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บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่ วยงานที่ ให้ บริ การ
เส้นทางพิเศษ ที่สามารถให้รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายสามารถใช้บริ การทาง
พิ เ ศษได้เ นื่ อ งจากมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ งหากเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ข้ ึ น กับ
รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายในโครงข่ายทางพิเศษอาจส่ งผลทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สิน รวมถึ งส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น
การติดตามและตรวจจับอุบตั ิการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายจึง
เป็ นสิ่ งส าคัญ อย่างยิ่ง โดยงานวิ จยั ได้ท าการออกแบบระบบตรวจจับ
อุบตั ิการณ์แบบอัตโนมัติโดยการใช้ขอ้ มูล GPS และข้อมูลสภาพจราจร
แบบ Real-time จากระบบ ITS ของ กทพ. มาทาการประมวลผลเพื่อหา
ความผิดปกติ ใ นการเดิ นทางของรถบรรทุก วัต ถุ อนั ตรายที่ ใ ช้เ ส้นทาง
พิเ ศษกาญจนาภิ เ ษก (บางพลี -สุ ข สวัส ดิ์ ) โดยสามารถตรวจจับ ความ
ผิดปกติในการขับขี่ได้ คือ การใช้ความเร็ วเกินกฎหมายกาหนดเกิ นกว่า 3
นาที, การห้ามใช้เส้นทางในช่วงเวลาที่กาหนด หรื อการใช้ความเร็ วต่าจน
เป็ นที่น่าสงสัยในสภาพจราจรปกติ ทั้งนี้ ระบบยังสามารถทานายตาแหน่ ง
ของรถวัตถุอนั ตรายบนเส้นทางล่วงหน้าได้ 15 นาที โดยใช้ขอ้ มูลสภาพ
จราจรโดยละเอี ยดจากระบบประเมิ นสภาพจราจร (State Estimation
System) ด้วยแบบจาลอง Stochastic Cell Transmission Model (SCTM)
เพื่อทาการคานวณระยะเวลาเดินทางสะสม (Cumulative) จากการทดสอบ
การตรวจจับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายจากการ Simulation จาลองการวิ่งของ
รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายในสถานการณ์ ต่างๆ บนทางพิเศษ จานวน 100
คัน ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถตรวจสอบรถบรรทุ ก วัต ถุ
อันตรายที่อยู่ในสภาวะผิ ดปกติ ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที หลังจากเกิ ด
เหตุ
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Abstract
Expressway Authority of Thailand (EXAT) is an organization
serving the various types of vehicles and hazmat trucks. If any accident
with hazmat trucks occurs, it will impact the damage to life, property
and environment. Therefore, we have developed intelligent traffic
systems (ITS) to track and detect the hazmat trucks. ITS systems are
developed for analyzing the condition in real time. We developed
Automatic Incident Detection Systems for hazmat trucks using GPS and
real time traffic data from ITS system of EXAT to process and
determine irregularity in the transportation of hazmat trucks on
Kanchanapisek (Bang Phli – Suksawat) Expressway. The system can
detect any trucks which exceeding the speed limit more than 3 minutes,
taking the expressway in a not given time period, using too low speed. It
can also predict the location of hazmat trucks on the path ahead of 15
minutes by using Traffic Density Estimation with Stochastic Cell
Transmission Model and calculate the cumulative travel time. We have
simulated the trucks under different circumstances on expressway about
100 vehicles. The result showed that the system can detect unusual
hazmat trucks within 1 minute after the accident.
Keywords: Automatic Incident Detection Systems, State Estimation
System, hazmat trucks, SCTM, Tracking hazmat trucks
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1. ทีม่ าและความสาคัญ

2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จจุบนั มี รถยนต์จานวนมากมายที่ เ ข้าใช้เส้น ทางพิเ ศษเนื่ องจากมี
ความสะดวกและรวดเร็ วสามารถไปถึ งที่หมายได้อย่างปลอดภัยและทัน
การณ์รวมถึงรถขนส่ งต่างๆที่เลื อกใช้เส้นทางพิเศษด้วยเหตุผลที่กล่าวมา
ด้ว ย จากสภาพเส้ น ทางพิ เ ศษในปั จ จุ บ ัน ของประเทศไทยพบว่ า เป็ น
โครงสร้างลอยฟ้ าหากเกิดอุบตั ิการณ์ข้ ึนบนเส้นทางพิเศษโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากเกิดเหตุข้ ึนกับรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายนั้น อุบตั ิการณ์ที่เกิ ดขึ้นอาจจะ
ส่ งผลกระทบใหญ่ ห ลวงต่ อผู ้ร่วมใช้ เ ส้ น ทางด่ วนที่ มีจ านวนมากและ
สารพิษที่มีการรั่วไหลจากรถขนส่ งอาจก่อให้เกิ ดอันตรายได้ ทั้งนี้ การเข้า
กูภ้ ยั ของหน่วยกูภ้ ยั ก็ทาได้ยากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดเตรี ยม
กาลังหน่วยกูภ้ ยั ได้อย่างเหมาะสมและสามารถเข้าระงับเหตุได้รวดเร็ ว จึง
ควรมีการพัฒนาระบบตรวจจับอุบตั ิภยั บนเส้นทางพิเศษ ซึ่ งการตรวจจับ
อุบตั ิภยั บนเส้นทางพิเศษสามารถทาได้หลาหลายวิธี เช่ น การทางพิเศษ
แห่ ง ประเทศได้มี ก ารทดสอบและพัฒนาระบบตรวจจับ อุ บ ัติ ภยั แบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ขอ้ มูลจาก Point Sensor บนทางพิเศษ [1] โดยได้ใช้
หลักการของ McMaster Algorithm และCalifornia Algorithmในการ
ตรวจวัดอุบตั ิเหตุแบบ Real-time ซึ่ งสามารถตรวจจับอุบตั ิภยั ได้เป็ นอย่าง
ดี แต่ระบบจะสามารถตรวจจับ อุ บตั ิ ภยั ได้ใ นกรณี ที่มีอุบตั ิ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด
ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงสภาพจราจรเท่านั้น ในโครงการ[2] ของการ
ทางพิเ ศษ ได้ค านึ ง ถึ ง ปั ญ หาดังกล่ า วจึ งได้มีก ารพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม ระบบ
ตรวจจับ อุ บ ัติ ก ารณ์ ใ ห้ ส ามารถท างานได้ ดี ข้ ึ น ในสภาพจราจรต่ า งๆ
โดยเฉพาะในกรณี ที่ไม่มีการติดขัดของสภาพจราจร โดยในโครงการได้มี
การใช้ขอ้ มูล Real-time จากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร และทาการ
ตรวจหารถที่เข้ามาจอดในพื้นที่ใกล้เคียงอุปกรณ์ ในสภาพจราจรปกติ ซึ่ ง
ระบบจะตีความว่าอาจจะเกิดอุบตั ิ การณ์ข้ ึนกับรถที่มีจอดอย่างผิดสังเกต
ระบบนี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กบั ระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์ได้
เป็ นอย่างดี แต่อ ย่างไรก็ตามระบบนี้ จ าเป็ นจะต้อ งใช้ข ้อมู ล จาก Point
Senor ที่มีติดตั้งบนเส้นทาง ซึ่ งปั จจุบนั ในประเทศไทยมีเพียงทางพิเศษ
สายกาญจนาภิเษกเท่านั้นที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวไว้ และอีกทั้งระบบ
ตรวจวัด สภาพจราจรปกติ ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง ในปั จ จุ บ ัน ไม่ ส ามารถบอก
ประเภทวัสดุที่บรรทุกบนรถบรรทุกต่างๆได้ ดังนั้นระบบที่ มีอยูป่ ั จจุบนั
จึงไม่มีความสามารถเพียงพอในการตรวจจับอุบตั ิการณ์ของรถขนส่ งวัตถุ
อันตราย
ปั จจุบนั กรมขนส่ งทางบกได้ออกประกาศให้รถขนส่ งวัตถุอนั ตราย
ทาการติดตั้งอุปกรณ์บอกตาแหน่ ง GPS ในรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายทุกคัน
[5] โดยได้ออกประกาศ กาหนดคุ ณลักษณะและระบบการทางานของ
เครื่ องบันทึกข้อมูลการเดิ นทางของรถ (เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555)
ดังนั้นจึ งแน่ ใ จได้ว่ารถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายจะมี ก ารติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ บ อก
ตาแหน่ง GPS ไว้บนรถ ดังนั้นระบบ GPS System จึงเป็ นระบบที่มีความ
น่าสนใจในการนามาใช้ตรวจจับอุบตั ิการณ์ของรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายเป็ น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากสามารถประยุก ต์ใ ช้ขอ้ มู ล ร่ วมกับ ระบบ Point
Sensor ที่มีติดตั้งอยูบ่ นเส้นทางพิเศษ จะสามารถตรวจจับอุบตั ิการณ์ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

การตรวจจับอุ บตั ิ ภยั โดยใช้ขอ้ มูล จากอุ ปกรณ์ ระบบตาแหน่ งแบบ
real-time ได้รับการสนใจเป็ นอันมากเนื่ องจากสามารถบอกตาแหน่งของ
รถได้อย่างถู กต้องแม่น ยา และการท างานในแบบ Real-time ยังทาให้
ตรวจจับ อุ บ ัติก ารณ์ ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและรวดเร็ ว Md. Syedul
Amin[3]ได้เสนอการตรวจจับอุบตั ิการณ์โดยทาการ Matching ระหว่าง
ข้อมูล GPS แบบ Real-time กับข้อมูล Road Network โดยระบบ GPS จะ
ทาการตรวจสองข้อมูลทุก 0.1วินาที หากในช่ วงเวลาดังกล่ าวพบว่ารถ
เป้ าหมายมีความเร็ วลดลงจนเกิ นค่ากาหนดไว้ระบบจะทาการตรวจสอบ
ค่า GPS เปรี ยบเทียบกับตาแหน่งของถนน หากค่าของ GPS แสดงว่ารถอยู่
นอกพื้นที่ถนน ระบบจะทาการแจ้งเตือนเป็ นอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถคัน
นี้ Chuan-zhi et al.นาเสนอระบบการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทาง
ด่วนโดยใช้เซ็นเซอร์ ถุงลมนิ รภัยรถและอุปกรณ์วดั ความเร่ งร่ วมกับข้อมูล
GPS ที่จะหาสถานที่ที่เกิ ดอุบตั ิเหตุและส่ งข้อมูลตาแหน่ งที่เกิ ดเหตุมายัง
ศูนย์ควบคุมด้วยระบบ GSM [4] เพื่อให้สามารถตรวจจับอุบตั ิภยั ได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น Thompson ได้เสนอให้ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพื่อ
ตรวจจับอุบตั ิภยั [5] อย่างไรก็ตามในขณะนั้นอุปกรณ์ Smart Phone มี
ราคาสู งรวมทั้งค่า GPS ของอุปกรณ์ก็ยงั ไม่แม่นยาเพียงพอจึ งไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก
ในปั จจุ บ นั พบว่าระบบตรวจจับอุ บ ตั ิ ภยั ที่ อาศัยข้อมู ล GPS แบบ
Real-time สามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ยัง
พบว่ามี ก ารแจ้งเตื อนผิ ด พลาดได้บ่อยครั้ งซึ่ งอาจจะเกิ ด จากเหตุ ก ารณ์
เฉพาะหน้าหรื อแม้กระทัง่ ความไม่แม่นยาของอุปกรณ์ที่ทาการติดตั้งใช้
งาน ดังนั้นการนาข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ที่ติดตั้งบนเส้นทางมาทาการ
คานวณข้อมู ลร่ วมด้วย เช่ น ข้อมูล ความเร็ ว หรื อแม้แต่ ความหนาแน่ น
จราจรในช่ วงเวลานั้นๆมาร่ วมคานวณจะสามารถทาให้ทราบรายละเอียด
ของอุ บ ัติ ก ารณ์ แ ละลดการเตื อ นผิ ด พลาดได้ อ ย่ า งมาก โดยปั จ จุ บ ัน
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบ ITS เพื่อให้ขอ้ มูลจราจรบนเส้นทาง
พิเศษและใช้งานอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเส้นทางสายกาญจนาภิเษก[2]
ซึ่งระบบ ITS ประกอบไปด้วยระบบประเมินสภาพจราจรแบบ Real-time
ซึ่งใช้เทคนิค Stochastic cell transmission ซึ่งนาเสนอโดย A. Sumalee [7]
ในการประเมินสภาพจราจร ซึ่ งระบบนี้ มีประโยชน์เป็ นอย่างมากในการ
บอกสภาพ ณ จุดต้องสงสัยที่จะเกิดอุบตั ิการณ์เพื่อตรวจสอบประเภทของ
อุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น

3. การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับอุบัตกิ ารณ์ แบบ
Real-time สาหรับรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายบนทางพิเศษ
3.1 ระบบข้ อมูล
รถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายทั้งหมดจะติ ดตั้งอุ ปกรณ์ บ อกข้อมูล ตาแหน่ ง
หรื อ GPS ทุกคัน โดย GPS จะส่ งข้อมูลตาแหน่งทุกๆ 10 วินาทีเข้าสู่ ตาราง
GPS Log ในฐานข้อมูล HAZMAT แสดงภาพรวมระบบดังรู ปที่ 1
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สาหรับโหนดที่อยูภ่ ายใน Segment เดียวกันจะเก็บข้อมูล ความเร็ วสู งสุ ดที่
จ ากัด ในเส้ น ทาง (Speed limit) และช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ผ่ า น
(Restricted period) ตามการตั้งค่าของผูใ้ ช้งาน เพื่อนาไปใช้ตรวจสอบรถ
ขนส่ งวัตถุ อนั ตรายทุ ก คัน ที่ ผ่านเข้ามาใน Segment ตามข้อจากัด ที่ ถู ก
กาหนดขึ้นภายในเส้นทางนั้น ๆ
3.2 ขอบเขตและเงื่อนไขในการตรวจสอบ
รูปที่ 1 แสดงภาพรวมระบบ

สาหรับระบบ Incident detection อยูใ่ นส่ วน Run-time Algorithm ทา
หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรถทุกคันที่ ปรากฏอยู่ใน GPS Log โดยรถทุกคัน
เมื่อผ่านเข้ามาในระบบหรื อเข้ามาในทางพิเศษแล้วข้อมูล GPS รถบรรทุก
วัตถุอนั ตรายทุกคันจะปรากฏที่ตาราง GPS Log ทันที ข้อมูลตั้งต้นที่ระบบ
Incident detection นามาประมวลผลมีท้งั หมด 4 กลุ่มข้อมูลดังนี้
1.) GPS Log เป็ นตารางข้อมูลในฐานข้อมูล HAZMAT ที่เก็บข้อมูล
GPS ของรถบรรทุกทุก ๆ คันที่ผา่ นด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วเข้ามาในระบบ
โดยข้อมูลประกอบไปด้วย เวลา (GPS Time), ละติจูด (Latitude), ลองติจูด
(Longitude), ความเร็ ว (Speed) และรหัสประจาตัวรถ (Tag ID)
2.) SCTM Result เป็ นผลลัพธ์สภาพความหนาแน่นจราจรที่คานวณได้
จาก SCTM โดยข้อมูลถู กใช้เพื่อบ่งบอกสภานะความหนาแน่ นจราจรที่
ตาแหน่งที่รถบรรทุกใด ๆ อยู่ ซึ่ งประกอบไปด้วย รหัสถนน (Corridor ID)
และความหนาแน่นของสภาพจราจรในแต่ละเซลล์
3) SCTM Shape File เป็ นข้อมูลโครงสร้างเซลล์ SCTM ที่เก็บไว้ใน
รู ปแบบไฟล์ Excel ใช้เ พื่ อ อ้างอิ งระหว่ างต าแหน่ ง ที่ รถบรรทุ ก อยู่ ณ
ปัจจุบนั กับตาแหน่งเซลล์ของ SCTM ซึ่ งเก็บตาแหน่งละติจูดและลองติจูด
ที่เป็ นตาแหน่งเซลล์ของ SCTM ไว้
4) System Route เป็ นตารางข้อมูลในฐานข้อมูล HAZMAT ที่เก็บจุด
ละติจูดและลองติจูดของระบบเอาไว้ คณะผูท้ าวิจยั ได้จดั ทาข้อมูลนี้ ข้ ึนโดย
ได้กาหนดจุดละติจูดและลองติจูดห่ างกันทุก ๆ 10 เมตร ตลอดทั้งเส้นทาง
พิเศษที่ใช้ในระบบ HAZMAT เพื่อใช้เป็ นจุดในการติดตามรถที่เข้ามาใน
ระบบ รวมถึงใช้ในการกาหนดขอบเขตของเส้นทางในระบบอีกด้วย โดยมี
โครงสร้างแบบโหนด(Node) ดังรู ปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยโหนดหลักซึ่ งเป็ น
ตาแหน่งด่านเก็บค่าผ่านทางเข้าและออกทางพิเศษ และโหนดย่อยซึ่ งเป็ น
ตาแหน่งภายในระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางสองด่านที่ใกล้กนั ที่สุด

segment

รูปที่ 2 โครงสร้างแบบโหนด (Node)

ขอบเขตการตรวจสอบจะแบ่งเป็ นสองระดับ 1) การตรวจสอบสถานะ
ทัว่ ไป (level 1)และ 2) การตรวจสอบอุบตั ิ เ หตุห รื อความผิด ปกติ ที่
จาเป็ นต้องแจ้งเตือนในทันที (level 2)ผลลัพธ์จากระบบIncident detection
จะอยูใ่ นรู ปแบบรหัสสถานะที่กาหนด โดยรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาในระบบ
ระบบจะทาการคานวณเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและกาหนดรหัสสถานะเพื่อ
บอกสถานะภาพของรถในปัจจุบนั แสดงรหัสและเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นใช้
ใน Incident detection ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรหัสและเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นใช้ใน Incident detection
รหัส
ความหมาย
ระดับการแจ้งเตือน
0
รถที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเข้ามาในระบบ*
Level 1, level 2
1
จอดโดยไม่ทราบสถานะจลาจร
Level 1, level 2
2
จอดในสภาพจราจรไม่ติดขัด
Level 1, level 2
3
จอดในสภาพจราจรติดขัด
Level 1
4
ขับช้ากว่ากาหนด
Level 1
5
ขับเร็ วเกินกว่ากาหนด
Level 1, level 2
6
ขับปกติ
Level 1
7
ขับผ่านทางที่ไม่อนุญาต*
Level 1, level 2
8
ข้อมูล GPS ขาดหาย*
Level 1, level 2

การแจ้งเตื อนระดับที่ 1 บ่ งบอกสถานะของรถและเก็บ ข้อมูล ไว้ใ น
ตารางติ ด ตามสถานะของรถ (OnTrack Table) ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล สาหรั บ
ตรวจสอบสถานะของรถโดยทัว่ ไป โดยจะทาการคานวณ กาหนดสถานะ
และเก็บข้อมูลตลอดทุก ๆ 1 นาที ในขณะที่การแจ้งเตือนระดับที่ 2 จะถูก
เก็บไว้ในตารางแจ้งเตื อนอุบตั ิ การณ์ (Incident Table)ซึ่ งจะถูกบันทึกใน
กรณี ที่สถานะดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
3.3 การทางานของระบบ
ระบบ Incident detection จะทาการประมวลผลเป็ นรอบการคานวณ
ทุก ๆ 1 นาที ภายในระบบประกอบไปด้วย 4 กระบวนการย่อยได้แก่ 1)
Retrieval Process 2) Information Extraction Process 3) Driving Status
Tracking Process และ 4) Storing Process โดยผลลัพธ์สุดท้ายจะทาการ
กาหนดสถานะของรถบรรทุกแต่ละคัน (ดังตารางที่ 1)และบันทึกข้อมูลเข้า
สู่ ฐานข้อมูล HAZMAT เพื่อนาไปแสดงผลต่อผูใ้ ช้งานต่อไป
3.4 กระบวนการค้ นคืนข้ อมูล (Retrieval Process)

กระบวนการค้นคืนข้อมูล เป็ นกระบวนการแรกในการทาหน้าที่ นา
ในแต่ละโหนดจะเก็บข้อมูลละติจูดและลองติจูดที่แสดงตาแหน่ งของ
โหนดเอาไว้โดยที่ Segment คื อช่ วงจากด่ านถึ งด่ านที่ อยู่ใ กล้ก ัน ที่ สุ ด ข้อมูลเข้าสู่ ระบบ โดยข้อมูลจะถูกเรี ยกจาก GPS Log, SCTM Result,
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ในทางปฏิ บตั ิ ขอบเขตในการตรวจสอบของแต่ ละจุด จะถู กตั้งค่าให้
SCTM Shape File และ System Route ณ เวลาปั จจุบนั ของรอบการ
ซ้อนทับกันเล็กน้อย เพื่อให้แน่ ใจว่าครอบคลุมพื้นที่ ที่เป็ นเส้นทางภายใน
ประมวลผลนั้น ๆ เพื่อเตรี ยมข้อมูลในการประมวลผลแสดงดังรู ปที่ 3
ระบบได้อย่างครบถ้วน หากตาแหน่ งของรถบรรทุกตกอยูใ่ นขอบเขตใน
การตรวจสอบมากกว่าหนึ่ งจุด จะกาหนดให้จุดที่มีค่าEuclidean distance
น้อยที่สุดเป็ นจุดที่รถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายอยู่ โดย Euclidean distance
สามารถหาได้จากสมการ (2)
Retrieval Process

[out]

ITS
Database

Query SCTM Density

Shape file (.xls)

[out]

Load Shape File

SCTM Cell Positions

[out]

HAZMAT
Database

Start

SCTM Density results

GPS Data

Query GPS Data

Waiting for next
processing-round

There is no GPD data

B

A

- cor_id
- avg_density

- cor_id
- cell_index
- Lat
- Lng

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

รูปที่ 3 กระบวนการค้นคืนข้อมูล

3.5 กระบวนแปรความข้ อมูล(Information Extraction Process)
ข้อมูลที่มีความสาคัญและจาเป็ นต้องทาการคานวณจากข้อมูลที่นาเข้า
ผ่านขั้นตอน 4.1มีดงั ต่อไปนี้
- ความเร็ วเฉลี่ ย (Average speed) เนื่ องมาจาก GPS ที่นามาใช้ใ น
งานวิจยั จะส่ งข้อมูลทุก ๆ 10 วินาที แต่อย่างไรก็ตามรอบการคานวณของ
ระบบคือ 1 นาที ดังนั้นจะต้องทาการรวมข้อมูล (Data aggregation) ให้
ครบ 1 นาที ดังนั้นจึ งต้องค านวณหาความเร็ วเฉลี่ ย ̅ภายใน 1 นาที ดัง
สมการ(1)
̅

(1)

∑

เมื่อ คือจานวนข้อมูลภายในช่วง 1 นาที และ
คือความเร็ วที่
ช่วงเวลา ใด ๆ
- ละติ จูด (Latitude) และลองติ จูด (Longitude)ในการคานวณแต่ล ะ
รอบระบบจะนาเฉพาะละติ จูดและลองติ จูดสุ ดท้ายเป็ นตาแหน่ งปั จจุบนั
ของรถในรอบการคานวณนั้น ๆ
- System Route Location คือตาแหน่ งโหนดใน System Route เมื่อ
เที ย บกับ ต าแหน่ ง ของรถบรรทุ ก อยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ในการหาต าแหน่ ง
รถบรรทุกใน System Route จะใช้Mass Filter Area โดยการกาหนด
ขอบเขตในการตรวจสอบ (Area of detection) ให้แต่ละจุดหากตาแหน่ ง
ของรถบรรทุก หากอยู่ภายในขอบเขตการตรวจสอบของจุด ใด จะถื อว่า
รถบรรทุกอยูโ่ หนดนั้น แสดง Mass Filter Area ดังรู ปที่ 4

Mass Filter Area

รูปที่ 4 แสดง Mass Filter Area

(2)

√

โดยที่
และ
คื อตาแหน่ งละติ จูดและลองติ จูด
ตาแหน่ งของรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายและตาแหน่ งโหนดใน System Route
ตามลาดับหลังจากกาหนดทราบตาแหน่ งรถบรรทุกเมื่อเทียบกับตาแหน่ ง
ใน System Route เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการตรวจสอบช่ วงเวลาที่ไม่
อนุ ญ าตให้ ผ่ านของโหนดที่ ห าได้น้ ี หากรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายวิ่ ง ผ่า น
โหนดในช่ วงเวลาที่ไม่ได้อนุ ญาตให้ผ่าน ระบบจะแจ้งเตือนในทันทีดว้ ย
รหัส 7 ในตารางที่ 1
- SCTM Cell Locationคื อตาแหน่ ง เซลล์ SCTM ที่ ร ถขนส่ งวัต ถุ
อันตรายอยู่ ในการหาตาแหน่งเซลล์จะใช้วิธีการเดียวกับการหาตาแหน่งใน
System Route แต่เปลี่ ยนจากการอ้างอิงจุดใน System Route มาเป็ นการ
อ้างอิงตาแหน่งจาก Shape file แทนโดยค่าที่คานวณได้น้ ี จะถูกนาไปใช้ใน
การตรวจสอบสภาพการจราจรในปั จจุบนั ที่ รถขนส่ งวัตถุอนั ตรายอยู่ หาก
รถคันดังกล่าวอยูน่ อกพื้นที่ของ SCTM จะไม่สามารถทราบสถานะจราจร
ได้
ข้อมูลพื้นฐานที่คานวณได้ใ นขั้นตอนนี้ จะนาไปตรวจสอบเงื่อนไข
เพื่อกาหนดสถานะในกระบวนการถัดไป
3.6 กระบวนการกาหนดสถานะการขับขี่ (Driving Status Determining
Process)
กระบวนการนี้ รับผิดชอบในการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน 4.2 มาทา
การกาหนดสถานะตามตารางที่ 1 ให้กบั รถขนส่ งวัตถุอนั ตรายทุกคันที่อยู่
ภายในระบบโดยรถหนึ่ งคันจะถู กกาหนดสถานะเพียง 1 สถานะเท่านั้น
ดังนั้นจึ งมีการกาหนดระดับความสาคัญ (Priority) ของสถานะ หากมีการ
ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดเป็ นสถานะใดสถานะหนึ่ งก่อน สถานะที่เหลือจะ
ถูกข้ามการตรวจสอบไปทันทีและเข้าสู่กระบวนการ 4.4 ต่อไป
เงื่อนไขในการตรวจสอบแสดง ดังรู ปที่ 5 โดยระดับความสาคัญของ
สถานะจะเรี ยงจากบนไปล่ า งตามล าดับ โดยระดับ บนสุ ด จะมี ร ะดับ
ความสาคัญมากที่สุด
จากรู ป และ คื อ ขี ด แบ่ งความเร็ วที่ ก าหนด โดย ก าหนดให้
เท่ากับ 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และ หรื อก็คือความเร็ วสู งสุ ดที่อนุ ญาตที่
ถูกเก็บไว้ในทุก ๆ โหนดของ System Routeโดย จะถูกกาหนดตามราช
กิ จจาณุ เบก[1] โดยสาหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรี รัช และ
ทางพิ เ ศษฉลองรั ช ก าหนดให้ เท่ ากับ 60 กิ โลเมตรต่ อ ชั่ว โมง และ
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี -สุ ขสวัสดิ์ ) ให้ เท่ากับ 70 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ คือ
ขีดแบ่งระดับสภาพความหนาแน่ นจราจร โดยกาหนดให้ เท่ากับ 80 คัน
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หากข้อมูล GPS เกิ ดการขาดหายไปใน Mass Filter Area ของโหนดที่
ต่อกิโลเมตรต่อทุกช่องจราจรดังนั้นหากรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายมีการวิ่งเข้า
ไปในเซลล์ของ SCTM ที่มีความหนาแน่ นของจราจรมากกว่าค่า นี้ จะถื อ เป็ นด่านออก ระบบจะถือการหายไปของ GPS ไม่มีความผิดปกติ เนื่ องจาก
รถสามารถออกจากระบบที่ด่านออกนี่ ได้ หากข้อมูล GPS หายไปในโหนด
ว่าสภาพจราจรในเซลล์น้ นั ติดขัด
ที่เป็ นด่านเข้าและโหนดย่อยระหว่าง segment ระบบจะแจ้งเตือนสถานะนี้
ในระดับที่ 2 ทันที
Code 1 :จอดโดยไม่ทราบสถานะจราจร ระบบจะไม่ทราบสถานะ
จราจรของรถบรรทุ ก ก็ ต่ อ เมื่ อ รถบรรทุ ก นั้น วิ่ ง อยู่ น อกเส้ น ทางการ
ให้ บ ริ ก ารของ SCTM ดังนั้น หากรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายจอดในพื้ น ที่ ที่
ระบบไม่ทราบสภาพจราจรที่แน่นอน ระบบจะแจ้งเตือนทันที
Code 2และ Code 3จะเกิ ด ขึ้น ความเร็ วเฉลี่ ยของรถมี ค่ าเท่ ากับ 0
กิโลเมตรต่อชัว่ โมงและรถอยูใ่ นพื้นที่บริ การของ SCTMหากพื้นที่จราจรที่
รถบรรทุกอยูใ่ นขณะนั้นมีการติดขัดและรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายจอด ระบบ
จะถื อว่าเป็ นสภาพปกติ แต่ห ากสภาพจราจรไม่ติดขัดและรถขนส่ งวัตถุ
อันตรายจอด ระบบจะถื อว่าเป็ นสภาพผิด ปกติ แ ละจะต้องแจ้งเตื อนใน
ระดับที่ 2
Code 5: ขับเร็ วเกิ นกว่ากาหนดจะเกิ ดขึ้นเมื่อรถมีความเร็ วเฉลี่ ยเกิ น
กว่า V2 ของตาแหน่งใน System Route นั้น ๆ เป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกิ น
รูปที่ 5 เงื่อนไขในการตรวจสอบ
กว่า 3 นาที (หรื อ 3 รอบการประมวลผลขึ้นไป) เนื่ องจากรถขนส่ งวัตถุ
รถบรรทุกแต่ละคันจะมีรหัสเฉพาะ (Tag ID) ที่ไม่ซ้ ากันและรถที่ผ่าน อันตรายอาจจะมี ช่วงการเร่ งความเร็ วเพื่อแซงรถคันอื่นซึ่ งอาจจะทาให้มี
การลงทะเบียนแล้ว ระบบจะเก็บ Tag ID ของแต่ละคันไว้ในฐานข้อมูล ความเร็ ว เฉลี่ ย ในช่ วงนั้น มากกว่า V2 แต่ อ ย่างไรก็ ต ามรถขนส่ งวัต ถุ
HAZMAT ข้อมู ล ดัง กล่ า วใช้ น ามาตรวจสอบรถที่ เ ข้ามาในระบบว่ า อันตรายอาจกลับมาขับด้วยความเร็ วปกติหลังจากการเร่ งแซงได้ ในกรณี
ลงทะเบี ยนหรื อไม่ หากพบว่ารถบรรทุ ก ที่ ไม่ ล งทะเบี ยนผ่านเข้ามาใน ขับด้วยความเร็ วเฉลี่ ยมากกว่า V2 ติดต่อกันมากกว่า 3 นาที ถื อว่ามีความ
ระบบ ระบบจะทาการแจ้งเตือนทันที ตามสถานะ Code : 0ดังรู ปที่ 5 เสี่ ยงในการเกิ ดอุบตั ิเหตุสูง ระบบจะทาการแจ้งเตือนสถานะ Code 5 ใน
ตามลาดับความสาคัญของสถานะ โดยแต่ละรหัสมีความหมายและเงื่อนไข ระดับ 2 ทันที
Code 4และ Code 6 เป็ นการตรวจสอบความเร็ วรถโดยทัว่ ไป ซึ่ งก็คือ
ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้
Code 7 :ขับผ่านทางที่ไม่อนุ ญาต ในขั้นตอนที่ 4.2 ระบบจะทาการ สถานะของการขับ ช้ ากว่ าก าหนดและขับ ปกติ ตามล าดับ ซึ่ งถื อว่า เป็ น
ตรวจคานวณหาตาแหน่ งรถบรรทุกเมื่อเทียบกับตาแหน่ งละติจูดและลอง สถานะในการตรวจสอบปกติเมื่อรถเข้ามาในระบบ ดังนั้นจึงไม่มีการแจ้ง
ติจูดใน System Route ทุก ๆ Entity ใน System Route จะเก็บ ข้อมู ล เตือนในระดับ 2 สาหรับสถานะดังกล่าว
รถบรรทุกทุกคันที่เข้ามาในระบบจะถูกกาหนดสถานะใดสถานะหนึ่ ง
ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ผา่ นดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 ดังนั้นหากรถอยูใ่ น
ตาแหน่ง System Route ตรงกับช่ วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะแจ้งเตือน ตามระดับความสาคัญของสถานะในขั้น ตอนนี้ แ ละจึ งทาการบันทึ ก ลง
ฐานข้อมูลในขั้นตอน 4.4 ต่อไป
ทันทีวา่ รถบรรทุกคันดังกล่าวกาลังวิ่งผ่านในเส้นทางที่ไม่อนุญาต
Code 8 :ข้อมูล GPS ขาดหายสถานะนี้ เกิ ดจากรถขนวัสดุอนั ตรายใน 3.7 กระบวนการการจัดเก็บข้ อมูล (Storing Process)
ระบบไม่มีการส่ งข้อมูล GPS ตาแหน่ งเข้าสู่ ตวั ระบบเป็ นระยะเวลาติดต่อ
กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลจะทาการบันทึกข้อมูลที่คานวณได้จาก
การนานเกิ นกว่า 3 นาที (หรื อ 3 รอบการประมวลผลขึ้ น ไป) และการ
ขั้นตอน 4.2 และสถานะที่ตรวจสอบได้จาก 4.3 เข้าสู่ ฐานข้อมูล ตามระดับ
หายไปของ GPS จะต้องเกิ ดขึ้นภายในโหนดที่เป็ นด่านเข้าและโหนดย่อย
การแจ้งเตือน โดยระดับการแจ้งเตือนที่ 1 คือการตรวจสอบสถานะทัว่ ไป
ระหว่าง segment ใน System Route เท่านั้น ดังรู ปที่ 6
ของรถทุ กคันที่ เ ข้ามาในระบบและจะทาการตรวจตลอดเวลาที่ รถอยู่ใ น
ระบบ ข้อมูลที่ อยู่ในระดับนี้ จะถูกเก็บลงในตารางการติ ดตามรถบรรทุก
(OnTrack Table) ในขณะที่ระดับการแจ้งเตือนที่ 2 คือสถานะความผิดปกติ
ที่ จ ะต้อ งแจ้ง เตื อ นในทัน ที ซึ่ งจะถู ก เก็ บ ลงในตารางสถานะอุ บ ัติ เ หตุ
GPS
(Incident Table) แสดงผังการเก็บข้อมูลดังรู ปที่ 7
รูปที่ 6 การหายไปของ GPS
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3.10 การคาดการณ์ โดยทราบสภาพจราจร
หากรถขนส่ งวัต ถุ อ ั น ตรายอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ บ ริ การของ SCTM
กระบวนการ 5.2 จะถู ก นามาค านวณหาค่ า ตาแหน่ งของรถขนส่ ง วัต ถุ
อันตรายใน System Route กระบวนการนี้ จะแยกการประมาณค่า Travel
Time จากสภาพจราจรในขณะนั้นโดยอ้างอิงจากFundamental diagram ใน
แต่ละเซลล์ของ SCTM แสดง Fundamental diagram ดังรู ปที่ 8

Level 1 Notification
OnTrack Table
Incident Detection
System

Level 2 Notification

Web Application
Incident Table

HAZMAT Database

รูปที่ 7 การเก็บข้อมูล

กระบวนการทางานหนึ่ งรอบของระบบจะเริ่ มจากกระบวนการ 4.1 ถึง
4.4 ซึ่ งจะต้อ งใช้ ร ะยะเวลาน้ อ ยกว่ า 1 นาที ใ นแต่ ล ะรอบหลัง จาก
กระบวนการ 4.4 เสร็ จสิ้ นแล้ว ระบบจะรอรอบการคานวณถัดไป
3.8 การคาดการณ์ ตาแหน่ งรถล่ วงหน้ า
ระบบ Incident detection จะมี อีก หนึ่ งหน้าที่ การทางานหลักแยก
ออกมาจากการคานวณหลักในหัวข้อที่ 4 ซึ่ งก็คือการคาดการณ์ตาแหน่ งรถ
ขนวัสดุอนั ตราย (Prediction)ใน 15 นาทีถดั ไป โดยการคาดการณ์ จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ การคาดการณ์ โดยไม่ทราบสภาพจราจรและการ
คาดการณ์โดยทราบสภาพจราจร กระบวนการคาดการณ์น้ ี จะประมาณค่า
Travel Time ของแต่ละตาแหน่ งบนทางพิเศษแล้วนามาหักลบแบบสะสม
กับช่วงเวลาที่กาหนด (15 นาที)
3.9 การคาดการณ์ โดยไม่ ทราบสภาพจราจร
การคาดการณ์น้ ี จะเกิ ดจากรถขนส่ งวัตถุ อนั ตรายไม่ อยู่ใ นเขตพื้น ที่
บริ การของ SCTM ดังนั้นการคาดการณ์ น้ ี จะใช้การประมาณค่าแบบเชิ ง
เส้นโดยประมาณค่า Travel Timeจากจุด a ไป b หรื อ ในหน่ วยนาที ดัง
สมการ (3)
̅

(3)

โดยที่
คื อระยะระหว่า งโหนด 2 ที่ ติด กัน ใด ๆในหน่ ว ย
กิโลเมตร และ ̅ คือความเร็ วเฉลี่ยดังสมการที่ (1)สามารถแสดงรหัสเทียม
(Pseudo Code) ดังนี้

รูปที่ 8 แสดง Fundamental diagram

หากความหนาแน่ น (Density,
) ของสภาพจราจรณ ตาแหน่ ง
System Route ที่รถขนวัสดุอนั ตราอยู่ หากมีค่าอยูใ่ นช่ วงกราฟขาขึ้นหรื อ
ในช่ วง Free Flow ระบบจะประมาณค่า Travel Time ตาม 5.1 หากความ
หนาแน่ นของสภาพจราจรมีอยู่ในช่ วงกราฟขาลงหรื อในช่ วง Congestion
หรื อความหนาแน่ นมากกว่า Critical Density ความเร็ วเฉลี่ยของรถจะ
ถูกลดทอนลงตามความหนาแน่ น หากความหนาแน่ นมากกว่าหรื อเท่ากับ
Jam Density ( ) หมายความสภาพจราจรติดขัดมากและรถไม่สามารถวิ่ง
ได้ ดังนั้น ความเร็ วเฉลี่ ยจึ งเป็ น 0 ดังนั้น จะสามารถประมาณค่ า Travel
Time จากจุด a ไป b ในกรณี Congestion หรื อ ̃ ดังสมการ (4)
̃

โดยที่
̃

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Algorithm Prediction in Unknown traffic condition
time = 15
position = current position of truck in System Route
while time > 0
a = position
b = next position in System route
calculate
time = time –
position = b
endwhile
return position

(

(4)

̃

)

(5)
̅

เมื่อ ̃ คือความเร็ วเฉลี่ยของรถที่ถูกลดทอน
ขั้นตอนการประมาณตาแหน่ งจาก Travel Time ในประบวนการที่ 5.2
จะคล้ายกับรหัสเทียมที่ได้แสดงใน 5.1 หากแต่มีการเพิ่มเงื่ อนไขการเช็ ค
ความหนาแน่ นของตาแหน่ งใน System Route ที่รถขนส่ งวัตถุอนั ตรายอยู่
ในช่ วงเวลาดังกล่าวเทียบกับ Fundamental diagram ของเซลล์ SCTM ใน
ตาแหน่งนั้น ๆ

4. การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายจะเน้นหนักไปในด้าน
การทดสอบด้า นสมรรถนะของระบบเป็ นส่ ว นใหญ่ โดยมี หั ว ข้อ การ
ทดสอบคือ การทดสอบสมรรถนะการทางานของระบบ และการทดสอบ
ความถูกต้องของระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์อตั โนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
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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 9 ที่ใช้ในการทดสอบจะสามารถส่ งข้อมูลให้กบั ระบบ
ติดตามรถกูภ้ ยั เป็ นจานวนสู งสุ ด 1,000 คันต่อครั้ง โดยใช้รูปแบบการส่ ง
ข้อมูลแบบเดียวกับระบบส่ งข้อมูลของกรมขนส่ งทางบก และทาการส่ ง
เข้าระบบ Service ของระบบติดตามที่ได้จดั เตรี ยมไว้สาหรับรองรับการ
ส่งข้อมูลของกรมขนส่ งทางบก

รอบการทางาน 1 นาที ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากเพียงพอต่อจานวนรถขนส่ ง
วัตถุอนั ตรายที่ใช้ทางพิเศษในช่วงเวลาเดียวกัน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลของระบบ
จานวนข้ อมูลทีป่ ้ อนเข้ าระบบ
เวลาทีใ่ ช้ ประมวลผล (Overall
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

4.2 การทดสอบความถูกต้ องและความเร็ วในการตอบสนองของระบบ
ตรวจจับอุบัติการณ์

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างโปรแกรมป้ อนข้อมูล Simulation ที่สามารถรองรับการ
ส่งข้อมูลเข้าระบบติดตามรถกูภ้ ยั ได้พร้อมกันครั้งละ 1000 คัน

การทดสอบผูท้ ดสอบจะทาการส่ งข้อมูลของรถขนส่ งวัตถุ อนั ตราย
ด้วยโปรแกรม Simulation เข้าระบบติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายและทา
การจดบันทึกเวลาในการทางานของระบบ ดังรู ปที่ 10 และเพิ่มจานวนรถ
ขึ้นครั้งละ 100 คันเพื่อหาปริ มาณรถสู งสุ ดที่ระบบยังสามารถประมวลผล
ได้ โดยมีผลการทดสอบดังตารางที่ 2

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างการแสดงผลการทางานของระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์

จากการทดสอบในตารางที่ 2พบว่าระบบสามารถทาการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อติดตามรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายได้พร้ อมกันมากกว่า 1,000 คันใน

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
ระบบแบบ Real-time และสามารถทาการทดสอบ การเกิดอุบตั ิการณ์ใน
รู ปแบบต่างๆได้อย่างคล่องตัวโดยข้อมูลที่ Mobile Application ทาการ
จัดส่งมายังระบบมีดงั เช่ น รหัสผูข้ บั ขี่, รหัสตัวเครื่ อง, ตาแหน่ง Lat,Long
ของอุปกรณ์ปัจจุบนั , ความเร็ วในการเคลื่อนที่ เป็ นต้น แสดงดังรู ปที่ 11

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่าง Mobile Application ที่พฒั นาขึ้นเพื่อทาการทดสอบ
ระบบตรวจจับอุบตั ิการณ์แบบ Real-time

การทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิ ภยั แบบอัตโนมัติ จะมุ่งเน้นทดสอบ
ความถูกต้องในการตรวจสอบการเกิดเหตุต่างๆและวัดเวลาตอบสนอง ใน
การแสดงผลของระบบ โดยหัวข้อการทดสอบจะอ้างอิงตามชนิ ดการเกิด
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เหตุที่ระบบสามารถตรวจวัดได้ดงั ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ และผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ
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 3แสดงให้ เ ห็ น ว่าระบบสามารถตรวจจับ สถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยา ภายในเวลา ไม่เกิ น 2 นาที (เนื่ องจากระบบ
ประมวลผลการทางานทุก 1 นาที ) ซึ่ งแสดงให้เห็ นได้ว่าระบบสามารถ
ตรวจจับได้ทนั ทีในการประมวลผลครั้งแรก เมื่อเกิดเหตุ ซึ่ งหมายความว่า
ระบบสามารถตรวจจับอุ บตั ิ ก ารณ์ ที่เ กิ ดขึ้ นได้ทนั ที ที่ มีข ้อมูล เข้ามายัง
ระบบ โดยความเร็ วในการตอบสนองแปรผันตรงกับรอบการทางานของ
โปรแกรมประมวลผล

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความเร็ วจานวน 10 การทดสอบ
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเร็ วที่วดั ได้
จากอุปกรณ์
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ความเร็ วที่วดั ได้
จากรถยนต์
9
21
33
41
53
63
72
82
94
105

อัตราความผิดพลาด
(%)
11.11
4.76
9.09
2.43
5.66
4.76
2.77
2.43
4.25
4.76

4.3.2 อัตราการสูญหายของข้ อมูล
การเที ย บกับ อัต ราการส่ ง ข้อ มู ล ทุ ก ๆ 1 นาที ข้อ มู ล ในฐานข้อ มู ล
จะต้องมีมากกว่า 80 % ของข้อมูลที่ส่งออกมาต่อนาที โดยที่ปรึ กษาจะทา
การเริ่ มส่ งข้อมูลผ่าน Mobile Application ซึ่งทาการตั้งรอบการส่ งข้อมูลไว้
ที่ 10 วินาทีต่อหนึ่ งข้อมูล และจะทาการเรี ยกดูขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูล
โดยเลือกเฉพาะข้อมูลจาก Mobile ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่ 12

4.3 การทดสอบความถูกต้ องของ Mobile Application
เนื่องจากความถูกต้องของระบบจะขึ้นตรงกับการทางานของ Mobile
Application ซึ่ งในการทดสอบนี้ จะทาการทดสอบบนพื้นฐานข้อง Smart
Phone ราคาขนาดกลางที่ มีขายอยู่ท วั่ ไปตามท้องตลาดเพื่อทดสอบหา
ความถูกต้องในการทางานของอุปกรณ์ดงั กล่าว
การทดสอบการทางานจริ งจากอุปกรณ์ GPS โดยการเปิ ดโปรแกรม
บนอุปกรณ์ Mobile Application จะทาการทดสอบโดยการใช้รถยนต์ว่ิง
ทดสอบจริ ง บนเส้ น ทางพิ เ ศษ โดยจะเลื อ กช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ ใ ช่ ช่ ว งเวลา
เร่ งด่วนในการทดสอบระบบ และแบ่งหัวข้อในการทดสอบดังนี้

รูปที่ 12 แสดงผลการเรี ยกดูขอ้ มูลจาก Mobile ใน 1 นาที

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการส่งข้อมูลเป็ นเวลา 5นาที
4.3.1 ความถูกต้ องของการตรวจวัดความเร็ ว
จานวนข้ อมูลต่ อ
จานวนข้ อมูลที่
อัตราความผิดพลาด
ทาโดยการเทียบกับมิเตอร์ ความเร็ วรถยนต์ โดยที่ผทู้ ดสอบจะทาการ
ครั้งที่
นาที
บันทึกได้
(%)
ทดสอบนา Mobile Device ทดสอบวัดความเร็ ว ของการเคลื่ อนที่ ของ
1
6
6
0
รถยนต์ที่ความเร็ วแตกต่างทุกๆ 1 นาที ในช่วงความเร็ วต่างๆ จานวน 10
2
6
6
0
ข้อมูล เปรี ยบเที ยบกับมาตรวัด ความเร็ วมาตรฐานของรถยนต์ โดยการ
3
6
6
0
คานวณความผิดพลาดจะใช้สูตร ดังต่อไปนี้

SpeedError = (|MS-SS|/SS)*100
โดยที่
(6)
SpeedError = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการวัดความเร็ ว
MS= ความเร็ วที่วดั ได้จาก Mobile Device
SS = ความเร็ วที่วดั ได้จากมาตรวัดความเร็ วมาตรฐานของรถยนต์
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นในตารางที่ 4

4
5

6
6

6
6

0
0

4.3.3 ความถูกต้ องของตาแหน่ ง
ตรวจสอบจากการ Plot ตาแหน่ งบนแผนที่ Google ดังรู ปที่ 13
ตาแหน่ งที่ ส่งมาจะต้องตรงกับทางพิเศษเส้นทางที่ทาการทดสอบโดยใน
การทดสอบจะทาการสุ่ มข้อมูลรอบละ 100 ข้อมูลผลการทดสอบแสดงให้
เห็นในตารางที่ 6
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รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างการPlot ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GPS
ตารางที่ 6 ทดสอบความถูกต้องของการPlot ตาแหน่ง
ครั้งที่
ทดสอบ
1
2
3
4
5

จานวนข้อมูลที่Plot
100
100
100
100
100

จานวนข้อมูลที่
ผิดพลาด
3
4
6
5
6

อัตราความ
ผิดพลาด(%)
3
4
6
5
6

จากการทดสอบ Mobile Application จะพบว่าอุปกรณ์ที่นามาใช้ใน
การทดสอบมีความแม่นยาของอุปกรณ์ในเกณฑ์ที่สามารถนามาใช้งานได้
เป็ นอย่างดี

5. บทสรุปและแผนงานในอนาคต
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
พิเศษ ที่พฒั นาขึ้ นนั้น สามารถทาการตรวจจับและติดตามรถขนส่ งวัตถุ
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
หายขณะอยูบ่ นทางพิเศษ โดยจากการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจ
พบอุบตั ิการณ์ต่างได้ทนั ทีในรอบการทางานถัดไปหลังจากเกิ ดอุบตั ิการณ์
อย่างไรก็ตาม โดยความถูกต้องของตาแหน่ งการเกิ ดอุบตั ิการณ์ข้ ึนอยูก่ บั
ความแม่นยาของอุปกรณ์ GPS ที่ใช้
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 วที่ต่าเกินไปสาหรั บระบบติดตามแบบ Real-time ซึ่ งระบบ
ควรจะสามารถตอบสนองได้ทนั 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
ได้อย่างครอบคลุมรถขนส่ งวัตถุอนั ตรายที่มีอยูจ่ ริ ง และสามารถตรวจจับ
ได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที การพัฒ นาต่ อ ไปของระบบติ ด ตามรถขนส่ ง วัต ถุ
อัน ตรายในระยะต่ อไปจะมุ่งเน้น การพัฒนา Application ในรู ปแบบ
Client Process ที่จะทาการคัดกรองข้อมูลทั้งหมดรวมถึ งทาการตรวจจับ
อุบตั ิการณ์ต่างที่ GPS Client เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทางานของระบบและ
เพิ่ ม ความเร็ วรวมถึ ง ความถู ก ต้องของระบบทั้ง นี้ ยงั สามารถสร้ า งการ
ตอบสนองระหว่างผูด้ ูแลระบบกับผูข้ บั ขี่ได้โดยตรงซึ่งจากการทดสอบใช้
งาน Mobile Application บนพื้นฐานของ Smart Phone นั้นพบว่าได้ผล
การทางานอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความถูกต้องสู งดังนั้นในการพัฒนาระยะถัดไป
จึงจะทาการพัฒนา Incident Detection บนพื้นฐานของ Mobile Device
ด้วย Mobile Phone เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึ งการใช้งานระบบและสามารถ
ขยายการทางานของระบบไปในระบบตรวจจับอุบตั ิ ก ารณ์ บนรถอื่ นๆ
นอกเหนือจากรถขนส่ งวัตถุอนั ตราย
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