
    
 

คู$มือจัดการองค/ความรู1และถ$ายทอดเทคโนโลย ี
 

โครงการถ)ายทอดองค.ความรู2และนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริการสาธารณะด2านการจัดการทรัพยากรการใช2ที่ดิน

(www.landusephuket.com) 

 

 
 

โดย 

รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล และ ผศ.ดร. แสงดาว วงค.สาย 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

 

ได2รับทุนการดำเนินกิจกรรมส)งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต2โครงการจัดการความรู2

และถ)ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการใช2ประโยชน.เชิงนโยบาย

สาธารณะ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ (วช.) ประจำปcงบประมาณ ๒๕๖๒



 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

 

คณะทำงาน ทีมวิจัยและพัฒนา 

“ระบบบูรณาการฐานข1อมูลด1านกฎหมายและนโยบายการใช1ประโยชน/

ท่ีดินภาครัฐข1ามหน$วยงาน (www.landusephuket.com)” 

 

คณะทำงานในโครงการถ)ายทอดองค.ความรู2และเทคโนโลย ี

รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล ภาควิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

(หัวหน2าโครงการ)  คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มธ. ศูนย.รังสิต 

ผศ.ดร. แสงดาว วงค.สาย ภาควิชาคณิตศาสตร.และสถิติ  

   คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มธ. ศูนย.รังสิต 

นายนพชัย วงค.สาย  ภาควิชาคณิตศาสตร.และวิทยาการคอมพิวเตอร. 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มอ. (ปhตตาน)ี 
 

คณะทีมวิจัยและพัฒนา 

รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล ภาควิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

   คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มธ. ศูนย.รังสิต 

ผศ.ดร. แสงดาว วงค.สาย ภาควิชาคณิตศาสตร.และสถิติ  

   คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มธ. ศูนย.รังสิต 

นายอดิศร รัชนิพนธ  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล2อม มอ. (ภูเก็ต) 

นางสาวจุฑาพร เกษร  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล2อม มอ. (ภูเก็ต) 

นายนพชัย วงค.สาย  ภาควิชาคณิตศาสตร.และวิทยาการคอมพิวเตอร. 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มอ. (ปhตตาน)ี 

นายเอกชัย กกแก2ว ศูนย.วิศวกรรมภูมิสารสนเทศและนวัตกรรม (kGeo) 

สถาบันวิทยาการหุ)นยนต.ภาคสนาม มจธ. 

นายสมพร ทองอ)อน หัวหน2าฝmายออกแบบและควบคุมอาคาร กองช)าง 

 องค.การบริหารส)วนตำบลไม2ขาว จังหวัดภูเก็ต



 
 

    
 

 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

ก 
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คำนำ 

  
 งานวิจัยและพัฒนา “ระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2

ประโยชน.ที่ดินภาครัฐข2ามหน)วยงาน (www.landusephuket.com)” เปqนงานวิจัยที่มุ )งเน2น

การแก2ไขปhญหาการดำเนินงานของหน)วยงานภาครัฐในส)วนภูมิภาคและท2องถิ่น เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพในการบริการประชาชน อีกทั้งยังส)งเสริมการบังคับใช2กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช2

ประโยชน.ที่ดินและผังเมืองให2มีประสิทธิภาพ และส)งเสริมธรรมาภิบาล ลดปhญหาความขัดแย2ง

เชิงพ้ืนที่ของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่  

งานวิจัยนี้ยังเปqนผลงานที่ใช2ประโยชน.ได2จริง ได2รับการยอมรับจากหน)วยงานภาครัฐ

ในท2องถิ่นที่เกี ่ยวข2อง ทั้งทางด2านการนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการกำหนดนโยบาย

ระดับองค.กร ทั้งนี้กระบวนการวิจัย การพัฒนา และเทคโนโลยีที่ใช2 ยังสามารถประยุกต.ไปใช2ใน

งานบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด2านอื่น ๆ  ตามภาระหน2าที่ของหน)วยงานบริหารส)วนภูมิภาคและ

ท2องถิ ่น เช)น การจัดเก็บภาษีบำรุงท2องถิ ่น การจัดการสุขภาพผู 2ส ูงอายุ การจัดการและ

บำรุงรักษาโครงสร2างพื้นฐานในพื้นที่ที ่รับผิดชอบ การจัดการด2านสาธารณสุขและการศึกษา

พ้ืนฐาน และการจัดการบรรเทาสาธารณภัย เปqนต2น คู)มือถ)ายทอดงานวิจัยและเทคโนโลยีนี้เปqน

เอกสารเบ้ืองต2นที่อธิบายขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมาย

และนโยบายการใช2ประโยชน.ท ี่ด ิน และขั ้นตอนการใช2งานระบบตรวจสอบบนเว็บไซต. 

www.landusephuket.com เพื่อเปqนต2นแบบสำหรับหน)วยงานหรือองค.กรอื่น ๆ ที่สนใจ 

นำไปประยุกต.ใช2งานเพื ่อก)อให2เกิดประโยชน.ต)อหน)วยงาน และส)งเสริม สนับสนุนการ

ขับเคล่ือนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

 

   รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล 

ภาควิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

                  มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 

๑. การใช2งานบริการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดินในพ้ืนที่

จังหวัดภูเก็ต และบริการอ่ืน ๆ บนเว็บไซต. www.landusephuket.com …...................... ๑ 

๑.๑. การใช2งานเว็บไซต.ระบบตรวจสอบผ)านคอมพิวเตอร.แบบตั ้งโต~ะหรือแล็ปท็อป

คอมพิวเตอร. …………………………………….…………………………………………………………. ๑ 

๑.๑.๑. การใช2งานบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน …………….……….…..….………… ๒ 

๑.๑.๒. การแสดงแผนที่ตามมุมมองและพ้ืนที่ที่ต2องการ ………………………....………….…... ๔ 
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๑.๑.๖. การแสดงแผนที่ประกอบอ่ืน ๆ ………………………………….…..……....…..…….......… ๗ 

๑.๑.๗. การเลือกพิกัดและการตรวจสอบการใช2ที่ดิน …………………………….…..…….......… ๘ 

 ๑.๒. การใช2งานเว็บไซต.ระบบตรวจสอบผ)านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร.หรือสมาร.ทโฟน ....... ๑๔ 

๑.๒.๑. การใช2งานบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน ……………………..……....……… ๑๖ 

๑.๒.๒. การแสดงแผนที่ตามมุมมองและพ้ืนที่ที่ต2องการ ……………………………...………… ๑๗ 
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รูปภาพที่ ๔ ส่วนควบคุมการแสดงแผนที.่................................................................................. ๔ 
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รูปภาพที่ ๒๕ การเลือกประเภทส่ิงปลูกสร้าง ........................................................................ ๒๒ 

รูปภาพที่ ๒๖ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกประเภทส่ิงปลูกสร้างตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ..... ๒๔ 

รูปภาพที่ ๒๗ ตารางผลการตรวจสอบกรณีเลือกตรวจสอบทั้งหมด ...................................... ๒๕ 

รูปภาพที่ ๒๘ การกลับไปเลือกพ้ืนที่ใหม่ ............................................................................... ๒๖ 

รูปภาพที่ ๒๙ กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลเชิงโครงสร้างและเชิงพ้ืนที ่................................ ๒๙ 

รูปภาพที่ ๓๐ กระบวนการเพ่ิมฐานข้อมูลกฎหมายในระบบการตรวจสอบ .......................... ๓๔ 

รูปภาพที่ ๓๑ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบตรวจสอบบนคลาวด์

แพลตฟอร์ม............................................................................................................................. ๓๕ 
 

 

 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ ๑ กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

 ................................................................................................................................................ ๒๗ 

ตารางที่ ๒ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ..................................................................................... ๒๘ 

ตารางที่ ๓ ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง .......................................................... ๒๘ 

ตารางที่ ๔ สรุปประเภทข้อห้ามทั่วไปตามข้อความในกฎหมาย ............................................ ๓๑ 

ตารางที่ ๕ ตัวอย่างการแปลงข้อห้าม/เงื่อนไขข้อกำหนดในกฎหมาย ................................... ๓๑ 
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๑. การใช1งานบริการตรวจสอบการใช1ที ่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช1

ประโยชน/ที ่ด ินในพื ้นท ี ่จ ั งหวัดภ ูเก ็ต และบริการอ ื ่น ๆ บนเว ็บไซต/  

www.landusephuket.com 
ระบบตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต

ถูกพัฒนาและออกแบบมาให2ผู2ใช2งาน (end user) ที่ต2องการใช2บริการ สามารถใช2งานผ)าน

เว็บไซต.จากคอมพิวเตอร.แบบตั้งโต~ะ (desktop computer) แล็ปท็อปคอมพิวเตอร. (laptop 

computer) และอุปกรณ.คอมพิวเตอร.แบบพกพา เช)น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร. (tablet 

computer) และรวมไปถึงอุปกรณ.สมาร.ทโฟน (smart phone) ที ่สามารถเชื ่อมต)อกับ

เครือข)ายอินเทอร.เน็ตได2 เพ่ือความสะดวกในการเข2าถึงบริการและการใช2งานการตรวจสอบ ทุก

ที่ ทุกเวลา 
 

๑.๑. การใช1งานเว็บไซต/ระบบตรวจสอบผ$านคอมพิวเตอร/แบบตั้งโตjะหรือแบบแล็ปทอ็ป

คอมพิวเตอร/  

บริการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดินในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต  และบริการอ่ืน ๆ สามารถเข2าถึงจากคอมพิวเตอร.แบบตั้งโต~ะผ)านเครือข)ายอินเทอร.เน็ต

ได2ที่เว็บไซต. www.landusephuket.com ซ่ึงผู2ใช2สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) เป�ดโปรแกรมดูเว็บ หรือ เว็บเบราว.เซอร. (web browser) ที่ได2ติดตั้งบนคอมพิวเตอร.

ซ่ึงระบบตรวจสอบรองรับการใช2งานผ)านโปรแกรมดูเว็บชั้นนำหลากหลายโปรแกรม 

เช)น Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Safari 

(๒) ระบุ URL ไปที่ www.landusephuket.com แล2วทำการกดปุmม “Enter” หลังจาก

นั้นโปรแกรมดูเว็บจะแสดงหน2าเว็บระบบตรวจสอบตามรูปภาพที่ ๑  

(๓) ผู2ใช2สามารถเล่ือนหน2าเว็บเพจลงไปยังส)วนบริการตรวจสอบ หรือบริการอ่ืน ๆ ได2จาก

เมนูด2านบนสุดของหน2าเว็บเพจ ตามรูปภาพที่ ๑ (บริเวณพ้ืนที่ในส่ีเหล่ียมสีแดง) โดย

เมนูเชื่อมโยงไปยังส)วนต)าง ๆ ของเว็บเพ็จมีดังนี้ 

- หน#าหลัก: แสดงส)วนแรกของเว็บเพ็จ 

- บริการของเรา: แสดงส)วนบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน 

- นโยบายและกฎหมาย: แสดงส)วนข2อมูลให2ความรู2ด2านกฎหมายที่เก่ียวข2องต)าง ๆ 

- งานศึกษาวิจัย: แสดงส)วนงานวิจัยด2านการใช2ประโยชน.ที่ดินที่เก่ียวข2องในพ้ืนที่ 

- ติดต<อเรา: แสดงส)วนข2อมูลติดต)อและบริการส)งข2อความ คำถาม หรือคำแนะนำ 
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รูปภาพที่ ๑ หน2าเว็บไซต.ระบบตรวจสอบบนคอมพิวเตอร.แบบตั้งโต~ะ 

 

๑.๑.๑. การใช1งานบริการตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน 

บริการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต คือบริการหลักของเว ็บไซต. www.landusephuket.com ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต2

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2

ประโยชน.ที่ดินภาครัฐข2ามหน)วยงาน โดยการเข2าถึงส)วนบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน 

สามารถทำได2ดังนี้ 

(๑) จากส)วนแรกของเว็บเพ็จ กดปุmม “บริการของเรา” จากเมนูด2านบนสุดของหน2าเว็บ

เพจ (บริเวณที่ ๑) หรือกดที่ปุ mม “ตรวจสอบ” ตรงกลางหน2าเว็บเพ็จ (บริเวณที่ ๒) 

ตามรูปภาพที่ ๒ หน2าเว็บเพ็จจะทำการเล่ือนลงมายังส)วนบริการตรวจสอบ ดังแสดง

ในรูปภาพที่ ๓ 

ในส)วนบริการตรวจสอบ ระบบจะแสดงแผนที่เกาะภูเก็ต โดยมีภาพถ)ายทาง

อากาศ ซ2อนทับด2วย ขอบเขตการปกครองระดับตำบล พ้ืนที่ถนนหลัก (ทางหลวงแผน

ดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท2องถิ่น) แหล)งน้ำสาธารณะ (อ)างเก็บน้ำ แม)น้ำ ลำ

คลอง) และแนวสายส)งไฟฟ�าแรงสูง กฟภ.  
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รูปภาพที่ ๒ การเข2าถึงส)วนบริการตรวจสอบ 
 

 
 

รูปภาพที่ ๓ หน2าเว็บไซต.ส)วนบริการตรวจสอบ 

 
๑ 

 
๒ 
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๑.๑.๒. การแสดงแผนที่ตามมุมมองและพ้ืนที่ที่ต1องการ 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ตามมุมมองและพ้ืนที่ที่ต2องการได2 ไม)ว)าจะเปqนการย)อ-ขยาย

แผนที่ การเล่ือนแผนที่ หรือการขยายส)วนแสดงแผนที่ให2เต็มหน2าจอ ซ่ึงสามารถทำได2ผ)านส)วน

ควบคุมการแสดงแผนที่ ตามรูปภาพที่ ๔ 
 

 
 

รูปภาพที่ ๔ ส)วนควบคุมการแสดงแผนที ่
 

(๑) การย)อ-ขยายแผนที่  

ผู2ใช2สามารถกดปุmม “+” เพ่ือขยายแผนที่ หรือกดปุmม “–” เพ่ือย)อแผนที่ (บริเวณที่ ๑) 

ทั้งนี้ผู2ใช2สามารถใช2การเล่ือนขึ้น-ลงลูกกล้ิงเมาส. (scroll mouse) เพ่ือย)อ-ขยายแผน

ที่ เมื่อนำเมาส.มาวางไว2บนแผนที่ 

(๒) การนำแผนที่กลับมายังตำแหน)งเร่ิมต2น  

ในกรณีที่ผู2ใช2ทำการขยายแผนที่ หรือเลื่อนแผนที่ไปยังตำแหน)งอื่น แล2วต2องการนำ

แผนที่กลับมายังตำแหน)งเร่ิมต2น ผู2ใช2สามารถกดปุmม “H” (บริเวณที่ ๒)  

(๓) การขยายแผนที่ให2เต็มหน2าจอ  

ผู2ใช2สามารถกดปุmม “    ” (บริเวณที่ ๓) เพื่อขยายส)วนแสดงแผนที ่ให2เต ็มหน2า

จอคอมพิวเตอร. และกดปุmมเดิมเพ่ือย)อส)วนแสดงแผนที่ให2กลับมาเปqนแบบเร่ิมต2น 

(๔) การเล่ือนแผนที่ 

เมื่อผู2ใช2นำเมาส.วางไว2บนแผนที่ ตัวชี้ตำแหน)งเมาส. (mouse cursor) จะเปล่ียนเปqน

เครื่องหมาย “+” ให2ผู2ใช2ทำการคลิกขวาบนปุmมเมาส.ค2างไว2 ตัวชี้ตำแหน)งเมาส. จะ

เปล่ียนเปqนรูปมือ (  ) แล2วทำการเล่ือนแผนที่ไปในทิศทางที่ต2องการ ผู2ใช2สามารถ

ปล)อยปุmมเมาส.ขวาเพ่ือหยุดการเล่ือนแผนที่  

 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 
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๑.๑.๓. การแสดงแผนที่ฐาน 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ฐานได2ทั้งแบบภาพถ)ายทางอากาศ หรือแผนที่ถนน ที่มี

รายละเอียดของถนน ชื่อถนนและสถานที่ ผู2ใช2สามารถเลือกเปล่ียนแผนที่ฐานโดย 

๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่ฐาน” (บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๕ โดยระบบ

จะแสดงเมนูให2เลือกประเภทแผนที่ฐาน (บริเวณที่ ๒) 

๒) คลิกเลือก “ภาพถ$ายทางอากาศ” หรือ “แผนที่ถนน” 

 
 

รูปภาพที่ ๕ การแสดงแผนที่ฐาน (แผนที่ถนน) 
 

๑.๑.๔. การแสดงแผนที่กฎหมายการใช1ประโยชน/ที่ดิน 

แผนที่เริ่มต2นที่นำมาแสดงให2ผู2ใช2 คือ เขตการปกครอง - พื้นที่สาธารณะ ซึ่งซ2อนทับบน

แผนที่ฐาน ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ตามกฎหมายการใช2ที่ดินทั้ง ๕ ฉบับได2 โดย 
 

 

 
 

รูปภาพที่ ๖ การแสดงแผนที่กฎหมายการใช2ที่ดินทั้ง ๕ ฉบับ 

 

 
๑ 

 
๒ 

 
๑ 

 
๒ 
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๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่กฎหมาย” (บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๖ โดย

ระบบจะแสดงเมนูให2เลือกประเภทแผนที่กฎหมาย (บริเวณที่ ๒) 

๒) คลิกเพ่ือเลือก “แผนที่กฎหมาย” 

“ประกาศสิ่งแวดล1อม (พ.ศ. ๒๕๖๐)” หรือ 

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

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

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

“เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองปxาตอง” 
 

ในการเลือกแสดงแผนที่กฎหมายแต)ละฉบับ ระบบจะแสดงรายละเอียดของบริเวณที่ถูก

กำหนดไว2ตามตัวบทกฎหมายที่ถูกเลือกแสดงในส)วนแสดงคำอธิบาย ดังตัวอย)างในรูปภาพที่ ๗

(บริเวณที่ ๑)  โดยการกำหนดสีของบริเวณกำหนดต)าง ๆ ซ่ึงจะสอดคล2องกันตามสีที่แสดงใน

แผนที่กฎหมาย  
 

 
 

รูปภาพที่ ๗ ตัวอย)างการแสดงแผนทีต่ามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล2อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
๑ 
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๑.๑.๕. การแสดงชั้นข1อมูลรูปแปลงที่ดิน 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงชั้นข2อมูลแปลงที่ดินจากฐานข2อมูลระบบค2นหาแปลงที่ดนิ 

ของกรมที่ดิน (https://dolwms.dol.go.th/intranet/) โดย คลิกบนปุmม “แสดงแปลงที่ดิน” 

(บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๘ ทั้งนี้ ชั้นข2อมูลแปลงที่ดินจะแสดงต)อเมือ่ผู2ใช2ทำการ

ขยายแผนที่จนถึงระดับหนึ่ง 

 
 

รูปภาพที่ ๘ ตัวอย)างการแสดงรูปแปลงที่ดินจากฐานข2อมูลของกรมที่ดิน 

 

๑.๑.๖. การแสดงแผนที่ประกอบอื่น ๆ 

นองจากแผนเขตการปกครอง - พ้ืนที่สาธารณะ ที่แสดงเร่ิมต2นเมื่อผู2ใช2เร่ิมใช2งานบริการ

ตรวจสอบพื้นที่แล2ว ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงชั้นข2อมูลความลาดชันของพื้นที่ ในอัตราร2อยละ

ประกอบการตรวจสอบตามข2อกำหนดกฎหมายได2 โดย 
 

 
 

รูปภาพที่ ๙ การแสดงแผนที่ประกอบ 

 
๑ 

 
๒ 

 
๑ 
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๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่กฎหมาย” (บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๙ โดย

ระบบจะแสดงเมนูให2เลือกแผนที่ประกอบ (บริเวณที่ ๒) 

๒) คลิกเพ่ือเลือกแผนที่ประกอบ “เขตการปกครอง - พ้ืนที่สาธารณะ” หรือ  

“ความลาดชันของพ้ืนที่ (อัตราร1อยละ)” 
 

 
 

รูปภาพที่ ๑๐ การแสดงชั้นข2อมูลความลาดชันของพ้ืนที ่
 

๑.๑.๗. การเลือกพิกัดและการตรวจสอบการใช1ที่ดิน 

ผู2ใช2สามารถเลือกพิกัดบนพื ้นที ่ที ่ต 2องการตรวจสอบการใช2ท ี่ดินตามกฎหมายการใช2

ประโยชน.ที่ดินได2บนส)วนแสดงแผนที่ ทั้งนี้ระบบจะอนุญาตให2ผู2ใช2เลือกปhกพิกัดบนแผนที่ได2ก็

ต)อเมื่อผู2ใช2ทำการขยายแผนที่ถึงระดับหนึ่งก)อน เพื่อความถูกต2องในการเลือกพิกัดและการ

ประมวลผลการตรวจสอบ ผู2ใช2สามารถเลือกพิกัดและทำการตรวจสอบการใช2ที่ดินได2ตาม

ขั้นตอนดังนี้  

๑) ใช2เมาส.คลิกบนปุmมเครื ่องหมาย “+”เพื ่อทำการขยายแผนที ่ หรือ คลิกบนปุmม

เคร่ืองหมาย “–” เพ่ือทำการย)อแผนที่ (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๑๑) หรือ ใช2เมาส.

วางบนแผนที่แล2วทำการหมุนลูกกล้ิงเมาส. (scroll wheel) เพ่ือย)อ-ขยายแผนที่ 

๒) คลิกเมาส.บนแผนที่ค2างไว2 (เมาส.เคอร.เซอร.จะเปลี่ยนเปqนรูปมือ “ ”) เพื่อทำการ

เล่ือนแผนที่ไปยังพ้ืนที่ที่ต2องการ 

๓) เมื่อขยายแผนที่ตรงตำแหน)งพื้นที่ที ่ต2องการตรวจสอบ ให2คลิกเมาส.บนแผนที่ตรง

ตำแหน)งที่ต2องการ ระบบจะแสดงหมุดพิกัดตรงตำแหน)งนั้น (บริเวณที่ ๒) พร2อมทั้ง

แล2วแสดงหน2าต)างให2ผู2ใช2เลือกประเภทส่ิงปลูกสร2าง (บริเวณที่ ๓) ตามรูปภาพที่ ๑๑ 
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รูปภาพที่ ๑๑ การเลือกพิกัด และการตรวจสอบการใช2ที่ดิน 
 

ผู 2ใช2สามารถเลือกประเภทสิ ่งปลูกสร2างตาม (ก) กลุ <ม/ประเภท (ข) สิ ่งปลูกสร#างที่

ตรวจสอบบ<อย และยังสามารถ (ค) ค#นหาสิ่งปลูกสร#าง ที่ได2ทำการสร2างดัชนีไว2ในฐานข2อมูล

ของระบบ (ตามรูปภาพที่ ๑๒)  
 

 
 

รูปภาพที่ ๑๒ การเลือกประเภทส่ิงปลูกสร2าง 
 

(ก) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกกลุ<ม/ประเภทส่ิงปลูกสร#าง 

๑) คลิกเลือกเมนูแท็บ “กลุ$ม/ประเภท” (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ก) 

๒) เลือกกลุ)มส่ิงปลูกสร2าง ประเภทส่ิงปลูกสร2าง และกิจการส่ิงปลูกสร2าง ตามลำดับ 

๓) คลิกปุmม “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” (บริเวณที่ ๒ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ก) 

(ข) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกส่ิงปลูกสร#างที่มีการเลือกตรวจสอบบ<อย 

๑) คลิกเลือกเมนูแท็บ “ตรวจสอบบ$อย” (บริเวณที่ ๓ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ข) 

๒) เลือกส่ิงปลูกสร2างตามรายการ ๑๐ ส่ิงปลูกสร2างที่ถูกเลือกตรวจสอบมากที่สุด 

๓) คลิกปุmม “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” 

ก ข ค 

 
๑ 

 
๒ 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓  

๔ 

 
๖ 

 
๕ 

 
๓ 
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(ค) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกส่ิงปลูกสร#างโดยการพิมพPเพ่ือค#นหา 

๑) คลิกเลือกเมนูแท็บ “ค1นหา” (บริเวณที่ ๔ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ค) 

๒) กรอกคำสำคัญ (keyword) ส่ิงปลูกสร2างในกล)องใส)ข2อมูล ระบบจะแสดงรายการ

ส่ิงปลูกสร2างที่ตรงกับคำสำคัญให2ผู2ใช2เลือก (บริเวณที่ ๕ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ค) 

๓) คลิก “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” 

(ง) กรณีผู#ใช#ต#องการตรวจสอบส่ิงปลูกสร#างทั้งหมด 

๑) คลิกปุmม “ตรวจสอบทั้งหมด” (บริเวณที่ ๖ ตามรูปภาพที่ ๑๒ ค) โดยไม)ต2องทำ

การเลือกส่ิงปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) 
 

หลังจากทำการเลือกประเภทสิ ่งปลูกสร2างแล2วทำการคลิกที ่ปุmม “ตรวจสอบการใช1

ประโยชน/ที่ดิน” ตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบในหน2าต)างผลการ

ตรวจสอบตามตัวอย)างในรูปภาพที่ ๑๓  
 

 
 

รูปภาพที่ ๑๓ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกประเภทส่ิงปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค)  
 

ผู2ใช2สามารถทราบผลการตรวจสอบส่ิงปลูกสร2างกับกฎหมายการใช2ประโยชน.ที่ดินที่บังคับ

ใช2ในพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือกพิกัด ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบจะแสดงคำว)า “สร1างได1” (สีเขียว) ใน 

 
๑ 

 
๓ 

 
๒ 
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กรณีที่ส่ิงปลูกสร2างบนพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือกไม)ขัดกับทุกกฎหมายที่บังคับใช2บนพ้ืนที่ที่ทำการ

เลือก หรือจะแสดงคำว)า “สร1างไม$ได1” (สีแดง) ในกรณีที่ส่ิงปลูกสร2างบนพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือก

ขัดกับกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดที่บังคับใช2บนพื้นที่ที ่ทำการเลือก (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ 

๑๓) ทั้งนี้ระบบยังแสดงข2อมูลเก่ียวกับกลุ)ม/ประเภทส่ิงปลูกสร2างที่ผู2ใช2ได2ทำการเลือก รวมถึง

นิยามของส่ิงปลูกสร2างและพิกัดตำแหน)งที่ได2ถูกเลือก (บริเวณที่ ๒) ซ่ึงผู2ใช2สามารถคลิกบนเลข

ละติจูดและลองจิจูดที่แสดงเพ่ือเป�ดดูพ้ืนที่บนเว็บเอพพลิเคชั่น Google Map ได2 ทั้งนี้ผู2ใช2ยัง

สามารถดูรายละเอียดเช)น ข2อกำหนด หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ในการสร2างส่ิงปลูกสร2างนั้น ๆ ตาม

กฎหมายที่บังคับใช2บนพื้นที่ที ่ทำการเลือกได2 โดยทำการคลิกแท็บชื่อกฎหมายที่บังค ับใช2 

(บริเวณที่ ๓) ระบบจะแสดงรายละเอียดตามรูปภาพที่ ๑๔  
 

 
 

รูปภาพที่ ๑๔ รายละเอียดข2อกำหนดหรือข2อจำกัดต)าง ๆ ตามแต)ละกฎหมาย 

 
๑ 
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ผู2ใช2สามารถป�ดหน2าต)างผลการตรวจสอบโดยการคลิกที่ปุmมป�ด “X” บริเวณมุมบนขวาของ

หน2าต)างผลการตรวจสอบ (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๑๔)  

หากผู2ใช2ทำการคลิกที่ปุ mม “ตรวจสอบทั้งหมด” โดยไม)ได2ทำการเลือกกลุ)ม/ประเภทส่ิง

ปลูกสร2าง ตามข2อ (ง) ระบบจะแสดงตารางผลการตรวจสอบในหน2าต)างผลการตรวจสอบตาม

ตัวอย)างในรูปภาพที่ ๑๕  
 

 
 

รูปภาพที่ ๑๕ ตารางผลการตรวจสอบกรณีเลือกตรวจสอบทั้งหมด 
 

กรณีผู2ใช2เลือกตรวจสอบส่ิงปลูกสร2างทั้งหมด ระบบจะแสดงตารางผลการตรวจสอบทุกส่ิง

ปลูกสร2างแยกตามกลุ)ม โดยที่ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงกลุ)มส่ิงปลูกสร2างทั้ง ๖ กลุ)ม ได2จากเมนู

ด2านบนตาราง (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๑๔) ซึ่งแต)ละกลุ)มสิ่งปลูกสร2าง ระบบจะแสดง

รายการสิ่งปลูกสร2างทั้งหมดในกลุ)ม (บริเวณที่ ๒) ที่ตรวจสอบกับกฎหมายทั้ง ๕ ฉบับ โดย 

เคร่ืองหมายถูกสีเขียว “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้น ๆ อนุญาตให2ก)อสร2างส่ิงปลูกสร2างนั้น

ได2 เคร่ืองหมายกากบาทสีแดง “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้น ๆ ไม$อนุญาตให2ก)อสร2างส่ิง 

 
๒ 

 
๑ 
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ปลูกสร2างนั้นได2 และเครื่องหมายลบสีดำ “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้นไม$ได1บังคับใช1บน

พ้ืนที่ที่ทำการเลือก 

ทั้งนี้ผู2ใช2ยังสามารถดูรายละเอียดเช)น ข2อกำหนด หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ในการสร2างส่ิงปลูก

สร2างตามกฎหมายที่บังคับใช2บนพ้ืนที่ที่ทำการเลือกได2 โดยทำการคลิกบนรายการส่ิงปลูกสร2าง

ตัวอย)างเช)น อาคารโรงฆ)าสัตว. ตามรูปภาพที่ ๑๕ ระบบจะแสดงรายละเอียดตามรูปภาพที่ ๑๖ 
  

 
 

รูปภาพที่ ๑๖ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกรายการส่ิงปลูกสร2างจากตาราง 

 

ผลการตรวจสอบตามรูปภาพที่ ๑๖ ซึ่งแสดงเหมือนกับการแสดงผลการตรวจสอบกรณี

เลือกระบุประเภทส่ิงปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) แต)จะมีลิงค. “<< กลับไป” (บริเวณที่ 

๑) เพื่อกลับไปหน2าตารางแสดงผลการตรวจสอบสิ่งปลูกสร2างทั้งหมด ผู2ใช2สามารถเลือก

ประเภทส่ิงปลูกสร2างที่ต2องการก)อสร2างตรงตำแหน)งพิกัดที่เลือกเพ่ือดูรายละเอียดข2อกำหนด 

หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ได2 จนกว)าจะป�ดหน2าต)างผลการตรวจสอบ (บริเวณที่ ๒) 
 

 
๒ 

 
๑ 



 

 
    

 

 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

๑๔ 
ระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2ประโยชน.ท่ีดนิภาครัฐข2ามหน)วยงาน  

www.landusephuket.com 

 

๑.๒.  การใช1งานเว็บไซต/ระบบตรวจสอบผ$านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร/หรือสมาร/ทโฟน 

บริการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดินในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต  และบริการอ่ืน ๆ สามารถเข2าถึงจากคอมพิวเตอร.แบบพกพา เช)น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร.

หรืออุปกรณ.สมาร.ทโฟน ผ)านเว็บไซต. www.landusephuket.com ซ่ึงผู2ใช2สามารถดำเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

หมายเหตุ รูปภาพประกอบในหัวข2อนี้เปqนรูปภาพหน2าจอการใช2งานเว็บไซต.ระบบตรวจสอบ

จากอุปกรณ.สมาร.ทโฟนที่ใช2ระบบปฏิบัติการ Android ขั้นตอนการใช2งานบางขั้นตอนอาจ

แตกต)างกัน หรือปุmมการทำงานอาจอยู)ตำแหน)งต)างกันและอาจเรียกต)างกัน 

(๑) เป�ดโปรแกรมดูเว็บ หรือ เว็บเบราว.เซอร. (web browser) ที่ได2ติดตั้งบนคอมพิวเตอร.

หรือสมาร.ทโฟน ซึ่งระบบตรวจสอบรองรับการใช2งานผ)านโปรแกรมดูเว็บช ั้นนำ

หลากหลายโปรแกรม เช)น Google Chrome, Safari หรือ Handheld Browser 

(Android Browser หรือ iOS Browser) ตามรูปภาพที่ ๑๗ 

(๒) ใส) URL เปqน www.landusephuket.com (บริเวณที่ ๑) แล2วกดปุmม “Go” (บริเวณ

ที่ ๒) จากนั้นโปรแกรมดูเว็บจะแสดงหน2าเว็บระบบตรวจสอบตามรูปภาพที่ ๑๘  
 

          
 

รูปภาพที่ ๑๗ โปรแกรมดูเว็บ Google Chrome (ก) และการระบุ URL 

ก ข 

 
๑ 

 
๒ 
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รูปภาพที่ ๑๘ หน2าเว็บระบบตรวจสอบ (ก) และเชื่อมโยงไปยังส)วนต)าง ๆ ของเว็บเพ็จ (ข) 
 

(๓) ผู2ใช2สามารถเล่ือนหน2าเว็บเพจลงไปยังส)วนบริการตรวจสอบ หรือบริการอ่ืน ๆ ได2จาก

เมนูด2านบนขวาของหน2าเว็บเพจ (  ) ตามรูปภาพที่ ๑๘ ข (บริเวณที่ ๑) โดยเมนู

เชื่อมโยงไปยังส)วนต)าง ๆ ของเว็บเพ็จมีดังนี้ 

- หน#าหลัก: แสดงส)วนแรกของเว็บเพ็จ 

- บริการของเรา: แสดงส)วนบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน 

- นโยบายและกฎหมาย: แสดงส)วนข2อมูลให2ความรู2ด2านกฎหมายที่เก่ียวข2องต)าง ๆ 

- งานศึกษาวิจัย: แสดงส)วนงานวิจัยด2านการใช2ประโยชน.ที่ดินที่เก่ียวข2องในพ้ืนที่ 

- ติดต<อเรา: แสดงส)วนข2อมูลติดต)อและบริการส)งข2อความ คำถาม หรือคำแนะนำ 

 

 

 

 

ก ข 

 
๑ 

 
๒ 
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๑.๒.๑. การใช1งานบริการตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน 

บริการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต คือบริการหลักของเว ็บไซต. www.landusephuket.com ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต2

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2

ประโยชน.ที่ดินภาครัฐข2ามหน)วยงาน โดยการเข2าถึงส)วนบริการตรวจสอบการใช2ประโยชน.ที่ดิน 

สามารถทำได2ดังนี้ 

(๑) จากหน2าเว ็บเพ็จ กดปุ mมเมนู “  ” เพื ่อแสดงรายการเมนู หลังจากนั ้นกดปุmม 

“บริการของเรา” (บริเวณที่ ๑) ตามรูปภาพที่ ๑๙ ก หรือกดที่ปุmม “ตรวจสอบ” ตรง

กลางหน2าเว็บเพ็จ (บริเวณที่ ๒) หน2าเว็บเพ็จจะทำการเลื่อนลงมายังส)วนบริการ

ตรวจสอบ ดังแสดงในรูปภาพที่ ๑๙ ข 

ในส)วนบริการตรวจสอบ ระบบจะแสดงแผนที่เกาะภูเก็ตในส)วนแสดงแผนที่ 

(บริเวณที่ ๓) โดยมีภาพถ)ายทางอากาศ ซ2อนทับด2วย ขอบเขตการปกครองระดับ

ตำบล พื้นที่ถนนหลัก (ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท2องถิ่น) แหล)ง

น้ำสาธารณะ (อ)างเก็บน้ำ แม)น้ำ ลำคลอง) และแนวสายส)งไฟฟ�าแรงสูง กฟภ.  
 

          
 

รูปภาพที่ ๑๙ การเข2าถึงส)วนบริการตรวจสอบ (ก) และหน2าเว็บไซต.ส)วนบริการตรวจสอบ (ข) 

ก ข 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 
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๑.๒.๒. การแสดงแผนที่ตามมุมมองและพ้ืนที่ที่ต1องการ 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ตามมุมมอง

และพ้ืนที่ที่ต2องการได2 ไม)ว)าจะเปqนการย)อ-ขยาย

แผนที่ การเล่ือนแผนที่ หรือการขยายส)วนแสดง

แผนที่ให2เต็มหน2าจอ ซึ่งสามารถทำได2ผ)านส)วน

ควบคุมการแสดงแผนที่ ตามรูปภาพที่ ๒๐ 
 

 

(๑) การย)อ-ขยายแผนที่  

ผู2ใช2สามารถกดปุmม “+” เพ่ือขยายแผน

ท ี ่  หร ือกดปุ mม “–” เพ ื ่อย )อแผนที่  

(บริเวณที่ ๑) ทั้งนี้ผู 2ใช2สามารถใช2นิ้ว

อย)างน2อยสองนิ้ววางบนส)วนแสดงแผน

ที่ และทำการบีบนิ้วเข2าหากันหรือแยก

ออกจากกัน เพ่ือการย)อ-ขยายแผนที่ 

(๒) การนำแผนที่กลับมายังตำแหน)งเร่ิมต2น      

ในกรณีที่ผู2ใช2ทำการขยายแผนที่ หรือ

เลื ่อนแผนที ่ไปยังตำแหน)งอื ่น แล2ว

ต2องการนำแผนที่กลับมายังตำแหน)ง

เร ิ ่มต 2น ผ ู 2 ใช 2สามารถกดปุ mม “H” 

(บริเวณที่ ๒)         รูปภาพที่ ๒๐ ส)วนควบคุมการแสดงแผนที่ 

(๓) การขยายแผนที่ให2เต็มหน2าจอ  

ผู2ใช2สามารถกดปุmม “    ” (บริเวณที่ ๓) เพ่ือขยายส)วนแสดงแผนที่ให2เต็มหน2าจอ และ

กดปุmมเดิมเพ่ือย)อส)วนแสดงแผนที่ให2กลับมาเปqนแบบเร่ิมต2น 

(๔) การเล่ือนแผนที่ 

ผู2ใช2สามารถเล่ือนแผนที่ โดยใช2นิ้วหนึ่งนิ้ววางบนพ้ืนที่ส)วนแสดงแผนที่ แล2วเล่ือนนิ้ว

ไปในทิศทางที่ต2องการ แล2วยกนิ้วออกจากส)วนแสดงแผนที่เพ่ือหยุดการเล่ือนแผนที่ 

 

 
 

 

 
๓ 

 
๒ 

 
๑ 
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๑.๒.๓. การแสดงแผนที่ฐาน 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ฐานได2ทั้งแบบภาพถ)ายทางอากาศ หรือแผนที่ถนน ที่มี

รายละเอียดของถนน ชื่อถนนและสถานที่ ผู2ใช2สามารถเลือกเปล่ียนแผนที่ฐานโดย 

๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่ฐาน” (บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๒๑ ก โดย

ระบบจะแสดงเมนูให2เลือกประเภทแผนที่ฐาน (บริเวณที่ ๒) 

๒) คลิกเลือก “ภาพถ$ายทางอากาศ” หรือ “แผนที่ถนน” 
 

๑.๒.๔. การแสดงแผนที่กฎหมายการใช1ประโยชน/ที่ดิน 

แผนที่เริ่มต2นที่นำมาแสดงให2ผู2ใช2 คือ เขตการปกครอง - พื้นที่สาธารณะ ซึ่งซ2อนทับบน

แผนที่ฐาน ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงแผนที่ตามกฎหมายการใช2ที่ดินทั้ง ๕ ฉบับได2 โดย 

๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่กฎหมาย” (บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๒๑ ข 

โดยระบบจะแสดงเมนูให2เลือกประเภทแผนที่กฎหมาย (บริเวณที่ ๒) 

๒) คลิกเลือก แผนที่กฎหมายการใช2ประโยชน.ที่ดินทั้ง ๕ ฉบับ หรือแสดงแผนที่ประกอบ 
 

          
 

รูปภาพที่ ๒๑ การแสดงแผนที่ฐาน (ก) และแผนที่กฎหมายการใช2ประโยชน.ทีด่นิ (ข) 

 
๑ 

 
๒ 

 
๑ 

 
๒ 

ก ข 
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ในการเลือกแสดงแผนที่กฎหมายแต)ละฉบับ ระบบจะแสดงแผนกฎหมายที่เลือกทับซ2อน

บนแผนที่ฐาน (บริเวณที่ ๑ ในรูปภาพที่ ๒๒ ก) พร2อมทั้งแสดงรายละเอียดของบริเวณที่ถูก

กำหนดไว2ตามตัวบทกฎหมายที่ถูกเลือกแสดงในส)วนแสดงคำอธิบายซ่ึง ดังตัวอย)างในรูปภาพที่ 

๒๒ ข (บริเวณที่ ๒)  ซ่ึงจะแสดงอยู)โดยการกำหนดสีของบริเวณกำหนดต)าง ๆ ซ่ึงจะสอดคล2อง

กันตามสีที่แสดงในแผนที่กฎหมาย 
 

          
 

รูปภาพที่ ๒๒ แผนที่ฐานกฎหมายผังเมือง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก) และรายละเอียดของ

บริเวณที่ถูกกำหนดไว2ตามตัวบทกฎหมาย (ข) 

 

 

 

 

 

 

ก ข 
 

๑ 

 
๒ 
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๑.๒.๕. การแสดงชั้นข1อมูลรูปแปลงที่ดิน และชั้นข1อมูลความชัน 

ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงชั้นข2อมูลแปลงที่ดินจากฐานข2อมูลระบบค2นหาแปลงที่ดนิ 

ของกรมที่ดิน (https://dolwms.dol.go.th/intranet/) โดย คลิกบนปุmม “แสดงแปลงที่ดิน” 

(บริเวณที่ ๑) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๒๓ ทั้งนี้ ชั้นข2อมูลแปลงทีด่ินจะแสดงต)อเมื่อผู2ใช2ทำการ

ขยายแผนที่จนถึงระดับหนึ่ง 
 

     
 

รูปภาพที่ ๒๓ ชั้นข2อมูลแปลงที่ดิน (ก) และชั้นข2อมูลความชั้นของพ้ืนที่ (ข) 
 

นองจากแผนเขตการปกครอง - พ้ืนที่สาธารณะ ที่แสดงเร่ิมต2นเมื่อผู2ใช2เร่ิมใช2งานบริการ

ตรวจสอบพื้นที่แล2ว ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงชั้นข2อมูลความลาดชันของพื้นที่ ในอัตราร2อยละ

ประกอบการตรวจสอบตามข2อกำหนดกฎหมายได2 โดย 

๑) คลิกบนปุmม “แสดงแผนที่กฎหมาย” (บริเวณที่ ๒) ตามที่แสดงในรูปภาพที่ ๒๓ โดย

ระบบจะแสดงเมนูให2เลือกแผนที่ประกอบ 

๒) คลิกเพ่ือเลือกแผนที่ประกอบ “ความลาดชันของพ้ืนที่ (อัตราร1อยละ)” 

 

 
๑ 

ก ข 

 
๒ 
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๑.๒.๖. การเลือกพิกัดและการตรวจสอบการใช1ที่ดิน 

ผู2ใช2สามารถเลือกพิกัดบนพื ้นที ่ที ่ต 2องการตรวจสอบการใช2ท ี่ดินตามกฎหมายการใช2

ประโยชน.ที่ดินได2บนส)วนแสดงแผนที่ ทั้งนี้ระบบจะอนุญาตให2ผู2ใช2เลือกปhกพิกัดบนแผนที่ได2ก็

ต)อเมื่อผู2ใช2ทำการขยายแผนที่ถึงระดับหนึ่งก)อน เพื่อความถูกต2องในการเลือกพิกัดและการ

ประมวลผลการตรวจสอบ ผู2ใช2สามารถเลือกพิกัดและตรวจสอบการใช2ที่ดิน ตามขั้นตอนดังนี้  

๑) ทำการคลิกบนปุmมเค ร่ืองหมาย “+”เพื ่อทำการขยายแผนที ่ หรือคลิกบนปุmม

เคร่ืองหมาย “–” เพ่ือทำการย)อแผนที่ (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๒๔ ก) หรือใช2การ

นิ้วสองนิ้วบีบเข2าหากันหรือแยกออกจากกัน เพ่ือย)อ-ขยายแผนที่ 

๒) ใช2นิ้ววางบนแผนที่ แล2วเล่ือนแผนที่ในทิศทางที่ต2องการ 

๓) เมื่อขยายแผนที่ตรงตำแหน)งพื้นที่ที่ต2องการตรวจสอบ แตะแล2วยกนิ้วบนแผนที่ตรง

ตำแหน)งที่ต2องการเลือก ระบบจะแสดงหมุดพิกัดตรงตำแหน)งนั ้น (บริเวณที่ ๒) 

หลังจากนั้นระบบจะเล่ือนหน2าเว็บเพ็จลงมายังหน2าต)างที่ให2ผู2ใช2เลือกประเภทส่ิงปลูก

สร2าง (บริเวณที่ ๓) ตามรูปภาพที่ ที่ ๒๔ ข 

           
 

รูปภาพที่ ๒๔ การเลือกพิกัด และการตรวจสอบการใช2ที่ดิน 

 
๓ 

 
๑ 

 
๒ 

ก ข 
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ผู 2ใช2สามารถเลือกประเภทสิ ่งปลูกสร2างตาม (ก) กลุ <ม/ประเภท (ข) สิ ่งปลูกสร#างที่

ตรวจสอบบ<อย และยังสามารถ (ค) ค#นหาสิ่งปลูกสร#าง ที่ได2ทำการสร2างดัชนีไว2ในฐานข2อมูล

ของระบบ (ตามรูปภาพที่ ๒๕)  
 

(ก) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกกลุ<ม/ประเภทส่ิงปลูกสร#าง 

๑) คลิกเลือกแท็บเมนู “กลุ$ม/ประเภท” (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ก) 

๒) เลือกกลุ)มของสิ่งปลูกสร2าง ประเภทของสิ่งปลูกสร2าง และกิจการของสิ่งปลูก

สร2าง ตามลำดับ 

๓) คลิกปุmม “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” (บริเวณที่ ๒ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ก) 

(ข) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกส่ิงปลูกสร#างที่มีการเลือกตรวจสอบบ<อย 

๑) คลิกเลือกแท็บเมนู “ตรวจสอบบ$อย” (บริเวณที่ ๓ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ข) 

๒) เลือกส่ิงปลูกสร2างตามรายการ 10 ส่ิงปลูกสร2างที่ถูกเลือกตรวจสอบมากที่สุด 

๓) คลิกปุmม “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” 

(ค) กรณีผู#ใช#ต#องการเลือกส่ิงปลูกสร#างโดยการพิมพPเพ่ือค#นหา 

๑) คลิกเลือกแท็บเมนู “ค1นหา” (บริเวณที่ ๔ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ค) 

๒) กรอกคำสำคัญ (keyword) ส่ิงปลูกสร2างในกล)องใส)ข2อมูล ระบบจะแสดงรายการ

ส่ิงปลูกสร2างที่ตรงกับคำสำคัญให2ผู2ใช2เลือก (บริเวณที่ ๕ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ค) 

๓) คลิก “ตรวจสอบการใช1ประโยชน/ที่ดิน” 

(ง) กรณีผู#ใช#ต#องการตรวจสอบส่ิงปลูกสร#างทั้งหมด 

๑) คลิกปุmม “ตรวจสอบทั้งหมด” (บริเวณที่ ๖ ตามรูปภาพที่ ๒๕ ก) โดยไม)ต2องทำ

การเลือกส่ิงปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) 

 

หลังจากทำการเลือกประเภทสิ่งปลูกสร2างแล2วทำการคลิกที่ปุ mม “ตรวจสอบการใช1

ประโยชน/ที่ดิน” ตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบในหน2าต)างผลการ

ตรวจสอบตามตัวอย)างในรูปภาพที่ ๒๖ 
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รูปภาพที่ ๒๖ ผลการตรวจสอบกรณีเลือกประเภทส่ิงปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) หรือ (ค) 
 

ผู2ใช2สามารถทราบผลการตรวจสอบส่ิงปลูกสร2างกับกฎหมายการใช2ประโยชน.ที่ดินที่บังคับ

ใช2ในพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือกพิกัด ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบจะแสดงคำว)า “สร1างได1” (สีเขียว) ใน

กรณีที่ส่ิงปลูกสร2างบนพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือกไม)ขัดกับทุกกฎหมายที่บังคับใช2บนพ้ืนที่ที่ทำการ

เลือก หรือจะแสดงคำว)า “สร1างไม$ได1” (สีแดง) ในกรณีที่ส่ิงปลูกสร2างบนพ้ืนที่ที่ได2ทำการเลือก

ขัดกับกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดที่บังคับใช2บนพื้นที่ที ่ทำการเลือก (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ 

๒๖ ก) ทั้งนี้ระบบยังแสดงข2อมูลเกี่ยวกับกลุ)ม/ประเภทสิ่งปลูกสร2างที่ผู 2ใช2ได2ทำการเลือก 

รวมถึงนิยามของส่ิงปลูกสร2างและพิกัดตำแหน)งที่ได2ถูกเลือก (บริเวณที่ ๒) ซ่ึงผู2ใช2สามารถคลิก

บนเลขละติจูดและลองจิจูดที่แสดงเพ่ือเป�ดดูพ้ืนที่บนเว็บเอพพลิเคชั่น Google Map ได2 ทั้งนี้

ผู2ใช2ยังสามารถดูรายละเอียดเช)น ข2อกำหนด หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ในการสร2างส่ิงปลูกสร2างนั้น 

ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช2บนพ้ืนที่ที่ทำการเลือกได2 โดยทำการคลิกแท็บชื่อกฎหมายที่บังคับใช2 

(บริเวณที่ ๓) ระบบจะแสดงรายละเอียดตามรูปภาพที่ ๒๖ ข  

 
๑ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๒ 

ก ข 
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ผู2ใช2สามารถป�ดหน2าต)างผลการตรวจสอบโดยการคลิกที่ปุmมป�ด “X” บริเวณมุมบนขวาของ

หน2าต)างผลการตรวจสอบ (บริเวณที่ ๔ ตามรูปภาพที่ ๒๖ ข)  

หากผู2ใช2ทำการคลิกที่ปุ mม “ตรวจสอบทั้งหมด” โดยไม)ได2ทำการเลือกกลุ)ม/ประเภทส่ิง

ปลูกสร2าง ตามข2อ (ง) ระบบจะแสดงตารางผลการตรวจสอบในหน2าต)างผลการตรวจสอบตาม

ตัวอย)างในรูปภาพที่ ๒๗ ก 
 

           
 

รูปภาพที่ ๒๗ ตารางผลการตรวจสอบกรณีเลือกตรวจสอบทั้งหมด 

 

กรณีผู2ใช2เลือกตรวจสอบส่ิงปลูกสร2างทั้งหมด ระบบจะแสดงตารางผลการตรวจสอบทุกส่ิง

ปลูกสร2างแยกตามกลุ)ม โดยที่ผู2ใช2สามารถเลือกแสดงกลุ)มส่ิงปลูกสร2างทั้ง ๖ กลุ)ม ได2จากเมนู

ด2านบนตาราง (บริเวณที่ ๑ ตามรูปภาพที่ ๒๗ ก) ซึ่งแต)ละกลุ)มสิ่งปลูกสร2าง ระบบจะแสดง

รายการส่ิงปลูกสร2างทั้งหมดในกลุ)ม (บริเวณที่ ๒) ที่ได2ตรวจสอบกับกฎหมายทั้ง ๕ ฉบับ ทั้งนี้ 

ก ข 
 

๒ 

 
๑ 

 
๒ 

 
๑ 
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เคร่ืองหมายถูกสีเขียว “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้น ๆ อนุญาตให2ก)อสร2างส่ิงปลูกสร2างนั้น

ได2 เครื่องหมายกากบาทสีแดง “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้น ๆ  ไม$อนุญาตให2ก)อสร2างส่ิง

ปลูกสร2างนั้นได2 และเครื่องหมายลบสีดำ “ ” หมายถึงกฎหมายฉบับนั้นไม$ได1บังคับใช1บน

พ้ืนที่ที่ทำการเลือก ทั้งนี้ผู2ใช2ยังสามารถดูรายละเอียดเช)น ข2อกำหนด หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ใน

การสร2างสิ่งปลูกสร2างตามกฎหมายที่บังคับใช2บนพื้นที่ที ่ทำการเลือกได2 โดยทำการคลิกบน

รายการส่ิงปลูกสร2าง ระบบจะแสดงรายละเอียดตามรูปภาพที่ ๒๗ ข ตัวอย)างเช)น อาคารเล้ียง

นกแอ)นกินรัง  

ผลการตรวจสอบตามรูปภาพที่ ๒๗ ข ซ่ึง

แสดงเหมือนกับการแสดงผลการตรวจสอบกรณี

เลือกระบุประเภทสิ่งปลูกสร2างตามข2อ (ก) (ข) 

หรือ (ค) แต)จะมีลิงค. “<< กลับไป” (บริเวณที่ 

๑ ตามรูปภาพที่ ๒๗ ข) เพ่ือกลับไปหน2าตาราง

แสดงผลการตรวจสอบส่ิงปลูกสร2างทั้งหมด ผู2ใช2

สามารถเลือกประเภทสิ่งปลูกสร2างที่ต2องการ

ก)อสร2างที่ตำแหน)งพิกัดที่เลือกเพ่ือดูรายละเอียด 

ข2อกำหนด หรือข2อจำกัดต)าง ๆ ได2 จนกว)าจะ

ป�ดหน2าต)างผลการตรวจสอบ (บริเวณที่ ๒) 

ทั้งนี้หากผู2ใช2ต2องการกลับไปยังส)วนแสดง

แผนที่เพื่อทำการเลือกตำแหน)งพิกัดใหม) ผู2ใช2

สามารถกดบนปุmม “กลับไปเลือกพื้นที่ใหม$” 

(บริเวณที่ ๑) ตามรูปภาพที่ ๒๘ ระบบจะเล่ือน

หน2าเว็บเพจไปยังส)วนบริการตรวจสอบและส)วน

แสดงแผนที่ 

 

 

    รูปภาพที่ ๒๘ การกลับไปเลือกพ้ืนที่ใหม) 

 

 

 

 
๑ 
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๒. การประยุกต/องค/ความรู1จากนวัตกรรมระบบตรวจสอบการใช1ที่ดินตาม

กฎหมายควบคุมการใช1ประโยชน/ท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตไปในพื้นท่ีอื่น ๆ 
 ในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2ประโยชน.

ที่ดินภาครัฐข2ามหน)วยงาน (www.landusephuket.com) ได2มีการจัดทำฐานข2อมูลเชิงพื้นที่

โดยมีการวิเคราะห.กฎหมายที่เก่ียวข2องกับการใช2ประโยชน.ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ 

ฉบับ (ตามตารางที่ ๑) ทั้งนี้ในการประยุกต.องค.ความรู2ในการสร2างนวัตกรรมนี้ในพื้นที่อื่น ๆ  

อาจเร่ิมต2นทำได2จากกฎหมายควบคุมการใช2ประโยชน.ที่ดินในพ้ืนที่นั้น ๆ เพียงหนึ่งฉบับก)อน

แล2วทำการเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมฉบับอื่น ๆ ภายหลังในอนาคตได2 อย)างไรก็ตามในการ

จัดทำฐานข2อมูลเชิงพื้นที่ของกฎหมายนั้น ๆ อาจต2องมีการศึกษากฎหมายอื่น ๆ เพิ่มเติม

เนื่องจากกฎหมายนั้น ๆ  อาจอ2างอิงกฎหมายหรือประกาศอื่นอีก รวมไปถึงต2องใช2ข2อมูลเชิง

พ้ืนที่อ่ืน ๆ เช)น ในจากการวิเคราะห.กฎหมายทั้ง ๕ ฉบับ ในการสร2างนวัตกรรมนี้ ได2มีการหา

แหล)งข2อมูลที่เก่ียวข2องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมมาประกอบการจัดทำฐานข2อมูล โดยข2อมูลดังกล)าวแสดง

ดังตารางที่ ๒ และ ๓ 

 

ตารางที่ ๑ กฎหมายการใช2ประโยชน.ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตที่ใช2ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

กฎหมายควบคุมการใช1ที่ดิน 

๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ2มครองส่ิงแวดล2อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ปc พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร 

ปc พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปc พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร 

ปc พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. กฎกระทรวงให2ใช2บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปmาตอง เร่ือง กำหนดบริเวณห2ามก)อสร2าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนการใช2อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองปmาตอง ตำบลปmา

ตอง อำเภอกะทู2 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

 



 

 
    

 

 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนย.รังสิต 

๒๘ 
ระบบบูรณาการฐานข2อมูลด2านกฎหมายและนโยบายการใช2ประโยชน.ท่ีดนิภาครัฐข2ามหน)วยงาน  

www.landusephuket.com 

 

ตารางที่ ๒ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข2อง 

กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ข1อกำหนด ประกาศต$าง ๆ 

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

๔. กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให2บริการแก)ชมุชน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง กรมส)งเสริมการปกครองท2องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  

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

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

๑๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ตารางที่ ๓ ข2อมูลด2านภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข2อง 

ข1อมูล ป� พ .ศ.  แหล$งที่มา 

๑. ภาพถ)ายทางอากาศออร.โธสีเชิงเลข ๒๔๔๙ กรมพัฒนาที่ดิน 

๒. ภาพถ)ายดาวเทียม THEOS ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภ ูม ิ สารสนเทศ )องค .การ

มหาชน(  

๓. แผนที่เส2นถนน ๒๕๕๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 

๔. แผนที่ขอบเขตการปกครอง  ๒๕๕๔ กรมการปกครอง 

๕. แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข  ๒๕๕๒ กรมพัฒนาที่ดิน 
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๒.๑. กระบวนการจัดทำฐานข1อมูลเชิงโครงสร1างและเชิงพ้ืนที่ 

กระบวนการจัดทำฐานข2อมูลเชิงโครงสร2างและเชิงพ้ืนที่ที่และระบบการตรวจสอบการใช2

ที่ดิน (www.landusephuket.com) สามารถแสดงได2ดังรูปภาพที่ ๒๙ โดยมีกระบวนการหลัก

คือ กระบวนการวิเคราะห.เนื้อหากฎหมาย และ กระบวนการสร2างแผนที่พ้ืนที่โซนของแต)ละ

กฎหมาย 
 

 
รูปภาพที่ ๒๙ กระบวนการจัดทำฐานข2อมูลเชิงโครงสร2างและเชิงพ้ืนที ่

๒.๒. กระบวนการวิเคราะห/เนื้อหากฎหมาย  

กระบวนการวิเคราะห.และตีความข2อบังคับตามกฎหมายถือว)ามีความสำคัญมาก ทางผู2วิจัย

จึงได2ออกแบบกระบวนการวิเคราะห.ข2อความและทำการสกัดดัชนีต)าง ๆ จากตัวบทกฎหมาย

ทั้งด2านเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชิงคุณภาพได2นำหลักการและเทคนิคการวิเคราะห.เนื้อหา

เชิงค ุณภาพ (Qualitative content analysis) (เอื ้อมพร หลินเจริญ, 2555; Hsieh and 

Shannon, 2005) มาจัดทำรายการดัชนีสิ่งปลูกสร2าง พื ้นที ่โซน และคำอธิบายข2อจำกัด 

ข2อยกเว2น โดยการใช2แบบฟอร.มการสกัดข2อมูล (Data extraction form) ซึ่งผู2วิจัยทุกคนได2

ร)วมกันออกแบบ และทำความเข2าใจ จากนั้นผู2วิจัยแต)ละคนจึงได2ทำความเข2าใจตัวบทกฎหมาย  
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รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด แล2วทำการค2นหาดัชนีส่ิงปลูกสร2าง คำอธิบายพื้นที่โซน 

ข2อจำกัด ข2อยกเว2น พร2อมทั้งสรุปลงในแบบฟอร.มการสกัดข2อมูล หลังจากนั้นนำผลจากการ

สกัดข2อมูลมาตรวจสอบภายในระหว)างผู2วิจัย เพ่ือให2แน)ใจถึงความถูกต2องในการตีความ ความ

ครบถ2วนของดัชนีต)าง ๆ ของแต)ละกฎหมาย แล2วทำการสรุปข2อมูลทั้งหมดแบ)งออกเปqน

หมวดหมู) โดยที่คำอธิบายพ้ืนที่โซนจะถูกนำไปใช2ในการประกอบการสร2างแผนที่โซนต)อไป ทั้งนี้

ตัวอย)างการวิเคราะห.เนื้อหาพบว)ามีลักษณะของเงื่อนไข ข2อจำกัด และข2อยกเว2นที่กำหนดตาม

ตัวบทกฎหมายอยู) ๕ ประเภท แสดงตามตารางที่ ๔ และได2มีการจัดจัดกลุ)มประเภทข2อห2าม/

เงื่อนไขข2อกำหนดในกฎหมายให2มีความสอดคล2องกัน ซ่ึงทำให2มีการแปลงข2อห2ามบางข2อให2เปqน

การอนุญาตโดยมีเงื ่อนไขหรือข2อจำกัด เพื่อให2สามารถจัดข2อกำหนดตามกฎหมายไปในทาง

เดียวกัน ง)ายต)อความเข2าใจ และแสดงผลการตรวจสอบ ตัวอย)างการแปลงข2อห2าม/เงื่อนไข

ข2อกำหนดในกฎหมายแสดงในตารางที่ ๕ 

ส)วนการวิเคราะห.เนื้อหาเชิงปริมาณ (Quantitative content analysis) (Lock and 

Seele, 2015) ได2นำโปรแกรมตัดแบ)งคำสำหรับข2อความภาษาไทย เล็กซ.โต (LexTo) ที่พัฒนา

โดยศูนย.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส.และคอมพิวเตอร.แห)งชาติ (NECTEC) มาใช2ในการตัดแบ)งคำ

เนื้อหาในกฎหมาย หลังจากนั้นใช2การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร.ทำการนับความถี่ของคำ 

และกำหนดดัชนีของคำต)าง ๆ  เรียงลำดับคำ เพ่ือนำไปทำการตรวจสอบข2ามกับดัชนีส่ิงปลูก

สร2างที่ได2ทำการสกัดด2วยแบบฟอร.มการสกัดข2อมูล เพ่ือให2มั่นใจว)าไม)มีดัชนีส่ิงปลูกสร2างใดถูก

ละเลยไป สุดท2ายทำการจัดดัชนีส่ิงปลูกสร2าง คำอธิบายพ้ืนที่โซน ข2อจำกัด ข2อยกเว2น ให2อยู)ใน

โครงสร2างตาราง  

ในการสร2างนวัตกรรมระบบตรวจสอบนี้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล2อม ปc พ.ศ. ๒๕๖๐ มีพื้นที่ซ2อนทับพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองรวม และกฎหมาย

ควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๑๕ จึงทำให2มีพื้นที่โซนทั้งหมด ๒๖ โซน กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ปc 

พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพื้นที่โซน ๔ โซน กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ปc พ.ศ. ๒๕๓๒ มีพื้นที่โซน ๓ โซน 

กฎกระทรวงให2ใช2บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่โซน 

๑๖ โซน และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปmาตอง พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพ้ืนที่โซน ๒ โซน ทั้งนี้มีดัชนีส่ิง

ปลูกสร2างรวมทั้งหมด ๓๘๘ ดัชนี โดยแบ)งออกเปqน ๖ กลุ)มคือ อาคารพาณิชย. (๘ ดัชนี) 

โรงงาน (๓๑๔ ดัชนี) สถานที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก~าซ (๒๐ ดัชนี) โครงสร2างพื้นฐาน 

(๑๑ ดัชนี) อาคารที่อยู)อาศัย (๖ ดัชนี) และ อาคารสาธารณะ (๒๙ ดัชนี) หลังจากนั้นจึงทำการ 
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วิเคราะห.ตารางไขว2 และเมทริกซ.เพื่อศึกษาลักษณะและการกำหนดตรรกะในการตรวจสอบ

และแสดงผลการตรวจสอบการใช2ที่ดินตามเงื่อนไขประเภทส่ิงปลูกสร2าง และพ้ืนที่โซน 
 

ตารางที่ ๔ สรุปประเภทข2อห2ามทั่วไปตามข2อความในกฎหมาย 

ประเภท ตัวอย$างเนื้อหากฎหมาย 

๑) ห2ามโดยไม)มีเงื่อนไข  “ห2ามก)อสร2าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช2

อาคารใด ๆ ให2เปqนอาคารดังต)อไปนี้ ... ” 

๒) ห2ามโดยมีเงื่อนไข  “ห2ามก)อสร2าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช2

อาคารใด ๆ ให2เปqนอาคารดังต)อไปนี้ ... 

ยกเว2น” 

๓) อนุญาตโดยไม)มีเงื่อนไข ข2อจำกัด “ให2ใช2ประโยชน.ที่ดินเพ่ือ …” 

๔) อนุญาตโดยมีเงื่อนไข ข2อจำกัด  “สำหรับการใช2ประโยชน.ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 

ให2ใช2เพ่ิมได2อีกไม)เกิน …” 

๕) ไม)ได2กล)าวถึงในกฎหมาย   

 

ตารางที่ ๕ ตัวอย)างการแปลงข2อห2าม/เงื่อนไขข2อกำหนดในกฎหมาย 

ข1อห1าม/เงื่อนไขเดิม ข1อห1าม/เงื่อนไขทีไ่ด1รับการแปลง 

ห1ามโดยไม$มีเงื่อนไข 

“ที่ดินประเภทนี้ ห2ามใช2ประโยชน.ที่ดินเพ่ือ 

ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 

อนุญาตโดยมีข1อจำกัด 

“อนุญาตให2ก)อสร2าง ดัดแปลง หรือเปล่ียน

การใช2อาคารพาณิชยP (อาคารเดยีว ตึกแถว

หรือชุด) โดยต2องไม)ใช2การซ้ือขายหรือเก็บเศษ

วัสดุ” 

ห1ามโดยมีเงื่อนไข 

“ห2ามกระทำการตดิตั้งป�ายหรือส่ิงที่สร2างขึ้น

สำหรับติดหรือตั้งป�ายเหนือที่สาธารณะที่มี

ขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนัก

รวมทั้งโครงสร2างเกิน ๑๐ กิโลกรัม” 

อนุญาตโดยมีข1อจำกัด 

“อนุญาตให2ติดตั้งป�ายหรือส่ิงที่สร2างขึ้น

สำหรับติดหรือตั้งป�ายเหนือที่สาธารณะ

ก)อสร2าง โดยมีขนาดไม<เกิน ๑ ตารางเมตร 

หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร2างไม<เกิน ๑๐ 

กิโลกรัม” 
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๒.๓. กระบวนการสร1างแผนที่พ้ืนที่โซนของแต$ละกฎหมาย 

หลังจากสรุปคำอธิบายพื้นที่โซนจากขั้นตอนการวิเคราะห.เนื้อหากฎหมายและได2ทำการ

ตรวจสอบความถูกต2องภายในจากการดำเนินการสร2างนวัตกรรมระบบตรวจสอบ พบว)าส่ิง

สำคัญที่สุดในการกระบวนการสร2างนวัตกรรมนี้ คือความถูกต2องเชิงพ้ืนที่ของ (๑) เส2นขอบเขต

เกาะภูเก็ตและเกาะต)าง ๆ ที่อ2างอิงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด (๒) แนวถนนและเส2นก่ึงกลางถนน 

และ (๓) เส2นระบบความสูง และ (๔) พ้ืนที่ขอบเขตสถานที่สำคัญที่ระบุในกฎหมาย เนื่องจาก

พ้ืนที่โซนทั้งหมดจะถูกกำหนดและอ2างอิงจากคุณลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ทั้งส่ีชนิดนี้ ดังนั้น

ในการประยุกต.องค.ความรู 2จากการสร2างนวัตกรรมนี ้ จึงต 2องคำนึงถึงการจัดทำข2อมูล

คุณลักษณะเหล)านี้ให2มีความถูกต2องก)อนเร่ิมการสร2างแผนที่พ้ืนที่โซนจากข2อมูลประกอบอ่ืน ๆ 

โดยตัวอย)างการนำความรู2ทางภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห.และจัดทำข2อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช2 

GIS มาใช2ในการสร2างนวัตกรรม คือ 

(ก) ได2นำเส2นขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะต)าง ๆ  จากแผนที่แนบท2ายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม ปc พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช2เปqนเส2นขอบเขตเกาะภูเก็ตและเกาะ

ต)าง ๆ หลังจากที่ได2ทำการแปลงจากไฟล. AutoCAD (.DWG) ซ่ึงมีการกำหนดพิกัดอยู)แล2ว มา

เปqน Shapefile (.SHP) ที่อยู)ในระบบพิกัด  WGS 84/UTM Zone 47N แล2วนำมาตรวจสอบ

ตำแหน)งกับภาพถ)ายดาวเทียม THEOS ปc ๒๕๕๗ และภาพถ)ายทางอากาศออร.โธสีเชิงเลข ปc 

๒๔๔๙ รวมถึงภาพถ)ายดาวเทียมจาก Google Earth และพบว)ามีความถูกต2องเชิงพิกัด

ค)อนข2างสูง มีเพียงประมาณร2อยละ ๓ – ๕ ของเส2นขอบเขตที่ไม)ตรงกับแนวขอบเกาะภูเก็ต ซ่ึง

พบมากทางด2านแนวชายฝh°งทางตะวันออกของเกาะ เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของพ้ืนที่

ปmาชายเลนเมื่อเวลาผ)านไป หรือเกิดจากมีการสร2างแนวเขื่อนกันคล่ืนขึ้นมาใหม) ในส)วนที่มีการ

เปล่ียนแปลงนั้นได2มีการปรับแก2ให2ถูกต2องและเปqนปhจจุบันให2มากที่สุด 

(ข) ได2นำข2อมูลเส2นแนวกึ่งกลางถนน ปc ๒๕๕๕ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดภูเก็ต มาใช2เปqนข2อมูลอ2างอิง หลังจากได2มีการตรวจสอบและปรับแก2ความถูกต2องกับ

ภาพถ)ายดาวเทียม THEOS ปc ๒๕๕๗ และภาพถ)ายทางอากาศออร.โธสีเชิงเลข ปc ๒๔๔๙ 

รวมถึงภาพถ)ายดาวเทียมจาก Google Earth และพบว)ามีความถูกต2องเชิงพิกัดค)อนข2างสูง 

ทั้งนี้มีเพียงประมาณร2อยละ ๕ ที่ไม)ถูกต2อง ซึ่งส)วนใหญ)เกิดจากมีการก)อสร2างถนนใหม) หรือ

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ถนน ทั้งนี้พ้ืนที่ถนนที่มีการเปล่ียนแปลงส)วนใหญ)ไม)อยู)ในพ้ืนที่ที่ต2องใช2ใน

การอ2างอิงเพ่ือสร2างแผนที่พ้ืนที่โซน เช)น จุดตัดถนนหลัก ส)วนพ้ืนที่ที่มีผลต)อการนำไปใช2อ2างอิง

นั้นได2มีการปรับแก2ให2ถูกต2องและเปqนปhจจุบันให2มากที่สุด 
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(ค) ได2นำข2อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ปc ๒๕๕๒ ที่มีความละเอียดถึง ๕ เมตร มาใช2

ในการสร2างแผนที่ระดับความสูงที่ระดับ ๘๐ เมตร เพื่อใช2ในการอ2างอิงแนวพื้นที่โซน โดยใช2

ฟhงก.ชัน Contour Extraction ในโปรแกรม QGIS 

(ง) ได2ทำการดิจิไตซ.รูปป�ดหลายเหลี่ยม (Polygon) ขอบเขตพื้นที่สถานที่สำคัญ ๆ  ที่ได2

ระบุไว2ในกฎหมาย เช)น โรงเรียน วัด สถานที่ทางประวัติศาสตร. ฯลฯ จากภาพถ)ายดาวเทียม 

THEOS ที่ได2ทำการเพิ ่มความละเอียดด2วยภาพขาว-ดำ (Pan Sharpening) และภาพถ)าย

ดาวเทียมความละเอียดสูงจาก Google Earth 

จากนั้นได2ทำการสร2างแผนที่พื้นที่โซนของกฎหมายทั้งหมด โดยการสร2างรูปป�ดหลาย

เหล่ียมของพ้ืนที่โซนต)าง ๆ ตามคำอธิบายพ้ืนที่โซนตามที่ระบุในกฎหมายต)าง ๆ เช)น การสร2าง

กันชน (Buffer) การการตัด (Cut) รวม (Union) ซ2อนทับ (Intersect) ตามกระบวนการ

ประมวลผลทางภูมิศาสตร. (Geoprocessing) กับรูปป�ดหลายเหล่ียมขอบเขตเกาะภูเก็ต และ

เกาะต)าง ๆ เส2นแนวก่ึงกลางถนน เส2นระดับความสูง และรูปป�ดหลายเหล่ียมสถานที่สำคัญที่

ถูกระบุในกฎหมาย จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต2องทางโทโปโลยี (Topology checking) 

ของรูปป�ดหลายเหล ี ่ยม ความถูกต2องเชิงพื ้นที ่ด 2วยคอมพิวเตอร . (Computer-based 

visualized validation) และการตรวจสอบภาคสนาม (Ground survey validation) เพ่ือ

ไม)ให2เกิดปhญหาความถูกต2องเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ได2มีการใช2รูปป�ดหลายเหล่ียมของพ้ืนที่โซนบางส)วน 

เช )น พ ื ้นท ี ่ เขตปmาสงวน พื ้นท ี ่น ้ำปากคลอง จากแผนท ี ่แนบท 2ายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม ปc พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงให2ใช2บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได2ทำการแปลงไฟล.แล2วมาใช2ร)วมในการสร2างแผนที่ เนื่องจาก

พ้ืนดังกล)าวไม)สามารถใช2วิธีการอ2างอิงจากคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ทั้งส่ีประเภท ที่ได2

กล)าวไว2ข2างต2นได2 

 

๒.๔ กระบวนการเพ่ิมฐานข1อมูลกฎหมายใหม$ในระบบการตรวจสอบ 

ในการเพิ่มฐานข2อมูลกฎหมายบังคับฉบับใหม)สามารถดำเนินการได2ตามกระบวนการใน

รูปภาพที่ ๓๐ ในการสร2างนวัตกรรมระบบตรวจสอบนี้ ได2มีการนำกฎกระทรวงให2ใช2บังคับผัง

เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีลักษณะแก2ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาจากกฎกระทรวงให2ใช2

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ปc พ.ศ. ๒๕๕๔ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปmาตอง พ.ศ. 

๒๕๔๘ ที่มีลักษณะเพ่ิมข2อกำหนดและพ้ืนที่จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ ปc พ.ศ. ๒๕๒๙ ออก

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอาคาร ปc พ.ศ. ๒๕๒๒ มาดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน 
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การเพ่ิมฐานข2อมูล เพ่ือให2ได2ดัชนีต)าง ๆ ที่อยู)ในโครงสร2างตาราง และแผนที่พ้ืนที่โซนของแต)ละ

กฎหมายที่ต2องการนำมาเพิ่มในระบบ หลังจากนั้นจึงได2มีการตรวจสอบความถูกต2องโดยการ

วิเคราะห.ตารางไขว2และแบบเมทริกต. และการวิเคราะห.เชิงพ้ืนที่กับตารางดัชนีและแผนที่ของ

กฎหมาย ๓ ฉบับเดิมที่มีอยู)แล2วในระบบ  

 
รูปภาพที่ ๓๐ กระบวนการเพ่ิมฐานข2อมูลกฎหมายในระบบการตรวจสอบ 

 

๒.๕. การพัฒนาระบบตรวจสอบการใช1ที่ดิน 

ในการพัฒนาระบบต2นแบบเพ่ือรองรับการทำงาน การเพ่ิมฐานข2อมูล และการใช2งานของ

ผู2ใช2 ควรคำนึงถึงข2อสำคัญดังนี้ 

(ก) ควรประยุกต.ใช2บริการเว็บโฮสติ้งบนคลาวด.  (Web hosting on cloud service) เพ่ือ

เพิ่มเสถียรภาพของระบบ และเพิ่มความสามารถของการขยายตัวของระบบในอนาคตตาม

ความต2องการใช2งาน (On-demand scalability) 

(ข) ควรแยกเครื่องแม)ข)ายบริการเว ็บ (Web server) และเครื่องแม)ข)ายบริการแผนที่ 

(Map server) ออกจากกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการประมวลผลให2มีความรวดเร็วขึ้นและ

รองรับการขยายตัวและเพ่ิมข2อมูลแผนที่พ้ืนที่โซนของกฎหมายใหม)ในอนาคต 

(ค) ควรประย ุกต .ใช 2 เทคโนโลย ี  AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) และ 

JSON มาใช2ในการติดต)อส่ือสารระหว)างเคร่ืองคอมพิวเตอร.ของผู2ใช2กับเคร่ืองแม)ข)ายเว็บ และ 
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เคร่ืองแม)ข)ายแผนที่ เพ่ือให2การทำงานของระบบและการแสดงผลรวดเร็วขึ้น ซ่ึงโปรแกรมการ

ตรวจสอบกฎหรือตรรกะในการตรวจสอบการใช2ท ี ่ด ินจะมีการประมวลผลบนเคร ื ่ อง

คอมพิวเตอร.ของผู2ใช2 ลดปhญหาการผูกติดกันของการแสดงผล (Presentation layer) การ

ประมวลผล (Application layer) และชั้นจัดเก็บข2อมูล (Data layer) สถาปhตยกรรมใหม)ของ

ระบบสามารถแสดงได2ดังรูปภาพที่ ๒๗ 

(ง) ควรออกแบบหน2าเว็บไซต.ให2มีลักษณะโครงสร2างหน2าเดียว (One page template) 

และใช2กล)องข2อความ (Lightbox) ในการแสดงผลการตรวจสอบ เพ่ือลดความยุ)งยาก ซับซ2อน

ในการใช2งาน 

(จ) ควรออกแบบหน2าเว็บไซต.ให2รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ.ที่มีขนาดหน2าจอแตกต)าง

กัน (Responsive web page) เพื่อรองรับการใช2งานระบบจากอุปกรณ.สมาร.ทโฟน (Smart 

phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) 

(ฉ) ควรออกแบบระบบให2มีการเก็บบันทึกการใช2งานระบบ รวมถึงบันทึกการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช2งานระบบตรวจสอบ เพ่ือให2ผู2ดูแลระบบ (Administer) สามารถดูสถิติ

การใช2งานได2 และเพื่อเก็บข2อมูลสำหรับการพัฒนาต)อยอดฟhงก.ชันการทำงานในอนาคต หรือ

แก2ไขพัฒนาให2ระบบทำงานได2อย)างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต)อไป 
 

 
รูปภาพที่ ๓๑ ตัวอย)างสถาปhตยกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบตรวจสอบบนคลาวด.

แพลตฟอร.ม 

 

 


