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ดร.ธงชัย แก้วกิริยา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างน้อย 3 ดวงขึ้นไปจึงจะท�าให้

ได้ค่าทีถ่กูต้องมากทีส่ดุ โดยทัว่ไปจะน�า GPS มาใช้งานร่วมกบัแผนที่

เช่น แผนที่บนระบบ Google map [3] ส�าหรับบอกต�าแหน่งตัวอย่าง 

เช่น ต�าแหน่งของวัตถุที่เราต้องการทราบ หรือพิกัดของรถยนต์ที่เรา

ต้องการตดิตาม เป็นต้น โดยระบบสามารถระบตุ�าแหน่งบนพ้ืนผวิโลก

ได้โดยอาศัยการค�านวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจาก

ดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก เครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆ จะ

สามารถค�านวณความเร็ว และทิศทางเพื่อน�ามาใช้ร่วมกับโปรแกรม

แผนที่ได้ การท�างานของระบบ GPS แสดงดังรูปที่ 1

การควบคุม และติดตามรถยนต์

การออกแบบโครงสร้างของระบบติดตามรถยนต์ด้วย GPS 

ผ่านเครือข่าย 4G ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 2 แสดงระบบการติดตามรถยนต์ผ่าน Application ด้วยอุปกรณ์มือถือ [4]

จากรูปเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องติดตั้งไว้ที่รถยนต์ที่

เราต้องการติดตาม จากรูปเป็นการใช้ GPS ติดตั้งไว้ที่รถยนต์ และมี

การเขียน Application เพื่อดึงข้อมูลจาก GPS ไปแสดงผลลัพธ์ที่

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือผ่านระบบเครือข่าย 4G ของผู้ให้

บรกิาร ขึน้อยูก่บัว่าผูใ้ชง้านเลอืกใชอ้ปุกรณ์ SIM Card ของเครอืข่าย

ใดนั่นเอง

จากรปูเราสามารถอธบิายหลกัการท�างานได้ดงัขัน้ตอนต่อไป

นี้ 

1.  เมื่ออุปกรณ์ GPS รับสัญญาณจากดาเทียม ซึ่งดวรให้

ดาวเทยีมส่งสัญญาณามากกว่า 3 ดวงขึน้ไป จงึจะถือว่ามคีวามถกูต้อง

Smart phone
ติดตามรถยนต์ของคุณด้วย    ผ่านเครือข่าย 4G

ใน
ปัจจุบันรถยนต์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญมากส�าหรับคน

ทั่วไปส�าหรับคนที่ความสามารถในการซื้อหามาครอบครอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันรถยนต์ราคาไม่แพงจนเกินไปนัก และ

เนื่องจากรถยนต์ช่วยในเรื่องความสะดวกช่วยในการเดินทางให้มี

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ในเมืองที่มีรถติดมากมากก็อาจจะไม่

รวดเรว็ ยกเว้นขบัในต่างจงัหวดัหรอืนอกเมอืง ดงัน้ันผู้ผลิตรถยนต์จงึ

มีการแข่งขันกันสูง เพราะไม่เพียงแต่จะเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ 

ความทนทาน ความสวยงาม รวมไปถึงใช้งานของรถยนต์เท่านั้น อีก

ปัจจัยที่มีความส�าคัญคือ ความปลอดภัยในการท�างาน และการ

ป้องกันภัยจากการถูกโจรกรรมรถยนต์นั่นเอง ปัจจุบันมีการน�า

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการป้องกันการโจรกรรม เช่น สัญญาณ

กนัขโมย [1] ควบคมุด้วยรโีมทคอนโทรลวธิกีารนีเ้ป็นทีน่ยิมใช้งานกนั

อย่างมากเนื่องจากมีราคา และค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไปแต่ก็ยังม ี

ข้อจ�ากัดที่ผู ้โจรกรรมสามารถท่ีจะตัดสัญญาณกันขโมยก่อนที่จะ

ลงมือโจรกรรมได้ 

GPS (Global Positioning System) 

GPS หมายถึง ระบบบอกพิกัดต�าแหน่งบนพื้นโลกโดย 

เครื่องรับ GPS [2] จะรับสัญญาณจากดาวเทียม และน�าไปค�านวน 

และแสดงผลออกมาเป็นพกิดัละตจิดู และลองตจิดู เพือ่ให้เกดิความ

แม่นย�าของต�าแหน่งวัตถุท่ีต้องการทราบพิกัดเครื่องรับ GPS ควร

รูปที่ 1 การท�างานของระบบ GPS [4]

GPS

ด้วย
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รูปที่ 6 หน้าจอแสดงต�าแหน่งของรถยนต์ [6]

ประโยชน์ที่ ได้รับ

1.  ระบบสามารถติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมได้

2.  ระบบสามารถควบคุมรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมได้ เช่น ตัด

น�้ามันให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ 

3.  Application ใช้งานง่ายเนือ่งจากเป็น Mobile Application

บทสรุป  

บทความนี้น�าเสนอแนวคิด และตัวอย่างของระบบติดตาม

รถยนต์โดยใช้ GPS ผ่านระบบเครอืข่าย 4G ผ่านอปุกรณ์มอืถอื Smart 

Phone ซึง่เป็นก�าลงัเป็นทีน่ยิมของผูใ้ช้รถยนต์ทีใ่ห้ความส�าคัญต่อนถ

ยนต์ของตัวเอง เพราะปัจจุบันรถยนต์หรือยานพาหนะมีโอกาสที่จะ

ถูกโจรกรรมได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการรู้จักป้องกัน และไม่ประมาท ก็เป็น

แนวทางที่ดี และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานติดตามกับวัตถุหรือ

อุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วย

ผู้เขียนคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการสร้าง Application ที่

สามารถติดตามได้มากกว่ารถยนต์ อาจมีการติดตามของที่มีค่าของ

เราได้ เช่น ทองรปูพรรณ เพชร เครือ่งประดบัต่างๆ โดยใช้ GPS ขนาด

เล็กมากท�าให้มีความสะดวกมากขึ้น
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แม่นย�าที่ยอมรับได้ ค่าความผิดพลาดจะน้อยลงในการระบุต�าแหน่ง

ของรถยนต์

2.  จากนั้นอุปกรณ์ GPS จะส่งผ่านข้อมูลละติจูด และ 

ลองติจูด ไปยังระบบเครือข่าย 4G ของผูให้บริการ เช่น DTAC, AIS, 

TRUE ในขึ้นตอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เลือกใช้บริการกับเครือข่ายใด ซึ่ง

ในอุปกรณ์ GPS จะมอีปุกรณ์ SIM Card [5] บรรจไุว้ส�าหรบัส่งข้อมลู

ไปยังเครือข่าย 4G นั่นเอง ส�าหรับ SIM Card ที่ใช้จะเป็นแบบใช้

ส�าหรับส่งข้อมูล (Data SIM) โดย Data SIM ท�าหน้าทีส่�าหรบัส่งข้อมลู

ที่ไม่ใช่ข้อมูลเสียง (Voice SIM) 

3.  เมื่อ GPS ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G มายังผู้ให้บริการ 

แล้วจากนั้นผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใน Server เพื่อรอการ

ดึงข้อมูลออกไปใช้งาน

4.  จากนั้นจะท�าการเขียน Application ขึ้นมาเพื่อดึงข้อมูล

จาก Server ผูใ้ห้บรกิารมาแสดงผลยังหน้าจอของผู้ใช้น่ันเองรปูแบบ

ของ Application จะเป็นแบบ Mobile Application

5.  การระบตุ�าแหน่งของรถยนต์สามารถท�าได้โดย น�าแผนที่ 

เช่น Google map มาวางซ้อนยังหน้าจอแสดงผล เพื่อที่จะได้ทราบ

ว่ารถยนต์ที่ท่านต้องการติดตามอยู่ตรงต�าแหน่งใด เพราะในการส่ง

ข้อมูลละติจูด และลองติจูด ของ GPS นั้น บอกเพียงพิกัดเท่านั้น เรา

จึงต้องน�าแผนที่เข้ามาใช้ประกอบเพื่อทราบต�าแหน่งที่แท้จริงต่อไป

6.  นอกจากการติดตามรถยนต์แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถ

ควบคุมรถยนต์ของตัวเองได้ผ่าน Mobile Application  ตัวอย่างการ

ควบคุมรถยนต์ เช่น ควบคุมสวิตช์น�้ามัน ตัดน�้ามันรถยนต์ ควบคุม

ความเร็วรถยนต์ และอื่นๆ วิธีการท�างานในการสั่งควบคุมรถยนต์

สามารถท�าได้โดยการน�าช่อง Output ของอุปกรณ์ GPS ไปต่อกับ

สวิตช์น�้ามัน และไมล์รถยนต์นั่นเอง วิธีควบคุมท�าได้โดยส่งค�าสั่งไป

ยัง GPS ให้ท�างานตามที่ได้ต่อกับอุปกรณ์เอาไว้

ตัวอย่าง UI ของระบบติดตามรถยนต์

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่าง Application [6]
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