ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.
AN INFORMATION SYSTEM FOR MORTAR 120 MM.
FIRING SUPPORT SYSTEM

ชูพงษ์ ชาจุหวัน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรั บการเสริ มประสิทธิภาพการอานวยการยิง
เครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. โดยทาการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับระบบงานเดิม ทาการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบฐานข้ อมูล ศึกษาการใช้ งานและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ โปรแกรม Ms Access Xp บนระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP
จากผลการศึกษาพบว่ า สามารถพัฒนาระบบการอานวยการยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. ด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใช้ วิธีการ Simulation Model และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน โดยวิธีการ Black Box Testing เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านความเหมาะสมในหน้ าที่การ
ทางานมีค่าเฉลี่ย 8.11 ด้ านความถูกต้ องในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 7.33 ด้ านความสะดวกและง่ ายต่ อการใช้ งานมีค่าเฉลี่ย 8.33
สรุ ปภาพรวมแล้ วพบว่ า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ ค่าเฉลี่ยรวม 7.92 สามารถนาไปใช้ ในการอานวยการ
ยิงได้ เป็ นอย่ างดี
บทนา
การยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดเป็ นปฏิบัตกิ ารทางทหาร ที่
กระทาเพื่อนาลูกระบิดไปตก ณ จุดหนึ่ง ๆ ตามที่ต้องการ
เพื่อสร้ างความเสียหายให้ กับเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากวิถี
กระสุนของ เครื่ องยิงลูกระเบิดเป็ นวิถีโค้ ง และระยะที่ต้องการ
ให้ ลูกระเบิดยิงไปตกมีระยะไกล ทาให้ ไม่ สามารถที่จะทาการ
เล็งไปยังเป้าหมายได้ โดยตรง การที่จะนาลูกระเบิดยิงไปตกยัง
จุ ด ที่ ต้ อ งการได้ จ ะถู ก ก าหนดโดย ทิ ศ ทาง และระยะ ซึ่ ง
จะต้ องมีการคิดคานวณเพื่อให้ ได้ ข้อมูลดังกล่ าว
การคานวณหลักฐานการยิงทาโดยการจาลองตาบล
ต่ าง ๆ ลงบนกระดาษ และมีไม้ บรรทัดวัดระยะทิศ (รู ปแบบ
คล้ ายบรรทัดวัดมุม) เป็ นเครื่ องมือโดยที่ขอบด้ านตรงใช้ แทน
ทิศทางของเครื่ องยิงพร้ อมกับใช้ สาหรั บวัดระยะ และขอบด้ าน
โค้ งเป็ นที่สาหรั บอ่ านทิศทาง
จากสภาพปั ญหาการจะได้ มาซึ่งทิศทางและระยะจะทา
โดยสมมุตจิ ุดต้ นทางและปลายทางลงบนแผ่ นกระดาษ แล้ วใช้
บรรทัดวัดระยะและทิศทางของจุดทัง้ สองซึ่งมีความล่ าช้ า และ
ไม่ ละเอียด
ถึงแม้ ว่าที่ผ่านมาได้ มีการพัฒนาโปรแกรม
คานวณการยิงใช้ ในเครื่ องคานวณ แต่ ยังไม่ สามารถ เก็บ
เป็ นฐานข้ อมูลได้ รวมทัง้ การได้ มาซึ่งข้ อมูลเกี่ยวกับหลักฐาน
การยิ ง ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น ต้ อ งใช้ ห ลั ก ฐานที่ ค านวณได้ ไ ปเปิ ด
เปรี ยบเทียบ กับตารางยิง และสามารถสนับสนุนการร้ องขอ
การยิงได้ เพียงครั ้งละหนึ่ งที่หมาย คือจะต้ องทาการยิงในที่
หมายนัน้ ๆ ให้ แล้ วเสร็จก่ อนจึงจะขอที่หมายอื่นได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดทางด้ านหน่ วยความจา และความสามารถของเครื่ อง
คานวณ อีกทัง้ การแสดงข้ อมูลต่ าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ ทาให้
ผู้ใช้ ต้องจดจาคาต่ าง ๆ ซึ่งไม่ สะดวกในการใช้ งาน
ระบบสนั บสนุ นการยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด 120
มม. กระทาเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ท่ ีต้องการคือ ทิศทาง และระยะ
จากที่ตัง้ เครื่ องยิงลูกระเบิดไปยังที่หมาย และมาแปลงข้ อมูล
ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานที่จ ะสามารถส่ ง ลู ก ระเบิ ด ยิง ไปยัง ที่ห มายได้
พร้ อมทั ง้ สามารถเก็ บ เป็ นฐานข้ อมู ล เพื่ อ ตรวจสอบได้ ใ น
ภายหลัง และระบบที่พัฒนาขึน้ นีส้ ามารถสนับสนุนการร้ อง
ขอการยิงได้ หลาย
ที่หมายพร้ อม ๆ กัน
ระบบสนั บสนุ นการยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด 120
มม. ที่ผ่านการทดสอบแล้ วเอือ้ ให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถหาหลักฐาน
การยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดได้ อย่ างรวดเร็ว และถูกต้ อง

วิเคราะห์ ข้อได้ เปรี ยบ และ
ข้ อด้ อยระหว่ างระบบเดิม และ
ระบบที่พัฒนาขึน้
1.ร ะ บ บ ง า น ใ ห ม่ ที่
พัฒนาขึน้ มา สามารถหาหลักฐาน
การยิ ง ได้ รวดเร็ ว กว่ าระบบเดิ ม
โดยเฉพาะการขอการยิง แบบโป
ล่ าร์
2 .ความถูกต้ องในด้ าน
การประมวลผล ทิศทาง และระยะ
ยิ ง ร ะ บ บ ที่ พั ฒ น า ขึ ้น มี ค ว า ม
ถูก ต้ อ งมากกว่ า แต่ ร ะบบเดิม ใช้
เข็มหมุดปั กเพื่อกาหนดจุดต่ าง ๆ
หากเข็มหมุ ดเอียงหรื อเคลื่อนทา
ให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้
3.ความละเอี ย ดระบบ
เ ดิ ม ใ ห้ ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร
ค านวณมากกว่ าทั ง้ ทางทิ ศ และ
ทางระยะ โดยเฉพาะทางระยะ
ตารางยิงจะมีค่าให้ เปรี ยบเทียบทุก
ระยะ 25 ม. แต่ การคานวณของ
ระบบให้ รายละเอียดได้ ถงึ 1 ม.

Activity Diagram ระบบ
สนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูก
ระเบิดขนาด 120 มม.

สรุ ปผลการดาเนินการ
จากการศึกษาค้ นคว้ าแบบอิสระ เพื่อทาการพัฒนาระบบ
สนับสนุ นการยิงเครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. โดยใช้ การ
Simulation และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินหาประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
ระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของกองร้ อยเครื่ องยิง
หนัก ซึ่งผลจากการทดสอบระบบ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ในการทางานได้ ดี ถูกต้ อง รวดเร็ว
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการพัฒนาระบบ โดยเริ่ มจากศึกษาค้ นคว้ า
จากเอกสารการจัดการระบบฐานข้ อมูล ความรู้ ด้านหลักยิงเครื่ องยิง
ลูกระเบิดและการตรวจการณ์ ศึกษาแบบฟอร์ ม เอกสารหลักฐาน
และ รู ปแบบรายงานที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน เข้ าสังเกตการณ์ และ
ลงปฏิบัติการ ในขัน้ ตอนต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หลังจากนัน้
นา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาระบบทั ง้ หมด ท าการวิ เ คราะห์ และ
ออกแบบระบบ ศึกษาวิธีการใช้ งานโปรแกรม Ms Access เพื่อ
พัฒนาฐานข้ อมูล และทาการทดสอบระบบที่พฒ
ั นาขึน้

เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.
Use Case Diagram ระบบ
สนับสนุนการยิง
เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.

แผนที่จาลองการทดสอบการปรับการยิง

ข้อมูลที่หมาย ความสูง มุมภาค
และระยะยิงที่คานวณได้จากการ
ปรับการยิง

ข้อมูลมุมทิศ มุมสูง (มุมยิง)
ที่คานวณได้จากการขอยิงแบบพิกดั
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