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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันความต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากขึ้น ผู้ผลิตก็มีการแข่งขันที่จะนาเทคโนโลยีต่างๆมาเพิ่มความสามารถ
ของโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ความสามารถในการถ่ า ยภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อ นไหว ก็ เ ป็น เทคโนโลยี หนึ่ งที่ไ ด้ มีก ารนาเข้า มาใช้ กั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือส่งไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อแสดงข้อมูลรูปภาพเหล่านั้ น
แต่ยังขาดระบบที่จะจัดการส่งรูปภาพเหล่านั้ นไปพร้อมกับตาแหน่งจีพีเอสเพื่อระบุว่าส่งมาจากตาแหน่งใด บทความนี้เสนอการ
ประยุกต์ใช้ระบบจีพีเอสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์น้าท่วมที่สถานที่หนึ่ง
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะเห็นภาพเหตุการณ์นั้นหรือแม้แต่ตาแหน่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบบที่นาเสนอจะ
สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลรูปภาพและข้อมูลภาพเคลื่อนไหว แล้วนาข้อมูลที่ได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์แผนที่กูเกิ้ล โดยให้แผนที่กูเกิ้ลเป็นตัว
แสดงผลและข้อมูลที่ส่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมือนกับเป็นโซเชียลเน็ตเวิ ร์คของการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะสามารถรับรู้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที
คำสำคัญ: ระบบจีพเี อส ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แผนที่กูเกิ้ล
บทนา
ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความนิยมมาก และมี
แนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตแต่ละรายก็ต้องแข่งขันกันไม่ว่า
จะเป็นด้านการออกแบบหรือด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้าไปใน
ตัวเครื่อง เพื่อดึงดูดและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ยกตัวอย่างเช่น กล้อง จะมีการเพิ่มความละเอียดของกล้องให้
สามารถถ่า ยรู ป ได้ ละเอี ย ดชั ดเจนขึ้ น และสามารถถ่ า ยภาพ
เคลื่ อ นไหวได้ และสามารถที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เตอร์ เ น็ ต
เพื่อที่จะสามารถส่งรูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้นไปยัง
เว็บไซต์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เปิดให้บริการรับฝาก
และสามารถเปิ ด ดู รู ป ภาพและภาพเคลื่ อ นไหวที่ ผู้ ใ ช้
โทรศั พท์เ คลื่อ นที่ส่งไป และในปัจ จุบัน ยังมี การติ ดตั้งระบบ
GPS (Global Positioning System) ที่ใช้ระบุตาแหน่งบนพื้น
โลกมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่จุดประสงค์หลักอาจจะ
ใช้เป็นแค่เครื่องมือบอกเส้นทางหรือระบบนาทาง (Navigator)
โดยก าหนดเริ่ ม ต้ น และจุ ด หมายที่ จ ะไปแล้ ว ก็ เ ดิ น ทางตาม
เส้ นทางที่ร ะบบน าทางบอก และงานวิ จัย ที่มี การศึ กษาก็ ยั ง
ไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีของการถ่ายภาพและระบบ GPS ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ ยกตัวอย่างเช่น ระบบบริการผู้โดยสาร
อัจฉริยะผ่านเทคโนโลยีตรวจสอบพิกัดจากดาวเทียม [1] เป็น
การพั ฒ นาระบบที่ ใ ช้ ต่ อ เชื่ อ มกั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจี พี เ อส
สาหรับหาตาแหน่งของรถโดยสารแล้วนามาประยุกต์ใช้กับส่วน
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แสดงผลในรถโดยสารและส่วนของผู้ควบคุมดูแลฝั่งผู้ให้บริการ
รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ต่ อ และจั ด การกั บ สถานประกอบการที่
ให้บริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส อีกงานวิจัยคือ
ระบบติดตามและระบุตาแหน่งของวัตถุในพื้นที่โล่ง โดยใช้
เครือข่ายตรวจจับไร้สาย (Zigbee) [2] เป็นการทดสอบระบบ
ติดตาม และระบุตาแหน่งของวัตถุในพื้นที่โล่ง โดยใช้เซ็นเซอร์
ไร้สาย (Zigbee, มาตรฐาน IEEE 802.15.4) งานวิจัยชิ้นนี้ได้
นา GPS มาช่วยในการระบุตาแหน่งของตัวอ้างอิง เพื่อให้
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เมื่อต้องการนาระบบไปประยุกต์ใช้
ในการคานวณหาตาแหน่งของวัตถุในสถานที่อื่น และอีกหนึ่ง
งานวิจัยคือ เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมติดต่อ GPS บน
Pocket PC เพื่อเก็บข้อมูลและรายงานสภาพจราจร [3] เป็น
การติดต่อกับอุปกรณ์ GPS เพื่อการเก็บข้อมูลพิกัดตาแหน่ง
และความเร็ว โดยใช้สองเทคนิคคือ Timer-based และ
Event-based ซึ่งปรากฏว่าการใช้ Event จะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องความคลาดเคลื่อนของเวลาได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนา
เทคโนโลยี ข องการถ่ า ยภาพและระบบ GPS ในโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ โดยจะใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องส่งข้อมูลรูปภาพหรือภาพเคลื่อน
ไหวไปพร้อมกับตาแหน่ง GPS แล้วนาไปแสดงผลในเว็บไซต์ที่
ใช้แผนที่กูเกิ้ล (Google map) เป็นเครื่องมือในการแสดงผล
และบอกตาแหน่งบนแผนที่ ระบบที่พัฒนาจะช่วยให้หน่วยงาน
หน้า 34

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินเหตุการณ์หรือความเสียหายใน
เบื้องต้นได้ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไป
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้ศึกษาและพัฒนาการหาตาแหน่งบนผิวโลก
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วส่งค่าที่ได้ไปยังเครือข่ายพร้อมกับ
รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว แล้วนามาแสดงผลโดยใช้แผนที่กู
เกิ้ล โดยใช้เทคโนโลยี AJAX ร่วมกับ JSON ทางานร่วมกับการ
แสดงผลผ่านเว็บไซต์ โดยมีการสร้าง API (Application
Program Interface) ที่มีความปลอดภัยผ่านการใช้งาน Zend
Framework เพื่อควบคุมการสร้างแล้วส่งออก API ในรูปแบบ
ของ JSON
ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนผิ ว โลก (GPS: Global
Positioning System) [4, 5] เป็นระบบที่ใช้บอกตาแหน่งบน
ผิ ว โลกโดยอาศั ย ดาวเที ย มที่ โ คจรอยู่ ร อบโลก โดยอาศั ย
เครื่ อ งรั บสั ญ ญาณจีพี เ อส ณ จุ ด ที่ ส ามารถรั บ สัญ ญาณของ
ดาวเทียมได้ ทาให้ระบบสามารถบอกตาแหน่งได้ ดาวเทียมจีพี
เอสเป็ น ดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรระดั บ กลางกลาง ที่ ค วามสู ง
ประมาณ 20,200 กิโลเมตรจากพื้นโลก โดยจะต้องใช้การ
ยืนยันตาแหน่งพิกัดจากดามเทียมอย่างน้อย 4 ดวง
เพื่อใช้ในการคานวณตาแหน่งที่ถูกต้องแม่นยา ปัจจุบัน
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจี พี เ อสได้ ถู ก ออกแบบให้ ใ ช้ ง านได้
หลากหลายตามความต้องการใช้งาน เช่น เครื่องรับสัญญาณจี
พี เ อสที่ ใ ช้ กั บ รถยนต์ หรื อ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณที่ ติ ด ตั้ ง บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะกล่าวในงานวิจัยนี้
GPRS (General Packet Radio Service) [6, 7] เป็น
บริการรับส่งข้อมูลสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้ถูกกาหนดให้
เป็ น มาตรฐานตั้ ง แต่ ปี 2543 โดยทั้ ง หมดจะท างานอยู่ บ น
เครือข่ายโทรศัพท์ GSM (Global system for mobile
communications) มีอัตราความเร็วในการส่งอยู่ที่ 56-114
Kbps โดยบริการ GPRS นี้จะสามารถรับส่งข้อมูลได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพ หรือเสียง
แผนที่กูเกิ้ล (Google Map) [8] เป็นแผนที่ที่มีความ
อัจฉริยะ มีความละเอียดและมีความยืดหยุ่นสูง มีความสามรถ
ในการดูแผนที่ ดูการจราจร สภาพอากาศภูมิประเทศ กาหนด
เส้นทาง การย่อขยายขนาด เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก และ
ยั ง มี ค วามน่ า สนใจคื อ มี ค วามสามารถในการแสดงผลได้
หลากหลาย รองรับการพัฒนาที่จะใช้ร่วมกับข้อ มูลประเภท
ต่ า งๆได้ โดยมี บ ริ ก ารด้ า น API (Application Program
Interface) เพื่อให้ใช้งานและเข้าถึงได้หลากหลาย โดยสร้าง
เป็ น ระบบเปิ ด เพื่อ ที่ ย อมให้ นัก พั ฒ นาได้ นาไปพัฒ นาโดยใช้
Google Map API
Google Map API [9] เป็นเครื่องมือที่ทาให้นักพัฒนา
สามารถนาแผนที่กูเกิ้ลไปใช้ งานบนเว็บไซต์ของตนเองได้ โดย
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การใช้ Java Script และ HTML เข้าไปวางในตาแหน่งที่
เหมาะสม ก็จะทาให้แสดงผลออกมาได้
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
[10]ไม่ใช่ชื่อของการเขียนโปรแกรมหรือภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม แต่เป็นชุดของเทคโนโลยีต่างๆ คือเป็นการทางาน
ร่วมกันของ JavaScript และ XML แบบ Asynchronous
กล่าวคือเป็นการโหลดข้อมูลเพียงบางส่วนหรือเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการโดยไม่ต้องโหลดข้อมูลทั้งหมด ในระบบที่ พัฒนาใช้ทา
หน้าที่ดึงข้อมูล
JSON (JavaScript Object Notation)[11] เป็น
ฟอร์ แ มตส าหรั บ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ฟอร์ แ มต
JSON นั้นอยู่ในรูปข้อความธรรมดา (plain text) ที่ทั้งมนุษย์
และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถอ่ า นเข้ า ใจได้ ปั จ จุ บั น
JSON นิยมใช้ในเว็บแอปพลิ เคชั่ น โดยเฉพาะ AJAX โดย
JSON เป็นรูปแบบในการส่งข้อมูล นอกเหนือไปจาก XML ซึ่ง
นิยมใช้กันอยู่แต่เดิม สาเหตุที่ JSON เริ่มได้รับความนิยมเป็น
เพราะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า XML ในระบบที่พัฒนาใช้ผ่าน
ทาง API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
Zend Framework [12] เป็นส่วนขยายและคอมโพเน้น
ที่ไ ม่ มีใ น PHP ปกติ เป็น กรอบการท างานที่ เ ปี่ย มไปด้ ว ย
คุ ณ ภาพ พั ฒ นาบนพื้ น ฐานของ object
oriented
programming และเป็ น มาตรฐานเปิ ด โดยมุ่ ง พั ฒ นาให้ เ กิ ด
ความปลอดภั ย มี เ สถี ย รภาพ และง่ า ยต่ อ การพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นในแบบ Web Applications, Web 2.0 และ
Web Service ทาให้ Zend Framework มีความทันสมัยและ
นอกจากนี้ยังรวมเอา API มาให้ใช้แบบง่ายๆ ในระบบที่พัฒนา
ใช้ทาหน้าที่เป็น Framework หลักของฝั่งเว็บไซต์
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคือโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา
HTML และ PHP แล้ ว ต้ อ งบี บ อั ด ไฟล์ ข้ อ มูล ทั้ งหมดให้ เ ป็ น
.Zip ไฟล์ แล้วเปลี่ยนประเภทของไฟล์ที่ Zip ให้เป็น .Wgz
(Widget)[13] เพื่ อ ที่ จ ะสามารถน าไปติ ด ตั้ งบนโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ ที่มีระบบปฎิบัติการ Symbian
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
รูปแบบการเชื่อมต่อของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งข้อมูลไป
ยังเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ ข่า ยสามารถออกแบบรูป แบบการ
เชื่อมต่อได้ดังแสดงในรูปที่ 1
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Google Map Server

Internet
Web
Server

Database & API
Server

User
Mobile Phone

Mobile Base
User

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบระบบที่พัฒนา
ระบบระบบแจ้งข่าวสารและกาหนดตาแหน่งภาพถ่าย
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย
รู ป แบบ โดยในบทความนี้ จ ะยกตั ว อย่ า งการน าไปใช้ ใ น
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรณีศึกษา โดยผู้ที่พบเห็น
เหตุการณ์ภัยพิบัติสามารถอัพโหลดภาพเหตุการณ์เข้าสู่ระบบ
โดยระบบจะระบุตาแหน่งที่เกิดเหตุ และแสดงบนแผนที่ให้โดย
อัตโนมัติ ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีการทางานดังนี้

1.2 ในกรณีที่ ยังไม่ ได้ ถ่า ยรู ปภาพหรือ ภาพเคลื่ อนไหว
สามารถที่จะเลือกเมนูถ่ายภาพเพื่อทาการบันทึกภาพถ่ายหรือ
ภาพเคลื่อนไหว
1.3 เลื อ กเมนู ส่ ง รู ป ภาพเพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กรู ป ภาพหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายไว้
1.4 มีส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลคือ เลือกประเภทของภัยที่
เกิดขึ้น และเลือกว่ ามีคนเจ็บหรือไม่ พร้อมทั้งรายละเอียดที่
เกิดขึ้น
1.5 เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล ครบแล้ ว ก็ ส่ ง ข้ อ มู ล ระบบจะมี
ข้อความบอกว่าส่งได้หรือไม่
Sequence diagram แสดงการทางานของผู้ใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แสดงได้ดังรูปที่ 3
Mobile

Using App

Satellite

Server

DB + API Server

Request GPS
Get GPS
Request API Login
Request API Login

User

Get Data
Get Data

1. ส่วนการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่วนของการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีขั้นตอนการทางาน
ดังแสดงในรูปที่ 2
Start

Upload Data

รูปที่ 3 แสดง Sequence diagram ของระบบที่พัฒนาฝั่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบที่พัฒนาฝั่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

จากรูปที่ 3 แสดง Sequence diagram ของระบบที่
พัฒนาฝั่งโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเริ่มจาก
- เมื่อเปิดใช้โปรแกรมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์
จะรับค่า GPS มาเก็บไว้
- จากนั้นจะส่งการร้องขอข้อมูลทาง API ไปที่เครื่องแม่
ข่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
- เครื่องแม่ข่ายจะส่งการร้องขอข้อมูลไปที่ API Server
เพื่อเป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- API Server จะทาการส่งข้อมูลแบบ JSON กลับมา
ที่เครื่องแม่ข่าย
- เครื่ อ งแม่ ข่ า ยจะส่ ง ข้ อ มู ล แบบ JSON กลั บ มาที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าสู่ระบบ
- เมื่อเข้าสู่ระบบได้จึงจะทาการส่งข้อมูลได้

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ พั ฒ นา Application เพื่ อ ใช้ ง านบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Symbian โดยผู้ใช้งาน
ต้องติดตั้ง application นี้ก่อนจะใช้งาน
1.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดระบบขึ้นมา ระบบจะทาการ
รับข้อมูล GPS มาเก็บไว้

2. ส่วนการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของระบบ
เป็นส่วนที่ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบที่คอยติดตามการแจ้ง
เตือนใช้ติดต่อระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถเรียกดูและ
ค้นหาข้อมูลที่มีการส่งเข้ามาในระบบ ขั้นตอนการทางานของ
เว็บไซต์แสดงได้ดังรูปที่ 4

Get Location by GPS

N

Log in

Y

Upload

End
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การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
จากการพัฒนาระบบได้ออกแบบฐานข้อมูลออกแบบ 3
ตารางดังนี้
1. ตาราง data_gps
ใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง มาจาก
application ฝั่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ตาราง priority ใช้เก็บข้อมูลระดับความสาคัญของ
ผู้ใช้แต่ละคน
3. ตาราง user ใช้เก็บข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ

Start

Get data from JSON

Drop pin on the google map

Check update

End

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบที่พัฒนาฝั่งเว็บไซต์
1. ผู้ ใ ช้ เ ปิ ด เบราว์ เ ซอร์ ขึ้ น มา แล้ ว เรี ย กไปที่ ห น้ า
เว็บไซต์ของระบบ
2. ระบบจะรับข้อมูลแบบ JSON
3. ระบบจะยกเลิกหมุดที่อยู่บนแผนที่
4. จากนั้นจะทาการอัปเดทหมุดจากข้อมูลที่รับมา
ใหม่
Server

DB + API Server

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ได้ทดสอบโดยเปิด application ที่ติดตั้งอยู่บน
โทร ศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ผู้ ใช้ งา นสา มา รถถ่ า ยภ าพนิ่ ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ดังแสดงในภาพที่ 7 ก) หลังจากนั้นสามารถส่ง
ข้อมูลไปที่เครื่องแม่ข่าย ดังแสดงในรูปที่ 7 ข) ผู้ใช้งานเว็บไซต์
สามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อเข้าดูข้อมูลดังกล่าว และสามารถแสดง
ผลได้ตามที่ต้องการ จะแสดงผลตามรูปที่ 8

Google Map

Using Web
Request Data API
Get Data JSON
Request Google Map API
Get Google Map

รูปที่ 5 แสดง Sequence diagram ของระบบที่พัฒนาฝั่ง
เว็บไซต์
จากรูปที่ 5 จะแสดง Sequence diagram ของระบบที่
พัฒนาฝั่งเว็บไซต์ที่โดยเริ่มจาก
- เมื่อผู้ใช้เปิดเว็บไซต์เครื่องแม่ข่ายจะส่งการร้องขอ
ข้อมูลไปโดยผ่านทาง API ไปที่ API Server
- API Server จะส่งข้อมูลแบบ JSON กลับมาที่เครื่อง
แม่ข่าย
- จากนั้น เครื่องแม่ข่ายจะส่งการร้องขอทาง API ไปยัง
Google Map API
- Google Map API จะทาการส่งข้อมูลแผนที่กลับมา
ทีเ่ ครื่องแม่ข่าย
คาสั่งที่ใช้ในการลงจุดบนแผนที่กูเกิ้ล จะแสดงได้จากรูปที่
6 [14]
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รูปที่ 6 แสดงคาสั่งที่ใช้ในการลงจุดบนแผนที่กูเกิล้
คาสั่งที่ใช้ในการรับค่า GPS จะแสดงได้จากรูปที่ 7 [15]

ก)
ข)
รูปที่ 7 ก) แสดง application ที่ติดตั้ง รูปที่ 7 ข) แสดงส่วน
ของระบบที่จะส่งข้อมูลเข้าสูเ่ ครื่องแม่ข่าย
จากรูปที่ 8 จะแสดงจุดระบุตาแหน่งในการส่งข้อมูลแต่
ละครั้ง จะแยกเป็น 3 กรณีดังนี้
1. กรณี ที่ผู้ ใ ช้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส่ งข้อ มู ลแบบภาพนิ่ ง
และไม่มีผู้บาดเจ็บ หมุดที่ปรากฏจะเป็นรูป
2. กรณีที่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อมูลแบบภาพนิ่งแต่
มีผู้บาดเจ็บ หมุดที่ปรากฏจะเป็นรูปกระพริบ
โดยจะต้อง
เลือกจากระเบียนสถานะและอาจจะระบุจานวนผู้บาดเจ็บหรือ
ข้อมูลการบาดเจ็บเบื้องต้นในระเบียน Comment ซึ่งจะทาให้
ต้องส่งข้อมูลมากกว่ากรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ
3. กร ณี ที่ ผู้ ใช้ โ ทร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อน ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล แ บ บ
ภาพเคลื่อนไหว หมุดที่ปรากฏจะเป็นรูป

รูปที่ 7 แสดงคาสั่งที่ใช้รับค่า GPS

รูปที่ 8 แสดงข้อมูลที่ถูกส่งจากระบบเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายผลการ
ทดสอบระบบสามารถแสดงได้ในตาราง ที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบตามจานวนครั้ง
ความ
ส่ง
ไม่ส่ง ถูกต้อง ข้อมูล
ส่ง /
รายการ
/ ของข้อมูล สาเร็จ
ครั้ง
ครั้ง คิดเป็น คิดเป็น
%
%
ส่งภาพนิ่ง
10
0
100 % 100 %
ไม่มผี ู้บาดเจ็บ
ส่งภาพนิ่ง
10
0
100 % 100 %
มีผู้บาดเจ็บ
ส่ง
10
0
100 % 100 %
ภาพเคลื่อนไหว
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ส่ง ทั้งข้อมูล
ที่ระบุจานวนผูบ้ าดเจ็บและรายละเอียดมีความถูกต้องทุกครั้ง
และสามารถส่งข้อมูลได้ทุกครั้ง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบตามขนาดข้อมูล
การเข้ารหัส
ขนาดข้อมูล
เวลาในการส่ง
ข้อมูล
MP4 แบบความ 3-4 MB
60-70 วินาที
ละเอียดสูง
MP4 อัตราส่วน 1-2 MB
30-40 วินาที
ภาพ 4:3
3GP
80 -100 KB
10-20 วินาที
จากตารางที่ 2 เป็ น ผลการทดสอบการเข้ า รหั ส ของ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลต่อขนาดของข้อมูล ทาให้เวลาที่
ใช้ในการส่งข้อมูลแตกต่างกัน และยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการ
ส่ ง ข้ อ มู ล เช่ น สภาพอากาศจะมี ผ ลต่ อ การเชื่ อ มต่ อ GPRS
ความเร็วของเครือข่ายยิ่งมีความเร็วมากก็จะส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น
รุ่นของโทรศัพท์ก็จะมีผลต่อความเร็วในการส่งคือความเร็วใน
การประมวลผลและหน่วยความจา
สรุปผลการศึกษาวิจัย
งานวิจัยนี้นาเสนอระบบแจ้งข่าวสารและกาหนดตาแหน่ง
ภาพถ่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยี GPS
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ AJAX และ
JSON โดยใช้แผนที่กูเกิ้ลเป็นตัวแสดงผลจากการส่งภาพถ่าย
และภาพเคลื่อ นไหวพร้ อ มทั้ งบอกต าแหน่ งได้ อี ก ทั้งผู้ ใช้ ยั ง
สามารถค้นหาข้อมูลที่ส่งมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เหมาะกับ
หน่วยงานต่า งๆ เช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาล หน่วยกู้ภั ย
ฉุ ก เฉิ น จะน าไปใช้ ง าน เพราะท าให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถติ ด ตาม
เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ที ทั น ใดและมองเห็ น ภาพรวมของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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