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บทคัดย่อ

Abstract

การพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางถนน
เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ในการเพิ ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในแต่ละปี หน่วยงานทางได้ดำเนินโครงการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้ วัดที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ อันได้แก่ การ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการลดก๊าซ
เรือ นกระจกบนท้อ งถนน การประเมินผลสัม ฤทธิ ์ข องโครงการพั ฒ นา
โครงสร้า งพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่จ ึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการให้มีสภาพการจราจรที่คล่องตัว ปลอดภัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สำหรับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการลงทุน ด้า นโครงสร้ า งพื ้น ฐานทางถนนขนาดใหญ่ โดยได้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things, IoT) และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence, AI) ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ (Video Analytics) มา
ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อาทิเช่น ปริมาณจราจร
ความเร็ว ของยานพาหนะ ความขัดแย้งการจราจร ความเสี่ย งการเกิด
อุบัติเหตุ และปริมาณมลพิษทางอากาศ เป็นต้น การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานทางถนน ทางหลวงชนบท ปท.3004
จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีศึกษา

Assuring the quality of road infrastructure system is the main
element for enhancing economic competitiveness of the nation.
In each year, road authorities are continuously performing largescale road infrastructure investment projects. Such projects
must resolve the key performance indexes with regards to the
national strategy including the reduction of logistic costs, the
reduction of road fatalities, and the reduction of GHG emission
accrued from road infrastructure projects. Thus, evaluating
the effectiveness of large-scale road infrastructure projects is
very essential for road authorities to improve the operational,
safety, and environmental impacts. This study aimed to
introduce digital technology for monitoring and evaluating the
performance of large-scale road infrastructure projects. The
study applied Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI),
and video analytics technologies for collecting data, managing
big data, and analyze data relevant to the project performances.
Such data include traffic volume, vehicle speed, traffic conflict,
risks of accident, and air pollution. This study selected the rural
road Pathum Thani 3004 as a case study to implement and
present the potential of the innovation technology in evaluating
large-scale road infrastructure projects.

คำสำคัญ: โครงสร้างพื้นฐานทางถนน, การประเมินโครงการ, เทคโนโลยี
ดิจิทัล, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Keywords: road Infrastructure, project evaluation, digital
technology, artificial intelligence, internet of things

1. บทนำ
การลงทุ น ทางด้ า นโครงสร้ า งพื ้น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่งจาก
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นับเป็นปัจจัยสำคัญในการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากแผนงานและโครงการลงทุน
ที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่งคิดเป็นร้อยละ 56.1 [1] สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
ทางถนนนั้น การพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและสนับ สนุน
การค้าการลงทุน โดยในแต่ละปี หน่วยงานทางได้ดำเนินโครงการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่งทาง
ถนนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตอบ
โจทย์ความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการให้มีสภาพการจราจรที่คล่องตัว ปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เครื่อ งมือ และระบบทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ที ่สามารถสำรวจ จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการ ได้เข้า
มามีบทบาทสำคัญในการสร้าง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการใน
กิจกรรมงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศ
ไทย เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และกว้างขวาง
และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เว้นแม้แต่ด้านการคมนาคมขนส่ง
การศึก ษานี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
รวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ด้า นการจราจรของโครงการโครงสร้ า ง
พื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่สำหรับประเมินความคุ้มค่าของการดำเนิน
โครงการลงทุนตามเป้าหมายตัวชี้วัดประสิทธิผลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
2.1 ดัชนีตัวชี้วัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนน
ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิผลเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการโครงการ
ทางถนน เนื่องจากการมีดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถวัดค่าได้จะช่วยทำให้ทราบ
ถึงผลสัมฤทธิ์ในมิติต่าง ๆ ของโครงการ อาทิเช่น ด้านความปลอดภัย ด้าน
ความสามารถการให้บริการ ด้านการใช้งาน และด้านความคงทนของถนน
เป็นต้น และจะช่วยทำให้หน่วยงานทางสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้กับทางเลือกหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Haas et al. (2009) [2] ได้ทบทวนดัชนีตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได้
สำหรั บ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางถนน และจำแนกหมวดหมู ่ ข องตั ว ชี้วัด
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ดัชนีชี้วัดทางถนนระดับมหภาคหรือระดับโครงข่าย
(Macro or Network level) และดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ทางถนนระดั บ โครงการ
(Project level)
ดัชนีชี้วัดระดับมหภาคสะท้อนถึงศักยภาพของโครงข่ายถนนในภพรวม
อาทิเช่น ขนาดโครงข่ายถนน มูลค่าสินทรัพย์ จำนวนผู้ใช้ทาง ประชากร
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และเศรษฐศาสร์ระดับมหภาค ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน และการ
ใช้ประโยชน์ของถนน เป็นต้น
ส่วนดัชนีชี้วัดทางถนนระดับโครงการ (Project level) แบ่งออกเป็น
• ดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง เช่น ความสะดวกสบาย
ความเสี่ยงความปลอดภัย การเคลื่อนตัวและความเร็วในการ
เดินทาง ต้นทุนในการเดินทาง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประสิทธิภาพการจัดการ เป็นต้น
• ดัชนีผลผลิตและประสิทธิผลของหน่วยงาน เช่น ผลผลิตด้าน
รายจ่ า ย ความล่ า ช้ า ในการดำเนิ น งาน ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ผลประโยชน์ต่อต้นทุน ความปลอดภัย และทักษะ
ของบุคลากร
งานวิจัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ได้ศึกษาและเสนอแนะจัดหมวดหมู่
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งและการจัดการสินทรัพย์ของโครงการ
ด้านระบบคมนาคมขนส่ง [2]-[7] ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดมีความหลากหลายในมิติ
ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลกระทบที่เกี่ยวกับเป้าหมายเชิงนโยบายและ
วัตถุประสงค์ และประเภทการลงทุน ตัวอย่างเช่น
• การรักษาสภาพการใช้งาน หมายถึง สภาพของระบบคมนาคม
ขนส่งและการดำเนินการเพื่อรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น
สภาพทางกายภาพของผิวทาง อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ มูลค่า
ทางการเงินของสินทรัพย์
• การเข้า ถึง หมายถึง ความสามารถของคนและสินค้า ในการ
เข้าถึงการใช้บริการระบบคมนาคมขนส่ง วัดในรูปของความ
หนาแน่นของโอกาสการใช้บริการ
• การเคลื่อนตัว หมายถึง ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ความยากง่ายในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงติดขัด เช่น ระดับ
การให้บ ริก ารถนน ความเร็ว และระยะเวลาในการเดิ น ทาง
ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง
• การใช้งานและการบำรุงรักษา หมายถึง ประสิทธิภาพการใช้
งานและบำรุ ง รั ก ษาระบบคมนาคมขนส่ ง วั ด อยู ่ ใ นรู ป ของ
ปริมาณงาน รายจ่ายและรายรับ ต้นทุนประสิทธิภาพ (ค่าใช้จ่าย
ต่อระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายต่อปริมาณการเดินทาง) และการใช้
เชื้อเพลิง
• ประสิทธิภาพการจัดการ หมายถึง ประสิทธิภาพของการจัดการ
การทำงาน และการให้บริการ เช่น อัตราของสัญญาณไฟจราจร
ไม่ทำงาน ระยะเวลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ระยะเวลา
ภายหลังฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ การสะท้อนแสงของป้าย
และเครื่องหมายจราจร อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
• ความปลอดภัย หมายถึง คุณภาพของระบบคนาคมขนส่งในรูป
ของจำนวนอุบัติเหตุ หรือจำนวนเหตุการณ์ หรือความเสี่ย ง
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ คน สิ น ค้ า ยานพาหนะ และ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งวัดได้จาก จำนวน ความถี่ ความรุนแรง
และมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
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•

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปกป้องสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร เช่น คุณภาพอากาศ เสียง น้ำใต้ดิน
• ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบด้านการขนส่งที่มีต่อ
สังคมในภาพที่กว้างขึ้น เช่น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง หรือกลุ่มที่เสีย
ผลประโยชน์
• การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หมายถึง ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อ มของการขนส่งที่มีต่อ เศรษฐกิจ ผลกระทบทางตรง
พิจารณาถึงต้นทุนการขนส่งที่เกิดกับผู้ใช้บริการ เช่น ต้นทุน
ของการสูญเสียระยะเวลาที่เกิดขึ้น ต้นทุนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ต้นทุนของมลพิษที่เกิดขึ้น เป็นต้น ผลกระทบทางอ้อมพิจารณา
ถึงผลกระทบทางขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
• ความมั่นคง หมายถึง การปกป้องผู้เดินทาง สินค้า ยานพาหนะ
และโครงสร้างพื้นฐานจากภัยก่อการร้ายและภัยพิบัติ เช่น พายุ
รุนแรง แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม
• ความเสมอภาคและชุ ม ชน หมายถึ ง การกระจายตั ว ของ
โครงข่ายถนนในภูมิภาค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ
• ผลที่ได้จากโครงการ หมายถึง ผลลัพธ์ข องการบริการด้านการ
ขนส่งที่มีต่อ ผู้ใช้ ได้แ ก่ ดัชนีสัมฤทธิ์ผล ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการลงทุน ผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง ความเพียงพอ
ของงบประมาณซ่อมบำรุง ระดับความสำเร็จของโครงการระยะ
ยาว
• ผลการพั ฒ นาโครงการ หมายถึง แผนงานระยะยาวในการ
ก่อสร้าง บำรุงรักษา และใช้งาน
Austroads [7] อธิบายว่าดัชนีชี้วัดเหล่านี้สามารถจำแนกออกเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับงานขนส่ง (Transport indicators) กับ
กลุ่มดัชนีชี้วัดที่ไม่เกี่ยวกับงานขนส่ง (non-transport indicators) ขึ้นอยู่
กับกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการและข้อพิจารณาในแต่
ละบริบทพื้นที่
ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนนจากงานวิจัยต่าง ๆ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วดั โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางถนน
งานวัจัย Haas NCHRP
et al.
446
(2009) (2000)
ดัชนี
[2]
[3]
การรักษาสภาพ

การใช้งาน

NCHRP OECD Austroads Nishio
551 Talvitie (2007)
et al.
(2006) (1999)
(2006)
[4]
[5]
[6]
[7]
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจัดทำ
ขึ้นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมให้
มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทฯ ที่ว่า
ด้ว ยประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจ ิทัล ได้ก ำหนด
เป้าหมายในการขยายขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางถนน ทั้งนี้
ดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับหน่วยงานทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านทางโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ การลดต้นทุนโลจิสติ กส์
และการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลในระบบคมนาคมขนส่ง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ และ
ระบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ สำรวจและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
และใช้ บ ริ ก ารระบบคมนาคมขนส่ ง ซึ ่ ง แบ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ใน
โครงสร้ า งพื้ นฐาน (เช่ น ระบบขนส่ ง อั จ ฉริ ย ะ สถานี ข นส่ง สิน ค้า และ
ผู ้ โ ดยสาร) เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในยานพาหนะ (เช่ น ยานยนต์ ไ ร้ ค นขั บ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานยนต์) และเทคโนโลยีการให้บริการขนส่ง (เช่น
Mobility as a Service)
เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางถนนที่มีใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ได้แก่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการจัดการจราจร การ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร การป้องกันและจัดการอุบัติเหตุ ระบบกล้องและ
เซ็นเซอร์ และการจัดการการจอดรถ
การพัฒนาเทคโนโลยีบนกล้องตรวจจับอัจฉริยะระบบ AI เป็นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกล้องวงจร
ปิด (CCTV) กับระบบ AI (Artificial Intelligence) ที่ทำงานร่วมกัน ทำให้
สามารถสำรวจและติดตามสภาพการจราจรได้อย่างแม่นยำ [8]

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ
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การประเมินความคุ้ม ค่าโครงการ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อ
ประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพจากการก่ อ สร้ า งหรือ
ปรับปรุงถนน ด้วยการพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ได้รับ ภายหลังจากการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงในรูปแบบของตัวเงิน เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของ
โครงการ ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา จน
สิ้นสุดอายุการใช้งาน
การศึกษานี้มุ่งเน้นการประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางถนน
โดยในเบื้องต้น พิจารณาให้ความสำคัญกับการประเมินผลประโยชน์ทาง
ตรงที่จะเกิดขึ้นกับผุ้ใช้ทาง ได้แก่
• การประเมินการลดต้นทุนโลจิสติกส์
• การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความปลอดภัยทางถนน
• การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการในแต่ละดัชนีชี้วัดในการศึก ษานี้
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
เป้าหมาย

ข้อมูล

การประเมินการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์

ข้อมูลการจราจร

ตัวแปร
-

ความเร็วของยานพาหนะ
ปริมาณจราจร
สัดส่วนประเภทยานพาหนะ
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ข้อมูลความเสี่ยง
ดัชนีความขัดแย้งการจราจร
ด้านความปลอดภัยทาง
อุบัติเหตุ
ดัชนีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อ
ถนน
อุบัติเหตุ เช่น การขับขี่นอกช่อง
จราจร
- ความเร็วของยานพาหนะ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลปริมาณการ - มลภาวะทางอากาศ เช่น CO2,
ด้านการลดก๊าซเรือน ปลดปล่อยมลพิษทาง PM2.5
กระจก
อากาศ

3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
การศึกษานี้ได้พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพด้วยวิดีโอ
(Video Analytics) เพื่อช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจราจร
สำหรับประเมินความคุ้มค่าโครงการ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บ
ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยี ป ั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence, AI) มาช่ ว ยในการ
จัดเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing)
การประมวลผลด้วยภาพวิดีโอ (Video Analytics) สามารถตรวจจับ
และตรวจนับปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทยานพาหนะ ความเร็วของ
ยานพาหนะแต่ละประเภท ทิศทางการเคลื่อ นที่ของยานพาหนะ ความ
ขัดแย้งของการจราจร และพฤติกรรมการขับขี่ของยานพาหนะ ในบริเวณ
ช่วงถนน (ทางตรงหรือทางโค้ง) และทางแยก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกล้องและปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 3
กระบวนการหลั ก ดั ง รู แ สดงในปที่ 1 ได้ แ ก่ การตรวจจับ ยานพาหนะ
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(Vehicle detection) การติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ (Vehicle
tracking) และการประมวลผล (Analytics) ดังรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการใช้ AI ในการประมวลด้วยภาพวิดโี อ

3.3.1 กระบวนการตรวจจับวัตถุยานพาหนะ (Vehicle Detection)
การตรวจจับวัตถุยานพาหนะในการศึกษานี้ อาศัยโปรแกรม YOLO
[9]-[10] ในการตรวจจั บ วั ต ถุ เรี ย นรู ้ แ ละจำแนกวั ต ถุ ต ามประเภท
ยานพาหนะโดยระบุ ก ล่ อ งของวั ต ถุ ข องแต่ ล ะยานพาหนะด้ ว ย deep
learning อัลกอริทึม โดยสามารถจำแนกเป็น 6 กลุ่มประเภท ได้แก่
• กลุ่มรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ (Bicycle/Motorcycle)
• กลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล (Car/Pickup/Taxi)
• กลุ่มรถตู้โดยสาร (Van)
• กลุ่มรถบรรทุก (Lorry)
• กลุ่มรถบรรทุกพ่วง (Truck) และ
• กลุ่มรถโดยสารประจำทาง (Bus)
ขั ้ น ตอนการพั ฒ นาเทคโนโลยี บ นกล้ อ งตรวจจั บ อั จ ฉริ ย ะระบบ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีขั้นตอนการพัฒนาหลัก ได้แก่ การเตรียม
ข้อ มูล (Data Preparation) การเรียนรู้ (Training) การวัดผลการเรียนรู้
(Evaluation) และการนำไปใช้ (Detection)
3.3.2 กระบวนการติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking)
การติดตามยานพาหนะด้วยกล้องตรวจจับอัจฉริยะ จะติดตามข้อมูล
การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ จากรูปร่างและตำแหน่งของวัตถุ และส่ง
ข้อ มูลที่ตรวจจับ และติดตามทีละภาพ โดยระบุเป็นตำแหน่งพิก ัดและ
เวกเตอร์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ โปรแกรมสามารถติดตาม (track)
ยานพาหนะในภาพวิดีโอ และประมวลทิศทางการเคลื่อนที่ (trajectories)
ตำแหน่ง (position) และความเร็ว (speed) ของยานพาหนะได้
3.3.3 กระบวนการประมวลผล (Analytics)
การประมวลผลข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะด้วยกล้องตรวจจับ
อัจฉริยะ จะสามารถนำไปวิเคราะห์ตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ประเมินดัชนีตัวชี้ วัด
ในการประเมินโครงการ ตัวอย่างเช่น การตรวจนับจำนวนยานพาหนะ การ
ตรวจจับความเร็วในการเดินทาง การตรวจจับความขัดแย้งการจราจรจาก
ทิศทางการเคลื่อนที่และระยะเวลาของยานพาหนะที่ขัดแย้งกัน เป็นต้น
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4. การประยุกต์การประเมินโครงการทางถนน
การศึก ษานี้ดำเนินการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิทั ลในการสำรวจ
รวบรวมข้อมูล จัดการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินตัวแปรตัวชี้วัดโครงการ
ก่อ สร้า งถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305-บ้ า นลำลูกกา อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3004 ดังกล่าว เป็นโครงการก่อ สร้าง
ปรับปรุงถนน 4 ช่องจราจร โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ การ
พัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งเป็นการขยายถนนเดิมจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในย่านชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวตาม
เศรษฐกิจ เริ่มดำเนินการ กม.0+000 ถึง กม.10+408 ระยะทางประมาณ
10.408 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 4 การแสดงผลข้อมูลปริมาณจราจร

รูปที่ 5 การแสดงผลข้อมูลความเร็วของยานพาหนะ

4.2 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงอุบัติเหตุ
รูปที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 – บ.ลำลูกกา

4.1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร
การศึกษาสำรวจข้อมูลจราจรจากภาพที่ได้จากการบันทึกด้วยกล้อง
วงจรปิด (CCTV) แต่ละจุดสำรวจบนสายทาง ดัง แสดงในรูปที่ 3 โดยภาพ
วิดีโอที่ได้จะถูกประมวลผลข้อมูลจำนวนยานพาหนะรายชั่วโมงจำแนกตาม
ประเภทยานพาหนะ แสดงผลดังแสดงในรูปที่ 4 และถูกประมวลผลข้อมูล
ความเร็วของยานพาหนะรายคันที่ผ่านจุดสำรวจ แสดงผลสถิติข้อมูลดัง
แสดงในรูปที่ 5

การศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงอุบัติเหตุ อาศัยการ
วิเคราะห์และบันทึกดัชนีตัวแทนความปลอดภัย (Surrogate measures)
[11]-[12] ซึ่งวัดในรูปของความเสี่ยงของความขัดแย้งการจราจร (Risk of
traffic conflicts) โดยแบ่งเป็น
• กรณีทางแยก วัดจากระยะเวลาที่ยานพาหนะจะชนกัน (Timeto-collision) และความเร็วของยานพาหนะที่ขัดแย้งกัน
• กรณีช่วงถนน วัดจากระยะทางที่ยานพาหนะหลุดออกจากช่อง
จราจร (Lane departure) และความเร็วของยานพาหนะ
ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแสดงดังรูป ที่ 6 และแสดดงผลจำนวน
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุรายชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 3 การตรวจจับประเภทยานพาหนะและความเร็วยานพาหนะ
รูปที่ 6 การวิเคราะห์เหตุการณ์เสีย่ งต่ออุบตั ิเหตุ
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วิเคราะห์ข้อมูลและภาพได้อัตโนมัติแบบ real-time ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนนที่ยั่งยื่นในอนาคตได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาโครงการพัฒ นาระบบการ
ประเมินความคุ้มค่าโครงการของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

รูปที่ 7 การแสดงผลจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงต่ออุบัตเิ หตุรายชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

4.3 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบก๊าซเรือนกระจก
การศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบก๊าซเรือนกระจก อาศัย
อุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการบันทึกข้อมูล
การปลอดปล่อยมลพิษ ทางอากาศ เช่น CO2 และ PM2.5 เป็นต้น ราย
ชั่วโมง ดังรูปที่ 8 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ

รูปที่ 8 การแสดงผลข้อมูลการปลดปล่อยมลภาวะก๊าซเรือนกระจก

5. สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การสำรวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการจราจร โดยอาศัยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษ ฐ์ (AI Technology) และการประมวลผลด้ว ยภาพวิดีโ อ
(Video Analytics) เพื่อช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจราจร
และความขัดแย้งการจราจร และอาศัยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet
of Things, IoT) เพื่อช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ
การศึก ษานี้ได้แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสำรวจ
รวบรวมข้อมูล จัดการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินตัวแปรตัวชี้วัดโครงการ
ก่อ สร้า งถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305-บ้ า นลำลูกกา อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในการประเมิ น โครงการลงทุ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางถนนขนาดใหญ่ น ี้ สามารถช่ว ยให้ ข ้อ มู ลในการ
ตัดสินใจได้ เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการ ได้แก่ สามารถให้ผลข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและไม่คลาดเคลื่อน สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมตลอด
สายทางโครงการ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลัง
จากภาพวิ ด ี โ อ สามารถแสดงและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ได้ ง ่ า ย และสามารถ
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