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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ที่จะสร้ างโปรแกรมสาหรั บการช่ วยค้นหาเส้นทางโดยใช้หลักการ
Dijkstra's algorithm ซึ่ งตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้สามารถค้น หาเส้นทางในสภาพภูมิศาสตร์ ที่ต่างกัน
สาหรับทหารที่มีความสามารถในการลาดตระเวนภูมิศาสตร์ ต่างกัน ซึ่ งสาเหตุที่ใช้ Dijkstra's algorithm ใน
การพัฒนาโปรแกรมเนื่องจากอัลกอลิทึมดังกล่าวสามารถช่วยค้นหาเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดและง่ายในการ
พัฒนาด้วยภาษาโปรแกรม เมื่อเทียบกับงานวิจยั ส่ วนมาก Dijkstra's algorithm มักจะเป็ นการใช้อลั กอลิทึม
ในการค้นหาเส้นทางที่ ส้ ันที่สุดโดยกาหนดค่าน้ าหนักแบบตายตัวแต่งานวิจยั ดังกล่าวจะมี ความแตกต่าง
ตรงที่ผใู ้ ช้งานโปรแกรมสามารถกาหนดและปรับแต่งค่าน้ าหนักของระยะทางได้ดว้ ยตัวเองทาให้สามารถใช้
งานโปรแกรมค้นหาเส้ นทางได้แบบยืดหยุ่นอี กทั้ง โปรแกรมค้นหาเส้ นทางที่ ไ ด้พฒั นาขึ้ นมายังมี ระบบ
คานวนระยะทางระหว่างโหนดแบบอัตโนมัติซ่ ึ งช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถกาหนดระยะทางระหว่างโหนดได้
ใกล้เคียงกับมาตราส่ วนแผนที่จริ ง
คาสาคัญ: ขั้นตอนวิธีของไดก์สตรา, แผนที่ทหาร

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
1
2

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึ กษา
1162

1. บทนา

ในปั จจุบนั การวางแผนเส้นทางเดิ นป่ าจากแผนที่สาหรับทหารนั้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญเนื่ องจาก
การการวางแผนเส้นทางการเดิ นป่ าที่ดีน้ นั ย่อมช่ วยลดระยะทางในการเดิ นป่ าและทาให้การปฏิ บตั ิภารกิ จ
ของทหารมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น บ่อยครั้งปั ญหาในการวางแผนเส้นทางเดินป่ าที่สาคัญคือเรื่ องของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่มีความหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นที่ราบ แม่น้ าและภูเขา ทาให้การค้นหาเส้นทางที่ส้ นั และปลอดภัย
เป็ นเรื่ องยากเนื่ องจากในปั จจุบนั ในบางหน่วยงานยังมีการวางแผนเส้นทางการเดินป่ าโดยใช้แผนที่กระดาษ
ที่ ค่อนข้างใช้งานยากและขาดความแม่นยา หรื อในบางหน่ วยงานใช้แอพพลิ เคชัน่ แผนที่แต่ก็ยงั มี ขอ้ เสี ย
ตรงที่แอพพลิเคชัน่ หรื อโปรแกรมจาลองแผนที่ส่วนใหญ่แสดงแค่จุดพิกดั ของพื้นที่เท่านั้นไม่ได้ช่วยค้นหา
เส้นทางที่เหมาะสมในสภาพภูมิศาสตร์ ที่หลากหลายส่ งผลต่อเวลาในการเดิ นทางของทหารในการไปถึ ง
จุดเป้ าหมายเกิดความล่าช้าอีกทั้งยังมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนวิธีของไดก์สตราเป็ นอัลกอลิทึมเพื่อแก้ไขปั ญหาวิถีส้ ันสุ ดจากจุดหนึ่ งใด ๆโดยอัลกอลิ
ทึมดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในงานวิจยั ในเรื่ องของการค้นหาเส้นทางที่ส้ ันและเหมาะสมที่สุดในลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ต่างกันในโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิประเทศ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจาลองการหาเส้นทางที่ส้ ันและ
เหมาะสมที่สุดสาหรับแผนที่ทางการทหารในสภาพภูมิศาสตร์ ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นพื้นที่ราบ แม่น้ า ภูเขา โดย
โปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาโดยใช้หลักการของ dijkstra algorithm มาช่วยในการหาเส้นทางที่ส้ ันที่สุดและ
ประยุก ต์ใ ห้เข้า กับ ลัก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ที่ ต่า งกันโดยงานวิจยั ดัง กล่ า วมี เป้ า หมายที่ จะช่ วยในการวิเคราห์
เส้นทางที่เหมาะสมสาหรับการเดิ นป่ าของทหารในการปฏิบตั ิภารกิจที่สาคัญอาทิเช่ นการเดิ นทางเข้าไปยัง
จุดเป้ าหมายที่มีการคาดการณ์วา่ จะเป็ นจุดขนถ่ายยาเสพติดข้ามชายแดน จุดที่มีการลักลอบตัดไม้เถื่อน และ
จุดที่มีการสุ่ มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบของผูร้ ้ายเป็ นต้น
2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Dijkstra Algorithm

เป็ นการแก้ไขปั ญหาเส้นทางที่ส้ ันสุ ดจากจุดหนึ่ งใด ๆ สาหรับกราฟที่มีความยาวของเส้นเชื่ อม
ไม่เป็ นลบไปยังจุดที่ตอ้ งการโดยใช้ priority queue ช่วยในการทางาน
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รู ปที่1 Dijkstra Algorithm
2.2 แผนทีด่ ิจิตอล

ในปั จจุบนั สามารถแบ่งแผนที่ดิจิตอลออกเป็ น 2 ประเภทคือ Raster และ Vector แผนที่กระดาษ
b วเตอร์ เรี ยกว่า Raster Map ส่ วน Vector Map จะเป็ นแผนที่ที่ถูกใช้ในระบบ
a าไปในเครื่ องคอมพิ
ที่เราสแกนเข้
GPS

c

d

รู ปที่2 Raster Map

รู ปที่3 Vector Map

1164

2.3 การเดินทางลาดตระเวนของทหาร

การลาดตะเวนของทหารคือ ระบบการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเช่น
พื้นที่ป่า,อุทยาน,ภูเขา เพื่อเสริ มศักยภาพทั้งในการป้ องกัน การปราบปราม และการจัดการพื้นที่โดยการนา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) การจัดระบบการเก็บ วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นรู ปแบบเดียวกันในทุกพื้นที่ การลาดตระเวนสามารถทาได้ 3 วิธี
ได้แก่ การลาดตระเวนทางแผนที่ , การลาดตระเวนทางอากาศและการลาดตระเวนทางพื้นดิน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการหาเส้ นทาง
งานวิจยั ที่นา Dijkstra Algorithm มาใช้ในการช่ วยหาเส้ นทางที่ ส้ ันสาหรั บการตัดสิ นใจได้แก่
Dijkstra’s Algorithm A Study for Suitable Direction Search Method Comparing between Ant System
Algorithm and Dijkstra’s Algorithm (NCCIT'08) โดยงานวิจยั นี้ เป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่างวิธีระบบมด
(Ant system algorithm) กับ Dijkstra’s algorithm ว่า วิ ธี ร ะบบท างานวิ ธี ใ ดใดมี ค วามเหมาะสมที่ ส ามารถ
นามาใช้ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพปั จจุบนั ซึ่ งผลการทดลองพบว่า Dijkstra Algorithm ได้ผล
การค้นหาเส้ นทางที่ ส้ ั นที่ สุ ดเส้ นทางเดี ยวส่ วน Ant System Algorithm จะได้ผลการค้นหาเส้ นทางหลาย
ลาดับจากเส้นทางที่ส้ นั มากที่สุดไปสู่ เส้นทางสั้นน้อยที่สุด
ส่ วนในงานวิ จ ั ย AN APPLICATION OF GIS FOR ANALYZING SUITABLE AREA FOR
FLOOD DISASTER SHELTER IN NAKORNPATHOM PROVINCE, THAILANDงานวิจยั ดัง กล่ า วเป็ น
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ค้นหาพื้นที่เหมาะสมสาหรับจัดตั้งเป็ นศูนย์พกั พิงผูป้ ระสบอุทกภัย
ภายในพื้นที่ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศและความเสี่ ยงต่ออุทกภัยของพื้นที่จงั หวัดนครปฐมซึ่งผลการวิจยั
พบว่าจังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่พ้ืนที่เหมาะสมสาหรับจัดตั้งเป็ นศูนย์พกั พิงผูป้ ระสบอุทกภัยคิดเป็ น 2.39 %
ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด
3. วิธีการทดลอง
3.1 การทดสอบความถูกต้ องการทางานของโปรแกรมค้ นหาเส้ นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิ

ประเทศ
การทดสอบความถู ก ต้องส าหรั บการท างานของโปรแกรมค้นหาเส้ นทางลาดตระเวนแบบ
หลากหลายภูมิประเทศผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมตามหลักไดก์สตราเป็ นอัลกอลิทึม
เทียบกับแอพพลิ เคชัน่ Dijikstra Calculator ซึ่ งเป็ นแอพลิ เคชัน่ ในระบบ Android โดยการเปรี ยบเทียบการ
ทางานจะแบ่งเป็ นการทดสอบกราฟจานวนโหนดตั้งแต่ 5 7 และ 10 โหนดตามลาดับและในการทดสอบแต่
ละครั้งจะมีการกาหนดลักษณะกราฟที่เหมือนกันไม่วา่ จะเป็ นจานวนโหนดและระยะห่างแต่ละโหนด
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รู ปที่4 กราฟจานวน 5 โหนดก่อนการค้นหาเส้นทางด้วยแอพพลิเคชัน่ Dijikstra Calculator
3.2 การแสดงลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ และประเภทของทหารทีต่ ่ างกัน

การแยกลักษณะทางภูมิศ าสตร์ ของโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลายภูมิ
ประเทศนั้นผูว้ ิจยั ได้ท าการทดลองโดยการการเพิ่ มรู ป ภาพแผนที่ เข้า ไปในโปรแกรมจากนั้นจึ ง ทาการ
ทดลองการค้นหาเส้นทางของทหารแต่ละประเภทที่มีอตั ราค่าความสามารถต่างกันในการเดินทางบนสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่ต่างกันได้แก่ ทหารราบ ตารวจตระเวนชายแดนและทหารพราน โดยในการทดลองผูว้ ิจยั ได้
กาหนดเส้นทาง 3 ประเภทที่มีระยะทางเท่ากันแต่มีสภาพภูมิศาสตร์ ต่างกัน 3 แบบได้แก่ พื้นที่ราบ(เส้นสี
เขียว) พื้นที่น้ า(เส้นสี น้ าเงิน) และพื้นที่เนินเขา(เส้นสี น้ าตาล)

รู ปที่5 การทดลองการค้นหาเส้นทางในสภาพภูมิศาสตร์ ที่ต่างกัน
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3.3 ตัวอย่ างจาลองการใช้ งานโปรแกรม

ตัวอย่างจาลองการใช้งานโปรแกรมผูใ้ ช้งานได้ทาการทดสอบการเพิ่ม รู ปแผนที่ การก าหนด
โหนด การกาหนดระยะทางและประเภทภูมิศาสตร์ ระหว่างโหนดและการค้นหาเส้นทางจากจุดต้นทางไปยัง
จุดปลายทางที่กาหนดโดยได้กาหนดโหนดจานวน โหนดในการทดสอบ ซึ่ งผลการทดสอบโปรแกรม
ค้นหาเส้นทางพบว่าโปรแกรมค้นหาเส้นทางสามารถสามารถทางานได้อย่างถูกต้องอาทิเช่น การเพิ่มรู ปแผน
ที่ การเพิม่ โหนดและการค้นหาเส้นทาง

รู ปที่6 ผลการทดสอบการเพิ่มรู ปแผนที่ในโปรแกรม

รู ปที่7 ผลการค้นหาเส้นทางของตัวอย่างการทดสอบโปรแกรมค้นหาเส้นทาง
4. ผลการทดลอง

ผลการทดลองความถูกต้องของโปรแกรมตามหลักไดก์สตราอัลกอลิทึมเทียบกับแอพพลิเคชัน่ Dijikstra
Calculator จานวนโหนดตั้งแต่ 5 7 และ 10 โหนดตามลาดับได้ผลการทดสอบคือโปรแกรมสามารถค้นหา
เส้นทางได้ถูกต้องโดยได้เส้นทางการค้นหาเหมือนกับแอพพลิเคชัน่ Dijikstra Calculator เมื่อกาหนดจานวน
โหนดและระยะทางหว่างโหนดที่เท่ากัน
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รู ปที่8 หน้าจอ Interface หลังค้นหาเส้นทางของโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบหลากหลาย
ภูมิประเทศ
ผลการทดลองการแยกลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของโปรแกรมค้นหาเส้นทางลาดตระเวนแบบ
หลากหลายภูมิประเทศได้ผลการทดลองคือโปรแกรมสามารถแยกลักษณะภูมิศาสตร์ ได้ถูกต้องตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน และเมื่อทดสอบการค้นหาเส้นทางของทหารแต่ละประเภทที่มีอตั ราค่าความสามารถ
ต่างกัน ได้ผลคือทหารแต่ละประเภทจะเลื อกเส้นทางที่ตวั เองถนัดเมื่อกาหนดให้ระยะทางเท่ากันแต่สภาพ
ภูมิศาสตร์ ต่างกันโดยทหารราบจะเลื อกเส้นทางพื้นที่ราบ ตารวจตระเวนชายแดนจะเลื อกเส้นทางพื้นที่น้ า
ทหารพรานจะเลือกเส้นทางพื้นที่เนินเขา

รู ปที่9 ผลการทดสอบกแสดงการค้นหาเส้นทางของทหารราบ
เมื่อทางานการทดสอบเวลาการทางานของโปรแกรมค้นหาเส้น โดยเปรี ยบเทียบเวลาการทางานของ
โปรแกรมค้นหาเส้นทางเทียบกับจานวนโหนดจานวน 10-100 โหนดจะเห็นได้วา่ เมื่อโหนดมีจานวน 10–20
จะใช้เวลาไม่ต่างกันมากนัก แต่เมื่อโหนดมีจานวนตั้งแต่ 20–100 โหนดแนวโน้มของเวลาที่ใช้คานวนจะ
เพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจน
1168

รู ปที่10 กราฟแสดงเวลาการทางานของโปรแกรมเทียบกับจานวนโหนด
5. สรุ ป

การทดลองในบทความนี้ ได้แสดงให้เห็ นถึ งการนา Dijkstra's algorithm มาประยุกต์ใช้งานการ
ค้นหาเส้นทางสาหรับทหารกโดยมี ปัจจัยที่หลากหลายคือ ประเภททหารที่มีความถนัดในการเดิ นทางใน
สภาพภูมิศาสตร์ ที่ต่างกันและสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันหลายรู ปแบบ ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าโปรแกรมค้นหาเส้นทางสามารถค้นหาเส้นทางได้ถูกต้องตามหลัก Dijkstra's algorithm และสามารถ
ค้นหาเส้ นทางที่ ถูกต้องสาหรั บทหารแต่ละประเภทในกรณี ที่สภาพภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างกันและใน
อนาคตมี แนวคิ ดที่ จะพัฒนาโปรแกรมค้นหาเส้นทางสามารถจาแนกประเภทภู มิศาสตร์ จากรู ปได้แบบ
อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้งานต่อไป
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