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คูม่อืการใชงาน ้ OpenFog Track 
 
  OpenFog Track คอืระบบตดิตามรถยนตแ์บบ Online ผา่น 
Internet โดยรถยนตท์ตีอ้งการตดิตามการตรวจสอบตําแหน่งของรถยนต์
นันจะตอ้งตดิตังระบบ GPS Box เขา้กับตัวรถยนต ์และในสวนของรถยนตท์ี่
ตอ้งการตดิตามตรวจสอบตําแหน่งนันจะตอ้งสามารถเชอืมตอ่กบัระบบ 
Internet เพือสงขอ้มลูตําแหน่งของรถยนตม์ายัง ่ Server เพือท ีServer นัน
จะสามารถนําขอ้มลู ละตดิจดู ลองตจิดู ของรถยนตนํ์ามาเขยีนแสดงขอ้มลู
ลงบน แผนทแีละนํามาเขยีนขอ้มลูลงบนรายงานเพอืนํามาตรวจสอบ
ภายหลงัได ้
 
1. เรมิตน้การใชงาน ้ OpenFog Track นันใหทํ้าการเขา้ระบบโดยการเปิด 
Web Browser ขนึมาเพือทจีะสามารถ เขา้ระบบ ผ่านทาง URL ได ้
โดยการเปิด Chrome Browser ( แนะนํา ) 
แลว้พมิพ ์URL: openfogweb.dyndns.org 
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2. ทําการใสขอ้มลู ชอผูใ้ชและรหัสผ่าน แลว้กด เขา้ระบบ่ ื ้  
เมอื Login ผา่นแลว้ระบบจะเขา้สหูนา้แรกดงัตอ่ไปนี่  
 

 
 
สงทเีราสามาถเห็นไดเ้มอืเขา้ระบบแลว้สามารถแบง่ไดด้งัตอ่ไปนีิ  
1. หมายเลขทะเบยีนรถในระบบทงัหมด 
2. ตําแหน่งรถทกุคนัทแีสดงบนแผนท ี
3. เมนูใชงานสาหรับโปรแกรม ้ ํ OpenFog Track จะประกอบดว้ย 
    - เมนูการตดิตามรถยนต ์
    - เมนูการกาํหนดสถานท ี
    - เมนูรถ 
    - เมนูรายงาน 
4. ขอ้มูลชอผูใ้ชงาน การ ื ้ Log Out ออกจากระบบ และการเปลยีนรหสัผ่าน 
 
1. รายการเลขทะเบยีนรถ  
รายการเลขทะเบยีนรถยนต ์
 

 

1
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ในหัวขอ้รายการเลขทะเบยีนรถยนตน์ี จะ
แสดงจํานวนรถเลขทะเบยีนรถยนตใ์นระบบ
ทังหมด 
ซงเราสามารถคลกิดรูายละเอยีดของรถยนต์ึ
แตล่ะคันได ้ซงจะแสดงผลในแผนท ีเพยีงึ
แค ่1 คันตามทเีราเลอืกครับ แตถ่า้หาก
ตอ้งการดูตําแหน่งรถทกุคัน เราก็สามารถ
คลกิท ีIcon 
ตําแหน่งรถทกุคันกจ็ะกลบัเขา้มาสหูนา้แรก่
ทเีราเคย Login เขา้มาครังแรกเหมอืนเดมิ 
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เมอืเราคลกิเลอืกททีะเบยีนรถเรากจ็ะมองเห็นรายละเอยีดรถยนตแ์ละ
ตําแหน่งบนแผนทขีองรถยนต ์ณ ปัจจบุัน 
 

 
 

 

ตําแหน่งปัจจุบนั ของรถยนต์ทีแสดง

บนแผนที 

สวนทแีสดงรายละเอยีดของรถยนต ์่  
    สญลักษณแ์สดงการวา่ ั GPS Box มสีญญาณั  
 
    แสดงขอ้มลูการจอดรถ ระยะเวลาการจอดรถ 
 
 
 
 
 
    รายละเอยีด ขอ้มลูรถยนต ์และทอียู่ของรถยนต ์ณ  
    ตําแหน่งปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
    ขอ้มลูสถานทแีละเวลา ลา่สดุทมีกีาร อัพเดทจาก  
    GPS Box ขนึมาท ีServer 
 
 
 
 

 
     กรณรีถจอด และดับเครอืงยนต ์
     จะแสดง Icon สญลักษณ ์สแดงั ี  
     แสดงบนแผนท ีและ สญลักษณ์การแสดงผลของั  
     เครอืงยนตจ์ะเป็นรูปเฟืองสเทา และความเร็วจะเป็นี  
     0 กโิลเมตร/ชวโมงั  
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กรณีรถยนตม์กีารเคลอืนทแีละมคีวามเร็ว  
ชองทแีสดงรายละเอยีดจะแสดงสญลักษณเ์ป็นรปูเฟืองหมนุสเขยีว่ ั ี  
และ จะมคีวามเร็วในการเคลอืนทขีองรถยนต ์
 

 
 
ในกรณีทรีถยนตม์ีการเคลอืนทเีราจะ 
เห็นทศิทางการเดนิทางจากตําแหน่ง 
กอ่นหนา้นีมายังตาํแหน่งปัจจุบัน 
ของรถยนต ์ซงรถยนตใ์นแผนทีึ  และจะ 
เห็น Icon แสดงเครอืงยนตท์าํงานเป็น 
สเขยีวใน แผนทีี  
 

 
แตถ่า้หากเราคลกิดรูายละเอยีดแผนทเีพอืดขูอ้มลูอนืๆแลว้ทําใหร้ถยนต์
หลดุออกจากหนา้แสดงบนแผนทปัีจจบัุน เราสามารถคลกิทรีายการทะเบยีน
รถยนตค์ันนันๆ อกีครังนงึ ตําแหน่งรถยนตใ์นแผนทก็ีจะกลบัคนืมาอกีครังนงึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีทเีราเปิดการดรูายละเอยีดจากทะเบยีนรถยนตข์อง
รถยนตค์นันันๆ จากนันทหีนา้แผนทจีะทําการอัพเดทตําแหน่ง
ลา่สดุของรถยนตใ์นแผนท ีทกุๆ 30 วนิาท ีซงเราสามารถตามดูึ
ตําแหน่งรถและทศิทางของรถยนตท์เีคลอืนทไีปแบบ นาทตีอ่
นาทไีดเ้ลย 



 5 

2. ตําแหนง่รถทกุคนัทแีสดงบนแผนท ี

 
 
เมอืเราดขูอ้มูลรถยนตท์กุคนัเราสามารถ คลกิไปท ีIcon รถยนตใ์นแผนทเีพอืทจีะดู
ขอ้มูลในสวนทเีป็น ่ Pop up ขนึมาไดเ้หมือนกนั 
 
3. เมนใูชงานสาหรบัโ้ ํ ปรแกรม OpenFog Track 
 

 
 
หวัขอ้เมน ูการตดิตามรถ ประกอบดว้ย หวัขอ้ยอ่ยดงัน ี
- ตําแหนง่  
- สถานะ 
- ประวตักิารเดนิทาง 
 
หัวขอ้ยอ่ย ตําแหนง่ คอืการยอ้นกลบัมายังหนา้แรกทเีรา Log in เขา้มาครงัแรก 
 
 
 
 
 
 
 

เมอืเราเอาเมา้ท ์มาชทหีวัขอ้ี
เมนู ทแีสดงบน Menu Bar ตัว
เมนกู็จะแสดงสวน ่ Pop up 
ขยายออกมาเพอืบอกวา่ในหวั
ขอ้นันม ีหวัขอ้ยอ่ยอะไรบา้ง 
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หัวขอ้ยอ่ย สถานะ คอื การดขูอ้มลูรถทกุคนัแบบ page icon ดงัตอ่ไปน ี
 

 
 
หัวขอ้ยอ่ย ประวตักิารเดนิทาง  
เราสามารถ เลอืก รถยนตท์เีราตอ้งการดรูายละเอยีดการเดนิทางโดยการคลกิที
ทะเบยีนรถยนตท์ตีอ้งการดขูอ้มูล จากนันก็เลอืกวนัทตีอ้งการดขูอ้มูล 
หลงัจากนันก็เลอืกชวงเวลาทตีอ้งการดขูอ้มลู โดยเรมิตน้จะเป็นเวลาตงัแตเ่่ ทยีงคนื
ของวันกอ่นหนา้ไปจนถงึเทยีงคนืของวันปัจจุบัน 
จากนันกดปุ่ มแสดงผลก็จะไดก้ราฟการเดนิทางบนแผนท ีดงัรูปซงเราสามารถึ
ตรวจสอบวา่รถยนตม์กีารวงิรถยนตต์ามเสนทางทเีรากาํหนดไวห้รือไม่้  
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หวัขอ้เมน ูการกาํหนดสถานท ีประกอบดว้ย หวัขอ้ยอ่ยดงัน ี
- กําหนดสถานท ี 
- กําหนดพนืทแีจง้เตอืน 
 

 
 
หัวขอ้ยอ่ย กําหนดสถานท ี
เป็นการ กาํหนดจุด POI ของสถานททีเีราตอ้งการกาํหนดเป็นจุดสาคญับนระบบของํ
เรา เชนตําแหน่งทอียู่ลกูคา้ หรือตาํแหน่งทรีถยนตต์อ้งเขา้ออกสถานทนัี่ นๆ บ่อยๆ 
เพอืทจีะเราจะไดท้ราบขอ้มูล รายชอของสถานทใีนรายงานของเรา ซงถา้หากเราไม่ได ้ื ึ
กําหนดจุด POI แลว้ในรายงานของเราจะแสดงแค ่ทอียู่ของสถานทนัีนๆ แตจ่ะไม่มชีอื
ของสถานท ี
 
การสรา้งจุด POI นันเพยีงแคเ่ราเลอืกทเีมนู การกาํหนดสถานท ีและเลอืกหัวขอ้ย่อย 
กําหนดสถานท ีเรากจ็ะสามารถสรา้งจุด POI ตามทเีราตอ้งการได ้
 

 
 
โดยเราคลกิท ีIcon สรา้ง กจ็ะปรากฏหนา้ตา่งขอ้มูลดงัตอ่ไปนี จากนันเราก็สาามารถ 
                                          ปักจุด POI ลงบนแผนทไีดเ้ลย ดงัรูปตอ่ไปนี 
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หลงัจากทเีราปักหมุดจุด POI ลงบนแผนทแีลว้หนา้ตา่งขอ้มลูก็จะขนึขอ้มูลรศัม ีและ 
ขอ้มูล ตาํแหน่ง ละตจิูด ลองตจิูด ดงัรูป 
 
     จากนันเราสามารถตงัชอสถานททีเีราตอ้งการให ้ื  
     บันทกึ ตําแหน่งลงในระบบ 
     แตถ่า้หากว่า ตอ้งการเพมิลด รัศมี ของหมุด POI 
     เรากเ็พยีงแค ่กดเพมิรัศม ีท ีไอคอน +  
     และ กดลดรัศม ีท ีไอคอน -  
     หลงัจากนันก็กดตกลงเพอืกดบันทกึ POI ลงในระบบ 
 
 
 
 
หัวขอ้ยอ่ย กําหนดพนืทแีจง้เตอืน 
เป็นการสรา้ง พนืททีตีอ้งการแจง้ใหเ้ราทราบวา่ รถยนตเ์ขา้ หรอืออกจุดบงัคบัหรอืไม ่
โดยการกาํหนดพนืทแีจง้เตอืนนจีะสามารถ กาํหนดให ้
 - แจง้เตอืนเมอืเขา้สถานท ี
 - แจง้เตอืนเมอืเขา้จงัหวัด 
 - แจง้เตอืนเมอือกจังหวัด 
 
เมอืกดมาทเีมนู การกําหนดสถานทแีลว้ เลอืกหวัขอ้ย่อย กาํหนดพนืทแีจง้เตอืนก็พบ
หนา้โปรแกรมแสดงดงัตอ่ไปน ี
 

 
 
ดา้นซายมอืจะแสดงชองใหต้งัชอกฏ ของพนื้ ่ ื ทแีจง้เตอืน ซงเราสามารถตงัชอกฏได ้ึ ื
อย่างอสิระ เชน กําหนดรถยนตห์า้มเขา้่ บรษัิท นาย A หรอื กาํหนดใหร้ถยนตห์า้มเขา้
จังหวัดบรุรัีมย ์เป็นตน้ 
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การสรา้งกฏการแจง้เตอืนการเขา้สถานทนีีจะสมพนัธก์บั ั POI ทเีราสรา้งกอ่นหนา้น ี
เพราะฉนันหากเราไมอ่นุญาตใิหร้ถยนต ์เขา้สถานทใีดๆ ดงันันเราจงึจําเป็นตอ้งไป
สรา้ง POI ไวต้ามหัวขอ้ทผีา่นมาดว้ย 
 

 
 
 
การแจง้เตอืนเมอืเขา้จังหวัด ใหเ้ราเลอืกท ีTab เขา้จังหวัด 
จากนันกดปุ่ มเพมิ กจ็ะขนึรายชอจังหวัดตา่งๆ ทวัประเทศไทยดงัรูปื  
 

 
 
โดยเราสามารถกดรายชอจังหวัดทตีอ้งการใหแ้จง้เตอืนเมอืเข ้ื าจังหวัดนันๆ ไดต้ามที
เราตอ้งการ และสามารถเลอืกไดห้ลายๆจังหวัดไดภ้ายในกฏเดยีวกนั 
 

ตําแหนง่ POI ทเีรา
สรา้งเอาไว ้
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การแจง้เตอืนเมอืออกจากจังหวัดก็ทาํในรปูแบบเดยีวกนั คอืสามารถเพมิเขา้ไปในกฏ
ขอ้เดยีวกนัไดเ้ลย 
เมอืเลอืกเสร็จก็สามารถกดปุ่ มตกลงเพอืเพมิกฏเขา้ไปในระบบ 
 
เมอืเราไดก้ฏการแจง้เตอืนเราแลว้เรากจ็ะไดร้ายการของกฏดงัเชนตวัอย่างตอ่ไปนี่  

 
 
โดยกฏการแจง้เตอืนนีจะนําไปผูกกบัรถยนตค์นัทตีอ้งการใหใ้ชกฏนีในเมนูหัวขอ้้
รถยนต ์
 
หวัขอ้เมน ูรถ 
 
เมอืเราเลอืกเมนูรถ ก็จะแสดงรายละเอยีดดงัตอ่ไปน ี
 

 
 
ในเมนูรถ นีนอกจากเราจะสามารถเปลยีนขอ้มลู ของรถยนตแ์ลว้ เรายังสามารถ เปิด
ปิด การใชงานของกฏทเีราตงัขนึมาไดแ้ลว้ กาํหนดใหเ้ปิดปิ้ ด การสงรายงานผา่นทาง ่
Email ใหเ้ราทราบได ้
 
 
 
 



 11 

โดยเมอืเราคลกิท ีIcon กระดาษปากกา จะเขา้สหูนา้ขอ้มูลดงันี่  
 

 
 
สงทเีราสามารถแกไ้ขไดก้็คอื ทะเบียนรถยนต ์ สของรถยนต ์และชอผูใ้ชรถยนต์ิ ี ื ้  
นอกจากนียังสามารถ กาํหนดเปิด ปิด พนืทแีจง้เตอืนรถยนต ์หรือแจง้เตอืนความเร็ว
รถยนต ์หรอืรายงาน ทตีอ้งการใหส้งเขา้ ่ Email ของเราในแตล่ะวนั 
หรอืสรุปใหใ้นแตล่ะ เดอืน 
 

 
 
หากเราตอ้งการเปิดการใชงาน การแจง้เตอืน ้ เราก็เพยีงแค่คลกิปุ่ ม Icon สวติซ จากส์ ี
ดําทเีป็นสถานะปิด ใหก้ลายเป็นสฟ้า แลว้กดบันทกึ เพยีงเทา่นีเราก็จะสามารถบนัทกึี
ขอ้มูลทเีราตอ้งการลงในระบบไดแ้ลว้ 
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หวัขอ้เมน ูรายงาน 
 
เมอืเราเลอืกหวัขอ้รายงานจะพบรายงานดงัตอ่ไปน ี
- รายงานสถานทปีลายทาง จะเป็นรายงานเกยีวกับ สถานททีรีถยนตจ์อดทไีหนบา้ง 
  ระยะเวลาจอด เป็นเวลากชีวโมง กนีาท ีตงัแตเ่วลาเทา่ไหร่ ถงึเทา่ไหร่ั  
 
- รายงานสถติสิถานทปีลายทาง เป็นรายงานทสีรุปเกยีวกําจํานวนจอดในสถานทที ี
  เราสรา้ง POI เอาไว ้ว่าทตีําแหน่งนันๆ เราจอดรถยนตม์ีจํานวนความถมีาก 
  นอ้ยแคไ่หน 
 
- รายงานกราฟสถานทปีลายทาง คอืรายงานจุดจอดทตีําแหน่งสงูสดุของแตล่ะเดอืน 
  แสดงผลเป็นรปูกราฟ 
 
- รายงานความเร็วเกนิกาํหนด เป็นรายงานคอยสรุปการขบัรถยนตเ์กนิกวา่ทเีรากาํหนด 
  เอาไว ้โดยจะสรุปเป็นความเร็ว และพนืททีใีชความเร็วเกนิ้  
 
- รายงานการเดนิทาง จะเป็นรายงานทคีอยแสดงชว่งเวลาการจอดรถยนต ์สลบักบั 
  ชวงเวลารถวงิ โดยจะสามารถแสดงรายละเอยีดเสนทางการวงิรถยนตไ์ดว้า่ ระหวา่ง่ ้  
  ทรีถยนตว์งินันรถยนตว์งิจากตาํแหน่งไหนไปยังปลายทางทตีาํแหน่งไหน 
 

 


