผนที่ แผนที่ของ MARPLOT ถูกสรางขึ้นโดยขอมูลจากระบบฐานขอมูล 
TIGER ซึ่งเปนขอมูลทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรของอเมริกา 

ขอมูลจะถูกจัดเปนชั้นๆ (Layers) เริ่มแรกจะมีประมาณ 17 ชั้น จํานวนชั้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได ผูใช
อาจลบออกหรือเพิ่มเติมได 
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ชั้นแตละชั้นจะประกอบไปดวยวัตถุ ที่คลายคลึงกัน เชนโรงเรียน โรงงาน ถนนหลัก ถนนสายยอย ทาง
รถไฟ และแหลงน้ําเปนตน  แมวาในความเปนจริงวัตถุแตละชนิดไมจําเปนจะตองจงรักภักดีตอช้ันของตนเอง 
วัตถุหนึ่งๆจะอยูในชั้นใดก็ได แลวแตวาในขณะที่ผูใชสรางวัตถุลงบนแผนที่นั้นชั้นใดจะถูกคลายล็อค  

นอกจากนี้วัตถุยังสามารถยายชั้นจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งไดดวย เชนวัตถุชิ้นหนึ่งเปนตัวแทนของ
คลอง ตอมาคลองนี้ถูกถมกลายเปนถนน เราสามารถยายวัตถุนี้จากชั้นน้ํา (Water) มาเปนชั้นถนน (Road)ได
โดยไมตองวาดใหม 

เราลองมาทําความรูจักกับ Menu ของ MARPLOT กอน 

Menu File  
จะตางจากโปรแกรมอื่นๆที่เราคุนเคยเชน Excel เพราะ Menu File ของ MARPLOT ไมมีคําส่ัง New, 

Open, Close, Save และ Save as ทั้งนี้เพราะการเปดและปดแฟมตางๆ ของ MARPLOT นั้นคอนขางอัตโนมัติ 
เมื่อผูใชตองการดูมุมมองใด โปรแกรมก็จะเปดแผนที่นั้นขึ้นเลย 

สวนประกอบของ Menu File ที่สําคัญไดแก 

Save as Picture 
 คือการ Save ภาพที่เห็นบนหนาจอไปเปน File ภาพ ซึ่งจะไดสามฟอรแมต คือ Windows Metafile 
(.wmf), Enhanced Metafile (.emf), และ Windows Bitmap (.bmp) ภาพที่ไดถาเปนนามสกุล .bmp จะ
สามารถเปดไดดวยโปรแกรม Paint และแกไขไดเหมือนภาพทั่วไป 

Print Setup 
 คือการตั้งคาเครื่องพิมพ ขนาดกระดาษ และ Orientation  เหมือนกับในโปรแกรมอื่นๆ 
Print 
 เปนการสั่งพิมพแผนที่ออกทางเครื่องพิมพ แตอาจตางจากโปรแกรมอื่นๆ คือผูใชสามารถตั้งขนาดของ
ภาพที่จะพิมพได 

Import  
 คือการนําเขาแฟมที่เปนขอมูลแผนที่ในรูปแบบที่ MARPLOT รูจักเชนแฟมในตระกูล .mie  เปนตน 

Export  
 คือการสงออกขอมูลในรูปแบบของแฟม .mie 

Compact Map Files 
 คือการบีบขนาดของแฟมแผนที่ลงใหเล็กกวาเดิม 
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Preferences 
 เปนการกําหนดคาตางๆของแผนที่เมื่อเรา Click ที่ตรงนี้ก็จะไดหนาตางสําหรับกําหนดคาตางๆโดยจะ
แบงเปนหัวขอยอยๆ เมื่อเรา Click ที่หัวขอ (หรือโดยทั่วไปเรียกวา Tab) ก็จะเขาสูหนาตางยอยๆ เชน 

 Colors คือสีพื้นหลังของแผนที่ซึ่งกําหนดไดเพียงสองสี  คือขาว และดําเทานั้น 
 Tools เปนการกําหนดวา เครื่องมือในกลองเครื่องมือนั้นจะทํางาน จากตรงกลาง คือถือวาจุดแรก
ที่เริ่ม Click เปนศูนยกลางของการทํางาน (เชนศูนยกลางของวงกลม) หรือทํางานจากขอบคือถือ
วาจุดแรกที่เริ่ม Click เปนขอบของการทํางาน (เชนขอบของวงกลม)  

ภาพประกอบที่ 2   หนาตางยอย Tools ของหนาตาง Preferences  
เครื่องมือที่สามารถกําหนดแบบนี้ไดมีทั้งหมด 4 ชนิดคือ 

• Arrow Tool 
• Zoom Tool 
• Rectangle Tool 
• Circle Tool 

 Latitude /Longitude เปนสวนที่กลาวถึงการตั้งคาตางๆ ของ Latitude และ Longitude  ซึ่งจะมี
หัวขอยอยใหตั้งคือ  

• degrees หมายถึงใหแสดงเฉพาะ องศาหลักของ Latitude และ Longitude บนหนาจอ
แผนที่ 

• degrees/minutes หมายถึงใหแสดงทั้งตัวเลของศาหลัก และ minutes (1/60 องศา) 
• degrees/minutes/seconds หมายถึงใหแสดงองศาหลัก minutes และ seconds (1/60 

minutes) 
• Show lat/long grid ถา Click ที่กลองหนาหัวขอนี้หมายถึงใหแสดงคา lat/long บนหนา

จอดวย ถาไม Click คา lat/long จะถูกซอนไว  ถาเราเลือก Show lat/long grid เราจะ
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ตองเลือกดวยวาจะวางไวเหนือช้ันตางๆทุกชั้น (above layers) หรือไวใตชั้นตางๆ 
(below layers)  
ทั้งสองกรณีนี้ใหผลตางกันคือถาไวบนสุดจะเห็น lat/long grid ไดตลอดแนว แตถาไวใต
ชั้นอื่นๆ อาจถูกวัตถุทึบ เชนโรงงาน โรงเรียน บังบางสวนไว 

• Show intermediate lines หมายถึงใหแสดงเสนยอยที่ลากอยูระหวาง lat/long grid   
ภาพประกอบที่ 3 หนาตางยอย Latitude/Longitude ของ Menu Preference 
 Scale 

ภาพประกอบที่ 4 หนาตางยอย Scale ในหนาตาง Preference 
• Scale Format หมายถึงในกรอบแสดงอัตราสวนของแผนที่ (ซึ่งกรอบอาจแสดงอยูบน

แผนที่) 
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ภาพประกอบที่ 5 Scale ตัวจริงซึ่งแสดงอยูบนแผนที่ของ MARPLOT 
 
 จะใชรูปแบบใดในการแสดงอัตราสวน เชน 

• 1:N   หมายถึงแสดงเปนอัตราสวนเชน 1:5000 เปนตน 
• 1 in = N mi  หมายถึงแสดงวาหนึ่งนิ้วเทากับกี่ไมล 
• Windows Distance หมายถึงแสดงวากรอบของแผนที่บนหนาจอมีขนาดเทาใด เชน 

“5*3 miles” เปนตน 
• Show scale bar หมายถึงใหแสดงกรอบแสดงอัตราสวน ถาหาก Click ถูกขางหนา 
• Show English number lines หมายถึงใหแสดงเสนความยาวแบบอังกฤษ 
• Show metric number lines หมายถึงใหแสดงเสนความยาวแบบเมตริก  
• Show “1 in = ……”  หมายถึงใหแสดงมาตราสวนแบบอังกฤษ 
• Show “ 1 cm. = …..” หมายถึงใหแสดงมาตราสวนแบบเมตริก 

 Legend หมายถึงกรอบที่แสดงคําบรรยาย (ภาพประกอบที่ 7) วาสัญลักษณหนึ่งๆ หมายถึงอะไร
บาง สวนที่เลือกไดใน Preferences  Legend ประกอบดวยตัวเลือก (ภาพประกอบที่ 6) คือ 

ภาพประกอบที่ 6 ตัวเลือกในหนาตางยอย Legend ในหนาตาง Preference  
 

• Show legend ถาผูใช Click ที่กลองขางหนา ก็จะทําใหมีกรอบคําบรรยาย (Legend) 
เกิดขึ้นในแผนที่ เพื่อแสดงวาสัญลักษณหนึ่งๆ หมายถึงอะไรบาง 
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• Legend from picture หมายถึงใหใชภาพ (ซึ่งตองจัดเตรียมไวกอน) แทนคําบรรยาย 
• Legend from layer หมายถึงใหใชสัญลักษณที่ปรากฏในแตละ Layer มาทําเปนคํา

บรรยาย ตารางที่เห็นจะบอกวา Layer อะไรบางที่จะนํามารวมเปนคําบรรยาย  ถาเรา 
Double Click ที่ชั้นใดๆ จะเปนการยกชั้นนั้นออกจากคําบรรยาย 

ภาพประกอบที่ 7 Legend (ชนิด From Layer) ซึ่งแสดงบนแผนที่ 
 

 Date /Time ประกอบไปดวยตัวเลือกคือ 
• Show date/time stamp ถาเราเลือกที่ Checkbox ขางหนาจะทําใหกรอบบอกวันเวลา

ปรากฏขึ้นในแผนที่ 
• Date และ Time เปนชองที่ใหเลือกรูปแบบของวันและเวลาซึ่งสามารถดูไดจากรายการที่

มีใหเลือก 
• Comment เปนคําบรรยายสั้นๆ หนึ่งบรรทัด ซึ่งจะปรากฏขึ้นในกรอบบอกวันเวลา 

Menu List 
 Layer List เปนสวนทีสําคัญที่สุด ซึ่งจําเปนจะตองอธิบายกอน 

 ดังที่กลาวไปแลว แผนที่ใน MARPLOT ประกอบไปดวยชั้นตางๆ ประมาณ 17 ชั้น มารวมกัน แตละชั้น
ก็แสดงวัตถุตางๆ กันเชน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล ถนน คลอง แหลงน้ําเปนตน  ลักษณะการรวมกันนี้คลาย
กับการเอาแผนใสหลายๆแผนมาซอนกัน 
 กติกาการทํางานใน MARPLOT งายๆก็คือ  

• ทุกครั้งที่จะเพิ่มเติมวัตถุ (โรงเรียน โรงงาน ฯลฯ) จะตองคลายล็อกชั้นที่เกี่ยวของกัน และควร
ล็อกชั้นอื่นๆ ใหหมด เพื่อที่ส่ิงที่สรางขึ้นจะไดเขาไปอยูถูกชั้น 

• เฉพาะในกรณีที่ตองการยายวัตถุจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งจึงควรจะคลายล็อกหลายๆ ชั้น 
• ชั้นที่ทึบที่สุด เชนมีภาพขนาดใหญแทรกอยู จะตองอยูชั้นลางสุด (Bottom) มิฉะนั้นจะบังชั้น

อื่นๆ หมดทําใหเกิดความสับสนในการทํางาน 
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เมื่อเราเลือก Menu List Layer List เราจะไดหนาตาง Layer List ซึ่งแสดงขอมูลในรูปแบบตาราง  
และมีปุมตางๆ ให Click (ภาพประกอบที่ 8) 
  

ภาพประกอบที่ 8 Layer List  
 
สวนบนซายจะมีปุมใหกดเลือกการเรียงชั้นในสองแบบคือ alphabetical และ draw order  

สวนที่เปนตารางจากซายไปขวา ประกอบไปดวย 
 ซายสุดเปนรูปกุญแจสีดํา ซึ่งถากุญแจอยูในรูปปด (ล็อก) ชั้นนั้นจะถูกล็อก คือแกไขส่ิงใดไมได ถาเรา 
Click จะเปนการสลับกันระหวางการล็อกและการถูกล็อก  (สวนกุญแจสีเทาของชั้น CAMEO Scenarios และ
ชั้น ALOHA หมายถึงกุญแจที่ไมคอยแข็งแรง คือบางครั้งโปรแกรม CAMEO และ ALOHA อาจเปดล็อกดวยตัว
เอง โดยไมรอใหผูใชเปด) 

ถัดมาทางขวาจะเปนชื่อของชั้นตางๆ ซึ่งประกอบไปดวยชั้นของวัตถุซึ่งเกี่ยวของกับโปรแกรม  CAMEO 
อยูบนสุดและเรียงกันลงมาเรื่อยๆ ชั้นของ ALOHA และชั้นของขอมูลทางดานภูมิศาสตรทั่วๆไป ซึ่งมาจากฐาน
ขอมูล TIGER ของสหรัฐ 

ถัดมาทางขวาตอไปอีก เปนคอลัมนส่ีคอลัมน คือ 
• Show + Names ถา Click ถูกตรงชองนี้จะทําใหขอมูล (วัตถุ) ในชั้นนั้นรวมทั้งชื่อวัตถุ

ถูกแสดงหมด 
• Show หมายถึงถา Click ถูกจะแสดงวัตถุ แตไมแสดงชื่อ 
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• Range หมายถึงแสดงวัตถุและชื่อตามความเหมาะสม เชนถาขยายแผนที่ใหใหญมากๆ 
ก็จะแสดงวัตถุ และชื่อวัตถุ ในชั้นนั้นๆ ใหเห็น แตถายอแผนที่ใหเล็กลง (เห็นกวางขึ้น) 
ชื่อวัตถุนั้นก็จะไมแสดงออก ตัวอยางเชนแผนที่โลกยอมไมแสดงชื่อซอยใหเห็น 

• Hide หมายถึงไมแสดงวัตถุและชื่อของมัน 
ถาเราไมอยาก Click ทีละชั้นเราสามารถ Click ที่ปุมส่ีเหลี่ยมที่อยูใตชื่อคอลัมน ซึ่งจะเทากับ

การเลือกถูกในทุกชั้น  การเลือกถูกในทุกชั้นใน Column Show หรือ Show + Names นี้เปนส่ิงที่ตอง
ระวังเพราะขอมูลจํานวนมากจะถูกแสดงออกจนกระทั่งแผนที่กลายเปนสีดําทั้งหมด 

สําหรับคอลัมนทางขวาสุด ถาเรา Click ถูก เวลาวัตถุถูกแสดงออกมาก็จะใชสัญลักษณที่
เปนของมันเอง แตถาเรา Click คอลัมนที่สองจากขวาเวลาวัตถุถูกแสดงออกมาจะใชสัญลักษณที่เปน 
Default ของชั้น 

• ปุมกด Scale Ranges 
 เมื่อกดจะเขาสูหนาจอแบบกราฟฟก ชื่อวา “Layer Scale Ranges” ซึ่งเราสามารถเลื่อน
สเกลขึ้นลงในแนวดิ่ง วาที่อัตราสวนเทาใดของแผนที่ จึงจะใหแสดงวัตถุและชื่อของมันได และที่สเกล
ขนาดเทาใด สัญลักษณของมันจึงจะหดลงกลายเปนจุดเล็กๆ ใหผูใชทดลองทําดู โดยเลือกชั้นและ 
Click ถูกที่ชอง Range จากนี้ใหมาทดลองปรับ Layer Scale Ranges ดูเอง (ภาพประกอบที่ 9) 

ภาพประกอบที่ 9 หนาตาง Layer Scale Ranges ปุมสําหรับเลือกสเกล 
 

• ปุมกด New  
 ถาเรากดปุมนี้จะเปนการสรางชั้นหรือกลุมของชั้นขึ้นมาใหม โดยจะเกิดหนาตาง “New 
Layer or Group” ขึ้น ใหเรา Click หนาขอความที่วา Create Layer หรือ Create Layer Group แลว
แตเราจะสราง Layer หรือ Group จากนั้นใหเติมชื่อของชั้น หรือกลุมของชั้นที่ชองวางดานลาง แลวกด
ปุม OK 
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• ปุมกด Delete  
 ในตอนแรกปุมนี้จะเปนสีซีดๆ คือทํางานไมได (Disable) ผูใชตองคลายล็อกชั้นนั้นๆ กอนปุม
นี้จึงจะทํางานได เมื่อเรากดปุมนี้ ชั้นที่เกี่ยวของก็จะถูกลบออก 

• ปุมกด Rename 
 ในตอนแรกปุมนี้จะเปนสีซีดๆ เชนเดียวกัน เมื่อคลายล็อกแลวเราสามารถกดปุมนี้เพื่อเปล่ียน
ชื่อชั้นนั้นๆได  
 การ Delete และ Rename นั้นควรทําเฉพาะกับช้ันที่สรางขึ้นเองเทานั้น ถาไปลบชั้น
ที่มีอยูแลวอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือเกิดความวิปริตขึ้นแกโปรแกรมได  

 
• ปุมกด Move  

 มีหนาที่ขยับชั้นที่เลือกไว ขึ้นหรือลง ไมวาชั้นนั้นจะล็อกหรือคลายล็อกอยูก็ตาม การขยับนี้
แบงออกเปน 

• Top คือขึ้นไปชั้นบนสุด 
• Up คือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
• Down คือลงไปหนึ่งชั้น 
• Bottom คือลงไปชั้นลางสุด 

 การ Move นี้จะมีประโยชนถามีวัตถุหลายๆชิ้น หรือวัตถุที่ใหญมากๆ เชนรูปภาพ เพราะ
จะไดไมบังกัน  โดยชั้นที่มีวัตถุใหญๆ ควรจะอยูขางลาง 
 

• ปุม Set  
 เปนปุมที่กดเพื่อเลือกสัญลักษณที่เปน Default ของชั้นนั้น เมื่อผูใช Click ก็จะมี menu 
ยอยเกิดขึ้น คือ 

• Color ซึ่งจะมีสีตางๆ ของสัญลักษณใหเลือก 16 สี 
• Line Style เปนรูปแบบของสัญลักษณที่เปนเสน เชนถนน หรือทางรถไฟ แม

น้ํา 
• Fill Pattern  เปนรูปแบบของลวดลายของพื้นที่ของสัญลักษณที่มีลักษณะเปน

บริเวณ เชนสระน้ํา เปนตน 
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Symbol เปนสัญลักษณที่เปนรูปภาพ เมื่อเรา Click ก็จะไดตารางภาพของสัญลักษณจํานวน
มาก (ภาพประกอบที่ 10) ผูใชสามารถ Double Click ที่สัญลักษณที่ตองการ และสามารถ
ส่ือความหมายได สัญลักษณนั้นก็จะกลายเปน Default ของชั้นนั้นๆ 

 ภาพประกอบที่ 10 สวนหนึ่งของสัญลักษณ 

• ปุมกด Key ? 
 เปนปุมที่เปดหนาตางสําหรับใชอธิบายคอลัมนที่สําคัญเชน Show + Names, Show เปนตน 
• ปุมกด Help ใชเปดหนาตางสําหรับแสดงความชวยเหลือ 
• ปุมกด OK เมื่อตองการ Save ทุกอยางที่เปล่ียนแปลงไปแลว 
• ปุมกด Cancel เมื่อตองการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง 

 MENU list  Map List  

ภาพประกอบที่ 11 หนาตาง Map List 
 

 เมื่อกด Menu นี้ จะเกิดหนาตาง  “Map List” (ภาพประกอบที่ 11) ซึ่งจะแสดงใหเห็นแผนที่
พื้นฐานที่มาประกอบกันขึ้นเปนแผนที่ที่เราไดเห็นในตอนแรก โดยเราสามารถ Double Click หรือกด
ปุม Map Info ดูไดวาแผนที่นั้นประกอบดวยชั้นอะไรบาง เราจะเห็นวาแผนที่ที่เราเห็นในตอนแรกนั้น
ประกอบดวยแผนที่ Prince William County, CAMEO Map และ User’s Map  
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 ปุมที่สําคัญในหนาตางนี้คือ  
• Go to  Map ใชกดเพื่อไปยังแผนที่ ที่เลือกไวในตารางของ Map List  
• Find New Map ใชกดเพื่อหาแผนที่ใหม โดยขั้นตอนจะมีดังนี้ 
• Download แผนที่ใหมจาก US. Census Bureau  ซึ่งจะไดแผนที่ของเมืองในอเมริกาใน

รูปแบบของขอมูลที่ถูก Zip 
• คลาย Zip (Unzipped) ทําใหแฟมที่ถูกบีบนั้นคลายออกเปนแฟมเล็กๆ จํานวนมาก โดย

จะตองมีแฟมหนึ่งที่นามสกุลเปน .map เชน name.map  
• กดปุม Find New Map ทําใหไดหนาตางที่สามารถคนหาแฟมสกุล .map ไดเชน 

ฟname.map จากนั้นกดปุม Open ก็จะเปนอันเสร็จกรรมวิธี (ภาพประกอบที่ 12) 

ภาพประกอบที่ 12 การคนหาและเปดแผนที่ใหม 
• กดปุม OK หรือ Cancel เมื่อ ตองการ Save หรือ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 
 Menu List  Search 

ใชเมื่อตองการคนหาวัตถุตางๆ บนแผนที่ ตามชื่อหรือบางสวนของชื่อ เมื่อเราเรียกคําส่ังนี้จะ
เกิดหนาตางที่เรียกวา “ Search Criteria” จากนั้นเราทําตามขั้นตอนดังนี้ 

• เลือกปุมที่อยูใตคําวา Search for Objects:  แลวเลือกชนิดของการคนหาเชน คําขึ้นตน 
(with names that start with …)  หรือหาชื่อโดยตรง (with any names) เปนตน 

• เติมคําที่จะใชคนหาในชองวางทางดานขวา 
• เลือกชั้นที่ตองการคนหาจากปุมใตคําวา “Layer(s) to search:” ผูเขียนขอแนะนําให

เลือก All Layers  
• เลือกแผนที่ ที่ตองการจาก “Map(s) to search:” ขอแนะนําใหเลือก All Maps  
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• กดปุม Search จะทําใหเกิดหนาจอ “Search Collection” พรอมดวยชื่อวัตถุ (Object 
Names) 

• กดปุม Save Collection ถาตองการเก็บรายการวัตถุทั้งหมดที่หาไดไวเปนแฟมสกุล 
.msc 

• ถาตองการดูภาพของวัตถุบนแผนที่ใหกดปุม Show on Map (ดูวัตถุทีละชิ้นโดยการ 
Click เลือกกอน), หรือ Show All on Maps (ดูทุกวัตถุ) หรือ Show on Map & Zoom (ดู
และขยาย) เปนตน 

• กดปุม Close  
การ Search นี้ยังสามารถคนหาสิ่งอื่นๆ ที่มากไปกวาการคนหาตามรายชื่อธรรมดา เชน

สามารถคนหาวัตถุที่อยูในขอบเขตหนึ่งของวัตถุอื่น  
ตัวอยางเชนโดยใชคําส่ัง “that  are within….” ผูใชสามารถคนหาวัตถุที่อยูหางจากโรงงาน

ในรัศมี 1 กิโลเมตร ได 
 Menu List  Show Search Collection 

 แสดงขอมูลที่เก็บไวใน Search Collection ซึ่งเราสามารถดูขอมูลที่คนหาไวลาสุดได 
 Menu List  Copy to Search Collection 

 บรรจุขอมูลเกี่ยวกับวัตถุลาสุดลงไปใน Search Collection 
 Menu Objects  Object Setttings 

 ภาพประกอบที่ 13 หนาตาง Object  settings 
 
 กอนใช Menu นี้ควรไปที่ Layer List แลวคลายล็อกชั้นที่วัตถุนี้อยูเสียกอน 
 ใชเพื่อเปดหนาตางที่แสดงคุณสมบัติของวัตถุที่สําคัญ  เราอาจจะเปดหนาตางนี้โดยการ 
Select วัตถุ(ใช Mouse Click ที่ลูกศรในกลองเครื่องมือแลว Click ที่วัตถุ) แลว Double Click ก็ได 
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หนาตาง Object Setting ประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้ 
• Name เปนชองที่สามารถเปลี่ยนชื่อวัตถุได 
• ปุมกด Set (Layer) เปนปุมที่สามารถใชเล่ือนวัตถุจาก Layer หนึ่งไปอีก Layer หนึ่งได 

ดังนั้นการ Set Layer ก็คือการ Move นั่นเอง กอนที่จะ Move เราจะตองไปที่ Layer List 
และคลายล็อกชั้นของวัตถุ กับช้ันที่จะยายไปอยูกอน เมื่อเรากดปุม Set Layer จึงจะ
ปรากฏกลองขอความแสดง Layer ชั้นที่สามารถ Move ไปได  ใหเราเลือกชั้นแลวกดปุม 
Move 

• ปุม Set (Map) ใชเล่ือนวัตถุไปยัง Maps ใด Maps หนึ่ง 
• ปุม Set (Class) ใชระบุชนิดของวัตถุ เพื่อใหโปรแกรมรูวามันเปนวัตถุชนิดใดเชนสถาน

ศึกษา (Educational Institution) เปนตน 
• ปุม Set (Place) เพื่อแสดงวาอยูในสวนใดของเมือง 
• ปุม Color ใชเลือกสีของ Object  
• ปุม Dot Size ใชเลือกขนาดของจุดที่ประกอบเปนวัตถุ 
• ปุม Set (Symbol) ใชเลือกสัญลักษณใหม  
• ปุม Position ใชปรับตําแหนงของวัตถุใหม โดยเปลี่ยนคา Latitude และ Longitude  
• ปุม OK/Cancel ใชเพื่อตกลงหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ทําไปแลว 

 Menu Objects  Segment Settings 
 ใชแกไขวัตถุที่เปนเสน (Polyline) เชนแมน้ํา ถนน ทางรถไฟ 
 Menu Objects  Vertex  

 ในแตละวัตถุที่เปนเสนจะประกอบไปดวยเสนตรงเล็กๆ หลายๆเสนมาตอกัน แตละรอยตอ
ของเสน หรือจุดเลี้ยวจะเรียกจุดนี้วา Vertex ซึ่งเราสามารถเลือกไดโดย click ที่จุดๆนั้น 
 มี Menu ตอเนื่องไปอีก 4 Menu คือ  

• Mark Vertex ทําเครื่องหมายที่ปุมที่เลือกไว 
• Move Vertex to Marked Point ยายไปที่เลือกไวไปยังจุดที่ Mark ไว (ดูวิธี 

Mark จุดในภายหลัง) 
• Insert Vertex at Focus Point หลังจาก Mark จุดแลวก็เพิ่ม Vertex ตรงจุดนั้น 
• Delete Vertex ลบจุด Vertex ที่ Click ไว 

 Menu Objects  Move Objects to Layer 
 สวนนี้จะเหมือนกับสวน Set (Layer) ของ Menu Object Settings ในตอนแรก 
 Menu Objects  Move Objects to Map  

 เชนเดียวกันสวนนี้จะเหมือนกับสวน Set (Map) ของ Menu Object Settings 

Menu Edit 
ประกอบไปดวย Menu ยอยเชนเดียวกับของ Windows คือ 
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 Undo 
 Cut  
 Copy  
 Paste 
 Clear (ลบ) 

 ผูเขียนจะไมบรรยายในสวนนี้เพราะจะเหมือนกับการใช Windows ทั่วไป 
สวนสําคัญที่จะกลาวถึงตอไปนี้คือ  

 Insert Picture Object ใชใสภาพลงในแผนที่ ซึ่งเหมาะกับการสรางแผนที่ใหมแบบไทยๆ เพราะ
เราไมสามารถสรางแผนที่ตามระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่สมบูรณได 
 Make New Polygon ใชเชื่อมเสนสองเสนหรือวงกลม ส่ีเหลี่ยม เขาดวยกัน โดย Select เสนทั้ง
สองไวกอน แลวเลือก Menu นี้ 
 Make New Polyline  ใชเชื่อมเสนสองเสนเขาดวยกันเปนเสนเดียว โดยการ Select เสนทั้งสองไว
กอน  
 Polyline  <-> Polygon ใชเปล่ียนระหวางเสนกับวัตถุปด (วัตถุที่มีพื้นที่) โดย Select วัตถุนั้นแลว 

Click ที่ Menu นี้  

Menu View  
 View เปนภาพที่เห็นในขณะใดขณะหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของแผนที่ เปนแผนที่ที่ถูกขยาย
หรือยอสวนก็ไดทั้งส้ิน ในการปฏิบัติงานถาเราได Save View ไวจะทําใหเราทํางานงายขึ้น Menu เกี่ยว
กับ View ที่นาสนใจคือ 
 Save Current View ใหเลือก Menu นี้เมื่อตองการเก็บ View นี้ไว  โดยโปรแกรมจะเปดหนาตาง 

“Save Current View” ขึ้น ใหเราใสชื่อของ View ลงไปในชองวาง แลวกด OK 
 Go to View เมื่อเลือก Menu นี้ก็จะปรากฏแถวของชื่อ View มาใหเลือก ใหเรา Double Click 
หรือกดปุม Go to View ซึ่งจะทําให View ที่ตองการนี้ปรากฎขึ้น   
บางครั้งเวลาติดต้ัง MARPLOT ใหม จะไมพบแผนที่อะไรเลย ตองใช

คําส่ัง Go to View มาชวย 
 Go to Previous View กลับไป View ที่เพิ่งดูไปกอนหนานี้ 
 Edit View ใชลบ View  หรือเปล่ียนชื่อ View ใหม 
 Entry  View ใชตั้งคา View ที่จะแสดงเมื่อเปดโปรแกรมใหม โดยตั้งไดสามแบบคือ 
 Enter to last view from previous MARPLOT session หมายถึงทุกครั้งที่เปดโปรแกรมใหแสดง
มุมมองสุดทายตอนที่ปดโปรแกรมขึ้นใหม 
 No Entry View หมายถึงทุกครั้งที่เปดโปรแกรมใหโปรแกรมถามวาจะดู View ใด 
 Set Entry View หมายถึงให View ที่เลือกนี้เปน View เริ่มตนสําหรับการเปดโปรแกรม 
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 Set Reference View หมายถึงให View นี้เปนภาพเล็กๆ สําหรับอางอิง โดยแสดงไวในมุมหนึ่ง
ของภาพ และเมื่อเรา Double Click ที่ภาพเล็กๆ นี้ ก็จะทําใหภาพใหญเปล่ียนไปที่ตําแหนงเดียว
กัน 

Menu ที่สัมพันธกับ Preference 
Menu เหลานี้เปนเสมือนทางลัดที่จะเขาไปสูสวนหนึ่งของ Menu Preference ซึ่งไดกลาวไปแลว เชน 
Menu Legend ก็จะเขาไปในสวน Preferences  Legend  
Menu เหลานี้ไดแก 
 Legend  
 Scale Bar 
 Time Stamp 
 Lat/long Grid 
 Set Scale (Menu นี้มีหนาตางของมันเอง แตใหผลเหมือนกับเขาไปใน Menu Preference) 

 
ดังนั้นจึงขอไมอธิบายถึงวิธีตั้งคาเหลานี้อีก 
Menu สําหรับเล่ือนจอภาพไปบริเวณที่ตองการ ไดแก 
 Go to Lat/long เมื่อเรา Click ที่ Menu นี้ จะไดหนาตางสําหรับใส Latitude และ Longitude เมื่อ
ใสคาที่ตองการแลวใหกด OK 
 Center on Focus Point  กอนเลือก Menu นี้ให Click ที่เครื่องมือรูปลูกศร และ Click ที่จุดที่
ตองการบนพื้นที่  จากนั้นเลือก Menu นี้ จุดที่เรา Click ไวจะกลายเปนศูนยกลางของหนาจอ 

Menu Marked Focus Point  
บางครั้งเราตองการสรางวัตถุอยางเร็วๆ ขึ้นบนแผนที่ เราสามารถทําได โดย Click ที่เครื่อง

มือลูกศร และ Click ที่จุดใดจุดหนึ่งที่ตองการ จากนั้น Click ที่ Menu นี้จุดนั้นจะกลายเปนจุดที่เสมือน
เปนวัตถุชิ้นหนึ่ง 
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การใช Tools ของ MARPLOT 

 

   
ภาพประกอบที่ 14 ตัวอยาง Tools 

Arrow tool 
 ใชสําหรับเลือกวัตถุที่ตองการ โดยการ Click ที่ตัววัตถุ เชนถนน โรงงาน แมน้ํา โรงเรียนบน MARPLOT 
ซึ่งจะคลายกับโปรแกรมกราฟฟกทั่วๆไป เมื่อเรา Click แลววัตถุนั้นเรียกวาถูก Select และจะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยม
เล็กๆ ขึ้นตามมุมของมัน หรือถาวัตถุนั้นเปนเสน (Polyline) ก็จะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยมเล็กตามรอยหักของเสน 
(Vertex)  
 บางครั้งเราอาจอาจจะพบวามีวัตถุอยูบนแผนที่มากมายหลายชิ้นจนดูยาก หรือเมื่อ Click ไปแลวกลับ
ไปถูกวัตถุชิ้นอื่นแทน เราสามารถทําไดโดยการ Click ที่จุดหนึ่งแลวกดเมาสคางไวแลวลากไปสักระยะหนึ่ง โดย
กะวาใหบริเวณนั้นครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการ จะปรากฏหนาตางขึ้นมา ชื่อวา Select on Layers ใหเรา Click ที่
รายการของชั้นตางๆเพื่อใหเกิดเครื่องหมายถูก (หรือลบมันออก เพื่อไปเลือกชั้นอื่นๆ) หนาชั้นนั้นแลวกด Select 
จะพบวาโปรแกรมจะ Select ใหเฉพาะวัตถุในชั้นนั้นเทานั้น) 
 วัตถุที่ถูกเลือกไวนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข (ตาม Menu Object Settings) หรือเล่ือนตําแหนง
ได แตอยาลืมวาผูใชจะตองไปที่ List  Layer List แลวคลายล็อกชั้นที่วัตถุนั้นอยูเสียกอน  
 วิธีการเลื่อนก็คือใชเมาสเลือกวัตถุแลวกดคาไว ลากวัตถุไปชาๆ โปรแกรมนี้จะมีการ Delay เล็กนอย
กอนที่วัตถุจะถูกลากออกไป 
 Arrow tool ของโปรแกรมนี้ตางจากของโปรแกรมกราฟฟกอื่น ก็คือมันสามารถจะกําหนดจุดโฟกัสชั่ว
คราวขึ้นบนแผนที่ไดเมื่อเรา Click มันที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผนที่  และถาเราตองการใหมีการ Mark จุดนั้นอยาง
ถาวร เราทําไดโดยเลือก Menu View  Marked Point  Mark Focus Point 

Arrow Tool 
Hand Tool 
Zoom-in Tool 
Zoom-out Tool 
Distance Tool

Symbol Tool 
Rectangle Tool 
Circle Tool 
Polyline Tool 
Polygon Tool 
Text tool 
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Hand tool 
 ใชตะกุยแผนที่บนหนาจอใหเล่ือนไปตามความปรารถนาของผูใช  

Zoom-in tool 
ใชสําหรับขยายแผนที่ใหชัดขึ้นโดยการ Click  ที่เครื่องหมายรูปแวนขยาย (+) แลวมา Click ที่แผนที่ 

หรืออาจ Click แลวกดลากเปนรูปส่ีเหลี่ยม ซึ่งโปรแกรม MARPLOT จะขยายพื้นที่ตรงนั้นใหใหญขึ้นโดย
อัตโนมัติ 

Zoom-out tool  
ใชสําหรับยอขนาดแผนที่ใหเล็กลงโดย Click ที่เครื่องหมายรูปแวนขยาย (-) แลวมา Click ที่แผนที่ 

Distance tool 
ใชสําหรับวัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง เชนถาตองการวัดระยะจากจุด ก ไปจุด ข ใหใชเมาส 

Click ที่เครื่องมือรูปไมวัด แลวไป Click ทีจุด ก จากนั้นกด Mouse แลวลากไปยังจุด ข ซึ่งบนแผนที่จะเกิดภาพ
ของวงกลมขึ้น โดยมีรัศมีคือเสนตรงที่ลากจาก ก ไป ข ระยะทางจาก ก ไป ข จะถูกแสดงที่ Status Bar ทางดาน
ลางของโปรแกรมพรอมดวยทิศทางจากจุด ก ไป ข ในรูปของ Degree True คือมุมที่ทํากับทิศเหนือ 
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Tools ทั้งหานี้จะปรากฏอยูบนหนาจอดานซายตลอดเวลา แตยังมี Tools อีกหกชนิดที่ใช
บอยๆ แตจะยังไมปรากฏขึ้นจนกวาเราจะคลายล็อก ที่ชั้น (Layer) ใดชั้นหนึ่งเสียกอน Tools 
เหลานี้ใชในการสรางวัตถุเพิ่มเติมบนแผนที่ วิธีใชมีดังนี้ 

Symbol tool 
เปนรูปกากบาท (แตไมไดเกี่ยวของหรือหมายถึงสถานพยาบาล)  วิธีใชก็คือ Click ที่เครื่องหมายกาก

บาทนี้ แลวเลื่อนเมาสไป Click ยังจุดที่ตองการ จะทําใหหนาตาง Object Setting เปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หนา
ตางนี้เปนหนาตางเดียวกับที่เกิดจากการ Click ที่ Menu Object Setting นั่นเอง เมื่อเราเลือกคาตางๆในหนา
ตางนี้เสร็จและกดปุม OK ก็จะเกิดสัญลักษณที่ตองการขึ้นบนแผนที่ โดยจะมีสภาพเปนวัตถุ (Object) ในชั้นใด
ชั้นหนึ่ง ซึ่งผูใชไดคลายล็อกชั้นไว 

สัญลักษณที่เกิดขึ้นนั้นจะหมายถึงอะไร ขึ้นกับผูใชจะคลายล็อกชั้นใด เชนถาอยูในชั้น Facilities ก็จะ
หมายถึงโรงงาน หรือถาอยูในชั้นโรงพยาบาลก็หมายถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ผูใชควรจะตองเลือกสัญลักษณ
ใหส่ือความหมายดวย ลักษณะของสัญลักษณจะขึ้นกับการเลือกในหนาตาง Object Setting นั่นเอง 

Rectangle tool  
ใชวาดรูปส่ีเหลี่ยม ในชั้นที่ถูกคลายล็อก โดยการใชเมาส Click ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลวลากลงบน

แผนที่ ภาพที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บในชั้นที่คลายล็อกโดยอัตโนมัติ 

Circle tool 
ใชวาดวงกลม โดยวิธีการเดียวกับการวาดสี่เหลี่ยม 

Polyline tool 
ใชลากเสนโดยการเลือกที่เครื่องหมายนี้ (รูปเสน) แลวไป Click ที่แผนที่แลวลากไปตามแนวทางที่

ตองการ เวลาหักเลี้ยวให Click เพื่อเล้ียว และเมื่อสุดเสนทางให Double Click เพื่อยุติการลาก อยาลืมคลาย 
ล็อกของชั้นใดชั้นหนึ่งกอนวาด 

Polygon tool 
ใชวาดรูปหลายเหลี่ยมโดยการ Click ที่เครื่องหมายนี้ (รูปหกเหลี่ยมโย) แลวลากเสนโดยวิธีเดียวกับ  

Polyline แลว ตางกันคือเมื่อหยุดลากโปรแกรมจะปดปลายใหโดยอัตโนมัติ 

Text tool  
สัญลักษณเปนรูปตัว “A” ใชโดยการ Click ที่ tool นี้แลวไป Click ลงบนแผนที่ จะเกิดหนาจอที่เรียกวา 

Edit Text เกิดขึ้นใหพิมพขอความที่ตองการลงไป แลวกด OK 
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การสรางแผนที่ใหม 
  แมเราจะไมมีแผนที่ของประเทศไทยในรูปแบบที่ MARPLOT สามารถอานได (แฟมสกุล .mie 
หรือ .map) แตเราก็สามารถสรางแผนที่ใหมใหกับ MARPLOT ในรูปแบบที่พอใชได  แมวามันจะเปนแผนที่แบบ 
Static ก็ตาม 
  โดยทั่วไปเราสามารถสรางแผนที่ใหม หรือแผนที่ของเมือง เมืองหนึ่งในประเทศไทยไดสองวิธี
คือ   

1. ใชคําส่ัง View  Go to Lat./Long เพื่อไปยังบริเวณที่ตั้งของเมืองใหม สําหรับที่ตั้งของ
เมืองไทยในประเทศไทยอาจอยูในชวง Latitude 5 Degree N, Longitude 120 Degree 
East  จากนั้นลงมือวาดแผนที่ขึ้นมาใหมโดยใช Polyline และPolygon tools  ขอเสีย
ของวิธีนี้คือเสียเวลามาก แตแผนที่ที่ไดจะมีลักษณะคลายกับที่ไดจากระบบ TIGER ของ
สหรัฐ 

2. สรางแผนที่ใหมโดยใชภาพแบบ Bitmap ซึ่งสะดวก รวดเร็ว แตคนหาสถานที่ไดไมดีนัก 
คือสามารถ  Search ไดเฉพาะวัตถุที่เราวาดขึ้นเพิ่มเติม  วิธีนี้เปนวิธีที่สงเสริมใหใชซึ่ง
ขั้นตอนการทํา จะขอแยกเปนหัวขอใหญดังนี้ 

การสรางแผนที่ใหมจากภาพ Bitmap 
1. หาภาพแผนที่ของบริเวณที่ตองการ ในรูป Bitmap (.bmp) โดยอาจดาวนโหลดจาก 

internet (www.multimap.com/indexes) หรือจะ Scan จากภาพบนแผนกระดาษก็ได 
2. ใช Menu List  Layer List  เปดหนาตาง “Layer List” (ภาพประกอบที่ 8) 
3. Click ที่ปุม New เพื่อสราง Layer ขึ้นใหม 

ภาพประกอบที่ 15 การตั้งชื่อ  Layer ใหม 
 
4. ตั้งชื่อ Layer ใหม เปนอะไรก็ได แตขอแนะนําวาเปน  basemap  แลวกด OK 
5. กดปุม Move  Bottom เพื่อเล่ือนชั้น basemap ลงไปชั้นต่ําสุด วัตถุประสงคคือไมให

เวลาใสภาพ Bitmap ลงไปแลว ภาพไปบดบังวัตถุอื่นๆ 
6. ตรวจดูใหแนใจวาชั้น basemap อยูในภาวะคลายล็อกและช้ันอื่นๆ ทุกชั้นถูกล็อก

หมด 
7. กดปุม OK ออกจากหนาตาง Layer  List  
8. ไปที่ Menu Edit  Insert Picture Object ซึ่งจะเปดหนาตาง “Insert  Picture Object”  
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9. เลือก Make New Map ซึ่งจะทําใหเกิดหนาตางใหมเรียกวา “Choose  Picture File” ให 
Click ไปจนกระทั่งพบโฟลเดอรที่มีภาพแผนที่ ซึ่งไดจัดเตรียมไว แลวกด OK (คลายกับ
เวลาเปดแฟมในโปรแกรม Microsoft Word) 

10. จะเกิดหนาตางที่เรียกวา “Object  Settings” ใหหาปุมที่เรียกวา “Geo-Reference” 
แลวคลิก 

11. ผูใชจะเขาไปยังหนาจอที่เรียกวา Geo-reference Picture ขณะนี้ปุมลูกศรของเมาสจะ
เปล่ียนไปเปนแถบกวางซึ่งมีหมายเลข 1ติดอยู 

12. Click ที่ขอบซายสุดของภาพ จะมีหนาตางชื่อ “Set the Lat/Long for Point 1” เปดขึ้น
ใหใสคา Latitude ซึ่งของเมืองไทยอยูที่ 6 Degree North และ Longitude อยูที่ 120 
degree East โดยประมาณ แลวกด OK  

 
  ภาพประกอบที่ 16 การ Set  Point 1 

13. เราจะกลับมาที่หนาจอของ Geo-reference Picture อีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้ลูกศรของ
เมาสจะเปลี่ยนไปเปน แถบหมายเลข 2  

14. Click เมาสที่จุดที่ทราบพิกัดหรือระยะทางจากจุดที่หนึ่ง ซึ่งในที่นี้จะ Click ที่มุมขวาสุด
สวนลาง เพราะแผนที่ ที่นํามานี้ขอบลางหางกัน 50 ไมลพอดี (ภาพประกอบที่ 17) 

15. จะเกิดหนาตางชื่อ Specify Point 2 โดยถาเราทราบระยะหางระหวางจุดที่หนึ่งและจุดที่
สองเปน ไมล หรือกิโลเมตร ให Click ที่ปุม Distance หรือถาทราบ Lat/Long ของปุม
สองก็สามารถใสไดโดยเลือกปุม Latitude/Longitude ใหกรอกขอมูลลงในชองที่
โปรแกรมกําหนดให 

16. กด OK ทําใหกลับมาที่ Object Settings อีกครั้ง 
17. กด OK อีกครั้ง เปนอันเสร็จส้ิน ขณะนี้เราจะพบวาแผนที่ใหมไดปรากฏขึ้นแลว 

1 
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18. ถามีขอผิดพลาดเราสามารถแกไขไดเรื่อยๆ โดยการ Select แผนที่แลวแลว Click ที่ 
Menu Objects  Object Settings จากนั้นก็ Click ปุม Geo-Reference ใหม 

 
ภาพประกอบที่ 17 การ Set จุดที่สอง 

 
ขอบกพรองที่พบบอย คือการใสภาพลงไปผิดช้ัน ทําใหภาพไปบดบังวัตถุอื่นๆ หมด วิธีการ
แกไขคือตองเลือกภาพแผนที่ โดยการ Click  ที่แผนที่ จนปรากฎกรอบรอบๆแผนที่ และมีจุด
ส่ีเหล่ียมเล็กๆ ขึ้นที่มุมทั้งส่ี  
จากนั้นเรียก Menu  Object settings แลวดูวา Layer ที่แผนที่อยู อยูในชั้นใด ถาไมใชช้ันลาง
สุด หรือ  Basemap ให Set layer ใหม (ซึ่งจะเปนการเปดหนาตาง Move) โดยกอนแกไขอยา
ลืมคลายล็อคชั้น Basemap และชั้นที่แผนที่ไปอยูผิด 

 

2
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การใช MARPLOT  รวมกับ CAMEO 
การใช MARPLOT รวมกับ CAMEO จะทําใหการวิเคราะหขอมูลและวางแผนรับอุบัติภัยทางเคมีทําได

อยางถูกตองมากขึ้น เชนผูใชสามารถระบุไดวาหากเกิดการกระจายของสารเคมีจากโรงงานแหงหนึ่ง สารนั้นจะ
มาถึงสถานที่สําคัญๆ เชนโรงเรียนอนุบาลหรือสถานพยาบาลไดหรือไมและระดับสารเคมีที่โรงเรียนแหงนั้นจะกอ
ใหเกิดอันตรายขึ้นหรือไม 

การเชื่อมตอวัตถุของ MARPLOT เขากับ CAMEO 
ถายังไมมีวัตถุที่เปนตัวแทนของโรงงานใหวาดสัญลักษณของโรงงานขึ้นโดย Unlock ชั้น CAMEO 

Facilities จากนั้น Click ที่ Symbol Tool แลวมา Click ลงบนแผนที่ ณ ตําแหนงที่ตองการ  
ทําการ  Select วัตถุ (สัญลักษณ) บน CAMEO จากนั้นเขาสู Menu Sharing  CAMEO  Link Object จะทํา
ใหเกิด CAMEO MESSAGE วา “This object is not on the CAMEO map. Are you sure you want to link it 
to CAMEO?” OK/Cancel  

ถาเราเลือก OK เราก็จะเขาสูหนาจอของ CAMEO เราเกือบจะเชื่อมทุก Module ของ CAMEO เขากับ 
MARPLOT ได แตถาเปนไปไดก็ควรเชื่อมโยงเขากับ Module ที่เกี่ยวกับสถานที่เชน Facilities เปนตน 
สมมุติวาเราไปที่ Facilities เพื่อเชื่อมโยงสัญลักษณใน MARPLOT เขากับโรงงาน Mahachai Ultrahaz frozen 
food  ในรูปแบบของตาราง (Browse) ใหเรา Click ที่แถวที่ตองการเชื่อมโยง เสร็จแลวไปที่ Menu ของ CAMEO 
เลือก Link to MARPLOT  Link การ Link ก็จะสําเร็จในทันที 

 ภาพประกอบที่ 18 การ Link ในขั้นตอนสุดทาย 
ถาการ Link ทําไดอยางถูกตอง ทุกครั้งที่เราเขาไปที่ MARPLOT แลวเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงแลวขึ้นมา จากนั้นไปที่
MENU ของ MARPLOT แลวเลือก Sharing CAMEO Get Info เราก็จะไดขอมูลของ Storage Location 
ขึ้นมาทุกครั้ง 
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และกลับกัน ถาเราเขาไปที่ CAMEO Storage Locations เลือกแถวของขอมูลที่เคยเชื่อมตอไวแลว 
และเลือก Menu Sharing  MARPLOT  Show on Map แผนที่ที่อยูบน  MARPLOT ก็จะปรากฏออกมา   
 Module ที่สามารถเชื่อมโยงกับ Marplot แลวใหผลที่ดีและสามารถชวยในการวางแผนไดมากคือ 
Screenings & Scenarios ถาเรา เชื่อมโยงกับ Module นี้ไว เวลาที่เราอยูใน Screenings ของ CAMEO เรา
สามารถเลือก Show on Map เพื่อแสดงใหเห็น Screening Zone (คลายกับ Footprint  ของ ALOHA ไดวา)มี
ขนาดประมาณเทาใด 

 ภาพประกอบที่ 19 Screening  Zone ของ Module Screenings & Scenarios บน MARPLOT 

การยกเลิกการเชื่อมตอ 
เรายกเลิกไดจากทั้งสองฝง 
จากฝงของ MARPLOT เลือก Menu Sharing  CAMEO  Unlink Object(s) การ Link ก็จะถูกยก

เลิกไป 
หรือจากฝงของ CAMEO เมื่อเลือกแถวของขอมูลที่จะยกเลิกการเชื่อมตอแลว ก็ไปที่ Menu Sharing 

MARPLOT  Unlink 
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การใช MARPLOT รวมกับ ALOHA  

การ Set Source Point 
ไปที่ ALOHA ทําการใสขอมูลจนเสร็จส้ินสมบูรณ ได Footprint ออกมา 
จาก Menu ของ ALOHA เลือก Sharing MARPLOT  Go to Map  
เราจะเขาไปยัง MARPLOT ที่ MARPLOT เลือกวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งอาจเปนโรงงาน (และอาจเชื่อมอยูกับ 

CAMEO ดวยก็ได) 
จากนั้นไปที่ MENU ของ MARPLOT เลือก Sharing  ALOHA  Set Source Point  

เพียงเทานี้ Footprint ก็จะแสดงออกมาทันที (ภาพประกอบที่ 20) แตถาหา Footprint ไมพบ เปนไปไดวาเราอาจ
กําลังดูแผนที่ที่ใหญเกินไป ทําให Footprint เทียบแลวมีขนาดเล็กเกินไป เวลาจะมองหาอาจตองใช Zoom-in 
tool Click จน Footprint นั้นมีขนาดใหญพอจะมองเห็นได  

 ภาพประกอบที่ 20 Footprint  บน  MARPLOT  
 
ถาหากมีการแกไขขอมูลใน ALOHA ทําให Footprint เปล่ียนแปลงไป Footprint ที่ปรากฏใน ALOHA 

ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปโดยอัตโนมัติ 
นอกจากการ  Set Source Point แลวยัง สามารถ Set ใหเปนจุดที่ถูกกระทํา (Concentration Point) 

ไดดวย โดยเลือกวัตถุที่เปนตัวแทนของสิ่งที่สงสัยเชนโรงเรียน หรืออาจใชลูกศร Click ที่จุดที่สนใจบนแผนที่ก็ได 
จากนั้นไปที่ Menu ของ MARPLOT เลือก Sharing  ALOHA  Set Conc/Dose Point หนาตาง 
Concentration Window ของ ALOHA ก็จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงความเขมขนของสารเคมีในจุดนั้นขึ้น
มาทันที 
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ปญหาของการเชื่อมโยง 
ปกติการเชื่อมโยงระหวาง ALOHA และ MARPLOT นั้นงายมาก และการเชื่อมโยงนั้นกระทําจากฝง

ของ MARPLOT อยางเดียว ดังนั้นถาพบวา MARPLOT ไมสามารถเชื่อมโยงกับ ALOHA จะตองหาสาเหตุที่เปน
ไปไดเหลานี้คือ 

1.การใสขอมูลใน ALOHA ยังไมเสร็จสมบูรณ 
2.ขอมูลใน ALOHA ใสสมบูรณแลว แตไมมี Footprint เกิดขึ้น เพราะสารเคมีอาจไมระเหย (เนื่องจาก
อุณหภูมิ ต่ําไป แดดไมจัด) หรือไมมีคา LOC (มักพบในกรณีที่ไมใชสารอันตรายมากหรือ EHS) 
3.ถาเปนแผนที่ที่สรางใหม การสรางแผนที่ใหมอาจมีความผิดพลาด เชนไมไดใสรูปภาพในชั้น 
Basemap หรือชั้นนั้นไมไดอยูลางสุด ทําใหตัวแผนที่ซึ่งเปนภาพ .bmp บัง Footprint จนมองไมเห็น 

การยกเลิกการเชื่อมตอกับ ALOHA 
การยกเลิกการเชื่อมตอกับ ALOHA ก็สามารถทําไดงาย โดย 
ไปที่ Menu ของ MARPLOT Sharing ALOHA  Delete ALOHA Objects  
 Footprint ก็จะหายไป 

 
 

 
 




