


ขั้นตอนการลง Application ลงอุปกรณ์ Android

1. เข้าไปท่ี อินเตอร์เน็ต
2. กรอก URL : http://www.dld.go.th/
3. เลือกท่ีโปรเจ็ค LBIS-DLD 3.1.XX
4. เลือกปุ่ม Install
5. เมื่อ ดาวน์โหลด เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไปท่ี โปรแกรม ท่ี ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้ว
6. กดท่ีปุ่ม ตั้งค่า
7. ให้เลือกท่ี แหล่งท่ีไม่รู้จัก แล้วกด ตกลง*
8. จะขึ้น หน้าการติดต้ังโปรแกรมให้กด ถัดไป > ถัดไป > ติดตั้ง  โปรแกรมจะแจ้งว่า ก าลังติดต้ัง
9. เมื่อ แจ้งว่าติดต้ังแอปพลิเคชันแล้ว ให้กด ปุ่ม เปิด
10. โปรแกรมจะเปิดขึ้น แล้วให้ ใส่ Activate Key โดยแต่ละเครื่องต้องใช้ Activate Key ท่ีแตกต่างกัน
11. เมื่อกรอก Activate Key แล้ว กดปุ่ม Activate > Go to Application
12. ระบบเข้าสู่หน้าจอการ Login โดย กรอก Username และ Password
* อธิบายเพ่ิงเติมหน้าถัดไป



เพ่ิมเติมการตั้งค่าอุปกรณ์ (ข้อ 7)

1. หลังจากท าการลง Application แล้ว เลือกปุ่ม “การตั้งค่า” 2. เลือกการการตั้งค่า “ไม่รู้จักที่มา” เปิดการใช้งาน



เพ่ิมเติมการตั้งค่าอุปกรณ์ (ข้อ 7)

3. เลือกปุ่ม “ตกลง” เพื่อให้อุปกรณ์อนุญาตให้ติดตั้ง Application

หมายเหตุ จากน้ันท าการลง Application ได้ตามปกติ



หน้าแรก เข้าสู่ระบบ



เมนูหลัก

1. ท าข้อมูล
2. ค้นหาโดยค า
3. ค้นหาโดยรัศมี
4. ดาวน์โหลดข้อมูล*
5. ส่งข้อมูล
* เมนูจะแสดงหลังจากท าการตั้งคา่โหมดออฟไลน์



- ตั้งค่าระบบ
- เปลี่ยนภาษา
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- ปรับปรุงโปรแกรม
- เหตุฉุกเฉิน
- ส่งล็อกไฟล์
- อ่านล็อกไฟล์
- ส่วนเสริม
- ออกจากระบบ

การตั้งค่า



การตั้งค่า
การตั้งค่าระบบ สามารถต้ังค่าระบบเพิ่มเติมได้
จากเมนูต้ังค่าระบบ
1. Offline Mode คือ การใช้งานแบบไม่ต้อง
เชื่อมต่อสัญญาณ internet
2. Default font size คือ การเลือกขนาด
ตัวอักษร และสีของตัวอักษร
3. GPS Accuracy คือความแม่นย าของ GPS 
ระดับของความเที่ยงตรงว่าใกล้เคียงกับค่า
เป้าหมายมากเพียงใด
4. GPS Minimum Distribute Refresh คือ ข้ัน
ต่ าของการแพร่กระจาย ของระยะขจัด 
5. GPS Minimum Time Refresh คือ เวลาน้อย
ที่สุดของการ ในเริ่มต้นการค้นหาสัญญาณ GPS 
ใหม่อีกครั้ง
6. LBIS SETTINGS คือการต้ังค่าของผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถต้ังค่าได้



การตั้งค่า

เปลี่ยนภาษา การตั้งค่าเปลี่ยน
ภาษาสามารถเลือกภาษาที่ใช้ใน 
Application ได้ 2 ภาษา คือ 
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ



การตั้งค่า

เปลี่ยนรหัสผ่าน หากต้องการเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ ก็สามารถเปลี่ยนได้ โดย
การเข้าเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะให้ 
กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน เมื่อกรอกรหัส
ปัจจุบันแล้ว กรอกรหัสผ่านใหม่ที่
ต้องการเปลี่ยนและกรอกยืนยันอีกครั้ง
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มส่ง
ข้อมูล ระบบก็จะท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ให้ใหม่



เมนูท าข้อมูล

เมนู ท าข้อมูล ส าหรับสร้างจุดข้อมูลใหม่ 
โดยสามารถกรอกข้อมูลดังนี้ คือ 
1. พิกัด 
2. รายละเอียด 
3. รูปภาพ
4. อ่ืนๆ



เมนูท าข้อมูล

การท าข้อมูล พิกัด สามารถสร้างข้อมูล
ได้  4 แบบ คือ
1. แบบจุด
2. แบบเส้น 
3. แบบโพลีกอน
4. แบบวงกลม



เมนูท าข้อมูล (จุด)

การสร้างข้อมูลแบบจุด คือ 
การสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการสร้าง ซ่ึง 
Application จะระบุ GPS ค่า Lat/Lon



เมนูท าข้อมูล (เส้น)

การสร้างข้อมูลแบบเส้น คือ 
สร้างข้อมูลลักษณะเส้นจะต้องมีตั้งแต่ 2 
พิกัดขึ้นไป(เนื่องจากเส้นหนึ่งเส้นอย่าง
น้อย หากเป็นเส้นตรง ต้องมีจุดพิกัด
จุดเร่ิมต้นของเส้นและจุดสิ้นสุดของเส้น) 
เช่นการสร้าง POI ที่เป็นถนน สามารถ
เพิ่มจุดพิกัดได้ตามที่ต้องการ 



เมนูท าข้อมูล (โพลิกอน)

การสร้างข้อมูลแบบโพลิกอน คือ
สร้าง POI เป็นจุดข้อมูลในรูปแบบของโพลิกอน โดย
ข้อมูบจ าเป็นต้องมีจุดพิกัดอย่างน้อยตั้งแต่ 3 พิกัดขึ้น
ไป(เนื่องจากภาพโพลิกอนคือภาพเหลี่ยมใช้ในการ
สร้างพื้นที่ ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นภาพ 3 เหลี่ยมถึงจะ
สามารถเป็นรูปแบบของโพลิกอนได้) เช่นการวาด
แปลนที่ดิน แปลนบ้าน โดยสามารถเพิ่มจุดพิกัดได้ 



เมนูท าข้อมูล (วงกลม)

การสร้าง POI แบบวงกลม คือ
สร้าง POI โดยมีรัศมีจากจุดพิกัด
ที่สร้าง ซ่ึงเราสามารถใส่รัศมี 
มีหน่วยเป็นเมตร ตามระยะที่เราต้องการ



เมนูท าข้อมูล (รายละเอียด)

รายละเอียด คือ 
การเพิ่มรายละเอียดที่ส าคัญต่างๆ ของ
ข้อมูล



เมนูท าข้อมูล (รูปภาพ)
รูปภาพ - การเพิ่มรูปภาพ สามารถ เลือกเพ่ิมได้จาก คลังภาพภายในเครื่อง และ สามารถถ่ายภาพได้ทันทีขณะอยู่หน้างาน โดยภาพที่
เพิ่มไปในระบบนั้น ระบบจะ เก็บค่าจุดพิกัด และ แสดง ให้เห็นใน ค าอธิบายรูปภาพ



เมนูท าข้อมูล (อื่นๆ)
อ่ืนๆ คือ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีฟอร์มข้อมูลให้เลือก ฟอร์มแต่ล่ะฟอร์มจะมีรูปแบบของรายละเอียดที่
ต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลของนั้น ๆ



เมนู ค้นหาโดยค า

เมนูค้นหาโดยค า ส าหรับการค้นหา
ข้อมูลโดยกรอกข้อมูลจาก ค าค้นหา 
สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพื้นที่ 
เง่ือนไขเพิ่มเติม และ ล าดับผลการค้นหา 



ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ หรือ
เข้าไปดูรายระเอียดเพื่อท าการแก้ไขข้อมูล 
ของต าแหน่งที่ต้องการได้ 2 ทางดังนี้
1. ผลการค้นหน้าที่แสดงในส่วนล่างของจอ
2. เลือกต าแหน่งที่ต้องการดูรายละเอียดบน

แผนที่ 

เมนู ค้นหาโดยค า



เมนู ค้นหาโดยรัศมี

เมนูค้นหาโดยรัศมี ส าหรับการค้นหาข้อมูลรอบๆ ตัว 
โดยมีการค้นหาตามระยะรัศมีที่ก าหนด (สามารถกรอง
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องค าค้นหาและประเภทข้อมูล)

หมายเหตุ จุดสีฟ้าบนแผนท่ี                 คือต าแหน่งของ
ตัวเคร่ืองท่ีก าลังแสดงการรับสัญญาณ GPS



ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ หรือ
เข้าไปดูรายระเอียดเพื่อท าการแก้ไขข้อมูล 
ของต าแหน่งที่ต้องการได้ 2 ทางดังนี้
1. ผลการค้นหน้าที่แสดงในส่วนล่างของจอ
2. เลือกต าแหน่งที่ต้องการดูรายละเอียดบน

แผนที่ 

เมนู ค้นหาโดยรัศมี



เมนู ค้นหาโดยรัศมี

สามารถค้นหาข้อมูล โดยการจ าลองจุดศูนย์กลางของ
บริเวณที่ต้องการค้นหา 

1. ท าการเลื่อนแผนที่ไปยังบริเวณที่ต้องการค้นหา
2. เลือกปุ่ม       เพื่อท าการก าหนดรัศมีที่ต้องการ

ค้นหา 
3. ปรับเลื่อนรัศมีที่ต้องการค้นหา

Fly to



เมนู ส่งข้อมูล

เมนูส่งข้อมูลคือ การส่งข้อมูลท่ีมีการ ท าข้อมูลใหม่ และการแก้ไขข้อมูล
เดิม เพื่อส่งข้อมูลน้ัน ไปยัง Server ซึ่งการท าข้อมูลใหม่ และ การแก้ไข
ข้อมูลเดิมน้ัน จะถูกบันทึกเก็บไว้ในเครื่องก่อน ดังน้ันเมื่อด าเนินการแล้ว 
จะต้องเข้าเมนู ส่งข้อมูลก่อน ข้อมูลน้ันจึงจะอยู่ในระบบ Server

1. เมื่อท าข้อมูลใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก



เมนู ส่งข้อมูล (ต่อ)

2.เมนูส่งข้อมูลแสดงข้อมูลท่ีมีการบันทึก ในข้อ (1)
3.เข้าเมนูส่งข้อมูลจะแสดงรายละข้อมูลที่มีการ
บันทึกในข้อ (1) กดเลือก ข้อมูล แล้วกดปุ่ม ส่ง
ข้อมูล 



การใช้งานโหมดออฟไลน์
การใช้งานโหมดออฟไลน์ คือ ใช้ในกรณีท่ี ผู้ใช้ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถท่ีจะดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องก่อน แล้วสามารถแก้ไขข้อมูล
น้ันๆได้ เสมือนให้เครื่องเป็นฮาร์ดดิส 
ปล. ซ่ึงการใช้งานโหมดออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องท าการตั้งค่าระบบก่อน เมนูถึงสามารถเปิดใช้งานได้



การใช้งานโหมดออฟไลน์

จุดสังเกต ว่าตอนนี้ เราใช้โหมด
อะไร สามารถสังเกตุได้ ตาม
รูปภาพ ซ่ึงโปรแกรมจะแสดง
สถานะ ออฟไลน์ หรือออนไลน์




