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การติดต้ังโปรแกรม Google Earth 
 
1. Download โปรแกรม Google Earth 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html 

 1.1 ทําการเลือกภาษา 
 1.2 ยอมรับและดาวนโหลด 

 

2. ทําการติดต้ังโปรแกรม เม่ือติดตั้งสําเร็จจะปรากฏหนาตาง โปรแกรม Google Earth (พรอมใชงาน) 

 

1.1 

1.2 



การใชเครื่องมือเบ้ืองตน 
 

 
 
1. แถบเมนู เปนสวนเคร่ืองมือหลักในการจัดการขอมูล 

 

 1.1 ไฟล ใชสั่งและจัดการขอมูลไฟลงาน เชน เปดขอมูล บันทึกขอมูล เปนตน 
 1.2 แกไข ใชในการแกไขขอมูลแผนท่ี รวมถึงการแสดงผล เชน การตัด การคัดลอก คุณสมบัติของ
โปรแกรม เปนตน 
 1.3 มุมมอง เปนการกําหนดรูปแบบการแสดงผลในสวนแสดงแผนที ่ เชนแถบเครื่องมือ แถบแสดง
สถานี รีเซ็ตการเอียงและทิศทาง เปนตน 
 1.4 เคร่ืองมือ ใชต้ังคาการแสดงผลในสวนแสดงแผนที่ เชน ไมบรรทัด ตาราง เปนตน 
 1.5 เพิ่ม เปนการเพิ่มชั้นขอมูลแผนที่ เชน เสนทาง รูปหลายเหล่ียม รูปภาพ เปนตน 
 1.6 ความชวยเหลือ เปนคาํส่ังและคูมือการใชงานโปรแกรม 
 
2. สวนคนหาสถานที่หรือตําแหนงตางๆ  
 สามารถคนหาสถานที่ได โดยอาจจะใช คํา วลี หรือคาพิกัด 
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3. รายการสถานท่ี (สถานที่ที่บันทึกไว) 

 
 
4. ตําแหนงหรอืสถานที่ใหบริการ (จุดที่นาสนใจและฟเจอรอ่ืนๆ) 
 การใหบริการขอมูลดานสถานที่ เชน กรอบปายชื่อของสถานที่ ถนน ภาพถาย เปนตน 

 
 
5. แถบการสรางและลบขอมูล 
 เปนแถบเครื่องมือสําหรับการจัดการชั้นขอมูล 

 

 5.1  เปนเครื่องมือซอนแถบดานขาง ซึ่งเปนแถบคนหา รายการสถานที่ และตําแหนงหรือ
สถานที่ใหบริการ 

 5.2  เปนเคร่ืองมือสําหรับการเพิ่มหมุดของสถานที่ตางๆ ในสวนแสดงผล 

 5.3  เปนเครื่องมือสําหรับการสรางรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งอาจสรางเปนเสนหรือพื้นที่ได 

 5.4  เปนเครื่องมือสําหรับการเพิ่มเสนทางในแผนที่ 



 5.5  เปนเครื่องมือสําหรับการเพิ่มชั้นขอมูลรูปภาพ ซ่ึงจะวางซอนบนแผนที่ 

 

  สามารถเรียกขอมูลรูปภาพไดทั้งในคอมพิวเตอร (ตามขอ 1) หรืออาจจะเรียกรูปภาพผาน
เว็บไซตหรือผานลิงค (ตามขอ 2) โดยสามารถเพิ่ม ชื่อของรูปภาพ คําอธิบายรูปภาพ การกําหนดความโปรง
แสง มุมมอง ระดับความสูง เปนตน หากตองการแกไขขอมูลรูปภาพที่ไดเรียกมานั้นทําไดโดย คลิกขวาที่ชั้น
ขอมูล แลวเลือกคณุสมบัติ เพื่อทาํการแกไขชั้นขอมูลรูปภาพ 

 

 5.6  เปนเคร่ืองมือสําหรับการบันทึกการเดินทาง 

 5.7  เปนเครื่องมือสําหรับการแสดงภาพเชิงประวัติศาสตร ซึ่งสามารถเลือกชวงเวลาที่ตองการ
จะแสดงภาพถายดาวเทยีมในสวนแสดงผลได 
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 5.8  เปนเครื่องมือสําหรับการแสดงแสงแดดบนภูมิประเทศตามชวงวัน เวลาตางๆ ของพื้นที่นั้น 

 5.9  เปนเครื่องมือสําหรับเลือกดวงดาวท่ีตองการใหแสดงขอมูล 

 

 5.10  เปนเครื่องมือสําหรับการวัดระยะทางตางๆ ซึ่งสามารถเลือกหนวยของการวัดได 

 

 5.11  เปนเครื่องมือสําหรับการนําออกขอมูล ผานทาง E-mail 

 

 5.12  เปนเครื่องมือสําหรับการพิมพแผนที่ 

 5.13  เปนเครื่องมือสําหรับบันทึกรูปภาพ เพ่ือนําออกเปนแผนที่ โดยสามารถ ตั้งชื่อของแผนท่ี 
คําอธิบายแผนที่เพิ่มเติม คําอธิบายสัญลักษณ เปนตน 

 5.14  เปนเครื่องมือสําหรับเปดใน Google Map 

  



6. เครื่องมือควบคุมการทํางาน 
 เปนเครื่องมือสําหรับการควบคุมการดูแผนท่ี ซึ่งสามารถยอ/ขยาย ปรับทิศทางการแสดงขอมูลใน 
สวนแสดงขอมูล รวมถึงสามารถเปลี่ยนมุมมองเปนแบบ 3 มิติ 

 

7. สวนแสดงแผนที ่

 

8. แถบแสดงรายละเอียดสถานะ 
โดยจะแสดงขอมูล วันที่เก็บภาพ คาพิกัด ความสูงของพื้นที่ ความสูงระดับสายตา 

 

  



9. การตั้งคาหรือกําหนดคาของโปรแกรม Google Earth  
 เปนการกําหนดคาของขอมูลท่ีจะแสดงผลในสวนแสดงผลของโปรแกรม รวมถึงการกําหนดคาทั่วไป
ของโปรแกรม เชน รูปแบบของคาพิกัด การแสดงผล การต้ังคาภาษา เปนตน โดยเขาไปที่แถบเมนู เครื่องมือ 
แลวเลือก หัวขอตัวเลือก 

 

จะปรากฏหนาตาง ตัวเลือก Google Earth เพื่อตั้งคาหรือกําหนดคาสําหรับการใชงานโปรแกรม 

 

10. การรีเซ็ตทิศและความเอียงของแผนที่ในสวนแสดงผล 
 เลือกเมนูมุมมอง => รีเซ็ต => เลือกเมนูท่ีตองการรเีซตใหม 

  



การสรางชั้นขอมลู 
(เพ่ือจัดทําแผนที)่ 

 
1. การสรางจุดหรือการเพ่ิมหมุดสถานท่ีในแผนที ่

 1.1 โดย เลือกเมน ูเพิ่ม => เครื่องหมายตําแหนง หรือเลือก  ในแถบการสรางและลบขอมูล เพื่อ
ทําการเพิ่มหมุดใหม จะปรากฏหนาตางเคร่ืองหมายตําแหนงใหมและหมุด แลวลากหรือเลื่อนหมุดไปยัง
ตําแหนงท่ีตองการจะสรางหมุด  
 

 

 
 
 1.2 กําหนดชื่อของหมุด 
 1.3 เลือกสัญลักษณหรือไอคอนของหมุด จะปรากฏหนาตางไอคอน โดยสามารถเลือกรูปแบบ สี 
ขนาด ความโปรงแสงได โดยอาจเพิ่มไอคอนหรือสัญลักษณที่กําหนดขึ้นเองได 

1.1 

1.2 1.3 

1.4 

1.5 1.6 

1.1 



 

 1.4 คาพิกัด จะแสดงคาพิกัดตามตําแหนงของหมุดท่ีสรางขึ้นใหม (คาพิกัดจะเลี่ยนไปตามตําแหนง
ของหมุด) 
 1.5 คําอธิบาย เปนการเพิ่มเติมขอมูลของหมุด 
 1.6 ลักษณะ, สี เปนการกําหนดคาของไอคอนหรือสัญลักษณ 
  - ปายกํากับ เปนการกําหนดลักษณะของตัวอักษรของชื่อหมุด ที่จะแสดงในแผนที่ 
  - ไอคอน เปนการกําหนดลักษณะของไอคอน หรือสัญลักษณของไอคอน 

 



เมื่อกําหนดขอมูลหมุดที่สรางข้ึนใหมแลวจะปรากฏลักษณะของหมุดตามที่ไดกําหนดไว ในสวน
แสดงผลบนแผนที่ 

 

หากตองการแกไขขอมูลจุดหรือหมุดที่สรางข้ึน สามารถแกไขไดโดย คลิกขวาที่ชั้นขอมูล (หมุด 
ที่ตองการแกไข) ในรายการสถานที่ แลวเลือก คุณสมบัติ 

 

จะปรากฏหนาตาง แกไข เครื่องหมายตําแหนง แลวทําการแกไขขอมูลตามความตองการ (จะมีกรอบสีเหลือง
แอคทิฟ จุดที่ตองการแกไข) 

  



2. การสรางรูปหลายเหล่ียม (เปนไดทั้งพื้นที่และเสน) 

 2.1 โดย เลือกเมนู เพิ่ม => รูปหลายเหล่ียม หรือเลือก  ในแถบการสรางและลบขอมูล เพื่อทํา
การสรางรูปหลายเหล่ียม จะปรากฏหนาตางรูปหลายเหลี่ยม  

 
 

 

 2.2 ต้ังชื่อหรือกําหนดชื่อรูปหลายเหลี่ยม 
 2.3 คําอธิบาย เปนการเพิ่มเติมขอมูลของรูปหลายเหล่ียม 
  

2.1 

2.2 

2.4 2.3 2.5 2.6 2.7 



 
 2.4 ลักษณะ, สี เปนการกําหนดรูปแบบ ลักษณะ สี ของรูปหลายเหลี่ยม  
  - เสน เปนการกําหนดลักษณะ สี ความกวาง ความทึบ (ความโปรงแสง) ของเสนรูปหลาย
เหลี่ยม 
  - พื้นที่ เปนการกําหนดลักษณะ สี ความทึบ (ความโปรงแสง) ของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

 

 2.5 มุมมอง เปนการแสดงคาพิกัดของภาพที่แสดง ณ ขณะนั้น โดยเลือกที่เมนู จับภาพมุมมอง
ปจจุบัน เพื่อแสดงขอมูล 

  



 2.6 ระดับความสูง เปนการกําหนดการแสดงภาพหลายเหลี่ยมในแผนที่ 
 2.7 ขนาด เปนการแสดงความยาวของเสนขอบ และจํานวนพื้นที่ (ตามหนวยการวัดท่ีเลือกไว) ของรูป
หลายเหลี่ยมที่วาดข้ึน 

 

เมื่อกําหนดขอมูลของรูปหลายเหลี่ยมแลว ทําการวาดรูปหลายเหลี่ยมในแผนที่ (โดยไมตองปด
หนาตางรูปหลายเหลี่ยมเพื่อทําการวาดรูป) ระหวางที่วาดหากตองการลบจุดกอนหนาที่ไดวาดไปสามารถ 
ลบไดโดย กดปุม “Delete” เมื่อวาดเสร็จกดปุม “ตกลง” ที่หนาตางรูปหลายเหลี่ยม จะปรากฏลักษณะของ
รูปหลายเหลี่ยมตามท่ีไดกําหนดและวาดไว ในสวนแสดงผลบนแผนที่ 

 



หากตองการแกไขขอมูลหรือรูปราง ของรูปหลายเหลี่ยมท่ีสรางขึ้น สามารถแกไขไดโดย คลิกขวาท่ี 
ชั้นขอมูล (รูปหลายเหลี่ยมที่ตองการแกไข) ในรายการสถานที่ แลวเลือก คุณสมบัติ 

 

จะปรากฏหนาตาง แกไข รูปหลายเหลี่ยม แลวทําการแกไขขอมูลตามความตองการ (รูปหลายเหลี่ยมจะแสดง
จุดของรูปหลายเหลี่ยมที่ไดวาดไป) 

 - เพิ่มจุด โดยการคลิกซายบนสวนแสดงขอมูลแผนที่ 

 - ลบจุด โดยการคลิกขวาบนสวนแสดงขอมูลแผนที ่

 *** สามารถขยับจุดที่สรางไว เพื่อใหไดรูปรางของรูปหลายเหลี่ยมตามความตองการ โดยการลากจุด
ไปยังตําแหนงที่ตองการแกไข 

 
  



จากนั้นสรางชั้นขอมูลใหม (ทั้งจุด รูปหลายเหลี่ยม เสน) ตามความตองการ 

 
 
  



การนําออกขอมูล 
 
1. การนาํออกขอมูลแผนที ่
 จัดรูปแบบ ขอมูลที่ตองการแสดง ขนาดของแผนที่ ที่ตองการนําออก 
 โดย เลือกเมนู ไฟล => บันทึก => บันทึกภาพ 

หรอื คลิกที่  เพื่อนําออกขอมูลแผนที่ 

 

จะปรากฏหนาตางสําหรับนําออกแผนท่ี 

 

  

1.1 1.4 

1.2 
1.3 

1.5 



1.1 ตัวเลือกแผนที่ เปนการกําหนดขอมูลที่ตองการใหแสดงในแผนที่ เชน ชื่อและคําอธิบาย  
มาตราสวน เข็มทิศ เปนตน เมื่อกําหนดคาเสร็จใหทําการบันทึก 

 

1.2 ชื่อและคําอธิบายแผนที่ เปนการตั้งชื่อแผนที่และคําอธิบายของแผนที่นั้น แกไขโดย คลิกเลือกที่
กลองชื่อแผนที่และคําอธิบาย จากนั้นทําการตั้งชื่อแผนที่และคําอธิบายแผนที่ 

 

1.3 คําอธิบายสัญลักษณ เปนการกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีแสดงในแผนที่ แกไขโดย คลิกเลือกที่
กลองคาํอธิบาย และแกไขคําอธิบายนั้น 

  



1.4 ความละเอียด เปนการกําหนดความละเอียดของแผนที่ท่ีตองการนําออก 

 

1.5 เม่ือกําหนดรายละเอียดของแผนที่เสร็จแลวทําการบันทึกภาพ เสร็จสิ้นขั้นตอนการนําออกขอมูล
แผนท่ี 

2. การนําออกชั้นขอมูล เปนการนําออกของชั้นขอมูลที่ไดสรางขึ้นมาใหม เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล หรือนําไปใช
งานตอ 
 นําออกชั้นขอมูลโดย เลือก เมนูไฟล => บันทึก => บันทึกสถานท่ีเปน... แลวทําการบันทึกไฟล 

 

 หรือ คลิกขวาที่ชั้นขอมูล เลือกบันทึกภาพเปน... แลวทําการบันทึกไฟล 

 

เสร็จสิ้นการนําออกชั้นขอมูล 

3. บันทึกเปนสถานท่ี ในสวนแสดงขอมูลสถานที่ (เพื่อใหชั้นขอมูลอยูในโปรแกรม Google Earth) โดย ไฟล 
=> บันทึก => บันทึกสถานที่ของฉัน 

 


