
 

1 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น แอพพลิเคชั่น (Application)  
ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ 

 
จดัท าโดย 

ส านกังานเครือขา่ยองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน 
(มิถนุายน 2557) 



 

2 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 
ค าแนะน า 

 
คูม่ือเลม่นีจ้ดัท าขึน้มาเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้แอพพลเิคชัน่ ทวงสิทธ์ิ ห้ามสบู 

โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการแนะน าขัน้ตอนวิธีการติดตัง้แอพพลเิคชัน่และการใช้งานแอพพลเิคชัน่ใน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ รวมถึงเทคนิควิธีการอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการใช้งาน และจดัท าขึน้มา
เพื่ออธิบายความเข้าใจในเขตพืน้ที่เฉพาะภาคเหนือตอนบน และเนือ้หาหลกัเป็นไปตามความ
เข้าใจของผู้ เขียนที่มาจากการทดสอบการใช้งานจริง ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัผู้ เขียนโปรแกรมโดยตรง  

 

 
ส านกังานเครือขา่ยองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน 

มิถนุายน 2557 



 

3 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 
ภาระกิจ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ (Android) 
 

 
 

แอพพลิเคชั่น ทวงสิทธ์ิ ห้ามสบู เป็นแอพลิเคชันท่ีมีการใช้งาน โดยต้องท าการถ่ายรูป
การติดสติกเกอร์ผา่นแอพพลิเคชัน่เทา่นัน้ ไมส่ามารถน าภาพท่ีมีอยู่ในอลับัม้ที่ไมไ่ด้ท าการถ่ายรูป
ผ่านแอพพลิเคชั่นมาขึน้ได้และสถานที่การใช้งานทีจะปักหมุดจะขึน้ตามการระบุสถานที่จริงซึ่ง
แอพพลิเคชั่นจะระบุต าแหน่งจาก GPS  หรือจากการระบุต าแหน่งจากฟังก์ชั่นอื่น โดยครัง้แรก
จะต้องท าการเข้าระบบเช่ือมต่อผ่าน Account Facebook โพสต์รูปพร้อม Check in ผ่าน
แอพพลิ เคชั่น  โดยสาม ารถ เข้ าชมต าแหน่ งที่ ถูก ปั กหมุ ด  Check In ได้ ทาง เว็บ ไซ ต์ 
http://map.nonsmokersright.com ซึง่แสดงแผนท่ีเขตปลอดบหุร่ีของประเทศไทย  โดยพืน้ท่ีที่ถกู
ปักหมดุ กลุม่ควนัจะเร่ิมจางหายไป 

 



 

4 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน 
 

ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับแอพลิเคชัน 
เป็นโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื น้ที่
ปลอดบุหร่ีซึ่งได้ระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบัน
ยงัคงมีสถานท่ีที่มีการประกาศวา่ให้เป็นพืน้ที่
ปลอดบุหร่ีหรือห้ามสบูบุหร่ีอีกมากที่ยงัไม่มี
การใช้สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีตามกฏหมาย 
เพื่อให้มีการบ่งชีว้่าสถานที่สาธารณะส าคญั
ตา่ง ๆ เป็นพืน้ท่ีสขุภาพท่ีมีกฎหมายคุ้มครอง 
100 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีการจัดการ
ให้คารพปฎิบัติตามกฏหมายตามมา จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้มีการติดเคร่ืองบ่งชี น้ีใ้ห้แพร่หลายทั่วทุกสถานที่ 
แอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธ์ิ ห้ามสบู" จะเป็นเครืองมือหนึ่งในการรณรงค์ให้สาธาณะเข้าใจสิทธ์ิและ
กฎหมายข้างต้น ทัง้กระตุ้นให้เห็นถึงความส าคญัของพืน้ที่เขตปลอดบหุร่ี และสติ๊กเกอร์ห้ามสบู
บหุร่ี แอพพลิเคชัน่นีพ้ฒันาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสขุ, ส านกังานกองทนุ
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ, สมาพนัธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหร่ี, สถาบัน 
Change Fusion และ บริษัท โอเพน่ดรีม จ ากดั 
 

 

 
แอพพลเิคชัน่มีพืน้ท่ีโปรแกรมขนาด 15.95 MB. (13 มิถนุายน 2557) 



 

5 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 เตรียมพร้อมก่อนไปท าภาระกิจทวงสิทธิ์ 
 

 
 
1. สติกเกอร์เพื่อการรณรงค์ขอบคณุที่ไมส่บูบหุร่ี สติกเกอร์ตามกฏหมาย  
2. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ (มีกล้องและรองรับการใช้งานแพจเกจอินเตอร์เน็ตและมีระบบ GPS) 
3. แอพพลเิคชัน่ ทวงสทิธ์ิ ห้ามสบู 

ส าหรับสติกเกอร์ โดย
ทางส านักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าภาคเหนือตอนบน จะจัดส่ง
ให้โดยแบ่งเป็นสติกเกอร์เพื่อการ
รณรงค์และสติกเกอร์ของส านัก
ควบคุมการบ ริโภคยาสูบกรม
ควบคุมโรค และสามารถขอสติก
เกอร์เพิ่มได้ตามสถานที่ขอสติก

เกอร์ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่http://nonsmokersright.com/stickerplace.php 



 

6 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 การเตรียมพร้อมสมารท์โฟน 

 
โดยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต้องมีพืน้ที่ว่างของเคร่ืองไม่ต ่ากว่า 16 MB. ท าการเช็ค

เคร่ืองที่จะน าไปใช้งาน โดยการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกบัการใช้งานเบือ้งต้น เปิดการใช้งานระบบ 
GPS เพื่อความแม่นย ามากขึน้ในการใช้งานของการระบพุิกดัต าแหนง่ในแอพพลเิคชัน่ ตรวจสอบ
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้อินเตอร์เน็ตจาก Wi-Fi หากสถานที่นัน้ไม่มีสญัญาณอินเตอร์เน็ต Wi-Fi 
ให้ใช้สญัญาณอินเตอร์เน็ตจากแพคเกจที่ใช้งานอยู ่ 
 



 

7 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 วิธีการโหลดแอพพลิเคชั่นและการติดต้ัง 
การติดตัง้แอพพลเิคชัน่ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ที่ใช้ในการลงแอพพลเิคชัน่จะต้องเช่ือมตอ่

อินเตอร์เน็ตไว้อยูแ่ล้ว 

1.Google Play คืออะไร ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่าย ๆ มันก็คือคลังเก็บแอพพลิเคชั่น
ของ Google หรือแอพในฝ่ังของ Android นัน่เอง เหมือนกัน App Store ที่เป็นคลงัเก็บแอพของ
แอปเปิล้นัน่เอง ซึ่งภายใน Google Play นัน้ก็จะมีแอพพลิเคชัน่ส าหรับมือถือและแท็บเล็ตต่าง ๆ 
มากมายซึ่งจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อาทิเช่น หมวดหมู่เพลง ภาพยนต์ หนังสือ เกม 
รูปภาพ วิดเจ็ดตกแต่งมือถือ แอพบริหารเคร่ือง แอพสแกนไวรัส แอพรักษาความปลอดภยั แอ
พช่วยเคลียร์เมมโมร่ี และแอพหมวดหมู่ต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีทัง้แอพที่ให้ดาวน์โหลดไป
ติดตัง้ใช้งานฟรี หรือแบบเสยีเงินก็มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำหรับแอพพลิเคชั่น ทวงสิทธ์ิ ห้ำมสูบ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริกำรโดยไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรโหลดและไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำน กำรติดตัง้ผ่ำนเว็บไซต์ โดยเข้ำ



 

8 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

ไปที่  https://play.google.com/store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหำว่ำ ทวงสิทธ์ิ ห้ำมสูบ แล้วกด
ปุ่มค้นหำ จะปรำกฏโปรแกรมตำมที่ ค้นหำดังรูปข้ำงบน จำกนัน้เลือกติดตัง้และท ำตำม
ขัน้ตอนเหมือนกำรติดตัง้แอพพลิเคชั่นทั่วไป 
 

2.โหลดผ่านแอพพลิเคชั่นที่มี ช่ือว่า Play 

Store ซึ่งเป็นอีก ช่ือที่ ใช้ เรียกแหล่งรวม

แอพพลิ เคชั่น ส าห รับแอนดรอย  โดย

เมื่อก่อน มีช่ือเรียกว่า Android Market มี

แอพพลิ เคชั่น ให้ดาวน์ โหลดมากกว่า 

500,000 แอพ มีทุกหมวดหมู่ ทุกประเภท 

สามารถใช้งานได้บนมือถือและแท็บเล็ตทุกรุ่นทกุยี่ห้อ โดยส่วนใหญ่แอพพลิเคชั่น Play Store 

มกัจะติดตัง้มากบัระบบแอนดรอยอยูแ่ล้ว 

https://play.google.com/store%20แล้ว


 

9 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 การติดต้ังแอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ผ่าน  Play Store 

 
 

เข้าแอพพลเิคชัน่ Play Store พิมพ์ค าวา่ ทวงสทิธ์ิ ห้ามสบู 
แล้วค้นหาจะพบแอพพลเิคชัน่ ทวงสทิธ์ิห้ามสบู แสดงขึน้มา 

 



 

10 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

  
 

คลกิเข้าไปในแอพพลเิคชัน่และกดติดตัง้แล้วเลอืกยอมรับ 
จากนัน้รอโหลดโปรแกรมและการติดตัง้จนส าเร็จ(ขึน้อยูก่บัความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ทา่นใช้งาน) 

 



 

11 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 การใช้งานแอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ 
 

 

 
 

ส าหรับการใช้งานครัง้แรกจะมีค าอธิบายการใช้งานแอพพลเิคชัน่เบือ้งต้น จ านวน 7 สไลด์ 



 

12 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 
 

 

จากนัน้จะขึน้หน้าข้อตกลงการใช้งานส าหรับผู้ใช้ เมื่ออา่นทัง้หมดเสร็จให้ตอบ ยอมรับ 

เพื่อไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป การเร่ิมต้นใช้งานจะต้อง Login ผา่น Facebook โดยต้อง Login ก่อนจึง

จะผา่นเข้าไปใช้งานหน้าส าหรับถ่ายรูป 



 

13 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 

ส าหรับถ่ายรูปรอให้แอพพลเิคชัน่โหลด โดยอปุกรณ์ที่ใช้จะต้องเปิด GPS เพื่อความแมน่ย าในการ
ระบพุิกดั จากนัน้เมื่อโหลดเสร็จจะขึน้รูปแสดงการ Check In เขตปลอดบหุร่ี ให้คลกิปุ่ มสีเ่หลีย่ม
มมุขวาบน เพื่อแสดงต าแหนง่พิกดัที่เราอยู่ จากนัน้คลกิปุ่ มรูปกล้อง เพื่อถา่ยรูปสติกเกอร์ที่เราติด 
 

 



 

14 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

 

ส าหรับการติดสติกเกอร์ ควรตดิสติกเกอร์ระดบัท่ีมองเห็นชดัเจน และติดแล้วจึงจะท าการ
ถ่ายภาพ เมื่อถา่ยภาพเสร็จ กดบนัทกึภาพ แล้วเลอืกประเภทสถานท่ีปลอดบหุร่ีตามตวัเลอืกที่อยู่
ด้านลา่ง โดยสไลด์จากขวาไปซ้ายเพื่อเลอืกประเภท หากสถานท่ีไปติดสติกเกอร์ไมอ่ยูใ่นประเภท

ที่มีอยูใ่ห้เลอืก อื่น ๆ ซึง่จะเป็นตวัเลอืกสดุท้าย เสร็จแล้วให้เลอืกถดัไปที่มมุขวาบน 

เพื่อไปขัน้ตอนตอ่ไป 
 

 



 

15 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

 

หลงัจากทีก่ดถดัไปจะปรากฏ เลเยอร์ภาพขึน้เป็นรูป Check In สถานท่ีนีเ้ป็นเขตปลอดบหุร่ี หาก

ต้องการแสดงสถานท่ีนีบ้น Facebook ให้ สไลด์ปุ่ มวงกลมไปทางขวา เสร็จแล้วเลอืกปุ่ มที่มี

เคร่ืองหมายถกูต้อง ซึง่จะอยูม่มุขวาบน เพื่อเสร็จสิน้ภาระกิจ จากนัน้แอพพลเิคชัน่จะแสดงแอนนิ

เมชัน่ Check In สถานท่ีที่เราไปท าภาระกิจ โดยแสดงแผนท่ีบริเวณนี ้ซึง่ควนับหุร่ีจะจางลง 

 

 

 



 

16 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

หมายเหตุ 

รูปภาพท่ีน ามาประกอบเนือ้หาเป็นเพียงตวัอยา่งภาพท่ีน ามาจากการใช้งานจริง 

ผา่นระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยจดัท าข้อมลูเมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2557  

ณ ส านกังานเครือขา่ยองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน 

แก้ไขอพัเดทเพิม่เติมเมื่อ วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557 

 

หากมีปัญหาการใช้งาน ตดิตอ่สอบถามข้อมลูได้ที่ 091-3077790 เค ศภุกิตติ์ คณุา 

คูม่ือเลม่นีไ้มไ่ด้มาจากผู้ผลติแอพพลเิคชัน่หรือเจ้าของแอพพลเิคชัน่อยา่งเป็นทางการ 

อาจจะมีข้อตกหลน่บางขัน้ตอน ซงึสามารถเข้าไปดรูายละเอยีดเพิ่มเติมที่ 

www.nonsmokersright.com 

 

 

 

 



 

17 เอกสาร ส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน หน้า 

ประเภทตัวเลอืกสถานที่ปลอดบุหรี ่


