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บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย เป็ นหน่ วยงานที่ ให้บริ การเส้นทาง
ของยานพาหนะประเภทต่ างๆ มี ร ถบรรทุ ก วัตถุ อนั ตรายที่ ใ ช้ เ ส้ น ทาง
พิเ ศษมี ปริ ม าณเฉลี่ ย 1,060 คัน ต่ อวัน ดัง นั้น จึ ง ได้พฒ
ั นาระบบจราจร
อัจฉริ ยะ (ITS) เพื่อใช้สาหรับติดตามรถบรรทุกเป้ าหมาย โดยระบบจะ
วิเคราะห์สภาวะของรถบรรทุกเป้ าหมายแบบ Real time ซึ่ งระบบที่พฒั นา
ประกอบด้วยระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์แบบอัตโนมัติสาหรับรถบรรทุก
วัตถุอนั ตราย และระบบลงทะเบียนที่เชื่ อมต่อกับระบบขอป้ ายสติกเกอร์
เพื่อขึ้นทางพิเศษและใช้ในการควบคุมการขออนุ ญาตเข้าใช้เส้นทางอย่าง
เป็ นระบบ รวมถึงระบบ Monitor แบบ Real time ที่ออกแบบให้รองรับ
การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบติดตามรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายของกรมขนส่ ง
ทางบก และได้มีการทดสอบการทางานของระบบด้วย GPS แบบ Real
time โดยได้ทดสอบการตรวจจับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายมีก ารจาลอง
(Simulation) การวิ่ ง ของรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรายในสถานการณ์ ต่ า งๆ
สามารถตรวจจับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายที่อยูใ่ นสภาวะผิดปกติได้ภายใน
ระยะเวลา 1 นาที หลังเกิดเหตุ สามารถตรวจจับความผิดปรกติในการขับ
ขี่ได้ คือ การใช้ความเร็ วเกิ นกฎหมายกาหนดเกิ นกว่า 3 นาที, การห้ามใช้
เส้นทางในช่ วงเวลาที่ ก าหนด การใช้ค วามเร็ วต่ าจนเป็ นที่ น่าสงสัยใน
สภาพจราจรปกติ รวมถึ งเข้าใช้เส้นทางโดยไม่มีการจองเส้นทางล่วงหน้า
ซึ่ งพัฒนาระบบให้ สามารถแสดงผลข้อมู ล การติ ดตามรถบรรทุก วัต ถุ
อันตรายได้แบบ Real time บน Web Application พร้ อมทั้งสามารถแสดง
ข้อมูลการระงับเหตุที่สาคัญต่อหน่ วยกู้ภยั แยกตามประเภทวัตถุที่ทาการ
ขนส่งได้

คาสาคัญ: การติดตามรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย, รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย,
ระบบจราจรอัจฉริ ยะ, ระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์แบบอัตโนมัติ

Abstract
EXAT is an organization serving the various types of vehicles with
hazmat trucks in average volume of 1,060 vehicles per day. If any
accident with hazmat trucks occurs, it will impact the damage to life,
property and environment. Therefore, we have developed the intelligent
traffic systems (ITS) to track the hazmat trucks. ITS systems are
developed for analyzing the condition in real time. We have developed
Hazmat trucks systems which consist of Automatic Incident Detection
Systems for hazmat trucks and Registration System which connects to
the system for label stickers to control the permission on expressway.
Moreover, Monitor System for hazmat trucks which is designed to
support and connect the hazmat trucks tracking with the Department of
Land Transport, and also test the system with a GPS real time. The
project has installed computer server to develop and test the detection of
hazmat trucks. We have simulated the trucks under various
circumstances. It shows we can detect the unusual truck within 1 minute
after accident. It also can detect any truck which exceeding the speed
limit more than 3 minutes, taking the expressway in a not given time
period, using too low speed, and not booking in advance before taking
expressway. We have also developed Hazmat system which can display
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and track information real time on web application in order to classify
the type of Hazmat trucks.
Keywords: Automatic Incident Detection Systems, Hazmat trucks, ITS
systems, Tracking hazmat trucks

1. ทีม่ าและความสาคัญ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยได้ตระหนักถึ งความสาคัญของปั ญหา
การจัดการรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย และได้ออกข้อบังคับพนักงานจราจร
ในทางพิเศษ เรื่ อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอนั ตรายเดิ นในทางพิเศษ
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่ อง
การห้ ามรถยนต์บรรทุก วัตถุ อนั ตรายเดิ นในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 โดยมี เ จตนารมณ์ ใ นการห้ ามรถยนต์ซ่ ึ งบรรทุก วัตถุ อนั ตรายเดิ น
ในทางพิเศษศรี รัช ช่ วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับพญาไทถึ งถนนงามวงศ์
วาน ตลอดเวลา และห้ า มรถยนต์ ซ่ ึ งบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรายที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง
เส้นทาง วัน เวลา และประเภทของวัตถุ อนั ตรายที่ จะบรรทุก ให้ กทพ.
ทราบล่วงหน้าเดิ นในทางพิเศษ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการรถบรรทุกวัตถุ
อัน ตรายที่ ต้องการใช้ท างพิ เ ศษ จะต้อ งลงทะเบี ยนรถบรรทุ ก คัน นั้น ๆ
พร้อมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย เพื่อขอสติ๊กเกอร์ ใช้ทางพิเศษ
จาก กทพ. โดยสติ๊กเกอร์ แต่ละชิ้ นจะมีผลอนุ ญาตให้ใช้ทางพิเศษได้ 2 ปี
ซึ่งทาให้ กทพ. มีฐานข้อมูลของรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย ทุกคันที่จะขึ้นทาง
พิ เ ศษ1[1] หากรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรายนั้น เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ข้ ึ น จะช่ ว ยให้
เจ้าหน้าที่ของ กทพ. สามารถสื บค้นรายละเอียดต่างๆ เกี่ ยวกับวัตถุอนั ตราย
นั้น และดาเนิ นการช่ วยเหลื อกู้ภยั ต่อไป อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ ใช้ใน
ปัจจุบนั ของ กทพ. ไม่สามารถทราบได้ว่ารถบรรทุกที่ติดสติ๊กเกอร์ ใช้ทาง
พิเศษที่ด่านใด วัน/เวลาใด ใช้เส้นทางใดในการเดิ นทาง เนื่ องจากเป็ นการ
ขออนุ ญาตล่วงหน้า 2 ปี และ กทพ. ยังไม่มีระบบติ ดตามรถบรรทุ กวัตถุ
อันตรายที่วิ่งในทางพิเศษที่เป็ นแบบทันเหตุการณ์ (Real-time) ซึ่ งจะช่ วย
ให้การช่ วยเหลือและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายเป็ นไป
ด้วยความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการแบ่งเบาภาระ
งานในการตรวจสอบและติดตามรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายในทางพิเศษของ
กทพ. อีกด้วย
ดัง นั้น จึ ง ได้มี ก ารพัฒ นาระบบติ ด ตามรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมาใช้ติดตามรถบรรทุกวัตถุ อนั ตรายในโครงข่ายทางพิเศษ
เพื่อให้ทราบตาแหน่งและเส้นทางที่แน่นอนของรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายแต่
ละคัน ในทางพิ เ ศษ และจัด ท าแผนการระงับ อุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายโดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพจราจรแต่ละ
สายทางเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยการศึกษาครั้งนี้ จะดาเนิ นการ
ครอบคลุมทั้งโครงข่ายทางพิเศษของ กทพ. อย่างไรก็ตามเนื่ องจากปั จจุบนั
กทพ. มีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ( ITS) ไว้เพียง
เส้นกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุ ขสวัสดิ์) เท่านั้น ดังนั้นจึงเน้นการวิจยั ในส่ วน
ที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสภาพจราจรอัตโนมัติไปที่ถนนสายดังกล่าวเท่านั้น

2. ศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โครงการที่เกี่ยวข้ องกับรถขนส่ งวัตถุอันตราย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจรกระทรวงคมนาคม ได้ดาเนิ นการศึกษาโครงการศึกษาพัฒนา
ระบบการกากับ การขนส่ งของเสี ยและกากอุ ตสาหกรรมที่ เป็ นอันตราย
ระหว่างการขนส่ งทางถนนจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งกักเก็บหรื อทาลาย[2]
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้ าระวัง
ยานพาหนะ (ทางถนน) ที่รองรั บการเชื่ อมต่อกับระบบการติดตาม กากับ
ตรวจสอบการขนส่ งสิ นค้าอันตรายของศูนย์ปฏิ บตั ิการความปลอดภัยด้าน
การขนส่ งวัตถุ อนั ตรายและสารเคมี อนั ตราย ของสานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ งและจราจร ที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้ว และเพื่อดาเนิ นการให้มี
การทดสอบระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวังยานพาหนะ
(ทางถนน) ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ของเสี ย และกากอุ ต สาหกรรม รวมทั้ง
เสนอแนะวิธีการในการกากับการขนส่ งอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้ดาเนิ นการศึก ษาเพื่อสารวจข้อมูลเส้นทางขนส่ งสิ นค้าอันตราย
[3] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลและระบบรายงานเส้นทางที่มี
ความเสี่ ยงจากการขนส่ งสิ นค้าอันตรายเข้าสู่ ระบบรายงานสภาพการจราจร
และบริ ห ารจัด การอุ บ ตั ิ เหตุ ท างถนนที่ มี อยู่เ ดิ ม ซึ่ งประกอบด้วย ระบบ
จราจร ระบบอุบตั ิเหตุ ระบบวิเคราะห์เส้นทางและระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
สารเคมี ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญสาหรั บการตัดสิ นใจของ
หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้านการก าหนดนโยบาย แผนการจัด การ และ
มาตรการป้ องกัน ความเสี่ ย งในเส้ น ทางขนส่ งสิ น ค้าอัน ตรายได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 สานัก งานนโยบายและ
แผนการขนส่ งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้ทาการศึกษาตามโครงการ
ศึกษาพัฒนาระบบติดตามและกาหนดมาตรการการขนส่ งวัตถุอนั ตราย[4]
เพื่อให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร มีศูนย์ปฏิ บตั ิการ
ความปลอดภั ย ด้ า นการขนส่ งวัต ถุ อ ั น ตราย พร้ อ มติ ด ตั้ งและวาง
ระบบสื่ อสาร ระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวังยานพาหนะ
(ทางถนน) ที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าอันตรายที่มีปริ มาณมากในระหว่างการ
เดิ นทาง และเพื่อเสนอมาตรการหรื อแนวทาง และเส้นทางที่ เหมาะสม
ส าหรั บ การขนส่ ง วัต ถุ อ ัน ตรายที่ มี ป ริ มาณมาก รวมทั้ง มาตรการที่
เหมาะสมสาหรับการขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่มีปริ มาณน้อยเพื่อการค้ารายย่อย
ด้ว ย ซึ่ งภายใต้โ ครงการดัง กล่ า วได้ มี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารความ
ปลอดภัยด้านการขนส่ งวัตถุ อนั ตราย พร้ อมทั้งติ ดตั้งระบบ และท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ GPS บนยานพาหนะที่ทาการขนส่ งวัตถุอนั ตรายจานวน 100
คัน และทาการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและลักษณะการขนส่ งวัตถุอนั ตราย ที่
มีปริ มาณมาก ระหว่างท่าเรื อ สถานี ขนส่ ง คลังสิ นค้า รวมทั้งการขนส่ งที่มี
ปริ ม าณน้อยเพื่ อการค้ารายย่อย จากการศึ ก ษาพบว่าสามารถติ ด ตามรถ
ขนส่ งวัตถุ อนั ตรายได้ผ่านอิ นเทอร์ เ น็ ตสามารถแสดงรายละเอี ยดข้อมู ล
และสถานะของรถได้ รวมทั้งสามารถรายงานสรุ ปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่า
เกิ ดเหตุข้ ึน ที่ ไหน เวลาใด และสามารถค้น หาสถานที่ ส าคัญ เช่ น สถานี
ตารวจ โรงพยาบาล ที่ ใกล้ที่สุด เมื่ อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น และในปั จจุบนั สื บ
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เนื่องจากอุบตั ิเหตุที่เกิดกับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่
เกิ ดจากพฤติกรรมผูข้ บั รถที่ มีการใช้ความเร็ วเกิ นกว่าที่ กฎหมายกาหนด
รวมทั้งการทาหน้าที่ของพนักงานขับรถเกิ นระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
กรมการขนส่ งทางบก (ขบ.) จึ งได้ก าหนดมาตรการให้ รถบรรทุ ก วัต ถุ
อัน ตรายจะต้อ งติ ด ตั้ง เครื่ องบัน ทึ ก ข้อ มู ล การเดิ น ทางของรถ (GPSTracking) [5] โดยได้ออกประกาศ กาหนดคุ ณลักษณะและระบบการ
ท างานของเครื่ องบัน ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของรถ (เมื่ อ วัน ที่ 22
พฤศจิ ก ายน 2555) ซึ่ งเครื่ อ งบัน ทึ ก ข้อมู ล การเดิ นทางของรถจะต้อ งมี
อุปกรณ์บ่งชี้ ของผูข้ บั รถ (Driver Identification) ด้วยการใช้ใบอนุญาตขับ
รถชนิดแถบแม่เหล็กของ ขบ. ในการระบุตวั ผูข้ บั รถ ทั้งนี้ อุปกรณ์ท้ งั หมด
ต้องได้รับการรับรองจาก ขบ. ก่อนทาการติดตั้ง

2.2.1.1 Offline GPS Tracking
GPS Tracking แบบ Offline (Passive Tracking System) เป็ นระบบที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น สถานที่ เวลา อัตราเร็ ว ทิศทางยานพาหนะ
โดยข้อมูลที่ได้จะทาการเก็บไว้ที่อุปกรณ์ รับสัญญาณ GPS ที่ ติดตั้งอยู่ที่
ยานพาหนะ เมื่อยานพาหนะมาถึ งยังสถานี ก็จะดาเนิ นการดึ งข้อมูลที่เก็บ
นั้น นามาประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่ งเป็ นการนาเทคโนโลยี
GPS ผสมผสานกับหน่ วยความจา (Memory) จะทาให้ทราบถึ งข้อมูล
ยานพาหนะที่ตอ้ งการติดตาม แสดงดังรู ปที่ 2

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ ในการติดตามรถบรรทุกวัตถุอันตรายในปั จจุบัน
2.2.1 Global Positioning System (GPS)
ระบบ GPS Tracking System มีประโยชน์ในด้านการบริ หารจัดการ
รถบรรทุก ยกตัวอย่างเช่น สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง สามารถ
สารวจและบันทึ ก ข้อมู ลพฤติ ก รรมของผูข้ บั ขี่ เพิ่ม ความปลอดภัยของ
สิ นค้าและตัวรถจากการโจรกรรม รวมถึงสามารถบริ หารการทางานของ
รถได้ดีย่ิงขึ้ น ซึ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น การไม่ สูงเกิ น ไปและสามารถ
ติ ด ตั้ง ได้ก ับ รถทุ ก คัน โดยไม่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ข องรถแต่ ค ัน
หลัก การทางานของระบบ GPS Tracking System นั้น เบื้ อ งต้น
ผูป้ ระกอบการจะต้องดาเนิ นการติ ดตั้งอุปกรณ์ติดตาม (Black Box) ที่
ยานพาหนะ โดยอุปกรณ์ จะทาหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อหา
ต าแหน่ ง พิ ก ัด ของรถ จากนั้ นข้อ มู ล จะถู ก ประมวลผล และส่ ง ผ่ า น
เครื อข่ายไร้ สาย GPRS (General Package Radio Service) ไปยัง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Computer Server) ที่ ต้ งั อยู่ในศูนย์ควบคุ มระบบ
GPS Tracking System ของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสื่ อสาร โดยข้อมูลต่างๆ
จะถู กประมวลผลก่อนส่ งต่อไปยังคอมพิ วเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การ (Client
Computer) เพื่อแสดงผลตาแหน่ งและสถานภาพของรถบนแผนที่ดิจิตอล
ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถทารายงานแสดงผลข้อมูลได้ตามต้องการ

รูปที่ 2 ระบบ Offline Tracking System

2.2.1.2 Online GPS Tracking
GPS Tracking แบบ Online (Real Time Tracking System) หรื อ
AVL System (Automatic Vehicle Location) เป็ นการรวมเทคโนโลยี GPS
ที่ ส ามารถบอกต าแหน่ ง ของยานพาหนะ และระบบสื่ อ สารข้อ มู ล ที่
สามารถส่ งข้อมูลไปยัง ศูนย์กลางควบคุม (Server) เป็ นการพัฒนาต่อยอด
มาจากแบบ Offline ทาให้สามารถแสดงข้อมูลตาแหน่ ง และข้อมูลอื่นๆ
ได้ในทันที แสดงดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 ระบบ Online Tracking System

รูปที่ 1 หลักการทางานของ GPS Tracking System

ทั้งนี้ ระบบติดตามยานพาหนะ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ

2.2.2 Radio Frequency Identification System (RFID)
RFID ย่อมาจากคาว่า “Radio Frequency Identification” เป็ นระบบชี้
เฉพาะอัตโนมัติ Auto-ID แบบไร้สาย (Wireless) ที่กาลังได้รับความนิ ยม
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นวิธีการระบุเอกลักษณ์วตั ถุ หรื อตัวบุคคลโดยใช้คลื่ น
ความถี่วิทยุ องค์ประกอบของระบบ RFID ประกอบด้วย RFID Tag หรื อ
ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) ซึ่ งทาหน้าที่ส่งสัญญาณวิทยุ หรื อข้อมูล
ที่บนั ทึกอยูใ่ นไมโครชิ ปไปที่ตวั อ่านข้อมูล การสื่ อสารระหว่าง RFID Tag
และตัวอ่านข้อมูลจะเป็ นแบบไร้ สาย (Wireless Communication) ภายใน
RFID Tag จะประกอบไปด้วยไมโครชิ ป ซึ่ งเชื่ อมต่ออยู่กบั สายอากาศ
แสดงดังรู ปที่ 4
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รูปที่ 4 แสดงการทางานของ RFID Tag

ไมโครชิ ปที่อยูใ่ น RFID Tag จะมีหน่ วยความจาซึ่ งอาจเป็ นแบบอ่านได้
อย่างเดียว (ROM) หรื อทั้งอ่านทั้งเขียน (RAM) ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการ
ในการใช้งาน โดยปกติ หน่ วยความจาแบบ ROM จะใช้เก็บข้อมูลเกี่ ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่ น ข้อมูลของรหัส Password หรื อข้อมูลความลับ
บุคคล ในขณะที่ RAM จะใช้เก็บข้อมูลชัว่ คราวในระหว่างที่ RFID Tag และ
ตัวอ่านข้อมูลทาการติดต่อสื่ อสารกัน แสดงดังรู ปที่ 5

รูปที่ 6 หลักการทางานของ CCTV Tracking System

2.2.4 Technology อื่นๆ
Pressure Gauge และ Chemical Detection เป็ นอุปกรณ์ สาหรั บ
ตรวจสอบสภาพการปนเปื้ อนของสารพิษในอากาศและยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ง แสดงดังรู ปที่ 7 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจจับมีความแม่นยามาก
ยิ่งขึ้ น โดยสามารถใช้เป็ นระบบแจ้งเตื อนเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กบั การตั้งค่า
ความอ่ อนไหวของอุ ป กรณ์ นิ ยมใช้ใ นการขนส่ งวัตถุ อนั ตรายทางท่ อ
(Pipeline) และติดตั้งตามเขตทางเพื่อตรวจจับการปนเปื้ อนของสารพิษใน
อากาศจากการขนส่งวัตถุอนั ตราย

รูปที่ 5 หลักการทางานของ RFID

2.2.3 Intelligent Video Tracking and Surveillance System (CCTV)
การใช้งานระบบกล้องวงจรปิ ดเพื่อติดตามยานพาหนะ (Intelligent
Video Tracking and Surveillance) จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจร
ปิ ดในลักษณะของเครื อข่าย (Network CCTV) ตลอดแนวเขตทาง ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถติดตามยานพาหนะได้ตลอดเวลาที่อยูใ่ นพื้นที่ นอกจากนี้
กล้องวงจรปิ ดแต่ล ะตัวจะต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง Software เพิ่ มเติ ม เพื่อให้
สามารถประมวลผลภาพ (Image Processing Capability) และตรวจจับ
ยานพาหนะที่เข้ามาในขอบเขตของกล้องวงจรปิ ดได้ (Detection Zone)
พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการติดตามยานพาหนะไปสู่ กล้องถัดไป (Hand
Off) ส าหรั บ การประยุก ต์ใ ช้ เ พื่ อ ติ ด ตามรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมี ที่เป็ นพิ ษ สามารถดาเนิ น การตรวจสอบและ
ติ ด ตามยานพาหนะได้ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ ก ล้ อ งวงจรปิ ดที่ มี ก ารติ ด ตั้ง
Software อัตโนมัติ แสดงดังรู ปที่ 6 ซึ่ งสามารถจับภาพการเคลื่ อนที่ของ
รถบรรทุกจากกล้องหนึ่ งสู่ อีกกล้องหนึ่ ง ในขณะที่รถบรรทุกคันดังกล่าว
เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายถนนหรื อพื้นที่ เมือง ทั้งนี้ สามารถเชื่ อมโยงระบบ
ดังกล่ าว ไปสู่ ก ารเผ้าระวัง ภัยในกรณี ต่างๆ รวมถึ งสามารถน าไปเป็ น
หลักฐานสาหรับการเปรี ยบเทียบปรับในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นข้อบังคับทาง
กฎหมาย

รูปที่ 7 Pressure Gauge and Chemical Detection Sensor

Photonic/Optical Sensor เป็ นอุปกรณ์สาหรับตรวจสอบการปนเปื้ อน
ของสารพิษ ที่ได้จากการประมวลผลสัญญาณภาพ ดังรู ปที่ 8โดยแสดงผล
ออกเป็ นแถบสี ของการปนเปื้ อนในระดับต่างๆ ความแม่นยาของอุปกรณ์
ดังกล่าว จะขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งผ่านข้อมูลสาหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ สาหรับการประยุกต์ใช้การตรวจสอบยานพาหนะบรรทุกวัตถุ
อัน ตรายจะนิ ย มติ ด ตั้งเป็ นจุ ด ตรวจสอบถาวร (Permanent Location)
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง เช่น อุโมงค์ หรื อ สะพาน เป็ นต้น

รูปที่ 8 Photonic Sensor and Optical Scanner
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อย่า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากประกาศกรมขนส่ ง ทางบกเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง
อุปกรณ์ติดตามรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายด้วย GPS ทาให้ระบบ GPS เป็ น
ระบบที่เหมาะสมที่จะทาการพัฒนา และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลายทั้งนี้ ยงั สามารถติดตั้งใช้งานจริ งได้ง่ายและยืดหยุน่ กว่าระบบ
อื่นๆ
2.3 ศึกษาระบบ ITS ของการทางพิเศษ
การทางพิเศษได้ทาการออกแบบและพัฒนาสถาปั ตยกรรมเชิ งบูรณา
ของระบบจราจรอัจฉริ ยะหรื อระบบ ITS โดยได้ทาการศึกษาศึกษา และ
พัฒนาแผนแม่บทระบบจราจรและขนส่ งอัจฉริ ยะ และจัดตั้งศูนย์บูรณาการ
ข้อมูลจราจรอัจฉริ ยะ (ระยะที่ 1)[6] เป็ นโครงการเพื่อศึกษา กาหนดกรอบ
และทิศทางการพัฒนาระบบจราจรและขนส่ งอัจฉริ ยะ พร้ อมทั้งจัดทาเป็ น
แผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริ ยะของ กทพ. ซึ่ งสามารถจัดลาดับ
ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาจราจรด้วยระบบ ITS อย่างเป็ นขั้นตอน ลด
การลงทุนติดตั้งระบบที่ ซ้ าซ้อน เพื่อให้การพัฒนาระบบ ITS ของ กทพ.
เป็ นไปอย่า งรอบคอบ และมี ทิศ ทางที่ ส อดคล้อ งกัน ทุ ก ๆ ระบบ และ
จากนั้นได้ทาการพัฒนา ระบบ ITS เพื่อนามาใช้ในบริ หารจัดการทางพิเศษ
กาญจนาภิ เ ษก (บางพลี -สุ ข สวัส ดิ์ ) ของการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย
(กทพ.) เพื่อให้เป็ นทางพิเศษอัจฉริ ยะ (ITS Corridor)[7] โดยมีการทดสอบ
และติ ด ตั้ง อุป กรณ์ ต รวจวัด สภาพจราจรแบบอัต โนมัติ ซ่ ึ งเป็ นอุ ป กรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจรแบบไมโครเวฟเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
ความเร็ ว อัตราการไหล และความหนาแน่นของจราจรเพื่อคัดเลือกอุปกรณ์
ที่ มีค วามเหมาะสมกับ การใช้งานบนเส้ น ทางพิ เ ศษ[8] แล้วนาข้อมูล มา
ประมวลผลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอัลกอริ ทึมของระบบ ITS ที่
พัฒ นาให้ ส ามารถประมวลผลและแสดงผลได้แ บบ Real time อัน
ประกอบด้วยระบบ 1) ระบบประเมินและคาดการณ์สภาพจราจร[9] 2)
ระบบประมาณและคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทาง โดยใช้วิธีการของ
stochastic cell transmission model [10] 3) ระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์แบบ
อัตโนมัติ[11] 4) ระบบเก็บข้อมูลจุดเริ่ มต้นและจุดปลายทางการเดิ นทาง
และ 5) ระบบบริ หารจัดการที่ศูนย์ควบคุมกลางที่ทาหน้าที่ควบคุม สั่งการ
ประมวลผล และแสดงผลที่ได้จากระบบ ITS ทาให้สามารถบริ หารจัดการ
และแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลางในการประสานงานผูใ้ ช้ และสามารถรายงานสภาพาจราจรแก่
ผูใ้ ช้ทางบนป้ าย VMS และบนแอพลิ เคชัน่ ผ่านเว็บไซด์และมือถื อสมาร์ ท
โฟนที่ มีก ารรายงานสภาพจราจรแบบในรู ป แบบเส้ น สี ค วามหนาแน่ น
สามารถหาระยะเวลาการเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดปลายทาง สามารถ
ทราบตาแหน่ งในการเกิ ดอุบตั ิ การณ์หรื ออุบตั ิ เหตุบนแผนที่ ของเส้นทาง
ซึ่ งเป็ นแจ้งเตื อนให้ ผู้ใ ช้ท างทราบถึ งสถานการณ์ จราจรทาให้ สามารถ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ ระบบ ITS ของการทางพิเศษที่มีการพัฒนาไว้น้ นั มีความยืดหยุน่
และมี ข ้อ มู ล ที่ จ าเป็ น เช่ น สภาพจราจรแบบ Real-time,ระยะเวลาการ
เดินทางในแต่ละช่วงของเส้นทาง, รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ที่จะ
สามารถนามาพัฒนาระบบติดตามรถขนส่งวัตถุอนั ตรายได้เป็ นอย่างดี

3. การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุ
อันตราย
จากการทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวข้อง
พบว่า ในปั จ จุบ ันประเทศไทยได้มี ก ารออกประกาศให้ รถบรรทุ ก วัต ถุ
อัน ตรายทุ ก คัน ต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง ระบบ GPS เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การติ ด ตาม
ตรวจสอบการเดินทางของรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย และเข้าแก้ไขในกรณี ที่
เกิ ด อุ บตั ิ เ หตุได้อ ย่า งทัน ท่ วงที เทคโนโลยี GPS จึ งเป็ นเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒ นาระบบติ ด ตามรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรายที่ เ ข้า ใช้
โครงข่ ายของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย โดยระบบที่พฒั นาจะมีขี ด
ความสามารถดังต่อไปนี้ 1)ระบบรองรับการเชื่ อมต่อข้อมูลแบบ Online
กับฐานข้อมูลของกรมขนส่ งทางบกเพื่อเรี ยกดูขอ้ มูล GPS ที่ติดตั้งบนรถ
ขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้กบั กรมขนส่ งทางบก 2)ระบบ
สามารถแสดงตาแหน่ งของรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายบนเส้นทางพิเศษของ
กทพ. แบบ Online 3)ระบบสามารถตรวจจับความผิดปกติในการเดินทาง
ของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายบนเส้นทางนาร่ อง สายกาญจนาภิเษก เช่ น มีการ
หยุดรถเกิ นกว่าเวลาที่กาหนด 4)ระบบสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
กูภ้ ยั ที่เหมาะสมกับรถขนส่งวัตถุอนั ตรายที่เกิ ดอุบตั ิเหตุบนเส้นทางได้ 5)มี
ระบบลงทะเบียนก่อนนารถขึ้นบนทางพิเศษ เพื่อทาการคัดกรองและทาให้
ทราบข้อมูลของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายล่วงหน้าได้ 6)ระบบสามารถแสดง
ข้อมูลพื้นฐานของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายได้ที่ทาการลงทะเบียนผ่านระบบ
เช่ น ทะเบียนรถ, ชนิ ดของรถ, สิ่ งของที่ทาการบรรทุก เป็ นต้น 7)ระบบ
สามารถทารายงานเพื่อแสดงปริ มาณรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายที่ ลงทะเบี ยน
และผ่านขึ้ นบนเส้นทางได้ โดยในรายงานประกอบไปด้วย ทะเบียนรถ,
ประเภทรถ, ชนิ ดสิ่ งของบรรทุก,จุดต้นทางและปลายทางสิ นค้า, ด่านเข้า/
ออก, เวลาเข้าเส้นทาง, เวลาออกจากเส้นทาง, ระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น
ระบบที่ออกแบบจึงมีโครงสร้างดังรู ปที่ 9

รูปที่ 9 โครงสร้างระบบติดตามรถขนส่งวัตถุอนั ตราย

จากรู ปที่ 9 แสดงให้เห็นโครงสร้างของระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุ
อันตราย โดยจะประกอบไปด้วยสี่ ส่วนหลักคือ
3.1 ระบบเชื่ อมต่ อข้ อมูล
ถูกพัฒนาในรู ปแบบ Web-service ทาหน้าที่รอรับข้อมูลจากอุปกรณ์
แบบ Real-time หรื อทาการเชื่ อมต่อข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของกรม
ขนส่ งทางบก โดยส่ วนนี้ ได้ทาการออกแบบไว้เพื่อรองรับการรับส่ งข้อมูล
กับกรมขนส่ งทางบก
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3.2 Run-time Algorithm
ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทาหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
3.2.1 คัดกรองข้ อมูล
ระบบจะทาการคัดกรองข้อมูลรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่อยูบ่ นเส้นทาง
พิเศษเท่านั้น โดยใช้หลัก การสร้ างพื้น ที่ วงกลม MASS Filter ขึ้ นบน
ต าแหน่ ง พิ ก ัด บนเส้ น ทางพิ เ ศษบนแผนที่ โดยแต่ ล ะวงมี เ ส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลาง 10 เมตร วางต่ อ กัน ตลอดเส้ น ทางพิ เ ศษ เพื่ อ ใช้ ค ัด กรอง
ยานพาหนะที่ผา่ นเข้ามาในพิกดั ของพื้นที่วงกลม โดยคัดเลื อกเฉพาะ รถที่
เคลื่อนที่ต่อเนื่ องตามลาดับของพื้นที่ วงกลมแต่ละวง เพื่อยืนยันว่าพิกดั ที่
เคลื่ อนที่ บนพื้ นที่ที่กาหนดไว้ คื อรถบรรทุ กที่ เ ข้าใช้ท างพิ เศษดังแสดง
ตัวอย่างดังรู ปที่ 10

3.2.2 การตรวจจับอุบัติการณ์
การตรวจจับ อุ บ ัติ ก ารณ์ ข องรถขนส่ ง วัต ถุ อ ัน ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น บน
โครงข่ายทางพิเศษ ถู กออกแบบมาให้ทางานแบบ Real-time แสดงการ
ทางานดัง รู ป ที่ 12 , รู ป ที่ 1 3 และรู ป ที่ 14 เพื่ อตรวจสอบและเตื อ น
อุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายในกรณี ที่เกิดความผิดปกติ
ขึ้น เนื่ องจากอุบตั ิการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายมีระดับความ
รุ นแรงที่สูงต่อผูใ้ ช้ทาง หรื อประชาชนที่อาศัยในบริ เวณใกล้เคียง อย่างไร
ก็ ต ามเนื่ อ งจากระบบติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ อ ัน ตรายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนี้ ถู ก
ออกแบบเพื่อให้ รองรั บการทางานร่ วมกับขอมูลรถขนส่ งวัตถุอนั ตราย
ของกรมขนส่ งทางบก จึ งได้มีการตั้งรอบการทางานของระบบตรวจจับ
อุบตั ิการณ์ให้ทางานทุก 1 นาที ตามรอบการให้ขอ้ มูลของระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของกรมขนส่งทางบกโดยระบบสามารถแยกแยะอุบตั ิการณ์ของรถ
ขนส่ งวัตถุอนั ตรายออกเป็ นหัวข้อ คือ
-

Mass Filter Area

รูปที่ 10 ตัวอย่างกระบวนการ Filter รถขนส่งวัตถุอนั ตราย บนทางพิเศษ

รถจอด (สภาพจราจรรถไม่ติด)
รถจอด (สภาพจราจรรถติด)
รถจอด (ไม่สามารถระบุสภาพจารจรได้)
วิ่งช้ากว่าปกติ
วิ่งเร็ วเกินกว่ากาหนด
วิ่งในทางที่ไม่อนุญาตให้วิ่ง
ข้อมูล GPS หายขณะอยูบ่ นทางพิเศษ

Start

Read Raw Data from
DLT Server

Retrieval Process
[out]

ITS
Database

Query SCTM Density

Load Shape File

- Cor_id
- Lat (every 10 meters)
- Lng (every 10 meters)
- Restriction flag

Yes

HAZMAT
Database

Keep Data to
HAZMAT DB

No

GPS Data

Query GPS Data

- Tag_id
- GPS Date/time
- Speed
- Lat
- Lng
- Alt
- Engine Status

Route LatLng
Data

Pre Retrieval Process

System Route
Start

Waiting for next
processing-round

There is no GPD data

B

A

<User Define>
Processing
CorID

Object i +=1

No

SCTM Cell Positions

[out]

HAZMAT
Database

Object i inside
Mass

- cor_id
- cell_index
- Lat
- Lng

[out]

Shape file (.xls)

Object i=0
n = number of object

- cor_id
- avg_density

SCTM Density results

รูปที่ 12 การทางานของระบบ Incident Detection

Object i = n

Yes
A

B

End

Information Extraction Process
GPS Feature Extraction sub-process

รูปที่ 11 การทางานของระบบคัดกรองข้อมูล

Find The number of in-system trucks
GPS
Data

[in]

[give: Tag_id, DataTime, Lat, Lng, Alt, AvgSpeed, Direction, EngineStatus]

Calculate average speed, direction

ระบบการคัดกรองข้อมูล (Filter) ดังแสดงในรู ปที่ 11 จะเริ่ มต้นจาก
การรับข้อมูลดิ บ (Raw Data) จากฐานข้อมูลของกรมการขนส่ งทางบก
นาเข้ามาทาการตรวจสอบเปรี ยบเที ยบข้อมูลโดยใช้เลขพิกดั จาก GPS
ของรถขนส่งวัตถุอนั ตราย เทียบกับพิกดั บนพื้นที่วงกลมแต่ละวง หากอยู่
ภายในพื้นที่พิกดั ของวงกลมบนแผนที่ แสดงว่ารถบรรทุกคันนั้นแล่นอยู่
บนเส้นทางพิเศษ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลของรถคันนั้นเข้าเก็บลงใน
ฐานข้อมูล (HAZMAT DB) โดยจะทาการตรวจสอบทุกวงกลมที่วางไว้
บนแผนที่ต้งั แต่เริ่ มเข้าจนสิ้ นสุ ดเส้นทางพิเศษ

Inside SCTM Area Filtering sub-process

Find corridor ID where the truck currently is
Waiting for next
processing-round

SCTM Cell
Positions

[give: Cor_id, SCTM Cell Position]

[in]

[out]

Information
Table

Obtain SCTM-Cell position within found corridor ID where the truck is

Inside Anomaly Filtering sub-process

Identify which truck passing the restricted or non-restricted way

[give: restricted way flag]

Route Data

*** restricted way flag = …
- 1 (truck is passing restricted way)
- 0 (truck is passing non-restricted way)

- Cor_id
- Lat (every 10 meters)
- Lng (every 10 meters)
- Restriction flag

D

C

รูปที่ 13 การทางานของระบบ Incident Detection (ต่อ)
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- Tag_id
- DataTime
- Lat, Lng, Alt
- Cor_id
- SCTM Cell position
- AvgSpeed
- Direction
- EngineStatus
- DriveStatus
- restricted way flag

D

C
Driving Status Tracking Process

Label driving status

Status Categories

[give: DriveStatus [0] to [7]]

[0] = Stationary (uncongested condition)

[1] = Stationary (congested condition)

[2] = Stationary (unknown condition)

Waiting for next
processing-round

If average speed of truck is equal to zero
AND density of SCTM cell is lower than D

If average speed of truck is equal to zero
AND truck is in the system but outside the
area of sensors

If average speed of truck is lower than V1

[4] = Faster than specification

If average speed of truck is more than V2

[6] = Pass the restricted way

[7] = GPS Data losses

[8] = Outside the system

Information
Table

If average speed of truck is equal to zero
AND density of SCTM cell is more than D

[3] = Slower than specification

[5] = Ordinary

- Tag_id
- DataTime
- Lat, Lng, Alt
- Cor_id
- SCTM Cell position
- AvgSpeed
- Direction
- EngineStatus
- DriveStatus
- restricted way flag

[out]

If average speed of truck is between V1 and V2

If ‘restricted way flag’ in information table = 1

3.4 ระบบแสดงผลและ User Interface

If GPD data of in-system trucks loss

If GPD data is outside the system route

Stored Process
V1

*** Definition :
Insert information Into Database
Information
Table

slow

V2
normal

fast
speed

HAZMAT
Database
Delete out-system trucks out of Database

3.3.3 ระบบฐานข้ อมูล Incident
ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ จัด เก็ บ ข้อ มู ล อุ บ ัติ ก ารณ์ ที่ ท าการตรวจพบใน
ระบบ โดยฐานข้อมูลนี้ ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้ างแบบเดี ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล Incident ของระบบ ITS เพื่อให้สามารถเชื่ อมต่อข้อมูลกันได้
ง่ายและมี เ สถี ยรภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากจะท าการจัดเก็ บ ข้อมู ล ใน
ระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายแล้ว ระบบ Incident Detection จะทา
การส่ งข้อมูลไปยังระบบ ITS ด้วยเพื่อให้ระบบ ITS ทราบถึงอุบตั ิการณ์
และให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบการแจ้งเตือนดังกล่าว

D
uncongested

congested
density

รูปที่ 14 การทางานของระบบ Incident Detection (ต่อ)

3.2.3 ระบบคาดการณ์ ระยะเวลาการเดินทางและทานายตาแหน่ งรถ
ขนส่ งวัตถุอันตราย
ระบบคาดการณ์ระยะเวลาการเดิ นทางและทานายตาแหน่ งรถขนส่ ง
วัตถุอนั ตรายเป็ นระบบที่ ออกแบบมาเพื่อใช้ใ นการทานายตาแหน่ งรถ
ขนส่ งวัตถุอนั ตรายล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่ หน่ วยกู้ภยั สามารถจัดเตรี ยม
กาลังหรื อวางแผนล่ วงหน้าหากมี รถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายร้ ายแรงขึ้ น ใช้
เส้นทางเพื่อให้สามารถเข้าถึ งพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ วที่ สุด ระบบนี้ ทางาน
โดยการใช้ขอ้ มูลสภาพจราจรแบบ Real-time จากระบบ ITS ของการทาง
พิเศษ มาทาการประเมินสภาพจราจร และทาการคานวณร่ วมกับความเร็ ว
ปัจจุบนั ของรถขนส่งวัตถุอนั ตรายเพื่อทานายตาแหน่งของรถเป้ าหมายใน
อีก 15 นาทีขา้ งหน้า
3.3 ระบบฐานข้ อมูล
ระบบฐานข้อมูลของระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายถูกออกแบบ
ตามโครงสร้ างหลักของระบบติ ด ตามารถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายของกรม
ขนส่งทางบกเพื่อให้รองรับการเชื่ อมต่อข้อมูลใด้ในอนาคต โดยระบบถูก
พัฒนาบนระบบฐานขอมูล MS-SQL และถูกแบ่งออกเป็ นสามส่ วนหลัก
ดังต่อไปนี้

ระบบแสดงผลของระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายถูกพัฒนาใน
รู ปแบบของ Web Application เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยระบบแบ่ง
ออกเป็ นสองส่ วนหลัก คื อ ระบบ Register และแสดงผลของผูใ้ ช้งาน
ระบบและระบบแสดงผลระบบรวมของผูด้ ูแลระบบ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้


User Login



Home
Incident Alert
Incident Approved



รูปที่ 15 การทางานของระบบคัดกรองข้อมูล

โดยมีรายละเอียดการแสดงผลข้อมูลในระบบย่อยดังต่อไปนี้
3.4.1 ระบบ User Login
เพื่อใช้ในการคัดกรองและกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้ขอ้ มูลของระบบ
โดยเบื้องต้นที่ปรึ กษาจะทาการตั้งค่าความสาคัญของ User login ซึ่ งมีการ
ใช้งานแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
- Admin เป็ นกลุ่ม User ที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลทั้งหมดและทา
การปรับแต่งระบบได้
- User เป็ นกลุ่ม User ที่เข้าถึ งเฉพาะข้อมูลพื้นฐานและใช้งาน
งานระบบทัว่ ไปเท่านั้น
มีตวั อย่างการแสดงผลดังรู ปที่ 16

3.3.1 ระบบฐานข้ อมูล HAZMAT
ประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูลสาหรั บจัดเก็บข้อมูลดิ บของระบบ
GPS และข้อมูล ที่ ไ ด้รับ การคัด กรองเรี ย บร้ อยแล้ว เพื่อ นาไปแสดงผล
ระบบฐานข้อมูล ส่ วนนี้ มีก ารจัดเก็บ ข้อมูล ย้อนหลังเป็ นระยะเวลาสาม
เดือนทาให้ผดู้ ูแลระบบสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
3.3.2 ระบบฐานข้ อมูล Travel-time
เป็ นระบบฐานข้อมูลจากระบบ ITS ซึ่ งระบบจะทาการเรี ยกข้อมูล
เวลาการเดินทางในเส้นทางมาเพื่อทาการคานวณในระบบประเมินและ
คาดการณ์ตาแหน่งรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายล่วงหน้า

รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างหน้า User Login ของระบบ

2102

3.4.2 การแสดงผลตาแหน่ งรถขนส่ งวัตถุอันตราย
ระบบท าการแสดงผลต าแหน่ ง รถขนส่ ง วัต ถุ อ ั น ตรายโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ระบบจะทาการแสดง icon รถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายบนแผนที่
โดยจะทาการ Update ข้อมูลตาแหน่งของรถทุกๆ 1 นาที
- แสดงผลบน Google map
- สามารถเรี ยกดูรายละเอียดรถได้จากการคลิกบน icon ของรถ
- แสดงตาแหน่งรถ เมื่ออยูบ่ นทางด่วนเท่านั้น
- การแสดง icon ระหว่างรถปกติ และรถที่ เกิ ดอุบตั ิการณ์ จะ
แตกต่างกัน
มีตวั อย่างการแสดงผลดังรู ปที่ 17

3.4.4 การแสดงผล ข้ อมูลแนะนาเมื่อเกิดอุบัติการณ์
- เมื่อคลิ กที่ icon แสดงอุบตั ิการณ์ ระบบจะแสดงรายละเอียด
การ Register ของรถที่ คาดว่าเกิ ดเหตุ และแสดงรายละเอี ยด
วัตถุที่ขนส่ ง
- เมื่ อคลิ ก ที่ เ ครื่ องหมายแสดงรายละเอี ยดการกู้ภยั ระบบจะ
แสดงข้อมูลแนะนาสาหรับการกูภ้ ยั เช่น วัสดุสาหรับกูภ้ ยั และ
วิธีการเบื้องต้น
มีตวั อย่างการแสดงผลดังรู ปที่ 19 และรู ปที่ 20

รูปที่ 19 แสดงตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลแนะนา
รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างหน้า Monitor ของระบบ

3.4.3 การแสดงผล Incident Detection
ระบบทาการแสดงผลเมื่อพบอุบตั ิการณ์ของรถขนส่ งวัตถุอนั ตราย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- แสดงผลเมื่อเกิดอุบตั ิการณ์เท่านั้น
- เหตุที่ตรวจจับพบแต่ยงั ไม่ได้รับการยืนยัน แสดง icon สี ดา
- เหตุที่ตรวจจับได้ภายใน 5 นาทีแสดง icon สี ดาพร้อม Action
เพื่อให้แยกแยะออกจาก incident ที่ตรวจพบก่อนหน้าได้
- เหตุที่ตรวจจับพบและได้รับการยืนยันแล้ว แสดง icon สี แดง
(ทาการยืนยันผล ผ่านระบบ ITS)
- เหตุที่ตรวจจับแล้วแต่ถูกปฏิเสธ จากผูด้ ูแลหลังจากตรวจสอบ
แล้ว แสดง icon สี เหลือง
- เหตุที่ได้รับการระงับเหตุเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แสดง icon สี
เขียว
- แสดงภาพ CCTV ในจุดที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดอัตโนมัติ
มีตวั อย่างการแสดงผลดังรู ปที่ 18

รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างการแสดงผลของระบบเมื่อตรวจพบอุบตั ิการณ์

รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าต่างจัดการข้อมูลแนะนา

3.4.5 การแสดงข้ อมูลพืน้ ฐานรถขนส่ งวัตถุอันตราย
- เมื่อคลิกที่ icon รถขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่แสดงบนแผนที่ ระบบ
จะแสดงรายละเอียดการ Register ของรถที่คาดว่าเกิ ดเหตุ และ
แสดงรายละเอียดวัตถุที่ขนส่ง
- เมื่ อคลิ ก ที่ เ ครื่ องหมายแสดงรายละเอี ยดการกู้ภยั ระบบจะ
แสดงข้อมูลแนะนาสาหรับการกูภ้ ยั เช่น วัสดุสาหรับกูภ้ ยั และ
วิธีการเบื้องต้น
3.4.6 การสมัครและจองเส้ นทาง
ระบบการจองเส้นทางของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายนั้นถูกออกแบบมา
ให้ใช้ระบบฐานข้อมูลร่ วมกับระบบฐานข้อมูลจดทะเบี ยนขอสติ กเกอร์
ของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่มีอยูเ่ ดิ มของการทางพิเศษ ดังนั้นหากเจ้าของ
กิจการต้องการนารถขึ้นทางพิเศษ จาเป็ นจะต้องทาการสมัครเพื่อขอสติก
เกอร์ ก่อน และนารหัสที่ได้รับจากระบบขอสติกเกอร์ มาทาการ Login เข้า
สู่ ร ะบบจองเส้ น ทางของระบบติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ อ ัน ตราย เพื่ อ
ลงทะเบียนขอสติกเกอร์ ของ กทพ. โดยเข้าไปที่ระบบบริ การผ่านเว็บไซต์
(e-service) url:http://www.exat.co.th/e-service/ แสดงดังรู ปที่ 21
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การทดสอบผูท้ ดสอบจะทาการส่ งข้อมูลของรถขนส่ งวัตถุ อนั ตราย
ด้วยโปรแกรม Simulation เข้าระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายและทา
การจดบันทึกเวลาในการทางานของระบบ และเพิ่มจานวนรถขึ้นครั้งละ
100 คันเพื่อหาปริ มาณรถสูงสุดที่ระบบยังสามารถประมวลผลได้ ดังรู ปที่
23 โดยมีผลการทดสอบดังตารางที่ 1

รูปที่ 21 แสดงตัวอย่างหน้าต่างการขอจองเส้นทาง

4. การทดสอบระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตราย
การทดสอบระบบติ ด ตามรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายจะเน้นหนักไปใน
ด้านการทดสอบด้านสมรรถนะของระบบเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีหัวข้อการ
ทดสอบคือ การทดสอบสมรรถนะการทางานของระบบ และการทดสอบ
ความถูกต้องของระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์อตั โนมัติ
4.1 การทดสอบสมรรถนะของระบบ
การทดสอบส่ วนนี้ เป็ นการทดสอบโดยเน้นวัดสมรรถนะการทางาน
ของระบบทั้งส่วนการรองรับข้อมูลและความเร็ วในการทางาน โดยระบบ
ที่พฒั นาขึ้นถูกออกแบบให้ทาการทางานทุก 1 นาที ดังนั้นระบบจาเป็ น
จะต้องสามารถคานวณข้อมูลทั้งหมดได้ทนั ภายใน 1 นาทีเพื่อให้เสร็ จสิ้ น
การทางานก่อนรอบทางานถัดไป โดยผูท้ ดสอบจะใช้ขอ้ มูล Simulation ที่
ได้จากการเก็บข้อมูล GPS จากการใช้รถทดสอบวิ่งจริ งบนถนนสายต่างๆ
ของ การทางพิเศษรวมถึ งเส้น ทางต่างๆทัว่ กรุ งเทพมหานคร มาทาการ
ป้ อนให้ก ับ ระบบพร้ อมกัน เพื่ อหาปริ ม าณสู ง สุ ด ของข้อมู ล ที่ ระบบยัง
สามารถท าการค านวณได้ท ัน ภายในเวลา 1 นาที โดยโปรแกรม
Simulation ดังรู ปที่ 22 ที่ ใ ช้ในการทดสอบจะสามารถส่ งข้อมูล ให้ก ับ
ระบบติดตามรถกู้ภยั เป็ นจานวนสู งสุ ด 1,000 คันต่อครั้ง โดยใช้รูปแบบ
การส่ งข้อมูลแบบเดี ยวกับระบบส่ งข้อมูลของกรมขนส่ งทางบก และทา
การส่ งเข้าระบบ Service ของระบบติ ดตามที่ ได้จดั เตรี ยมไว้สาหรั บ
รองรับการส่งข้อมูลของกรมขนส่งทางบก

รู ปที่ 23 แสดงตัวอย่างการแสดงผลการทางานของระบบตรวจจับ
อุบตั ิการณ์
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลของระบบ
จานวนข้ อมูลทีป่ ้ อนเข้ า
เวลาทีใ่ ช้ ประมวลผล (Overall
ระบบ

processing time)

100

13.05s

200

17.07s

300

18.10s

400

20.34s

500

23.05s

600

26.24s

700

28.95s

800

32.27s

900

35.45s

1000

39.02s

จากการทดสอบในตารางที่ 1 พบว่าระบบสามารถทาการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายได้พร้ อมกันมากกว่า 1,000 คันใน
รอบการทางาน 1 นาที ซึ่งเป็ นปริ มาณที่มากเพียงพอต่อจานวนรถขนส่ ง
วัตถุอนั ตรายที่ใช้ทางพิเศษในช่วงเวลาเดียวกัน
4.2 การทดสอบความถูกต้ องและความเร็ วในการตอบสนองของระบบ
ตรวจจับอุบัติการณ์

รูปที่ 22 แสดงตัวอย่างโปรแกรมป้ อนข้อมูล Simulation ที่สามารถรองรับ
การส่งข้อมูลเข้าระบบติดตามรถกูภ้ ยั ได้พร้อมกันครั้งละ 1000 คัน

เนื่ องจากระบบให้ขอ้ มูลแบบ Simulation นั้นทาการป้ อนข้อมูลเข้า
ระบบด้วยรอบการทางาน 1 ครั้ งต่อนาที จึ งไม่สามารถตอบสนองการ
ทดสอบการทางานของระบบแบบ Real-time ได้ดีเท่าที่ควร ผูท้ ดสอบจึง
ได้ทาการพัฒนา Mobile Application ซึ่ งทาหน้าที่ เป็ น Mobile GPS
Tracking และส่ งข้อมูลในรู ปแบบเดี ยวกับข้อมูลต้นแบบของกรมขนส่ ง
ทางบก เข้ามายัง Server ทุก 10 วินาที เพื่อทาการทดสอบการทางานของ
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ระบบแบบ Real-time และสามารถทาการทดสอบ การเกิ ดอุบตั ิการณ์ใน
รู ปแบบต่างๆได้อย่างคล่องตัว โดยข้อมูลที่ Mobile Application ทาการ
จัดส่ งมายังระบบมีดงั เช่น รหัสผูข้ บั ขี่, รหัสตัวเครื่ อง, ตาแหน่ง Lat, long
ของอุปกรณ์ปัจจุบนั , ความเร็ วในการเคลื่อนที่ เป็ นต้น แสดงดังรู ปที่ 24

รู ปที่ 24 แสดงตัวอย่าง Mobile Application ที่พฒั นาขึ้นเพื่อทาการ
ทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์แบบ Real-time
การทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิ ภยั แบบอัตโนมัติ จะมุ่งเน้นทดสอบ
ความถูกต้องในการตรวจสอบการเกิดเหตุต่างๆและวัดเวลาตอบสนอง ใน
การแสดงผลของระบบ โดยหัวข้อการทดสอบจะอ้างอิงตามชนิ ดการเกิ ด
เหตุที่ระบบสามารถตรวจวัดได้ดงั ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ และผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบความผิดปรกติ
การทดสอบ
ผลการตรวจจับ เวลาตอบสนอง
รถจอด (สภาพจราจรรถไม่ติด)

ตรวจพบ

78s

รถจอด (สภาพจราจรรถติด)

ตรวจพบ

83s

รถจอด(ระบุสภาพจารจรไม่ได้)

ตรวจพบ

79s

วิ่งช้ากว่าปกติ

ตรวจพบ

82s

วิ่งเร็ วเกินกว่ากาหนด

ตรวจพบ

80s

วิ่งในทางที่ไม่อนุญาตให้ว่งิ

ตรวจพบ

78s

ข้อมูล GPS หาย

ตรวจพบ

73s

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าระบบสามารถตรวจจับสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยา ภายในเวลา ไม่เกิ น 2 นาที (เนื่ องจากระบบ
ประมวลผลทางานทุก 1 นาที ) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ได้ว่าระบบสามารถ
ตรวจจับได้ทนั ทีในการประมวลผลครั้งแรก เมื่อเกิดเหตุ ซึ่ งหมายความว่า
ระบบสามารถตรวจจับอุ บตั ิ ก ารณ์ ที่เ กิ ดขึ้ นได้ทนั ที ที่ มีข ้อมูล เข้ามายัง
ระบบ โดยความเร็ วในการตอบสนองแปรผันตรงกับรอบการทางานของ
โปรแกรมประมวลผล

พิ เ ศษ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น นั้น สามารถท าการตรวจจับ ติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ
อัน ตรายได้พ ร้ อ มกัน ทั้ง หมดมากกว่ า 1,000 คัน ต่ อ ครั้ ง โดยระบบ
ตรวจจับอุบตั ิการณ์สามารถทางานได้ในรอบการทางานทุก 1 นาที โดย
สามารถตรวจจับสถานการณ์ ได้คือ รถจอด (สภาพจราจรรถไม่ติด), รถ
จอด (สภาพจราจรรถติด), รถจอด (ไม่สามารถระบุสภาพจารจรได้), วิ่งช้า
กว่าปกติ, วิ่งเร็ วเกินกว่ากาหนด, วิ่งในทางที่ไม่อนุ ญาตให้ว่ิง, ข้อมูล GPS
หายขณะอยู่บนทางพิเศษ โดยทาการแสดงผลผ่าน Web Application ที่
สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ผูใ้ ช้ งานได้ส องกลุ่ ม คื อ 1) ผูด้ ู แ ลระบบที่ สามารถ
ตรวจสอบตาแหน่งและสถานะของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่บนทางพิเศษ
และสามารถตรวจสอบข้อมูลของรถคันต่างๆได้รวมถึ ง สามารถวางแผน
และจัด เตรี ยมความพร้ อมของหน่ วยกู้ภยั ได้ผ่านระบบเอกสารแนะน า
สาหรั บการทางานร่ วมกับ วัตถุ อนั ตรายต่างๆ ที่ ผูด้ ู แ ลสามารถปรั บปรุ ง
เพิ่มเติมข้อมูลให้เหมาะสมและถูกต้องได้ตลอดเวลา 2) ผูใ้ ช้งานระบบ ซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานระบบจะต้องทาการสมัค รผ่านระบบลงทะเบี ยนสติ ก เกอร์ รถ
ขนส่ งวัตถุอนั ตราของการทางพิเศษก่อน จึงจะสามารถนารหัสผ่านมาใช้
งานกั บ ระบบได้ โดยผู ้ใ ช้ ง านสามารถท าการจองเส้ น ทางวิ่ ง และ
ตรวจสอบสถานะของรถในสั ง กัด ของตนเองได้ใ นแบบ Real-time
เช่นกัน
ในการพัฒนาระบบติ ดตามรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายนี้ ได้อา้ งอิงข้อมูล
ของระบบฐานข้อมูลจากกรมขนส่ งทางบก ซึ่ งมีการส่ งข้อมูลทุกๆ 1 นาที
ทาให้การตอบสนองของระบบ จะทาได้เร็ วที่ สุดที่ ระยะเวลามากกว่า 1
นาทีข้ ึนไป ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วการตอบสนองด้วยความเร็ วเท่านี้ ยงั คง
เป็ นความเร็ วที่ต่าเกิ นไปสาหรับ ระบบติดตามแบบ Real-time ซึ่ งระบบ
ควรจะสามารถตอบสนองได้ท นั ที เมื่ อเกิ ด อุ บตั ิ ก ารณ์ ก ับ รถขนส่ งวัตถุ
อันตรายที่วิ่งอยูใ่ นพื้นที่ อีกทั้งการส่ งข้อมูลรถทั้งหมดมาทาการคัดกรอง
ทั้งหมดบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายนั้นเป็ นการสร้ างภาระหนักให้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบ network เป็ นอย่างมาก ทาให้ยากต่อ
การพัฒนาต่อยอดให้สามารถตรวจจับรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายทั้งหมดที่ มี
อยูใ่ นประเทศได้ในแบบ Real-time ในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให้สามารถทาการพัฒนาระบบ Real-time ที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างคลอบคลุมรถขนส่งวัตถุอนั ตรายที่มีอยูจ่ ริ ง และสามารถตรวจจับ
ได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที การพัฒ นาต่ อ ไปของระบบติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ
อัน ตรายในระยะต่อไปจะมุ่งเน้น การพัฒนา Application ในรู ปแบบ
Client Process ที่จะทาการคัดกรองข้อมูลทั้งหมดรวมถึ งทาการตรวจจับ
อุบตั ิการณ์ต่างที่ GPS Client เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทางานของระบบและ
เพิ่มความเร็ วรวมถึงความถูกต้องของระบบทั้งนี้ ยงั สามารถตอบสร้ างการ
สนองระหว่างผูด้ ูแลระบบกับผูข้ บั ขี่ได้โดยตรง

5. บทสรุปและแผนงานในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง

ระบบตรวจติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ อ ัน ตรายบนเส้ น ทางพิ เ ศษ ที่
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโครงสร้ างระบบฐานข้อมูลของกรมขนส่ งทาง
บก ซึ่ งประกอบไปด้วยระบบเชื่ อมต่อข้อมูล ระบบ Runtime Algorithm
ระบบฐานข้อมูล และระบบแสดงผล ที่ ทาการพัฒนาขึ้นสาหรั บการทาง

[1] http://www.exat.co.th/index.php/th_TH/page/details/26
[2] โครงการศึ กษาพัฒนาระบบการกากับการขนส่ งของเสี ยและกาก
อุตสาหกรรมที่ เป็ นอันตรายระหว่างการขนส่ งทางถนนจากแหล่ ง
ผลิตไปยังแหล่งกักเก็บหรื อทาลาย

2105

[3] โครงการศึกษาเพื่อสารวจข้อมูลเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
ของศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสาร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
[4] การทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย,โครงการศึ ก ษาพัฒนาระบบการ
ติดตามและกาหนดมาตรการการขนส่ งวัตถุอนั ตราย,2556
[5] มาตรการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายของกรมการขนส่ งทางบก
[6] การทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย,รายงานการศึ ก ษาฉบับสมบูรณ์ ,
โครงการศึ ก ษา และพัฒ นาแผนแม่ บ ทระบบจราจรและขนส่ ง
อัจฉริ ยะ และจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลจราจรอัจฉริ ยะ (ระยะที่ 1)
(ITS Master Plan),2554
[7] การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ,
โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center) ระยะที่ 2, 2556
[8] การทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย,รายงานการศึ ก ษาฉบับสมบูรณ์ ,
โครงการติดตั้งและประเมิ นผลระบบจราจรอัจฉริ ยะบนทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก,2555
[9] Sumalee A., Zhong, R.X., Pan, T.L., and Szeto W.Y. (2011)
Stochastic cell transmission model (SCTM): a stochastic dynamic
traffic model for traffic state surveillance and assignment,
Transportation Research Part B, 45(3) p 507-533
[10] การทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย,รายงานการศึ ก ษาฉบับสมบูรณ์ ,
โครงการวิเคราะห์ระยะเวลาการเดินทางจากข้อมูลความเร็ วรถและ
ปริ มาณจราจร (Travel Time Estimation),2555
[11] การทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย,รายงานการศึ ก ษาฉบับสมบูรณ์ ,
โครงการพัฒ นาระบบตรวจจับ อุ บ ัติ ก ารณ์ อ ัต โนมัติ ( Automatic
Incident Detection System),2555

2106

