
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บทคดัย่อ 

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จ าเป็นต้องอาศัย
กฎหมาย และแผนที่แนบท้ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ปัจจุบันฐานข้อมูลแผนที่แนบท้ายส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบ
แผ่นกระดาษ จึงเกิดความไม่สะดวกในการด าเนินงาน ลา่ช้าใน
การเข้าถึงข้อมูล และยากต่อการวิเคราะห์ ส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมาย อีกทัง้ยังยากต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตาม
กฎหมายก าหนด เนื่องจากต้องใช้ความช านาญของผู้ปฏิบตัิงาน  
จงัหวดัภเูก็ตเป็นอีกจงัหวดัหนึ่งที่พบปัญหาในการบริหารจดัการ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และมักเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่าง
ภาค รั ฐ  ภาคธุ ร กิ จ เ อกชน  และภาคประชาชน  ดั ง นั น้ 
งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าฐานข้อมูลเชิง 
พื น้ที่ ของกฎหมายที่ เ ก่ี ยว ข้องกับการใ ช้ประโยช น์ที่ ดิ น  
และพัฒนาระบบต้นแบบในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ ดิ นของพื น้ที่ จั งหวัดภู เ ก็ ต ( landuse.te.psu.ac.th/phuket 
หรือ www.landusephuket.com) เพื่อเอือ้ต่อการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน โดยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อสร้างฐานข้อมลูแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายการบงัคบัใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวดัภเูก็ต ที่
ใ ช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 3 ฉบับให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ทัง้นีง้านวิจยันีไ้ด้
พฒันาระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบโปรแกรม
ประยกุต์บนเว็บ (Web Application) ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองแม่
ข่ายบริการเว็บ (Web Server) ที่ให้บริการการจัดการ และส่ง
ข้อมูลเว็บเพจไปยงัผู้ ใช้ผ่านโปรแกรมแสดงหน้าเว็บเพจ (Web 
Browser) และเคร่ืองแม่ข่ายบริการแผนที่ (Map Server) ที่ใช้
จัดการและส่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปยังผู้ ใ ช้ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OpenLayers API ยิ่งไปกว่านัน้ เว็บไซต์ที่พัฒนายงัสามารถ 
แสดงแผนที่กฎหมาย และเนือ้หาของกฎหมาย โดยน าเสนอใน
รูปแบบข้อมลูเชิงรูปภาพ (info graphic) เพื่อง่ายตอ่การเข้าใจ  

การศึกษาพบว่าระบบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สามารถช่วยส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในข้อจ ากัด และ
สทิธิการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ประชาชนได้มากขึน้ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเบือ้งต้น ลดความ
ขดัแย้ง และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวงั
การกระท าผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบตอ่ชุมชนท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้งั
เป็นการลดภาระงาน และงบประมาณในการด า เนินการ
ตรวจสอบภาคสนามแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ:  กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินภเูก็ต, ภมูิสารสนเทศ, 
เว็บแอปพลเิคชนัภมูิสารสนเทศ 
 
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. 
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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.        
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Web Application 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
เจตจ านงและวตัถปุระสงค์ตา่งกนัไป และกฎหมายดงักลา่วได้ถกู
ก าหนดขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของชาติ โดยมีแนวทางในการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่
ตา่ง ๆ ผา่นนโยบายการบริหารแผน่ดินของรัฐบาลที่เป็นผู้ก าหนด 

การบงัคบัใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินหลายแหง่ ท่ีมีการด าเนินงาน และจดัเก็บข้อมลู ตา่ง ๆ ใน
รูปแบบเอกสารเพียงอย่างเดียว สง่ผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน การสืบค้นข้อมูลท าได้ยาก ใช้เวลาและทรัพยากร
บคุคลมาก อีกทัง้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับแก้ข้อมูล 
(วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ และคณะ, 2557)  นอกจากนีย้งัส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการบงัคับใช้กฎหมาย และยากต่อการ
ตรวจสอบ เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตีความ
กฎหมาย สง่ผลให้มีการบกุรุกเข้าครอบครองที่ดินสาธารณะโดย
ไมเ่จตนา และสร้างสิง่ปลกูสร้างผิดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การประกาศที่สาธารณประโยชน์ทับที่ดินท ากินประชาชนของ
หนว่ยงานภาครัฐ รวมไปถึงปัญหาการบกุรุกที่สาธารณประโยชน์
ของแผ่นดินโดยนายทนุภายนอกหรือนายทนุในท้องถ่ิน (บญุชัย 
สมใจ, 2548) อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความขดัแยงกนัของหน่วยงาน
ส่วนท้องถ่ินที่ถือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน จังหวัดภูเก็ตเป็นอีก
จงัหวดัหนึ่งที่พบปัญหาในการจดัการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวส าคญั และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวมีการเติบโตสงู มากในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา ท าให้เกิดความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
พฒันาในเชิงธุรกิจ (จิราพร กองวงศ์จันทร์ และคณะ, 2556) 
ส่งผลให้เกิดการบุกรุกของนายทุน การทุจริตของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และการละเมิดกฎหมาย เช่น การออกโฉนดซ้อนทับ

บริเวณอทุยานแห่งชาติสิรินาถ (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) การบกุ
รุกพืน้ที่ ป่าเพื่อท าเกษตรกรรมหวังผลครอบครอง (นฤนาถ 
พยคัฆา และแสงดาว วงค์สาย, 2555)  และการสร้างสิ่งปลูก
สร้างไมต่รงตามกฎหมายก าหนด (Onthong, S., and Wongsai, 
S., 2012) นอกจากนีย้ังมีการยึดถือครองที่ดินสาธารณะของ
ประชาชนเนื่องจากประชาชนสว่นมากยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และขาดการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการเฝ้าระวงั และตรวจสอบการทจุริต และการ
กระท าผิดกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการศึกษาและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ในรูปแบบภูมิ
สารสนเทศในงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วมากมาย เช่น การพัฒนา
โปรแกรมการจดัเก็บข้อมลูใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของท้องถ่ิน 
ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตผ่านทางโปรแกรมแสดงหน้าเว็บเพจ 
ระบบดงักลา่วพฒันาขึน้จากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และได้น าไปใช้งานจริงร่วมกบัหน่วยงานของ
องค์การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน (ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์, 
2548)  

การศกึษาของ วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ และคณะ (2557) ได้ท า
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับระบบการจัดการ
ใบอนุญาตควบคุมอาคาร โดยประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการออก
ใบอนุญาตควบคุมอาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษา
ของ ดิษฐนันท์ เส็นฤทธ์ิ (2557) ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการจดัท ากฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการจัดการที่ดิน 
ให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่  และแสดงแผนที่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ตเป็นพืน้ที่ศึกษา จากการศึกษาข้างต้น
พบว่าการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศร่วมกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
คา่ใช้จ่ายในการจดัการข้อมลูเชิงพืน้ท่ีของกฎหมายได้เป็นอยา่งด ี 

ดังนัน้ งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
ต้นแบบในการจัดท าฐานข้อมูลแผนที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทัง้ระบบการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินเบือ้งต้นของจังหวัดภูเก็ตให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ สนใจ เพื่อสนบัสนุนการจัดการผงัเมือง และ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ และสนับสนุนการท างานของเจ้ าหน้าที่
ภาครัฐในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้มุ่งหวงัให้เกิด
ความโปร่งใสในการบงัคบัใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
กระตุ้ นการเฝ้าระวังและติดตามการกระท าผิดกฎหมายที่จะ
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ท้องถ่ิน โดยอ้างอิงจากกฎหมาย 3 ฉบบั
ได้แก่ 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่ือง ก าหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 2) กฎกระทรวงฉบบัที่ 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
อาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 3) กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกฎหมายทัง้ 3 ฉบับนี ้
เก่ียวข้องกบัการจดัการท่ีดินของจงัหวดัภเูก็ตโดยตรง (ดิษฐนนัท์ 
เสน็ฤทธ์ิ, 2557)  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 จดัท าฐานข้อมลูเชิงพืน้ที่ของแผนที่แนบท้ายกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ได้มีการตรวจสอบความ
ถกูต้องจากหนว่ยงานภาครัฐสว่นท้องถ่ินของพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต 

2.2 พฒันาระบบต้นแบบในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถกูต้องโปร่งใส โดย
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ที่ ได้จัดท า ร่วมกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
3. พืน้ที่กำรศึกษำ  

จงัหวดัภเูก็ตตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศไทย 
ในทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย มี
ลกัษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศ  รวมพืน้ท่ีทัง้สิน้ 
543.034 ตารางกิโลเมตร มีการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 3  อ า เภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู้  และอ าเภอถลาง 
(ส านกังานจงัหวดัภเูก็ต, 2558) แผนท่ีที่ตัง้จงัหวดัภเูก็ต แสดงดงั
ภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษา และบริเวณใกล้เคียง 

 
 
4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

งานวิจัยชิน้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ คือ 1) การสร้าง
ฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ของแผนที่แนบท้ายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทัง้ 3 ฉบบัท่ีได้กลา่วมา และ 2) การพฒันา
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบโปรแกรม
ประยกุต์บนเว็บ ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถ
แสดงเนือ้หาเชิงรูปภาพของข้อมลูกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการใช้
ประโยชน์ที่ดินส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยกรอบแนวความคิด
ในการวิจยัแสดงดงัภาพท่ี 2   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
5. วิธีกำรศึกษำ 

5.1 การรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
ทบทวนเอกสารกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
จงัหวดัภเูก็ต ทัง้ 3 ฉบบัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น โดยเน้นการวิเคราะห์
ข้อก าหนดของกฎหมายแตล่ะฉบบั เช่น ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ระดบัความสงู ระยะทางจากแนวชายฝ่ัง และจดัท าการสรุป
ข้อมลูในรูปตารางเพื่อใช้ในการออกแบบเง่ือนไขการท างานของ
ระบบตรวจสอบ ทัง้นีผู้้ ร่วมวิจยัแต่ละคนได้ท าการวิเคราะห์ และ
สรุปผลเ ป็นรายบุคคลเพื่ อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนมาก
ที่สดุ 

5.2 การสร้างฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ของแผนที่แนบท้าย
กฎหมาย 
การจดัท าฐานข้อมลูเชิงพืน้ที่ในรูปแบบ Shapefile แบ่งขัน้ตอน
การท าได้ดงันี ้

5.2.1 แปลงไฟล์แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้
บงัคบัผงัเมืองรวม จากไฟล์นามสกุล DWG ที่เป็นไฟล์มาตรฐาน
ของโปรแกรม AutoCAD ให้เป็นรูปแบบไฟล์นามสกลุ SHP ที่เป็น
ไฟล์มาตรฐานของโปรแกรมทางด้านภมูิสารสนเทศ โดยปรับแก้
บางสว่นที่ซ้อนทบัเพื่อแสดงผลให้ตรงกบัรูปแผนที่แนบท้ายมาก
ที่สดุ 

5.2.2 ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของแผนที่แนบท้าย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่ง
เป็นนามสกลุ SHP อยูแ่ล้ว โดยการเลือ่นไฟล์รูปหลายเหลีย่มบาง
ประเภทที่ซ้อนทับกันให้ตรงกับขอบรูปหลายเหลี่ยมอื่นที่อยู่
ติดกันด้วยมาตราส่วน 1 ต่อ 1 เพื่อให้ต าแหน่งรูปหลายเหลี่ยม
ตรงตามรูปแผนท่ีแนบท้ายมากที่สดุ 

5.2.3. สร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งพืน้ที่แนวกันชน
ตามระยะที่กฎกระทรวงฉบบัที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ก าหนด และ
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ใช้เส้นแนวชายฝ่ังทะเลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมฯ  

5.2.4 น าข้อมูลแผนที่ของทัง้ 3 กฎหมายที่ได้ท าการ
ปรับแก้ความถูกต้องแล้ว พร้อมกับข้อมูลขอบเขตการปกครอง
จากกรมการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อยู่ในรูปแบบนามสกุล 
SHP แล้ว มาท าการตรึงพิกดัให้อยู่ในระบบ พิกดั UTM อ้างอิง
มาตรฐานตาม WGS 1984 Datum ในโซน 47 เหนือ และปรับ
เลือ่นให้ใกล้เคียงกบัขอบเขตการปกครองมากที่สดุ โดยการเลื่อน
ค่าต าแหน่งพิกัดของรูปหลายเหลี่ยมบนแผนที่ โดยใช้ค่าระยะ
ปรับแก้จากคา่เฉลีย่ความแตกตา่งของรูปหลายเหลีย่มของแผนที่
กฎหมาย และเส้นถนน 402  
 

5.3 การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเว็บ 
5.3.1 สว่นการแสดงข้อมลู  
ในขัน้ตอนการพฒันาหน้าเว็บเพจได้มีการประยกุต์ใช้

ภาษา HTML, CSS และ JavaScript Library ที่มีช่ือว่า jQuery 
ในการพัฒนาโครงสร้างเว็บเพจ และส่วนติดต่อผู้ ใช้ (User 
Interface) ซึ่งจะเน้นการน าเสนอข้อมูลเนือ้หากฎหมายใน
รูปแบบข้อมลูเชิงตาราง และรูปภาพให้กบัผู้ ใช้ เพื่อความสะดวก
ในการน าเสนอ และง่ายต่อการท าความเข้าใจเนือ้หากฎหมาย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน5.3.2 ส่วนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

ในสว่นการพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเว็บส าหรับการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ใช้ OpenLayers API ในการ
แสดงข้อมลูแผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐทัง้ 3 
ฉบับ โดยเบือ้งต้นใช้แผนที่ภูมิประเทศเป็นแผนที่ฐานในการ
ซ้อนทับกับแผนที่แนบท้ายกฎหมายทัง้  3 ฉบับ เมื่อน ามา
แสดงผลผา่นเว็บไซต์ พบวา่แผนท่ีแนบท้ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบบัมี
ความเหลือ่มกบัแผนท่ีจาก Google Maps จึงได้ปรับเลื่อนแผนที่
แนบท้ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบบัใหมโ่ดยใช้ Google Maps เป็นแผน
ที่ฐานในการอ้างอิง เพื่อให้ง่ายตอ่การเลอืกและอ้างอิงในการระบุ
พิกัดพืน้ที่เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเบือ้งต้น 
โดยสว่นโปรแกรมประยกุต์บนเว็บ ได้มีการใช้งานระบบแม่ข่าย
ส าหรับการให้บริการเว็บไซต์ และแผนท่ีดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3 สถาปัตยกรรมการออกแบบเว็บไซต์ 

 
การท างานของระบบแมข่า่ย ได้แบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัคือ 

(1) เคร่ืองแม่ข่ายบริการเว็บ ที่ให้บริการการจดัการและสง่ข้อมลู
เว็บเพจไปยังผู้ ใช้ผ่านโปรแกรมแสดงหน้าเว็บเพจ โดยใช้ 
Apache HTTP Server เป็นโปรแกรมแม่ข่าย (2) เคร่ืองแม่ข่าย
บริการแผนที่ ที่ใช้จัดการและส่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ยงั

ผู้ใช้ ผา่น OpenLayers API เพื่อแสดงข้อมลู โดยใช้ GeoServer 
เป็นโปรแกรมแม่ข่าย ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูล Shapefiles ที่อยู่
ในรูปไฟล์นามสกุล SHP ของกฎหมายภาครัฐทัง้ 3 ฉบบั รวมถึง
ขอบเขตการปกครอง ผ่านสว่นติดต่อผู้ ใช้หน้าเว็บ (Web-based 
user interface) ของระบบโดยตรง ทัง้นีไ้ด้ใช้ Web Map Service 
(WMS) เป็นโพรโทคอลมาตรฐานในการเข้าถึง และสง่ข้อมลูแผน
ที่ตา่ง ๆ ที่จดัเก็บไว้ไปยงั OpenLayers API โดยตรง  
 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 การสร้างฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 
6.1.1 การสร้างฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ ในรูปแบบภูมิ

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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ 
พ.ศ.  ๒๕๒๙ และฉบับที่  ๒๐ ปี  พ.ศ .  ๒๕๓๒ ออกตาม
พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยสร้าง
แผนที่ตามขอบเขตเกาะภูเก็ต และเส้นแนวชายฝ่ังทะเลอ้างอิง
ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวด ล้อมฯ  พบว่า  ขอบเขตแนวชาย ฝ่ังทะเลมีความ
คลาดเคลื่อนกับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครองของกรมการ
ปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ภูมิประเทศจาก Google Map เนื่องจากการได้มาของ
แหลง่ข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเลยไม่สามารถซ้อนทบักัน
ได้สนิท ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4 การเหลือ่มบริเวณสว่นบนของเกาะภเูก็ตโดยบริเวณ                          
          แทนข้อมลูเชิงพืน้ท่ีตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมฯ และ               แทนขอบเขตการ
ปกครองจงัหวดัภเูก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5 สว่นบนของเกาะภเูก็ตตามแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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การศึกษาครัง้นี ไ้ด้ใช้ขอบเขตแนวชายฝ่ังตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เป็นหลกั การ
น าไปใ ช้งานในหน่วยงานที่ เ ก่ียว ข้อง หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานท้องถ่ิน  ควร
ร่วมกันลงพืน้ที่เพื่อก าหนดแนวชายฝ่ังที่สามารถใช้ร่วมกันให้
ชดัเจน ลดความขดัแย้ง และความคลาดเคลือ่นของข้อบงัคบัทาง
กฎหมาย 

นอกจากนีก้ารศึกษาได้พบว่าพืน้ที่แนวกนัชนจากแผนที่แนบ
ท้ายจากกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ อ้างอิงจากแผน
ที่ฉบบัเก่า โดยสว่นด้านบนของเกาะกบัมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ซึ่ง
ไมต่รงกบัขอบเขตปัจจบุนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5 ดงันัน้งานวิจยัชิน้
นีจ้ึงท าการสร้างพืน้ท่ีแนวกนัชนใหมต่ามข้อก าหนดของกฎหมาย 
โดยพบว่ามีปัญหาในบริเวณสว่นบนของเกาะเนื่องจากลกัษณะ
ขอบเขตของจงัหวดัภเูก็ตเป็นเส้นโค้งท าให้ไม่สามารถสร้างระยะ
แนวกนัชนตามแผนท่ีฉบบัเก่าได้ ดงัแสดงในภาพท่ี 6 ดงันัน้ควรมี
การก าหนดจุดสิน้สุดของแนวกันชนใหม่เพื่อให้ตรงกับแผนที่
ปัจจบุนัมากที่สดุ 

6.1.2 การสร้างฐานข้อมลูเชิงพืน้ที่จากกฎกระทรวงให้
ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม โดยแปลงข้อมลูจากแผนที่แนบท้ายที่อยู่ใน
รูปแบบ ไฟล์ AutoCAD (.DWG) ให้เป็นรูปแบบ Shapefile 
(.SHP) พบว่ามีการเหลื่อมกนัของขอบเขตจงัหวดัภเูก็ตระหว่าง
แผนที่แนบท้ายจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และ 
แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมฯ และขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 7 

ดงันัน้งานวิจยัชิน้นีจ้ึงยึดภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ภมูิประเทศจาก Google Earth เป็นแผนที่ฐานในการปรับแผนที่
แนบท้ายจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม โดยยึดเส้น
ถนน 402 เป็นหลกัซึ่งเส้นถนนนีเ้ป็นถนนสายหลกัของจังหวัด
ภูเก็ต ได้รับการอนุเคราะห์จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียง
กับภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ภูมิประเทศของแผนที่ฐาน 
น ามาเป็นต าแหน่งในการอ้างอิงเปรียบเทียบระยะกึ่งกลาง
ขอบเขตถนนจากแผนที่แนบท้ายจากกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงั
เมืองรวม ร่วมกับการสร้างกริดขนาด 1x1 กิโลเมตรครอบคลุม
เส้นทางของถนน เพื่อสุ่ม เลือกพื น้ที่ ในการค านวณระยะ
คลาดเคลื่อน ดังแสดงในภาพที่ 8 พบว่ามีความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่เป็นระยะตามแกน X ทางทิศตะวนัตก 83.5 เมตร และระยะ
ตามแกน Y ทางทิศใต้ 64.62 เมตร แล้วจึงเลื่อนแผนที่แนบท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โดยยึด
พิกัดหมุดหลกัเขตให้ตรงกับแผนที่แนบท้ายจากกฎกระทรวงให้
ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม  

  นอกจากนีย้งัพบปัญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่
แนบท้าย โดยรูปหลายเหลี่ยมที่ได้จากแผนที่แนบท้ายจาก
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผังเมืองรวม มีบางบริเวณที่ไม่สมบูรณ์ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 9 ก และมีบางบริเวณที่ซ้อนทบักนั ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 9 ข จึงได้มีการปรับแก้แผนท่ีบางสว่นที่ซ้อนทบักนั เพื่อให้
ข้อมลูที่ได้ใกล้เคียงจากแผนท่ีแนบท้ายมากที่สดุ แตพ่บวา่ยงัคงมี
บริเวณที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากข้อมูลจากแผนที่แนบท้าย

ไม่ชัดเจน ดังนัน้ควรมีการปรับแก้โดยเฉพาะบริเวณขอบที่พบ
ปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ที่
ใช้ข้อมูลแผนที่แนบท้ายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความ
ถกูต้องยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 6 ระยะแนวกนัชนของสว่นบนของเกาะภเูก็ตโดย  
              แทนแนวกนัชนตามระยะจากกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๒ และ             แทนขอบเขตจงัหวดัภเูก็ตที่ใช้อ้างอิง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7  การเหลือ่มบริเวณสว่นขอบของเกาะภเูก็ตโดย 
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 และสิง่แวดล้อมฯ             แทนขอบเขตการ 
ปกครองจังหวัดภูเ ก็ตปี 2554 และ          แทนขอบเขต
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 8 การปรับเลือ่นข้อมลูเชิงพืน้ที่โดยใช้ถนนหมายเลข 402 
เป็นต าแหน่งอ้างอิง ภาพ ก การสร้างและสุ่มเลือกกริดเพื่อ
ค านวณระยะคลาดเคลือ่น ภาพ ข และ ค ขอบเขตถนนตามแผน
ที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และเส้นถนน
หมายเลข 402 
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ภำพที่ 9  ความคลาดเคลือ่นของฐานของมลูเชิงพืน้ที่จากแผนที่
แนบท้ายตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองฯ ก แสดงพืน้ที่รูป
หลายเหลี่ยมบางส่วนไม่สมบูรณ์ ข แสดงพืน้ที่รูปหลายเหลี่ยม
บางสว่นมีการซ้อนทบั 
 

6.2 หน้าหลกัของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ที่ดิน 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าหลกัของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ที่ 

landuse.te.psu.ac.th/phuket หรือ www.landusephuket.com
ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ  

1) หน้าแรก เป็นหน้าส าหรับป้อนข้อมลูและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

2) กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน แสดงรายละเอียดข้อมูล
กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวดัภเูก็ตทัง้ 3 กฎหมาย 

3) ติดตอ่เรา แสดงข้อมลูช่องทางติดตอ่ผู้จดัท า 
6.2.1 สว่นของการป้อนข้อมลู (ภาพที่ 11 สว่น ก) โดย

สามารถป้อนรายละเอียดได้ 2 ประเภทคือ 1) ประเภทของสิ่ง
ปลูกสร้างซึ่งแบ่งเป็น 16 รายการย่อย โดยอ้างอิงชนิดสิ่งปลูก
สร้างจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฯ ดงัแสดงในภาพที่ 
11 ก  และ 2) ความสงูของสิ่งปลกูสร้าง โดยแบ่งเป็น 6 รายการ
ย่อยโดยอ้างอิงช่วงของความสงูจากกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ดงัแสดงในภาพท่ี 11 ข  

นอกจากนีเ้ว็บไซต์ยงัสามารถเลอืกแสดงข้อมลูเชิงพืน้ที่
ของกฎหมายแต่ละประเภท (ภาพที่  12) พร้อมค าอธิบาย
สญัลกัษณ์ของแต่ละกฎหมาย ซึ่งจะแสดงในสว่นลา่งของแผนที่
จงัหวดัภเูก็ต (ภาพท่ี 10 สว่น ง)  

6.2.2 สว่นแสดงแผนท่ีจงัหวดัภเูก็ต (ภาพที่ 10 สว่น ค) 
เป็นสว่นท่ีใช้เลอืกพืน้ที่ที่ต้องการตรวจสอบ แสดงข้อมลูเชิงพืน้ที่
และแผนที่แนบท้ายของกฎหมายโดยใช้แผนที่พืน้หลงัที่เป็นแผน
ที่ฐานได้จากภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ภูมิประเทศจาก 

Google MAP Products (Google Street และ Google 
Physical)  

 
6.3 การตรวจสอบและผลการตรวจสอบ 
ขัน้ตอนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายเร่ิม

จาก ท าการเพิ่มก าลงัขยายแผนที่เข้าไปในระยะที่สามารถเห็น
ขอบเขตพืน้ท่ีที่ต้องการเลือกตรวจสอบได้ชดัเจน โดยสงัเกตจาก
ระดบัมาตราสว่นท่ีแสดงบนแผนท่ี ยิ่งมาตราสว่นน้อยจะสามารถ
เห็นรายละเอียดได้ชดัเจนขึน้ เพื่อความถกูต้องแมน่ย าในการระบุ
พืน้ที่ที่ ต้องการตรวจสอบ ระยะที่ เหมาะสมส าหรับท าการ
ตรวจสอบคือระยะระหว่างมาตราส่วน 200 ถึง 100 เมตร ซึ่ง
สามารถเห็นรายละเอียดอาคารบ้านเรือนแยกเป็นรายแปลงได้ดี   
ทัง้นีเ้นื่องจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูเชิงพืน้ที่ของ
กฎหมายที่เก่ียวข้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ฉบับจากคนละ
หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการเหลื่อมของข้อมูลเชิงพืน้ที่  เช่น 
เดียวกับการศึกษาของ สมบัติ อยู่เมือง และคณะ (2546) ซึ่ง
พบวา่การใช้งานร่วมกนัของข้อมลูเชิงพืน้ที่จากหน่วยงานภาครัฐ
ยงัมีปัญหาด้านการจดัเก็บข้อมลูให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดย
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจะเพิ่มมากขึน้บริเวณช่วงใกล้
รอยตอ่ระหวา่งรูปหลายเหลีย่มของแตล่ะของกฎหมาย ดงันัน้การ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงยงัไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิง
ทางกฎหมาย แตส่ามารถใช้ในตรวจสอบการใช้ที่ดินเบือ้งต้น     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 10  หน้าหลกัของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินจงัหวดัภเูก็ต 
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ภำพที่  11 ส่วนการป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบโดย ก รายการ
ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการตรวจสอบ ข รายการช่วงความสงู
ของสิง่ก่อสร้างที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 

เมื่อท าการเลือกระยะแผนที่แล้วจึงเลือกพิกัดที่ต้องการ
ตรวจสอบโดยคลิกบริเวณพืน้ที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงหมุดสี
แดงตรงต าแหน่งที่ท าการเลือกพืน้ที่ ในกรณีที่มาตราส่วนแผนที่
ยงัไม่ละเอียดพอ และบริเวณที่ต้องการเลือกเป็นช่วงใกล้รอยต่อ
ระหวา่งรูปหลายเหลีย่มที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินสอง
รูปต่อกัน ระบบจะไม่อนุญาตในท าการตรวจสอบ และจะแสดง
ข้อความให้เพิ่มก าลงัขยายแผนที่แล้วท าการเลือกพืน้ที่ ใหม่อีก
ครัง้ ทัง้นีเ้นื่องจากระบบแสดงผลแผนที่เป็นรูปแบบรูปภาพ การ
ได้มาของค่าพิกัดที่ ต้องการตรวจสอบเกิดจากการค านวณ
ต าแหน่งพิกเซลของรูปภาพซึ่งค่าพิกัดที่ได้อาจไม่ละเอียด
เพียงพอหากก าลงัขยายของแผนท่ีไมม่ากพอ ท าให้ต าแหนง่พิกดั
ที่ได้ท าการเลอืกอาจตกลงสองพืน้ที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบบั
นัน้ ๆ ได้ ซึง่ในกรณีนีอ้าจเกิดความไมถ่กูต้องในการตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากเลือกบริเวณพืน้ที่ที่ต้องการตรวจสอบส าเร็จแล้ว 
ผู้ใช้ท าการเลอืกประเภทสิง่ก่อสร้าง (ภาพท่ี 11 ก) พร้อมทัง้ระดบั
ความสงู (ภาพที่ 11 ข) แล้วคลิกปุ่ มตรวจสอบ ระบบจะท าการ
ตรวจสอบข้อมลูที่ได้ท าการเลอืกกบัฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีของแผนที่
แนบท้ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั โดยผลการตรวจสอบจะแสดงค่า
พิกัดในระบบละติจูดและลองจิจูดของต าแหน่งพืน้ที่ที่ได้ท าการ
เลอืก และผลการตรวจสอบเชิงพืน้ท่ี โดยหากผ่านทัง้ 3 กฎหมาย 
โดยจะแสดงข้อความผ่านสีเขียว ดังแสดงในภาพที่ 13 ก และ
หากไม่ผ่านข้อก าหนดของกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งจะแสดง
ข้อความไม่ผ่านสีแดงพร้อมข้อความอธิบายข้อก าหนดของ
กฎหมายที่ไมผ่า่น ดงัแสดงในภาพท่ี 13 ข 

การท างานของระบบตรวจสอบได้ใช้ข้อมลูเชิงพืน้ที่จากแผน
ที่แนบท้ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบบัตรวจสอบกับข้อมูลต าแหน่งของ
พืน้ที่ (ละติจูด และลองจิจูด) จากการก าหนดจุดบนแผนที่ และ
รับคา่ข้อมลูประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงความสงูของสิ่ง
ปลูกสร้าง  จากการป้อนข้อมูลโดยผู้ ใ ช้  ระบบจะท าการ
ประมวลผล และแสดงผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายทัง้ 3 ฉบบัพร้อมกัน หากเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผิดประเภทตามกฎหมายใด ๆ ระบบจะแสดงข้อเหตผุลตามตวั
บทกฎหมายนัน้ ๆ ด้วย ทัง้นีก้ารบังคับใช้กฎหมายในการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทนัน้ขึน้อยู่กบัการตีความและล าดบัชัน้
ของกฎหมาย ซึ่งระบบตรวจสอบนี ไ้ม่ได้ระบุข้อเท็จจริงที่
ครอบคลุมการตีความกฎหมายและล าดับชัน้อ านาจของ
กฎหมายนัน้ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข 

 
 

ภำพที่ 12 ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีกฎหมายจงัหวดัภเูก็ต โดย ก ข้อมลูเชิงพืน้ที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม ข ข้อมลูเชิงพืน้ที่ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฯ และ ค ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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6.4 การเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกรวบรวมไว้ทัง้ 3 ฉบับ

โดยดัดแปลงเป็นข้อมูลเชิงรูปภาพเพื่อให้สะดวกแก่การเข้าใจ 
ทัง้นีไ้ด้แบง่เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใช้สัญลักษณ์ 
แทนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ  ตามแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ดังแสดงในภาพที่  14  
และได้รวบรวมข้อก าหนดทางกฎหมาย พร้อมสรุปเ ป็น 
ข้อความสัน้ ๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยสามารถคลิกเพื่อ 
ดูรายละเอียดกฎหมายแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้  
ดงัแสดงในภาพท่ี 15 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  13 ผลการตรวจสอบโดย ภาพ ก พืน้ที่จุดสีแดงผ่าน
ข้อก าหนดของกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั และ ภาพ ข พืน้ที่จุดสีแดงไม่
ผา่นกฎหมายใดกฎหมายหนึง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  14 สญัลกัษณ์แทนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ   
ตามแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  15 ข้อก าหนดของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ 
ตามแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 

 
นอกจากนีย้งัมีสรุปข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อ

ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายโดยแยกตามประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกฎหมายก าหนดในรูปแบบตาราง ดัง
แสดงในภาพท่ี 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 16 รายการสรุปก าหนดของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่าง ๆ ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 
โดย ภาพ ก ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข ข้อห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
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2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 
และกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ใช้สญัลกัษณ์ภาพ
แสดงระยะห่างจากแนวชายฝ่ังและระดับความสูงของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทัง้ภาพความสงูของอาคารที่
สามารถสร้างได้ในแต่ละประเภทที่ดินตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจถึงข้อก าหนดของกฎหมาย
ได้ง่ายขึน้ ดังแสดงในภาพที่ 17 และภาพที่ 18 นอกจากนีย้ัง
สามารถดูรายละเอียด และข้อสรุปกฎหมายที่บรรยายเป็น
ข้อความ พร้อมการตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นเดียวกบักฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  17 สญัลกัษณ์แทนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ 
โ ด ย  ภ าพ  ก  ต ามแผนที่ แ นบ ท้ า ยป ร ะก าศก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  18 สญัลกัษณ์แทนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ 
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 

 

6.5 การประยกุต์เพื่อใช้งานจริง 
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี ้สามารถเข้าถึงด้วยโปรแกรม

แสดงหน้าเว็บเพจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหน จากสถิติการเข้าใช้งานระบบที่ผ่านมายงัถือว่ามี
การใช้งานไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้หลังจากได้มีการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวในท้องถ่ิน และเครือข่ายความ
ร่วมมือตา่ง ๆ ภายใต้คณะและมหาวิทยาลยั ทัง้นีก้ารใช้งานสว่น
ใหญ่เกิดขึน้ในภาคเอกชนและประชาชน รวมไปถึงคณาจารย์
และนกัศึกษาจาก Department of Architecture, School of 
Design and Environment, National University of Singapore 
ได้เดินทางมาขอเข้าพบกับทีมวิจัย และได้น าผลงานวิจัยและ
พฒันาระบบการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูการออกแบบอาคารในพืน้ที่ลาด
ชนัให้กับองค์กร Asia Center Foundation เพื่อสร้างโรงเรียน
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ นีท้ีม
พฒันาได้มีแนวคิดที่จะจัดท าเว็บไซต์ในระบบหลายภาษา เพื่อ
บริการข้อมลูแก่ชาวตา่งชาติที่เห็นประโยชน์ในงานวิจยันีด้้วย 

 
7. สรุปผล 

จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่โปรแกรมประยกุต์บนเว็บเพื่อการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินจงัหวดัภเูก็ต เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการยกระดบั
การให้บริการประชาชนทั่วไปในเร่ืองการขออนุญาตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาใน
เบือ้งต้นของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย ตลอดจนเป็นการลดภาระการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบตัิงาน และลดปัญหาฟ้องร้องต่อศาล เร่ืองการหลอกขาย
ที่ดิน เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้เองใน
เบือ้งต้น รวมถึงการลดต้นทุนในการด าเนินการตรวจสอบ 
เนื่องจากการตรวจสอบที่ใช้แผนที่ในรูปแบบกระดาษจ าเป็นต้อง
อาศัยการส ารวจพืน้จริงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่รู้กฎหมายการ
บังคับใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลาและ
สิน้เปลอืงงบประมาณในการลงพืน้ท่ี 

อีกทัง้การเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายผ่านเว็บไซต์ที่ได้พัฒนายงั
เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง 
และติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องถ่ินของต้นเอง
ได้อีกด้วย 

นอกจากนีย้งัพบวา่ข้อก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวดัภเูก็ต ทัง้ 3 กฎหมายมีความสมัพนัธ์
กนัในเชิงพืน้ท่ี ดงันัน้การสร้างฐานข้อมลูการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิง
พืน้ท่ีจ าเป็นต้องมีความถกูต้องมากที่สดุเพื่อความถกูต้องในการ
ตรวจสอบ และท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการออก
ใบอนุญาตของภาครัฐ และการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนโดยพบว่าแผนที่แนบ
ท้ายกฎหมายทัง้  3  ฉบับยังมีส่วนที่ ไม่ ซ้อนทับกัน ดังนัน้
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีสว่น
ได้เสีย ร่วมกันก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ที่สุดในการบงัคบัใช้กฎหมายลดความขดัแย้ง และน าไปสู่การ
บริหารจดัการการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวดัภเูก็ตอยา่งยัง่ยืน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
1. การพฒันาเพื่อให้โปรแกรมประยกุต์บนเว็บส าหรับตรวจ

การใช้ที่ดินมีผลบงัคับใช้ทางกฎหมาย จ าเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลเชิงพืน้ที่ของกฎหมาย และสร้างระบบให้มีมาตรฐาน
เดียวกนั  

2. การศึกษาในอนาคตควรสร้างแผนที่อ้างอิงเพื่อเป็นฐาน
ของข้อมลูและลดปัญหาความเหลื่อมของชัน้ข้อมลูเชิงพืน้ที่ของ
กฎหมาย และแผนท่ีอ้างอิง  

3. การปรับปรุงข้อมลูเชิงพืน้ท่ีของแตล่ะกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินควรอ้างอิงจากระบบล่าสุด โดยฎ
กระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 
๒๕๕๓ มีควรมีการปรับปรุงทกุ ๆ 5 ปี และส าหรับ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ 
สามารถใช้ได้จนกวา่มีการประกาศยกเลกิ 
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