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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดลําดับและหาแนวการปองกันการเขาใกลกันของเครื่องบินขณะเขามา

ลงที่สนามบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ  ในการศึกษานี้จะใช

สนามบินสมุยเปนกรณีศึกษา ซึ่งจะใชโปรแกรม Visual basic ในการศึกษา โดยจําลองแผนที่เรดารสนามบินสมุย 

แบบเครื่องบินที่เขามาทําการลง เสนทางการบิน และสถานการณจริง ในการวิจัยนี้ไดศึกษารูปแบบการจัดลําดับ

การเขาลงจอดของเครื่องบิน ณ สนามบินสมุย โดยทําการตรวจสอบเวลาที่คาดวาจะลงจอดของเครื่องบินแตละคูให

มีระยะหางที่เพียงพอ ถาโปรแกรมจะตรวจสอบวามีเครื่องบินคูใดที่มีระยะหางไมเพียงพอ โปรแกรมจะทําการ

คํานวณหารูปแบบวิธีการเขาลงจอดของเครื่องบนลําหลัง เพื่อใหไดระยะหางที่เพียงพอ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานสภาพ

อากาศปกติไมมีอุปสรรคตอการบิน ซึ่งมีวิธีการดังตอไปน้ี  

1. ใชการลดความเร็วของเครื่องลําหลัง 
2. เพิ่มระยะทาง(Track) ของเครื่องลําหลัง 

3. ใชทั้งการลดความเร็วและเพิ่มระยะทางของเครื่องลําหลัง 
4. การบินวนรอ (Hold) 

ในการวัดผลการทดลองจะใชวิธีเปรียบเทียบจํานวนคําส่ังและเวลาการลงจอดที่โปรแกรมใชในการจัดการ

การเขามาลงของเครื่องบินกับจํานวนคําส่ังและเวลาการลงจอดที่เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศใชในการ

จัดการจราจรทางอากาศในสถานการณเดียวกัน ผลการทดลองพบวาการใชโปรแกรมในการจัดลําดับการเขาลงของ

เครื่องบิน ณ สนามบินสมุยจะใชจํานวนคําส่ังและเวลาลงจอดของเครื่องบินดีกวากรณีที่มีเจาหนาที่ควบคุม

การจราจรทางอากาศ 
 

คําสําคัญ : การจัดลําดับ  การเขาใกลกันของเครื่องบิน  การควบคุมจราจรทางอากาศ 

 

ABSTRACT 
The objective of Study and Development the System of Aircraft Sequencing in Approach Area 

is to solve the problem of collision between arriving aircraft in approach area. In addition to increase the 

efficiency and effectiveness of Air Traffic Controller (ATC). In this study, Samui Airport is the case study. 

Visual Basic program is used to create and run program. The information of airport, type of aircraft, 

traffic and map of approach is duplicated from the Aeronautical Information Publication (AIP), Thailand, 

Radar’s map and real situation. 
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The program will run conflict detection on every pairs of aircraft in the approach area which 

their interval time for landing are not enough for separation. Any detected pairs of aircraft will figure out 

by aircraft conflict resolution. At the same time, the program will assign the sequence of traffic base on 

good weather condition. It calculates from Estimated Time Arrival (ETA) and type of aircraft. After that it 

will manage by 

1. Reduce approach speed of succeeding aircraft 

2. Vector for increase track mile of succeeding aircraft. 

3. Reduce approach speed and vector the succeeding aircraft. 

4. Hold 

The measurement of the study is compared order and landed time between program’s order 

and ATC’s order in the same situation. The result of the program has command’s order and minimum 

delay for aircraft better than ATC’s command. 
 

Keywords : sequencing, conflict resolution, air traffic control 
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คํานํา 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการบินขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคในเรื่องของการเดินทางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทําใหเกิดสายการบินขึ้นมาจํานวนมาก มีผลตอ

การใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งเปนการจัดระบบการขนสงทางอากาศตามระเบียบของกรมการขนสงทาง

อากาศและเปนไปตามมาตรฐานสากลที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดกําหนดไว จากปริมาณ

เที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดความหนาแนนของการจราจรทางอากาศ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความลาชาและมีโอกาส

ที่จะเกิดการเขาใกลกันของเครื่องบินขณะเขามาทําการลง  ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการแกปญหาการ

เขาใกลกันของเครื่องบินซึ่งจะใชมาตรฐานของ ICAO นั่นคือตองมีระยะหางในแนวราบของเครื่องบินคูใดๆที่ความ

สูงเดียวกันไมนอยกวา 5 NM และระยะหางในแนวดิ่งตองไมนอยกวา 1000 ฟุต ทั้งขางบนและขางลาง และไดมี

การศึกษาการแกปญหาการเขาใกลกันของเครื่องบินที่ขณะเขามาทําการลงที่สนามบินสากลกรุงเทพฯ (อนุเชฎฐ, 

2547) โดยใชการเขียนโปรแกรม JAVA เขาแกปญหาการเขาใกลกันของเครื่องบิน แตยังมีขอจํากัดในเรื่องของ

ความเร็วและความสูงที่ทําการทดลองซึ่งไมสัมพันธความเปนจริง ตอมามีผูวิจัยไดทําการศึกษาการจําลองการลง

จอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันดวยคอมพิวเตอร (สรศักดิ์, 2551) ซึ่งเปนการศึกษาในเชิงสามมิติ แต

งานวิจัยนี้ยังคงใชชนิดของอากาศยานเพียงแบบเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงไดทําการศึกษาและพัฒนาระบบการ

จัดลําดับของเครื่องบินขณะเขาสูสนามบิน โดยใชสนามบินสมุยเปนกรณีศึกษา 

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
ในการทดลองใชเครื่อง Intel Pentium Dual Core Processor T2330 (1.6 GHz) หนวยความจาํ 1024 

MB โดยใชโปรแกรม Visual Basic เขียนโปรแกรมและแสดงผลดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  โปรแกรมจัดการจราจรทางอากาศ 

ในการทดลองจะนําขอมูลสนามบิน แบบของเครื่องบิน จํานวนเครื่องบินที่เขามาทําการลง เสนทางที่เขา

มาของเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติของสนามบินที่ใชจริงดังภาพที่ 2 ของสนามบินสมุยมาทําการทดลอง 

 
ภาพที่ 2  แสดงภาพหนาจอเรดาร ณ หองปฏบิัติงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

โดยในการทดลองจะทําการทดลองในสถานการณที่สภาพอากาศปกติ ไมมีการบินของเครื่องบิน VIP และ

ศึกษาในกรณีที่เครื่องบินเขามาลงเทานั้น จํานวนเครื่องที่ใชในการทดลองสูงสุดคือ 6 ลํา เพราะในกรณีที่มีเฉพาะ

เครื่องบินที่เขามาลง ณ สนามบินสมุย มีสถิติเครื่องลงจอดสูงสุด 4 ลําในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน ในการจัด

ระยะหางของเครื่องบินจะใชเกณฑมาตราฐานขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil 

Aviation Organization, ICAO) และ ระเบียบปฎิบัติ (Local Procedure) ของสนามบินสมุย การจัดลําดับของ

เครื่องบินที่เขามาทําการลงจะพิจารณาจากเวลาที่คาดวาจะมาถึง (Estimated Time Arrival) และโปรแกรมจะใช

วิธีการการจัดการดังตอไปน้ี 
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1. ลดความเร็วของเครื่องบินลําหลัง 
2. เพิ่มระยะทางของเครื่องบินลําหลัง 
3. ลดความเร็วและเพิ่มระยะทางของเครื่องบินลําหลัง 
4. บินวนรอ 

โดยวิธีการดังกลาวสามารถแสดงดังภาพ 

 

ภาพที่ 3  แผนวิธีการจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
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ในการวัดผลการทดลองจะใชการเปรียบเทียบจํานวนคําส่ังและเวลาลงจอดของเครื่องบินระหวางโปรแกรม

จัดการจราจรทางอากาศกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ โดยนําสถิติของเครื่องบินที่ผานมาใชในการทําการ

ทดลอง ทั้งนี้ตองเปนสถานการณเดียวกัน จํานวนเครื่องเทากัน โดยจะเริ่มจากการจัดการเครื่องบินที่เขามาลง 2 ลํา

แบบเดียวกันเขามาในทิศทางเดียวกัน จนกระทั่งเครื่องบินที่เขามาลงมีจํานวน 6 ลํา ตางแบบกันและเขามาใน

ทิศทางที่ตางกัน ตามสถิติของสนามบินสมุย 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลระยะเวลาที่ใชในออกจากทางวิ่ง 
จากการทดลองจับเวลาในการออกจากทางวิ่งของเครื่องบินหลังจากลงจอด ณ สนามบินสมุย ดังแสดง

ตามตารางที่ 1  โดยแบงตามชนิดของเครื่องบิน ระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552 

 

ตารางที่ 1  แสดงระยะเวลาที่ใชในการออกจากทางวิ่ง 

แบบเครือ่งบนิ จํานวนเที่ยวบิน เวลานอยที่สดุ เวลามากที่สุด เวลาเฉลี่ย 

B712 73 2 นาที 10 วินาที 3 นาที 20 วินาที 3 นาที 

A319 68 2 นาที 25 วินาที 3 นาที 30 วินาที 3 นาที 10 วินาที 

AT72 76 1 นาที 40 วินาที 2 นาที 30 วินาที 2 นาที 10 วินาที 

F50 14 1 นาที 45 วินาที 2 นาที 40 วินาที 2 นาที 15 วินาที 

B734 22 2 นาที 20 วินาที 3 นาที 30 วินาที 3 นาที 10 วินาที 

 
2. ผลการทดลองจากขอมูลตางรางบินสนามบินสมุย 

จากการเก็บขอมูลของการลงจอดของเครื่องบิน ณ สนามบินสมุย ในวันที่สภาวะอากาศปกติ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 เพื่อนํามาเปนขอมลูการทําการทดลองโปรแกรมจัดลําดับการเขาลงจอดของเครื่องบิน ชวงเวลาที่พบการ

เขาใกลกันของเครื่องบินจะมีสองชวงเวลาคือ 1.ชวงเวลา 1000-1100 น. และ 2.ชวงเวลา 1600–1900 น. 
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ตารางที่ 2  แสดงขอมูลตารางการบิน ณ สนามบินสมุย เมือ่วันที่ 2 กันยายน 2552 

แบบ
เครื่องบิน  

ชื่อเรียก
ขาน  

 สนามบิน 
ตนทาง 

เวลา 
(ตารางบิน)  

เวลา 
(ลงจอด) 

จํานวนคําสั่ง  

A319 PG103 BKK 0705 0706 2 

B734 TG281 BKK 0855 0905 2 

A319 PG123 BKK 0920 0918 2 

AT72 PG127 BKK 1030 1032 2 

AT72 PG252 HKT 1030 1036 4 

A319 PG805 BKK 1045 1053 2 

AT72 FM3608 SZB 1100 1113 2 

A319 PG242 CNX 1140 1145 2 

A319 PG133 BKK 1205 1216 2 

A319 PG135 BKK 1305 1324 2 

B717 PG153 BKK 1405 1420 2 

A319 PG961 BKK 1550 1555 2 

AT72 PG165 BKK 1635 1647 2 

A319 PG906 BKK 1640 1653 3 

B734 TG287 BKK 1705 1700 4 

A319 PG218 BKK 1740 1747 2 

AT72 PG294 UTP 1820 1835 4 

B717 PG171 BKK 1820 1829 2 

A319 PG806 HKG 1900 1923 2 

AT72 PG256 HKT 1935 1947 2 

A319 PG962 SIN 2055 2058 2 

AT72 PG187 BKK 2115 2124 2 

A319 PG199 BKK 2200 2203 2 

 
3. ผลการทดลองชวงเวลา 1000 – 1100 น. และ 1600 – 1900 น. 

จากการทดลองโดยใชโปรแกรมในการจัดลําดับการเขาลงจอดของเครื่องบินพบวา โปรแกรมจะใหผลของ

เวลาในการลงจอดของเครื่องบินดีกวาเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางโปรแกรมจัดการจราจรทางอากาศกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง 

 อากาศ 

เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ โปรแกรมจัดการจราจรทางอากาศ 
ชื่อเรียนขาน 

เวลา 
(ตรางบนิ) เวลาลงจอด จํานวนคําสั่ง เวลาลงจอด จํานวนคําสั่ง 

PG127 1030 1032 2 1032 1 

PG252 1030 1036 4 1036 1 

PG805 1045 1053 2 1053 1 

FM3608 1100 1113 2 1113 1 

PG165 1635 1647 2 1647 1 

PG906 1640 1653 3 1652 1 

TG287 1705 1700 4 1700 1 

PG218 1740 1747 2 1747 1 

PG294 1820 1835 4 1834 1 

PG171 1820 1829 2 1829 1 

 
4. ผลการทดลองโดยจําลองรูปแบบการจราจรทางอากาศ 

การทดลองนี้เปนจําลองสถานการณของการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินสมุย โดยการนําสถิติปริมาณ

งานควบคุมจราจรทางอากาศที่มีสูงในแตละชวงเวลามาทําการทดลอง แสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางโปรแกรมจัดการจราจรทางอากาศกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง 

 อากาศโดยการจําลองสถานกาณ 

เจาหนาที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ 

โปรแกรมจัดการจราจร 
ทางอากาศ 

จํานวน
เครื่องบิน 

แบบ
เครื่องบิน 

เวลาลงจอด จํานวนคําสั่ง เวลาลงจอด จํานวนคําสั่ง 

2 แบบเดียวกัน ลาชาไมเกิน 2 นาที ไมเกิน 4 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 2 คําส่ัง 

 ตางแบบกัน ลาชาไมเกิน 2 นาที ไมเกิน 5 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 2 คําส่ัง 

4 แบบเดียวกัน ลาชาไมเกิน 4 นาที ไมเกิน 11 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 4 คําส่ัง 

 ตางแบบกัน ลาชาไมเกิน 6 นาที ไมเกิน 15 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 4 คําส่ัง 

6 แบบเดียวกัน   ลาชาไมเกิน 6 นาที ไมเกิน 17 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 6 คําส่ัง 

  ตางแบบกัน  ลาชาไมเกิน 14 นาที ไมเกิน 24 คําส่ัง ตามเวลที่กําหนด 6 คําส่ัง 

 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 802 

สรุปผลและเสนอแนะ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคพัฒนาระบบการจัดลําดับของเครื่องบินขณะเขาสูสนามบิน โดยการหา

วิธีการในการจัดลําดับการเขามาลงของเครื่องบิน เพื่อลดความลาชาและจํานวนคําส่ังที่ใชในการสั่งเครื่องบิน  แต

ยังคงรักษามาตรฐานการบิน โดยใชมาตรฐานสากล จากการทดลองพบวาเมื่อใชโปรแกรมในการคํานวณวิธีเพื่อเขา

ลงจอด จะใชจํานวนคําส่ังและเวลานอยกวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนั้นสามารถ

สรุปไดวาการทํางานของโปรแกรมในสถานการณที่สรางขึ้นสามารถทํางานไดดีกวาการทํางานของเจาหนาที่

ควบคุมจราจรทางอากาศ 

แตเนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้มีขอบเขตของในการศึกษาเฉพาะการจัดลําดับเครื่องบินขาเขาเทานั้น ซึ่ง

ในทางปฏิบัติจะมีเครื่องบินขาออกดวย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมใหครอบคลุม

เครื่องบินขาออก ซึ่งจะทําใหใกลเคียงกับความเปนจริงและสามารถนํามาใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น   
 

เอกสารอางอิง 
รําจวน นภีตะภฎั, บริการควบคุมจราจรทางอากาศ, บริษัท วิทยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด, 2538   

อนุเชฏฐ วงศสายัณห, พัฒนาระบบการแกไขปญหาการเขาใกลกันของเครื่องบินขณะเขาสูสนามบิน, 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2547 

นายสรศักดิ์ ไชยเลิศ, การจําลองการลงจอดของเครื่องบนิที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันดวยคอมพิวเตอร. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 
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