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บทที ่1  

บทน ำ 

 การปฏิบติังานทางทหารตามแนวชายแดนในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยมีปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุผลส าเร็จ คือ การวางแผนและการตดัสินใจท่ีดี เน่ืองจากพื้นท่ี
ชายแดนภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นป่าภูเขาสลับซับซ้อนสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน
หลากหลายในช่วงเวลาของแต่ละวนัจึงตอ้งใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) มาช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตดัสินใจเพื่อลดความสูญเสียให้กบัก าลังพล 
ยทุโธปกรณ์และความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ซ่ึงสถานการณ์ชายแดนไดเ้ผชิญกบัภยั
คุกคามต่อความมัน่คงจากปัญหายาเสพติดปัญหาเส้นเขตแดน ปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง ปัญหาการรุก
ล ้าอธิปไตย ปัญหาการลกัลอบตดัไมแ้ละบุกรุกพื้นท่ีป่า ฯลฯ เป็นตน้ ท าให้กองทพับกมอบหมายให้
ศูนยก์ารบินทหารบกจดัอากาศยานประเภท เฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนแผนงานป้องกนัชายแดนและ
แผนงานรักษาความมัน่คงภายในตามแนวชายแดนดว้ยเหตุผลท่ี เฮลิคอปเตอร์สามารถสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของทหารได้ทุกๆด้านทุกๆพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นภูเขารถยนต์เข้าถึงได้ยากแต่
อยา่งไรก็ตามการใชง้านเฮลิคอปเตอร์ก็มีความเส่ียงในเร่ืองสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศในพื้นท่ี
ปฏิบติัการ นกับินควรจะไดรั้บสารสนเทศ ท่ีสามารถสนบัสนุนการวางแผนการบินและการตดัสินใจ
ในเร่ืองการลงจอดท่ีปลอดภยั เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานแก่นักบินและเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.1 ประวตัิ ภำรกจิ กำรจัดและกำรวำงก ำลงัของกองก ำลงัผำเมือง 
  กองก าลงัผาเมือง  เป็นหน่วยงานป้องกนัชายแดน ซ่ึงศูนยป์ฏิบติัการกองทพับกไดอ้นุมติัให้
จดัตั้ ง  กองก าลังผาเมือง ข้ึนเม่ือปี พ.ศ 2538 มีท่ีตั้ งอยู่ท่ีค่ายสุริยะพงศ์  อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน  
รับผิดชอบพื้นท่ีชายแดนดา้นจงัหวดั น่าน อุตรดิตถ ์และพิษณุโลก จนกระทัง่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 
เน่ืองจากสถานการณ์ชายแดนด้านตะวนัตก มีความล่อแหลมรวมทั้งในพื้นท่ีชายแดนมีปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาการสู้รบของทหารเมียนมาร์กบักองก าลงัชน
กลุ่มน้อยต่างๆ ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ศูนยป์ฏิบติัการกองทพับก จึงไดม้อบหมาย
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กองก าลงัผาเมือง รับผิดชอบพื้นท่ีเพิ่มเติมทางดา้นจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัพะเยา
ดว้ย กองก าลงัผาเมืองได้ยา้ยท่ีตั้งกองบญัชาการมาเขา้ท่ีตั้งแห่งใหม่ ท่ี ต  าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่จนถึงปัจจุบนั ส าหรับช่ือกองก าลงัผา เมืองนั้นไดย้ดึถือช่ือค่ายพอ่ขนุ ผา เมือง ของกองพลทหาร
มา้ท่ี 1 ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ซ่ึงเป็นหน่วยจดัก าลงัหลกัเป็นช่ือนามหน่วยกอง
ก าลงัผาเมือง ปฏิบติัภารกิจใน 4 แผนงานหลกัไดแ้ก่  แผนงานป้องกนัชายแดน แผนงานสกดักั้นและ
ปราบปรามยาเสพติด,แผนงานป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แผนงานรักษาความมัน่คงภายใน (ในบทบาทของ กอ.รมน.ภาค3 สย.2) โดยมีพื้นท่ีปฏิบติัการใน       
24 อ าเภอชายแดน ของ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัน่าน
จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัพิษณุโลก รวมความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร แบ่งเป็นดา้น
เมียนมาร์ 349  กิโลเมตร  และดา้นลาว 584 กิโลเมตร (แยกเป็นพื้นท่ีทางบก 777 กิโลเมตร และทางน ้ า 
156 กิโลเมตร) การจดัก าลงัของกองก าลงัผาเมือง ส่วนใหญ่จดัก าลงัมาจาก กองพลทหารมา้ท่ี 1 และ
เพิ่มเติมก าลงัจากกองพลทหารมา้ท่ี 2 รักษาพระองคโ์ดยมีหน่วยรองหลกั ประกอบดว้ย หน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารมา้ท่ี 5 (รับผดิชอบของพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัเชียงใหม่ )หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมา้ท่ี 3 
(รับผิดชอบพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัเชียงรายและพะเยา) นอกจากน้ี หน่วยยงัไดรั้บมอบก าลงั หน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน ้ าโขงเขตเชียงราย หน่วยทหารพราน ต ารวจตระเวนชายแดน ให้ข้ึน
ควบคุมทางยุทธการ (โดยรับผิดชอบพื้นท่ีชายแดน จงัหวดัเชียงรายบางส่วน จงัหวดัน่าน จงัหวดั
อุตรดิตถ์ และจงัหวดัพิษณุโลก) และมีหน่วยสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยสรุปกองก าลงัผาเมือง วางก าลงั
ควบคุมภูมิประเทศส าคญัตามแนวชายแดนโดยจดัตั้งฐานปฏิบติัการ จ านวน 165 ฐาน จุดตรวจ/จุด
สกดักั้น จ  านวน 76 จุด  

1.2 ปัญหำควำมจ ำเป็นหลกักำรปฏิบัติงำน และเหตุผลของกำรพฒันำระบบ 
         การปฏิบติังานของกองก าลงัผาเมืองดา้นการป้องกนัชายแดน จะปฏิบติัการเฝ้าตรวจและป้องกนั
ชายแดนด้วยการจัดตั้ งฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน  จุดตรวจ/สกัดกั้น ใช้ก าลังพลตามฐาน
ปฏิบติัการตามแนวชายแดน  ลาดตระเวน  เฝ้าตรวจ  ซุ่มโจมตี เพื่อป้องกนัการรุกล ้ าอธิปไตย การ
ลกัลอบล าเลียงยาเสพติด ส่ิงผิดกฎหมายต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภยัพิบติัตาม
ธรรมชาติ เช่น  ไฟป่า น ้ าท่วม ดินถล่ม ภยัแลง้ และปัญหาบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นตน้ ใน
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีของกองก าลังผาเมือง มีความรุนแรงมาก มีการปะทะกัน
ระหวา่งกลุ่มขบวนการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด บริเวณแนวชายแดนกบัเจา้หนา้ท่ีทหารบ่อยคร้ังการ
ปฏิบติัภารกิจดงักล่าวน้ีจะตอ้งปฏิบติัอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ไม่เช่นนั้ นจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ท าให้มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้อากาศยานประเภท 
เฮลิคอปเตอร์ เขา้ไปสนบัสนุนการปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงลกัษณะภูมิประเทศบริเวณ
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แนวชายแดนภาคเหนือ เป็นป่าภูเขาสลบัซับซ้อนเหมาะสมท่ีจะใชอ้ากาศยานประเภท  เฮลิคอปเตอร์
เพราะใชพ้ื้นท่ีลงจอดนอ้ย  สามารถบินข้ึนลงสนบัสนุนการปฏิบติังานของทหารตามแนวชายแดนใน
สภาพภูมิประเทศ ท่ีเป็นป่าภูเขาได้ดี ปัจจุบันนักบินประเภทเฮลิคอปเตอร์ยงัไม่มีระบบการวาง
แผนการบิน ระบบการคน้หาพิกดัการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาปัจจยัท่ีมี 
ผลต่อการลงจอดท่ีปลอดภยั ในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนบริเวณใดบริเวณหน่ึง หน่วยภาคพื้นดินร้อง
ขอรับการสนบัสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือปฏิบติังานอ่ืนๆ ก่อนท่ีนกับินจะน าเคร่ือง
ข้ึน นักบินจะต้องใช้เวลาวางแผนเลือกจุดลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ให้เหมาะสมและปลอดภยักับ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  บริเวณพื้นท่ีท่ีจะบินไปนั้น ตอ้งพิจารณาสภาพในเร่ืองสภาพภูมิประเทศ  
สภาพอากาศ  ทศันะวิสัยการมองเห็น และความสูงของพื้นท่ีจากระดบัน ้าทะเล เพื่อท าการตดัสินใจน า
เคร่ืองข้ึน-ลงและก าหนดระยะเพดานบินในระดบัท่ีปลอดภยัไปยงัพื้นท่ีปฏิบติังาน ตลอดจนพิจารณา
ต าแหน่ง ฐานปฏิบติัการของทหารท่ีสามารถช่วยสนบัสนุนในเร่ือง  เช่น ก าลงัพล อาวุธยุทโธปกรณ์  
เสบียง ส่ิงอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น มาตรการรักษาความปลอดภยัให้กบัอากาศยาน รวมถึงพิจารณาระบบการ
ติดต่อส่ือสาร ในฐานปฏิบติัการ  เพื่อเช่ือมต่อระบบการส่ือสารในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
สามารถวางแผนใชเ้คร่ืองมือส่ือสารให้เหมาะสมได ้ท าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได้
ดียิง่ข้ึน 
          การปฏิบติังานเพื่อท าการบินไปสู่ท่ีหมายของชุดปฏิบติัการบินกองทพับก ของกองก าลงัผาเมือง  
ซ่ึงใชใ้นการปฏิบติังานจริง มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.2.1 ขั้นตอนการท าการบินเขา้สู่ท่ีหมายก่อนท่ีจะข้ึนบิน 
  1) วางแผนการบิน  เป็นการก าหนดเส้นทางการบิน  โดยจะก าหนดเป็น 2  เส้นทางการ
บิน คือ 
   1.1) เส้นทางการบินหลกั  ก าหนดจุดท่ีจะท าการบินไปยงัต าแหน่งท่ีหมายในแผน
ท่ีเป็นเส้นตรง  วดัระยะทาง  ดูลกัษณะภูมิประเทศตามเส้นทางการบิน  ว่าจะใช้ความสูงในการบิน
เทา่ใดในการบินท่ีปลอดภยัและค านวณระยะทางเวลาท่ีใชใ้นการบินตามเส้นทาง 
         1.2)   เส้นทางการบินรอง  ก าหนดเส้นทางท่ีเป็นถนนในแผนท่ี  ในกรณีสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการบิน  หรือเส้นทางหลกัท่ีมีเทือกเขาสูง 
  2) ค านวณน ้ ามนัท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  วางแผนการเติมน ้ามนั  สป.3 ( อากาศยาน ) 
กรณีถ้าบินมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ชม.  หรือบินมากกว่าหรือเท่ากบั  100 กม.  จะตอ้งก าหนดจุดเติม
น ้ามนัระหวา่งทาง 
  3) ค านวณสมรรถภาพของอากาศยาน โดยค านวณจากน ้ าหนักท่ีบรรทุก ความสูง
ของสถานท่ีท่ีจะไปลงจอด อุณหภูมิ ณ ขณะนั้นของท่ีหมาย 



 

4 
 

   4) เปิดแผนการบินกบัหอบงัคบัการ เพื่อแจง้ให้ทราบวา่ จะท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
และคาดว่าจะกลบัเม่ือไหร่ ลกัษณะของภารกิจเป็นภารกิจแบบไหน กรณีถ้ามีหอบงัคบัการบิน แต่
กรณีของเฮลิคอปเตอร์ของกองก าลงัผาเมือง ส่วนใหญ่จะเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีชายแดนท่ีไม่มี
หอบงัคบัการบิน 
  5) ตรวจสอบสภาพอากาศ  เส้นทางการบิน  และพื้นท่ีท่ีจะบินเขา้ไปปฏิบติังาน โดย
ใชเ้วบ็ไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา  หรือศูนยร์ายงานสภาพอากาศการบิน  ซ่ึงข้อมูลสภาพอากาศน้ีจะ
บอกเป็นพื้นท่ีเฉพาะบริเวณกวา้งๆไม่ละเอียด   แต่สภาพอากาศท่ีนกับินตอ้งการ คือ  ระบุไดเ้ป็นจุด
บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีจะท าการลงจอด  ปัจจยัสภาพอากาศท่ีตอ้งการทราบ คือ มีฝนตกหรือไม่  
ปริมาณเท่าใด หมอกควนั อยูใ่นส่วนทศันะวสิัยการมองเห็นเป็นอยา่งไร 
 1.2.2 ขั้นตอนขณะท าการบินไปสู่ท่ีหมาย 
  เม่ืออากาศเปิดจะท าการข้ึนบิน โดยขณะเดินทางหรือท าการบินอยู่ระหว่างทาง  ตอ้ง
หลีกเล่ียงสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการบิน โดยพิจารณาในเร่ือง  เมฆ  หมอก  ควนั  พายุ  ฝน   
การบินไปสู่เป้าหมาย  แบ่งเป็น 2 กรณี  กรณีท่ีมีหน่วยภาคพื้นดินรับ  และกรณีท่ีไม่มีหน่วย
ภาคพื้นดินรับ 
  1)  กรณีถา้มีหน่วยภาคพื้นดินรับ  ซ่ึงอากาศเอ้ืออ านวยต่อการบิน  สามารถเดินทางไปถึง
ท่ีหมายท่ีวางไวต้ามแผน  เม่ือใกลไ้ปถึงนกับินจะท าการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยรับอากาศยานภาคพื้น  
โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสาร  เป็นวิทยุระบบ VHF/FM  ใช้ความถ่ีตามแผนค าแนะน าการปฏิบัติการ
ติดต่อส่ือสาร (นปส.) นักบินจะสอบถามหน่วยภาคพื้นดินนั้ นว่า  สามารถลงจอดได้ก่ีเคร่ือง        
สนาม ฮ. ซ่ึงก าหนดเป็นรูปทรงเรขาคณิต  มีความกวา้ง ยาว  ก่ีเมตร  มีส่ิงกีดขวางโดยรอบสนาม
หรือไม่  ทิศทางลม  โดยจะตอ้งบอกวา่  ลมผา่นจากทิศไหนไปทิศไหน  เคร่ืองจะร่อนลงหรือร่อนข้ึน  
จะตอ้งทวนลมเสมอ ตามกฎนิรภยัของการบิน มุมเปิดเป็นองศาในการข้ึนและลง ความเร็วลมผิวพื้นมี
หน่วยเป็นน็อต (Knots)  หลงัจากได้ข้อมูลจากชุดรับอากาศยานเรียบร้อย นักบินจะท าการวางแผน    
การลง โดยใชห้ลกัการลาดตระเวนในหวัขอ้ดงัน้ี 
  1.1) Size ขนาดของสนามท่ีจะท าการลงจอด 
  1.2) Suitability ความเหมาะสมของสนามท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงจอดของ ฮ. 
หรือไม่  ความเหมาะสม  คือ  พื้นท่ีจะตอ้งไม่เอียงเกินกว่า  70 องศา ไม่เป็นพื้นท่ีลาดชนัเกินกว่า 15  
องศา  ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นฝุ่ น หรือ ดินแดง ไม่เป็นพื้นท่ีถากไถ  ซ่ึงเหลือตอไม้ผุดข้ึนตามพื้นดิน         
ไม่เป็นพื้นท่ีเป็นหินท่ีไม่ไดรั้บการบดอดั 
   1.3) Barriers ส่ิงกีดขวางท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีลงจอด 
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   1.4) Approach ต้องมีมุมปิด มุมแนวร่อนในการลง(องศา) และมุมการวิ่งข้ึน
(องศา) 
   1.5) Touchdown ผวิสัมผสั 
   1.6) Take off การวิง่ข้ึน 
  1.7) สถานการณ์ท่ีดูแลว้ไม่ปลอดภยั 
  2) กรณีไม่มีหน่วยภาคพื้นรับให้ปฏิบติัลาดตระเวนก่อนลงจอด เม่ือนกับินพิจารณา
แลว้วา่เหมาะสม จึงท าการร่อนลงจอด 
 1.2.3 ขั้นตอนก่อนจะน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด 
  ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจของนักบิน  ในการเลือกจุดลงจอดของ
เฮลิคอปเตอร์ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมในการปฏิบติัภารกิจ 
  1) รู้ต  าแหน่งของสนาม ฮ. ท่ีอยูต่รงจุดหมายท่ีเราตอ้งการจะไป 
   1.1) โดยรู้จากหน่วยภาคพื้นดินหรือผูรั้บอากาศยาน 
   1.2) โดยรู้จากการวางแผนการลงโดยใช้หลกัการบินลาดตระเวน (ใช้แผนท่ีดู
ประกอบภูมิประเทศจริง) 
   1.3) โดยรู้จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ 
  2) นักบินจะก าหนดเป็นวงรัศมี  โดยใช้จุดท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นศูนย์กลางเพื่อหา
ต าแหน่งสนาม ฮ.  ท่ีจะลงเป็นล าดบั 1, 2, 3 โดยคน้หาเป็นวงรัศมี  ตั้งแต่  5 กม. 10 กม. 15  กม.  ถา้
รัศมี  5 กม. ไม่มีต าแหน่งสนาม ฮ.ท่ีจะลงก็พิจารณา รัศมี 10 กม. ถา้รัศมี 10 กม. ไม่มีต าแหน่งสนาม 
ฮ. ท่ีจะลงก็พิจารณารัศมี 15 กม. ตามล าดบั 
  3) ตอ้งรู้ลกัษณะสภาพภูมิประเทศและขอ้มูลทางกายภาพของสนาม ฮ.  คือ ขนาด
ของสนาม ฮ. ท่ีจะท าการลงจอดและมีส่ิงกีดขวางหรือไม่ ความเหมาะสมของสนามท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การลงจอดของ ฮ. ตอ้งมีทิศทางการร่อนลงมากกวา่  2 ทิศทาง  ตอ้งรู้มุมองศาในการร่อนลง (มุมแนว
ร่อนในการร่อนลงหน่วยเป็นองศา)  ตอ้งรู้มุมองศาวิ่งข้ึน (มุมการวิง่ข้ึนหน่วยเป็นองศา) ความสูงของ
ระดบัน ้าทะเล ของต าแหน่งสนาม ฮ.และสถานการณ์ท่ีดูแลว้ไม่ปลอดภยั 
  4) ตอ้งรู้ในรายละเอียดสภาพอากาศบริเวณต าแหน่งของสนาม ฮ.  ดงัต่อไปน้ี 
   4.1) ความเร็วลมผวิพื้นจะตอ้งไม่เกิน 30 น็อต 
   4.2) หมอกและควนั ทศันะวิสัยการมองเห็นได้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1,500 เมตร ใน
แนวราบ 
   4.3) พายุฝน  ฟ้าคะนอง  มีฝนตกหรือไม่ในบริเวณนั้น โดยหลกัปฏิบติันกับิน
จะหลีกเล่ียงจุดท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 
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1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.3.1 เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนนกับินประเภทเฮลิคอปเตอร์วางแผนการบิน ท่ีปลอดภยัและ
เหมาะสม ในการปฏิบติัภารกิจโดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 1.3.2 เพื่อสร้างการจ าลอง ในเร่ือง ปัจจัย จาก สภาพภูมิอากาศ ท่ีมีผลในการลงจอดของ
เฮลิคอปเตอร์โดยสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของนกับินในขั้นตอนก่อนท่ีจะลงจอด 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับกำรศึกษำเชิงทฤษฎ ีและ /หรือ เชิงประยุกต์ 
 1.4.1 ได้โปรแกรมท่ีประยุกต์ใช้  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวาง
แผนการบิน ประเภทเฮลิคอปเตอร์ 
 1.4.2 ท าใหส้ามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของนกับิน โดยการจ าลองปัจจยัสภาพภูมิอากาศ ท่ี
มีผลในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีลงจอดบริเวณนั้น 

1.5 แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรวจัิย 
 1.5.1 แผนด าเนินการ 
  1) ก าหนดความตอ้งการของระบบ 
                             ศึกษาความตอ้งการของระบบจากผูใ้ช้  ผูเ้ช่ียวชาญ  นกับิน โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของนกับินในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์  กระบวนการตดัสินใจของนกับินในการ
พิจารณาต าแหน่งลงจอด  การวางแผนการบินก่อนบินข้ึน ทฤษฎีการตดัสินใจ ทฤษฎีคณิตศาสตร์ท่ี
น ามาประยุกตใ์ช ้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใชใ้นการแสดงผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตั้งของ
สนามเฮลิคอปเตอร์ ท่ีตั้งฐานปฏิบติัการ ขอ้มูลดา้นก าลงัพลในฐานปฏิบติัการ ขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศ
ในพื้นท่ีรับผดิชอบของกองก าลงัผาเมือง 
  2) ออกแบบและวเิคราะห์ระบบ 
                             ก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์และประเมินผล  ส าหรับใช้ในการวางแผนการบิน  
และกระบวนการตดัสินใจของนกับินในการพิจารณาต าแหน่งลงจอดท่ีตอ้งการ  และสร้างแบบจ าลอง
ขั้นตอนการท างานของระบบ  โดยใช้แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow  Diagram : DFD) ออกแบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยการสร้างข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute  Data) ซ่ึงในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกจดัเก็บในรูปแบบตาราง  ซ่ึงประกอบดว้ยแถว(Row) และคอลมัน์(Column) 
โดยแต่ละแถว  เรียกว่า  เรคคอร์ด (Record) ซ่ึงแต่ละเรคคอร์ดแทนภูมิลกัษณ์แผนท่ี  (Map  Feature) 
ส่วนแต่ละคอลมัน์ เรียกวา่ (File) ซ่ึงแทนคุณลกัษณะ (Characteristics) ต่างๆของแต่ละภูมิลกัษณ์แผน
ท่ี ในส่วนของแผนท่ีจะเก็บขอ้มูลในรูปแบบดิจิตอลและท าการดิจิไทซ์ เพื่อท าให้แผนท่ีมีค่าพิกดัซ่ึง
จดัเก็บอยูใ่นรูปฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
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  3) การพฒันาระบบ 
                                           พัฒนาระบบโดยการ เขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ร่วมกับโปรแกรมด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในการแสดงแผนท่ีและใชโ้ปรแกรมไมโครชอฟท ์แอคเซส 2003 จดัการฐานขอ้มูล เพื่อให้
ไดโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการวเิคราะห์เฉพาะดา้นโดยจะพฒันาเป็น  2  ส่วนคือ 
   3.1) พัฒนาระบบวางแผนการบินเพื่อให้ระบบวิเคราะห์และประมวลผล
สนบัสนุนนกับินประเภทเฮลิคอปเตอร์ในการวางแผนการบินเขา้สู่ท่ีหมาย 
   3.2) พฒันาระบบการสนับสนุนการตดัสินใจของนักบินในการลงจอดของ
เฮลิคอปเตอร์โดยการจ าลองขอ้มูลสภาพปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 
 1.5.2 ขอบเขต 
  1) ท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภูมิ
ประเทศ สนามเฮลิคอปเตอร์  ฐานปฏิบติัการ ปัจจยัท่ีมีผลในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองก าลงัผาเมือง ตามแนวชายแดนจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัพะเยา 
จงัหวดัน่าน จงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัพิษณุโลก 
                     2)        การวางแผนการบิน ก่อนท่ีจะท าการข้ึนบิน ใช้การน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและ 
สร้างฐานขอ้มูลคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหร้ะบบวเิคราะห์และประมวลผล ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
                     3)         การสนบัสนุนการตดัสินใจของนกับินในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ จะใชก้าร
จ าลองขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ในเร่ือง  ความเร็วลมผิวพื้น ทศันะวิสัยการ
มองเห็น และสภาพอากาศ 
         4)          พฒันาระบบใหก้บันกับินประเภทเฮลิคอปเตอร์  เพื่อใชว้างแผนการบิน 
 1.5.3 วธีิการวจิยั 
  1)     เม่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน  เพื่อท าการบินไปสู่ท่ีหมายของชุดปฏิบติัการ
บินกองก าลงัผาเมือง  จะพิจารณาขั้นตอนการท าการบินเขา้สู่ท่ีหมายก่อนท่ีจะข้ึนบิน และขั้นตอน
ก่อนจะน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอด  เพื่อน าไปออกแบบและพฒันาระบบ  ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
โดยจะก าหนดรูปแบบการวเิคราะห์และประมวลผล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
   1.1) การวางแผนการบินเขา้สู่ท่ีหมายก่อนท่ีจะข้ึนบิน  มีรูปแบบการวิเคราะห์
และประมวลผลดงัน้ี 
    1.1.1) คน้หาและปักหมุด  ต าแหน่ง หรือพิกดัท่ีตอ้งการได ้
    1.1.2) ค านวณหรือวดัระยะทางโดยการลากเส้นจากจุดพิกดัหน่ึงไปยงัอีก
พิกดัหน่ึงเพื่อท าเส้นทางบินสู่ท่ีหมายได ้
    1.1.3) ค านวณเวลาท่ีใชใ้นการบินตามระยะทาง 
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    1.1.4) ค านวณความสูงของภูมิประเทศ    โดยวดัจากเส้นชั้นความสูงของ
แผนท่ี  แสดงเป็นรูปกราฟและบอกค่าจุดสูงสุดและจุดต ่าสุด  ระยะทาง ตามเส้นการบินจากจุดหน่ึง
ไปยงัอีกจุดหน่ึง      
    1.1.5) แสดงผลในการหาต าแหน่งสนามเฮลิคอปเตอร์  ท่ีอยู่ในรัศมีจุดท่ี
เกิดเหตุการณ์ในรัศมี 5 กม. 10 กม.  15 กม. พร้อมทั้ งบอกระยะทางจากสนาม ฮ. ไปถึงจุดเกิด
เหตุการณ์  เป็นระยะขจดัได ้
    1.1.6) แสดงขอ้มูลทางเทคนิคลกัษณะภูมิประเทศของสนามเฮลิคอปเตอร์
ท่ีจะลงจอด  ตามกระบวนการตดัสินใจของนกับิน  ในการพิจารณาต าแหน่งลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 
    1.1.7) แสดงแผนท่ีได ้2 ชนิด  คือ  แผนท่ีดาวเทียม และ แผนท่ีทางทหาร  
เป็นแผนท่ี L7018  
    1.1.8) แสดงท่ีตั้งของสนาม  ท่ีฐานปฏิบติัการและสามารถแกไ้ข  ลบ  เพิ่ม
ในฐานขอ้มูลได ้
    1.1.9) เขียนอกัษร  ตวัเลข สัญลกัษณ์ ในแผนท่ีไดใ้นโปรแกรมพร้อมกบั
บนัทึกและสร้างโปรเจคได ้
           1.2) การตดัสินใจของนกับินในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ( ก่อนจะลงจอด ) 
ในขั้นตอนน้ี จะใช้การจ าลองข้อมูลสภาพปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ในพื้นท่ี
ปฏิบติังานและแสดง สถานะการลงจอด ในบริเวณสนาม ฮ. เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของนกับิน 
โดยสร้างเง่ือนไขตามกฎ ท่ีได้จากความรู้และประสบการณ์ท่ีถูกต้อง  แล้วน าไปวิเคราะห์ระดับ
ความสามารถในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์  ตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมี
หลกัการ  ซ่ึงสามารถจะบอกนกับินไดว้า่สนาม ฮ. น้ีสามารถลงจอดไดห้รือไม่  และสามารถแจง้เตือน
ใหน้กับินระวงัในเร่ืองใดไดอี้กดว้ย โดยปัจจยัท่ีพิจารณามีดงัน้ี 
             1.2.1) ความเร็วลมผิวพื้น  แบ่งเป็นระดบัความเร็วลมผิวพื้นท่ี ฮ. สามารถ
ลงจอดได ้ และความเร็วลมผวิพื้นท่ี ฮ. ไม่สามารถลงจอดได ้
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ตารางท่ี 1.1 แสดงช่วงความเร็วลมผวิพื้นท่ีมีผลต่อการลงจอดของ ฮ.ในระดบัความปลอดภยั 

ช่วงความเร็วลม 
ผิวพ้ืน 

ระดบัความ
ปลอดภยั 

ความสามารถในการลงจอดของ ฮ. 
พิจารณาจากความเร็วลมผิวพ้ืน 

0 8 4 สามารถลงจอดไดใ้นระดบัท่ีปลอดภยัท่ีสุด 

9 16 3 สามารถลงจอดไดใ้นระดบัท่ีปลอดภยั 

17 24 2 ลงจอดไดแ้ต่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 

25 30 1 ลงจอดไดแ้ต่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสูง 

31 60 0 อนัตรายไม่สามารถลงจอดได ้

             1.2.2) หมอก ควนั  เป็นปัจจัยท่ีส าคัญเพราะนักบิน ฮ. ท าการบินด้วย
สายตา  ซ่ึงจะวดัค่าเป็นทศันะวิสัยการมองเห็น  แบ่งเป็นทศันะวิสัยท่ีสามารถลงจอดได้และทศันะ
วสิัยท่ีไม่สามารถลงจอดได ้
  ตารางท่ี 1.2 แสดงช่วงทศันะวสิัยการมองเห็นท่ีมีผลต่อการลงจอดของ ฮ.ในระดบัความปลอดภยั 

            1.2.3) พายุฝนฟ้าคะนอง  มีฝนตกหรือไม่ในบริเวณท่ีจะลงจอด  แบ่งเป็น  
ถา้มีพายฝุนฟ้าคะนอง  ตอ้งหลีกเล่ียงการลงจอด  ถา้ไม่มีพายฝุนฟ้าคะนองสามารถลงจอดได ้
         ปัจจยัในเร่ืองความเร็วลมผิวพื้น  หมอกควนั  พายุฝนฟ้าคะนอง  สามารถน ามาสร้างกฎท่ีเป็น
เง่ือนไข  เพื่อน าไปตดัสินใจ โดยใช้ทฤษฎี  เชิงตรรกะในการอา้งอิง  เพื่อวดัค่าปัจจยัขา้งตน้แลว้  จะ
ได้ผลลัพธ์ไปแทนค่าในทางตรรกศาสตร์  เพื่อใช้พิจารณาร่วมกบัปัจจยัตวัอ่ืนๆ จึงจะสามารถน า
ผลลพัธ์สุดทา้ยไปสนบัสนุนการตดัสินใจตามวตัถุประสงค ์ เพื่อไดรู้ปแบบการประมวลผลแลว้  ก็จะ
น าไปสู่การเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล  และพฒันาระบบตามล าดบั  โดยใชก้ารออกแบบฐานขอ้มูล

ช่วงทศันะวสิยั 
การมองเห็น 

ระดบัความ
ปลอดภยั 

ความสามารถในการลงจอดของ ฮ. 
พิจารณาจากทศันะวสิยั 

0 299 0 สภาพอากาศปิดไม่สามารถลงจอดไดแ้น่นอน 

300 1499 0.5 ไม่สามารถลงจอดไดแ้ต่อาจจะบินข้ึนได ้

1500 2499 2 ควรใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมากในการลงจอด 

2500 8499 3 สามารถลงจอดไดโ้ดยใชค้วามระมดัระวงั 

8500 12000 4 สภาพอากาศเปิดสามารถลงจอดได ้
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ทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื่อน าเขา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรับน าไปใช้วิเคราะห์  ประมวลผล  
และแสดงผลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
  2) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตั้งของสนามเฮลิคอปเตอร์  ท่ีตั้งฐานปฏิบติัการ ขอ้มูลดา้น
ก าลงัพลในฐานปฏิบติัการ ขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศในพื้นท่ีรับผดิชอบของกองก าลงัผาเมือง 
  3) ออกแบบและพฒันาระบบโดยการสร้างแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ  
โดยใช้แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram :DFD) ออกแบบฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในส่วนของแผนท่ีจะเก็บอยูใ่นรูปฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและพฒันาระบบโดยการเขียนโปรแกรมภาษา  
วชิวลเบสิก(Visual  Basic)  ร่วมกบัโปรแกรมดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการแสดงแผนท่ี 
  4) การตรวจสอบและประเมินผลระบบ 
   4.1) ตรวจสอบการใชง้านฐานขอ้มูลของโปรแกรม 
    4.1.1) การบนัทึกและเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ในฐานขอ้มูลถูกตอ้งหรือไม่ 
    4.1.2) การอ่านฐานขอ้มูลเพื่อน ามาประมวลผล ไดข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล
ถูกตอ้งหรือไม่ 
    4.1.3)  ตรวจสอบระยะเวลาในการ คิวรี ขอ้มูล  (เพื่อน าไปจดัการ
ฐานขอ้มูล ในการจดัท า ดชันีของตาราง เพื่อใหก้าร คิวรี มีประสิทธิภาพในเร่ืองความเร็วมากข้ึน) 
   4.2) ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมแบบปกติ 
    4.2.1) ถา้มีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน  ใหท้ดสอบการเขา้ใช้
งานของผูใ้ชง้านทุกระดบัวา่การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
    4.2.2) ทดสอบการท างานฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมว่าให้ผลถูกต้อง
หรือไม ่
    4.2.3) ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง
ของโปรแกรม 
    4.2.4) เขา้ถึงฟังก์ชนัต่างๆ ของโปรแกรมโดยการลดัขั้นตอน เช่น ในกรณี
พฒันาโปรแกรมเป็น Web Based ให้เข้าถึงไฟล์ต่างๆ โดยตรงทาง URL เพราะการเขียนในหลาย
โปรแกรมจะลดัขั้นตอนไม่ได ้ท าใหก้ารบนัทึกค่าลงในฐานขอ้มูลผดิพลาด 
    4.2.5) ทดสอบกรอกขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของโปรแกรม เช่น 
ช่องท่ีใหก้รอกตวัเลขก็ใหก้รอกเป็นอกัขระช่องท่ีตอ้งกรอกขอ้มูลก็ปล่อยวา่งไว ้เป็นตน้  
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             4.3) ใหผู้ใ้ช ้ทดสอบโดยการเขา้ไปใชง้านโปรแกรม เพื่อวดัและประเมินผล 
ความสมบูรณ์ของระบบโดยการเปรียบเทียบโปรแกรมกบัผูใ้ชว้า่ระบบสามารถประมวลผลไดเ้หมือน
การตดัสินใจของผูใ้ชท่ี้ปฏิบติังานจริงหรือไม่ 
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กรอบแนวคิด 
ศึกษาความตอ้งการของระบบจากผูใ้ช ้ ผูเ้ช่ียวชาญ  นกับิน  ดงัน้ี 

1.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกับินในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 

2.กระบวนการตดัสินใจของนกับิน ในการพิจารณาต าแหน่งลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 

3.การวางแผนการบินก่อนข้ึนบิน 

4.ทฤษฎีการตดัสินใจ  ทฤษฎีคณิตศาสตร์ท่ีน ามาประยกุต์ 

5.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ท่ีใชใ้นการแสดงผลเชิงวเิคราะห์ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด 
 

ออกแบบและพฒันาระบบ 

1.ก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์และ
ประมวลผล 

2.สร้างแผนภาพกระแสขอ้มูล  

( Dataflow  Diagram : DFD ) 

3.พฒันาระบบโดยการเขียนโปรแกรม  
Visaul Basicร่วมกบัโปรแกรมดา้น
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) เพื่อใหไ้ด้
โปรแกรมประยกุตใ์นการวเิคราะห์เฉพาะ
ดา้น 

ออกแบบฐานขอ้มูล 

1.เก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ท่ีตั้งสนาม ฮ.  ท่ีตั้งฐาน
ปฏิบติัการ ฯลฯจากเคร่ืองหาพิกดัดาวเทียม   

2.การน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  การดิจิไทซ์
แผนท่ี 

3.สร้างฐานขอ้มูลคุณลกัษณะ  โดยการ
สร้าง  Attribute  ดว้ยโปรแกรม  Excel  
และแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ  Dbf 
File  ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูล  
GIS  ในรูป Shape  File 

การจ าลองระบบ 

การจ าลองระบบส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

- จ  าลองโดยน าขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 

- จ าลองเร็วลมผิวพื้นโดยการเขียนสคริปความเร็วลมของผิวพื้น และทศันวิสัยการมองเห็น  โดย
ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงตามท่ีสคริปตก์ าหนด 
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1.6 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนกำรวจัิย และรวบรวมข้อมูล 
 1.6.1 สถานท่ี 
  1) กองบญัชาการกองก าลงัผาเมือง  ท่ีตั้งหน่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  2) ชุดปฏิบติัการบินกองก าลงัผาเมือง  ท่ีตั้งหน่วย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
  3) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมา้ท่ี 5  ท่ีตั้งหน่วย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
  4) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 31  ท่ีตั้งหน่วย อ.แม่จนั จ.เชียงราย 
  5) ฐานปฏิบติัการตามแนวชายแดนในพื้นท่ีรับผดิชอบกองก าลงัผาเมือง 
  6) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
  7) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 1.6.2 เคร่ืองมือท่ีใช ้
  1)  ฮาร์ดแวร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 
     - CPU: 2 .8GHz Pentium 4  / 2 .0GHz Core 2  / ATHLON X2  3 5 0 0 + 
เทียบเท่า หรือสูงกวา่ 
      - RAM : 2 GB of RAM 
     - Video Card - GeForce  / ATI  / GMA  
  2)  ซอฟตแ์วร์ 
     - ระบบปฏิบติัการ  Microsoft Window 7 
   - โปรแกรม  Visual  Studio  Net  2012 ใชส้ าหรับพฒันาระบบ 
   - โปรแกรม  Map  Window  GIS ใชส้ าหรับแสดงแผนท่ี 
   - โปรแกรม Microsoft Access 2003 ใชส้ าหรับจดัการฐานขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


