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บทคัดยอ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบประเมินสภาพจราจรหรือระยะเวลาในการเดินทางแบบ
เรียลไทมภายในโครงขายถนนที่กําหนด โดยตั้งเปาใหมีความถูกตองอยูระหวาง 85- 90% ระบบดังกลาวถูก
แบงออกเปน 2 สวนหลักไดแก แบบจําลองการประมาณคาระยะเวลาในการเดินทางแบบ Offline โดยอาศัย
ขอมูลจากแหลงตางๆทีมีอยูในปจจุบัน อาทิเชน Loop detectors และ GPS-vehicles สวนที่ 2 เปนแบบจําลอง
การประมาณคาระยะเวลาในการเดินทางแบบเรียลไทม (หรือแบบ Online) โดยอาศัยขอมูล RFID จากFixed
base station และจาก Moving reader ผลการประมาณคาระยะเวลาในการเดินทางที่ไดจากแบบจําลองแบบ
Online จะถูกนําไปประเมินประสิทธิภาพโดยประยุกตใชเทคนิคทางดานวิศวกรรมจราจร และสามารถนําไป
เผยแพรตามสื่อตางๆ รวมทั้งนําไปขยายผลในเสนทางอื่นๆตอไป
1. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินสภาพการจราจรแบบเรียลไทมในโครงขายถนนที่กําหนด
โดยมีความถูกตอง 85-90%
2. เพื่อพัฒนาระบบการอานขอมูลจราจรเคลื่อนที่โดยใชคลื่นความถี่วิทยุ (Moving reader)
3. เพื่อสรางระบบและขั้นตอนการประเมินความถูกตองของระยะเวลาในการเดินทางที่ไดจากการประมาณคา
2. เปาหมาย/ผลงานหลักที่คาดวาจะไดรับของโครงการ (Outputs)
1. ระบบประเมินสภาพการจราจรแบบเรียลไทมในโครงขายถนนโดยอาศัยขอมูลจราจรรูปแบบตางๆ
(Fusion data) จากแหลงตางๆที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยแบบจําลองในการประมาณคาระยะเวลา
ในการเดินทางทั้งแบบ Offlineและ Online
2. เครื่องอานขอมูลการจราจรเคลื่อนที่โดยใชกลองจับภาพและคลื่นความถี่วิทยุ (Moving reader)
3. ที่มา/ความสําคัญของปญหา
ระบบขนสงและการจราจรมีความสําคัญตอผูที่เดินทางดวยวัตถุประสงคตาง ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวง มีภาคธุรกิจ ภาคบริการ
และภาครัฐอยูเปนจํานวนมาก ทําใหมีความตองการในการเดินทางเปนจํานวนมากตามไปดวย อยางไรก็ตาม
เนื่องดวยสภาพพื้นที่ที่จํากัดของกรุงเทพฯทําใหไมสามารถขยายถนนเพื่อรองรับปริมาณจราจรบนทองถนนอัน
มากมายเหลานี้ได จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบและโครงสรางสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยูอยางจํากัดนี้ใหมี
ประสิทธิภาพและมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอตอการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารดานระยะเวลาที่ใชในการเดินทางของเสนทางตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ สะทอนตอ
สภาวะจราจร ณ สภาพปจจุบันและสามารถนํามาใชไดทันทวงที จึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจของประชาชน
ในการเดินทาง ตอการขนสงและกระจายสินคา รวมถึง ตอเหตุการณในกรณีเรงดวน เหตุการณฉุกเฉิน หรือ
แมแตการวางระบบการจราจรและระบบขนสงมวลชนสาธารณะเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน กทม., สนข. รวมทั้งหนวยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนอื่นๆไดตระหนักถึง
ความสําคัญของขอมูลการเดินทางแบบเรียลไทมกันมากขึ้น ขอมูลการจราจรจากแหลงตางๆที่มีอยูในปจจุบัน
ยกตัวอยางเชน สถานีวิทยุเพื่อกระจายขาวสารดานการจราจร ปายจราจรอัจฉริยะ และศูนยบริการขอมูล
การจราจร ยังไมมีบริการบอกเวลาในการเดินทาง บอกแตเพียงสภาพความติดขัด-คลองตัว
4. การทบทวนผลงานที่ผานมา
ปญหาจราจรติดขัดเปนปญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเมืองขนาดใหญตางๆในโลกปจจุบัน ในสภาพการจราจร
ที่หนาแนนนั้นหากผูใชรถยนตไดรับขอมูลสภาพการจราจรที่ถูกตองและทันทวงทีก็จะสามารถตัดสินใจเลือก
เสนทางการเดินทางหรือรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพอยางสูงสุดได ระบบการประเมินสภาพจราจรไดถูก
นํามาใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ยกตัวอยางเชน ในเมืองฮองกงระบบ Advanced Traveler
Information System (ATIS) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความแออัดของสภาพจราจรโดยใชขอมูล RFID
ของรถยนตที่ผานจุดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ โดยที่ความถูกตองของการประเมินอยูในชวงระหวาง 90-95%
จากการวิเคราะหขอมูลหลังจากที่ไดมีการปรับใชจริงซึ่งถือวามีความแมนยําอยางสูง เมืองตางในประเทศ
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สหรัฐอเมริกาก็ไดมีการพัฒนาและปรับใชระบบการใหขอมูลสภาพจราจร ในเมืองไทยก็ไดมีการพยายามที่จะ
พัฒนาระบบดังกลาวเชนเดียวกัน สวนใหญแลวระบบการประเมินสภาพจราจรจะขึ้นอยูกับรูปแบบ และลักษณะ
ของขอมูลที่มีอยูซึ่งประกอบไปดวย ขอมูล RFID-tag, ของรถยนตที่ผานจุดตางๆ ขอมูลความเร็วจราจรที่เก็บ
จาก Loop detector หรือ Image processing, หรือขอมูล GPS จากรถแท็กซี่ หรือรถขนสงสินคา
ในดานเทคนิคความเร็วจราจรที่ไดจาก Loop detector หรือ Image processing จะตางจากระยะเวลา
เดินทาง (Journey time) จริงของเสนทางตางๆ เนื่องจากความเร็วจราจรจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากกับ
ตําแหนงของยานพาหนะบนถนน ยกตัวอยางเชน สําหรับถนนทั่วไปในกรุงเทพฯความลาชาของการเดินทางจะ
เกิดขึ้นที่แยกตางๆโดยสวนใหญ ซึ่งถาเราทําการวัดความเร็วจราจรที่แยกตางๆ ความเร็วที่ไดจะเปนศูนย หรือ
เปนความเร็วจราจรที่เกิดขึ้นจากการไหลของจราจรหลังจากไดรับสัญญาณไฟเขียว ซึ่งความเร็วที่วัดไดนี้ไม
สามารถนํามาประเมินระยะเวลาแถวคอย หรือ ระยะเวลาเดินทางจริงๆของยานพาหนะ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งได ดังนั้นในโครงการนี้ทางคณะวิจัยจึงไดทําการนําเสนอระบบการประเมินสภาพจราจรโดยใชขอมูลแบบ
RFIDนอกจากนั้นแลวระบบที่นําเสนอยังสามารถประเมินสภาพการจราจรบนเสนทางที่ไมมีขอมูล RFID แบบ
เรียลไทมไดโดยที่ใชระบบ Off-line estimation ในระบบที่คณะวิจัยนําเสนอขอมูลแบบเรียลไทมสามารถแบง
ออกเปน 2 สวนดวยกันประกอบดวย
1. ขอมูล RFID ของรถโดยสารประจําทาง และรถตูใหบริการประจําเสนทาง
2. ขอมูล RFID และภาพการจราจรที่ไดจาก Moving reader (ในสวนของขอมูลแบบ RFID ในสวนที่ 1
จะไดมาจาก ระบบ B-Base และ B-Mov ที่ไดทําการพัฒนาไวลวงหนาโดยคณะวิจัยฯ (BAL-Labs,
2007)
ปจจุบัน ไดมีการทําวิจัยและพัฒนาระบบประเมินสภาพการจราจรโดยใชขอมูล RFID อยางแพรหลาย โดยมี
สวนประกอบ2 สวนที่สําคัญ สวนแรกคือ ระบบการกลั่นกรองระยะเวลาการเดินทางที่ถูกตอง (Data filtering
algorithm) และ สวนที่ 2 คือ ระบบประมวลผลขอมูลโดยรวม (Data fusion processor) รูปแบบขอมูล RFID
ประกอบดวยเวลาของที่ยานพาหานะผานจุดตางๆที่ไดมีการติดตั้ง B-Base (RFID reader) ไว อยางไรก็ตาม
ระยะเวลาการเดินทางของยานพาหนะตางๆที่สามารถคํานวณไดอาจจะไมสามารถนํามาใชในการประเมินสภาพ
จราจรที่แทจริงไดเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาการเดินทางของยานพานะนั้นๆผาน 2 จุดที่ไดทํา
การเก็บขอมูล ยกตัวอยางเชน ยานพาหนะนั้นอาจจะออกนอกเสนทางการจราจรที่เราตองการทําการประเมิน
สภาพจราจร (Route diversion effect) หรือยานพาหนะนั้นอาจจะมีการหยุดระหวางทางเพื่อทํากิจกรรมตางๆ
โดยระบบ Data filtering จะชวยกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตองกอนที่นํามาใชประเมินสภาพจราจร ไดมีการพัฒนา
และนําเสนอระบบ Data filtering algorithm อยางหลากหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบไปดวย
ระบบ TranStar ในเมืองฮิวสตั้น, ระบบ TransGuide ในเมืองซานอันโตนิโอ, หรือ ระบบ Transmit ในเมือง
นิวยอรค และ นิวเจอรซี่ โดยที่ระบบตางๆก็มีจุดออน และ จุดแข็งที่ตางๆกัน ยกตัวอยางเชนระบบ TransGuide
(SRI, 1998) ไมสามารถที่จะทําการประเมินสภาพจราจรที่แนนอนไดถาหากสภาพจราจรมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไมแนนอนโดยเปรียบเทียบจากสถิติที่ผานๆมา ระบบ TranStar (http://traffic.houstontranstar.org)
จําเปนที่จะตองมีขอมูล RFID จํานวนมากเพื่อที่จะสามารถประเมินสภาพจราจรไดอยางแมนยําซึ่งอาจจะเปน
ปญหาสําหรับระบบที่มีจํานวนยานพาหนะที่ไดติดตั้ง RFID-tag (หรือ B-Move) จํานวนนอย สําหรับระบบ
Transmit (Mouskos et al, 1998) นั้นไดมีการปรับใชฐานขอมูลสภาพจราจรแบบ Off-line เขามาชวยในการ
ประเมินสภาพจราจรแตนําหนักที่ใหในการประเมินคาระหวางขอมูลแบบเรียลไทมและ Off-line ไดถูกกําหนดไว
ลวงหนาทําใหการประเมินสภาพจราจรไมสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการจราจรที่เปนจริง Dion and
Rakha (2006) ไดนําเสนอวิธีการกลั่นกรองระยะเวลาการเดินทางที่ถูกตองโดยมีการปรับเปลี่ยนชวงระยะเวลา
การเดินทางแบบพลวัตร (Dynamic time window) ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพจราจรที่ไดจาก
ขอมูลแบบเรียลไทม Tam and Lam (2006) ไดปรับใชระบบดังกลาวกับฐานขอมูลสภาพจราจรแบบ Off-line
เพื่อเพิ่มความแมนยําในการประเมินสภาพจราจรในกรณีที่มีขอมูลแบบเรียลไทมที่จํากัด ระบบ Data filtering
algorithm ที่ไดกลาวถึงขางตนจะสามารถนํามาปรับใชกับขอมูล RFID ที่ไดจาก รถยนตสวนบุคคล, รถแท็กซี่,
และรถบรรทุกขนสงสินคาได
ในสวนของขอมูล RFID ที่ไดจากรถโดยสารประจําทางนั้นจะมีความแตกตางจากขอมูลที่ไดจากขอมูลในสวน
แรก เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางของรถโดยสารประจําทางจะรวมระยะเวลาที่จอดรับสงผูโดยสารตามจุด
ตางๆดวย นอกจากนั้นแลวความเร็วในการเดินทางของรถโดยสารประจําทางโดยสวนใหญจะชากวายานพาหนะ
อื่นๆเนื่องจากขนาดของยานพาหนะ และระยะเวลาที่ตองเรงและลดความเร็วในบริเวณปายหยุดรถ อยางไรก็ตาม
จุดเดนของขอมูลแบบ RFID ของรถโดยสารประจําทางคือ ปริมาณขอมูลที่สามารถเก็บได และเสนทางในการ
เดินทางที่แนนอน (ซึ่งจะชวยลดปญหาในการ Filter data) Elango and Dailey (2000) และ Cathey and
Dailey (2002) เสนอวิธีการปรับใชขอมูลระยะเวลาการเดินทางของรถโดยสารประจําทางเพื่อวัดความเร็วจราจร
ตามจุดตางๆ อยางไรก็ดีการศึกษาดังกลาวไมไดนําเสนอวิธีคํานวณระยะเวลาเดินทางของยานพาหนะทั่วไปจาก
ขอมูลรถโดยสารประจําทาง Chakroborty และ Kikuchi (2004) ไดเสนอการสรางสมการทางสถิติเพื่อที่จะสราง
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ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการเดินทางของรถโดยสารประจําทาง และ ยานพาหนะทั่วไป โดยไดทดสอบ
และปรับใชวิธีดังกลาวกับเสนทางรถโดยสารประจําทางในเมืองเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา สังเกตดวยวา
ขอมูลที่ไดนํามาใชในการศึกษาดังกลาวเปนขอมูล GPS tracking ของรถโดยสารประจําทางซึ่งระยะเวลาที่จอด
หยุดรับสงผูโดยสารระหวางทางสามารถคํานวณออกมาไดโดยตรง ในระบบที่ทางคณะวิจัยไดนําเสนอขอมูล
ของรถโดยสารประจําทางจะเปนแบบ RFID ซึ่งจะไมสามารถคํานวณระยะเวลาที่จอดรับสงผูโดยสารจะได
โดยตรง อยางไรก็ตามวิธีการที่นําเสนอโดย Chakroborty และ Kikuchi (2004) ก็สามารถนํามาปรับใชกับ
ขอมูลดังกลาวได โดยจะมีการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลระยะเวลาการเดินทางของรถยนตทั่วไป และรถ
ประจําทางในแตละวันเพื่อหาความสัมพันธดังกลาว ในสวนของขอมูลจาก Moving reader จะชวยเพิ่มปริมาณ
ขอมูลในโครงขายที่ไมมีจุด RFID-readerหรือกลอง Autoscope แบบถาวร (Fixed station) ซึ่งลักษณะการใช
ขอมูลแบบนี้เปน นวัตกรรมที่สําคัญของโครงการ ที่นําเสนอ โดยที่ยังไมมีการนําเสนอ หรือ ปรับใชรูปแบบ
การเก็บขอมูล และขอมูลดังกลาวในการประเมินสภาพจราจร
โดยสรุป รูปแบบขอมูลที่คาดวาจะไดจากระบบ ฺB-Move และ B-Base ที่พัฒนาโดยคณะวิจัยมีความ
เหมาะสมกับการปรับใชในระบบการประเมินสภาพการจราจรในกรุงเทพฯโดยที่จะมีความแมนยํามากกวาการใช
Loop detector หรือ ระบบ Autoscope (ซึ่งเปนการใช Image processing) โดยมีชวงระยะจํากัด ซึ่งเปนเพียง
การหาคา Spot-speed สําหรับการปรับใชขอมูล RFID ดังกลาว ความแมนยําของการประเมินสภาพจราจรจะ
ขึ้นอยูกับระบบที่จะทําการกลั่นกรองขอมูลระยะเวลาการเดินทางที่ถูกตอง ซึ่งไดมีการนําเสนอ และพัฒนามา
อยางพอสมควร ในระบบที่นําเสนอทางคณะวิจัยจะสรางระบบ Dynamic filter algorithm และ ผสมผสานเขา
กับระบบฐานขอมูลจราจรแบบ Off-line (นั่นคือ ขอมูลที่ไดมากจาก GPS probe, loop detector, Autoscope,
และอื่นๆ) นอกจากนั้นแลวระบบฐานขอมูลแบบ Off-line จะถูกนํามาใชประเมินสภาพจราจรบนเสนทางที่ไมไดมี
ขอมูลแบบเรียลไทมดวย
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
โครงสรางพื้นฐานของระบบการประเมินสภาพจราจร รูปที่ 1 แสดงถึงโครงสรางโดยรวมของระบบการ
ประเมินสภาพการจรจรโดยรวม
RFID data from private and
commercial vehicles

RFID data from bus

RFID data from moving
reader

Real-time data

Data filtering
algorithm

Bus travel time
function

On-line updating
algorithm

Section mapping
algorithm

Real-time travel time

Off-line travel time database, e.g.
Traffic model, Loop detector, GPS
vehicle, Autoscope, Cellphone, etc.

โดยในโครงการวิจัยนี้นําเสนอการสราง Prototype ของระบบการประมาณระยะเวลาในการเดินทาง
(Aggregated travel time) ในเสนทางหลักในบริเวณที่กําหนดซึ่งประกอบไปดวย Sections จากแยกอโศกสุขุมวิท ถึง แยกรัชดา-ลาดพราว โดยที่ตั้งเปาหมายสําหรับความถูกตองของการประเมินสภาพการจราจรไวที่
85- 90% รวมทั้งแสดงสภาพความติดขัดของถนนแตละชวงบนเสนทางดังกลาวดวยแถบสี 3ระดับ ไดแก 1)
การจราจรคลองตัว 2) การจราจรติดขัดปานกลาง 3) การจราจรติดขัดมาก
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รูปที่ 2 โครงขายของถนนที่พิจารณา
รายละเอียดในดานกระบวนการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อประมาณเวลาการเดินทางในสวนตางมีดังตอไปนี้
การสรางระบบฐานขอมูล Off-line เพื่อประเมินสภาพจราจร
ในสวนการพัฒนาระบบ Off-line แบบจําลองการจราจรแบงตามชวงเวลาการเดินทาง (Traffic simulator) จะ
ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยที่แบบจําลองดังกลาวจะถูกปรับแตงจากขอมูลโครงขายการจราจรในปจจุบัน ขอมูลปริมาณ
การเดินทางในแบบ Origin-Destination matrix สําหรับแตละชวงเวลา และขอมูลการเลี้ยวที่แยกตางๆ
(สําหรับการประเมินแบบจําลอง) โดยที่การปรับแตงแบบจําลองจะถูกสรางในรูปแบบ Bi-level optimization
problem การเลือกเสนทางการเดินทางจะเปนแบบ Probit-Stochastic User Equilibrium (Connors et al,
2007) ซึ่งสราง Variance-covariance matrix ของระยะเวลาในการเดินทางบนถนนชวงตางๆ การปรับแตง
แบบจําลองจะสราง Variance-covariance matrix ซึ่งตรงกับสภาพจราจรที่มีอยูในฐานขอมูล นอกจากนั้นแลว
แบบจําลองสําหรับระบบ Off-line ก็จะสามารถคํานวณระยะเวลาการเดินทางบนแตละชวงถนน และ ปริมาณ
การจราจรไดอีกดวย สําหรับการพัฒนาระบบ Off-line นั้นจะตองมีการสรางโครงขายจราจรในพื้นที่ที่ไดกําหนด
ไวเบื้องตน หลังจากนั้นจะทําการสํารวจดานจราจรเพื่อทําการปรับแตง Speed-flow relation ของถนนในชวง
ตางๆ การสํารวจดานจราจรจะรวมไปถึงการสํารวจปริมาณการจราจรบนแตละชวงของถนน และปริมาณการ
เดินทางสําหรับแตละ O-D อีกดวย ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 1ตารางที่ 1 ตัวอยางรายละเอียดโครงขาย
การจราจร
ระบบการประเมินสภาพจราจรแบบ off-line จะชวยใหการประเมินสภาพจราจรมีความนาเชื่อถือมากขึ้นในกรณีที่
ปริมาณขอมูลแบบเรียลไทมที่สามารถนํามาใชในการประเมินสภาพการจราจรไดมีจํานวนจํากัด นอกจากนั้นยัง
เปนระบบที่ใหขอมูลเบื้องตนในสวนสภาพการจราจรโดยทั่วไปในแงสถิติ
การพัฒนาระบบกลั่นกรองระยะเวลาเดินทางของรถยนตสวนบุคคล
คณะวิจัยจะทําการพัฒนาระบบการกลั่นกรองระยะเวลาการเดินทางที่คํานวณไดจากขอมูล RFID (B-Mov) ใน
แบบที่หนึ่ง โดยที่ระบบจะรับขอมูลแบบเรียลไทมจากโครงขาย B-Base และทําการคํานวณ Smoothed
average travel time สําหรับแตละชวงเวลาที่จะทําการประเมินสภาพจราจร ระบบกลั่นกรองจะทําการกําหนด
Lower-bound และ Upper-bound ของระยะเวลาการเดินทางที่สามารถจะนํามาใชในการประเมินสภาพจราจร
ดวย โดยที่การกําหนด Lower-bound และ Upper-bound จะขึ้นอยูกับปริมาณจํานวนขอมูลที่ติดตอกันที่อยูต่ํา
หรือเหนือกวา Lower-bound และ Upper-bound ที่กําหนดไว โดยถามีปริมาณจํานวนขอมูลดังกลาวติดตอกัน
มากระบบจะทําการขยายชวง Lower-bound และ Upper-bound เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพจราจร
หลังจากทําการปรับชวงระยะเวลาที่สามารถใชไดระบบจะทําการคํานวณ Average travel time และ Variance
อีกครั้งโดยใชขอมูลที่อยูภายในชวงที่กําหนดทั้งหมด ในระบบการปรับ Lower-bound และ Upper-bound นั้นมี
สัมประสิทธิ์ตางๆที่ทางคณะวิจัยจําเปนตองปรับแตง ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับความไวในการปรับขยาย หรือ
ลดความกวางของชวงระยะเวลาที่สามารถนํามาใชได โดยขอมูลระยะเวลาเดินทางจริงที่ไดจากการสํารวจจะถูก
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับปรับแตงระบบดังกลาว นอกจากในสวนความแมนยําของการประเมินระยะเวลาการ
เดินทาง ทางคณะวิจัยจะวิเคราะหความเร็วในการประมวลขอมูลตางๆซึ่งควรที่จะเร็วกวาชวงเวลาของการอัพเดท
ขอมูลสภาพจราจร ยกตัวอยางเชน ถาระบบการรายงานสภาพจราจรจะทําการอัพเดททุกๆ 5 นาทีระบบจะตอง
ทําการประมวลผลขอมูลทั้งหมดใหเสร็จกอนภายในเวลาดังกลาว
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การพัฒนาระบบกลั่นกรองระยะเวลาการเดินทางของรถประจําทาง
ดังที่ไดอธิบายไปแลวในสวนการทบทวนงานวิจัยระยะเวลาการเดินทางของรถโดยสารประจําทางสวนใหญจะสูง
กวาระยะเวลาที่ใชของรถยนตประเภทอื่นๆเนื่องจากรถโดยสารประจําทางตองหยุดรับและสงผูโดยสารในจุด
ตางๆ ทางคณะวิจัยจะวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการเดินทางที่ไดจากการเก็บขอมูลจริงและที่ได
จากระบบการประเมินสภาพจราจร กับระยะเวลาการเดินทางที่ไดจากรถโดยสารประจําทางของแตละชวงถนนซึ่ง
กําหนดโดยตําแหนงของ B-Base โดยจะใชวิธี Regression analysis เพื่อสรางความสัมพันธดังกลาว
การพัฒนาระบบประเมินระยะเวลาการเดินทางจากขอมูล Moving reader
ขอมูลที่ไดจาก Moving readerจะประกอบไปดวย ID , Read time, และพิกัด GPS ของ Moving readerระบบ
ประเมินระยะเวลาจากขอมูลชุดนี้จําเปนตองสามารถ map ตําแหนงของ Moving reader กลับไปยังตําแหนงบน
ถนนจริงๆไดอยางแมนยํา และตองสามารถจับคู Moving reader ไดอยางรวดเร็ว ขอมูลที่ไดจะถูก Filter กอน
เพื่อคัดเอาขอมูลที่มีระยะการเดินทางยาวมากออกไป ซึ่งขอมูลสวนนี่จะไมสามารถนํามาชวยในการวิเคราะห
สภาพจราจรในแตละชวงถนนสั้นๆได นอกจากนั้นแลวขอมูลระยะเวลาการเดินทางที่ไดของรถยนตแตละคันที่มี
ชวงเสนทางที่คาบเกี่ยวกันจะถูกนํามาใชหาระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหวางจุด B-Base station ตางๆบนชวง
เสนทางนั้น โดยใชวิธีคํานวณหาคาความเร็วเฉลี่ย และ ระยะทางการเดินทางบนเสนทางทั้งหมดของรถยนตแต
ละคัน

การพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลโดยรวม
หลังจากไดขอมูลระยะเวลาการเดินทางทั้งแบบ On-line และ Off-line ดังที่ไดกลาวไปแลว ขอมูลดังกลาวจะ
ถูกนํามาใชในการประเมินสภาพจราจร ซึ่งน้ําหนักที่ใหจะขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลที่สามารถใชไดจากแหลงตางๆ
สังเกตดวยวา ในสวนของระบบ Offline ทางทีมวิจัยสามารถใชประโยชนจากแหลงขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน
ไดแก GPS-vehicle, Loop detectors, Autoscope (CCTV) และ Cellphone โดยขอมูลดังกลาวจะตองอยูในรูป
Link travel time (หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ขอมูลจากทุกๆ source จะตองถูกกลั่นกรองและแปลผลในขั้นตน) ซึ่ง
ขอมูลระยะเวลาในการเดินทางจะถูกอัพเดทโดยใชเทคนิค Baysian update
หลังจากนั้น ทางคณะวิจัยจะทําการปรับแตงคาสัมประสิทธิ์ตางๆที่ใชในการกําหนดน้ําหนักที่ใหสําหรับระยะเวลา
การเดินทางที่ประเมินไดจากแตละแหลงขอมูล นอกจากการกําหนดน้ําหนักของการใชขอมูลจากแตละแหลง
แลวระบบประมวลผลโดยรวมยังสามารถทําการประเมินสภาพการจราจรบนชวงถนนที่ไมมีขอมูลแบบเรียลไทม
โดยที่ใชความสัมพันธจาก Variance-covariance matrix ของระบบ Off-line ที่ไดปรับแตงไวแลว โดยที่
Variance ของระยะเวลาการเดินทางของเสนทางที่ไดมีการเก็บขอมูลจะถูกนํามาใชปรับ Variance ของ
ระยะเวลาการเดินทางบนเสนทางอื่นๆ ซึ่ง Variance ใหมที่ไดจะถูกนํามาคํานวณระยะเวลาเดินทางใหมของ
เสนทางนั้นได
การตรวจสอบความแมนยําของระบบประเมินสภาพจราจร
ทางคณะวิจัยจะทําการตรวจสอบความแมนยําของระบบที่ไดพัฒนาขึ้นโดยทําการเปรียบเทียบผลการประเมิน
สภาพจราจรที่ไดจากระบบ และ สภาพจราจรจริงๆที่ไดจากการเก็บขอมูล โดยที่ขอมูลของสภาพการเดินทาง
จริงจะถูกเก็บโดยวิธีการเก็บ 2แบบดวยกันไดแก 1) Probe vehicle และ 2) การเก็บขอมูลปายทะเบียน ซึ่งการ
เก็บขอมูลระยะเวลาการเดินทางจะถูกดําเนินการบนเสนทางที่ไดกําหนดไว ขอมูลทั้ง 2สวนจะถูกนํามาใช
คํานวณระยะเวลา และ สภาพการจราจรในแตละชวงเวลาในสภาพจริง โดยที่จะมีการกําหนดชวงเวลาของวันใน
การเก็บขอมูลที่ตางกันเพื่อทดสอบระบบในสภาพการจราจรที่ตางกัน ขอมูลสภาพจราจรจริงจะถูกใชในการ
กําหนดระดับความติดขัดของจราจรบนเสนทางนั้นๆดังที่ไดอธิบายไปแลวเบื้องตน ซึ่งถาระบบประเมินสภาพ
จราจรสามารถระบุระดับความติดขัดของจราจรบนเสนทางนั้นๆไดตรงกับขอมูลจริงจะถือวาระบบมีความถูกตอง
โดยที่ทางคณะวิจัยไดตั้งเปาหมายความถูกตองของการประเมินไวที่ 85-90%
แนวคิดในการออกแบบ Moving reader
หลักการทํางานของ Moving reader (หรือ Moving B-Base) จะประกอบไปดวย 3 สวนหลักๆ สวนแรกคือการ
กระจายสัญญาณ Beacon ในระหวางเคลื่อนที่เพื่อตรวจจับตัวลูกที่วิ่งไปมาในรัศมีของสัญญาณ Beacon สวนที่
2 คือหนวยประมวลผลภายในโดยมีสมองกลฝงตัวควบคุมการทํางานแบบ Multi-tasking และสวนสุดทายคือ
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หนวยเชื่อมตอการสื่อสารผานระบบ GPRS พรอมระบุตําแหนงพิกัดของรถที่ถูกติดตั้งตัว Moving reader ที่
ไดรับจาก GPS chip

รูปที่ 3 Moving reader
จากรูปที่ 3 เมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่ Moving reader ก็จะเริ่มทํางานโดยการกระจายสัญญาณ Beacon ที่มีรูปแบบ
ขอมูลเฉพาะตามที่กําหนดไวโดยโปรโตคอลการแสดงตัวตน (Identification protocol) ซึ่งมีรัศมีการสง
สัญญาณรอบตัวไดไกลไมนอยกวา 200 เมตร เพื่อที่จะลดจํานวนการชนของขอมูลที่จะถูกสงมาจาก B-Movที่
ถูกติดตั้งอยูในยานพาหนะประเภทตางๆที่วิ่งไปมา จึงตองจัดจํานวนชองสัญญาณและอัลกอริทึมในการ
หลีกเลี่ยงการชนของขอมูล ที่สามารถทําใหตัว Moving reader มีเวลามากพอที่จะรับ ID ของอุปกรณ B-Mov
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงเวลาเดียวกันหนวยประมวลผลภายใน Moving reader ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ
Embedded Linux เปนตัวควบคุมการทํางานภายในทั้งหมด จะเตรียมพรอมฐานขอมูลเพื่อบันทึกขอมูล ID ของ
ฺB-Mov ที่ไดรับมา หลังจากที่ถูกถอดรหัสและตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูล ID เรียบรอยแลว รวมทั้ง
ตรวจสอบสถานะ การเชื่อมตอกับศูนยควบคุมกลางตลอดเวลา และประมวลขอมูลพิกัดที่ไดจากโมดูล GPS ณ
ตําแหนงปจจุบันในเวลาเดียวกัน โดยขั้นตอนสุดทายจะรวมขอมูลซึ่งประกอบไปดวย B-Mov ID, Timestamp,
ตําแหนงพิกัด GPS เปนตน แลวจึงสงเขาขบวนการเขารหัสแบบ Elliptic Curve-based El Gamal
Cryptography เพื่อออกมาเปน Cipher text และขั้นตอนสุดทายก็จะถูกสงผาน GPRS ไปยังศูนยควบคุมกลาง
อุปกรณ Moving reader จะประกอบไปดวย 4 สวนไดแก 1) Embedded board, 2) RF Module, 3) Camera
และ 4) GPS & GSM Modem รูปที่ 4 แสดงฟงกชันการทํางานของ Moving reader
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รูปที่ 4 ฟงกชันการทํางานภายใน Moving reader
การนําระบบปฏิบัติการลีนุกซมาใชเพื่อเปนตัวควบคุมการทํางานของ Moving reader ทั้งหมดเนื่องจาก
ระบบปฏิบัติการลีนุกซเองมีโครงสราง kernel (version 2.6.20) ที่ไมซับซอน นอกจากนั้นยังสามารถปรับแตง
Device driver และ Feature การทํางานอื่นๆที่จําเปนเขาไป ใหมีความเสถียรภาพและทํางานเฉพาะที่ถูก
กําหนดไวได ทําใหระบบปฏิบัติการลีนุกซจึงเปนที่นิยมอยางมากในการนํามาใชในเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวให
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

รูปที่ 5 สถาปตยกรรมของ Moving reader
รูปที่ 5 แสดงสถาปตยกรรมโดยรวมที่อยูภายในตัว Moving reader ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการลีนุกซ โดย
รองรับเทคโนโลยีที่สําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของที่ทางเราไดนําเสนอ และเพื่อใหการทํางานของ Moving reader
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รองรับการจัดการขอมูลที่ไดรับมาจากรถยนตที่ติด B-Mov ที่วิ่งไปมาตามทองถนน แลวประมวลขอมูลที่
เกี่ยวของตางๆ เพื่อเตรียมสงขอมูลเหลานี้ตอไปยังศูนยควบคุมกลางผานระบบเครือขายGPRS ไดอยาง
ทันทวงที โดยพยายามรักษาขอมูลใหมีความถูกตอง และนาเชื่อถือมากที่สุด
6. แผนงานวิจัย
ในภาพรวมกระบวนการวิจัยจะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆดังตอไปนี้ A ทําการทบทวนผลการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการประเมินสภาพจราจร B เก็บขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลจราจรแบบ
Off-line C ทําการพัฒนาและปรับแตงระบบประเมินสภาพจราจรแบบ Off-line D พัฒนาและทดสอบระบบ
กลั่นกรองระยะเวลาการเดินทางจากขอมูลของรถโดยสารประจําทาง E พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ
Moving reader ที่ใชติดรถยนตที่วิ่งประจําเสนทางที่ศึกษา จํานวน 3 คัน F พัฒนาระบบประเมินระยะเวลาการ
เดินทางจากขอมูลแบบ Moving reader G ทําการทดสอบระบบ Data filtering algorithm โดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่ไดจากสํารวจระยะเวลาเดินทางจริง H พัฒนาระบบประเมินสภาพจราจรแบบแบบ Online และทดสอบ
ผลโดยรวม (Data fusion processor)
อางถึงรูปที่ (1) ขอมูลระยะเวลาในการเดินทางแบบเรียลไทมที่ไดจากระบบ RFID (B-Base station และ BMov) ในการพัฒนาระบบประเมินสภาพจราจรใน Section แยกอโศก-สุขุมวิท ถึง แยกรัชดา-ลาดพราว ไดมา
จากผลงานวิจัยในโครงการที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยรถประจําทางสาย 136 (ตนแบบ) ที่ติดตั้งอุปกรณ B-Mov
จํานวน 25 คัน และสถานีรับ B-Base ซึ่งติดตั้งไวแลวในภายใน Section ของถนนที่กําหนดจํานวน 8 สถานี
ตารางที่ 2 สถานีที่ติดตั้งอุปกรณ B-Base (RFID reader)
ลําดับ
ชื่อสถานี
แยกอโศก-สุขุมวิท
1
ตึกแกรมมี่
2
3
4
5
6
7
8

ทางดวนพระราม 9
แยกเพชรบุรี
โรงเรียนประชาราษฎ
โรงแรมดิเอมเมอรัลด
แยกสุทธิสาร
แยกรัชดา-ลาดพราว

หมายเลขตูโทรศัพท TOT

55052
55057
12-MT1-170
14-MB1-224
19-MB1-56
0-2275-0349
21-MB1-1637
15-MB1-2201

หมายเหตุ
ตลาดอโศก
ตรงขามปม คาลเท็กส
กอนถึง มศว. ประสานมิตร 100 ม.
กอนลงทางดวนพระราม 9 (100 ม.)
โรงแรมเมอรเคียวรัชดา (ฟอรจูน)
หนาหางคารฟูรรัชดา
กอนถึงแยกหวยขวาง
หนาทางลง MRT สุทธิสาร
กอนถึงแยก 20 ม.

รูปที่ 6 ตัวอยางตูโทรศัพทที่ติดตั้งอุปกรณ B-Base
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