
ตัวอย่างการใช้งาน GPS GARMIN GPSMAP 76CSx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.การปรับตั้งค่าของเคร่ืองให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลการใช้งานจริง  

1.1 การตั้งค่า Units เขา้ท่ี ตั้งค่า > ระบบ > รูปแบบต าแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ่ มปิด-เปิด

เคร่ือง(Power) 

    ปุ่ มย่อ/ขยาย 

ปุ่ ม QUIT 

ปุ่ ม FIND/MOB 

Power) 

ปุ่ ม Soccer 

Power) 

ปุ่ ม ENTR/MARK 

MARK 

ปุ่ มMENU  

ปุ่ ม PAGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 จากนั้นจะข้ึนหนา้ต่าง ดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 รูปแบบต าแหน่ง ใหเ้ลือกเป็น “UTM UPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การตั้งค่า Map Datum ตอ้งใชเ้คร่ืองใหต้รงกบัระบบแผนท่ีท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนท่ีระวางมาตราส่วน 
1:50,000 ชุดท่ี L7017ใหใ้ชข้อ้มลูแผนท่ีในระบบ Indian Thailand 1975 แผนท่ีระวางมาตราส่วน 1:50,000 
ชุดท่ี L7018(ชุดใหม่ล่าสุด) ใหใ้ชร้ะบบแผนท่ี WGS 84 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.การใช้งานเมนู Tracks  
                          Track คือค่าพิกดัท่ีเคร่ืองบนัทึกไวใ้นลกัษณะจุด ท่ีมีระยะต่อเน่ืองกนั จนสงัเกตเห็นเป็น
รอยเสน้ทางการเคล่ือนท่ี  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการใชง้าน โดยสามารถทราบต าแหน่ง และทิศทางการเคล่ือนท่ี
ไปของเคร่ือง การวดัระยะทางต่างๆในภูมิประเทศ เช่น ถนน แนวกนัไฟ เป็นตน้ และสามารถน าระบบการ
ท างานของ Track  มาประยกุตใ์ชใ้นการรังวดั และค านวณพ้ืนท่ี เพ่ือหาค่าพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากน้ียงั
สามารถใชน้ าทางตามเสน้ทางของ Track  ไดอี้กดว้ย ส าหรับการใชง้านเมนูน้ี ตอ้ง
ท าการตั้งค่าก่อนเสมอ เพ่ือใหค่้าของการใชง้านสอดคลอ้งกบัสภาพ้ืนท่ีท่ีใชง้าน แต่
ในขั้นตน้น้ี ขอท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้จอ Track เพ่ือใหรั้บทราบโดยทัว่ไป  
                           2.1 ความหมายหน้าจอ Track  

 เลือกเมนู Tracks บนหนา้จอหลกั(Main Menu) ปรากฏหนา้จอ 
Tracks  โดยมีรายละเอียดค่าต่างๆดงัน้ี 

- ค่าตวัเลขเป็นเปอร์เซ็นตค์วามจ าของเคร่ืองท่ีบนัทึกไว(้Memory)  
 
 

เน่ืองจากจ านวนจุดท่ีบนัทึกมีจ  านวนจ ากดั ซ่ึงเคร่ืองรุ่นน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน   10,000        จุด หรือ จ  านวน  
3,000    จุด/เสน้ทาง รวมทั้งส้ิน 20 เสน้ทาง จึงตอ้งแสดงผลการใช ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถทราบค่าท่ีเหลือ 
ส าหรับวางแผนใชง้านต่อไป เช่น แสดงค่า 50 % แสดงว่าใชไ้ปแลว้จ  านวนคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด คงเหลืออีก
จ านวนคร่ึงหน่ึง ถา้มีทั้งหมด 10,000 จุด ก็คงเหลืออีก 5,000 จุด เป็นตน้ 

- เปิด/ปิด(On/Off)  ใชส้ าหรับเปิด/ปิด การบนัทึกจุดพิกดั(Logging) ในเมนู Tracks  ถา้ผูใ้ช้
ไม่ตอ้งการใหม้ีการบนัทึก ใหเ้ลือกปิด(Off)ไวก่้อน เพ่ือไม่ใหจุ้ดท่ีบนัทึกปรากฏบนหนา้จอแผนท่ี ซ่ึงท าให้
สบัสนในการใชง้านได ้ ทั้งน้ีถา้เปิดการบนัทึกเอาไว ้
เคร่ืองจะท าการบนัทึกอยูต่ลอดเวลาตามค่าท่ีตั้งไว ้
ขณะเคร่ืองท างานตามปกติ 

- บันทึก(Save) ใชส้ าหรับการบนัทึก
(Memory)ขอ้มลู Track Log ท่ีเคร่ืองท าการบนัทึกไว้
(เมื่อเคร่ืองอยูใ่นสถานะ On ) ใหจ้ดัเก็บไวใ้นเคร่ือง  
เพื่อน าเอาขอ้มลูไปใชง้านต่อไป ซ่ึงการ 

 
บนัทึกน้ีตอ้งบนัทึกเป็นช่ือท่ีเราสามารถตั้งเอาเองได ้หรือตามช่ือท่ีเคร่ืองก าหนดให ้เช่น เสน้ทาง
ลาดตระเวน เป็นตน้ 



- ลบ(Clear)  ใชส้ าหรับลบท้ิงค่า Track Log ท่ีก  าลงัด าเนินการอยู่
ในหนา้จอน้ีเท่านั้น  ส่วนค่า Track Log ท่ีบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ี ในช่ือต่างๆ ตามท่ี
กล่าวมา ( History Track Log) จะไม่ถกูลบท้ิง ถา้จะลบขอ้มลูเหล่าน้ี ตอ้งใชเ้มนู 
Delete ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป  

- Saved Track  คือ หนา้ต่างแสดงค่า Track Log ท่ีถกูบนัทึกไว้
แลว้ในเคร่ือง ตามรายช่ือท่ีปรากฏ ถา้ตอ้งการดูรายละเอียดในแต่ละช่ือท่ีปรากฏ
ดงักล่าว ใหเ้ลือกช่ือท่ีตอ้งการแลว้กด Enter ก็จะแสดงค่าใหเ้ห็นในหนา้จอแผนท่ี   

- ...ไม่ใช้ (... Unused) ค่า Track Log  ท่ียงัคงเหลืออยูเ่พื่อการใช้
งานต่อไป จากทั้งหมด 20 ชุด/เสน้ทาง 

- ย้อนรอย(TracBack)   ใชส้ าหรับการเดินทางตามค่าพิกดัท่ีบนัทึกลงในเคร่ือง ตาม
เสน้ทางท่ีบนัทึกไว ้โดยเป็นการเดินทางยอ้นกลบัตามเสน้ทางดงักล่าว 

- ตั้งค่า(Set up) ใชส้ าหรับตั้งค่าการท างานของเคร่ือง ในการบนัทึกค่า Track  Log ซ่ึงตอ้ง
มีการตั้งค่าการใชง้าน เพ่ือใหก้ารท างานของเคร่ืองสอดคลอ้งกบัขอ้มลูท่ีใชง้าน 

2.2 การตั้งค่าใช้งาน Track Log    
 ก่อนการใชง้านแต่ละคร้ัง ผูใ้ชต้อ้ง

ท าการตั้งค่าการใชง้านของเคร่ืองก่อนเสมอ เพ่ือเลือก
รูปแบบการบนัทึกใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในพ้ืนท่ี 
โดยเลือกตั้งค่า ( Setup)  ท่ีหนา้จอ Track  Log   
(หลงัจากเขา้เมนู Track แลว้) จะปรากฏหนา้จอ Track 
Log Setup ซ่ึงแสดงค่าท่ีตอ้งท าการตั้งค่า 

1) Wrap  When  Full เป็นลกัษณะ
รูปการบนัทึก โดยเคร่ืองจะบนัทึกไปเร่ือยๆ  ซ่ึงเมื่อ
ครบจ านวนความจุทั้งหมดแลว้  รอยบนัทึกท่ีถกูบนัทึกไวแ้ต่เร่ิมแรก( History Track Log)จะถกูลบท้ิงโดย
อตัโนมติั รอยบนัทึกใหม่จะเขา้มาแทนท่ี เป็นไปตามลกัษณะเช่นน้ีไปเร่ือยๆ แต่ถา้ไม่เลือก  Wrap  When  
Full เคร่ืองจะบนัทึกไปเร่ือยๆจนเต็มความจุ เมื่อเต็มแลว้จะหยดุการบนัทึกทนัที การเลือกสามารถท าไดโ้ดย
กด Enter เพ่ือต๊ิกเคร่ืองหมายถกูเท่านั้น  

             2)  เลอืกวธิีการบันทึก(Record 
Method )  
              - การบนัทึกแบบ Auto เคร่ืองจะท า

การบนัทึกทุกๆ 1 วินาที 
                           - การบนัทึกแบบระยะทาง  (Distance) 
เป็นการบนัทึกตามช่วงระยะทาง ซ่ึงตอ้งตั้งค่าตวัเลข



ระยะทางของการบนัทึกท่ีบรรทดัดา้นล่างช่อง ความถ่ีของการบนัทึก(Interval)  เช่น  ใหบ้นัทึกทุกๆ  5 เมตร 
เป็นตน้ การตั้งค่าระยะทางน้ี ผูใ้ชต้อ้งระวงัหน่วยวดัดว้ย เน่ืองจากหน่วยเป็นกิโลเมตร(Km)  
                             - การบนัทึกแบบเวลา(Time) เป็นการบนัทึกตามช่วงระยะเวลา ซ่ึงตอ้งตั้งค่าตวัเลข
ระยะเวลาของการบนัทึกท่ีบรรทดัดา้นล่าง   ช่องความถ่ีของการบนัทึก ( Interval)  เช่น   ใหบ้นัทึกทุกๆ  10 
วินาที เป็นตน้ การตั้งค่าระยะเวลาน้ี ผูใ้ชต้อ้งระวงัหน่วยวดัของเวลาดว้ย เน่ืองจากขอ้มลูเร่ิมตั้งแต่ชัว่โมง(  
Hour : hrs) , นาที(Minute : min) และวินาที(Second : sec)  
 

 
3) ความถี่ของการบันทึก  เป็นการตั้งค่าระยะทาง หรือเวลา ตามท่ี

ไดเ้ลือกวิธีการบนัทึกในช่องดา้นบน แต่ถา้เลือกอตัโนมติั ไม่ตอ้งใส่ค่าตวัเลข ให้
เลือกค่าตามขอ้ความท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ บ่อยท่ีสุด บ่อยข้ึน ปรกติ ไม่บ่อย นานๆคร้ัง  
                          4) สีของเส้นทางบันทึก(Color) ผูใ้ชส้ามารถเลือกเฉดสีต่างๆได้
ตามตอ้งการ ท่ีช่องขอ้มลู Color น้ี  
                           5) Data Card Setup เป็นการยา้ยขอ้มลูการบนัทึกค่า Track Log 
ไปไวใ้นแผน่Card ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมมากบัเคร่ือง เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
และจดัเก็บขอ้มลู ถา้ผูใ้ชต้อ้งการ ใหเ้ลือกเมนูน้ี แลว้ต๊ิกเคร่ืองหมายถกู ในช่อง Log 
Track To Data Card แต่ถา้ตอ้งการลบท้ิงค่า Track Log ทั้งหมด ใหเ้ลือก ลบทั้งหมด และท าตามขั้นตอนการ
ลบท้ิงต่อไป 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          2.3 การใช้งาน  
                           1) การใชง้านเพ่ือก าหนดเสน้ทางทัว่ไป หลงัจากตั้งค่าการใชง้านใหเ้หมาะสมต่อพ้ืนท่ี
ตามท่ีตอ้งการแลว้ เมื่อผูใ้ชต้อ้งการน าเคร่ืองออกไปใชง้าน  ใหก้ลบัออกมาสู่หนา้จอ Track Log เลือกปุ่ม
เปิด  (On) บริเวณต าแหน่ง Track  Log  เพื่อเปิดระบบใหเ้คร่ืองท าการบนัทึก  Track  Log   หลงัจากนั้น หาก
ผูใ้ชน้ าเคร่ืองเดินทางไปใชง้านในพ้ืนท่ีต่างๆ ค่าพิกดัในพ้ืนท่ีเหล่านั้นก็จะถกูบนัทึกลงในเคร่ือง(เฉพาะเวลา
เปิดการใชง้านเคร่ืองเท่านั้น) และถกูจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูในหน่วยความจ าของเคร่ือง( Memory) ถา้มีการ
บนัทึกโดย Save Track  
 
กรณีส้ินสุดแต่ละเสน้ทาง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มีการ Save Track ก็จะไม่มีขอ้มลูดงักล่าวเก็บไวใ้นเคร่ือง 
หลงัจากปิดการใชง้านของเคร่ืองแลว้  

2)  การรังวดัและค านวณพ้ืนท่ี  เป็นการใชง้านต่อเน่ืองจากการตั้งค่าของเคร่ืองแลว้ ใหน้ า
ตวัเคร่ืองซ่ึงไดรั้บการตั้งค่าการใชง้านตามท่ีตอ้งการแลว้ เดินทางไปตามขอบของ
พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการค านวณพ้ืนท่ี โดยใหจุ้ดเร่ิมตน้และจุดส้ินของพ้ืนท่ีเป็นจุดซอ้นทบั
เดียวกนั หรือลกัษณะเขา้วงรอบ(ตอ้งเลือก On บนหนา้จอ Track เพื่อเปิดเคร่ืองให้
บนัทึกเสมอ)  เมื่อเขา้วงรอบแลว้ใหเ้ลือก Off   เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองท าการบนัทึกต่อ ผูใ้ช้
จะไดส้งัเกตเห็นรูปพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน ไม่สบัสนกบัรอยบนัทึกอ่ืนๆ จากนั้นใหท้ าการ
เลือก ปุ่ม Save เพื่อเก็บ Track ท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดยเคร่ืองจะแสดงขอ้มลูดงัน้ี 

- ช่ือ (Name) ช่ือของการบนัทึกเป็นวนั/เดือน/ปีปัจจุบนัขณะท าการ
บนัทึก ซ่ึงเคร่ืองจะท าการบนัทึกเอง แต่ถา้หากผูใ้ชต้อ้งการตั้งช่ือข้ึนเองก็สามารถท า
ได ้โดยเล่ือนแถบสีทบัต าแหน่งช่ือน้ี กด Enter  หลงัจากนั้นใชแ้ป้นพิมพท์ าการเขียน
ช่ือ ก็จะไดช่ื้อตามท่ีตอ้งการ  

- ระยะทาง (Distance) เป็นระยะทางท่ีไดจ้ากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสุดทา้ย
ของแนวเสน้ทางท่ีบนัทึกโดยมีหน่วยตามท่ีตั้งค่าไว ้ 

- พืน้ที่(Area) พ้ืนท่ีท่ีค  านวณได ้มีหน่วยตามท่ีตั้งค่าไว ้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ
เลือกหน่วยอยา่งอ่ืนได ้โดยกดปุ่มลกูศรลง ท่ีบริเวณดา้นขวามือของช่อง    โดยมีหน่วย
นบัของพ้ืนท่ีใหเ้ลือก ไดแ้ก่ ตารางฟุต( ft2)   ตารางหลา( yd2)  ตารางเมตร( m2)  เอเคอร์
(ac)  เฮกแตร์(ha)  ตารางกิโลเมตร(km2)  ตารางไมล(์ mi2)  ตารางไมลท์ะเล( nm2) ส่วน
หน่วยพ้ืนท่ีเป็นไร่/งาน/ตารางวา ไม่มีใหเ้ลือกใช ้ผูใ้ชต้อ้งคิดค านวณค่าจากตวัเลขของ
ตารางกิโลเมตร หรือ ตารางเมตร ซ่ึงสะดวกท่ีสุด  โดยน าค่าตวัเลข 1,600 ไปหารค่าพ้ืนท่ี
ท่ีมีหน่วยเป็นตารางเมตร(m) เพ่ือค านวณเป็นไร่เน่ืองจากพ้ืนท่ี 1 ไร่ มี 1,600 ตารางเมตร 
หลงัจากนั้นแปลงค่าเศษของไร่ใหเ้ป็นงาน โดยน าค่าตวัเลข 4 มาคูณค่าเศษของไร่ เช่น 



.35 x 4 จะไดค่้าของงาน หลงัจากนั้นใหอ่้านค่าของตารางวาท่ีต าแหน่งหลงัตวัเลขจุดทศนิยม  เช่น 0.28 ก็คือ 
28 ตารางวา หรือ 0.08 ก็คือ 8 ตารางวา  

-สี (Color) เฉดสีท่ีจะปรากฏบนหนา้จอแผนท่ี ซ่ึงเป็นไปตามค่าท่ีตั้งไว ้
- แสดงบนแผนที่(Show On Map)  เป็นช่องใหเ้ลือกต๊ิกเคร่ืองหมายถกู เพ่ือให ้ Track ท่ี

สร้างข้ึนมาน้ี แสดงบนหนา้จอแผนท่ี  เมื่อผูใ้ชเ้ปิดหนา้จอแผนท่ีของเคร่ือง 
 
- แผนที่(Map)  ใชส้ าหรับเปิดหนา้จอไปยงัหนา้แผนท่ี เพื่อแสดง 

Track ท่ีบนัทึก โดยเคร่ืองจะเปิดไปยงัหนา้จอแผนท่ีในทนัที ส าหรับหนา้จอแผนท่ีน้ี 
ถา้ผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกแสดงบนแผนท่ี ( Show On Map) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  Track ท่ี
บนัทึกไวก้็จะไม่ปรากฏใหเ้ห็นแต่อยา่งใด    
                         - ลบ(Delete) ใชส้ าหรับลบท้ิง Track ชุดท่ีสร้างข้ึนน้ี ซ่ึงก่อนลบท้ิง 
เคร่ืองจะสอบถามถึงความพร้อมในการลบท้ิง  
                         - ย้อนรอย(TracBack)  เป็นการน าทางตามเสน้ทาง Track Log ของ
ชุดท่ีสร้างข้ึนน้ีดว้ยค่าพิกดั โดยสามารถเลือกน าทางได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การน าทาง
จากต าแหน่งของเคร่ืองท่ีจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุดสุดทา้ย( To End) และจากจุดสุดทา้ยไป
ยงัจุดเร่ิมตน้ ( To Beginning)  หลงัจากเลือกลกัษณะการน าทางไดแ้ลว้ จะปรากฏหนา้จอแผนท่ี แสดง
รายละเอียดการน าทาง 
                          - ตกลง(OK) เป็นการยนืยนัผลการประมวลผลของเคร่ืองบนหนา้จอน้ี เม่ือเลือก OK แลว้ 
หนา้จอของเคร่ืองจะกลบัสู่หนา้จอ Track  พร้อมดว้ยช่ือ Track ท่ีบนัทึกเอาไวบ้ริเวณต าแหน่ง Save Track 
และจ านวน Trackท่ีคงเหลือท่ีสามารถจะบนัทึกได้
อีก  ซ่ึงบนหนา้จอน้ี ผูใ้ชส้ามารถท าการตั้งค่าเพ่ือ
การบนัทึก Track อ่ืนๆได ้โดยท าการในลกัษณะ
เช่นเดียวกนัตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
   ส าหรับการรังวดัค  านวณพ้ืนท่ีน้ี 
สามารถใชง้านบนหนา้จอการค านวณพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น
อีกหนา้จอหน่ึงท่ีมีใหเ้ลือกไวใ้ชง้าน ซ่ึงการใชง้านก็
ไม่ยากจนเกินไป โดยก่อนการใชง้าน ใหท้ าการตั้ง
ค่าท่ีเมนู Track ก่อน เช่นเดียวกนักบัการรังวดับนหนา้จอ Track  หลงัจากนั้นใหค้น้หาหนา้จอการค านวณ
พ้ืนท่ี เม่ือพบแลว้ ใหส้งัเกตดูว่า หนา้จอน้ีอยูใ่นสถานะพร้อมจะท างานหรือไม่ ถา้อยูใ่นสถานะพร้อมท่ีจะ
ท างาน จะปรากฏแถบขอ้ความ เร่ิมต้น อยูด่า้นล่างหนา้จอ แต่ถา้ไม่พร้อมท างาน จะปรากฏขอ้ความอ่ืน 
ไดแ้ก่ หยุด (Stop)หรือ บันทึก (Record) อยา่งใดอยา่งหน่ึงในต าแหน่งเดียวกนั ใหท้ าการตั้งค่าการใชง้านบน
หนา้จอน้ีใหม่ โดยกดปุ่มเลือกเมนู แลว้เลือก ตั้งค่าใหม่(Reset) จะปรากฏขอ้ความ เร่ิมตน้( Start) ซ่ึงอยูใ่น



สถานะพร้อมท่ีจะท างาน หลงัจากนั้นใหก้ดท่ีต าแหน่ง เร่ิมตน้(Start) เพ่ือเร่ิมท าการรังวดัพ้ืนท่ีต่อไป ซ่ึงการ
กดปุ่ม เร่ิมตน้( Start) น้ี เป็นการเปิดการบนัทึกค่า Track Log ท่ีต  าแหน่งเปิด(On) บนหนา้จอ Track  และ
หยุด (Stop) ก็เป็นการปิดการบนัทึกค่า Track บนหนา้จอ Track นัน่เอง 
 

 

3. การก าหนดค่าพกิัด 

                  หลกัการท างานของเคร่ือง GPS โดยทัว่ไป ตอ้งน าเอาค่าพิกดัเขา้สู่ระบบการท างานของ
เคร่ือง จากนั้นจึงจะสามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้การก าหนดค่าพิกดัจึงมีความจ าเป็น
และส าคญัมาก ส าหรับการก าหนดค่าพิกดัใหก้บัเคร่ือง GPS นั้น กระท าได ้2 วิธีใหญ่ๆดงัน้ี  
  

3.1 การก าหนดค่าพกิดัในภูมปิระเทศ (Marking)  
เป็นการก าหนดค่าพิกดัท่ีตอ้งน าเคร่ืองไปยงัต าแหน่งของสถานท่ีท่ีจะก าหนดค่า

พิกดันั้นๆ ในภูมิประเทศจริงท่ีตอ้งการ  เม่ือไดต้  าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ ใหก้ดปุ่ม 
Mark บนหนา้จอเคร่ือง  ซ่ึงก่อนจะใชปุ่้ม Mark น้ี ใหส้งัเกตค่าตวัเลข หลงั
ขอ้ความค่าความคลาดเคล่ือน (Accuracy)  ตวัเลขยิง่นอ้ย แสดงถึงค่าความถกูตอ้ง
ของค่าพิกดัอยูใ่นระดบัสูง เมื่อกดปุ่ม Mark แลว้ เคร่ืองจะปรากฏหนา้จอแสดงค่า
พิกดัปัจจุบนั พร้อมขอ้มลูรายละเอียดอ่ืน ภายในหนา้จอน้ีประกอบดว้ยขอ้มลู
รายการต่างๆ ดงัน้ี 
                3.1.1  ช่ือค่าพิกดั และสญัลกัษณ์ ผูใ้ชส้ามารถตั้งช่ือค่าพิกดัได ้ตาม
ตอ้งการ โดยใชแ้ป้นพิมพข์อ้ความท่ีมีอยูใ่นเคร่ือง พร้อมใส่รูปสญัลกัษณ์ได้
ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสญัลกัษณ์มีใหเ้ลือกตามท่ีตอ้งการ ส่วนกรณีไม่มีการตั้งช่ือ
ใหก้บัค่าพิกดั เคร่ืองจะตั้งช่ือเองโดยอตัโนมติั ดว้ยตวัเลข 3 หลกั 
                3.1.2  ค่าพิกดั ณ ต าแหน่งท่ีก  าหนด (Location)  มีรูปแบบตามการตั้งค่า
การใชง้านของเคร่ืองตามเมนูยอ่ยรูปแบบต าแหน่ง ( Position Format) ในเมนู
หน่วย (Unit)                         
               3.1.3 ค่าพิกดั ณ ต าแหน่งท่ีก  าหนด ( Location)  มีรูปแบบตามการตั้งค่า

การใชง้านของเคร่ืองตามเมนูยอ่ยรูปแบบต าแหน่ง( Position Format) ในเมนูหน่วย 
( Unit) 



                                                         3.1.4 ระดบัความสูงของพ้ืนท่ีจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางของต าแหน่ง
ค่าพิกดัท่ีก  าหนด(Elevation)  มีหน่วยวดัเป็นไปตามการตั้งค่าการใชง้านของเคร่ืองตามเมนูยอ่ยความสูง( 
Elevation)  ในเมนูหน่วย( Unit)                       
                         3.1.5 ค่าระยะทางของค่าพิกดัท่ีก  าหนด( From Map Pointer) ท่ี
อา้งอิงจากต าแหน่งของ Pointer บนแผนท่ี มีหน่วยตามการตั้งค่าหน่วยวดั
ระยะทาง  
                         3.1.6 ค่าทิศทางของค่าพิกดัท่ีก  าหนด ( From Map Pointer)  ท่ี
อา้งอิงจากต าแหน่งของ ของ Pointer บนแผนท่ี มีหน่วยตามการตั้งค่าหน่วยวดัค่า
มุม ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัค่าระยะทาง 
                         3.1.7 แผนท่ี(Map) ใชส้ าหรับตอ้งการแสดงค่าพิกดัท่ีก  าหนดน้ี
บนแผนท่ีของเคร่ือง ซ่ึงตอ้งเปิดไปหนา้จอแผนท่ีของเคร่ืองจึงจะพบช่ือพิกดัท่ี
ก  าหนด กรณีตอ้งการแสดงค่าพิกดัในแผนท่ี  
                         3.1.8 ปุ่มยนืยนัการก าหนดค่าพิกดั ตกลง( OK) หลงัจากกดปุ่ม
เพื่อ Mark  ค่าพิกดัแลว้ และไดด้  าเนินการตั้งช่ือค่าพิกดัท่ีก  าหนด พร้อมใส่รูป
สญัลกัษณ์ไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ใหก้ดปุ่มยนืยนัการจดัเก็บขอ้มลูน้ีทุกคร้ังเสมอ 
ถา้ไม่กดปุ่มยนืยนัน้ี เคร่ืองจะไม่ด าเนินการจดัเก็บค่าพิกดัท่ีก  าหนดไว้  
                          3.1.9 เฉล่ีย (Average)  เป็นการเฉล่ียค่าความถกูตอ้งของ
ต าแหน่งค่าพิกดัท่ีจะก าหนด โดยกดปุ่มเฉล่ีย ( Average) จะปรากฏหนา้จอเฉล่ีย
ต าแหน่ง(Average Location)  ซ่ึงแสดงค่าพิกดั(Location), ค่าความแม่นย  าโดยประมาณ(Estimated 
Accuracy), ค่าระดบัความสูงของพ้ืนท่ี(Elevation) 
และค่าระยะทางท่ีเฉล่ีย(Measurement Count.) มี
ลกัษณะนบัถอยหลงั/เดินหนา้ เมื่อผูใ้ชต้อ้งการค่า
ความคลาดเคล่ือนหรือความแม่นย  า และค่า
ระยะทางเฉล่ียท่ีตอ้งการแลว้ ใหก้ดปุ่ม Enter ท่ี
ต  าแหน่งบนัทึก ( Save) ก็จะไดค่้าพิกดัตามท่ี
ตอ้งการ   การกดปุ่มบนัทึก (Save) บนหนา้จอน้ี มี
ความหมายเช่นเดียวกนักบัการกดปุ่ม OK บน
หนา้จอ Mark ค่าพิกดั เพียงแต่การกดปุ่มบนัทึก (Save) ตอ้งการเฉล่ียค่าพิกดั ส่วนปุ่ม OK ไม่ตอ้งการเฉล่ีย
ค่าพิกดั  นอกจากน้ีการเฉล่ียค่าพิกดัยงัสามารถกระท าไดห้ลงัจากมีการก าหนดค่าพิกดัไวแ้ลว้ โดยกดปุ่ม 
Menu บนหนา้จอค่าพิกดัแต่ละค่าท่ีตอ้งการ และด าเนินการเช่นเดียวกนั  ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี                         
 
 



                         ส าหรับการใชง้านบนแป้นพิมพน์ั้น เพ่ือใหก้ารใชง้านแป้นพิมพข์องเคร่ืองมีความถกูตอ้ง 
ขอแนะน าการใชง้านดงัน้ี 

 
                        -  ใชปุ่้ม Soccer เป็นหลกัในการเขียนขอ้ความ  โดยการ กด Enter บนตวัเคร่ือง ท่ีต  าแหน่ง
ตวัอกัษร และตวัเลขท่ีตอ้งการ ส าหรับสระของภาษาไทยใหก้ดท่ีปุ่ม IN บนตวัเคร่ือง ส่วนตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ ใหก้ดปุ่ม IN/OUT และถา้ตอ้งการเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ลก็ใหเ้ลือกสญัลกัษณ์ลกูศร
สีขาว แนวตั้งบนแป้นพิมพภ์าษาองักฤษ 

          - สามเหล่ียมสีขาวซา้ย/ขวา เล่ือนต าแหน่งตวัอกัษรในขอ้ความขณะเขียนขอ้ความ 
                       - Back /ลบ   ใชส้ าหรับลบตวัอกัษรภาษาองักฤษ/ไทยในขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการ คร้ังละหน่ึง
ตวัอกัษร 

         -  Done / ตกลงใชส้ าหรับยนืยนัขอ้ความท่ีเขียนเมื่อจบขอ้ความแลว้ 
         - Space  เวน้วรรคขอ้ความ 

 
                 3.2 การก าหนดค่าพกิดัแบบ MOB (Man Over Board)  
                            เป็นการก าหนดค่าพิกดัดว้ยเคร่ืองในภมิูประเทศเช่นกนั 

แต่มีความแตกต่างจากวิธีแรก กล่าวคือ การก าหนดค่าพิกดัในลกัษณะน้ี จะใชก้บั
ต าแหน่งพ้ืนท่ีในทอ้งทะเล หรือพ้ืนน ้ าท่ีไม่มีจุดอา้งอิงเพ่ือบอกต าแหน่งพิกดั
เป้าหมาย ในขณะท่ีมีการเคล่ือนท่ี  ซ่ึงมีเวลาเพียงนอ้ยนิดในการก าหนดค่า และไม่
สามารถยอ้นกลบัมายงัต าแหน่งเป้าหมายเดิมได ้เช่น ท าการก าหนดค่าพิกดับนทอ้ง
ทะเลขณะอยูบ่นเรือท่ีก  าลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว เป็นตน้  ผูใ้ชส้ามารถท าไดโ้ดย
กดปุ่ม FIND บนตวัเคร่ืองคา้งไว ้1-3 วินาที แลว้เลือก Yes  หลงัจากนั้นใหเ้ขา้ไป 

 
 

 



ตรวจสอบค่าพิกดัดงักล่าวในเมนู Waypoints ก็จะพบค่าพิกดัท่ีมีช่ือเป็นอกัษรภาษาองักฤษ MOB  
 

3.3 การก าหนดค่าพกิดับนตวัเคร่ือง  
       เป็นการก าหนดค่าพิกดับนตวัเคร่ือง ซ่ึงวิธีน้ี ไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ี หรือต าแหน่ง

ของพ้ืนท่ีในภูมิประเทศ ก็สามารถด าเนินการได ้โดยมีวิธีการในลกัษณะต่างๆดงัน้ี 
3.3.1 การ Mark ค่าพกิดับน

แผนที่ (Map Panning) 
- เขา้สู่หนา้จอแผนท่ี(Map Page) ดว้ยปุ่ม PAGE บนตวัเคร่ือง 
- ใชปุ่้ม  Soccer เล่ือนต าแหน่ง Pointer (ลกูศรสีขาว) เล่ือนหา

ต าแหน่งสถานท่ีท่ีตอ้งการในแผนท่ี ขณะเล่ือน Pointer จะปรากฏค่าพิกดั ค่า
มุมทิศทาง และค่าระยะทางท่ีอา้อิงจากต าแหน่งปัจจุบนัของเคร่ือง(สญัลกัษณ์
สามเหล่ียมสีด า) ดา้นบนหนา้จอเคร่ือง หลงัจากนั้นกด Mark ท่ีปุ่ม Enter 
เคร่ืองก็จะท าการจดัเก็บค่าพิกดัน้ีไว ้  ส าหรับการเลือกต าแหน่งในแผนท่ีดว้ย 
Pointer น้ี ถา้ต  าแหน่งท่ีเลือกเป็นบริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่า ไม่มีขอ้มลูใดๆในแผนท่ี 
หลงัจากกด Enter เพื่อเลือกแลว้ เคร่ืองจะสอบถามว่าตอ้งการจะใชง้านค่าพิกดั
บริเวณน้ีหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูแผนท่ีบริเวณดงักล่าว(No map information 
at this point. Do you want to create a user waypoint here ?  ถา้ตอ้งการใหเ้ลือก 
Yes แต่ถา้ไม่ตอ้งการใหเ้ลือก No  ส่วนต าแหน่งพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้มลูแผนท่ีประกอบ 
เช่น ช่ือถนน เป็นตน้ เม่ือกด Enter แลว้ จะปรากฏขอ้มลูแผนท่ี ถา้ต าแหน่งท่ีเลือก
เป็นถนนหลกั เคร่ืองจะใชช่ื้อถนนดงักล่าวเป็นช่ือค่าพิกดั พร้อมดว้ยขอ้มลู
ระยะทาง ทิศทาง( From Current Location) ท่ีอา้งอิงจากต าแหน่งปัจจุบนัของ
เคร่ือง   ปุ่ม ตกลง(Save) ส าหรับจดัเก็บค่าพิกดัดงักล่าวไวใ้นเคร่ือง , ปุ่ม แผนท่ี
(Map) ตอ้งการแสดงค่าพิกดัดงักล่าวบนแผนท่ี  และปุ่ม ไปยงั(Go To) เพื่อการน าทางไปยงัพิกดัดงักล่าว 

3.3.2 การก าหนดค่าพกิดัด้วยค่าทิศทางและระยะทาง 
(Projecting  a Waypoint ) ใชค่้าระยะทางและค่าทิศทางเป็นตวัก  าหนดค่าพิกดั
บนตวัเคร่ือง  ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในการหาค่าพิกดัในภูมิประเทศ
ไดโ้ดยเพียงทราบค่าระยะทาง(โดยประมาณ) และค่ามุมทิศทาง(อาจทราบจาก
เข็มทิศหรือการกะประมาณ) จากต าแหน่งท่ีเคร่ืองก าลงัใชง้านอยู ่ โดยสามารถ
ด าเนินการไดด้งัน้ี 

 
 

 



- กดปุ่ม Mark บนตวัเคร่ือง เพื่อท าการก าหนดค่าพิกดั ณ  
ต าแหน่งท่ีเคร่ืองใชง้าน  โดยยงัไม่ตอ้งกดปุ่มบนัทึกหรือตกลงแต่อยา่งใด ซ่ึงจะ
ปรากฏหนา้จอค่าพิกดัท่ีท าการ Mark  

-กดปุ่มเมนู แลว้เลือกค าสัง่ ท าส าเนาจาก Waypoints น้ี ใส่ค่าตวัเลข
มุมองศาทิศทาง และค่าตวัเลขระยะทาง ท่ีวดัได ้ในช่องจากต าแหน่งปัจจุบนั กดตกลง
ค่าท่ีไดคื้อค่าพิกดัท่ีไดจ้ากการ Projecting ในคร้ังน้ี  ส่วนค่าระดบัความสูงของพ้ืนท่ี
(Elevation) และค่าความลึกของพ้ืนท่ี( Depth) เคร่ืองจะท าการประมวลผลเองโดย
อตัโนมติั ในล าดบัต่อไปถา้ผูใ้ชต้อ้งการ เปล่ียนช่ือค่าพิกดัน้ีเสียใหม่ ก็ใหเ้ล่ือนแถบสี
ไปทบัท่ีต าแหน่งช่ือพิกดั แลว้ด าเนินการแกไ้ขเขียนช่ือตามท่ีตอ้งการ หรือตอ้งการแสดงค่าพิกดัน้ีบนแผนท่ี 
ก็ใหเ้ล่ือนแถบสีมาทบัท่ีต าแหน่งแผนท่ี ( Map) หรือตอ้งการเขียนขอ้ความเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค่าพิกดัน้ี ก็ให้
เขียนขอ้ความท่ีต าแหน่ง บนัทึก(Note) หรือตอ้งการเดินทางไปยงัต าแหน่งค่าพิกดัน้ีในภูมประเทศจริง ก็ให้
เลือกไปยงั (Go To) หรือถา้ตอ้งการลบท้ิงค่าพิกดัน้ี ก็ใหก้ดลบ( Delete)   

ส าหรับค่าพิกดัท่ีไดจ้ากการ Projecting น้ี เคร่ืองจะท าการจดัเก็บไวใ้นเมนู Waypoints ซ่ึง
สามารถเรียกเขา้ไปดูหรือตรวจสอบได ้โดยเขา้ท่ีเมนู Waypoints   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การลงค่าพกิดัในตวัเคร่ือง(Waypoints Creating)  
วิธีน้ีผูใ้ชง้านตอ้งน าค่าพิกดัท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงอาจจะไดม้าโดย

การอ่านค่าจากแผนท่ี หรือค่าพิกดัจากเคร่ือง GPS อ่ืน ก็ได ้มาท าการป้อนใส่
ลงเคร่ือง  ซ่ึงผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปในพ้ืนท่ี หรือจะท าการลงค่าพิกดั 
ณ ท่ีใดๆก็ได ้โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
                          - กดปุ่ม MARK บนตวัเคร่ืองคา้งไวป้ระมาณ 1-3 วินาที จะ
ปรากฏหนา้จอมาร์คค่าพิกดัและพบค่าพิกดัปัจจุบนัปรากฏบนหนา้จอ   
                          -เล่ือนแถบสีทบัต าแหน่งต่างๆ ท าการแกไ้ขขอ้มลูค่าพิกดัท่ี
ปรากฏใหต้รงตามท่ีตอ้งการดว้ยแป้นพิมพข์องเคร่ือง   ไดแ้ก่ ช่ือพิกดั
(Name) สญัลกัษณ์(Symbol)  และค่าพิกดั(Location) ส่วนค่าท่ีเหลือไดแ้ก่ ค่า
ระดบัความสูงของพ้ืนท่ี(Elevation) ระยะทาง(Distance) และค่ามุมทิศทาง(Bearing) ไม่ตอ้งแกไ้ข เน่ืองจาก
เคร่ืองจะท าการประมวลผลเองโดยอตัโนมติั 
                          - กดตกลง (OK)  เพื่อใหเ้คร่ืองจดัเก็บค่าพิกดัต่อไป  ส าหรับปุ่มเฉล่ีย  และแผนท่ี (Map) ใช้
ส าหรับการเฉล่ียค่าความถกูตอ้งพิกดั และการแสดงค่าพิกดัไวบ้นแผนท่ีของเคร่ืองตามล าดบั 
 

4. การจัดการค่าพกิัด 

หลงัจากการก าหนดค่าพิกดัดว้ยวิธีการต่างๆ ลงในตวัเคร่ืองแลว้ ผูใ้ชย้งัสามารถด าเนินการ

จดัการเก่ียวกบัค่าพิกดัท่ีจดัเก็บไวน้ั้นไดต้ามท่ีตอ้งการ เช่น การแกไ้ขค่าพิกดัเพ่ือเปล่ียนช่ือ เปล่ียนค่าตวัเลข 

หรือเปล่ียนสญัลกัษณ์ หรือการลบท้ิง เป็นตน้ ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการได ้ การจดัการค่าพิกดัน้ี สามารถท าได้

ดงัน้ี 

4.1 การเรียกดูข้อมูลค่าพกิดั 
4.1.1ค่าพกิดัที่ผู้ใช้สร้างขึน้เอง(Used Waypoints) 

                            ค่าพิกดัต่างๆ ท่ีจดัเก็บไวใ้นตวัเคร่ือง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ ค่าพิกดัท่ีไดจ้ากการด าเนินการของผูใ้ชเ้อง(Used Waypoints) ทั้งวิธีการ 
Mark โดยเคร่ือง และวิธีการป้อนค่าพิกดัลงไปในเคร่ือง ซ่ึงค่าพิกดัเหล่าน้ีถกู
จดัเก็บไวใ้นเมนู Waypoints เท่านั้น ยงัมีค่าพิกดัอีกชนิดหน่ึงท่ีถกูจดัเก็บไว ้
ซ่ึงผูใ้ชไ้ม่สามารถลบท้ิงหรือท าการแกไ้ขได ้ไดแ้ก่ Geocache ,Cities, Exits, 
Recent Find ,All POI, Addresses, Intersection, Food, Fuel Service, Lodging  
 



และ Shopping   ถกูจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองมาแต่โรงงานผูผ้ลิต  เมื่อตอ้งการใชง้าน
จากค่าพิกดัดงักล่าว หรือตอ้งการตรวจสอบความถกูตอ้งของค่าพิกดัอีกคร้ัง
ก่อนน าไปใชง้านจริงต่อไป ใหเ้ลือกใชปุ่้ม  FIND บนตวัเคร่ือง(หนา้จอของ
เคร่ืองปัจจุบนั เป็นหนา้จออะไรก็ได)้  จะปรากฏหนา้จอรายการเมนู 
Waypoints และรายการค่าพิกดัชนิดอ่ืนๆใหเ้ลือกใช ้ซ่ึงรายการทั้งหมดจะ
เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งค่าพิกดัทั้งส้ิน ไดแ้ก่ Geocache ,เมือง(Cities),ทางออก 
(Exits), พบล่าสุด(Recent Find) ,จุดสนใจ(All POI),ท่ีอยู่ (Addresses), จุดตดั
(Intersection),อาหาร (Food), ป๊ัม(Fuel Service),ท่ีพกั (Lodging) และ 
Shopping  ส าหรับค่าพิกดัท่ีไดจ้ากการจดัเก็บของผูใ้ชต้ามวิธีการดงักล่าว
ขา้งตน้น้ี จะถกูเก็บไวเ้ฉพาะเมนู Waypoints เท่านั้น ส่วนเมนูอ่ืนไดจ้ดัเก็บไวใ้นเคร่ืองมาแต่โรงงานผูผ้ลิต 
หลงัจากนั้นใหเ้ลือก Waypoints  จะพบช่ือค่าพิกดัทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจดัเก็บดว้ยวิธีการต่างๆแสดงไว ้ซ่ึง
เคร่ืองจะจดัเรียงล  าดบัตามตวัเลข หรือปรากฏตามช่ือท่ีตั้งไว ้ผูใ้ชต้อ้งเล่ือนแถบสีคน้หาค่าพิกดัท่ีตอ้งการ 
โดยมีขอ้สงัเกตว่า เมื่อแถบสีทบัท่ีต าแหน่งค่าพิกดัใด จะพบค่าตวัเลขทิศทาง และระยะทาง ของแต่ละค่า
พิกดั ท่ีอา้งอิงจากต าแหน่งของเคร่ืองใน 
ปัจจุบนั(From Current Location) ปรากฏอยูด่า้นล่างของหนา้จอ  การคน้หาลกัษณะน้ีอาจยุง่ยาก เสียเวลาใน
การคน้หามาก  ใหก้ดปุ่ม MENU บนตวัเคร่ือง เพ่ือเลือกการคน้หาท่ีกระชบัเวลาข้ึน ไดแ้ก่ 

- คน้หาโดยช่ือ(Find by Name)  เมื่อกด Enter จะพบหนา้จอส าหรับเขียนช่ือค่าพิกดัท่ี
ตอ้งการคน้หา  เมื่อเขียนช่ือค่าพิกดัดงักล่าวเสร็จ
แลว้ตามขั้นตอนการใชแ้ป้นพิมพ ์ และตรงกนักบั
ขอ้มลูท่ีจดัเก็บไวใ้นเคร่ือง  ก็จะปรากฏช่ือพิกดัท่ี
ตอ้งการพร้อมค่าทิศทาง และระยะทาง จาก
ต าแหน่งปัจจุบนัของเคร่ือง หลงัจากนั้นกด Enter ท่ี
ช่ือค่าพิกดั ก็จะพบรายละเอียดของค่าพิกดัทั้งหมด  
ถา้ผูใ้ชต้อ้งการเดินทางไปยงัค่าพิกดัน้ี ใหเ้ลือกไป
ยงั ( Go To) ถา้ตอ้งการดูค่าพิกดับนแผนท่ีของ
เคร่ือง เลือก แผนท่ี( Map) หรือถา้ตอ้งการลบท้ิงค่า
พิกดัน้ี ใหเ้ลือก ลบ(Delete)   
 
 
 
 



- คน้หาโดยระยะทางท่ีใกลท่ี้สุด(Nearest Containing) เป็น
การคน้หาตามระยะทางจากระยะสั้นท่ีสุดไปหาระยะทางท่ียาวท่ีสุดจากต าแหน่ง
เคร่ืองปัจจุบนั(Find Nearest) เม่ือเลือกใชว้ิธีการคน้หาลกัษณะน้ี จะพบช่ือค่า
พิกดัทั้งหมด จดัเรียงตามระยะทางจากใกลไ้ปหาไกล หรือจากสั้นไปหายาว ค่า
พิกดัท่ีอยูใ่นล  าดบัตน้ๆ จะมีระยะทางท่ีสั้นกว่าค่าพิกดัท่ีอยูใ่นล  าดบัทา้ยๆ พร้อม
ทั้งค่าตวัเลขทิศทาง และระยะทางจากต าแหน่งของเคร่ืองปัจจุบนั และสามารถ
เขา้ไปดูรายละเอียดเก่ียวกบัค่าพิกดัทั้งหมดได ้โดยกระท าเช่นเดียวกนักบัการ
คน้หาดว้ยช่ือ 

- คน้หาโดยสญัลกัษณ์(Select Symbol)  เน่ืองจากการบนัทึก
ค่าพิกดัลงในตวัเคร่ือง ส่วนใหญ่นิยมใส่สญัลกัษณ์ ลงไปดว้ยเพื่อเป็นการอา้งอิง
ขอ้มลูในพ้ืนท่ี การจดัเก็บค่าพิกดัของเคร่ืองก็เก็บสญัลกัษณ์ไวด้ว้ย จึงเพ่ิมช่อง
ทางการคน้หาดว้ยสญัลกัษณ์อีกช่องทางหน่ึง เม่ือเลือกช่องทางน้ี จะพบ
หมวดหมู่ของสญัลกัษณ์ของค่าพิกดัทั้งหมด(All Symbol) ปรากฏ เช่น  หมวดหมู่ 
Campground มีสญัลกัษณ์เป็นเตน้ทพ์กัแรมส่วนบุคคล เป็นตน้ เม่ือเลือก
หมวดหมู่ใด ก็จะพบช่ือพิกดัทั้งหมดท่ีมีสญัลกัษณ์เป็นแบบเดียวกนั  หลงัจากนั้น
ก็เขา้ไปดูรายละเอียดเก่ียวกบัค่าพิกดัได ้และสามารถท่ีจะด าเนินการได้
เช่นเดียวกนักบัการคน้หาดว้ยช่ือ และระยะทาง ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

- เปล่ียนจุดอา้งอิง(Change  Reference ) เป็นการคน้หาค่า
พิกดัดว้ยต าแหน่งในแผนท่ีของเคร่ือง โดยใช้Map Pointer เล่ือนไปตามต าแหน่ง
ต่างๆบนแผนท่ี ณ บริเวณท่ี Map Pointer ในแต่ละจุด เคร่ืองจะแสดงช่ือพิกดั
บริเวณนั้น และบริเวณใกลเ้คียงใหป้รากฏ  แต่ถา้บริเวณต าแหน่ง Map Pointer 
ไม่พบค่าพิกดัใดๆ เคร่ืองก็จะไม่แสดงรายช่ือใหป้รากฏ 

- ลบ ( Delete)  ใชส้ าหรับการลบท้ิงค่าพิกดัทั้งหมดท่ีไดจ้าก
การบนัทึกลงในตวัเคร่ือง ท่ีจดัเก็บไว ้ซ่ึงการลบท้ิงค่าพิกดัน้ี สามารถลบท้ิงได้
คร้ังละพิกดั และทั้งหมดในคราวเดียวกนั  เมนูลบ ( Delete) น้ีสามารถลบท้ิงได้
ทั้งหมดในคร้ังเดียว โดยก่อนการลบท้ิง เคร่ืองจะสอบถามเพ่ือยนืยนัการลบท้ิงก่อนเสมอ ส าหรับการลบท้ิง
ในแต่ละพิกดันั้น ตอ้งเขา้ไปในรายละเอียดของค่าพิกดัแต่ละค่าก่อน แลว้จึงจะด าเนินการลบท้ิงดว้ยเมนูลบ( 
Delete) เช่นเดียวกนั  
 

 



             ส าหรับการคน้หาค่าพิกดัตามเมนูอ่ืน นอกเหนือจากเมนู Waypoints แลว้ ก็สามารถกระท า
ไดใ้นลกัษณะเดียวกนั โดยสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดได ้หรือตรวจสอบบนแผนท่ีของเคร่ืองก็ได ้ หรือจะ
ใชก้ารน าทางไปยงัค่าพิกดัแต่ละพิกดัได ้ในท านองเดียวกนั 

  4.1.2 ค่าพกิดัอืน่ 
 1)เมอืง(Cities) เมนูจดัเก็บต าแหน่งช่ือเมืองส าคญั 

ตามขอ้มลูในแผนท่ีของเคร่ือง โดยบอกค่าระยะทางระหว่างเมือง 
กบัต าแหน่งท่ีเปิดใชเ้คร่ือง และทิศทางใหท้ราบ  

 
 
   2)ทางออก(Exits)  ขอ้มลูทางออกของ
ถนน กรณีการเดินทางดว้ยรถยนตบ์นถนนหลกั 
 และตอ้งการออกจากเสน้ทางดงักล่าว 
  3)  ข้อมูลสถานที่ส าคญั( Points of 
Interest) เมนูจดัเก็บขอ้มลูสถานท่ีส าคญั
ของประเทศไทย ไดแ้ก่สถานีรถไฟ 
หน่วยงานฉุกเฉินเช่นโรงพยาบาล 

หน่วยงานของรัฐ เช่น ศาล จุดขา้มแดน โดยเคร่ืองจะบอกระยะทางและทิศทาง
ใหท้ราบ และสามารถหาต าแหน่งสถานท่ีดงักล่าวบนแผนท่ีได ้และท่ีส าคญั
สามารถใหเ้คร่ืองน าทางไปหาสถานท่ีเหล่านั้นไดด้ว้ย 

 

 
 

 



4) ที่อยู่(Addresses) และข้อมูลอืน่ๆ ได้แก่ ธนาคาร ป๊ัมน า้มนั โรงพยาบาล ชุมชน 
ศูนย์บริการที่จอดรถ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  ก็สามารถคน้หาไดโ้ดยเลือกเมนูตามท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงทุก
ต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆตามเมนูดงักล่าว จะบอกดว้ยระยะทาง และค่ามุมทิศทางจากต าแหน่งท่ีใชง้าน
ของเคร่ือง  และยงัสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีดงักล่าวไดโ้ดยกด Enter เพื่อเลือกช่ือสถานท่ีท่ีตอ้งการ 
หลงัจากนั้นใชปุ่้ม ไปยงั เพื่อเดินทางไปยงัสถานท่ีดงักล่าว หรือจะตรวจสอบสถานท่ีดงักล่าวบนหนา้จอ
แผนท่ี หรือจะท าการบนัทึกเป็นค่าพิกดัจดัเก็บไวใ้นเมนู Waypoint ก็ได ้ซ่ึงรวมถึงช่ือเมือง  ทางออกของ
ถนน และสถานท่ีส าคญัตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

 

 

 

 

 
 
 
 


