
บทที่ 6 
การบันทึกและการแสดงขอมูลบนแผนที่ 

 
 การบันทึกขอมูลคือการนำขอมูลที่ตองการบันทึกไปบันทึกในฐานขอมูล ซึ่งขอมูลที่บันทึกจะมีคาพิกัด
ที่ไดจากแผนที่ Google Map เปนการใชความประโยชนจากแผนที่ออนไลน โดยที่ไมตองใชเครื่อง GPS 
กำหนดตำแหนงคาพิกัด ชวยลดเครื่องมือในการใชงาน พิกัดที่ไดจากแผนที่จะเปนพิกัดภูมิศาสตร คือ ละติจูด
และลองจิจูด ในรูปแบบทศนิยม มีวิธีการบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ 

 
 สรางไฟล connect.php เพื่อสะดวกในการติดตอฐานขอมูลดวยโคดดังน้ี 

<?PHP 
    $localhost = "localhost"; 
    $username = "root"; 
    $password = ""; 
    $database = "mydb"; 
    $connection = 
mysqli_connect($localhost,$username,$password,$database) or 
die("Error " . mysqli_error($connection)); 
    mysqli_set_charset($connection, "utf8"); 
?> 

 
การบันทึกขอมูล 
 

ดาวโหลดไฟล 2even.php สำหรบัเขียนโคด http://reg-rdi.com/map_export/2even.html 
แสดงดังโคดตัวอยางดานลาง 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Simple Map</title> 
    <script 
src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script> 
   <style> 
        #map { 
          height: 100%; 
        } 
 
        /* Optional: Makes the sample page fill the window. */ 
        html, 
        body { 
          height: 100%; 
          margin: 0; 
          padding: 0; 
        } 
    #panel { 
      position: absolute; 
      top: 10px; 
      left: 25%; 
      z-index: 5; 
      background-color: #fff; 
      padding: 5px; 
      border: 1px solid #999; 
      text-align: center; 
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      font-family: "Roboto", "sans-serif"; 
      line-height: 30px; 
      padding-left: 10px; 
    }        
   </style> 
    <script> 
        let map; 
 
        function initMap() { 
          map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), { 
            center: { lat: 14.990242394849366, lng: 103.09689032648976 }, 
            zoom: 13, 
          }); 
          map.addListener("click", (e) => { 
            addpoint(e.latLng, map); 
          });         
        } 
         
        function addpoint(latLng, map) { 
          new google.maps.Marker({ 
            position: latLng, 
            map: map, 
          }); 
          document.getElementById("latitude").value = latLng.lat(); 
          document.getElementById("longitude").value = latLng.lng(); 
        }        
    </script> 
  </head> 
  <body> 
  <div id = 'panel'> 
    <form> 
        ชือสถานที : <input type = 'text'  name  = 'name' id = 'name' /><br> 
        ละติจูด:  <input type = 'text'  name  = 'latitude' id = 'latitude' 
/><br> 
        ลองติจูด    <input type = 'text'  name  = 'longitude' id = 'longitude' 
/><br> 
        <input type = 'reset'  value =  'ยกเลิก'/><input type = 'submit'  
value =  'บันทึก'/> 
    </form> 
  </div> 
    <div id="map"></div> 
 
    <script 
      
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyD7hYWjt7ejFwxW8VGmcc
4WornejitZ87c&callback=initMap&libraries=&v=weekly" 
      async 
    ></script> 
  </body> 

</html> 
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จากโคดตัวอยางจงแกไขดังตอไปนี้ 
 
1. สรางตัวแปร var clickPoint = []; ไวนอกฟงกชั่น initMap 
2. แกไขฟงกชั่น addpoint ดังนี้ 

        function addpoint(latLng, map) { 
                if(clickPoint.length>0){ 
                    clickPoint[0].setMap(null); 
                    clickPoint = []; 
                } 
              var point = new google.maps.Marker({ 
                position: latLng, 
                map: map, 
              }); 
              clickPoint.push(point); 
              document.getElementById("latitude").value = latLng.lat(); 
              document.getElementById("longitude").value = latLng.lng(); 
        } 

 
3. แกไข Form ดังน้ี 

<form method = "post" action = "3_1addpoint.php"> 
4. สรางไฟลใหมชื่อวา 3_1addpoint.php แลวเขียน code ดังตอนี้ 
<?php 
    include("connect.php"); 
    $sql = "insert into coordinate value 
(null,'$_POST[name]',$_POST[latitude] , $_POST[longitude] ,NOW())"; 
    $result = mysqli_query($connection, $sql) or die("Error in 
Selecting " . mysqli_error($connection)); 
    if($result){ 
        echo "<script>"; 
        echo "alert('บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ย');"; 
        echo "</script>"; 
        echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=3map.php">'; 
    }else{ 
        echo "<script>"; 
        echo "alert('ผดิพลาด');"; 
        echo "</script>"; 
        echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=3map.php">'; 
    } 
    mysqli_close($connection); 
?> 

 
การแสดงขอมูล 
 
 สรางไฟล 3listCoordinate.php พิมพ code ดังนี้ 
 
<?php 
    include("connect.php"); 
    $sql = "select * from coordinate"; 
    $result = mysqli_query($connection, $sql) or die("Error in Selecting " 
. mysqli_error($connection)); 
    $emparray = array(); 
    while($row =mysqli_fetch_assoc($result)) 
    { 
        $emparray[] = $row; 
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    }    
    echo json_encode($emparray); 
    mysqli_close($connection); 
?> 

 
 การใชงาน AJAX XMLHttp  
  AJAX XMLHttp เปนภาษา JavaScript รูปแบบหนึ่งที่สามารถติดตอฐานขอมูลผานภาษา 
PHP และแสดงขอมูลดวยรูปแบบ JSON ซึ่งทำใหการรับสงขอมูลระหวางหนาเว็บและฐานขอมูลรวดเร็วขึ้น มี
ขั้นตอนการเขียนโคดดังนี้ 
 
          const xhttp = new XMLHttpRequest(); 
              xhttp.onload = function() { 
                alert(this.responseText); 
              } 
              xhttp.open("GET", "3listCoordinate.php"); 
              xhttp.send(); 
                       

          
 1. เพิ่มโคดในขางตนลงในไฟล 1even.php  
 2. เพิ่มลงใน function initMap  
 3. ทดสอบการทำงานเพ่ือตรวจสอบวาโคดสามารถทำงานไดหรือไม (ฐานขอมูลจะตองมีขอมูล 1 
record ขึ้นไป) 

 
ภาพที่ 6.1 แสดงการทำงานของ AJAX XMLHttp 
 4. สามารถเขียนโคดเพิ่มใน function ของ XMLHttp เพื่อใหตำแหนงแสดงในแผนที่ไดดังนี้ 
                  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
                    var myObj = JSON.parse(this.responseText); 
                    for (let i in myObj) { 
                        var j = myObj[i]; 
                            var xyzoom = { 
                                lat: parseFloat(j.lat),  

  lng: parseFloat(j.lng) 
                            }; 
                         
                            var markers = new google.maps.Marker({ 
                                map: map, 
                                label: String(j.name), 
                                position: xyzoom, 
                                title: j.name                        
                            }); 
                    } 
                  } 
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5.  ทดสอบการทำงานของแผนที่ดวยการรันไฟล 1even.php  แสดงผลดังภาพตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 6.2 แสดงตัวอยางการทำงานของไฟล 1even.php 
 
 
บทสรุป 
 การบันทึกขอมูลจะตองสรางแบบฟอรม และหนาแผนที่ จากนั้นก็เชื่อมตอกับฐานขอมูล การทำงาน
จะสามารถคลิกในแผนที่แลวคาพิกัดจะปรากฎในแบบฟอรม แลวคอยกดบันทึกขอมูล 
 การแสดงขอมูลคือการเรียกขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบนแผนท่ีตามคาพิกัดของขอมูลนั้นๆ 
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คำถามทายบทที่ 6 

 1. ใหนักศึกษาจงบอกประโยชนของการบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน 
 2. ใหนักศึกษาอธิบายการแสดงตำแหนงบนแผนที่อยางละเอียด 
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