
คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมง
ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

และผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 2



1. ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

และผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (1)

1. ค้นหาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการประมง



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (2)

2. ตรวจสอบพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (3)

3. วัดระยะทาง ค านวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (4)

4. ค้นหาเส้นทาง เพื่อไปยังสถานท่ีท่ีต้องการ



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (5)

5. บริการดาวน์โหลดข้อมูลท่ีส าคัญ



ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน (6)

6. ติดต่อสอบถาม
ข้อมูล หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
ระบบได้



การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/dof-map/id1242232507?l=th&ls=1&mt=8
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecartstudio.dofmap

https://itunes.apple.com/us/app/dof-map/id1242232507?l=th&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecartstudio.dofmap


การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS (1)

1. กดเข้าไปที่ App Store
2. ค้นหาแอปด้วยค าว่า DOF Map
3. กดติดตั้ง

1

2 3



การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS (2)

4

4. กดที่ไอคอน DOF Map 
เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน



การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android (1)

1. กดเข้าไปที่ Play Store หรือ Google Play
2. ค้นหาแอปด้วยค าว่า DOFMap
3. กดติดตั้ง

1

2

3



การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android (2)

4

4. กดที่ไอคอน DOF Map 
เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน



การตั้งค่าการเชื่อถือแอปพลิเคชันจากองค์กร กรณีระบบปฏิบัติการ iOS (1)

กรณีใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาคประชาชน บนอุปกรณ์ระบบปฏบิัตกิาร iOS น้ัน 
หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตั้งค่าการเชื่อถือแอปจากองค์กรตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. กดเมนู “การตั้งค่า”
2. กดเมนู “ทั่วไป”

1
2



3. กดเมนู “การจัดการ
อุปกรณ์”

4. ทีแ่อปส่วนองค์กร ให้
กดที่ “ECARTSTUDIO 
COMPANY LIMITED”3

4

การตั้งค่าการเชื่อถือแอปพลิเคชันจากองค์กร กรณีระบบปฏิบัติการ iOS (2)



5. กดเมนู “เชื่อถือ ECARTSTUDIO COMPANY LIMITED”
6. หากระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้กดที่ “เชื่อถือ”

5

6

การตั้งค่าการเชื่อถือแอปพลิเคชันจากองค์กร กรณีระบบปฏิบัติการ iOS (3)



การเปิด GPS บนระบบปฏิบตัิการ iOS

1. กดเมนู “การตั้งค่า”

2. กด “ความเป็นส่วนตัว”

3. กด “บริการหาต าแหน่งที่ตั้ง”

1
2

3

การเปิดใช้งาน GPS บนระบบปฏิบัติการ iOS (1)



การเปิด GPS ในอุปกรณ์ระบบปฏิบตัิการ iOS
(ต่อ)

4. ตรง “บริการหาต าแหน่งที่ตั้ง” ให้กดเปิด

4

การเปิดใช้งาน GPS บนระบบปฏิบัติการ iOS (2)



การเปิดใช้งาน GPS บนระบบปฏิบัติการ Android (1)

ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงภาค
ประชาชนมีฟังก์ชันค้นหาต าแหน่งปจัจุบัน
ของท่าน ณ ขณะใช้งาน

ก่อนใช้งานการฟังก์ชันค้นหาต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ให้ท่านเปิด GPS ใน
อุปกรณ์ของท่านเสียก่อน

การเปิด GPS บนระบบปฏิบตัิการ Android

วิธีที่ 1

ใช้น้ิวปาดแถบด้านบนลงมา แล้วกดเปิดปุ่ม 
“ต าแหน่ง”



การเปิด GPS ในอุปกรณ์
ระบบปฏิบตัิการ 
Android

วิธีที่ 2

1.กดเมนู “ตั้งค่า”

2.เลื่อนหน้าจอลงมา แล้ว
กดเมนู “ความเป็น
ส่วนตัวและความ
ปลอดภัย”

1

2

การเปิดใช้งาน GPS บนระบบปฏิบัติการ Android (2)



การเปิด GPS บน
ระบบปฏิบตัิการ 
Android

วิธีที่ 2 (ต่อ)

3. กดเมนู “ต าแหน่ง”

4. กด “เปิด”

3
4

การเปิดใช้งาน GPS บนระบบปฏิบัติการ Android (3)



เมนูต่าง ๆ ในหน้าแรก

1.ปุ่มสามขีดด้านบน : กดเพื่อดูเมนูย่อยอ่ืน ๆ

2.แผนที่ : กดเพื่อไปหน้าแผนที่ส าหรับค้นหาข้อมูล

3.ติดต่อ : กดเพื่อไปหน้า “ติดต่อกรมประมง”

4.ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น : กรณีที่ท่านเลื่อนลงไปที่หน้าอื่น ให้กดปุ่มนี้
เพื่อกลับไปหน้าแรกซึ่งอยู่ด้านบนสุด



แผนที่

1

2



แผนที่ > การแสดงช้ันข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ

ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ชั้นข้อมูลเขตเหมาะสมต่อการเกษตร การท าประมง และชั้นข้อมูล
พื้นที่เสี่ยง

• ผู้ใช้สามารถเปิดดูชั้นข้อมูลดังกล่าวเพื่อน ามาเปรยีบเทียบและตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้

• ผู้ใช้สามารถเปิดชั้นข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงทีท่่านค้นหา โดยผู้ใช้จะสามารถ
ทราบได้ทันทีว่า จุดที่แสดงผลบนแผนที่ ซ้อนทับบริเวณชั้นข้อมูลใดบ้าง

1 

2



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > เขตเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > เขตเหมาะสมต่อการปลูกข้าว



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > พื้นที่ชลประทาน



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > เขตป่าสงวนแห่งชาติ



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ > พื้นที่แห้งแล้งซ้ าซาก



แผนที่ > ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้ใช้สามารถเปิดชั้นข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงทีท่่านค้นหา โดยผู้ใช้จะสามารถ
ทราบได้ทันทีว่า จุดที่แสดงผลบนแผนที่ ซ้อนทับบริเวณชั้นข้อมูลใดบ้าง



แผนที่ > การค้นหาและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมประมง (1)

ท่านสามารถค้นหา
ต าแหน่งของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ด้านการประมงได้โดย

1.กดปุ่มแว่นขยาย

จากน้ันระบบจะแสดง
หน้าต่างส าหรับกรอก
และเลือกเงื่อนไขการ
ค้นหาข้อมูล1



แผนที่ >การค้นหาและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมประมง (2)

2.กรอกหรือเลือก
เงื่อนไขได้ดังต่อไปน้ี

• กรอกค าค้นหา

• เลือกประเภท
ข้อมูล

• เลือกจังหวัด

2



แผนที่ >การค้นหาและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมประมง (3)

2.กรอกหรือเลือก
เงื่อนไขได้ดังต่อไปน้ี

• กรอกค าค้น

• เลือกประเภทข้อมูล

• เลือกจังหวัด

3.กดปุ่ม “ค้นหา”

2

3



แผนที่ >การค้นหาและแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมประมง (4)

• จากน้ันระบบจะ
แสดงผลการค้นหาเป็น
หมุดสีฟ้าบนแผนที่

• สามารถกดที่หมุดที่
ต้องการเพื่อดู
รายละเอียดของหมุดที่
ท่านเลือก



แผนที่ > การค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของข้อมูลที่แสดงในระบบ

ผู้ใช้สามารถกดที่
บริเวณ “พิกัด” เพื่อ 
เชื่อมการแสดงผลไป
ยังหน้า Google map



ผู้ใช้สามารถเลือกแผนที่ฐานได้ ตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน

แผนที่ฐาน ได้แก่

 Google Maps

 Ecart Maps

 Bing Maps

แผนที่ > การแสดงข้อมูลพื้นหลังแบบต่าง ๆ (แผนที่ฐาน หรือ Map Sources) (1) 

1 

2



แผนที่ > การแสดงข้อมูลพื้นหลังแบบต่าง ๆ (แผนที่ฐาน หรือ Map Sources) (1) 



แผนที่ > โหมดแผนที่ (1) 

โหมดแผนที่ คือ
รูปแบบการแสดง
แผนที่ ได้แก่

 ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
(Satellite)

 แผนที่ลายเส้น 
(Road)

 แผนที่โหมด
ผสม (Hybrid)

 แผนที่ทางด่วน 
(Express Way)



แผนที่ > โหมดแผนที่ (2) 

โหมดแผนท่ีจะข้ึนอยู่กับแผนท่ีฐาน
ท่ีท่านเลือก เนื่องจากแผนที่ฐาน
อาจจะมีโหมดแผนที่ให้เลือกไม่
เท่ากัน เช่น

 แผนท่ีฐาน Google Maps มี
โหมดต่อไปนี้

 โหมดแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
(Satellite)

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 โหมดแผนท่ีโหมดผสม 
(Hybrid)

 ส่วนแผนท่ี Ecart Maps มีเฉพาะ

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 แผนท่ีทางด่วน (Express 
Way)



แผนที่ > โหมดแผนที่ (3) 

โหมดแผนท่ีจะข้ึนอยู่กับแผนท่ีฐาน
ท่ีท่านเลือก เนื่องจากแผนที่ฐาน
อาจจะมีโหมดแผนที่ให้เลือกไม่
เท่ากัน เช่น

 แผนท่ีฐาน Google Maps มี
โหมดต่อไปนี้

 โหมดแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
(Satellite)

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 โหมดแผนท่ีโหมดผสม 
(Hybrid)

 ส่วนแผนท่ี Ecart Maps มีเฉพาะ

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 แผนท่ีทางด่วน (Express 
Way)



แผนที่ > การค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศตามขอบเขตแผนที่ (1)

ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการ
ประมงจากขอบเขต
แผนที่ในหน้าจอ
ปัจจุบันที่ก าลังใช้งาน
อยู่ได้โดย

1.เลื่อนแผนที่ไปยัง
บริเวณที่ต้องการค้นหา
ข้อมูล

2.กดปุ่มแว่นขยาย

3.กดกาถูกที่ “ค้นหา
ตามขอบเขตแผนที่”

4.กดปุ่ม “ค้นหา”
2

3

4



จากน้ันระบบจะแสดงหมุดขอ้มูลเชิงพื้นที่
ด้านการประมงในขอบเขตแผนที่ที่ท่านเลือก

แผนที่ > การค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศตามขอบเขตแผนที่ (2)



แผนที่ > การค้นหาต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

ท่านสามารถทราบต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ณ ขณะใช้
งานได้ 

ก่อนใช้งานการค้นหาจากพิกัด
ปัจจุบันของผู้ใช้ ให้ท่านเปิด 
GPS ในอุปกรณ์ของท่าน
เสียก่อน

หลังจากเปิดใช้งาน GPS แล้ว 
สามารถค้นหาต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ณ ขณะใช้
งานได้โดยกดปุ่ม “พิกัดของ
คุณ” หรือปุ่ม 

จากน้ันระบบจะแสดงจุดสีฟ้า
ในแผนที่ แสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันที่ท่านก าลังใช้งานอยู่



แผนที่ > การค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมประมง > การปิดหน้าต่างค้นหาข้อมูล

กรณีต้องการปิดหน้าต่าง
ค้นหาข้อมูล ให้กดที่ปุ่ม 
“ยกเลิก”



การแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (1)

1

2



การแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (2)



เกี่ยวกับระบบ

1

2



เกี่ยวกับระบบ > วัตถุประสงค์



เกี่ยวกับระบบ > ระบบ DOF MAP



เกี่ยวกับระบบ > รายละเอียดข้อมูล



เกี่ยวกับระบบ > จ านวนข้อมูล



บริการข้อมูล (1)

1

2



บริการข้อมูล (2)



บริการข้อมูล > เอกสารเผยแพร่



บริการข้อมูล > คู่มือการใช้งาน



บริการข้อมูล > แบบฟอร์ม



บริการข้อมูล > หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ติดต่อ (1)

1

2



ติดต่อ (2)

1

2



ติดต่อ (3)



2.การใช้งานแผนที่แผนที่ในเบื้องต้น
และเครื่องมือในแผนที่



แผนที่ > เครื่องมือบนแผนที่

ค้นหาข้อมูลเชิงพื้นท่ี
ด้านการประมง

มาตราส่วนบรรทัด
(สเกล)

ระดับการซูม

กลับไปหน้าแรก

เมนูตั้งค่า

ช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

แผนท่ีฐาน (Map Sources)

โหมดแผนที่

ทางแยกบนทางด่วน

เครื่องมือวัด

แบบจ าลองสามมิติของอาคาร

แสดงต าแหน่งปัจจุบัน
ของผู้ใช้



 การเลื่อนแผนที่ (pan) : ใช้น้ิวแตะที่ตัวแผนที่ค้างไว้แล้ว
เลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ

 การย่อแผนที่ (Zoom Out) : ใช้ 2 น้ิวแตะที่ตัวแผนที่
แล้วหุบเข้า

 การขยาย (Zoom In) : ใช้ 2 น้ิวแตะที่ตัวแผนที่แล้วถ่าง
ออก

แผนที่ > การใช้งานแผนที่เบื้องต้น 



ผู้ใช้สามารถเลือกแผนที่ฐานได้ ตามความ
ถนัดในการใช้งาน

แผนที่ฐาน ได้แก่

 Google Maps

 Ecart Maps

แผนที่ > แผนที่ฐาน (Map Sources) (1) 

1 

2



แผนที่ > แผนที่ฐาน (Map Sources) (2) 



แผนที่ > โหมดแผนที่ (1) 

โหมดแผนที่ คือ
รูปแบบการแสดง
แผนที่ ได้แก่

 ภาพถ่าย
ดาวเทียม 
(Satellite)

 แผนที่ลายเส้น 
(Road)

 แผนที่โหมด
ผสม (Hybrid)

 แผนที่ทางด่วน 
(Express Way)



แผนที่ > โหมดแผนที่ (2) 

โหมดแผนท่ีจะข้ึนอยู่กับแผนท่ีฐาน
ท่ีท่านเลือก เนื่องจากแผนที่ฐาน
อาจจะมีโหมดแผนที่ให้เลือกไม่
เท่ากัน เช่น

 แผนท่ีฐาน Google Maps มี
โหมดต่อไปนี้

 โหมดแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
(Satellite)

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 โหมดแผนท่ีโหมดผสม 
(Hybrid)

 ส่วนแผนท่ี Ecart Maps มีเฉพาะ

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 แผนท่ีทางด่วน (Express 
Way)



แผนที่ > โหมดแผนที่ (3) 

โหมดแผนท่ีจะข้ึนอยู่กับแผนท่ีฐาน
ท่ีท่านเลือก เนื่องจากแผนที่ฐาน
อาจจะมีโหมดแผนที่ให้เลือกไม่
เท่ากัน เช่น

 แผนท่ีฐาน Google Maps มี
โหมดต่อไปนี้

 โหมดแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
(Satellite)

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 โหมดแผนท่ีโหมดผสม 
(Hybrid)

 ส่วนแผนท่ี Ecart Maps มีเฉพาะ

 โหมดแผนท่ีลายเส้น (Road)

 แผนท่ีทางด่วน (Express 
Way)



แผนที่ > ทางแยกบนทางด่วน

 สามารถดูต าแหน่งทางแยกบนทางด่วนเมื่อแผนที่อยู่ในระดับการซูมตัง้แต ่16 หรือมากกว่า

 กดปุ่ม        เพื่อแสดงต าแหน่งทางแยกบนทางด่วน จากน้ันระบบจะแสดงหมุด         ตามแนวทางด่วน

 หากต้องการซ่อนต าแหน่งทางแยกบนทางดว่น ให้กดปุ่ม         อีกครั้ง



แผนที่ > มาตราส่วนบรรทัด และระดับการซูม

 มาตราส่วนบรรทัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการซูมแผนที่

 ยิ่งซูมแผนที่เข้า มาตราส่วนจะใหญ่ขึ้น 

 ยิ่งซูมแผนที่ออก มาตราส่วนจะเล็กลง

มาตราส่วนบรรทัด
(สเกล)

ระดับการซูม



แผนที่ > เมนูตั้งค่า

เมนูตั้งค่า 

ใช้ส าหรับตั้งค่า

การใช้งานแผนที่ 

และเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ต่าง ๆ ในแผนที่



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > เส้นทางจราจร Google Traffic

1.เลือกแผนท่ีฐานเป็น Google Maps เนื่องจาก Google Traffic สามารถใช้งานได้เฉพาะบนแผนท่ีฐาน Google Maps เท่านั้น

2. กดท่ีปุ่ม

3. กดท่ีปุ่ม “จราจร”

4.การดูเส้นทางจราจรกดเปิดท่ีเมนู “Google Traffic” จากนั้นระบบจะแสดงความหนาแน่นของการจราจรเป็นสี เขียว, ส้ม, แดง

1

2

3

4



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > เส้นทางจราจร Google Traffic

เม่ือกดเปิดท่ีเมนู “Google 
Traffic” ระบบจะแสดง
ความหนาแน่นของ
การจราจรเป็นสีดังนี้

1. สีเขียว คือ การจราจร
คล่องตัว

2. สีส้ม คือ การจราจร
หนาแน่น

3. สีแดง คือ การจราจร
ติดขัด(แต่รถยังเคลื่อนที่ได้)

4. สีแดงเข้ม คือ การจราจร
ติดขัดมาก(รถเคลื่อนที่ไม่ได้)

ก่อนเปิด Google Traffic เปิด Google Traffic แล้ว



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > การเปิดใช้งานเครื่องมือวัด

1. กดท่ีปุ่ม

2. กดท่ีปุ่ม “เคร่ืองมือ”

3. กดเปิดเมนู “เคร่ืองมือวัด” 
ระบบจะแสดงชุดเคร่ืองมือวัด

1

2

3



แผนที่ > การใช้งานเครื่องมือวัด > การวัดระยะทาง (1)

1. กดปุ่ม  

2. กดเลือกหน่วยวัดระยะทาง กม. 
(กิโลเมตร) หรือไมล์ ตามต้องการ

3. กด 1 ครั้งที่จุดเริ่มต้นของการวัด
ระยะทาง

4. กดเป็นจุด ๆ เพื่อวัดระยะทางในแผนที่

เมื่อท่านสิ้นสุดการวัดระยะทางที่จุดใด 
ระบบจะแสดงตัวเลขบอกจ านวน
ระยะทางที่ข้างปุ่มหน่วยวัดระยะทาง

หากต้องการลบเส้นวัดระยะทาง ให้กดปุ่ม
กากบาท

12

4

3

ลบ



แผนที่ > การใช้งานเครื่องมือวัด > การวัดระยะทาง (2)

• สามารถย้ายจุดเปลี่ยนหลัก (Node 
หลัก) ซึ่งเป็นจุดสีขาวทึบ โดยแตะค้างไว้
ที่ Node หลัก แล้วลากไปวางในต าแหน่ง
ที่ต้องการ

• สามารถลบ Node หลัก โดยกด 1 ครั้ง
ที่ Node หลักที่ต้องการ

• สามารถเพิ่ม Node โดยการกดที่ 
Node รอง (จุดโปร่งแสง) ระบบจะแสดง 
Node รองอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นมา

• กรณีต้องการลบเส้นวัดระยะทาง ให้กด
ปุ่มกากบาทNode หลัก

ลบ

Node รอง



แผนที่ > การใช้งานเครื่องมือวัด > การวัดพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

1. กดที่ปุ่ม

2. กดเลือกหน่วย ตร.กม. (ตารางกิโลเมตร), ไร่ หรือ 
เอเคอร์ ตามต้องการ

3. กด 1 ครั้ง ที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการ

4. จากน้ันกดเป็นจุด ๆ ตามเส้นรอบรูปของรูปหลาย
เหลี่ยมที่ท่านต้องการวัด

ระบบจะแสดงขนาดพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมที่ด้านข้างหน่วย
วัด

• หากต้องการย้ายต าแหน่ง Node หลัก ให้แตะค้างที่ 
Node หลัก (จุดทึบแสง) แล้วลาก

• หากต้องการเพิ่ม Node ให้แตะค้างที่ Node รอง (จุด
โปร่งแสง) แล้วลาก

• กรณีต้องการลบรูปหลายเหลี่ยม ให้กดปุ่มกากบาท

1
24

3

ลบ

Node หลัก

Node รอง



แผนที่ > การใช้งานเครื่องมือวัด > การวัดพื้นที่วงกลม

1. กดท่ีปุ่ม

2. กดเลือกหน่วย ตร.กม. (ตารางกิโลเมตร), ไร่ หรือ 
เอเคอร์ ตามต้องการ

3.หากใช้งานคร้ังแรก ระบบจะแสดงรูปวงกลมขนาดใหญ่
บนแผนท่ีก่อน ให้ท่านซูมแผนที่ออก แล้วปรับขนาดวงกลม
ให้เล็กลงตามต้องการโดยแตะค้างท่ีปลายรัศมีแล้วลาก

4.หากต้องการย้ายต าแหน่งวงกลม ให้ท่านแตะค้างท่ีจุด
ศูนย์กลางของรูปวงกลม แล้วลากมายังต าแหน่งท่ีต้องการ

5.แตะค้างไว้ที่จุดปลายของรัศมีวงกลม แล้วลากออกมาใน
ระยะทางของรัศมีตามต้องการเพ่ือปรับขนาดวงกลม ระบบ
จะแสดงความยาวของรัศมีวงกลม

ระบบจะแสดงขนาดพ้ืนที่รูปวงกลมท่ีด้านข้างหน่วยวัด

• กรณีต้องการลบรูปวงกลม ให้กดปุ่มกากบาท

1

2

4

3

ลบ



แผนที่ > การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง > ที่ตั้งปัจจุบัน (1)

ท่านสามารถทราบต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ณ ขณะใช้
งานได้

ก่อนอ่ืน ให้เปิดใช้งานปุ่ม 
“ที่ตั้งปัจจุบัน” ก่อน

1. กดที่ปุ่ม 

2. กดที่ปุ่ม “ตั้งค่า”

3. กดเปิดเมนู “ที่ตั้งปัจจุบัน”

จากน้ันระบบจะแสดงปุ่ม 
“ที่ตั้งปัจจุบัน” ขึ้นมา1

2
3



แผนที่ > การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง > ที่ตั้งปัจจุบัน (2)

ท่านสามารถทราบต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ณ ขณะใช้
งานได้ 

ก่อนใช้งานการค้นหาจากพิกัด
ปัจจุบันของผู้ใช้ ให้ท่านเปิด 
GPS ในอุปกรณ์ของท่าน
เสียก่อน

หลังจากเปิดใช้งาน GPS แล้ว 
สามารถค้นหาต าแหน่ง
ปัจจุบันของท่าน ณ ขณะใช้
งานได้โดยกดปุ่ม “พิกัดของ
คุณ” หรือปุ่ม 

จากน้ันระบบจะแสดงจุดสีฟ้า
ในแผนที่ แสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันที่ท่านก าลังใช้งานอยู่



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > การเปิดใช้งานมาตราส่วนบรรทัด (สเกล)

1. กดที่ปุ่ม

2. กดที่ปุ่ม “ตั้งค่า”

3. กดเปิดเมนู 
“สเกล” ระบบจะ
แสดงมาตราส่วน
บรรทัดขึ้นมา

1

2

3



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > การเปิดใช้งานแบบจ าลองสามมิติและทางแยก

1. กดท่ีปุ่ม

2. กดท่ีปุ่ม “ตั้งค่า”

3. กดเปิดเมนู “โมเดลสาม
มิติ/ทางแยก” ระบบจะแสดง
ปุ่มดูแบบจ าลองอาคารสาม
มิติ และปุ่มดูทางแยกบนทาง
ด่วนข้ึนมา

1

2 3

ทางแยกบนทางด่วน

แบบจ าลองอาคารสามมิติ



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > เลือกภาษา

ส่วนน้ีเป็นการเลือก
ภาษาในแผนที่และเมนู
เครื่องมือในแผนที่

1. กดที่ปุ่ม

2. กดที่ปุ่ม “ภาษา”

3. กดเลือกภาษาที่
ต้องการ

1

2

3



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > เลือกภาษา > ภาษาไทย



แผนที่ > เมนูตั้งค่า > เลือกภาษา > ภาษาอังกฤษ



แผนที่ > การพาไปยังพิกัดที่ต้องการ (1)

กรณีที่มีเลขพิกัด 
สามารถให้ระบบพาไป
ยังพิกัดที่ต้องการได้
ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดที่ปุ่ม

2. กดที่ปุ่ม “เครื่องมือ”

3. กดปุ่ม “พาไป”

1

2 3



แผนที่ > การพาไปยังพิกัดที่ต้องการ (2)

4.กดเลือกระบบพิกัดตาม
ต้องการ

• ค่าพิกัดแบบจุดทศนิยม คือ
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ องศา
แบบทศนิยม

• ค่าพิกัดแบบเมตร คือ ระบบ
พิกัด Universal Transverse 
Mercator (UTM)

• ค่าพิกัดแบบองศา คือ ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์แบบองศา 
ลิปดา พิลิปดา)

5. กรอกค่าพิกัดตามต้องการ

6. กดปุ่ม 

หมายเหตุ: กรณีต้องการล้างค่า
พิกัดท่ีกรอก ให้กดปุ่มกากบาท
หลังค่าพิกัด

4
5

6



แผนที่ > การพาไปยังพิกัดที่ต้องการ (3)

ระบบจะแสดงหมุดสีฟ้า            
ตามค่าพิกัดที่ท่านกรอก

เมื่อสักครู่นี้

หากต้องการซ่อนหมุด ให้กดที่หมุดสีฟ้า 
แล้วกดปุ่ม Cancel



แผนที่ > การพาไปยังพิกัดที่ต้องการ > ค่าพิกัดแบบองศา

4
5

6



แผนที่ > การพาไปยังพิกัดที่ต้องการ > ค่าพิกัดแบบเมตร

4 5

6

กรอกค่าดังนี้

• ค่า Easting (E หรือ 
X) : คือพิกัดทาง
ตะวันออก ตามแนวนอน

• ค่า Northing (N หรือ
Y) : คือ พิกัดทางเหนือ 
ตามแนวตั้ง

• Zone ในประเทศไทย 
ให้ใส่ค่าตามโซนให้
ถูกต้อง เป็น 47 หรือ 48
และไม่มีตัวอักษร



แผนที่ > การแปลงพิกัด

ท่านสามารถแปลงพิกัด
ไปมาระหว่างระบบ 
UTM และระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ องศาแบบ
ทศนิยม (Decimal) ได้
ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม

2. กดปุ่ม “เครื่องมือ”

3. กดปุ่ม “แปลงพิกัด”
1

2 3



แผนที่ > การแปลงพิกัดจากองศาแบบทศนิยม (Decimal) ไปเป็น UTM

หมายเหตุ: กรณี
ต้องการล้างค่าพิกัดที่
กรอก ให้กดปุ่ม
กากบาทหลังค่าพิกัด
4. ใส่ข้อมูลค่าพิกัด 
ละติจูด, ลองจิจูด

5. จากน้ันกดปุ่ม

ระบบจะแปลงพิกัด
และแสดงค่าพิกัด 
UTM โดยอัตโนมัติ

4

5



แผนที่ > การแปลงพิกัดจาก UTM ไปเป็นพิกัดองศาแบบทศนิยม (Decimal)

4. ให้กรอกค่า
• Easting (E หรือ X)
• Northing (N หรือ Y)
• เลขโซน (Zone) ไม่
ต้องมีตัวอักษร

5. จากน้ันกดปุ่ม

ระบบจะแปลงพิกัดและ
แสดงค่าพิกัดองศาแบบ
ทศนิยมโดยอัตโนมัติ

4

5



จบการน าเสนอ
(ตอบข้อซักถาม)


