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การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อเตรยีมวางแผนการดาํเนินงานเบื้องตน้ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา สาํนกัวิศวกรรมเพือ่การพัฒนาทีดิ่น 

 
การเตรียมข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานเบื้องต้นในการ

วางแผนและวิเคราะห์โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําของสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน (สวพ.) เป็นขั้นตอนการทํางานต้นๆ ที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งในหลายขั้นตอนในการทํางานของ สวพ. 
กล่าวคือการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา จะขับเคลื่อนและดําเนินการก่อสร้างงาน
พัฒนาแหล่งน้ําได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องทราบถึงข้อมูลรายละเอียดหลักเบื้องต้นของงาน
อย่างถูกต้องก่อนการดําเนินงาน เช่น ข้อมูลที่ต้ังของโครงการ (บ้าน, หมู่, ตําบล, อําเภอ และจังหวัด) ข้อมูลค่า
พิกัดจากระบบสํารวจหาตําแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ของโครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ เป็นต้น  

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลและรายละเอียดของโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ําฯ ปีงบประมาณ 2555 

ลําดับที่ 120 โครงการสระเก็บน้ํา บ้านล้ําเจริญ หมูที่ 2 ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
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รูปที่ 2 แผนผงักระบวนการงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ และกระบวนการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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การเตรียมแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําของ สวพ. ต้องมี
การศึกษาเรื่องเดิม (ความเป็นมาของโครงการ) เพื่อจัดเตรียมข้อมูล กําหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน เหมาะสมกับพ้ืนที่ สําคัญที่สุดต้องตอบสนอง และตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรหรือราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกสารเรื่องเดิมมีดังนี้              

 -นโยบายรัฐบาล 
 -แผนงานของกระทรวงฯ , กรมฯ 
 -การร้องขอของราษฎร 
 -อ่ืน ๆข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษาโครงการ เช่น ข้อมูลอุตุนิยม ข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูลการ

ใช้ที่ดิน (Landuse) แผนที่ 1:50000 แผนที่ 1:10000 แผนที่ 1:4000 เป็นต้น 
 
การรวบรวมข้อมูลรายละเอียด การเตรียมข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวใช้

เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อใช้ในการดําเนินงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเบื้องต้นของสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.) เนื่องจาก
ข้อมูลชุดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มาจากทั่วประเทศทั้ง 12 เขตสํานักงานพัฒนาที่ดิน ทําให้มีปริมาณข้อมูลมาก 
และหลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จากเหตุผลดังกล่าว สวพ. ได้
มีการริเริ่มปรับปรุง พัฒนาระบบงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ งานงบประมาณ และงานข้อมูล
สารสนเทศในการดําเนินการก่อสร้างโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ต้ังแต่การรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด การจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้งานดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดินได้สะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ สวพ. จึงได้มี
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 
ในการเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลที่มีจํานวนมาก และวิเคราะห์ผลตามสภาพการณ์ให้ได้ถูกต้องแม่นยํา
ย่ิงขึ้น  
  

การนําโปรแกรม Google Earth มาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินงานเบื้องต้นโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนของการปรับปรุง และพัฒนาระบบการ
ทํางานในสํานักวิศวกรรมฯ โดยนํามาช่วยในการค้นหาสถานทีต่างๆที่เป็นที่ต้ังหัวงานของโครงการพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบรูณ์ของข้อมูลจากเอกสารข้อมูลพ้ืนที่ดําเนินการของโครงการของพื้นที่ 
เช่น สถานที่ต้ังหัวงานของโครงการฯ และพื้นที่ผลประโยชน์ได้รับจากโครงการฯ เป็นต้น  
 
 โปรแกรม Google Earth เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก และเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับดูภาพถ่าย
ทางอากาศ หรือการค้นหาสถานที่ต่างๆบนโลกโดยภาพที่ได้เป็นภาพจากสัญญาณดาวเทียม พร้อมทั้งสามารถ
ซ้อนภาพแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองทับลงในภาพถ่ายได้ด้วย ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ที่ใช้ในโปรแกรม Google 
Earth คือ Geographic coordinate (lat-long) พ้ืนหลักฐานคือ WGS84 และใช้ Earth Gravity Model คือ 
EGM96 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมประกอบด้วย ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ขนาดความละเอียดจุดภาพ  
30 เมตร, ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ขนาดความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร และภาพถ่ายดาวเทียม 
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QUICKBIRD ขนาดความละเอียดจุดภาพ 0.6 เมตร โดยข้อมูลภาพดาวเทียมเป็นภาพที่ถ่ายในช่วง 1-3 ปี 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) เป็นข้อมูล SRTM รายละเอียดของจุดภาพเท่ากับ 30 เมตร ความละเอียด
ถูกต้องแนวดิ่งประมาณ 20-30 เมตร 
  
  
 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอหลัก แสดงส่วนประกอบที่สําคัญของ Google Earth   
 

โปรแกรม Google Earth จะมีส่วนประกอบที่สําคัญตามรายละเอียดที่แสดงใน รูปที ่3 ดังนี้  
 

1. หน้าจอแสดงผล (Active Window)  
เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลแผนที ่และเลเยอร์ต่างๆ 
2. หน้าต่างค้นหา (Search Panel)  
เป็นหน้าต่างที่ใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆโดยการพิมพ์พิกัดสถานที่หรือชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหาลงไป 
3. หน้าต่างเพลซ (Place Panel)  
เป็นหน้าต่างที่รวบรวมข้อมูลสถานที่ต่างๆ ที่ผู้ใช้เคยได้ทําการดาวน์โหลด หรือสถานที่ใหม่ทีท่ําการ

คลิกก็จะแสดงผลของสถานทีน่ั้นทันท ี

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4. หน้าต่างเลเยอร์ (Layer Panel)  
เป็นหน้าต่างที่รวบรวมเลเยอร์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน ซึ่งเราสามารถเลือกคลิกแต่ละ 

Layer เพื่อใช้งานได้แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ เช่น 
5. ส่วนควบคุม (Navigation Controls)  
เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมมุมมอง ใช้มองย่อ-ขยาย เข้าออก เพื่อดูรายละเอียดของสถานที่ในมุมมอง ใช้เพื่อ

หมุนแผนไปทิศทางซ้าย และขวา ใช้ปรับองศาในการมองแผนที่ ว่าจะมองจากมุมก่ีองศา ใช้ปรับองศาในการ
มองแผนที่เป็นตามปกติ หรือระดับที่ต้องการในงานวางแผนส่วนใหญ่ใช้มองในมุมมองแบบภาพจากวิวด้านบน 
(Top View) เพื่อจะได้มองเห็นภาพพื้นที่ของโครงการอย่างกว้างๆได้อย่างครอบคลุม อักษร N ต้ังค่าให้ตรงทิศ
เหนือกริด (Grid) 

6. แถบแสดงสถานะ (Status Bar)  
เป็นส่วนที่ใช้ในการบอกถึงจุดพิกัด หรือตําแหน่งต่างๆของสถานที่รวมไปถึงระยะทางของตําแหน่ง  
- Pointer แสดงพื้นที่จุดที่เม้าช้ี เป็นค่า Lat , Lon  
- Streaming แสดงผลการดาวโหลดข้อมูลภาพ เป็น เปอร์เซ็นต์  
- Eye Alt แสดงมุมมองที่อยู่สูงจากพื้นดิน เป็น mi(ไมล)์ , ft (ฟุต)  
- แสดงเส้น รุ้ง/แวง หรือ Lat/Lon 

 

 
  

รูปที่ 4 แสดงการค้นหาสถานทีหาประเทศไทย ผูใ้ช้พิมพ์ใส่คําว่า Thailand ลงไปในช่อง Fly to 
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การวางแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยประยุกต์ใช้
โปรแกรม Google Earth มาช่วยในการค้นหาสถานทีต่างๆที่เป็นที่ต้ังหัวงานของโครงการ การค้นหาตําแหน่ง 
นอกจากการหมุนโลกเพื่อหาตําแหน่ง เรายังสามารถให้โปรแกรมวิ่งไปที่เมืองที่ต้องการได้ โดยการใส่ ช่ือเมือง 
ที่ต้องการ ลงไปในช่อง Fly to กด Search ถ้าใส่ช่ือเมืองถูกต้อง โปรแกรมจะหมุนโลกไปในตําแหน่งนั้น โดย
อัตโนมัติ ในภาพด้านล่างต้องการหาประเทศไทย ผู้ใช้พิมพ์ใส่คําว่า Thailand ลงไปในช่อง Fly to กด Search 
โปรแกรมจะหมุนโลกไปในตําแหน่งประเทศไทยโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการค้นหาสถานที บ้านล้ําเจรญิ ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค ์
 

การค้นหาสถานทีต่างๆ ที่เป็นที่ ต้ังของที่ ต้ังหัวงานของโครงการเพื่อเตรียมแผนการดําเนินงาน
โครงการ และต้องนํามาใช้ในการจัดทํางบประมาณงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ มีวิธีการง่ายๆ เมื่อได้รับ
เอกสารข้อมูลพื้นที่ดําเนินการของโครงการจากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ใช้ต้องการค้นหา ตรวจสอบ ที่ต้ังหัวงาน
ของโครงการ ยกตัวอย่าง มีโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ในปีงบประมาณ 2555 ที่
บ้านล้ําเจริญ หมู่ 2 ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ใช้พิมพ์ใส่คําว่า บ้านล้ําเจริญ ตําบล
อุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ลงไปในช่อง Fly to กด Search โปรแกรมจะหมุนโลกไปใน
ตําแหน่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่พบก็จะระบุสถานที่ใกล้เคียงมาให้ดังตัวอย่างรูปที่ 5 ระบุสถานที่ใกล้เคียง
สถานที่ดําเนินการของโครงการมาให้คือ จุด A วัดล้ําเจริญ ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
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รูปที่ 6 แสดงการเปลี่ยน พิกัด N, E เป็น พิกัด Lat, Long 

 

 
 
รูปที่ 7 แสดงการค้นหาสถานทีของพิกัดที่เป็นที่ต้ังหัวงานของโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ําฯ 
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รูปที่ 8 แสดงการปักหมุดพิกัดของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ 

 
การค้นหาสถานทีต่างๆที่เป็นที่ต้ังของที่ต้ังหัวงานของโครงการถ้าข้อมูลมีความละเอียดมากโดยระบุ

พิกัดหัวงานของโครงการมาให้ก็สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่นั้นได้จากพิกัดที่ได้ เช่นข้อมูลพ้ืนที่ของโครงการ
งานพัฒนาแหล่งน้ําฯ ที่บ้านล้ําเจริญ หมู่ 2 ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีพิกัดของ
โครงการ 3 พิกัด ผู้ใช้สามารถหาสถานที่ต้ังของหัวงานได้โดยพิมพ์พิกัดทั้ง 3 พิกัด โดยพิมพ์เข้าไปทีละพิกัดลง
ไปในช่อง Fly to กด Search โปรแกรมจะหมุนโลกไปในตําแหน่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ นอกจากการค้นหา และ
ดูภาพถ่ายทางดาวเทียมจาก Google Earth แล้ว ผู้ใช้สามารถเก็บตําแหน่งไว้เพื่อที่จะกลับมาดูหรือใช้งานอีก
ในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการค้นหาตําแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง โดยสามารถสร้างสัญลักษณ์ไว้ตรง
ตําแหน่งที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 7 และรูปที่ 8 นอกเหนือจากนั้นเราสามารถบันทึกตําแหน่งที่สําคัญและ
ส่งไปให้บุคลากรที่ทํางานในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศได้โดยเตรียม File ที่บรรจุตําแหน่งที่น่าสนใจ และทํา
การส่ง File ดังกล่าวให้บุคลากรที่ทํางานในพื้นที่รับผิดชอบหรือทําการส่งเป็น e-Mail ก็สามารถทําได้ แต่ผู้รับ
ข้อมูลไปจะต้องมีโปรแกรม Google Earth และพร้อมที่จะเชื่อมต่อไปยัง Internet ได้ผู้รับถึงจะสามารถรับ
ข้อมูล และเปิดใช้งาน File ที่บรรจุตําแหน่งของงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ ของผู้ส่งได้อย่างสมบูรณ์ 

 
 การดําเนินงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การทําแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา  สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดินได้สะดวก 
และรวดเร็วอย่างประสิทธิภาพได้นั้น การทํางานจากส่วนกลาง และส่วนพื้นที่หน้างานต้องทํางานประสานร่วม 
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มีการรับและส่งข้อมูลจากพ้ืนที่หน้างานและส่วนกลางได้เป็นอย่างมีระบบ และต้องมีความเข้าใจในข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ตรงกันเนื่องจากข้อมูลที่มีทั้ง 12 เขตสํานักงานพัฒนาที่ดินทั่วทั้งประเทศมีจํานวนมาก และหลากหลาย 
การนําเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ มีค่าใช้จ่ายไม่มากเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบรูณ์ของข้อมูล
จากเอกสารข้อมูลพ้ืนที่ดําเนินการของโครงการในพื้นที่ที่ต้องนํามาใช้ในการดําเนินงานวางแผนและวิเคราะห์
โครงการ การทําแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา  ดังกล่าวข้างต้นนั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการงานวางแผนและวิเคราะห์โครงการ และ
กระบวนการงานงบประมาณงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ ของสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว บรรลุตามเป้าประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

 
 

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการทําแบบจําลองเสมือนจริงเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ  
 

 การพัฒนากระบวนการทํางานต่างๆ ใน สวพ. ถ้ามีการพัฒนาระบบการทํางาน และบุคลากรในด้าน
วิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีการสํารวจ ด้านการออกแบบ และด้านภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต สวพ. 
อาจมีการทําแบบจําลองอาคารเสมือนจริงของโครงการก่อสร้างไปประมวลผลในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ
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นําเสนอข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดแยกและแสดงผลข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การแบ่งแยกลักษณะโครงการแต่ละประเภท การรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
ด้วยภาพและสื่อที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูลกับเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น รหัส
โครงการของงานพัฒนาแหล่งน้ําฯ หมายเลขกรรมสิทธ์ิ เลขที่บ้าน ช่ือเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ประเภทของการ
ทําเกษตรกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถสร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ ของโครงการ โดยผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้สนใจสามารถเลือกชมงานในโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ําของ สวพ. ได้อย่างอิสระ เป็นประโยชน์
สําหรับการนําเสนอผลงานในที่ประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานโครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ําให้แล้วเสร็จทันตามเวลา หรือประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานในสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ดินได้อย่างสูงสุด 
 
 
            วีระพงษ์ พิกุลประยงค์ 
            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.) 


