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ตัวอย่างที่ 1  

แม่น ้ำเจ้ำพระยำ เป็นแม่น ้ำสำยหลักสำยหนึ่งของประเทศไทย เกิดจำกกำรรวมตัวของแม่น ้ำ   
สำยหลัก 2 สำยจำกภำคเหนือ คือแม่น ้ำปิงและแม่น ้ำน่ำน ที่ต้ำบลปำกน ้ำโพ อ้ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ไหลออกสู่ อ่ำวไทยที่ปำกน ้ำ ซึ่งอยู่ระหว่ำงเขตต้ำบลท้ำยบ้ำน ต้ำบลบำงปูใหม่  อ้ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร และต้ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ้ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

1. การสร้างข้อมูล 

ปฏิบัติตำมขั นตอนดังต่อไปนี   

ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างข้อมูลจุดหรือหมุด 

• คลิกขวำ “สถานที่ของฉัน”  เลือก “เพิ่ม”  และเลือก “โฟลเดอร์” เพ่ือสร้ำงโฟลเดอร์จัดเก็บ
ข้อมูลที่เรำจะสร้ำงก่อน 

 

• เมื่อคลิกแล้ว จะปรำกฏกล่องข้อควำมของ โฟลเดอร์ใหม่ ขึ นมำ ให้ตั งชื่อโฟลเดอร์ว่ำ       
“แม่น้้าเจ้าพระยา” แล้วคลิก “ตกลง”  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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• ค้นหำชื่อสถำนที่ : ให้ป้อนชื่อสถำนที่ว่ำ “ต้าบลปากน้้าโพ จังหวัดนครสวรรค์” 

 

• คลิกท่ีไอคอนเครื่องหมำยแสดงต้ำแหน่ง  บนเมนูแถบเครื่องมือที่ด้ำนบนของหน้ำจอ 

 

 

 

คลิกเพ่ือต้ังช่ือโฟลเดอร์ 
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• หลังจำกคลิกแล้ว กล่องข้อควำมของ เครื่องหมายแสดงต าแหน่งใหม่ จะปรำกฏขึ น และไอคอน 
เครื่องหมายแสดงต าแหน่งใหม่  

 

• ป้อนชื่อหมุดที่ 1 ว่ำ “ต้าบลปากน้้าโพ จังหวัดนครสวรรค์”  

 

• กำรปรับแต่งไอคอน โดยคลิกที่ไอคอนส้ำหรับเครื่องหมำยแสดงต้ำแหน่ง  (มุมขวำบนของ

กล่องข้อควำม) เลือกรูปแบบไอคอน และปรับแต่งสี สัดส่วน และควำมทึบ เมื่อปรับแต่ง
ไอคอนเรียบร้อยแล้วให้คลิก “ตกลง” 

คลิกเพ่ือต้ังช่ือหมุด 
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คลิกเพ่ือเปล่ียนไอคอน 

ปรับแต่งสี สัดส่วน และความทึบของไอคอน 

เลือกรูปแบบของไอคอน 

คลิก “ตกลง” เม่ือได้ไอคอนตามท่ีต้องการ 

 

ช่วยพี่ๆ หน่อยค่ะ  

ให้น้องๆ ช่วยสร้างข้อมูลจุด 3 จุด ตามขั้นตอนที่ 1 ดังต่อไปน้ี  

➢ ต าบลท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ 

➢ ต าบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 

➢ ต าบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างข้อมูลเส้น 

• คลิกท่ีไอคอน เพ่ิมเส้นทาง    บนเมนูแถบเครื่องมือที่ด้ำนบนของหน้ำจอ 

• ก้ำหนดชื่อ “แม่น้้าเจ้าพระยา” 

 

• คลิกเลือก “ลักษณะ, สี” เพ่ือก้ำหนดสี ควำมกว้ำงและควำมทึบ เมื่อเลือกแล้วคลิก “ตกลง”  

 

• หำกต้องกำรแก้ไข้ข้อมูลเส้น ให้วำงเคอร์เซอร์ที่จุดเส้นสีแดง จนกระทั่งเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูป 
ชี นิ วและเปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้วคลิกขวำ 1 ครั ง 

                 

ปรับแต่งสี ความกว้าง และความทึบของเส้นทาง 

คลิกเลือก “ลักษณะ, สี” 

ช่วยพี่ๆ หน่อยค่ะ …. 

ให้น้องๆ ช่วยสร้างเส้นข้อมูล แม่น ้าปิง และแม่น ้าน่าน ตามขัน้ตอนที่ 2 หน่อยค่ะ  



กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 2. การใช้ปุ่มควบคุมทิศทาง 

ส้ำหรับกำรควบคุมมุมมองกำรแสดงภำพบนแผนที่ สำมำรถคลิกเมำส์ที่ปุ่มค้ำสั่งต่ำงๆ บนแถบ
เครื่องมือ ดังนี  

• คลิกปุ่มสัญลักษณ์ทิศเหนือ  เพ่ือรีเซตให้หันหน้ำไปทำงทิศเหนือ 

• คลิกลูกศรขวำ  ภำพจะหมุนไปรอบๆ ตัวทำงด้ำนขวำมือ (ลักษณะเหมือนยืนอยู่นิ่งๆ 
และหันหน้ำเพ่ือมองไปในทิศทำงต่ำงๆ) 

• คลิกลูกศรซ้ำย  ภำพจะหมุนไปรอบๆ ตัวทำงด้ำนซ้ำยมือ (ลักษณะเหมือนยืนอยู่นิ่งๆ 
และหันหน้ำเพ่ือมองไปในทิศทำงต่ำงๆ) 

• คลิกลูกศรบน  ภำพจะเงยขึ นบน 

• คลิกลูกศรล่ำง  ภำพจะก้มลงล่ำง 

• คลิกวงแหวนควบคุมทิศทำง  และเลื่อนเมำส์เพื่อหมุนภำพได้ 

• คลิกลูกศรซ้ำย  ภำพจะย้ำยต้ำแหน่งจุดยืนมำทำงซ้ำย ส่วนภำพจะเลื่อนไปทำงขวำ 

• คลิกลูกศรขวำ  ภำพจะย้ำยต้ำแหน่งจุดยืนมำทำงขวำ ส่วนภำพจะเลื่อนไปทำงซ้ำย 

• คลิกลูกศรบน  ภำพจะเลื่อนขึ นบน  

• คลิกลูกศรล่ำง  ภำพจะเลื่อนลงล่ำง  

• คลิกเครื่องหมำยรูปมือ  ตรงกลำง แล้วสำมำรถลำกไปลำกมำรอบทิศทำงได้ 

•  

•                                                

คลิกเครื่องหมำยบวก เพ่ือซูมเข้ำ 

คลิกเครื่องหมำยลบ เพ่ือซูมออก 

คลิกเลื่อนปรับระดับกำรซูม 
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• ไอคอนเพ็กแมน        ที่ด้ำนขวำบนใต้ปุ่มควบคุมทิศทำง เพ่ือเข้ำดูภำพในโหมด Street View 
โดยน้ำไอคอนเพ็กแมนไปวำงไว้ในต้ำแหน่งที่ต้องกำร เส้นสีน ้ำเงินจะปรำกฏขึ นในบริเวณที่มี
ภำพถ่ำยระดับถนน 

 

 
         เส้นสีน้้าเงินปรากฏขึ้นในบริเวณท่ีมีภาพถ่ายระดับถนน              ภาพถ่ายระดับถนนเมื่อเข้าสู่โหมด Street View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองระดับพื้นดินในบริเวณที ่Google Street View ยังเข้าไม่ถึง 

คุณสำมำรถควบคุมทิศทำง และสำมำรถควบคุมกำรหมุนมุมมองขณะที่อยู่ในโหมด Street View ได้
ดังต่อไปนี  : 

• ดับเบิลคลิกพื นที่ภำยในภำพด้วยเมำส์ 
• ลำกภำพไปทำงขวำหรือซ้ำยด้วยเมำส์ ในบำงต้ำแหน่ง คุณสำมำรถลำกภำพลงเพื่อมองดูท้องฟ้ำ 
• ใช้ลูกศรแป้นพิมพ์ 
• ใช้ล้อเลื่อนของเมำส์                                                                                                                             
เมื่อต้องกำรออกจำก Street View ให้เลือกคลิก “ออกจากมุมมองระดับพื้นโลก” ที่ด้ำนขวำบน 

หำกไม่มี Street View ในบำงต้ำแหน่ง คุณจะเข้ำสู่มุมมองระดับพื นดินโดยอัตโนมัติ 
 

 
 
 

 

 

https://support.google.com/earth/bin/answer.py?&answer=1067429&topic=2376155&ctx=topic
https://support.google.com/earth/bin/answer.py?&answer=1067429&topic=2376155&ctx=topic


กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

3. ก้าหนดมุมมองภาพถ่าย 

บำงครั งกำรแสดงมุมมองของแต่ละพื นที่อำจจะสะท้อนคุณค่ำของข้อมูลได้แตกต่ำงกัน โดย     
Google Earth นั นสำมำรถให้เรำก้ำหนดมุมมองของข้อมูลด้วยตัวเรำเอง ดังขั นตอนต่อไปนี  

ขั้นตอนที่ 3 : การก้าหนดมุมมองภาพถ่าย 

• คลิกขวำ ณ หมุด เส้น หรือพื นที่ จำกนั นคลิก “มุมมองภาพถ่าย”  เพ่ือเป็นกำรบันทึกมุมมอง
ของข้อมูลชุดนั นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรน้ำเสนอในครั งต่อไป โดยที่เรำไม่ต้องกลับมำปรับเปลี่ยน
มุมมองอีกครั ง 

 

 

 

 

 

     

         

 

ช่วยพี่ๆ หน่อยครับ 

ให้น้องๆ ช่วยกันก าหนดมุมมองของแต่ละจุดท่ีสร้างมา 

ตามขัน้ตอนที่ 3 หน่อยครับ 



กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

4. การน้าเข้าข้อมูล 

ปฏิบัติตำมขั นตอนดังต่อไปนี   

ขั้นตอนที่ 4 : การน้าเข้าข้อมูล 

• คลิกท่ีแทบเมนูเลือก “ไฟล”์ คลิกเลือก “เปิด” จะปรำกฏหน้ำต่ำง Open เลือกโฟลเดอร์ของ
ข้อมูล “Tumbol”  

   

• จำกนั นคลิกเลือกไฟล์นำมสกุลเป็น “.kmz” จะปรำกฏไฟล์ข้อมูล Tumbol ขึ นมำ 

 

• คลิกเลือก “ต้าบลปากน้้าโพ” แล้วกด “Open” จะปรำกฏข้อมูลต้ำบลปำกน ้ำโพ เป็นไฟล์ 
.kmz ขึ นมำ 

  

 

คลิกเลือกไฟล์นามสกุล “.kmz” 



กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

• เรำสำมำรถแก้ไขข้อมูล ปรับแต่งลักษณะ, สี  โดยคลิกขวำ “T_Pak Nam Pho” ของไฟล์ 
.kmz  แล้วเลือก “คุณสมบัติ” 

 

• จะปรำกฏกล่องข้อควำม  แก้ไขโฟลเดอร์ ขึ นมำ คลิกเลือก “ลักษณะ, สี”  และก้ำหนดสี,  
ควำมทึบ ของเส้นและพื นที่ แล้วคลิกเลือก “ตกลง” 

 

• เมื่อก้ำหนดสี, ควำมทึบของเส้นและพื นที่แล้ว จะได้ภำพดังปรำกฏข้ำงล่ำงนี    

ก าหนดสี, ความกว้าง, ความทึบของเส้น 

ก าหนดสี, ความทึบ ของพ้ืนท่ี 



กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

5. การส่งออกข้อมูล 

ปฏิบัติตำมขั นตอนดังต่อไปนี   

ขั้นตอนที่ 5 : การส่งออกข้อมูล 

• คลิกขวำที่โฟลเดอร์ “แม่น้้าเจ้าพระยา” เลือก “บันทึกสถานที่เป็น”  

 

• เลือกที่เก็บ File พร้อมก้ำหนดชื่อ File name : “แม่น้้าเจา้พระยา” และ Save เป็น .kmz            



กำรสร้ำงข้อมูลและกำรสง่ออกข้อมูล 

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

 

 

 

• จะได้ไฟล์ที่พร้อมใช้งำน 

 

Save file เป็น .kmz 


