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บทคัดย่อ

ระบบที่ใช้สนับสนุนข้อมูลในการทํางานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller,
ATC) ทํางานในส่วนของการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศ (ข่าว AIDC) พร้อมแสดงข้อมูลที่
สําคัญ ปั จจุบันถ้าเกิดการส่งข่าว AIDC ไม่ครบทุกขัน้ ตอน ATC ต้องส่งต่อความรับผิดชอบผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่ง
อาจจะเกิด human error งานวิจยั ชิน้ นีน้ าํ ข่าว AIDC มาทําการตัดคําจากข้อความโดยใช้การกําหนดรู ปแบบเพื่อ
ค้นหากลุ่มคํา แล้วนําผลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนของกระบวนการการส่งข่าว AIDC ช่วยให้ ATC และ
วิศ วกรสามารถรับ ทราบรายละเอี ย ดของเครื่องบิ น ทุก ลํา เพื่ อ ประสานงานกับ ต่างประเทศได้ในทัน ที แม้ว่า
กระบวนการถ่ายโอนความรับผิดชอบจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม ผลจากงานวิจยั ชิน้ นีช้ ่วยให้สามารถแจ้งเตือน ATC และ
วิศวกรผูเ้ กี่ยวข้อง พร้อมบอกรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง 100%
คําสําคัญ : การส่งต่อความรับผิดชอบของเครือ่ งบินระหว่างประเทศ, ตรวจสอบข่าว, การกําหนดรูปแบบเพื่อค้นหากลุม่ คํา, การตัดคําจาก
ข้อความ

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.
Keyword : Air Traffic Service Inter-Facility Data Communication, AIDC Monitoring, regular expression, word tokenize
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คํานํา
การเพิ่ มขึน้ ของปริมาณเที่ ยวบิ นทั่วโลกทําให้ข่าวสารที่ ส่งกันในวงการบิ นมีปริมาณเพิ่ มขึน้ อย่างมาก
ระบบสื่อสารการบินจึงเข้ามามีบทบาทในการทํางานมากขึน้ ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการส่งข่าวสารข้อมูลการบิน
เช่น ข่าว flight plan, flight movement เป็ นต้น ทําให้ ATC มีภาระในการทํางานมากขึน้ ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ น
การควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางการบินและการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจากสถิติในปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด ประเทศไทยมี
ปริมาณเที่ยวบินที่ ATC ต้องรับผิดชอบเฉลี่ย 3,000 เที่ยวบินต่อวัน จากสาเหตุนีอ้ งค์กรในด้านการบินจึงประชุม
ร่วมกันเพื่อที่จะลดภาระการทํางานของ ATC ซึง่ ส่วนแรกๆที่สามารถทําได้ก็คือการเปลี่ยนขัน้ ตอนการทํางานของ
ATC ในส่วนของการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินของประเทศที่ติดกัน
สําหรับการถ่ายโอนความรับผิดชอบแบบเดิมนัน้ ATC ของทัง้ สองประเทศจะติดต่อประสานงานผ่านทาง
โทรศัพท์ซ่งึ ทําให้ ATC มีภาระงานเพิ่มขึน้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบิน ซึง่ อาจจะ
ส่งผลให้เกิ ด ความผิ ด พลาดระหว่างทํางานได้ โดยประเทศไทยมี ขอ้ ตกลงในการรับ ส่งข่าวเหล่านี ผ้ ่ านระบบ
อัตโนมัติ ซึ่งข่าวรับส่งความรับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศเรียกอีกอย่างว่า AIDC (ATS Inter-facilities
Data Communication) โดยประเทศไทยเชื่อมต่ออยู่กบั ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สหพันธรัฐมาเลเซีย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบข่าว AIDC ทัง้ เครื่องบินที่จะบินเข้ามาในเขตของประเทศ
ไทยและเครื่องบินที่จะบินออกจากเขตของประเทศไทย ซึ่งแสดงข้อมูลที่สาํ คัญของทุกเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็ นระดับ
ความสูง เวลาและจุดที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบ (AIDC-IGD) โดยสามารถดูขอ้ มูลลําดับขัน้ ตอนของการรับส่ง
เที่ยวบิ นแต่ละเที่ ยวบิน โดยข้อมูลของเครื่องบิ นจากประเทศที่ อยู่ติดกับประเทศไทยเข้ามายังประเทศไทยเป็ น
ข้อ มูล ที่ ส าํ คัญ อย่ างยิ่ ง เนื่ อ งจากหน้าจอ Radar ที่ ATC ใช้ง านจะไม่ แ สดงหมายเลขเครื่ อ งบิ น ในแต่ ล ะลํา
(Callsign) หากการรับข้อมูลข่าว AIDC ด้านของเครื่องที่จะเข้าประเทศไทยไม่สาํ เร็จ ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นีจ้ ะเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวผ่านการใช้งานเว็บไซต์ โดย ATC สามารถทราบรายละเอียดของเครื่องบินทุกลําได้ แม้ว่าการ
กระบวนการส่งข่าว AIDC จะไม่ครบถ้วนก็ตาม และวิศวกรผูเ้ กี่ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบ
และประสานงานกับต่างประเทศได้ในทันที
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ พิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเตือนและสามารถตรวจสอบขัน้ ตอนการส่งข่าวประเภท AIDC
ได้ในทันที ซึ่งเป็ นการลดภาระการทํางานของ ATC ในการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินทางโทรศัพท์ โดย
ส่วนตรวจสอบสถานะและขัน้ ตอนการส่งข่าว วิศวกรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบติดตามอากาศยานและระบบการ
รับ-ส่งข้อมูลระหว่างประเทศ สามารถนําข้อมูลไปประสานงานกับต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์และร่วมแก้ปัญหาได้
ในทันที
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การตรวจเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากการเติบโตของการบินทั่วโลกทําให้ขอ้ มูลด้านการบินมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ ทําให้มีขอ้ มูล
รับส่งกันภายในวงการบินเพิ่มขึน้ อย่างมาก
จึงเป็ นไปไม่ได้ท่ีมนุษย์จะเป็ นคนกรองข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ทงั้ หมด
งานวิจยั ชิน้ นีใ้ ช้คอมพิวเตอร์สกัดข้อมูลที่จาํ เป็ นออกมาจากข้อความทัง้ หมด โดยเริ่มจาก word tokenize หรือการ
ตัดคําออกมาจากข้อความ โดยใช้ regular expression (regex) หรือ การกําหนดรู ปแบบเพื่อค้นหากลุม่ คํา
หลังจากนัน้ ก็นาํ รายการของคําที่ได้มากรองเพื่อเอาเฉพาะคําที่ตอ้ งการใช้งานไปผ่านการประมวลโดยคอมพิวเตอร์
ซึง่ มีงานวิจยั จํานวนมากที่ใช้วิธีการนี ้ ยกตัวอย่างเช่น (Preuss, 2017) นําข้อมูลในจากออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ นอีเมล,
ข้อความใน twitter หรือ ว่าข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบของข้อความมาทํา text mining โดยเริ่มต้นจากการทํา word
tokenize แล้วนําคําที่ได้มาเลือกเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ (Bispo et al., 2006) เขียน PCRE (Perl
Compatible Regular Expressions) ใหม่เพื่อที่จะสามารถทํางานร่วมกับ hardware จากรู ปแบบของ regex ที่
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ สนอ เพื่อที่จะใช้ตรวจสอบการบุกรุ กทางเครือข่าย
สําหรับงานวิจยั ทางด้านการบินที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศเพื่อสนับสนุนจํานวนเที่ยวบินทั่วโลกที่
เพิ่มขึน้ มาก [13] เช่น (Bicakci and Cetintas, 2016) gateway สําหรับการรับ-ส่ง ข่าวระหว่างระบบ AFTN เดิม
กับระบบตามมาตร ATM ใหม่ (ADEGW) เพื่อแก้ไขปั ญหาของการเข้ากันของระบบที่ถกู พัฒนาขึน้ ตามมาตรฐาน
ในขณะนัน้ ซึง่ มี รูปแบบของข่าวไม่เหมือนกัน เนื่องจากรู ปแบบของข่าวในมาตรฐานทางด้านการบินใหม่ถกู คิด
ขึน้ มาเพื่อสนับสนุนการทํางานที่เป็ นอัตโนมัติมากยิ่งขึน้
นอกจากนัน้ ยังเพิ่มความเร็วและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลด้วย ถ้าระบบที่ ATC ใช้งานอยู่เดิมต้องการข่าวที่มาจากระบบใหม่ โดยปกติแล้วจะรับข่าวมาแล้วจะมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ แต่ถา้ ผ่าน gateway นีแ้ ล้วจะสามารถรับมาประมวลผลได้ ในทางกลับกันระบบใหม่กไ็ ม่
ต้องการที่จะพัฒนาระบบให้รองรับการข่าวรู ปแบบเก่า ดังนัน้ ADEGW ก็สามารถปรับรู ปแบบของข่าวจาก
รู ปแบบก่าไปเป็ นรู ปแบบใหม่ได้ดว้ ยเช่นกัน
Li (2009) แสดงถึงความเป็ นไปได้ในการแบ่งปั นข้อมูลที่เกี่ยวกับการบินผ่านเครือข่าย โดยได้พฒ
ั นาเว็บ
แอปพลิเคชัน ที่มีการแสดงผลร่วมกันระหว่างข้อความ และ กราฟิ ก ซึง่ ใช้สาํ หรับแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น Runway
(RWY), และ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึง่ ฐานข้อมูลจะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติทกุ ๆรอบที่มีขอ้ มูลใหม่
เข้ามา
Ayhan et al. (2012, 2013) มีการพัฒนาระบบสําหรับการรองรับข้อมูลที่ไหลเข้ามาที่ระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรเจกต์ Boeing Research and Technology (BR&T) Advanced Air
Traffic Management (AATM) เพื่อให้มีกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ ได้ง่ายยิ่งขึน้ โดยเป็ นข้อมูลดิบ
ASDI (Aircraft Situation Display to Industry) โดยจะส่งไปใน process ที่เกี่ยวข้องและเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์
JAVA แอปพลิเคชัน เพื่ออ่านเอกสารเหล่านีแ้ ล้วนําข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ถกู ออกแบบมา
Fuxiang et al. (2006) เนื่องจากมีระบบที่มาสนับสนุนการทํางานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศมาก
ขึน้ จึงมีการวิเคราะห์การชนกันของเครื่องบิน โดยนําข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมมาตรวจสอบระยะห่างของเที่ยวบินที่
อาจจะเกิดการชนกันให้ได้เร็วที่สดุ และแจ้งเตือนให้ ATC รับทราบ ซึง่ มีหลาย algorithm โดยเสนอขึน้ มาตาม
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(Kuchar et al., 2000) ได้เสนอไว้ ในงานวิจยั ชิน้ นีจ้ ะพิจารณาเพียงการ detect และ alarm เครื่องบินที่อาจะชน
กันเท่านัน้
ขอบเขตงานวิจัย
1 การวิจยั นีแ้ สดงข้อมูลการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบทางเว็บแอปพลิเคชัน
2 การวิจยั นีต้ รวจสอบเฉพาะข่าวประเภท AIDC เท่านัน้
3 ข้อมูลเป็ นข้อมูลการรับ-ส่งข่าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านัน้
4 แบ่งการตรวจสอบข่าวข้อมูลการบินออกเป็ นเที่ยวบินเข้าประเทศไทยและเที่ยวบินออกจากประเทศ
ไทย
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1 ได้เครื่องมือที่ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศตรวจสอบข้อผิดพลาดของข่าว AIDC
2 เพิ่มความปลอดภัยในการบินบนน่านฟ้าประเทศไทย
3 วิศวกรผูด้ แู ลระบบติดตามอากาศยาน และ ระบบการส่งข่าวการบินระหว่างประเทศ สามารถนํา
ข้อมูลไปประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตรวจสอบปั ญหาได้ในทันที

อุปกรณ์และวิธีการ
ระบบที่ใช้สาํ หรับรับ-ส่งความรับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศที่อยู่ติดกันที่ใช้ในประเทศไทยนัน้
ไม่สามารถทําการแจ้งเตือน ATC และบอกรายละเอียดของเครื่องบินลําที่ไม่สามารถส่งข่าวได้ตามกระบวนการ
อีกทัง้ วิศวกรไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อประสานงานกับต่างประเทศได้ในทันที งานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ ตรวจสอบข่าว
การบินประเภท AIDC โดยนําข่าวการบินที่สง่ ระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน ไปผ่านกระบวนการตัด
คําจากข้อความโดยใช้ regex แล้วนําผลลัพธ์แต่ละส่วนที่ได้ไปตรวจสอบกระบวนการตามเอกสารของ ICAO ใน
(AIDC-ICD)
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ส่วนของการเก็บข้อมูล
ระบบที่ใช้ในการส่งข่าวการบินระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เป็ นไปตามรูปด้านล่าง (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 โครงสร้างระบบการส่งข่าวการบินของประเทศไทยกับระบบต่างประเทศ
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ลูกศรสีนาํ้ งินแทนการส่งข่าวจากระบบต่างประเทศแล้วไปแสดงผลที่ หน้าจอ Radar ที่ให้ ATC ใช้งาน
ส่วนลูกศรสีส ม้ คื อการส่งข่าวจากระบบ Radar ออกไปต่างประเทศ ระบบการส่งข่าวการบิ นของประเทศไทย
สามารถรับส่งข่าวได้ทั้งข่าวที่ อยู่ในรู ปแบบ AMHS และ AFTN แต่ระบบที่ ทาํ การประมวลผลและแสดงผลบน
หน้าจอ Radar ที่ ATC ใช้งานรองรับเฉพาะข่าวที่อยู่ในรู ปแบบ AMHS ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ใหม่กว่า ดังนัน้ ข่าวที่จะ
ส่งไปต้องผ่านระบบแปลงรู ปแบบระหว่าง AMHS และ AFTN ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นีจ้ ึงได้นาํ ข้อมูลจากระบบแปลง
รู ปแบบระหว่าง AMHS และ AFTN มาใช้งาน เนื่องจากเป็ นจุดที่ขอ้ มูลครบถ้วนและไม่กระทบกับการทํางานของ
ระบบที่ ใช้งานในปั จจุบัน โดยนํามาเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการส่งต่อความรับผิ ดชอบของเครื่องบิ น
ระหว่างประเทศ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้มาจากส่วนของการเก็บข้อมูลมาตัดข้อมูลออกเป็ นคําโดยใช้ การรู ปแบบหรือกลุ่มคําที่เรา
กําหนดขึน้ เพื่อเอาไว้คน้ หาข้อความหรือตัวอักษรต่างๆ เพื่อเช็คว่าตรงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้หรือไม่ (regular
expression) แล้วเก็บเฉพาะข่าว AIDC หลังจากนัน้ นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบขัน้ ตอนว่ามีการส่งข่าวครบถ้วนตาม
กระบวนการของการรับ-ส่งเครื่องบินหรือไม่ (AIDC-ICD) โดยตัวอย่าง regular expression ที่งานวิจยั นีใ้ ช้สาํ หรับ
การส่งต่อความรับผิดชอบสําหรับตัวอย่างข่าว AIDC ประเภท ABI มีดงั นี ้
ตัวอย่างข่าว AIDC
(ABI-FIN142/A0725-VTBS-LUDVI/0221F380-EFHK-8/IS-9/A359/H10/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)
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข่าว AIDC ประเภท ABI
- ประเภทของข่าวการบิน คือ ([A-Z]{3}) ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ ABI
- หมายเลขเที่ยวบิน คือ ([A-Z]{1,3}[0-9]{1,4}) ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ FIN142
- สนามบินต้นทาง คือ -([A-Z]{4})- ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ VTBS
- สนามบินปลายทาง คือ -([A-Z]{4})-[0-9]{1} ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ EFHK
- จุดที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบของเครื่องบิน คือ -([A-Z]{3,6})[/] ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ LUDVI
- เวลาที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบ คือ [/]([0-9]{4})[F] ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ 0221
- ระดับความสูงที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบ คือ (F[0-9]{3}) ผลลัพธ์ท่ีได้จากตัวอย่างข่าวคือ F380
โดยข่าว AIDC แต่ละประเภทจะมีขอ้ มูลที่ส่งแตกต่างกันออกไป regular expression ที่ใช้จึงแตกต่างกัน
ออกไปเช่นตัวอย่างข่าว ACP (ตารางที่ 2) ถ้าจะหาสนามบินปลายทางแล้วใช้ regular expression เหมือนกับข่าว
ประเภท ABI ก็จะหาข้อมูลไม่เจอ โดยใช้ regular expression [A-Z]{4}-([A-Z]{4}))[)] แทนสําหรับการหาสนามบิน
ปลายทาง ซึง่ จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็ น VTBS
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(ACP-CPA653/A5175-VHHH-VTBS)
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างข่าว ACP

รู ปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการส่งต่อความรับผิดชอบของเครือ่ งบินระหว่างประเทศจากประเทศเพือ่ นบ้านมาประเทศไทย
จากรู ปที่ 2 เป็ นขัน้ ตอนการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย
เริ่ม ต้น จากตรวจสอบว่าเที่ ย วบิ น ดังกล่าวมี ได้รับ ข่ าว ABI เข้ามาที่ ระบบของประเทศไทยไหม หลังจากนั้น ก็
ตรวจสอบว่ามีการส่งข่าวครบทุกขั้นตอนของการถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าไม่มีก็แยกเที่ ยวบิ นนัน้ ว่า
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กระบวนการส่งต่อเครื่องบินยังไม่ครบเสร็จสมบูรณ์ แต่ถา้ เป็ นการส่งต่อเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ระบบของประเทศไทยจะส่งข่าว ABI ออกไปก่อนเพื่อเป็ นการเริ่มกระบวนการโอนความรับผิดชอบ
3. การแสดงผลข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากกระบวนการในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาแสดงผลในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
โดยแยกเป็ นเที่ยวบินที่จะบินจากประเทศไทยออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และ เที่ยวบินที่บินจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาที่ประเทศไทย ซึ่งแสดงข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ ควบคุมจราจรทางอากาศจําเป็ นต้องรู ไ้ ด้แก่ หมายเลขเที่ยวบิ น
ระดับความสูง เวลา และ จุดที่ตอ้ งการถ่ายโอนความรับผิดชอบ ถ้าเครื่องบินลําไหนมีปัญหาก็จะแสดงให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศรับทราบ อีกทัง้ วิศวกรผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบลําดับของการส่งข่าว AIDC ของ
เครื่ อ งบิ น แต่ ล ะลํา ได้ว่ า เครื่ อ งบิ น ลําที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ต่ อ ความรับ ผิ ด ชอบโดยระบบได้ ไม่ ส ามารถทําตาม
กระบวนการ AIDC ได้ในขัน้ ตอนไหน (รู ปที่ 2) เพื่อการประสานงานกับต่างประเทศได้ในทันที

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการทดลองใช้งานเป็ นเวลา 1 เดือน เมื่อเปรียบเทียบการแจ้งเตือนโดยงานวิจัยชิน้ นีก้ บั การที่วิศวกร
ค้น หาข้อ มูล เอง จํานวน 200 เที่ ย วบิ น พบว่าข้อ มูล ที่ แ จ้งเตื อนขึน้ มากับ การค้น หาเองตรงกัน 100% ทําให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถระบุเป้าหมายบนหน้าจอ Radar ได้ทุกจุด แม้วา่ เที่ยวบินจะส่งข่าวไม่
ครบทุกขัน้ ตอนตามที่กาํ หนดไว้ก็ตาม (รู ปที่ 2) อีกทัง้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประสานงาน
กับปลายทางได้ในทันที

รู ปที่ 3 แสดงข้อมูลเที่ยวบินที่มีการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านมา
ประเทศไทย ย้อนหลัง 6 ชั่วโมง
ATC สามารถทราบได้ว่ามีเที่ ยวบิ นอะไรต้องถ่ายโอนความรับผิดชอบของเครื่องบินบ้าง โดยแยกเป็ น
เที่ยวบินขาเข้าประเทศไทยและเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย แจ้งว่าจะถ่ายโอนความรับผิดชอบกันที่จุดไหน
ความสูงเท่าไหร่ โดยจะบอกว่าขัน้ ตอนการถ่ายโอนความรับผิดชอบถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว ซึ่งเครื่องบิ นที่ ถ่ายโอน
ความรับผิดชอบโดยระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงเป็ นสีเขียว แต่ถา้ เที่ยวบินไหนกระบวนการส่งต่อความรับผิดชอบ
ไม่ครบทุกขัน้ ตอนจะแสดงเป็ นสีแดง (รู ปที่ 3) โดยแต่ละเที่ยวบินเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือ วิศวกร
ผูด้ แู ลระบบ สามารถเข้าไปตรวจสอบขัน้ ตอนในการรับส่งข่าว เพื่อสามารถประสานงานกับต่างประเทศได้ในทันที
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รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงตัวอย่างขัน้ ตอนการส่งข่าวการบินประเภท AIDC
จากรู ปที่ 4 แสดงกระบวนการส่งข่าว AIDC ของเที่ยวบิน CAL833 ในส่วนของการ Transfer Of Control
(TOC) และ Assumption Of Control (AOC) ซึง่ เป็ นส่วนสุดท้ายตามกระบวนการที่กาํ หนด (รู ปที่ 2) เที่ยวบินนีถ้ ือ
ว่ามีกระบวนการส่งต่อความรับผิดชอบได้สมบูรณ์ โดยลูกศรสีฟ้าแสดงทิศทางการส่งข่าว ถ้าชีไ้ ปทางขวาแสดงถึง
การส่งข่าวจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ และถ้าลูกศรชีไ้ ปทางซ้ายแสดงถึงการส่งข่าวจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย โดยหากข่าวของเที่ยวบินนีม้ ีระบบประเทศไทยส่งข่าว AOC ออกไป แต่ไม่ได้รบั LAM กลับมาก็ยงั ถือ
ว่าไมสมบูรณ์
ในการส่งข่าว AIDC อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ เช่น ระบบจะมีการส่งข่าวผิดไปจาก format ที่กาํ หนดไว้
(รู ปที่ 5) ระบบของประเทศไทยจึงตอบกลับข่าว LRM กลับไปยังประเทศที่ส่งข่าวมา โดยผูท้ ่ี เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบและประสานงานกับต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที เพื่อที่ขอ้ มูลที่ถกู ต้องจะได้ถกู ส่งออกมา
ก่อนที่เครื่องบินจะถึงจุดที่ตอ้ งถ่ายโอนความรับผิดชอบ

รู ปที่ 5 แสดงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ ในการส่งข่าว AIDC
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สรุ ปผลและเสนอแนะ

การนําข่าวการบินที่เกี่ยวกับการส่งต่อความรับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศที่ติดกันมาทํา word
tokenize โดยการใช้ regular expression แล้วนําผลลัพ ธ์ท่ี ได้ไปตรวจสอบความถู ก ต้องของการส่ งต่ อความ
รับผิดชอบของเครื่องบินระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งเตือนให้ ATC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ ระบบที่เสนอ
ในงานวิจยั นี ้ มีความถูกต้องและแม่นยํา ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้งเตือนให้ทราบว่าเที่ยวบินในที่มีการส่งข่าวไม่ครบทุก
กระบวนการ และ ตรวจสอบขัน้ ตอนการส่งว่าพบปั ญหาที่กระบวนการไหน เพื่อให้ผดู้ แู ลระบบใช้เป็ นข้อมูลในการ
ประสานงานกันระหว่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึน้
นอกจากนีใ้ นอนาคตสามารถนําระบบนีไ้ ปเสนอให้ต่างประเทศใช้งานเพื่อที่จะสามารถประสานงานกัน
โดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน และสามารถเพิ่มความสามารถของระบบนีไ้ ด้โดยการเชื่อมต่อกับระบบการส่งข่าวการบิน
เพื่อส่งข่าวในขัน้ ตอนที่ไม่ครบถ้วนให้ระบบ Radar Display ประมวลผลเพื่อความครบถ้วนของกระบวนการ
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