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รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใช
ประโยชนที่ดินระยะที่ 5 ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคณะนักวิจัยในศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
เปนผูดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 36/46 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546 โดยมีสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 เปนผูทําสัญญาในนามของกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงการวิจัยระยะที่ 5 ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินบนที่สูง 
ประกอบดวยโครงงานยอย 2 โครงงาน ไดแก 
1.1 โครงงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล ผลที่ไดรับจาก

โครงงานนี้ คือ 
• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศภมิูประเทศ ขนาดความละเอยีด 5×5 เมตร สรางจาก

เสนชั้นความสูงที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทําจากภาพถายออรโธสี 
• โปรแกรมการจําแนกภูมิสัณฐาน (Landform) แบบอัตโนมัติทีท่ํางานบน  

ArcView 9 ทีมี่ Spatial Analyst Extension 
• ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ภูมิสัณฐาน (Landform) และชั้นความลาดชัน (Slope Class) 

ที่ไดจากโปรแกรมการจาํแนกภูมิสัณฐานแบบอัตโนมตัิในขางตน เพ่ือใชในการ
ออกสํารวจดนิภาคสนาม 

• ระบบสนับสนุนการสํารวจดนิภาคสนามบนที่สูงแบบดิจติอลที่พัฒนาขึ้นบน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาประเภท Pocket PC เพ่ือชวย
ใหนักสํารวจดนิมีความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินบนที่สูงได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และมคีวามละเอียดมากขึ้น ระบบนี้ทํางานบนโปรแกรม 
ArcPad version 6.0.3 ที่มีความสามารถดานภูมิสารสนเทศ โดยมรีะบบกําหนด
พิกัดดวยดาวเทียม (GPS) รวมในการสาํรวจ ผูใชสามารถแสดงแผนที่ขอมูล
พ้ืนฐานสําหรบัการสํารวจ โดยการเลือกพื้นที่เปาหมายจากเมนทูี่กาํหนดให 
นอกจากนั้นระบบฯ มีวิธีการสุมจุดสํารวจแบบตางๆ ตามความตองการของ
ผูสํารวจ และแสดงผลของตําแหนงของจดุสํารวจเพื่อสะดวกในการใช GPS ใน
การนําทางไปสูจุดตัวอยาง พรอมกับการบันทึกขอมูลสภาพพื้นทีท่ั่วไปและสมบัติ
ของดินในแตละจุดสํารวจไดสะดวก สามารถลดขั้นตอนการแปลงขอมูลจาก



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 5 ข 

อนาล็อกเปนดิจิตอล ทําใหสามารถพัฒนาขอมูลทรัพยากรดินไดสะดวก แมนยาํ 
และรวดเร็วขึน้ อยางไรก็ตามหากไมประสงคจะใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ในการสาํรวจดิน นักสํารวจดินอาจพิมพแผนที่หลักที่ไดจากจาํแนกภมิูสัณฐาน
และขอมูลเชิงพ้ืนที่อางอิงอืน่ที่ใชประกอบการสํารวจออกทางเครื่องพิมพ 

1.2 โครงงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบนที่สูง ผลที่
ไดรับคือ 

• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศศนูยพัฒนาโครงการหลวง ซึง่ประกอบดวยขอมูล
ขอบเขตศูนย ตําแหนงสถานี หมูบาน ถนน ทางน้ํา จดุกําหนดสูง และเสนชั้น
ความสูง ขอมลูเชิงพ้ืนที่ที่ไดจากการสาํรวจภาคสนาม ขอมูลเชิงพ้ืนที่หนวยที่ดิน 
การใชประโยชนที่ดิน การชะลางพังทลายดิน และแผนการใชทีด่ิน ตลอดจน
ภาพถายทางอากาศความละเอียดสูงบริเวณศูนยพัฒนาฯ นอกจากขอมูลเชิงพ้ืนที่
ดังกลาวแลวยงัรวมถึงขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบตารางและไดรับการวิเคราะห
ขอมูลและจัดเรียงเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย ขอมูลทั้งหมดไดรับการ
จัดเก็บใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชงิวัตถุ 

• ระบบ พด.ท่ีสูง 1.0 เปนโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาใหทํางานใน ArcView 9 
เพ่ือใหมีสวนติดตอกับผูใชเปนภาษาไทย มีความยืดหยุนในการแสดงแผนทีต่าม
ความตองการของผูใช ระบบสามารถแสดงแผนที่ แสดงขอมูลอรรถาธิบาย 
สืบคนขอมูลทีไ่ดรับการจดัเปนหมวดหมู รวมถึงการพมิพแผนที่ตามความ
ตองการ อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวเปนการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเรียกใช
จากขอมูลและรายงานการสํารวจที่ตีพิมพแลวของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
จํานวน 4 ศูนยฯ ไดแก พระบาทหวยตม หนองหอย หนองเขียว และปางดะ 
สําหรับศูนยพัฒนาฯ อื่นอีกจํานวน 13 ศนูยน้ันสามารถเพิ่มเติมเม่ือกรมพัฒนา
ที่ดินจดัพิมพรายงานการสาํรวจและวางแผนการใชทีด่ินเรียบรอยแลว 

2. โครงการพัฒนาระบบเรียกใชฐานขอมูลเชงิพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอรเนตสําหรบั
ภาคเหนือ 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานคือ 
• ระบบ Web GIS “ดินลานนา” ที่เรียกใชฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดินและการใชทีด่ิน 

บนอินเตอรเนตโดยอาศยัขีดความสามารถในการทํางานของโปรแกรม ArcIMS 
และ SQL Server ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows ผูใชสามารถเรียกใช
ฐานขอมูลผานเว็บไซต “ดินลานนา” ที่จดัเก็บฐานขอมูลและประมวลผลผาน 
Web Server ของศูนยวจิัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
(http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/index.html) ระบบมีขีดความสามารถ
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ในการแสดงแผนที่ สืบคน แสดงปญหาดนิแตกําเนิดและปญหาดินที่เกิดจากการ
ใชประโยชนทีด่ิน นอกจากนี้ยังแสดงทางเลือกในการแกปญหาดินตามคาํแนะนํา
ของกรมพัฒนาที่ดิน ระบบฯ มีเครื่องมือที่สามารถจัดการแสดงแผนที่และขอมูล
ไดในระดับที่เหมาะสมกับผูใชทั่วไป เชน การยอ/ขยายแผนที่ การเคลื่อนแผนที่ 
การวัดระยะทาง เลือกพื้นที่สําหรับสืบคนขอมูลในลักษณะตางๆ รวมทั้งการ
เชื่อมโยงกันระหวางขอมูลขอมูลกลุมชุดดนิ การใชประโยชนทีด่ิน และขอบเขต
พ้ืนที่ ทําใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล           
เขตสํานักงานพัฒนาที่ดินถึงสถานีพัฒนาที่ดิน และเขตลุมนํ้าถึงระดบัลุมนํ้าสาขา 
ดังน้ันระบบ “ดินลานนา” สามารถสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจาก
ขอสนเทศและองคความรูดานดินและการใชประโยชนที่ดินทีก่รมพฒันาที่ดิน
ดําเนินการวจิยัและพัฒนามาเปนระยะเวลากวา 30 ป อันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเกษตรและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลเชงิพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียน           
และมังคุด 

ผลที่ไดรับจากโครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการ
ผลิตทุเรียนและมังคุดมีดังน้ี 

• ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศทุเรียนและมังคดุที่ไดจากการใชรูปถายทางอากาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อสํารวจและประเมินผลผลิตเบื้องตนสําหรับทุเรียนและมังคุดทัว่
ประเทศ ปการผลิต 2545/46 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

• ระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคดุ          
ที่เรียกใชงานในโปรแกรม ArcView 9 มีสวนติดตอกับผูใชงานเปนภาษาไทย  
เพ่ือเรียกแสดงแผนที่ คนหา สรางแผนทีใ่หมตามการคนหา พิมพแผนที่ และมี
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกใหผูใชทาํงานบนแผนที ่นอกจากนี้ยังมีสวนของ
การแกไขขอมลูเพื่อรองรับการเพิ่มเติมและแกไขขอมูลอรรถาธิบายในอนาคต 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการตดิตามระบบการผลติมังคดุและทุเรยีน และจัดทาํขอมลู
เชิงพ้ืนที่ของพืชดังกลาวใหสมบูรณขึ้น พรอมทีจ่ะสนับสนุนการวางยทุธศาสตร
การผลติและการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งสองตอไป 

คณะผูวจิัย 
30 กันยายน 2547 
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รูปที่ 1.1.1 ภาพสามมิติและภาพตัดขวางแสดงภูมิประเทศของพื้นที่ศกึษา 4 

 (ก) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ  

 (ข) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม  

รูปที่ 1.1.2 ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมปิระเทศ 5 
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 (ข) Plan Curvature  

รูปที่ 1.1.3 ชั้นความลาดชนัและดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมปิระเทศ 6 

 (ก) ชั้นขอมูลคาลอการิทมึความลาดชัน  

 (ข) ดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับสภาพภูมปิระเทศ  

รูปที่ 1.1.4 ขั้นตอนการสรางหนวยแผนที ่ 8 
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ที่แบงออกเปนชวงชั้นความสูงออกไดเปน 3 ชวงชั้นความสูง 
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 (ก) การกระจายของคาระดับความสูง  

 (ข) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 1  

 (ค) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 2  
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รูปที่ 1.1.7 การแบงชวงความสูงของ DEM ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 10 

 (ก) การกระจายของคาระดับความสูง  

 (ข) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 1  

 (ค) DEM บริเวณพื้นทีส่วนที่ 2  
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ตารางที่ 1.1.1 ความสอดคลองระหวางผลการจําแนกประเภทภูมิสัณฐานและผลการตรวจสอบภาคสนามในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

17 

ตารางที่ 1.1.2 จํานวนจุดตรวจสอบจากการจําแนกของพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 18 
ตารางที่ 1.1.3 คาความถูกตองของการจําแนกในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮและพระบาทหวยตม 19 
ตารางที่ 1.1.4 คําอธิบายคําส่ังการทํางานของไอคอนในระบบสนับสนุนการสํารวจดินภาคสนามบนที่สูงแบบดิจิตอล 24 

 



โครงการที่  2 

การพัฒนาระบบเรยีกใช 
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอรเนต 



การพัฒนาระบบเรียกใชฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีทรัพยากรดินบนอนิเตอรเนต 

เมธี เอกะสิงห 1 และ  เฉลิมพล สําราญพงษ 2 

คํานํา 
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินมาตั้งแตป

พ.ศ.2538 สามารถจัดทําฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร พรอมทั้งพัฒนาระบบเรียกใชขอมูล มีการนําเขา จัดการ และใชประโยชนขอมูลดิน 
การใชประโยชนที่ดิน และการจัดการดินที่เปนผลงานวิจัยและปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
เปนไปอยางมีระบบ สะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ อยางไรก็ตามการใชงานขอสนเทศดานดิน
และการใชประโยชนที่ดินยังจํากัดอยู ในแวดวงผู ใชที่ มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(Geographic Information System, GIS) เน่ืองจากฐานขอมูลเหลานั้นทํางานบนระบบ GIS ทําให
ผูใชทั่วไปขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูล ดังน้ันโครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาและทดสอบ 
วิธีการจัดเตรียมฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินที่มีประสิทธิภาพ สะดวกตอการเรียกใช
งาน โดยการพัฒนาระบบเรียกใชฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบ Web GIS ที่
สามารถเรียกใชงานไดในระดับตําบลซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยอาศัยระบบ
เครือขายอินเตอรเนต อันจะทําใหผูใชทั่วไปมีโอกาสเขาถึงขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินได 
ทําใหมีการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง เน่ืองจากรัฐบาลไดจัดทําเครือขายระบบอินเตอรเนต
ตําบลไวแลว ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ทํางานผานเครื่องแมขายที่ใหบริการอินเตอรเนต
และโปรแกรมประยุกตที่ไดรับการติดตั้งไวบนเครือขายอินเตอรเนตของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร คณะนักวิจัยไดจัดทําเรื่องราวเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียกใชขอมูลดังกลาว
ผานเว็บไซต “ดินลานนา” (http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/index.html) ผูใชสามารถ
เรียกใชแสดงขอมูลเชิงพ้ืนที่กลุมชุดดินและการใชประโยชนที่ดิน พรอมทั้งขอมูลอรรถาธิบาย
สมบัติของดินที่สามารถเชื่อมโยงไปยังความรูเรื่องเกี่ยวกับดิน ตลอดจนการจัดการดินปญหา
สําหรับการใชประโยชนที่ดินบางประเภท ผานระบบอินเตอรเนต รายงานนี้จะอธิบายโครงสราง
และการทํางานของระบบฯ พรอมทั้งตัวอยางการเรียกใชขอสนเทศดานดินและการใชประโยชน
ที่ดินที่เปนการดําเนินงานของโครงการวิจัยนี้ 

โครงสรางของระบบ 
ระบบประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ ระบบเครือขายภายนอกและระบบเครือขาย

ภายใน (รูปที่ 2.1) 
                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนรุักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ระบบเครือขายภายนอก ประกอบดวยคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ Web (Web 
Server) เพ่ือเชื่อมตอไปยังโครงขายอินเตอรเนต ซึ่งผูใชงานทั่วไปสามารถเขาสูระบบเพื่อสืบคน
และแสดงผลขอมูลผานบริการอินเตอรเนต 

ระบบเครือขายภายใน เปนระบบที่อยูภายในองคกรผูใหบริการ ประกอบดวยเครื่องแม
ขายที่ใหบริการฐานขอมูล (Database Server) และฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Server) องคกรผู
ใหบริการเปนจะผูบริหารดูแล จัดเก็บขอมูล และบํารุงรักษาระบบ ระบบทั้งสองสามารถติดตอ 
ส่ือสารผานอุปกรณเครือขายที่ไดรับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งผูใชงานภายนอกหรือ
ระบบอินเตอรเนตไมสามารถบุกรุกเขาสูระบบภายในได 

 

รูปที่ 2.1 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร 

ความสามารถของระบบ 
ระบบที่พัฒนาขึ้นไดรับการออกแบบใหสามารถทํางานดังตอไปนี้ 
1. เลือกพื้นที่เปาหมายเปนตาํบล อําเภอ จังหวัด ลุมนํ้า หรือสถานีพัฒนาที่ดิน 
2. แสดงขอมูลอางอิงในแผนที ่เชน ถนน ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน และสถานที่

สําคัญอื่นๆ 
3. เรียกแสดงแผนที่กลุมชุดดนิและขอมูลอรรถาธิบาย 
4. เรียกแสดงแผนที่การใชประโยชนทีด่ิน 
5. สืบคนขอมูลดนิและการใชประโยชนที่ดินไดหลายรูปแบบและแสดงผลการสืบคนได

ทั้งในรูปแบบแผนทีแ่ละตาราง 
6. สืบคนดินปญหาประเภทตางๆ ตามตองการและแสดงบริเวณที่เกิดดินปญหา 

Internet 

Firewall 
Web Server 

Router 

Firewall 

Spatial 
Server 

Database 
Server 

เครือขายภายนอก 

เครือขายภายใน 
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7. แสดงทางเลือกในการจัดการดินปญหาสําหรับการใชประโยชนทีด่ินทีผู่ใชเลือก 
8. แสดงรายละเอียดของการจดัการดินตามคําแนะนําของกรมพัฒนาทีด่ิน 
9. พิมพผลลัพธที่เปนแผนที่เปนภาพโดยใชเครื่องพิมพของผูใชผานระบบอินเตอรเนต 

การเตรียมขอมูล 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่ใหบริการบนเครือขายอินเตอรเนตมีปจจัยหลายอยางที่

จะมีผลตอประสิทธิภาพของการใหบริการ  Timothi et al. (2003) ไดแนะนําปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพของระบบใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอรเนตดังน้ี 

ขนาดของขอมูลผลลัพธ 
เม่ือมีการรองขอของผู ใชงานผานระบบอินเตอรเนต เครื่องเซิรฟเวอรจะทําการ

ประมวลผลขอมูลแผนที่และสรางเปนรูปภาพเพื่อการแสดงผลแผนที่ การกําหนดขนาดภาพที่จะ
แสดงผลขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ที่ผูใชเรียกสืบคนและความละเอียดของจอภาพที่แสดงผล เชน บน
ขนาดความละเอียดจอมาตรฐาน SVGA มีความละเอียด 1024×768 pixels ขนาดของภาพ
ผลลัพธที่ใหญที่สุดที่เปนไปไดคือ 786×422 pixels เปนตน เม่ือภาพมีขนาดใหญขึ้นยอมมีความ
ตองการใชเน้ือที่ในการจัดเก็บบนเครื่องเซิรฟเวอรมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลตอความเร็วในการ
สงผานขอมูลบนเครือขาย 

ความละเอยีดและมาตราสวนขอมูล 
ความละเอียดของขอมูลที่ไมเหมาะสมมีผลทําใหประสิทธิภาพในการประมวลผลชาลง 

โครงการวิจัยไดทําการ Generalize เพ่ือลดจํานวน vertices ของขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่ใช
แสดงในระดับจังหวัด เพ่ือลดขนาดขอมูลโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของขนาดมาตราสวนของขอมูล 
นอกจากนี้การลดขนาดขอมูลยังมีผลทําใหลดเวลาการประมวลผลและสรางภาพผลลัพธของ
เครื่องเซิรฟเวอรอีกดวย สําหรับการแสดงผลการใชประโยชนที่ดินในระดับอําเภอและตําบล ยังคง
ใชชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่นําเขาในมาตราสวน 1:50,000 

ขอมูลอรรถาธิบาย 
ขอมูลอรรถาธิบายบางเขตขอมูลไมมีความจําเปนในการใชงานในระบบ ดังน้ันขอมูลที่จะ

ใหบริการบนเครือขายจะถูกตัดออกเพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผลไปสูผูใชงาน 

องคประกอบของแผนที่ 
องคประกอบของแผนที่มีผลตอการประมวลผลของเครื่องเซิรฟเวอร เชน การกําหนด

สัญลักษณของแผนที่ การใชสัญลักษณแบบเอกลักษณ (Unique Symbol) ตองการเวลาในการ
ประมวลผลมากกวาแบบงาย (Simple Symbol) หรือการกําหนดลักษณะการแสดงผลคําอธิบาย
แผนที่ก็มีผลตอเวลาในการประมวลผลเชนกัน 
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การทํางานของระบบ 
ระบบ ดินลานนา เปนระบบที่ใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผานทางเครือขาย

อินเตอรเนต ระบบที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบติดตั้งอยูบนเครื่อง
แมขายที่ใชหนวยประมวลผล (CPU) Pentium Xeon ความเร็ว 2.8 เมกะเฮิรต และมีหนวยความจํา 
(RAM) ขนาด 1 กิกะไบต เครื่องแมขายไดรับการติดตั้งโปรแกรม ArcIMS รุน 4.0.1 ผูใชสามารถ
เขาสูระบบไดโดยเรียกใชงานผานโปรแกรม Microsoft Internet Explorer รุน 6 ขึ้นไป (ESRI 
Support Center, 2003) 

ระบบไดรับการพัฒนาขึ้นโดยภาษา Java เพ่ือใชในการสรางการติดตอระหวางผูใชกับ 
Web Server รวมกับความสามารถของชุดโปรแกรม ArcIMS ซึ่งใชภาษา Arc eXtensible Markup 
Language (ArcXML) ในการติดตอระหวาง Web Server กับ Spatial Server และ Database 
Server (ESRI, 2002) 

หนาแรกของระบบเปนการอธิบายที่มาของโครงการและขีดความสามารถของระบบ ผูใช
สามารถเขาสูการใชงานโดยการคลิกที่ตัวเชื่อมโยง (Link) “ระบบดินลานนา” หรือที่บริเวณแผนที่
เพ่ือเขาสูระบบ (รูปที่ 2.2) 

 
รูปที่ 2.2 หนาแรกของ “ระบบดินลานนา” 
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การเลือกพืน้ที่ 
เม่ือเริ่มใชงาน ผูใชสามารถเลือกพื้นที่เปาหมายไดตามขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล ตามเขตสถานีพัฒนาที่ดิน หรือตามขอบเขตลุมนํ้า จากตัวอยางรูปที่ 2.3 เปนการ
เลือกพื้นที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เม่ือตกลงเลือกพื้นที่ หนาเว็บการแสดงผลขอมูลแผนที่
จะแสดงผลขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาและรอการกําหนดเงื่อนไขการแสดงผลอื่นตอไป (รูปที่ 2.4) 

 
รูปที่ 2.3 เลือกพื้นที่เปาหมาย 

 
รูปที่ 2.4 หนาเว็บ ”ดินลานนา” แสดงขอบเขตพื้นที่เปาหมาย 
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การเลือกชั้นขอมูล 
ผูใชสามารถเลือกขอมูลที่ตองการแสดงผลเปนแผนที่หนาจอภาพหรือเพื่อการใชงาน

สําหรับดูรายละเอียดและคนหาไดจากสวนการเลือกขอมูลดานขวามือของแผนที่ (รูปที่ 2.5) 

ถาตองการแสดงชั้นขอมูลใดเปนแผนที่บนหนาจอใหเลือกชั้นขอมูลโดยใชเมาสคลิกที่
บริเวณ  หนาชื่อชั้นขอมูล ผูใชอาจเลือกแสดงมากกวาหนึ่งชั้นขอมูลได เชน เลือกกลุมชุดดิน 
ตําแหนงสถานที่สําคัญ ทางน้ํา และถนน เพ่ือแสดงพรอมกัน อยางไรก็ตามหากเลือกชั้นขอมูล
กลุมชุดดินและการใชที่ดินพรอมกัน ผูใชจะเห็นแตแผนที่กลุมชุดดิน เน่ืองจากแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินถูกซอนทับอยู หากประสงคจะแสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ใหถอนชั้นขอมูล
กลุมชุดดินออกโดยการใชเมาสคลิกลงบน  หนาชั้นขอมูลกลุมชุดดิน (รูปที่ 2.6) 

หากตองการดูสัญลักษณของแผนที่ใหคลิกที่  ดานขวามือของหนาเว็บ (รูปที่ 
2.5 และรูปที่ 2.6) ระบบฯ จะคลี่สัญลักษณของชั้นแผนที่ที่กําลังแสดงอยูบนหนาจอ 

 
รูปที่ 2.5 ผลการเลือกแสดงชั้นขอมูลกลุมชุดดินและขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง พรอมทั้งเลือกชั้นขอมูล               

กลุมชุดดินเพื่อใชงาน 
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รูปที่ 2.6 ผลการเลือกแสดงชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดินและขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง พรอมทั้งเลือกชั้น

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินเพื่อใชงาน 

การทองไปในแผนที ่
ผูใชสามารถทองไปในแผนที่ในบริเวณที่ตองการหลังจากเลือกพื้นที่แลวโดยใชเครื่องมือ

ทางดานซายของจอภาพดังน้ี 
 เปดหรือปดแผนที่ภาพรวมของพื้นที่เปาหมาย 
 ขยายใหเต็มพ้ืนที่เปาหมาย 
 ขยายแผนที่ใหมีมาตราสวนใหญขึ้น 
 ยอแผนที่ใหมีมาตราสวนเล็กลง 

 กลับไปยังขอบเขตลาสุด 
 เคลื่อนแผนทีไ่ปยังบริเวณทีส่นใจ 
 วัดระยะทาง 

หากใชเมาสเคลื่อนไปยังบริเวณไอคอนแลวทิ้งไวสักครู จะมีคําอธิบายความหมายของแต
ละไอคอนแสดงบนหนาจอภาพ นอกจากนี้ระบบยังแสดงพิกัด ณ ตําแหนงที่เมาสเคลื่อนไป รวม 
ทั้งมาตราสวนของแผนที่บริเวณแถบดานบนขวาของจอภาพอีกดวย 
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หากประสงคจะวัดระยะทาง ผูใชสามารถกดไอคอน “วัดระยะทาง”  จะมีขอความ
สําหรับการแสดงผลการวัดระยะทางปรากฏขึ้นบนจอภาพเหนือแผนที่ (รูปที่ 2.7) ใหผูใชเคลื่อน
เมาสไปยังตําแหนงที่เปนจุดเริ่มตนของการวัดระยะทางพรอมทั้งคลิกเพ่ือกําหนดจุดเริ่มตน 
จากนั้นใหเคลื่อนเมาสไปยังจุดถัดไปพรอมทั้งคลิก ระบบฯ จะแสดงระยะทางระหวางจุดทั้งสอง 
ถาตองการวัดระยะทางตอไปใหดําเนินการซ้ําจนถึงจุดสุดทายบนแนวที่ตองการวัดระยะ ระบบฯ 
จะแสดงระยะทางของแตละตอนที่วัดและระยะทางทั้งหมดของเสนทางวาดบนหนาจอดวยเมาส 

 
รูปที่ 2.7 การวัดระยะทางและผลการวัดระยะทางที่แสดงเหนือแผนที่บนหนาจอภาพ 

การสืบคนขอมูล 
ผูใชอาจสืบคนขอมูลไดหลายวิธีโดยอาศัยไอคอนทางดานซายของจอภาพดังน้ี 

 ดูรายละเอียดของหนวยแผนที่ 
 คนหาโดยใชคําคน 
 คนหารายละเอียดของหนวยแผนที่ตามกรอบสี่เหลี่ยมที่สรางขึ้นบน

หนาจอภาพ 
 คนหารายละเอียดของหนวยแผนที่ตามเสนหรือรูปหลายเหลีย่มที่สรางขึ้นบน

หนาจอภาพ 
 ยกเลิกการเลอืกหรือการคนหา 
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สืบคนรายละเอียดเฉพาะตาํแหนงบนแผนที่ 

• ผูใชเลือกชั้นขอมูลที่ตองการใชงานจากรายการชั้นขอมูลทางดานขวามือของ
จอภาพ โดยการคลิกที่ปุม “ใชงาน”  หนาชื่อชั้นขอมลู 

• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน “ดูขอมูล”  ทางดานซายมือของจอภาพ               
คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการ “ดูขอมูล” หากตองการดูรายละเอียดของขอมูล
ในบริเวณใดใหเคลื่อนเมาส พรอมทั้งคลกิ ณ ตําแหนงที่ตองการบนแผนที่ 
โปรแกรมจะคนหาและแสดงรายละเอยีดที่สําคญัของชัน้ขอมูลที่เลือก ณ บริเวณ
ดังกลาว บางชั้นขอมูล เชน กลุมชุดดิน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อชุดดิน
ตัวแทน สมบัติทั้งโปรไฟล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติของชุด
ดินตัวแทน ใหเลือกดูขอมลูไดตามตองการ 

• เม่ือตองการยกเลิกการสืบคนใหกดไอคอน “ยกเลิกการเลือก”  

สืบคนรายละเอียดตามกรอบสี่เหลี่ยมบนแผนที่ 

• เลือกชั้นขอมูลที่ตองการใชงาน 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน “เลือกตามกรอบสี่เหลี่ยม”   คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสู

สวนการทาํงาน หากตองการดูรายละเอียดของขอมูลในบริเวณใดใหกดปุมดาน 
ซายของเมาส พรอมทั้งลากเมาสใหเกิดกรอบสี่เหลีย่มบริเวณทีต่องการ  โปรแกรม 
จะคนหาและแสดงรายละเอียดที่สําคญัของชั้นขอมูลทีเ่ลือก ณ บริเวณน้ัน 

• เม่ือตองการยกเลิกการสืบคนใหกดไอคอน “ยกเลิกการเลือก”   ทางดานซาย
ของแผนที ่

สืบคนรายละเอียดตามเสนหรือรูปหลายเหลี่ยมที่ลากขึน้บนแผนที่ 

• เลือกชั้นขอมูลที่ตองการใชงาน 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน “เลือกตามเสน/หลายเหลี่ยม”  ทางดานซายมือของ

จอภาพ คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการทํางาน หากตองการดูรายละเอียดของ
ขอมูลในบริเวณใดใหกดปุมดานซายของเมาส  จะเกิดจดุสีแดงขึ้นเพื่อเปน
จุดเริ่มตนในการลากเสนหรือรูปหลายเหลี่ยม  ใหคลิกบนจุดที่ตองการจะ
ลากเสนผาน จนกวาจะไดเสนตามแนวทีต่องการจะคนหารายละเอยีดของขอมูล 
เม่ือไดจุดสุดทายแลวใหกดปุม “ส้ินสุดการเลือกแบบเสน” หรือ “ส้ินสุดการเลือก
แบบหลายเหลี่ยม” ที่ปรากฏในบริเวณหนาตางดานลางของแผนที่ (รูปที่ 2.8)
โปรแกรมจะคนหาและระบายสีฟาใหกับหนวยแผนทีท่ีเ่สนหรือรูปหลายเหลีย่ม
ตัดผาน พรอมทั้งแสดงรายละเอียดที่สําคญัของชั้นขอมลูที่เลือกตามแนวเสนหรือ
รูปหลายเหลีย่มดังกลาว (รูปที่ 2.9) ในหนาตางดานลางของแผนที ่
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• ผูใชสามารถแกไขเสนหรือรปูหลายเหลี่ยมที่ลากขึ้น โดยกดปุม “เริ่มตนใหม” 
หรือ  “ลบจุดลาสุด” ที่ปรากฏในบริเวณหนาตางดานลางของแผนที ่

• เม่ือตองการยกเลิกการสืบคนใหกดไอคอน “ยกเลิกการเลือก”  

 
รูปที่ 2.8 การสืบคนตามเสนหรือรูปหลายเหลี่ยมที่สรางขึ้นหนาจอภาพ 
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รูปที่ 2.9 ผลการสืบคนตามเสนหรือรูปหลายเหลี่ยมที่สรางขึ้นหนาจอภาพ 

สืบคนโดยใชคําคน 
ผูใชสามารถสืบคนเพื่อแสดงตําแหนงของส่ิงตางๆ ที่จัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศได

ตามขั้นตอนดังน้ี 
• เลือกชั้นขอมูลที่ตองการใชงาน 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน “คนหา”   คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการทํางาน

โปรแกรมจะเปดหนาตางทางดานของแผนที่เพ่ือรอรับคําคน ใหพิมพคําที่
ตองการคนหาลงในหนาตางคนหา คําคนตองเปนชื่อหรือคําที่อธิบายหนวยแผน
ที่ที่กาํลังใชงานอยู เชน ถากําลังใชงานชัน้ขอมูลการใชประโยชนทีด่ิน และใช
คนหาเปน “ลําไย” ระบบฯ จะทําการสืบคนหนวยแผนที่ที่เปนการใชประโยชน
ที่ดินคอื “ลําไย” แลวระบายเปนสีฟาบนหนวยแผนที่เหลานั้น ถาตองการ
ตรวจสอบความถูกตอง สามารถทาํไดโดยใชไอคอน “ดูรายละเอียดของหนวย
แผนที”่  

• เม่ือตองการยกเลิกการสืบคนใหกดไอคอน “ยกเลิกการเลือก”  
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การพมิพแผนที่ 
ระบบฯ อํานวยความสะดวกใหผูใชพิมพแผนที่บนเครื่องพิมพของผูใชได หากตองการ

พิมพแผนที่ใหคลิกที่ไอคอน “พิมพ”  ที่ดานซายของแผนที่ ระบบฯ จะเปดหนาตางพิมพแผนที่
บริเวณดานลางของจอภาพ ผูใชสามารถกรอกหัวขอหรือชื่อของแผนที่ตามตองการ เม่ือเสร็จแลว
ใหกดปุม “ดูภาพแผนที่กอนพิมพ” เพ่ือเขาสูกระบวนการพิมพแผนที่ ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมวลผล
พอสมควรขึ้นอยูกับความละเอียดและจํานวนหนวยแผนที่ หากไมตองการพิมพผูใชสามารถยกเลกิ
การพิมพไดเม่ือระบบแสดงคําเตือนบนหนาจอภาพ (รูปที่ 2.10) 

เม่ือการประมวลผลเพื่อพิมพแผนที่เสร็จส้ิน ระบบฯ จะแสดงรูปแผนที่พรอมคําอธิบาย
สัญลักษณในหนาตางใหม (รูปที่ 2.11) ผูใชสามารถใชเมนูของ Browser เพ่ือพิมพออกทาง
เครื่องพิมพของผูใช หรืออาจใชโปรแกรมการใชงานอื่นเพื่อจับภาพเก็บไวเปนไฟลและพิมพ
ภายหลังได 

 
รูปที่ 2.10 การพิมพแผนที่ 
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รูปที่ 2.11 แผนที่พรอมคําอธิบาย 
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ตัวอยางการใชงานระบบ ดินลานนา 

การใชงานชัน้ขอมูลกลุมชุดดิน 
เม่ือผูใชเลือกแสดงชั้นขอมูลกลุมชุดดิน ระบบฯ จะแสดงแผนที่กลุมชุดดินในบริเวณที่ผูใช

เลือก ถาตองการดูรายละเอียดขอมูลอรรถาธิบายสมบัติของกลุมชุดดิน ใหใชเครื่องมือ“ดูราย 
ละเอียดของหนวยแผนที่”   หรือ “ดูรายละเอียดภายในกรอบสี่ เหลี่ยมที่สรางขึ้นบน
หนาจอภาพ”   หรือ “คนหารายละเอียดของหนวยแผนที่ตามเสนหรือรูปหลายเหลี่ยมที่สราง
ขึ้นบนหนาจอภาพ“  ตามความตองการโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการคนหาแตละประเภท 

รูปที่ 2.12 แสดงการคนหารายละเอียดของกลุมชุดดินที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่สราง
ขึ้นโดยใชเครื่องมือ   ผลการคนหาแสดงเปนแผนที่ที่มีการระบายสีบริเวณที่กรอบสีเ่หลีย่มลาก
ผาน และรายชื่อกลุมชุดดินที่พบบริเวณดังกลาว ผูใชสามารถคลิกที่ชื่อกลุมชุดดินเพื่อเปดหนา
หนาตางแสดงรายชื่อชุดดินที่เปนตัวแทนของกลุมชุดดิน พรอมทั้งลิงกที่เชื่อมโยงไปถึงสมบัติทั้ง
โปรไฟล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี (รูปที่ 2.13) และสมบัติทั่วไปของชุดดินตัวแทน 
(รูปที่ 2.14) 

 
รูปที่ 2.12 ผลการสืบคนเพื่อดูรายละเอียดของกลุมชุดดินที่พบภายในกรอบสี่เหล่ียมที่สรางขึ้นหนาจอภาพ 
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รูปที่ 2.13 การเรียกแสดงสมบัติท้ังโปรไฟล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของชุดดินตัวแทนของกลุม

ชุดดินที่เลือก 

 
รูปที่ 2.14 การเรียกแสดงสมบัติท่ัวไปของชุดดินตัวแทนของกลุมชุดดินที่เลือก 
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เม่ือผูใชเลือกคนหาประเภทใชคําคนโดยอาศัยเครื่องมือ  และกรอกคําคนกลุมชุดดิน
ที่ 29 ในชองรับขอมูลดานลางของหนาจอ ระบบจะทําการคนหาและระบายหนวยแผนที่เปนสีฟา
ในบริเวณที่พบขอมูลตรงตามเงื่อนไข (รูปที่ 2.15) 

 
รูปที่ 2.15 ผลการสืบคนแบบใชคําคนเพื่อหาการกระจายตัวของกลุมชุดดินที่ 29 

นอกจากนี้เม่ือมีการเลือกขอมูลกลุมชุดดินเปนชั้นขอมูลที่ทํางานอยู จะปรากฏปุม 
“ปญหาดิน” ผูใชสามารถคลิกปุมเพ่ือแสดงขอมูลปญหาดินแตกําเนิด เม่ือผูใชตองการเรียกดูพ้ืนที่
ที่มีปญหาดินแตกําเนิดอยางเฉพาะเจาะจง สามารถกําหนดตัวเลือกปญหาที่สนใจ จากนั้นคลิกปุม 
“แสดงปญหาที่เลือก” ระบบจะทําการสืบคนกลุมชุดดินที่เกิดปญหาตามเงื่อนไขของผูใช จากนั้น
ระบบฯ จะระบายสีฟาใหกับกลุมชุดดินที่เกิดปญหาในพื้นที่เปาหมาย รูปที่ 2.16 แสดงผลการ
เลือกแสดงปญหาดินตื้น เปนดินลูกรัง และมีการระบายน้ําดีในบริเวณจังหวัดเชียงใหม 
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รูปที่ 2.16 แสดงปญหาดินตื้นที่เปนดินลูกรัง มีการระบายน้ําดี 

การใชงานชัน้ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
เม่ือตองการใชงานชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ใหคลิกที่เมนูแสดงและใชงานชั้นขอมูล

การใชที่ดินที่กรอบดานขวาของแผนที่ ระบบฯ จะแสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่
เปาหมาย หากตองการดูสัญลักษณของแผนที่ใหคลิกที่   ที่ดานบนของหนาตางเลือก
ชั้นขอมูลที่อยูดานขวาของแผนที่ (รูปที่ 2.17) 

ผูใชสามารถคนหาแบบตางๆ ไดเชนเดียวกับตัวอยางขางตน รูปที่ 2.18 เปนการคนหา
พ้ืนที่ปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหมโดยการใชเครื่องมือคนหาแบบใช “คําคน”   ผลการคนหาจะ
แสดงเปนสองสวน สวนแรกเปนแผนที่ซึ่งบริเวณปลูกลําไยจะถูกระบายดวยสีฟา สวนที่สองเปน
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกลําไยแตละหนวยแผนที่ พรอมรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินอะไรและ
กลุมชุดดินที่พบในแตละหนวยแผนที่ ผูใชสามารถคลิกที่หมายเลขลําดับของแตละหนวยแผนที่ใน
ตาราง ระบบฯ จะขยายใหเห็นหนวยแผนที่น้ันไดชัดเจนขึ้นและระบายขอบเขตของหนวยแผนทีน้ั่น
ดวยเสนสีแดง (รูปที่ 2.19) 
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รูปที่ 2.17 แสดงผลการเรียกใชชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดินบริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

 
รูปที่ 2.18 แสดงผลการคนหาพื้นที่ปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหม 
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รูปที่ 2.19 แสดงผลการเรียกพื้นที่ปลูกลําไยเฉพาะหนวยแผนที่จากผลการคนหาลําไยในจังหวัดเชียงใหม 

ถาผูใชตองการดูรายละเอียดของการใชประโยชนที่ดินบริเวณที่เสนลากตัดผาน ใหคลิกที่
เครื่องมือ  ระบบจะแสดงหนวยแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่เสนลากตัดผานเปนตาราง
ดานลางของแผนที่ (รูปที่ 2.20) ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อการใชประโยชนที่ดินทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ พรอมทั้งชื่อกลุมชุดดินบริเวณหนวยแผนที่น้ัน จากนั้นผูใชสามารถดูรายละเอียดของกลุม
ชุดดินไดโดยการคลิกที่ชื่อกลุมชุดดินในคอลัมนสุดทายของตาราง ระบบฯ จะเปดหนาตางแสดง
ชื่อชุดดินตัวแทนกลุมชุดดินนั้น สมบัติตางๆ ของดิน รวมทั้งปญหาดินและการจัดการ ถาคลิกที่ 
“ปญหาดินและการจัดการ” ระบบฯ จะทําการคนหาชื่อการใชประโยชนที่ดินและการใชประโยชน
ที่ดินในระเบียนที่เลือก พรอมทั้งแสดงประเภทของปญหาดินและทางเลือกในการแกปญหาดิน
ดังกลาว (รูปที่ 2.21) ผูใชสามารถคลิกทางเลือกที่ตองการ ระบบฯ จะเปดหนาตางแสดง
รายละเอียดของวิธีการแกปญหาดินตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดรวบรวมมาจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผานมา (รูปที่ 2.22 และรูปที่ 2.23) 
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รูปที่ 2.20 แสดงผลการสืบคนแบบลากเสนตัดผานการใชประโยชนท่ีดินบริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

 
รูปที่ 2.21 แสดงผลการสืบคนการใชประโยชนท่ีดินตามกรอบสี่เหล่ียมที่ลากขึ้นหนาจอภาพ 
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รูปที่ 2.22 แสดงแผนที่กลุมชุดดินในเขตสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม 

 
รูปที่ 2.23 แสดงวิธีการจัดการปญหาของดินที่พบ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินระยะที่ 5 72 

สวนชวยเหลือการใชงาน 
ระบบดินลานนามีสวนชวยเหลือการใชงานอยูในหนาตางดานขวาสวนลางของจอภาพ 

โดยจัดเปนหัวขอตามการใชงาน ผูใชสามารถคลิกแตละหัวขอเพื่อคลี่ดูรายละเอียดการทํางานใน
แตละขั้นตอนไดดังในรูปที่ 2.24 

 
รูปที่ 2.24 แสดงสวนชวยเหลือการใชงานระบบ “ดินลานนา” 

การเลือกพื้นที่ใหม 
เม่ือจบการทํางานในพื้นที่ใด ผูใชอาจเลือกพื้นที่ใหมไดโดยคลิกที่ปุม “เลือกพื้นที่” ที่แถบ

ดานบนของแผนที่ ระบบฯ จะกลับไปหนาเลือกพื้นที่ นอกจากเลือกตามขอบเขตการปกครองแลว 
ผูใชสามารถแสดงขอมูลตามสถานีพัฒนาที่ดิน และตามขอบเขตลุมนํ้าหลักและลุมนํ้าสาขา 
ตัวอยางในรูปที่ 2.25 และรูปที่ 2.26 เปนการเลือกสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม สวนรูปที่ 
2.27, รูปที่ 2.28 และรูปที่ 2.29 เปนการเลือกแสดงขอมูลการใชประโยชนที่ดินในลุมนํ้าสาขา
แมปงสวนที่ 2 ระบบฯ สามารถชวยในการสืบคนรายละเอียดโดยแสดงผลเปนแผนที่และตาราง 
ตลอดจนแสดงผลขอมูลอื่นๆ เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน 
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รูปที่ 2.25 การเลือกพื้นที่เปาหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

 
รูปที่ 2.26 แสดงแผนที่กลุมชุดดินในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
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รูปที่ 2.27 การเลือกพื้นที่ตามลุมน้ําแมน้ําปงทุกลุมน้ําสาขา 

 
รูปที่ 2.28 การใชประโยชนท่ีดินในลุมน้ําแมน้ําปงทุกลุมน้ําสาขา 
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รูปที่ 2.29 การเลือกแสดงกลุมชุดดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมขานของลุมน้ําแมน้ําปง 

สรุป 
“ดินลานนา” เปนระบบเรียกใชฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดินและการใชที่ดินบนอินเตอรเนตที่

ไดรับการออกแบบใหสามารถแสดงแผนที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน ใหสามารถทํางานบน
อินเตอรเนตโดยอาศัยขีดความสามารถในการทํางานของโปรแกรม ArcIMS และ SQL Server
ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows โดยผูใชสามารถเรียกใชฐานขอมูลผานเว็บไซต “ดินลานนา” 
(http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinlanna/index.html) ที่จัดเก็บฐานขอมูลและประมวลผลผาน 
Web Server ของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ระบบมีขีดความสามารถในการแสดงแผนที่ สืบคน แสดงปญหาดินแตกําเนิด และปญหาดินที่เกิด
จากการใชประโยชนที่ดิน นอกจากนี้ยังแสดงทางเลือกในการแกปญหาดินตามคําแนะนําของกรม
พัฒนาที่ดิน ระบบฯ มีเครื่องมือที่ผูใชสามารถจัดการแสดงแผนที่และขอมูลไดในระดับที่เหมาะสม
กับผูใช เชน การยอ/ขยายแผนที่ การเคลื่อนแผนที่ การวัดระยะทาง เลือกพื้นที่สําหรับสืบคน
ขอมูลในลักษณะตางๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงกันระหวางขอมูลกลุมชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน 
และขอบเขตพื้นที่ ทําใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล เขต
สํานักงานพัฒนาที่ดินถึงสถานีพัฒนาที่ดิน และเขตลุมนํ้าถึงระดับลุมนํ้าสาขา ดังน้ันระบบ “ดิน
ลานนา” สามารถสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจากขอสนเทศและองคความรูดานดิน
และการใชประโยชนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการวิจัยและพัฒนามาเปนระยะเวลากวา 30 ป 
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก 




