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ก 

  บทคดัย่อ 
 

ภาพถ่ายทางอากาศ  ช่วยบันทึกสิงต่างๆ ทีปกคลุมผิวโลกเป็นบริเวณพืนที            
ทีกวา้งกวา่การมองจากระดบัพืนดิน รายระเอียดทีปรากฏในภาพช่วยในการจาํแนกขอ้มูล
ได้หลายด้าน ตามหัวข้อเรืองทีผูใ้ช้ภาพถ่ายทางอากาศมีความประสงค์จะพิจารณา
ดาํเนินการ  

การประยกุตใ์ชภ้าพถ่ายทางอากาศ เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสิงทีปรากฏอยู ่
หรือสภาพของพืนทีทีพิจารณาในช่วงเวลาทีบนัทึกภาพ ช่วยให้ประหยดักาํลงัคนและ
ค่าใชจ่้ายทงัยงัเพิมความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีทีตอ้งปฏิบติังานในพืนที ในเขตอนัตราย
หรือพืนทีชายแดนซึงเสียงต่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานทุกกรณี การใช้ภาพถ่าย 
ทางอากาศในการปฏิบติังาน ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยั ลดการสูญเสียทงัทรัพยากรบุคคล
และทรัพยสิ์นของราชการไดเ้ป็นอยา่งดี 

ภาพถ่ายทางอากาศเป็นขอ้มูลเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทีไดรั้บการยอมรับ เช่น การใช้
ภาพถ่ายทางอากาศเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการถือครองทีดิน     
ในเขตทีดินของรัฐ โดยคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ หรือใช้
ภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลหลักฐานในการดาํเนินคดีจับกุมผูบุ้กรุกทีดินของรัฐ      
โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation : DSI) 
รวมทงัศาลปกครอง เป็นตน้  

คู่มือในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เป็นองคค์วามรู้ทีไดร้วบรวมจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ซึงผูข้อรับการประเมินมีแนวคิดทีจะให้หน่วยงาน   
ทีมีศกัยภาพทีสามารถใชภ้าพถ่ายทางอากาศมาประยกุตใ์ชเ้พือช่วยให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบติัภารกิจต่อทุกหน่วยงานไดต่้อไป 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การจดัทาํเอกสารวชิาการเรือง การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศเพือใชเ้ป็น
ขอ้มูลหลกัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการบุกรุกทีดินของรัฐ สาํเร็จลุล่วง
ไดโ้ดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ว่าที ร.ต. พีรพล  มนัจิตต์  ผูอ้าํนวยการสํานักแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกทีดินของรัฐ ซึงไดก้รุณาให้คาํปรึกษา แนวคิด และแก้ไขขอ้บกพร่อง  
ของเนือหาดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีผูข้อรับการประเมินขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
มา ณ โอกาสนี 
 ขอขอบคุณ นายพยงค ์ ตุม้ธรรมรงค ์ ผูอ้าํนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล
และนายเกษตรพงศ  ์ เหน่งเพช็ร  ผูแ้ทนเลขานุการคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ทีดินของรัฐ ทีสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทาํผลงานจนสําเร็จลุล่วง       
ไปไดด้ว้ยดี 
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