
เก็บขอมูลดวย Mapeo 
  

Introduction to Mapeo

เครื่องมือทําแผนที่และจัดเก็บขอมูลไดทุกที่
ดวยสมารทโฟน ...



ขั้นเตรียมการ (Preparation)

กรุณาดาวนโหลด MAPEO App ลงโทรศัพทมือถือของคุณผาน โดย
พิมพคําวา  ‘Mapeo’

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapeo
  

เวอรชั่นภาษาไทยอยูระหวางการพัฒนา สามารถดาวนโหลดไดที่ http://mapeo.world 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapeo


Mapeo

Mapeo เปนเครื่องมือที่ออกแบบมาโดย
อาศัยความสนับสนุนจากชนพื้นเมือง
ในอเมริกาใต   “Mapeo” หมายถึงการ
ทําแผนที่ในภาษาสเปน Mapeo ชวย
ใหคุณใชเทคโนโลยีสําหรับการทํา
แผนที่ชุมชนและติดตามไดในสถานที่
หางไกล



Mapeo Mobile

Mapeo Mobile เปนแอพพลิเคชั่นใหมสําหรับโทรศัพทมือถือ
ระบบปฏิบัติการ Android (IPhone จะใชแอพนี้ไดในอนาคต) 

เพื่อใหการรวบรวมขอมูลเปนเรื่องงาย Mapeo ทํางาน
แบบออฟไลน ชวยใหชุมชนรวบรวมขอมูลอยางงายดวยระบบ
พิกัด GPS และภาพถาย สามารถแบงปนขอมูลนี้กับผูอื่น และ
ถายโอนขอมูลไปยังคอมพิวเตอรได Mapeo สรางขึ้นโดยใช
ซอฟทแวรโอเพนซอรสและไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น



Goals of Mapeo Mobile

● ฟงกชั่นออฟไลนโดยสมบูรณไมตองใชอินเทอรเน็ต
● แบงปนขอมูลงาย
● ติดตั้งงาย
● ออกแบบใหใชงานงายและเรียนรูไดอยางรวดเร็วสําหรับทุกคน
● คุณสามารถสรางไอคอนของคุณเองและใชภาษาประจําถิ่น
● ชุมชนสามารถออกแบบระบบและเปนเจาของขอมูลได 
● ซอฟทแวรโอเพนซอรสฟรีและสามารถเขาถึงได



วิธีเปลี่ยนเปนภาษาไทย (Change language)
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หนาจอหลัก (Main screen)

แตะปุมสีสมเพื่อบันทึกจุดแผนที่ฐาน

แผนที่ถูกสรางขึ้นโดยเฉพาะตามความ
ตองการและบริบทในทองถิ่น มันทํางาน
ไดโดยไมใชอินเทอรเน็ต



หนาจอกิจกรรม

เลือกหมวดหมูของกิจกรรม

คุณสามารถสรางหมวดหมูกิจกรรมสําหรับพิกัดในแผนที่ 
หรือผลกระทบที่คุณตองการติดตามตรวจสอบ 

ไอคอนและหมวดหมูทั้งหมดสามารถสรางไดตามความ
ตองการของทองถิ่น 

เชน ปาชุมชน ภูเขา แหลงนํ้า ไรนา พื้นที่ชุมชน แหลง
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่อไอคอนสามารถกําหนดไดตามตองการ



หนาจอถายภาพ

เมื่อกดถายภาพ ไดมากกวา 1 ภาพ

ภาพถายจะถูกบันทึกและจัดเก็บพรอมพิกัด 

GPS และขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพ เชน วันที่
ถายภาพ



หนาจอเพิ่มขอมูล

เขียนบันทึกและเพิ่มรายละเอียด

คุณสามารถเขียนบันทึกรายละเอียดของ
บริเวณที่คุณถายภาพ คุณสามารถเขียนคํา
บรรยายสั้น ๆ หรือเรื่องราวก็ได 



หนาจอสังเกตการณ

ดูพิกัดตําแหนงที่บันทึก

คุณสามารถดูรายการพิกัดตําแหนงทั้งหมดที่
บันทึก และแกไขขอมูลได

รายการดังกลาวจะปรากฏบนแผนที่
ออฟไลนไดเชนกัน



Mapeo Desktop (ดาวนโหลดไดที่นี่)

● นําเขาพิกัดตําแหนงที่บันทึกจาก Mapeo Mobiles

● คัดกรองพิกัดตําแหนง
● แกไขและบันทึกขอมูล
● ใชแผนที่ฐานที่กําหนดเอง
● สรางรายงานขอมูลที่ตองการ
● สงออกขอมูลในรูปแบบไฟล geojson หรือ CSV

● ทํางานออฟไลนไดสมบูรณ

https://www.digital-democracy.org/mapeo/


เชื่อมตอกับ Mapeo Mobile
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มุมมองแผนที่

คุณสามารถดูแกไขและคัด
กรองขอมูลบนคอมพิวเตอร 
และสรางรายงานได



มุมมอง Media



Example: แผนที่ชุมชน



สรางและแบงปนแผนที่ รายงาน และขอมูล

คุณยังสามารถสรางแผนที่อาณาเขต สรางจุด เสนและรูปหลายเหลี่ยมดวยแผนที่
ฐานของคุณ 

คุณสามารถบันทึกไฟลแผนที่ และสั่งพิมพในรูปแบบ A4 ขนาดใหญ 

ขอมูลสามารถสงออกไดในรูปแบบ geojson พรอมกับภาพที่รวบรวมไวได 

ในอนาคตคุณสามารถอัปโหลดแผนที่ไปยังเว็บไซต Mapeo และแบงปนออนไลนได



Case Studies from Amazon



Alianza Ceibo (เอกวาดอร)

ชุมชน Waorani และบริเวณเขตแดน 

ใช Mapeo ทําแผนที่อาณาเขตที่เปน
ที่ตั้งของ 20 ชุมชน 

แผนที่นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จของคดีทางกฎหมายของ 

Waorani ตอสัมปทานขุดเจาะนํ้ามัน
ใหม



Kofan (เอกวาดอร)

Kofan of Sinangoe ใช Mapeo เพื่อ
รวบรวมและจัดระเบียบขอมูลเกี่ยว
กับดินแดนบรรพบุรุษของพวกเขา 

พวกเขาใชเวลามากกวาหนึ่งปเดิน
รอบอาณาเขตของพวกเขา แลว
รวบรวมจุดของสถานที่สําคัญและ
ทรัพยากรที่สําคัญตอวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของ Kofan



ECA-RCA (เปรู)

ECA-RCA ใช Mapeo เปนสวนหนึ่งของการ
เฝาระวังปาในชุมชน แอปพลิเคชั่นจะชวย
ติดตามตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

ECA-RCA ตองการปกปองดูแลพืชพันธุและ
สัตวทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์



PUINAMUDT (เปรู)

สมาชิกสหพันธของ 

PUINAMUDT ทางตอนเหนือของ
เปรูกําลังดําเนินการติดตามผล 

กระทบของกิจกรรมนํ้ามันใน
ชุมชน



คุณชวยเราไดอยางไร?

ดาวนโหลด Mapeo และแบงปนกับชุมชนของคุณ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapeo 

แนะนําคุณสมบัติและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Mapeo หรือแปล 

Mapeo เปนภาษาของคุณ 

https://crowdin.com/project/mapeo-mobile
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

