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บทท่ี 1 ความเป็นมาของระบบ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรกรรมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2558 (AEC) โดยให้วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ    โดยให้พิจารณาเช่ือมโยงกับกระทรวงอื่น    เช่น    กระทรวงคมนาคม  โดยเฉพาะการสนับสนุนใน
เรื่องโลจิสติกส ์และด าเนินการจัดท า Zoning สินค้าเกษตรที่ส าคัญ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิต โดยใช้ระบบชลประทานเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนของสินค้าแต่ละชนิดในการผลิต การขนส่ง เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากเป็นของสดมีอายุการใช้งานสั้น 
ซึ่งงานที่ต้องด าเนินการต่อไป นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในเสาเศรษฐกิจต้องสรุปวิเคราะห์ความ
พร้อม  ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละสินค้า จะเดินยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยให้จัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา และเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 
- พันธกจิการพฒันาเทคโนโลยีและการสือ่สารของกรมปศุสัตว์  
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2552-2556 คือ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4  การน า ICT มาใช้ประโยชนใ์นการบรหิารและการใหบ้รกิารภาครฐั  
(e-Government) 
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1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

 

รูปที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐาน (Foundation design) 
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Layer ข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้แก่ 

 ข้อมูลเกษตรกร  

 
 ที่ตั้งฟาร์ม 

 
 ข้อมูลสัตว์ 
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 หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
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2. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ได้แก ่

 มาตรฐานฟาร์ม 

  
 สถานที่จ าหน่ายที่ได้รับการรับรอง 

 
 โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 
 โรงฆ่าสัตว์ 

 
 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม – สุกร 
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 3. ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ได้แก่ 

 สถานพยาบาลสัตว์ 

 
 

 ฟาร์มปลอดโรค 

 
 ข้อมูลวัคซีน 

 
 4. ฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี 

 ฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธ์ุดี 

 
 ผู้รับบริการ 
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 5. ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) ได้แก่ 

 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 

 

 

 6. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) ได้แก่  

 ตลาดนัด 

 

 7. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.) ได้แก่ 

 เครือข่ายผู้ผลิตพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
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 การจัดสรรและการใช้หญ้าแห้ง 

 

 การจัดสรรการใช้หญ้าแห้งเฉพาะภัย ฯ 

 

 การใช้หญ้าแห้งประจ าปี 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 9  
 

8. กองงานพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ (กพก.) ได้แก่ 

 ธนาคารโค – กระบือ 

 
 โครงการหลวงและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

9. กองแผนงาน (กผง.) ได้แก่ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 เงินนอกงบประมาณ 

 

10. กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) ได้แก่ 

 ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
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11. ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) ได้แก่ 

 ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศุสัตว์ 

 

12. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) ได้แก ่

 ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศุสัตว์ 

 

13. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) ได้แก่ 

 ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

 
 วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
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บทท่ี 2  การ Download Application และ การเข้าสู่การใช้งาน Application   

 เปิดอปุกรณ์ภาคสนาม และท าการเช่ือมตอ่กับระบบ อินเตอร์เน็ต เป็นที่เรียบร้อยกอ่น จากนั้นเข้าสู่

ข้ันต่อของการ Download Application ตามขั้นตอนดังนี ้

 2.1 ขั้นตอนการ Download Application 

 เข้า App อินเตอร์เน็ต   

 

รูปที่ 2.1 การเข้า Browser เพื่อท าการ Download Application 
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 1. พิมพ์ URL : ลงในช่อง Address >>  download.ecartstudio.com/ecartstudio/mobileapp 
 2. เลือก โฟลเดอร์ LBIS-DLD  
 3. ไฟล์ช่ือ LBIS-DLD_X_X_XX.apk ท าการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application LBIS 
 4. เมื่อท าการดาวน์โหลดเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการกดที่ LBIS-DLD_X_X_XX.apk เพื่อท าการติดตั้ง 

 

 

รูปที่ 2.2  กดเลอืก LBIS เพื่อท าการติดตั้ง 
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 5. ระบบจะแสดงข้อความว่า การติดตั้งถูกปิดกั้น เนื่องจากเป็นการติดตั้ง Application ที่แหลง่อื่นที่

ไม่ใช่ใน Play Store ของ Google ตัวระบบของ Android จึงมกีารปอ้งกันการปลอดภัยจากการ ติดตั้ง 

Application ให้ท าการเลือกที่การตั้งค่า 

 

 

รูปที่ 2.3 การติดตั้งถูกห้ามใช้ 
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 6. เลือกที่แหล่งที่ไมรู่้จกั เพื่ออนญุาตให้ติดตั้ง Application จากแหลง่อื่น 

 

 

รูปที่ 2.4 อนุญาตให้ติดตัง้ Application จากแหล่งอื่น 
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 7. เลือกถัดไป 

 

 

รูปที่ 2.5 เริ่มการติดตั้ง 
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 8. เลือกติดตั้ง 

 

 

รูปที่ 2.6 ติดตั้ง 
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 ติดตั้ง Application แล้วเลือก เรียบร้อย หรือเลือกเปิด เพื่อใส่ Activate Key ในข้ันตอนต่อไป  
บทที่ 3 ข้ันตอนการเข้าสู่การใช้งาน Application 
 

 

รูปที่ 2.7 ติดตั้ง Application แล้ว 
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 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอ้ย จะพบ Icon LBIS อยู่ที่หน้า Application 

 

 
รูปที่ 2.8 Icon Application LBIS 
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 2.2 การลบ Application 

 กรณีที่มกีารอัพเดทเวอร์ช่ันใหม่ จะตอ้งท าการลบ Application และติดตัง้ใหมซ่ึง่การลบ Application มี
วิธีการลบดงันี ่

 1. เข้าไปที่ การตัง้ค่า 

 

 
 รูปที่ 2.9 การตัง้ค่า 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 20  
 

 2. เข้าไปที่ แอปพลเิคชัน 

 

 
 

รูปที่ 2.10 การตั้งค่าแอปพลเิคชัน 
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 3. เลือก GeoDLD 

 

 
 

รูปที่ 2.11 การตั้งค่าแอปพลเิคชัน LBIS 
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 4. เลือกถอนการตดิตัง้ เมือ่ถอนการติดตัง้แล้วก็ใหท้ าการตดิตั้งใหม่ตามวิธี 1.1 

 

 
 

รูปที่ 2.12 การถอนการตดิตั้งแอปพลิเคชัน LBIS 
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 2.3 เริ่มการใช้งาน Application 

 1. ใส่ Activate Key ลงในช่อง เพือ่ยืนยนัการเข้าสู่ Application  

 หมายเหต ุ Activate Key คือ รหสัประจ าเครือ่งที่ใช้ในการลง Application สามารถใช้ Activate Key เดมิ
ที่เคยใช้กบัเครือ่งนีห้ากมกีารลง Application ใหม่ สามารถใช้ Activate Key เดมิซ้ าได ้โดย 1 Activate Key 
สามารถใช้งานได้กบั 1 เครือ่งเท่านัน้ ถ้าท าการเปลีย่นเครือ่ง Tablet ใหมจ่ะต้องท าการแจง้เปลีย่น Activate Key
ใหม่ด้วย 

 

 
 

รูปที่ 2.13 ท าการใส่ Activate Key 
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**ในกรณีที่เคยท าการติดตั้ง Application LBIS และเคยท าการ Activate Key มาก่อน สามารถกดที่ปุ่ม 

 ได้ โดยระบบจะท าการแสดง Activate Key ที่เคยกรอกลงไป เพื่อน ากลับมา
ใช้ได้อีก ในการติดตั้ง Application LBIS 
 

 
รูปที่ 2.14 การ Retrieve Key 
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2. ท าการใส่ Activate Key และกดทีปุ่่ม Activate Key   
 

 
รูปที่ 2.15 กดปุ่ม Activate Key 
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 3. เมือ่ใส่ Activate Key ถูกต้องแล้ว ระบบแสดงปุม่ยืนยนั การเข้า สู่ Application โดยการ กดปุม่ Go to 
Application ตามภาพ 

 

 

รูปที่ 2.16 เข้าสู่การใช้ Application 
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 2.4 หน้าแรกส าหรับการ Login เข้าสู่งระบบ 

 

รูปที่ 2.17 เข้าสู่การใช้งานระบบ 
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บทท่ี 3 ข้ันตอนการเข้าใช้งานระบบ 

 3.1 การเขา้สู่ระบบ 

 การ Log in เข้าสูร่ะบบ ผูใ้ช้งานระบบจะตอ้งท าการเช่ือมตอ่สญัญาณ Internet ทุกครัง้ โดยมีขึ้นตอนดงันี ้

 1. ที่หน้าจอหลกั กดเลือกที่   เข้าใช้งานในส่วนของ Application 
 

 
รูปที่ 3.1 ส่วนของ Application 
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 2. กดเลือกที่ Application LBIS 
 

 
รูปที่ 3.2 กดเลือก Application LBIS 
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 3. ใส่ช่ือผู้ใช้ และ รหสัผ่าน หลังจากนั้นท าการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.3 Login เข้าสูร่ะบบ 
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บทท่ี 4 แนะน าระบบ 

 หลังจากที่ผู้ใช้งานระบบท าการใส่ ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้า
เมนูหลักของส่วนการใช้งาน LBIS บน อุปกรณ์ภาคสนาม  
 4.1 เมนูแสดงการจัดการบนหน้าหลัก 
 1. ปุ่มออกจากระบบ 
 2. ปุ่มตั้งค่าเพิ่มเติม 
 3. ตัวเลขแสดงจพนวนข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง 
 4. แสดงช่ือผู้ใช้งานระบบ 
 5.พิกัดที่อยู่ตามต าแหน่งของสัญญาณ GPS 
 6. แสดงสถานะของสัญญาณ GPS สีเขียวแสดงว่าสามารถจับสัญญาณได้และบอกขีดจ านวนความแรง
ของ GPS 

 

รูปที่ 4.1 หน้าเมนูหลักของ LBIS บน อุปกรณ์ภาคสนาม  
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 4.2 การดูรายละเอียด GPS 

กดที่  เพื่อดูรายละเอียดของ GPS ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกบัค่าพิกดั ความแม่นย า วันที่และเวลาเป็นต้น 
 

 

รูปที่ 4.2 รายละเอียดของ GPS 
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 4.3 การใช้งานแบบ Offline 
 ผู้ใช้ระบบต้องท าการตัง้ค่าภายในเครื่องทุกครัง้ในกรณีที่ต้องการใช้งานแบบ Offline 

1. เลือกปุ่มตัง้ค่า 

2. เลือกเมนู ตั้งค่าระบบ 

 

 

รูปที่ 4.3 การตัง้ค่าแบบ Offline  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 34  
 

 3. เลือก Offline Mode 

 

 

รูปที่ 4.4 การตัง้ค่า Offline Mode 
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 4. ระบบจะแสดงเมนูดาวน์โหลดข้อมลู ส าหรับการใช้งานแบบ Offline Mode 
 

 

รูปที่ 4.5 เมนูดาวน์โหลดข้อมลู 
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 4.4 เมนูตั้งค่า 

 ตั้งค่าระบบ : ตั้งค่าระบบเพิ่มเตมิเช่น การตัง้ค่า Offline Mode ขนาดตัวอักษร 

 เปลี่ยนภาษา : เปลี่ยนภาษาเป็น อังกฤษ หรือ ไทย 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน : เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ 

 ปรับปรงุโปรแกรม : ในกรณีทีโ่ปรแกรมมีการปรับปรงุสหีรือรูปแบบโปรแกรม 

 เหตุฉุกเฉิน : ใช้ส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้งาน) 

 ส่งล็อกไฟล์ : ใช้ส าหรบัสง่ล็อกไฟลเ์ข้าระบบ (ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้งาน) 

 อ่านล็อกไฟล์ : กดเพื่อท าการอ่านล็อกไฟล ์(ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้งาน) 

 ส่วนเสริม : ส าหรบัการใช้งานเพิ่มเติมในส่วนของ Plugin (ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้งาน) 

 ออกจากระบบ : ท าการออกจากระบบ 

 

รูปที่ 4.6 เมนูตัง้ค่า 
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 4.5 ตั้งค่าระบบ 

 สามารถตั้งค่าระบบเพิ่มเตมิได้จากเมนูตั้งค่าระบบ 

 1. Offline Mode คือ การใช้งานแบบไม่ต้องเช่ือมต่อสัญญาณ internet 

 2. Default font size คือ การเลือกขนาดตัวอักษร และสีของตัวอักษร 

 3. GPS Accuracy คือความแม่นย าของ GPS ระดับของความเที่ยงตรงว่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย

 มากเพียงใด 

 4. GPS Minimum Distribute Refresh คือ ข้ันต่ าของการแพร่กระจาย ของระยะขจัด  

 5. GPS Minimum Time Refresh คือ เวลาน้อยที่สุดของการ ในเริ่มต้นการค้นหาสัญญาณ GPS 

 ใหม่อีกครั้ง 

 6. LBIS SETTINGS คือการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทัว่ไปไม่สามารถตั้งค่าได้ 

 

รูปที่ 4.7 เมนูตัง้ค่าระบบ 
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บทท่ี 5 เมนูหลัก (Main Menu) 

 5.1 หน้าหลัก ของระบบ จะปรากฏเมนูหลัก 5 เมนู ประกอบด้วย 

 1. ท าข้อมูล (Manage Data) 

 2. ค้นหาโดยค า (Keyword Search) 

 3. ค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) 

 4. ดาวน์โหลดข้อมูล (Download Data) 

 5. ส่งข้อมลู (Sync to Host) 

 

รูปที่ 5.1 เมนหูลกั 
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 5.2 ระบบจะมีเมนูส าหรับจัดการส่วนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 1. ท าข้อมูล (Manage Data) เป็นการใช้งานกรณีทีเ่กบ็ข้อมลูพิกัดใหม่ ที่ยังไมเ่คยมีอยู่ในระบบ ซึ่ง

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลพกิัด และข้อมลูในส่วนต่างๆ ส่งข้อมลูไปยังระบบ เพื่อท าการเพิ่มข้อมูลพิกัดใหม่ลงไปใน

ระบบ 

 2. ค้นหาโดยค า (Keyword Search) ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลจากการพิมพส์ิ่งทีต้องการค้นหา เช่นช่ือ

ของข้อมูลที่ต้องการค้นหา ข้อจ ากัด: - ผู้ใช้มีสิทธ์ิในการมองเห็นข้อมลูไมเ่ท่ากัน ข้ึนอยู่กับการก าหนดสทิธ์ิ 

 3. ค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) คือ การค้นหาจุด ณ ต าแหน่ง ที่แสดงใน แผนที่ภายในเครื่อง 

(จุดทีผู่้ใช้งานยืนอยู่) โดยสามารถก าหนดระยะรัศมี วัดจากจดุศูนย์กลาง ได้มากสุด 2,000 เมตร (2 กิโลเมตร) 

ข้อจ ากัด: - ผลลัพธ์ที่สามารถค้นหาพบต าแหนง่ที่ค้นหา ต้องอยู่ใน Zone ที่ผู้ใช้มีสทิธ์ิ ในการมองเหน หากผู้ใช้

ไม่ได้ยืนอยู่ใน Zone ของตัวเอง  

 4. ดาวน์โหลดข้อมูล (Download Data) คือ การดาวน์โหลดข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ

น าออกไปใช้ในภาคสนามจากระบบ เพื่อน ามาเกบ็ไว้ในตัวเครื่อง และน ามาใช้เพื่อท าข้อมลูขณะไม่มสีัญญาณ 

Internet ซึ่งเมือ่ท าการดาวน์โหลดแล้ว ข้อมูลตรงเมนูดาวน์โหลดจะแสดงจ านวนข้อมลูที่ได้ท าการดาวน์โหลด

มา 

 5. ส่งข้อมลู (Sync to Host) เมื่อท าการบันทึกจุดข้อมูลที่จดัท าในเครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม  

ที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้งานระบบต้องท าการส่งข้อมูล ไปยังตัวระบบฐานข้อมูล โดยใช้เมนสู่งข้อมูล  
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บทท่ี 6 ท าข้อมลู (Manage Data) 

 6.1 ท าข้อมูล  (Manage Data) 

 เมนูนี้ใช้ส าหรับ กรณีทีผู่้ใช้งานระบบต้องการเพิ่มข้อมูลใหมล่งไปในระบบ (ข้อมลูที่เพิ่มใหม่จะต้องไม่

ซ้ ากับข้อมลูทีม่ีอยู่แล้วในระบบ)  

 

 

รูปที่ 6.1 เมนทู าข้อมลู 
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 เมื่อเข้าหน้าเมนูหลัก และต้องการท าข้อมูลใหม ่ ที่เป็นยังไม่เคยมีช่ืออยู่ในระบบ ท าได้โดยเข้าไปที่เมนู 

“ท าข้อมูล” โดยภายในเมนู จะมีเมนูต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ควรทราบดังนี้  

1. พิกัด (POIs) : เป็นการก าหนดจุดที่ตั้งของจุด โดยกดที่ปุ่ม   เพื่อเป็นการปักจุดพิกัดต าแหน่งของ

ข้อมูล 

2. รายละเอียด (Description) :  เป็นการใส่รายละเอียดข้อมูลของจุด ประเภทของจุด และที่อยู่ของจุด 

3. รูปภาพ (Photo) :  ถ่ายภาพของจุดโดยสามารถภ่ายภาพจากกล้อง หรือเลือกภาพจากในเครื่องก็ได้ 

4. สถิติ (Statistic) : เป็นการเก็บข้อมูล เช่น ตู้จดหมาย ฯลฯ 

5. อื่น ๆ (Others) : : แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของจุดข้อมูล 

6. การท าข้อมูลจุด ประเภทต่าง ๆ  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ข้อมูลจุด ข้อมูลเส้น ข้อมูลรูปเหลี่ยม และ

ข้อมูลวงกลม 

7. การแสดงแผนที่ในแบบต่าง ๆ ซึ่งมี 2 แบบใช้เลือกแสดงผล คือ มุมมองถนน และ มุมมองดาวเทียม 

8. ปุ่มบันทึก 
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รูปที่ 6.2 เมนูต่าง ๆ ในการท าข้อมลู 
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 การแสดงแผนที่ในหน้าท าข้อมลู 
 การแสดงแผนที่ในหน้าท าข้อมลู สามารถแสดงลักษณะของแผนที่ได้ 2 แบบ คือแบบ มุมมองถนน และ 
มุมมองดาวเทียม 
โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี ้
 1. มุมมองถนน คือ ภาพแผนที่แบบลายเส้นถนน 
 2. มุมมองดาวเทียม คือ ภาพแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 

 

 รูปที่ 6.3 แผนที่ในรปูแบบต่าง ๆ 

หมายเหตุ สามารถ ZOOM IN และ ZOOM OUT ได้โดยวิธีเดียวกับการ ขยายเข้า-ออก ของการใช้งาน 

อุปกรณ์ภาคสนาม  
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 6.2 การแสดงผลภาพแผนท่ีแบบเต็มจอ 

 กดที่ปุ่ม   เพื่อแสดงผลภาพแผนที่แบบเต็มจอ 

 
รูปที่ 6.4 การเลอืกแผนที่แบบเต็มจอ 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 45  
 

 และกดที่   เพื่อกลับไปแสดงผลแบบหน้าแผนที่และเมนู 

 

 
รูปที่ 6.5 แผนที่แบบเต็มจอ 
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 6.3 ปุ่มเครื่องมือย้อนกลับมายังจุดพิกัด   
 ใช้ส าหรบักรณีที่เลือนดูภาพแผนที่แล้วต้องการย้อนกลับมายังจุดพิกัดที่ท าการปักจุดเรียบร้อยแล้ว 
(ใช้ได้ในกรณีที่ปักจุดพิกัดแล้ว) 
 

 
รูปที่ 6.6 ปุ่มเครื่องมือย้อนกลบัมายงัจุดพิกัด 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 47  
 

 6.4 ปุ่มเครื่องมือย้อนกลับมายังพิกัด GPS   

 ใช้ส าหรบักรณีที่เลือนดูภาพแผนที่แล้วต้องการย้อนกลับมายังจุดพิกัด GPS ที่ยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 

 

รูปที่ 6.7 ปุ่มเครื่องมือย้อนกลบัมายงัพิกัด GPS 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 48  
 

 6.5 การท าข้อมูลจุด 

 การท าข้อมลูจุดสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ จุด (Point)  เส้น (Line)  รูปเหลี่ยม (Polygon) 

วงกลม (Circle) เก็บข้อมลูของพิกัดละติจูด ลองจจิูดของสถานที่ตั้ง โดยคลิกที่ 

   เพื่อเลือกรปูแบบของจุดข้อมูล   

 

รูปที่ 6.8 การท าข้อมูลจุด 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 49  
 

 6.6 ตัวอย่างการท าข้อมูลประเภทข้อมูลจุด 
 จุดตัวอย่างการท าข้อมลูประเภทข้อมูลจุด เมื่อเครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม จับสญัญาณ GPS ได้แล้ว จะ

มีสัญลักษณ์เป็น สีเขียว   จากนั้นกดทีปุ่่ม  เพื่อบันทึกค่า Lat/Long ลงระบบเพือ่ระบุพิกัด 

ผู้ใช้งานระบบ สามารถทีจ่ะแตะบรเิวณช่อง Latitude/Longitude หากผู้ใช้มีค่า Lat/Long ที่ก าหนดมาแล้ว  

 หมายเหตุ การเลื่อนต าแหน่งที่ตอ้งการเพือ่จะปักจุดท าได้โดย การใช้นิ้วลากบนแผนที่ โดยที่ให้

กากบาท  อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ เมื่อได้ต าแหนง่ที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม   

 

รูปที่ 6.9 ตัวอย่างประเภทข้อมูลจุด 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 50  
 

 6.7 ตัวอย่างการท าข้อมลูเส้น 

ประเภทข้อมลูเส้นใช้ในกรณีผู้ใช้ต้องการวัด ระยะของรั้ว แนวทางกั้น หรอืถนน เป็นต้น เมื่อเครื่อง

อุปกรณ์ภาคสนาม จับสัญญาณ GPS ได้แล้ว จะมีสัญลักษณ์เป็น สเีขียว  จากนั้นกดที่ปุ่ม  

เพื่อบันทึกค่า Lat/Long ลงในระบบเพื่อระบพุิกัด หรือสามารถคลิกที่ช่องค่าพิกัดเพื่อใส่ค่าพิกัดเองได ้

 

 

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างประเภทข้อมูลเส้น 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 51  
 

 ในกรณีที่เป็นข้อมลูแบบเส้น จะต้องบันทกึค่า Lat/Long อย่างน้อย 2 ต าแหน่งขึ้นไป ในกรณีที่

ต้องการเพิ่มพิกัดให้กดที่ปุ่ม   

 หมายเหตุ การลากเส้นท าได้โดยใช้นิ้วลากบนแผนที่ โดยใหก้ากบาท  อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ 

เมื่อได้ต าแหน่งที่ต้องการแล้ว กดปุม่  ใช้นิ้วลากต าแหน่งถัดไปให้ กากบาท  อยู่ในต าแหน่งที่

ต้องการ แล้วกดปุ่ม   

 

รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการเพิ่มจุดพิกัดแบบเส้น 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 52  
 

 สามารถเลือกสีของเส้นโดยการเลือกเมนู สเีส้น 

 

 

รูปที่ 6.12 ตัวอย่างการเลอืกสีของเส้น 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 53  
 

 6.8 ตัวอย่างการท าข้อมูลประเภทข้อมูลโพลีกอน  

 ใช้ในกรณีผู้ใช้ต้องการท าข้อมลูเป็นรปูหลายเหลี่ยม เช่น การก าหนดขอบเขตของบ้าน เป็นต้น เมื่อ

เครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม จบัสญัญาณ GPS ได้แล้ว จะมีสญัลักษณ์เป็น สีเขียว  (อยู่ในหน้าเมนูหลัก) 

จากนั้นกดทีปุ่่ม  เพื่อบันทึกค่า Lat/Long ลงในระบบเพือ่ระบุพิกัด (หากต้องการใส่ค่า Lat/Long 

โดยการพิมพ์ลงในช่อง  

 หมายเหตุ การลากเส้นท าได้โดยใช้นิ้วลากบนแผนที่ โดยใหก้ากบาท  อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ 

เมื่อได้ต าแหน่งที่ต้องการแล้ว กดปุม่  ใช้นิ้วลากต าแหน่งถัดไปให้ กากบาท  อยู่ในต าแหน่งที่

ต้องการ แล้วกดปุ่ม    

 

รูปที่ 6.13 ตัวอย่างประเภทข้อมูลรูปเหลี่ยม 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 54  
 

 ในกรณีที่เป็นข้อมลูแบบโพลีกอน จะตอ้งบันทึกค่า Lat/Long อย่างน้อย 3 ต าแหน่งขึ้นไป ในกรณีที่

ต้องการเพิ่มพิกัดให้กดที่ปุ่ม   

 

 

รูปที่ 6.14 ตัวอย่างการเพิ่มจุดพิกัดแบบรูปเหลี่ยม 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 55  
 

 สามารถเลือกสีของเส้น (เส้นขอบของรปู) โดยการเลือกเมนู สีเส้น  

 

 

รูปที่ 6.15 ตัวอย่างการเลอืกสีของเส้น (เส้นขอบ) 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 56  
 

 ปรับสีพื้นของรปูเหลี่ยม  

 

 

รูปที่ 6.16 ตัวอย่างการเลอืกสพีื้น 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 57  
 

 ปรับความทึบแสงของโพลกีอน 

 

 

รูปที่ 6.17 ตัวอย่างการปรบัความทึบแสง (ความเข้ม) 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 58  
 

 6.9 ตัวอย่างการท าข้อมลูประเภทข้อมูลวงกลม 

 เมื่อเครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม จบัสญัญาณ GPS ได้แล้ว จะมสีัญลักษณ์เป็น สีเขียว   จากนั้น

กดที่ปุ่ม  เพื่อบันทกึค่า Lat/Long ลงในระบบเพื่อระบุพกิัด (หากต้องการใส่ค่า Lat/Long โดยการ

พิมพ์ลงช่อง) จากนั้นท าการใส่ค่ารัศมีของวงกลมที่ต้องการโดยใส่ตัวเลขมรีะยะที่ต้องการโดยมหีน่วยเป็นเมตร 

 

 หมายเหตุ  หมุดสีแดง คือ ต าแหน่งที่ปักลงในแผนที่    

 

 

รูปที่ 6.18 ตัวอย่างท าข้อมลูจุดประเภทวงกลม 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 59  
 

 ใส่ขนาดของรัศมี โดยมหีน่วยเป็นเมตร  

 

 

รูปที่ 6.19 ตัวอย่างการใส่ขนาดรัศม ี



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 60  
 

 สามารถเลือกสีของเส้น (เส้นรอบวง) โดยการเลือกเมนู สีเสน้  

 

 

รูปที่ 6.20 ตัวอย่างการเลอืกสเีสน้ 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 61  
 

 ปรับสีพื้นของวงกลม 

 

 

รูปที่ 6.21 ตัวอย่างการเลอืกสพีื้น 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
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 ปรับความทึบแสงของรูปวงกลม 

 

 

รูปที่ 6.22 ตัวอย่างการปรบัความทึบแสดง (ความเข้ม)  
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 6.10 รายละเอียด (Description)  

ในแถบเมนูรายละเอียดให้ท าการใส่ข้อมลูหมายเลขอ้างอิง ช่ือ ประเภทหลักและประเภทรอง ทีอ่ยู ่เป็น

ต้น และท าการกรอกรายละเอียดของจุดพิกัดที่ท าการเก็บ ดังรูป 
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 เลือกประเภทข้อมูล โดยกดเลือกที่ ประเภทหลกัก่อน 
  **หมายเหตุ ต้องเลือกประเภทข้อมูล ทุกครั้งท่ีท าข้อมูล 
 

 
รูปที่ 6.24 เลอืกประเภทข้อมลูหลัก 
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 และท าการเลือกประเภทข้อมลูรอง 
  **หมายเหตุ ต้องเลือกประเภทข้อมูล ทุกครั้งท่ีท าข้อมูล 
 

 
รูปที่ 6.25 เลอืกประเภทข้อมลูรอง 
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ท าการกรอกข้อมูล ข้อมลูทีบ่ังคับให้ใสจ่ะมสีัญลักษณ์ * 

 

 

รูปที่ 6.26 การกรอกข้อมูล 
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 หมายเหตุ ในส่วนของการกรอกรายละเอียด ภายในระบบ จะเกบ็ History หรือว่า ประวัติการพมิพ์

ข้อมูลลงในตัวเครื่องก่อนหน้านี้ หากผู้ใช้กดปุ่ม  ในต าแหน่งท้ายช่อง 

 รูปภาพ (Photo) 

 ในแถบเมนูรปูภาพ กดที่พื้นที่ว่างสีเทาเพือ่เพิม่รปูภาพ โดยท าการถ่ายถาพจากกลอ้งของ อปุกรณ์

ภาคสนาม หรือเลือกจากคลังภาพในเครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม ที่ถ่ายไว้แล้วในแกลเลอรี่ 

 

 

รูปที่ 6.27 เมนรููปภาพ 
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สามารถเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพ ณ ขณะนั้น หรือจะน าภาพที่มีอยู่ในแกลเลอรี่ เพิ่มเข้าระบบได้   

 

 

 รูปที่ 6.28 การเพิ่มรูปภาพ  
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 เมื่อต้องการลบภาพที่เพิม่ลงในข้อมูลเมื่อสักครู่ สามารถลบได้โดยการกดค้างที่รปูภาพที่ต้องการจะลบ 
แล้วท าการเลือกลบภาพ ดังรปู 

 

 
  

รูปที่ 6.29 การลบรูปภาพ  
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 หากท าการเพิม่รปูภาพโดยท าการถ่ายภาพจากกล้องถ่ายรูปในอุปกรณ์ภาคสนาม ระบบจะแสดงพิกัด 
Latitude , Longitude ทิศทางที่ถ่ายภาพ และวันที่ เวลา ที่ถ่ายภาพ 
 ค าอธิบายเพิ่ม ควรถ่ายภาพแนวนอน แล้วรูปที่ได้จะปรบัขนาดของภาพอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปที่ 6.30 ตัวอย่างการเพิ่มรูปภาพ  
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 6.11 อ่ืน ๆ (Other) 

ในเมนูอื่นๆ ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม เพื่อท าการเกบ็ข้อมลูเพิ่มเตมิ เช่น แบบฟอร์มการเปลีย่น

บ้านเลขที่ แบบฟอร์มข้อมูลต่างๆ ทางไปรษณีย์ แบบฟอร์มการส ารวจข้อมลูครัวเรือน   

กดปุ่ม  เพื่อท าการกรอกฟอรม์ 

 

 

 รูปที่ 6.31 เพิ่มฟอรม์ 
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 ระบบจะข้ึนหน้าต่างใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบท าการเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการกรอกข้อมลูเพิ่มเติม 

ดังรูป 

  

รูปที่ 6.32 เลอืกฟอร์ม 
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 หมายเหตุ ในหน้ารายละเอียดต้องท าการ เลือกประเภทข้อมูลหลักและประเภทข้อมลูรองให้ครบถ้วน

ก่อน จึงสามารถกรอกแบบฟอรม์ได้ตามขั้นตอน 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลฟอร์ม การเปลี่ยนบ้านเลขที่ เมือ่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดที่ปุม่  

 

 

รูปที่ 6.33 ตัวอย่างการกรอกฟอร์มการเปลี่ยนบ้านเลขที่ 
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 เมื่อเพิ่มข้อมลูฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมลูฟอร์มทีบ่นัทึกไว้ดังรูป

 

 

รูปที่ 6.34 เพิ่มข้อมูลฟอรม์ 
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 6.12 การบันทึกข้อมูล 

 เมื่อท าการกรอกข้อมูลครบทกุส่วนแล้ว กดทีปุ่่ม  ระบบจะแสดงข้อความ 

 ทางด้านล่าง  

 

รูปที่ 6.35 บันทึกข้อมูล 
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 กดที่ปุ่ม   เพื่อออกจากเมนจูัดการข้อมูล เพื่อไปเมนูหลัก แนะน าให้เลือก “บันทึก” ทกุครั้ง 

 

รูปที่ 6.36 ออกจากเมนูจัดการข้อมลู 
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 เมื่อท าข้อมูลเสร็จเรียบรอ้ย บันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดง ตัวเลขจ านวนข้อมลูที่อยู่ในเครื่องที่เมนู 
ส่งข้อมลู ดังรปู 
 

 
รูปที่ 6.37 จ านวนข้อมูลในเครื่อง 
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บทท่ี 7 ค้นหาโดยค า (Keyword Search) 

 7.1 ค้นหาโดยค า (Keyword Search) ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์สิ่งทีต้องการค้นหา เช่น

ช่ือของข้อมูลที่ต้องการค้นหา  ข้อจ ากัด :- ผู้ใช้มีสิทธ์ิในการมองเห็นข้อมูลไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับการก าหนดสิทธ์ิ 

 

รูปที่ 7.1 ค้นหาโดยค า  (Keyword Search) 

 หมายเหตุ ผู้ใช้มสีิทธ์ิในการมองเห็นข้อมูลไมเ่ท่ากัน ข้ึนอยู่กบัการก าหนดสิทธ์ิ  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 79  
 

 7.2 วิธีการค้นหาข้อมูลโดย Keyword 

 1. การค้นหาโดยค า สามารถเลอืกสิทธ์ิการดูข้อมูลได้ 2 แบบคือ By User และ By Role โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 - By User จะเป็นสิทธ์ิการมองเห็นข้อมลูจุดตามล าดับข้ันของผู้ใช้งาน เช่นผูบ้ังคับบัญชา จะเห็น
ข้อมูลจุดผู้ใต้บงัคับบญัชา เป็นต้น 

 - By Role จะเป็นสทิธ์ิการมองเห็นของมูลจุดตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบโดยสามารถเห็น
ข้อมูลในส่วนของสายงานด้านอื่นๆ หรือแผนกอื่นได้ 

 

รูปที่ 7.2 วิธีการค้นหาโดยค า 
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 2. เลือกหมวด ที่ต้องการค้นหา (หรือ หากไม่ท าการเลือกระบบจะค้นหาทกุหมวด) ผู้ใช้งานสามารถ

ท าการเลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้มากกว่า 1 หมวด โดยการใช้นิ้วเลือกบางประเภท หรือเลือกปุ่ม “เลือก

ทั้งหมด” เมือ่ต้องการเลือกทุกประเภท 

 

 
รูปที่ 7.3 เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา 
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 3. ระบุค า ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง ค าค้นหา เช่น ค าว่า DLD 

 4. เลือก พื้นที่ (การเลือกพื้นทีจ่ะช่วยในการก าหนดขอบเขตการค้นหาช่วยให้ท าการค้นหาข้อมลูได้เร็ว

ข้ึน)   

 

รูปที่ 7.4 การใสค าค้นหาและเลอืกพื้นที ่
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การเลือกพื้นที่ สามารถเลือกได้ถึงระดับต าบล หรือเลือกเพยีงระดบัจังหวัดได้ 
 

 
 

รูปที่ 7.5 เลือกพื้นที ่
 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 83  
 

 5. เงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ตอ้งการค้นหาโดยละเอียด โดยระบเุงื่อนไขการค้นหา 

 

 

รูปที่ 7.6 เงือ่นไขเพิ่มเติม 
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 6. ล าดับผลการค้นหา เลือกล าดับผลการค้น ที่ต้องการ และกดที่ตกลง 

 

 

รูปที่ 7.9 ล าดับผลการค้นหา 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 85  
 

 7. กดเลือกปุ่ม “ค้นหา”  

 หมายเหตุ   การค้นหาข้อมลู ระบบจะท าการแสดงข้อมูล 100 รายการแรกเท่านั้น และหากไม่พบ

ข้อมูลที่ค้นหา ควรเลือกล าดับการค้นหา หรอืเลือกใส่ค าที่ละเอียดกว่าที่ใส่ในครั้งกอ่น และก าหนดขอบเขต

พื้นที่ในการค้นหาข้อมูลให้แคบลง 

 

รูปที่ 7.10 ค้นหาข้อมลู 
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 ระบบจะท าการแสดงข้อมูล 100 รายการแรกเท่านั้น และหากไม่พบข้อมลูที่ค้นหา ควรเลือกล าดับ

การค้นหา หรือเลือกใส่ค าทีล่ะเอียดกว่าที่ใส่ในครัง้ก่อน และก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการค้นหาข้อมลูให้แคบลง 

 

 

รูปที่ 7.11 ข้อมูล 100 รายการแรก 
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 8. ระบบจะแสดงผลการค้นหา สามารถกดเลือกที่ปุม่ ที่ด้านท้ายรายช่ือข้อมลู เพื่อเข้าไปท า

ข้อมูล แก้ไข เพิ่มเตมิข้อมลูจุดได ้

 

 
รูป 7.12 การเข้าไปแก้ไขข้อมลู 
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 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมลู จากผลการค้นหาโดยค า (วิธีแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล วิธีการใช้งานเหมือนกับ 

บทท่ี 6 ท าข้อมูล (Manage Data) 

 

 

รูป 7.13 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมลู 
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บทท่ี 8 ค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) 

 8.1 ค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) คือ การค้นหาโดยรศัมีอุปกรณ์ภาคสนาม  
จะต้องท าการเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตทกุครั้ง โดยที่ผู้ใช้สามารถก าหนดรัศมีในการค้นหาได้ในรัศมจีากจุด
ศูนย์กลางตั้งแต่ 1 – 2000 เมตร หากไม่เลือกรัศมี ค่าเริม่ตน้ของรัศมจีะอยู่ที่ 50 เมตร 
 

 

รูปที่ 8.1 ค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) 
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 ข้อจ ากัด : โดยปกติแล้ว หากผู้ใช้ยืนอยู่ในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และท าการค้นหา 

ผู้ใช้งานจะสามารถท าการค้นหาข้อมลูพบ และทางตรงกันข้าม หากผู้ใช้งาน ไม่ได้ยืนอยู่ในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ

ของตนเอง ผู้ใช้จะไมส่ามารถมองเห็นสิ่งที่ค้นหาได้เลย ยกเว้น User ที่ผู้ใช้ ใช้งานอยู่ มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมลู ก็จะ

สามารถเห็นจุดได้ทุกจุดที่ค้นหา  

 8.2 วิธีการค้นหาข้อมูลโดยรัศมี 

 1. การค้นหาโดยค า สามารถเลอืกสิทธ์ิการดูข้อมูลได้ 2 แบบคือ By User และ By Role โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 - By User จะเป็นสิทธ์ิการมองเห็นข้อมลูจุดตามล าดับข้ันของผู้ใช้งาน เช่นผูบ้ังคับบัญชา จะเห็น
ข้อมูลจุดผู้ใต้บงัคับบญัชา เป็นต้น 

 - By Role จะเป็นสทิธ์ิการมองเห็นของมูลจุดตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบโดยสามารถเห็น
ข้อมูลในส่วนของสายงานด้านอื่นๆ หรือแผนกอื่นได้ 

 

รูปที่ 8.2 วิธีการค้นหาโดยรัศมี (Radius Search) 
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 2. เลือกหมวด ที่ต้องการค้นหา (หรือ หากไม่ท าการเลือกระบบจะค้นหาทกุหมวด) ผู้ใช้สามารถท า

การเลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้มากกว่า 1 หมวด โดยการใช้นิ้วเลือกบางประเภท หรอืเลือกปุ่ม “เลือก

ทั้งหมด” เมือ่ต้องการเลือกทุกประเภท 

 

 

รูปที่ 8.3 เลือกประเภทข้อมลูในการค้นหา 
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 3. ระบุค าที่ต้องการค้นหา ลงในช่องค าค้นหา (ใส่หรือไม่ใส่กไ็ด้) 

 4. เลือกพื้นที่ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได)้ 

 5. เลือก Scroll Bar เพื่อก าหนดรัศมีที่ต้องการค้นหา (วัดจากจุดพิกัดปัจจุบัน มรีะยะตั้งแต่ 1 – 

2000 เมตร) 

 

รูปที่ 8.4 เลือกการค้นหา 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 93  
 

 6. เงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ตอ้งการค้นหาโดยละเอียด โดยระบเุงื่อนไขการค้นหา 

 

 

รูปที่ 8.5 เงือ่นไขเพิ่มเติม 
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 7. กดเลือกปุ่ม “ค้นหา”  

 

 

รูปที่ 8.6 การค้นหาโดยรัศมี  
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 8. ระบบจะแสดงผลการค้นหา สามารถกดเลือกที่ปุม่ ที่ด้านท้ายรายช่ือข้อมลู เพื่อเข้าไปท า

ข้อมูล แก้ไข เพิ่มเตมิข้อมลูจุด 

 

รูปที่ 8.7 ผลการค้นหาโดยรัศมีและเข้าแก้ไขข้อมูล 
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 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมลู จากผลการค้นหาโดยรัศมี (วิธีแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมลู วิธีการใช้งานเหมือนกับ 

บทท่ี 6 ท าข้อมูล (Manage Data)  

 

 

รูป 8.8 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมลู  
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บทท่ี 9 ส่งข้อมูล (Sync to Host) 

 9.1 ส่งข้อมูล (Sync to Host) การสง่ข้อมลูอุปกรณ์ภาคสนาม จะต้องท าการเช่ือมต่อสัญญาณ 

อินเทอร์เน็ต ทุกครั้ง หลังจากทีผู่้ใช้งานระบบได้ท าการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลจุด เมนทู าข้อมูล (บทท่ี 6 ท า

ข้อมูล (Manage Data) เมื่อผู้ใช้งานท าการบันทึกข้อมูลทีต่้องการเรียบรอ้ยแล้ว จะต้องท าการสง่ข้อมลูมายัง

ระบบ เมื่อส่งข้อมูลเข้ามายังระบบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะหายไปจาก อุปกรณ์ภาคสนาม เป็นการเสรจ็ข้ันตอน

ในการสง่ข้อมลูเข้าระบบ 

 

รูปที่ 9.1 สง่ข้อมูล (Sync to Host) 
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 ภายในเมนู จะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบได้ท าการบันทกึลงภายในตัวเครื่อง (พร้อมทีจ่ะท าการส่ง

ข้อมูล) ซึง่เมนูภายในเมนูสง่ข้อมลู เป็นเมนูทีผู่้ใช้สามารถเรยีกข้อมูลจุดทีบ่ันทึกขึ้นมาแสดงผล เพื่อท าการ

ตรวจสอบ หรือแก้ไขได้ 

 หมายเหตุ จะสังเกตุได้ว่า จะมีตัวเลขแสดง  ตรงมุมบนขวา   ของเมนู ในส่วนน้ี เป็นตัวเลขที่ช่วย

ให้ผู้ใช้งานทราบว่า ผู้ใช้ได้ท าการบันทึกข้อมูลจุดลงไปภายในตัวเครื่องแล้วกี่จุด  

 หมายเหตุ การส่งข้อมูล สามารถส่งได้มากกว่า 1 ข้อมูล หรอืเลือกเพียงบางข้อมลูที่ต้องการจะส่งได ้

 9.2 วิธีการส่งข้อมูล 

 1. กดเลือกที่ปุม่   ท้ายรายการข้อมลูที่ต้องการจะอพัโหลดข้อมูลไปยงัระบบ Server เมื่อกดเลือก

ข้อมูลที่ต้องการแล้วปุม่จะเปลี่ยนเป็น  แสดงว่าได้เลือกรายการที่ต้องการจะส่งแล้ว 

 2. กดที่ปุ่ม  

 

รูปที่ 9.2 วิธีการสง่ข้อมลู 
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 ก าลังส่งข้อมูล 

 

 

รูปที่ 9.3 ก าลงัสง่ข้อมลู 
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 เมื่อส่งข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งดังรูป 

 

 
รูปที่ 9.4 สง่ข้อมูลส าเรจ็  
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 9.3 วิธีการแก้ไขข้อมูล 

 ในกรณีที่ท าการบันทึกข้อมลูในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กดเลือกที่ปุ่ม   

ท้ายรายการข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม    

 

รูปที่ 9.5 วิธีการแก้ไขข้อมูล 
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 เลือกแก้ไข 
 

 
รูปที่ 9.6 แก้ไขข้อมูล 
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 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมลู (วิธีแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล วิธีการใช้งานเหมือนกับ บทท่ี 6 ท าข้อมูล 

(Manage Data)  

 

 

รูปที่ 9.7 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูล 
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บทท่ี 10 วิธีการใช้งานแบบออฟไลน์ เมนดูาวนโ์หลดข้อมูล 

 ในการเข้าใช้งานระบบ และการค้นหาข้อมลู จะต้องท าการเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อน ผู้ใช้งาน

ระบบท าการใส่ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน เพือ่เข้าสูร่ะบบ

 

 

รูปที่ 10.1 เข้าระบบ  
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 10.1 ขั้นตอนการใช้งานแบบออฟไลน์ 

 หลงัจากที่ผู้ใช้งานระบบท าการเข้าระบบแล้ว เข้าไปที่ตัง้ค่า และท าการกดเลือกที่ “ตั้งค่าระบบ” ดัง

รูป 

 

รูปที่ 10.2 ตั้งค่าระบบ 
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 เมื่อเข้ามาที่ตั้งค่าระบบ ให้ท าการกดเลือกที่ offline Mode ใช้งานโหมดออฟไลน์ ดังรูป 

 

รูปที่ 10.3 เลอืก offline Mode 

 ที่หน้าแรกระบบจะแสดงเมนูดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มข้ึนมาอีก 1 เมนู และท าการเข้าไปที่ เมนูดาวน์

โหลดข้อมูล 
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 10.2 ดาวน์โหลดข้อมูล (Download Data) 

 เมนูดาวน์โหลดข้อมลู (Download Data) ผู้ใช้งานระบบสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการ ขณะที่

ยังเช่ือมต่อสัญญาณ Internet เก็บข้อมลูไว้ภายในตัวเครื่องอุปกรณ์ภาคสนาม เพื่อน าข้อมลูไปใช้ต่อใน

ภาคสนาม 

 

รูปที่ 10.4 เมนูดาวน์โหลดข้อมลู 
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 10.3 วิธีการดาวน์โหลดข้อมูล 

 1. เลือกระบบของพื้นที่  

 

 

รูปที่ 10.5 เลอืกระบบของพื้นที ่
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 2. เลือกระดับภาคที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล 

 

 

รูปที่ 10.6 เลอืกระดับภาค 
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 3. เลือกระดับจังหวัดที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมลู 
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 4. เลือกระดับอ าเภอที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล 

 

 

รูปที่ 10.8 เลอืกระดับต าบล 
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 5. เลือกหมวดข้อมลูที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมลู หากไม่ท าการเลือกระบบจะท าการดาวน์โหลดข้อมูล

ทุกหมวดของประเภทข้อมูลในระบบ 

 

รูปที่ 10.9 เลอืกหมวด 
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 6. ใส่ค าค้นหาคือช่ือของ Poi ตามตัวอย่างใส่ค าค้นหา DLD 

 

 

รูปที่ 10.10 ใส่ค าค้นหา 
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 ดาวน์โหลดข้อมลูออฟไลน์อื่นๆ เป็นการดาวน์โหลดจุดสังเกต POI อื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน ปัม้น้ ามัน ที่

อยู่ในระบบของแผนที่ (เลือกหรือไม่เลือกก็ได้) 

 

 

รูปที่ 10.11 ดาวน์โหลดข้อมูลออฟไลนอ์ื่นๆ 
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 7. กดที่  เพื่อท าการดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่อง 

 

 

รูปที่ 10.12 ดาวน์โหลดข้อมลูลงเครื่อง 
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 8. ระบบแสดงจ านวนข้อมูลที่ท าการดาวน์โหลดเกบ็ไว้ในเครื่อง  

 

 

รูปที่ 10.13 ระบบแสดงจ านวนข้อมลู 

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System) 

สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์ภาคสนาม (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์) หน้าท่ี 117  
 

 9. กดเลือกที่  เพื่อไปหน้าเมนหูลัก 

 

 

รูปที่ 10.14 กลบัไปหน้าเมนหูลัก 
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 ที่หน้าหลักที่เมนูดาวน์โหลดข้อมูล จะแสดงจ านวนข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง  

 

รูปที่ 10.15 เมนูดาวน์โหลดข้อมลู 
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 10. เข้าไปที่ เมนูค้นหาโดยค า หรือ เมนูค้นหาโดยรัศม ีเพื่อเลือกข้อมลูที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องมา

ท าการแก้ไขข้อมลูหรือจัดท าข้อมลูเพิม่เติม  

 **หมายเหตุ ในขั้นตอนน้ีสามารถท าข้อมลูได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Internet  

 

 
รูปที่ 10.16 เข้าเมนูค้นหาโดยค า 
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 ในหน้าเมนูค้นหาโดยค า จะมีค าว่า   แสดงอยู่ เนื่องจากได้ต้ังค่า “offline Mode” 

ไว้ 

 11. กดที่ปุ่ม  ได้ทันที ระบบจะแสดงรายการที่ผู้ใช้งานระบบได้ดาวน์โหลดข้อมลูไว้ใน

เครื่อง จากนั้นเลือกที่ปุ่ม   เพื่อเข้าแก้ไขและใส่ข้อมูลจุดเพิม่เติม 

 

รูปที่ 10.17 ค้นหาโดยค าแบบออฟไลน ์
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 12. กดเลือกที่ปุ่ม   ที่ด้านท้ายของข้อมูลที่ตอ้งการแก้ไขข้อมูลหรือจัดท าข้อมลูเพิ่มเตมิ  

 

 

รูปที่ 10.18 การแก้ไขข้อมลู 
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 ตัวอย่าง แก้ไขข้อมูลหรอืจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการแก้ไขข้อมูลหรือจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่  

(บทท่ี 6 ท าข้อมูล (Manage Data)  

 

รูปที่ 10.19 ตัวอย่าง แก้ไขข้อมูล 
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 หลังจากที่แก้ไขข้อมูลหรือจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงข้ันตอนการส่งข้อมูลไปยังระบบ 

ผู้ใช้งาน จะต้องท าการเช่ือมต่อสัญญาณ Internet ทุกครั้ง และท าการกดเข้าไปที่ ส่งข้อมูล ในหน้าเมนูหลัก 

บทท่ี 9 ส่งข้อมูล (Sync to Host)  

 

รูปที่ 10.20 ตัวอย่างการส่งข้อมลู 
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 10.4 วิธีการลบข้อมูลในเมนู ดาวน์โหลดข้อมูล (Download Data) 

 เมื่อใช้งานข้อมลูทีท่ าการดาวน์โหลดข้อมลูมาเรียบร้อยแล้ว แนะน าให้ท าการลบออกทุกครัง้ เนื่องจาก

ข้อมูลทีท่ าการดาวน์โหลดมาจะกินพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ อุปกรณ์ภาคสนาม (Samsung Galaxy Tab 

4) ท าให้เครือ่งท างานช้า และใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 1. เข้าที่เมนู ดาวน์โหลดข้อมูล  

 

รูปที่ 10.21 เมนูดาวน์โหลดข้อมลู 
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 2. ข้อมูลที่ท าการดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง ดังรูป 

 

 

รูปที่ 10.22 ข้อมูลในเมนูดาวน์โหลดข้อมลู 
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 3. ท าการกดและลากนิ้วจากขวาไปซ้ายตรงข้อมลู ระบบจะแสดงปุม่ลบ 

 4. กดที่ปุ่ม ลบ เพื่อลบข้อมูลออกจากเมนูดาวน์โหลด 

 

รูปที่ 10.23 ลบข้อมูล 
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 4. ข้อมูลถูกลบออกจากเมนูดาวน์โหลดข้อมลู เรียบรอ้ย 

 

 

รูปที่ 10.24 ลบข้อมูลเรียบร้อย 


