
คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี
หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.

พร้อม จนท.ฯ ปฏิบัติภารกิจ
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละออง

ในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 
ร่วมกับ 

ม.แม่ฟ้าหลวง 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธ.ค.๖๒





❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้

- ๑๑๓๐ ถึง ม.แม่ฟ้าหลวงและแบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๒ ชุด                  

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๙ ธ.ค.๖๒

- ๐๙๓๐ พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หน.คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.พร้อม จนท.ฯ เดินทางจากที่ตั้งดอนเมือง 

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  ประชุมร่วมกับทีมอ านวยการและ ปภ.จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน

ชุดที่ ๒  ส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะวางจุด GCP ในพ้ืนที่ท าการบิน   
ถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ 

ส ารวจบริเวณวางจุด GCP ครบทั้ง ๑๔ จุด เป็นพื้นที่ของ ฝูงบิน ๔๑๖ 
๑๑ จุด เอกชน ๒ จุด และส่วนราชการอื่น(ยาสูบ) ๑ จุด สามารถเข้าถึง
พื้นที่ได้

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) 

ต าแหน่งวางจุด GCP ๑๔  จุด
ในพื้นที่ท าการบิน ถ่ายภาพทางอากาศ 
ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ 



ส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะวางจุด GCP ในพื้นที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ 

เจ้าหน้าที่ท างานฯ ตั้งสถานีฐาน
(Base Station) บริเวณหลังคาของ
อาคารหอบังคับการบิน ฝูงบิน ๔๑๖

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ประชุมร่วมกับ
ทีมอ านวยการและ 
ปภ.จังหวัดเชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้
- ๐๘๐๐ ถึง บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖  และแบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๓ ชุด                  

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๒

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการ  

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

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลฯ ได้ประมาณ ๘๕%
ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน

ชุดที่ ๒  วางจุด GCP ในพ้ืนที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศ ณ บริเวณ
พื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ 

วางจุด GCP ครบทั้ง ๑๔ จุด เป็นพื้นที่ของ ฝูงบิน ๔๑๖ จ านวน ๑๑ จุด 
เอกชน ๒ จุด และส่วนราชการอ่ืน(ยาสูบ) ๑ จุด แล้วเสร็จเวลา ๑๐๓๐
ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน

ชุดที่ ๓  บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณบริเวณพื้นที่สนามบิน 
ฝูงบิน ๔๑๖  

บินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณบริเวณพื้นที่สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ 
จ านวน ๒ เที่ยวบิน ได้ภาพ ๘๑๘ ภาพ แล้วเสร็จเวลา ๑๒๓๐
ผลการปฏิบัติเรียบร้อยเป็นไปตามแผน (Shutter กล้องขัดข้อง ๑ ครั้ง)



การวางแผนการบิน
ถ่ายภาพทางอากาศ
บริเวณบริเวณพื้นที่
สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ 
แบ่งเป็น ๒ เที่ยวบิน



บินถ่ายภาพทางอากาศ
บริเวณบริเวณพ้ืนที่สนามบิน 
ฝูงบิน ๔๑๖ จนท.จากสมาคม

ยักษ์ขาว อ.และนักศึกษา 
ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมสังเกตการณ์



วางจุด GCP ในพื้นที่ท าการบินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ 



ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการของ ทอ. ณ ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย)



กองทัพอากาศร่วมกับภาคีเครือข่าย น าอากาศยานไร้คนขับ 
ช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน จว .เชียงราย โดยจะ
ทดสอบระบบวันที่ ๙-๑๓ ธ.ค.๖๒ นี้ โดยด าเนินการเก็บภาพ
ลักษณะพื้นที่ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อท าแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี  ๖๓ และ ปีต่อ ๆ ไป 
#ThaiPBS #จับตาสถานการณ์

คณะเจ้าหน้าท่ีท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพข่าว

สัมภาษณ์ที่ ฝูง 416.mp4


การประมวลผลขอ้มูลภาพ Block ที่ ๑ บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) 

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ





การประมวลผลขอ้มูลภาพ Block ที่ ๒ บริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) 





คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ







การประมวลผลรวมข้อมูลภาพบริเวณพื้นที่สนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) 

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้
- ๑๑๐๐ ถึง บริเวณพ้ืนที่ทดสอบการบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (อ.แม่จัน) 

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้ (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒

- ๑๓๐๐ พล.อ.ต.ผศ.ดร.สุธี  จันทรพันธุ์ รองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) น.อ.ดร.ช านาญ ขุมทรัพย์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้ (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒

- ๑๓๓๐ ผู้แทน ปภ. ร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้ (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒

- ๑๔๐๐ เริ่มทดสอบการบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (อ.แม่จัน) ยุติเวลา ๑๖๐๐

ผลการปฏิบัติ : ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกล้องถ่ายภาพขัดข้อง



ทดสอบ/ทดลองบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 
บริเวณ ดอยจระเข้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้ (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒

- กล้องถ่ายภาพขัดข้อง 

สาเหตุ : กล้องผ่านการใช้งานมามากกว่า ๒ ปี ถ่ายภาพมาแล้วมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ภาพ และเป็นกล้องระดับ 
Consumer Product Grade  ไม่ทนทานต่อการใช้งาน

การแก้ไข : ๑. ทดลองติดตั้งเฟิร์มแวร์ (Firmware) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมพื้นฐานของกล้อง เปรียบเสมือนกับ  
Windows ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทดลองติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดให้กับกล้อง

๒. น ากล้องไปติดตั้งและทดลองบินถ่ายภาพทางอากาศ อีกครั้ง 

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

หมายเหตุ อายุใช้งานของกล้องคาดการณ์ว่าสามารถใช้งานได้เพียงอีกระยะหนึ่ง



❑ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติดังนี้
- แบ่ง จนท.ท างานฯ ออกเป็น ๒ ชุด                  

สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒

จนท.ท างานฯ และภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ชุดที่ ๑  บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์และการเตรียมข้อมูลแผนที่ 

ณ Impact Forum ห้อง Sapphire 101 ม.แม่ฟ้าหลวง   
อาจารย์ และนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน

ชุดที่ ๒  ทดสอบ/ทดลองบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิด
ไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (ดอยจระเข้ อ.แม่จัน
จว.เชียงราย) 

สามารถถ่ายภาพได้ครบตามแผนการบิน 
ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เป็นไปตามแผน

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒

- ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์และการเตรียมข้อมูลแผนที่ 
ณ Impact Forum ห้อง Sapphire 101 ม.แม่ฟ้าหลวง  (อาจารย์ และนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมฟังการบรรยาย)

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ทดสอบ/ทดลองบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 
บริเวณ ดอยจระเข้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒, ๑๐๐๐-๑๒๐๐

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



ผลการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ดอยจระเข้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ

เปรียบเทียบ 
ก่อน-หลังเก็บเกี่ยว

ดอยจระเข้ ก่อน-หลังเก็บเกี่ยว.mp4


ข้อพิจารณา

๑.  ฤดูกาลเหมาะสมต่อการถ่ายภาพทางอากาศ  ควรเป็นฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) ซึ่งท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆน้อย  
เวลาที่ถ่ายควรเป็นเวลา ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐  เงาในภาพจะไม่ทอดยาว 

๒.  กล้องถ่ายภาพที่เลือกใช้ควรเป็นกล้องระดับมืออาชีพ จะมีความทนทานต่อการใช้งานหนัก

คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ



สรุปผลการปฏิบัติงานของ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒

- ๑๐๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ท างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.เดินทางกลับที่ตั้งดอนเมือง

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.”


