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ระบบติดตามและแจงพิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนตดวยจีพีเอส เครือขายจีเอสเอ็ม
และแอนดรอยดแอปพลิเคชัน
A Tracking System and Accident Position Alert of Motorcycle using GPS, GSM Network
and Android Application
เชี่ยวชาญ ยางศิลา*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบติดตามและแจงพิกัดการเกิด อุบัติเ หตุ ข องรถจักรยานยนตดวยจีพีเ อส
เครือขายจีเอสเอ็มและแอนดรอยดแอปพลิเคชัน โดยระบบสามารถแจงเตือนไปยังแอนดรอยดแอปพลิเคชันผานอินเทอรเน็ต
เมื่อรถจักรยานยนตเกิดการเอียงเกินระยะเวลาที่กําหนดในโปรแกรมและญาติของผูขับขี่สามารถตรวจสอบพิกัดการเกิดอุบัติเหตุ
และเสนทางการขับขี่เพื่อใหความชวยเหลือไดทันทวงทีลดความสูญเสียตอชีวิต ระบบดังกลาวใชห ลักการของระบบฝง ตัว
ซึ่งประกอบไปดวยฮารดแวร ดังนี้ 1) บอรดอาดูโน ทําหนาที่เปนคอนโทรลเลอร 2) โมดูลจีพีเอส ใชสําหรับรับคาละติจูดและ
ลองจิจูดจากระบบดาวเทียมเพื่อใชระบุตําแหนงของรถจักรยานยนต 3) โมดูลจีเอสเอ็ม ใชสําหรับสงขอมูลการแจงเตือนและ
คาละติจูด ลองจิจูดจากรถจักรยานยนตผานจีพีอารเอสไปยังเว็บเซิรฟเวอรและ google spreadsheets ตามลําดับ 4) เซ็นเซอร
วัดความเอียง 5) เรกูเลเตอร สําหรับลดแรงดันไฟฟา 6) ตัวตานทาน และ 7) รีเลย ในสวนของซอฟตแวร ประกอบไปดวย
1) ไฟรเบสคลาวดเมสเสจจิงหรือเอฟซีเอ็ม ใชสําหรับสงขอมูลการแจงเตือนไปยังแอนดรอยดแอปพลิเคชัน 2) แอน-ดรอยด
สตูดิโอ สําหรับพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน 3) อาดูโนไอดีอี สําหรับพัฒนาซอฟตแวรควบคุมการทํางานของบอรดอาดูโน
4) เว็บเซิรฟเวอร สําหรับรับขอมูลการแจงเตือนจากโมดูลจีเอสเอ็มแลวจัดรูปแบบเปนดาตาเพยโหลดกอนสงตอไปยังเอฟซีเอ็ม
และ 5) google spreadsheets สําหรับบันทึกคาละติจูดและลองจิจูดของเสนทางการขับขี่ จากการทดสอบระบบพบวา
1) การแจงเตือนใหความถูกตองรอยละ 100 และ 2) สามารถตรวจสอบพิกัดการเกิดอุบัติเหตุและเสนทางการขับขี่ไดถูกตอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นความถูกตองแมนยําขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของผูใหบริการจีพีอารเอสในพื้นที่ที่เราเลือกใชบริการ
Abstract
The objective of this research is to develop a tracking system and accident position alert of
motorcycle by using GPS, GSM network and android application. This system can send alerts to android
application via the internet whenever the motorcycle is tilted, the driver’s relatives can detect the location
of accidents and route details for saving lives. The alert system design is based on the principle of
embedded system and hardware is composed as follows: 1) Arduino board is used as controller.
2) GPS module is used to detect the latitude and longitude for tracking the motorcycle’s location.
3) GSM module is used to send alerts and send the latitude and longitude from motorcycle through GPRS
to web server and google spreadsheets respectively. 4) Accelerometer sensor 5) Regulator is used to adjust
the voltage. 6) Resistor and 7) Relay. Moreover, software is composed as follows: 1) Firebase cloud messaging
or FCM is used to send alerts through an android application. 2) Android studio is used to develop
an android application. 3) Arduino IDE is used to develop software for controlling Arduino board.
4) Web server is used to receive the warning information from GPS module, manage data payload and
transmit it to FCM. and 5) Google spreadsheets is used to get latitude and longitude of monitoring path.
The results of system testing are found that 1) The alert system has 100% accuracy and 2) The system
can be detected the location of accidents and route details correctly. However, the accuracy of the system
is depended on GPRS service in the each location.
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บทนํา
ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2561 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต ป พ.ศ. 2561 ชวง 7 วันอันตราย ระหวางวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 418 ราย
เพิ่มจากปกอน 28 ราย ขณะที่ บาดเจ็บ 3,897 คน จังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตมากที่สุด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ไดแก รถจักรยานยนต รอยละ 79.85 รถปคอัพ รอยละ 7.17 สวนใหญเกิดในเสนทางตรง รอยละ 64.66 ถนนใน อบต./หมูบาน
รอยละ 37.57 บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 37.51 ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก ชวงเวลา 16.01 – 20.00 น. รอยละ 28.65
(ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, 2561) จากขอมูลขางตนพบวา รถจักรยานยนตมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุเปนสิ่งสําคัญเรงดวน เพื่อชวยรักษาชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุ แตบางครั้ง
การชวยเหลือมีความลาชา เนื่องจากผูประสบอุบัติเหตุหรือผูขับขี่ไมสามารถขอความชวยเหลือได เชน กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้ นที่ เ ปลี่ ย วหรื อในช วงเวลากลางคื น ทําให ไ ม มี ผู พ บเห็ นและแจ ง ขอความช วยเหลื อ ประกอบกั บ โดยธรรมชาติ ข อง
รถจักรยานยนตเมื่อเครื่องยนตดับ ไฟตางๆ ก็จะดับ ไปดวยทําใหย ากตอการสัง เกต อาจเปนสาเหตุใ หผูป ระสบอุบัติเ หตุ
ทางรถจักรยานยนตเสียชีวิตเนื่องจากการชวยเหลือชาเกินไป (สัญญา ผาสุข, ศุภชัย อรุณพันธ และจินดา สามัคคี, 2558)
ดังนั้น หากมีระบบตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุแลวแจงพิกัดใหแกญาติของผูขับขี่หรือบริษัทประกันภัยใหรั บทราบจะทําให
ช วยเหลื อได ทั นกาล ผู วิจัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาระบบติ ด ตามและแจ ง พิ กัด การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องรถจั ก รยานยนต
โดยใช หลักการของระบบฝงตัว ซึ่งผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
สัญญา ผาสุข, ศุภชัย อรุณพันธ และจินดา สามัคคี (2558) ไดพัฒนาระบบการแจงตําแหนงอุบัติเหตุของยานยนต
ดวยพิกัด GPS ผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยระบบสามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
อยางทันทีทันใดจากการเคลื่อนที่ของจีพีเอส และการพลิกคว่ําของยานยนตดวยการตรวจวัด มุม เอีย งโดยไอซี RPI-1031
เมื่ อเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ะบบจะแจ ง ตําแหน ง พิ กัด จี พี เ อสไปยั ง หมายเลขโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ด ว ยข อ ความสั้ น เพื่ อ ให รั บ รู แ ละ
สามารถใหความชวยเหลือไดอยางทันทวงที และยังไดพัฒนาระบบการแจงพิกัด ตําแหนง อุบัติเ หตุจักรยานยนตดวย GPS
ผานเครือขาย GSM การตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุใชวิธีตรวจวัดการลมของรถจักรยนต โดยการวัดแรงดันที่กนกระบอกดวย
ไอซีเบอร MPXV7002 ซึ่งเมื่อตรวจพบการลมของรถจักรยานยนตก็จะแจงเชนเดียวกันกับระบบแรก ขอจํากัดที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ระบบดังกลาวก็คือ ถาหากการลมของรถจักรยานยนตสงผลใหกระบอกชํารุดอาจจะทําใหการตรวจวัดมีความผิด พลาดไดงาย
และการแจงตําแหนงพิกัดดวยขอความสั้นมีคาใชจายเขามาเกี่ยวของ
Md.Syedul Amin, Jubayer Jalil and M.B.I Reaz. (2012) ไดประยุกตใชเทคโนโลยี GPS ในการตรวจจับความเร็ว
ของยานพาหนะ ซึ่งถาหากความเร็วของยานพาหนะลดลงทันทีทันใดก็จะสันนิษฐานวายานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ ระบบก็จะสง
ขอความแจงเขาศูนยฉุกเฉินเพื่อใหความชวยเหลือตอไป การสงขอความแจงเตือนสงโดยใชเครือขาย GSM
ชัยพร เขมะภาตะพันธ (2555) ไดพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบตําแหนงและเสนทางรถยนตดวยสัญญาณดาวเทียม
โดยไดประยุกตใชอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมและไมโครคอนโทรลเลอร ผลการทดสอบการทํางาน พบวาอุป กรณแ ละ
ระบบซอฟตแวรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงตําแหนงและเสนทางของ
รถยนตไดและมีการแสดงผลแบบทันกาล มีขอเสนอแนะ คือ เนื่องจาก GPS ใชสื่อกลางคืออากาศ ดังนั้น สภาพภูมิอากาศ
และจุดอับสัญญาณเปนขอจํากัดของการใชงานระบบนี้ กลาวคือ เมื่อรถยนตวิ่งเขาไปในบริเวณที่ไมสามารถรั บสัญญาณจาก
ดาวเทียม GPS ได จะทําใหการระบุตําแหนงบนพื้นโลกไมสามารถทําได
Eui-Nam Huh et al. (2015) และ Nabish Kumar et al. (2016) ไดประยุกตใชงาน google cloud messaging
(GCM) ซึ่งเปนชื่อดั้งเดิมของเอฟซีเอ็ม พบวา GCM ชวยลดปริมาณขอมูลในเครือขายและใชพ ลัง งานไฟจากแบตเตอรี่ ต่ํา
ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชเอฟซีเอ็มในการแจงเตือนไปยังแอนดรอยนแอปพลิเคชัน
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เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ (2559) ไดพัฒนาระบบติดตามวัตถุที่สามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผานทางเครือขาย GPRS
ไปยังเว็บไซต google docs spreadsheet ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอระบบติดตามวัตถุดวยโมดูล GPS รุน GY-GPS6MV2
และโมดูล GPRS รุน GSM-M10 ควบคุมการทํางานดวยบอรดอาดูโน รุน nano ซึ่งระบบจะทําใหผูใชทราบตําแหนงของวัตถุ
ในอดีตและปจจุบันจาก google map ผานทางอินเตอรเน็ต โดยระบบจะอานคาตําแหนงปจจุบันของวัตถุจากโมดูล GPS
แลวสงขอมูลดังกลาวไปบันทึกไวเปนลําดับใน google docs spreadsheet ในการพลอตขอมูลตําแหนงบน google map
จะใชเว็บไซตที่ใหบริการพลอตขอมูลตําแหนงบนแผนที่โดยไมเสียคาใชจายที่ชื่อ GPS Visualizer จากการทดลองใชงานระบบ
ที่นําเสนอโดยการติดตั้งตัวสงตําแหนงไวที่รถจักรยานยนตแลวขี่วนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ระบบสามารถติดตาม
รถจักรยานไดจริง ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช GPS Visualizer ในการพลอตเสนทางการขับขี่บน google map
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามรถจักรยานยนต
2. เพื่อพัฒนาระบบแจงพิกัดการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวของ
1.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธิ์อยูในลักษณะ
โอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับพัฒนาเว็บไซตและแสดงผลออกมาในรูปแบบภาษา HTML ในงานวิจัยนี้ ใชภาษาพีเอชพี
ในการพัฒ นาในส วนของเว็บเซิรฟ เวอร ไดแก 1) รับข อมูล การแจ งเตือนจากโมดูล จีเ อสเอ็ มแล วจัดรูป แบบเป นดาต าเพย
โหลดก อ นส ง ต อให กับ เอฟซี เ อ็ ม และ 2) รั บ ละติ จูด และลองจิ จู ด จากโมดู ล จี เ อสเอ็ ม แล ว ส ง ต อ ไปยั ง google docs
spreadsheet
1.2 เอฟซีเอ็ม คือ บริการที่สามารถใชสงขอความขามแพลตฟอรม (cross-platform) ทั้ง Android, iOS และ
เว็บไซต เพื่อแจงเตือนใหฝงของ client วามีขอมูลอะไร (ชื่อเดิมก็คือ google cloud messaging : GCM) เอฟซีเอ็มมีคลาส
ใหนักเขี ยนโปรแกรมสามารถเรีย กใชง านไดหลัก ๆ จํานวน 2 คลาส ไดแก MyFirebaseInstanceIDService.java และ
MyFirebaseMessagingService.java ในงานวิจัยนีไ้ ดใชเอฟซีเอ็มในการสงขอมูลการแจงเตือนไปยังแอนดรอยนแอปพลิเคชัน
1.3 Android Studio เปนเครื่องมือพัฒนา (IDE : integrated development environment) ที่ถูกสรางขึ้นมา
เพื่อการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน บนพื้นฐานของแนวคิด IntelliJ
1.4 Arduino IDE คือ เครื่องมือสําหรับเขียนโปรแกรมที่ใชงานกับอาดูโนไดทุกรุน โดยภายในจะมีเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับติดต ออาดูโน เช น การค นหาอาดูโ นที่ติดต อกับ เครื่ องคอมพิวเตอร การเลื อกรุนอาดูโนที่ต ออยู เพื่ อตรวจสอบว า
ขนาดของโปรแกรมที่เขีย นหรื อไรบรารีต างๆ ซั บพอรตกับ อาดูโ น รุนนั้น ๆ หรื อไม อี กทั้ งยัง มีโปรแกรมติดต อผ านซีเรียล
โดยตรงสําหรับคอมพิวเตอร
1.5 บอรดอาดูโน งานวิจัยนี้ทําการทดลองโดยใช Arduino Uno R3 แบบ SMD ดังภาพที่ 1 (ก)
1.6 รีเลย ใชสําหรับ reset บอรดอาดูโน ดังภาพที่ 1 (ข)
1.7 เซนเซอรวัดความเอียง ในงานวิจัยนี้ ใชรุน 3-axis Accelerometer Module (MMA7361) ดังภาพที่ 1 (ค)
สามารถวัดความเอียงได 3 แกน ไดแก แกน x, แกน y และ แกน z
1.8 เรกูเลเตอร ในงานวิจัยนี้ใชสําหรับลดแรงดันจาก 12v เปน 5v รุน LM2596 ดังภาพที่ 1 (ง) เนื่องจากแบตเตอรี่
ของรถจักรยานยนตใชแรงดันไฟ 12v ในขณะที่บอรดตางๆ ใชแรงดันไฟ 5v
1.9 โมดูลจีพีเอส จีพีเอส ยอมาจากคําวา global positioning system หรือ ระบบตรวจสอบตําแหนงของวัตถุ
จีพีเอสจะบอกพิกัดตําแหนงบนโลกโดยมีการติดตอระหวางอุปกรณรับสัญญาณจีพีเอสบนพื้ นผิวโลกและดาวเทียมที่โคจร
อยูรอบโลกซึ่งตําแหนงดังกลาวไดมาจากการคํานวณพิกัดของดาวเทียมระบุพิกัดที่ลอยอยูในอวกาศ จํานวน 24 ดวง ทั่วโลก
การที่ ร ะบบจี พี เ อสจะทํา งานได นั้น ต อ งประกอบไปด วย 3 ส ว นหลั ก ๆ คื อ 1) สถานี ฐ าน 2) ดาวเที ย มจี พี เ อส และ
3) เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส (ปุญญรัตน ปุญญา, 2557) งานวิจัยนี้ใชเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส รุน GY-NEO6MV2 Ublox
ดังภาพที่ 1 (จ)
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1.10 โมดูลจีเอสเอ็ม คือ บอรดโมดูลสื่อสารใชชิพสื่อสารผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่จาก Quectel รุน UC15-T
พัฒนาโดยบริษัทไทยอีซี่อิเล็ก (http://www.thaieasyelec.com) รองรับคลื่นความถี่ 850/2100 MHz ในระบบ 3G UMTS
และรองรับคลื่นความถี่ 850/900/1800/1900 ในระบบ 2G GSM ความเร็วในการสื่อสารขอมูลสูงสุดแบบ HSPDA ที่ 3.6 Mbps
(downlink) และ 384 Kbps (uplink) ดังภาพที่ 1 (ฉ)
1.11 ตัวตานทาน ขนาด 10K โอหม ดังภาพที่ 1 (ช)

ภาพที่ 1 ฮารดแวรที่เกี่ยวของ
1.12 google docs spreadsheet การทําเว็บเซิรฟเวอรสําหรับเก็บขอมูลนั้นอาจจะทําไดยากสําหรับผูเริ่มตน
ดังนั้น การเก็บขอมูลไวที่เว็บไซตบริการเก็บขอมูลแบบออนไลน (online storage service หรือ cloud storage service)
จึง เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่งายตอการใชง าน Landoni (2011) ไดแ นะนําเทคนิค การเพิ่ม ขอมูล เขาไปใน google docs
spreadsheet 2 วิธี ไดแก การเพิ่มโดยใช google form และการเพิ่มโดยใช HTTP GET รายละเอียดจะกลาวถึงในหัวขอตอไป
สําหรั บ งานวิ จัย นี้ ใ ช google docs spreadsheet ในการเก็ บ ละติ จู ด กั บ ลองจิ จู ด ของเส น ทางการขั บ ขี่ ซึ่ ง ข อ ดี ข อง
google docs spreadsheet ก็คือ สามารถใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ สามารถสรางกราฟขอมูลแบบตางๆ ได
สามารถดาวนโหลดขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรไดและสามารถแชรขอมูลใหกับคนอื่นได
1.13 GPS visualizer เปนโปรแกรมออนไลนทใี่ ชสรางแผนที่จากขอมูลทางภูมิศาสตร ซึ่งใชงานไดฟรีและใชงานงาย
แตมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากมาย ขอมูลที่ปอนใหกับโปรแกรมสามารถที่จะอยูในรูปของขอมูล GPS ในการสรางแผนที่ดวย
GPS visualizer สามารถสรางดวยวิธีการดึงขอมูลมาจาก google docs spreadsheet ซึ่งถาหากขอมูลใน google docs
spreadsheet มี การเปลี่ ย นแปลงก็ จะทํา ให แ ผนที่ มี การเปลี่ ย นแปลงด วยโดยอั ต โนมั ติ เ มื่ อแผนที่ ถู กเป ด ดู ใ นครั้ ง ต อไป
การเขาใชงานสามารถเขาโดยเรียกใชยูอารแอล (URL) http://www.gpsvisualizer.com
2. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
2.1 พัฒนาแอนดรอยนแอปพลิเคชันใหมีความสามารถดังนี้
1) สามารถรับขอความการแจงเตือนจากเอฟซีเอ็มทั้งแบบ foreground และ background
2) สามารถลงทะเบียน คือ การสง token ไปเก็บในฐานขอมูลบนเว็บเซิรฟเวอร
3) สามารถตรวจสอบตําแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ
4) สามารถตรวจสอบเสนทางการขับขี่จาก GPS visualizer
2.2 พัฒนาเว็บเซิรฟเวอรใหมีความสามารถดังนี้
1) สามารถรับขอมูลการแจงเตือนจากโมดูลจีเอสเอ็มแลวจัดรูปแบบกอนสงตอใหกับเอฟซีเอ็ม
2) สามารถเก็บขอมูลการลงทะเบียน
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3) สามารถเก็บไฟล html ที่ไดมาจากการสรางแผนที่ดวย GPS visualizer เพื่อใชตรวจสอบเสนทางการขับขี่
4) สามารถรับขอมูลละติจูดและลองจิจูดจากโมดูลจีเอสเอ็มแลวสงตอไปเก็บใน google docs spreadsheet
2.3 พัฒนาซอฟตแวรภาษาซีดวย Arduino IDE ควบคุมการทํางานบอรดอาดูโน
2.4 สราง google form ประกอบดวยฟลดชนิด “คําตอบสั้นๆ” อยางนอย 3 ฟลด ไดแก ฟลด name ฟลด latitude
และฟลด longitude ขั้นตอนดังภาพที่ 2 (สําหรับเก็บขอมูลเสนทางการขับขี)่

3
2

1

4

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสราง google docs spreadsheet
จากภาพที่ 2 หมายเลข 1 คือการสราง google form หมายเลข 2-4 คือการสราง google docs spreadsheet
จาก google form ถ า ต อ งการอนุ ญ าตให GPS visualizer สามารถเข า มาอ า นข อ มู ล บนเว็ บ ให ค ลิ ก เมนู “ไฟล ”
แล วเลือกเมนูยอย “เผยแพรทางเว็บ”
3. การออกแบบระบบ
3.1 การออกแบบแบบจําลองที่นําเสนอ

ภาพที่ 3 แบบจําลองระบบที่นําเสนอ
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จากภาพที่ 3 ระบบที่นําเสนอทํางาน 2 กระบวนการ ไดแก 1) ทุก ๆ 3 นาที (หรือระยะเวลาที่กําหนดในโปรแกรม
ในอาดูโน) ระบบจะสงละติจูดกับลองจิจูดไปเก็บใน google docs spreadsheet เพื่อรองรับการตรวจสอบเสนทางการขับขี่
และ 2) เมื่ออาดูโนตรวจพบความเอียงจากเซนเซอรวัดความเอียงตามจํานวนครั้งที่ระบุในโปรแกรม (10 ครั้ง) จะสงขอมูล
การแจ ง เตื อนพร อมกั บ แนบละติ จูด กั บ ลองจิ จูด ผ านโมดู ล จี เ อสเอ็ ม --> เว็ บ เซิ ร ฟ เวอร --> เอฟซี เ อ็ ม --> แอนดรอยน
แอปพลิเคชัน เพื่อแจงญาติของผูขับขี่
3.2 การสรางแผนที่ดวย GPS Visualizer
เรียกใชงานยูอารแอล http://www.gpsvisualizer.com จากนั้นคลิกลิง ค Google Maps แลวคัด ลอก
ยูอารแอลจากภาพที่ 2 มาวางในชองหมายเลข 1 (ภาพที่ 4) จากนั้นคลิกปุม “Draw the map” โปรแกรม GPS Visualizer
จะทําการสรางแผนที่ในรูปแบบไฟล html จากขอมูลทางภูมิศาสตรที่จัดเก็บใน google docs spreadsheet ที่เรากําหนดเปน
พารามิเตอรตามภาพที่ 4 จากนั้นเราสามารถดาวนโหลดไฟล html จาก GPS Visualizer แลวนําไปวางในเว็บ เซิรฟ เวอร
ที่เราไดเตรียมไวสําหรับเรียกใชงานตอไป ถาขอมูลใน google docs spreadsheet มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธในไฟล html
ก็จะเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ

1
ภาพที่ 4 การสรางแผนที่ดวย GPS Visualizer

20
ผลการวิจัย
1. การเชื่อมตอฮารดแวร

R 10k

ภาพที่ 5 การเชื่อมตอฮารดแวรตางๆ
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2. ผลการพัฒนาแอนดรอยนแอปพลิเคชัน

(ก) _

(ข)

(ค)

ภาพที่ 6 ตัวอยางแอนดรอยนแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 6 (ก) การแจงเตือนเมื่ออาดูโนตรวจพบการเอียงของรถจักรยานยนต ภาพที่ 6 (ข) แสดงหนาจอ
การตรวจสอบตําแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ และภาพที่ 6 (ค) แสดงหนาจอการตรวจสอบเสนทางการขับขี่
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดทําการทดสอบระบบโดยใชบริการเครือขายจีพีอารเอสของ true move h โดยไดทดสอบ 2 ประเด็น ไดแก
1. ทดสอบเส นทางการขั บ ขี่ โดยผู วิจัย ได ท ดลองขั บ รถจั กรยานยนต ร อบมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อยเอ็ ด พบว า
สามารถตรวจสอบเสนทางการขับขีไ่ ดถูกตองแบบเวลาจริง (ดังภาพที่ 6 ค)
2. ในสวนของการแจงเตือนเมื่อรถจักรยานยนตเกิดการเอียง ผูวิจัยไดทดลองเอียงรถจักรยานยนต จํานวน 50 ครั้ง
พบวาระบบใหความถูกตอง 100% สามารถติดตามตําแหนงเมื่อรถจักรยานยนตเกิดการเอียง
3. สัญญา ผาสุก และคณะ ไดพัฒนาระบบการแจงพิกัดตําแหนงอุบัติเหตุจักรยานยนตดวย GPS ผานเครือขาย GSM
การตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุใชวิธีตรวจวัดการลมของรถจักรยานยนตโดยการวัดแรงดันที่กนกระบอกดวยไอซีเบอร MPXV7002
ซึ่งเมื่อตรวจพบการลมของรถจักรยานยนตระบบจะแจงตําแหนงพิกัดจีพีเอสไปยังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยขอความสั้น
เพื่อใหรับรูและสามารถใหความชวยเหลือไดอยางทันทวงที ซึ่งขอจํากัดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบดังกลาวก็คือ ถาหากการลม
ของรถจั กรยานยนต ส ง ผลให กระบอกชํารุ ด อาจจะทําให การตรวจวั ด มี ค วามผิ ด พลาดได ง ายและการแจ ง ตําแหน ง พิ กั ด
ดวยขอความสั้นมีคาใชจายเขามาเกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยการใช เซนเซอรตรวจวัด
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ความเอียง รุน 3-axis Accelerometer Module (MMA7361) แทนกระบอกพลาสติก ใชการแจง เตือนผานเอฟซีเ อ็ม
ซึ่งเปนบริการฟรีจาก google และระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบเสนทางการขับขี่เพื่อวิเ คราะหพ ฤติกรรมการขับ ขี่
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบที่พัฒนาขึ้นกับระบบที่เคยมีผูพัฒนามากอนหนา
นักวิจัย
สัญญา ผาสุข และคณะ ระบบการแจง
ตําแหนงอุบัติเหตุของยานยนตดวยพิกัด
GPS ผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่

เครื่องมือ

1. โมดูล GPS รุน GT-710FD
2. ไอซีตรวจวัดมุมเอียงเบอร RPI-1031
3. โมดูล GSM รุน SIM900
4. คอนโทรลเลอร รุน PIC16F877
สัญญา ผาสุข และคณะ การแจงพิกัด
1. โมดูล GPS รุน GT-710FD
ตําแหนงอุบัติเหตุจักรยานยนตดวย GPS 2. ไอซีตรวจจับคาความดัน เบอร MPXV7002
ผานเครือขาย GSM
ใชงานรวมกับกระบอกบรรจุของเหลว
3. โมดูล GSM รุน SIM900
4. คอนโทรลเลอร รุน PIC16F877
ระบบที่นําเสนอ
1. โมดูล GPS รุน GY-NEO6MV2 Ublox
2. เซนเซอรตรวจวัดความเอียง รุน 3-axis
Accelerometer Module (MMA7361)
3. โมดูล GSM ของบริษัท Quectel
รุน UC15-T
4. คอนโทรลเลอร Arduino Uno R3
แบบ SMD
5. โปรแกรมออนไลนที่ใชสรางแผนที่จากขอมูล
ทางภูมิศาสตร (GPS visualizer)
6. google docs spreadsheet
สําหรับเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรของ
เสนทางการขับขี่
7. เรกูเลเตอร สําหรับลดแรงดันไฟจาก 12v
เปน 5v รุน LM2596
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 วงจรชีวิตของโปรเซสในระบบปฏิบัติการแอนดรอยน ณ เวลาหนึ่งๆ สามารถประมวลผลไดเพียง 1 โปรเซส
เทานั้น (foreground) โปรเซสอื่นๆ จะอยูในสถานะ onPause() (background) การสงขอมูลจากเอฟซีเอ็มไปยังโปรเซส
ที่อยูใน background จะตองสงโดยใชเว็บเซิรฟเวอรที่เราพัฒนาขึ้นมาเองและจะตองสงแบบ data payload
1.2 บอรดอาดูโน ไมสามารถประมวลผลหลาย ๆ โปรเซสพรอมกัน ทําไดเพียงวนลูปเทานั้น ดังนั้น จึงไมสามารถใช
อาดูโนทํางานที่ตองกระทําแบบคูขนาน แตถาจําเปนตองกระทําแบบคูขนานแนะนําใหใชราสเบอรีพ่ าย
1.3 เอฟซีเอ็ม เปนบริการฟรีของ google ซึ่งแนนอนวาทุกครัง้ ที่เราจะสงขอความแจงเตือน ขอความนั้นจะถูกสงไป
ที่ดาตาเซ็นเตอรของ google ซึ่งในโซนเอเชียดาตาเซ็นเตอรที่อยูใกลประเทศไทยมากที่สุด คือ สิงคโปร รองลงมา คือ ไตหวัน
(Google Data Centers, n.d.) ในการทดสอบระบบครั้งแรก ผูวิจัยไดติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ซึ่งพบวา ระยะเวลาตั้งแตอาดูโนสงขอมูลการแจงเตือนจนกระทั่งโทรศัพทมือถือไดรับขอความหนวงเวลาคอนขางมากและบางครั้ง
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ไมไดรับขอมูล ผูวิจัยจึงแกไขปญหาโดยทําการเชา hosting จากผูใหบริการภาคเอกชนที่ติดตั้งเว็บ -เซิรฟ เวอรอยูที่อาคาร
การสื่อสารแหงประเทศไทย กรุงเพทมหานคร ผลลัพธที่ไดก็คือ ระยะเวลาลดลงเปนที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง
1.4 เนื่องจากจีพีเอส ใชสื่อกลางคืออากาศ ดังนั้น สภาพภูมิอากาศและจุดอับสัญญาณเปนขอจํากัดของการใชงาน
ระบบนี้ กลาวคือ เมื่อรถจักรยานยนตวิ่งเขาไปในบริเวณที่ไมสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ได จะทําใหการระบุตําแหนง
บนพื้นโลกไมสามารถทําได
1.5 เนื่องจากจีพีอารเอส ใชสื่อกลางคืออากาศเชนเดียวกับจีพีเอส ดังนั้น ในบางพื้นที่สัญญาณอาจจะไมแรงพอ
สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของระบบที่นําเสนอ
1.6 อาดูโนไมสามารถ POST คาละติจูดกับลองจิจูดไปยัง google docs spreadsheet ไดโดยตรงเนื่องจากอาดูโน
รองรับความยาวของ URL ไมเกิน 120 ตัวอักษร ผูวิจัยจึงแกไขปญหาโดยทําการ POST ไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่พัฒนาขึ้นมาดวย
ภาษา PHP แลวสั่งใหเว็บเซิรฟเวอรสงตอไปยัง google docs spreadsheet ดังตัวอยาง
โคดอาดูโน
http.url("http://www.cheawchan.com/httppost2.php?lat=" + latitude + "&lng=" + longitude);
http.post();
โคดภาษา PHP (httppost2.php)
<?php
$latitude=trim($_GET["lat"]);
$longitude=trim($_GET["lng"]);
$url='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lqO1osyhK186iv6XuBbiuPlXSArL_i1opoMUJiIByaEn4
g/formResponse';
$data=http_build_query( array( 'entry.348949280' => 'Cheawchan',
'entry.1648287081' => $latitude,
'entry.1067682831' => $longitude ) );
$options = array(
'http' => array(
'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded",
'method' => 'POST',
'content' => $data,
),
);
$context = stream_context_create( $options );
$result = file_get_contents( $url, false, $context );
?>
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 บริษัทผูผลิตบอรดอาดูโน ประเทศอิตาลี ไดเปดตัวบอรดรุนใหม โดยบอรดรุนดังกลาวไดรวมโมดูลจีเอสเอ็ม
เขาไปอยูในบอรดเดียวกัน ซึ่งเชื่อวาการรวมโมดูล จีเ อสเอ็ม เขากับ บอรด อาดูโ น บ ริษัท คงทดสอบเสถีย รภาพเปนอยางดี
สามารถแกปญหาอาดูโ นห ยุด ทํางานในขณะที่สง ขอมูล ออกทางโมดูล จีเ อสเอ็ม ได จึง เปนขอเสนอแนะเพื่อเปน แนวทาง
ในการทําวิจัยระบบฝงตัวตอไป
2.2 บอร ด อาดู โ น รุ นใหม ๆ รองรั บ เครื อข าย TCP/IP ทั้ ง แบบใช ส ายและแบบไร ส าย นั ก วิ จั ย ระบบฝ ง ตั ว
สามารถเลือกใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
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2.3 บริษัทไทยอีซี่อิเล็ก ไดผลิตโมดูลจีเอสเอ็มรุนใหม คือ รุน UC20G-60P ดังภาพที่ 7 ซึ่งรุนใหมนี้ไดรวมโมดูล
จีพีเอสเขาไปดวยจึงเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยระบบฝงตัวตอไป รายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้
Frequency Bands

UMTS: 800/850/900/1900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
HSPA
Release 5/6 (UL category 6, DL category 10)
EDGE
Multi-Slot Class 12
GPRS
Multi-Slot Class 12
WCDMA
Release 99
GSM
Release 99/4
Control via AT commands
3GPP TS27.007, 27.005 and other enhanced AT Commands
GNSS Receiver
Qualcomm gpsOne Gen8
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
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