
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ณ บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี 

กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. 

วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

- เวลา ๐๗๓๐ เดินทางจากโครงการส่งเสริม          
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก             
ไปยังบริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ 
ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก ถึงที่หมายเวลา ๐๙๓๐

วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย ล่าช้ากว่าแผน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



- เวลา ๑๐๐๐ ตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเน่ือง (CORS Station) ณ บริเวณด้าน
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ใช้งานได้ และเริ่ม วาง GCP จ านวน ๕ จุด แล้วเสร็จเวลา ๑๒๐๐

คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

- เวลา ๑๑๑๙  เจ้าหน้าที่ท างานฯ บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื้นทีโ่ครงการทหารพันธุ์ดี แล้วเสร็จ
เวลา ๑๑๕๗ ได้ภาพถ่ายจ านวน ๔๔๓ ภาพ (ครอบคลุมบริเวณที่ผู้ใช้ต้องการ)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

การประมวลผลการภาพ : คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้



โครงการทหารพันธุด์ี ค่ายวชิรปราการ

“ โครงการทหารพันธุ์ดี ” จัดต้ังขึ้นตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชทานเมล็ดพันธ์ุพืชผักแก่ก าลังพล
ของกองทัพ พร้อมส่งเสริมให้มคีวามรู้ความสามารถในการปลูกผัก
ปลอดภัย ได้มาตรฐานการน ามาบริโภคและลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน พร้อมช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทหารพันธ์ุดี น้อม
น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ 
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าท่ีท างานฯ

คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



- เวลา ๑๔๐๐ ตั้งสถานีรับต้ังสถานีฐาน (Base Station) บริเวณร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง 
จว.ตาก ชื่อหมุด PAMAMUANG หมายเลขหมุด GPS 3181

คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

หมายเหตุ การรังวัดด้วยการรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง (CORS Station) ไม่สามารถ FIX ค่าพิกัดบริเวณ
จุด GCP 04 และ GCP 06  ได้ จึงตั้งสถานีรับตั้งสถานีฐาน (Base Station) และวัดค่าพิกัด ณ จุด GCP ใหม่ทั้งหมด
ในพื้นที่ มีเสาของระบบโทรคมนาคมหลายจุด สายไฟฟ้าแรงสูง พาดผ่าน



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

หมายเหตุ การรังวัดด้วยการตั้งสถานีรับตั้งสถานีฐาน (Base Station) ยังคงไม่สามารถวัดค่าพิกัด ณ จุด GCP 06 ได้ ส่วนบริเวณ 
จุด GCP อื่น ๆ สามารถวัดค่าพิกัดได้

- เวลา ๑๔๓๐ เริ่มวัดค่าพิกัดของจุด GCP อีกครั้ง  เสร็จภารกิจเวลา ๑๕๓๐

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก, 
และ บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

วันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๒

ข้อขัดข้อง
๑.  การเดินรถทางโดยใช้สารปรับอากาศขนาดเล็กจ านวน ๑ คัน ไม่เพียงพอในการขนย้ายทั้งสัมภาระ อุปกรณ์การรังวัด 

อุปกรณ์การบินถ่ายภาพ พร้อมท้ัง จนท. ไปในคราวเดียวกัน

๒.  การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ในพื้นที่มีสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความเร็วลม และเมฆมาก อาจมี
ผลกระทบต่อการบิน ควรเพ่ิมความระมัดระวัง อาจส่งผลกระทบท าให้การปฏิบัติภารกิจไม่ส าเร็จได้

๓.  การวาง GCP และการรังวัดพิกัดในพื้นที่ห่างไกลจาก โครงข่ายรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง (CORS Station)
หรือบริเวณสถานีฐาน (Base Station) รวมถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีคลื่นสัญญาณรบกวนจากเสาส่งวิทยุ เสาโทรคมนาคม
เสาไฟฟ้าแรงสูง ท าให้ไม่สามารถรังวัดด้วยระบบ GNSS ได้

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ข้อเสนอแนะ
๑.  การเดินรถทางไปปฏิบัติภารกิจบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ของคณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ         

ควรใช้โดยสารปรับอากาศขนาดเล็กจ านวน ๑ คัน และรถบรรทุกขนาดเล็ก จ านวน ๑ คัน (๔ ประตู หรือ CAB) เป็นอย่างน้อย

๒.  การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ควรเลือกช่วงเวลา และฤดูกาลที่เหมาะสม 

๓.  การวาง GCP และการรังวัดพิกัดในพื้นที่ห่างไกลจาก โครงข่ายรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง (CORS Station)
หรือบริเวณสถานีฐาน (Base Station) รวมถึงการปฏิบัติงานในพื้น ใกล้สถานีวิทยุ เสาอากาศการสื่อสาร แรงสูง (High Power 
Communication Antenna) สายส่งศักย์สูง (High Voltage Transmission Line) หรือเสาอากาศเรดาร์ รวมถึงสิ่งที่อาจรบกวน
ต่อการรับสัญญาณควรพิจารณาใช้เทคนิคอื่น เช่น หาค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว 
(Rapid or Fast Static) หรือใช้ ระบบ Post Process Kinemetic หรือ PPK ซึ่งเป็นการท างาน ในรูปแบบ Off-line

คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบริเวณพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.แม่สอด จว.ตาก, 
และ บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

วันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย.๖๒

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



การประมวลผลการภาพบริเวณพื้นที่ โครงการทหารพันธ์ุดี
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





ค าสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี ๕๑/๖๒ 
แต่งตั้ง คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพ

ด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. 

มีอ านาจหน้าที่
“ก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ที่เป็นมาตรฐาน มีความทันสมัย พร้อมส าหรับ

การน าไปประยุกต์ใช้งานด้านยุทธการ  
ด้านยุทธบริการ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
และงานด้านอื่นที่ส่งเสรมิศักยภาพของ ทอ.”


