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บทคัดย่ อ
การบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ จ าเป็ นต้ อ งอาศัย
กฎหมาย และแผนที่ แ นบท้ า ยเพื่ อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ
ปั จ จุ บัน ฐานข้ อ มูล แผนที่ แ นบท้ า ยส่ว นใหญ่ ยัง อยู่ใ นรู ป แบบ
แผ่นกระดาษ จึงเกิดความไม่สะดวกในการดาเนินงาน ล่าช้ าใน
การเข้ าถึงข้ อมูล และยากต่อการวิเคราะห์ ส่งผลให้ เกิ ดความ
คลาดเคลื่ อ นในการบัง คับ ใช้ กฎหมาย อี ก ทัง้ ยัง ยากต่ อ การ
ตรวจสอบความถูก ต้ อ งในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ให้ ตรงตาม
กฎหมายกาหนด เนื่องจากต้ องใช้ ความชานาญของผู้ปฏิบตั ิงาน
จังหวัดภูเก็ตเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่พบปั ญหาในการบริ หารจัดการ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน และมักเกิ ดความขัดแย้ ง รุ นแรงระหว่า ง
ภา ค รั ฐ ภา ค ธุ รกิ จ เ อ ก ช น แ ละ ภา ค ประ ช า ช น ดั ง นั น้
งานวิ จั ย ชิ น้ นี จ้ ึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ท าฐานข้ อมู ล เชิ ง
พื น้ ที่ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
และพัฒ นาระบบต้ นแบบในการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ ดิ น ของพื น้ ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต(landuse.te.psu.ac.th/phuket
หรื อ www.landusephuket.com) เพื่ อเอื อ้ ต่อการใช้ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐ และประชาชน โดยได้ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้ างฐานข้ อมูลแผนที่การใช้ ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายการบังคับใช้ ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดภูเก็ต ที่
ใช้ อยู่ ใ นปั จจุ บั น จ านวน 3 ฉบั บ ให้ อยู่ ใ นรู ป แบบข้ อมู ล ภู มิ
สารสนเทศที่ ส ามารถใช้ งานได้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้ าถึงได้ สะดวกรวดเร็ ว ทังนี
้ ้งานวิจยั นี ้ได้
พัฒนาระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องแม่
ข่ายบริ การเว็บ (Web Server) ที่ให้ บริ การการจัดการ และส่ง
ข้ อมูลเว็บเพจไปยังผู้ใช้ ผ่านโปรแกรมแสดงหน้ าเว็บเพจ (Web
Browser) และเครื่ องแม่ข่ายบริ การแผนที่ (Map Server) ที่ใช้
จั ด การและส่ ง ข้ อมู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ไปยั ง ผู้ ใช้ ผ่ า น
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OpenLayers API ยิ่งไปกว่านัน้ เว็บไซต์ที่พัฒนายังสามารถ
แสดงแผนที่กฎหมาย และเนื ้อหาของกฎหมาย โดยนาเสนอใน
รูปแบบข้ อมูลเชิงรูปภาพ (info graphic) เพื่อง่ายต่อการเข้ าใจ
การศึกษาพบว่าระบบการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น
สามารถช่วยส่งเสริ มความรู้ และความเข้ าใจในข้ อจากัด และ
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดินแก่ประชาชนได้ มากขึ ้น สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินเบื ้องต้ น ลดความ
ขัดแย้ ง และส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการเฝ้ าระวัง
การกระทาผิดกฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และประชาชน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่นและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ยัง
เป็ นการลดภาระงาน และงบประมาณในการด าเนิ น การ
ตรวจสอบภาคสนามแก่เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐอีกด้ วย
คำสำคัญ: กฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดินภูเก็ต, ภูมิสารสนเทศ,
เว็บแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ
ABSTRACT
According to the National Economic and Social
Development Plan, the enforcement guideline of land use
legislation is crucial for land use management. Currently,
zoning maps attached with the guideline are mostly in
paper-based documents, causing difficulties in data
access and data analysis, which in turn, double standard
practices and substantial conflicts between government,
business and public sectors. Phuket has been repeatedly
facing serious issues of land use management. Therefore,
this research aims to develop a web-based application for
land use verification of three land use zoning laws and
regulations of Phuket by adopting IT and GIS technologies
(landuse.te.psu.ac.th/Phuket or www.landusephuket.com).
The introducing system is composed of two major servers.

วำรสำรสมำคมสำรวจข้ อมูลระยะไกลและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แห่ งประเทศไทย ปี ที่ 17 ฉบับที่ 1
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The Web Server hosting several HTML webpages contains
the simplification of land use regulation contents in the
straightforward tabular formats and infographic data
visualization. The Map Server stores and delivers the
maps to the users via a web browser on the OpenLayers
API. The ultimate aims of this research and development
are to improve the local authority process of approving
land use permission requests, to reduce cost of
operations, to eliminate the conflicts, and to increase
transparency of law enforcement. Moreover, it promotes a
better understanding and accessing of public basic rights
as well as encourages the public awareness of
environmental and economic impacts due to a lack of
equal enforcement and corrupt land use practices.
Keywords: Phuket land use policy, Geoinformation, GIS
Web Application
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จั ด การการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น หลายฉบั บ โดยแต่ ล ะฉบั บ มี
เจตจานงและวัตถุประสงค์ตา่ งกันไป และกฎหมายดังกล่าวได้ ถกู
กาหนดขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ โดยมีแนวทางในการพัฒนาการใช้ ประโยชน์ที่ดินในที่
ต่าง ๆ ผ่านนโยบายการบริ หารแผ่นดินของรัฐบาลที่เป็ นผู้กาหนด
การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครั ฐ เช่น องค์ การปกครองส่วน
ท้ องถิ่นหลายแห่ง ที่มีการดาเนินงาน และจัดเก็บข้ อมูล ต่าง ๆ ใน
รู ปแบบเอกสารเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการ
ดาเนินงาน การสืบค้ นข้ อมูลทาได้ ยาก ใช้ เวลาและทรั พยากร
บุคคลมาก อีกทังยากต่
้
อการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับแก้ ข้อมูล
(วริ ษฐ์ กิตติ์ธนารุ จน์ และคณะ, 2557) นอกจากนี ้ยังส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการบังคับใช้ กฎหมาย และยากต่อการ
ตรวจสอบ เนื่ อ งจากขาดหลัก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในการตี ค วาม
กฎหมาย ส่งผลให้ มีการบุกรุ กเข้ าครอบครองที่ดินสาธารณะโดย
ไม่เจตนา และสร้ างสิง่ ปลูกสร้ างผิดประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
การประกาศที่สาธารณประโยชน์ ทับที่ดินทากิ นประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงปั ญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ของแผ่นดินโดยนายทุนภายนอกหรื อนายทุนในท้ องถิ่น (บุญชัย
สมใจ, 2548) อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดความขัดแยงกันของหน่วยงาน
ส่วนท้ องถิ่นที่ถือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน จังหวัดภูเก็ ตเป็ นอีก
จังหวัดหนึ่งที่พบปั ญหาในการจัดการการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน และ
เกิ ด ความขัด แย้ ง ระหว่า งภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และภาค
ประชาชน เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวมีการเติบโตสูง มากในช่วง 10
ปี ที่ ผ่า นมา ท าให้ เกิ ดความต้ อ งการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น เพื่ อการ
พัฒนาในเชิงธุรกิจ (จิ ราพร กองวงศ์ จันทร์ และคณะ, 2556)
ส่ง ผลให้ เ กิ ด การบุก รุ ก ของนายทุน การทุจ ริ ต ของเจ้ าหน้ า ที่
ภาครั ฐ และการละเมิ ด กฎหมาย เช่ น การออกโฉนดซ้ อ นทับ

บริ เวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) การบุก
รุ ก พื น้ ที่ ป่ าเพื่ อ ท าเกษตรกรรมหวัง ผลครอบครอง (นฤนาถ
พยัคฆา และแสงดาว วงค์สาย, 2555) และการสร้ างสิ่งปลูก
สร้ างไม่ตรงตามกฎหมายกาหนด (Onthong, S., and Wongsai,
S., 2012) นอกจากนี ้ยังมีการยึดถื อครองที่ดินสาธารณะของ
ประชาชนเนื่องจากประชาชนส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ทางด้ านกฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และขาดการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการเฝ้ าระวัง และตรวจสอบการทุจริ ต และการ
กระทาผิดกฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
จากปั ญหาดั ง กล่ า ว จึ ง มี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
ฐานข้ อ มู ล การจั ด การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ให้ อยู่ ใ นรู ป แบบภู มิ
สารสนเทศในงานวิจัยที่ผ่านมาแล้ วมากมาย เช่น การพัฒนา
โปรแกรมการจัดเก็บข้ อมูลใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารของท้ องถิ่น
ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตผ่านทางโปรแกรมแสดงหน้ าเว็บเพจ
ระบบดังกล่าวพัฒนาขึ ้นจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และได้ นาไปใช้ งานจริ งร่ วมกับหน่วยงานของ
องค์การบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ,
2548)
การศึกษาของ วริ ษฐ์ กิตติ์ธนารุ จน์ และคณะ (2557) ได้ ทา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บ นเว็ บสาหรั บระบบการจัด การ
ใบอนุ ญ าตควบคุ ม อาคาร โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ ร่ วมกับระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการการออก
ใบอนุญาตควบคุมอาคารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การศึกษา
ของ ดิ ษฐนัน ท์ เส็น ฤทธิ์ (2557) ได้ ป ระยุกต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ภูมิ
สารสนเทศในการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการที่ดิน
ให้ อ ยู่ใ นรู ป ฐานข้ อ มูลเชิ ง พื น้ ที่ และแสดงแผนที่ บ นเครื อ ข่า ย
อินเทอร์ เน็ตเพื่อเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเป็ นพื น้ ที่ศึกษา จากการศึกษาข้ างต้ น
พบว่าการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศร่ วมกับเครื อข่าย
อินเทอร์ เ น็ตสามารถอานวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของกฎหมายได้ เป็ นอย่างดี
ดัง นัน้ งานวิ จั ย ชิ น้ นี จ้ ึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาระบบ
ต้ นแบบในการจัดทาฐานข้ อมูลแผนที่ด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในรู ปแบบภูมิ สารสนเทศ พร้ อมทัง้ ระบบการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เบื อ้ งต้ น ของจังหวัด ภูเ ก็ ต ให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการจัดการผังเมือง และ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ น้ และสนับ สนุน การท างานของเจ้ าหน้ า ที่
ภาครัฐในท้ องถิ่นให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น อีกทังมุ
้ ่งหวังให้ เกิด
ความโปร่งใสในการบังคับใช้ กฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และ
กระตุ้น การเฝ้ าระวัง และติ ด ตามการกระท าผิ ด กฎหมายที่ จ ะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อท้ องถิ่น โดยอ้ างอิงจากกฎหมาย 3 ฉบับ
ได้ แก่ 1) ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เรื่ อ ง ก าหนดเขตพื น้ ที่ แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มใน
บริ เวณพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 2) กฎกระทรวงฉบับที่
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุม อาคาร
อาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 3) กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมือง
รวมจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง กฎหมายทัง้ 3 ฉบับ นี ้
เกี่ยวข้ องกับการจัดการที่ดินของจังหวัดภูเก็ตโดยตรง (ดิษฐนันท์
เส็นฤทธิ์, 2557)

วำรสำรสมำคมสำรวจข้ อมูลระยะไกลและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แห่ งประเทศไทย ปี ที่ 17 ฉบับที่ 1

46 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บสำหรับตรวจสอบกำรใช้ ประโยชน์ ท่ดี ินตำมกฎหมำยภำครัฐ : กรณีศึกษำจังหวัดภูเก็ต

2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดทาฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของแผนที่แนบท้ ายกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ที่ได้ มีก ารตรวจสอบความ
ถูกต้ องจากหน่วยงานภาครัฐส่วนท้ องถิ่นของพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
2.2 พัฒนาระบบต้ นแบบในการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ดินของพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตเพื่อให้ ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
สามารถใช้ งานได้ สะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้ องโปร่งใส โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ฐานข้ อมู ล เชิ ง พื น้ ที่ ที่ ไ ด้ จั ด ท าร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต
3. พืน้ ที่กำรศึกษำ
จังหวัดภูเก็ตตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศไทย
ในทะเลอั น ดามั น ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมหาสมุ ท รอิ น เดี ย มี
ลักษณะเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศ รวมพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น
543.034 ตารางกิโลเมตร มีการบริ หารราชการแผ่นดินในรู ปแบบ
การบริ หารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค แบ่ ง ออกเป็ น 3 อ าเภอ
ประกอบด้ วย อาเภอเมือ งภูเก็ ต อาเภอกะทู้ และอาเภอถลาง
(สานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2558) แผนที่ที่ตงจั
ั ้ งหวัดภูเก็ต แสดงดัง
ภาพที่ 1

ภำพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษา และบริ เวณใกล้ เคียง
4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
งานวิจัยชิน้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) การสร้ าง
ฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของแผนที่แนบท้ ายกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับ
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ทัง้ 3 ฉบับที่ได้ กล่าวมา และ 2) การพัฒนา
ระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ในรู ป แบบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ใช้ งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และสามารถ
แสดงเนื ้อหาเชิงรู ปภาพของข้ อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินสาหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยกรอบแนวความคิด
ในการวิจยั แสดงดังภาพที่ 2

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. วิธีกำรศึกษำ
5.1 การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อกาหนดด้ านกฎหมาย
ทบทวนเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินใน
จังหวัดภูเก็ต ทัง้ 3 ฉบับที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยเน้ นการวิเคราะห์
ข้ อกาหนดของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ประเภทการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน ระดับความสูง ระยะทางจากแนวชายฝั่ ง และจัดทาการสรุป
ข้ อมูลในรู ปตารางเพื่อใช้ ในการออกแบบเงื่อนไขการทางานของ
ระบบตรวจสอบ ทังนี
้ ้ผู้ร่วมวิจยั แต่ละคนได้ ทาการวิเคราะห์ และ
สรุ ปผลเป็ นรายบุ ค คลเพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการตรวจสอบ
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ให้ เกิดความถูกต้ อง ครบถ้ วนมาก
ที่สดุ
5.2 การสร้ างฐานข้ อมู ล เชิ ง พื น้ ที่ ข องแผนที่ แ นบท้ าย
กฎหมาย
การจัดทาฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ในรู ปแบบ Shapefile แบ่งขันตอน
้
การทาได้ ดงั นี ้
5.2.1 แปลงไฟล์ แ ผนที่ แ นบท้ า ยกฎกระทรวงให้ ใ ช้
บังคับผังเมืองรวม จากไฟล์นามสกุล DWG ที่เป็ นไฟล์มาตรฐาน
ของโปรแกรม AutoCAD ให้ เป็ นรูปแบบไฟล์นามสกุล SHP ที่เป็ น
ไฟล์มาตรฐานของโปรแกรมทางด้ านภูมิสารสนเทศ โดยปรับแก้
บางส่วนที่ซ้อนทับเพื่อแสดงผลให้ ตรงกับรู ปแผนที่แนบท้ ายมาก
ที่สดุ
5.2.2 ปรั บแก้ ความคลาดเคลื่อนของแผนที่แนบท้ าย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ ซึ่ง
เป็ นนามสกุล SHP อยูแ่ ล้ ว โดยการเลือ่ นไฟล์รูปหลายเหลีย่ มบาง
ประเภทที่ ซ้ อ นทับ กัน ให้ ต รงกับ ขอบรู ป หลายเหลี่ย มอื่ น ที่ อ ยู่
ติดกันด้ วยมาตราส่วน 1 ต่อ 1 เพื่อให้ ตาแหน่งรู ปหลายเหลี่ยม
ตรงตามรูปแผนที่แนบท้ ายมากที่สดุ
5.2.3. สร้ างรู ปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งพืน้ ที่แนวกันชน
ตามระยะที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กาหนด และ
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ใช้ เส้ นแนวชายฝั่ งทะเลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมฯ
5.2.4 น าข้ อมูลแผนที่ของทัง้ 3 กฎหมายที่ ได้ ทาการ
ปรับแก้ ความถูกต้ องแล้ ว พร้ อมกับข้ อมูลขอบเขตการปกครอง
จากกรมการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อยู่ในรู ปแบบนามสกุ ล
SHP แล้ ว มาทาการตรึ งพิกดั ให้ อยู่ในระบบ พิกดั UTM อ้ างอิง
มาตรฐานตาม WGS 1984 Datum ในโซน 47 เหนือ และปรับ
เลือ่ นให้ ใกล้ เคียงกับขอบเขตการปกครองมากที่สดุ โดยการเลื่อน
ค่าตาแหน่งพิกัดของรู ปหลายเหลี่ยมบนแผนที่ โดยใช้ ค่าระยะ
ปรับแก้ จากค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของรูปหลายเหลีย่ มของแผนที่
กฎหมาย และเส้ นถนน 402
5.3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
5.3.1 ส่วนการแสดงข้ อมูล
ในขันตอนการพั
้
ฒนาหน้ าเว็บเพจได้ มีการประยุกต์ใช้
ภาษา HTML, CSS และ JavaScript Library ที่มีชื่อว่า jQuery
ในการพัฒ นาโครงสร้ างเว็ บ เพจ และส่ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใช้ (User
Interface) ซึ่ง จะเน้ น การน าเสนอข้ อ มูลเนื อ้ หากฎหมายใน
รูปแบบข้ อมูลเชิงตาราง และรู ปภาพให้ กบั ผู้ใช้ เพื่อความสะดวก
ในการนาเสนอ และง่ายต่อการทาความเข้ าใจเนื ้อหากฎหมาย
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน5.3.2 ส่วนการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน
ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ได้ ใช้ OpenLayers API ในการ
แสดงข้ อมูลแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐทัง้ 3
ฉบับ โดยเบื อ้ งต้ น ใช้ แ ผนที่ ภูมิ ป ระเทศเป็ นแผนที่ ฐ านในการ
ซ้ อนทับ กั บ แผนที่ แ นบท้ ายกฎหมายทั ง้ 3 ฉบั บ เมื่ อ น ามา
แสดงผลผ่านเว็บไซต์ พบว่าแผนที่แนบท้ ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับมี
ความเหลือ่ มกับแผนที่จาก Google Maps จึงได้ ปรับเลื่อนแผนที่
แนบท้ ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับใหม่โดยใช้ Google Maps เป็ นแผน
ที่ฐานในการอ้ างอิง เพื่อให้ ง่ายต่อการเลือกและอ้ างอิงในการระบุ
พิกัดพื ้นที่เพื่อใช้ ในการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ดินเบื ้องต้ น
โดยส่วนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ได้ มีการใช้ งานระบบแม่ข่าย
สาหรับการให้ บริ การเว็บไซต์ และแผนที่ดงั แสดงในภาพที่ 3

ผู้ใช้ ผ่าน OpenLayers API เพื่อแสดงข้ อมูล โดยใช้ GeoServer
เป็ นโปรแกรมแม่ข่าย ซึ่งสามารถนาเข้ าข้ อมูล Shapefiles ที่อยู่
ในรู ปไฟล์นามสกุล SHP ของกฎหมายภาครัฐทัง้ 3 ฉบับ รวมถึง
ขอบเขตการปกครอง ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ หน้ าเว็บ (Web-based
user interface) ของระบบโดยตรง ทังนี
้ ้ได้ ใช้ Web Map Service
(WMS) เป็ นโพรโทคอลมาตรฐานในการเข้ าถึง และส่งข้ อมูลแผน
ที่ตา่ ง ๆ ที่จดั เก็บไว้ ไปยัง OpenLayers API โดยตรง
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 การสร้ างฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่
6.1.1 การสร้ างฐานข้ อมู ล เชิ ง พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบภู มิ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง แ ผ น ที่ แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕
พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบั บ ที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยสร้ าง
แผนที่ตามขอบเขตเกาะภูเก็ต และเส้ นแนวชายฝั่ งทะเลอ้ างอิง
ตามแผนที่แนบท้ ายประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อมฯ พบว่ า ขอบเขตแนวชายฝั่ งทะเลมี ค วาม
คลาดเคลื่อนกับข้ อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครองของกรมการ
ปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ภูมิ ป ระเทศจาก Google Map เนื่ อ งจากการได้ ม าของ
แหล่งข้ อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเลยไม่สามารถซ้ อนทับกัน
ได้ สนิท ดังแสดงในภาพที่ 4

ภำพที่ 4 การเหลือ่ มบริเวณส่วนบนของเกาะภูเก็ตโดยบริ เวณ
แทนข้ อมูลเชิงพื ้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมฯ และ
แทนขอบเขตการ
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ภำพที่ 3 สถาปั ตยกรรมการออกแบบเว็บไซต์
การทางานของระบบแม่ขา่ ย ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ
(1) เครื่ องแม่ข่ายบริ การเว็บ ที่ให้ บริ การการจัดการและส่งข้ อมูล
เว็ บ เพจไปยั ง ผู้ ใช้ ผ่ า นโปรแกรมแสดงหน้ าเว็ บ เพจ โดยใช้
Apache HTTP Server เป็ นโปรแกรมแม่ข่าย (2) เครื่ องแม่ข่าย
บริ การแผนที่ ที่ใช้ จัดการและส่งข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยงั

ภำพที่ 5 ส่วนบนของเกาะภูเก็ตตามแผนที่แนบท้ ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
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การศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้ ขอบเขตแนวชายฝั่ ง ตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ เป็ นหลัก การ
น าไปใช้ งานในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย และหน่ว ยงานท้ อ งถิ่ น ควร
ร่ วมกันลงพืน้ ที่ เพื่อ กาหนดแนวชายฝั่ ง ที่สามารถใช้ ร่วมกันให้
ชัดเจน ลดความขัดแย้ ง และความคลาดเคลือ่ นของข้ อบังคับทาง
กฎหมาย
นอกจากนี ้การศึกษาได้ พบว่าพื ้นที่แนวกันชนจากแผนที่แนบ
ท้ ายจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ อ้ างอิงจากแผน
ที่ฉบับเก่า โดยส่วนด้ านบนของเกาะกับมีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง ซึ่ง
ไม่ตรงกับขอบเขตปั จจุบนั ดังแสดงในภาพที่ 5 ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้น
นี ้จึงทาการสร้ างพื ้นที่แนวกันชนใหม่ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
โดยพบว่ามีปัญหาในบริ เวณส่วนบนของเกาะเนื่องจากลักษณะ
ขอบเขตของจังหวัดภูเก็ตเป็ นเส้ นโค้ งทาให้ ไม่สามารถสร้ างระยะ
แนวกันชนตามแผนที่ฉบับเก่าได้ ดังแสดงในภาพที่ 6 ดังนันควรมี
้
การก าหนดจุด สิน้ สุด ของแนวกัน ชนใหม่เ พื่ อ ให้ ตรงกับ แผนที่
ปั จจุบนั มากที่สดุ
6.1.2 การสร้ างฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่จากกฎกระทรวงให้
ใช้ บงั คับผังเมืองรวม โดยแปลงข้ อมูลจากแผนที่แนบท้ ายที่อยู่ใน
รู ปแบบ ไฟล์ AutoCAD (.DWG) ให้ เป็ นรู ปแบบ Shapefile
(.SHP) พบว่ามีการเหลื่อมกันของขอบเขตจังหวัดภูเก็ตระหว่าง
แผนที่แนบท้ า ยจากกฎกระทรวงให้ ใช้ บัง คับผังเมื องรวม และ
แผนที่ แ นบท้ ายประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อมฯ และขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังแสดง
ในภาพที่ 7
ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้จึงยึดภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ภูมิประเทศจาก Google Earth เป็ นแผนที่ฐานในการปรับแผนที่
แนบท้ ายจากกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวม โดยยึดเส้ น
ถนน 402 เป็ นหลักซึ่งเส้ นถนนนีเ้ ป็ นถนนสายหลักของจังหวัด
ภูเ ก็ ต ได้ รั บ การอนุเ คราะห์ จ ากส านัก งานพัฒ นาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียง
กับ ภาพถ่ า ยดาวเที ย มและแผนที่ ภูมิ ป ระเทศของแผนที่ ฐ าน
น ามาเป็ นต าแหน่ ง ในการอ้ างอิ ง เปรี ย บเที ย บระยะกึ่ ง กลาง
ขอบเขตถนนจากแผนที่แนบท้ ายจากกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผัง
เมืองรวม ร่ วมกับการสร้ างกริ ดขนาด 1x1 กิ โลเมตรครอบคลุม
เส้ นทางของถนน เพื่ อ สุ่ ม เลื อ กพื น้ ที่ ใ นการค านวณระยะ
คลาดเคลื่อน ดังแสดงในภาพที่ 8 พบว่ามีความคลาดเคลื่อ น
เฉลีย่ เป็ นระยะตามแกน X ทางทิศตะวันตก 83.5 เมตร และระยะ
ตามแกน Y ทางทิศใต้ 64.62 เมตร แล้ วจึงเลื่อนแผนที่แนบท้ าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ โดยยึด
พิกัดหมุดหลักเขตให้ ตรงกับแผนที่แนบท้ ายจากกฎกระทรวงให้
ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่
แนบท้ าย โดยรู ป หลายเหลี่ ย มที่ ไ ด้ จากแผนที่ แ นบท้ า ยจาก
กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม มีบางบริ เวณที่ไม่สมบูรณ์
ดังแสดงในภาพที่ 9 ก และมีบางบริ เวณที่ซ้อนทับกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 9 ข จึงได้ มีการปรับแก้ แผนที่บางส่วนที่ซ้อนทับกัน เพื่อให้
ข้ อมูลที่ได้ ใกล้ เคียงจากแผนที่แนบท้ ายมากที่สดุ แต่พบว่ายังคงมี
บริ เวณที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ เนื่องจากข้ อมูลจากแผนที่แนบท้ าย

ไม่ชัดเจน ดังนัน้ ควรมีการปรั บแก้ โดยเฉพาะบริ เวณขอบที่พบ
ปั ญหาโดยอาศัยความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ที่
ใช้ ข้ อ มูล แผนที่ แ นบท้ า ยในการบัง คับ ใช้ กฎหมายเพื่ อ ความ
ถูกต้ องยิ่งขึ ้น

ภำพที่ 6 ระยะแนวกันชนของส่วนบนของเกาะภูเก็ตโดย
แทนแนวกันชนตามระยะจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
แทนขอบเขตจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ อ้างอิง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมฯ

ภำพที่ 7 การเหลือ่ มบริ เวณส่วนขอบของเกาะภูเก็ตโดย
แ ท น ข อ บ เ ข ต จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมฯ
แทนขอบเขตการ
ปกครองจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ปี 2554 และ
แทนขอบเขต
กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
ก

ข

ภำพที่ 8 การปรับเลือ่ นข้ อมูลเชิงพื ้นที่โดยใช้ ถนนหมายเลข 402
เป็ นต าแหน่ ง อ้ า งอิ ง ภาพ ก การสร้ างและสุ่ม เลื อ กกริ ด เพื่ อ
คานวณระยะคลาดเคลือ่ น ภาพ ข และ ค ขอบเขตถนนตามแผน
ที่แ นบท้ า ยกฎกระทรวงให้ ใช้ บัง คับ ผัง เมื องรวม และเส้ น ถนน
หมายเลข 402
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Google MAP Products (Google Street และ Google
Physical)
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ภำพที่ 9 ความคลาดเคลือ่ นของฐานของมูลเชิงพื ้นที่จากแผนที่
แนบท้ ายตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองฯ ก แสดงพื ้นที่รูป
หลายเหลี่ยมบางส่วนไม่สมบูรณ์ ข แสดงพืน้ ที่รูปหลายเหลี่ยม
บางส่วนมีการซ้ อนทับ
6.2 หน้ าหลักของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ ที่ดิน
ภาพที่ 10 แสดงหน้ าหลักของเว็บไซต์ สามารถเข้ าถึงได้ ที่
landuse.te.psu.ac.th/phuket หรื อ www.landusephuket.com
ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) หน้ าแรก เป็ นหน้ าสาหรับป้อนข้ อมูลและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
2) กฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แสดงรายละเอียดข้ อมูล
กฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดภูเก็ตทัง้ 3 กฎหมาย
3) ติดต่อเรา แสดงข้ อมูลช่องทางติดต่อผู้จดั ทา
6.2.1 ส่วนของการป้อนข้ อมูล (ภาพที่ 11 ส่วน ก) โดย
สามารถป้อนรายละเอียดได้ 2 ประเภทคือ 1) ประเภทของสิ่ง
ปลูกสร้ างซึ่งแบ่งเป็ น 16 รายการย่อ ย โดยอ้ างอิงชนิดสิ่งปลูก
สร้ างจากกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บัง คับ ผัง เมื อ งรวม และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมฯ ดังแสดงในภาพที่
11 ก และ 2) ความสูงของสิ่งปลูกสร้ าง โดยแบ่งเป็ น 6 รายการ
ย่อยโดยอ้ างอิงช่วงของความสูงจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังแสดงในภาพที่ 11 ข
นอกจากนี ้เว็บไซต์ยงั สามารถเลือกแสดงข้ อมูลเชิงพื ้นที่
ของกฎหมายแต่ ล ะประเภท (ภาพที่ 12) พร้ อมค าอธิ บ าย
สัญลักษณ์ของแต่ละกฎหมาย ซึ่งจะแสดงในส่วนล่างของแผนที่
จังหวัดภูเก็ต (ภาพที่ 10 ส่วน ง)
6.2.2 ส่วนแสดงแผนที่จงั หวัดภูเก็ต (ภาพที่ 10 ส่วน ค)
เป็ นส่วนที่ใช้ เลือกพื ้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ แสดงข้ อมูลเชิงพื ้นที่
และแผนที่แนบท้ ายของกฎหมายโดยใช้ แผนที่พื ้นหลังที่เป็ นแผน
ที่ ฐ านได้ จ ากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม และแผนที่ ภูมิ ป ระเทศจาก

6.3 การตรวจสอบและผลการตรวจสอบ
ขันตอนการตรวจสอบการใช้
้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายเริ่ม
จาก ทาการเพิ่มกาลังขยายแผนที่เข้ าไปในระยะที่สามารถเห็น
ขอบเขตพื ้นที่ที่ต้องการเลือกตรวจสอบได้ ชดั เจน โดยสังเกตจาก
ระดับมาตราส่วนที่แสดงบนแผนที่ ยิ่งมาตราส่วนน้ อยจะสามารถ
เห็นรายละเอียดได้ ชดั เจนขึ ้น เพื่อความถูกต้ องแม่นยาในการระบุ
พื น้ ที่ ที่ ต้ องการตรวจสอบ ระยะที่ เ หมาะสมส าหรั บ ท าการ
ตรวจสอบคือระยะระหว่างมาตราส่วน 200 ถึง 100 เมตร ซึ่ง
สามารถเห็นรายละเอียดอาคารบ้ านเรื อนแยกเป็ นรายแปลงได้ ดี
ทังนี
้ ้เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น 3 ฉบับ จากคนละ
หน่ ว ยงาน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเหลื่ อ มของข้ อมูล เชิ ง พื น้ ที่ เช่ น
เดีย วกับ การศึก ษาของ สมบัติ อยู่เมื อง และคณะ (2546) ซึ่ง
พบว่าการใช้ งานร่วมกันของข้ อมูลเชิงพื ้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ
ยังมีปัญหาด้ านการจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดย
ความคลาดเคลื่ อ นของข้ อ มูล จะเพิ่ ม มากขึ น้ บริ เ วณช่ ว งใกล้
รอยต่อระหว่างรูปหลายเหลีย่ มของแต่ละของกฎหมาย ดังนันการ
้
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินจึงยังไม่สามารถนาไปใช้ อ้างอิง
ทางกฎหมาย แต่สามารถใช้ ในตรวจสอบการใช้ ที่ดินเบื ้องต้ น

ก

ข

ค

ง

ภำพที่ 10 หน้ าหลักของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ดินจังหวัดภูเก็ต
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ก

ข

ภำพที่ 11 ส่ว นการป้อนข้ อ มูลเพื่ อ ตรวจสอบโดย ก รายการ
ประเภทสิ่งก่อสร้ างที่ใช้ ในการตรวจสอบ ข รายการช่วงความสูง
ของสิง่ ก่อสร้ างที่ใช้ ในการตรวจสอบ
เมื่ อ ท าการเลือ กระยะแผนที่ แ ล้ ว จึ ง เลื อ กพิ กัด ที่ ต้ อ งการ
ตรวจสอบโดยคลิกบริ เวณพื ้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงหมุดสี
แดงตรงตาแหน่งที่ทาการเลือกพื ้นที่ ในกรณีที่มาตราส่วนแผนที่
ยังไม่ละเอียดพอ และบริ เวณที่ต้องการเลือกเป็ นช่วงใกล้ รอยต่อ
ระหว่างรูปหลายเหลีย่ มที่แสดงขอบเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินสอง
รู ปต่อกัน ระบบจะไม่อนุญาตในทาการตรวจสอบ และจะแสดง
ข้ อความให้ เพิ่มกาลังขยายแผนที่แล้ วทาการเลือกพืน้ ที่ ใหม่อีก
ครัง้ ทังนี
้ ้เนื่องจากระบบแสดงผลแผนที่เป็ นรู ปแบบรู ปภาพ การ
ได้ มาของค่ า พิ กั ด ที่ ต้ อ งการตรวจสอบเกิ ด จากการค านวณ
ต าแหน่ ง พิ ก เซลของรู ป ภาพซึ่ ง ค่ า พิ กั ด ที่ ไ ด้ อาจไม่ ล ะเอี ย ด
เพียงพอหากกาลังขยายของแผนที่ไม่มากพอ ทาให้ ตาแหน่งพิกดั
ที่ได้ ทาการเลือกอาจตกลงสองพื ้นที่ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายฉบับ
นัน้ ๆ ได้ ซึง่ ในกรณีนี ้อาจเกิดความไม่ถกู ต้ องในการตรวจสอบได้
ก

หลังจากเลือกบริ เวณพืน้ ที่ที่ต้องการตรวจสอบสาเร็ จแล้ ว
ผู้ใช้ ทาการเลือกประเภทสิง่ ก่อสร้ าง (ภาพที่ 11 ก) พร้ อมทังระดั
้ บ
ความสูง (ภาพที่ 11 ข) แล้ วคลิกปุ่ มตรวจสอบ ระบบจะทาการ
ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ ทาการเลือกกับฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของแผนที่
แนบท้ ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ โดยผลการตรวจสอบจะแสดงค่า
พิกัดในระบบละติจูดและลองจิจูดของตาแหน่งพื ้นที่ที่ได้ ทาการ
เลือก และผลการตรวจสอบเชิงพื ้นที่ โดยหากผ่านทัง้ 3 กฎหมาย
โดยจะแสดงข้ อความผ่านสี เขียว ดังแสดงในภาพที่ 13 ก และ
หากไม่ผ่านข้ อ กาหนดของกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งจะแสดง
ข้ อ ความไม่ ผ่ า นสี แ ดงพร้ อมข้ อ ความอธิ บ ายข้ อ ก าหนดของ
กฎหมายที่ไม่ผา่ น ดังแสดงในภาพที่ 13 ข
การทางานของระบบตรวจสอบได้ ใช้ ข้อมูลเชิงพื ้นที่จากแผน
ที่แนบท้ ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับตรวจสอบกับข้ อมูลตาแหน่งของ
พื ้นที่ (ละติจูด และลองจิจูด ) จากการกาหนดจุดบนแผนที่ และ
รับค่าข้ อมูลประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงความสูงของสิ่ง
ปลู ก สร้ าง จากการป้ อนข้ อมู ล โดยผู้ ใช้ ระบบจะท าการ
ประมวลผล และแสดงผลการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น
ตามกฎหมายทัง้ 3 ฉบับพร้ อมกัน หากเกิ ดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ผิดประเภทตามกฎหมายใด ๆ ระบบจะแสดงข้ อเหตุผลตามตัว
บทกฎหมายนัน้ ๆ ด้ ว ย ทัง้ นี ก้ ารบัง คับ ใช้ ก ฎหมายในการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทนันขึ
้ ้นอยู่กบั การตีความและลาดับชัน้
ของกฎหมาย ซึ่ ง ระบบตรวจสอบนี ไ้ ม่ ไ ด้ ระบุ ข้ อเท็ จ จริ ง ที่
ครอบคลุ ม การตี ค วามกฎหมายและล าดั บ ชั น้ อ านาจของ
กฎหมายนัน้ ๆ

ข

ค

ภำพที่ 12 ข้ อมูลเชิงพื ้นที่กฎหมายจังหวัดภูเก็ต โดย ก ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม ข ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมฯ และ ค ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
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6.4 การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
กฎหมายการใช้ ประโยชน์ ที่ดินได้ ถูกรวบรวมไว้ ทงั ้ 3 ฉบับ
โดยดัดแปลงเป็ นข้ อมูลเชิงรู ปภาพเพื่อให้ สะดวกแก่การเข้ าใจ
ทังนี
้ ้ได้ แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) กฎกระทรวงให้ ใช้ บัง คับ ผัง เมื อ งรวม ใช้ สัญ ลัก ษณ์
แทนประเภทการใช้ ประโยชน์ ที่ดินต่าง ๆ ตามแผนที่แนบท้ าย
กฎกระทรวงให้ ใช้ บัง คับ ผัง เมื อ งรวม ดัง แสดงในภาพที่ 14
และได้ รวบรวมข้ อก าหนดทางกฎหมาย พร้ อมสรุ ปเป็ น
ข้ อ ความสัน้ ๆ สามารถเข้ าใจได้ ง่ า ย โดยสามารถคลิ ก เพื่ อ
ดูรายละเอียดกฎหมายแต่ละประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดินได้
ดังแสดงในภาพที่ 15

ภำพที่ 15 ข้ อกาหนดของประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ
ตามแผนที่แนบท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
นอกจากนี ้ยังมีสรุ ปข้ อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินและข้ อ
ห้ ามการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายโดยแยกตามประเภทการ
ใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามข้ อกฎหมายกาหนดในรู ปแบบตาราง ดัง
แสดงในภาพที่ 16
ก

ก

ข
ภำพที่ 13 ผลการตรวจสอบโดย ภาพ ก พื น้ ที่ จุ ด สี แ ดงผ่ า น
ข้ อกาหนดของกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ และ ภาพ ข พื ้นที่จุดสีแดงไม่
ผ่านกฎหมายใดกฎหมายหนึง่
ข

ภำพที่ 14 สัญลักษณ์ แทนประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ
ตามแผนที่แนบท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม

ภำพที่ 16 รายการสรุปกาหนดของประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ต่าง ๆ ตามแผนที่แนบท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
โดย ภาพ ก ข้ อกาหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ข ข้ อห้ ามการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
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2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมฯ
และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ภาพ
แสดงระยะห่า งจากแนวชายฝั่ ง และระดับ ความสูง ของแต่ล ะ
ประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พร้ อมทังภาพความสู
้
งของอาคารที่
สามารถสร้ างได้ ในแต่ ล ะประเภทที่ ดิ น ตามข้ อก าหนดของ
กฎหมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ าใจถึงข้ อกาหนดของกฎหมาย
ได้ ง่า ยขึน้ ดัง แสดงในภาพที่ 17 และภาพที่ 18 นอกจากนี ย้ ัง
สามารถดูร ายละเอี ย ด และข้ อสรุ ป กฎหมายที่ บ รรยายเป็ น
ข้ อ ความ พร้ อมการตรวจสอบประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เช่นเดียวกับกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม

ภำพที่ 17 สัญลักษณ์ แทนประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ
โ ด ย ภ า พ ก ต า ม แ ผ น ที่ แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมฯ

ภำพที่ 18 สัญลักษณ์ แทนประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

6.5 การประยุกต์เพื่อใช้ งานจริ ง
โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บนี ้ สามารถเข้ าถึงด้ วยโปรแกรม
แสดงหน้ าเว็บเพจ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อย่างรวดเร็ ว ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหน จากสถิติการเข้ าใช้ งานระบบที่ผ่านมายังถือว่ามี
การใช้ ง านไม่มากนัก แต่มีแนวโน้ มที่เ พิ่มขึน้ หลังจากได้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ข่ าวในท้ องถิ่น และเครื อข่ายความ
ร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้ คณะและมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้การใช้ งานส่วน
ใหญ่ เกิ ดขึน้ ในภาคเอกชนและประชาชน รวมไปถึงคณาจารย์
และนักศึกษาจาก Department of Architecture, School of
Design and Environment, National University of Singapore
ได้ เดิน ทางมาขอเข้ าพบกับทีม วิจัย และได้ นาผลงานวิ จัยและ
พัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้ ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบอาคารในพื ้นที่ลาด
ชันให้ กับองค์กร Asia Center Foundation เพื่อสร้ างโรงเรี ยน
ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ด้ อ ยโอกาสในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ทัง้ นี ท้ ี ม
พัฒนาได้ มีแนวคิดที่จะจัดทาเว็บไซต์ในระบบหลายภาษา เพื่อ
บริ การข้ อมูลแก่ชาวต่างชาติที่เห็นประโยชน์ในงานวิจยั นี ้ด้ วย
7. สรุ ปผล
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎหมายบัง คับ การใช้
ประโยชน์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการยกระดับ
การให้ บ ริ ก ารประชาชนทั่ว ไปในเรื่ อ งการขออนุญ าตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาใน
เบื ้องต้ นของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
กฎหมาย ตลอดจนเป็ นการลดภาระการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน และลดปั ญหาฟ้ องร้ องต่อศาล เรื่ องการหลอกขาย
ที่ดิน เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ าถึง และตรวจสอบได้ เองใน
เบื อ้ งต้ น รวมถึ ง การลดต้ นทุ น ในการด าเนิ น การตรวจสอบ
เนื่องจากการตรวจสอบที่ใช้ แผนที่ในรู ปแบบกระดาษจาเป็ นต้ อง
อาศัยการสารวจพืน้ จริ งและต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ที่ร้ ู กฎหมายการ
บั ง คั บ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น มาตรวจสอบซึ่ ง ใช้ ระยะเวลาและ
สิ ้นเปลืองงบประมาณในการลงพื ้นที่
อีกทังการเผยแพร่
้
ข้อมูลกฎหมายผ่านเว็บไซต์ที่ได้ พัฒนายัง
เป็ นช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่ประชาชนในการเฝ้ าระวัง
และติดตามตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในท้ องถิ่นของต้ นเอง
ได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ยังพบว่าข้ อกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 3 กฎหมายมีความสัมพันธ์
กันในเชิงพื ้นที่ ดังนันการสร้
้
างฐานข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินเชิง
พื ้นที่จาเป็ นต้ องมีความถูกต้ องมากที่สดุ เพื่อความถูกต้ องในการ
ตรวจสอบ และทาให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นการออก
ใบอนุญาตของภาครัฐ และการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ของภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนโดยพบว่าแผนที่แนบ
ท้ ายกฎหมายทั ง้ 3 ฉบั บ ยั ง มี ส่ ว นที่ ไ ม่ ซ้ อนทั บ กั น ดั ง นั น้
จาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีสว่ น
ได้ เสีย ร่ วมกันกาหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
ที่สุดในการบังคับใช้ กฎหมายลดความขัดแย้ ง และนาไปสู่การ
บริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดภูเก็ตอย่างยัง่ ยืน
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8. ข้ อเสนอแนะ
1. การพัฒนาเพื่อให้ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับตรวจ
การใช้ ที่ดินมีผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย จาเป็ นต้ องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ไขความคลาดเคลื่อนของ
ข้ อ มูล เชิ ง พื น้ ที่ ข องกฎหมาย และสร้ างระบบให้ มี ม าตรฐาน
เดียวกัน
2. การศึกษาในอนาคตควรสร้ างแผนที่ อ้างอิงเพื่อเป็ นฐาน
ของข้ อมูลและลดปั ญหาความเหลื่อมของชันข้
้ อมูลเชิงพื ้นที่ของ
กฎหมาย และแผนที่อ้างอิง
3. การปรับปรุงข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของแต่ละกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ควรอ้ า งอิ ง จากระบบล่ า สุด โดยฎ
กระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.
๒๕๕๓ มีควรมีการปรับปรุ งทุก ๆ 5 ปี และสาหรับ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
สามารถใช้ ได้ จนกว่ามีการประกาศยกเลิก
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