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บทที ่5  

การพฒันาระบบและทดสอบโปรแกรม 

 เน่ืองจากนกับินประเภทเฮลิคอปเตอร์นั้น ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง ในเร่ืองสภาพลมฟ้าอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการปฏิบติัการบินข้ึนอยูก่บัการวางแผน 
ก่อนบินอย่างละเอียดถ่ีถว้น รวมทั้งการตดัสินใจท่ีดี ของนกับินช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
กบัก าลงัพลยุทโธปกรณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจไดต้ามแผนท่ีก าหนด จึงไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อออกแบบและพฒันาระบบสนบัสนุน การวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ช่วยในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีซ่ึงการพฒันาระบบในคร้ังน้ี 
จะตอ้งมีองคป์ระกอบในแต่ละส่วนดงัน้ี 

 5.1  ส่วนฐานข้อมูลทีท่ างานเช่ือมต่อกบัระบบวางแผนการบินเฮลคิอปเตอร์ มี 2 ส่วนดังนี ้
 5.1.1 ส่วนจดัการฐานขอ้มูลคุณลกัษณะใช ้ไมโครซอฟท ์แอ็กเซส 2003 เป็นโปรแกรมระบบ
จดัการฐานขอ้มูลให้กบัระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ โดยมี OleDbconnection ซ่ึงเป็น 
ฟังก์ชัน ในการสร้าง ออบเจ็คของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก 3.5 ท าการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม
ระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 

 
                                 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงฟังกช์นัการเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรม
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จากภาพท่ี 5.1 ฟังก์ชนั OleDbConnection เป็นตวัจดัการฐานขอ้มูลโดยมีฟังก์ชนัการใช้การอ่านและ
เขียนฐานขอ้มูลโปรแกรม ไมโครซอฟท ์แอ็กเซส 2003 ซ่ึงรวมอยูใ่นชุดค าสั่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก 
3.5 
 5.1.2 ส่วนจดัการฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี จะใช้ MapWindowGIS เป็นโปรแกรมแสดงและจดัการ
ขอ้มูลประเภทแผนท่ีท่ีเป็นขอ้มูลประเภทแรสเตอร์ และ เชฟไฟล์ ท่ีเป็นขอ้มูลประเภทเวคเตอร์ โดย 
MapWindow GIS  เป็นส่วนประกอบหลกัของแผนท่ีในรูปแบบ Active x Control ซ่ึงส่วนส าศญัของ
โปรแกรม MapWindow GIS คือ MapWinGIS.ocx เป็นออบเจ็คท่ีสามารถเขียนเพิ่มในภาษาวิชวล
เบสิก ใช้ส าหรับสร้างแผนท่ีขอ้มูลจีไอเอส เหตุผลท่ีใช้ Map Window GIS ปลัก๊อิน เขา้กบัระบบวาง
แผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ เพราะเป็นโปรแกรมรหสัเปิด (Open Soure) และ สนบัสนุนในเร่ือง
การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศในแผนท่ีได ้ส าหรับ เชฟไฟลน์ั้นเป็นไฟลท่ี์เป็นขอ้มูลเวคเตอร์ และชั้น
ขอ้มูล  แต่ละประเภทไวอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง กล่าวคือ ถา้ เชฟไฟล์หน่ึงเป็นประเภท โพลิกอน ไฟล์นั้นก็
จะไม่สามารถ แทรก เพิ่มขอ้มูล ประเภท เส้น หรือ จุดไดซ่ึ้ง เชฟไฟล์หน่ึงจะประกอบดว้ยไฟล์อย่าง
นอ้ย 3 ไฟล ์ท่ีมีการอา้งอิง ถึงกนัและกนั และไม่สามารถขาดไฟลห์น่ึงไฟลใ์ดไปได ้ไดแ้ก่   
 1) ไฟลป์ระเภท (.shp) ไฟล์น่ีจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลเวคเตอร์ แต่ละประเภทไวซ่ึ้ง
แต่ละเวคเตอร์ ท่ีประกอบเป็น เชฟไฟลน์ั้นจะอา้งอิงพิกดัยทีูเอม็      
 2) ไฟลป์ระเภท (.dbf) ไฟลน้ี์ จะประกอบดว้ยขอ้มูลในรูปแบบตารางฐานขอ้มูล เพื่อ
แสดงรายละเอียดของแต่ละเวคเตอร์  
 3) ไฟล์ประเภท (.shx) ไฟล์น้ี จะท าหน้าท่ีในการผสานไฟล์ (.shp)  และ (.dbf) เขา้
ดว้ยกนั มีหนา้ท่ีคลา้ยตวัเช่ือมต่อไฟลท์ั้งสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงฟังกช์นัการปลัก๊อินระหวา่ง MapWindowGIS กบั ระบบวางแผนการบิน 

เฮลิคอปเตอร์ 
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5.2  ส่วนติดต่อผู้ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 จะอยู่ในรูป วินโดวส์ฟอร์ม พฒันาโดยใช้ ภาษาวิชวลเบสิกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
วินโดวส์ เช่น คอลโทลพื้นฐานค าสั่งพื้นฐาน โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพฒันาบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก จะ
เรียกใช้องค์ประกอบพื้นฐานน้ีเหมือนๆกนั ท าให้โปรแกรมส าเร็จรูปมีขนาดเล็กเพราะไม่ตอ้งเก็บ
ส่วนประกอบพื้นฐานไวใ้นตวัโปรแกรม แต่เรียกดึงจากตวัดอตเน็ตเฟรมเวร์ิกแทน 

 

ภาพท่ี 5.3 แสดงหนา้จอหลกัของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
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5.3  แผนทีท่ีใ่ช้ในระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลคิอปเตอร์ 
 ใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศ ( Topographic Map) คือ แผนท่ีท่ีมีการแสดงสารสนเทศกบัส่ิงปรากฏบน
พื้นโลก โดยการแสดงความสูงต ่าของภูมิประเทศจากระดบัน ้ าทะเลเฉล่ีย (Mean Sea Level) โดยมีช่ือ
เรียกวา่ แผนท่ี L 7018 มีมาตราส่วน 1 : 50,000 ใชพ้ื้นฐานอา้งอิงเป็นระบบ WGS84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 แสดงแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 :  50,000 
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5.4 ระบบพกิดัทีใ่ช้ในระบบวางแผนบินส าหรับเฮลคิอปเตอร์  
 ใชเ้ป็นระบบพิกดั ยทีูเอม็(UTM) กริด เป็นระบบท่ีใชใ้นการท าแผนท่ีบริเวณระหวา่งเส้นรุ้ง 80o  
ใต้ และ 84o  เหนือ จากเส้นเมอริเดียน ( เส้นแวง) 180 o  ตะวนัตก ถึง  180o   ตะวนัออก โดยแบ่ง
ออกเป็น 60 ส่วนเท่าๆกนั แต่ละส่วนกวา้ง 6o  ส่วนต่างๆ เหล่าน้ี เรียกว่า “โซน” โซนท่ี 1 จะเร่ิมจาก
เส้นเมอริเดียน 180o  ตะวนัตก ต่อไปตามล าดบัทางตะวนัออก จนถึงโซนท่ี 60 ซ่ึงอยูท่ี่เส้นเมอริเดียน 
180o   ตะวนัออก ดงัภาพท่ี 5.5        

 

 

 

 

 

5.5     โครงสร้างการท างานของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลคิอปเตอร์ 

                                    

           

ภาพท่ี 5.5 แสดงระบบพิกดัยทีูเอม็ (UTM)  

5.5 โครงสร้างการท างานของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลคิอปเตอร์  

 

 
 

 

ภาพท่ี 5.6 แสดงโครงสร้างการท างานของระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ 
จากภาพท่ี 5.6 แสดงโครงสร้างการท างานของระบบ มีโครงสร้างในการท างาน 3 ส่วนคือ  
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           5.5.1   ส่วนท่ีเป็นกระบวนการประมวลผล ใช้ภาษาวิชวลเบสิกพัฒนาระบบในการสร้าง
รูปแบบวิเคราะห์ ประมวลผลให้กบัระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งสร้างส่วน
ติดต่อกบัผูใ้ชด้ว้ย 
           5.5.2 ส่วนของฐานขอ้มูลคุณลักษณะ ซ่ึงจะถูกจดัเก็บไวใ้นโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ของไมโครซอฟทแ์อ็กเซส 2003 โดยจะเช่ือมต่อกบักระบวนการประมวลผล ท่ีใชภ้าษาวิชาล
เบสิกสร้างข้ึน 
          5.5.3   ส่วนของฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ีจะเก็บอยูใ่นลกัษณะของเชฟไฟล์ท่ีเป็นขอ้มูลเวคเตอร์และ
ไฟล์ภาพแผนท่ี ( Geo Tiff ) ท่ีเป็นขอ้มูลแรสเตอร์ โดยจะเช่ือมต่อกบัส่วนกระบวนการประมวลผลท่ี
พฒันาโดยภาษาวชิวลเบสิกเพื่อแสดงขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 

5.6 คุณลกัษณะขีดความสามารถและชนิดของเฮลคิอปเตอร์ของระบบ 
 ระบบวางแผนการบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ มีความสามารถประมวลผลการบินด้านการ
ค านวณหาระยะทาง เวลา ทิศทาง ความสูงในภูมิประเทศในการบิน รวมทั้ งจ  าลองข้อมูลเพื่อ
ประมวลผลสถานะการลงจอด โดยมีชนิดเฮลิคอปเตอร์ ท่ีใชง้านทัว่ไปของกองทพับก ให้ผูใ้ชท้  าการ
เลือกชนิดในโปรแกรม ซ่ึงเฮลิคอปเตอร์แต่ละชนิดมีพิสัยการบินไม่เท่ากนั 
  5.6.1 ค านวณหาระยะทาง เวลา ทิศทางท่ีใชใ้นการบิน 

 

ภาพท่ี 5.7 แสดงหลกัการประมวลผลการบิน 
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 จากภาพท่ี 5.7 แสดงหลักการประมวลผลการบิน ซ่ึงนักบินจะค านวณเวลาท่ีใช้ในการบิน      
ให้สัมพนัธ์กบัความเร็ว และระยะทางในการบิน รวมทั้งก าหนดเส้นทาง ทิศทาง และความถ่ีในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบินตามเส้นทาง มีรายละเอียดดงัน้ี 

                     1)        ค  านวณหาระยะทางโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ ( ปีทาโกรัส ) ค านวณระยะทาง
ระหวา่งจุด 2 ชุด  

                            

                    2)        ค  านวณหาเวลาในการบินใชสู้ตรฟิสิกส์ (สูตรหาอตัราเร็ว) 

                                                    v

s
t   

                     3)        ค านวณทิศทางใชใ้นการใชสู้ตรคณิตศาสตร์ (ตรีโกณมิติ)   
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ภาพท่ี 5.8 แสดงการหามุมทิศใน ควอแดรนทท่ี์  1 
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ภาพท่ี 5.9 แสดงการหามุมทิศใน ควอแดรนทท่ี์ 2 
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ภาพท่ี 5.10 แสดงการหามุมทิศใน ควอแดรนทท่ี์ 3 
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5.6.2 ค านวณหาความสูงของภูมิประเทศ 

 

ภาพท่ี 5.12 แสดงหลกัการค านวณหาความสูงของภูมิประเทศจากเส้นชั้นความสูง 

 จากภาพท่ี 5.12 เป็นการแสดงหลกัการค านวณหาความสูง จากเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีภูมิ
ประเทศโดยวิธีการคือ น าค่าคงท่ีท่ีบอกค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงในแต่ละเส้นชั้นความสูงมา
สร้างกราฟเส้นจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงท่ีตอ้งการ เพื่อหาความสูงต ่าสุดของพื้นท่ี 

( X Y ) 

00 

 2700 900 

1800 

ภาพท่ี 5.11 แสดงการหามุมทิศใน ควอแดรนทท่ี์ 4 
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 5.6.3 ค านวณสถานะการลงจอด โดยการจ าลองขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศ 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.13 แสดงสถานการณ์ลงจอดและระยะทางจากฐานออกบิน 

 จากภาพท่ี 5.13 เป็นการแสดงสถานะการลงจอดและระยะทางจากฐานออกบิน โดยระบบจะ
ตรวจสอบค่าสภาพลมฟ้าอากาศ จากกฎและเง่ือนไขท่ีสามารถลงจอดได้ ในแต่ละสนามฮ. ท่ีอยู่ใน
รัศมีท่ีคน้หา และแสดงสถานะใหผู้ใ้ชท้ราบ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
  1) ความเร็วลมผวิพื้น จะตอ้งไม่เกิน 30 น๊อต จึงสามารถลงจอดได ้
  2) ทศันะวสิัยการมองเห็น ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1,500 เมตร จึงสามารถลงจอดได ้
  3) ฝนไม่ตก จึงสามารถลงจอดได ้
5.6.4 ชนิดเฮลิคอปเตอร์ของกองทพับก ท่ีใชใ้นระบบมี 4 ชนิด ดงัน้ี 
           พิสัยการแต่ละชนิดของเฮลิคอปเตอร์มีระยะทางท่ีแตกต่างกนั โดยระบบจะให้ผูใ้ช้เลือกชนิด
ของเฮลิคอปเตอร์ และผูใ้ชส้ามารถวางแผนระยะทางการบินไดไ้ม่เกินพิสัยการบินของแต่ละชนิดของ
เฮลิคอปเตอร์ 
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                     1) เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไป แบบ 212 ( BELL 212 ) มีพิสัยการบิน  426 กม. 

             
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.14 แสดงภาพเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212  

  2) เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไป แบบ 1 ( UH – 1) มีพิสัยการบิน 493 กม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 แสดงภาพเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 1 
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                     3) เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไป แบบ 206 (BELL-206) มีพิสัยการบิน 673 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงภาพเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 206 

 4) เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไป แบบ 60  ( BLACK HAWK )  พิสัยการบิน = 576 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5.17 แสดงภาพเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไป แบบ 60 
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5.7 การประเมินผล 

 การทดสอบการใชง้านระบบกบัผูใ้ชคื้อนกับิน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
  1. นกับินเฮลิคอปเตอร์ของชุดปฏิบติัการบินทหารบกกองก าลงัผาเมือง จ านวน 4 คน 
  2. เจา้หนา้ท่ีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์เครือข่ายวิจยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) จ  านวน 1 คน 
 การประมวลผล มีหัวข้อการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านการใช้ระบบ และด้านข้อมูล จากการ
ทดสอบการใชง้าน สามารถสรุปการประเมิน การใชง้านของผูใ้ชง้านโดยแสดงเป็นจ านวนคน/ค่าร้อย
ละ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 การประเมินผลการใชง้านต่อความพึงพอใจของผูใ้ช ้

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

ดีท่ีสุด ดี 
ปาน 
กลาง พอใช ้

ควร 
ปรับปรุง 

ดา้นการใชง้านระบบ 
     1. การแสดงผลการคน้หาขอ้มูล 
 

(1) 20% (2) 60% (1) 20% 
 2. การประมวลผลการบิน (3) 60% (2) 40% 

   3. การประมวลผลสถานะการลงจอด 
 

(4) 80% (1) 20% 
  4. การจดัการโปรเจค (1) 20% (3) 60% (1) 20% 
  5. การออกแบบใหง่้ายและสะดวกต่อการใช ้ 

    งาน (3) 60% (2) 40% 
   6. ความรวดเร็วในการท างาน 

 
(1) 20% (4) 80% 

  ดา้นขอ้มูล 
     1. ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของขอ้มูล (1) 20% (4) 80% 

   2. ความทนัสมยัของขอ้มูล 
 

(4) 80% (1) 20% 
  3. ขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถใชว้างแผนและ  

    สนบัสนุนการตดัสินใจไดเ้หมือนการปฏิบติั 
         งานจริง 
 

(4) 80% (1) 20% 
  4. ขอ้มูลมีความครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติังาน (3) 60% (2) 40% 

    
จากการประเมินผูใ้ชง้านตามตารางท่ี 5.1 สามารถสรุปผลมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1) ดา้นการใชโ้ปรแกรม 
  จากการประเมินพบว่าผูป้ระเมิน ร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่า ระบบมีการแสดงผลการ
คน้หาขอ้มูลในระดบัดี ร้อยละ 60 เห็นว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 20 เห็นว่าอยู่ในระดบัพอใช ้   
ผูป้ระเมิน ร้อยละ 60 ใหค้วามเห็นวา่ระบบมีการประมวลผลการบิน ในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 40 เห็นวา่
อยู่ในระดบัดี ผูป้ระเมิน ร้อยละ 80 ให้ความเห็นว่ามีการประมวลผลสถานการณ์ลงจอดในระดบัดี 
ร้อยละ 20 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ผูป้ระเมิน ร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่าระบบมีการจดัการ       
โปรเจคในระดับดีท่ีสุด ร้อยละ 60 เห็นว่าอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 20 เห็นว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ผู ้
ประเมิน ร้อยละ 60 ให้ความเห็นวา่ ระบบมีการออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ร้อยละ 40 
  เห็นวา่อยูใ่นระดบัดี ผูป้ระเมิน ร้อยละ 20 ให้ความเห็นวา่ ระบบมีความรวดเร็วในการใช้
งานในระดบัดี ร้อยละ 80 เห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) ดา้นขอ้มูล 
  จากการประเมินพบว่าผูป้ระเมิน ร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่า ระบบมีความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ของขอ้มูลในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 80 เห็นวา่อยูใ่นระดบัดี ผูป้ระเมินร้อยละ 80 ให้ความเห็น
วา่ระบบมีความทนัสมยัของขอ้มูลในระดบัดี ร้อยละ 20 เห็นวา่อยู่ในระดบัปานกลาง ผูป้ระเมินร้อย
ละ 80 ให้ความเห็นว่าขอ้มูลท่ีได้รับสามารถใช้วางแผนและสนับสนุนการตดัสินใจได้เหมือนการ
ปฏิบติังานจริงในระดบัดี ร้อยละ 20 เห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูป้ระเมินร้อยละ 60 ใหค้วามเห็นวา่
ระบบมีขอ้มูลครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติังานในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 40 เห็นวา่อยูใ่นระดบัดี 
 จากการประเมินผลดา้นการใช้งาน พบว่าการประมวลผลการบินและการออกแบบให้ใช้ง่าย
และสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับดีท่ีสุด การประมวลผลสถานะการลงจอดและการจดัการ      
โปรเจคอยูใ่นระดบัดี การแสดงผลการคน้หาขอ้มูล และความรวดเร็วในการท างาน อยู่ในระดบัปาน
กลาง ส าหรับด้านข้อมูล มีความครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีท่ีสุด ความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ของขอ้มูลความทนัสมยัของขอ้มูล และขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถใชว้างแผนและสนบัสนุนการ
ตดัสินใจไดเ้หมือนการปฏิบติังานจริง อยูใ่นระดบัดี 

5.8 การทดสอบกรณีศึกษา 
 1) เม่ือ 28 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารกองก าลงัผาเมืองกบักลุ่ม
ขบวนการคา้ยาเสพติดบริเวณดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของฐานปฏิบติัการซุยถงั อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการเคล่ือนยา้ยทางอากาศชนิดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทัว่ไป
แบบ 1 (ฮ.ท.1)  
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ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ของโปรแกรมโดยเลือกรัศมีห่างจากจุดปะทะ 10 กิโลเมตร จะได้
สนามเฮลิคอปเตอร์ให้เลือก  6 สนามจอด ซ่ึงจะน าเข้าข้อมูลสนามลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วย
ภาคพื้นดินดงัน้ี 
ตารางท่ี 5.2 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 1 

ช่ือสนามจอด ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1) จุดเฝ้าตรวจซุยถงั 4 3000 ฝนไม่ตก 

2) ลานกางเตน้ท ์บา้น

หลวง 

10 1000 ฝนไม่ตก 

3) ฐานฯ บา้นหลวง 15 1600 ฝนไม่ตก 

4) ฐานฯ ดอยอ่างขาง 31 800 ฝนไม่ตก 

5) สถานีควบคุมไฟป่า 21 1200 ฝนตก 

6) ฐานฯ บา้นอรุโณทยั 10 1000 ฝนตก 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.18 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 1 

                 จากภาพท่ี 5.18 เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 6 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลได ้สนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได้
จ  านวน 2 สนาม คือ สนาม ฮ. จุดเฝ้าตรวจซุยถงัและสนาม ฮ. ฐานฯบา้นหลวง เม่ือพิจารณาแลว้ สนาม 
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ฮ. จุดเฝ้าตรวจซุยถงัเป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอด เน่ืองจากอยูห่่างจากจุดปะทะ 780 เมตร ซ่ึง
ในการปฏิบติังานจริงนกับินจะเลือก สนาม ฮ.จุดเฝ้าระวงัซุยถังเน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศ มีความ
ปลอดภยัท่ีจะสามารถลงจอดไดแ้ละอยูใ่กลก้บัจุดปะทะท่ีสุด 

2) เม่ือ 9 พฤศจิกายน 2556 ไดเ้กิดเหตุการณ์ปะทะระหวา่งทหารจากกองก าลงัผาเมืองกบักลุ่ม
ขบวนการล าเลียงยาเสพติด บริเวณทิศเหนือบา้นหว้ยส้าน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอก าลงั
สนบัสนุนจากฝ่ายทหารพรานศูนยป์ฏิบติัการกองทพัภาคท่ี 3 ส่วนแยก 1 และเคล่ือนยา้ยก าลงัพลไป
ยงัจุดปะทะโดยใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 2 (ฮ.ท.2)  
 ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ของโปรแกรมโดยเลือกรัศมีห่างจากจุดปะทะ 5 กิโลเมตร จะได้
สนามเฮลิคอปเตอร์ให้เลือก 4 สนามจอด ซ่ึงจะน าขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วยภาคพื้นดิน 
ดงัน้ี  
ตารางท่ี 5.3 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 2 
ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)ฐานฯหว้ยส้าน 8 1400 ฝนไม่ตก 

2)ฐานฯช่องทางสาม

เส้านอ้ย 

10 1000 ฝนไม่ตก 

3)บก.ร้อย.ทพ.3106 12 2500 ฝนไม่ตก 

4)ฐานฯช่องนายอย 15 800 ฝนไม่ตก 
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ภาพท่ี 5.19 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 2 

              จากภาพท่ี5.19 เม่ือท าการป้อนขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเขา้ไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 4 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได้
จ  านวน 1 สนาม คือ 1 สนาม คือ สนาม ฮ.บก.ร้อย.ทพ.3106 เม่ือพิจารณาแลว้ สนาม ฮ.บก.ร้อย.ทพ.
3106 เป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอดเน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศมีความปลอดภยัท่ีจะสามารถ
ลงจอดได ้ซ่ึงในการปฏิบติังานจริง นกับินจะเลือก สนาม ฮ.บก.ร้อย.ทพ.3106 เน่ืองจากสภาพลมฟ้า
อากาศมีความปลอดภยัท่ีจะสามารถลงจอดไดแ้ละจุดลงจอดน้ีมีเส้นทางท่ีสามารถน ารถยนตเ์ขา้ไป 
บริเวณจุดปะทะไดถ้า้พิจารณาแผนท่ีภูมิประเทศถึงแมจ้ะอยูไ่กลกวา่จุดลงจอดฐานฯช่องทางสามเส้า
นอ้ยและฐานฯหว้ยส้าน 
 3) เม่ือ 8 ตุลาคม 2549 ไดเ้กิดเหตุการณ์น ้าป่าไหลหลากบริเวณ บา้นยาง อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ กองก าลงัผาเมืองไดจ้ดัก าลงัผลช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั และใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิด
เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 1 (ฮ.ท.1)  
 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรมโดยเลือกรัศมีห่างจากจุดเกิดเหตุการณ์ 10 กิโลเมตร 
จะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ให้เลือก 4 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วย
ภาคพื้นดินดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 3 
ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1) จุดเฝ้าตรวจซุยถงั 12 300 ฝนตก 

2)ลานกางเตน้ทบ์า้น

หลวง 

5 1400 ฝนไม่ตก 

3)ฐานฯดอยอ่างขาง 6 1500 ฝนไม่ตก 

4)ฐานฯบา้นหลวง 8 1200 ฝนไม่ตก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.20 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 3 

 จากภาพท่ี  5.20 เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศ จากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 4 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได ้1 
สนาม คือ สนาม ฮ.ฐานฯดอยอ่างขาง เม่ือพิจารณาแลว้เป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอดเน่ืองจาก
สภาพลมฟ้าอากาศมีความปลอดภยัท่ีจะสามารถลงจอดได ้ซ่ึงในการปฏิบติังานจริงสามารถลงจอดได ้
และจุดลงจอดน้ีมีก าลงัผลท่ีอยู่ในฐานฯดอยอ่างขางมีจ านวนมากท่ีจะปฏิบติัภารกิจไดเ้น่ืองจากเป็น
ฐานปฏิบติัการระดบักองร้อย ขอ้พิจารณาอาจจะตอ้งสร้างสนาม ฮ.แบบเร่งด่วนในบริเวณใกล้ๆ พื้นท่ี
น ้าท่วมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติัภารกิจต่อไป 
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 4) เม่ือ 16 สิงหาคม 2557 ใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212 (ฮ.ท.212) 
สนบัสนุน รร.สธ.ทบ. ในการตรวจและศึกษาปัญหาเส้นเขตแดนบริเวณพื้นท่ีปัญหาดอยลาง  
 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดตรวจภูมิประเทศ   10
กิโลเมตร จะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ใหเ้ลือก 7 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจาก
หน่วยภาคพื้นดงัน้ี 
ตารางท่ี 5.5 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 4 

ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)ฐานฯก่ิวฮุง 8 12000 ฝนไม่ตก 

2)บก.ฝทพ.ศปก.ทภ.3

สย.1 

10 10000 ฝนไม่ตก 

3)บก.ร้อย.ตชด.334 6 8000 ฝนไม่ตก 

4)ฐานฯหมากกลาง 12 12000 ฝนไม่ตก 

5)ฐานฯดอยแหลม 20 12000 ฝนไม่ตก 

6)ฐานฯดอยหลกัแต่ง 15 12000 ฝนไม่ตก 

7)ฐานฯสันผกัขวาง 14 10000 ฝนไม่ตก 
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ภาพท่ี 5.21 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 4 

           จากภาพท่ี 5.21 เม่ือท าการป้อนขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศเขา้ไปในสนามเฮลิคอปเตอร์ทั้ง 7 
สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดไดท้ั้ง 7 สนาม เม่ือ
พิจารณาแลว้ ฐานฯก่ิวฮุง เป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอดเน่ืองจาก ความเร็วลมผวิพื้นและ
ทศันะวสิัยการมองเห็นมีความปลอดภยัท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสนาม ฮ.อ่ืนๆท่ีสามารถลงจอดได ้ซ่ึง
ในการปฏิบติังานจริงนกับินจะเลือกสนาม ฮ.ฐานฯก่ิวฮุง เน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศในเร่ืองทศันะ
วสิัยการมองเห็นและความเร็วลมผวิพื้นมีความปลอดภยัท่ีสุด และฐานฯก่ิวฮุงน้ีเป็นจุดท่ีสามารถตรวจ
การณ์มองเห็นพื้นท่ีปัญหาเส้นเขตแดนไดดี้ท่ีสุด 
 5) เม่ือ 27 ธนัวาคม 2553 ใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212 (ฮ.ท.212) 
สนบัสนุนการมอบผา้ห่มกนัหนาวใหก้บัผูป้ระสบภยัหนาว บริเวณบา้นจะลอ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่
อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรมโดยเลือกรัศมีห่างจากจุดท่ีประสบภยัหนาว 5
กิโลเมตรจะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ใหเ้ลือก 2 สนามจอด ซ่ึงจะน าขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจาก
หน่วยภาคพื้นดินดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 5 

ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)บก.ฝทพ.ศปก.ทภ.3 

สย.1 

10 3000 ฝนไม่ตก 

2)ฐานฯดอยแหลม 20 2000 ฝนไม่ตก 

 

 

ภาพท่ี 5.22 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 5 

 จากภาพท่ี 5.22เม่ือท าการป้อนขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศเขา้ไปในสนามเฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 
สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลได ้สนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดไดจ้ านวน 2 สนาม คือ
สนาม ฮ.บก.ฝทพ.ศปก.ทภ.3 สย.1 และสนาม ฮ.ฐานฯดอยแหลม เม่ือพิจารณาแลว้สนาม ฮ 
บก.ฝทพ.ศปก.ทภ.3 สย.1 เป็นจุดท่ีเหมาะสมในการลงจอด เน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศมีความ
ปลอดภยัท่ีจะสามารถลงจอดได ้และอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีปฏิบติัภารกิจซ่ึงในการปฏิบติังานจริง นกับินจะ
เลือกสนาม ฮ.บก.ฝทพ.ศปก.ทภ.3 สย.1 เน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศมีความปลอดภยัท่ีจะสามารถลง
จอดไดท่ี้สุด และอยูใ่กลพ้ื้นท่ีปฏิบติัภารกิจท่ีสุด รวมทั้งมีเส้นทางรถยนตเ์ขา้ถึงเม่ือพิจารณาดูจากแผน
ท่ีภมิูประเทศ 
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 6) เม่ือ 17 กนัยายน 2554 ใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212 (ฮ.ท.212) 
สนบัสนุนองคมนตรีมอบถุงพระราชทานท่ี บา้นแปกแซม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
โครงการหมู่บา้นเพื่อความมัน่คงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดปฏิบติัภารกิจ 5 กิโลเมตร จะ
ไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ให้เลือก 2 สนามซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วยภาคพื้น
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 5.7 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 6 

ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)ฐานฯบา้นแปกแซม 12 4000 ฝนไม่ตก 

2)ฐานฯสุพรรณ 10 1500 ฝนตก 

 

 

ภาพท่ี 5.23 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 6 

 จากภาพท่ี 5.23 เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได ้
จ านวน 1 สนาม คือ สนาม ฮ.ฐานฯแปกแซม เม่ือพิจารณาแล้ว สนาม ฮ.ฐานฯแปกแซมเป็นจุดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการลงจอด เน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศมีความปลอดภยัในการลงจอดและอยู่ใกล้
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กบัจุดปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงในการปฏิบติังานจริง นกับินจะเลือกสนาม ฮ.ฐานฯแปกแซมเน่ืองจากเหตุผล
ขา้งตน้ 
 7) เม่ือ 22 ธนัวาคม 2556 ไดท้  าการปราบปรามลกัลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณทิศใต้

จุดผอ่นปรนการคา้ บา้นใหม่ชายแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน โดยใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิด

เฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 211 (ฮ.ท.211) สนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจ 

 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดพบการลกัลอบตดัไมก้ระยา

เลย 5 กิโลเมตร จะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ 1 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจาก

หน่วยภาคพื้นดินดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.8 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 7 

ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)ฐานฯบา้นใหม่

ชายแดน 

6 9000 ฝนไม่ตก 

 

 

ภาพท่ี 5.24 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 7 

 จากภาพท่ี 5.24เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม

เฮลิคอปเตอร์แล้ว ระบบจึงท าการประมวลผลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได ้จ านวน 1 

สนาม คือ สนาม ฮ.ฐานฯบา้นใหม่ชายแดน เป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอด เน่ืองจากสภาพดิน
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ฟ้าอากาศมีความปลอดภยัในการลงจอดและอยู่ใกล้กบัจุดปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงในการปฏิบติังานจริง 

นกับินจะเลือกสนาม ฮ.ฐานฯบา้นใหม่ชายแดนเน่ืองจากเหตุผลขา้งตน้ 

 8) เม่ือ 15 มีนาคม 2556 ผูบ้งัคบับญัชาตรวจเยีย่มการท าแนวป้องกนัไฟป่าบริเวณหลกัเขตแดน

ไทย-สปป.ลาว หลกัท่ี 03-08 ถึง หลกัท่ี 03-07 บา้นหว้ยสะแตง ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

โดยใชเ้ฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212 (ฮ.ท.212) สนบัสนุนในการปฏิบติั

ภารกิจ 

 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดท่ีท าแนวป้องกนัไฟป่า  20

กิโลเมตร จะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ 3 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วย

ภาคพื้นดินดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.9 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 8 

ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)ฐานฯบา้นหว้ยสะ

แตง 

8 12000 ฝนไม่ตก 

2)ฐานฯบา้นน ้าสอด 9 4000 ฝนไม่ตก 

3)ฐานฯบา้นใหม่

ชายแดน 

20 200 ฝนไม่ตก 
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ภาพท่ี 5.25 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 8 

 จากภาพท่ี5.25 เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม

เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 3 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ท่ีสามารถลงจอดได ้

จ านวน 2 สนาม คือ สนาม ฮ.ฐานฯบา้นห้วยสะแตงและ สนาม ฮ.ฐานฯบา้นน ้ าสอด เม่ือพิจารณาแลว้ 

สนาม ฮ.ฐานฯบา้นห้วยสะแตงเป็นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงจอด เน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศมี

ความปลอดภยัในการลงจอดและอยูใ่กลก้บัจุดปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงในการปฏิบติังานจริง นกับินจะเลือก

สนาม ฮ.ฐานฯบา้นหว้ยสะแตงเน่ืองจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

 9) เม่ือ 7 พฤศจิกายน 2555 ไดน้ าผูบ้งัคบับญัชาร่วมกิจกรรมพบปะพฒันาสัมพนัธ์กบัผูน้ า 
ราษฎร ของประเทศเมียรมาร์ บริเวณบา้นนอแล อ าเภอฝาง จงัหวดัชียงใหม่ โดยขอรับการสนบัสนุน
เฮลิคอปเตอร์ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 212 (ฮ.ท.212) จากกองก าลงัผาเมือง 
 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดท่ีท าแนวป้องกนัไฟป่า  5
กิโลเมตร จะไดส้นามเฮลิคอปเตอร์ 5 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วย
ภาคพื้นดินดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.10 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 9 
ช่ือสนาม ฮ. ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)วดับา้นนอแล 10 200 ฝนตก 

2)ฐานฯบา้นนอแล 10 100 ฝนตก 

3)ฐานฯปางตอง 8 150 ฝนตก 

4)จุดชมววิบา้นขอบดง้ 12 150 ฝนตก 

5)สถานีเกษตรหลวง

อ่างขาง 

4 100 ฝนตก 

 

 

ภาพท่ี 5.26 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 9 

          จากภาพท่ี5.26   เม่ือท าการป้อนขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริง    เขา้ไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 5 สนามแลว้ ระบบจึงท าการประมวลผลแลว้ แสดงวา่ไม่มีสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ี
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สามารถลงจอดได ้เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ สภาพอากาศบริเวณสนาม ฮ. ทั้ง 5 สนามปิดไม่สามารถ
ท าการลงจอดบริเวณดงักล่าว ซ่ึงในการปฏิบติังานจริงนกับินจะไม่ท าการบินไปยงับริเวณดงักล่าว 
โดยปกติเม่ือสภาพอากาศปิด จะงดใชอ้ากาศยานโดยเปล่ียนมาใชก้ าหนดการเดินทางโดยรถยนตแ์ทน 
          10) เม่ือ 14 กุมภาพนัธ์ 2553 ไดเ้กิดเหตุการณ์ไฟป่าท่ีบา้นมง้แปดหลงั อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย และเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควนัเป็นบริเวณกวา้งจากประเทศเมียนมาร์ ไดข้อรับการ
สนบัสนุนก าลงัพลจากกองก าลงัผาเมือง เพื่อสนบัสนุนให้กบัชุดควบคุมไฟป่า โดยใชเ้ฮลิคอปเตอร์
ชนิดเฮลิคอปเตอร์ใชง้านทัว่ไปแบบ 1 (ฮ.ท.1) สนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจ 
           ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของโปรแกรม โดยเลือกรัศมีห่างจากจุดเกิดไฟป่า  5กิโลเมตร จะได้
สนามเฮลิคอปเตอร์ 4 สนามจอด ซ่ึงจะน าเขา้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศจริงจากหน่วยภาคพื้นดินดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.11 แสดงขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นท่ีของการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 10  
ช่ือสนาม ฮ.  ความเร็วลมผวิพื้น 

(น็อต) 

ทศันะวสิัยการมองเห็น 

(เมตร) 

พายฝุนฟ้าคะนอง 

1)บา้นมง้แปดหลงั 9 400 ฝนไม่ตก 

2)บก.ร้อย.ทพ.3105 10 300 ฝนไม่ตก 

3)ฐานฯป่าก่อ 10 200 ฝนไม่ตก 

4)ฐานฯบา้นมง้เกา้หลงั 8 250 ฝนไม่ตก 
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ภาพท่ี 5.27 ภาพแสดงการประมวลสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์กรณีศึกษาท่ี 10 

 จากภาพท่ี  5.27 เม่ือท าการป้อนข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศจากพื้นท่ีจริงเข้าไปในสนาม
เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 4 สนามแล้ว ระบบจึงท าการประมวลผลแล้ว แสดงว่าไม่มีสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ี
สามารถลงจอดได ้เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ ทศันะวิสัยไม่ปลอดภยัในการลงจอดบริเวณดงักล่าว ซ่ึง
ในการปฏิบติังานจริงนกับินจะไม่น าอากาศยานข้ึนบินไปยงับริเวณดงักล่าว เน่ืองจากทศันะวิสัยการ
มองเห็นต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจากสาเหตุ ปัญหาไฟป่า หมอกควนัซ่ึงไม่ปลอดภัยในการบิน
เฮลิคอปเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


