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บทคัดย่อ
ปัจจุบันข้อขัดแย้งปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือครองที่ดินของราษฎร หรือกรณีที่
ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ เกิดปัญหาพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินว่าใครควรมีสิทธิดีกว่าระหว่างราษฎรกับรัฐอันเป็น
ประเด็นนาไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยหน่วยงานของรัฐที่รับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ หรือราษฎรได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการตรวจพิสูจน์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจ จุบั น ที่สามารถน าไปพิสูจ น์ สิทธิในที่ดินแปลงพิพาท เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และอานวยความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย แนวทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณาร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน และข้อมูลอื่น ๆ พร้อมการ
สารวจภาคสนามโดยใช้เข็มทิศและเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมเพื่อตรวจสอบในพื้นที่จริงและ
แก้ไขรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตาม ปี พ.ศ. ที่ศึกษา (ย้อนอดีต) พร้อมทั้งถ่ายรูปตัวอย่าง
พื้นที่การใช้ป ระโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ถ่ายทอดขอบเขตและสั ญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่
มองเห็นในภาพถ่ายฯ 9 นิ้ว x 9 นิ้ว ลงบนภาพถ่ายดัดแก้มาตราส่วน 1:1,000 หรือ 1:4,000 จัดทาแผนที่
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศึกษา มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกในระดับ 2 และระดับ 3
โดยพื้น ที่ที่ถือว่าราษฎรมีการทาประโยชน์ ได้แก่ ตัว เมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถาบันต่าง ๆ สถานี
คมนาคมของราษฎร พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่สวนสนุก นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรผสมผสานสวนป่าและวนเกษตรที่ราษฎร
ปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น (บ่อน้าในไร่นา) เหมืองแร่ บ่อขุดและนาเกลือ ตามลาดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลแผนที่ครอบครองที่ดินกับ
แผนที่จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดินของราษฎรมาก่อน
หรือหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ
ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่แปลงพิพาทหรือในเขต
ที่ดินของรัฐ ปรากฏว่าราษฎรได้ครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐจริง
รัฐจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ต่อไป แต่ถ้าราษฎรครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ รัฐ
จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าทากินและอยู่อาศัยต่อไป สาหรับการวิเคราะห์
อ่านแปล ตีความภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทาประโยชน์
ที่ดินถ้าหากเจ้าของที่ดินทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า เช่น โฉนดที่ดินเกิน
10 ปีติดต่อกัน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เกิน 15 ปีติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะ
ส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว
เฉพาะส่วนที่ไม่ทาประโยชน์หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
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การวิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ ายทางอากาศ
เพื่อพิสูจน์ สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ ท่ ดี ิน
1. ความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพลเมืองเพิ่มมากขึ ้นแต่ที่ดินมีจากัดทาให้ ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อใช้
เป็ นที่ดนิ ทากินและอยูอ่ าศัยมากขึ ้น จึงเกิดปั ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มขึ ้นมาก ทาให้ ที่ดินของรัฐที่ใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้ อยลง และราษฎรที่ถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐอ้ างว่าอยู่ทากิน และ
อยู่อาศัยมาก่อนการเป็ นที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ที่ ราชพัสดุหรื อที่สงวนหวงห้ ามของทางราชการ และที่สาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น จึงเป็ น
ประเด็นข้ อขัดแย้ งปั ญหาแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้ อนกับการถือครองที่ดินของราษฎร หรื อกรณีที่ราษฎร
บุกรุกที่ดินของรัฐ เกิดปั ญหาพิพาทเรื่ องสิทธิในที่ดิน ว่าใครควรมีสิทธิดีกว่าระหว่างราษฎรกั บรัฐ อันเป็ น
ประเด็นนาไปสู่การร้ องเรี ยนขอความเป็ นธรรม ทังที
้ ่เป็ นเฉพาะรายหรื อเป็ นกลุ่มราษฎร และการใช้ สิทธิ
ทางศาลเพื่ อให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ตลอดเวลาที่ ผ่ านมารั ฐ พยายามแก้ ไ ขปั ญหาดัง กล่าวโดย
หน่วยงานของรัฐที่ดแู ลที่ดินนัน้ ๆ ได้ ร้องขอให้ กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการเป็ นครัง้ คราว แต่เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานหลักที่ทาหน้ าที่นี ้โดยตรงทาให้ เกิดความล่าช้ าไม่ทันต่อสถานการณ์ ที่ต้องเร่ งรัดให้ ทราบผล
โดยเร็ ว ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเล็งเห็นความสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ งดังกล่าวและความยากจน
ของราษฎร และได้ จั ด ตัง้ ส่ ว นพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ที่ ดิ น ขึ น้ จากบุ ค ลากรส่ ว นวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้ ที่ ดิ น
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี ้โดยตรงมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในความถูกต้ อง และได้ รับความเชื่อถือมีความ
เป็ นกลาง เป็ นที่ยอมรับทังราษฎรและหน่
้
วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้ แก่ กรมป่ าไม้ กองทัพบก กองทัพเรื อ
กรมธนารั ก ษ์ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งานคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ
คณะอนุก รรมการอ่ า นภาพถ่ า ยทางอากาศ คณะอนุก รรมการแก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ในเขตพื น้ ที่ พิ เ ศษ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่ออ่านภาพถ่ายทางอากาศสาหรับพื ้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี ในคณะกรรมการ
แก้ ไขปั ญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ (กบร.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงาน คณะกรรมาธิ การการยุติธรรมและสิทธิ มนุษยชน คณะกรรมาธิ การการปกครอง
สภาผู้แทนราษฎร สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ปปช.) กรมที่ดิน
สานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบในท้ องที่กิ่งอาเภอ
เกาะช้ าง จังหวัดตราด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการ
ตารวจภูธรภาคต่าง ๆ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐ สภา ศาลปกครองกลาง สภาทนายความ
สานักงานเขตต่า ง ๆ กรุ ง เทพมหานคร ส านัก งานเทศบาลเมื อ งหัว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ และ
ศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) และราษฎรที่เดือดร้ อนทัว่ ประเทศ ที่ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสจู น์ร่องรอย

2
การทาประโยชน์ที่ดินตังแต่
้ อดี ต (พ.ศ. 2495) จนถึงปั จจุบนั เป็ นการพิสูจน์ย้อนอดีตที่ใช้ ภาพถ่ายทาง
อากาศทุกช่วง พ.ศ. พร้ อมมีกระบวนการตรวจสอบในเชิงลึก จัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในรูปแผ่นแผนที่และดิจิทลั และข้ อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนาเสนอในชันศาลหรื
้
อที่ประชุมฯ หากผลการพิสจู น์
สิทธิปรากฏว่า ราษฎรได้ ถือครองและทาประโยชน์มาก่อนการเป็ นที่ดินของรัฐจริ ง รัฐก็จะออกเอกสารสิทธิ์
ให้ ตอ่ ไป แต่ถ้าหากราษฎรถือครองและทาประโยชน์หลังจากการเป็ นที่ดินของรัฐ รัฐก็จะจัดที่ดินในส่วนที่
รัฐยังไม่ใช้ ประโยชน์ให้ ราษฎรผู้บกุ รุกเช่าทากินและอยู่อาศัยต่อไป นอกจากนี ้ยังมีกรณีพิพาทปั ญหาที่ดิน
ระหว่างราษฎรด้ วยกันเอง และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบ ตลอดจนการตรวจ
พิสจู น์ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้ พิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้ แก่ราษฎรผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การก่อสร้ างโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ สามารถอานวยความยุตธิ รรมให้ กบั ทุกฝ่ ายได้ เป็ นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณพื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดินของรัฐ
ปี พ.ศ. ต่าง ๆ ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
2.2 เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ ดินของราษฎรมาก่อนหรื อหลังจากการเป็ น
ที่ดนิ ของรัฐ
3. ขอบเขตของการศึกษา
วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ ตัง้ แต่อดีต (2495) ถึง ปั จ จุบัน
ครอบคลุมพื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดนิ ของรัฐ
4. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ใช้ เ ป็ นตัวอย่างในการพิสูจน์ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดินพืน้ ที่แปลงพิพาทตังแต่
้ อดีตถึง
ปั จจุบนั และเป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในชันศาล
้
หรื อที่ประชุมฯ ตลอดจนการพิสจู น์สิทธิที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ (ได้ แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตหวงห้ ามของทางราชการ และที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ เป็ นต้ น) เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาข้ อขัดแย้ งระหว่างกลุ่มราษฎรกับกลุ่มนายทุน หรื อราษฎรกับรัฐ และกรณีพิพาทเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดนิ ต่าง ๆ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
4.2 ใช้ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับร่ องรอยการทาประโยชน์ที่ดินย้ อนอดีต
เพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ราษฎรที่ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ
ได้ อย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
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5. ระยะเวลาและผู้ดาเนินการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ นายแสงชม พจน์สมพงส์ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ ส่วนพิสูจน์สิทธิ ที่ดิน
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดนิ ได้ ดาเนินการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549
ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ระยะเวลา 6 เดือน
6. วิธีดาเนินการศึกษา
6.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แผนที่ภมู ิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ลาดับชุด L 7017 ครอบคลุม
พื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดนิ ของรัฐ
2) แผนที่การครอบครองที่ดินของราษฎรจากกรมที่ดินหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง มาตราส่วน
1: 1,000 หรื อ 1: 4,000 ครอบคลุมพื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดนิ ของรัฐ
3) แผนที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดนิ มาตราส่วน 1: 50,000 หรื อ มาตราส่วน 1: 100,000
4) แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เขตหวงห้ ามของทางราชการ
และที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ เป็ นต้ น มาตราส่วน 1: 50,000
5) ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้ ของกรมที่ดินที่ถ่ายเป็ นครัง้ แรกหลังการประกาศ
เป็ นที่ดนิ ของรัฐ (2495) จนถึงปั จจุบนั มาตราส่วน 1: 1,000 หรื อ 1: 4,000
6) ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ขนาด 9 นิ ้ว X 9 นิ ้ว ที่ถ่ายเป็ นครัง้ แรกหลังการ
ประกาศเป็ นที่ดนิ ของรัฐ (2495) จนถึงปั จจุบนั มาตราส่วนของภาพถ่ายฯ ตาม ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา
6.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการศึกษา
1) กล้ องมองภาพ 3 มิติ ชนิดพกพา (Pocket Stereoscopes) แบบใช้ เลนส์กาลังขยาย 4 เท่า
2) กล้ องมองภาพ 3 มิติ ชนิดกระจกเงา (Mirror Stereoscopes) แบบใช้ เลนส์กาลังขยาย 8 เท่า
3) กล้ องถ่ายรูป
4) เครื่ องมือหาค่าพิกดั ด้ วยสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System: GPS)
5) เข็มทิศสนาม
6) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) ได้ แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเครื่ องนาเข้ า เครื่ องแสดงผล เครื่ องพิมพ์ผล (Printer) และ
Software ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7) กระดาษเขียนแผนที่และอุปกรณ์เครื่ องเขียน
6.3 ขันตอนการด
้
าเนินการ
6.3.1 หลักการและวิธีการ
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การจ าแนกการใช้ ประโยชน์ ที่ดินได้ ยึดถื อแนวทางตามระบบการจาแนกการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดิน สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จัดทาขึ ้น
(ภาคผนวก ก)
1) การวิเคราะห์อ่านแปล ตีความจากภาพถ่ายทางอากาศด้ วยสายตา โดยใช้ กล้ อง
มองภาพ 3 มิติ มองภาพถ่ายทางอากาศคู่ที่มีส่วนซ้ อน 60 เปอร์ เซ็นต์ จะช่วยประหยัดเวลาในการสารวจ
ภาคสนามได้ เป็ นอย่างมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ได้ แก่ มีแสงสว่างที่พอเหมาะเข้ าทางด้ านหน้ า
ของผู้ แปล มาตราส่ ว น วั น เดื อ น ปี ที่ บัน ทึ ก ข้ อมู ล ละติ จู ด และขึ น้ อยู่ กั บ คุณ ลัก ษณะที่ ป รากฏ
บนภาพถ่ายทางอากาศ ดังนี ้คือ ความสัมพันธ์ ของสี เงา ความหยาบละเอียด รูปแบบ รูปร่าง ขนาดและ
ความสัมพันธ์ในขนาด ที่ตงและความสั
ั้
มพันธ์กบั รายละเอียดข้ างเคียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ความสัมพันธ์ของสี (Relative Tone)
สีที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายด้ วยฟิ ล์ มขาวดาจะปรากฏเป็ นสีเทา
ชนิดต่าง ๆ กัน ตังแต่
้ สีเกือบดาจนกระทัง่ เกือบจะเป็ นสีขาว ความเข้ มหรื อความจางในสีของภาพขึ ้นอยู่กับ
จานวนแสงสว่างที่สะท้ อนจากรายละเอียดในภูมิประเทศมายังกล้ องถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งความแตกต่าง
เรื่ องสีของภาพมีดงั ต่อไปนี ้คือ
1.1.1) พื น้ ผิ ว ที่ มี ลัก ษณะเรี ย บโดยสม่ า เสมอจะเป็ นเครื่ อ งสะท้ อ นแสงที่ ดี
ภาพที่ปรากฏจะมีสีขาว ถ้ าหากว่าในขณะที่ถ่ายภาพนันล
้ าแสงสะท้ อนพุ่งมายังกล้ องถ่ายภาพ แต่ถ้าหาก
ลาแสงสะท้ อนมิได้ พ่งุ มาเข้ ากล้ องถ่ายภาพ สีของพื ้นผิวสม่าเสมอนันจะปรากฏเป็
้
นสีดาในภาพถ่ายทาง
อากาศ พื ้นผิวของน ้าจะมีสีของภาพอ่อนหรื อแก่กว่าสีของภาพของรายละเอียดที่อยู่ใกล้ เคียง โดยขึ ้นอยู่
กับการสะท้ อนของลาแสงจากพื ้นผิวที่พิจารณา ขณะที่ทาการถ่ายภาพแม่น ้าที่มีน ้าใสจะไม่มีคณ
ุ สมบัติใน
การสะท้ อนแสง ดังนันจะปรากฏเป็
้
นสีดาในภาพถ่ายทางอากาศ แต่ถ้าน ้าในแม่น ้ามีลกั ษณะขุ่นเป็ นโคลนตม
จะทาให้ มีลกั ษณะในการสะท้ อนแสงได้ ดี ดังนันสี
้ ที่ปรากฏในภาพถ่ายจะเป็ นสีเทาหรื อในบางครัง้ จะเป็ นสีขาว
ทิศทางของลาธารหรื อลาห้ วยอาจจะไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง แต่สามารถจะหาได้ โดยการพิจารณา
รายละเอียดที่ใกล้ เคียง เช่น พืชพรรณที่ขึ ้นอยูต่ ามฝั่ งทังสองของล
้
าห้ วย
1.1.2) ลั ก ษณะของพื น้ ผิ ว ของรายละเอี ย ดที่ ป รากฏอยู่ ต ามธรรมชาติ
มีคุณ สมบัติในการสะท้ อนแสงไปในทุกทิศทาง ล าแสงที่ สะท้ อนเฉพาะบางส่วนจะพุ่ง เข้ าไปยัง กล้ อง
ถ่ายภาพ และบางส่วนจะพุง่ ไปในทิศทางอื่น ดังนันสี
้ ของภาพในภาพหนึง่ ๆ อาจจะปรากฏแตกต่างกันได้
1.1.3) เนื่องจากพื ้นผิวที่มีลกั ษณะสะท้ อนแสง เช่น หลังคา และด้ านข้ างของ
บ้ านไม่จาเป็ นที่จะต้ องอยูใ่ นแนวระดับ ดังนันไม่
้ วา่ ตาแหน่งของดวงอาทิตย์จะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ลักษณะที่
ปรากฏของสีในภาพถ่ายทางอากาศของรายละเอียดที่เป็ นชนิดเดียวกัน หรื อมีคณ
ุ สมบัติในการสะท้ อน
แสงเท่ากันจะมีความแตกต่างกัน เช่น สีของรายละเอียดในภูมิประเทศในภาพถ่ายหมายเลข 1 อาจจะเป็ น
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สีขาว ส่วนสีของรายละเอียดในภาพถ่ายหมายเลข 2 ซึ่งเป็ นรายละเอียดชนิดเดียวกัน หรื อมีคณ
ุ สมบัติใน
การสะท้ อนแสงเท่ากัน อาจจะปรากฏเป็ นสีดาก็ได้ ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นกับทิศทางของลาแสงที่สะท้ อนจากวัตถุนนั ้
ในการถ่ายภาพแต่ละครัง้
1.1.4) พื ้นผิวพิภพที่มีลกั ษณะโล่งแจ้ งจะมีลกั ษณะในการสะท้ อนแสงได้ ดี เช่น
ถนนที่มีพื ้นหน้ าเป็ นหินลูกรังและถนนที่ยงั สร้ างไม่เรี ยบร้ อ ย ทางเท้ าจะปรากฏเป็ นสีขาวในภาพถ่ายทาง
อากาศ
1.1.5) การเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน
ภูมิประเทศ จะสามารถสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนด้ วยการพิจารณาจากสีในภาพถ่ายทางอากาศ เช่น ทุ่งหญ้ า
ที่คนขี่ม้าเดินผ่านหรื อยานพาหนะวิ่งผ่านจะมีคณ
ุ สมบัติในการสะท้ อนแสงแตกต่างกับสีของทุ่งหญ้ าที่มิได้
ถูกรบกวน
1.2) เงา (Shadow)
เงาของรายละเอียดที่ปรากฏให้ เห็นในภาพถ่ายทางอากาศ เป็ นเครื่ องชี ้บอกที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ ลักษณะของเงาจากภาพถ่ายเดี่ยวสามารถทราบลักษณะของรายละเอียดที่ปรากฏ
บนภาพถ่ายนันได้
้ การพิจารณารูปลักษณะของรายละเอียดที่ปรากฏจากเงาสามารถรู้ลกั ษณะได้ ง่ายกว่า
การพิจารณาจากรู ปร่ าง (Shape) ของรายละเอียดที่ปรากฏให้ เห็นบนภาพถ่าย ทังนี
้ ้เพราะขนาดและ
ลัก ษณะในทางดิ่ง จะสามารถสัง เกตให้ เ ห็น ได้ จ ากเงาของสิ่ ง นัน้ ๆ ยิ่ ง ถ่ ายภาพในขณะที่ มุม สูง ของ
ดวงอาทิตย์ไม่สงู มากนักด้ วยแล้ ว เงาจะทอดตัวค่อนข้ างยาว การพิจารณาเงาของรายละเอียด เช่น โบสถ์
ของศาสนาใด โดยสังเกตจากเงาส่วนบนสุดของหลังคาโบสถ์คริ สต์อาจเห็นเงาของไม้ กางเขน หอระฆังซึ่ง
อยูส่ ว่ นบนสุดของหลังคาโบสถ์ ถ้ าเป็ นโบสถ์ศาสนาพุทธก็จะเห็นเงาของหัวนาคหรื อหัวหงส์ที่นิยมเรี ยกว่า
ช่อฟ้าของโบสถ์ เป็ นต้ น
1.3) ความหยาบละเอียด (Texture)
ความหยาบละเอี ยด หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงของ Tone ซึ่ง อยู่ภ ายใน
ภาพถ่าย Texture ของภาพถ่ายของวัตถุบางชนิดละเอียด เรี ยบ บางชนิดก็หยาบ ขรุ ขระ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
มาตราส่วนของภาพถ่ายนัน้ ด้ วย ซึ่งถ้ าหากเราย่อมาตราส่วนลง Texture ก็จะละเอียดขึน้ ถ้ าหากขยายขึน้
Texture ก็จะหยาบ
1.4) รูปแบบ (Pattern)
รู ป แบบหมายถึ ง การจั ด ลั ก ษณะของภู มิ ป ระเทศ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องอยู่ กั บ
คุณ ลักษณะทั่วไปหลาย ๆ อย่างของวัตถุนนั ้ ทัง้ สิ่ง ที่ม นุษย์ สร้ างขึน้ และสิ่ง ที่เป็ นธรรมชาติ ทาให้ เกิ ด
รูปแบบเฉพาะตัวขึ ้นซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ช่วยในการแปลภาพถ่าย เช่น รูปแบบของคลองที่เกิด ขึ ้นตามธรรมชาติ
กับที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ป่ าไม้ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติจะมีไม้ หลายชนิดอยู่ปะปนกันไป มีขนาดความสูงต่า

6
ต่าง ๆ กัน ความหนาแน่นต่างกัน สีสนั ต่างกัน แต่ป่าไม้ ที่มนุษย์ปลูกขึ ้นจะเห็นเป็ นแบบที่เป็ นแถวเป็ นแนว
มีขนาดความสูงต่าไร่เรี่ ยกันไป เป็ นต้ น
1.5) รูปร่าง (Shape)
รูปร่ างของรายละเอียดที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศชนิดภาพถ่ายใกล้ ดิ่งจะ
มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบแบนเหมือนกันกับภาพซึ่งมองจากเบื ้องบนของวัตถุนนั ้ (ยกเว้ นรายละเอียดที่มีความสูง
หรื อต่ามาก และอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของภาพถ่ายจะเห็นรายละเอียดด้ านข้ างบางส่วน) รู ปร่ างของ
รายละเอียดที่มนุษย์สร้ างหรื อดัดแปลงขึ ้น จะมีลกั ษณะค่อนข้ างเป็ นระเบียบสม่าเสมอเป็ นแนวตรงถ้ ามี
โค้ งก็จ ะเป็ นลักษณะของโค้ ง ทางเรขาคณิ ต ถ้ าเป็ นรายละเอียดที่เกิ ดขึน้ เองตามธรรมชาติ รู ป ร่ างของ
รายละเอียดจะไม่เป็ นระเบียบ ลักษณะความคดโค้ งจะแตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นอย่างเห็นได้ ชัด
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้จะเห็นได้ ง่าย ถ้ าพิจารณาลักษณะของคลองที่มนุษย์ขดุ ขึ ้นเปรี ยบเทียบกับคลองหรื อลาธาร
ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ รู ปร่ างของแม่น ้าและลาธารที่ปรากฏให้ เห็นในภาพถ่ายจะเป็ นเครื่ องชี ้บอก
ทิศทางน ้าไหล ซึ่งตามปกติแล้ วลาธารจะบรรจบกันเป็ นรู ปคล้ ายตัววี (V) ทิศทางน ้าไหลจะไหลไปทาง
ส่วนล่างของตัววี บริ เวณใดแม่น ้าลาธารมีลกั ษณะคดเคี ้ยวมาก แสดงว่าบริ เวณนันเป็
้ นพื ้นราบที่มีความ
ลาดสม่าเสมอ ถ้ าเป็ นที่ราบระหว่างหุบเขา หุบ เขานัน้ ก็ต้องมีบริ เวณที่กว้ างมาก บริ เวณใดรู ปร่ างของ
แม่น ้าลาธารมีความคดเคี ้ยวน้ อย บางตอนดูเกือบจะเป็ นเส้ นตรง แสดงว่าบริ เวณสองฝั่ งเป็ นหุบเขาแคบ
กระแสน ้าจะไหลแรง รู ปร่ างของอาคารและสิ่งก่อสร้ างที่ปรากฏให้ เห็นในภาพถ่ายก็อาจช่วยชี ้บอกได้ ว่า
เป็ นอาคารที่พกั อาศัย วัด หรื อโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดและโรงเรี ยนในประเทศไทยสังเกตเห็นได้ ง่ายมาก
อาคารที่เป็ นโบสถ์และศาลาจะเห็นได้ เด่นชัด เจดีย์และพระปรางค์จะเป็ นเครื่ องช่วยยืนยันถึงความเป็ นวัด
รูปร่างของสนามอาคาร และเสาธงช่วยในการพิจารณายืนยันว่าเป็ นโรงเรี ยน
1.6) ขนาด (Size) และความสัมพันธ์ในขนาด (Relative Size)
ขนาดของสิ่งที่ปรากฏให้ เห็นในภาพถ่ายอาจวัดหาได้ เมื่อทราบมาตราส่วนของ
ภาพถ่าย และเมื่อทราบขนาดแล้ วก็อาจนาไปชี ้ชัดได้ วา่ สิ่งนันเป็
้ นอะไร เช่นการพิจารณาภาพของยานยนต์
ในภาพถ่าย เมื่อทราบขนาดกว้ างยาวของยานยนต์นัน้ แล้ ว ก็อาจบอกได้ ว่าเป็ นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถบรรทุก หรื อ รถถัง ถ้ าไม่ ส ามารถหาขนาดได้ เพราะไม่ ท ราบมาตราส่ ว นภาพถ่ า ย การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความกว้ างและความยาวของยานยนต์ก็อาจชี ้บอกได้ ว่าเป็ นรถยนต์ หรื อเป็ นรถถัง
เพราะถ้ าเป็ นรถยนต์นงั่ หรื อรถบรรทุกทัว่ ๆ ไปแล้ ว อัตราส่วนระหว่างความกว้ างกับความยาวจะเป็ น 1/3
หรื อ 1/4 แต่ถ้าเป็ นรถถังอัตราส่วนระหว่างความกว้ างกับความยาวจะเป็ น 1/2 อย่างนี ้เป็ นต้ น นอกจากที่กล่าว
แล้ วนัน้ การพิจารณาขนาดของรายละเอียดชนิดหนึ่งเปรี ยบเทียบกับขนาดของรายละเอียดที่อยู่ใกล้ เคียงกัน
ก็อาจช่วยในการวินิจฉัยได้ ว่าสิ่งที่กาลังพิจารณานันจะเป็
้
นอะไร เช่น พิจารณาอาคารบ้ านเรื อนบริ เวณตัว
เมืองหรื อบริเวณที่พบเห็นอาคารหลายหลังอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตามปกติแล้ วอาคารหลังเล็ก ๆ จะเป็ นที่อยู่
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อาศัย อาคารหลังใหญ่มกั จะเป็ นอาคารพาณิชย์ โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ฯลฯ
1.7) ที่ ตงั ้ (Site & Situation) และความสัม พันธ์ กับรายละเอี ยดข้ างเคียง
(Relationship to Surrounding Objects)
ในบางกรณี รายละเอี ย ดที่ ปรากฏอยู่ใ กล้ เคี ยงกัน ในภาพถ่ ายทางอากาศ
จะช่วยให้ ทราบว่ารายละเอียดที่ปรากฏให้ เห็นนันเป็
้ นอะไร ด้ วยการพิจารณารายละเอียดบริ เวณข้ างเคียง
ประกอบกัน เช่น ถ้ าเป็ นโรงเรี ยนจะมีอาคารไม่ม ากนัก และมักจะเป็ นอาคารหลังใหญ่ มีความยาวมาก
สนามก็จะไม่กว้ างยาวเกินความจาเป็ น แต่ถ้าเป็ นค่ายทหารหมู่อาคารจะต้ องมีมากกว่าและมีอาคารหลาย
ขนาดต่าง ๆ กัน สนามจะมีบริ เวณค่อนข้ างกว้ างขวาง นอกจากนันยั
้ งอาจพิจารณาถึงภาพของยานพาหนะ
ที่อาจปรากฏให้ เห็นจอดอยูเ่ ป็ นหมูเ่ ป็ นพวกเมื่อทราบชนิดของยานพาหนะก็อาจช่วยเป็ นเครื่ องชี ้บอกได้ อีก
ส่วนหนึ่งว่าสถานที่นนน่
ั ้ าจะเป็ นโรงเรี ยน ค่ายทหารหรื อโรงพยาบาล ตามธรรมดาแล้ วโรงพยาบาลและ
โรงเรี ยนมักจะตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งชุมชน ลักษณะอาคารของโรงพยาบาลย่อมมีจานวนมากและสลับซับซ้ อน
มากกว่าโรงเรี ยน โรงเรี ยนย่อมต้ องการสนามหรื อบริเวณว่างเปล่ามากกว่าโรงพยาบาล
2) มี ค วามรู้ พื น้ ฐานอย่ า งดี ใ นลัก ษณะของภู มิ ป ระเทศ และสามารถจดจ าสิ่ ง นัน้
คืออะไร เช่น ลักษณะของต้ นไม้ แม่น ้า อาคาร ถนน ฯลฯ
3) มีความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องราวที่ จะแปลนัน้ อย่างดีอีกด้ วย เช่น ผู้ที่จะวิเคราะห์ อ่านแปล
ความหมายเรื่ องการเกษตรหรื อป่ าไม้ ต้องมี ความรู้ เกี่ ยวกับชนิดของพื ชพันธุ์ต้นไม้ ลักษณะภูมิ สัณฐาน
ลักษณะของดิน วิธีการเพาะปลูกและลักษณะการเจริญเติบโตของพืชและปฏิทินการปลูกพืช ช่วยให้ ทราบ
ถึงช่วงระยะเวลาตังแต่
้ เริ่มเตรี ยมการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวของพืชนัน้ ๆ นอกจากนี ้ยังจาเป็ นต้ องทราบ
ถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของพื ้นที่นนด้
ั ้ วย
4) ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศขึ ้นอยู่ กบั การ
ฝึ กฝน ความรู้ ประสบการณ์ ของผู้แปล คุณลักษณะของรายละเอี ยดที่ จ ะแปล คุณภาพของเครื่ องมื อ
ความคมชัดและมาตราส่วนของภาพถ่ายฯ ที่ใช้ ฉะนัน้ ผู้แปลภาพที่ดีควรเป็ นผู้ที่มีสายตาดี ความชานิ
ชานาญ ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ใจเย็น มีจินตนาการและอดทนสูง
6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การปฏิบตั งิ านในสานักงาน
การวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ขนาด 9 นิ ้ว X 9 นิ ้ว มาตราส่วน
ของภาพถ่ายฯ ตาม ปี พ.ศ. ที่ศึกษา โดยใช้ กล้ องมองภาพสามมิ ติพิจารณาถึงความแตกต่างของสี เงา
ความหยาบละเอียด รูปแบบการใช้ ที่ดิน รู ปร่าง ขนาดและความสัมพันธ์ในขนาด ที่ตงและความสั
ั้
มพันธ์
กับรายละเอียดข้ างเคียงที่ปรากฏอยูบ่ นภาพถ่ายฯ แปลจากสิ่งทัว่ ๆ ไป (Unit หลัก) แล้ วจึงแปลรายละเอียด
ที่อยู่ใน Unit หลัก แปลจากสิ่งที่ร้ ูไปยังสิ่งที่ไม่ร้ ู สาหรับสิ่งที่ร้ ูให้ ทาการแปลตามขันตอน
้
สาหรับสิ่งที่ไม่ร้ ูก็
พยายามพิจ ารณาไปที ล ะขัน้ เริ่ ม ด้ ว ยการตัด สิ น ว่า รายละเอี ย ดนัน้ ควรจะจัดเข้ า ใน Unit หลัก ใดได้
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หลังจากนันก็
้ จาแนกให้ เข้ าไปใน Unit รองและ Unit ย่อยต่อไป วิเคราะห์รายละเอียดหรื อวัตถุในภาพถ่ายฯ
จากลักษณะสมบัติตา่ ง ๆ ของภาพถ่ายฯ ควรระมัดระวังความผิดพลาดเนื่องจากการอัดภาพที่ทาให้ ความ
เข้ มของสีผิดไปหรื อสีไม่คมชัด รวมทังมาตราส่
้
วนของภาพถ่ายฯ ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน และภาพที่ถ่ายต่าง
ระยะเวลากันอาจจะทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้ จัดทาคาอธิบายของหน่วยรองและหน่ว ยย่อย ที่จะใช้ ใน
แผนที่การจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในระดับ 2 และ 3 (จากภาคผนวก ก) นาผลการแปลมาประมวลเข้ า
ด้ วยกัน พร้ อมทังพิ
้ จารณาแผนที่ภมู ิประเทศ แผนที่ดนิ และข้ อมูลอื่น ๆ บริเวณพื ้นที่ศกึ ษา รายละเอียดที่ได้
จากการอ่านแปลภาพถ่ายฯ ได้ แก่ U1: ตัวเมืองและย่านการค้ า, U2: หมู่บ้าน, U3: สถานที่ราชการ และ
สถาบันต่าง ๆ, U4: สถานีคมนาคม, U5: พื ้นที่อตุ สาหกรรม, U6: อื่น ๆ (เช่น สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้ น),
A1: นาข้ าว, A2: พืชไร่ , A3: ไม้ ยืนต้ น, A4: ไม้ ผล, A5: พืชสวน, A6: ไร่หมุนเวียน, A7: ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์
และโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์, A8: พืชน ้า, A9: สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, A0: เกษตรผสมผสาน, F1: ป่ าไม่ผลัดใบ,
F2: ป่ าผลัดใบ, F3: สวนป่ า, F4: วนเกษตร, W1: แหล่งน ้าธรรมชาติ, W2: แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น, M1: ทุ่งหญ้ า
ธรรมชาติ, M2: พื ้นที่ล่มุ , M3: เหมืองแร่ บ่อขุด และM4: อื่น ๆ (เช่น นาเกลือ เป็ นต้ น) ลงขอบเขตและ
สัญลักษณ์ การใช้ ประโยชน์ที่ดินจากที่มองเห็นในภาพถ่ายฯ 9 นิว้ X 9 นิ ้ว ลงบนภาพดัดแก้ มาตราส่วน
1: 1,000 หรื อ 1: 4,000 จะได้ แผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา (เบื ้องต้ น) นาแผนที่ ที่ได้ มา
คัดลอกรายละเอียดของตาแหน่งต่าง ๆ เช่น ถนน ทางน ้า ที่มีในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000
ของกรมแผนที่ทหาร เพื่อหาตาแหน่งจุดตรวจสอบที่แน่นอน ถูกต้ องและง่ายต่อการเข้ าถึงเพื่อที่จะเข้ าไป
ทาการตรวจสอบภาคสนาม เพิ่มความถูกต้ องในจุดที่จะตรวจสอบ โดยการถ่ายทอดจุดตรวจสอบในแผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 พร้ อมกันนี ้ก็กาหนดจุดตรวจสอบเพิ่มเติมในบริเวณที่จาเป็ น
2) การสารวจตรวจสอบข้ อมูลภาคสนาม
การตรวจสอบภาคสนามเพื่ อ ย้ อ นอดี ต ตามจุด ที่ ก าหนดของพื น้ ที่ ที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ตาม ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา มาตราส่วน 1: 1,000 หรื อ 1: 4,000 ที่เกิดความสงสัย
โดยใช้ เข็มทิศและเครื่ องมื อหาค่าพิกัดด้ วยสัญญาณดาวเทียม แก้ ไขขอบเขตและลงสัญลักษณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินให้ ถกู ต้ องตาม ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา (ย้ อนอดีต) ของภาพถ่ายฯ นัน้ ๆ บันทึกข้ อมูลรายละเอียดอื่น ๆ
เพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ราษฎรที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่นนพร้
ั ้ อมถ่ายรู ปตัวอย่างบริ เวณพื ้นที่ศึกษา เพื่อใช้
ประกอบในรายงาน 3) การปฏิบตั งิ านหลังภาคสนาม
3.1) จัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา มาตราส่วน 1: 1,000
หรื อ 1: 4,000 ฉบับสมบูรณ์
คัดลอกขอบเขตและสัญลักษณ์ การใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ จากต้ นร่ าง
แผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินในภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา ที่ได้ แก้ ไขไว้ แล้ วลงบนกระดาษเขียนแผนที่
จะได้ แผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา มาตราส่วน 1: 1,000 หรื อ 1: 4,000 ฉบับสมบูรณ์ ใน
รูปแผ่นแผนที่
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3.2) จัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา ในรูปดิจิตอล
นาเข้ าข้ อมูลแผนที่ จ าแนกการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ปี พ.ศ. ที่ ศึกษา ด้ วยเครื่ อง
นาเข้ า แปลงข้ อมูลแผนที่ ปรับแก้ ไขและแสดงผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม ArcView เพื่อเตรี ยมไว้ ในขันตอน
้
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.3) จัดทาแผนที่การครอบครองและจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์
ที่ดนิ โดยจัดการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โปรแกรม ArcView GIS) ด้ วยวิธีการซ้ อนทับข้ อมูลแผนที่
การครอบครองที่ดินกับแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา เพื่อดาเนินการอ่านผลการใช้
ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลงที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ มีพืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
เท่าใด และแปลงที่ดนิ ที่ถือว่ามีการทาประโยชน์ที่ดิน ได้ แก่ พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง เช่น หมู่บ้านและ
พื ้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้ าว พืชไร่ ไม้ ยืนต้ น ไม้ ผล และพืชสวน เป็ นต้ น มีเนื ้อที่เท่าใด
6.3.3 การแสดงผลข้ อมูล
การแสดงผลข้ อมู ล เป็ นแผนที่ ใ นรู ป แผ่ น แผนที่ และจัด การด้ วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในรู ปดิจิทลั ได้ แก่ แผนที่การครอบครองที่ดิน แผนที่การจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่
การครอบครองที่ดนิ และจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา พร้ อมการอธิบายผลในรูปแบบของการ
อธิบายและตารางการครอบครองและจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทต่าง ๆ เป็ นรายแปลงที่ดิน
7. การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
การวิ เ คราะห์ อ่า นแปล ตี ค วามภาพถ่ า ยทางอากาศ เพื่ อ พิ สูจ น์ สิ ท ธิ ค รอบครองและการท า
ประโยชน์ที่ดนิ ของราษฎรมาก่อนหรื อหลังจากการเป็ นที่ดินของรัฐ โดยใช้ ภาพถ่ายฯ ที่บินถ่ายเป็ นครัง้ แรก
หลังการประกาศเป็ นที่ดินของรัฐ ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2495-2498 ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั ้ ประเทศยกเว้ นภาคใต้
ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2509-2513 (แต่เป็ นครัง้ แรกของภาคใต้ ) ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2516-2521 ครัง้ ที่ 4 ปี พ.ศ.
2525-2529 ครัง้ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2533-2535 ครัง้ ที่ 6 ปี พ.ศ. 2536-2542 และครัง้ ที่ 7 ปี พ.ศ. 2544-2548
เป็ นต้ น เป็ นการพิสจู น์ย้อนอดีตตาม ปี พ.ศ. ของภาพถ่ายฯ นัน้ ๆ
7.1 การครอบครองที่ดนิ
พื ้นที่การครอบครองที่ดนิ ของราษฎรได้ จากการสารวจรังวัดการครอบครองที่ดินโดยสานักงาน
ที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ ดินอาเภอหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อจัดทาแผนที่ การครอบครองที่ ดิน ของ
ราษฎรบริ เวณพื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1: 1,000 หรื อ 1: 4,000 พร้ อมคานวณ
เนื ้อที่ ดังนี ้
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การกาหนดพื ้นที่ศกึ ษาและรูปแบบในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แผนที่การครอบครองทีด่ ิน
มาตราส่วน 1: 1,000
หรื อ1: 4,000
จัดทาแผนที่การครอบครอง
ที่ดินของราษฎรในรูป Digital
ใช้ โปรแกรม ArcGIS

แผนที่ภมู ิประเทศ ระวางที่ศกึ ษา
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา
มาตราส่วน 1: 50,000
มาตราส่วน ของภาพถ่ายฯ
แผนที่ดิน มาตราส่วน 1: 50,000 ฯลฯ
กระบวนการแปลภาพ
แผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา มาตราส่วน 1: 1,000
หรื อ 1: 4,000 เบื ้องต้ น
ปรับปรุงแก้ ไขแผนที่

การสารวจภาคสนาม

แผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา มาตราส่วน 1: 1,000
หรื อ 1: 4,000 ฉบับสมบูรณ์
จัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา
ในรูป Digital ใช้ โปรแกรม ArcGIS
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้ อนทับแผนที่ใช้ โปรแกรม ArcGIS
จัดทาแผนที่การครอบครองที่ดินและจาแนกการใช้ ประโยชน์ทดี่ ิน
ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา พร้ อมคานวณเนื ้อที่
จัดทาตารางการครอบครองที่ดินและจาแนกการใช้ ประโยชน์ทดี่ ิน
ปี พ.ศ. ที่ศกึ ษา ของราษฎรเป็ นรายแปลงและแปลงทีด่ ิน
ที่ถือว่ามีการครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินด้ วย
สรุปผลการดาเนินการ
และข้ อเสนอแนะ พร้ อมแสดงผลข้ อมูล
ในรูปแบบแผนที่และตาราง
ในรูปแบบแผนที่และตาราง

แผนภูมิที่ 1 ขันตอนการด
้
าเนินการ
แผนที่และตาราง
แผนที่และตาราง
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1) โฉนดที่ดินออกโดยสานักงานที่ดินจังหวัด ถ้ าหากเจ้ าของที่ดินทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์ใน
ที่ดินหรื อปล่อยที่ดินให้ เป็ นที่รกร้ างว่างเปล่าเกิน 10 ปี ติดต่อกัน ให้ ถือว่าเจตนาสละสิทธิ ในที่ดินเฉพาะ
ส่วนที่ทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์
2) หนัง สือรั บรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก. และ น.ส.3) ออกโดยสานักงานที่ ดินอาเภอ
และนายอาเภอท้ องที่ ถ้ าหากเจ้ าของที่ดนิ ทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์ในที่ดนิ หรื อปล่อยที่ดินให้ เป็ นที่รกร้ างว่าง
เปล่าเกิน 5 ปี ติดต่อกัน ให้ ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดนิ เฉพาะส่วนที่ทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์
3) ใบจอง (น.ส.2) และตราจอง ออกโดยสานักงานที่ดนิ อาเภอและนายอาเภอท้ องที่ จะต้ องทา
ประโยชน์ในที่ดนิ ภายใน 1 ปี และ 3 ปี ตามลาดับ ถ้ าไม่ทาประโยชน์ถือว่าสละสิทธิในที่ดนิ แปลงนัน้
4) แบบแจ้ งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ราษฎรต้ องแจ้ งการครอบครองที่ดินต่อนายอาเภอ
ท้ องที่ภายใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2497 ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497
5) ส.ป.ก.401 ออกโดยสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ราษฎรห้ ามซื ้อขายที่ดิน ยกเว้ นให้ เป็ น
มรดกตกทอดแก่ลกู หลาน
สาหรับใบภาษี บารุงท้ องที่ (ภ.บ.ท.5) เป็ นการถือครองมือเปล่า ราษฎรเพียงเสียภาษี บารุ ง
ท้ องที่ประจาปี เป็ นต้ น
7.2 การจาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
จากผลการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ พื ้นที่พิพาทหรื อในเขตที่ดินของ
รัฐ เพื่อจัดทาแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ศึกษา มีลกั ษณะรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
แบ่งเป็ น 5 ประเภทใหญ่ ๆ และจาแนกในระดับ 2 จานวน 26 ประเภท โดยได้ ยกตัวอย่างผลการวิเคราะห์
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในระดับ 3 ที่เป็ นตัวแทนในระดับ 2 จานวน 74 ตัวอย่าง ดังนี ้ (ภาพที่ 1-74)
1) พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง
มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับ 2 และ 3 ได้ แก่ U1: ตัวเมืองและย่านการค้ า,
U2: หมู่บ้าน, U3: สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ, U4: สถานีคมนาคม (เช่น สนามบิน เป็ นต้ น), U5:
พื ้นที่อตุ สาหกรรม (เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น) และU6: อื่น ๆ (เช่น สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้ น)
2) พื ้นที่เกษตรกรรม
มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับ 2 และ 3 ได้ แก่ A1: นาข้ าว (เช่น นาดา เป็ นต้ น),
A2: พืชไร่ (เช่น มันสาปะหลัง เป็ นต้ น), A3: ไม้ ยืนต้ น (เช่น ปาล์มน ้ามัน เป็ นต้ น), A4: ไม้ ผล (เช่น
มะพร้ าว เป็ นต้ น), A5: พืชสวน (เช่น พืชผัก เป็ นต้ น), A6: ไร่หมุนเวียน, A7: ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์และโรงเรื อน
เลี ้ยงสัตว์ (เช่น ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ เป็ นต้ น), A8: พืชน ้า (เช่น แห้ ว เป็ นต้ น), A9: สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
(เช่น กุ้ง เป็ นต้ น) และA0: เกษตรผสมผสาน ตามลาดับ
3) พื ้นที่ป่าไม้
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มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในระดับ 2 และ 3 ได้ แก่ F1: ป่ าไม่ผลัดใบ
(เช่น ป่ าดิบเขา เป็ นต้ น), F2: ป่ าผลัดใบ (เช่น ป่ าเบญจพรรณ เป็ นต้ น), F3: สวนป่ า (เช่น สน 3 ใบ เป็ นต้ น)
และF4: วนเกษตร ตามลาดับ
4) พื ้นที่น ้า
มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับ 2 และ 3 ได้ แก่ W1: แหล่งนา้ ธรรมชาติ (เช่น
แม่น ้าลาคลอง เป็ นต้ น) และW2: แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น (เช่น อ่างเก็บน ้า เป็ นต้ น)
5) พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินในระดับ 2 และ 3 ได้ แก่ M1: ทุ่งหญ้ าธรรมชาติ, M2: พื ้นที่ล่มุ ,
M3: เหมืองแร่ บ่อขุด (เช่น เหมืองแร่ เป็ นต้ น) และM4: อื่น ๆ (เช่น นาเกลือ เป็ นต้ น) ตามลาดับ
7.3 การพิสจู น์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดนิ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพื ้นที่โดยจัดการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธี การซ้ อนทับ
(Overlay) ข้ อมูล แผนที่ การครอบครองที่ ดินกับ แผนที่ จ าแนกการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ปี พ.ศ. ที่ ศึกษา
เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งให้ ทราบถึงเนื ้อที่ที่ครอบครองและมีการทาประโยชน์ที่ดิน ต่อเนื่องจริ ง
หรื อไม่ อย่างไร ก่อนการเป็ นที่ดนิ ของรัฐ ดังนี ้
1) ราษฎรที่ครอบครองและมีการทาประโยชน์ที่ดนิ ได้ แก่
1.1) พื ้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ าง เช่น U1: ตัวเมืองและย่านการค้ า, U2: หมู่บ้าน, U3:
สถาบันต่าง ๆ (สถานศึกษาและสถานพยาบาล), U4: สถานีคมนาคมของราษฎร, U5: พื ้นที่อตุ สาหกรรม,
และU6: อื่น ๆ (เช่น สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่เป็ นสวนสนุก สนามแข่งรถยนต์ สนามกอล์ฟ และรี สอร์ ท)
1.2) พื ้นที่เกษตรกรรม เช่น A1: นาข้ าว, A2: พืชไร่ , A3: ไม้ ยืนต้ น, A4: ไม้ ผล, A5: พืชสวน,
A7: ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์และโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ , A8: พืชน ้า, A9: สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และA0: เกษตร
ผสมผสาน ตามลาดับ
1.3) พื ้นที่ป่าไม้ เช่น F3: สวนป่ า และF4: วนเกษตร ที่ราษฎรปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
1.4) พื ้นที่น ้า เช่น W2: แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น (บ่อน ้าในไร่นา)
1.5) พื ้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น M3: เหมืองแร่ บ่อขุด และM4: อื่น ๆ (เช่น นาเกลือ) ตามลาดับ
2) ราษฎรที่ครอบครองแต่ไม่มีการทาประโยชน์ หรื อทาประโยชน์ที่ดนิ ไม่ตอ่ เนื่อง ได้ แก่
2.1) พื ้นที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้ าง เช่น U3: สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ, U4: สถานี
คมนาคม, U6: อื่น ๆ (เช่น สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่เป็ นสวนสาธารณะ สุสานป่ าช้ า และศูนย์อพยพ)
2.2) พื ้นที่เกษตรกรรม เช่น A6: ไร่หมุนเวียน เป็ นการเกษตรที่ไม่ตอ่ เนื่องทาการเพาะปลูก
1 ปี แล้ วปล่อยพื น้ ที่ ทิง้ ร้ างไว้ ประมาณ 4-12 ปี เพื่ อ ให้ ดินฟื ้นกลับสภาพดัง เดิม เมื่ อดิน มี ค วามอุด ม
สมบูรณ์จะกลับมาทาการเพาะปลูกพืชอีกครัง้ หนึง่
2.3) พื ้นที่ป่าไม้ เช่น F1: ป่ าไม่ผลัดใบ, F2: ป่ าผลัดใบ, F3: สวนป่ า และ F4: วนเกษตร
ที่ทางราชการปลูกในเขตที่ดนิ ของรัฐ
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2.4) พื ้นที่น ้า เช่น W1: แหล่งน ้าธรรมชาติ และ W2: แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น (โดยหน่วยงานของรัฐ)
2.5) พื ้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น M1: ทุ่งหญ้ าธรรมชาติ, M2: พื ้นที่ล่มุ และM4: อื่น ๆ (เช่น หาดทราย
ที่หินโผล่ ที่ทิ ้งขยะ พื ้นที่กองวัสดุของกรมทางหลวง พื ้นที่ดนิ ถล่ม และพื ้นที่ถมดิน) ตามลาดับ
8. สรุปและข้ อเสนอแนะ
8.1 สรุป
การวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์สิทธิ ครอบครองและการทา
ประโยชน์ที่ดินบริ เวณพื ้นที่พิพาทหรื อในเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้ ภาพถ่ายฯ ตังแต่
้ อดีต (พ.ศ.2495) จนถึง
ปั จจุบนั เป็ นการพิสจู น์ย้อนอดีตตามปี พ.ศ. ของภาพถ่ายฯ นั น้ ๆ โดยราษฎรที่ครอบครองที่ดิน มีทงที
ั ้ ่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้ แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ใบจอง ตราจอง แบบแจ้ งการ
ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.401 และที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้ แก่ ใบภาษี บารุ งท้ องที่หรื อการถื อ
ครองมือเปล่า เมื่อผลการวิเคราะห์อา่ นแปล ตีความภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ เพื่อจัดทาแผนที่จาแนกการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดยมีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินจาแนกในระดับ 2 จานวน 26 ประเภท ได้ แก่ U1:
ตัวเมืองและย่านการค้ า, U2: หมู่บ้าน, U3: สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ, U4: สถานีคมนาคม, U5:
พื ้นที่อุตสาหกรรม, U6: อื่น ๆ, A1: นาข้ าว, A2: พืชไร่ , A3: ไม้ ยืนต้ น, A4: ไม้ ผล, A5: พืชสวน, A6:
ไร่หมุนเวียน, A7: ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์และโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์, A8: พืชน ้า, A9: สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า,
A0: เกษตรผสมผสาน, F1: ป่ าไม่ผลัดใบ, F2: ป่ าผลัดใบ, F3: สวนป่ า, F4: วนเกษตร, W1: แหล่งน ้า
ธรรมชาติ, W2: แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น, M1: ทุ่งหญ้ าธรรมชาติ, M2: พื ้นที่ล่มุ , M3: เหมืองแร่ บ่อขุด และM4:
อื่น ๆ ตามลาดับ ผลการพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดินโดยจัดการในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการซ้ อนทับข้ อมูลแผนที่การครอบครองที่ดินกับแผนที่จาแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงให้ ทราบถึงเนื ้อที่ที่ครอบครองและมีการทาประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องจริ งหรื อไม่ อย่างไร
พื ้นที่ที่ถือว่าราษฎรมีการทาประโยชน์ ได้ แก่ U1, U2, U3, U4, U5, U6 ที่เป็ นสวนสนุก, A1, A2, A3, A4,
A5, A7, A8, A9, A0, F3 และF4 ที่ราษฎรปลูกในที่ดนิ ที่มีเอกสารสิทธิ์ W2, M3 และM4 ที่เป็ นนาเกลือ
8.2. ข้ อเสนอแนะ
1) การวิเคราะห์อา่ นแปล ตีความภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั เพื่อตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งพื ้นที่แปลงพิพาทหรื อในเขตที่ดินของรัฐ ถ้ าผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรได้ ครอบครองและ
ทาประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็ นที่ดินของรัฐจริ ง รัฐจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ ตอ่ ไป แต่ถ้าราษฎร
ครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินหลังจากการเป็ นที่ดินของรัฐ รัฐจะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ใช้ ประโยชน์ให้
ราษฎรผู้บกุ รุกเช่าทากินและอยู่อาศัยต่อไป
2) การวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. ต่าง ๆ ร่ วมกับข้ อมูลจากดาวเทียม เพื่อ
พิสูจน์ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดิน ถ้ าหากเจ้ าของที่ดินทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์ ในที่ดินหรื อปล่อยที่ดินให้
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เป็ นที่ รกร้ างว่างเปล่า เช่น โฉนดที่ ดินเกิ น 10 ปี ติดต่อกันหรื อ หนังสื อรั บรองการท าประโยชน์ เกิ น 5 ปี
ติดต่อกัน ให้ ถื อว่าเจตนาสละสิ ทธิ ในที่ ดิน เฉพาะส่วนที่ ทอดทิ ง้ ไม่ท าประโยชน์ ให้ หน่วยงานที่ มี หน้ าที่
ดาเนินการเพิกถอน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่ทาประโยชน์
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หมูบ่ ้ าน (U2)

ภาพที่ 2 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000 บันทึกข้ อมูล
15/12/2525 ROLL M12 หมายเลขภาพ 2858 และ 2857 แสดงพื ้นที่หมูบ่ ้ าน บ้ านนาดอกคา
ตาบลนาดอกคา อาเภอนาด้ วง ัังหวัดเลย
พื ้นที่หมู่บ้าน ประกอบด้ วยบ้ านที่อยู่อาศัย วัด โรงเรี ยนและสถาบันต่าง ๆ บ้ านพักที่อยู่อาศัยกระัายตัวเป็ นัุด ๆ ห่างกัน
ตามแนวถนนที่เชื่อมต่อกันทัว่ ไปทังหมู
้ ่บ้าน มีไม้ ยืนต้ นไม้ ผลปลูกแทรกอยู่บริ เวณของบ้ านแต่ละหลัง ใักลางหมู่บ้าน
หรื อด้ านริ มหมู่บ้านมีสถาบันต่าง ๆ วัด หรื อโรงเรี ยนตังอยู
้ ่ สังเกตเห็นัากอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างขนาดใหญ่เรี ยงตัวต่อกัน
และมีพื ้นที่ว่างที่เป็ นลานหรื อสนามเอนกประสงค์แสดงให้ เห็นว่าเป็ นวัด หรื อโรงเรี ยน หรื อสถาบันนัน้ ๆ บริ เวณรอบ
หมูบ่ ้ านล้ อมรอบด้ วยพื ้นที่การเกษตรกรรม
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สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ (U3)

ภาพที่ 3 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000บันทึกข้ อมูล
5/12/2525 ROLL M2 หมายเลขภาพ 0279 และ 0280 แสดงสถานที่ราชการ ได้ แก่ ที่ทาการ
ฐานทัพอากาศ อาเภอเมืองฯ ัังหวัดนครราชสีมา
พื ้นที่สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ประกอบด้ วยอาคารหรื อสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ัดั เรี ยงตัวกันเป็ นระเบียบ เป็ นแถว
หรื อเป็ นแนวมีถนนตัวเชื่อมต่อทั่วบริ เวณอาคารที่ทาการเป็ นตึกขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเกาะกลุ่มกันเป็ นหมวดหมู่
สีหลังคาสะท้ อนเป็ นสีขาว ภายในพื ้นที่มีสนามหญ้ าหรื อสนามกีฬารวมอยูป่ รากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาถึงสีเทาขาว
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ท่าเรื อ (U404)

ภาพที่ 6 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 20,000
บันทึกข้ อมูล 6/3/2530 ROLL C10 หมายเลขภาพ 019 และ 020 แสดงท่าเรื อคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ท่าเรื อ เป็ นพืน้ ที่ที่ อยู่ริม ฝั่ งทะเลหรื อแม่น า้ ขนาดใหญ่ พอที่ั ะให้ เ รื อขนาดใหญ่ เข้ า ัอดเพื่อขนถ่ายสินค้ าได้
ประกอบด้ วย อาคารหรื อโกดังเก็บสินค้ าขนาดใหญ่ติดต่อกัน เห็นหลังคาเป็ นสีเทา มีลานขนถ่ายสินค้ าหรื อวางตู้สินค้ า
รอการขนส่งและลานัอกรถบรรทุก บริ เวณท่าเทียบเรื อัะมีเรื อขนาดเล็กัอดเทียบเพื่อขนถ่ายสินค้ าัากเรื อขนาดใหญ่
ที่ัอดกลางแม่น ้าอีกทอดหนึ่ง ท่าเรื อบางแห่งสามารถให้ เรื อขนาดเล็ก ได้ แก่ เรื อท่องเที่ยวันถึงเรื อสินค้ าขนาดใหญ่
เข้ าัอดได้
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นิคมอุตสาหกรรม (U501)

ภาพที่ 7 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 20,000
บันทึกข้ อมูล 6/3/2530 ROLL C8 หมายเลขภาพ 033 และ 034 แสดงพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็ นอาณาบริ เวณพื ้นที่มีการััดโซนให้ โรงงานหลาย ๆ โรงงาน ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เดียวกันเพื่อ
สะดวกในการััดระบบบริ การ สาธารณูปการ ขอบเขตของนิคมถูกล้ อมด้ วยรัว้ บางครัง้ มีคนู ้าปรากฏในภาพถ่ายฯ เห็น
เป็ นสีเข้ มขนานกับแนวรัว้ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีอาคารโรงงานขนาดเล็กันถึงขนาดใหญ่เรี ยงตามแนวถนนขนาดใหญ่
หลายช่องทางัราัร เพื่อสะดวกในการขนสินค้ า ภายในมีพื ้นที่ว่างมีท่งุ หญ้ าหรื อวัชพืชขึ ้นอยู่ สามารถรองรับการเพิ่มของ
โรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ัะขยายกิัการ หรื อย้ ายฐานการผลิตัากตัวเมืองมาอยูใ่ นนิคมฯ ปรากฏเป็ นสีเทาถึงเทาเข้ ม
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โรงงานอุตสาหกรรม (U502)

ภาพที่ 8 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000 บันทึกข้ อมูล
5/12/2525 ROLL M1 หมายเลขภาพ 0033 และ 0034 แสดงโรงงานอุตสาหกรรม บ้ านสุขาวดี
ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน ัังหวัดนครราชสีมา
พื ้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุม่ อาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เรี ยงต่อกันเป็ นแถวหรื อแนวรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ปรากฏ
สีหลังคาโรงงาน เป็ นสีเทาอ่อน มีทางเข้ าเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ ด้ านหน้ าโรงงานและบริ เวณด้ านหลังโรงงานมีบ่อน ้า
ขนาดใหญ่เพื่อใช้ ประโยชน์เป็ นบ่อบาบัดน ้าเสียลักษณะเป็ นรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ าปรากฏเป็ นสีคล ้าหรื อสีดา พื ้นที่สว่ นใหญ่
ของโรงงานถูกใช้ ประโยชน์เกือบทังหมดมี
้
ที่วา่ งสาหรับปลูกไม้ ยืนต้ นบ้ างเล็กน้ อย
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สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใั (U601)

ภาพที่ 9 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 20,000
บันทึกข้ อมูล 6/3/2530 ROLL C9A หมายเลขภาพ 017 และ 018 แสดงพื ้นที่สวนลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พื ้นที่สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใั ในที่นี ้เป็ นสวนพักผ่อนหย่อนใัและมีลานกิักรรมออกกาลังกายเป็ นสนามหญ้ า ปรากฏ
ในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาอ่อน ภายในมีบอ่ น ้าขนาดใหญ่มีรูปร่างไม่แน่นอนหลายบ่อปรากฏเป็ นสีคล ้าเกือบดาเนื่องัาก
การดูดกลืนแสงของน ้า บริ เวณโดยรอบยังมีกลุม่ หรื อแถวของต้ นไม้ มีทรงพุม่ ขนาดใหญ่เห็นเป็ นสีคล ้าขึ ้นแทรกอยู่ พื ้นที่
โดยรอบมีถนนขนาดเล็กเชื่อมต่อกัน ปรากฏเป็ นสีขาวใช้ สาหรับการวิ่งออกกาลังกาย
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สนามกอล์ฟ (U602)

ภาพที่ 10 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1: 20,000
บันทึกข้ อมูล 12/3/2530 ROLL C1 หมายเลขภาพ 022 และ 023 แสดงพื ้นที่สนามกอล์ฟ
กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
พื ้นที่สนามกอล์ฟ ประกอบด้ วยอาคารที่ทาการเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ติดกับถนนสายหลักภายในมีสว่ นที่เป็ นสนามหญ้ า
บังเกอร์ บ่อทราย แนวต้ นไม้ และบ่อน ้าขนาดใหญ่ เป็ นต้ น สาหรับตีและพัดกอล์ฟ ลักษณะรู ปร่ างไม่แน่นอน ปรากฏ
ในภาพถ่ายฯ เป็ นสีคล ้าเกือบดาเนื่องัากการดูดกลืนแสงของน ้า พื ้นที่โดยรอบมีถนนขนาดเล็กเข้ าถึงทัว่ ทุกที่เห็น
เป็ นเส้ นสีเทาหรื อสีขาว
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สุสาน (U603)

ภาพที่ 11 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 28/11/2525 ROLL C9 หมายเลขภาพ 2292 และ 2290 แสดงพื ้นที่สสุ านัีน
บ้ านหนองสมัคร ตาบลโคกแย้ ม อาเภอหนองแค ัังหวัดสระบุรี
พื ้นที่สสุ าน, ป่ าช้ า ในที่นี ้เป็ นสุสานที่ทาการฝั งศพคนไทยเชือ้ สายัีน ปรากฏในภาพถ่ายฯ เห็นความหยาบละเอียด
แตกต่างกัน ลายเนือ้ ละเอียดเป็ นหลุมศพขนาดเล็ก ลายเนือ้ หยาบเป็ นหลุมศพขนาดใหญ่ เป็ นัุดเรี ยงตัวกันเป็ น
ระเบียบและเป็ นแถวปรากฏเป็ นสีข าว ภายในมีถนนขนาดใหญ่ และขนาดกลางเพื่อ สะดวกในการเข้ าถึ ง สุสาน
โดยทัว่ ไปพบได้ ตามเชิงเขาและภายในมีสระน ้าขนาดใหญ่อยูใ่ นพื ้นที่ตามความนิยมหรื อความเชื่อของคนไทยเชื ้อสายัีน
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รี สอร์ ท (U605)

ภาพที่ 12 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 11/12/2517 ROLL M7 หมายเลขภาพ 132 และ 134 แสดงพื ้นที่รีสอร์ ท และ
โรงแรม ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง ัังหวัดชลบุรี
พื ้นที่รีสอร์ ท โรงแรม เกสต์เฮ้ า ัากภาพถ่ายฯเป็ นบริ เวณชายฝั่ งทะเล เห็นรี สอร์ ทอยู่ติดกับชายหาดเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยว
เล่นน ้าทะเลได้ สะดวก ภายในมีบงั กะโลปลูกเป็ นแถวเรี ยงกันเป็ นระเบียบมีระยะห่างระหว่างหลังเท่า ๆ กันเป็ นรู ป
สีเ่ หลีย่ มััตรุ ัสขนาดหลังไม่ใหญ่ หลังคาสีเข้ มมองเห็นเป็ นสีคล ้า หลังคาสีอ่อนมองเห็นเป็ นสีเทาหรื อสีขาว มีถนนผ่าน
กลางบ้ านพักสามารถเข้ าถึงได้ ทกุ หลัง มีรัว้ ล้ อมรอบชัดเัน
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นาร้ าง (A100)

ภาพที่ 13 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรมที่ดินปี ที่ 16 มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 19/3/2544 ROLL 106 RUN 48 หมายเลขภาพ 159 และ156 แสดงพื ้นที่นาร้ าง
บ้ านท่าช้ าง ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ ัังหวัดสงขลา
พื ้นทีน่ าร้ าง เดิมเป็ นพื ้นที่ทานา ต่อมามีการปล่อยทิ ้งร้ างเนื่องัากสาเหตุตา่ ง ๆ ทาให้ มีวชั พืชขึ ้นปกคลุมพื ้นที่ ในที่ราบลุม่
วัชพืชส่วนใหญ่ัะเป็ นพืชน ้า เช่น กก ต่าง ๆ ในที่ดอนัะมีวชั พืชหลากหลายชนิดกว่า มีทงหญ้
ั ้ าและวัชพืชใบกว้ าง ขึ ้นเป็ น
พุม่ แต่ยงั มีคนั นาปรากฏให้ เห็นอยู่ ปรากฏในภาพถ่ายฯ รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเป็ นสีเทาถึงสีเทาเข้ มไม่สม่าเสมอขึ ้นอยู่กบั
วัชพืชชนิดต่าง ๆ
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นาดา (A101)

ภาพที่ 14 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 2/12/2526 ROLL PK25 หมายเลขภาพ 6261 และ 6260 แสดงพื ้นที่นาดา
บ้ านวังแดง ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง ัังหวัดเชียงใหม่
พื ้นที่นาดา ในที่นีเ้ ป็ นนาดามีการชลประทาน ัากภาพถ่ายฯ เดือนธันวาคม เป็ นช่วงที่ได้ เก็บเกี่ยวข้ าวนาดาเสร็ ั
เรี ยบร้ อยแล้ ว คงเหลือแต่ตอซังปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาอ่อนถึงสีขาว คันนาเป็ นตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเล็ก ๆ
ขนาดต่าง ๆ รูปแบบเป็ นระเบียบและเห็นแนวคลองส่งน ้าขนาดเล็กผ่านพื ้นที่นาข้ าว นอกัากนี ้สามารถมองเห็นแถวของ
ตอซังได้ เมื่อมองด้ วยกล้ องกาลังขยาย 8 เท่า
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นาหว่าน (A102)

ภาพที่ 15 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 29/7/2518 ROLL C2 หมายเลขภาพ 052 และ 054 แสดงพื ้นที่ปลูก
ข้ าวนาหว่าน บ้ านท่าลาด ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้ า ัังหวัดสุพรรณบุรี
พื ้นทีน่ าหว่าน ในที่นี ้เป็ นนาหว่านสารวย ัากภาพถ่ายฯ เดือนกรกฎาคม ลักษณะพื ้นที่ราบเรี ยบัึงไม่ัาเป็ นต้ องมีคนั นา
เป็ นช่วงที่กาลังเริ่ มทานาหรื อทาแล้ วในบางแปลง ัึงพบข้ าวหลายช่วงอายุ รูปแปลงเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าปรากฏในภาพถ่ายฯ
เป็ นสีเทาอ่อนถึงเทาเข้ ม รูปแบบสม่าเสมอ แสงส่องถึงพื ้นดิน
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ยางพารา (A302)

ภาพที่ 27 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 30/3/2528 ROLL C17 หมายเลขภาพ 0161 และ 0160 แสดงพื ้นที่ปลูก
ยางพารา บ้ านกลาง บ้ านทุง่ ดอน ตาบลบางทอง อาเภอท้ ายเมือง ัังหวัดพังงา
พื ้นที่ปลูกยางพารา ัากภาพถ่ายฯ พบยางพารามีหลายช่วงอายุในพื ้นที่ค่อนข้ างราบถึงลูกคลื่นลอนชัน แถวปลูกัะตัง้
ฉากหรื อขนานกับแนวแปลง ถ้ าพื ้นที่ที่มีความลาดชันัะปลูกขวางแนวความลาดชันหรื อตามเส้ นชัน้ ความสูง ระยะ
ปลูก 7-8 X 2.5-3 เมตร ัึงปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีขาวปนเทา ถึงสีเทาเข้ มของทรงพุ่มสม่าเสมอ ลายเนื ้อละเอียด
สม่าเสมอกว่าป่ าธรรมชาติ ยางอายุน้อยัะเห็นระยะระหว่างแถวชัดเัน ระหว่างต้ นัะเป็ นทรงพุ่มเรี ยงกันไม่ชดั เัน
ความสูงของต้ นขนาดเสมอกันในแต่ละแปลง ถ้ ายางอายุมากทรงพุม่ ัะชิดติดกันทาให้ เห็นเป็ นผืนใหญ่แน่นทึบไม่เห็น
พื ้นดิน
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ปาล์มน ้ามัน (A303)

ภาพที่ 28 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 16/3/2527 ROLL C21 หมายเลขภาพ 05379 และ 05378 แสดงพื ้นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามัน บ้ านช่องไม้ ดา ตาบลคลองหิน อาเภออ่าวลึก ัังหวัดกระบี่
พื ้นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน ัากภาพถ่ายฯ เป็ นแปลงปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกรรายใหญ่หรื อในรู ปของบริ ษัท ัึงเห็น
รูปแปลงที่มีถนนเข้ าเก็บผลผลิต มีรูปแบบของการปลูกและการััดการเฉพาะที่สวยงาม ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นทรงพุ่ม
ทึบกลมสีเทาถึงสีเทาเข้ มเกือบดา เรี ยงตัวแบบสามเหลีย่ มด้ านเท่า ภาคใต้ ระยะปลูก 9 X 9 X 9 เมตร (ภาคตะวันออก
8 X 8 X 8 เมตร) หรื อสีเ่ หลีย่ มข้ าวหลามตัด ขนาดทรงพุ่มและความสูงค่อนข้ างเสมอกันทังแปลง
้
(ยกเว้ นที่ปลูกซ่อม)
ส่วนพื ้นล่างที่ปรากฏสีขาวปนเทาถึงเทาอ่อนเป็ นลักษณะของการกาััดวัชพืชในช่ วงปาล์มน ้ามันอายุ 1-4 ปี
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หมาก (A317)

ภาพที่ 30 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 9/1/2517 ROLL M10 หมายเลขภาพ 2156 และ 2158 แสดงพื ้นที่ปลูก
ต้ นหมาก ตาบลสาวชะโงก อาเภอบางคล้ า ัังหวัดฉะเชิงเทรา
พืน้ ที่ป ลูกหมาก ัากภาพถ่ายฯ เป็ นการปลูก หมากแบบยกร่ องเป็ นแปลงขนาดกว้ า งประมาณ 3.5-4 เมตร ยาว
ประมาณ 80-120 เมตร มีร่องน ้าอยู่ทงสองข้
ั้
างของแปลงปลูก ปลูกหมากชิดร่ องน ้าระยะระหว่างต้ นประมาณ 1.5-2
เมตร พบปลูกเป็ นแปลงขนาดเล็กถึงแปลงขนาดกลาง ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาถึงสีเทาเข้ ม ของทรงพุ่มที่เห็นเป็ น
แถวชัดเัน ร่ องน ้าเป็ นสีขาวปนเทา ระหว่างแถวอาัปลูกพืชแซมเช่น กล้ วย เป็ นต้ น ผลผลิตหมากส่งไปขายยัง
ตะวันออกกลาง
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ไม้ ผลผสม (A401)

ภาพที่ 33 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 28/1/2518 ROLL M40 หมายเลขภาพ 078 และ 080 แสดงพื ้นที่ปลูก
ไม้ ผลผสม บ้ านหนองฉวี ตาบลเขาบายสี อาเภอท่าใหม่ ัังหวัดัันทบุรี
พื ้นที่ปลูกไม้ ผลผสมอาัเป็ นการปลูกไม้ ผลหลายชนิดรวมกันในแปลงเดียวกันหรื อเป็ นการปลูกไม้ ผลชนิดเดียวกัน
แปลงเล็ก ๆ หลายแปลงรวมกัน ปรากฏในภาพถ่ายฯ เห็นสีเทาอ่อนถึงเทาเข้ มไม่สม่าเสมอ ลายเนื ้อค่อนข้ างหยาบมี
ความต่างกันของรูปร่าง ขนาด และความสูงของทรงพุม่ ไม้ ผลชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน อาัมีทัง้ เป็ นระเบียบหรื อคละ
เคล้ ากันไปก็ได้
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มะพร้ าว (A405)

ภาพที่ 37 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 18/5/2527 ROLL C34 หมายเลขภาพ 8498 และ 8497 แสดงพื ้นที่ปลูก
มะพร้ าว บ้ านดอนทราย ตาบลดอนทราย อาเภอสวี ัังหวัดชุมพร
มะพร้ าวเป็ นไม้ ผลที่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวคล้ ายปาล์มน ้ามัน ทรงพุ่มัะโปร่ งกว่าแสงสามารถส่องผ่านทางใบได้
รู ปแบบการปลูกมะพร้ าวเป็ นแบบสี่เหลี่ยมััตรุ ัส ระยะปลูกมะพร้ าวแกง 8 X 8 -10 X10 เมตร และมะพร้ าวน ้าหอม
6 X 6 เมตร ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นทรงพุ่มกลมเห็นทางใบเป็ นแฉก ๆ ชัดเัน สีเทาถึงสีเทาเข้ มสม่าเสมอ สามารถ
มองเห็นได้ ถึงพื ้นดินด้ านล่าง ระยะห่างระหว่างทรงพุม่ เท่า ๆ กันชัดเัน
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มะม่วงหิมพานต์ (A408)

ภาพที่ 40 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรมที่ดนิ ปี ที่ 6 มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 19/3/2533 ROLL 55 RUN 49 หมายเลขภาพ 461 และ 459 แสดงพื ้นที่ปลูก
มะม่วงหิมพานต์ บ้ านวังหิน ตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ ัังหวัดฉะเชิงเทรา
มะม่วงหิมพานต์ เป็ นไม้ ผลไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่กว้ างทนแล้ งพื ้นที่ค่อนข้ างราบถึงลูกคลื่นลอนชันสามารถปลูกได้ ใน
ดินแทบทุกชนิด ดินมีการระบายน ้าดีปลูกมากทางภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระยะปลูก
6 X 6 เมตร หรื อ 8 X 8 เมตร ปรากฏในภาพถ่ายฯ เห็นทรงพุม่ กลมนูนโค้ งกว่ามะม่วง และเงาะ สีเทาถึงสีเทาปานกลาง
สีออ่ นกว่าเงาะ ให้ ผลผลิตมากในปี ที่ 3 เป็ นต้ นไป ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ผลผลิตที่ได้ สว่ นใหญ่บริ ษัทมา
บุญครองัะรับซื ้อไว้ ทงหมด
ั้
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สถานที่เพาะเลี ้ยงกุ้ง (A903)

ภาพที่ 50 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรมควบคุมมลพิษ มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 5/7/2539 ROLL 79/39 (2) หมายเลขภาพ 0180 และ 0179 แสดงสถานที่
เพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดา บ้ านแหลมประดู่ ตาบลบางกะไชย อาเภอแหลมสิงห์ ัังหวัดัันทบุรี
สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ปั ััุบนั มีการเลี ้ยงกุ้งกุลาดาในัังหวัดที่มีพื ้นที่ติดชายฝั่ งทะเลและที่ไม่ห่างไกลัากทะเล
มากนัก บ่อเลี ้ยงกุ้งมีทงแบบสี
ั้
่เหลี่ยมและวงกลม ส่วนใหญ่เป็ นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามากกว่า ขนาดบ่อ 15-20 X 15-30 เมตร
หรื อขนาดใหญ่กว่านี ้ ลึก 1-1.5 เมตร มีการขังน ้าในบ่อโดยการขนส่งน ้าทะเลัากนาเกลือมาใช้ เลี ้ยงกุ้ง และมักพบบ่อ
ที่มีขนาดใหญ่ ไว้ เก็ บน ้าสารอง มีกังหันตีนา้ 4 มุมหรื อมากกว่า ปรากฏในภาพถ่ายฯ เห็นบ่อขนาดต่าง ๆ ที่มีการ
สะท้ อนของน ้าเป็ นสีเทาถึงดา บางบ่อที่ับั กุ้งแล้ วัะตากบ่อไว้ สะท้ อ นเป็ นสีเทาอ่อนถึงสีขาว
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ป่ าดิบชื ้น (F101)

ภาพที่ 51 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 4/7/2517 ROLL M17/17 หมายเลขภาพ 204 และ 206 แสดงพื ้นที่
ป่ าดิบชื ้น บริเวณเขาหลวง ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี ัังหวัดนครศรี ธรรมราช
ป่ าดิบชื ้น พบในที่ราบันถึงยอดเขา ต้ นไม้ ลาต้ นขนาดใหญ่ ได้ แก่ ยางปาย ยางควน ยางแดง ตะเคียนทอง ทุ้งฟ้ า ฯลฯ
ขึ ้นอยูแ่ น่นทึบระเกะระกะเบียดชิดติดกันไม่เป็ นระเบียบ มีหวายและเถาวัลย์ เป็ นไม้ พื ้นล่างขึ ้นอยู่รกและแน่นทึบ ทาให้
แสงสว่างส่องไม่ถึงพื ้นดิน อากาศในป่ าชุ่มชื ้นตลอดเวลามีปริ มาณน ้าฝนเกินกว่า 1,600 มม.มากกว่า 8 เดือนต่อปี ขึ ้นไป
อุณหภูมิเฉลีย่ รายเดือนไม่ต่ากว่า 20 C ทรงพุม่ มีขนาดใหญ่ รายเนื ้อของทรงพุม่ หยาบมาก ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ น
สีเทาอ่อนถึงเทาเข้ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตราส่วนเดียวกัน พบว่าทรงพุม่ มีความหลากหลายและหนาแน่นมาก
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ป่ าบึง หรื อ ป่ าพรุ (F105)

ภาพที่ 54 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 13/3/2527 ROLL C20 หมายเลขภาพ 4246 และ 4247 แสดงพื ้นที่
ป่ าพรุโต๊ ะแดง บ้ านแกเละ ตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก ัังหวัดนราธิวาส
ป่ าบึงหรื อป่ าพรุ พบป่ าบึงน ้าัืดหรื อป่ าน ้าท่วมบนพื ้นที่ราบต่าริ มฝั่ งแม่น ้าหรื อบึงที่มีน ้าท่วมในฤดูฝนเป็ นเวลานาน
ป่ าบึงแบบนี ้ัะไม่มีซากพืชทับถมบนผิวดินเนื่องัากน ้าัะพัดหายไป ได้ แก่ ป่ าริ มฝั่ งแม่น ้าตาปี และริ มแม่น ้ามูล ไม้ เด่นที่พบ
เช่น เสียว หูลงิ ฝายน ้า เปื อยน ้า ส่วนป่ าพรุพบในพื ้นที่เป็ นแอ่งรูปกระทะมีน ้าฝนแช่ขงั ตลอดปี มีซากพืชทับถมเป็ นเวลานาน
ทาให้ เกิดดินเป็ นกรดปานกลางในชันบนและกรดในชั
้
นล่
้ าง ไม้ เด่นที่พบเช่น ละไมป่ า อกป่ าช่อน ยากา สะเตียว เสม็ด ฯลฯ
ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาเข้ มถึงสีดาคล ้าหรื อบางครัง้ เกิดสีเทาปนสีขาว เนื่องัากถูกบุกรุกแผ้ วถางตัดไม้ ในป่ าพรุ
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ป่ าชายเลน (F106)

ภาพที่ 55 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 24/2/2527 ROLL C19 หมายเลขภาพ 04801 และ 04800 แสดงพื ้นที่
ป่ าชายเลน ปากคลองบากันรัง อาเภอเกาะลันตา ัังหวัดกระบี่
ป่ าชายเลน พบอยู่บนดินเลนริ มฝั่ งทะเลที่น ้าทะเลเข้ าถึงนา้ ไม่เค็มันเกิ นไป โดยเฉพาะบริ เวณปากแม่นา้ ต่างๆมี
ตะกอน ทับถมและมีไม้ ที่มีการปรับตัวให้ ขึ ้นได้ บนดินเลนที่ออ่ นนิ่มและขาดออกซิเันในดินโดยมีรากค ้ายัน รากหายใั
และพูพอน ใบส่วนใหญ่มีสารเคลือบป้องกันการเสียน ้ามากเกินไป ไม้ ดชั นี ได้ แก่ โกงกาง แสม ลาพู ลาแพน โปรง ตะบูน ฯลฯ
ขึ ้นปกคลุมแน่นทึบโดยรอบบริ เวณชายฝั่ ง มีความชุ่มชืน้ ในอากาศสูง ลักษณะทัว่ ไปของทรงพุ่มมีขนาดเล็กถึงปานกลาง
ค่อนข้ างเรี ยบ ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาและสีเทาเข้ ม แสดงขนาดของทรงพุม่ สูงต่าต่างกัน

37

ป่ าชายหาด (F107)

ภาพที่ 56 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 9/12/2517 ROLL M30 หมายเลขภาพ 223 และ 221 แสดงพื ้นที่ป่าชายหาด
ท่าเรื อแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา ัังหวัดชลบุรี
ป่ าชายหาด พบในัังหวัดที่มีชายหาดติดทะเล หาดทรายสูงกว่าระดับน ้าทะเล และน ้าทะเลท่วมไม่ถึง ดินเป็ นดินทรายััด
ดินค่อนข้ างเค็มและที่สาคัญคือ มีไอเค็มัากทะเลพัดเข้ าถึง พืชพรรณที่ขึ ้นเป็ นพืชไม้ ทนเค็ม ทนแล้ ง ได้ แก่ สนทะเล
โพธิ์ทะเล หูกวาง และหลุมพอทะเล เป็ นต้ น มีผกั บุ้งทะเล ขนาด หญ้ าลอยลม ถัว่ คล้ า และรักทะเล เป็ นต้ น เป็ นไม้ พื ้น
ล่างปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาเข้ มไม่สม่าเสมอ ลายเนื ้อหยาบปานกลาง พบทรงพุ่มของต้ นไม้ ขนาดเล็กไม่เป็ น
ระเบียบ ไม่สงู มากนัก มีแสงส่องถึงพื ้นดินบริ เวณที่เป็ นทรายเห็นเป็ นสีขาวปนเทา เนื่องัากป่ าถูกทาลายหรื อมีต้นไม้
ขึ ้นห่าง ๆ
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แม่น ้า (W101)

ภาพที่ 63 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 24/12/2525 ROLL M15 หมายเลขภาพ 3693 และ 3692 แสดงพื ้นที่
ลาเซบก อาเภอตาลสุม และอาเภอเมืองฯ ัังหวัดอุบลราชธานี
พื ้นที่แม่น ้า ลาคลอง แม่น ้าในภาพถ่ายฯ เป็ นทางน ้าขนาดใหญ่ 2 สายบรรับกันโดยสายหลักมีขนาดใหญ่กว่าสายรอง
น ้าในลาน ้าสายหลักเป็ นสีเทาเนื่องัากน ้ามีตะกอนปนอยูน่ ้ อยกว่า น ้าในลาน ้าสายรองเป็ นสีเทาอ่อนหรื อสีขาวเพราะมี
ตะกอนปนอยู่มากกว่าและตื ้นเขิน ชายฝั่ งบริ เวณโค้ งน ้าเห็นเป็ นสีขาวเนื่องัากเป็ นส่วนของชายหาด มีน ้าท่วมน้ อย
หรื อน ้าท่วมไม่ถึง ริ มตลิง่ ปกคลุมด้ วยต้ นไม้ ขนาดใหญ่ ไม้ พมุ่ และวัชพืชปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีคล ้าหรื อสีดา
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หนอง บึง (W102)

ภาพที่ 64 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 18/1/2526 ROLL M24 หมายเลขภาพ 6206 และ 6207 แสดงพื ้นที่หนองเข้ สวบ
บ้ านหนองเข้ สวบ ตาบลน ้าััน้ อาเภอเซกา ัังหวัดหนองคาย
ทะเลสาบ บึง ัากภาพถ่ายฯ เป็ นแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่มีรูปร่ างไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กั บลักษณะความสูงต่าของภูมิ
ประเทศ มีน ้าแช่ขงั ในส่วนที่ต่าสุดหรื อบริ เวณน ้าลึกเห็นเป็ นสีเทาัางเนื่องัากเป็ นมุมตกกระทบของพื น้ ผิวน ้าัาก
แสงอาทิตย์ ส่วนบริ เวณน ้าตื ้นแต่มีวชั พืชน ้าเป็ นสีเทาเข้ มกว่า ลายเนื ้อมีลกั ษณะละเอียดเป็ นเนื ้อเดียวกัน รอบแหล่งน ้า
มีต้นไม้ ของป่ าบึงขึ ้นอยู่ ต้ นไม้ เบียดกันแน่น บางครัง้ พบวัชพืชน ้าขึ ้นปะปนอยูด่ ้ วย
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อ่างเก็บน ้า (W201)

ภาพที่ 65 สเตอริ โอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 5/12/2525 ROLL M2 หมายเลขภาพ 0229 และ 0228 แสดงพื ้นที่
อ่างเก็บน ้าบ้ านทับ บ้ านทรัพย์ทวี ตาบลหนองน ้าใส อาเภอสี คิ ้ว ัังหวัดนครราชสีมา
อ่างเก็บน ้า เกิดัากการสร้ างฝายหรื อเขื่อนกันขวางล
้
าน ้าเดิมตามธรรมชาติ ทาให้ น ้าท่วมสูงขึ ้นมีสภาพเป็ นอ่างเก็บน ้า
ตัวสันเขื่อนมีลกั ษณะเป็ นแนวเส้ นตรงหรื อเส้ นโค้ งบางส่วน ด้ านบนมีถนนสาหรับให้ รถยนต์วิ่งได้ ปรากฏในภาพถ่ายฯ
เป็ นเส้ นสีขาว มี ช่องประตูระบายนา้ ตรงสันเขื่อน ระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าสูงมากมองเห็นนา้ ในภาพถ่ายฯ เป็ นสีดา
บริ เวณด้ านข้ างอ่างเก็บน ้ามีอาคารและที่ทาการชลประทานตังอยู
้ ่
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พื ้นที่ลมุ่ (M2)

ภาพที่ 67 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 13/3/2527 ROLL C20 หมายเลขภาพ 4303 และ 4302 แสดงพื ้นที่ลมุ่
บ้ านโคกใน ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ ัังหวัดนราธิวาส
พื ้นที่ล่มุ อยู่ในภูมิประเทศที่เป็ นแอ่งต่าที่มีน ้าแช่ขงั มากกว่า 8-9 เดือนต่อปี บางพื ้นที่ใช้ ทานามาก่อนและถูกทิ ้งร้ าง
เนื่องัากขาดแคลนแรงงานหรื อถูกศัตรู พืชรบกวนประสบกับการขาดทุน พื ้นที่บางแห่งเป็ นดินเค็มแพร่ กระัาย การทานา
ัึงไม่ได้ ผลและทิ ้งร้ างได้ เช่นกัน มีวชั พืชัาพวกกกธูปฤษี และวัชพืชน ้าต่าง ๆ เป็ นต้ น ลายเนื ้อมีลกั ษณะละเอียดเกือบ
เป็ นเนื ้อเดียวกัน ปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาัางถึงสีเทาเข้ ม พื ้นที่ลมุ่ ที่อยู่ใกล้ กบั ป่ าพรุ ในภาคใต้ มีต้นเสม็ดขึ ้นอยู่
บริ เวณใกล้ เคียงพร้ อมที่ัะเัริ ญเติบโตเป็ นป่ าพรุตอ่ ไปได้
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เหมืองแร่ (M301)

ภาพที่ 68 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ ก.ช.ช. มาตราส่วน 1: 15,000
บันทึกข้ อมูล 16/12/2526 ROLL PK54 หมายเลขภาพ 14124 และ 14125 แสดงพื ้นที่
การทาเหมืองแร่ บ้ านดอยคา ตาบลท่าขุนเงิน อาเภอแม่ทา ัังหวัดลาพูน
พื ้นที่เหมืองแร่ เป็ นเหมืองแร่ดินขาว (แร่เฟลด์สปาร์ ) พบได้ ในัังหวัดทางภาคเหนือโดยทาการเปิ ดผิวหน้ าของพื ้นที่ดิน
ที่มีแร่อยูแ่ ล้ วขุดนาเอาแร่ใส่รถบรรทุกขนไปที่โรงป่ นและแยกแร่ ที่เห็นเป็ นอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็ นกลุม่ และ
มีรางลาเรี ยงแร่เพื่อใส่รถบรรทุกนาไปกองไว้ พื ้นที่ข้างเคียงอีกทีหนึ่ง บริ เวณที่ ทาการขุดแร่ เป็ นพื ้นที่ขรุ ขระมีความต่าง
ระดับกันเห็นเป็ นสีขาวมีถนนลูกรังเป็ นเส้ นสีขาวอยูท่ วั่ ไป บริ เวณด้ านเหนือมีบอ่ น ้าขนาดใหญ่ บ่อน ้าที่มีตะกอนปรากฏ
ในภาพถ่ายฯเป็ นสีเทาถึงขาว สาหรับบ่อน ้าไม่มีตะกอนปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสี
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นาเกลือ (M401)

ภาพที่ 71สเตโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการกรุงเทพมหานคร (BMA) มาตราส่วน
1: 20,000 บันทึกข้ อมูล 25/3/2530 ROLL C17 หมายเลขภาพ 006 และ 007 แสดงพื ้นที่
นาเกลือ อาเภอเมืองฯ ัังหวัดสมุทรสาคร
พื ้นที่นาเกลือ ในที่นี ้เป็ นการทาเกลือสมุทร พบได้ ทวั่ ไปตามชายฝั่ งที่ติดกับทะเล น ้าทะเลขึ ้นถึง โดยการสูบน ้าหรื อ
เปิ ดประตูน ้าให้ ไหลผ่านเข้ าบ่อพักมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า เพื่อให้ น ้าทะเลตกตะกอนและระเหย ทาให้ มีความ
เค็มมากขึ ้นปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีเทาถึงสีเทาเข้ ม ัากนันสู
้ บน ้าโดยกังหันลมไปใส่บ่อตากเป็ นบ่อที่มีขนาดเล็กรู ป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าเกือบััตรุ ัส ส่วนที่เป็ นน ้าแช่ขงั มองเห็นเป็ นสีดา ส่วนที่เป็ นผลึกเกลือแล้ วปรากฏเป็ นสีขาว บริ เวณข้ างบ่อตาก
ัะเห็นโกดังเก็บเกลือตังอยู
้ ต่ ิดริ มคลองหรื อถนนเพื่อสะดวกในการขนย้ ายหรื อนาไปขาย
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หาดทราย (M402)

ภาพที่ 72 สเตอริโอแกรมภาพถ่ายทางอากาศสองส่วน โครงการ น.ส.3 ก. มาตราส่วน 1: 15,000 บันทึก
ข้ อมูล 28/1/2518 ROLL M41 หมายเลขภาพ188 และ 190 แสดงพื ้นที่หาดทราย บริเวณ
แหลมเสด็ั-อ่าวคุ้งกระเบน บ้ านแหลมเสด็ั ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ ัังหวัดัันทบุรี
หาดทราย พบทัว่ ไปตามชายฝั่ งทะเลหรื อชายฝั่ งแม่น ้าที่มีทรายทับถมกันเป็ นเวลานานันน ้าไม่ท่วมถึง ถ้ าเม็ดทราย
ละเอียดันถึงละเอียดมากไม่มีสิ่งเัือปนปรากฏในภาพถ่ายฯ เป็ นสีขาว ถ้ ามีตะกอนดินเัือปนอยู่ป รากฏเป็ นสีเทา
หาดทรายพบในบริ เวณทะเลเปิ ดที่มีคลืน่ ลมพัดเอาเม็ดทรายทับถมกันตามชายฝั่ งหรื อบริ เวณโค้ งแม่น ้าที่กระแสน ้าพัด
เอาเม็ดทรายมาทับถมเป็ นหาดทรายได้ ัากภาพถ่ายฯ เป็ นหาดทรายที่มีหน้ าหาดลึกขนานตัวกับชายฝั่ งทะเลเป็ นบริ เวณ
กว้ าง
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การจาแนกการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ (Land Use Classification)
ระดับ /Level 1
U

พื ้นที่ชมุ ชนและ

ระดับ /Level 2

ระดับ /Level 3

U1 ตัวเมืองและย่านการค้ า

สิง่ ปลูกสร้ าง

City, Town, Commercial

Urban and

and services

Built-up land
U2 หมูบ่ ้ าน Village

U200 โครงการที่ดินจัดสรร
Allocated land project
U201 หมูบ่ ้ านชาวไทย Thai village
U202 หมูบ่ ้ านชาวไทยภูเขา
Thai hilltribe village
U203 หมูบ่ ้ านชาวเล

U3 สถานที่ราชการ และสถาบัน
ต่าง ๆ Institutional land
U4 สถานีคมนาคม

U401 สนามบิน Airport

Transportation ,

U402 สถานีรถไฟ Railway station

Communication and Utility

U403 สถานีขนส่ง Bus station
U404 ท่าเรื อ Harbour

U5 พื ้นที่อตุ สาหกรรม
Industrial land
U6 อื่นๆ Other

U501 นิคมอุตสาหกรรม Industrial
estate
U502 โรงงานอุตสาหกรรม Factory
U601 สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
Recreation area
U602 สนามกอล์ฟ Golf course
U603 สุสาน,ป่ าช้ า Cemetery
U604 ศูนย์อพยพ Refugee camp
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ระดับ /Level 1
U

พื ้นที่ชมุ ชนและ

ระดับ /Level 2
U6 อื่นๆ Other

สิง่ ปลูกสร้ าง

ระดับ /Level 3
U605 รี สอร์ ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้ า
Resort, Hotel, Gesthouse

Urban and
Built-up land
A พื ้นที่เกษตรกรรม

A1 นาข้ าว Paddy field

Agricultural land

A100 นาร้ าง Abandoned
A101 นาดา Transplanting
A102 นาหว่าน Broadcasting

A2 พืชไร่ Field crop

A200 ไร่ร้าง Abandoned
A201 พืชไร่ผสม Mixed
A202 ข้ าวโพด Corn
A203 อ้ อย Sugarcane
A204 มันสาปะหลัง Cassava
A205 สับปะรด Pineapple
A206 ยาสูบ Tobacco
A207 ฝ้ าย Cotton
A208 ถัว่ เขียว Mungbean
A209 ถัว่ เหลือง Soybean
A210 ถัว่ ลิสง Peanut
A211 ปอแก้ ว ปอกระเจา Kenaf, Jute
A212 ถัว่ ดา ถัว่ แดง Black bean, Red
bean
A213 ข้ าวฟ่ าง Sorghum
A214 ละหุง่ Castor bean
A215 งา Sesame
A216 ข้ าวไร่ Upland rice
A217 มันฝรั่ง Potato
A218 มันแกว Jam potato
A219 มันเทศ Sweet potato
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ระดับ /Level 1
A พื ้นที่เกษตรกรรม

ระดับ /Level 2
A2 พืชไร่ Field crop

Agricultural land

ระดับ /Level 3
A220 แตงโม Watermelon
A221 ลูกเดือย Millet
A222 ขิง Ginger
A223 …………………..
A224 มะเขือเทศ Tomato
A225 ว่านหางจรเข้ Aloe Vera
A226 ป่ านศรนารายณ์ Agaves
A227 ปอสา Paper mulberry
A228 ทานตะวัน Sunflower
A229 พริ ก Chili
A230 ข้ าวสาลี Wheat
A231 ข้ าวบาร์ เลย์ Barley
A232 ข้ าวไรย์ Rye
A233 ฝิ่ น Opium
A234 กัญชา Marihuana
A235 กระเจี๊ยบ Roselle
A236

A3 ไม้ ยืนต้ น Perennial

เผือก Toro

A301 ไม้ ยืนต้ นผสม Mixed
A302 ยางพารา Para rubber
A303 ปาล์มน ้ามัน Oil palm
A304

…………………….

A305 …………………….
A306 สะเดา Magosa
A307 …………………….
A308 กระถิน Acacia
A309 …………………....
A310 ……………………
A311 ……………………
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ระดับ /Level 1
A พื ้นที่เกษตรกรรม

ระดับ /Level 2
A3 ไม้ ยืนต้ น Perennial

Agricultural land

ระดับ /Level 3
A312 กาแฟ Coffee
A313 ชา Tea
A314 หม่อน Mulberry
A315 ไผ่ Bamboo
A316 นุน่ Kapok
A317 หมาก Bettel palm
A318 จามจุรี Rain tree
A319

…………………….

A320 เปล้ าน้ อย Croton sp.
A4 ไม้ ผล Orchard

A401 ไม้ ผลผสม Mixed
A402 ส้ ม Orange
A403 ทุเรี ยน Durian
A404 เงาะ Rambutan
A405 มะพร้ าว Coconut
A406 ลิ ้นจี่ Linchi
A407 มะม่วง Mango
A408 มะม่วงหิมพานต์ Cashew
A409 พุทรา Jujube
A410 น้ อยหน่า Custard apple
A411 กล้ วย Banana
A412 มะขาม Tamarind
A413 ลาไย Longan
A414 ฝรั่ง Guava
A415 มะละกอ Papaya
A416 ขนุน Jack fruit
A417 กระท้ อน Santol
A418 ชมพู่ Rose apple
A419 มังคุด Mangosteen
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ระดับ /Level 1
A พื ้นที่เกษตรกรรม

ระดับ /Level 2
A4 ไม้ ผล Orchard

Agricultural land

ระดับ /Level 3
A420 ลางสาด ลองกอง Langsat
A421 ระกา สละ Rakum, Sala
A422 มะนาว Lime
A423 ไม้ ผลเมืองหนาว Sub-tropical fruit
A424

มะขามเทศ Manila Tamarind

A425 มะกอกน ้า Olive
A426 แก้ วมังกร Dragon fruit
A5 พืชสวน Horticulture

A501 พืชสวนผสม Mixed
A502 พืชผัก Truck crop
A503 ไม้ ดอก Floricultural
A504 องุ่น Vine
A505 พริ กไทย Pepper
A506 สตรอเบอรี่ Strawberry
A507 เสาวรส Passion fruit
A508 แรสเบอรี่ Raspberry
A509 พืชสมุนไพร Herb
A510 นาหญ้ า (หญ้ าสนาม)
Grass plantation

A6 ไร่หมุนเวียน
Swidden cultivation
A7 ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์และ
โรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์
Pasture and farm house

A600 ไร่ร้าง Bush fallow
รหัสระดับ 3 เช่นเดียวกับ A2
A701 ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ Pasture
A702 โรงเรื อนเลี ้ยงโค กระบือ และม้ า
Cattle farm house
A703 โรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ปีก
Poultry farm house
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ระดับ /Level 1
A พื ้นที่เกษตรกรรม
Agricultural land

ระดับ /Level 2
A7 ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์และ
โรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์

ระดับ /Level 3
A704 โรงเรื อนเลี ้ยงสุกร
Swine farm house

Pasture and farm house
A8 พืชน ้า
Aquatic plant

A801 พืชน ้าผสม Mixed
A802 กก Reed
A803 บัว Lotus
A804 กระจับ Water chestnut
A805 แห้ ว Water chestnut
A806 ผักบุ้ง Water spinach
A807 ผักกะเฉด Watercress

A9 สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
Aquacultural land

A900 สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าร้ าง
Abandoned
A901 สถานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าผสม
Mixed
A902 สถานที่เพาะเลี ้ยงปลา Fish farm
A903 สถานที่เพาะเลี ้ยงกุ้ง Shrimp farm
A904 สถานที่เพาะเลี ้ยงปู หอย
Crab/ Shellfish farm
A905 ฟาร์ มจระเข้ Crocodile farm

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นา
สวนผสม Integrated farm/
Diversified farm
F พื ้นที่ป่าไม้
Forest land

F1 ป่ าไม่ผลัดใบ
Evergreen forest

F100 ป่ าไม่ผลัดใบทุติยภูมิ Secondary
evergreen forest
F101 ป่ าดิบชื ้น Moist Evergreen forest
F102 ป่ าดิบแล้ ง Dry Evergreen forest
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ระดับ /Level 1
F พื ้นที่ป่าไม้
Forest land

ระดับ /Level 2
F1 ป่ าไม่ผลัดใบ
Evergreen forest

ระดับ /Level 3
F103 ป่ าดิบเขา Hill Evergreen forest
F104 ป่ าสนเขา Tropical Pine forest
F105 ป่ าบึงหรื อป่ าพรุ Swamp forest
F106 ป่ าชายเลน Mangrove forest
F107 ป่ าชายหาด Beach forest

F2 ป่ าผลัดใบ
Deciduous forest

F200 ป่ าผลัดใบทุติยภูมิ Secondary
Deciduous forest
F201 ป่ าเบญจพรรณ
Mixed Deciduous forest
F202 ป่ าแดง หรื อป่ าเต็งรัง หรื อป่ าโคก
หรื อป่ าแพะ หรื อป่ าหนาม
Deciduous Dipterocarp forest
Deciduous forest

F3 สวนป่ า
Forest Plantation

F300 สวนป่ าเสือ่ มโทรม Disturbed
F301 สวนป่ าผสม Mixed
F302 สน 2 ใบ, สน 3 ใบ Pine
F303 ยาง Dipterocarpus sp.
F304 ยูคาลิปตัส Eucalyptus
F305 สัก Teak
F306 สะเดา Margosa
F307 สนประดิพทั ธิ์ Casuarina
F308 กระถิน Acacia
F309 ประดู่ Pterocapus sp.
F310 ซ้ อ Gmelina sp.
F311 ไม้ ชายเลน Mangrove
F312 นางพญาเสือโคร่ง Prunus sp.
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ระดับ /Level 1
F พื ้นที่ป่าไม้
Forest land

ระดับ /Level 2
F3 สวนป่ า
Forest Plantation

ระดับ /Level 3
F313 สีเสียด Catechu
F314 ตีนเป็ ด Ceriera sp.

F4 วนเกษตร Agro - forestry
พื ้นที่ปลูกป่ าร่วมกับการเกษตร
W พื ้นที่น ้า
Water Body

W1 แหล่งน ้าธรรมชาติ
Natural water body
W2 แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
Reservoir (Built-up)

M พื ้นที่เบ็ดเตล็ด
Miscellaneous

M1 ทุง่ หญ้ าธรรมชาติ

W101 แม่น ้าลาคลอง River, Canal
W102 ทะเลสาบ บึง Lake
W201 อ่างเก็บน ้า Reservoir
W202 บ่อน ้าในไร่นา Farm pond
M101 ทุง่ หญ้ า Grass

Rangeland

land

M102 ไม้ พมุ่ หรื อทุง่ หญ้ าสลับไม้ พมุ่
Scrub, Grass and Scrub
M103 ไผ่ Bamboo
M2 พื ้นที่ลมุ่
Marsh and Swamp
M3 เหมืองแร่ บ่อขุด
Mine, pit

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned
M301 เหมืองแร่ Mine
M302 บ่อลูกรัง Late rite pit
M303 บ่อทราย Sand pit
M304 บ่อดิน Soil pit

M4 อื่นๆ Other

M401 นาเกลือ Salt flat
M402 หาดทราย Beach
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ระดับ /Level 1
M พื ้นที่เบ็ดเตล็ด

ระดับ /Level 2
M4 อื่นๆ Other

ระดับ /Level 3
M403

ที่หินโผล่ Rock out crop

Miscellaneous

M404 ที่ทิ ้งขยะ Garbage dump

land

M405 พื ้นที่กองวัสดุของกรมทางหลวง
M406 พื ้นที่ดินถล่ม Land slide
M407 พื ้นที่ถมดิน

หมายเหตุ :
1) การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้ เครื่ องหมายดังนี ้:X พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 1 ครัง้ ต่อปี
X/Y พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%
X+Y พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 2 ครัง้ ต่อปี
X+Y+Z พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 3 ครัง้ ต่อปี
2) I ใช้ เติมหน้ าสัญลักษณ์เพื่อระบุวา่ พื ้นที่ดงั กล่าวมีการชลประทาน เช่น IA102
-รวมทังชลประทานราษฎร์
้
เช่น เหมืองฝาย บ่อบาดาลน ้าตื ้นหรื อการสูบน ้าจากแม่น ้าลาคลอง ฯลฯ
-เขตโครงการชลประทานใช้ เครื่ องหมาย
+++
+++
-พื ้นที่ปลูกในเขตชลประทาน แต่ไม่ได้ ใช้ น ้าชลประทานหรื อน ้าชลประทานไปไม่ถึงไม่ต้อง
ใส่ I ไว้ หน้ าสัญลักษณ์
3) การสารวจและทาแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ไม่ได้ เจาะจงให้ ใช้ การจาแนกในระดับใด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
ขนาดของพื ้นที่ซงึ่ ไม่สามารถลงขอบเขตได้ ในแผนที่ตงแต่
ั ้ 0.25 ตารางเซนติเมตร และให้ คงความ
ละเอียดของข้ อมูลให้ มากที่สดุ เช่น การปลูกพืชมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีใช้ ที่ดินหลายประเภท
ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ ให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ผสม
4) การใช้ ที่ดนิ บางประเภท ซึง่ มีเนื ้อที่ขนาดเล็ก เช่น ลาไย และ ทุเรี ยน ให้ แสดงโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ เช่น
แทน ลาไย
* แทน ทุเรี ยน
# มีโรงเรื อน

แต่ละจุดแทนเนื ้อที่ 10 ไร่
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดนิ
สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ ที่ดนิ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรกฎาคม 2547

ภาคผนวก ข
กรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ที่ออกไปโดยมิชอบในพื ้นที่ ระวาง 5432-I 1626 รายกลุม่
ปิ ยาภรณ์ - สมชาย บ้ านเจ๊ กแบ๊ ตาบลเกาะช้ างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้ าง จังหวัดตราด
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กรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบในพื้นที่ ระวาง 5432-I 1626
รายกลุ่ม ปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งที่ 228/2548 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบในท้องที่กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในท้องที่กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ดั งนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปโดย
ความรวดเร็ว ครอบคลุม แล้วเสร็จตามกาหนดการประชุมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด คณะกรรมการฯ จึงมีคาสั่ง ที่ 1/2548 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
แต่งตั้งผู้ดาเนินการศึกษาเป็นคณะทางานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในท้องที่กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เพื่อช่วยดาเนินงานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินว่าออกไปโดยถูกต้องหรือ
ชองด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ตามหนังสือจังหวัดตราด “ด่วนที่สุด” ที่ ตร 0019/6707 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2548 นั้น โดยขอยอตัวอย่างพื้นที่ระวาง 5432-I 1626 ได้แก่โฉนดที่ดิน จานวน 3 แปลง ระวาง 5432-I 1626
รายกลุ่ม ปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (แผนที่ที่1)
1. วิธีดาเนินการศึกษา
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แผนที่ภูมิประเทศของกราแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลาดับชุด L 7017 ระวางที่
5432-I ชื่อระวาง บ้านคลองกลอย พิมพ์ครั้งที่ 1-RTSD (2512)
2) แผนที่ โ ฉนดที่ ดิ น ของกรมที่ ดิ น มาตราส่ ว น 1:40,000 ระวาง 5432-I 1626 รายกลุ่ ม
ปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
3) แผนที่ดินจังหวัดตราดของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000
4.) แผนที่อุทยานห่าติหมู่เกาะช้างของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2525 มาตราส่วน 1:50,000
5) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้ของกรมที่ดิน ปี พ.ศ. 2535 และ 2545 มาตราส่วน 1:4,000
ระวาง 5432-I 1626
6) ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ขนาด 9 นิ้ว X 9 นิ้ว ระวาง 5432-I 1626
(6.1) โครงการกรมที่ดินปีที่ 8 มาตราส่วน 1:50,000 บันทึกข้อมูล 4 ธันวาคม 2535 ROLL
104 RUN หมายเลขภาพ 243 และ 241
(6.2) โครงการ NECTEC มาตราส่วน 1:20,000 บันทึกข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2545 ROLL
1/46 (3) หมายเลขภาพ 069 และ 068
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการศึกษา เช่นเดียวกันกับข้อ 6.2
1.3 ขั้นตอนการดาเนินการ เช่นเดียวกันกับข้อ 6.3
2. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
การวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดิน
ของราษฎรมาก่อนหรือหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ โดยใช้ภาพถ่ายฯ นั้นๆ
2.1 การครอบครองที่ดิน (แผนที่ที่ 2)
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พื้นทีร่ ะวาง 5432-I 1626 โฉนดที่ดิน จานวน 8 แปลง รายกลุ่ม ปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบล
เกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการฯ ขอให้ตรวจสอบ จานวน 3 แปลง ที่ออกเมื่อ ปี
พ.ศ. 2545 จากหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังนี้
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 950 หน้าสารวจ 425 เลขที่ดิน 20 เนื้อที่ 51-0-07.2 ไร่
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 958 หน้าสารวจ 503 เลขที่ดิน 18 เนื้อที่ 10-2-90.8 ไร่
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 959 หน้าสารวจ 504 เลขที่ดิน 1 เนื้อที่ 1-3-48.0 ไร่
รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 63 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา
2.2 การพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2535 (ภาพที่ 25 และแผนที่ที่ 3 ) และ
2545 (ภาพที่ 26 และแผนที่ที่ 4)
ผลการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายฯ พื้นที่ระวาง 5432-I 1626 กลุ่มโฉนดที่ดิน ของรายกลุ่ ม
ปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ จานวน 3 แปลง และการซ้อนทับ (Overlay) แผนที่การครอบครองที่ดินกับแผนที่
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2535 และ 2545 เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบถึงขณะที่
เอกสารสิทธิ์เป็น น.ส. 3 ก. และที่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดินแล้วมีการครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องจริง
หรือไม่ อย่างไร ดังนี้
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 950 หน้าสารวจ 425 เลขที่ดิน 20 เนื้อที่ 51-0-07.2 ไร่
ปี พ.ศ. 2535 ขณะที่เอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.3 ก. มีการทาประโยชน์โดยปลูกไม้ผล (A4) ได้แก่
มะพร้าว และไม้ผสมต่างๆ เพียง 10-0-87.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.04 ของพื้นที่ศึกษาเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มี
การทาประโยชน์ 40-3-19.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.96 ของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ป่าดิบชื้น สมบูรณ์ (F1) ป่าชายเลน
(F106) และพื้นที่ลุ่ม (M2) น้าทะเลท่วมถึง ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 ได้ขอออกโฉนดที่ดิน โดยมีการทาประโยชน์ปลูกไม้ผลไม้ (A4) ได้แก่
มะพร้าว และผลไม้ผสมต่างๆ มากที่สุด 34-0-45.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของพื้นที่ศึกษา สาหรับพื้นที่ที่ไม่มี
การทาประโยชน์ 16-3-62.0 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.14 ของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม (M2) น้าทะเลท่วมถึง ป่าดิบ
ชื้นสมบูรณ์ (F1) และป่าชายเลน (F106) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากรูปแปลงโฉนดที่ดินบนภาพถ่ายฯ จะเห็นได้
ว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวบุกรุกผ้าถางพื้นที่ป่าชายเลน (F106) และป่าดิบชื้นสมบูรณ์ (F1) นอกพื้นที่โฉนดที่ดินด้าน
ทิศตะวันตก โดยทาการขุดคูระบายน้าเป็นแนวยาวพร้อมได้ปลูกมะพร้าว
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 958 หน้าสารวจ 503 เลขที่ดิน 18 เนื้อที่ 10-2-90.8 ไร่
ปี พ.ศ. 2535 ขณะที่เอกสารสิทธิ์เป็น น.ส. 3 ก. พื้นที่ทั้งหมดไม่มีการทาประโยชน์ได้แก่ ป่าชาย
เลน (F106) มากที่สุด 6-2-60.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.01 ของพื้นที่ศึกษา ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ (F1) 2-2-19.7 ไร่
และพื้นที่ลุ่ม (M2) น้าทะเลท่วมถึง 1-2-10.5 ไร่ ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 ได้ขอออกโฉนดที่ดิน โดยมีการทาประโยชน์ปลู กผลไม้ (A4) ได้แก่
มะพร้าว และไม้ผลผสมต่าง ๆ มากที่สุด 7-1-29.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.28 ของพื้นที่ศึกษา สาหรับพื้นที่ที่ไม่มี
การทาประโยชน์ 3-1-61.2 ไร่ ได้แก่ ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ (F1) และป่าชายเลน (F106) ตามลาดับ
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3) โฉนดที่ดินเลขที่ 959 หน้าสารวจ 504 เลขที่ดิน 1 เนื้อที่ 1-3-48.0 ไร่
ปี พ.ศ. 2535 ขณะที่เอกสารสิทธิ์เป็น น.ส. 3 ก. พื้นที่ทั้งหมดไม่มีการทาประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่
ลุ่ม (M2) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้าทะเลท่วมถึง 1-0-65.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.27 ของพื้นที่ศึกษา และป่าชาย
เลน (F106) 0-2-82.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.73 ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อง ปี พ.ศ. 2545 ได้ขอออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีการทาประโยชน์เช่นกัน ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม
(M2) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้าทะเลท่วมถึง 1-0-54.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.80 ของพื้นที่ศึกษา และป่าชายเลน
(F106) 0-2-93.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.20 ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
3. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารสิทธิ์ของรายกลุ่มปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้
กิ่ง อาเภอเกาะช้าง จั งหวัดตราด ได้แก่ โฉนดที่ดิน จานวน 3 แปลง ดังกล่ าวที่ออกมาจากหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) พบว่า
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 950 หน้าสารวจ 425 เลขที่ดิน 20
พื้นที่โฉนดที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 51-0-07.2 ไร่ เจ้าของที่ดินได้ทาประโยชน์ในที่ดิน ปี พ.ศ. 2545 เนื้อ
ที่ 34-0-45.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของพื้นที่ศึกษา และที่ไม่ทาประโยชน์ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง ได้แก่ พื้นที่ลุ่ม
น้าทะเลท่วมถึง ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ และป่าชายเลน โฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่มีการทาประโยชน์เกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือ
น.ส. 3 ก. เกิน 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2545 เนื้อที่ 16-3-62.0 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.14 ของ
พื้นที่ศึกษา (มากกว่า 1 ใน 4 ส่วน) ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดิน เฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ ดังนั้น
โฉนดที่ดินแปลงนี้จึงออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 958 หน้าสารวจ 503 เลขที่ดิน 18
พื้นที่โฉนดที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 10-2-90.8 ไร่ เจ้าของที่ดินได้ทาประโยชน์ในที่ดิน ปี พ.ศ. 2545
เนื้อที่ 7-1-29.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.28 ของพื้นที่ศึกษา และที่ไม่ทาประโยชน์ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง ได้แก่ พื้นที่
ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ และป่าชายเลน โฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่มีการทาประโยชน์เกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือน.ส. 3 ก. เกิน
5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2545 เนื้อที่ 3-1-61.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.72 ของพื้นที่ศึกษา
(มากกว่า 1 ใน 4 ส่วน) ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ ดังนั้นโฉนดที่ดินแปลง
นี้จึงออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 959 หน้าสารวจ 504 เลขที่ดิน 1
พื้นที่โฉนดที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 1-3-48.0 ไร่ เจ้าของที่ดินทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ในที่ดินปี พ.ศ. 2545
ปล่ อยให้ เป็ น ที่ร กร้างทั้งแปลง ได้แก่ พื้น ที่ลุ่ มน้าทะเลท่ว มถึง และป่าชายเลน โฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่มีการทา
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ประโยชน์ในที่ดินเกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือ น.ส. 3 ก. เกิน 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2535 จนถึง 2545 ให้
ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินทั้งแปลง ดังนั้นโฉนดที่ดินแปลงนี้จึงออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3.2 อภิปรายผล
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาระวาง 5432-I 1626 รายกลุ่มปิยาภรณ์-สมชายนี้ อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง ปี พ.ศ. 2525 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโฉนดที่ดินทั้ง 3 แปลง เจ้าของที่ดินได้ทาประโยชน์ใน
ที่ดิน ปี พ.ศ. 2545 เพียงบางส่วนจานวน 2 แปลง และที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง ได้แก่ พื้นที่
ลุ่มน้าทะเลท่วมถึง ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ และป่าชายเลน ไม่มีการทาประโยชน์เกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ เกิน 5 ปีติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินให้ดาเนินการเพิกถอนโฉนดที่ ดินเลขที่ 950
หน้าสารวจ 425 เลขที่ 20 และโฉนดที่ดินเลขที่ 958 หน้าสารวจ 503 เลขที่ดิน 18 เฉพาะส่วนที่ไม่ทาประโยชน์
คิดเป็นเนื้อที่ 16-3-62.0 ไร่ และ 3-1-61.2 ไร่ สาหรับโฉนดที่ดินเลขที่ 959 หน้าสารวจ 504 เลขที่ดิน 1 ให้เพิก
ถอนโฉนดที่ดินทั้งแปลง เนื้อที่ 1-3-48.0 ไร่
3.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้กับพื้นที่อื่น ๆ
การศึกษากรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกไปโดยมิช อบในพื้นที่ระวาง 5441-III
1626 รายกลุ่มปิยาภรณ์-สมชาย บ้านเจ๊กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทาให้ทราบถึงการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2535 และ 2545 ตรงกับช่วงเวลาที่ต้องการพิสูจน์การตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงย้อนอดีตกระทาได้ยาก ต้องอาศัยเทคนิค ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการอ่านแปล
ตีความภาพถ่ายฯ จึงเป็นวิธีที่น่าจะนาไปใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันได้
2) ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนนอกเขตอุทยานแห่งชาติ
จากการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายฯ ปี พ.ศ. 2535 และ 2545 พื้นที่บริเวณดังกล่าว พบว่ามีพื้นที่ป่า
ชายเลน และพื้นที่ป่าดิบชื้นสมบูรณ์ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
อุทยานแห่ งชาติแต่อย่างใด สมควรดาเนิ นการประกาศผนวกพื้นที่ดังกล่ าวเป็นอุทยานฯเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้าขนาด
เล็กต่อไป
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ประวัติผู้ดาเนินการ
นายแสงชม พจน์สมพงส์
1. ประวัติการศึกษา
2517 วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ประวัติการทางาน
เริ่มรับราชการ 24 ตุลาคม 2517 นักเกษตรตรี (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) สายงานสารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน
กองจาแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน บรรจุเป็นข้าราชการ 12 ธันวาคม 2520 นักสารวจดิน 3 กองสารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
และ 1 กุมภาพันธ์ 2521 นักวิชาการเกษตร 3 สายงานสารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน กองจาแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 21
กรกฎาคม 2535 กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน
2554 ดารงตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
3. ความดีความชอบพิเศษ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคา” และเกียรติบัตร) ประจาปี พ.ศ. 2536
4. เป็นวิทยากรและอาจารย์สอนพิเศษ (การวิเคราะห์ อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดิน
ตั้งแต่อดีต (ช่วงปี พ.ศ. 2493) จนถึงปัจจุบัน
1) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
3) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4) คณะสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6) โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
7) คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
9) กรมธนารักษ์
10) กรมที่ดิน
11) กรมพัฒนาที่ดิน
12) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
5. ประวัติการทางาน (หลังเกษียณอายุราชการ) (กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
บี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210)
ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นข้าราชการบานาญ ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาล
ยุติธรรมด้านวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ สานักงานศาลยุติธรรม ทะเบียนเลขที่ 8/2555, 8/2558 และ 25/2561
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ยังทาหน้าที่และดารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1) เป็นอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน
2) เป็นคณะทางานอ่านแปล ตีความ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และสารวจพื้นที่ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบัน จานวน 42 เรื่อง

3) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน จานวน 3 เรื่อง
4) เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ในคดีพิเศษ จานวน 50 คดี และ
คดีสืบสวนต่าง ๆ จานวน 30 คดี
5) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอ่านแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรรมการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน จานวน 11 เรื่อง
6) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ในคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ (กบร.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน
6.ประสบการณ์การทางาน (นอกเหนืองานประจา)
รับราชการครั้งแรกปี พ.ศ. 2517 ในสายงานสารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สารวจ
ตรวจสอบภาคสนาม จัดทาแผนที่จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแผ่นแผนที่และดิจิทัล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ และในชั้นศาล โดยทาหน้าที่วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์การทาประโยชน์ที่ดิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ปัจจุบันก็ยังทางานด้านดังกล่าวอยู่ รวมระยะเวลามากกว่า 44 ปี ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอ
ความอนุเคราะห์มามากกว่า 20 หน่วยงาน ประมาณ 700 ระวาง
7. ผลงานที่ปรากฏ (นอกเหนืองานประจา)
1) 2530. รายงานการสารวจวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม รายนายเอกชัยและ
นางสุนิสา บูรพชัยศรี ท้องที่บ้านโป่งไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร: กองแผนที่และการ
พิมพ์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
2) 2543. การใช้เทคนิคการแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อพิสูจน์สทิ ธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดินโครงการฝาย
ราษีไศล. กรุงเทพมหานคร: กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
3) 2546. รายงานวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ กรณีกลุ่มนายทุนออกเอกสารสิทธิ (โฉนดที่ดิน)
ทับที่ดินคลองตะเกียบบริเวณด้านทิศตะวันตกของเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบ ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร: สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
4) 2548. รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดิน
ที่ออกไปโดยมิชอบในท้องที่กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร: สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
5) 2551. รายงานวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2525 พื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนลาปะทาว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอแก้งคร้อ และอาเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร: สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
6) 2552. คู่มือการวิเคราะห์อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทาประโยชน์ที่ดิน.
กรุงเทพมหานคร: สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
7) 2552. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณพื้นที่การบุกรุกที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ รบ.533
รายนายกิตติ ชานาญวาด ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร: สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (คดีพิเศษที่ 44/2552 กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
8) 2554. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านคลองทราย หมู่ที่ 6
ตาบลหนองทะเล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุตธิ รรม (คดีพิเศษที่ 252/2553)

9) 2555. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณพื้นที่เขาแพง หมู่ที่ 6 ตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษตามคาสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่
510/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
10) 2556. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบุกรุกพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ทางทหารและเป็นพื้นที่
ที่ประกาศเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหาร (บริเวณเขาหน้ายักษ์) ฐานทัพเรือพังงา (ทับละมุ) ทัพเรือภาคที่ 3 ตาบลลาแก่น
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
11) 2556. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. จังหวัดนนทบุรี: คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
12) 2556. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลกระรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
13) 2556. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลดอยลาน อาเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
14) 2557. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีพื้นที่พิพาทบริเวณชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ (บ้านไทยใหม่)
หมู่ที่ 2 ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทราวงยุติธรรม
15) 2557. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลหนองไผ่ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
16) 2557. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี. จังหวัด
นนทบุรี: คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
17) 2557. รายงานการศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ บ ริ เ วณต าบลปากน้ า อ าเภอเมื อ งฯ จั งหวั ด ระนอง. จั งหวั ด นนทบุ รี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
18) 2558. รายงานการวิเคราะห์ ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านพุน้อย ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร:
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
19) 2558. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (พื้นที่
โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาร์คาเดีย ในทอนบีช รีสอร์ท และพื้นที่ใกล้เคียง) ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ที่ 4 ตาบลสาคู
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 102/2557)
20) 2558. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (พื้นที่
โรงแรมตรีสรา รีสอร์ทและพื้นที่ใกล้เคียง) ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ที่ 4 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต.
กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 18/2558)
21) 2558. รายงานการศึกษาสภาพพื้นนที่บริเวณตาบลสั นมะเค็ด อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
22) 2558. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บ ริเวณตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . จังหวั ดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
23) 2558. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

24) 2558. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในเขตพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม
25) 2559. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการทาเหมืองแร่โดยมิได้รับประทานบัตร บริเวณ
พื้นที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 8/2555)
26) 2559. รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ในที่สาธารณประโยชน์บริเวณหาดเลพัง (พื้นที่โรงแรมนิกกี้ บีช คลับ และพื้นที่ใกล้เคียง) หมู่ที่ 6 (4) ตาบลเชิง
ทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 131/2559)
27) 2559. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าคลองเทียน ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท้องที่หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะช้างใต้ อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
28) 2559. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บ ริเวณตาบลนครเจดีย์ อาเภอป่ าซาง จังหวัดล าพูน. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
29) 2559. รายงานการศึกษาสภาพพื้น ที่บริเวณต าบลศิลา อ าเภอหล่ม เก่า จังหวัดเพชรบู รณ์. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
30) 2560. รายงานการวิ เคราะห์ ภาพถ่า ยทางอากาศ กรณีก ารบุ กรุก และออกเอกสารสิท ธิที่ ดินโดยมิ ชอบด้ว ย
กฎหมาย ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (รายนายชมชนกฯ แลนายสุรชัยฯ) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตาบลสาคู อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 19/2558)
31) 2560. รายงานการวิ เคราะห์ ภาพถ่า ยทางอากาศ กรณีก ารบุ กรุก และออกเอกสารสิท ธิที่ ดินโดยมิ ชอบด้ว ย
กฎหมาย พื้นที่บริษัท เดอะ อันดามัน ไพรเวท บีช จากัด ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวกป่าเขาเมือง หมู่ที่ 4 ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดี
พิเศษที่ 82/2558)
32) 2560. รายงานการวิ เคราะห์ ภาพถ่า ยทางอากาศ กรณีก ารบุ กรุก และออกเอกสารสิท ธิที่ ดินโดยมิ ชอบด้ว ย
กฎหมายพื้นที่บริษัท เดอะไวท์ บีช จากัด ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง หมู่
ที่ 4 ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 145/2558)
33) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกพื้นที่หนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง เลขที่ 23189
(ท าเลเลี้ ย งสั ต ว์ ว ะช่ อ งโค) ของกระทรวงมหาดไทย บริ เ วณบ้ า นกุ ด พิ ม าน ต าบลกุ ด พิ ม าน อ าเภอด่ า นขุ น ทด จั งหวั ด
นครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (เลขสืบสวนที่ 88/2560)
34) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณพื้นที่
หมู่ที่ 14 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (เลข
สืบสวนที่ 93/2560)
35) 2560. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
36) 2560. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่. จังหวัดนนทบุรี:
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
37) 2560. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลโยนก อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

38) 2560. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
39) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองหยงโดยมิชอบด้วยกฎหมายทับพื้นที่สุสานของชุมชนชาวมอแกน บริเวณเกาะเปลว หมู่ที่ 6 ตาบลหล่อยูง อาเภอตะกั่ว
ทุ่ง จังหวัดพังงา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 92/2558)
40) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกทาลายทางสาธารณประโยชน์ที่คั่นกลางระหว่าง
ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 2125 แปลงเลขที่ 23 กับ น.ส. 3 ก. เลขที่ 1392 เลขที่ดิน 57 บริเวณหมู่ที่ 4 ตาบลหนองบัว อาเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ช่วยลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม-ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ)
41) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรและเขตพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายโครงการ “The Creston Hills” ของบริษัท ภูพบฟ้า จากัด บริเวณบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 3 ตาบล
หมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (เรื่องสืบสวนที่ 103/2560)
42) 2560. รายงานวิ เคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีพิพาทที่ดินสาธารณะหน้าหาดราไวย์ บ้านไทยใหม่ หมู่ที่ 2
ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
43) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบุกรุกและเข้าครอบครองที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 75/2559)
44) 2560. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยาแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี บริเวณเกาะปอดะใน หมู่ที่ 2 ตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองฯ จังหวัด กระบี่. กรุงเทพมหานคร :
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (เลขสืบสวนที่ 243/2560)
45) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พื้นที่ของบริษัท พินนาเคิล เคป จากัด ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง หมู่ที่ 3
ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่20/2558)
46) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พื้นที่ของบริษัท เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ที่ 3
ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 45/2558)
47) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีร้องเรียนบริษัท คีรีมายา จากัด ล้อมรั้วและถมคลอง
สาธารณะเพื่อสร้างถนน เป็นเหตุให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ บริเวณบ้านคลองเดื่อ หมู่ที่ 6 ตาบลหมูสี อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (เลขสืบสวนที่ 36/2560)
48) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ ด้วยการออกเอกสารสิทธิ
ที่ดินโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย บริเวณเกาะนาคาน้อย หมู่ที่ 5 ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร :
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 72/2559)
49) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินและออกเอกสารสิทธิที่ดินของ
บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ส จากัด และนิติบุคคลอื่นในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ที่ 4 ตาบลไม้ขาว
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 18/2559)
50) 2561. รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กรณีการก่ อสร้างโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี รุกล้าที่สาธารณะ แผ้วถางป่าและออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายทับซ้อนเขตหวงห้าม พื้นที่ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (คดีพิเศษที่ 156/2559)

51) 2561. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
52) 2561. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ. จังหวัดนนทบุรี: คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
53) 2561. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณจังหวัดพิจิตร. จังหวัดนนทบุรี : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
54) 2561. รายงานการศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ บ ริ เ วณต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี . จั ง หวั ด นนทบุ รี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
55) 2561. รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณอาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. จังหวัดนนทบุรี :
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐทาหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่กรมพัฒนาที่ดิน
2. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายขีดขอบเขตบริเวณที่ขอให้อ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ ลงบนแผนที่ภูมิประเทศในระบบพิกัดฉาก UTM มาตราส่วน 1:50,000 ลาดับชุด L7017
3. จัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศคู่ซ้อน พร้อม Diapositive ขนาด 9 นิ้ว x 9 นิ้ว ให้ครอบคลุมบริเวณที่ขอให้อ่านแปล
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจากการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ
(ให้จัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศที่แผนกผลิต ภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โดยห้ามขีดเขียน
ข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ลงบนภาพถ่ายทางอากาศ และ Diapositive)
4. จัดทาหนังสือร้องขอไปยังกรมที่ดิน เพื่อให้สร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 จาก
ภาพถ่ายทางอากาศ และ Diapositive ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วนดังกล่าวได้ ให้
จัดทาระวางภาพถ่ายทางอากาศในมาตราส่วนอื่น
5. ส่งระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือระวางภาพถ่ายทางอากาศไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายนั้น ทาการสารวจและลงรูปแปลงที่ดินที่ขอให้อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทาง
อากาศ ตามที่ขีดขอบเขตในแผนทีภ่ ูมิประเทศ 1:50,000 แล้วส่งมายังหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศต่อไป

