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บทคัดย่อ    

ระบบท่ีใชส้นบัสนุนขอ้มลูในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีควบคมุจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller, 

ATC) ทาํงานในสว่นของการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบของเครื่องบินระหวา่งประเทศ (ข่าว AIDC) พรอ้มแสดงขอ้มลูท่ี

สาํคญั ปัจจุบันถา้เกิดการส่งข่าว AIDC ไม่ครบทุกขัน้ตอน ATC ตอ้งส่งต่อความรบัผิดชอบผ่านทางโทรศพัท ์ซึ่ง

อาจจะเกิด human error งานวิจยัชิน้นีน้าํข่าว AIDC มาทาํการตดัคาํจากขอ้ความโดยใชก้ารกาํหนดรูปแบบเพ่ือ

คน้หากลุ่มคาํ แลว้นาํผลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นของกระบวนการการส่งข่าว AIDC ช่วยให ้ATC และ 

วิศวกรสามารถรับทราบรายละเอียดของเครื่องบินทุกลาํ เพ่ือประสานงานกับต่างประเทศไดใ้นทันที แม้ว่า

กระบวนการถ่ายโอนความรบัผิดชอบจะไมส่มบรูณก์็ตาม ผลจากงานวิจยัชิน้นีช้่วยใหส้ามารถแจง้เตือน ATC และ

วิศวกรผูเ้ก่ียวขอ้ง พรอ้มบอกรายละเอียดไดอ้ย่างถกูตอ้ง 100% 

 

คาํสาํคัญ : การสง่ตอ่ความรบัผิดชอบของเครือ่งบินระหวา่งประเทศ, ตรวจสอบข่าว, การกาํหนดรูปแบบเพ่ือคน้หากลุม่คาํ, การตดัคาํจาก

ขอ้ความ 

 

Abstract 

This paper proposes monitoring system that supports Air Traffic Controller (ATC) to send 

aircraft responsibility between neighboring countries by displaying important flight information of 

aircraft. At present, if system does not work correctly ATC will coordinate via telephone which can 

easily causes human error. This system gets AIDC message and make word tokenize by regular 

expression then checks the complete of AIDC process which helps ATC and engineer know all details 

of the aircraft and coordinates with the adjacent country immediately although AIDC process is not 

complete. The result of this paper helps alert Air Traffic Controllers and engineer 100% correctly. 
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คาํนาํ 

การเพ่ิมขึน้ของปริมาณเท่ียวบินทั่วโลกทาํใหข่้าวสารท่ีส่งกันในวงการบินมีปริมาณเพ่ิมขึน้อย่างมาก 

ระบบสื่อสารการบินจึงเขา้มามีบทบาทในการทาํงานมากขึน้ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวสารขอ้มลูการบิน 

เช่น ข่าว flight plan, flight movement เป็นตน้ ทาํให ้ATC มีภาระในการทาํงานมากขึน้ตามไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็น

การควบคมุจราจรทางอากาศตามเสน้ทางการบินและการควบคมุจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน เพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจากสถิติในปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจาํกัด ประเทศไทยมี

ปริมาณเท่ียวบินท่ี ATC ตอ้งรบัผิดชอบเฉลี่ย 3,000 เท่ียวบินต่อวนั จากสาเหตนีุอ้งคก์รในดา้นการบินจึงประชุม

รว่มกนัเพ่ือท่ีจะลดภาระการทาํงานของ ATC ซึง่ส่วนแรกๆท่ีสามารถทาํไดก้็คือการเปลี่ยนขัน้ตอนการทาํงานของ 

ATC ในสว่นของการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบของเครื่องบินของประเทศท่ีติดกนั 

สาํหรบัการถ่ายโอนความรบัผิดชอบแบบเดิมนัน้ ATC ของทัง้สองประเทศจะติดตอ่ประสานงานผ่านทาง

โทรศพัทซ์ึ่งทาํให ้ATC มีภาระงานเพ่ิมขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่ต่อความรบัผิดชอบของเครื่องบิน ซึง่อาจจะ

ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดระหว่างทาํงานได  ้โดยประเทศไทยมีขอ้ตกลงในการรับส่งข่าวเหล่านีผ้่านระบบ

อตัโนมติั ซึ่งข่าวรบัส่งความรบัผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศเรียกอีกอย่างว่า AIDC (ATS Inter-facilities 

Data Communication) โดยประเทศไทยเช่ือมตอ่อยู่กบัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีติดกนัไดแ้ก่ สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา, ราชอาณาจกัรกมัพชูา และ สหพนัธรฐัมาเลเซีย 

งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการพฒันาระบบเพ่ือตรวจสอบข่าว AIDC ทัง้เครื่องบินท่ีจะบินเขา้มาในเขตของประเทศ

ไทยและเครื่องบินท่ีจะบินออกจากเขตของประเทศไทย ซึ่งแสดงขอ้มลูท่ีสาํคญัของทุกเท่ียวบิน ไม่ว่าจะเป็นระดบั

ความสงู เวลาและจุดท่ีจะถ่ายโอนความรบัผิดชอบ (AIDC-IGD) โดยสามารถดขูอ้มลูลาํดบัขัน้ตอนของการรบัส่ง

เท่ียวบินแต่ละเท่ียวบิน โดยขอ้มูลของเครื่องบินจากประเทศท่ีอยู่ติดกับประเทศไทยเขา้มายังประเทศไทยเป็น

ข้อมูลท่ีสาํคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากหน้าจอ Radar ท่ี ATC ใช้งานจะไม่แสดงหมายเลขเครื่องบินในแต่ละลํา 

(Callsign) หากการรบัขอ้มลูข่าว AIDC ดา้นของเครื่องท่ีจะเขา้ประเทศไทยไมส่าํเรจ็ ซึง่งานวิจยัชิน้นีจ้ะเขา้มาช่วย

แกปั้ญหาดงักล่าวผ่านการใชง้านเว็บไซต ์โดย ATC สามารถทราบรายละเอียดของเครื่องบินทุกลาํได ้แมว้่าการ

กระบวนการส่งข่าว AIDC จะไม่ครบถว้นก็ตาม และวิศวกรผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวในการตรวจสอบ

และประสานงานกบัตา่งประเทศไดใ้นทนัที 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

งานวิจยัชิน้นีเ้พ่ิมความรวดเร็วในการแจง้เตือนและสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการส่งข่าวประเภท AIDC 

ไดใ้นทนัที ซึ่งเป็นการลดภาระการทาํงานของ ATC ในการส่งต่อความรบัผิดชอบของเครื่องบินทางโทรศพัท ์โดย

สว่นตรวจสอบสถานะและขัน้ตอนการส่งข่าว วิศวกรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบติดตามอากาศยานและระบบการ

รบั-ส่งขอ้มลูระหว่างประเทศ สามารถนาํขอ้มลูไปประสานงานกบัต่างประเทศเพ่ือวิเคราะหแ์ละร่วมแกปั้ญหาได้

ในทนัที  
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การตรวจเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

เน่ืองจากการเติบโตของการบินทั่วโลกทาํใหข้อ้มลูดา้นการบินมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้เรื่อยๆ ทาํใหมี้ขอ้มลู

รบัสง่กนัภายในวงการบินเพ่ิมขึน้อย่างมาก จงึเป็นไปไมไ่ดท่ี้มนษุยจ์ะเป็นคนกรองขอ้มลูท่ีตอ้งการใชท้ัง้หมด 

งานวิจยัชิน้นีใ้ชค้อมพิวเตอรส์กดัขอ้มลูท่ีจาํเป็นออกมาจากขอ้ความทัง้หมด โดยเริ่มจาก word tokenize หรือการ

ตดัคาํออกมาจากขอ้ความ โดยใช ้ regular expression (regex) หรือ การกาํหนดรูปแบบเพ่ือคน้หากลุม่คาํ 

หลงัจากนัน้กน็าํรายการของคาํท่ีไดม้ากรองเพ่ือเอาเฉพาะคาํท่ีตอ้งการใชง้านไปผ่านการประมวลโดยคอมพิวเตอร ์

ซึง่มีงานวิจยัจาํนวนมากท่ีใชวิ้ธีการนี ้ยกตวัอย่างเช่น (Preuss, 2017) นาํขอ้มลูในจากออนไลนไ์มว่า่จะเป็นอีเมล, 

ขอ้ความใน twitter หรือ วา่ขอ้มลูอ่ืนๆท่ีอยู่ในรูปแบบของขอ้ความมาทาํ text mining โดยเริ่มตน้จากการทาํ word 

tokenize แลว้นาํคาํท่ีไดม้าเลือกเพ่ือท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนท์างดา้นธุรกิจ (Bispo et al., 2006) เขียน PCRE (Perl 

Compatible Regular Expressions) ใหมเ่พ่ือท่ีจะสามารถทาํงานรว่มกบั hardware จากรูปแบบของ regex ท่ี

งานวิจยัชิน้นีเ้สนอ เพ่ือท่ีจะใชต้รวจสอบการบกุรุกทางเครือข่าย  

สาํหรบังานวิจยัทางดา้นการบินท่ีเก่ียวกบัการจราจรทางอากาศเพ่ือสนบัสนนุจาํนวนเท่ียวบินทั่วโลกท่ี

เพ่ิมขึน้มาก [13] เช่น (Bicakci and Cetintas, 2016) gateway สาํหรบัการรบั-สง่ ข่าวระหวา่งระบบ AFTN เดิม

กบัระบบตามมาตร ATM ใหม ่ (ADEGW) เพ่ือแกไ้ขปัญหาของการเขา้กนัของระบบท่ีถกูพฒันาขึน้ตามมาตรฐาน

ในขณะนัน้ ซึง่มี รูปแบบของข่าวไมเ่หมือนกนั เน่ืองจากรูปแบบของข่าวในมาตรฐานทางดา้นการบินใหมถ่กูคิด

ขึน้มาเพ่ือสนบัสนนุการทาํงานท่ีเป็นอตัโนมติัมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้ยงัเพ่ิมความเรว็และความน่าเช่ือถือของ

ขอ้มลูดว้ย ถา้ระบบท่ี ATC ใชง้านอยู่เดิมตอ้งการข่าวท่ีมาจากระบบใหม ่ โดยปกติแลว้จะรบัข่าวมาแลว้จะมี

ขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ แตถ่า้ผ่าน gateway นีแ้ลว้จะสามารถรบัมาประมวลผลได ้ ในทางกลบักนัระบบใหมก่ไ็ม่

ตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบใหร้องรบัการข่าวรูปแบบเก่า ดงันัน้ ADEGW ก็สามารถปรบัรูปแบบของข่าวจาก

รูปแบบก่าไปเป็นรูปแบบใหมไ่ดด้ว้ยเช่นกนั 

Li (2009) แสดงถงึความเป็นไปไดใ้นการแบ่งปันขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการบินผ่านเครือข่าย โดยไดพ้ฒันาเวบ็

แอปพลิเคชนั ท่ีมีการแสดงผลรว่มกนัระหวา่งขอ้ความ และ กราฟิก ซึง่ใชส้าํหรบัแสดงขอ้มลูตา่งๆ เช่น Runway 

(RWY), และ ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพอากาศ เป็นตน้ ซึง่ฐานขอ้มลูจะถกูอพัเดตโดยอตัโนมติัทกุๆรอบท่ีมีขอ้มลูใหม่

เขา้มา  

  Ayhan et al. (2012, 2013) มีการพฒันาระบบสาํหรบัการรองรบัขอ้มลูท่ีไหลเขา้มาท่ีระบบอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาโปรเจกต ์Boeing Research and Technology (BR&T) Advanced Air 

Traffic Management (AATM) เพ่ือใหมี้กระบวนการในการวิเคราะหข์อ้มลูเหลา่นัน้ไดง่้ายย่ิงขึน้ โดยเป็นขอ้มลูดิบ 

ASDI (Aircraft Situation Display to Industry) โดยจะสง่ไปใน process ท่ีเก่ียวขอ้งและเก็บไวใ้นรูปแบบของไฟล ์

JAVA แอปพลิเคชนั เพ่ืออา่นเอกสารเหลา่นีแ้ลว้นาํขอ้มลูไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มลูท่ีถกูออกแบบมา 

Fuxiang et al. (2006) เน่ืองจากมีระบบท่ีมาสนบัสนนุการทาํงานดา้นการควบคมุจราจรทางอากาศมาก

ขึน้ จงึมีการวิเคราะหก์ารชนกนัของเครื่องบิน โดยนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากดาวเทียมมาตรวจสอบระยะห่างของเท่ียวบินท่ี

อาจจะเกิดการชนกนัใหไ้ดเ้รว็ท่ีสดุและแจง้เตือนให ้ ATC รบัทราบ ซึง่มีหลาย algorithm โดยเสนอขึน้มาตาม 
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(Kuchar et al., 2000) ไดเ้สนอไว ้ ในงานวิจยัชิน้นีจ้ะพิจารณาเพียงการ detect และ alarm เครื่องบินท่ีอาจะชน

กนัเท่านัน้ 

ขอบเขตงานวิจัย 

1 การวิจยันีแ้สดงขอ้มลูการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบทางเวบ็แอปพลิเคชนั 

2 การวิจยันีต้รวจสอบเฉพาะข่าวประเภท AIDC เท่านัน้ 

3 ขอ้มลูเป็นขอ้มลูการรบั-สง่ข่าวระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นเท่านัน้ 

4 แบ่งการตรวจสอบข่าวขอ้มลูการบินออกเป็นเท่ียวบินเขา้ประเทศไทยและเท่ียวบินออกจากประเทศ

ไทย  

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1 ไดเ้ครื่องมือท่ีช่วยเจา้หนา้ท่ีควบคมุจราจรทางอากาศตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของข่าว AIDC 

2 เพ่ิมความปลอดภยัในการบินบนน่านฟ้าประเทศไทย 

3 วิศวกรผูด้แูลระบบติดตามอากาศยาน และ ระบบการสง่ข่าวการบินระหวา่งประเทศ สามารถนาํ

ขอ้มลูไปประสานงานกบัประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือตรวจสอบปัญหาไดใ้นทนัที 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ระบบท่ีใชส้าํหรบัรบั-ส่งความรบัผิดชอบของเครื่องบินระหวา่งประเทศท่ีอยู่ติดกนัท่ีใชใ้นประเทศไทยนัน้ 

ไม่สามารถทาํการแจง้เตือน ATC และบอกรายละเอียดของเครื่องบินลาํท่ีไม่สามารถส่งข่าวไดต้ามกระบวนการ 

อีกทัง้วิศวกรไมส่ามารถตรวจสอบขอ้มลูเพ่ือประสานงานกบัต่างประเทศไดใ้นทนัที งานวิจยัชิน้นีจ้งึตรวจสอบข่าว

การบินประเภท AIDC โดยนาํข่าวการบินท่ีสง่ระหวา่งประเทศไทย และ ประเทศเพ่ือนบา้น ไปผ่านกระบวนการตดั

คาํจากขอ้ความโดยใช ้regex แลว้นาํผลลพัธแ์ต่ละส่วนท่ีไดไ้ปตรวจสอบกระบวนการตามเอกสารของ ICAO ใน 

(AIDC-ICD) 

วิธีการดาเนินการวิจยั 

1. ส่วนของการเกบ็ข้อมูล  

ระบบท่ีใชใ้นการสง่ข่าวการบินระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ เป็นไปตามรูปดา้นลา่ง (รูปท่ี 1) 

 
รูปที ่1 โครงสรา้งระบบการสง่ข่าวการบินของประเทศไทยกบัระบบตา่งประเทศ 
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ลูกศรสีนํา้งินแทนการส่งข่าวจากระบบต่างประเทศแลว้ไปแสดงผลท่ีหนา้จอ Radar ท่ีให ้ATC ใชง้าน 

ส่วนลูกศรสีสม้คือการส่งข่าวจากระบบ Radar ออกไปต่างประเทศ ระบบการส่งข่าวการบินของประเทศไทย

สามารถรบัส่งข่าวไดท้ั้งข่าวท่ีอยู่ในรูปแบบ AMHS และ AFTN แต่ระบบท่ีทาํการประมวลผลและแสดงผลบน

หนา้จอ Radar ท่ี ATC ใชง้านรองรบัเฉพาะข่าวท่ีอยู่ในรูปแบบ AMHS ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีใหมก่วา่ ดงันัน้ข่าวท่ีจะ

ส่งไปตอ้งผ่านระบบแปลงรูปแบบระหว่าง AMHS และ AFTN ดงันัน้งานวิจยัชิน้นีจ้ึงไดน้าํขอ้มูลจากระบบแปลง

รูปแบบระหว่าง AMHS และ AFTN มาใชง้าน เน่ืองจากเป็นจุดท่ีขอ้มลูครบถว้นและไม่กระทบกบัการทาํงานของ

ระบบท่ีใชง้านในปัจจุบัน โดยนาํมาเฉพาะขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งต่อความรบัผิดชอบของเครื่องบิน

ระหวา่งประเทศ 

2. การวเิคราะหข้์อมูล 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจากส่วนของการเก็บขอ้มูลมาตดัขอ้มลูออกเป็นคาํโดยใช ้การรูปแบบหรือกลุ่มคาํท่ีเรา

กาํหนดขึน้เพ่ือเอาไวค้น้หาขอ้ความหรือตวัอกัษรตา่งๆ เพ่ือเช็คว่าตรงตามเง่ือนไขท่ีเรากาํหนดไวห้รือไม ่(regular 

expression) แลว้เก็บเฉพาะข่าว AIDC หลงัจากนัน้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบขัน้ตอนวา่มีการสง่ข่าวครบถว้นตาม

กระบวนการของการรบั-สง่เครื่องบินหรือไม ่(AIDC-ICD) โดยตวัอย่าง regular expression ท่ีงานวิจยันีใ้ชส้าํหรบั

การสง่ตอ่ความรบัผิดชอบสาํหรบัตวัอย่างข่าว AIDC ประเภท  ABI มีดงันี ้

ตวัอย่างข่าว AIDC 

(ABI-FIN142/A0725-VTBS-LUDVI/0221F380-EFHK-8/IS-9/A359/H-

10/SABDE1E2E3GHIJ1J2J4J5M1P2RWXYZ/LB1D1-15/M085F380 1422N10043E LUDVI L507 

TEBOV/M085F400 L507 CEA/N0488F400 R460 LKN M890 SULOM A466 SITAX/N0489F400 M875 

AMDAR/K0909F400 T531URL/K0889F430 M166 IN L169 TU R58 NOTAR/N0427F360 N609 SUMIM 

DCT BIRSI Q141 INTOR-18/PBN/A1B1C1D1L1O1S2 NAV/SBAS RNP2 DAT/1FANSP2PDC SUR/RSP180 

260B DOF/201012 REG/OHLWP EET/VYYF0027 SEL/ACER CODE/461F57 OPR/FIN PER/C RMK/TCAS 

II EQUIPPED) 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอย่างข่าว AIDC ประเภท ABI 

- ประเภทของข่าวการบิน คือ ([A-Z]{3}) ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ ABI 

- หมายเลขเท่ียวบิน คือ ([A-Z]{1,3}[0-9]{1,4}) ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ FIN142 

- สนามบินตน้ทาง คือ -([A-Z]{4})- ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ VTBS 

- สนามบินปลายทาง คือ -([A-Z]{4})-[0-9]{1} ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ EFHK 

- จดุท่ีจะถ่ายโอนความรบัผิดชอบของเครื่องบิน คือ -([A-Z]{3,6})[/] ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ LUDVI 

- เวลาท่ีจะถ่ายโอนความรบัผิดชอบ คือ [/]([0-9]{4})[F] ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ 0221 

- ระดบัความสงูท่ีจะถ่ายโอนความรบัผิดชอบ คือ (F[0-9]{3}) ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากตวัอย่างข่าวคือ F380 

โดยข่าว AIDC แต่ละประเภทจะมีขอ้มูลท่ีส่งแตกต่างกนัออกไป regular expression ท่ีใชจ้ึงแตกต่างกัน

ออกไปเช่นตวัอย่างข่าว ACP (ตารางท่ี 2) ถา้จะหาสนามบินปลายทางแลว้ใช ้regular expression เหมือนกบัข่าว

ประเภท ABI ก็จะหาขอ้มลูไมเ่จอ โดยใช ้regular expression [A-Z]{4}-([A-Z]{4}))[)] แทนสาํหรบัการหาสนามบิน

ปลายทาง ซึง่จะไดผ้ลลพัธอ์อกมาเป็น VTBS 
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(ACP-CPA653/A5175-VHHH-VTBS) 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัอย่างข่าว ACP 

 

 
รูปที ่2 แสดงขัน้ตอนการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบของเครือ่งบนิระหวา่งประเทศจากประเทศเพือ่นบา้นมาประเทศไทย 

 

จากรูปท่ี 2 เป็นขัน้ตอนการสง่ต่อความรบัผิดชอบของเครื่องบินจากประเทศเพ่ือนบา้นมายงัประเทศไทย 

เริ่มตน้จากตรวจสอบว่าเท่ียวบินดังกล่าวมีไดร้ับข่าว ABI เข้ามาท่ีระบบของประเทศไทยไหม หลังจากนั้นก็

ตรวจสอบว่ามีการส่งข่าวครบทุกขั้นตอนของการถ่ายโอนความรบัผิดชอบหรือไม่ ถา้ไม่มีก็แยกเท่ียวบินนัน้ว่า
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กระบวนการส่งต่อเครื่องบินยังไม่ครบเสร็จสมบูรณ์ แต่ถา้เป็นการส่งต่อเครื่องบินจากประเทศไทยไปยงัประเทศ

เพ่ือนบา้น ระบบของประเทศไทยจะสง่ข่าว ABI ออกไปก่อนเพ่ือเป็นการเริ่มกระบวนการโอนความรบัผิดชอบ 

3. การแสดงผลข้อมูล 

 นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกระบวนการในส่วนของการวิเคราะหข์อ้มลูมาแสดงผลในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั 

โดยแยกเป็นเท่ียวบินท่ีจะบินจากประเทศไทยออกไปประเทศเพ่ือนบา้น และ เท่ียวบินท่ีบินจากประเทศเพ่ือนบา้น

เขา้มาท่ีประเทศไทย ซึ่งแสดงขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจาํเป็นตอ้งรูไ้ดแ้ก่ หมายเลขเท่ียวบิน 

ระดบัความสงู เวลา และ จดุท่ีตอ้งการถ่ายโอนความรบัผิดชอบ ถา้เครื่องบินลาํไหนมีปัญหาก็จะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศรบัทราบ อีกทัง้วิศวกรผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบลาํดบัของการส่งข่าว AIDC ของ

เครื่องบินแต่ละลาํได้ว่า เครื่องบินลําท่ีไม่สามารถส่งต่อความรับผิดชอบโดยระบบได้ ไม่สามารถทําตาม

กระบวนการ AIDC ไดใ้นขัน้ตอนไหน (รูปท่ี 2) เพ่ือการประสานงานกบัตา่งประเทศไดใ้นทนัที 

 

ผลการทดลองและวิจารณ ์

ผลการทดลองใชง้านเป็นเวลา 1 เดือน เม่ือเปรียบเทียบการแจง้เตือนโดยงานวิจัยชิน้นีก้บัการท่ีวิศวกร

ค้นหาข้อมูลเอง จํานวน 200 เท่ียวบิน พบว่าข้อมูลท่ีแจ้งเตือนขึน้มากับการค้นหาเองตรงกัน 100% ทําให้

เจา้หนา้ท่ีควบคมุจราจรทางอากาศสามารถระบเุป้าหมายบนหนา้จอ Radar ไดทุ้กจุด แมว้า่เท่ียวบินจะส่งข่าวไม่

ครบทกุขัน้ตอนตามท่ีกาํหนดไวก้็ตาม (รูปท่ี 2) อีกทัง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัสามารถนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปประสานงาน

กบัปลายทางไดใ้นทนัที 

 
รูปที ่3 แสดงขอ้มลูเท่ียวบินท่ีมีการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบของเครื่องบินระหวา่งประเทศจากประเทศเพ่ือนบา้นมา

ประเทศไทย ยอ้นหลงั 6 ชั่วโมง 

 

ATC สามารถทราบไดว้่ามีเท่ียวบินอะไรตอ้งถ่ายโอนความรบัผิดชอบของเครื่องบินบา้ง โดยแยกเป็น

เท่ียวบินขาเขา้ประเทศไทยและเท่ียวบินขาออกจากประเทศไทย แจง้ว่าจะถ่ายโอนความรบัผิดชอบกนัท่ีจุดไหน 

ความสูงเท่าไหร่ โดยจะบอกว่าขัน้ตอนการถ่ายโอนความรบัผิดชอบถึงขัน้ตอนไหนแลว้ ซึ่งเครื่องบินท่ีถ่ายโอน

ความรบัผิดชอบโดยระบบเรียบรอ้ยแลว้จะแสดงเป็นสีเขียว แต่ถา้เท่ียวบินไหนกระบวนการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบ

ไม่ครบทุกขัน้ตอนจะแสดงเป็นสีแดง (รูปท่ี 3) โดยแต่ละเท่ียวบินเจา้หนา้ท่ีควบคมุจราจรทางอากาศ หรือ วิศวกร

ผูด้แูลระบบ สามารถเขา้ไปตรวจสอบขัน้ตอนในการรบัสง่ข่าว เพ่ือสามารถประสานงานกบัตา่งประเทศไดใ้นทนัที 
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รูปที ่4 หนา้จอแสดงตวัอย่างขัน้ตอนการสง่ข่าวการบินประเภท AIDC 

 

จากรูปท่ี 4 แสดงกระบวนการส่งข่าว AIDC ของเท่ียวบิน CAL833 ในสว่นของการ Transfer Of Control 

(TOC) และ Assumption Of Control (AOC) ซึง่เป็นสว่นสดุทา้ยตามกระบวนการท่ีกาํหนด (รูปท่ี 2) เท่ียวบินนีถื้อ

วา่มีกระบวนการสง่ตอ่ความรบัผิดชอบไดส้มบูรณ ์โดยลกูศรสีฟ้าแสดงทิศทางการสง่ข่าว ถา้ชีไ้ปทางขวาแสดงถึง

การส่งข่าวจากประเทศไทยไปยงัตา่งประเทศ และถา้ลกูศรชีไ้ปทางซา้ยแสดงถงึการส่งข่าวจากต่างประเทศมายงั

ประเทศไทย โดยหากข่าวของเท่ียวบินนีมี้ระบบประเทศไทยสง่ข่าว AOC ออกไป แตไ่ม่ไดร้บั LAM กลบัมาก็ยงัถือ

วา่ไมสมบรูณ ์

ในการสง่ข่าว AIDC อาจจะมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ เช่น ระบบจะมีการสง่ข่าวผิดไปจาก format ท่ีกาํหนดไว ้

(รูปท่ี 5) ระบบของประเทศไทยจึงตอบกลับข่าว LRM กลบัไปยังประเทศท่ีส่งข่าวมา โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ

ตรวจสอบและประสานงานกบัตา่งประเทศเพ่ือตรวจสอบขอ้มลูไดใ้นทนัที เพ่ือท่ีขอ้มลูท่ีถกูตอ้งจะไดถ้กูส่งออกมา

ก่อนท่ีเครื่องบินจะถงึจดุท่ีตอ้งถ่ายโอนความรบัผิดชอบ 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการสง่ข่าว AIDC 
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สรุปผลและเสนอแนะ  

การนาํข่าวการบินท่ีเก่ียวกบัการส่งตอ่ความรบัผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศท่ีติดกนัมาทาํ word 

tokenize โดยการใช้ regular expression แลว้นาํผลลัพธ์ท่ีได้ไปตรวจสอบความถูกตอ้งของการส่งต่อความ

รบัผิดชอบของเครื่องบินระหวา่งประเทศ เพ่ือแจง้เตือนให ้ATC และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ ระบบท่ีเสนอ

ในงานวิจยันี ้มีความถูกตอ้งและแมน่ยาํ ไม่วา่จะเป็นการแจง้เตือนใหท้ราบว่าเท่ียวบินในท่ีมีการส่งข่าวไมค่รบทุก

กระบวนการ และ ตรวจสอบขัน้ตอนการส่งวา่พบปัญหาท่ีกระบวนการไหน เพ่ือใหผู้ด้แูลระบบใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ประสานงานกนัระหวา่งประเทศไดร้วดเรว็ย่ิงขึน้  

นอกจากนีใ้นอนาคตสามารถนาํระบบนีไ้ปเสนอใหต้่างประเทศใชง้านเพ่ือท่ีจะสามารถประสานงานกัน

โดยใชข้อ้มลูชดุเดียวกนั และสามารถเพ่ิมความสามารถของระบบนีไ้ดโ้ดยการเช่ือมตอ่กบัระบบการสง่ข่าวการบิน

เพ่ือสง่ขา่วในขัน้ตอนท่ีไมค่รบถว้นใหร้ะบบ Radar Display ประมวลผลเพ่ือความครบถว้นของกระบวนการ 
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