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ที่ได้ทําการดา
ณ์ภาคสนาม 
ใช้เมนูส่งข้อมู

งทุนดา้นปศุสัตว ์

estock System) 

หน้าท่ี 13  

บบ ซึ่งผู้ใช้
งไปในระบบ 
 เช่นชื่อของ
ธ์ิ 
ครื่อง (จดุที่
ตร) ข้อจํากัด: 
ไม่ได้ยืนอยู่ใน

องการ
สญัญาณ 
าวน์โหลดมา 
 
มูล 

 

 

 

 
น 

 



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

บทที่ 6
 

 
“ทําข้อมู

1. พิกัด (
2. รายละ
3. รูปภา
4. สถิติ (
5. อ่ืน ๆ 
6. การทํ
วงกลม 
7. การแส
8. ปุ่มบัน

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6 ทําข้อมูล 
6.1 ทําข้อมลู

เมนนูี
(ข้อมู

เมื่อเข้าหน้าเ
มูล” โดยภายใ

 (POIs) : เป็นก
ะเอียด (Desc
พ (Photo) : 

 (Statistic) : เ
 (Others) : : 
ําข้อมูลจุด ป

สดงแผนที่ในแ
นทึก 

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

 (Manage
ล  (Manage
นี้ใช้สําหรบั ก
มูลที่เพิ่มใหมจ่

เมนูหลัก และ
ในเมนู จะมีเม

การกําหนดจดุ
cription) :  เป็
  ถ่ายภาพของ
เป็นการเก็บขอ้
 แบบฟอร์มสาํ
ระเภทต่าง ๆ

แบบต่าง ๆ ซึ่

สารสนเทศเขตเศ

e Data) 
 Data) 
รณีที่ผูใ้ช้งานร
จะต้องไม่ซ้ํากบั

ะต้องการทําข้
นูต่าง ๆ ที่ผู้ใ

ดที่ต้ังของจุด 
ป็นการใส่ราย
งจุดโดยสามา
อมูล เช่น ตู้จด
าหรับกรอกข้อ
  ซึ่งแบ่งเป็น

งมี 2 แบบใช้

ศรษฐกิจเพือ่การ

ระบบต้องการ
บข้อมูลที่มอียู

รูปเมนูทําขอ้
ข้อมูลใหม่  ที่
ใช้ควรทราบดั

 โดยกดที่ปุ่ม 
ละเอียดข้อมลู
ารถภ่ายภาพจ
ดหมาย ฯลฯ 
อมูลโดยแบ่งต

น 4 ประเภท 

้เลือกแสดงผล

 

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

รเพิ่มข้อมูลให
ยู่แล้วในระบบ

อมลู 
เป็นยังไม่เคย
ังนี้  

  เพื่อ
ลของจุด ประ
จากกล้อง หรอื
 
ตามประเภทข
 คือ ข้อมูลจุด 

ล คือ มุมมองถ

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

หม่ลงไปในระบ
)  

มีช่ืออยู่ในระ

อเป็นการปักจ
ะเภทของจุด แ
อเลือกภาพจา

ของจุดข้อมูล 
 ข้อมูลเส้น ข้

ถนน และ มุม

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

บบ  

ะบบ ทําได้โดย

จุดพิกัดตําแห
 และที่อยู่ของจ
ากในเครื่องกไ็

 
ข้อมูลรูปเหลี่ย

มมองดาวเทียม

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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ยเข้าไปท่ีเมนู

น่งของข้อมูล 
จุด 
ได้ 

ยม และข้อมูล

ม 

 

 

นู 

 

ล



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 
 การแ
มุมมองด
โดยมีลักษ
 1. 
 2. 
 

หมายเห
ภาคสนา
 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

การแสดงแผน
แสดงแผนทีใ่น
ดาวเทียม 
ษณะเฉพาะดั
มุมมองถนน 
มุมมองดาวเที

ตุ สามารถ Z
ม  

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

นทีใ่นหน้าทําข
นหน้าทําข้อมู

ังนี้ 
 คอื ภาพแผน
ทยีม คือ ภาพ

ZOOM IN แล

สารสนเทศเขตเศ

ข้อมูล 
ล สามารถแส

ที่แบบลายเส้น
แผนที่ภาพถา่

 รูปแ
ละ ZOOM OU

 

ศรษฐกิจเพือ่การ

สดงลักษณะขอ

นถนน 
ายจากดาวเทยี

แผนที่ในรปูแบ
UT ได้โดยวิธี

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

องแผนที่ได้ 2

ยม 

บบต่าง ๆ 
เดียวกับการ 

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

2 แบบ คือแบบ

 ขยายเข้า-ออ

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

บ มุมมองถนน

อก ของการใช้

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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น และ 

 

ช้งาน อุปกรณ์

 

 

ณ์



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 

 

 
 

 

 
อยู่ ณ ปัจ
 
 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6.2 การแสด

กดที่ปุ่ม 

และกดที่  
6.3 ปุ่มเครื่อ

กดที่ปุ่ม  
จุดเรียบร้อยแ
6.4 ปุ่มเครื่อ

กดที่ปุ่ม  
จจุบัน 

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

ดงผลภาพแผน

  เพื่อแสดง

 เพื่อกลับ
งมือย้อนกลับ

    เพื่อใชส้ํ
แล้ว   (ใช้ได้ใน
งมือย้อนกลับ

   เพือ่ใช้สํ

สารสนเทศเขตเศ

นทีแ่บบเต็มจ

งผลภาพแผนที

รูปการ

บไปแสดงผลแ
บมายังจุดพิกั

สาํหรับกรณีทีเ่
นกรณีที่ปักจุด
บมายังพิกัด G

าหรับกรณีทีเ่

 

ศรษฐกิจเพือ่การ

จอ 

ที่แบบเต็มจอ 

รเลือกแผนที่แ

แบบหน้าแผนท
ัด    

เลือนดูภาพแผ
ดพิกัดแล้ว) 
GPS   

เลือนดูภาพแผ

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

 

แบบเต็มจอ 

ที่และเมน ู

ผนที่แล้วต้องก

ผนที่แล้วต้องก

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

การย้อนกลับม

การย้อนกลับม

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

มายังจุดพิกัด

มายังจุดพิกัด 

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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ที่ทําการปัก

 GPS ที่ยืน

 

 



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 
 
วงกลม (

 
 

 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6.5 การทําข้
การทําข้อมูล
Circle) เก็บข้

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

ขอ้มูลจุด 
จดุสามารถเลื
ข้อมูลของพิกัด

สารสนเทศเขตเศ

ลอืกได้ 4 รูปแ
ดละติจูด ลอง ิ

  เพื่อเลื

รู
 

ศรษฐกิจเพือ่การ

แบบ ได้แก่ จุด
จิจูดของสถาน

ลอืกรูปแบบข

รูปการทําข้อมู

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

ด (Point)  เสน้
นที่ต้ัง โดยคลิ

องจุดข้อมูล  

มูลจุด 

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

น (Line)  รูป
กที ่

 

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

ปเหลี่ยม (Poly

 

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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ygon) 

 

 



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 
 

สัญลักษณ
ผู้ใช้งานร
 

 อยู่ใ

 
ป

ภาคสนา
Lat/Lon

 ใ

เพิ่มพิกัด
 

ตําแหน่ง

ปุ่ม 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6.6 ตัวอย่าง
จุดตัวอย่างกา

ณ์เป็น สีเขียว
ระบบ สามารถ
หมายเหต ุกา

ในตําแหนง่ที่ต

6.7 ตัวอย่าง
ประเภทข้อมูล

ม จับสัญญาณ
ng ลงในระบบ

ในกรณีที่เปน็

ดให้กดที่ปุ่ม 
หมายเหต ุกา

ที่ต้องการแลว้

  

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

การทําข้อมลู
ารทําข้อมูลปร

   จา
ถที่จะแตะบริ
ารเลื่อนตําแห

ต้องการ เมื่อไ

การทําข้อมลู
ลเส้นใช้ในกรณี

ณ GPS ได้แล้ว
บเพื่อระบุพิกัด

นขอ้มูลแบบเส้

ารลากเส้นทําไ

ว กดปุ่ม 

สารสนเทศเขตเศ

ลประเภทข้อมู
ระเภทข้อมูลจ

ากนั้นกดที่ปุ่ม
เวณช่อง Lati

หน่งที่ต้องการ

ได้ตําแหน่งทีต้่

รูปตัว
ลเสน้ 
ณผีู้ใช้ต้องการ

ว จะมสีญัลักษ
ด หรือสามารถ

สน้ จะต้องบันท

  
ได้โดยใช้นิ้วล

 ใช้นิ้วลากตํ

ศรษฐกิจเพือ่การ

มูลจุด 
จุด เมื่อเครื่อง

  เพื่อบั
itude/Longit
เพื่อจะปักจุดท

ต้องการแล้ว ก

วอย่างประเภท

วัด ระยะของ

ษณ์เป็น สีเขยี
ถคลิกที่ช่องค่

ทึกค่า Lat/Lo

ลากบนแผนที ่

ตําแหน่งถัดไป

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

อุปกรณ์ภาคส

ันทึกค่า Lat/
tude หากผู้ใ
ทําได้โดย การ

 กดปุ่ม   

ทข้อมูลจุด 

งรั้ว แนวทางก้ั

ยว  จ
าพิกัดเพื่อใสค่

ong อย่างน้อ

 โดยให้กากบา

ปให้ กากบาท 

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

สนาม จับสัญญ

Long ลงระบ
ช้มีค่า Lat/Lo
รใช้นิ้วลากบน

 

ก้ัน หรือถนน 

จากนั้นกดที่ปุ่ม
ค่าพิกัดเองได้ 

 
ย 2 ตําแหนง่

าท  อยู่ในต

  อยู่ในตําแ

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

ญาณ GPS ได้

บบเพื่อระบุพิกั
ong ที่กําหนด
นแผนที่ โดยที่

 เป็นต้น เมื่อเค

ม  เพื่อบ
 

งขึ้นไป ในกรณ

ตําแหน่งทีต้่อง

แหน่งทีต้่องก

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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ด้แล้ว จะมี

กัด 
ดมาแล้ว  
ให้กากบาท 

ครื่องอุปกรณ์

บันทึกค่า 

ณทีี่ต้องการ

งการ เมื่อได้

าร แล้วกด

 

 



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 
 ใ

อุปกรณภ์

ปุ่ม 

 

ได้ตําแหน

กดปุ่ม 

 ใ

ต้องการเ

 

 

 
 
 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6.8 ตัวอย่าง
ใช้ในกรณีผูใ้ช้

ภาคสนาม จบั

 เพื่อบันทึกค

หมายเหต ุกา

น่งที่ต้องการแ

   

ในกรณีที่เปน็

เพ่ิมพิกัดให้กด

สามารถเลือก

ปรับสีพ้ืนของ

ปรับความทึบ

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

การทําข้อมลู
ช้ต้องการทําข้

บสญัญาณ GP

ค่า Lat/Long 

ารลากเส้นทําไ

แล้ว กดปุ่ม 

นขอ้มูลแบบโพ

ดที่ปุ่ม  

กสีของเส้น (เส้

งรูปเหลี่ยม 

บแสงของโพลี

สารสนเทศเขตเศ

ลประเภทข้อมู
้อมูลเป็นรูปห

PS ได้แล้ว จะม

ลงในระบบเพือ่

ได้โดยใช้นิ้วล

 ใช้นิ้วลาก

รูปตัวอยา่

พลกีอน จะต้อ

สน้ขอบของรูป

 

กอน  

 

ศรษฐกิจเพือ่การ

มูลโพลีกอน  
หลายเหลี่ยม เ

มีสญัลักษณ์เป็

อระบุพิกัด (ห

ลากบนแผนที ่

กตําแหน่งถัดไ

างประเภทขอ้
 

องบันทึกค่า L

 

ป) โดยการเลอื

 

ระบบภูมิสา
(Econ

ลงทุนดา้นปศุสัต

 
 เช่น การกําหน

ป็น สีเขียว 

หากต้องการใส่ค

 โดยให้กากบา

ไปให้ กากบาท

อมูลรูปเหลี่ยม

at/Long อยา่

อกเมนู สีเส้น 

 

ารสนเทศเขตเศรษ
omic Investme

ตว ์

นดขอบเขตขอ

 (อยู่ในห

ค่า Lat/Long 

าท  อยู่ใน

ท  อยู่ใน

ม 

างน้อย 3 ตําแ

  

 

ษฐกิจเพื่อการลง
ent Zone of Live

องบ้าน เป็นต้

หน้าเมนูหลัก)

 โดยการพิมพ์

นตําแหน่งทีต้่

นตําแหน่งที่ต้อ

แหน่งขึน้ไป ใน

 

งทุนดา้นปศุสัตว ์
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น เมื่อเครื่อง

) จากนั้นกดที่

ลงในช่อง  

้องการ เมื่อ

องการ แล้ว

 

นกรณีที่

 

 



 

 

คู่มือการใช้
ศูนย์เทคโน

 
 

ปุ่ม 
จากนั้นทํ

 
 

 ใ

 

 

 
 

 

ช้งานอุปกรณ์ภาค
นโลยีสารสนเทศแ

6.9 ตัวอย่าง
เมื่อเครื่องอปุ

 เพื่อบันทึกค
ทาํการใส่ค่ารศั

หมายเหตุ 

ใส่ขนาดของรั

สามารถเลือก

ปรับสีพ้ืนของ

ปรับความทึบ

 

คสนามระบบภูมิส
และการสือ่สาร 

การทําข้อมลู
ปกรณ์ภาคสนา

ค่า Lat/Long
ศมีของวงกลม

 หมุดสีแดง

รัศมี โดยมีหน่

กสีของเส้น (เส้

งวงกลม    

บแสงของรูปว

สารสนเทศเขตเศ

ลประเภทข้อมู
าม จับสัญญา

 ลงในระบบเพ
ที่ต้องการโดย

 
ง คือ ตําแหน่ง

รูปการทํ

น่วยเป็นเมตร 

สน้รอบวง) โด

งกลม
 

ศรษฐกิจเพือ่การ

มูลวงกลม 
ณ GPS ได้แล้

พ่ือระบุพิกัด 
ยใส่ตัวเลขมีระ
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ร้อยแล้ว จะแส
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สารสนเทศเขตเศ

word Sear
word Search
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หมวดที่ต้องก
าค้นหา เช่น ค
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ดับการค้นหา 
ง 

การแสดงข้อมูล
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