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 งานวิจัยและพัฒนา “ระบบบูรณาการฐานขอมูลดานกฎหมายและนโยบายการ

ใชประโยชนที่ดินภาครัฐขามหนวยงาน (www.landusephuket.com)” เปนงานวิจัยที่

มุงเนนการแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการใหบริการประชาชน อีกทั้งยังสงเสริมการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

ใชประโยชนที่ดินและผังเมืองใหมีประสิทธิภาพ สรางความโปรงใสและมธีรรมาภิบาลในการ

ทํางานรวมกัน ลดปญหาความขัดแยงเชิงพื้นที่ระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่  

งานวิจัยนี้เปนผลงานที่ใชประโยชนไดจริง ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ

ในทองถิ่นที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานการนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการกําหนดนโยบาย

ระดับองคกร ทั้งนี้กระบวนการวิจัย การพัฒนา และเทคโนโลยีที่ใช ยังสามารถประยุกตไปใช

ในงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่ดานอื่น ๆ ตามภาระหนาที่ของหนวยงานบริหารสวนภูมิภาค

และทองถิ่น เชน การจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่น การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ การทองเที่ยว 

การจัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการดานสาธารณสุข เปนตน คูมือ

ถายทอดงานวิจัยและเทคโนโลยีนี้แบงออกเปน ๒ สวนตามกลุมเปาหมาย คือ สวนขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลดานกฎหมายและนโยบายการใชประโยชน

ที่ดิน สําหรับผูบริหารและผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานคลาวดแพลตฟอรม สามารถนําองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชนเชิงนโยบาย 

ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และสวนขั้นตอนการใชงานระบบตรวจสอบบนเว็บไซต 

www.landusephuket.com สําหรับเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป สามารถนําองค

ความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชนเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล 
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การวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลดานกฎหมาย 

และนโยบายการใชประโยชนที่ดินภาครัฐขามหนวยงาน  

 

๑.๑ บทนํา 

การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไดมีการ

ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยในป ๒๕๕๔ ทีมนักวิจัยเร่ิมศึกษาการเปล่ียนแปลงและการ

ขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่ ตําบลกมลา (Onthong and Wongsai, 2012) ซ่ึงไดมี

การศึกษากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตาม

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๒๒ และไดสรางแผนที่ตามขอกําหนดใน

กฎหมายมาใชในการวิเคราะห ท้ังนี้แผนท่ีท่ีไดจะอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัลที่ใชงานบนระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ตอมาทีมวิจัยไดตอยอด

งานวิจัยโดยขยายผลไปยังพื้นที่ศึกษาตําบลเชิงทะเล และไดประยุกตใชเทคโนโลย ีGIS ในการ

จัดทําแผนท่ีและขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการที่ดิน ใหอยูในรูปฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 

และแสดงแผนที่บนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพรผานทางเว็บไซต จากการศึกษาขางตน

พบวาการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศดานเครือขาย

อินเทอรเน็ต สามารถอํานวยความสะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจายในการจัดการขอมูลเชิง

พื้นที่ของกฎหมายไดเปนอยางดี (ดิษฐนันท เส็นฤทธิ์, 2557)  

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางทีมวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับ

ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายภาครัฐซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงผูใช

สามารถตรวจสอบส่ิงปลูกสรางในพื้นที่ของตัวเองใหเปนไปตาม (๑) กฎกระทรวงใหใชบังคับผัง

เมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง

ส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ป 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๒๒ (อดิศร รัชนิพนธ 

และคณะ, 2559) และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประยุกตใชบริการเว็บโฮสต้ิงบนคลาวด เพื่อเพิ่ม

เสถียรภาพและความสามารถของการขยายตัวของระบบในอนาคตตามความตองการใชงาน 

(แสงดาว วงคสาย และคณะ, 2561) ระบบดังกลาวไดเปนตนแบบระบบตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (www.landusephuket.com) ที่ใหบริการถึงทุกวันนี้ 
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๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัยและพัฒนา  

การพัฒนาระบบตนแบบ (เขาถึงไดท่ี http://landuse.te.psu.ac.th/phuket) ไดมีการ

สรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของแผนที่แนบทายกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับจากการแปลงขอมูลจากแผนที่

แนบทายที่อยูในรูปแบบ ไฟล AutoCAD (.DWG) ใหเปนรูปแบบ Shapefile (.SHP) ไดพบ

ปญหาและขอจํากัดในการนํามาใชงาน โดยมีสาเหตุหลัก ๆ คือ  

๑. แผนที่แนบทายกฎหมายถูกทําขึ้นเพื่อใชประกอบการบังคับใชกฎหมายในรูปแบบ

แผนที่บนกระดาษเปนหลัก ทําใหขอบเขตรูปหลายเหล่ียมที่สรางขึ้นในไฟล 

AutoCAD ไมตรงกับพื้นที่และขนาดจริง เชน ความกวางถนน และเกิดชองวาง หรือ 

มีการเหล่ือมกันของรูปหลายเหล่ียมที่อยูติดกัน 

๒. แผนที่แนบทายกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับถูกทําขึ้นจากตางหนวยงาน สงผลใหเกิดความ 

คลาดเคล่ือนเชิงพิกัดของขอมูล ซ่ึงเกิดจากปญหาดานการจัดเก็บขอมูลใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน  

นอกจากนั้น ประเภทส่ิงปลูกสราง ขอหาม ขอจํากัด และขอยกเวนตาง ๆ ของส่ิงปลูกสรางใน

แตละกฎหมายที่ทําการศึกษามีรายละเอียดที่แตกตางกัน เชน ความสูงของอาคารส่ิงปลูกสราง 

อีกทั้งยังมีความสับสนของการตีความตัวบทกฎหมาย คํานิยาม และการอางถึงประเภทส่ิงปลูก

สรางและพื้นท่ี (หรือโซน) ตาง ๆ ระหวางกฎหมาย ทําใหมีเกิดความซับซอนในการกําหนดกฎ 

(Rule) และตรรกะ (Logic) ในการประมวลผลการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน การ

ออกแบบระบบฐานขอมูลและตรรกะการวิเคราะหผลการตรวจสอบที่อางอิงจากการศึกษา

เนื้อหากฎหมายทั้ง ๓ ฉบับจึงเปนแบบยึดติดกันระหวางกฎหมายและแผนที่ (Map-regulation 

coupling) ทําใหเกิดขอจํากัดในการขยายระบบใหสามารถตรวจสอบกฎหมายอืน่ ๆ หรือหากมี

การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายขึ้นในอนาคต ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อ  

๑. ออกแบบกระบวนการและจัดทําฐานขอมูลเชิงโครงสราง (Structure data) และ

ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ของกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน

ท่ีมีการบังคับใชในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รองรับการเปล่ียนแปลง และเพิ่มกฎหมาย

ควบคุมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

๒. ออกแบบและปรับปรุงระบบตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อความ

นาเชื่อถือของระบบและความสะดวกในการใชงานของผูใช 
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๑.๓ การดําเนินงานวิจัยและกระบวนการ 

ในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลดานกฎหมายและนโยบายการใชประโยชนที่ดิน

ภาครัฐขามหนวยงาน (www.landusephuket.com) ไดมีการจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหม

โดยมีการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๕ 

ฉบับ (ตามตารางที่ ๑) ซ่ึงเพิ่มจากเดิม ๒ ฉบับ คือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาตอง เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง 

ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลเมืองปาตอง 

ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกฎหมายทั้งสองถูกนํามาใชเพื่อเปนตัวแทน

ขอมูลในกรณีที่มีการแกไข เพิ่มเติมเนื้อหากฎหมาย และมีการเพิ่มขึ้นของกฎหมายที่บังคับใชใน

พื้นที่ เพื่อทดสอบความสะดวกในการจัดทําขอมูลของกระบวนการจัดทําขอมูลทั้งขอมูลเชิง

โครงสรางและขอมูลเชิงพื้นที่ จากการวิเคราะหปญหาเบื้องตน ไดมีการหาแหลงขอมูลที่

เกี่ยวของอื่น ๆ เพิ่มเติมมาประกอบการจัดทําฐานขอมูล โดยขอมูลดังกลาวแสดงดังตารางที่ ๒ 

และ ๓ 

 

ตารางที่ ๑ กฎหมายการใชประโยชนทีดิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ใชในการศึกษาวิจยัและพัฒนา 

กฎหมายควบคุมการใชที่ดิน 

๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ป พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        

ป พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         

ป พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาตอง เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลเมืองปาตอง  

ตําบลปาตอง อาํเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ตารางที่ ๒ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ขอกําหนด ประกาศตาง ๆ 

๑. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๓ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕ (๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. ประเภทของการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  

๘. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ตารางที่ ๓ ขอมูลดานภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ขอมูล ป พ .ศ.  แหลงที่มา 

๑. ภาพถายทางอากาศออรโธสีเชิงเลข ๒๕๔๙ กรมพัฒนาที่ดิน 

๒. ภาพถายดาวเทียม THOES ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

๓. แผนที่เสนถนน ๒๕๕๕ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 

๔. แผนที่ขอบเขตการปกครอง  ๒๕๕๔ กรมการปกครอง 

๕. แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข  ๒๕๕๒ กรมพัฒนาที่ดิน 
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๑.๔ กระบวนการจัดทําฐานขอมูลเชิงโครงสรางและเชิงพ้ืนที่ 

กระบวนการจัดทําฐานขอมูลเชิงโครงสรางและเชิงพื้นที่ของระบบการตรวจสอบการใช

ที่ดินจังหวัดภูเก็ต (www.landusephuket.com) สามารถแสดงไดดังรูปภาพที่ ๑ โดยมี

กระบวนการหลักคือ กระบวนการวิเคราะหเนื้อหากฎหมาย และกระบวนการสรางแผนที่พื้นที่

โซนของแตละกฎหมาย 
 

 
รูปภาพที ่๑ กระบวนการจัดทําฐานขอมูลเชิงโครงสรางและเชิงพื้นที่ 

๑.๔.๑ กระบวนการวิเคราะหเน้ือหากฎหมาย  

กระบวนการวิเคราะหและตีความขอบังคับตามกฎหมายถือวามีความสําคัญมาก ทางผูวิจัย

จึงไดออกแบบกระบวนการวิเคราะหขอความและทําการสกัดดัชนีตาง ๆ จากตัวบทกฎหมายทัง้

ดานเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชิงคุณภาพไดนําหลักการและเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเชิง

คุณภาพ  (Qualitative content analysis)  ( เอื้ อมพร  ห ลิน เจ ริญ , 2555 ; Hsieh and 

Shannon, 2005) มาจัดทํารายการดัชนีส่ิงปลูกสราง พื้นที่โซน และคําอธิบายขอจํากัด 

ขอยกเวน โดยการใชแบบฟอรมการสกัดขอมูล (Data extraction form) ซ่ึงผูวิจัยทุกคนได

รวมกันออกแบบ และทําความเขาใจ จากนั้นผูวิจัยแตละคนจึงไดทําความเขาใจตัวบทกฎหมาย  
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รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด แลวทําการคนหาดัชนีส่ิงปลูกสราง คําอธิบายพื้นที่โซน 

ขอจํากัด ขอยกเวน พรอมท้ังสรุปลงในแบบฟอรมการสกัดขอมูล หลังจากนั้นนําผลจากการ

สกัดขอมูลมาตรวจสอบภายในระหวางผูวิจัย เพื่อใหแนใจถึงความถูกตองในการตีความ และ

ความครบถวนของดัชนีตาง ๆ ของแตละกฎหมาย แลวทําการสรุปขอมูลทั้งหมดแบงออกเปน

หมวดหมู โดยที่คําอธิบายพื้นที่โซนจะถูกนําไปใชในการประกอบการสรางแผนที่โซนตอไป ทั้งนี้

การวิเคราะหเน้ือหาพบวามีลักษณะของเง่ือนไข ขอจํากัด และขอยกเวนที่กําหนดตามตัวบท

กฎหมายอยู ๕ ประเภท แสดงตามตารางที่ ๔ และไดมีการจัดกลุมประเภทขอหาม/เง่ือนไข

ขอกําหนดในกฎหมายใหมีความสอดคลองกัน ซ่ึงทําใหมีการแปลงขอหามบางขอใหเปนการ

อนุญาตโดยมีเง่ือนไขหรือขอจํากัด เพื่อใหสามารถจัดขอกําหนดตามกฎหมายไปในทางเดียวกัน 

งายตอความเขาใจและการแสดงผลการตรวจสอบ ตัวอยางการแปลงขอหาม/เง่ือนไขขอกาํหนด

ในกฎหมายแสดงในตารางที่ ๕ 

สวนการวิเคราะหเนื้อหาเชิงปริมาณ (Quantitative content analysis) (Lock and 

Seele, 2015) ไดนําโปรแกรมตัดแบงคําสําหรับขอความภาษาไทย เล็กซโต (LexTo) ที่พัฒนา

โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) มาใชในการตัดแบงคํา

เนื้อหาในกฎหมาย หลังจากนั้นใชการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรทําการนับความถี่ของคํา และ

กําหนดดัชนีของคําตาง ๆ  เรียงลําดับคํา เพื่อนําไปทําการตรวจสอบขามกับดัชนีส่ิงปลูกสรางที่

ไดทําการสกัดดวยแบบฟอรมการสกัดขอมูล เพื่อใหมั่นใจวาไมมีดัชนีส่ิงปลูกสรางใดถูกละเลย

ไป สุดทายทําการจัดดัชนีส่ิงปลูกสราง คําอธิบายพื้นที่โซน ขอจํากัด ขอยกเวน ใหอยูใน

โครงสรางตาราง โดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มี

พื้นที่ซอนทับพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองรวม และกฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๑๕ จึงทําใหมี

พื้นที่โซนท้ังหมด ๒๖ โซน กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ป พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพื้นที่โซน ๔ โซน 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ มีพื้นที่โซน ๓ โซน กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพื้นที่โซน ๑๖ โซน และเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองปาตอง พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพื้นที่โซน ๒ โซน ทั้งนี้มีดัชนีส่ิงปลูกสรางรวมทั้งหมด ๓๘๘ ดัชนี 

โดยแบงออกเปน ๖ กลุมคือ อาคารพาณิชย (๘ ดัชนี) โรงงาน (๓๑๔ ดัชนี) สถานที่เกี่ยวกับ

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ (๒๐ ดัชนี) โครงสรางพื้นฐาน (๑๑ ดัชนี) อาคารที่อยูอาศัย (๖ ดัชนี) 

และอาคารสาธารณะ (๒๙ ดัชนี) หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหตารางไขวและเมทริกซเพื่อ

ศึกษาลักษณะและกําหนดตรรกะการตรวจสอบตามเง่ือนไขประเภทส่ิงปลูกสรางและพื้นที่โซน 
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ตารางที่ ๔ สรุปประเภทขอหามทั่วไปตามขอความในกฎหมาย 

ประเภท ตัวอยางเน้ือหากฎหมาย 

๑) หามโดยไมมีเง่ือนไข  “หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช

อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารดังตอไปนี้ ...” 

๒) หามโดยมีเง่ือนไข  “หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช

อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารดังตอไปนี้  ...

ยกเวน” 

๓) อนุญาตโดยไมมีเง่ือนไข ขอจํากัด “ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ …” 

๔) อนุญาตโดยมีเง่ือนไข ขอจํากัด  “สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น 

ใหใชเพิ่มไดอีกไมเกิน …” 

๕) ไมไดกลาวถึงในกฎหมาย   

 

ตารางที่ ๕ ตัวอยางการแปลงขอหาม/เง่ือนไขขอกําหนดในกฎหมาย 

ขอหาม/เงื่อนไขเดิม ขอหาม/เงื่อนไขที่ไดรับการแปลง 

หามโดยไมมีเงื่อนไข 

“ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ 

ซ้ือขายหรือเกบ็เศษวัสดุ” 

อนุญาตโดยมีขอจํากัด 

“อนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน

การใชอาคารพาณิชย (อาคารเด่ียว ตึกแถว

หรือชุด) โดยตองไมใชการซ้ือขายหรือเก็บเศษ

วัสดุ” 

หามโดยมีเงื่อนไข 

“หามกระทาํการติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางขึ้น

สําหรับติดหรือต้ังปายเหนอืที่สาธารณะที่มี

ขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนกั

รวมทั้งโครงสรางเกิน ๑๐ กิโลกรัม” 

อนุญาตโดยมีขอจํากัด 

“อนุญาตใหติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางขึ้น

สําหรับติดหรือต้ังปายเหนอืที่สาธารณะ

กอสราง โดยมขีนาดไมเกิน ๑ ตารางเมตร 

หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางไมเกิน ๑๐ 

กิโลกรัม” 
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๑.๔.๒ กระบวนการสรางแผนที่พ้ืนที่โซนของแตละกฎหมาย 

หลังจากสรุปคําอธิบายพื้นที่โซนจากขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหากฎหมายและไดทําการ

ตรวจสอบความถูกตองภายใน พบวาส่ิงสําคัญที่สุดในการแกปญหาความไมถูกตองเชิงพื้นที่ที่

พบในการจัดทําระบบตนแบบการตรวจสอบการใชที่ดิน คือความถูกตองของ (๑) เสนขอบเขต

เกาะภูเก็ตและเกาะตาง ๆ ที่อางอิงจากระดับน้ําทะเลสูงสุด (๒) แนวถนนและเสนกึ่งกลางถนน 

และ (๓) เสนระบบความสูง และ (๔) พื้นที่ขอบเขตสถานที่สําคัญที่ระบุในกฎหมาย เนื่องจาก

พื้นที่โซนทั้งหมดจะถูกกําหนดและอางอิงจากคุณลักษณะกายภาพของพื้นที่ทั้งส่ีประเภทนี้ 

ดังน้ันจึงไดจัดทําขอมูลคุณลักษณะเหลานี้ใหมีความถูกตองกอนเร่ิมการสรางแผนที่พื้นที่โซน

จากขอมูลประกอบอื่น ๆ โดย 

(ก) ไดนําเสนขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะตาง ๆ จากแผนที่แนบทายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใชเปนเสนขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะ

ตาง ๆ หลังจากที่ไดทําการแปลงจากไฟล AutoCAD (.DWG) ซ่ึงมีการกําหนดพิกัดอยูแลว มา

เปน Shapefile (.SHP) ที่อยูในระบบพิกัด  WGS 84/UTM Zone 47N แลวนํามาตรวจสอบ

ตําแหนงกับภาพถายดาวเทียม THOES ป ๒๕๕๗ และภาพถายทางอากาศออรโธสีเชิงเลข ป 

๒๔๔๙ รวมถึงภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth และพบวามีความถูกตองเชิงพิกัด

คอนขางสูง มีเพียงประมาณรอยละ ๓ – ๕ ของเสนขอบเขตที่ไมตรงกับแนวขอบเกาะภูเก็ต ซ่ึง

พบมากทางดานแนวชายฝงทางตะวันออกของเกาะ เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของพื้นที่

ปาชายเลนเมื่อเวลาผานไป หรือเกิดจากมีการสรางแนวเขื่อนกันคล่ืนขึ้นมาใหม ในสวนที่มีการ

เปล่ียนแปลงนั้นไดมีการปรับแกใหถูกตองและเปนปจจุบันใหมากที่สุด 

(ข) ไดนําขอมูลเสนแนวกึ่งกลางถนน ป ๒๕๕๕ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดภูเก็ต มาใชเปนขอมูลอางอิง หลังจากไดมีการตรวจสอบและปรับแกความถูกตองกับ

ภาพถายดาวเทียม THOES ป ๒๕๕๗ และภาพถายทางอากาศออรโธสีเชิงเลข ป ๒๕๔๙ 

รวมถึงภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth และพบวามีความถูกตองเชิงพิกัดคอนขางสูง 

ทั้งนี้มีเพียงประมาณรอยละ ๕ ท่ีไมถูกตอง ซ่ึงสวนใหญเกิดจากมีการกอสรางถนนใหม หรือ

เปล่ียนแปลงพื้นที่ถนน ทั้งนี้พื้นที่ถนนที่มีการเปล่ียนแปลงสวนใหญไมอยูในพื้นที่ที่ตองใชในการ

อางอิงเพื่อสรางแผนที่พื้นที่โซน เชน จุดตัดถนนหลัก สวนพืน้ที่ที่มีผลตอการนําไปใชอางอิงนั้น

ไดมีการปรับแกใหถูกตองและเปนปจจุบันใหมากที่สุด 
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(ค) ไดนําขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข ป ๒๕๕๒ ที่มีความละเอียดถึง ๕ เมตร มาใช

ในการสรางแผนที่ระดับความสูงที่ระดับ ๘๐ เมตร เพื่อใชในการอางอิงแนวพื้นที่โซน โดยใช

ฟงกชัน Contour Extraction ในโปรแกรม QGIS 

(ง) ไดทําการดิจิไตซรูปปดหลายเหล่ียม (Polygon) ขอบเขตพื้นที่สถานที่สําคัญที่ไดระบุไว

ในกฎหมาย เชน โรงเรียน วัด สถานที่ทางประวัติศาสตร ฯลฯ จากภาพถายดาวเทียม THOES 

ท่ีไดทําการเพิ่มความละเอียดดวยภาพขาว-ดํา (Pan-Sharpening) และภาพถายดาวเทียม

ความละเอียดสูงจาก Google Earth 

จากนั้นไดทําการสรางแผนที่พื้นที่โซนของกฎหมายทั้งหมด โดยการสรางรูปปดหลาย

เหล่ียมของพื้นที่โซนตาง ๆ ตามคําอธิบายพื้นที่โซนตามที่ระบุในกฎหมายตาง ๆ เชน การสราง

กันชน (Buffer) การตัด (Cut) การรวม (Union) การซอนทับ (Intersect) ตามกระบวนการ

ประมวลผลทางภูมิศาสตร (Geoprocessing) กับรูปปดหลายเหล่ียมขอบเขตเกาะภูเก็ต และ

เกาะตาง ๆ เสนแนวกึ่งกลางถนน เสนระดับความสูง และรูปปดหลายเหล่ียมสถานที่สําคัญที่ถูก

ระบุในกฎหมาย จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองทางโทโปโลยี (Topology checking) 

ของรูปปดหลายเหล่ียม ความถูกตองเชิงพื้นที่ดวยคอมพิวเตอร  (Computer-based 

visualized validation) และการตรวจสอบภาคสนาม (Ground survey validation) เพื่อ

ไมใหเกิดปญหาความถูกตองเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ ไดมีการใชรูปปดหลายเหล่ียมของพืน้ที่โซน

บางสวน เชน พื้นท่ีเขตปาสงวน พื้นท่ีน้ําปากคลอง จากแผนที่แนบทายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๓ และ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใชรวมในการสรางแผนที่ดวย 

 

๑.๔.๓ กระบวนการเพ่ิมกฎหมายใหมในระบบการตรวจสอบ 

เมื่อไดฐานขอมูลโครงสรางตารางและแผนที่พื้นที่โซนตามกระบวนการดังรูปที่ ๑ แลวจึงมี

การทดสอบกระบวนการเพิ่มกฎหมายใหม โดยนํากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีลักษณะแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาตอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีลักษณะเพิ่ม

ขอกําหนดและพื้นที่จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ป พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการทดสอบการเพิ่มกฎหมายไดนํากฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ 
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มาผานกระบวนการ ตามรูปที่ ๑ เพื่อใหไดดัชนีตาง ๆ ที่อยูในโครงสรางตารางและแผนที่พื้นที่

โซนของแตละกฎหมายท่ีตองการนํามาเพิ่มในระบบ หลังจากนั้นจึงไดมีการตรวจสอบความ

ถูกตองโดยการวิเคราะหตารางไขวและแบบเมทริกต และการวิเคราะหเชิงพื้นที่กับตารางดัชนี

และแผนที่ของกฎหมาย ๓ ฉบับเดิมที่มีอยูแลวในระบบ กระบวนการเพิ่มฐานขอมูลกฎหมายใน

ระบบการตรวจสอบสามารถแสดงไดตามรูปที่ ๒ 
 

 
รูปภาพที ่๒ กระบวนการเพิ่มฐานขอมลูกฎหมายในระบบการตรวจสอบ 

 

๑.๔.๔ การปรับปรุงระบบตนแบบการตรวจสอบการใชที่ดิน 

ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการใชงานระบบตนแบบ และการปองกันปญหาอื่น ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต ทางผูวิจัยจึงไดออกแบบสถาปตยกรรมระบบใหม โดยมีขอสําคัญดังนี้ 

(ก) มีการประยุกตใชบริการเว็บโฮสต้ิงบนคลาวด  (Web hosting on cloud service) 

เพื่อแกปญหาเสถียรภาพของระบบ และเพิ่มความสามารถของการขยายตัวของระบบในอนาคต

ตามความตองการใชงาน (On-demand scalability) 

(ข) มีการแยกเคร่ืองแมขายบริการเว็บ (Web server) และเคร่ืองแมขายบริการแผนที่ 

(Map server) ออกจากกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลใหมีความรวดเร็วขึ้นและ

รองรับการขยายตัวและเพิ่มขอมูลแผนที่พื้นที่โซนของกฎหมายใหมในอนาคต 
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(ค) มีการประยุกตใชเทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) และ 

JSON มาใชในการติดตอส่ือสารระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชกับเคร่ืองแมขายเว็บและ

เคร่ืองแมขายแผนที่ เพื่อใหการทํางานของระบบและการแสดงผลรวดเร็วขึ้น ซ่ึงโปรแกรมการ

ตรวจสอบกฎหรือตรรกะในการตรวจสอบการใชที่ ดินจะมีการประมวลผลบนเคร่ือง

คอมพิวเตอรของผูใช ลดปญหาการผูกติดกันของการแสดงผล (Presentation layer) การ

ประมวลผล (Application layer) และชั้นจัดเก็บขอมูล (Data layer) สถาปตยกรรมใหมของ

ระบบสามารถแสดงไดดังรูปที่ ๓ 

(ง) การออกแบบหนาเว็บไซตใหมีลักษณะโครงสรางหนาเดียว (One page template) 

และใชกลองขอความ (Lightbox) ในการแสดงผลการตรวจสอบ เพื่อลดความยุงยาก ซับซอน

ในการใชงาน 

(จ) ออกแบบหนาเว็บไซตใหรองรับการแสดงผลบนอุปกรณที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน 

(Responsive web page) เพื่อรองรับการใชงานระบบจากอุปกรณสมารทโฟน (Smart 

phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 

(ฉ) ออกแบบระบบใหมีการเก็บบันทึกการใชงานระบบ รวมถึงบันทึกผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชงานระบบตรวจสอบ เพื่อใหผูดูแลระบบ (Administer) สามารถติดตามสถิติ

การใชงานได และเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการพัฒนาตอยอดฟงกชันการทํางานในอนาคต หรือ

แกไขพัฒนาใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตอไป 
 

 
รูปภาพที ่๓ สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินบนคลาวดแพลตฟอรม 



    
 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

๑๒ 
ระบบบูรณาการฐานขอมูลดานกฎหมายและนโยบายการใชประโยชนท่ีดินภาครัฐขามหนวยงาน  

www.landusephuket.com 

 

 

กระบวนการทํางานหลักของระบบตรวจสอบเวอรชันใหม เร่ิมจากผูใชเขาถึงระบบผาน

โปรแกรมเปดหนาเว็บไซต (Web browser) บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช ระบบสามารถ

แสดงแผนที่กฎหมายตาง ๆ โดยการรองขอบริการแผนที่ผานโปรโตคอล WMS (Web Map 

Service) ผาน OpenLayer Map API สวนฟงกชันการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน มีการ

ทํางานเร่ิมจากผูใชกําหนดพิกัดตําแหนงพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบบนแผนที่ฐาน (จาก Google 

Satellite Image) จากนั้น OpenLayer Map API จะทําการสงตําแหนงพิกัดไปยังเคร่ืองแม

ขายบริการแผนที่เพื่อทําการตรวจสอบดัชนีพื้นที่โซนของแตละกฎหมาย แลวทําการสงกับมายัง

เคร่ืองคอมพิวเตอรผูใชในรูปแบบ JSON หลังจากนั้นทําการสงขอมูลดัชนีพื้นที่โซน พรอมกับ

ดัชนีส่ิงปลูกสรางที่ไดทําการเลือกตามที่ตองการตรวจสอบไปยังเคร่ืองแมขายบริการเว็บ เพื่อ

ทําการดึงขอมูลการอนุญาต ขอหาม ขอจํากัด และขอยกเวนตามเนื้อหากฎหมายในตาราง

ฐานขอมูลมาแสดงผล 
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การใชงานบริการตรวจสอบการใชทีด่นิตามกฎหมายควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่

จังหวัดภเูก็ตบนเว็บไซต www.landusephuket.com 
 

๒.๑ หนาหลักของเว็บไซตตรวจสอบการใชที่ดิน 

รูปภาพที่  ๔  แสดงหนา เว็บไซตระบบตรวจสอบบนคอมพิวเตอร  ทั้ งนี้ เว็บไซต  

www.landusephuket.com ยังสามารถแสดงหนาเว็บไซตบนหนาจออุปกรณสมารทโฟนได

ตามรูปภาพที่ ๕ 
 

 
 

 
 

รูปภาพที ่๔ หนาเว็บไซตระบบตรวจสอบบนคอมพิวเตอร 

ก 

ข 

http://www.landusephuket.com/
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รูปภาพที ่๕ หนาเว็บไซตระบบตรวจสอบบนหนาจออุปกรณสมารทโฟน 
 

หนาหลักของเว็บไซต ประกอบดวย ๔ สวนหลัก คือ ๑) บริการของเรา ๒) นโยบายและ

กฎหมาย ๓) งานศึกษาวิจัย และ ๔) ติดตอเรา ท้ังนี้หนาเว็บไซตยังแสดงสวนอื่น ๆ ที่สําคัญ 

เชน สวนแสดงรายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับในรูปแบบอินโฟกราฟกส (Infographics) 

และยังสามารถดาวนโหลดเอกสารกฎหมายได รวมไปถึงสวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

การเขาถึงสวนการบริการตรวจสอบของระบบตรวจสอบการใชที่ดิน ผูใชสามารถคลิกเลือก 

“บริการของเรา” จากเมนูทางดานบนของหนาเว็บไซต หรือคลิกปุม “ตรวจสอบ” ตรงกลาง

หนาเว็บไซต (ตามรูปภาพที่ ๔ ก) หนาเว็บไซตจะเล่ือนไปยังสวนการบริการตรวจสอบ ซ่ึงจะ

แสดงแผนทีแ่ละขอมูลรายละเอียดพื้นที่ในตารางดานขวามือของแผนที่ (รูปภาพที่ ๔ ข) 

 

๒.๒ การแสดงแผนที่ฐาน 

แผนที่ฐานเร่ิมตนที่นํามาแสดงใหผูใช คือ แผนท่ีภาพถายทางอากาศ ทั้งนี้ ผูใชสามารถ

เลือกแสดงแผนที่ฐานไดทั้งแบบภาพถายทางอากาศ หรือแผนที่ถนน ที่มีรายละเอียดของถนน 

ชื่อถนนและสถานที่ ผูใชสามารถเลือกเปล่ียนแผนที่ฐานโดย 

๑) คลิกบนปุม “แสดงแผนที่ฐาน” ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๖  

๒) คลิกเลือก “ภาพถายทางอากาศ” หรือ “แผนที่ถนน” 
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รูปภาพที ่๖ การแสดงแผนที่ฐาน 

 

 
 

รูปภาพที ่๗ การแสดงแผนที่กฎหมาย 
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๒.๓ การแสดงแผนที่กฎหมาย 

แผนท่ีเร่ิมตนที่ระบบแสดงใหผูใชคือ แผนที่ขอบเขตการปกครองและพื้นที่สาธารณะ ซ่ึง

พื้นที่สาธารณะจะรวมไปถึง พื้นท่ีแหลงน้ําสาธารณะ ถนนสาธารณะ (เฉพาะถนนหลัก) และ

พื้นที่ตามแนวสายสงไฟฟาแรงสูงของ กฟฝ. ผูใชสามารถเลือกแสดงแผนที่กฎหมายโดย 

๑) คลิกบนปุม “แสดงแผนที่กฎหมาย” ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๗ 

๒) คลิกเลือก “เขตการปกครอง - พ้ืนที่สาธารณะ” หรือ  

“ประกาศสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๕๓)” หรือ 

“กฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙)” หรือ 

“กฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒)” หรือ 

“กฎหมายผังเมือง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘)” หรือ 

“เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาตอง” 

ทั้งนี้จะมีรายละเอียดพื้นที่โซนของแตละกฎหมายแสดงในตารางดานขวามือของแผนที่ 

 

๒.๔ การเลือกพิกัดและการตรวจสอบการใชที่ดิน 

ผูใชสามารถเลือกพิกัดบนพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบการใชที่ดินตามกฎหมายการใช

ประโยชนที่ดินไดบนแผนที่ ทั้งนี้ระบบจะอนุญาตใหผูใชเลือกปกพิกัดบนแผนที่ไดก็ตอเมื่อผูใช

ทําการขยายแผนที่ถึงระดับหนึ่งกอน เพื่อความถูกตองในการเลือกพิกัดและการประมวลผลการ

ตรวจสอบ ผูใชสามารถเลือกพิกัดและทําการตรวจสอบการใชที่ดินไดตามขั้นตอนดังนี้  

กรณีผูใชใชงานเว็บไซตบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ หรือแบบแลปท็อปคอมพิวเตอร 

๑) ใชเมาสคลิกบนปุมเคร่ืองหมาย “+”เพื่อทําการขยายแผนที่  หรือ คลิกบนปุม

เคร่ืองหมาย “-” เพื่อทําการยอแผนที่ (ปุม ยอ/ขยายแผนที่อยูที่มุมซายบนของแผนที่ 

ตามรูปภาพที่ ๘) หรือ ใชเมาสวางบนแผนที่แลวทําการหมุนลูกกล้ิงเมาส (Scroll 

wheel) เพื่อยอ-ขยายแผนที่ 

๒) คลิกเมาสบนแผนที่คางไว (เมาสเคอรเซอรจะเปล่ียนเปนรูปมือ) เพื่อทําการเล่ือนแผน

ที่ไปยังพื้นที่ที่ตองการ 

๓) เมื่อขยายแผนที่ตรงตําแหนงพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบ ใหคลิกเมาสบนแผนที่ตรง

ตําแหนงที่ตองการ ระบบจะแสดงหมุดแสดงพิกัดตรงตําแหนงนั้น แลวแสดงหนาตาง

ใหผูใชเลือกประเภทส่ิงปลูกสราง 
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รูปภาพที ่๘ การเลือกพิกัดและการตรวจสอบการใชที่ดิน 
 

ผูใชสามารถเลือกประเภทส่ิงปลูกสรางตาม (ก) กลุม/ประเภท (ข) ส่ิงปลูกสรางที่

ตรวจสอบบอย และสามารถ (ค) คนหาส่ิงปลูกสรางที่ไดทําการสรางดัชนีไวใน

ฐานขอมูลของระบบ (ตามรูปภาพที่ ๙)  
 

 
 

รูปภาพที ่๙ การเลือกประเภทส่ิงปลูกสราง 
 

๔) หลังจากทําการเลือกประเภทส่ิงปลูกสราง ผูใชสามารถตรวจสอบส่ิงปลูกสรางกับ

กฎหมายการใชประโยชนที่ดินที่บังคับใชในพื้นที่ที่ไดทําการเลือกพิกัด โดยการคลิกที่

ปุม “ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน” (ตามรูปภาพที่ ๙ ก) ระบบจะแสดงผลตาม

รูปภาพที่ ๑๐ ก ทั้งนี้ผูใชสามารถตรวจสอบทุกส่ิงปลูกสรางทั้งหมดไดดวยการคลิกที่

ปุม “ตรวจสอบทั้งหมด” (ตามรูปภาพที่ ๙ ค) ระบบจะแสดงผลตามรูปภาพที่ ๑๐ ข 

ก ข ค 
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รูปภาพที ่๑๐ ผลการตรวจสอบกรณี (ก) เลือกประเภทส่ิงปลูกสราง และ (ข) เลือกทั้งหมด 

ก 

ข 
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กรณีผูใชเลือกตรวจสอบส่ิงปลูกสรางทั้งหมด ระบบจะแสดงตารางผลการ

ตรวจสอบทุกส่ิงปลูกสรางแยกตามกลุม โดยที่ผูใชสามารถเลือกกลุมส่ิงปลูกสรางได 

โดยคลิกที่รายการส่ิงปลูกสรางที่ตองการดูรายละเอียดขอกําหนด หรือขอจํากัดในการ

สรางส่ิงปลูกสรางในพื้นที่ที่ไดทําการเลือก ระบบจะแสดงผลดังรูปภาพที่ ๑๑ ซ่ึง

เหมือนกับการเลือกระบุประเภทส่ิงปลูกสราง แตจะมีปุม “<< กลับไป” เพื่อกลับไป

หนาตารางแสดงผลการตรวจสอบส่ิงปลูกสรางท้ังหมด 
 

 
 

รูปภาพที ่๑๑ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกรายการส่ิงปลูกสรางจากตารางผลการตรวจสอบทุก

ส่ิงปลูกสรางแยกตามกลุม 
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กรณีผูใชใชงานเว็บไซตบนหนาจออุปกรณสมารทโฟน หรืออุปกรณแท็บเล็ตคอมพิวเตอร 

๑) กดบนปุมเคร่ืองหมาย “+”เพื่อทําการขยายแผนที่ หรือ คลิกบนปุมเคร่ืองหมาย “-” 

เพื่อทําการยอแผนท่ี (ปุม ยอ/ขยายแผนท่ีอยูท่ีมุมซายบนของแผนที่ ตามรูปภาพที่ 

๑๒ ก) หรือ ใชนิ้วสองนิ้ววางบนแผนที่แลวบีบนิ้วเขาหากันหรือแยกออกจากกัน เพื่อ

ทําการยอ-ขยายแผนที่ 

๒) กดบนแผนที่คางไว เพื่อทําการเล่ือนแผนที่ไปยังพื้นที่ที่ตองการ 

๓) เมื่อขยายแผนที่ตรงตําแหนงพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบ ใหกดบนแผนที่ตรงตําแหนงที่

ตองการ ระบบจะแสดงหมุดแสดงพิกัดตรงตําแหนงนั้น แลวหนาเว็บไซตจะเล่ือนลง

เพื่อแสดงหนาตางใหผูใชเลือกประเภทส่ิงปลูกสราง 

๔) หากผูใชตองการเล่ือนขึ้นไปตรงแผนที่เพื่อทําการเลือกพิกัดพื้นที่ใหม ผูใชสามารถกด

ปุม “กลับไปเลือกพ้ืนที่ใหม” (ตามรูปภาพที่ ๑๒ ข) หนาเว็บไซตจะเล่ือนขึ้นไปแสดง

สวนแผนที่ 

  
 

รูปภาพที ่๑๒ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกรายการส่ิงปลูกสรางจากตารางผลการตรวจสอบทุก

ส่ิงปลูกสรางแยกตามกลุม บนหนาจออปุกรณสมารทโฟน 

 

 

 

 

ก ข 

ค 

ง 
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