
 

การล าดบัและบันทกึภาพเคลื่อนไหว                               

ในโปรแกรม Google Earth  

ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

 

การล าดับภาพเคลื่อนไหว 

ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

• ให้น้องๆ เลือกไฟล์ .kmz ของ “แม่น ้ำเจ้ำพระยำ” ที่เราสร้างข้อมูลไว้ 
• จากเรื่องราวตัวอย่างที่ 1 เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 : แม่น  าเจ้าพระยา เป็นแม่น  าสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย 

• ให้น้องๆ สร้างหมุด ชื่อ “Scene 1” พร้อมก าหนดมุมมอง ตามภาพข้างล่างนี้  

 

• ให้น้องๆ สร้างหมุด ชื่อ “Scene 2” พร้อมก าหนดมุมมอง ตามภาพข้างล่างนี้  

 

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


กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• คลิกเลือกข้อมูลเส้น “แม่น ้ำเจ้ำพระยำ” ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น จะเห็นเส้นแม่น้ าเจ้าพระยา
ตามภาพดังนี ้

 

ตอนที่ 2 : เกิดจากการรวมตัวของแม่น  าสายหลัก 2 สายจากทางภาคเหนือ คือแม่น  าปิง และ
แม่น  าน่าน ที่ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

• ดับเบ้ิลคลิกข้อมูลจุด “ต้ำบลปำกน ้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์” ภาพจะซูมที่เราก าหนดมุมมองไว้  

 
 
 

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


กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• คลิกข้อมูลเส้น “แม่น ้ำปิง” ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น เพ่ือแสดงข้อมูลเส้นแม่น้ าปิงขึ้นมา 
จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ภาพจะเคลื่อนไหวตามที่เราก าหนดมุมมอง  

 

• คลิกข้อมูลเส้น “แม่น ้ำน่ำน” ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น เพื่อแสดงข้อมูลเส้นแม่น้ าน่าน จากนั้น
ให้ควบคุมด้วยคีย์บอร์ด ท าตามค าสั่ง “หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ”  

          
 

 

 

 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• จากนั้นคลิกเลือกข้อมูลจุด “ต้ำบลปำกน ้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์” ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น  

 

ตอนที่ 3 : ไหลออกสู่อ่าวไทยทีป่ากน  า ซึ่งอยู่ระหว่างเขตต าบลท้ายบ้าน ต าบลบางปูใหม่    
อ าเภอสมุทรปราการ และต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

• ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลจุด “ต้ำบลท้ำยบ้ำน จังหวัดสมุทรปรำกำร” พร้อมคลิกให้เครื่องหมายถูก  
ปรากฎขึ้น เพ่ือแสดงข้อมูลจุด 

 

 

 

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%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


กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลจุด “ต้ำบลบำงปูใหม่ จังหวัดสมุทรปรำกำร” พร้อมคลิกให้เครื่องหมายถูก  
ปรากฎขึ้น เพ่ือแสดงข้อมูลจุด 

 

• ดับเบิ้ลคลิกข้อมูลจุด “ต้ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร” พร้อมคลิกให้เครื่องหมายถูก  
ปรากฎขึ้น เพ่ือแสดงข้อมูลจุด 

 

 

 

 

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


กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• ดับเบ้ิลคลิก “Scene 2”  อีกครั้ง เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

• คลิกเลือกไอคอน “บันทึกกำรเดินทำง”    ตัวบันทึกการเดินทางจะปรากฏที่มุมซ้ายล่างของ
หน้าต่าง 3 มิต ิ ดังนี้   

 

 

 

 

• เมื่อบันทึกการเดินทางเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “หยุดกำรเดินทำง”  หรือไอคอน  จะปรากฏ
หน้าต่างที่มุมซ้ายล่าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

• เมื่อต้องการบันทึกการเดินทางที่สร้างไว้  ให้กดไอคอน  หรือ “ปุ่มบันทึก” จะปรากฏหน้าต่าง    
เข้าชมใหม ่ ให้ก าหนดชื่อว่า  “ตัวอย่ำงที่ 1” 

 

• คลิก “ตกลง” จะปรากฏสัญลักษณ์กล้องวีดีโอ ซึ่งก็คือวีดีโอบันทึกการเดินทางของตัวอย่างที่ 1 
ภายใต้โฟลเดอร์แม่น้ าเจ้าพระยาที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ 

 

    

• มาถึงตรงนี้น้องๆ สามารถ Save โฟลเดอร์แม่น้ าเจ้าพระยา ออกไปเป็นไฟล์ .KMZ เพ่ือใช้ในการ
น าเสนอบนโปรแกรม Google Earth แต่หากต้องการส่งออกไฟล์บันทึกการเดินทางออกเป็นไฟล์ 
VDO สามารถท าได้โดยวิธีถัดไป 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

การส่งออกเป็นไฟล์ VDO  

• คลิกทีเ่มน ู“เครื่องมือ” เลือก “โปรแกรมสร้ำงภำพยนตร์” 

 

• ปรากฏหน้าต่าง โปรแกรมสร้ำงภำพยนตร์  ให้ก าหนดค่า ดังนี้ 

- รูปแบบกำรบีบอัดที่สนับสนุน ให้เลือก “WMV9 –High Quality Video (16 mbps)” 

 

- บันทึกจำก... ให้คลิกเลือก “ทัวร์ชมที่บันทักไว้” เลือก “ตัวอย่ำงที่ 1” 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

- ควำมละเอียด ให้คลิกเลือก “1280x720 (HD)” ส าหรับแสดงบนจอคอมพิวเตอร์  หรือหาก
ต้องการคุณภาพสูงส าหรับจอทีวีขนาดใหญ่ ให้เลือก “1920x1080 (HD)” 

 

- FPS (frames per second) ให้คลิกเลือก “25” 

 

- บันทึกไว้ใน... ให้คลิก “เรียกดู” เพ่ือเลือกที่เก็บ แล้วคลิก “สร้ำงภำพยนตร์”  

  

 

 



กำรล ำดับและบันทึกภำพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Google Earth 

ส ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ 

 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

 

- จะปรากฏหน้าต่าง ให้รอขณะที่บันทึกภาพยนตร์ 

 

- เมื่อบันทึกภาพยนตร์เรียบร้อย ทุกคนจะได้ไฟล์วีดีโอที่พร้อมใช้ในงานน าเสนอ ที่สามารถน าไป
เปิดแสดงบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ หรือจะน าเข้าสู่โปรแกรมตัดต่อเพ่ือเพ่ิม Sound Effect อ่ืนๆ    
ให้มีความตื่นเต้นมากกว่านี้ ก็ได้เช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 


