
การใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(Geograghic Information System : GIS) 

กับงานเพาะช ากล้าไม้ 



การใช้โปรแกรม Google Earth บนคอมพิวเตอร ์

• การดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth 

1. สมัคร account (gmail.com) ส ำหรับเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์และซอฟแวรข์องบริษทั Google 

2. กำรติดตั้งโปรแกรม Google Earth มใีห้เลือก 2 แบบคือ Google Earth (ฟรีแวร์) และ Google 
Earth Pro (เสียค่ำบริกำร) ซึ่งสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดของฟงักช์ันของแตล่ะแบบไดโ้ดย
กดตรงค ำว่ำ Explore เม่ือกดเข้ำไปหน้ำต่ำงเว็บไซต์ก็จะแสดงรำยละเอยีดต่ำงๆ 

 



3. หน้ำต่ำงเว็บไซต์จะแสดงรำยละเอยีดฟังก์ชันตำ่งๆของ Google Earth ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ซึ่ง
เรำสำมำรถกดเข้ำไปดูได้ทกุฟังกช์ัน จำกนั้นให้เลือกกด Download Google Earth  



4. เม่ือขึน้ไอคอน Google Earth Setup ตรง Taskbar ให้กด จำกนั้นจะมหีน้ำต่ำง User Account 
Control ให้กด Yes จำกนั้นรอท ำกำรติดตั้งโปรแกรม 

5. เม่ือติดตั้งเสร็จ จะมหีน้ำต่ำงโปรแกรม Google Earth ขึน้มำ พร้อมใช้งำน 



• การตั้งค่าหน่วยพิกัด สำมำรถเข้ำไปเปลี่ยนได้ทีเ่ครื่องมือ ตัวเลือก ซึ่งจะอยูใ่น ส่วน
ของ เคร่ืองมือ 

 



• การก าหนดต าแหน่งสถานที่ โดยกำรกดที่เคร่ืองมือ เพิ่มหมุด แล้วลำกหมุดไปยัง
ต ำแหน่งที่ต้องกำร และใส่ขอ้มูลต ำแหน่งหมุดที่เรำก ำหนด โดยชื่อสถำนที่ให้กรอกในช่อง ช่ือ 
ส่วนช่อง ละติจูด/ลองจิจูด จะแสดงต ำแหน่งพิกัดของต ำแหนง่หมุด 



 เรำสำมำรถก ำหนดสัญลกัษณ์ของหมุดได ้โดยใช้ที่เคร่ืองมือ ไอคอน เลือกเปลี่ยนรูปแบบ สี 

และสัดส่วน ได้ตำมควำมต้องกำร 



• การสร้างพื้นที่  
1. คลิกเคร่ืองมือ เพิ่มรูปหลายเหลี่ยม จำกนั้นคลิกเมำส์รอบบริเวณพ้ืนที่ทีต่้องกำร หำก 

ระหว่ำงสร้ำงขอบเขตพื้นที่แลว้ต้องกำรแก้ไขขอบเขตให้น ำเมำสไ์ปคลิกตรงจุดเลก็ๆสีแดง
และขยับให้ถูกต้องหรือ ระหว่ำงกำรสร้ำงขอบเขตพืน้ที ่กำรคลิกเมำส์ครั้งก่อนหน้ำผิดให้
คลิกขวำเพ่ือเริ่มใหม่ 



2. เม่ือสร้ำงขอบเขตเสร็จเรียบร้อย ให้ก ำหนดรำยละเอยีดของพื้นที่ โดยกรอกช่ือในช่อง ช่ือ และ
รูปแบบของพ้ืนที่ในช่อง ลักษณะ,สีจำกนั้นกดตกลง ในกรณีที่ตอ้งกำรก ำหนดใหส้ีของพ้ืนที่มี
ควำมโปร่งแสงเพ่ือต้องกำรเห็นรำยละเอยีดภำยใน พ้ืนที่สำมำรถปรับได้ตรงส่วนของ ควำม
ทึบ 



• การสร้างเส้นทาง 

1. คลิกเคร่ืองมือ เพิ่มเส้นทาง แล้วคลิกเมำส์ไปตำมเส้นทำงที่เรำตอ้งกำรสร้ำง 



2. เม่ือเพิ่มเส้นทำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดเสน้ทำง โดยกรอก
ช่ือในช่อง ช่ือ และรูปแบบของเส้นทำงในช่อง ลักษณะ,สี จำกนั้นกดตกลง 



• การจัดการฐานข้อมลู 
 เรำสำมำรถคลิกขวำตรงชั้นขอ้มูลเพื่อเลือกเปลีย่นชื่อ ลบ คัดลอก รวมทั้งกำรบันทึกขอ้มูล

ท ำโดยเลือก บันทึกสถานที่เป็น... เลือกนำมสกุลเป็น .kmz จำกนั้นกด save 



• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Google earth และ ES File Explorer 

การใช้ Google earth บนสมาร์ทโฟน 



• การน าเข้าข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 

 สำมำรถส่งขอ้มูลได้ทำง e-mail โดยจะส่งเป็นไฟล์ KMZ หรือ KML (ไฟล์ที่ระบุต ำแหนง่ของ

สถำนที่นั้นๆ) ขอ้มูลจะแสดงผลใน Google Earth 



• การวัดระยะทาง  

1. คลิกเคร่ืองหมำยบวกด้ำนซ้ำยมือแล้วเลือกเคร่ืองมือ ระยะ เพ่ือท ำกำรวัดระยะทำง 

  การใช้โปรแกรม Fields Area Measure 



2. คลิกเลือกโหมด ถ้ำเลือกโหมดท ำกำรวัดด้วยกำรก ำหนดจุดตำ่งๆโดยผู้ใช้โปรแกรมเอง ให้
ลำกระยะทำงตำมตอ้งกำรได้เลย และถำ้เลือกวัดค่ำโดยจีพีเอส ระยะทำงจะปรำกฏขึ้นเอง
ตำมจริง  



• การวัดพื้นที่  

1. คลิกเคร่ืองหมำยบวกด้ำนซ้ำยมือแล้วเลือกเคร่ืองมือ พื้นที่ เพ่ือท ำกำรวัดพ้ืนที่ 



2. คลิกเลือกโหมด เหมือนกับกำรวัดระยะทำง จะปรำกฏระยะโดยรอบและพื้นที่อยู่ด้ำนบน 



• การบันทึกข้อมูล 

 คลิกที่บันทึกดังรูปแล้วตัง้ช่ือข้อมูลกำรวัดตำมต้องกำร 



• การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

 1. ก่อนใช้งำนต้องเปิด GPS  บนโทรศัพท์ และตรวจสอบดำวเทียมโดยกดเลอืก Satellites 

รอจนกว่ำดำวเทียมจะขึ้นจึงจะใช้งำนได ้

   การใช้โปรแกรม GPS Essential 



 2. ตั้งคำ่โดยเลือก Settings  ตั้งคำ่ Position Format เป็น UTM และ Units เป็น 
Kilometers, Meters 



 3. ใช้เคร่ืองมือ Tracks ในกำรบันทึกขอ้มูลภำคสนำม โดยเลือก Tracks แล้วเลือกปุ่มสีแดง
ด้ำนล่ำง เพ่ือเริ่ม/หยุด บันทึกขอ้มูล 



 4. เม่ือท ำกำรบันทึกขอ้มูลแล้วก็จะปรำกฏข้อมูลเวลำ  ระยะทำง  เส้นทำงตำมจรงิในแผนที่  
และค่ำพกิัด 



 5. ใช้เคร่ืองมือ Camera ถำ่ยรูปสิ่งที่ต้องกำรจับพิกัด 

 
 
 



 6. โดยภำพที่ถ่ำยจะไปปรำกฏในแผนที่พร้อมกับค่ำพิกัด 



• การส่งออกข้อมูล 

1. กดเลือกขอ้มูลที่ตอ้งกำรส่ง แล้วเลือกเคร่ืองมือ Export 



2. เลือกส่งข้อมูลทำง e-mail ข้อมูลที่ได้จะไปแสดงผลใน Google Earth 



• การระบุพกิัดตัวเอง 

 เปิดใช้งำน GPS บนโทรศัพท์ แล้วเข้ำ Google map เลือก         เพ่ือระบุพิกัดตัวเอง 

การใช้ Google Map บนสมาร์ทโฟน 



• การบันทึกค่าพิกัด  

 เม่ือหน้ำจอแสดงผลให้ค้นหำเสน้ทำง ให้ใส่พกิัดละติจูด ลองจิจูดที่ตอ้งกำรค้นหำเสน้ทำง ลง

ไปในช่องวำ่งโดยพิมพ์พกิัดละติจูดใส่เคร่ืองหมำยลูกน้ ำ เว้นวรรค และพิกัดลองจจิูดลงไป 
หรือใช้วธิีคัดลอกพกิัด (copy) จำก Google earth และวำง (paste)ในต ำแหน่งช่องวำ่ง 



 ข้อมูลจะแสดงผล ต ำแหน่งที่ต้องกำรค้นหำเส้นทำงในแอพพลิเคชั่น Google Map 



• การน าทาง  

 เม่ือใส่จุดตั้งต้นเส้นทำง ก็จะได้เส้นทำง ระยะทำง และเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำง ของต ำแหน่ง
ที่ต้องกำรค้นหำเส้นทำง และใช้แผนที่จำกแอพพลิเคชั่นGoogle Map น ำทำงไปยังจุดหมำยที่
ต้องกำรค้นหำเส้นทำง 



• การตั้งช่ือสถานท่ี 

 เลือกสถำนที่ที่ตอ้งกำรปักหมุด  เลือก เพิ่มสถานที่ที่ขาดไป  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เลือกเพิ่มสถำนที่ข้อมูลก็จะไปปรำกฏใน Google Map 



• การวัดขนาด 
 1. เลือก Start Measure แล้วเลือกเคร่ืองมือที่จะใช้เป็นตัวเทียบกับสิง่ทีเ่รำจะวัดขนำด 

  

  

       การใช้โปรแกรม Size That Up  



 2. เลือกภำพจำก Library หรือถ่ำยใหม่ก็ได้ ซึ่งจะต้องถำ่ยเครื่องมือส ำหรับเทียบขนำดกับ
สิ่งที่เรำต้องกำรวัดดว้ย เม่ือได้ภำพที่ตอ้งกำรแล้วให้เลอืก Use Photo 



 3. เลือก OK เพ่ือวัดขนำดของตัวเทยีบขนำดกอ่น โดยลำกเสน้สีเหลืองไว้หัวและท้ำย
ของตัวเทยีบขนำด จำกนั้นเลือก Size Base Item! 



  
4. เลือก OK เพ่ือวัดขนำดของสิ่งที่ตอ้งกำรวัดขนำด โดยลำกเสน้สีเหลืองไว้หัวและ
ท้ำยของสิ่งสิ่งที่ต้องกำรวัดขนำด จำกนั้นเลือก Get Final Size จะได้ขนำดสิ่งที่
ต้องกำรวัดมำ ซึ่งจะมีหน่วยให้เลือก 4 หน่วยคือ in cm ft และ m 



• การแสกนเอกสาร 

 เลือกตรงรูปกล้องถ่ำยรูป แล้วถำ่ยรูปเอกสำรที่ตอ้งกำรแสกน  จำกนั้นก็ลำกกรอบสีเขยีว
ตำมขนำดเอกสำรที่เรำตอ้งกำรเพื่อตดัสว่นทีไ่ม่ตอ้งกำรออกไป  

 

  

  

     การใช้โปรแกรม Fast Scanner 



• การบันทึกข้อมูล 

 เลือก save มุมขวำบน แล้วตั้งช่ือเอกสำรตำมต้องกำร 



• การส่งออกข้อมูล 

 กดแถบ            เลือก Sharing เอกสำรที่ต้องกำรส่ง โดยเรำสำมำรถส่งทำง Gmail หรืออีก
หลำยช่องทำง 


