
คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี
หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.พร้อม จนท.ฯ 

ประชุมหารือร่วมกับ 

นายเสกสรร  กวยะปนณกิ
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

๑๓ พ.ย.๖๒, ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม...



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ประเด็นหารือ
❑ ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ขอรับการสนับสนุนคณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.  

ด าเนินการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก และสร้างแบบจ าลองระดับน  าและทิศทางการไหลของน  า   
บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท้องที่ 
อ.แม่สอด จว.ตาก

❑ การด าเนินการ
๑.  กรมป่าไม้ ท าหนังสือน าเรียน ผบ.ทอ. เพื่อขอรับการสนับสนุน
๒.  คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. ด าเนินการดังนี 

๒.๑  วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ประชุมร่วมระหว่าง จนท.ป่าไม้และ คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ
๒.๒  วันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย.๖๒ คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้   

เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท้องที่ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



❑ บินถ่ายภาพ จ านวน ๔ เที่ยวบิน ความสูง ๒๘๐ ม. ได้ความละเอียด 10 cm.               
(GSD 10 cm)

❑ ค านวนแนวบินแล้วสามารถใช้ UAV ขนาดเล็กบินได้ ใช้เวลาบิน ประมาณ ๒ วัน 
(๔ เที่ยวบิน)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก และสร้างแบบจ าลองระดับน้ า
และทิศทางการไหลของน้ าบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท้องที่ อ.แม่สอด จว.ตาก



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ค าสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี ๕๑/๖๒ 
แต่งตั ง คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพ

ด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. 

มีอ านาจหน้าที่
“ก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ที่เป็นมาตรฐาน มีความทันสมัย พร้อมส าหรับ

การน าไปประยุกต์ใช้งานด้านยุทธการ  
ด้านยุทธบริการ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
และงานด้านอื่นที่ส่งเสรมิศักยภาพของ ทอ.”



สนับสนุนใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
เพื่องานวิจัยและพัฒนางานด้านป่าไม้

ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. 

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๒

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิง่แวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิอ.แม่สอด จว.ตาก, ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๒

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๕๒/๒๓๘๙๑ ลง ๒๐ พ.ย.๖๒
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้ คณะ จนท.ท างานพัฒนาศักยภาพ 

ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศของกองทัพอากาศเข้าร่วมและ  
สนับสนุนใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพ่ืองานวิจัย 
และพัฒนางานด้านป่าไม้

ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ : ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน
- เวลา ๐๘๐๐ เดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก จาก ดม.ถึง อ.แม่สอด จว.ตาก 

เวลา ๑๕๐๐     

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒, ๑๕๓๐ ส ารวจหมุดหลักฐาน GPS 3239 ของ ผท.ทหาร วัดบุญญาวาส อ.แม่สอด จว.ตาก

หมุดหลักฐาน GPS 3239 คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒,เวลา ๑๖๐๐ เดินทางเข้าพื นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และส ารวจ หมุดหลักฐานทางราบ
ของ กรมชลประทาน BD-BM01, BD-BM02, BD-BM03 และ BD-BM04

BD-BM03

BD-BM04

BD-BM 01 และ02



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ , เวลา ๐๘๐๐ พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพ             
ด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน คณะจนท.ท างานฯ 

ผลการปฏิบัติงานของ คณะจนท.ท างานฯ : เป็นไปตามแผน 



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ , เวลา ๐๘๓๐ เจ้าหน้าที่ท างานฯ ตั งสถานีฐาน (Base Station) บริเวณ
ด้านข้างเจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง 



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ , เวลา ๐๙๐๐ เจ้าหน้าที่ท างานฯ วาง GCP ในบริเวณพื นที่ถ่ายภาพทางอากาศ 
จ านวน ๑๕ จุด แล้วเสร็จ เวลา ๑๐๐๐   

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ , เวลา ๑๐๑๐ เจ้าหน้าที่ท างานฯ บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื นที่โครงการฯ
เที่ยวบินที่ ๑ แล้วเสร็จเวลา ๑๑๓๕ ได้ภาพถ่ายจ านวน ๒๙๖ ภาพ

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ , เวลา ๑๑๒๒ เจ้าหน้าที่ท างานฯ บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื นที่โครงการฯ
เที่ยวบินที่ ๒ แล้วเสร็จเวลา ๑๒๐๖ ได้ภาพถ่ายจ านวน ๓๒๙ ภาพ (ได้ภาพครบถ้วน ตามแผน)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

การประมวลผลการภาพ : คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้



การประมวลผลการภาพบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

3D

ผาแดง MAQ_avi.avi
MAQ.mp4










คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ค าสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี ๕๑/๖๒ 
แต่งตั ง คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพ

ด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. 

มีอ านาจหน้าที่
“ก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ที่เป็นมาตรฐาน มีความทันสมัย พร้อมส าหรับ

การน าไปประยุกต์ใช้งานด้านยุทธการ  
ด้านยุทธบริการ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
และงานด้านอื่นที่ส่งเสรมิศักยภาพของ ทอ.”


