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บทคัดย่อ
การหยุดรถของตารวจเป็ นหนึ่งในงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังความปลอดภัยของ
ประชาชน แต่ในทางกลับกันก็มกี ารตัง้ คาถามกับการทางานในบางครัง้ ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีเ่ กี่ยวข้องกับการหยุดรถ
ของตารวจ ซึง่ ในบางครัง้ ถูกมองว่าเป็ นการใช้อานาจเกินกว่าเหตุหรือไม่ถูกต้อง
ในงานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการหาตัวแบบที่ช่วยในการทานายประเภทของข้อมูล โดยมีการใช้การ
แก้ปัญหาด้านสมดุลของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีความไม่สมดุล และใช้การทานายจากตัวแบบเพื่อหาว่าบุคคลใดจะถูก
จับหรือไม่ หากถูกหยุดรถโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ รวมทัง้ มีการใช้ Interactive Map เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับข้อมูล
ทีม่ าจากการทานายโดยตัวแบบ และยังมีการแสดงการกระจุกตัวของข้อมูลของการถูกหยุดรถโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ที่
ระบุรายละเอียด เพศ สีผวิ อายุ สถานที่ และสาเหตุการหยุดรถของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ และในงานวิจยั นี้การสามารถใช้
Interactive Map ในการค้นหาเขตในเมืองทีเ่ ลือกได้ ซึง่ ในงานวิจยั นี้เลือกเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่ระดับโลก โดยเมื่อทาการวิจยั เสร็จสิน้ พบว่าผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าตัวแบบ Support
Vector Machine เป็ นตัวแบบที่ดที ส่ี ุดสาหรับข้อมูลชุดนี้ และการเปรียบเทียบด้วยแผนทีพ่ บว่ามีบางจุดทีย่ งั ทานายได้
ไม่แม่นยาแต่เป็ นเพียงเล็กน้อย เมื่อดูจากความแม่นยาของตัวแบบทีเ่ ลือกใช้
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Analysis Traffic Stop by Police in San Francisco by Machine Learning and Data
Visualization
Kan Dokmaithong1* and Ekarat Rattagan 2
Abstract
Getting stopped by the police is one of the police officer jobs to monitor public safety but on the other
hand, it has raised questions about the sometimes work of police officers involved in police stops. which is
sometimes seen as excessive use of power
The objective of this research is to find a model that helps to predict the class labels of data. with the
use of data balance solutions due to the imbalance data and use the model's predictions to find out if a person
will be caught or not. If the vehicle is stopped by the police. An interactive map is also used to compare the
actual data with the predicted data by the model. It also shows the concentration of information about being
stopped by the police. stating details, gender, skin color, age, location, and reason for the police stop and this
research is using Interactive Map to find districts in selected cities. In this research, the city of San Francisco
was selected, which is one of the largest cities in the world. When the research was completed it was found
that the research results Show that the Support Vector Machine model is the best model for this data set. And
the map comparison revealed that some points are not yet predicted correctly but only slightly by Judging from
the accuracy of the selected model
Keywords : Interactive Map, Support Vector Machine , Imbalanced Data
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1.บทนา
ปั จจุบนั มีการเดินทางไปมาของผู้คนจานวนมากโดยเฉพาะในเมือง และหากเป็ นเมืองใหญ่การเดินทางก็มี
ทางเลือกให้ผคู้ นในเมืองมากมาย ไม่ว่าจะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธรณะ หรือการเดินด้วยเท้า และทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม
อย่างแพร่หลายคือ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ที่เป็ นการเดินทางที่เป็ นทางเลือกสาหรับผู้ทม่ี รี ายได้ในแทบทุก
ระดับชนชัน้ ทีใ่ ช้งานด้วยหตุผลทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึ่งทางสถิตแิ ล้วพบว่าในสหรัฐอเมริกา ครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนมี
จ านวนรถยนต์ท่ีเ ป็ น เจ้า ของเองอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คัน ถึง 91.3 เปอร์เ ซ็น ต์ ในปี 2019 โดยจ านวนผู้ซ้ือ รถใหม่ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียมากถึง 14,894,912 คัน
อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวยังนามาซึง่ ความเสีย่ งในการใช้ในแต่ละวัน ซึง่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
มีจานวนอุบตั เิ หตุร้ายแรงพบท้องถนนมากถึง 3,316 ครัง้ ในปี 2019 ทาให้การเดินทางจาเป็ นจะต้องมีการตรวจสอบ
การใช้งานของผู้สญ
ั จร ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของตารวจบางหน่ วยที่ดูแลด้า นจราจรเป็ นหลัก เพื่อให้การเดินทางมีค วาม
ปลอดภัย ต่อผูใ้ ช้งานบนถนน และผูค้ นทัวไปที
่ เ่ กีย่ วข้อง ทาให้มคี วามสาคัญมากในชีวติ ประจาวัน ทีจ่ ะต้องมีการดูแลใน
การใช้งานรถยนต์ส่วนตัว
แต่ในหลายครัง้ มีการตัง้ คาถามถึงการทางานของเจ้าหน้ าที่ เกี่ยวกับการหยุดรถของเจ้าหน้ าที่ ทาให้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยข้อมูลการหยุดรถของเจ้าหน้าที่ เพื่อทาให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานได้
แต่ขอ้ มูลเหล่านัน้ กลับเข้าถึงได้ยาก และถูกนาเสนอออกมาไม่ดพี อ ทาให้ประชาชนทัวไปอาจไม่
่
เข้าใจถึงข้อมูลได้
ในงานวิจยั นี้จงึ เน้นไปทีก่ ารนาเสนอชุดข้อมูลในเมืองใหญ่ บางเมือง โดยทาการเลือกเมืองซานฟรานซิสโก
เพื่อให้ผู้คนทัวไปสามารถรั
่
บรู้ได้ว่า มีประวัติการหยุดรถของคนทัวไปที
่
่จุดใดบ้าง เพื่อทาให้เกิดความเท่าเทียมว่า
เจ้าหน้าทีร่ กู้ ารสัญจรของผูค้ น และผูค้ นก็มสี ทิ ธิในการรูว้ ่าจุดในบางทีม่ กี ารหยุดรถบ่อย เพื่อให้ทราบว่าจุดทีห่ ยุดรถตรง
กับสภาพแวดล้อมตามจริง เช่น เป็ นถนนสายหลักทีม่ ผี สู้ ญ
ั จรเยอะในแต่ละวัน หรือเป็ นเขตทีเ่ ป็ นส่วนในตัวเมือง หรือมี
บางจุดทีม่ กี ารหยุดรถมากเกินไปอย่างผิดปกติ และในงานนี้ยงั มีการจาแนกประเภทของการหยุดรถของเจ้าหน้าที่ ว่า
เมื่อหยุดรถแล้วมีการถูกจับหรือไม่ถูกจับ ซึ่งสามารถนาไปใช้ทานายได้ว่า หากมีชุดข้อมูลใหม่เข้ามา จะจาแนกได้ว่า
ข้อมูลใหม่ทเ่ี ป็ นข้อมูลบุคคลเข้ามา มีโอกาสทีจ่ ะถูกจับหรือไม่ถูกจับ หากมีการหยุดรถของเจ้าหน้าทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ มี
การนาเสนอข้อมูลในด้านอื่น เช่น เพศ สีผวิ สาเหตุทห่ี ยุดรถ โดยใช้การนาเสนอด้วย Interactive Map นอกจากนัน้ ยัง
นาข้อมูลจริง และข้อมูลทีท่ านาย มาเปรียบเทียบความแม่นยาของการทานายลงใน Interactive Map
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทานายโอกาสทีจ่ ะมีคนทีถ
่ ูกหยุดรถโดยเจ้าหน้าทีจ่ ะโดนจับเมื่อถูกหยุดรถ
2.2 เพื่อนาเสนอข้อมูลออกมาให้คนทัวไปดู
่ ได้งา่ ย
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3.ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาในงานวิจยั นี้ตามวัตถุประสงค์ทจ่ี ะทานายโอกาสทีจ่ ะมีคนทีถ่ ูกหยุดรถโดยเจ้าหน้าทีจ่ ะโดน
จับเมื่อถูกหยุดรถ และการนาเสนอข้อมูลด้วย Interactive Map โดยข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้คอื ข้อมูลของผูท้ ถ่ี ูกหยุดรถ
โดยตารวจจากเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มขี อ้ มูลตัง้ แต่ปี 2007 – 2016 ที่ได้มาจาก The Open
Policing Project มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
4.การทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในยุคปั จจุบนั การพัฒนาของเทคโนโลยีมคี วามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปั จจุบนั มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจในหลายด้าน เช่น การทาธุรกิจ หรือทานายผลลูกค้า ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือทีน่ าข้อมูลมาใช้ร่วมด้วยแล้ว
คือ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เป็ นเครื่องมือทีม่ ไี ว้ใช้ในการหารูปแบบ (patterns) จากข้อมูลทีม่ ี
โดยการทางานจะต้องมีการให้เครื่องมือทีใ่ ช้มกี ารพัฒนาด้วยการเรียนรูก้ บั ข้อมูล รวมทัง้ การทานายรูปแบบของข้อมูล
ใหม่จะขึ้นอยู่กบั การเรียนรู้ท่ใี ช้ในการพัฒนาเครื่องมือ โดยหนึ่งในหน้าที่ของการเรียนรู้ของเครื่องจักรคือ การแบ่ง
ประเภท (Classification) ทีเ่ อาไว้สาหรับการแบ่งว่าข้อมูลใหม่ทเ่ี ข้ามาจะจัดอยู่ในประเภทใด โดยเป็ นเครื่องมือสาคัญ
สาหรับนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล โดยการแบ่งแยกประเภท จัดอยู่ในการเรียนรูข้ องเครื่องจักรแบบประเภท การเรียนรูแ้ บบ
มีผู้สอน (Supervised learning) ที่จะต้องมีการป้ อนข้อมูลให้เครื่องมือมีการเรียนรู้ สาหรับการทานายผลให้แม่นยา
นอกจากการเรียนรูข้ องเครื่องจักรแบบมีผสู้ อนแล้ว ยังมีการเรียนรูแ้ บบไม่มผี สู้ อน (Unsupervised learning) ทีม่ กี ารใช้
งานที่เป็ นนิยมคือ การจัดกลุ่ม (Clustering) และการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement learning) โดยการใช้งาน
เครื่องมืออย่างการเรียนรูข้ องเครื่องจักร สิง่ สาคัญคือ จะต้องทราบว่าข้อมูลทีม่ เี ป็ นข้อมูลแบบใด เหมาะสมกับเทคนิคที่
จะใช้งานอย่างไร และการใช้เทคนิคแบบใดที่จะทาให้ขอ้ มูลที่มี นามาใช้ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดในหลากหลายด้าน
(Emanuele et al. 2018)
หนึ่งในปั ญหาสาคัญของการเรียนรูข้ องเครื่องจักรแบบมีผสู้ อนคือ ปั ญหาด้านข้อมูลอย่าง Imbalanced data
ซึ่งเป็ นปั ญหาทีพ่ บได้บ่อยในงานประเภทการแบ่งประเภทข้อมูล โดยปั ญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก การทีม่ ีขอ้ มูลบาง
Class ทีม่ ากกว่า Class อื่นมากเกินไป ทาให้เมื่อมีการทานายเกิดขึน้ โอกาสทีจ่ ะทานาย Class ทีม่ ขี อ้ มูลน้อยจะขึน้ ได้
ยาก ในหลายครัง้ จะเกิดการไม่สนใจ หรือหา Class ไม่เจอเพราะมีน้อยเกินไป หรือเมื่อมีการทดสอบ Class เพื่อทานาย
อาจจะท าให้เ กิด การท านายผิด Class โดยหลายครัง้ ในการท างานการแบ่ ง ประเภทข้อ มูลจะต้อ งแก้ปั ญ หาด้ า น
Imbalanced data ทีม่ กี ารแก้ปัญหาทีน่ ิยมหลักคือ Under-sampling และ Over-sampling (Yanmin et al. 2009) และ
ปั ญหาด้าน Imbalanced data ต่างเกิดขึน้ ได้หลายแบบ เช่น Binary Imbalanced Classification (Bartosz Krawczyk,
2016) ซึ่งพบมากในงานจริงไม่ว่าการจะแยกคนป่ วยกับคนปกติ ซึ่งค่อนข้างยากเพราะส่วนมากเมื่อมีขอ้ มูลมาก ส่วน
ใหญ่แล้วคนปกติจะเยอะกว่าคนป่ วยมาก
การนาเสนอข้อมูลจาเป็ นจะต้องให้ผคู้ นทัวไปสามารถเข้
่
าใจได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน หรือยุ่งยากเกินไป และในการ
นาเสนอข้อมูลทีม่ สี ถิตเิ ข้ามาเกี่ยวข้อง จาเป็ นต้องทาให้เข้าใจง่ายมากสาคัญคนทีไ่ ม่เข้าใจด้านสถิติ และการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) เข้ามาช่วย โดยมีจุดเริม่ ต้น ของการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพมาจากงานทีช่ ่อื ว่า
Milestones Project (Michael Friendly ,2006) ที่ใ ช้ใ นการเล่ า ประวัติศ าสตร์ ผ่ า นรู ป แบบกราฟ ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน การ
นาเสนอข้อมูลด้วยภาพ ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยงั ช่วยในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้ด้วยตาเปล่า และ
พัฒนาไปยังการช่วยเหลือในด้านอื่น เช่น การทาธุรกิจ

5

ปั จจุบนั การใช้แผนทีม่ กี ารใช้งานที่แตกต่างออกไปจากอดีตในบางด้าน เช่นในปั จจุบนั มีการใช้แผนที่แสดง
ตามภูมภิ าคมากขึน้ โดยเฉพาะการใช้ Interactive Map (Robert E. Roth, 2013) เข้ามาช่วยให้ผใู้ ช้งานมีความเข้าใจได้
ละเอียดมากขึน้ เนื่องจากแผนทีล่ กั ษณะนี้จะสามารถใช้ในการค้นหาสิง่ ทีต่ ้องการบนแผนทีไ่ ด้ หรือแม้การซูมเข้าออก
แผนทีเ่ พื่อดูจุดเฉพาะทีต่ อ้ งการได้ละเอียดขึน้ รวมทัง้ การระบุจุดทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการลงไปในแผนทีไ่ ด้ เพื่อจัดกลุ่มของข้อมูล
ให้จุดที่สนใจโด่ดเด่นมากขึน้ และบางจุดยังสามารถแสดงข้อมูลแบบเจาะจงบนแผนทีไ่ ด้ เช่น ต้องการทราบละติจูด
ลองจิจูด ของจุดทีต่ ้องการบนแผนที่ได้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้น ทาให้ Interactive Map มีประสิทธิภาพสาหรับการใช้
งานในการนาเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้งา่ ย และมีรายละเอียดเพียงพอสาหรับผูใ้ ช้งาน
สาเหตุการหยุดรถของตารวจต่างมีเหตุผ ลจานวนมาก แต่อานาจในการหยุด และค้นรถมีจุ ดเริ่มต้น ขึ้น ที่
ประเทศอังกฤษในปี 1985 ทีม่ กี ารเสนอว่าควรมีการตรวจสอบการเดินทางของผูค้ นเพื่อป้ องกัน และค้นหาผูท้ ต่ี อ้ งสงสัย
ว่าอาจเป็ นโจร หรือผูก้ ระทาผิดกฎหมาย (Ayres et al. 2002) แต่เรื่อยมาก็ต่างมีการตัง้ คาถามถึงการทางานในด้านนี้
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เนื่องจากบางครัง้ คราวเกิดการกระทาบางอย่างทีไ่ ม่เหมาะสมเกิดขึน้ ด้วยอานาจทีม่ ากเกินอาจทา
ให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลทัวไปเกิ
่
ดขึ้นได้บ่อยครัง้ ในสังคม จึงมีความจาเป็ นอย่างมากในการให้ขอบเขตการ
ทางานทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูล การทางานแก่สาธรณะเพื่อให้บุคคลในสังคมทราบถึงแนวทาง และแนว
ปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
4.1 ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
ต้นไม้ตดั สินใจเป็ นเทคนิคทีใ่ ช้งานอย่างเผย่หลายในการทางานแบบแบ่งประเภท โดยจะเป็ นแบบจาลองของ
ต้นไม้ ที่แต่ละโหนดจะแสดง attributes ของข้อมูล และ edges จะแสดงค่าที่เป็ นไปได้ของ attributes นัน้ ที่เชื่อมกับ
โหนด และส่วนใบจะเป็ นส่วนทีแ่ สดง class โดยอัลกอริทมึ ทีใ่ ช้งานก็มหี ลากหลายไม่ว่าจะ ID3, C4.5 และ CART โดย
เทคนิคนี้แบ่งเป็ นสองส่วนคือ building และ pruning ในส่วนแรกจะสร้างขึน้ โดยการแบ่ง training set ไปเรื่อยจนกระทัง่
ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกแบ่งอยู่ใน class เดียวกัน และส่วนถัดมาเปรียบเสมือนการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ ตงั ้ แต่ส่วนเริม่ ต้น
เพื่อให้ตน้ ไม้ตดั สินใจมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (Yanmin et al. 2009)
4.2 การสุ่มต้นไม้ตดั สิ นใจ (Random Forrest)
การสุ่มต้นไม้ตดั สินใจเป็ นเทคนิคทีร่ วมการแบ่งประเภทแบบ tree เข้าด้วยกัน โดยในแต่ละตัวแบบจะสร้าง
vector แบบสุ่มทีอ่ สิ ระต่อกันจาก input และจะโหวตเพื่อหา class ทีโ่ ด่ดเด่นที่ใช้ในแบ่งประเภทของ input vector ได้ดี
ที่สุด โดยที่มีการใช้เทคนิค Bagging ที่สร้าง training set ด้วยการสุ่มตัวอย่างมาแทนที่ โดยตัวอย่างนัน้ จะมีขนาด
เท่ากับ training set จริงที่มีอยู่ ซึ่งใช้ในการเลือก attributes เพื่อรวมกัน ที่มีประสิทธิภาพในการทานาย class ได้
แม่นยาทีส่ ุด โดยที่ attributes จะได้มาจากการโหวต ซึ่งจะใช้ต้นไม้ตดั สินใจ มาเป็ นตัวช่วยในการเลือกรวม attributes
เพราะมีการใช้ Gini Index เข้ามาช่วยในการเลือก attributes แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการนาเสนอว่าควรเลือ กใช้วิธี
pruning มากกว่าการเลือก attributes เพราะเมื่อจานวนต้นไม้มากขึ้น การเกิด error จะเกิดขึ้นอยู่ดี รวมทัง้ การเจอ
overfitting ก็จะไม่เป็ นปั ญหาเพราะมี the Strong Law of Large Numbers โดยทีจ่ านวน features ทีใ่ ช้เพื่อสร้างโหนด
ที่นามาสร้างต้นไม้อีก และจานวนต้นไม้ท่โี ตขึ้น จะเป็ นพารามิเตอร์ท่จี ะต้องถูกกาหนดในการสร้าง การสุ่มต้นไม้
ตัดสินใจ โดยในแต่ละโหนดการเลือก features จะถูกใช้เพื่อหาจุดแบ่งทีด่ ที ส่ี ุดเท่านัน้ (Mahesh Pal, 2007)
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4.3 Support Vector Machine
Support Vector Machine เป็ น เทคนิ ค ที่ใ ช้ห า linear hyperplane ที่จ ะแบ่ ง ข้อ มูล โดยหา hyperplane ที่มี
margin มากทีส่ ุด หากข้อมูลอยู่เหนือ hyperplane จะเป็ นบวก แต่ถ้าต่ากว่าจะเป็ นลบ แต่ถ้าอยู่พอดีจะเป็ น 0 ซึ่งอาจ
เกิ ด เป็ นปั ญ หาด้ า น optimization ได้ ซ่ึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิธี Numerical โดยแปลงเป็ นปั ญ หา dual Largrangian
optimization ด้ว ยการใช้เ ทคนิ ค quadratic programming เพื่อ ให้ไ ด้ Lagrange หลายตัว และใช้ฟั ง ก์ ช ัน Z เพื่อ ใช้
ตัดสินใจในการแบ่งประเภทของข้อมูลกรณี Z โดยถ้า f(Z) =1 ค่า Z จะเป็ น class บวกถ้าไม่ใช่จะเป็ น class ลบ (Tan,
Steinbach และ Kumar, 2016)
4.4 Logistic Regression
Logistic Regression เป็ น เทคนิ ค ส าหรับ linearly separable classes โดยใช้ binary Classification แต่ ใ ช้
multiclass classification ได้ดว้ ยเทคนิค One-versus-Rest ซึง่ เริม่ จากสูตรในการหา
Odd Ratio = p / (1-p)
เมื่อ P เป็ น class positive (y=1) จากนัน้ จะให้
Logit(p) = log(Odd Ratio) = log( p / (1 - p) )
ซึง่ จะได้
Logit(p(y=1|x)) = w0+w1x1+w2x2+…+wmxm=wTx = Z
โดย Logit จะใช้ input ที่มีค่ า อยู่ระหว่า ง 0-1 และแปลงค่ า ไปเป็ นช่ วงของเลขจานวนจริง ซึ่ง ถ้า x อยู่ใน
hyperplane ตัว odd ratio ของ x เท่ากับ 1 ซึง่ logit function (Z) = 0 แต่ถา้ x เหนือ hyperplane (X เป็ นบวก) ตัว odd
ratio ของ x จะเพิม่ > 1 และ logit function (Z) จะเพิม่ และมากกว่า 0 แต่ถา้ x อยู่ใต้ hyperplane (X เป็ นลบ) ตัว odd
ratio ของ จะลด x< 1 และ logit function (Z) จะลด และน้ อยกว่ า 0 ซึ่งจะ predict probability ของ sample ที่อยู่ใน
class ที่ต้ อ งการได้ จะต้ อ งท าการ inverse logit function ซึ่ ง จะเรีย กว่ า logistic function ซึ่ ง สามารถใช้ sigmoid
function ที่มี shape เป็ น S ได้ และถ้าจะใช้ logistic function จะต้องหา log-likelihood ที่มากที่สุด ซึ่งสามารถเขียน
log-likelihood l(w) ใหม่ได้โดยให้เป็ น cost function ซึ่งสามารถใช้ gradient descent method ในการช่วยเพื่อหาค่า
ต่าสุดได้ โดยเริม่ จากการสุ่มค่า w มาก่อน จากนัน้ ทาตามสูตรจนแต่ละค่าเข้าสู่ลู่ โดยแต่ละค่า training data จะถูกใช้
เพื่อ update w ทีใ่ ช้สาหรับ gradient descent method (Tan, Steinbach และ Kumar, 2016)
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5.วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้มกี ารใช้การสุ่มข้อมูลแบบลดลง (Under-Sampling) สาหรับข้อมูลทีม่ จี านวนมากเกินไป และทา
การคัดเลือกตัวแปรทีน่ ามาใช้ในการเข้าตัวแบบ
5.1 รวบรวมข้อมูล (Data Collection)
ข้อมูลทีน่ ามาใช้เป็ นข้อมูลทีม่ นี ามสกุลไฟล์เป็ นไฟล์ csv ตัง้ แต่ปี 2007-2016 ทีไ่ ด้มาจาก The Open Policing
Project มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่เป็ นข้อมูลการหยุดรถของตารวจในเมืองซานฟรานซิสโก โดยสาหรับตัวแปรที่
คัดเลือกเข้าตัวแบบจะมี อายุ สีผวิ เพศ การออกใบสั ่ง การค้นรถ สาเหตุท่หี ยุดรถ และการจับกุม จานวน 905,071
ข้อมูล และ 7 ตัวแปร
5.2 จัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
เมื่อนาข้อมูลทัง้ หมดมาตัดข้อมูลซ้า และข้อมูลที่มคี ่าเป็ นศูนย์หรือไม่มขี อ้ มูล ทาให้จานวนข้อมูลลดลงเป็ น
จานวนมาก ทาให้เลือกเพียง 35,653 ข้อมูล และก่อนทาการตัวแบบ พบว่าข้อมูลเป็ นลักษณะ Imbalance Data จึงทา
การสุ่มข้อมูลแบบลดลง
5.3 การสร้างตัวแบบ (Modelling)
มีการใช้การวิธวี จิ ยั แบบทดลอง (Experiment) ในการหาตัวแบบ แบบแบ่งประเภททีด่ ที ส่ี ุดโดยในงานวิจยั นี้ทา
การเลือกตัวแบบมาสี่ตวั แบบ และมีการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของทัง้ สามตัวแบบ ได้แก่ Decision Tree ,
Random Forrest , Support Vector Machine และ Logistic Regression โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางาน
ด้วยค่าดัชนีท่ใี ช้วดั ประสิทธิภาพตัวแบบใช้สามค่า เริม่ จากค่าความแม่นยา (Accuracy) ที่ใช้วดั ความแม่นยาของตัว
แบบ ต่อมาคือค่าการความน่ าจะเป็ นในการเจอ class บวกถูกต้อง (Recall) และสุดท้ายคือค่า F1-Score ทีเ่ ป็ นหาทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบว่าสมดุล ระหว่างความน่ าจะเป็ นในการทานาย class บวก และการตรวจสอบเจอ class บวกจาก
ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ อยู่ในระดับทีส่ ูงหรือต่า รวมทัง้ มีการแสดงกราฟ ROC Curve เพื่อใช้ดูระยะของค่า True Positive และ
False Positive โดยในงานวิจยั นี้จะคานึงถึงค่า F1-Score ก่อนเป็ นลาดับแรก และค่าอื่นจะคานึงรองลงมา
5.5 การทาแผนที่ (Map)
ในงานวิจยั นี้นอกจากการทาตัวแบบแล้วจะมีการทาแผนทีแ่ บบ Interactive Map ด้วย โดยมีการใช้ Library
Folium และ Geo Pandas ในการทางานครัง้ นี้ ซึง่ จะแบ่งข้อมูลทีถ่ ูกนาลงบนแผนทีส่ องแบบคือ ข้อมูลจากการ training
จะถูกนาลงแผนทีเ่ พื่อเป็ นข้อมูลจริง และข้อมูล test จะถูกนาลงบนแผนทีใ่ นสถานะของข้อมูลแบบทีถ่ ูกทานาย โดย
สามารถตรวจสอบความแม่นยาของการทานายได้โดยการดูจุดทีถ่ ูกทานาย โดยข้อมูลทานายจะได้มาจากการเลือกตัว
แบบทีด่ ที ส่ี ุดจากการทาตัวแบบ นอกจากนี้ยงั มีการทาจุดความร้อน (Heat Map) เพื่อให้ทราบว่าจุดใดของแผนที่ ทีม่ ี
การหยุดรถเกิดขึน้ มาก และสุดท้ายมีการทาช่องค้นหา เพื่อค้นหาเขตในเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาบริเวณทีส่ นใจ
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5.6 สรุปผล (Conclusion)
นาผลลัพธ์จากการทาตัวแบบเพื่อหาว่าตัวแบบใดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด จากนัน้ นาไปตรวจสอบในอีกรอบ
ผ่านการตรวจสอบการแผนทีแ่ บบ Interactive Map ทีถ่ ูกสร้างขึน้ หลังการหาตัวแบบทีด่ ที ส่ี ุด
6.ผลการดาเนิ นการวิ จยั
ผลลัพธ์ของงานวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ ส่วนของตัวแบบทีม่ กี ารทดสอบประสิทธิภาพของตัว
แบบ ว่าตัวแบบใดทีด่ ที ส่ี ุด ซึง่ จะได้ผลลัพธ์ตามตาราง
Model
Logistic Regression
Support Vector Machine
Decision Tree
Random Forrest

Accuracy
0.764
0.837
0.782
0.842

Recall
0.851
0.97
0.776
0.92

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการทางานของแต่ละตัวแบบ

รูปที่ 1 Support Vector Machine

รูปที่ 2 Decision Tree

F1
0.783
0.856
0.781
0.853

9

รูปที่ 3 Random Forrest

รูปที่ 4 Logistic Regression

จากผลการทดลองจะพบว่า ตัวแบบที่ดีสุดเมื่อดูจากค่า F1-Score จะคือตัวแบบ Support Vector Machine
โดยพบว่ามี F1-Score , Accuracy และ Recall เท่ากับ 0.856 , 0.837 และ 0.970 ตามลาดับ และมีค่า AUC จาก ROC
Curve ที่ 0.90
ผลลัพธ์ในส่วนทีส่ องคือ Interactive Map ทีใ่ ช้งานได้จริง โดยมีทงั ้ จุดทีถ่ ูกหยุดรถ จุดความร้อนของการหยุด
รถ ช่องค้นหาเขตในเมืองซานฟรานซิสโก และรายละเอียดของแต่ละจุดทีถ่ ูกหยุดรถ รวมทัง้ สถานที่ โดยจุดในแผนทีม่ ี
การแบ่งออกเป็ นสีส่ ่วน ได้แก่ขอ้ มูลจริงทีเ่ มื่อหยุดรถแล้วถูกจับจะให้เป็ นเครื่องหมายถูกสีแดง และเครื่องหมายตกใจสี
แดงคือถูกหยุดรถแต่ไม่ถูกจับ ซึง่ อาจจะเป็ นได้ทงั ้ ถูกเตือน หรือออกใบสั ่ง และเครื่องตกใจสีดาหรือข้อมูลจุดทีท่ านายว่า
ไม่โดนจับ และสุดท้ายคือจุดข้อมูลทานายที่จะถูกจับ จะให้เป็ นเครื่องหมายถูกสีดา โดยเมื่อคลิกไปยังจุดนัน้ แล้ว
สามารถตรวจสอบความแม่ น ย าได้โ ดยดู ท่ีช่ อ งข้อ มูล Outcome และ Prediction หาก Outcome เป็ น Arrest และ
Prediction เป็ น True จะแสดงว่าทานายออกมาได้ถูกต้อง
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รูปที่ 5 ภาพรวมของ Interactive Map

รูปที่ 6 ช่องค้นหาตามเขตทีร่ ะบุ

รูปที่ 7 เลือกบางดูเฉพาะบางจุดได้ ในภาพคือการตัด Heat Map ออกไป
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รูปที่ 8 จุดพร้อมรายละเอียด

รูปที่ 9 จุดทีท่ านายได้ถกู ต้อง

รูปที่ 10 จุดทีท่ านายผิดพลาด
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รูปที่ 11 แผนทีแ่ สดงการกระจุกตัวของการหยุดรถ

7.สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ได้ดา้ นการทาตัวแบบผลว่า ตัวแบบทีด่ ที ส่ี ุดของข้อมูลชุดนี้คอื Support Vector Machine ทีใ่ ห้
ประสิทธิภาพค่า F1-Score ได้สูงที่สุด ซึ่งเป็ นตัวแบบเชิงเส้น เมื่อเทียบกับอีกสองตัวแบบอย่าง Decision Tree และ
Random Forrest ทีเ่ ป็ นตัวแบบต้นไม้ พบว่าตัวแบบต้นไม้อย่าง Decision Tree ทีไ่ ม่ใช่ Ensemble Method ทางานได้
มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางไปจนถึงดี แต่เมื่อใช้ Random Forrest ทีเ่ ป็ น Ensemble Method ได้ผลในระดับทีด่ ี
มาก แต่เมื่อนาไปเทียบกับ Support Vector Machine กลับพบว่าดีกว่าอยู่เล็กน้ อย รวมทัง้ เมื่อนา Support Vector
Machine ไปเทียบกับ Logistic Regression ก็ได้ผลได้ดีกว่า ซึ่ง Logistic Regression ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์แตกต่างไป
จาก Decision tree ทาให้สรุปได้ว่าสาหรับข้อมูลชุดนี้แล้ว ไม่ว่าจะการเรียนรูข้ องเครื่องจักรแบบต้นไม้หรือ แบบเชิงเส้น
ในบางตัวแบบก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกันมาก และผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบในทา Interactive Map ก็ยงั พบว่ามี
ข้อผิดพลาดในการทานายอยู่เล็กน้อยจากการใช้ตวั แบบ Support Vector Machine แม้จะเปลีย่ นไปใช้ตงั แบบ Random
Forrest ทีไ่ ด้ค่า F1-Score ใกล้เคียงกับ Support Vector Machine ก็ได้ผลลัพธ์ทไ่ี ม่แตกต่างกัน

รูปที่ 12 เขต Tenderloin
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รูปที่ 13 เขต Mission

รูปที่ 14 เขต Bayview

พบว่าเขตทีม่ กี ารหยุดรถมากทีส่ ุดมีสามเขต ได้แก่ Tenderloin , Mission และ Bayview ในขณะที่เขตทีพ่ บ
การหยุ ด รถน้ อ ยได้แ ก่ Southern และ Richmond พบว่ า เขต Tenderloin เป็ น เขตที่ถู ก หยุ ด รถมากเพราะเป็ น เขต
Downtown ทีเ่ ป็ นเขตใจกลางเมืองมีประชาชนหนาแน่ น ส่วนเขต Mission เป็ นเขตทีเ่ ป็ นทีอ่ าศัยของครอบครัวชนชัน้
กลางชาวลาตินจานวนมาก และเปรียบเสมือนเขตเมืองเก่า ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรมอยู่มาก ทาให้เขตนี้มกี าร
เดินทางของทัง้ ประชาชนและนักท่องเทีย่ วอยู่ตลอดเวลา อาจเป็ นหนึ่งในปั จจัยทีม่ กี ารหยุดรถมากในเขต Mission และ
เขต Bayview เป็ นหนึ่งในเขตเมืองทีม่ ที พ่ี กั อาศัยอยู่มาก เป็ นทีด่ งึ ดูดของคนวัยหนุ่มสาว เนื่องจากมีสถานทีต่ รงกับ การ
ใช้ชวี ติ ของคนหนุ่ มสาวเยอะ ไม่ว่าจะร้านกาแฟ หรือสถานท่องเทีย่ วกลางคืน สามเขตทีก่ ล่าวข้างต้นต่างเป็ นเขตที่มี
ความหนาแน่ นด้านประชากร และการเดินทางค่อนข้างสู ง เมื่อเทียบกับสองเขตอย่าง Southern ที่เป็ นเขตทีม่ สี ภาพ
เป็ นเกาะ และ Richmond ทีเ่ ป็ นเขตทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ นั ้ กลางระหว่างสองสวนสาธรณะใหญ่ของเมือง
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รูปที่ 15 ,16, 17, 18 การเปรียบร้านซ่อมรถของสองเขต

เมื่อนาสาเหตุทห่ี ยุดรถโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจโดยสาเหตุทว่ี ่า “รถเสีย” จะพบว่าเมื่อนาข้อมูลทีม่ จี าก Interactive
Map ไปเปรีย บเทียบกับ จานวนร้านซ่ อ มรถในเขตนัน้ จะพบว่า เขตที่มีการหยุด รถเนื่อ งจากรถเสียมากอย่างเขต
Tenderloin จะเห็นได้ว่ามีร้านซ่อมรถอยู่จานวนไม่มาก เมื่อแปรียบเทียบกับเขตที่มกี ารหยุดรถเนื่องจากรถเสียน้อย
อย่างเขต Richmond จะเห็นได้ว่ามีจานวนร้านซ่อมรถอยู่จานวนมากกว่าในเขตทีม่ จี านวนหยุดรถมาก ซึง่ สาเหตุของที่
มีรา้ นซ่อมรถน้อยในเขต Tenderloin อาจจะเป็ นไปได้ว่า ร้านซ่อมรถนัน้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชน เพราะต้องมีการใช้
พืน้ ทีเ่ ยอะ และเสียงดัง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะมากเท่าทีค่ วรหากไปสร้างอยู่ในเขตกลางเมือ ง แต่ถ้าจากข้อมูลทีไ่ ด้มาจาก
Interactive Map ก็ควรจะมีศูนย์ซ่อมรถขนาดเล็กทีไ่ ม่เปลืองพืน้ ทีม่ าก หรือไม่ส่งเสียงรบกวนมาก ตัง้ อยู่ภายในเขตทีม่ ี
การหยุดรถเยอะทีม่ าจากสาเหตุรถเสีย เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้รถประจาตัวของผูใ้ ช้บนท้องถนน
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ตารางที่ 2 ปี ต่อการหยุดรถของตารวจ

ข้อมูลการหยุดรถทัง้ หมดตัง้ แต่ปี 2008 ถึงปี 2016 พบว่าจานวนการหยุดรถในช่วงปี 2008 – 2011 มีจานวน
การหยุดรถต่อปี จานวนประมาณ 3000 รายต่อปี แต่ในช่วงปี 2011 มีการเปลี่ยนแปลงผูว้ ่าของเมืองซานฟรานซิสโก
เป็ น Ed Lee ทีม่ นี โยบายเกีย่ วกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ โดยมีการใช้เทคโนโลยีทน่ี าตัวแบบการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะจากประเทศฮ่องกงมาใช้ โดยมีนโยบายให้ใช้บตั รใบเดียวในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทัวเมื
่ อง ซึง่ ใน
ระหว่างทีเ่ ริม่ โครงการก็มกี ารรณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ ทาให้ในปี 2012 เริม่ มีการหยุดรถโดยตารวจ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั และในปี 2014 มีเปิ ดโหวตโครงการขนส่งสาธารณะตามนโยบายของ Ed Lee ทาให้เป็ นปี ทม่ี กี าร
ตื่นตัวในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ ทาให้ส่งผลต่อจานวนการหยุดรถของตารวจอย่างเห็นได้ชดั นโยบายของ
Ed Lee ก็ดาเนินเรื่อยมา จนกระทังในปี
่
2017 ที่ Ed Lee เสียชีวติ ลง ทาให้มกี ารเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งผูว้ ่าของเมือง
ใหม่

รูปที่ 19 Race Hispanic
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รูปที่ 20 Race Black

รูปที่ 21 Race White

17

รูปที่ 22 Race asian

จากรูปที่ 19 ถึงรูปที่ 22 จะพบว่าจานวนคนทีถ่ ูกหยุดรถมากที่สุดเมื่อดู จากสีผวิ จะพบว่าเป็ นชาวผิวดามาก
ทีส่ ุด และน้อยทีส่ ุดคือชาวเอเชีย และในทุกสีผวิ จะพบว่าไม่ว่าจะสีผวิ ใด การหยุดทีม่ ากทีส่ ุดจะอยู่ในเขตทัง้ สามที่ถูก
หยุดรถเยอะทีส่ ุดอย่าง Tenderloin, Mission และ Bayview นอกจากนัน้ มีเขต Ingleside เพิม่ มาด้วย ซึง่ จากข้อมูลในปี
2010 พบว่าจานวนกว่า 48.5 % เป็ นชาวผิวขาวทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองซานฟรานซิสโก รองมาคือเอเชียที่ 33.3% ชาวละติน
อเมริกนั จานวน 15.1% และชาวผิวดาหรือแอฟริกนั อเมริกนั จานวน 6.1% แต่ชาวผิวดากลับถูกหยุดรถมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนประชากร ซึง่ อยู่ในจานวนประชากรทีน่ ้อยทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกันทัง้ สี่เชือ้ ชาติ โดยเมื่อดูขอ้ มูล
ของชาวละตินอเมริกนั แล้วพบว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากนอกจากเขตทัง้ สีแ่ ล้ว ในเขต Mission ก็มจี านวนทีถ่ ูกหยุดรถ
มากเนื่องจากเป็ นที่อยู่อาศัยจานวนมากของชาวละตินอเมริกัน ในขณะที่จานวนชาวผิวขาวก็กระจายไปทัวเมื
่ อง
เนื่องจากเป็ นประชากรส่วนใหญ่ของเมือง ในขณะทีช่ าวเอเชียส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขต Richmond และ Central ทีม่ ี
China Town แต่จะพบว่ามีการกระจายการหยุดรถไปทัวเช่
่ นกัน แม้แต่ละทีจ่ ะมีจานวนน้อย แต่กลับไปเจอการหยุดรถ
มากที่สุดในเขต Ingleside ที่เป็ นเขตทีต่ งั ้ ของ City College และชาวผิวดาจะพบการหยุดมากในซีกตะวันออกและใต้
ของเมือ ง ในขณะที่ซีก ตะวัน ตกกลับ มีจานวนน้ อยมาก ซึ่ง เป็ น การตัง้ ข้อ สงสัยในการสรุป ครัง้ นี้ ว่า ท าไมจ านวน
ประชากรที่น้อยที่สุดกลับมีการถูกหยุดรถมากที่สุด และยังกระจายไปยังบางซีกของเมือง โดยหากเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในปี 2010 ชาวผิวดาจะอาศัยอยู่ในเขต Tenderloin ทีเ่ ป็ นกลางเมือง และเขต Bayview จานวนมาก แต่กพ็ บการ
หยุดรถจานวนมากทัง้ ในเขต Northern, Ingleside, Mission และ Central จึงสรุปได้จากข้อมูลส่วนนี้ว่าสีผวิ ส่งผลต่อ
การหยุดรถของตารวจในเมืองซานฟรานซิสโก
ซึ่งจากผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะสามารถนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์สาหรับประชาชนในหลากหลายด้าน แต่ในงานวิจยั นี้
อาจช่วยในดูว่าจุดใดบ้างทีม่ กี ารหยุดรถเยอะ เพื่อการตัดสินใจในการเดินทางของประชาชน หรือแม้แต่การเลือกทีอ่ ยู่
อาศัย เนื่องจากจะสังเกตได้ว่าจุดทีม่ สี ถานทีท่ ่องเทีย่ วหรือเขตในเมืองมีการหยุดรถบ่อย ซึง่ แสดงถึงความหนาแน่นของ
การเดินทาง และความหนาแน่นของประชาชน รวมทัง้ ใช้ตวั แบบในการทานายโอกาสทีจ่ ะหยุดรถได้
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