
 



คูมือการใชงานโทรศัพทมือถือเบ้ืองตน (Android) 

1.การใชเบอรฉุกเฉินและการแจงเตือนฉุกเฉิน 

 - วิธีการเพ่ิมเบอรฉุกเฉิน  

 วิธีท่ี1  การตั้งเบอรฉุกเฉินใหอยูบนหนาจอล็อกสกรีน โดยเขาไปท่ี การตั้ง

คา (Setting) > ล็อกหนาจอ (Lock screen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลังจากนั้นเลือก ขอมูลผูติดตอ (Contact information) > ใสขอความ

ท่ีตองการลงไป เชน กรณีฉุกเฉินโทร 095xxxxxxx  เลือก Done หรือ ตกลง 

จะไดขอความท่ีตองการปรากฏอยูบนหนาจอล็อกสกรีน แตวิธีนี้คนท่ีมา

พบเห็นตองใชโทรศัพทอีกเครื่องเพ่ือกดเบอรท่ีเราพิมพไว ไมสามารถกดโทรจาก

เครื่องเราไดเลย 

 

 

 

 



วิธีท่ี 2 การเพ่ิมเบอรฉุกเฉิน แตเบอรท่ีจะนํามาเปนเบอรฉุกเฉินจะตองถูก

บันทึกไวในเครื่องเทานั้น หากถูกบันทึกไวในซิมจะตองยายเบอรลงเครื่องกอน โดย

เขาไปท่ี รายชื่อ (Contacts) > จัดการรายชื่อ (Manage contacts) > นําเขา/

สงออก รายชื่อ (Import/export contacts) > เลือก นําเขา (Import) และ

กําหนดตนทางจาก ซิม (Sim) เลือกรายชื่อท่ีตองการยายไปท่ีเครื่อง จากนั้นเลือก

ปลายทางเปนตัวเครื่อง (Phone) > เลือกนําเขา (Import) จะไดเบอรไปอยูใน

ตัวเครื่องเรียบรอย 

จากนั้นจึงจะสามารถเพ่ิมเบอรฉุกเฉินได โดยเขาไปท่ี รายชื่อ (Contacts) 

> ขอมูลสวนตัว (Me)  

 

 

 

 

 

 

 

 



เพ่ิมขอมูลการแพทย (Add emergency medical information) กรอก

ขอมูลใหเรียบรอย > บันทึก (Save)  

จากนั้นเลือกรายชื่อฉุกเฉิน (Emergency contacts) > แกไข (Edit) > 

เพ่ิมสมาชิก (Add member) 

 

 



เลือกเบอรท่ีตองการ > เรียบรอย (Done) > บันทึก (Save)  

  การใชเบอรฉุกเฉินจะสามารถใชไดก็ตอเม่ือมีการตั้งคาล็อกหนาจอไว 

หากทานใดท่ีทําการตั้งคาไวแลวสามารถขามข้ันตอนนี้ไปได แตถาทานใดยังไมเคย

ตั้งคาไวใหเขาไปท่ี การตั้งคา (Setting) > ล็อกหนาจอ (Lock screen) > ชนิด

การล็อกหนาจอ (Screen lock type) > เลือกการปลดล็อกหนาจอท่ีตองการ 

ยกเวน Swipe และ None เม่ือตั้งคาเสร็จเรียบรอยแลวจึงจะสามารถใชเบอร

ฉุกเฉินได   

  

 

 

 



การเรียกใชเบอรฉุกเฉินจะอยูในสวนท่ีเราตองใสรหัสหรือรูปแบบ 

(Pattern) เพ่ือปลดล็อกหนาจอ หากมีการตั้งคาปลดล็อกหนาจอดวยลายนิ้วมือให

ปดหนาจอไปดานขางเพ่ือเขาสูการปลดล็อกหนาจอกอน จากนั้นใหเลือก การโทร

ฉุกเฉิน (Emergency calls) ก็จะเห็นเบอรโทรฉุกเฉินและขอมูลการแพทยท่ีเราตั้ง

คาไวเรียบรอยแลว 

 



- การเปดใชงานแจงเตือนฉุกเฉิน (SOS messages) 

 เปนการสงขอความขอความชวยเหลือพรอมตําแหนง GPS ไปใหคนรูจัก

ทันที สามารถเปดการใชงานไดโดยเขาไปท่ีการตั้งคา (Settings) > คุณสมบัติข้ัน

สูง (Advanced features) > สงขอความฉุกเฉิน (Send SOS messages) 

  

 

 

 



เม่ือกดเขาไปท่ีสงขอความฉุกเฉิน (Send SOS messages) แลว ใหเลือก

เปดการใชงาน เม่ือเลือกเปดการใชงานแลวจะมีหนาตางข้ึนมาใหเลือก เพ่ิม (Add) 

หลังจากนั้นใหเลือก เลือกจากรายชื่อ (Select from Contacts) เพ่ือเลือกเบอร

โทรท่ีตองการจากรายชื่อท่ีมีอยูในซิมหรือเครื่อง 

  จากนั้นจึงเลือกรายชื่อท่ีตองการ จะไดเบอรโทรท่ีเราสามารถสงขอความและ 

GPS หาเม่ือมีเหตุฉุกเฉินได 

  



- การเรียกใชงานแจงเตือนฉุกเฉิน (SOS messages) 

 การเรียกใชงานแจงเตือนฉุกเฉินสามารถทําไดโดยการกดท่ีปุมเปด-ปด

เครื่อง (Power) 3 ครั้ง จะมีการบันทึกเสียง 5 วินาที และถายรูปจากกลองหลัง

และกลองหนาพรอมตําแหนงท่ีอยู สงไปท่ีเบอรท่ีถูกตั้งคาไว โดยจะมีคาใชจายใน

การสง SMS และ MMS 

   

  



2.การถายภาพหนาจอ (Screen capture) 

 - ถายภาพหนาจอหนาปจจุบัน 

 วิธีท่ี 1 กดปุมเปด-ปดเครื่อง (Power) กับปุมลดเสียง (Volume down) 

พรอมกัน (สําหรับรุนท่ีไมมีปุม Home แลว) หรือ กดปุมเปด-ปดเครื่อง (Power) 

กับปุม Home พรอมกัน (สําหรับรุนท่ีมีปุม Home) 

 วิธีท่ี 2 ใชสันมือปาดหนาจอจากซายไปขวา  

 วิธีท่ีจะสามารถตั้งคาไดโดยเขาไปท่ี การตั้งคา (Setting) > คุณสมบัติข้ัน

สูง (Advanced features) > การเคลื่อนไหวและทาทาง (Motion and 

gestures) แลวเลือกเปด ใชฝามือปดเพ่ือจับภาพ (Palm swipe to capture) 

 

  

  

- 



ถายภาพหนาจอแบบยาวหรือท้ังหนาเพจ 

 ใชไดท้ัง 2 วิธีแบบการถายหนาจอหนาปจจุบัน แตเม่ือถายเสร็จแลวให

เลือกสัญลักษณลูกศรชี้ลงขางลาง จะเปนการถายหนาจอใหยาวข้ึนและสามารถ

กดซํ้าเพ่ือถายหนาจอยาวตามท่ีตองการ  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



3.การสมัคร Gmail เพ่ือใชในการดาวนโหลดแอปพลิเคชันจาก Play 

Store 

เริ่มสมัคร Gmail โดยเขาไปท่ี https://accounts.google.com/signup 

จากนั้นกรอกขอมูลใหครบถวนแลวจึงกด ถัดไป (Next) ยอมรับขอตกลงและ

เง่ือนไขท้ังหมด จะได Gmail เรียบรอย 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



4.การดาวนโหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store 

เขาไปท่ี การตั้งคา (Setting) > บัญชีและการสํารอง (Account and 

backup) เลือกท่ี บัญชี (Accounts) 

เม่ือเขาไปท่ี บัญชี (Accounts) แลว ใหเลือก เพ่ิมบัญชี (Add account) 

จากนั้นเลือก Google 

 

 



ใส Gmail และรหัสผานตามท่ีไดสมัครไวใหเรียบรอย 

จากนั้นเขาไปท่ี Play Store จะเห็นวาสามารถคนหาแอปพลิเคชันท่ี

ตองการไดจากแถบคนหาดานบน  

 

 

 

 

 

 

 



เม่ือพบแอปพลิเคชันท่ีตองการแลวใหกดเขาไป แลวเลือก ติดตั้ง (Install) 

จากนั้นจะเริ่มทําการดาวนโหลดโดยท่ีความเร็วของการดาวนโหลดจะข้ึนอยูกับ

ความเร็วของอินเทอรเน็ตและขนาดไฟลแอปพลิเคชัน เม่ือดาวนโหลดเสร็จแลวจะ

ข้ึนคําวา ถอนการติดตั้ง (Uninstall) และ เปด (Open) เทากับวาแอปพลิเคชันถูก

ติดตั้งลงบนโทรศัพทมือถือเรียบรอยแลว  

 

 

 

 

 


