
ดินลานนา 
 

 
 

ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใชประโยชนทีด่นิบนอินเทอรเนต :: ดินลานนา  
 
        โครงการนี้เปนความรวมมือทางวิชาการระหวาง สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพฒันาที่ดิน 
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกัษศาสตร และ   ศูนยวิจยัเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางเกษตร   คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม    ในการจดัทําระบบเรียกใชระบบสารสนเทศดิน และ การใชประโยชนที่ดินบน
อินเตอรเน็ต เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชท่ีตองการสบืคนขอมูลเชิงพ้ืนที่เกีย่วกับดิน    และปญหาของ
ดิน ในกลุม จงัหวัดลานนาในภาคเหนือตอนบน   และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย อัน
เปนองคความรูท่ีไดจากการสํารวจ    และจําแนก ดินรวมทั้งการใชประโยชนท่ีดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ขีดความสามารถของระบบ 
 
ระบบดนิลานนา อํานวยความสะดวกใหผูใช 
     • เลือกพ้ืนที่เปาหมายตามขอบเขตการปกครอง ลุมน้ํา หรือ สํานักงานพัฒนาที่ดิน  
     • แสดงขอมูลอางอิงในแผนที่ เชน ถนน ทางน้ํา และ สถานที่สําคัญไดแกหมูบาน วัด โรงเรยีน  
     • เรียกแสดงแผนทีก่ลุมชุดดนิในพืน้ท่ีเปาหมาย  
     • เรียกดูรายละเอยีดคุณสมบัติที่สําคัญของชั้นดนิบนและดนิลางในแตละกลุมชดุดิน  
     • สืบคนดินปญหาประเภทตางๆตามตองการและแสดงบรเิวณท่ีเกิดดนิปญหาเปนแผนที ่และตาราง 
     • เรียกแสดงแผนทีก่ารใชประโยชนท่ีดินพรอมปญหาอันเนื่องมาจากการใชประโยชนที่ดนิ  
     • แสดงทางเลือกในการจัดการดินปญหาสําหรับการใชประโยชนท่ีดินทีผู่ใชเลือก  
     • แสดงรายละเอียดของการจัดการดินตามคําแนะนําของกรมพฒันาที่ดิน  
     • พิมพผลการสืบคนเปนแผนที่เพื่อใชประโยชนตอไป  

 



การใชงานระบบดินลานนา 
 
ขั้นตอนที่ 1 เลอืกพื้นที ่

ใหผูใชเลือกพ้ืนที่เปาหมายเปนลําดับแรกในหนาตางเลอืกพ้ืนที ่
 

• ขอบเขตการปกครอง เลือกพื้นท่ีตามจังหวัด อําเภอ หรอืตําบลท่ีตองการ 
• ขอบเขตสถานพีัฒนาท่ีดิน เลือกตามขอบเขตความรับผดิชอบของสถานีพัฒนาที่ดนิในแต

ละสํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 
• ขอบเขตลุมน้ํา เลือกพ้ืนที่ตามขอบเขตลุมน้ําหลัก และลุมน้ําสาขา 

ตัวอยางขางลางเปนการเลือก ตําบล ขวงเปา อําเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 

             
 
ขั้นตอนที่ 2 เลอืกชั้นขอมูลท่ีตองการแสดง 

• ใหเลือกชั้นขอมูลที่ตองการแสดงเปนแผนที่บนหนาจอจากสวนการเลอืกชั้นขอมูลโดยใช
เมาสคลิกที่บรเิวณ  หนาชื่อช้ันขอมูล   

• ผูใชอาจเลือกแสดงแสดงมากกวา 1 ช้ันขอมูลได เชนเลือก กลุมชุดดิน ตําแหนงสถานที่
สําคัญ ทางน้ํา และถนน เพ่ือแสดงพรอมกัน อยางไรกต็าม หากเลือกชั้นขอมูลกลุมชุดดิน
และการใชท่ีดนิพรอมกัน ผูใชจะเห็นแตแผนที่กลุมชดุดนิเนื่องจากแผนที่การใชประโยชน
ท่ีดินถกูซอนทับอยู หากประสงคจะแสดงแผนที่การใชประโยชนท่ีดนิ ใหถอนช้ันขอมูล
กลุมชุดดินออกโดยการใชเมาสคลิกลงบน  หนาชั้นขอมูลกลุมชุดดนิ  

• หลังจากเลือกชั้นขอมูลที่จะแสดงใหคลิกที่ปุม   ช้ันขอมูลที่ทานเลือกจะถูกวาด
บนหนาจอภาพ 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 ทองไปในแผนที ่ 
• ผูใชสามารถทองไปในแผนที่ในบริเวณทีต่องการหลังจากเลือกพื้นท่ีแลว โดยใชเครือ่งมือ 

จากแถบเครื่องมือดานซายของแผนที ่ 
 ขยาย 
 ยอ 
 เลื่อนไปจุดสนใจ 

 กลับยังขอบเขตลาสุด 

 วัดระยะทาง 
• ใชเมาสเคลื่อนไปยังบริเวณไอคอนที่ตองการแลวท้ิงไวสักครู จะมคํีาอธิบายความหมาย

ของแตละไอคอนแสดงบนหนาจอภาพ 
• หากประสงคจะวดัระยะทาง ใหกดไอคอน  ขอความสําหรับการแสดงผลการวัด

ระยะทางจะขึน้บนจอภาพทางตอนบนของแผนที่ ใหเคลื่อนเมาสไปยังตําแหนงท่ีเปน
จุดเริ่มตนของการวัดระยะทางพรอมทั้งคลกิเพื่อกําหนดจดุเริ่มตน จากนั้นใหเคลื่อนเมาส
ไปยังจุดถดัไปพรอมทั้งคลิก ระบบฯจะแสดงระยะทางระหวางจุดทั้งสอง ถาตองการวัด
ระยะตอไปใหดําเนินการซํ้าจนถึงจุดสุดทายบนแนวที่ตองการระบบฯจะแสดงระยะทาง 
ของแตละตอนที่วัดและระยะทางทั้งหมดของเสนทางวาดบนหนาจอดวยเมาส 

 
ขั้นตอนที่ 4 การสืบคนขอมูล 
 ผูใชอาจสืบคนขอมูลไดหลายวธิีการดังนี:้ 

สืบคนรายละเอียดเฉพาะตําแหนงบนแผนที่  
• เลือกชัน้ขอมูลท่ีตองการใชงานจากรายการชั้นขอมูลทางดานขวามือของจอภาพ โดยการ

คลิกที่ปุม “ใชงาน” หนาชื่อช้ันขอมูล 

     



 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน   ทางดานซายมอืของจอภาพ คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการ 

“ดูขอมูล” หากตองการดรูายละเอียดของขอมูลในบริเวณใดใหเคลื่อนเมาส พรอมทัง้คลิก 
ณ ตําแหนงท่ีตองการบนแผนที่ โปรแกรมจะคนหาและแสดงรายละเอียดที่สําคัญของชั้น
ขอมูลที่เลือก ณ บริเวณนั้น บางชั้นขอมูล เชนกลุมชุดดนิ จะมีรายละเอียดเกีย่วกับ ช่ือชุด
ดินตัวแทน คุณสมบัติทั้งโปรไฟล  คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และ
คุณสมบัติของชุดดินตวัแทนใหเลือกดูขอมลูไดตามตองการ 
 

 
 

• เม่ือตองการยกเลกิการสืบคนใหกดไอคอน    ทางดานซายของแผนที ่
 

 สืบคนรายละเอียดตามกรอบสี่เหลี่ยมบนแผนที่  
• เลือกชัน้ขอมูลท่ีตองการใชงาน 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน   ทางดานซายมือของจอภาพ คลิกท่ีไอคอนเพื่อเขาสูสวนการ

ทํางาน หากตองการดูรายละเอียดของขอมูลในบริเวณใดใหกดปุมดานซายของเมาส พรอม
ท้ังลากเมาสใหเกิดกรอบสี่เหลี่ยมบรเิวณที่ตองการ โปรแกรมจะคนหาและแสดง
รายละเอียดท่ีสําคัญของชั้นขอมูลที่เลือก ณ บรเิวณนัน้ 

• เม่ือตองการยกเลกิการสืบคนใหกดไอคอน    ทางดานซายของแผนที ่
 

สืบคนรายละเอียดตามเสนหรือรูปหลายเหลี่ยมท่ีลากขึ้นบนแผนที่  
• เลือกชัน้ขอมูลท่ีตองการใชงาน 
• เคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน    ทางดานซายมอืของจอภาพ คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการ 

ทํางาน หากตองการดูรายละเอียดของขอมูลในบริเวณใดใหกดปุมดานซายของเมาส  จะ
เกิดจดุสีแดงขึน้เพื่อเปนจุดเริม่ตนในการลากเสนหรือรูปหลายเหลีย่ม  ใหคลกิบนจุดที่



ตองการจะลากเสนผาน จนกวาจะไดเสนตามแนวที่ตองการจะคนหารายละเอียดของขอมูล 
เม่ือไดจุดสุดทายแลวใหกดปุม  หรือ  
ท่ีปรากฏในบริเวณหนาตางดานลางของแผนที่  โปรแกรมจะคนหาและแสดงรายละเอียดที่
สําคัญของชั้นขอมูลที่เลือกตามแนวเสนหรอืรูปหลายเหลีย่มดังกลาว  

• ผูใชสามารถแกไขเสนหรือรปูหลายเหลีย่มที่ลากขึ้นโดยกดปุม   หรือ   
ท่ีปรากฏในบริเวณหนาตางดานลางของแผนที่   

• เม่ือตองการยกเลกิการสืบคนใหกดไอคอน    ทางดานซายของแผนที ่
 
สืบคนโดยใชคํา 

 ผูใชสามารถสบืคนเพื่อแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆที่จัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศได
ตามขั้นตอนดงันี้: 
• เลือกชัน้ขอมูลท่ีตองการใชงานเคลื่อนเมาสไปที่ไอคอน     ทางดานซายมือของจอภาพ 

คลิกที่ไอคอนเพื่อเขาสูสวนการทํางาน โปรแกรมจะเปดหนาตางทางดานลางของแผนที่
เพ่ือรอรับคําคน  

• พิมพคําที่ตองการคนหาลงในหนาตางคนหา คําคนตองเปนชื่อหรือคําที่อธิบายหนวยแผน
ท่ีที่กําลังใชงานอยู เชน ถากําลังใชงานชัน้ขอมูลการใชประโยชนที่ดนิ และใชคนหาเปน 
“ลําไย” ระบบฯจะทําการสืบคนหนวยแผนที่ท่ีเปนการใชประโยชนที่ดินคือ “ลาํไย” 
แลวระบายเปนสีฟาบนหนวยแผนที่เหลานั้น  พรอมทัง้แสดงรายการของทุกหนวยแผนท่ี
การใชประโยชนที่ดินเปนลาํไยในตารางดานลางของแผนที่ 
 

       
• หากตองการขยายดเูฉพาะบริเวณหนวยแผนท่ีใดใหคลิกที่ หมายเลขหนวยแผนที่ ในตาราง 

ระบบฯจะขยายสวนไปเฉพาะบรเิวณท่ีพบหนวยแผนที่น้ัน 
• ถาตองการตรวจสอบความถูกตอง สามารถทําไดโดยคลกิที่เครื่องมือ สืบคนรายละเอียด

เฉพาะตําแหนงบนแผนที่  
• เม่ือตองการยกเลกิการสืบคนใหกดไอคอน   ทางดานซายของแผนที ่

 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 5  พิมพแผนท่ี  
• หากตองการพิมพแผนท่ีใหคลิกที่ไอคอน  ท่ีดานซายของแผนที่ระบบฯ จะเปดหนาตาง 

พิมพแผนที่บรเิวณดานลางของจอภาพ  
• ผูใชสามารถกรอกหัวขอหรอืช่ือของแผนที่ตามตองการ    เมื่อเสรจ็

แลวใหกดปุม  เพ่ือเขาสูกระบวนการพมิพแผนที่ ข้ันตอนนีใ้ชเวลา
ประมวลผลพอสมควรขึ้นอยูกับความละเอียดและจํานวนหนวยแผนท่ี หากไมตองการ
พิมพผูใชสามารถยกเลกิการพิมพไดเมื่อระบบแสดงคําเตอืนบนหนาจอภาพ 

• เม่ือการประมวลผลเพื่อพิมพแผนที่เสรจ็สิ้น ระบบฯจะแสดงรปูแผนที่พรอมคําอธิบาย
สัญลกัษณในหนาตางใหม ผูใชสามารถใชเมนูของ Browser เพ่ือพิมพออกทางเครือ่งพิมพ
ของผูใช หรืออาจใชโปรแกรมการใชงานอื่นเพื่อจับภาพเก็บไวเปนไฟลและพิมพภายหลัง 

 
ขั้นตอนท่ี 6 การเลอืกพืน้ทีใ่หม 

• ในกรณีที่ตองการเลือกพื้นทีใ่หม ใหกลับไปยังหนาเลือกพ้ืนที่ แลวเลือกบริเวณท่ีตองการ 
ดังเชนตวัอยางขางลาง เปนการเลือกพื้นท่ี ลุมน้ําสาขาแมขาน ในลุมน้าํหลักแมปง   
 


