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ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณ มาสกัดข้ อมูลเนื ้อหากฎหมาย
รวมไปถึ ง ออกแบบกระบวนการจั ด ท าแผนที่ พื น้ ที่ โซนตาม
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ข้ อกาหนดของกฎหมายให้ มีความยืดหยุน่ สะดวก และได้ ผลที่
ถูกต้ อง ซึง่ ทาให้ สะดวกต่อการจัดเก็บฐานข้ อมูล และลดความ
ซับซ้ อนของตรรกะในการตรวจสอบ ส่งผลให้ ระบบตรวจสอบมี
ความยืดหยุ่นในการแก้ ไข หรื อเพิ่มกฎหมายการใช้ ที่ดินอื่น ๆ
เข้ ามาใหม่ในระบบในอนาคตข้ างหน้ า
คาสาคัญ: กฎหมายการใช้ ประโยชน์ที่ดินภูเก็ต,
ภูมิสารสนเทศ, เว็บแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ
ABSTRACT
Phuket has repeatedly been facing critical
issues of land use management. Many severe landrelated 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

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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
(อดิศร รั ชนิพนธ์ และคณะ 2559) ได้ ทาการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในพื ้นที่จังหวัด
ภูเ ก็ ต ได้ แ ก่ 1) ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มเรื่ อ ง ก าหนดเขตพื น้ ที่ แ ละมาตรการคุ้ม ครอง
สิ่งแวดล้ อมในบริ เวณพืน้ ที่จังหวัด ภูเก็ ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 2)
ก ฎก ระ ทรว ง ฉบั บ ที่ ๒ ๐ ปี พ.ศ . ๒ ๕ ๓ ๒ อ อ ก ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 3)
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บัง คับ ผัง เมื อ งรวมจัง หวัด ภูเ ก็ ต ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ซึ่ง กฎหมายทัง้ 3 ฉบับ นี เ้ กี่ ย วข้ อ งกับ การบัง คับ ใช้
ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้ ความรับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้ องถิ่ นต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยตรง และได้ ทาการพัฒนา
ระบบต้ นแบบโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเว็ บ เพื่ อ ใช้ ในการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทัง้ 3
ฉบับ โดยการประยุกต์ องค์ ความรู้ ด้ านระบบภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทัว่ ไปสามารถตรวจสอบการใช้ ที่ดินให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ในพื ้นที่รับผิดชอบของตนเอง อีกทังยั
้ ง
สนับ สนุน การท างานของเจ้ าหน้ า ที่ ภ าครั ฐ ในท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น อีกทังมุ
้ ่งหวังให้ เกิดความโปร่ งใสในการ

บังคับใช้ กฎหมายการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน และกระตุ้นการเฝ้ า
ระวัง และติดตามการกระท าผิ ดกฎหมายที่จ ะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ท้ องถิ่ น ซึ่ ง สามารถเข้ าถึ ง ได้ บนเครื อข่ า ย
อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ http://landuse.te.psu.ac.th/phuket โดยมี
หน้ าเว็บไซต์ดงั แสดงในรูปที่ 1

รูปภาพที่ 1 หน้ าหลักของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ดินจังหวัดภูเก็ต เวอร์ ชนั 1.0
ในการสร้ างฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ของแผนที่แนบท้ าย
กฎหมายทัง้ 3 ฉบับจากการแปลงข้ อมูลจากแผนที่แนบท้ ายที่
อยู่ ใ นรู ปแบบ ไฟล์ AutoCAD (.DWG) ให้ เป็ นรู ปแบบ
Shapefile (.SHP) ได้ พบปั ญหาและข้ อจากัดในการนามาใช้
งาน โดยมีสาเหตุหลัก ๆ คือ
1. แผนที่แนบท้ ายกฎหมายถูกทาขึ ้นเพื่ อใช้ ประกอบการ
บังคับใช้ กฎหมายในรู ปแบบแผนที่บนกระดาษเป็ นหลัก ทาให้
ขอบเขตรูปหลายเหลีย่ มที่สร้ างขึ ้นในไฟล์ AutoCAD ไม่ตรงกับ
พื ้นที่และขนาดจริ ง เช่น ความกว้ างถนน และเกิดช่องว่าง หรื อ
มีการเหลือมกันของรูปหลายเหลีย่ มที่อยูต่ ิดกัน
2. แผนที่แนบท้ ายกฎหมายทัง้ 3 ฉบับถูกทาขึน้ จากต่าง
หน่วยงาน ส่งผลให้ เกิดความคลาดเคลื่อนเชิงพิกัดของข้ อมูล
ซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาด้ า นการจัด เก็ บ ข้ อ มูล ให้ เ ป็ นมาตรฐาน

เดียวกัน ถึงแม้ จะมีการปรั บเลื่อนข้ อมูลเชิ งพืน้ ที่โดยใช้ ถนน
หมายเลข 402 เป็ นตาแหน่งอ้ างอิงแล้ วก็ ตาม ยังคงมีความ
คลาดเคลื่อ นอยู่ ส่ง ผลกระทบกับ ความสมบูร ณ์ ข องข้ อ มูล
(data integrity) และความน่ า เชื่ อ ถื อของข้ อมู ล ( data
reliability) ที่นาไปให้ บริ การตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
ผ่านระบบตรวจสอบบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
นอกจากนันประเภทสิ
้
่งปลูกสร้ าง ข้ องห้ าม ข้ อจากัด
และข้ อ ยกเว้ น ต่า ง ๆ ของสิ่ง ปลูก สร้ างในแต่ละกฎหมายที่
ทาการศึกษามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น ความสูงของ
อาคารสิ่งปลุกสร้ าง อีกทังยั
้ งมีความสับสนของการตีความตัว
บทกฎหมาย คานิยาม และการอ้ างถึงประเภทสิ่งปลูกสร้ าง
และพื ้นที่ (หรื อโซน) ต่าง ๆ ระหว่างกฎหมาย ทาให้ มีเกิดความ
ซับ ซ้ อ นในการกาหนดกฎ (rule) และตรรกะ (logic) ในการ
ประมวลผลการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ
ระบบฐานข้ อมูลและตรรกะการวิเคราะห์ ผลการตรวจสอบที่
อ้ างอิงจากการศึกษาเนื ้อหากฎหมายทัง้ 3 ฉบับจึงเป็ นแบบยึด
ติ ด กั น ระ หว่ า ง ก ฎหม า ย แ ละ แ ผ นที่ ( map-regulation
coupling) ทาให้ เกิ ดข้ อจากัดในการขยายระบบให้ สามารถ
ตรวจสอบกฎหมายอื่ น ๆ หรื อ หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
เพิ่มเติมเนื ้อหากฎหมายขึ ้นในอนาคต ดังนัน้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบกระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลเชิง
โครงสร้ างและเชิ งพืน้ ที่ ของกฎหมายการบังคับ ใช้ ที่ดินและ
ควบคุมอาคารให้ สามารถรองรับการเพิ่ม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง
กฎหมายขึน้ ในอนาคต พร้ อมทัง้ ปรั บปรุ งระบบต้ นแบบการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายการใช้
ที่ดินในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
2. วัตถุประสงค์
2.1 ออกแบบกระบวนการและจั ด ท าฐานข้ อมู ล เชิ ง
โครงสร้ าง (structure data) และข้ อมูลเชิงพื ้นที่ (spatial data)
ของกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่มีการ
บังคับใช้ ในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต รองรับการเปลีย่ นแปลง และเพิ่ม
กฎหมายความคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
2.2 ออกแบบ และปรั บ ปรุ งระบบตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินของพื ้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อ ความน่าเชื่อถือของ
ระบบและความสะดวกในการใช้ งานของผู้ใช้

3. ข้ อมูล
ข้ อมู ล ที่ น ามาใช้ ในกระบวนการวิ จัย ที่ ส าคัญ คื อ
ข้ อมูลปั ญหาการใช้ งานระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ของเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานภาครัฐส่วนท้ องถิ่น บริ ษัทเอกชน
ประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบ โดยข้ อมูลปั ญหาการใช้
งานระบบตรวจสอบถูกจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ๆ ตาม
ตารางที่ 1
ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัด ท าฐานข้ อ มูลและ
ระบบต้ นแบบได้ มี ก ารใช้ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 ฉบับมาใช้ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเพิ่มจากเดิม 2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงให้
ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองป่ าตอง เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง
ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรื อบางประเภท
ในพื ้นที่เทศบาลเมืองป่ าตอง ตาบลป่ าตองอาเภอกะทู้ จังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกฎหมายทังสองถู
้
กนามาใช้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ข้ อมูลในกรณีที่มีการแก้ ไข เพิ่มเติมเนื ้อหากฎหมาย และมีการ
เพิ่ ม ขึน้ ของกฎหมายที่ บัง คับ ใช้ ใ นพื น้ ที่ เพื่ อ ทดสอบความ
ความสะดวกในการจัดทาข้ อมูลของกระบวนการจัดทาข้ อมูล
ทังข้
้ อมูลเชิงโครงสร้ างและข้ อมูลเชิงพื ้นที่ จากการวิเคราะห์
ปั ญหาเบื อ้ งต้ นได้ มี ก ารหาแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ น ๆ
เพิ่มเติมมาประกอบการจัดทาฐานข้ อมูล โดยข้ อมูลดังกล่าว
แสดงดังตารางที่ 3 และ 4
4. กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย
งานวิจยั และพัฒนานี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
(1) การออกแบบกระบวนการสร้ างฐานข้ อมู ล เชิ ง
โครงสร้ าง และเชิงพืน้ ที่ของกฎหมายบังคับการใช้ ประโยชน์
ที่ ดิ น ในจัง หวัด ภูเ ก็ ต โดยการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หากฎหมายทัง้
5 ฉบับดังตารางที่ 1
(2) การออกแบบ และปรับปรุ งระบบตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้ งาน
ผ่านเว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยกรอบแนวความคิด
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลและระบบต้ นแบบ
แสดงได้ ดงั รู ปภาพที่ 1 และกระบวนการวิจัยในการปรับปรุ ง
กระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลและระบบต้ นแบบ มีขนตอนหลั
ั้
ก
5 ขันตอนดั
้
งนี ้

ตารางที่ 1 สรุปปั ญหาของการใช้ งานระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
กลุ่มของปั ญหา
1. ความถูก ต้ อ งขอการตรวจสอบและการ
แสดงผลการตรวจสอบ
(system reliability)

ตัวอย่ างของปั ญหาที่พบ
ความถูกต้องเชิ งพืน้ ที ่ (spatial accuracy)
- ขอบเขตระหว่างโซนไม่ตรงกับความเป็ นจริ งในพื ้นที่
- พื ้นที่ถนนกว้ างกว่าความเป็ นจริ ง
- มีช่องว่างระว่างโซน ทาให้ ไม่สามารถเลือกพื ้นที่เพื่อตรวจสอบได้
- บางครัง้ เลือกพื ้นที่ใกล้ บริ เวณรอยต่อระหว่างโซนแล้ วระบบไม่สามารถตรวจสอบได้
ความถูกต้องของผลการตรวจสอบตามกฎหมาย (output reliability)
- แสดงผลการตรวจสอบผิด ไม่ตรงตามเนื ้อหาของกฎหมาย
- แสองผลการตรวจสอบซ ้า หรื อไม่แสดงผลการตรวจสอบในบางกรณี
- ไม่มีชนิด ประเภทสิ่งปลูกสร้ างที่ต้องการตรวจสอบ
2. ความสะดวกและเสถี ย รภาพในการใช้ - ใช้ งานลาบากหากใช้ บนอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต
งานระบบ
- เว็บเพจโหลดช้ า การประมวลผลช้ า
(system usability and stability)
- รู ปแบบการแสดงและนาเสนอผลการตรวจสอบเข้ าใจยาก สับสน
- บางครัง้ บางช่วงเวลา ไม่สามารถเข้ าถึงบริ การได้

ตารางที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั และพัฒนา
กฎหมายควบคุมการใช้ ท่ ดี นิ
1. ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเรื่ อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณพืน้ ที่จังหวัด
ภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
2. กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒
3. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒
4. กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองป่ าตอง เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรื อบางประเภท ในพื ้นที่
เทศบาลเมืองป่ าตอง ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘

ตารางที่ 3 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ข้ อกาหนด ประกาศต่ าง ๆ
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
4. กฎกระทรวงสถานีบริ การน ้ามัน พ.ศ. ๒๕๕๒
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อ ง การกาหนดประเภทหรื อ ชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ ย วกับอุตสาหกรรมบริ ก าร หรื อ
อุตสาหกรรมที่ให้ บริ การแก่ชมุ ชน พ.ศ. ๒๕๔๕
6. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
7. ประเภทของการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิง กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
9. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
10. พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ตารางที่ 4 ข้ อมูลด้ านภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศออร์ โธสีเชิงเลข
ภาพถ่ายดาวเทียม THOES
แผนที่เส้ นถนน
แผนที่ขอบเขตการปกครอง
แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข

ปี พ.ศ.
2449
7552
2555
2554
2552

แหล่ งที่มา
กรมพัฒนาที่ดนิ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาที่ดิน

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลและระบบต้ นแบบ
4.1 การรวบรวมข้ อมูลปั ญหาการใช้ งานระบบ
ในกระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลและระบบต้ นแบบ
การตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินของ อดิศร รัชนิพนธ์ และ
คณะ (2559) ได้ มี ก ระบวนการการติ ด ตามการใช้ ง านและ
รั บทราบปั ญหาการใช้ งานระบบต้ นแบบ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งใน
การสร้ างความร่ วมมือและการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในการนาระบบต้ นแบบไปใช้ งานจริ ง
เพื่อให้ เกิดประโยชน์และแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในท้ องถิ่นตามที่ได้
ตัง้ วัตถุประสงค์ ไว้ ในการทาการวิจัยและพัฒนา จึ งได้ มีการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลปั ญหาต่าง ๆ ผ่านการประชุมย่อยติดตาม
การใช้ งานระบบ การประชุมขอความร่วมมือ และผ่านช่องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ แจ้ งปั ญหาการใช้ งานจากผู้ใช้ งาน
โดยตรง อีกทังยั
้ งมีข้อมูลจากล็อกไฟล์ (Log file) ต่าง ๆ ที่ถกู
บันทึกไว้ ในระบบ รายงานปั ญหาต่าง ๆ ได้ ถกู เก็บรวบรวมเพื่อ
ใช้ ในการทาการวิจยั และพัฒนานี ้
4.2 การวิเคราะห์ปัญหาและข้ อกาหนดด้ านกฎหมายที่ได้
จัดทาฐานข้ อมูลไปแล้ วทัง้ 3 ฉบับ
ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เก็บรวบรวมมา ประกอบกับ
เนื ้อหาข้ อกาหนดด้ านกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ ซึง่ สามารถแยกกลุม่

ปั ญหาได้ ออกเป็ น 2 กลุ่มหลักตามรายละเอียดในตารางที่ 1
และให้ ทราบถึงความต้ องการในการหาแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมที่
จะน ามาใช้ ในการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท า
ฐานข้ อมูล เพื่อแก้ ปัญหาการใช้ งานระบบต้ นแบบที่เกิดขึ ้น
4.3 การออกแบบกระบวนการจัดทาข้ อมูลและออกแบบ
ระบบ
ใช้ ข้อกาหนดด้ านกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ ประกอบกับ
ข้ อ มูลอ้ า งอิ งอื่ น ๆ ที่ ได้ ห ามาท าการออกแบบกระบวนการ
จัด ท าฐานข้ อ มูลโดยเน้ นการออกแบบให้ ไม่มีการผูกติดกัน
ระหว่างข้ อมูลข้ อกาหนดด้ านกฎหมายแต่ละฉบับ และข้ อมูล
เชิงพื ้นที่ (แผนที่แนบท้ ายกฎหมายที่ระบุขอบเขตต่าง ๆ) ตาม
หลั ก การออกแบบระบบคู่ อ ย่ า งอิ ส ระ ( loosely coupled
system and database design) (Pautasso and Wilde,
2009) และการทาข้ อมูลที่ไม่มีโครงสร้ างให้ มีโครงสร้ าง โดยใช้
หลัก การการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาเชิ ง คุณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
(qualitative and quantitative content analysis) และการ
สกั ด ดัช นี (index extraction) เพื่ อ ท าให้ การออกแบบและ
จัดเก็บข้ อมูลข้ อกาหนดด้ ายกฎหมายในระบบฐานข้ อมูลเชิง
สัมพันธ์ (relational databases system) ได้ อย่างเป็ นระเบียบ
และง่ายต่อการนาไปใช้ พฒ
ั นาระบบตรวจสอบต่อไป
4.4 ทดสอบกระบวนการจั ด ท าฐานข้ อมู ล และจั ด ท า
ฐานข้ อมูล
น า ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม่ อี ก 2 ฉ บั บ ม า ด า เ นิ น ต า ม
กระบวนการที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อทดสอบ และประเมินความ
ยื ด หยุ่ น ความสะดวก และความรวดเร็ ว ในการจัด ท าทัง้
ฐานข้ อมูลเชิงโครงสร้ าง และฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่ โดยจะต้ องไม่
ก่อให้ เกิดปั ญหาทางด้ านความถูกต้ องของการตรวจสอบและ
การแสดงผลการตรวจสอบที่ ได้ เกิ ดขึน้ มาอี ก ทัง้ นี ห้ ากเกิ ด
ปั ญหาอาจส่ ง ผลกั บ ความถู ก ต้ อ งในการประมวลผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้ องสามารถทาได้

จากการวิเคราะห์ แ บบตารางไขว้ (crosstab analysis) และ
แบบเมทริ ก ซ์ (matrix analysis) และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พื น้ ที่
(spatial analysis) หากพบปั ญหาจะมีการแก้ ไขการออกแบบ
กระบวนการใหม่ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 แล้ วหลังจาก
นันก็
้ ทาการจัดทาฐานข้ อมูลของกฎหมายการใช้ ประโยชน์ทดี่ นิ
ทังหมดตามกระบวนการที
้
่ได้ ออกแบบไป
4.5 ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบ
หลัง จากได้ ฐานข้ อมูล ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบโครงสร้ าง
ตารางแล้ วจึงมีการออกแบบระบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ และ
ตรรกะในการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื ้นที่จาก
กฎหมายทัง้ 5 ฉบับพร้ อม ๆ กัน ซึ่งจะเน้ นการออกแบบระบบ
ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และความคล่ อ งตั ว ( scalability and
mobility) ของระบบ รวมไปถึ ง ความสะดวกในการเพิ่ ม
ฐานข้ อมูล เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เคยเกิดขึ ้นกับระบบต้ นแบบ
5. ผลการศึกษา
5.1 การจัดทาฐานข้ อมูลเชิงโครงสร้ างและเชิงพื ้นที่
กระบวนการจัด ท าฐานข้ อ มูลเชิ ง โครงสร้ างและเชิ ง
พื ้นที่ที่ได้ ออกแบบใหม่เพื่อมุ่งแก้ ปัญหาการใช้ งานฐานข้ อมูล
เชิงพื ้นที่และระบบต้ นแบบการตรวจสอบการใช้ ที่ดิน สามารถ
แสดงได้ ดงั รูปภาพที่ 2
5.1.1 กระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหากฎหมาย
กระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ บัง คับ ตาม
กฎหมายถื อว่ามีความสาคัญมาก ทางผู้วิจัยจึงได้ ออกแบบ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อความและทาการสกัดดัชนีตา่ ง ๆ จาก
ตัว บทกฎหมายทัง้ ด้ านเชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ โดยเชิ ง
คุณ ภาพได้ น าหลัก การและเทคนิ คการวิเ คราะห์ เนื อ้ หาเชิ ง
คุณภาพ (qualitative content analysis) (เอื ้อมพร หลินเจริ ญ,
2555; Hsieh and Shannon, 2005) มาจัดทารายการดัชนีสิ่ง
ปลูกสร้ าง พืน้ ที่โซน และคาอธิ บายข้ อจากัด ข้ อยกเว้ น โดย
การใช้ แบบฟอร์ มการสกัดข้ อมูล (data extraction form) ซึ่ง
ผู้วิจัยทุกคนได้ ร่วมกันออกแบบ และทาความเข้ าใจ จากนัน้
ผู้วิจัยแต่ละคนจึงได้ ทาความเข้ าใจตัว บทกฎหมาย รวมทัง้
เอกสารประกอบทังหมด
้
แล้ วทาการค้ นหาดัชนีสิ่งปลูกสร้ าง
คาอธิ บายพืน้ ที่โซน ข้ อจากัด ข้ อยกเว้ น พร้ อมทัง้ สรุ ปลงใน
แบบฟอร์ ม การสกัด ข้ อ มูล หลัง จากนัน้ น าผลจากการสกัด
ข้ อมูลมาตรวจสอบภายในระหว่างผู้วิจยั เพื่อให้ แน่ใจถึงความ

ถูกต้ องในการตีความ ความครบถ้ วนของดัชนีตา่ ง ๆ ของแต่ละ
กฎหมาย แล้ วทาการสรุ ปข้ อมูลทังหมดแบ่
้
งออกเป็ นหมวดหมู่
โดยที่คาอธิ บายพืน้ ที่โซนจะถูกนาไปใช้ ในการประกอบการ
สร้ างแผนที่โซนต่อไป ทังนี
้ ้การวิเคราะห์เนื ้อหาพบว่ามีลกั ษณะ
ของเงื่ อ นไข ข้ อ จ ากัด และข้ อ ยกเว้ น ที่ ก าหนดตามตัว บท
กฎหมายอยู่ 5 ประเภท แสดงตามตารางที่ 5 และได้ มีการจัด
จัดกลุ่มประเภทข้ อห้ าม/เงื่ อนไขข้ อกาหนดในกฎหมายให้ มี
ความสอดคล้ องกัน ซึ่งทาให้ มีการแปลงข้ อห้ ามบางข้ อให้ เป็ น
การอนุญ าตโดยมี เ งื่ อ นไขหรื อ ข้ อ จากัด เพื่ อ ให้ สามารถจัด
ข้ อกาหนดตามกฎหมายไปในทางเดียวกัน ง่ายต่อความเข้ าใจ
และแสดงผลการตรวจสอบ ตัวอย่างการแปลงข้ อห้ าม/เงื่อนไข
ข้ อกาหนดในกฎหมายแสดงในตารางที่ 6
ส่ว นการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาเชิ ง ปริ ม าณ (quantitative
content analysis) (Lock and Seele, 2015) ได้ นาโปรแกรม
ตัด แบ่ ง ค าส าหรั บ ข้ อ ความภาษาไทย เล็ ก ซ์ โ ต (LexTo) ที่
พัฒ นาโดยศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ แ ละคอมพิ วเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) (NECTEC, 2559)มาใช้ ในการตัดแบ่งคา
เนื อ้ หาในกฎหมาย หลั ง จากนั น้ ใช้ การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทาการนับความถี่ของคา และกาหนดดัชนีของคา
ต่าง ๆ เรี ยงลาดับคา เพื่อนาไปทาการตรวจสอบข้ ามกับดัชนี
สิ่งปลูกสร้ างที่ได้ ทาการสกัดด้ วยแบบฟอร์ มการสกัด ข้ อ มูล
เพื่อให้ มนั ใจว่าไม่มีดชั นีสิ่งปลูกสร้ างใดถูกละเลยไป สุดท้ าย
ท าการจัด ดัช นี สิ่ ง ปลูก สร้ าง ค าอธิ บ ายพื น้ ที่ โ ซน ข้ อ จ ากัด
ข้ อยกเว้ น ให้ อยู่ในโครงสร้ างตาราง โดยที่ประกาศกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพืน้ ที่
โซน 9 โซน แต่มีการซ้ อนทับพื ้นที่โซนและอ้ างถึงกฎหมายผัง
เมืองรวม และกฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๑๕ จึงทาให้ มี
พื น้ ที่ โซนทัง้ หมด 26 โซน กฎกระทรวงฉบับ ที่ ๑๕ ปี พ.ศ.
๒๕๒๙ มี พื น้ ที่ โซน 4 โซน กฎกระทรวงฉบับ ที่ ๒๐ ปี พ.ศ.
๒๕๓๒ มีพื ้นที่โซน 3 โซน กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพื ้นที่โซน 16
โซน และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่ าตอง พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพื ้นที่
โซน 2 โซน ทังนี
้ ้มีดชั นีสิ่งปลูกสร้ างรวมทังหมด
้
388 ดัชนี โดย
แบ่งออกเป็ น 6 กลุม่ คือ อาคารพาณิชย์ (8 ดัชนี) โรงงาน (314
ดัช นี ) สถานที่ เ กี่ ย วกับ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง และก๊ าซ (20 ดัช นี )
โครงสร้ างพื ้นฐาน (11 ดัชนี) อาคารที่อยู่อาศัย (6 ดัชนี) และ
อาคารสาธารณะ (29 ดัชนี) หลังจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์

ตารางไขว้ และเมทริ กซ์ เพื่อศึกษาลักษณะและการกาหนด
ตรรกะในการตรวจสอบและแสดงผลการตรวจสอบการใช้ ที่ดิน
ตามเงื่อนไขประเภทสิง่ ปลูกสร้ าง และพื ้นที่โซน
5.1.2 กระบวนการสร้ างแผนที่ พื น้ ที่ โ ซนของแต่ ล ะ
กฎหมาย
หลัง จากสรุ ป ค าอธิ บ ายพื น้ ที่ โซนจากขัน้ ตอนการ
วิเคราะห์เนื ้อหากฎหมายและได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้ อง

ภายใน พบว่าสิ่งสาคัญที่สดุ ในการแก้ ปั ญหาความไม่ถกู ต้ อง
เชิงพื ้นที่ที่พบในการจัดทาระบบต้ นแบบการตรวจสอบการใช้
ที่ดิน คือความถูกต้ องของ (1) เส้ นขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะ
ต่าง ๆ ที่อ้างอิงจากระดับน ้าทะเลสูงสุด (2) แนวถนนและเส้ น
กึ่ ง กลางถนน และ (3) เส้ น ระบบความสูง และ (4) พื น้ ที่
ขอบเขตสถานที่สาคัญที่ร ะบุในกฎหมาย เนื่องจากพื ้นที่โซน
ทังหมดจะถู
้
กกาหนดและอ้ างอิงจากคุณลักษณะ

รูปภาพที่ 2 กระบวนการจัดทาฐานข้ อมูลเชิงโครงสร้ างและเชิงพื ้นที่
ตารางที่ 5 สรุปประเภทข้ อห้ ามทัว่ ไปตามข้ อความในกฎหมาย
1)
2)
3)
4)
5)

ประเภท
ห้ ามโดยไม่มีเงื่อนไข
ห้ ามโดยมีเงื่อนไข
อนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไข ข้ อจากัด
อนุญาตโดยมีเงื่อนไข ข้ อจากัด
ไม่ได้ กล่าวถึงในกฎหมาย

ตัวอย่ างเนือ้ หากฎหมาย
“ห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารใด ๆ ให้ เป็ นอาคารดังต่อไปนี ้ ...”
“ห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารใด ๆ ให้ เป็ นอาคารดังต่อไปนี ้ ...ยกเว้ น”
“ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อ …”
“สาหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกิจการอื่น ให้ ใช้ เพิ่มได้ อีกไม่เกิน …”

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการแปลงข้ อห้ าม/เงื่อนไขข้ อกาหนดในกฎหมาย
ข้ อห้ าม/เงื่อนไขเดิม
ห้ ามโดยไม่ มีเงื่อนไข
“ที่ดนิ ประเภทนี ้ ห้ ามใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อ ซื ้อขายหรื อเก็บ
เศษวัสดุ”
ห้ ามโดยมีเงื่อนไข
“ห้ ามกระทาการติดตังป
้ ้ ายหรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นสาหรับติดหรื อ
ตังป
้ ้ ายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรื อ
มีน ้าหนักรวมทังโครงสร้
้
างเกิน ๑๐ กิโลกรัม”

ข้ อห้ าม/เงื่อนไขที่ได้ รับการแปลง
อนุญาตโดยมีข้อจากัด
“อนุญาตให้ ก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารพาณิ ช (อาคารเดียว
ตึกแถวหรื อชุด) โดยต้ องไม่ใช้ การซื ้อขายหรื อเก็บเศษวัสดุ”
อนุญาตโดยมีข้อจากัด
“อนุญาตให้ ตดิ ตังป
้ ้ ายหรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นสาหรับติดหรื อตังป
้ ้ ายเหนือที่สาธารณะ
ก่อสร้ าง โดยมีขนาดไม่เกิ น ๑ ตารางเมตร หรื อมีน ้าหนักรวมทังโครงสร้
้
างไม่
เกิ น ๑๐ กิโลกรัม”

กายภาพของพื น้ ที่ ทั ง้ สี่ ช นิ ด นี ้ ดั ง นั น้ จึ ง ได้ จั ด ท าข้ อมู ล
คุณลักษณะเหล่านี ้ให้ มีความถูกต้ องก่อนเริ่ มการสร้ างแผนที่
พื ้นที่โซนจากข้ อมูลประกอบอื่น ๆ โดย
(1) ได้ นาเส้ นขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ จาก
แผนที่ แ นบท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้ เป็ นเส้ นขอบเขตเกาะภูเก็ต
และเกาะต่าง ๆ หลังจากที่ได้ ทาการแปลงจากไฟล์ AutoCAD
(.DWG) ซึ่ ง มี ก ารก าหนดพิ กั ด อยู่ แ ล้ ว มาเป็ น Shapefile
(.SHP) ที่ อ ยู่ ใ นระบบพิ กั ด WGS 84/UTM Zone 47N แล้ ว
น ามาตรวจสอบต าแหน่งกับ ภาพถ่า ยดาวเที ยม THOES ปี
2557 และภาพถ่ายทางอากาศออร์ โธสีเชิงเลข ปี 2449 รวมถึง
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มจาก Google Earth และพบว่ า มี ค วาม
ถูกต้ องเชิงพิกดั ค่อนข้ างสูง มีเพียงประมาณร้ อยละ 3 – 5 ของ
เส้ นขอบเขตที่ ไ ม่ ต รงกั บ แนวขอบเกาะภู เ ก็ ต ซึ่ ง พบมาก
ทางด้ า นแนวชายฝั่ งทางตะวัน ออกของเกาะ เนื่ อ งจากการ
ขยายตัวและหดตัวของพื ้นที่ป่าชายเลนเมื่อเวลาผ่านไป หรื อ
เกิดจากมีการสร้ างแนวเขื่อนกันคลื่นขึ ้นมาใหม่ ในส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนันได้
้ มีการปรับแก้ ให้ ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั ให้
มากที่สดุ
(2) ได้ น าข้ อ มูล เส้ น แนวกึ่ ง กลางถนน ปี 2555 ของ
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต มาใช้ เป็ นข้ อมูล
อ้ างอิง หลังจากได้ มีการตรวจสอบและปรับแก้ ความถูกต้ องกับ
ภาพถ่ายดาวเทียม THOES ปี 2557 และภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์ โธสี เ ชิ ง เลข ปี 2449 รวมถึ ง ภาพถ่ า ยดาวเที ย มจาก
Google Earth และพบว่ามีความถูกต้ องเชิงพิกัดค่อนข้ างสูง
ทัง้ นีม้ ีเพียงประมาณร้ อยละ 5 ที่ไม่ถูกต้ อง ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากมีการก่อสร้ างถนนใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ถนน ทังนี
้ ้
พื ้นที่ถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื ้นที่ที่ต้องใช้
ในการอ้ างอิ งเพื่ อสร้ างแผนที่พื น้ ที่โซน เช่ น จุดตัดถนนหลัก
ส่วนพืน้ ที่ที่มีผลต่อการนาไปใช้ อ้างอิงนัน้ ได้ มีการปรับแก้ ให้
ถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั ให้ มากที่สดุ
(3) ได้ นาข้ อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ปี 2552 ที่
มีความละเอียดถึง 5 เมตร มาใช้ ในการสร้ างแผนที่ระดับความ
สูงที่ระดับ 80 เมตร เพื่อใช้ ในการอ้ างอิงแนวพื ้นที่โซน โดยใช้
ฟั งก์ชนั Contour Extraction ในโปรแกรม QGIS
(4) ได้ ท าการดิ จิ ไ ตซ์ รู ป ปิ ดหลายเหลี่ ย ม (polygon)
ขอบเขตพื น้ ที่สถานที่สาคัญ ๆ ที่ ได้ ร ะบุไว้ ใ นกฎหมาย เช่น

โรงเรี ย น วัด สถานที่ ท างประวัติศ าสตร์ ฯลฯ จากภาพถ่าย
ดาวเที ย ม THOES ที่ ได้ ท าการเพิ่ ม ความละเอี ย ดด้ ว ยภาพ
ขาว-ด า (Pan Sharpening) และภาพถ่ า ยดาวเที ย มความ
ละเอียดสูงจาก Google Earth
จากนัน้ ได้ ทาการสร้ างแผนที่ พื น้ ที่ โซนของกฎหมาย
ทังหมด
้
โดยการสร้ างรู ปปิ ดหลายเหลี่ยมของพื ้นที่โซนต่าง ๆ
ตามคาอธิบายพื ้นที่โซนตามที่ระบุในกฎหมายต่าง ๆ เช่นการ
สร้ างกันชน (Buffer) การการตัด (Cut) รวม (Union) ซ้ อนทับ
(Intersect) ตามกระบวนการประมวลผลทางภู มิ ศ าสตร์
(Geoprocessing) กับรู ปปิ ดหลายเหลี่ยมขอบเขตเกาะภูเก็ต
และเกาะต่าง ๆ เส้ นแนวกึ่งกลางถนน เส้ นระดับความสูง และ
รู ป ปิ ดหลายเหลี่ ย มสถานที่ ส าคั ญ ที่ ถู ก ระบุ ใ นกฎหมาย
จากนันท
้ าการตรวจสอบความถูกต้ องทางโทโปโลยี่ (topology
checking) ของรู ปปิ ดหลายเหลี่ยม ความถูกต้ องเชิงพื ้นที่ด้วย
คอมพิวเตอร์ (computer-based visualized validation) และ
การตรวจสอบภาคสนาม (ground survey validation) เพื่ อ
ไม่ให้ เกิดปั ญหาความถูกต้ องเชิงพื ้นที่อย่างที่ระบุในตารางที่ 1
ทังนี
้ ้ได้ มีการใช้ รูปปิ ดหลายเหลี่ยมของพื ้นที่โซนบางส่วน เช่น
พื น้ ที่ เ ขตป่ าสงวน พื น้ ที่ น า้ ปากคลอง จากแผนที่ แ นบท้ า ย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ปี พ.ศ.
๒๕๕๓ และ กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ได้ ท าการแปลงไฟล์ แ ล้ วมาใช้ ร่ วมในการ
สร้ างแผนที่ เนื่องจากพื ้นดังกล่าวไม่สามารถใช้ วิธีการอ้ างอิง
จากคุณลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ทงสี
ั ้ ป่ ระเภทได้
5.1.3 กระบวนการเพิ่ ม กฎหมายใหม่ ใ นระบบการ
ตรวจสอบ
หลังจากได้ มีการจัดทาฐานข้ อมูลโครงสร้ างตาราง
และแผนที่ พื น้ ที่ โซนตามกระบวนการดังรู ป ที่ 2 จึ ง ได้ มี ก าร
ทดสอบกระบวนการ โดยนากฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีลกั ษณะแก้ ไขเพิ่มเติม
เนื ้อกาจากกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และเทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งป่ าตอง พ.ศ.
๒๕๔๘ ที่มีลกั ษณะเพิ่มข้ อกาหนดและพื ้นที่จากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการทดสอบได้ นากฎหมายทัง้
2 ฉบับมาผ่านกระบวนการตามรู ปที่ 2 เพื่อให้ ได้ ดชั นีต่าง ๆ ที่
อยู่ในโครงสร้ างตาราง และแผนที่พื ้นที่โซนของแต่ละกฎหมาย

ที่ต้องการนามาเพิ่มในระบบ หลังจากนันจึ
้ งได้ มีการตรวจสอบ
ความถูกต้ องโดยการวิเคราะห์ ตารางไขว้ และแบบเมทริ ก ต์
และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พื น้ ที่ กั บ ตารางดัช นี แ ละแผนที่ ข อง
กฎหมาย 3 ฉบับ เดิ ม ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ในระบบกระบวนการเพิ่ ม
ฐานข้ อมูลกฎหมายในระบบการตรวจสอบ สามารถแสดงได้
ตามรูปที่ 3
5.2 การปรับปรุงระบบต้ นแบบการตรวจสอบการใช้ ที่ดิน
ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการใช้ งานระบบต้ นแบบ
ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และการป้องกันปั ญหาอื่น ๆ ที่
อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ น้ ใ นอนา คต ทา ง ผู้ วิ จั ย จึ งได้ อ อ กแบบ
สถาปั ตยกรรมระบบใหม่ โดยมีข้อสาคัญดังนี ้
(1) มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ บริ ก ารเว็ บ โฮสติ ง้ บนคลาวด์
(web hosting on cloud service) เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเสถี ย รภาพ
ของระบบ และเพิ่มความสามารถของการขยายตัวของระบบ
ในอนาคตตามความต้ องการใช้ งาน (on-demand scalability)
(2) มีการแยกเครื่ องแม่ข่ายบริ การเว็บ (web server)
และเครื่ อ งแม่ข่า ยบริ ก ารแผนที่ (map server) ออกจากกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลให้ มีความรวดเร็ วขึ ้น
และรองรั บ การขยายตัวและเพิ่ มข้ อ มูลแผนที่ พื น้ ที่ โซนของ
กฎหมายใหม่ในอนาคต

เครื่ อ งแม่ข่ า ยแผนที่ เพื่ อ ให้ ก ารท างานของระบบและการ
แสดงผลรวดเร็ วขึ ้น ซึ่งโปรแกรมการตรวจสอบกฎหรื อตรรกะ
ในการตรวจสอบการใช้ ที่ดิ นจะมีก ารประมวลผลบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ลดปั ญหาการผูกติดกันของการแสดงผล
(presentation layer) การประมวลผล (application layer)
และชัน้ จัด เก็ บ ข้ อ มูล (data layer) สถาปั ต ยกรรมใหม่ข อง
ระบบสามารถแสดงได้ ดงั รูปที่ 4
(4) การออกแบบหน้ าเว็บไซต์ให้ มีลกั ษณะโครงสร้ าง
หน้ าเดี ย ว (one page template) และใช้ กล่ อ งข้ อความ
(lightbox) ในการแสดงผลการตรวจสอบ เพื่อลดความยุง่ ยาก
ซับซ้ อนในการใช้ งาน
(5) ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ ให้ ร องรั บการแสดงผลบน
อุ ป กรณ์ ที่ มี ข นาดหน้ าจอแตกต่ า งกั น ( responsive web
page) เพื่ อ รองรั บการใช้ งานระบบจากอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน
(smart phone) หรื อ แท็บเล็ต (tablet)
(6) ออกแบบระบบให้ มีการเก็บบันทึกการใช้ งานระบบ
รวมถึงบันทึกการประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
ตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ผ้ ูดูแลระบบ (administer) สามารถดูสถิ ติ
การใช้ งานได้ และเพื่อเก็ บข้ อมูลสาหรั บการพัฒนาต่อ ยอด
ฟั งก์ชนั การทางานในอนาคต หรื อแก้ ไขพัฒนาให้ ระบบทางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นต่อไป

รู ปภาพที่ 4 สถาปั ตยกรรมของระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินบน
คลาวด์แพลตฟอร์ ม

รูปภาพที่ 3 กระบวนการเพิ่มฐานข้ อมูลกฎหมายในระบบการ
ตรวจสอบ
(3) มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous
JavaScript and XML) และ JSON มาใช้ ในการติดต่อ สื่อสาร
ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ กบั เครื่ องแม่ข่ายเว็บและ

กระบวนการท างานหลัก ๆ ของระบบตรวจสอบ
เวอร์ ชันใหม่ เริ่ มจากผู้ใช้ เข้ าถึงระบบผ่านโปรแกรมเปิ ดหน้ า
เว็บไซต์ (web browser) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ระบบ
สามารถแสดงแผนที่กฎหมายต่าง ๆ โดยการร้ องขอบริ ก าร
แ ผ น ที่ ผ่ า น โ ป ร โ ต ค อ WMS (Web Map Service) ผ่ า น
OpenLayer Map API ส่ ว นฟั งก์ ชั น การตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน มีการทางานเริ่ มจากผู้ใช้ กาหนดพิกดั ตาแหน่ง

พื น้ ที่ ที่ ต้ องการตรวจสอบบนแผนที่ ฐ าน (จาก Google
Satellite Image) จากนัน้ OpenLayer Map API จะทาการส่ง
ต าแหน่ ง พิ กัด ไปยัง เครื่ อ งแม่ข่ า ยบริ ก ารแผนที่ เ พื่ อ ท าการ
ตรวจสอบดัชนีพื ้นที่โซนของแต่ละกฎหมาย แล้ วทาการส่งกับ
มายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ้ ใู ช้ ในรู ปแบบ JSON หลังจากนันท
้ า
การส่งข้ อมูลดัชนีพื ้นที่โซน พร้ อมกับดัชนีสิ่งปลูกสร้ างที่ได้ ทา
การเลือกตามที่ต้องการตรวจสอบไปยังเครื่ องแม่ขายบริ การ
เว็ บ เพื่ อ ท าการดึ ง ข้ อมู ล การอนุ ญ าต ข้ อห้ าม ข้ อจ ากั ด
ข้ อยกเว้ น ตามเนื ้อหากฎหมายในตารางฐานข้ อมูลมาแสดงผล
5.3 หน้ าหลักของเว็บไซต์ตรวจสอบการใช้ ที่ดิน
รู ปภาพที่ 5 แสดงหน้ าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบบน
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 โดยรู ปภาพที่ 5 ก แสดงหน้ าหลัก
ของเว็บไซต์ ประกอบด้ วย 4 ส่วนหลัก คือ 1) บริ การของเรา 2)
นโยบายและกฎหมาย 3) งานศึกษาวิจยั และ 4) ติดต่อเรา
รู ป ภาพที่ 5 ข แสดงส่ว นบริ ก ารตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ซึ่ง สามารถแสดงแผนที่ก ฎหมายต่า ง ๆ บน
พื ้นที่จังหวัดภูเก็ต ผู้ใช้ สามารถขยายแผนที่เพื่อ ค้ นหาพื ้นที่ที่
ต้ องการตรวจสอบบนภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ซึ่ง
สามารถค้ นหาพื ้นที่ได้ จากชื่อถนน ชื่อสถานที่สาคัญ ๆ เป็ นต้ น
หลังจากทาการเลือกตาแหน่งที่ต้องการโดยการคลิกบนแผนที่
แล้ ว ผู้ใช้ ทาการเลือกประเภทสิ่งปลูกสร้ างที่ต้องการสร้ างบน
พื น้ ที่ ที่ ได้ ท าการเลือ ก แล้ ว ท าการตรวจสอบ ดัง แสดงตาม
รู ปภาพที่ 5 ค หลังจากนันระบบจะแสดงผลตามรู
้
ปภาพที่ 5 ง
ซึ่งจะแสดงผลว่าสามารถสร้ างสิ่งปลูก สร้ างหรื อใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ตามที่ต้องการตรวจสอบได้ หรื อไม่พร้ อมรายละเอียดการ
อนุญาต ข้ อห้ าม ข้ อจากัด ข้ อยกเว้ น ตามเนื ้อหากฎหมายจริ ง
ของแต่ละกฎหมาย
รู ปภาพที่ 6 แสดงหน้ าหลักของส่วนเจ้ าหน้ าที่ดูแล
ระบบ ที่ ต้ อ งท าการล็อ กอิ น เข้ า ระบบเพื่ อ ดูสถิ ติ ก ารใช้ งาน
ฟั งก์ ชันการตรวจสอบ โดยมี 4 ส่วนหลัก คือ 1) สรุ ปรายการ
การตรวจสอบ (Summary of Validation) 2) รายการการ
ตรวจสอบ (Validation Logs) 3) สรุ ป การประเมิ น ความพึง
พอใจในการใช้ งานระบบ (System Evaluation) และ 4)
รายการติดต่อเรา (Feedback)
รูปภาพที่ 6 ก แสดงสรุปจานวนการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ของผู้ ใช้ ซึ่ ง สามารถเลื อ กแสดงผลตาม

ระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น 3 วัน 7 วัน หรื อ 1 เดือน เป็ นต้ น โดย
สามารถแสดงจานวนการตรวจสอบทังหมดในช่
้
วงเวลาที่เลือก
สามารถแสดงตาแหน่งพืน้ ที่ที่ ถูกเลือกในการตรวจสอบบน
แผนที่ แยกสีต ามกลุ่มประเภทสิ่งปลูก สร้ าง สามารถแสดง
กราฟสรุ ปสถิ ติการตรวจสอบ แยกตามกลุ่มประเภทสิ่งปลูก
สร้ าง ระบบปฏิ บั ติ ก ารของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ผู้ ใช้ งาน
โปรแกรมแสดงหน้ าเว็บเพจที่ใช้ ซึ่งจะทาให้ ร้ ู พฤติกรรมของ
ผู้ใช้ งานระบบ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
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รูปภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้ าเว็บไซต์ landusephuket.com และ
ฟั งก์ชนั ตรวจสอบการใช้ ที่ดินบนหน้ าจออุปกรณ์สมาร์ ทโฟน
รูปภาพที่ 6 ข แสดงรายการการตรวจสอบทังหมดใน
้
ช่ ว งเวลาที่ ไ ด้ ท าการเลื อ ก แสดงย้ อนตามเวลาที่ ท าการ
ตรวจสอบจริ ง และรายละเอียดของระบบปฏิบตั ิการของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ผ้ ใู ช้ งาน โปรแกรมแสดงหน้ าเว็บเพจที่ใช้ รหัสสิ่ง
ปลูกสร้ างที่ทาการตรวจสอบ พร้ อมทัง้ IP address ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดเชิงพื ้นที่

ของ IP address ได้ รวมไปถึงตาแหน่งของพืน้ ที่ที่ได้ ทาการ
ตรวจสอบ ซึง่ สามารถคลิกเพื่อดูตาแหน่งบน Google Map ได้
ส่วนรูปภาพที่ 6 ค แสดงสรูปการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้ งานระบบตรวจสอบ ที่สามารถแสดงกราฟสรุปกลุม่ ผู้ใช้ งาน
ความสะดวกในการใช้ งานระบบตรวจสอบ ความถูกต้ องและ
ความน่าเชื่ อถือของผลการตรวจสอบ ประโยชน์ ที่ได้ รับจาก
ระบบตรวจสอบ และความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ระบบ
ตรวจสอบ

ไหน จากสถิติการเข้ าใช้ งานระบบที่ผา่ นมาหลังจากการเปิ ดใช้
งานวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีการเริ่ มบันทึกการใช้
งานระบบวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2561 มีการใช้ งานจานวน 1815 รายการ โดยสรุ ปแยก
ตามกลุม่ ประเภทสิ่งปลูกสร้ างตามรู ปภาพที่ 7 และมีการร่ วม
ประเมินการใช้ งานระบบจานวน 153 ครัง้ โดยสรุ ปแยกตาม
หัวข้ อตามรูปภาพที่ 8

ก

ข

รูปภาพที่ 7 สรุปจานวนรายการการตรวจสอบการใช้ ทดี่ ิน

ค

รูปภาพที่ 6 หน้ าระบบส่วนเจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบ (ก – ค)
5.4 การประยุ ก ต์ เ พื่ อ ใช้ งานจริ ง และการยอมรั บ จาก
หน่วยงาน
ระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่จงั หวัด
ภูเก็ตบนเว็บไซต์นี ้ สามารถเข้ าถึงด้ วยโปรแกรมแสดงหน้ าเว็บ
เพจ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะอยู่ที่

รูปภาพที่ 8 สรุปการร่วมการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบตรวจสอบการใช้ ทดี่ ิน

ระบบตรวจสอบนี ้ยังได้ รับการยอมรับจากสานักงาน
จัง หวัด ภูเ ก็ ต ในประเด็ น การบูร ณาการข้ อ มูล ภาครั ฐ ข้ า ม
หน่วยงาน ซึ่งเกิ ดประโยชน์ อย่างมากในการแก้ ไขปั ญหาใน
พื ้นที่ ปั ญหาการบริ การข้ อมูลของหน่วยงานรัฐ ปั ญหาความ
ขัดแย้ ง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทางสานักงานจังหวัดภูเก็ต
ได้ นาลิงค์เว็บไซต์ระบบตรวจสอบไปอยูบ่ นหน้ าเว็บไซต์จงั หวัด
ภูเก็ ต (http://www.phuket.go.th/) เพื่อแนะนาให้ ผ้ ูสนใจเข้ า
ไปใช้ งาน อีกทัง้ ยังส่งเสริ มให้ หน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นในพืน้ ที่ใช้ งานระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ ดิ น นี อ้ ี ก ด้ ว ย ในส่ว นภาคเอกชน ทางบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาการ
ประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ได้ มีการใช้ งานระบบอย่างต่อเนื่อง และ
ได้ มี ก ารร้ องขอการบริ การข้ อมู ล แบบ API เพื่ อ ให้ ทาง
ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาทางด้ า นกฎหมาย
สามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทเอกชนต่อไป
6. สรุ ปผล
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่ากระบวนการในการจัดทา
ฐานข้ อมู ล เชิ ง โครงสร้ างและเชิ ง พื น้ ที่ ที่ ไ ด้ ออกแบบและ
ปรับปรุ งใหม่มีลกั ษณะที่เป็ นระเบียบตามขันตอน
้
มีหลักการ
และโครงสร้ างของกระบวนการมีความยืดหยุน่ สะดวกต่อการ
ทาซ ้าในกรณีที่มีการแก้ ไขเนื ้อหากฎหมาย หรื อเพิ่มกฎหมาย
ใหม่ ๆ ในพื ้นที่ หรื อในกรณีที่ต้องการประยุกต์ใช้ กระบวนการ
ในพื น้ ที่ อื่ น ๆ เนื่ อ งจากกระบวนการที่ ได้ อ อกแบบนัน้ ขจัด
ปั ญ หาด้ า นการผูก ติ ด กัน ของโครงสร้ างข้ อ มูล แผนที่ และ
ตรรกะในการตรวจสอบการใช้ ที่ดินกับกฎหมายต่าง ๆ และได้
ประยุกต์ใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณ
มาใช้ ในการวิเคราะห์และสกัดข้ อมูลเนื ้อหากฎหมาย ส่งผลให้
สามารถจัดทาฐานข้ อมูลในรูปแบบโครงสร้ างตาราง ซึง่ สะดวก
ต่อการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การสร้ างตรรกะการตรวจสอบ
การจัดเก็ บและแก้ ไขเพิ่มเติ มได้ อย่างรวดเร็ วผ่านโปรแกรม
จัด การฐานข้ อ มูล อี ก ทัง้ ยัง ท าให้ ก ารออกแบบและพัฒ นา
ระบบตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินทาได้ โดยง่าย ลดปั ญหา
ต่าง ๆ ในการใช้ งานระบบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
ตรวจสอบ ให้ สามารถเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
แก้ ปัญหาที่เกี่ ยวข้ องกับ กระบวนการบังคับใช้ กฎหมายและ

ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบการใช้ ที่ดินของหน่วยงาน
รั ฐ ในท้ องถิ่ น ตามนโยบายรั ฐ ที่ ส่ ง เสริ ม การให้ หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส่แ ละก้ าวลา้ น าสมัย (Smart
Government) รวมถึ ง การยอมรั บ จากภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ ได้ อ ย่า งรวดเร็ ว
สะดวก ส่งผลดีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้
เป็ นเมืองต้ นแบบอัจฉริ ยะ (Smart City)
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