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ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice: CoP) เมื่อวันท่ี 6 มิถุนำยน 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 26 คน โดยควำมรู้ท่ีได้รับ มีดังน้ี 
 

นิยำมของภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ Aerial Photograph มาจากค าภาษาละติน 3 ค า คือ Aerial – การเคลื่อนที่

ในอากาศ, Photo - แสง (คลื่นชนิดหนึ่ง) และ Graphien การเขียน ดังนั้น ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) 
หมายถึง ภาพของปรากฏการณ์ต่างๆ ในแต่ละภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ที่ได้รับการบันทึกด้วยวิธีการน ากล้อง
ถ่ายภาพติดไปกับอากาศยาน 

 
ข้อดีของภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
1. ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยเฉพาะการใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการพิสูจน์สิทธิครอบครอง 
2. สามารถศึกษาวัตถุต่างๆ ในรูปแบบของภาพสามมิติ เนื่องจากมีการซ้อนทับแนวบิน ท าให้สามารถมอง

ภาพสามมิติได้ 
3. สามารถบินถ่ายท าในแต่ละพื้นที่ได้ทันที ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์และงบประมาณที่มี 
4. สามารถเลือกช่วงเวลาในการบินถ่ายท าเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ซึ่ง แตกต่างกับภาพดาวเทียมที่ไม่

สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 
 
ข้อเสียของภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
1. ค่าใช้จ่ายในการบินถ่ายท าภาพสูง   
2. ต้องมีเครื่องบินที่เหมาะสมในการบินถ่ายภาพ ปัจจุบันกรมแผนที่ทหารรับผิดชอบในการบินถ่ายท า

ภาพถ่ายทางอากาศ   
3. ใช้เวลานานในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ เนื่องจากต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในการท าค่าพิกัดให้กับ

ภาพถ่าย และการอ่านแปลตีความภาพด้วยสายตา (Visual Interpretation) 
4. การถ่ายท าซ้ าในพื้นที่เดิมมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย 
 
ประโยชน์จำกภำพถ่ำยทำงอำกำศของกรมป่ำไม้ 
1. ใช้จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. เป็นข้อมลูในการจัดการทรพัยากรป่าไม้ 
3. เพื่อพสิูจนส์ิทธ์ิในที่ดินป่าไม ้
4. ป้องกันการบกุรกุพื้นทีป่่าไม ้
5. การรงัวัดแปลงที่ดินในเขตป่าไม ้
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การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จะใช้หลักการจากหลายรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ การรับรู้จาก
ระยะไกล (Remote sensing) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาพื้นที่โดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยตรง เช่น 
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ในการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ การใช้การก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการ
อ่านแปล การจับพิกัดรูปแปลง ฯลฯ และการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photo gravity)   

 
ขั้นตอนกำรอ่ำน แปล ตีควำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ  
1. จัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศคู่ซ้อน ขนาด 9 x 9 นิ้ว ให้ครอบคลุมบริเวณที่อ่าน แปล ตีความภาพถ่าย

ทางอากาศจากกรมแผนทีท่หาร ซึ่งกรมป่าไม้จะพิจารณาจากหนังสือที่ร้องขอให้อ่านแปลฯ ว่าให้อ่านแปลฯ ปีไหน 
อย่างไร หากเป็นการพิสูจน์สิทธิที่ดินตามนโยบายของกรมป่าไม้ จะให้แปลทุกช่วงช้ันปีที่กรมแผนที่ทหารมีภาพ 
ซึ่งพิจารณาความต่อเนื่องของการท าประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก  

โดยน าเข้าค่าพิกัดที่ต้องการตรวจสอบ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) และจัดท าแผนที่บริเวณที่ต้องการสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหาร ท าการถ่ายทอดขอบเขต
ที่ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการภาพถ่ายทางอากาศลงบนแผนที่ภูมิประเทศ ในระบบพิกัดฉาก UTM มาตราส่วน 
1 : 50,000 ล าดับ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร 

 

 
 

ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศที่กรมแผนที่ทหารมีอยู่ จากโครงการบินถ่ายภาพทางอากาศ (ทั่วประเทศ) มีหลักๆ 
จ านวน 7 โครงการ ได้แก ่

1) โครงการ World Wide Survey ; WWS (ภาพขาว-ด า) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2495-2499 มาตราส่วน 
1 : 40,000-60,000 ถ่ายภาพทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ (ตอนเหนือจังหวัดชุมพร)  

2) โครงการ VAP-61 (โดยหนว่ยบนิสหรฐัอเมริกา Heavy Photographic Squadron 61) (ภาพขาว-ด า) 
ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2509-2513 มาตราส่วน 1 : 50,000  
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3) โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน (น.ส.3) (ภาพขาว-ด า) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2515-2522 มาตราส่วน 
1 : 15,000 

4) โครงการกรมที่ดินกจิการร่วมค้า (Department of Lands ; DOL) (ภาพขาว-ด า) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 
2529-2544 มาตราส่วน 1 : 6,000, 1: 15,000, 1 : 50,000 

5) โครงการกรมแผนที่ทหาร (โดยหน่วยงานแผนทีส่หรัฐอเมริกา National Imagery and Mapping 
Agency ; NIMA) (ภาพขาว-ด า) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2539-2543 มาตราส่วน 1 : 50,000 

6) โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives ; MOAC) 
(ภาพสี) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2545-2546 มาตราส่วน 1: 25,000 

7) โครงการ Digital Mapping Camera ; DMC (ภาพสี) ถ่ายภาพปี พ.ศ. 2552-2558 มาตราส่วน   
1 : 25,000, 1 : 50,000 

ทั้งนี้ ภาพบางโครงการได้รับความเสียหาย จึงมีไม่ครบทุกช้ันปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานบินถ่ายภาพทางอากาศโครงการ DMC 
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ซึ่งในการบินถ่ายภาพทางอากาศแต่ละครั้ง กรมแผนที่ทหารจะจัดท า Index หรือระวางภาพถ่ายทาง
อากาศตามแนวบิน โดยท าเครื่องหมายจุดขณะบินถ่ายภาพ เพื่อความสะดวกในการค้นหาฟิล์มในคลังภาพ 

 
2. จัดท าแผนที่วางแผนเพื่อก าหนดจุดยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศ การวางจุดยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศ

ที่ปรากฏในภาพ ขนาด 9 x 9 นิ้ว ต้องเป็นจุดปรากฏชัดเจน มีขนาดใหญ่ และในสภาพปัจจุบันยังปรากฏอยู่ เช่น 
จุดตัดของถนน สะพาน ฯลฯ ท าแผนที่วางแผนเพื่อเข้าถึงจุดยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
สีเชิงเลข เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน น าผลการก าหนดจุดยึดโยงภาพถ่ายทาง
อากาศ (GCP) ในพื้นที่ภาคสนาม เข้าเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อช่วยในการน าทาง
ไปยังจุดต้ัง  

ซึ่งในการใช้งานภาพถ่ายทางอากาศ จ าเป็นต้องดัดแก้ภาพถ่าย (Ground Control Point ; GCP) 
เนื่องจากเวลาถ่ายภาพทางอากาศ จะเป็นการถ่ายภาพแนวดิ่ง สเกลกลางภาพจะตรง แต่ด้านข้างของภาพ
จะยืดยาว ท าให้ภาพยืดบิดและสเกลเพี้ยน จึงต้องท าการดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศก่อนน าไปใช้อ่านแปลฯ 

 
3. ส ารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง สอบถามรายละเอียดกับราษฎรในพื้นที่และท าการ

รังวัดพิกัดจุดยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ความละเอียดสูง 
ท าการรังวัดจุดตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยวิธี Static (Post Process) โดยต้ังเครื่องมือในจุดที่ทราบค่าเป็นสถานีฐาน 
(Base Station) และอีกเครื่องท าการรังวัดในจุดที่ก าหนดมาจากส านักงาน (Rover) โดยใช้เวลาในการรังวัดไม่ต่ ากว่า 
15 นาทีต่อหนึ่งจดุ จัดท า Description และบันทกึภาพของแต่ละจุด น าผลการรังวัดจุดยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศ 
มาท าการถ่ายโอนข้อมูลและปรับแก้ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Trimble Business Center  

ในการส ารวจภาคสนามนี้ จะใช้กล้องถ่ายรูปร่วมด้วยขณะที่เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ 
หรือหากมีการท าจดุยึดโยงในกระบวนการจดัท าแผนทีภ่าพถ่ายจะต้องท า Description แผนที่ข้อมูลหมุดหลักฐาน
ประกอบ ทิศทางของภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบกับการท า GCP  

 
4. ประมวลผลและจัดท าภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข โดยการน าค่าพิกัดที่ได้จากการรังวัดมาก าหนดลงใน

ภาพถ่ายทางอากาศ ตามจุดที่เราได้ท าการรังวัดมาในพื้นที่จริง โดยกรอกข้อมูลค่าพิกัดแกน X Y Z ลงทั้งสองภาพ
ในจุดที่ปรากฏบนภาพที่เป็นต าแหน่งเดียวกัน และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม ERDAS IMAGINE 

 
5. ด าเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้กล้อง

มองภาพสามมิติ ชนิดกระจกเงา (Mirror Stereoscope), กล้องมองภาพสามมิติ ชนิดพกพา (Pocket Stereoscope) 
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ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านแปลฯ จะช้าหรือเร็วเท่าใด ข้ึนอยู่กับความยากง่าย และรายละเอียดการใช้ประโยชน์
พื้นที่ในภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งมีหลักการเบื้องต้น ดังนี ้

 
หลักเบ้ืองต้นในกำรแปลภำพ 
1. เริ่มแปลจากสิ่งทีง่่าย หรือรูจ้ักดีไปหาสิ่งที่ยาก  
2. แปลจากสิง่ที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว  
3. ท าการแปลเรื่องทั่วๆ ไปก่อน แล้วจงึเริ่มแปลเรื่องทีเ่ฉพาะเจาะจง 
 
ส าหรับปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการน ามาวิเคราะห์หรือวินิจฉัยในการจ าแนกข้อมูล มีดงันี ้
1. เงา (Shadow) 
2. ความเข้มของสี (Tone and Color) 
3. รูปร่าง (Shape) 
4. ขนาด (Size) 
5. การตัดกันของสี (Contrast) 
6. ความหยาบละเอียด (Texture) 
7. รูปแบบ (Pattern) 
8. แหล่งที่ตั้ง (Location) 
9. การรวมกลุ่ม (Association) 
10. ภูมิหลงัของผู้แปล (Background) หมายถึง ความรู้ความเช่ียวชาญของตัวผู้แปล 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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ส าหรับความหมาย มีร่องรอยการท าประโยชน์ / ไม่มีร่องรอยการท าประโยชน์ นั้น ใช้ส าหรับการพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน หรือประกอบคดีพิพาทระหว่างกัน 

 
ในการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบัน จะอยู่ในวิชาสาขา

วิศวกรรมรังวัด หรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 

หลักเกณฑ์กำรรับพิจำรณำอ่ำน แปล ตีควำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำของ
กรมป่ำไม้ มีดังนี ้

1. กรณีผู้ครอบครองที่ดินมีพยานหลักฐานที่อ้างว่ามีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดิน
ของรัฐ โดยตรวจสอบรับรองว่า ส.ค. 1 ต้นฉบับที่ผู้ขอใช้ยื่น ถูกต้องตรงกันกับคู่ฉบับที่เก็บรักษาไว้ และตรวจสอบ
รับรองว่าที่ตั้งแปลงที่ดินที่ปรากฏในเอกสาร ส.ค. 1 ถูกต้องตรงกันกับต าแหน่งการรังวัด (ร.ว. 9) ในพื้นที่จริง 
เมื่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและพื้นที่  ทั้งนี้ 
หากผู้ยื่นขอออกเอกสารแสดงสิทธ์ิในที่ดินใช้เอกสารอื่นทีม่ิใช่ ส.ค. 1 ก็ให้ด าเนินการตรวจสอบการได้มาของเอกสาร
ในแนวทางเดียวกัน  

2. ต าแหน่งพื้นที่พิพาทอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 
 


