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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา  

 จากการพฒันาแบบจ าลองระบบสนบัสนุนการวางแผนการบินของนกับิน ส าหรับเฮลิคอปเตอร์
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในพื้นท่ีของกองก าลงัผาเมืองนั้น มีประโยชน์ในการปฏิบติั 
งานของนักบิน เน่ืองจากฐานข้อมูลท่ีใช้พัฒนาระบบเป็นข้อมูลท่ีใช้ปฏิบัติงานภาคสนามจริง
เหมาะสมท่ีจะพฒันาระบบในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงมีรายละเอียดของสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล
ปัญหา และอุปสรรคของการศึกษา ขอ้จ ากดัโปรแกรม และขอ้เสนอแนะของระบบดงัน้ี 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลจากการพัฒนาระบบ ท าให้นัก บิน เฮลิคอปเตอร์ได้ใช้ประโยชน์  จากโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการแบบเด่ียว (Stand alond) ในเร่ืองการวางแผนการบิน โดยเฉพาะการประมวลผลการ
บิน การคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การจ าลองขอ้มูล สภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อการลงจอด และระบบมี
ความยืดหยุ่นในการให้ผูดู้แลระบบปรับปรุงแก้ไข ฐานขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ท่ีอยู่ในรูปแบบ
เวคเตอร์ ท่ีเป็นเชฟไฟล์ เป็นท่ีนิยมใชใ้นส่วนราชการ เพราะมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี
ได้ดี โดยใช้ข้อดีของโปรแกรม Mapwindow GIS มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผล ซ่ึงโปรแกรม 
Mapwindow GIS มีขนาดของโปรแกรมเล็กใช้งานง่าย ท าให้ประหยัดทรัพยากรของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีฟังก์ชั่นค่อนขา้งหลากหลาย มีปลัก๊อินเฉพาะทาง เช่น การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี การ
วิเคราะห์เร่ืองน ้ า และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เป็นโปรแกรมรหัสเปิด สามารถใช้งานไดฟ้รีโดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย นอกจากน้ียงัมี Active - x เพื่อให้สามารถพฒันาฟังกช์นัเพิ่มเติม โดยใชภ้าษาวิชวลเบสิก ใน
การพฒันาระบบเฉพาะด้าน เหมาะกบัหน่วยงานท่ีมีงบประมาณน้อย ไม่สามารถซ้ือซอฟทแ์วร์ราคา
สูงมาใชไ้ด ้ในส่วนรูปแบบขอ้มูลแรสเตอร์ จะจดัอยูใ่นรูปแผนท่ีภูมิประเทศ ซ่ึงเป็นมาตราส่วนใหญ่
ใช้ในทางยุทธวิธี ทางเทคนิค โดยใช้แผนท่ีชุด L7018 เพราะเป็นแผนท่ีท่ีได้รับการปรับปรุงให้
ทนัสมยั ได้เปล่ียนมาใช้พื้นฐานอา้งอิงเป็นระบบ WGS84 ซ่ึงผลการศึกษาระบบมีความสามารถใน
การท างาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) สามารถคน้หาสนามเฮลิคอปเตอร์ ในรัศมีท่ีผูใ้ชก้  าหนดจากจุดเกิดเหตุการณ์ 
  2) สามารถสร้างเส้นทางการบินจากฐานออกบินไปยงัต าแหน่งสนามเฮลิคอปเตอร์
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  3)       สามารถค านวณหาระยะทาง จากฐานออกบินไปยงัต าแหน่งสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ี
ตอ้งการได ้
  4) สามารถค านวณหาเวลาในการบิน จากฐานออกบินไปยงัต าแหน่งสนาม
เฮลิคอปเตอร์ท่ีตอ้งการได ้
  5) สามารถหาทิศทางในการบินไป – กลบั จากฐานออกบินไปยงัต าแหน่งสนาม
เฮลิคอปเตอร์ท่ีตอ้งการได ้
  6) สามารถแสดงการจ าลองขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ระยะ
จากจุดคน้หาในรัศมีท่ีผูใ้ชก้  าหนด และแสดงสถานะการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ 
  7) สามารถแสดงขอ้มูล ขอบเขต ต าบล จงัหวดั อ าเภอได ้
  8) สามารถแสดงแผนท่ีภูมิประเทศ L7018 ได ้
  9) สามารถสร้างสัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร โดยใช้ฟังชั่นของ Mapwindow 
Print Layout ได ้
  10) มีเคร่ืองมือในการ ยอ่ ขยาย เล่ือน วดัระยะทาง แสดงรายละเอียดในแผนท่ีได ้
  11) สามารถเพิ่มชั้นขอ้มูลเป็น แผนท่ี เส้นทางคมนาคม หมู่บา้น ทั้งท่ีเป็นประเภทแร
สเตอร์ และประเภทเวคเตอร์ได ้

6.2 การอภิปราย ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพฒันาแบบจ าลองระบบสนับสนุนการวางแผนการบิน
ของนกับินส าหรับเฮลิคอปเตอร์โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีของกองก าลงัผาเมือง 
สามารถสร้างสารสนเทศในการวางแผน และสนบัสนุนการตดัสินใจให้กบัผูใ้ช้งานไดใ้นระดบัหน่ึง 
ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนนกับินประเภทเฮลิคอปเตอร์วางแผนการบิน
และสร้างการจ าลอง ในเร่ืองปัจจยัจากสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีผลในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ ท่ี
สามารถสนบัสนุนการตดัสินใจได ้แต่อย่างไรเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้
อาจเปล่ียนแปลง หรือ เพิ่มมากข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดค้รบถว้น 

6.3 ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษา  
 จากการศึกษายงัพบวา่ การพฒันาแบบจ าลองระบบสนบัสนุนการวางแผนการบินของนกับิน 
ส าหรับเฮลิคอปเตอร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในพื้นท่ีของกองก าลงัผาเมือง มีปัญหา
และอุปสรรคดงัน้ี 
  1) การท่ีจะพฒันาระบบให้สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ในส่วนของการประมวลสถาน
การลงจอดจะตอ้งใช้เซ็นเซอร์วดัสภาพ ลม ฟ้า อากาศ เพื่อการติดตั้งในสนามเฮลิคอปเตอร์ท่ีอยู่ใน
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พื้นท่ีและตอ้งพฒันาระบบเครือข่าย การส่ือสารขอ้มูล เพื่อใช้ในการส่งขอ้มูล เขา้มาประมวลผลใน
ระบบ จึงตอ้งใชง้บประมาณ และผูท่ี้มีความรู้ความช านาญ ในทางวิศวกรรม และระบบเครือข่าย เพื่อ
พฒันาใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) ข้อมูลท่ีใช้ในระบบจีไอเอส เป็นข้อมูลท่ีอ้างถึงต าแหน่งภูมิศาสตร์ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม ตอ้งกระท าอย่างละเอียดรอบครอบ เพราะความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล
สามารถเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่กระบวนการน้ี จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ และประมวลเกิดความ
ผดิพลาดข้ึนได ้

6.4 ข้อจ ากดัของโปรแกรม   

 1) ระบบพิกดัของโปรแกรมมีระบบพิกดัเดียวคือระบบพิกดัยทีูเอม็ ไม่สามารถเปล่ียนมาใช้
ระบบพิกดัภูมิศาสตร์อ่ืนๆได ้
 2) โปรแกรมไม่สามารถปลัก๊อินขอ้มูลสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละสนาม
เฮลิคอปเตอร์ได ้

6.5 ข้อเสนอแนะ   

 1) การจ าลองขอ้มูลสภาพ ลม ฟ้า อากาศ เพื่อประมวลผล ในเร่ืองสถานะการลงจอดนั้น 
สามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของนักบินเฮลิคอปเตอร์ได ้ถา้ใช้ขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศท่ีเกิดข้ึน
จริง ณ ขณะนั้น เป็นลกัษณะระบบท่ีมีการออนไลน์ และรับขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ วดัค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงจอด เพื่อค านวณสถานะการลงจอด แบบเรียลไทม์ ฉะนั้นการจ าลองขอ้มูลสภาพลมฟ้าอากาศ 
เขา้สู่ระบบนั้น เป็นเพียงระบบตน้แบบเพื่อน าไปพฒันาต่อใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 2) ในพื้นท่ีของกองก าลงัผาเมือง มีลกัษณะภูมิประเทศเป็น ป่าภูเขา เม่ือจะพฒันาระบบ
ต่อไปให้ใช้กบัเซ็นเซอร์ ตรวจวดัสภาพลมฟ้าอากาศนั้น จะตอ้งพิจารณาระบบเครือข่ายท่ีใช้ในการ
ส่ือสารขอ้มูลให้เหมาะกบัพื้นท่ี เช่น การใชร้ะบบส่ือสารขอ้มูลผา่นสัญญาณวทิยุ ระบบส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียม ระบบส่ือสารขอ้มูลผา่นโครงข่ายสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นตน้ 
 3) การประมวลผลการท างานในระบบจีไอเอส จากสูตร หรือ สมการทางคณิตศาสตร์ตอ้งมี
การพิสูจน์ สมการ หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์จนเป็นท่ียอมรับแล้ว จึงสามารถเลือกใช้ในระบบท่ี
พฒันาข้ึน เพื่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในระดบัท่ียอมรับได ้
 


