
คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี
หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
พร้อม จนท.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม

ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธ.ค.๖๒



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้

- ๑๕๐๐ ถึง รร.การบิน และแบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๒ ชุด                  

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพฒันาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
วันที่ ๔ ธ.ค.๖๒, ณ รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม

- ๑๓๐๐ พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.พร้อม จนท.ฯ เดินทางจากที่ตั้งดอนเมือง 

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการ  

ของ ทอ. เช่น อาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน สนามบินและส่ิงอ านวย  
ความสะดวกประจ าฐานบิน 
แผน : ส ารวจบริเวณรอบ ๆ Air site

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลฯ ได้ประมาณ ๖๐%

ชุดที่ ๒  ส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะวางจุด GCP ในพ้ืนที่ท าการบิน   
ถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน รร.การบิน

ส ารวจบริเวณวางจุด GCP ครบทั้ง ๑๔ จุด เป็นพื้นที่ของ รร.การบิน             
๑๓ จุด และเอกชน ๑ จุด สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



บริเวณที่จะวางจุด GCP 
ในพื้นที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ
ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน รร.การบิน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพฒันาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
วันที่ ๕ ธ.ค.๖๒, ณ รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม

- ๐๘๐๐ แบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๓ ชุด พร้อมนี้ พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของ 
คณะเจ้าหน้าที่ฯ ด้วย

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการ  

ของ ทอ. เช่น อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน สนามบินและส่ิงอ านวย  
ความสะดวกประจ าฐานบิน         

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลฯ (เพิ่มเติมจากวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒)
แผน : ส ารวจนอกบริเวณ Air site
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปตามแผน                        

ชุดที่ ๒  วางจุด GCP ในพ้ืนที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณ 
พื้นที่สนามบิน รร.การบิน

วางจุด GCP ได้ครบทั้ง ๑๔ จุด (แล้วเสร็จเวลา ๑๐๐๐)
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปตามแผน

ชุดที่ ๓  บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณสนามบิน รร.การบิน - ๑๐๐๐ บินถ่ายภาพฯ และไม่สามารถบินถ่ายภาพฯ ได้ เนื่องจากบริเวณ
สนามบินมีสภาพอากาศหนาวเย็น และลมแรงเกิน Limitation ของเครื่อง 
- ๑๒๐๐ บินถ่ายภาพฯ  อีกครั้ง ไม่สามารถบินได้เช่นเดิม (เลิกภารกิจ)
- ผลการปฏิบัติ : ไม่เป็นไปตามแผน
คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการของ ทอ. (รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม) 

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ตั้งสถานีฐาน (Base Station) บริเวณด้านหน้าหอบังคับการบินก าแพงแสน และวางจุด GCP
ในพื้นที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน รร.การบิน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

วิดีโอระหว่างบินถ่ายภาพฯ 

การบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก บริเวณสนามบิน รร.การบิน
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คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

ความเร็วลมมีผลกระทบในการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
บริเวณสนามบิน รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒

ความเร็วลม Limitation ผลกระทบ

- ความเร็วลมผิวพื้น ๔๕ กม./ชม.
และมี Gust ๕๐ – ๗๐ กม./ชม.
(ลมกระโชก)

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ที่             
คณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ ใช้งานอยู่ 

ประมาณ ๔๐ กม./ชม.

(ปกติจะบินด้วยความเร็ว 
Air speed ๔๖ กม./ชม)

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 
จะหมุนขณะเลี้ยวเข้าแนวบิน 
และไม่สามารถรักษาแนวบิน 
เพื่อการถ่ายภาพได้

- ความเร็วลมที่ระดับ ๑,๐๐๐ ฟุต ๕๕ กม./ชม. 
และ Gust ๗๐ กม./ชม.



❑ภาพจาก Mission Planer พบว่าขณะท าการบิน
ปีกของเครื่องบินเกือบชี้ตามแนวบิน (มากกว่า ๔๕ องศา)   
เทียบกับแนวบิน  

❑พิจารณาแล้ว ลักษณะดังกล่าวจะสร้างภาระกรรม
ให้กับเครื่องบินมากเกินไป จึงยุติการบิน

ความเร็วลมมีผลกระทบในการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
บริเวณสนามบิน รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒

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.”



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี
หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ให้ จนท.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม

วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้

- ๑๐๐๐ ถึง รร.การบิน และแบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๒ ชุด                  

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพฒันาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓, ณ รร.การบิน อ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม

- ๐๘๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ. เดินทางจากที่ตั้งดอนเมือง 

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  ส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะวางจุด GCP ในพ้ืนที่ท าการบิน   

ถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน รร.การบิน
วางจุด GCP ๑๔ จุด เป็นพื้นที่ของ รร.การบิน  ๑๓ จุด และเอกชน ๑ จุด
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปตามแผน
- วางจุด GCP ได้ครบทั้ง ๑๔ จุด (แล้วเสร็จเวลา ๑๒๐๐)
- เก็บ GCP หลังบินถ่ายภาพเสร็จ (แล้วเสร็จเวลา ๑๗๐๐)

ชุดที่ ๒  บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณสนามบิน รร.การบิน ๑๔๐๐ เริ่มบินถ่ายภาพฯ 
๑๖๓๐  บินถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ ตามที่วางแผน  
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปตามแผน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



บริเวณที่จะวางจุด GCP 
ในพื้นที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ
ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน รร.การบิน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ภาพขณะคณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ ปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณโรงเรียนการบิน (๒๐ ม.ค.๖๓)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ภาพขณะคณะเจ้าหน้าที่ท างานฯ วางจุด GCP ในโรงเรียนการบิน (๒๐ ม.ค.๖๓)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



รายผลการประมวลผลข้อมูลภาพ 
รร.การบิน, ๒๐ ม.ค.๖๓

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



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.”


