หมายเลขประจําแปลงที่ดิน
Parcel Identification Number, PIN
นายไพโจน เผือกวิไล
นายชางใหญ กรมที่ดิน

การใหหมายเลขแปลงที่ดินในประเทศไทย มีใชมานานกวา 100 ป ตั้งแตมีการออกโฉนดที่ดิน
กอนที่จะตั้งเปนกรมที่ดิน โดยอางอิงกับระวางแผนที่ และอางอิงกับเขตปกครอง ในปจจุบันกรมที่ดินไดออก
โฉนดที่ดินแลวประมาณ 30 ลานแปลง ไดใหหมายเลขแปลงที่ดินเปน 3 ประเภท คือ
เลขโฉนดที่ดนิ ใหเลขโฉนดที่ดินหมายเลข1 สําหรับที่ดินแปลงแรกที่ออกโฉนดที่ดินใน
พื้นที่แตละอําเภอ
และใหเลขโฉนดทีด่ ินตอเนื่องกันไปกับที่ดนิ ทุกๆแปลงที่ดนิ ที่ออกโฉนดที่ดินในเขต
อําเภอนั้น
เลขหนาสํารวจ ใหเลขหนาสํารวจหมายเลข1 สําหรับที่ดินแปลงแรกที่ออกโฉนดทีด่ ินใน
พื้นที่แตละตําบล และใหเลขหนาสํารวจตอเนื่องกันไปกับที่ดินทุกๆแปลงที่ดินที่ออกโฉนดที่ดนิ ในเขตตําบล
นั้น
เลขที่ดิน
ใหเลขที่ดิน 1 สําหรับที่ดินแปลงแรกที่ออกโฉนดที่ดินในระวางแผนที่
นั้นๆ ไมวางจะเปนระวางแผนที่มาตราสวนใด ก็เริ่มใหเลขที่ดินจากหมายเลข 1 ทุกระวางแผนที่ และนับ
ตอเนื่องกันไปในแตละระวางแผนที่

รูปที่ 1 สวนของโฉนดที่ดิน แสดงเลขโฉนดที่ดิน เลขหนาสํารวจ และเลขที่ดิน
เมื่อมีการเปลี่ยนเขตปกครอง เชน การตั้งอําเภอใหม การแบงเขตตําบลใหม จึงมีผลกระทบ
ตอการใหเลขโฉนดที่ดิน และการใหเลขหนาสํารวจ หรือถามีการคํานวณปรับแกโครงขายหมุดหลักฐาน
แผนที่ใหม (Network Readjustment) หรือการปรับเปลี่ยนพื้นหลักฐานแผนที่ (Mapping Datum) ใหม ยอม
สงผลคาพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่เปลี่ยนไป ทําใหขอบระวางแผนที่เปลี่ยน และเลขที่ดินอาจเปลี่ยนไปดวย
หลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดนิ ที่เก็บไวในสํานักงานที่ดินทัว่ ประเทศ มีระบบการจัดเก็บที่เปน
ระเบียบ โดยการจัดเก็บโฉนดที่ดิน จะเก็บเรียงเลขโฉนดที่ดินแตละเขตอําเภอ มีทั้งที่เก็บเปนเลม ๆ ละ 50

ฉบับ หรือ 100 ฉบับ บางสํานักงานจัดเก็บเรียงหมายเลขโฉนดที่ดิน โดยแยกออกจากเลมใสในลิ้นชัก โดย
หมายสี และมีกระดาษสีคั่น เพื่อสะดวกในการคน
สวนสารบบที่ดิน ซึ่งเปนประวัติของที่ดนิ แตละแปลง จะเก็บตามหมายเลขหนาสํารวจใน
แตละตําบล และเอกสารการรังวัด จะเก็บตามหมายเลขทีด่ ินในแตละระวางแผนที่
เมื่อนําระบบ Computer มาใชงาน เอกสารที่เกี่ยวของของแตละแปลงทีด่ ิน ตองนํามา
รวบรวมเก็บไวเปนฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน จึงมีแนวคิด เรื่อง การใหหมายเลขที่ดิน
(Parcel Identification Number, PIN) ใหเปนเลขหนึ่งเดี่ยว (Unique Number) ในโครงการพัฒนากรมที่ดิน
เพื่อเรงรัดออกโฉนดที่ดินทัว่ ประเทศ ในระยะแรก ๆ จึงไดมีการทดลองใหหมายเลขแปลงที่ดิน ใหเปนเพียง
หมายเลขเดียวแทนการให 3 หมายเลขแบบเดิม (เลขโฉนดที่ดิน เลขหนาสํารวจ และเลขที่ดิน) โดยได
ทดลองทําที่สํานักงานกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง มีการแกเอกสารที่เกีย่ วของไปไดพอสมควร แต
ปรากฏวาทําใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสาร ในสํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง มี
ความสับสน จัดเก็บและคนหายาก จึงมีการแกไขกลับไปใชแบบเดิม
ในระบบงานทะเบียนที่ดิน มีความจําเปนอยางยิ่งทีแ่ ปลงที่ดินแตละแปลงตองมีหมายเลข
ประจําแปลง (Parcel Identification Number, PIN) ทั้งนี้เพื่อเปนเอกลักษณเฉพาะแปลง การกําหนดหมายเลข
แปลงที่ดิน อาจอางอิงกับแผนที่ (Map-based Parcel Identification System) หรืออางอิงกับระบบพิกัด
(Geographic Coordinate Code, หรือ Geocode) แตการ กําหนดหมายเลขแปลงที่ดิน จะตองอยูใ นหลักเกณฑ
ดังนี้
1. เปนเลขจําเพาะ (Unique Number) ที่ดินแปลงหนึ่งจะมีเลขที่ดินชุดหนึง่ เทานั้น (One to
one) เทานั้น จะไมซ้ํากับที่ดนิ แปลงอื่นๆ
2. เปนเลขถาวร (Permanence Number) เปนเลขที่ใชกับที่ดนิ แปลงนั้นตลอดกาล ถาที่ดิน
แปลงนั้นถูกแบงแยกออกเปนแปลงยอยๆ ตองใหเลขที่ดินใหมทุกแปลง ไมมีการนํา
เลขที่ดินเกามาใชซ้ําอีก
3. เลขที่ดินควรมีจํานวนนอยหลัก ( few digits) และไมยงุ ยาก เขาใจไดโดยงาย จะลด
ขอผิดพลาดในการใช
4. งายตอการควบคุม การกําหนดหมายเลขแปลงทั้งในกรณีที่มีการแบงแยก การรวม
แปลง การจัดรูปแปลงที่ดินใหม เปนตน
5. มีความคลองตัวในการใช ทั้งการทํางานรังวัดที่ดนิ ในภาคสนาม และการใชงานใน
สํานักงาน เชนการคํานวรแผนที่ การจดทะเบียนที่ดิน
6. สามารถอางอิงไดกับตําแหนงในภูมิประเทศ

แนวคิดเรื่องการใหหมายเลขแปลงที่ดินเพียงชุดเดียวจําเพาะ
เชนเดียวกับหมายเลข
ประจําตัวประชาชน และอางอิงกับระบบพิกัด(Geocode) นาจะเปนเรือ่ งที่ควรพิจารณานํามาใช เพราะเมื่อใช
ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดิน (Land Information System, LIS) หรือขอมูลภูมิสานสนเทศภูมิศาสตร (Geo
graphic Information System, GIS) จะทําใหการบริหารจัดการฐานขอมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฉะนั้น เมื่อรูป
แปลงที่ดินถูกจัดเก็บใหเปน digital แลว จึงสามารถกําหนด PIN (Parcel Identification Number) ของแปลง
ที่ดินได โดยใหคํานวณหาจุดกึ่งกลางรูปแปลง (Centroid) จะไดพิกัดของจุดกึ่งกลางรูปแปลง (บนพื้น
หลักฐานแผนที่ใชราชการอยู) อาจแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การใชคาพิกัดระบบ UTM ของจุด Centroid ของรูปแปลงมากําหนดเปน PIN ตัวอยางเชน จุด
Centroid ของแปลงที่ดิน 2 แปลงมีพิกัด UTM ดังนี้
แปลงที่ 1 (Zone47)
E 603,145.789 เมตร

N 1,248,370.126 เมตร
แปลงที่ 2 (Zone48) E 213,416.157 เมตร
N 658,795.082 เมตร
การให PIN โดยใชชคาพิกัด UTM ของ Centroid ของแปลงที่ดินอาจกําหนดไดเปน 2
กรณีดังนี้
1.1 การใหเลขที่ดิน (PIN) ใชเลข 14 หลัก โดยหลักแรกใช 7 แทน Zone 47 หรือ ใช 8 แทน Zone 48
(ประเทศไทย มี UTM เพียง 2 Zone) และตามดวยคาพิกัด UTM เรียงสลับกับระหวางคาเหนือ (Northing)
และคาตะวันออก (Easting) โดยตัดทศนิยมออกทั้งหมด จึงกําหนด PIN ของแปลงที่ดินตัวอยางดังกลาว
ขางบนไดดังนี้
แปลงที่ 1 PIN 71620438134750
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หลักแรกเปน UTM Zone ตามดวยคาพิกัดเหนือ (Northing, N) แลว คาตะวันออก (Easting, E) คา
เหนือ สลับกันไปจากตําแหนงแรกจนหมดตําแหนงสุดทายไมนับทศนิยม โดยปกติคาพิกัดในระบบ UTM
แตละ Zone ในประเทศซีกเหนือเสนศูนยสูตรที่แบง Zone 6  จะมีคาตะวันออกที่เสน Meridian กลาง
500,000 เมตร จะเปนคาตะวันออกนอยสุดแตละ Zone จึงเริ่ม Meridian ตะวันตกสุดของขอบ Zone (Zone
47, เริ่มที่ longitude 96  หรือ 3  หางจาก Meridian กลางหรือประมาณ 320 ก.ม. เศษ พิกดั ตะวันออกนอย
สุดของแตละ Zone ประมาณ 180,000 เมตร (500,000เมตร – 320,000เมตร) และคาพิกัดตะวันออกมากสุด
ของแตละ Zone จะประมาณ 820,000 เมตร (500,000 เมตร + 320,000 เมตร) คาพิกดั ตะวันออกของทุกพื้นที่
แตละ Zone จึงมีคาตะวันออก(Easting)ระหวาง 180,000 – 820,000 เมตร
สวนคาพิกดั เหนือ (Northing) ในระบบ UTM ที่มีพื้นที่เหนือเสนศูนยสูตร จะมีคาตั้งแต 0 เมตร เปน
ตนไป จนสุดพื้นที่ UTM ประมาณ Latitude 80 N สําหรับประเทศไทยซึ่งอยูระหวาง Latitude 5  - 22 

เหนือ จึงมีคาพิกัดเหนือไมเกิน 2,500,000 เมตร แตคาเหนือ (Northing, N) ของที่ดินบางแปลงที่อยูภาคใต
ของประเทศ ที่ Lat. ต่ํา ๆ จะหางจากเสนศูนยสูตรไมกี่รอยกิโลเมตร คาพิกัดเหนือของจุด Centroid ของ
แปลงที่ดินมีเพียงหลักแสนเมตร เชน centroid ของแปลงที่ 2 ใน Zone 48 ตองเพิ่ม 0 หนาคาพิกดั เหนือ
แปลงที่ 2 PIN 80261538471965
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ที่ดินแปลงนี้อยูใน Zone 48 PIN ของแปลงที่ดิน เลขที่ดนิ หลักแรกจึงเปนเลข 8
1.2 การใหเลขที่ดิน (PIN) ใชเลข 14 หลัก เลขหลักแรกใช 7 แทน Zone 47 หรือ ใช 8 แทน
Zone 48 ตามดวยคาพิกัดตะวันออก (Easting) 6 หลัก และตามดวยคาพิกัดเหนือ (Northing) 7 หลักโดยตัด
ทศนิยมออกทัง้ หมด จึงกําหนด PIN ของแปลงที่ดิน ทั้ง 2 แปลงตามตัวอยางขางบนไดดังนี้
แปลงที่ 1
PIN 76031451248370
แปลงที่ 2

PIN

82134160658795

จะเห็นไดวาตําแหนงของจุดกึ่งกลางแปลงใชพิกัดเพียงหลักเมตรเทานัน้
เศษทศนิยมของเมตรไม
นํามาคิดเปน PIN ทั้งนี้ เพราะมีขอสมมติฐานวาขนาดของแปลงที่ดินตองมีขนาดเล็กที่สุดไมนอยกวา 1 x 1
เมตร ถาตองการใหตําแหนงของ Centroid ปรากฏในแปลงที่มีขนาดเล็กลงอีก ก็อาจกําหนดใน PIN มี 16
หรือ 18 หลักก็ได แตก็อาจเปนปญหาในการเขียน พิมพ หรือลงที่หมาย เลขที่ดินในเอกสารที่เกีย่ วของทั้ง
งานทะเบียนทีด่ ินและงานรังวัด
ถาคํานวณหาตําแหนงของ Centroid แลวอยูน อกแปลงที่ดินแปลงที่ตองการหา PIN ก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนจุด Centroid ใหมาอยูภายในแปลงที่ดินนั้น ๆ ได
2. การใชคาพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinator) ของจุด Centroid มากําหนดเปน PIN ของ
ที่ดินแตละแปลง ถายอมใหจุด Centroid ของแปลงที่ดินแตละแปลงหางกันไดใกลที่สุดประมาณ 30 ซ.ม.
ตองกําหนด PIN เปนเลข 17 หลัก (คา latitude 8 หลัก คา longitude 9 หลัก ใชเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตําแหนง
ของฟลิบดา) การกําหนดPINใชหลักการเชนเดียวกัน การกําหนด PIN ในระบบพิกัดฉาก UTM ของ
Centroid แตละแปลง
สมมุติวา Centroid ของแปลงที่ดิน 2 แปลง มีพิกัดภูมิศาสตร (คํานวณได) ดังนี้
แปลงที่ 1
Lat. 17  48' 39".82125 N
Long. 101  05' 57".39654 E
แปลงที่ 2
Lat.
6  24' 12".34567 N
Long. 99  36' 49".02486 E

การให PIN แปลงที่ดินกรณีอางอิงกับพิกัดภูมิศาสตรของ Centroid ของแปลงใหใช PIN 17 หลัก
อาจกําหนดเปน 2 กรณีดงั นี้
2.1 การให PIN โดยสลับเลข Longitude และ Latitude
การให PIN ใหเริ่มจากหลักแรกของ Longitude สลับกับเลขหลักแรกของ Latitude สลับไปจนกวา
จะถึงเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตําแหนงของฟลิปดา เลขตําแหนงทีเ่ หลือตัดทิ้ง
- กรณี Latitude ต่ํากวา 10 หรือ Longitude นอยกวา 100  ใหเพิ่ม 0 ดานหนาองศา 1 ตัว (เพื่อใหเลข
จํานวนองศาของ latitude มี 2 ตําแหนง และ longitude มี 3 ตําแหนง)
จากขอกําหนดดังกลาว PIN ของแตละแปลง จึงมีคาดังนี้
PIN (แปลงที่ 1)

Lat.
Long.
PIN (แปลงที่ 2)

Lat.
Long.

11071408535978329
17  48' 39".82 N
101  05' 57".39 E
00969234614293042
06  24' 12".34 N
099  36' 49".02 E

2.2 การให PIN โดยเรียงเลข Latitude และ Longitude
- การให PIN ใหเริ่มจากเลข 8 หลักของคา Latitude (องศา 2 หลัก ลิปดา 2หลัก ฟลิปดา 2 หลัก และ
เลขหลังจุดทศนิยมอีก 2หลัก สวนตําแหนงที่เหลือตัดทิ้ง)
- ตามดวยเลข 9 หลักของคา Longitude (องศา 3 หลัก ลิปดา 2หลัก ฟลิปดา 2 หลัก และเลขหลังจุด
ทศนิยมอีก 2หลัก สวนตําแหนงที่เหลือตัดทิ้ง)
- กรณี Latitude ต่ํากวา 10 หรือ Longitude นอยกวา 100  ใหเพิ่ม 0 ดานหนาองศา 1 ตัว (เพื่อใหเลข
จํานวนองศาของ latitude มี 2 ตําแหนง และ longitude มี 3 ตําแหนง)
การให PIN ในกรณีนี้ของแตละแปลง จึงเปนดังนี้
แปลงที่ 1 PIN
17483982101055739

Lat. 17  48' 39".82 N
Long. 101  05' 57".39 E
แปลงที่ 2 PIN
06241234099364902
Lat. 06  24' 12".34 N
Long. 099  36' 49".02 E

การให PIN สําหรับแปลงทีด่ ิน ทั้ง 2 แบบ มีขอแตกตางในสวนทีเ่ ปนระบบพิกดั UTM และใชพิกัด
ภูมิศาสตร ของ Centroid เทานั้น ขอสําคัญ เมื่อPINแปลงที่ดินเก็บเขาสูฐานขอมูลในแบบ digital ทั้ง
หมดแลว จะเปนการสะดวกในการกําหนด PIN ของทุกแปลง เมื่อไดกําหนด PIN ไปแลวจะถูกเก็บไวใน
ฐานขอมูล จะไมมีการนํามาใชใหม หากแบงแยกก็กําหนด PIN ใหมทุกแปลง ขอดีมีหลายประการ เชน
1. PIN จะเปนเลขเฉพาะแปลง (Unique Number) จะไมมีการนํามาใชใหม ไมวาจะเปนการรวมหรือ
แบงแยกที่ดนิ
2. ไมมีเลขซ้ํา การให PIN จะตรวจสอบกับฐานขอมูลทุกครั้งโดยระบบComputer
3. พิกัดของ Centroid ไมซ้ําตําแหนง คํานวณพิกัดไดเร็ว ไมวาจะเปนพิกัด UTM หรือพิกัดภูมิศาสตร
เมื่อ PIN จะถูกนํามาใชสาํ หรับแปลงทีด่ ินทุกแปลง ในฐานะที่ผเู ขียนคุนเคยกับระบบ การให
หมายเลขที่ดนิ ที่อิงกับระวางแผนที่แตละระวาง พบวามีการใหเลขที่ดินซ้ํา ผลิตระวางแผนทีซ่ ้ําแผนใน
มาตราสวนเดียวกัน และใชราชการมากกวา 1 แผน ทําความสับสนใหกับระบบเลขที่ดินมานาน เมื่อจะทํา
ระบบ PIN มาใชคงตองสรางความคุนเคย รวมทั้งอาจมีคาํ ถามตามมาอีกมาก เชน เอกสารที่เกี่ยวของอีกหลาย
สิบลานฉบับจะทําอยางไร โฉนดฉบับหลวงพอแกไขได โฉนดฉบับที่เจาของที่ดินถืออยูจะแกไขอยางไร จะ
รูอยางไรวาแปลงที่ดินนั้นอยูต ําบลอะไร อําเภอใด เมื่อไมมีเลขหนาสํารวจ และไมมีเลขโฉนดที่ดิน ซึ่งปญหา
เหลานี้คาคําตอบไดไมยาก ซึ่งสามารถกําหนดตําแหนงของแปลงที่ดินในระบบ GIS ไดดวย เมื่อใชระบบ
PIN ดังกลาว
ขณะนีก้ รมที่ดนิ กําลังรางขอกําหนดตางๆในการพัฒนากรมที่ดินไปสูยคุ
e-Land Office หาก
ทานมีขอคิดเห็นใด ๆ ที่เกีย่ วของ อันเปนประโยชนในการพัฒนาระบบงานขอมูลงานทะเบียนที่ดินของกรม
ที่ดินกรุณาสงตรงถึง
นายไพโรจน เผือกวิไล
นายชางใหญ กรมที่ดิน
pairoj@dol.go.th

