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บทนํา รู้จกัโปรแกรม BaseCamp 

 โปรแกรม BaseCamp เป็นโปรแกรมที�ใชง้านร่วมกบัเครื�อง GPS 
ยี�หอ้ Garmin ที�มีการเชื�อมต่อแบบ USB Mass Storage ที�สามารถนาํ
แผนที�ละเอียดที�บรรจุอยูใ่นเครื�อง GPS Garmin มาใชง้านในเครื�อง
คอมพิวเตอร์ได ้ซึ� งสามารถช่วยให้การวางแผนการเดินทางหรือการ
คน้หาสถานที�สาํคญัต่างๆเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 ไม่ว่าคุณต้องการไปที�ใดหรือต้องการค้นหาสถานที� ที� ใดใน
ประเทศไทย ดว้ยโปรแกรม BaseCamp ที�ใชแ้ผนที� CDG Map ใน
เครื�อง Garmin คุณสามารถคน้หาสถานที�ดงักล่าวผ่านหนา้โปรแกรม
และยงัสามารถให้โปรแกรมสร้างเส้นทางการเดินทางที�เหมาะสมเพื�อ
ไปยงัสถานที�นัIนๆไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ 

 และดว้ยความสามารถพิเศษของโปรแกรมที�สามารถเชื�อมต่อเพื�อ
โอนถ่ายขอ้มูลตาํแหน่งสถานที�และเส้นทางต่างๆกบัอุปกรณ์ GPS ของ 
Garmin ไดโ้ดยตรงและง่ายดายโดยการเชื�อมต่อแบบ USB Mass 
Storage ยิ�งเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานของคุณใหส้ะดวกขึIน 
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เริ%มต้นการใช้งานโปรแกรม BaseCamp 

 การเปิดโปรแกรม BaseCamp ทาํไดโ้ดยกดที�  

 Start Menu -> All Programs -> Garmin -> 
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เชื�อมต่ออุปกรณ์ GPS Garmin เขา้กบัคอมพิวเตอร์ 

                                                

 

 ในตวัอยา่งเป็นการเชื�อมต่อกบั Oregon 550 Thai จะมีเมนูแนะนาํใหใ้ชฟั้งกช์ั�น The BirdsEye 
Imagery ใหก้ด No 
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ส่วนประกอบของหน้าโปรแกรม 

 

 

 

 

แถบเมนูคาํสั�ง 

แถบเลือกแผนที�ในการใชง้าน 

แถบเครื�องมือทดลองสั�งนาํทาง 

แถบเลือกระดบัรายละเอียดการแสดงแผนที� 

แถบเครื�องมือหลกั 

แถบเครื�องมือแสดงผลแผนที� 

แถบแสดงขอ้มูลเมื�อทดลองสั�งนาํทาง 

แถบเครื�องมือคน้หา 

แถบเครื�องมือแกไ้ข 

ปุ่มสลบัดูขอ้มูล 

แถบเลือกกิจกรรม 

ปุ่มสลบัดูขอ้มูล 
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 เมื�อเลื�อนเมาส์ไปชีIตรงบริเวณขอบของแถบบางแถบจะมีสัญลกัษณ์เกิดขึIนแสดงวา่แถบนัIนสามารถยดื
หรือหดแถบได ้หรือที�หนา้ต่างแผนที�จะเมื�อเลื�อนเมาส์ไปชีIตรงขอบแผนที�จะสามารถกดเลื�อนแผนที�ได ้

แถบบอกรายละเอียดขอ้มูลบนแผนที� 

แถบบอกรายละเอียดขอ้มูลบนอุปกรณ์หรือชุดขอ้มูลที�ใชง้านอยู ่

แถบบอกอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อหรือชุดขอ้มูลที�ใชง้านอยู ่

แถบบอกทิศ 

แถบคน้หาขอ้มูลจากชุดขอ้มูลที�ใชง้านอยู ่

แผนที�ที�ใชง้าน 
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แถบเมนูคาํสั%ง 

 คือส่วนที�เกบ็คาํสั�งสาํหรับการทาํงานต่างๆเอาไว ้ซึ� งบางคาํสั�งสามารถเรียกใชจ้ากแถบ
เครื�องมือต่างๆไดโ้ดยตรงแต่บางคาํสั�งจะมีเฉพาะในแถบเมนูคาํสั�งเท่านัIน คุณสามารถเปิดเมนูต่างๆ
ขึIนมาใชง้านโดยการคลิกที�ชื�อเมนู และเลื�อนเมาส์ไปคลิZกยงัคาํสั�งที�ตอ้งการ และหากคาํสั�งนัIนมีเมนู
ยอ่ย (สงัเกตจากลูกศร     ) ใหเ้ลื�อนเมาส์ไปที�คาํสั�งนัIน จะปรากฏเมนูยอ่ยขึIนมา จากนัIนคลิZกเลือก
คาํสั�งที�ตอ้งการ 

                                               

 

                                               

 

มีเมนูยอ่ย 

เมนูยอ่ยของแถบเครื�องมือ 
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แถบคาํสั%ง ไฟล์ (F) 

    

แถบคาํสั%ง แก้ไข (E) 

 

ใชส้ร้างเอกสารใหม่หรือขอ้มูลใหม่ ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

ใชน้าํเขา้ขอ้มูลจากภายนอก 

ใชส่้งขอ้มูลออกภายนอก ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

ใชส้าํรองเอกสาร 

ใชเ้รียกคืนเอกสาร 

ใชพ้ิมพเ์อกสาร (ถา้ใชแ้ผนที�บนอุปกรณ์ไม่สามารถสั�งพิมพไ์ด)้ 

ใชอ้อกจากโปรแกรม 

ใชย้อ้นคาํสั�ง 
ใชท้าํซํI าคาํสั�งที�เคยใชแ้ลว้ถดัไป 

ตดั 
คดัลอก 
วาง 

ลบ 

ลบออกจากชุดขอ้มูลที�เลือกไว ้

เปลี�ยนชื�อ 

เลือกทัIงหมด 
คน้หา 

ส่งขอ้มูลไปยงั ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

การทาํขัIนสูง ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 
ใชแ้นบภาพ Geotag โดยใชแ้ทร็ค 
แสดงรายละเอียดขอ้มูลที�เลือก 

คดัลอกซํI า 
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แถบคาํสั%ง ดู (V) 

 

แถบคาํสั%ง เครื%องมือ 

 

แถบคาํสั%ง วธีิใช้ 

 

หมายเหตุ: บางเมนูไม่สามารถใชง้านไดเ้นื�องจากตอ้งมีขอ้มูลส่วนอื�นประกอบดว้ย 

ใชค้่าพิกดัเพื�อตัIงเป็นจุดศูนยก์ลางของแผนที� 

ใชแ้ผนที�ฐานเท่านัIน 
เลือกแผนที�แสดง ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

เลือกจดัเรียงขอ้มูล ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

เลือกปิดหรือเปิดทิศหนา้แผนที� ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 
เลือกมุมมองของแผนที� 

เลือกแถบเครื�องมือใหแ้สดงบนหนา้โปรแกรม 

แสดงขอ้มูลที�เลือกบนแผนที� 
แสดงขอ้มูลบน Google Earth ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 

ปรับแผนที�ตามทิศเหนือ 

ดาวน์โหลดภาพจาก BirdsEye Imagery 
ซืIอแผนที�ออนไลน์ 
ใส่แผนที�ลงอุปกรณ์ที�เลือกไว ้
จดัการขอ้มูลแผนที� 
ตวัเลือกการจดัการโปรแกรม 

ขอ้มูลช่วยเหลือ 
ตรวจสอบการ Update โปรแกรม 
เกี�ยวกบัโปรแกรม Garmin BaseCamp 

แสดงแผนที�เตม็หนา้จอ 
สลบัมุมมองแผนที�และขอ้มูล 

เลือกกรองขอ้มูล ตามเมนูยอ่ยที�เลือก 
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เมนู  ในแถบคาํสั%ง เครื%องมือ 

 เป็นเมนูที�ช่วยในการจดัการตัIงค่าการใชง้านของโปรแกรม ซึ� งก่อนการใชง้านโปรแกรมควรตัIงค่าโปรแกรมตาม
ความตอ้งการของตวัท่านเองก่อน เมนู ตวัเลือก มีใหต้ัIงค่าดงัต่อไปนีI  

 

 ตัIงค่าการวดั 

 

การแสดงทิศทาง 

หน่วยวดั 

รูปแบบตาํแหน่ง 
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ตัIงค่าการแสดงผล 

 

 

 

คุณภาพการแสดงภาพ 

ขนาดขอ้ความ 

ขนาดสญัลกัษณ์ 

ปิด/เปิด ชัIนขอ้มูล 

เลือกตวัอกัษร 
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ตัIงค่าโปรไฟลกิ์จกรรม 

 

 

 

 

เลือกโปรไฟลกิ์จกรรม 

เลือกยานพาหนะ 

เลือกวธีิการคาํนวณ 

จุดหลีกเลี�ยง 
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ตัIงค่าปรับปรุงโปรแกรม 
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ตัIงค่าทั�วไป 

 

 

หมายเหตุ: บางเมนูไม่ควรปรับตัIงค่าใหม่ ควรใชค้่าดัIงเดิมของมนัเช่น การเลือกถนน และ การปรับความเร็วเฉลี�ย เป็นตน้ 
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แถบเครื%องมือหลกั 

 

 เป็นแถบเครื�องมือที�ช่วยในการจดัการขอ้มูลต่างๆเช่น เพิ�ม ลบ เคลื�อนยา้ยขอ้มูล เป็นตน้ รวมทัIงเป็น
แถบที�ช่วยจดัการเกี�ยวกบัแผนที�เช่น เลือกแผนที�ใชง้าน ยอ่/ขยายแผนที� วดัระยะบนแผนที� เป็นตน้ ซึ�ง
ประกอบดว้ยเครื�องต่างๆดงันีI  

         ใชเ้ลือกแผนที�ใชง้าน สามารถกดลูกศร             เพื�อเลือกแผนที� 

                                                                ใชเ้ลื�อนแผนที� 

                                                        ใชข้ยาย/ยอ่แผนที� โดยการคลิZกขวา/ซา้ยที�เมาส์หรือคลิZกเมาส์ครอบ 

                                                                    ใชเ้ป็นเมาส์ในการเลือกขอ้มูล 

                                                                   ใชว้ดัระยะ 

                                                  ใชส้ร้างขอ้มูลใหม่ สามารถกดลูกศร             เพื�อเลือกชนิดขอ้มูล 

                                                                     ใชเ้พิ�มขอ้มูล รอยทาง หรือ เส้นทาง 

                                                                     ใชย้า้ยขอ้มูลที�เลือกไว ้

                                                                     ใชล้บขอ้มูล รอยทาง หรือ เส้นทาง 

                                                                     ใชต้ดัขอ้มูล รอยทาง หรือ เส้นทาง 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
 

 

 
คู่มอืการใช้โปรแกรม BaseCamp                                                                                                                      Page 18 of 45 

แถบเครื%องมือ เลอืกระดบัรายละเอยีดการแสดงแผนที% 

 เป็นแถบเครื�องมือที�ช่วยจดัการการเลือกระดบัในการแสดงรายละเอีอดของแผนที� 

                                ใชเ้ลือกระดบัในการแสดงรายละเอีอดของแผนที�สามารถกด            เพื�อเลือก 

                                            สามารถเลือกไดห้ลายระดบั 

แถบเครื%องมือ แก้ไข 

 เป็นแถบเครื�องมือที�ช่วยจดัการเกี�ยวกบัการกระทาํต่างๆ ซึ�งประกอบดว้ยเครื�องมือต่างๆดงันีI  

                                                      ใชต้ดัขอ้มูลที�เลือกไว ้

                                                                    ใชท้าํสาํเนาขอ้มูลที�เลือกไว ้

                                                                     ใชว้างขอ้มูลที�ไดท้าํการตดัหรือทาํสาํเนาไวแ้ลว้ 

                                                       ใชล้บขอ้มูลที�เลือกไว ้

                                                       ใชก้ดเพื�อยอ้นกลบัไปการกระทาํครัI งที�แลว้ 

                                                                      ใชก้ดเพื�อใชก้ารกระทาํขา้งหนา้ 

                                                                       ใชก้ดเพื�อเปิดแถบเครื�องมือ คน้หา 
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แถบเครื%องมือ ค้นหา 

 

 เป็นแถบเครื�องมือที�ช่วยหาขอ้มูลในขอ้มูลแผนที�ที�ไดเ้ลือกไวเ้ช่น คน้หาถนน คน้หาร้านอาหาร คน้หา
สถานที�สาํคญัต่างๆที�มีอยูใ่นแผนที�ที�เลือกไว ้เป็นตน้ โดยตอ้งใส่ขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หาตามแถบขอ้มูล
ดงัต่อไปนีI  

                                กด          เพื�อเลือกหมวดหมู่ที�ตอ้งการคน้หา 

           กด          เพื�อเลือกขอบเขตบนแผนที�ในการคน้หา 

              ใส่ขอ้มูลในช่องสี�เหลี�ยมหรือกด             เพื�อเลือก 

                                                                                                             ขอ้มูลที�เคยคน้หาไวก่้อนแลว้ 

                                                                                         กดเพื�อยนืยนัขอ้มูล 

แถบเลอืกโปรไฟล์กจิกรรม 

เป็นแถบเครื�องมือเลือกโปรไฟลกิ์จกรรมตามความตอ้งการก่อนใชง้านโปรแกรม 

                           เลือกไดห้ลายรูปแบบสามารถกด            เพื�อเลือก 
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แถบเครื%องมือ ทดลองสั%งนําทาง 

 

เป็นแถบเครื�องมือที�ใชดู้ลกัษณะการนาํทางของเส้นทางบนหนา้ต่างของแผนที� ใชเ้พื�อตอ้งการดูวา่ 
Route หรือ Track นัIนเมื�อสั�งนาํทางแลว้จะมีการนาํทางไปในลกัษณะใด ซึ�งประกอบดว้ยปุ่มกดดงันีI  

 

                                                                   ใชเ้พื�อเริ�มตน้การใชง้าน 

 

                                                                            ใชเ้พื�อหยุดการใชง้าน ณ ขณะนัIน 

 

                                                                            ใชเ้พื�อหยุดการใชง้าน 

 

             ใชเ้พื�อเลื�อนตาํแหน่งยา้ยจุดเริ�มตน้การใชง้าน 

 

                                                                              ใช ้ปิด/เปิด เพื�อใหว้นการใชง้าน 

 

                                                       ใชเ้พื�อปรับความเร็วในการใชง้านโดยการกด           แลว้เลือกระดบั 

                                                                                        ความเร็วในการใชง้าน 
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แถบแสดงข้อมูลเมื%อทดลองสั%งนําทาง 

 

เป็นแถบเครื�องมือที�ใชดู้ขอ้มูลของ เส้นทาง หรือ รอยทาง ที�ไดใ้ชง้านแถบเครื�องมือทดลองสั�งนาํทางซึ�ง
เป็นการดู ระยะ ความเร็ว ทิศทางและเวลา ขณะใชง้านซึ�งประกอบไปดว้ยแถบขอ้มูลต่างๆดงัต่อไปนีI  

                                       ดูระยะทางจากจุดเริ�มตน้ถึงตาํแหน่งรูปสามเหลี�ยม 

                                           ดูความเร็วที�เคยใชจ้ริง ณ ตาํแหน่งรูปสามเหลี�ยม 

                                     ดูทิศทางจากทิศเหนือที�เคยใชจ้ริง ณ ตาํแหน่งรูปสามเหลี�ยม 

                                                    ดูเวลาที�ใชใ้นการเดินทาง 

แถบเครื%องมือบอกทศิ 

เป็นแถบเครื�องมือที�ใชป้รับทิศของแผนที� ขยาย/ยอ่แผนที� และเลื�อนแผนที� โดยปกติสัญลกัษณ์จะเป็น
รูปสามเหลี�ยม  เมื�อใชเ้มาส์มาชีIสามเหลี�ยมจะกลายเป็นไอคอนดงัรูป 

 

สามารถตัIงค่า ปิด เปิด และ อตัโนมติั ไดแ้ถบเมนูคาํสั�ง ดู (V)  -> แถบควบคุมแผนที% (N)  

ใชป้รับทิศของแผนที�ตามตอ้งการ 

ใชเ้ลื�อนเพื�อ ขยาย/ยอ่แผนที� 

ใชเ้ลื�อนแผนที� บน ล่าง ซา้ย ขวา 
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แถบเครื%องมือแสดงผลแผนที% 

 

 เป็นแถบเครื�องมือที�ใชจ้ดัการปรับลกัษณะแผนที�ที�ใชง้านใหเ้ป็นแบบ 2 มิติหรือแบบ 3 มิติ (ขึIนอยูก่บั
แผนที�ที�ใชง้าน) ซึ�งประกอบไปดว้ยแถบขอ้มูลต่างๆดงัต่อไปนีI  

 

                                                                     กดเพื�อปรับดูแผนที�แบบ 2 มิติ 

 

                                                                     กดเพื�อปรับดูแผนที�แบบ 3 มิติ 

 

                                                                    กดเพื�อปรับดูแผนที�ทัIงแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 

 

                                                                            กดเพื�อเปิดหนา้ต่างแผนที�แบบ Toggle Overview (แผนที�ที�มุมขวาล่าง) 
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แถบเลอืกข้อมูลที%ต้องการดูรายละเอยีด 

 

เป็นแถบเครื�องมือที�ใชเ้ลือกดูขอ้มูลที�อยูใ่นชุดขอ้มูลที�ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซึ�งประกอบไปดว้ยแถบขอ้มูล
ต่างๆดงัต่อไปนีI  

 

              ใชค้น้หาขอ้มูล 

                                                                           ดูขอ้มูลทัIงหมด 

                                                                     ดูขอ้มูล จุด (Waypoint) 

                                                                    ดูขอ้มูล เส้นทาง (Route) 

                                                                    ดูขอ้มูล รอยทาง (Track) 

                                                                           ดูขอ้มูล ภาพถ่าย BirdEyes Imagery 

                                                                    ดูขอ้มูล ภาพถ่าย Custom Map 

                                                                           ดูขอ้มูล Geocache 

                                                                           ดูขอ้มูล ภาพถ่าย Geotag 

 

 



                                                                                                                                                                                   
 

 

 
คู่มอืการใช้โปรแกรม BaseCamp                                                                                                                      Page 24 of 45 

การสร้างเอกสารใหม่ 

 เมื�อตัIงค่าการใชง้านโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ไดโ้ดยเลือก ไฟล์ (F) -> ใหม่ 

(N) แลว้เลือก รายการใน ห้องสมุด (L) ดงัรูป 

 

 จะปรากฏเอกสาร รายการใหม่ ใต ้ชุดข้อมูลของฉัน ในแถบบอกอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อหรือชุดขอ้มูลที�ใช้
งานอยู ่

 

 สามารถเปลี�ยนชื�อเอกสารได ้

 

 สามารถสร้างเอกสารไดห้ลายเอกสาร 

 

 สามารถลบเอกสารไดโ้ดยคลิZกเอกสารใหแ้ถบสีนํIาเงินแลว้กดปุ่ม Delete 



                                                                                                                                                                                   
 

 

 
คู่มอืการใช้โปรแกรม BaseCamp                                                                                                                      Page 25 of 45 

การกาํหนดตาํแหน่งใหม่บนแผนที% (Waypoint) 

เมื�อเลือกเอกสารที�ตอ้งการเพิ�มตาํแหน่งเขา้ไปแลว้ ใชแ้ถบเครื�องมือหลกักด  เพื�อเพิ�มตาํแหน่ง
ใหม่แลว้ไปกดตาํแหน่งใหม่บนแผนที� ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนีI   

 

 1.เลือกเอกสารที�ตอ้งการนาํเขา้ตาํแหน่งใหม่ 

 2.ใชแ้ถบเครื�องมือหลกั เลือกการนาํเขา้ตาํเหน่งแบบจุด  

 3.กาํหนดจุดบนแผนที�โดยการคลิZกเมาส์ซ้ายบนแผนที� ถา้แผนที�บริเวณนัIนมีขอ้มูลอยู่ โปรแกรมจะนาํเขา้ชื�อของ
ขอ้มูลนัIนไปก่อน สามารถไปเปลี�ยนชื�อในภายหลงัได ้
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4.จะปรากฏแถบขอ้มูลของตาํแหน่งนัIนขึIนมาในแถบดา้นซ้าย สามารถทาํการเพิ�ม/เปลี�ยนขอ้มูลไดโ้ดยการดบัเบิIล
คลิZกที�ขอ้มูลจุดที�แถบขอ้มูลดา้นซา้ย จะปรากฏเมนูขึIนมาดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ถา้ตอ้งการยา้ยจุดใหใ้ชแ้ถบเมนูหลกั เลือกใช ้  ในการเคลื�อนยา้ยจุด 

 

เปลี�ยนชื�อ 

เปลี�ยนสญัลกัษณ์ 

เปลี�ยนค่าพิกดั 

แนบเอกสารหรือรูปภาพได ้
แนบ link ของเวปไซทไ์ด ้
 

ค่าความสูง 

รัศมีการเตือน 

อุณหภูมิ 

เปลี�ยนลกัษณะการแสดง 

ใส่ขอ้ความแสดงความคิดเห็น 
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การสร้างเส้นทาง (Routing) 

การสร้างเส้นทาง คือการให้โปรแกรมช่วยคาํนวณเส้นทางจากจุดหนึ�งไปอีกจุดหนึ�งหรือหลายๆจุดไม่
วา่จะเป็นแบบเส้นตรงหรือแบบตามเส้นถนนทัIงนีI ขึIนอยูก่บัแผนที�ที�ใชง้านและการตัIงค่า เมื�อสร้างเส้นทางแลว้
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเส้นทางนัIนบนหนา้โปรแกรม วธีิการสร้างเส้นทางมีดงัต่อไปนีI  

 

 1.เลือกแผนที�ในการใชง้าน 

 2.เลือกเอกสารที�ตอ้งการนาํเขา้ 

 3.เลือกการนาํเขา้แบบ เส้นทาง กด  เพื�อเริ�มตน้การนาํเขา้ จะปรากฏหนา้ต่าง เส้นทางว่าง ขึIนมา สามารถใช้
จุดจากขอ้มูลที�มีอยูใ่นเอกสารมาสร้างเป็นเส้นทางไดโ้ดยการลากจุดที�ตอ้งการเขา้มาที�หนา้ต่างนีI ไดเ้ลยตามตอ้งการ เมื�อใส่จุด
ลงไปในช่องทัIงสองแลว้โปรแกรมจะทาํการสร้างเส้นทางใหอ้ตัโนมติั 
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4.ถ้าต้องการสร้างเส้นทางจากหน้าจอแผนที�ให้กดปิดหน้าต่างนีI  แล้วเลือกจุดเริ� มต้นโดยการคลิZกเมาส์ซ้ายบน
หนา้ต่างแผนที� 

 5.เลือกปลายทางโดยการคลิZกเมาส์ซ้ายบนหน้าต่างแผนที� (สามารถเลื�อนแผนที�โดยใช้เมาส์ไปชีI ที�ขอบแผนที�จะ
ปรากฏสัญลกัษณ์ลูกศรขึIนมาแลว้จึงคลิZกเมาส์ซา้ยเพื�อเลื�อนแผนที�) 

 6.สามารถเลือกปลายทางไดต่้อไปหลายๆจุด จุดที�เลือกไวก่้อนแลว้จะกลายเป็นจุดแวะแทน 

 7.เมื�อตอ้งการหยดุเลือกปลายทางใหค้ลิZกเมาส์ขวาบนแผนที�หรือกดปุ่ม Ese ที�แป้นคียบ์อร์ด 

 8.โปรแกรมจะคาํนวณเส้นทางให้ตามการตัIงค่าเส้นทางและโปรไฟล์กิจกรรมที�ตัIงไวใ้ห้ และปรากฏขอ้มูลเส้นทาง
ในชุดขอ้มูลแถบดา้นซา้ย ดงัรูป 
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9.สามารถทาํการเพิ�ม/เปลี�ยนขอ้มูลและดูขอ้มูลเส้นทางไดโ้ดยการดบัเบิIลคลิZกที�ขอ้มูลนาํทางดา้นซ้าย จะปรากฏเมนู
ขึIนมาดงัรูป 

 

สีของเสน้ทาง 

ขอ้มูลจุดในเสน้ทาง 

ขอ้มูลจุดเลีIยวในเสน้ทาง 

ชื�อเสน้ทาง 

โปรไฟลกิ์จกรรม 
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ถา้ตอ้งการยา้ยจุดแวะหรือสลบัจุดในเส้นทางที�ไดส้ร้างไว ้สามารถกด  เพื�อเลื�อนจุดขึIน กด  เพื�อ

จุดเลื�อนลง แลว้กด  เพื�อคาํนวณเส้นทางใหม่ได ้

 ถา้ในเอกสารมีจุดที�ตอ้งการนาํทางอยูแ่ลว้ สามารถสร้างเส้นทางไดโ้ดยการทาํไฮไลทจุ์ดที�ตอ้งการสร้าง
เส้นทาง โดยการคลิZกเมาส์ซา้ยที�จุดเริ�มตน้ก่อนแลว้จึงกดปุ่ม Ctrl คา้งบวกกบัคลิZกเมาส์ซา้ยที�จุดต่อไปเรื�อยๆจน
ครบตามตอ้งการ แลว้คลิZกเมาส์ขวาจะปรากฏเมนูขึIนมาแลว้เลือก สร้างเส้นทางโดยใช ้ Waypoints ที�เลือก 
โปรแกรมจะคาํนวณเส้นทางใหเ้ช่นกนั 

 

 

 ถา้ตอ้งการเพิ�มจุด ลบจุด ยา้ยจุด และตดัเส้นทางให้ใชแ้ถบเครื�องมือหลกั เลือกใช ้  ใน
การทาํงาน 
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การดูข้อมูลและสร้างรอยทาง (Track) 

รอยทาง (Track) คือขอ้มูล Track Log ที�เกบ็มาจาก GPS ซึ� งโปรแกรมสามารถดูขอ้มูลรอยทางไดโ้ดย

ดบัเบิIลคลิZกเมาส์ซา้ยที�ขอ้มูลรอยทาง  จะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียดขอ้มูลรอยทางขึIนมาดงัรูป 

 

 

 

 

ถา้ตอ้งการเพิ�มจุด ลบจุด ยา้ยจุด และตดัรอยทางให้ใชแ้ถบเครื�องมือหลกั เลือกใช ้  ใน
การทาํงาน 

เพิ�ม Link 

เปลี�ยนชื�อรอยทาง 

รายละเอียดขอ้มูลรอยทาง 

สีรอยทาง 

รายละเอียดผลรวมจุดถึงจุด 
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 ถา้ขอ้มูลรอยทางที�เลือกไวมี้ขอ้มูลความสูงที�ไดจ้ากเกบ็ค่าจาก GPS ที�แถบ โปรไฟล์ความสูง จะแสดงค่า
ความสูงที�เกบ็มาไดแ้ละแสดงขอ้มูลระยะทางแต่ละจุด โดยการใชเ้มาส์ไปชีI ที�จุดนัIนดงัรูป 

 

 สามารถปรับขยายดูขอ้มูลรอยทางใหล้ะเอียดขึIนไดถ้า้รอยทางนัIนมีระยะทางยาวโดยกด  จะปรากฏ
แถบขึIนมาอีกแถบ ซึ�งสามารถใชเ้มาส์ปรับยดืหดได ้ดงัรูป 

 

 ถา้ตอ้งการปิดแถบนีIใหก้ด  เพื�อปิดแถบ 
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การโหลดภาพถ่ายจากเมนู BirdEyes Imagery 

การโหลดภาพถ่ายจากเมนู BirdEyes Imagery คือ การโหลดภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานขอ้มูลของ 
Garmin ลงบนอุปรกรณ์ที�สามารถรองรับฟังกช์ั�นนีI ได ้ซึ�งในตวัอยา่งอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อคือ Oregon 550 Thai ซึ�ง
การโหลดนัIนเครื�องคอมพิวเตอร์ตอ้งสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้และการโหลดภาพถ่ายดาวเทียมตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการโหลดดว้ย (ในพืIนที�ประเทศไทยยงัไม่รองรับ ณ ขณะนีI เป็นแค่การทดลองใชง้าน) วธีิการโหลด
ภาพถ่ายจากเมนู BirdEyes Imagery ทาํไดด้งัต่อไปนีI  

1.เชื�อมต่ออุปกรณ์ที�รองรับฟังกช์ั�นนีI  

2.ตรวจสอบเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใชง้านวา่สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้

3.เปิดโปรแกรม BaseCamp ที�แถบเครื�องมือหลกัเลือก  จะปรากฏหนา้ต่างขึIนมาดงัรูป 

 

 

4.หนา้ต่างที�ปรากฎจะแสดงรายละเอียดการเชื�อมต่ออุปกรณ์และจาํนวนพืIนที�วา่งในอุปกรณ์ใหต้รวจสอบ เมื�อ
ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้กด ถัดไป > จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป 
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5.หนา้ต่างที�ปรากฎจะใหเ้ลือกขอ้มูลภาพถ่ายที�ตอ้งการโหลดและกาํหนดสิ�งต่างๆไดแ้ก่ ตัIงชื�อภาพถ่าย กาํหนดขนาด
ความชดัของภาพ ครอบพืIนที�ที�ตอ้งการภาพถ่ายบนแผนที� เมื�อทาํการกาํหนดเรียบร้อยกด ดาวน์โหลด จะปรากฏหนา้ต่างดงั
รูป 
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6.หนา้ต่างที�ปรากฎจะใหเ้ลือกวา่ตอ้งการบนัทึกภาพถ่ายนีIไปที�อุปกรณ์เลยหรือไม่ สามารถเลือกหรือไม่เลือกตาม
ความตอ้งการโดยการใส่หรือไม่ใส่เครื�องหมายถูกที�หนา้ขอ้ความ แลว้กด เสร็จสิaน เป็นอนัสิIนสุดแต่ตอ้งรอโหลดไฟลค์รบ
ดว้ย จะไดภ้าพถ่ายในโปรแกรมดงัรูป 

 

ภาพที�ไดจ้ากการโหลดภาพถ่ายจากเมนู BirdEyes Imagery จะภาพไดที้�ตรงกบัตาํแหน่งขอ้มูลของแผน
ที� แต่เนื�องจากตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท่านสามารถเปลี�ยนมาใชภ้าพถ่ายจากการทาํ Garmin Custom Maps มาเปิดใน
โปรแกรม BaseCamp ได ้(สามารถดูรายละเอียดการทาํ Garmin Custom Maps ไดที้� www.garmin.com)  

 

หมายเหตุ: การโหลดภาพถ่ายจากเมนู BirdEyes Imagery และการทาํ Garmin Custom Maps ตอ้งทาํร่วมกบั
อุปกรณ์ Garmin รุ่นที�รองรับเท่านัIน 
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การโอนถ่ายข้อมูล 

การโอนถ่ายขอ้มูล คือการโอนถ่ายขอ้มูล จุด รอยทาง และ เส้นทาง จากเอกสารหนึ�งไปยงัเอกสารหนึ�ง
สามารถทาํไดโ้ดยคลิZกเมาส์ซา้ยเลือกขอ้มูลนัIน (สามารถเลือกไดห้ลายๆขอ้มูล) แลว้คลิZกเมาส์ขวาที�แถบขอ้มูล
ที�เลือกไว ้จะปรากฏเมนูขึIนมา เลือก ส่งไปยงั แลว้เลือกเอกสารที�ตอ้งการส่งไปหรือเลือกส่งไปยงัอุปกรณ์ที�
กาํลงัเชื�อมต่ออยู ่

 

 

  

สามารถใชง้านฟังกช์ั�น คดัลอก วาง ลบ ทาํซํI า เปลี�ยนชื�อ และอื�นๆที�เกี�ยวกบัขอ้มูลที�เลือก ไดจ้ากแถบ
เมนูนีI  
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การนําเข้าข้อมูลเอกสารจากภายนอกเข้าโปรแกรม 

การนาํขอ้มูลจากเอกสารอื�นเขา้โปรแกรมนัIนโปรแกรมสามารถรองรับไฟลข์อ้มูลที�นาํเขา้ไดด้งัต่อไปนีI  

 

สามารถทาํไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปนีI  

1.ที�แถบเมนูคาํสั�งคลิZก ไฟล์ (F) เลือก อมิปอร์ต (I)…  

2.จะปรากฏหนา้ต่างไฟลอิ์มปอร์ตขึIนมา แลว้เลือกไปยงัโฟรเดอร์ที�เกบ็ขอ้มูลดงัรูป 

 

3.คลิZกเลือกไฟลที์�ตอ้งการนาํเขา้แลว้กด Open  

4.เอกสารที�นาํเขา้จะไปปรากฏที�แถบชุดขอ้มูลที�ใชง้านใต ้ชุดข้อมูลของฉัน และแสดงขอ้มูลที�มีอยูใ่นไฟล์

ในแถบแสดงขอ้มูลและแสดงบนแผนที� 
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การบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร 

การบนัทึกขอ้มูลเป็นเอกสารนัIนสามารถบนัทึกหลายรูปแบบไฟล ์ดงัรูป 

 

สามารถทาํไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปนีI  

1.คลิZกซา้ยเลือกเอกสารที�ตอ้งการบนัทึกออกที�แถบแสดงเอกสาร 

2.ที�แถบเมนูคาํสั�งคลิZก ไฟล์ (F) เลือก เอก็ซ์ปอร์ต (E) และเลือก เอก็ซ์ปอร์ต (เอกสารที%เลอืก) หรือเลือก 
เอก็ซ์ปอร์ตข้อมูลที%เลอืกไว้ 

3.เมื�อเลือกแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างขึIนมาดงัรูป 

 

4.เลือกตาํแหน่งที�ตอ้งการบนัทึกเอกสาร 

5.ตัIงชื�อเอกสารและเลือกชนิดของเอกสาร (Save as type) ที�ตอ้งการบนัทึกแลว้กด Save 
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การค้นหาสถานที% 

การคน้หาสถานที�โดยโปรแกรม BaseCamp สามารถทาํไดโ้ดยการเชื�อมต่อเขา้กบัอุปกรณ์ GPS Garmin 
แบบ USB Mass Storage เฉพาะรุ่นที�รองรับ แลว้เลือกใชแ้ผนที�ละเอียดภายในอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อ ซึ�งสามารถทาํ
ไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปนีI  

 

 

1.เชื�อมต่ออุปกรณ์ GPS Garmin แบบ USB Mass Storage 

2.เลือกแผนที�ละเอียดที�อยูใ่นอุปกรณ์ GPS Garmin ใชง้าน 

3.เปิดแถบเมนู ค้นหา ใส่ขอ้มูลรายละเอียดในการคา้หาตามช่องของแถบเมนู ค้นหา แลว้กด  

4.จะปรากฏผลลพัธ์ในการคน้หาที�แถบดา้นซา้ยของหนา้โปรแกรม ดงัรูปดา้นบน 

กึ�งกลางในการคน้หา แถบขอ้มูลผลลพัธ์ในการคน้หา 
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5.สามารถกดปุ่ม  เพื�อดูขอ้มูลผลลพัธ์หนา้ถดัไป และสามารถกดปุ่ม  เพื�อยอ้นดูขอ้มูลผลลพัธ์
หนา้ที�แลว้ 

6.สามารถใชจุ้ดที�แสดงผลลพัธ์ที�แถบขอ้มูลผลลพัธ์ในการคา้มาสร้างเป็น Waypoint ไดโ้ดยเลือกจุด

ขอ้มูลแลว้กด  โปรแกรมจะนาํขอ้มูลที�เลือกมาสร้างเป็น Waypoint ที�เอกสารที�เลือกไว ้

7.สามารถดูตาํแหน่งขอ้มูลจุดที�แสดงผลลพัธ์ที�แถบขอ้มูลผลลพัธ์ในการคา้มาบนแผนที�ไดโ้ดยเลือกจุด

ขอ้มูลแลว้กด  ที�หนา้จอแผนที�จะปรากฏสัญลกัษณ์   แสดงขอ้มูลตามตวัเลขของขอ้มูล 

หมายเหตุ: การคน้หาโดยใชแ้ผนที�ที�อยูใ่นอุปรณ์ GPS Garmin นัIน แผนที�ที�ใชง้านเป็นภาษาใด ตอ้ง
คน้หาเป็นภาษานัIนเสมอ และโปรแกรม BaseCamp ที�ใชแ้ผนที�ภาษาไทยยงัมีขอ้ผดิพลาดบางประการของ
โปรแกรมอยู ่ฉะนัIนการคน้หาขอ้มูลบางอยา่งอาจไม่พบหรือคน้หาผดิตาํแหน่ง 

การใส่ค่าพกิดัลงภาพถ่าย 

การใส่ค่าพิกดัลงภาพถ่ายธรรมดาโดยโปรแกรม BaseCamp นัIนคือการทาํใหภ้าพถ่ายธรรมดากลายเป็น 
Photo Navigator สามารถนาํภาพที�ไดไ้ปใส่ลงเครื�อง GPS Garmin ที�รองรับการนาํทางแบบ Photo Navigator 
แลว้สั�งนาํทางดว้ยภาพได ้การใส่ค่าพิกดัลงภาพถ่ายโดยโปรแกรมทาํไดด้งัต่อไปนีI  

1.เตรียมไฟลภ์าพถ่ายที�ตอ้งการใส่ค่าพิกดัลงในภาพ 

2.เปิดหนา้ต่าง Explorer ไฟลภ์าพถ่ายไว ้

3.เปิดโปรแกรม BaseCamp และซูมแผนที�ไปยงัจุดค่าพิกดัที�ตอ้งการใส่ลงภาพถ่าย 

4.ลากภาพถ่ายจากหนา้ต่าง Explorer ไปยงัจุดค่าพิกดัที�ตอ้งการใส่ลงภาพถ่าย ดงัรูป 
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4.จะปรากฏหนา้ต่างแจง้พิกดัที�ใส่ลงในภาพถ่าย ดงัรูป 
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5.กด  เพื�อยนืยนัการนาํเขา้ กด  เพื�อยกเลิกการใส่ค่าพิกดัลงภาพถ่าย 
6.เมื�อกดยนืยนัจะปรากฏขอ้มูลภาพถ่ายในโปรแกรม ดงัรูป 

 
6.สามารถดูขอ้มูลและแกไ้ขขอ้มูลภาพถ่ายไดโ้ดยดบัเบิIลคลิZกเมาส์ซา้ยที�ขอ้มูลจะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูป 
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การโอนถ่ายไฟลภ์าพถ่ายที�มีพิกดัแลว้จากโปรแกรมไปยงัอุปกรณ์ที�รองรับสามารถทาํไดโ้ดย คลิZกเมาส์
ขวาที�แถบขอ้มูลที�เลือกไว ้จะปรากฏเมนูขึIนมา เลือก ส่งไปยงั แลว้เลือกส่งไปยงัอุปกรณ์ที�กาํลงัเชื�อมต่ออยู ่ดงั
รูป  

 
 

ถา้ส่งไปยงัเครื�องอุปรณ์ที�ไม่รองรับโปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างดงัรูป 
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ถา้ไม่มีอุปกรณ์รองรับสามารถโอนถ่ายภาพถ่ายที�มีค่าพิกดัฝังอยูจ่ากโปรแกรมไปยงัหน่วยความจาํ
ภายนอกจาํพวกเมมโมรี�การ์ดหรือทรัมไดร์ฟได ้ดงัรูป 

 
โปรแกรมจะส่งภาพถ่ายลงไปในการ์ดโดยที�ภาพถ่ายจะอยูใ่ตโ้ฟรเดอร์ Garmin/JPEG สามารถนาํการ์ด

ที�มีภาพถ่ายที�มีค่าพิกดัฝังอยูใ่นภาพไปใชก้บัอุปกรณ์ GPS Garmin ที�มีฟังกช์ั�นนาํทางดว้ยภาพ (Photo 
Navigation) ได ้สามารถสั�งนาํทางดว้ยภาพนีIได ้
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บทสรุป 

เอกสารฉบบันีI เป็นเพียงเอกสารการใชง้านเบืIองตน้ของโปรแกรม 
BaseCamp เท่านัIน ถา้ท่านตอ้งการทราบขอ้มูลหรือรายละเอียดการใช้
งานส่วนอื�นๆ กรุณาศึกษาไดจ้ากเมนู Help ของโปรแกรม 

เอกสารฉบบันีIจดัทาํขึIนเพื�อลกูคา้ที�ซืIอผลิตภณัท ์Garmin ของ
บริษทั อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จาํกดัเท่านัIน หา้มทาํการคดัลอก 
แจกจ่ายหรือจาํหน่ายก่อนไดรั้บอนุญาติจากทางบริษทัฯ 

************************************************ 


