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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างโปรแกรมส าหรับการช่วยคน้หาเส้นทางโดยใช้หลกัการ 

Dijkstra's algorithm ซ่ึงตวัโปรแกรมถูกออกแบบมาให้สามารถคน้หาเส้นทางในสภาพภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนั
ส าหรับทหารท่ีมีความสามารถในการลาดตระเวนภูมิศาสตร์ต่างกนั ซ่ึงสาเหตุท่ีใช้ Dijkstra's algorithm ใน
การพฒันาโปรแกรมเน่ืองจากอลักอลิทึมดงักล่าวสามารถช่วยคน้หาเส้นทางท่ีมีระยะสั้นท่ีสุดและง่ายในการ
พฒันาดว้ยภาษาโปรแกรม เม่ือเทียบกบังานวิจยัส่วนมาก Dijkstra's algorithm มกัจะเป็นการใช้อลักอลิทึม
ในการคน้หาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุดโดยก าหนดค่าน ้ าหนักแบบตายตวัแต่งานวิจยัดงักล่าวจะมีความแตกต่าง
ตรงท่ีผูใ้ชง้านโปรแกรมสามารถก าหนดและปรับแต่งค่าน ้ าหนกัของระยะทางไดด้ว้ยตวัเองท าใหส้ามารถใช้
งานโปรแกรมคน้หาเส้นทางได้แบบยืดหยุ่นอีกทั้งโปรแกรมค้นหาเส้นทางท่ีได้พฒันาข้ึนมายงัมีระบบ
ค านวนระยะทางระหวา่งโหนดแบบอตัโนมติัซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถก าหนดระยะทางระหวา่งโหนดได้
ใกลเ้คียงกบัมาตราส่วนแผนท่ีจริง 
ค าส าคัญ: ขั้นตอนวธีิของไดกส์ตรา, แผนท่ีทหาร  

Abstract 
This paper purpose to create a program for helping to search for routes using the Dijkstra's 

algorithm. The program is designed to be able to search for different geographic routes for soldiers with 
different geographic patrol capabilities. Which the reason for using Dijkstra to develop the program because 
such algorithms can help to find the shortest path and easy to develop with programming languages. When 
comparing this research with most research,. It is evident that Dijkstra's algorithm is often the use of 
algorithms to find the shortest path, with fixed weight values but such research will have the difference that 
users can define and adjust weight of the distance by yourself. In addition this path finder can search for 
routes with flexibility and have a new navigation system to auto input distance between nodes and this 
program allows users to set the distance between nodes as close to the actual map scale. 
Keywords: Dijkstra's algorithm, Military map 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัการวางแผนเส้นทางเดินป่าจากแผนท่ีส าหรับทหารนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญัเน่ืองจาก

การการวางแผนเส้นทางการเดินป่าท่ีดีนั้นย่อมช่วยลดระยะทางในการเดินป่าและท าให้การปฏิบติัภารกิจ
ของทหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน บ่อยคร้ังปัญหาในการวางแผนเส้นทางเดินป่าท่ีส าคญัคือเร่ืองของสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายไม่วา่จะเป็นท่ีราบ แม่น ้าและภูเขา ท าใหก้ารคน้หาเส้นทางท่ีสั้นและปลอดภยั
เป็นเร่ืองยากเน่ืองจากในปัจจุบนัในบางหน่วยงานยงัมีการวางแผนเส้นทางการเดินป่าโดยใชแ้ผนท่ีกระดาษ
ท่ีค่อนขา้งใช้งานยากและขาดความแม่นย  า หรือในบางหน่วยงานใช้แอพพลิเคชัน่แผนท่ีแต่ก็ยงัมีขอ้เสีย
ตรงท่ีแอพพลิเคชัน่หรือโปรแกรมจ าลองแผนท่ีส่วนใหญ่แสดงแค่จุดพิกดัของพื้นท่ีเท่านั้นไม่ไดช่้วยคน้หา
เส้นทางท่ีเหมาะสมในสภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายส่งผลต่อเวลาในการเดินทางของทหารในการไปถึง
จุดเป้าหมายเกิดความล่าชา้อีกทั้งยงัมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ขั้นตอนวิธีของไดก์สตราเป็นอลักอลิทึมเพื่อแกไ้ขปัญหาวิถีสั้นสุดจากจุดหน่ึงใด ๆโดยอลักอลิ
ทึมดงักล่าวจะถูกน ามาใชใ้นงานวิจยัในเร่ืองของการคน้หาเส้นทางท่ีสั้นและเหมาะสมท่ีสุดในลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนัในโปรแกรมคน้หาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิประเทศ  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมจ าลองการหาเส้นทางท่ีสั้นและ
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับแผนท่ีทางการทหารในสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีราบ แม่น ้ า ภูเขา โดย
โปรแกรมดงักล่าวถูกพฒันาโดยใชห้ลกัการของ dijkstra algorithm มาช่วยในการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดและ
ประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะภูมิศาสตร์ท่ีต่างกันโดยงานวิจยัดังกล่าวมีเป้าหมายท่ีจะช่วยในการวิเคราห์
เส้นทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเดินป่าของทหารในการปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัอาทิเช่นการเดินทางเขา้ไปยงั
จุดเป้าหมายท่ีมีการคาดการณ์วา่จะเป็นจุดขนถ่ายยาเสพติดขา้มชายแดน จุดท่ีมีการลกัลอบตดัไมเ้ถ่ือน และ
จุดท่ีมีการสุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบของผูร้้ายเป็นตน้ 

 
2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Dijkstra Algorithm 

เป็นการแกไ้ขปัญหาเส้นทางท่ีสั้ นสุดจากจุดหน่ึงใด ๆ ส าหรับกราฟท่ีมีความยาวของเส้นเช่ือม
ไม่เป็นลบไปยงัจุดท่ีตอ้งการโดยใช ้priority queue ช่วยในการท างาน 
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รูปท่ี1 Dijkstra Algorithm 

 
2.2 แผนทีด่ิจิตอล 

ในปัจจุบนัสามารถแบ่งแผนท่ีดิจิตอลออกเป็น 2 ประเภทคือ Raster และ Vector แผนท่ีกระดาษ
ท่ีเราสแกนเขา้ไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียกวา่ Raster Map ส่วน Vector Map จะเป็นแผนท่ีท่ีถูกใชใ้นระบบ 
GPS  

 
รูปท่ี2 Raster Map 

 
รูปท่ี3 Vector Map 

 
 
 

a b 

c d 
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2.3 การเดินทางลาดตระเวนของทหาร 
การลาดตะเวนของทหารคือ ระบบการเดินลาดตระเวนในพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนเช่น

พื้นท่ีป่า,อุทยาน,ภูเขา เพื่อเสริมศกัยภาพทั้งในการป้องกนั การปราบปราม และการจดัการพื้นท่ีโดยการน า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) การจดัระบบการเก็บ วเิคราะห์ และ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกนัในทุกพื้นท่ี การลาดตระเวนสามารถท าได ้3 วธีิ 
ไดแ้ก่ การลาดตระเวนทางแผนท่ี , การลาดตระเวนทางอากาศและการลาดตระเวนทางพื้นดิน  
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการหาเส้นทาง 

งานวิจยัท่ีน า Dijkstra Algorithm มาใช้ในการช่วยหาเส้นทางท่ีสั้ นส าหรับการตดัสินใจไดแ้ก่ 
Dijkstra’s Algorithm A Study for Suitable Direction Search Method Comparing between Ant System 
Algorithm and Dijkstra’s Algorithm (NCCIT'08) โดยงานวิจยัน้ีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างวิธีระบบมด
(Ant system algorithm) กับ Dijkstra’s algorithm ว่าวิธีระบบท างานวิธีใดใดมีความเหมาะสมท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการคน้หาเส้นทางท่ีเหมาะสมในสภาพปัจจุบนัซ่ึงผลการทดลองพบวา่ Dijkstra Algorithm ไดผ้ล
การคน้หาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุดเส้นทางเดียวส่วน Ant System Algorithm จะได้ผลการคน้หาเส้นทางหลาย
ล าดบัจากเส้นทางท่ีสั้นมากท่ีสุดไปสู่เส้นทางสั้นนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนในงานวิจัย  AN APPLICATION OF GIS FOR ANALYZING SUITABLE AREA FOR 
FLOOD DISASTER SHELTER IN NAKORNPATHOM PROVINCE, THAILANDงานวิจยัดังกล่าวเป็น
การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) คน้หาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับจดัตั้งเป็นศูนยพ์กัพิงผูป้ระสบอุทกภยั
ภายในพื้นท่ี โดยศึกษาลกัษณะภูมิประเทศและความเส่ียงต่ออุทกภยัของพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมซ่ึงผลการวิจยั
พบว่าจงัหวดันครปฐมมีพื้นท่ีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับจดัตั้งเป็นศูนยพ์กัพิงผูป้ระสบอุทกภยัคิดเป็น 2.39 % 
ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 

 
3. วธีิการทดลอง 
3.1 การทดสอบความถูกต้องการท างานของโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิ

ประเทศ 
การทดสอบความถูกต้องส าหรับการท างานของโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบ

หลากหลายภูมิประเทศผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรมตามหลกัไดกส์ตราเป็นอลักอลิทึม
เทียบกบัแอพพลิเคชัน่ Dijikstra Calculator ซ่ึงเป็นแอพลิเคชัน่ในระบบ Android โดยการเปรียบเทียบการ
ท างานจะแบ่งเป็นการทดสอบกราฟจ านวนโหนดตั้งแต่ 5 7 และ 10 โหนดตามล าดบัและในการทดสอบแต่
ละคร้ังจะมีการก าหนดลกัษณะกราฟท่ีเหมือนกนัไม่วา่จะเป็นจ านวนโหนดและระยะห่างแต่ละโหนด 
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รูปท่ี4 กราฟจ านวน 5 โหนดก่อนการคน้หาเส้นทางดว้ยแอพพลิเคชัน่ Dijikstra Calculator 
 

3.2 การแสดงลกัษณะสภาพภูมิศาสตร์และประเภทของทหารทีต่่างกนั 
การแยกลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของโปรแกรมคน้หาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิ

ประเทศนั้นผูว้ิจยัได้ท าการทดลองโดยการการเพิ่มรูปภาพแผนท่ีเข้าไปในโปรแกรมจากนั้นจึงท าการ
ทดลองการคน้หาเส้นทางของทหารแต่ละประเภทท่ีมีอตัราค่าความสามารถต่างกนัในการเดินทางบนสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนัได้แก่ ทหารราบ ต ารวจตระเวนชายแดนและทหารพราน โดยในการทดลองผูว้ิจยัได้
ก าหนดเส้นทาง 3 ประเภทท่ีมีระยะทางเท่ากนัแต่มีสภาพภูมิศาสตร์ต่างกนั 3 แบบไดแ้ก่ พื้นท่ีราบ(เส้นสี
เขียว) พื้นท่ีน ้า(เส้นสีน ้าเงิน) และพื้นท่ีเนินเขา(เส้นสีน ้าตาล) 

 
รูปท่ี5 การทดลองการคน้หาเส้นทางในสภาพภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนั 
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3.3 ตัวอย่างจ าลองการใช้งานโปรแกรม 
ตวัอย่างจ าลองการใช้งานโปรแกรมผูใ้ช้งานได้ท าการทดสอบการเพิ่มรูปแผนท่ีการก าหนด

โหนด การก าหนดระยะทางและประเภทภูมิศาสตร์ระหวา่งโหนดและการคน้หาเส้นทางจากจุดตน้ทางไปยงั
จุดปลายทางท่ีก าหนดโดยไดก้ าหนดโหนดจ านวน   โหนดในการทดสอบ ซ่ึงผลการทดสอบโปรแกรม
คน้หาเส้นทางพบวา่โปรแกรมคน้หาเส้นทางสามารถสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งอาทิเช่น การเพิ่มรูปแผน
ท่ี การเพิ่มโหนดและการคน้หาเส้นทาง 

 
 

 รูปท่ี6 ผลการทดสอบการเพิ่มรูปแผนท่ีในโปรแกรม 
 

    
 

รูปท่ี7 ผลการคน้หาเส้นทางของตวัอยา่งการทดสอบโปรแกรมคน้หาเส้นทาง 
 

4. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองความถูกตอ้งของโปรแกรมตามหลกัไดกส์ตราอลักอลิทึมเทียบกบัแอพพลิเคชัน่ Dijikstra 

Calculator จ  านวนโหนดตั้งแต่ 5 7 และ 10 โหนดตามล าดบัไดผ้ลการทดสอบคือโปรแกรมสามารถคน้หา
เส้นทางไดถู้กตอ้งโดยไดเ้ส้นทางการคน้หาเหมือนกบัแอพพลิเคชัน่ Dijikstra Calculator เม่ือก าหนดจ านวน
โหนดและระยะทางหวา่งโหนดท่ีเท่ากนั 
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รูปท่ี8 หนา้จอ Interface หลงัคน้หาเส้นทางของโปรแกรมคน้หาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลาย
ภูมิประเทศ 

 
ผลการทดลองการแยกลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของโปรแกรมคน้หาเส้นทางลาดตระเวนแบบ

หลากหลายภูมิประเทศไดผ้ลการทดลองคือโปรแกรมสามารถแยกลกัษณะภูมิศาสตร์ไดถู้กตอ้งตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และเม่ือทดสอบการคน้หาเส้นทางของทหารแต่ละประเภทท่ีมีอตัราค่าความสามารถ
ต่างกนั ไดผ้ลคือทหารแต่ละประเภทจะเลือกเส้นทางท่ีตวัเองถนดัเม่ือก าหนดให้ระยะทางเท่ากนัแต่สภาพ
ภูมิศาสตร์ต่างกนัโดยทหารราบจะเลือกเส้นทางพื้นท่ีราบ ต ารวจตระเวนชายแดนจะเลือกเส้นทางพื้นท่ีน ้ า 
ทหารพรานจะเลือกเส้นทางพื้นท่ีเนินเขา  

 
 

รูปท่ี9 ผลการทดสอบกแสดงการคน้หาเส้นทางของทหารราบ 
 

เม่ือท างานการทดสอบเวลาการท างานของโปรแกรมคน้หาเส้นโดยเปรียบเทียบเวลาการท างานของ
โปรแกรมคน้หาเส้นทางเทียบกบัจ านวนโหนดจ านวน 10-100 โหนดจะเห็นไดว้า่ เม่ือโหนดมีจ านวน 10–20 
จะใช้เวลาไม่ต่างกนัมากนกั แต่เม่ือโหนดมีจ านวนตั้งแต่ 20–100 โหนดแนวโน้มของเวลาท่ีใช้ค  านวนจะ
เพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน 
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รูปท่ี10 กราฟแสดงเวลาการท างานของโปรแกรมเทียบกบัจ านวนโหนด 

 
5. สรุป 

การทดลองในบทความน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการน า Dijkstra's algorithm มาประยุกตใ์ช้งานการ
คน้หาเส้นทางส าหรับทหารกโดยมีปัจจยัท่ีหลากหลายคือ ประเภททหารท่ีมีความถนัดในการเดินทางใน
สภาพภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนัและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัหลายรูปแบบ ผลการทดลองแสดงให้
เห็นวา่โปรแกรมคน้หาเส้นทางสามารถคน้หาเส้นทางไดถู้กตอ้งตามหลกั Dijkstra's algorithm และสามารถ
คน้หาเส้นทางท่ีถูกตอ้งส าหรับทหารแต่ละประเภทในกรณีท่ีสภาพภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกนัและใน
อนาคตมีแนวคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมคน้หาเส้นทางสามารถจ าแนกประเภทภูมิศาสตร์จากรูปได้แบบ
อตัโนมติัเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านต่อไป 
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