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การจัดท าแผนที่จ านวนมากแบบอัตโนมัติบนโปรแกรม ArcMap 2010 

 ปกติแล้วการจัดท าแผนที่จะท าได้ทีละ 1 แผ่น ซึ่งจะมีองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่
ผู้จัดท าต้องการ ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนข้อมูลและส่วนองค์ประกอบแผนที่  ในส่วนของข้อมูลจะ
เป็นชั้นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอในแผนที่ เช่น ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ชั้นข้อมูลถนน ทางน้ า 
ต าแหน่งสถานที่ส าคัญ เส้นชั้นความสูง เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการก าหนดขนาด สี ต าแหน่ง และรูปแบบของ
ข้อมูลและตัวหนังสือ ที่สื่อความหมายและมีความสวยงาม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนขององค์ประกอบแผนที่ ซึ่งเป็น
ส่วนที่จะท าให้รู้ว่าแผนที่นี้ มีชื่อว่าอะไร หน่วยงานไหนเป็นผู้จัดท า มีระบบพิกัดแบบไหน มีมาตราส่วนเท่าไร 
มีเส้นโครงแผนที่อะไร พื้นหลักฐานอ้างอิงอะไร ทิศเหนือหันไปทิศทางไหน และพื้นที่น าเสนอในแผนที่อยู่ตรง
บริเวณไหนของต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งการท าแผนที่ที่มีทั้ง 2 ส่วนนี้แล้ว จะท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจและน าแผนที่ไปใช้ประโยชน์ไดง้่าย 
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 อย่างที่ได้เกริ่นไว้แต่แรก สุดท้ายแล้วแผนที่ที่ท าขึ้นมาก็จะได้ 1 แผ่น บางคนอาจจะถนัดที่จะสร้าง
ต้นแบบแผนที่ หรือ Template เพือ่น ามาใช้งานในภายหลัง แต่ข้อมูลหลายอย่างในแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก็จะต้องท าการแก้ไขและบันทึกไฟล์ เพื่อส่งออกเป็นไฟล์ภาพทุกครั้ง ถ้าหากว่าการจะได้แผนที่แผ่นใหม่ 
จะต้องท าการแก้ไขข้อมูลจากแผนที่แผ่นเดิม จ านวน 6 ที่ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อแผนที่ เลื่อนข้อมูลในแผนที่ให้เป็น
พื้นที่ใหม่ เปลี่ยนมาตราส่วน เปลี่ยนการแสดงผลภาพรวมแผนที่ เปลี่ยนตัวเลขจ านวนนับแผ่นแผนที่ และท า
การบันทึกแผนที่ ซึ่งเป็นการท างานที่ซ้ าๆ กัน กว่าจะได้แผนที่แต่ละแผ่นก็ต้องใช้เวลาและสมาธิในการจัดท า 
ถ้าแผนที่ที่ต้องการจัดท ามีจ านวนไมม่าก คือ 5 – 10 แผ่น ก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถท าแบบนี้ได้เลย แต่ถ้าจ านวน
แผนที่เป็น 500 – 1,000 แผ่น เราจะต้องเสียเวลามานั่งท าแบบนี้หรือไม่ 

 ในโปรแกรม ArcMap 2010 มีค าสั่งในการจัดท าแผนที่แบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Data Driven Pages 
ซึ่งวิธีการท า มีดังน้ี 

 

1. เริ่มแรกเราต้องออกแบบและจัดท าแผนที่ให้เสร็จสมบูรณก่์อน 1 แผน่  

2. ให้เลือกดูว่าจะใช้ชั้นขอบเขตของชั้นข้อมูลไหนเป็นตัวเลื่อนแผนที่ในแต่ละแผ่น ในที่นี้ใช้ ขอบเขต
ต าบลเป็นตัวเลื่อนไปทีละต าบล บางคนอาจจะใช้ขอบเขตอ าเภอ จังหวัด หรือ ขอบเขตของระวางแผนที่ 
1:50,000 หรือ 1:4,000 เป็นตัวเลื่อนได้ (เลือกได้แล้วเก็บเอาไว้ในใจก่อน) 

3. ให้เลือกดูว่าข้อมูลอะไรบางที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในแผนที่แผ่นใหม่ ในที่นี้เลือก 5 อย่าง 
ได้แก่ ชื่อแผนที่ รหัสต าบล มาตราส่วน ขอบเขตการเลื่อนแผนที่ (เลือกแล้วในข้อ 2) และดัชนีภาพรวมของ
ขอบเขตแผนที่ (เลือกได้แล้วเก็บเอาไว้ในใจก่อน) ส่วนค่าระบบพิกัดนั้นโปรแกรมจะท าการเปลี่ยนแปลงให้
อัตโนมัติตามขอบเขตข้อมูลที่มีการเลื่อนในข้อ 2 
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4. เลือกใช้งาน Data Driven Pages เลือก Setup Data Driven Pages จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมามี
อยู่ 2 แท็บ คือ Definition และ Extent 

 

5. แท็บ Definition 

 5.1 เช็คเครื่องหมายถูกที่ Enable Data Driven Pages เพื่อเปิดการใช้งาน 

 5.2 เลือกชื่อ Data Frame ที่แสดงแผนที่ ในที่นี้ชื่อ Layer 

 5.3 เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการให้โปรแกรมเลื่อนแผนที่แบบอัตโนมัติ ในที่นี้เลือกชั้นข้อมูล 
tambon (ขอบเขตต าบล) (น าการเลือกจากข้อ 2 ที่เก็บไว้ในใจมาใช้งาน) 

 5.4 เลือก Name Field คือการเลือก ฟิลด์ หรือ คอลัมน์ของชั้นข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้ง
ต้นในการแสดงผลข้อความแบบอัตโนมัติและจะมีผลต่อการบันทึกไฟล์ที่เป็นแบบ Multiple PDF Files (page 
names) ซึ่งจะแสดงไว้ที่ข้อ 15.3 

 5.5 เลือกล าดับการเลื่อนแผนที่แต่ละแผ่นตามรายชื่อในฟิลด์ TAM_NAM_T ที่ Sort Field 
ส่วนจะให้เรียงล าดับมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก ก็ให้เลือกที่ Sort Ascending 

 5.6 ส่วน Optional Fields เป็นตัวเลือกส าหรับรูปแบบการแสดงแผนที่ ได้แก่ การหมุน 
ระบบพิกัด และจ านวนหน้าแผนที่ ซึ่งจะต้องเป็นค่าที่ได้มีการบันทึกเก็บไว้แล้วในฟิลด์จึงจะน ามาใช้งานได้ 
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6. แท็บ Extent 

 

 6.1  Best Fit เป็นการแสดงขอบเขตการน าเสนอแผนที่ สามารถเลือกหน่วยได้หลายแบบ ใน
ที่นี้เลือกเป็น % ถ้าเลือก 100% ขอบเขตของข้อมูลจะชิดติดกับกรอบแผนที่ และถ้าเลือกตัวเลข % เพิ่มมาก
ขึ้น ขอบเขตของข้อมูลจะห่างจากกรอบแผนที่ โดย Default ของโปรแกรมจะก าหนดมาให้ที่ 125% แต่
ส่วนตัวแล้วใช้ 105% ก าลังดี 
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  6.2 Center And Maintain Current Scale การเลือกแบบนี้จะเป็นการ Fit Scale หรือ 
มาตราส่วนเป็นหลัก ถ้าขอบเขตของพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่ากรอบแผนที่ที่ได้ก าหนดมาตราส่วนไว้ โปรแกรมจะ
แสดงให้ขอบเขตอยู่กลางของกรอบแผนที่เสมอ 
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  6.3 Data Driven Scale เป็นการก าหนดตัวเลขของมาตราส่วนในฟิลด์ เพื่อให้โปรแกรม
แสดงมาตราส่วนของแต่ละขอบเขตพ้ืนที่ตามต้องการ 
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7. เมื่อก าหนดค่าต่างๆ ทั้ง 2 แท็บ ได้ตามต้องการแล้ว เครื่องมืออื่นๆ ของ Data Driven Pages จะ
ถูก Active ขึ้นมาให้ใช้งาน ได้แก่ ปุ่ม refresh แผนที่ รายชื่อพร้อมลูกศรเลื่อนแสดงแผนที่ (ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 5.5) และชุดข้อความเบ้ืองต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัต ิ

 

 ทดลองกดลูกศรเลื่อนซ้ายและขวา เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของการเลื่อนแผนที่ ซึ่งจะพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแต่เฉพาะขอบเขตของต าบลเท่านั้น (ตามข้อ 2) โดยข้อมูลอื่นๆ ตามข้อที่ 3 ยังไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะเลือกใชชุ้ดข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติในการจัดการ 

 นอกจากชุดข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีชุดข้อความที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ ในเมนู Insert  

 

 ชุดข้อความเหล่านี้ มีทั้งรายการที่เราต้องการและไม่ต้องการใช้งาน โดยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เป็นข้อมูลที่มาจากฟิลด์ของตารางค าอธบิายตามความต้องการได้ ซึ่งจะกล่าวในข้อที่ 8 
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8. ท าการเปลี่ยนแปลงข้อความตามข้อที่ 3 โดยเริ่มจากการเปลี่ยนช่ือแผนที่ก่อน (น าการเลือกจากข้อ 
3 ที่เก็บไว้ในใจมาใช้งาน) ซึ่งข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ภายใต้แท็ก <dyn> 

<dyn type=”page” property=”tac”/> 

tac เป็นช่ือของฟิลดท์ี่มีข้อความที่ต้องการใช้แสดงเก็บไว้ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลง) 

ส่วนที่เหลือเป็นโครงสร้างการเขียนของโปรแกรม ให้คงรูปแบบไว้เหมือนเดิม 

 

<clr red=”255”><dyn type=”page” property=”tac”/></clr> 

<clr red=”255”></clr> เป็นการใส่สแีดงให้กับข้อความ ซึ่งยังมีรูปแบบการแสดงข้อความอีกหลายแบบ 
โดยสามารถเลือกใส่ได้ตามต้องการ 
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  9. เปลี่ยนแปลง รหัสต าบล (น าการเลือกจากข้อ 3 ที่เก็บไว้ในใจมาใช้งาน) 

 

tambon_idn เป็นช่ือของฟิลดท์ี่มีข้อความที่ต้องการใช้แสดงเก็บไว้ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลง) 

ส่วนที่เหลือเป็นโครงสร้างการเขียนของโปรแกรม ให้คงรูปแบบไว้เหมือนเดิม 

 10. เปลี่ยนแปลง มาตราส่วน (โปรแกรมจะค านวณให้อัตโนมัติ) (น าการเลือกจากข้อ 3 ที่เก็บไว้ในใจ
มาใช้งาน) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Pukapu - 210556 

11 
 

11. เปลี่ยนแปลงดัชนีภาพรวมของขอบเขตแผนที่พร้อมก าหนดรูปแบบขอบเขต ขนาดเส้น และสี 
ตามต้องการ (น าการเลือกจากข้อ 3 ที่เก็บไว้ในใจมาใช้งาน) 
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12. กดลูกศรสนี้ าเงินซ้ายและขวา เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ แผนที่ทุกแผ่นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามที่เราได้ก าหนดไว้ในข้อ 2 และ 3 แบบอัตโนมัต ิ
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 13. ท าการส่งออกแผนที่แบบอัตโนมัติที่ท าเสร็จแล้ว 
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 14. เลือกส่งออกแผนที่เป็นนามสกุล PDF ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวที่สามารถส่งออกแผนที่ได้ทุกแผ่น
เพียงครั้งเดียว โดยแผนทีม่ีความคมชัดเทียบเท่ากับไฟล์นามสกุลภาพอื่นๆ เช่น PNG, JPEG, และ TIF เป็นต้น 
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15. ในนามสกลุของไฟล์ PDF มีแท็บให้เลือกก าหนดคุณสมบัติต่างๆ 4 แท็บ ได้แก ่General, 
Format, Pages, และ Advanced 

  15.1 แท็บ General เป็นการก าหนด DPI และคุณภาพของแผนที ่ปกติถ้าน าไปจัดพิมพ์จะ
ก าหนด 300 DPI และถ้าน าไปเปิดดูทั่วไปเป็นไฟล์จะก าหนด 150 DPI ส่วนคุณภาพแผนที่ก็เลือกเปน็ Best 
ไปเลย 

 

  15.2 แทบ็ Format เป็นการก าหนดชุดสีในการแสดงผล การบีบอัดข้อมูล คุณภาพไฟล์ 
รูปแบบการสรา้งภาพ ให้ก าหนดตาม Default ของโปรแกรม แตใ่ห้เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่หน้า Embed 
All Document Fonts เพื่อรวมตัวหนังสือเข้าไปกับไฟล์แผนที ่
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15.3 แท็บ Pages เป็นการก าหนดการส่งออกแผนที่ทีละแผ่นหรือส่งออกทุกแผ่น โดย
สามารถเลือกส่งออกแผนที่ทุกแผ่นรวมเปน็ไฟล์เดียว (Single PDF File) หรือแยกทลีะไฟล์ (Multiple PDF 
Files)  

 

 

ในที่นี้เลือกแยกทีละไฟล ์(Multiple PDF Files (page name)) ซึ่งชื่อของไฟล์จะมาจาก 2 ที่น ามา
ต่อกัน คือ การต้ังช่ือใน File Name คือ map_a1 และ ชื่อของข้อมูลในฟลิด์ที่ได้มีการก าหนดไว้ที่ Setup 
Data Driven Pages --- Name Field ตามข้อที่ 5.4 คือ ชื่อต าบล อ าเภอ และจังหวัด ในฟิลด์ tac 
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15.4 แท็บ Advanced เป็นการก าหนดแผนที่ให้เป็นแบบ GeoPDF ซึ่งจะมีการแตกต่างจาก 
PDF แบบธรรมดา โดยมีความสามารถในการเปิด/ปิดช้ันข้อมูล แสดงคา่พิกัด วัดระยะทาง/พื้นที่ และดู
ค าอธิบายข้อมูลได้ 

 

  15.5 ผลลัพธ์ทีไ่ด ้คือ 1 แผนที่ ต่อ 1 ไฟล ์GeoPDF 
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