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Longdo Map 
บริการแผนที่ฟรีสําหรับคนไทย

บริษทั เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด
http://www.mm.co.th/
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แนะนํา Metamedia Technology

กอตั้งเมือ่เดือนกันยายน 2548
สํานักงานอยูที่อาคารสีลมเซ็นเตอร ชั้น 21
ธุรกิจรับพัฒนาซอฟตแวร

C#, VB.NET, Java, PHP/JavaScript, C/C++
แผนที่, ภาษาไทย, Linux, FOSS, Searching, mobile, 
Mac, 
…
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แนะนาํบริการ Longdo.COM
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Longdo Dictionary
http://dict.longdo.com/
Online dictionary search and compilation service
Longdo.COM traffic >500,000 page-views on week-day as of 2009-09

Longdo Toolbar for IEPopThai

More…
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Longdo Map

http://map.longdo.com/

บริการแผนที่ประเทศไทยออนไลน

คุณสมบัติ

ดูแผนที่ทั่วไป

คนหาสถานที่, ถนน, ขอบเขตปกครอง
ปอนสถานที่ใหมๆ

ขอมูลแผนที่โดยบริษัท NuMAP
สถานที่ > 460,000 แหง!
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ฉันตองการ?

“เว็บ (ของฉนั) แสดงตําแหนงขอมูล x, y, z 
(ของฉนั) ในประเทศไทย”

“ราน x, y, z อยูไหน?”

“แสดงแผนที่เสนทางมายังหนวยงาน ในเว็บของฉัน”

“ประกาศใหโลกรูวา ราน/หนวยงานนีอ้ยูตรงนี”้
+ login เขาไป
ปอนขอมูลสถานที่

+ สราง map snippet

+ login เพื่อสราง key 

+ Longdo Map API
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ความตองการ: ดวูาอะไรอยูไหน
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ความตองการ: ดวูาอะไรอยูไหน

ใชบริการ Longdo Map 
ฟรี

ไมตองสมัครสมาชิกกใ็ชได

แตตองสมัครถาจะ

ปอนสถานที่ใหมๆ

ใสรายละเอียดใหกับสถานที่ที่มีแลว

ติชมขอมูลที่คนอื่นใสเขามา

คุยใน Forum
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ความตองการ: ดวูาอะไรอยูไหน

จุดเดนของ Longdo Map
ฟรี

เรว็ (ไมมาก, แตเรว็)
ระบบ suggest search
ปุมขวาหาแหลก

วัดระยะทาง

คุณสมบัติอื่นๆ

ภาพดาวเทียม (Google 
Maps)
ใสขอมูลเพิ่มเติมได
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ดูรายละเอียดสถานที่
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พิมพแผนที่ (save เปน PDF file)
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ระบบ Suggest Search
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Tagging



15

ปุมขวาหาแหลก
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วัดระยะทาง
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การเลือกโหมดแผนที่ตางๆ
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ตัวอยาง: แผนที่ทางรถไฟ
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ตัวอยาง: ประชากรป 2550
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ตัวอยาง: ผลติภัณฑมวลรวมจงัหวัดป 2550
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ตัวอยาง: ผลติภัณฑมวลรวมจงัหวัดตอหัว ป 2550
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ความตองการ: ประชาสัมพนัธหนวยงาน
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ดูรายละเอียดสถานที่
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หนารายละเอียดสถานที่
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การปอนหรือแกไขสถานที่ใหม

*** สมัครสมาชิกเว็บไซตกอน
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การปอนหรือแกไขสถานที่ใหม
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การปอนหรือแกไขสถานที่ใหม

หมายเหตุ: สถานทีใ่หมจะยังไมแสดงบนภาพแผนทีใ่นทันท ีแตจะคนหาได และดูจากหนาเว็บดานขวาได



28

ดูรายละเอียดสถานที่
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หนารายละเอียดสถานที่
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การปอนรายละเอียด
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ตัวอยางการปอนรายละเอียด
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ความตองการ: แสดงแผนที่ในเว็บของตนเองแบบงาย
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ความตองการ: แสดงแผนที่ในเว็บของตนเองแบบงาย

สราง “map snippet”
แบบลากไปมาได (iframe)
แบบภาพนิ่ง
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การสราง map snippet
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การสราง map snippet
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การสราง map snippet

iframe
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การสราง map snippet
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การสราง map snippet
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ตัวอยางการใชงาน map snippet
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ความตองการ: แสดงแผนที่ในเว็บของตนเองแบบยากขึ้น
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Map-based Applications

โจทยที่พบบอยๆ ในการนาํแผนที่ไป
ใชงานในระบบคอมพิวเตอร

Data visualization

Data entry with 
map-based user 
interface
Searching

อุปกรณเปาหมาย

PC
Mobile devices
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Map-based Applications

ชนิด

Stand-alone application
Network-based application

Client-server (Internet/Intranet)

Web (Internet/Intranet)
JavaScript/DOM+AJAX, Flash, Browser plug-ins

ตัวอยางผลิตภัณฑ

ESRI Arc*, MapInfo, Minnesota Map Server, 
Autodesk, InterGraph, …
Google Earth/Maps, Yahoo Maps, Microsoft 
Virtual Earth, Longdo Map API, …
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Map Mash-up Services

“Longdo Map API”

Google Maps API

Yahoo! Maps APIs

Microsoft Virtual Earth



44

Longdo Map API 

จุดเดน

แผนที่มจีุดสนใจ (POI)
แผนที่มหีลายโหมด (สถานที,่ ถนน, 
รถไฟ, ประชากร, สีเทาๆ, …)
เร็วและเบา

ไมตองลง plug-in เพิ่มเติม
โดยคนไทย เพื่อคนไทย, ตองการอะไร
เพิ่มคุยกันได

มีรุนฟรี และ รุนธุรกิจ
มีรุน online และ offline
ไมหามเอาไปใชในงาน fleet 
management / 
tracking
ไมหามเอาไปใชใน intranet หรือ 
non-free web หรือ web 
ทีไ่มเปดใหสาธารณชนเขาใช
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Longdo Map Solutions

1. On-line solution
MM Map API

Free API (up to 5 GB)
Commercial APIs

2. Off-line solution
Longdo BOX

3. Mobile solution
Java/.NET library for mobile devices
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MM Map Solutions Architecture

- Web applications 
and databases

- GPS equipped 
tracking devices

- PC with web browser 
- Mobile devices 

MM Map Server Architecture
- JavaScript API
- Search API
- Map imagesEnd Users 

Customer Web 
App. Server MM Map Server 

Software

Nu Raster Map

Telematic Gateway

Tracking
Devices 
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Longdo Map API 

ลองเลนดูไดฟรี

กอนอืน่ตองสมัคร 
Longdo 
account เพื่อสราง 
API key กอน
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<script type="text/javascript"
src="http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?key=7a19bf7e66f74a0b
39843f76eaf11371">
</script>

<script type="text/javascript" >
var mmmap;
function initMap() {

var mmmap_div = document.getElementById('mymap');
mmmap = new MMMap(mmmap_div,13.767734,100.5351375,3, "normal"); 

}
</script>

<body onload="initMap()">
<div id="mymap"></div>

</body>

ตัวอยางการเรียกใช API
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ผลลัพธ
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var mmmap;
function initMap() {

…
…
…
window.onresize = myRepaint;
myRepaint(); 

}

function myRepaint() { 
// Determine window size and store in "ww" and "wh" 
chkWinSize(); 

var newwidth = parseInt(ww); 
var newheight = parseInt(wh); 
mmmap.setSize(newwidth,newheight); 
mmmap.rePaint(); 

} 

ตัวอยางการเรียกใช API
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ผลลัพธ
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function initMap() {
…
…
var VMid = mmmap.createMarker(13.7654,100.538,"Victory 

Monument","<font face=tahoma>My marker</font>");

var truck = document.createElement('div');
truck.innerHTML='<img src="Truck-Small.png">';
var truckid = mmmap.drawCustomDiv(truck, 13.726, 100.544, 

"Current POS"); 
…

}

ตัวอยางการเรียกใช API
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ผลลัพธ

truck
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function initMap() {
…
…
var points = [[100.53, 13.746], [100.528, 13.733], [100.544, 

13.726]]; 
mmmap.initVector(); 
mmmap.gssetopacity(0.7); 
mmmap.gssetlinewidth(8); 
mmmap.gssetcolor("#00FF00");   
mmmap.drawPolyline(points, 1, 10, "A", "B", "C", false);

}

ตัวอยางการเรียกใช API



55

ผลลัพธ
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ตัวอยางเพิ่มเติมที ่http://mapdemo.longdo.com
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Example: Car Dealer Demo
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Example: NECTEC traffic.thai.net

Online 
traffic 
status of 
Bangkok 
main 
streets and 
national 
highways

Operated 
during 
festival 
periods
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Example: NECTEC traffic.thai.net

Online 
traffic 
status of 
Bangkok 
main 
streets and 
national 
highways

Operated 
during 
festival 
periods
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Example (ขั้นทดลอง)
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Example (ขั้นทดลอง)
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Example: Vehicle Tracking



63

Example: Vote Map
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Longdo Map Mobile

J2ME application for PDA, mobile 
phones
Map viewing, pan, zoom
Map images downloaded on the fly 
from the net
Available as Java API
FREE! http://map.longdo.com/m
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ขอมูลเพิ่มเตมิ

http://map.longdo.com/
http://www.mm.co.th/mmmap/api
http://mapdemo.longdo.com/


