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บทคดัย่อ  

จงัหวดัภเูก็ตเป็นอีกจงัหวดัหนึ่งที่พบปัญหาในการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมกัเกิดความขดัแย้งรุนแรง
ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ทัง้นี ้
อดิศร รัชนิพนธ์ และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยและจัดท า
ฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดิน 
และได้พฒันาระบบต้นแบบในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเอือ้ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบริการประชาชน โดยได้ประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ มาสร้างฐานข้อมูลแผนที่การ
บงัคบัใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย และให้บริการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ ทัง้นีห้ลงัจาก
การให้บริการ พบวา่มีปัญหาในเร่ืองความถกูต้องเชิงพืน้ที่และ
การแสดงผลการตรวจสอบ สง่ผลต่อความน่าเช่ือถือในการใช้
งานระบบต้นแบบ อีกทัง้ยงัมีความยุ่งยากในการบ ารุงรักษา
ระบบและการพัฒนาต่อยอดอีกด้วย การวิจัยนีจ้ึงมุ่งที่จะ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้โดยการออกแบบกระบวนการจัด
ฐานข้อมลูดชันีสิ่งปลกูสร้าง พืน้ที่โซน ข้อยกเว้น และข้อจ ากดั 
ให้อยู่ในโครงสร้างตาราง โดยประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพและปริมาณ มาสกดัข้อมลูเนือ้หากฎหมาย 
รวมไปถึงออกแบบกระบวนการจัดท าแผนที่พืน้ที่โซนตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายให้มีความยืดหยุน่ สะดวก และได้ผลที่
ถกูต้อง ซึง่ท าให้สะดวกตอ่การจดัเก็บฐานข้อมลู และลดความ
ซบัซ้อนของตรรกะในการตรวจสอบ สง่ผลให้ระบบตรวจสอบมี
ความยืดหยุ่นในการแก้ไข หรือเพิ่มกฎหมายการใช้ที่ดินอื่น ๆ 
เข้ามาใหมใ่นระบบในอนาคตข้างหน้า 

ค าส าคัญ:  กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินภเูก็ต,                 
ภมูิสารสนเทศ, เว็บแอปพลเิคชนัภมูิสารสนเทศ  

 
ABSTRACT  

Phuket has repeatedly been facing critical 
issues of land use management. Many severe land-
related conflicts occasionally happen among the local 
officials and the public. Ratchaniphont et al. (2016) 
presented the method for generating a spatial database 
from attached maps of 3 major land use regulations 
enforced in Phuket. They applied web-GIS technology to 
develop the prototype of the web-based application for 
land use verification in Phuket area. After the prototype 
has been serviced to the public, they discovered that 
many problems regarding spatial accuracy and 
correctness of validation result, which affect the reliability 
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of the verification, need to be solved.  Additionally, the 
provided system has the un-scalable design which 
difficult to maintain and further develop. This study aims 
to redesign the process of creating structural data of 
built-up index, zone, exception, and restrictions from law 
contents by applying qualitative and quantitative content 
analysis methods. Many geoinformatic techniques are 
used in the process of generating zoning maps from the 
description of zone described in the law content and 
other supporting data. The ultimate goal is to propose the 
reproducible process of land use regulation analysis and 
map construction, as well as, demonstrate the 
application of the obtained structural and spatial data as 
the web-based land use verification application.  

Keywords: Phuket land use policy, 
Geoinformatic, Web GIS Application 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
(อดิศร รัชนิพนธ์ และคณะ 2559) ได้ท าการศึกษา

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่จังหวดั
ภูเก็ต ได้แก่ 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเร่ือง ก าหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 2) 
กฎกระทรว งฉบับที่  ๒๐  ปี  พ .ศ .  ๒๕๓๒  ออกตาม
พระราชบญัญัติควบคมุอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 3) 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซึ่งกฎหมายทัง้ 3 ฉบับนีเ้ก่ียวข้องกับการบังคับใช้
ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้ความรับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ในจังหวดัภูเก็ตโดยตรง และได้ท าการพฒันา
ระบบต้นแบบโปรแกรมประยุก ต์บนเว็บเพื่ อใ ช้ในการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายทัง้ 3 
ฉบับ โดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทัว่ไปสามารถตรวจสอบการใช้ที่ดินให้ถกูต้อง
ตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง อีกทัง้ยงั
สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้มุ่งหวงัให้เกิดความโปร่งใสในการ

บังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระตุ้นการเฝ้า
ระวังและติดตามการกระท าผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อท้อง ถ่ิน ซึ่ งสามารถเ ข้าถึ ง ไ ด้บนเค รือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่   http://landuse.te.psu.ac.th/phuket โดยมี
หน้าเว็บไซต์ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปภาพที่ 1  หน้าหลกัของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์

ที่ดินจงัหวดัภเูก็ต เวอร์ชนั 1.0 
ในการสร้างฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ของแผนที่แนบท้าย

กฎหมายทัง้ 3 ฉบบัจากการแปลงข้อมลูจากแผนที่แนบท้ายที่
อยู่ ใ น รูปแบบ  ไฟ ล์  AutoCAD (.DWG) ใ ห้ เ ป็น รูปแบบ 
Shapefile (.SHP) ได้พบปัญหาและข้อจ ากัดในการน ามาใช้
งาน โดยมีสาเหตหุลกั ๆ คือ  

1. แผนที่แนบท้ายกฎหมายถูกท าขึน้เพื่อใช้ประกอบการ
บงัคบัใช้กฎหมายในรูปแบบแผนที่บนกระดาษเป็นหลกั ท าให้
ขอบเขตรูปหลายเหลีย่มที่สร้างขึน้ในไฟล์ AutoCAD ไมต่รงกบั
พืน้ท่ีและขนาดจริง เช่น ความกว้างถนน และเกิดช่องวา่ง หรือ 
มีการเหลอืมกนัของรูปหลายเหลีย่มที่อยูต่ิดกนั 

2. แผนที่แนบท้ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับถูกท าขึน้จากต่าง
หน่วยงาน สง่ผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเชิงพิกัดของข้อมูล 
ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน



เดียวกัน ถึงแม้จะมีการปรับเลื่อนข้อมูลเชิงพืน้ที่โดยใช้ถนน
หมายเลข 402 เป็นต าแหน่งอ้างอิงแล้วก็ตาม ยังคงมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่ ส่งผลกระทบกับความสมบูรณ์ของข้อมูล 
(data integrity) และความน่ า เ ช่ื อ ถือของ ข้อมูล  ( data 
reliability) ที่น าไปให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผา่นระบบตรวจสอบบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

นอกจากนัน้ประเภทสิ่งปลกูสร้าง ข้องห้าม ข้อจ ากดั 
และข้อยกเว้นต่าง ๆ ของสิ่งปลูกสร้างในแต่ละกฎหมายที่
ท าการศึกษามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น ความสูงของ
อาคารสิ่งปลกุสร้าง อีกทัง้ยงัมีความสบัสนของการตีความตวั
บทกฎหมาย ค านิยาม และการอ้างถึงประเภทสิ่งปลูกสร้าง
และพืน้ท่ี (หรือโซน) ตา่ง ๆ ระหวา่งกฎหมาย ท าให้มีเกิดความ
ซับซ้อนในการก าหนดกฎ (rule) และตรรกะ ( logic) ในการ
ประมวลผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลและตรรกะการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบที่
อ้างอิงจากการศกึษาเนือ้หากฎหมายทัง้ 3 ฉบบัจึงเป็นแบบยดึ
ติ ดกัน ร ะหว่ า ง กฎหมายและแผนที่  (map-regulation 
coupling) ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการขยายระบบให้สามารถ
ตรวจสอบกฎหมายอื่น ๆ หรือหากมีการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมเนือ้หากฎหมายขึน้ในอนาคต ดงันัน้ งานวิจยัชิน้นีจ้งึมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการจัดท าฐานข้อมูลเชิง
โครงสร้างและเชิงพืน้ที่ของกฎหมายการบังคับใช้ที่ดินและ
ควบคุมอาคารให้สามารถรองรับการเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
กฎหมายขึน้ในอนาคต พร้อมทัง้ปรับปรุงระบบต้นแบบการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถกูต้องตามกฎหมายการใช้
ที่ดินในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ออกแบบกระบวนการและจัดท าฐานข้อมูลเ ชิง
โครงสร้าง (structure data) และข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (spatial data) 
ของกฎหมายหลกัที่เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการ
บงัคบัใช้ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต รองรับการเปลีย่นแปลง และเพิ่ม
กฎหมายความคมุการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

2.2 ออกแบบ และปรับปรุงระบบตรวจสอบการใ ช้
ประโยชน์ที่ดินของพืน้ที่จังหวดัภูเก็ตเพื่อความน่าเช่ือถือของ
ระบบและความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ 
 

3. ข้อมูล  
ข้อมูลที่น ามาใช้ในกระบวนการวิจัยที่ส าคัญคือ

ข้อมลูปัญหาการใช้งานระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ิน บริษัทเอกชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ โดยข้อมลูปัญหาการใช้
งานระบบตรวจสอบถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ ตาม
ตารางที่ 1  

ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าฐานข้อมูลและ
ระบบต้นแบบได้มีการใช้กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่จังหวดัภูเก็ต จ านวน 5 ฉบบัมาใช้ ดงั
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเพิ่มจากเดิม 2 ฉบบั คือ กฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเทศ
บญัญตัิเทศบาลเมืองป่าตอง เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
ในพืน้ที่เทศบาลเมืองป่าตอง ต าบลป่าตองอ าเภอกะทู้  จงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกฎหมายทัง้สองถกูน ามาใช้เพื่อเป็นตวัแทน
ข้อมลูในกรณีที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมเนือ้หากฎหมาย และมีการ
เพิ่มขึน้ของกฎหมายที่บังคับใช้ในพืน้ที่ เพื่อทดสอบความ
ความสะดวกในการจดัท าข้อมลูของกระบวนการจดัท าข้อมูล
ทัง้ข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลเชิงพืน้ที่  จากการวิเคราะห์
ปัญหาเบือ้งต้นได้มีการหาแหล่งข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องอื่น ๆ 
เพิ่มเติมมาประกอบการจัดท าฐานข้อมูล โดยข้อมูลดงักล่าว
แสดงดงัตารางที่ 3 และ 4 
 
4. กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย 

งานวิจยัและพฒันานีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั ๆ คือ  
(1) การออกแบบกระบวนการสร้างฐานข้อมูลเชิง

โครงสร้าง และเชิงพืน้ที่ของกฎหมายบงัคบัการใช้ประโยชน์
ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต โดยการวิเคราะห์เนือ้หากฎหมายทัง้                 
5 ฉบบัดงัตารางที่ 1 

(2) การออกแบบ และปรับปรุงระบบตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกรอบแนวความคิด
ในการปรับปรุงกระบวนการจดัท าฐานข้อมลูและระบบต้นแบบ
แสดงได้ดงัรูปภาพที่ 1 และกระบวนการวิจัยในการปรับปรุง
กระบวนการจดัท าฐานข้อมลูและระบบต้นแบบ มีขัน้ตอนหลกั 
5 ขัน้ตอนดงันี ้



ตารางที่ 1 สรุปปัญหาของการใช้งานระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต 
กลุ่มของปัญหา ตัวอย่างของปัญหาที่พบ 
1. ความถูกต้องขอการตรวจสอบและการ

แสดงผลการตรวจสอบ  
 (system reliability) 

 

ความถูกตอ้งเชิงพืน้ที ่(spatial accuracy) 
- ขอบเขตระหวา่งโซนไม่ตรงกบัความเป็นจริงในพืน้ท่ี 
- พืน้ท่ีถนนกว้างกวา่ความเป็นจริง 
- มีช่องวา่งระวา่งโซน ท าให้ไม่สามารถเลือกพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบได้ 
- บางครัง้เลือกพืน้ท่ีใกล้บริเวณรอยตอ่ระหวา่งโซนแล้วระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 ความถูกตอ้งของผลการตรวจสอบตามกฎหมาย (output reliability) 
- แสดงผลการตรวจสอบผิด ไม่ตรงตามเนือ้หาของกฎหมาย 
- แสองผลการตรวจสอบซ า้ หรือไม่แสดงผลการตรวจสอบในบางกรณี 
- ไม่มีชนิด ประเภทสิ่งปลกูสร้างที่ต้องการตรวจสอบ 

2. ความสะดวกและเสถียรภาพในการใช้
งานระบบ  
(system usability and stability) 

- ใช้งานล าบากหากใช้บนอปุกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แทบ็เล็ต 
- เวบ็เพจโหลดช้า การประมวลผลช้า 
- รูปแบบการแสดงและน าเสนอผลการตรวจสอบเข้าใจยาก สบัสน  
- บางครัง้ บางช่วงเวลา ไม่สามารถเข้าถงึบริการได้ 

 
 

ตารางที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตที่ใช้ในการศกึษาวิจยัและพฒันา 
กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดนิ 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง ก าหนดเขตพืน้ท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพืน้ท่ีจังหวดั

ภเูก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
2. กฎกระทรวงฉบบัท่ี ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
3. กฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
4. กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5. เทศบญัญตัเิทศบาลเมืองป่าตอง เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ี

เทศบาลเมืองป่าตอง ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

ตารางที่ 3 เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กฎกระทรวง พระราชบัญญัต ิข้อก าหนด ประกาศต่าง ๆ 
1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๓ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
2. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
3. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
4. กฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนั พ.ศ. ๒๕๕๒ 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ หรือ

อตุสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชมุชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
6. บญัชีประเภทโรงงานอตุสาหกรรม จ าแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7. ประเภทของการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
8. พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
9. พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
10. พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 



ตารางที่ 4 ข้อมลูด้านภมูิสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อมูล ปี พ .ศ.  แหล่งที่มา 
ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเชิงเลข 2449 กรมพฒันาท่ีดนิ 
ภาพถ่ายดาวเทียม THOES 7552 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ )องค์การมหาชน(  
แผนท่ีเส้นถนน 2555 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัภเูก็ต 
แผนท่ีขอบเขตการปกครอง  2554 กรมการปกครอง 
แบบจ าลองระดบัสงูเชิงเลข  2552 กรมพฒันาท่ีดิน 

 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยัในการปรับปรุง
กระบวนการจดัท าฐานข้อมลูและระบบต้นแบบ 

4.1 การรวบรวมข้อมลูปัญหาการใช้งานระบบ 
ในกระบวนการจัดท าฐานข้อมูลและระบบต้นแบบ

การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของ อดิศร รัชนิพนธ์ และ
คณะ (2559) ได้มีกระบวนการการติดตามการใช้งานและ
รับทราบปัญหาการใช้งานระบบต้นแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความร่วมมือและการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในการน าระบบต้นแบบไปใช้งานจริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในท้องถ่ินตามที่ได้
ตัง้วัตถุประสงค์ไว้ในการท าการวิจัยและพัฒนา จึงได้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ผ่านการประชุมย่อยติดตาม
การใช้งานระบบ การประชมุขอความร่วมมือ และผา่นช่องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้งาน
โดยตรง อีกทัง้ยงัมีข้อมลูจากล็อกไฟล์ (Log file) ต่าง ๆ ที่ถกู
บนัทึกไว้ในระบบ รายงานปัญหาต่าง ๆ ได้ถกูเก็บรวบรวมเพื่อ
ใช้ในการท าการวิจยัและพฒันานี ้

4.2 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อก าหนดด้านกฎหมายที่ได้
จดัท าฐานข้อมลูไปแล้วทัง้ 3 ฉบบั 

ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เก็บรวบรวมมา ประกอบกบั
เนือ้หาข้อก าหนดด้านกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั ซึง่สามารถแยกกลุม่

ปัญหาได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลกัตามรายละเอียดในตารางที่ 1 
และให้ทราบถึงความต้องการในการหาแหลง่ข้อมลูเพิ่มเติมที่
จะน ามาใช้ในการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ฐานข้อมลู เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานระบบต้นแบบท่ีเกิดขึน้  

4.3 การออกแบบกระบวนการจัดท าข้อมูลและออกแบบ
ระบบ 

ใช้ข้อก าหนดด้านกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ ประกอบกับ
ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่ได้หามาท าการออกแบบกระบวนการ
จัดท าฐานข้อมูลโดยเน้นการออกแบบให้ไม่มีการผูกติดกัน
ระหว่างข้อมลูข้อก าหนดด้านกฎหมายแต่ละฉบบั และข้อมลู
เชิงพืน้ท่ี (แผนที่แนบท้ายกฎหมายที่ระบขุอบเขตต่าง ๆ)  ตาม
หลักการออกแบบระบบคู่อย่างอิสระ ( loosely coupled 
system and database design) (Pautasso and Wilde, 
2009) และการท าข้อมลูที่ไมม่ีโครงสร้างให้มีโครงสร้าง โดยใช้
หลักการการวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(qualitative and quantitative content analysis) และการ
สกัดดัชนี ( index extraction) เพื่อท าให้การออกแบบและ
จัดเก็บข้อมูลข้อก าหนดด้ายกฎหมายในระบบฐานข้อมูลเชิง
สมัพนัธ์ (relational databases system) ได้อยา่งเป็นระเบียบ
และง่ายตอ่การน าไปใช้พฒันาระบบตรวจสอบตอ่ไป 

4.4 ทดสอบกระบวนการจัดท าฐานข้อมูล และจัดท า
ฐานข้อมลู 
 น า กฎหมาย ใหม่ อี ก  2 ฉบับม าด า เ นิ นตาม
กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้เพื่อทดสอบ และประเมินความ
ยืดหยุ่น ความสะดวก และความรวดเร็วในการจัดท าทัง้
ฐานข้อมลูเชิงโครงสร้าง และฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ี โดยจะต้องไม่
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความถกูต้องของการตรวจสอบและ
การแสดงผลการตรวจสอบที่ได้เกิดขึน้มาอีก ทัง้นีห้ากเกิด
ปัญหาอาจส่งผลกับความถูกต้องในการประมวลผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องสามารถท าได้



จากการวิเคราะห์แบบตารางไขว้ (crosstab analysis) และ
แบบเมทริกซ์ (matrix analysis) และการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่  
(spatial analysis) หากพบปัญหาจะมีการแก้ไขการออกแบบ
กระบวนการใหม่ ตามรายละเอียดดงัตารางที่ 1 แล้วหลงัจาก
นัน้ก็ท าการจดัท าฐานข้อมลูของกฎหมายการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ทัง้หมดตามกระบวนการท่ีได้ออกแบบไป 

4.5 ออกแบบและพฒันาระบบตรวจสอบ 
 หลังจากได้ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้าง
ตารางแล้วจึงมีการออกแบบระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ และ
ตรรกะในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพืน้ที่จาก
กฎหมายทัง้ 5 ฉบบัพร้อม ๆ กนั ซึ่งจะเน้นการออกแบบระบบ
ที่ มี ค วามยืดหยุ่นและความคล่องตัว  ( scalability and 
mobility) ของระบบ รวมไปถึงความสะดวกในการเพิ่ม
ฐานข้อมลู เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึน้กบัระบบต้นแบบ 
 
5. ผลการศึกษา 

5.1 การจดัท าฐานข้อมลูเชิงโครงสร้างและเชิงพืน้ท่ี 
กระบวนการจัดท าฐานข้อมูลเชิงโครงสร้างและเชิง

พืน้ที่ที่ได้ออกแบบใหม่เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการใช้งานฐานข้อมูล
เชิงพืน้ที่และระบบต้นแบบการตรวจสอบการใช้ที่ดิน สามารถ
แสดงได้ดงัรูปภาพท่ี 2 

5.1.1 กระบวนการวิเคราะห์เนือ้หากฎหมาย 
 กระบวนการวิเคราะห์และตีความข้อบังคับตาม
กฎหมายถือว่ามีความส าคญัมาก ทางผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อความและท าการสกดัดชันีตา่ง ๆ จาก
ตัวบทกฎหมายทัง้ ด้านเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชิง
คุณภาพได้น าหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หาเชิง
คณุภาพ (qualitative content analysis) (เอือ้มพร หลนิเจริญ, 
2555; Hsieh and Shannon, 2005) มาจดัท ารายการดชันีสิ่ง
ปลูกสร้าง พืน้ที่โซน และค าอธิบายข้อจ ากัด ข้อยกเว้น โดย
การใช้แบบฟอร์มการสกัดข้อมูล (data extraction form) ซึ่ง
ผู้ วิจัยทุกคนได้ร่วมกันออกแบบ และท าความเข้าใจ จากนัน้
ผู้ วิจัยแต่ละคนจึงได้ท าความเข้าใจตัวบทกฎหมาย รวมทัง้
เอกสารประกอบทัง้หมด แล้วท าการค้นหาดชันีสิ่งปลกูสร้าง 
ค าอธิบายพืน้ที่โซน ข้อจ ากัด ข้อยกเว้น พร้อมทัง้สรุปลงใน
แบบฟอร์มการสกัดข้อมูล หลังจากนัน้น าผลจากการสกัด
ข้อมลูมาตรวจสอบภายในระหวา่งผู้วิจยั เพื่อให้แนใ่จถึงความ

ถกูต้องในการตีความ ความครบถ้วนของดชันีตา่ง ๆ ของแตล่ะ
กฎหมาย แล้วท าการสรุปข้อมลูทัง้หมดแบง่ออกเป็นหมวดหมู ่
โดยที่ค าอธิบายพืน้ที่โซนจะถูกน าไปใช้ในการประกอบการ
สร้างแผนท่ีโซนตอ่ไป ทัง้นีก้ารวิเคราะห์เนือ้หาพบวา่มีลกัษณะ
ของเง่ือนไข ข้อจ ากัด และข้อยกเว้นที่ก าหนดตามตัวบท
กฎหมายอยู่ 5 ประเภท แสดงตามตารางที่ 5 และได้มีการจดั
จัดกลุ่มประเภทข้อห้าม/เง่ือนไขข้อก าหนดในกฎหมายให้มี
ความสอดคล้องกนั ซึ่งท าให้มีการแปลงข้อห้ามบางข้อให้เป็น
การอนุญาตโดยมีเง่ือนไขหรือข้อจ ากัด เพื่อให้สามารถจัด
ข้อก าหนดตามกฎหมายไปในทางเดียวกนั ง่ายตอ่ความเข้าใจ 
และแสดงผลการตรวจสอบ ตวัอยา่งการแปลงข้อห้าม/เงื่อนไข
ข้อก าหนดในกฎหมายแสดงในตารางที่ 6 

ส่วนการวิเคราะห์เนือ้หาเชิงปริมาณ (quantitative 
content analysis) (Lock and Seele, 2015) ได้น าโปรแกรม
ตัดแบ่งค าส าหรับข้อความภาษาไทย เล็กซ์โต (LexTo) ที่
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหง่ชาติ (NECTEC) (NECTEC, 2559)มาใช้ในการตดัแบง่ค า
เนื อ้หาในกฎหมาย หลังจากนัน้ใ ช้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท าการนบัความถ่ีของค า และก าหนดดชันีของค า
ต่าง ๆ  เรียงล าดบัค า เพื่อน าไปท าการตรวจสอบข้ามกบัดชันี
สิ่งปลูกสร้างที่ได้ท าการสกัดด้วยแบบฟอร์มการสกัดข้อมูล 
เพื่อให้มนัใจว่าไม่มีดชันีสิ่งปลกูสร้างใดถูกละเลยไป สดุท้าย
ท าการจัดดัชนีสิ่งปลูกสร้าง ค าอธิบายพืน้ที่โซน ข้อจ ากัด 
ข้อยกเว้น ให้อยู่ในโครงสร้างตาราง โดยที่ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพืน้ที่
โซน 9 โซน แต่มีการซ้อนทบัพืน้ที่โซนและอ้างถึงกฎหมายผงั
เมืองรวม และกฎหมายควบคมุอาคาร ฉบบัที่ ๑๕ จึงท าให้มี
พืน้ที่โซนทัง้หมด 26 โซน กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๒๙ มีพืน้ที่โซน 4 โซน กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ มีพืน้ท่ีโซน 3 โซน กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม
จงัหวดัภเูก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพืน้ท่ีโซน 16 
โซน และเทศบญัญตัิเทศบาลเมืองป่าตอง พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพืน้ท่ี
โซน 2 โซน ทัง้นีม้ีดชันีสิ่งปลกูสร้างรวมทัง้หมด 388 ดชันี โดย
แบง่ออกเป็น 6 กลุม่คือ อาคารพาณิชย์ (8 ดชันี) โรงงาน (314 
ดัชนี) สถานที่เ ก่ียวกับน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซ (20 ดัชนี) 
โครงสร้างพืน้ฐาน (11 ดชันี) อาคารที่อยู่อาศยั (6 ดชันี) และ 
อาคารสาธารณะ (29 ดัชนี) หลงัจากนัน้จึงท าการวิเคราะห์



ตารางไขว้ และเมทริกซ์เพื่อศึกษาลกัษณะและการก าหนด
ตรรกะในการตรวจสอบและแสดงผลการตรวจสอบการใช้ที่ดิน
ตามเง่ือนไขประเภทสิง่ปลกูสร้าง และพืน้ท่ีโซน 

 5.1.2 กระบวนการสร้างแผนที่พืน้ที่โซนของแต่ละ
กฎหมาย 

หลังจากสรุปค าอธิบายพืน้ที่โซนจากขัน้ตอนการ
วิเคราะห์เนือ้หากฎหมายและได้ท าการตรวจสอบความถกูต้อง

ภายใน พบว่าสิ่งส าคญัที่สดุในการแก้ปัญหาความไม่ถกูต้อง
เชิงพืน้ที่ที่พบในการจดัท าระบบต้นแบบการตรวจสอบการใช้
ที่ดิน คือความถกูต้องของ (1) เส้นขอบเขตเกาะภเูก็ตและเกาะ
ต่าง ๆ ที่อ้างอิงจากระดบัน า้ทะเลสงูสดุ (2) แนวถนนและเส้น
กึ่งกลางถนน และ (3) เส้นระบบความสูง และ (4) พืน้ที่
ขอบเขตสถานที่ส าคญัที่ระบุในกฎหมาย เนื่องจากพืน้ที่โซน
ทัง้หมดจะถกูก าหนดและอ้างอิงจากคณุลกัษณะ

 
รูปภาพที่ 2 กระบวนการจดัท าฐานข้อมลูเชิงโครงสร้างและเชิงพืน้ท่ี 

ตารางที่ 5 สรุปประเภทข้อห้ามทัว่ไปตามข้อความในกฎหมาย 
ประเภท ตัวอย่างเนือ้หากฎหมาย 

1) ห้ามโดยไม่มีเง่ือนไข  “ห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารดงัตอ่ไปนี ้...” 
2) ห้ามโดยมีเง่ือนไข  “ห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารดงัตอ่ไปนี ้ ...ยกเว้น” 
3) อนญุาตโดยไม่มีเง่ือนไข ข้อจ ากดั “ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือ …” 
4) อนญุาตโดยมีเง่ือนไข ข้อจ ากดั  “ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกิน …” 
5) ไม่ได้กล่าวถงึในกฎหมาย   

 

ตารางที่ 6 ตวัอยา่งการแปลงข้อห้าม/เงื่อนไขข้อก าหนดในกฎหมาย 
ข้อห้าม/เงื่อนไขเดมิ ข้อห้าม/เงื่อนไขที่ได้รับการแปลง 

ห้ามโดยไม่มีเงื่อนไข 
“ท่ีดนิประเภทนี ้ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือ ซือ้ขายหรือเก็บ
เศษวสัด”ุ 

อนุญาตโดยมีข้อจ ากัด 
“อนญุาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารพาณิช (อาคารเดียว 
ตึกแถวหรือชดุ) โดยต้องไม่ใช้การซือ้ขายหรือเก็บเศษวสัดุ” 

ห้ามโดยมีเงื่อนไข 
“ห้ามกระท าการตดิตัง้ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับตดิหรือ
ตัง้ป้ายเหนือท่ีสาธารณะที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ
มีน า้หนกัรวมทัง้โครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม” 

อนุญาตโดยมีข้อจ ากัด 
“อนญุาตให้ตดิตัง้ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับตดิหรือตัง้ป้ายเหนือท่ีสาธารณะ
ก่อสร้าง โดยมีขนาดไม่เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน า้หนกัรวมทัง้โครงสร้างไม่
เกิน ๑๐ กิโลกรัม” 

 



กายภาพของพื น้ที่ทัง้สี่ชนิดนี  ้ดังนัน้จึ งไ ด้จัดท า ข้อมูล
คุณลกัษณะเหล่านีใ้ห้มีความถูกต้องก่อนเร่ิมการสร้างแผนที่
พืน้ท่ีโซนจากข้อมลูประกอบอื่น ๆ โดย 

(1) ได้น าเส้นขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ จาก
แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้เป็นเส้นขอบเขตเกาะภูเก็ต
และเกาะต่าง ๆ หลงัจากที่ได้ท าการแปลงจากไฟล์ AutoCAD 
(.DWG) ซึ่งมีการก าหนดพิกัดอยู่แล้ว  มาเป็น Shapefile 
(.SHP) ที่อยู่ในระบบพิกัด  WGS 84/UTM Zone 47N แล้ว
น ามาตรวจสอบต าแหน่งกับภาพถ่ายดาวเทียม THOES ปี 
2557 และภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสเีชิงเลข ปี 2449 รวมถึง
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth และพบว่ามีความ
ถกูต้องเชิงพิกดัคอ่นข้างสงู มีเพียงประมาณร้อยละ 3 – 5 ของ
เส้นขอบเขตที่ ไม่ตรงกับแนวขอบเกาะภูเก็ต ซึ่งพบมาก
ทางด้านแนวชายฝ่ังทางตะวันออกของเกาะ เนื่องจากการ
ขยายตวัและหดตวัของพืน้ที่ป่าชายเลนเมื่อเวลาผ่านไป หรือ
เกิดจากมีการสร้างแนวเขื่อนกนัคลื่นขึน้มาใหม ่ในสว่นท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ได้มีการปรับแก้ให้ถกูต้องและเป็นปัจจุบนัให้
มากที่สดุ 

(2) ได้น าข้อมูลเส้นแนวกึ่งกลางถนน ปี 2555 ของ
ส านกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัภเูก็ต มาใช้เป็นข้อมลู
อ้างอิง หลงัจากได้มีการตรวจสอบและปรับแก้ความถกูต้องกบั
ภาพถ่ายดาวเทียม THOES ปี 2557 และภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โธสีเ ชิงเลข ปี 2449 รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมจาก 
Google Earth และพบว่ามีความถูกต้องเชิงพิกัดค่อนข้างสูง 
ทัง้นีม้ีเพียงประมาณร้อยละ 5 ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากมีการก่อสร้างถนนใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ถนน ทัง้นี ้
พืน้ที่ถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงสว่นใหญ่ไม่อยู่ในพืน้ที่ที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงเพื่อสร้างแผนที่พืน้ที่โซน เช่นจุดตัดถนนหลกั 
ส่วนพืน้ที่ที่มีผลต่อการน าไปใช้อ้างอิงนัน้ได้มีการปรับแก้ให้
ถกูต้องและเป็นปัจจบุนัให้มากที่สดุ 

(3) ได้น าข้อมลูแบบจ าลองระดบัสงูเชิงเลข ปี 2552 ที่
มีความละเอียดถึง 5 เมตร มาใช้ในการสร้างแผนท่ีระดบัความ
สงูที่ระดบั 80 เมตร เพื่อใช้ในการอ้างอิงแนวพืน้ที่โซน โดยใช้
ฟังก์ชนั Contour Extraction ในโปรแกรม QGIS 

(4) ได้ท าการดิจิไตซ์รูปปิดหลายเหลี่ยม (polygon) 
ขอบเขตพืน้ที่สถานที่ส าคัญ ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย เช่น 

โรงเรียน วัด สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ จากภาพถ่าย
ดาวเทียม THOES ที่ได้ท าการเพิ่มความละเอียดด้วยภาพ
ขาว-ด า (Pan Sharpening) และภาพถ่ายดาวเทียมความ
ละเอียดสงูจาก Google Earth 

จากนัน้ได้ท าการสร้างแผนที่พืน้ที่โซนของกฎหมาย
ทัง้หมด โดยการสร้างรูปปิดหลายเหลี่ยมของพืน้ที่โซนต่าง ๆ 
ตามค าอธิบายพืน้ที่โซนตามที่ระบใุนกฎหมายต่าง ๆ เช่นการ
สร้างกันชน (Buffer) การการตดั (Cut) รวม (Union) ซ้อนทบั 
( Intersect) ตามกระบวนการประมวลผลทางภูมิศาสตร์ 
(Geoprocessing) กับรูปปิดหลายเหลี่ยมขอบเขตเกาะภเูก็ต 
และเกาะตา่ง ๆ เส้นแนวกึ่งกลางถนน เส้นระดบัความสงู และ
รูปปิดหลายเหลี่ยมสถานที่ส าคัญที่ถูกระบุในกฎหมาย 
จากนัน้ท าการตรวจสอบความถกูต้องทางโทโปโลยี่ (topology 
checking) ของรูปปิดหลายเหลี่ยม ความถกูต้องเชิงพืน้ท่ีด้วย
คอมพิวเตอร์ (computer-based visualized validation) และ
การตรวจสอบภาคสนาม (ground survey validation) เพื่อ
ไมใ่ห้เกิดปัญหาความถกูต้องเชิงพืน้ท่ีอยา่งที่ระบใุนตารางที่ 1 
ทัง้นีไ้ด้มีการใช้รูปปิดหลายเหลี่ยมของพืน้ที่โซนบางสว่น เช่น 
พืน้ที่เขตป่าสงวน พืน้ที่น า้ปากคลอง จากแผนที่แนบท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้ท าการแปลงไฟล์แล้วมาใช้ร่วมในการ
สร้างแผนที่ เนื่องจากพืน้ดงักล่าวไม่สามารถใช้วิธีการอ้างอิง
จากคณุลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีทัง้สีป่ระเภทได้ 

5.1.3 กระบวนการเพิ่มกฎหมายใหม่ในระบบการ
ตรวจสอบ 
 หลงัจากได้มีการจัดท าฐานข้อมูลโครงสร้างตาราง 
และแผนที่พืน้ที่โซนตามกระบวนการดังรูปที่ 2 จึงได้มีการ
ทดสอบกระบวนการ โดยน ากฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมจังหวดัภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีลกัษณะแก้ไขเพิ่มเติม
เนือ้กาจากกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง พ.ศ. 
๒๕๔๘ ที่มีลกัษณะเพิ่มข้อก าหนดและพืน้ที่จากกฎกระทรวง
ฉบบัที่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบญัญัติควบคมุ
อาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการทดสอบได้น ากฎหมายทัง้ 
2 ฉบบัมาผ่านกระบวนการตามรูปที่ 2 เพื่อให้ได้ดชันีต่าง ๆ ที่
อยู่ในโครงสร้างตาราง และแผนที่พืน้ท่ีโซนของแตล่ะกฎหมาย



ที่ต้องการน ามาเพิ่มในระบบ หลงัจากนัน้จึงได้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยการวิเคราะห์ตารางไขว้และแบบเมทริกต์ 
และการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่กับตารางดัชนีและแผนที่ของ
กฎหมาย 3 ฉบับเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบกระบวนการเพิ่ม
ฐานข้อมูลกฎหมายในระบบการตรวจสอบ สามารถแสดงได้
ตามรูปท่ี 3 

5.2 การปรับปรุงระบบต้นแบบการตรวจสอบการใช้ที่ดิน 
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการใช้งานระบบต้นแบบ

ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และการป้องกนัปัญหาอื่น ๆ ที่
อ า จจะ เ กิ ดขึ น้ ใ นอนาคต  ทา งผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ ออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบใหม ่โดยมีข้อส าคญัดงันี ้

(1) มีการประยุกต์ใช้บริการเว็บโฮสติง้บนคลาวด์  
(web hosting on cloud service) เพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพ
ของระบบ และเพิ่มความสามารถของการขยายตวัของระบบ
ในอนาคตตามความต้องการใช้งาน (on-demand scalability) 

(2) มีการแยกเคร่ืองแม่ข่ายบริการเว็บ (web server) 
และเคร่ืองแม่ข่ายบริการแผนที่ (map server) ออกจากกัน 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการประมวลผลให้มีความรวดเร็วขึน้
และรองรับการขยายตัวและเพิ่มข้อมูลแผนที่พืน้ที่โซนของ
กฎหมายใหมใ่นอนาคต 

 
รูปภาพที่ 3 กระบวนการเพิ่มฐานข้อมลูกฎหมายในระบบการ

ตรวจสอบ 
(3) มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML) และ JSON มาใช้ในการติดตอ่ สื่อสาร
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้กบัเคร่ืองแม่ข่ายเว็บและ

เคร่ืองแม่ข่ายแผนที่ เพื่อให้การท างานของระบบและการ
แสดงผลรวดเร็วขึน้ ซึ่งโปรแกรมการตรวจสอบกฎหรือตรรกะ
ในการตรวจสอบการใช้ที่ดินจะมีการประมวลผลบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ ลดปัญหาการผกูติดกนัของการแสดงผล 
(presentation layer) การประมวลผล (application layer) 
และชัน้จัดเก็บข้อมูล (data layer) สถาปัตยกรรมใหม่ของ
ระบบสามารถแสดงได้ดงัรูปท่ี 4 

(4) การออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีลกัษณะโครงสร้าง
หน้า เดี ยว  (one page template) และใ ช้กล่อง ข้อความ 
(lightbox) ในการแสดงผลการตรวจสอบ เพื่อลดความยุง่ยาก 
ซบัซ้อนในการใช้งาน 

(5) ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบน
อุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ( responsive web 
page) เพื่อรองรับการใช้งานระบบจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
(smart phone) หรือ แท็บเลต็ (tablet) 

(6) ออกแบบระบบให้มีการเก็บบนัทึกการใช้งานระบบ 
รวมถึงบันทึกการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ ดูแลระบบ (administer) สามารถดูสถิติ
การใช้งานได้ และเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับการพัฒนาต่อยอด
ฟังก์ชนัการท างานในอนาคต หรือแก้ไขพฒันาให้ระบบท างาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ตอ่ไป 

 
รูปภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบน

คลาวด์แพลตฟอร์ม 
กระบวนการท างานหลัก ๆ ของระบบตรวจสอบ

เวอร์ชันใหม่ เร่ิมจากผู้ ใช้เข้าถึงระบบผ่านโปรแกรมเปิดหน้า
เว็บไซต์ (web browser) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ระบบ
สามารถแสดงแผนที่กฎหมายต่าง ๆ โดยการร้องขอบริการ
แผนที่ ผ่ า น โป ร โ ตคอ  WMS (Web Map Service) ผ่ า น 
OpenLayer Map API ส่วนฟัง ก์ชันการตรวจสอบการใ ช้
ประโยชน์ที่ดิน มีการท างานเร่ิมจากผู้ ใช้ก าหนดพิกดัต าแหนง่



พื น้ที่ที่ ต้องการตรวจสอบบนแผนที่ฐาน (จาก Google 
Satellite Image) จากนัน้ OpenLayer Map API จะท าการสง่
ต าแหน่งพิกัดไปยังเคร่ืองแม่ข่ายบริการแผนที่เพื่อท าการ
ตรวจสอบดชันีพืน้ที่โซนของแต่ละกฎหมาย แล้วท าการสง่กบั
มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้ ใช้ในรูปแบบ JSON หลงัจากนัน้ท า
การสง่ข้อมลูดชันีพืน้ที่โซน พร้อมกบัดชันีสิ่งปลกูสร้างที่ได้ท า
การเลือกตามที่ต้องการตรวจสอบไปยงัเคร่ืองแม่ขายบริการ
เว็บ เพื่อท าการดึงข้อมูลการอนุญาต ข้อห้าม ข้อจ ากัด 
ข้อยกเว้น ตามเนือ้หากฎหมายในตารางฐานข้อมลูมาแสดงผล 

5.3 หน้าหลกัของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ที่ดิน 
รูปภาพที่ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบตรวจสอบบน

ห น้ า จ อ อุ ป ก ร ณ์ ส ม า ร์ ท โ ฟ น  ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่  
www.landusephuket.com โดยรูปภาพที่ 5 ก แสดงหน้าหลัก
ของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 4 สว่นหลกั คือ 1) บริการของเรา 2) 
นโยบายและกฎหมาย 3) งานศกึษาวิจยั และ 4) ติดตอ่เรา 

รูปภาพที่ 5 ข แสดงส่วนบริการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงแผนที่กฎหมายต่าง ๆ บน
พืน้ที่จังหวดัภูเก็ต ผู้ ใช้สามารถขยายแผนที่เพื่อค้นหาพืน้ที่ที่
ต้องการตรวจสอบบนภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสงู ซึ่ง
สามารถค้นหาพืน้ท่ีได้จากช่ือถนน ช่ือสถานท่ีส าคญั ๆ เป็นต้น 
หลงัจากท าการเลือกต าแหน่งที่ต้องการโดยการคลิกบนแผนท่ี 
แล้ว ผู้ ใช้ท าการเลือกประเภทสิ่งปลกูสร้างที่ต้องการสร้างบน
พืน้ที่ที่ได้ท าการเลือก แล้วท าการตรวจสอบ ดังแสดงตาม
รูปภาพที่ 5 ค หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงผลตามรูปภาพที่ 5 ง 
ซึ่งจะแสดงผลว่าสามารถสร้างสิ่งปลกูสร้างหรือใช้ประโยชน์
พืน้ที่ตามที่ต้องการตรวจสอบได้หรือไม่พร้อมรายละเอียดการ
อนญุาต ข้อห้าม ข้อจ ากดั ข้อยกเว้น ตามเนือ้หากฎหมายจริง
ของแตล่ะกฎหมาย 

รูปภาพที่ 6 แสดงหน้าหลกัของส่วนเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ ที่ต้องท าการล็อกอินเข้าระบบเพื่อดูสถิติการใช้งาน
ฟังก์ชันการตรวจสอบ โดยมี 4 ส่วนหลกั คือ 1) สรุปรายการ
การตรวจสอบ (Summary of Validation) 2) รายการการ
ตรวจสอบ (Validation Logs) 3) สรุปการประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ (System Evaluation) และ  4)  
รายการติดตอ่เรา (Feedback) 

รูปภาพท่ี 6 ก แสดงสรุปจ านวนการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินของผู้ ใ ช้  ซึ่ งสามารถเลือกแสดงผลตาม

ระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น 3 วนั 7 วนั หรือ 1 เดือน เป็นต้น โดย
สามารถแสดงจ านวนการตรวจสอบทัง้หมดในช่วงเวลาที่เลือก 
สามารถแสดงต าแหน่งพืน้ที่ที่ถูกเลือกในการตรวจสอบบน
แผนที่ แยกสีตามกลุ่มประเภทสิ่งปลูกสร้าง สามารถแสดง
กราฟสรุปสถิติการตรวจสอบ แยกตามกลุ่มประเภทสิ่งปลกู
สร้าง ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้ ใ ช้งาน 
โปรแกรมแสดงหน้าเว็บเพจที่ใช้ ซึ่งจะท าให้รู้พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานระบบ เพื่อการพฒันาตอ่ยอดในอนาคต 

 

 
รูปภาพที่ 5 ตวัอยา่งหน้าเว็บไซต์ landusephuket.com และ 
ฟังก์ชนัตรวจสอบการใช้ที่ดินบนหน้าจออปุกรณ์สมาร์ทโฟน 

รูปภาพท่ี 6 ข แสดงรายการการตรวจสอบทัง้หมดใน
ช่วงเวลาที่ได้ท าการเลือก แสดงย้อนตามเวลาที่ท าการ
ตรวจสอบจริง และรายละเอียดของระบบปฏิบตัิการของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ผู้ ใช้งาน โปรแกรมแสดงหน้าเว็บเพจที่ใช้ รหสัสิ่ง
ปลกูสร้างที่ท าการตรวจสอบ พร้อมทัง้  IP address ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดเชิงพืน้ที่

ก 

ง ค 

ข 

http://www.landusephuket.com/


ของ IP address ได้ รวมไปถึงต าแหน่งของพืน้ที่ที่ได้ท าการ
ตรวจสอบ ซึง่สามารถคลกิเพื่อดตู าแหนง่บน Google Map ได้ 
สว่นรูปภาพท่ี 6 ค แสดงสรูปการประเมินความพงึพอใจในการ
ใช้งานระบบตรวจสอบ ที่สามารถแสดงกราฟสรุปกลุม่ผู้ ใช้งาน 
ความสะดวกในการใช้งานระบบตรวจสอบ ความถกูต้องและ
ความน่าเช่ือถือของผลการตรวจสอบ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
ระบบตรวจสอบ และความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ระบบ
ตรวจสอบ 

 

 

 
รูปภาพที่ 6 หน้าระบบสว่นเจ้าหน้าที่ดแูลระบบ (ก – ค) 
5.4 การประยุกต์เพื่อใช้งานจริงและการยอมรับจาก

หนว่ยงาน 
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่จงัหวดั

ภเูก็ตบนเว็บไซต์นี ้สามารถเข้าถึงด้วยโปรแกรมแสดงหน้าเว็บ
เพจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่

ไหน จากสถิติการเข้าใช้งานระบบที่ผา่นมาหลงัจากการเปิดใช้
งานวนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีการเร่ิมบนัทึกการใช้
งานระบบวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 
พ.ศ. 2561 มีการใช้งานจ านวน 1815 รายการ โดยสรุปแยก
ตามกลุม่ประเภทสิ่งปลกูสร้างตามรูปภาพที่ 7 และมีการร่วม
ประเมินการใช้งานระบบจ านวน 153 ครัง้ โดยสรุปแยกตาม
หวัข้อตามรูปภาพท่ี 8 

 
 

 
รูปภาพที่ 7 สรุปจ านวนรายการการตรวจสอบการใช้ทีด่ิน 

 

 
รูปภาพที่ 8 สรุปการร่วมการประเมินความพงึพอใจในการใช้

งานระบบตรวจสอบการใช้ทีด่ิน 
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ระบบตรวจสอบนีย้งัได้รับการยอมรับจากส านกังาน
จังหวัดภูเก็ต ในประเด็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้าม
หน่วยงาน ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาใน
พืน้ที่ ปัญหาการบริการข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ปัญหาความ
ขดัแย้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทางส านกังานจงัหวดัภเูก็ต
ได้น าลงิค์เว็บไซต์ระบบตรวจสอบไปอยูบ่นหน้าเว็บไซต์จงัหวดั
ภูเก็ต (http://www.phuket.go.th/) เพื่อแนะน าให้ผู้ สนใจเข้า
ไปใช้งาน อีกทัง้ยังส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่ใช้งานระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินนีอ้ีกด้วย ในส่วนภาคเอกชน ทางบริษัทที่ปรึกษาการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ได้มีการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และ
ได้มีการ ร้องขอการบริการข้อมูลแบบ API เพื่ อใ ห้ทาง
ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
สามารถต่อยอดพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอกชนตอ่ไป 
 
6. สรุปผล 

จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่ากระบวนการในการจดัท า
ฐานข้อมูลเชิงโครงสร้างและเชิงพืน้ที่ที่ ได้ออกแบบและ
ปรับปรุงใหม่มีลกัษณะที่เป็นระเบียบตามขัน้ตอน มีหลกัการ 
และโครงสร้างของกระบวนการมีความยืดหยุน่ สะดวกต่อการ
ท าซ า้ในกรณีที่มีการแก้ไขเนือ้หากฎหมาย หรือเพิ่มกฎหมาย
ใหม่ ๆ ในพืน้ที่ หรือในกรณีที่ต้องการประยกุต์ใช้กระบวนการ
ในพืน้ที่อื่น ๆ  เนื่องจากกระบวนการที่ได้ออกแบบนัน้ขจัด
ปัญหาด้านการผูกติดกันของโครงสร้างข้อมูล แผนที่ และ
ตรรกะในการตรวจสอบการใช้ที่ดินกับกฎหมายต่าง ๆ และได้
ประยุกต์ใช้หลกัการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
มาใช้ในการวิเคราะห์และสกดัข้อมลูเนือ้หากฎหมาย สง่ผลให้
สามารถจดัท าฐานข้อมลูในรูปแบบโครงสร้างตาราง ซึง่สะดวก
ต่อการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การสร้างตรรกะการตรวจสอบ 
การจัดเก็บและแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วผ่านโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล อีกทัง้ยังท าให้การออกแบบและพัฒนา
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินท าได้โดยง่าย ลดปัญหา
ต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ และเพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบ
ตรวจสอบ ให้สามารถเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและ

ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบการใช้ที่ดินของหนว่ยงาน
รัฐในท้องถ่ิน ตามนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินงานอย่างโปร่งใส่และก้าวล า้น าสมัย (Smart 
Government) รวมถึงการยอมรับจากภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว 
สะดวก ส่งผลดีต่อการพฒันาและขบัเคลื่อนจังหวดัภูเก็ตให้
เป็นเมืองต้นแบบอจัฉริยะ (Smart City) 
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