




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑) กภช. ๑๙๑๐๓ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรประยุกต์ใช้ภำษำโครงร่ำงเชิงแนวคิด 
(Conceptual schema language) 

๒) กภช.๑๙๑๐๖ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมำตรฐำนโพรไฟล์ของภูมิสำรสนเทศ (Profiles) 
๓) กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงพ้ืนที่ (Spatial schema)  
๔) กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงเวลำ (Temporal schema) 
๕) กภช.๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ (Rules 

for application schema) 
๖) กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรเข้ำรหัส (Encoding) 
๗) กภช.๑๙๑๒๕-๒ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศรูปลักษณ์ทำงภูมิสำรสนเทศ(Simple feature 

access – Part ๒ : SQL option) 
๘) กภช.๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับแสดง

เส้นทำงและกำรน ำร่อง (Multimodal Routing and Navigation) 
๙) กภช.๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ (Procedures 

for registration of geographical information items)  
๑๐) กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงส ำหรับระบบส ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศที่ประกำศโดย

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑๐.๑) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๑ 
๑๐.๒) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  

ระบบให้บรกิาร ระบุต าแหน่งหลายรูปแบบ
ส าหรับแสดงเส้นทางและการน าร่อง 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง ระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับ
แสดงเส้นทำงและกำรน ำร่อง ก ำหนดขึ้นโดยอ้ำงอิง ISO 19134:2007 Geographic information - Location-
based services - Multimodal routing and navigation โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิสำรสนเทศ 
“สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - ระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับแสดงเส้นทำงและกำรน ำร่อง” ของ
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้  อธิบำยโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่ส ำคัญ ส ำหรับกำรจัดท ำระบบรองรับกำร
ให้บริกำรข้อมูลเชิงต ำแหน่งหรือระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่ง ส ำหรับกำรจัดเส้นทำงและกำรน ำร่อง มีกรอบของ
กำรใช้งำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งเป็นกำรวำงรำกฐำนของระบบงำน และกำรควบคุมคุณภำพของกำร
ให้บริกำร และกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสำกล และเป็นที่ยอมรับ  เพ่ือให้ผู้เดินทำง
สำมำรถใช้ประโยชน์โครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งมีทั้งแบบที่สำมำรถก ำหนดเส้นทำงที่
แน่นอน และ/หรือ แบบที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงเส้นทำงได้ ก่อให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกรูปแบบกำรเดินทำงที่
เหมำะสม และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรเดินทำง 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับ 
- กำรจดัท ำข้อก ำหนดคุณสมบัติของโครงข่ำยหลำยรูปแบบ (Multimodal Network) 
- กำรจัดท ำข้อก ำหนดคุณสมบัติของกำรจัดเส้นทำงหลำยรูปแบบ (Multimodal Routing) 
- กำรจัดท ำข้อก ำหนดคุณสมบัติของข้อจ ำกัดและค ำปรึกษำหลำยรูปแบบ (Multimodal Constraint and Advisory) 
- กำรจัดท ำข้อก ำหนดคุณสมบัติของฟังก์ชั่นต้นทุนหลำยรูปแบบ (Multimodal Cost Function) 
- กำรจัดท ำข้อก ำหนดคุณสมบัติของกบริกำรน ำร่องหลำยรูปแบบ (Multimodal Navigation Service) 

 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
- ประเภทของข้อมูลและกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีกำรเพ่ือก ำหนดกำร

ให้บริกำรในลักษณะ Web Service เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง Web-resident Proxy 
Application กับอุปกรณ์ไร้สำย (Wireless) ชนิดต่ำง ๆ โดยไม่ถูกจ ำกัดด้วยสภำพแวดล้อม 

- กำรจัดท ำข้อมูลโครงข่ำยเส้นทำงกำรเดินทำงที่ครอบคลุมทุกโหมดกำรเดินทำงที่มีอยู่ 
- กำรก ำหนดองค์ประกอบของฟังก์ชั่นรำคำเป็นภำรกิจเร่งด่วนที  ต้องด ำเนินกำรเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล

รองรับกำรน ำมำตรฐำน ISO 19134 มำใช้งำนในประเทศไทย สอดคล้องกับกำรพัฒนำมำตรฐำนตำม
แนวทำงสำกล 



มำตรฐำนนี้มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ฉะนั้นหำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใดเลือกเฉพำะ
บำงองค์ประกอบหลักจำกทั้ง 5 องค์ประกอบที่มีอยู่ เนื่องจำกกำรใช้งำนในประเทศไทย บำงองค์ประกอบมี
รำยละเอียดมำกเกินกว่ำที่จะมีข้อมูลสนับสนุน หรือเป็นกำรยำกที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นใบรับรอง
มำตรฐำนระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับกำรจัดเส้นทำงและกำรน ำร่อง หรือ ISO 
19134:2006 โดย ใน ใบ รับ รองดั งกล่ ำวอำจระบุ ข้ อควำมดั งต่ อ ไปนี้  “ได้ รับ กำรรับ รองมำตรฐำน                     
ISO 19134:2006 ในองค์ประกอบ โครงข่ำยหลำยรูปแบบ (Multimodal Network) กำรจัดเส้นทำงหลำย
รูปแบบ (Multimodal Routing) และ บริกำรน ำร่องหลำยรูปแบบ (Multimodal Navigation Service) 
เท่ำนั้น” 
 

มำตรฐำนนี้มีส่วนงำน หรือองค์กรที่สำมำรถใช้ได้ดังนี้ 
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง/องค์กร  กำรใช้งำน 

Developers of GIS products 
ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of GIS application systems 
ผู้พัฒนำระบบกำรประยุกต์ใช้ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Producers/ suppliers of geographic data 
ผู้ผลิตและจัดหำข้อมูล GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Users of geographic data and GIS 
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
( Final Report ) 

 
 
 

โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุตําแหนง                  
หลายรปูแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง 

“ Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location 
Based Services for Routing and Navigation ” 

 
 
 
 
 

เสนอ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องคการมหาชน ) 

 

โดย 
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
23 เมษายน 2552 

 
 
 
 



ก 
คํานํา 

 
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหเปนผูดําเนินโครงการจัดทําราง
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ
สําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง” (Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location 
Based Services for Routing and Navigation) ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 19134 ซ่ึงรับผิดชอบโดย 
ISO/TC211 เพ่ือนํามาปรับใชเปนมาตรฐานขอกําหนดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย อันจะมีสวน               
ทําใหงานดานการใหบริการขอมูลเชิงตําแหนงหรือระบบบริการระบุตําแหนง มีกรอบของการ                 
ใชงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเปนการวางรากฐานของระบบงานและการควบคุมคุณภาพ
ของการใหบริการและการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของใหอยูในระดับมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับ 
ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ใหภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐพัฒนาระบบใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานนี้                       
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม   และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทาง
การคาระหวางประเทศ  และสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูผลิต ผูบริโภค 
และผู เ ก่ียวของทุกระดับ  เ พ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ  และการมาตรฐาน                      
และนําไปใช เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 

คณะทํางาน 
23 เมษายน 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ข 

สารบัญ 
 หนา 
 คํานํา ..................................................................................................................................    ก 
สารบัญ ...............................................................................................................................     ข 
สารบัญตาราง .....................................................................................................................     ง 
สารบัญภาพ ........................................................................................................................     จ 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร .....................................................................................................     ฌ   
บทท่ี   
 1 บทนํา ......................................................................................................................     1 
  1.1  หลักการและเหตุผล .........................................................................................     1 
  1.2  วัตถุประสงค ....................................................................................................     2 
  1.3  เปาหมาย ..........................................................................................................     3 
  1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน ....................................................................................     3 
  1.5  ระยะเวลาดําเนินการ ........................................................................................     4 
  1.6  คณะท่ีปรึกษา ...................................................................................................     4 
  1.7  โครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ ..................................................................    5 
 2 ข้ันตอนในการดําเนินงาน ........................................................................................     7 
  2.1  แผนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ...........................     7 
  2.2  ระยะเวลาการดําเนินงานในแตละกิจกรรม .......................................................   13 
 3 ผลการศึกษา .............................................................................................................   15 
  3.1  สรุปผลการศกึษามาตรฐาน ISO 19134:2006 ....................................................  15
  3.2  การศึกษามาตรฐานและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ ..................................................  50 
  3.3  การสํารวจและรวบรวมขอมูล ...........................................................................  57 
    

 
 
 
 
  



              ค 

สารบัญ (ตอ) 

            หนา 
 บทท่ี           
 4 ขอเสนอแนะ ...................................................................................................................... 76
  4.1   ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบ/การประเมิน/การรับรอง และคุณสมบัติ  
            ขององคกร บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการ  
           ทดสอบ/การประเมิน และรับรอง .......................................................................... 76
  4.2  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงาน/การบังคับใชและแนวทาง  
          การประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1-5 ป ..................................................  79
 5 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ............................................................................................  81
  5.1  หลักการและเหตุผล ...................................................................................................   81
  5.2  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 ......................................................................  81
  5.3  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 ......................................................................  92
  5.4  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 ...................................................................... 102
 เอกสารอางอิง .......................................................................................................................... 114
 อภิธานศัพท (Glossary) .......................................................................................................... 115
 ภาคผนวก ก รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 .......................................... 118
 ภาคผนวก ข ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  ............................................................. 121
 ภาคผนวก ค รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 ........................................ 123
 ภาคผนวก ง ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 ............................................................. 126
 ภาคผนวก จ รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 ......................................... 128
 ภาคผนวก ฉ ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 .............................................................. 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ง 

สารบัญตาราง 
 ตารางท่ี  หนา
  2-1 ระยะเวลาของกิจกรรมตางๆ  14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 จ 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี  หนา
  3-1    กลุมมาตรฐานที่อยูในการพิจารณาของ ISO/TC211 จาํแนกตาม Xu (2007)  19 
  3-2    หนาแรกของเอกสาร ISO 19134:2006  20 
  3-3    NT_CombinedNetwork และ NT_TransferLink จาก Package   
       Combined Networks 22 
  3-4    NT_Network จาก Package Network Model 22 
  3-5    NT_TransferNode และ NT_CombinedNetwork  จาก Package   
      Combined Networks 23 
  3-6    ผังองคประกอบของ MM_TransferNode 23 
  3-7    NT_ JunctionType จาก Package Turn and Junction 24 
  3-8    ผังองคประกอบของ MM_TransferNodeType 25 
  3-9    ผังองคประกอบของ MM_Transfer 25 
  3-10    NT_Transfer จาก Package Combined Network 26 
  3-11    ผังองคประกอบของ MM_TransferLink   26 
  3-12    NT_TransferLink จาก Package Combined Network 26 
  3-13    NT_CombinedNetwork จาก Package Combined Network 27 
  3-14    ผังองคประกอบของ MM_SingleModeNetwork 28 
  3-15    ผังองคประกอบของ MM_SingleModeTurn 29 
  3-16    NT_Turn จาก Package Turn and Junction 29 
  3-17    NT_Link จาก Package Link 30 
  3-18    ผังองคประกอบของ MM_SingleModeJunction 30 
  3-19    NT_Junction จาก Package Turn and Junction 31 

     
 
 
 
 



                                                                                                                                          ฉ 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพท่ี  หนา
     
  3-20 ผังองคประกอบของ MM_SingleModeLink 32  
  3-21 ผังองคประกอบของ MM_TransportationModeType 33 
  3-22 NT_RouteSegmentCategory จาก Package Link 34 
  3-23 ผังองคประกอบของ MM_ScheduleInfo 34 
  3-24 TM_GeometricPrimitive จาก Temporal Objects 35 
  3-25 TM_TopologicalPrimitive จาก Temporal Objects 35 
  3-26 ผังองคประกอบของ MM_Route 36 
  3-27 NT_Route จาก Package Route 37 
  3-28 NT_Waypoint จาก Package Network Model 37 
  3-29 ผังองคประกอบของ MM_RouteSummary 38 
  3-30 NT_RouteSummary จาก Package Route 38 
  3-31 NT_NetworkPosition จาก Package Network Model 38 
  3-32 ผังองคประกอบของ MM_RouteSegment 39 
  3-33 ผังองคประกอบของ MM_TripScheme 40 
  3-34 NT_Maneuver จาก Package Route 41 
  3-35 ผังองคประกอบของ MM_AdvisoryCategory 42 
  3-36 NT_AdvisoryCategory จาก Package Constraint and Advisory 42 
  3-37 ผังองคประกอบของ MM_ModeConstraint 43 
  3-38 NT_Constraint จาก Package Constraint and Advisory 43 
  3-39 NS_CostElements จาก Package Cost Function 44 
  3-40 ผังองคประกอบของ MN_WayPointsCost 45  

                                                                                                      
 
 
 
 



    ช 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพท่ี  หนา
  3-41 NS_MonetaryCost จาก Package Cost Function 45 
  3-42 ผังองคประกอบของ MN_RouteRequest 46 
  3-43 NS_ RouteRequest จาก Package Navigation Service 47 
  3-44 ผังองคประกอบของ MN_RoutePreference 48 
  3-45 NS_RoutePreference จาก Package Preferences 48 
  3-46 ผังองคประกอบของ MN_Instruction 49 
  3-47 NS_Instruction จาก Package Navigation Service 49 
  3-48 ผังองคประกอบของ MN_CostFunctionCode 50 
  3-49 NS_CostFunctionCode จาก Package Navigation Service 50 
  3-50 การรวมเขาดวยกันของสารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 52 
  3-51 ผลการคนหาคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ Multimodal location based services  
    for routing and navigation ผาน Internet Search Machines  58 
  3-52 ผลการคนหาคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ Multimodal location based services  
    for routing and navigation จากฐานขอมูล Science Direct   59 
  3-53 เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการจัดทํา LBS  60 
  3-54 องคประกอบพ้ืนฐานของ LBS  61 
  3-55 รูปแบบการใชงาน Google Navigator  62 
  3-56 รูปแบบการใชงาน Wayfinder NavigatorTM7  63 
  3-57 ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real-Time  64 
  3-58 รูปแบบการทาํงานของ SmartMap Webpages Test Drive  65 
  3-59 การสืบคนการเดินทางและรูปแบบการนําเสนอผลการสืบคน  
    ของ Deutsche Bahn 66  

                                                                                                         
 
 
 
 



     ซ 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพท่ี                   หนา
  3-60  การเย่ียมชมศูนยควบคุมและส่ังการจราจร             68 
  3-61  การบรรยายรายละเอียดโครงการฯ และการพูดคุยกับผูบริหาร  
                  และเจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร          72 
  3-62  ระบบรายงานสภาพจราจร Real-Time                                                   75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ

การจัดเสนทางและการนํารอง (Geographic Information - Location Based Services - 
Multimodal Routing and Navigation) ของประเทศไทย จัดทําข้ึนตามแนวทางของเอกสาร ISO 
19134:2006 Geographic Information - Location Based Services - Multimodal Routing and 
Navigation โดยมี คณะกรรมการวิชาการชุดท่ี 211 หรือ Technical Committee 211 (ISO/TC 211) 
ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO) เปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหมาตรฐานฉบับดังกลาวสามารถใชเปนขอกําหนดท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ อันจะมีสวนทําใหงานดานการใหบริการขอมูลเชิงตําแหนงหรือระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง มีกรอบของการใชงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังเปนการวางรากฐานของระบบงาน และการควบคุมคุณภาพของการใหบริการ และการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของใหอยูในระดับมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับ 
 

มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
การจัดเสนทางและการนํารอง ไดกําหนดประเภทของขอมูลและการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ
จัดเตรียมเคร่ืองมือหรือวิธีการเพ่ือกําหนดการใหบริการในลักษณะ Web Service เพ่ือใหเกิดการ
ทํางานรวมกันระหวาง Web-resident Proxy Application กับอุปกรณไรสาย (Wireless) ชนิดตาง ๆ 
โดยไมถูกจํากัดดวยสภาพแวดลอม เพ่ือใหผูเดินทางสามารถใชประโยชนโครงขายระบบขนสง
มวลชนหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีสามารถกําหนดเสนทางท่ีแนนอน และ/หรือ แบบท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงเสนทางได กอใหเกิดการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางท่ีเหมาะสม และ
เกิดความคุมคาในการเดินทาง 
 

มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
การจัดเสนทางและการนํารอง ประกอบดวยองคประกอบ 5 สวนหลักไดแก 

 
 



                    ญ 
 

• โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) อธิบายถึงลักษณะของโครงขายใน 
แตละรูปแบบการเดินทาง เพ่ือรองรับการจัดเสนทางและการนํารอง สามารถเปล่ียนแปลงการ
เดินทางจากรูปแบบหน่ึงสูรูปแบบอื่น 

• การจัดเสนทางหลายรูปแบบ (Multimodal Routing) อธิบายถึงการจัดเสนทาง 
ภายในโครงขายหลายรูปแบบการเดินทาง โดยสามารถแสดงใหผูเดินทางไดทราบวาเสนทางจาก
จุดเริ่มตนสูจุดหมายปลายทางมีรูปแบบการเดินทางเชนไร 

• ขอจํากัดและคําปรึกษาหลายรูปแบบ (Multimodal Constraint and Advisory) ใน 
องคประกอบน้ีจะแสดงถึงขอจํากัดในการเดินทางแตละเสนทาง อาทิ ทางหามผานในบางชวงเวลา 
หามเล้ียวขวา ยานพาหนะท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผาน สําหรับคําปรึกษาหลายรูปแบบ เปนการ
ออกแบบแบบจําลองขอมูลใหสามารถจัดเก็บคําอธิบายตางๆ สําหรับผูเดินทางเพ่ือชวยในการ
เดินทางหรือชวยนําทาง เชน จุดสังเกตทางเช่ือม ทางแยก ทางลัด เปนตน 

• ฟงกช่ันตนทุนหลายรูปแบบ (Multimodal Cost Function) ใชสําหรับเสนอแนะ 
ความคุมคาของคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในแตละเสนทาง เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจเลือก
เสนทางการเดินทาง 

• บริการนํารองหลายรูปแบบ (Multimodal Navigation Service) เปนการออกแบบ 
แบบจําลองขอมูลใหมีสวนท่ีรองรับการรองขอและโตตอบเพ่ือแนะนําเสนทาง 

 
ดังน้ันจึงควรทําการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการจัดเสนทางและการนํารอง ไดเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏใน 
มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัด
เสนทางและการนํารอง เพ่ือใหการพัฒนาอุปกรณ เคร่ืองมือและระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของเกิดความ
สอดคลองกับหลักปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ และควรมีการสงเสริมเผยแพร ประชาสัมพันธ 
และสรางความเขาใจแกผูผลิต ผูบริโภค และผูเก่ียวของทุกระดับ ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การนํามาตรฐานฉบับน้ีไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 
 
 
 
 
 



 
บทนํา  
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
          “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 

ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System) หรือเรียกยอวา GPS ไดรับการ
นิยามโดยราชบัณฑิตยสถานในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2545 (ท่ีมาจาก 
เว็บไซตของราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th/) เปนระบบท่ีไดรับการพัฒนานับจากอดีตถึง
ปจจุบันเพ่ือวัตถุประสงคในการระบุตําแหนงของสถานท่ี ปรากฏการณ และส่ิงท่ีสนใจตาง ๆ 
หลักการทํางานโดยท่ัวไปของการกําหนดตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม GPS น้ัน จะมีการอางอิง
จากดาวเทียมซ่ึงมีความแมนยําสูง โดยสามารถหาตําแหนงไดทุกๆ แหงบนพ้ืนโลก จากหลักการ
ทํางานดังกลาวทําใหมีการนํา GPS มาประยุกตเพ่ือใชงานอยางแพรหลาย มีการติดต้ังอุปกรณเพ่ือใช
ในการนําทาง/นํารอง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของมนุษยหรือยานพาหนะแตละ
ประเภท  มีการใชงาน GPS ในภารกิจดานตางๆ อาทิ การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจ
ทางดานสมุทรศาสตร อีกท้ังยังสามารถนํามาใชในการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดหมายปลายทาง
ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว มีการนํา GPS ไปใชในการติดตามรถขนสงสินคา เพ่ือใหทราบวารถคัน
ดังกลาวมีรูปแบบการเดินทางลักษณะใด ตรวจสอบการสูญหายหรือสภาวะการเดินทางของ
ยานพาหนะ ปจจุบันมีการพัฒนาหรือประยุกตใชอุปกรณ GPS สําหรับการคนหาตําแหนงหรือใชนํา
ทาง เพ่ือเดินทางไปยังจุดหมายท่ีตองการ สามารถแสดงตําแหนงของจุดท่ีสนใจหรือเสนทางในการ
เดินทางควบคูกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  
 

อนาคตหากมีการพัฒนาอุปกรณท่ีใชสําหรับรองรับภารกิจในการจัดเสนทางและ               
นําทางของผูใชงานโดยไมมีมาตรฐานของระบบงานท่ีแนนอนและชัดเจนจะสงผลตอความ
นาเชื่อถือของการใชงานโดยรวม อีกท้ังอาจสงผลกระทบตอการพัฒนา  และใชงานระบบ                         
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย การพิจารณามาตรฐาน Multimodal Location Based Services for 
Routing and Navigation ซึ่งจัดทําโดย ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics) หรือ
คณะกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานดานภูมิสารสนเทศของ
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) 
จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนสําหรับประเทศไทย เพ่ือนํามาปรับใชเปนมาตรฐานขอกําหนดท่ี
เหมาะสมกับประเทศ อันจะมีสวนทําใหงานดานการใหบริการขอมูลเชิงตําแหนงหรือระบบ
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ใหบริการระบุตําแหนง มีกรอบของการใชงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังเปนการวางรากฐาน
ของระบบงาน และการควบคุมคุณภาพของการใหบริการ และการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของใหอยูใน
ระดับมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับ 
 

ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหเปนผูดําเนินโครงการจัดทําราง
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  “สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ
สําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง” (Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location 
Based Services for Routing and Navigation) ระยะเวลาในการดําเนินงาน 300 วัน ในโอกาสน้ี
ศูนยวิจัยปาไม จึงขอนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ครอบคลุมรายละเอียดใน
ขอบขายงานดานตาง ๆ ตามท่ีปรากฏในขอกําหนดขอบเขตงานโครงการฯ (TOR) ท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิ
จากท่ีไดดําเนินงานไปแลวตามที่ไดรายงานไวในรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 
  1)  ศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ISO/TC211 
 
  2)  สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19134:2006 Geographic 
Information/Geomatics - Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation เพ่ือ
จัดทําเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับประเทศไทย 
 

3)  จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลาย
รูปแบบสําหรับการแสดงเสนทางและการนํารอง”  
 

4)  เพ่ือเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
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1.3  เปาหมาย 
 

1)  ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลาย
รูปแบบ สําหรับการแสดงเสนทางและการนํารอง ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศและการ
ใชงานของประเทศไทย 
 

2)  รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ
สําหรับการแสดงเสนทางและการนํารอง” เพ่ือใชเปนมาตรฐานกลางของประเทศไทย 
 

3)  แนวทางการประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และมาตรการสงเสริมให
หนวยงานตางๆ สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทาง และการนํารอง มีดังน้ี 
 

1)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19134:2006 และ
มาตรฐานที่เก่ียวของตามที่มีการอางถึงในเน้ือหาของ ISO 19134:2006 เพ่ือใชเปนแนวทางของการ
จัดทําขอกําหนดที่เก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทางและ
การนํารอง 
 

2)  สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียดของระบบใหบริการระบุตําแหนง
หลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 

3)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอแนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น รวมท้ังการ
ทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 2 คร้ัง 
คร้ังละ 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 30 คน 
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4)  วิเคราะห และจัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ
สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับการพัฒนา และ 
การประยุกตใชงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

 
5)  วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน/การ

ประเมินตามมาตรฐาน/การรับรองมาตรฐาน รวมถึงคุณสมบัติขององคกร บทบาท อํานาจหนาท่ี 
ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การประเมิน และรับรองตามมาตรฐาน 
 

6)  จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลาย
รูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง” เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับการใช
งานการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน/การประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน สําหรับประเทศไทย 
 

7)  การสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ จํานวนไม
นอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 
 

8)  จัดทําเอกสารรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ขางตน รวมท้ังขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว
ทางการใชงาน/การบังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1-5 ป 
 
1.5  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการศึกษาจํานวน 300 วัน 
 
1.6 คณะท่ีปรึกษา 
 
 ท่ีปรึกษาโครงการ นายสมพร ตันหัน  วท.บ. (วนศาสตร) 

หัวหนาโครงการ  ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารตัน D.Agr. (Forest Engineering) 
นักวิจัย   ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ  Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

ร.ท.วรายุ บุญชัย   วศ.บ. (สํารวจ) 
ผูประสานงาน  น.ส.ดาริกา มุสิกุล  วท.บ. (วนศาสตร) 
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1.7  โครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ 
 

รายงานฉบับสมบูรณท่ีศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําข้ึน 
เพ่ือเสนอตอสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 
1)   บทนํา 
 กลาวถึงหลักการและเหตุผลของการดําเนินโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐาน

ระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
แสดงเสนทางและการนํารอง” วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 
องคประกอบของคณะท่ีปรึกษา และรายละเอียดโครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ 

 
2) ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 แสดงเห็นถึงแผนการดําเนินงาน และวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามท่ีปรากฎ
ในสวนของขอบเขตการดําเนินงาน พรอมท้ังแสดงใหทราบถึงระยะเวลาการดําเนินงานในแตละ
กิจกรรม 
 

3)  ผลการศึกษา 
 ประกอบดวยสวนของการสรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19134:2006 รวมถึง

การศึกษาเอกสารมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังนําแสดงผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ ในประเทศท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานจัดเสนทางและนํารอง แหลงขอมูลจาก
ตางประเทศ 
 

4) ขอเสนอแนะ 
 เปนสวนท่ีคณะที่ปรึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบ/การประเมิน/
การรับรอง และคุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการ
ทดสอบ/การประเมิน และรับรอง และยังไดนําเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงาน/การ
บังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1 – 5 ป 
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5) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะท่ีปรึกษาไดนําเสนอขอมูลผลสรุปและขอคิดเห็นจากผูเขารวมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจํานวน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสาร 
สนเทศ “Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing 
and Navigation” ครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคาร ท่ี 8 มกราคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ 
โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพ ผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสาร 
สนเทศ “Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing 
and Navigation” ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 14 สิงหาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ 
โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพ ผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 3 ในหัวขอ การนําเสนอผลการศึกษาการ 
จัดทํารางมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดง
เสนทางและการนํารอง“Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based 
Services for Routing and Navigation” เมื่อวันศุกร ท่ี 26 ธันวาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 
น. ณ โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพ ผูเขารวมประชุม จํานวน 128 คน 

 
อีกท้ังไดนําเสนอรูปแบบการทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐานสารสนเทศ

ภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง 
 

6) ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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บทท่ี 2 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 
2.1 แผนการดําเนินงาน และวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
 

ท่ีปรึกษาไดจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการจัดทํารางมาตรฐานระบบ
สารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทาง
และการนํารอง โดยประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี 
 

1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19134:2006 และ 
มาตรฐานท่ีเก่ียวของตามท่ีมีการอางถึงในเน้ือหาของ ISO 19134:2006 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดทําขอกําหนดที่เก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทางและ
การนํารอง 
 

2) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียดของระบบใหบริการระบุตําแหนง 
หลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอแนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น รวมท้ังการ 
ทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐานจากกลุมบุคคลที่เก่ียวของ 
 

4) วิเคราะห และจัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ 
สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับการพัฒนา และ
การประยุกตใชงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
 

5) วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน / การ 
ประเมินตามมาตรฐาน / การรับรองมาตรฐาน รวมถึงคุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจ
หนาท่ี ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ / การประเมิน และรับรองตามมาตรฐาน 
 
 
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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6) จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูป 
แบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง” เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับ การใชงาน 
การทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน / การประเมิน และการรับรองตามมาตรฐานสําหรับประเทศ
ไทย 
 

7) การสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
 

8) เอกสารรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ขางตน รวมท้ังขอเสนอแนะเก่ียวกับ แนวทาง 
การใชงาน / การบังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1-5 ป 
 

2.1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19134:2006 
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของตามท่ีมีการอางถึงในเน้ือหาของ ISO 19134:2006 เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การจัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง 
และการนํารอง 
  

วิธีการดําเนินงาน 
 
1) กําหนดกรอบ และแผนการทํางาน รวมท้ังกําหนดหนาท่ีในการทํางานใหแกคณะนักวิจัย  

ท่ีประกอบดวย 

• ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

• ผูเชี่ยวชาญดานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 

• ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ 
   

2) ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ISO 19134:2006 (Location Based Services - Multimodal  
Routing and Navigation) รวมถึงเอกสารหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีมีการอางถึงในเอกสาร ISO 
19134:2006 
 

3) กําหนดแนวทางการจัดทํารางมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ 
สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง บนพ้ืนฐานการวิเคราะหจากคณะนักวิจัยโครงการ  
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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2.1.2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียดของระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
   

วิธีการดําเนินงาน 
 

1) ท่ีปรึกษาไดทําการรวบรวม จําแนก แจกแจง และจัดทําบัญชีรายชื่อหนวยงานที่เก่ียว 
ของกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง                 
โดยแบงการสืบคนออกเปน 

• สืบคนจากฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐ 

• สืบคนจากเอกสาร และวารสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยคนหาจากระบบฐาน    
ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบอกรับ อาทิ SCOPUS, Science Direct และ SciFinder เปนตน 

• สืบคนขอมูล ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และระบบฐานขอมูลอื่นๆ ท่ี 
เก่ียวของ โดยใช Search Engine ท่ีมีการใชงานอยางแพรหลาย อาทิ Google Search (http://www. 
google.com/) Yahoo Search (http://search.yahoo.com/) Altavista (http://www.altavista.com/) 
Info.com (http://info.com/) Wikipedia (http://en.wikipedia.org/) Ask.com (http://www.ask.com/) 
และ msn (http://www.msn.com/) 

• สอบถามไปยังหนวยงานท่ีคาดหวังวาจะเก่ียวของโดยตรง 

• สอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังในและตาง 
ประเทศ 
 

2) ท่ีปรึกษาไดดําเนินการสอบถามรูปแบบและรายละเอียดของระบบท่ีหนวยงานตาง ๆ  
มีอยู ดวยแบบสอบถาม โดยใชบัญชีรายชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบใหบริการระบุตําแหนง
หลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทาง และการนํารองท่ีไดจากการสืบคน 
 

3) จัดทําแผนผังแสดงรูปแบบ และรายละเอียดของระบบท่ีหนวยงานตาง ๆ มีอยู พรอมท้ัง 
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของการทํางาน และบริการในแตละระบบ พรอมท้ังจัดทํารายงานชี้แจง
ปญหา และอุปสรรคในการทํางานของแตละระบบ 
 
 
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอแนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น รวมท้ัง
การทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐาน จากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 2 
ครั้ง ครั้งละ 1 วัน และมีผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 30 คน 

 
วิธีการดําเนินงาน 

 
1) ท่ีปรึกษาไดจัดทําเอกสาร ISO 19134:2006 ตนฉบับภาษาอังกฤษ และดําเนินการแปล  

เอกสาร ISO 19134:2006 เปนภาษาไทยเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดอานทําความเขาใจในเบ้ืองตน โดย
จัดสงใหกับหนวยงานที่เก่ียวของกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดง
เสนทางและการนํารอง พรอมท้ังสอบถามขอเสนอแนะ และแนวคิดของแตละหนวยงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับ ISO 19134:2006 
 

2) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความเขาใจ และรับฟงขอคิดเห็นจาก 
หนวยงานที่เก่ียวของกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และ
การนํารอง โดยแบงการประชุมออกเปน 2 ครั้ง ไดแก 
 

-   ครั้งท่ี 1: ระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน โดยมี 
วัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง และทําความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นขั้นตนจากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกําหนดใหกลุมเปาหมาย
ท่ีเชิญมาเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนหนวยงานในทุกภาคสวนท่ีเปนผูผลิตอุปกรณท่ีเก่ียวของ
กับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง ผูใชขอมูล
ตาง ๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถาบัน/องคกรเอกชน รวมตลอดถึง
ผูผลิต และใหบริการแผนท่ีตอรางมาตรฐานท่ีจะไดจัดทําขึ้น อีกท้ังท่ีปรึกษาจะไดรับทราบถึง
เทคโนโลยีในปจจุบัน ท่ีใชสําหรับการระบุตําแหนง และนํารอง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหในข้ันตอนตอไป  
 

-   ครั้งท่ี 2: ระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน โดยมี 
วัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมตอเน่ืองจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 และรับทราบขอมูล เน้ือหา และแนวทางเพ่ือเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานในข้ันตอนของการยกรางมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารองโดยมีกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเปน
กลุมเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 รวมท้ังไดจัดใหมีการทดสอบความเปนไปไดของ
การใชมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

2.1.4 วิเคราะห และจัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ
สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับการพัฒนา และ
การประยุกตใชงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 
  จัดทําขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดง
เสนทาง และการนํารอง โดยนําผลท่ีไดจากการประชุมในหัวขอ 2.1.3 มาประกอบการพิจารณาโดย
คณะท่ีปรึกษา  จากน้ันไดดําเนินการวิเคราะห พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะ แนวทางในการ
ดําเนินการเพ่ือยกรางขอกําหนดท่ีเหมาะสมตอการประยุกตใชงานในประเทศไทย 
 

2.1.5 วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน / 
การประเมินตามมาตรฐาน / การรับรองมาตรฐาน รวมถึงคุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจ
หนาท่ี ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ / การประเมิน และรับรองตามมาตรฐาน 
  

วิธีการดําเนินงาน 
 
  ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดทําเอกสาร และขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบการเขากันได
ตามมาตรฐาน / การประเมินตามมาตรฐาน / การรับรองมาตรฐาน รวมถึงคุณสมบัติของ องคกร 
บทบาท และอํานาจหนาท่ี ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ / การประเมิน และรับรองตาม
มาตรฐาน  
 

2.1.6 จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลาย
รูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง” เพ่ือใชเปนมาตรฐานขอกําหนดสําหรับ                            
การใชงาน การทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน / การประเมินและการรับรองตามมาตรฐานสําหรับ
ประเทศไทย 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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วิธีการดําเนินงาน 
 
  ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง” โดยมีรายละเอียดท่ีระบุถึง
ขอกําหนดสําหรับการใชงาน การทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน การประเมิน และการรับรอง
ตามมาตรฐานสําหรับประเทศไทย 
 

2.1.7 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ี
เก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน และผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 

1) ท่ีปรึกษาไดจัดทําเอกสารรางมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ 
สําหรับการแสดงเสนทาง และการนํารอง พรอมท้ังจัดสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะ
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เพ่ือใหแตละหนวยงานไดมีเวลาศึกษา
รางมาตรฐานฯ อยางลึกซ้ึง 
 

2) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน โดยมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา  
120 คน เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ อาทิ หนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน เพ่ือใหทุกภาคสวนไดทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินงานภายใตรางมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทาง 
และการนํารอง 
 

2.1.8 เอกสารรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ขางตน รวมท้ังขอเสนอแนะเก่ียวกับ แนว
ทางการใชงาน / การบังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1-5 ป 
 

วิธีการดําเนินงาน 
  
 
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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1) จัดทําเอกสารรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสาร- 
สนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและ
การนํารอง โดยนําเอาขอเสนอแนะท่ีไดรวบรวมจากการรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของจากการจัด
สัมมนาในขอ 2.1.7 มาประกอบการพิจารณา 
 

2) จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูป 
แบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง  ขอกําหนดและรูปแบบการบังคับใชรวมถึง                       
แนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1 – 5 ป เพ่ือมอบหมายใหสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ตอไป 
 
2.2 ระยะเวลาการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
 
 สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของโครงการ ท่ีปรึกษาขอนําเสนอใน
ลักษณะของ Gant Chart หรือผังแสดงกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมตางๆ (ตารางที่ 2-1) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1 สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19134:2006 
 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization: ISO) เปนหนวยงานในการจัดเตรียมมาตรฐานระหวางประเทศ โดยงานทางดาน
ภูมิสารสนเทศหรือ Geographic Information /Geomatics มีคณะกรรมการวิชาการชุดท่ี 211 หรือ 
Technical Committee 211 (ISO/TC 211) ดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐาน ซ่ึงประเทศไทยไดเขา
เปนสมาชิก และรวมดําเนินงานการพัฒนามาตรฐานรวมกับ ISO/TC211 ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ตอเน่ือง
จนถึงปจจุบัน  ISO/TC211 กําหนดมาตรฐานสําหรับขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข โดยกลุมของ
มาตรฐานในชุด 191xx เปนเรื่องเก่ียวกับวัตถุหรือส่ิงท่ีปรากฎข้ึนในธรรมชาติท้ังโดยทางตรงหรือ
ทางออมท่ีเ ก่ียวของกับขอมูลเชิงตําแหนงบนโลก  การกําหนดมาตรฐานในชุดดังกลาวมี               
การอางอิงหรือเชื่อมโยงกับมาตรฐานเทคโนโลยีอื่นท่ีเหมาะสม รวมถึงกรอบของการพัฒนา และ
ประยุกตใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
 

สําหรับมาตรฐานตาง ๆ ท่ีดูแลรับผิดชอบโดย ISO/TC211 น้ัน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศฯ (สทอภ., 2550) ไดทําการจัดกลุมตามลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีคลายคลึง
กัน ดังน้ี 
 

กลุมท่ี 1: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Standards) หรือกลุม
มาตรฐานกรอบงาน (Framework Standards) ประกอบดวย 

 

• ISO 19101:2002 – Reference Model 

• ISO 19101-2:2002 – Reference Model – Part 2: Imagery 

• ISO 19103:2005 – Conceptual Schema Language 

• ISO 19104:2008 – Terminology 

• ISO 19105:2000 – Conformance and Testing 
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• ISO 19106:2004 – Profiles 

• ISO 19135:2005 – Procedure for Registration of Geographical Information Items 
 

กลุมท่ี 2: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับการอธิบายเน้ือหาของขอมูล (Data Content) คําจํากัดความ
ขอมูล (Data Definitions) และการจําแนกประเภทตามรูปราง (Classification of Features) มาตรฐาน
กลุมน้ีประกอบไปดวย 

 

• ISO 19110:2005 – Methodology for Feature Cataloguing 

• ISO 19115:2003 – Metadata 

• ISO 19115-2:2003 – Metadata part 2: Extension for Imagery and Gridded Data 

• ISO 19126:2008 – Profile FACC Data Dictionary 

• ISO 19131:2007 – Data Product Specifications 
 

กลุมท่ี 3: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับการอางอิงเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Referencing) มาตรฐานกลุมน้ี 
ประกอบไปดวย 

 

• ISO 19111:2003 – Spatial Reference by Coordinates 

• ISO 19112:2003 – Spatial Reference by Geographic Identifiers 

• ISO 19127:2005 – Geodetic Codes and Parameters 

• ISO 19130:2008 – Sensor Data Models for Imagery and Gridded Data 
 

กลุมท่ี 4: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับแบบจําลองขอมูลหลัก (Core Data Model) มาตรฐานกลุม
น้ีประกอบไปดวย 

 

• ISO 19107:2003 – Spatial Schema 

• ISO 19108:2002 – Temporal Schema 

• ISO 19115:2003 – Metadata 

• ISO 19109:2005 – Rules for Application Schema 

• ISO 19137:2007 – Core Profile of the Spatial Schema 
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• ISO 19141:2008 – Schema for Moving Features 
 

กลุมท่ี 5: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพขอมูล (Data Quality) ซ่ึงเปนกลุมมาตรฐานท่ี
ประกอบดวย 

 

• ISO 19113:2002 – Quality Principles 

• ISO 19114:2004 – Quality Evaluation Procedures 

• ISO 19115:2003 – Metadata 

• ISO 19138:2006 – Data Quality Measures 
 

กลุมท่ี 6: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับสัญลักษณและการแสดงลักษณะขอมูล (Symbology and 
Data Representation) 

 

• ISO 19117:2005 – Portrayal 
 

กลุมท่ี 7: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลของขอมูลหรือมาตรฐานการอธิบายขอมูล 
(Metadata) ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐาน ISO ดังตอไปน้ี 

 

• ISO 19115:2003 – Metadata 

• ISO 19115-2:2003 – Metadata Part 2: Extension for Imagery and Gridded Data 

• ISO 19139:2007 – Metadata – XML Schema Implementation 
 

กลุมท่ี 8: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการแลกเปล่ียนขอมูล (Data Exchange Formats) 
ประกอบไปดวยมาตรฐาน ISO ดังตอไปน้ี 

 

• ISO 19115:2003 – Metadata 

• ISO 19118:2005 – Encoding 

• ISO 19136:2007 – Geography Markup Language (GML) 
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กลุมท่ี 9: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับการแลกเปล่ียน และการบริการขอมูล (Data Interchange 
and Services) ซ่ึงเก่ียวกับมาตรฐาน ISO ดังตอไปน้ี 

 

• ISO 19116:2004 – Positioning Services 

• ISO 19119:2005 – Services 

• ISO 19125-1:2004 – Simple Feature Access - Part 1: Common Architecture 

• ISO 19125-2:2004 – Simple Feature Access – Part 2: SQL Option 

• ISO 19128:2005 – Web Map Service Interface 

• ISO 19132:2007 – Location Based Services – Reference Model 

• ISO 19133:2005 – Location Based Services – Tracking and Navigation 

• ISO 19134:2006 – Location Based Services–Multimodal Routing and Navigation 
 

กลุมท่ี 10: กลุมมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลภาพ (Imagery) ซ่ึงประกอบไปดวยมาตรฐาน ISO 
ดังตอไปน้ี 

 

• ISO 19101-2:2008 – Reference Model – Part 2: Imagery 

• ISO 19115-2:2009 – Metadata – Part 2: Imagery and Gridded Data 

• ISO 19123:2005 – Schema for Coverage Geometry and Functions 

• ISO 19129:2009 – Imagery, Gridded and Coverage Data Framework 

• ISO 19130:2006 – Sensor Data Models for Imagery and Gridded Data 
(ท่ีมา: http://gisportal.mot.go.th/motfgds/doc/isotc211/Part3ISOTC211.pdf) 

 
Xu (2007) ไดจัดกลุมมาตรฐานท่ีอยูในการพิจารณาของ ISO/TC211 ออกเปน 9 กลุม (ภาพ

ท่ี 3-1) ดังน้ี  

• Framework and Reference Model จํานวน 6 มาตรฐาน 

• Information Management จํานวน 7 มาตรฐาน 

• Information Communities จํานวน 6 มาตรฐาน 

• Geospatial Data Models and Operators จํานวน 5 มาตรฐาน 

• Geospatial Data Administration จํานวน 7 มาตรฐาน 



 
ผลการศึกษา                                                                    19 
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพ่ือจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
   “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

• Imagery จํานวน 4 มาตรฐาน 

• Geospatial Services จํานวน 10 มาตรฐาน 

• Information Communities จํานวน 6 มาตรฐาน 

• Location Based Services จํานวน 5 มาตรฐาน 

• Profiles and Functional Standards จํานวน 3 มาตรฐาน 
 

 
ภาพท่ี 3-1  กลุมมาตรฐานท่ีอยูในการพิจารณาของ ISO/TC211 จําแนกตาม Xu (2007) 
 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนพบวา ISO/TC211 สามารถเผยแพรมาตรฐาน ชุด 191xx ได 33 
มาตรฐานจากจํานวนมาตรฐานที่ไดรับการพิจารณาทั้งส้ิน 53 มาตรฐาน โดยมาตรฐาน ISO 
19134:2006 Location Based Services – Multimodal Routing and Navigation เปนหน่ึงในมาตรฐาน
ท่ีไดรับการเผยแพร และจากการจัดกลุมมาตรฐานตาง ๆ ท่ีดูแลรับผิดชอบของ ISO/TC211 โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พบวา ISO 19134:2006 
อยูในกลุมของมาตรฐานที่เก่ียวของกับการแลกเปล่ียน และการบริการขอมูล (Data Interchange and 
Services) โดยมีมาตรฐานที่นาสนใจไดแก ISO 19132:2007 Location Based Services – Reference 
Model และ ISO 19133:2005 Location Based Services – Tracking and Navigation 
 

ในการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร - ระบบ
ใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง (Geographic information 
/Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation) ไดนําเอกสาร ISO 
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19134:2006 Geographic Information - Location Based Services - Multimodal Routing and 
Navigation ฉบับปรับปรุงเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 จํานวน 48 หนา เปนเอกสารหลักในการ
พิจารณา (ภาพท่ี 3-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-2  หนาแรกของเอกสาร ISO 19134:2006 Geographic Information - Location Based 
Services - Multimodal Routing and Navigation 
 

ISO 19134:2006 Geographic Information - Location Based Services - Multimodal 
Routing and Navigation ประกอบดวย Package จาก ISO 19133:2005 จํานวน 5 Packages อัน
ประกอบดวย โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) การจัดเสนทางหลายรูปแบบ 
(Multimodal Routing) ขอจํากัดและคําปรึกษาหลายรูปแบบ (Multimodal Constraint and Advisory) 
ฟงกชั่นตนทุนหลายรูปแบบ (Multimodal Cost Function) และ บริการนํารองหลายรูปแบบ 
(Multimodal Navigation Service) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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3.1.2 โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) 
  

โครงขายหลายรูปแบบมี Class ยอยท้ังส้ิน 13 Classes ไดแก 

• MultimodalNetwork 

• TransferNode 

• TransferNodeType 

• Transfer 

• TransferLink 

• SingleModeNetwork 

• SingleModeTurn 

• SingleModeJunction 

• SingleModeLink 

• FixedScheduleRouteLink 

• FlexibleScheduleRouteLink 

• TransporationModeType 

• ScheduleInfo 
 

โครงขายหลายรูปแบบอธิบายถึงลักษณะของโครงขายในแตละรูปแบบการเดินทาง เพ่ือ
รองรับการจัดเสนทางและการนํารอง โดยมีองคประกอบสําคัญ ไดแก เสนทางยอยของทุกรูปแบบ
การเดินทาง  จุดเปลี่ยน (Transfer Node) ทําใหเกิดการการเปล่ียนแปลงการเดินทางจากรูปแบบหน่ึง
สูรูปแบบอ่ืน 
 

1) MultimodalNetwork 
 

เปนการรวมโครงขายรูปแบบการเดินทางเด่ียว (SingleModeNetwork) แตละรูปแบบ อาทิ 
รูปแบบการเดินทางดวยรถไฟฟา รูปแบบการเดินทางดวยรถไฟฟาใตดิน รูปแบบการเดินทางดวยรถ
ประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน Class MM_Multimodal Network ท่ีปรากฎ
ในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-3) ไดใชประโยชน Class ตาง ๆ ในเอกสารISO 19133:2005 
ดังตอไปน้ี 
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• NT_Network จาก Package Network Model (ภาพท่ี 3-4) 

• NT_TransferNode และ NT_CombinedNetwork จาก Package Combined 
Networks (ภาพท่ี 3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-3  NT_CombinedNetwork และ NT_TransferLink จาก Package Combined Networks 

 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-4  NT_Network จาก Package Network Model 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-5  NT_TransferNode และ NT_CombinedNetwork  จาก Package Combined Networks  

 
2) TransferNode 

 
ใชสําหรับแสดงจุดเชื่อมตอระหวางเครือขายการเดินทางรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชเปนจุดใน

การเปล่ียนโครงขาย Class MM_TransferNode ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-6) มี
การใชประโยชน Class ตาง ๆ ในเอกสาร ISO 19133:2005 ดังตอไปน้ี 

• NT_Network จาก Package Network Model (ภาพท่ี 3-4) 

• NT_JunctionType จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-7) 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-6  ผังองคประกอบของ MM_TransferNode 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-7  NT_ JunctionType จาก Package Turn and Junction  
 

3) TransferNodeType 
 

ใชสําหรับกําหนดคาใหกับ TransferNode อาทิ ปายรถเมล ปายหยุดจอดรับสงผูโดยสาร
ของการเดินทางดวยรถไฟฟา ชานชาลา หรือทาเรือ โดยรายละเอียด TransferNodeType ท่ีมีการระบุ
ไวในเอกสาร ISO 19134:2006 ประกอบดวย 

• BusStop 

• TaxiStop 

• SubwayStation 

• LightrailStation 

• RailwayStation 

• InterCityBusTerminal 

• Platform 

• Gate 

• Port 

• Airport 

• ParkAndRide 

• PublicParkingLot 

• PrivateParkingLot 
 

Class MM_TransferNodeType ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-8) มีการ 
อางถึง Class NT_JunctionType จาก Package Turn and Junction ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพ
ท่ี 3-7) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-8  ผังองคประกอบของ MM_TransferNodeType 
 

4) Transfer 
 

ใช สําหรับแสดงรูปแบบการเปล่ียนการเดินทาง  ท้ังในสวนของเสนทางท่ี เข า สู 
TransferNode และสวนของเสนทางท่ีออกจาก TransferNode Class MM_Transfer ท่ีปรากฎใน
เอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-9) มีการอางถึง Class NT_Transfer จาก Package Combined 
Network ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-10) 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006:2006 
ภาพท่ี 3-9  ผังองคประกอบของ MM_Transfer  
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-10  NT_Transfer จาก Package Combined Network  
 

5) TransferLink 
 

ใชสําหรับแสดงเสนเชื่อมตอในโครงขายขายหลายรูปแบบ Class MM_TransferLink ท่ี
ปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพที่ 3-11) มีการอางถึงในเอกสาร ISO 19133:2005 ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

• NT_TransferLink จาก Package Combined Network (ภาพท่ี 3-12) 

• NT_CombinedNetwork จาก Package Combined Network (ภาพที่ 3-13) 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-11  ผังองคประกอบของ MM_TransferLink   

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-12  NT_TransferLink จาก Package Combined Network  



 
ผลการศึกษา                                                                    27 
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพ่ือจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
   “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-13  NT_CombinedNetwork จาก Package Combined Network  

 

6) SingleModeNetwork 
 

ใชสําหรับแสดงรูปแบบการเดินทางในโครงขาย อันประกอบดวย 

• IntracityBus 

• IntercityBus 

• ShuttleBus 

• RovingBus 

• Subway 

• Lightrail 

• Tram 

• Railway 

• HighSpeedRailway 

• Ferry 

• Airway 

• Walk 

• Bike 

• Taxi 
 

Class MM_SingleModeNetwork ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี3-14) มีการ
อางถึง Class NT_Network จาก Package Network Model ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-4) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-14  ผังองคประกอบของ MM_SingleModeNetwork 
 

7) SingleModeTurn 
 

ใชสําหรับแสดงกลไกในการเปล่ียนเสนทางในแตละโครงขาย Class MM_Single 
ModeTurn ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-15) มีการอางถึงเอกสาร ISO 
19133:2005 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

• NT_Turn จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-16) 

• NT_Link จาก Package Link (ภาพท่ี 3-17) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-16 NT_Turn จาก Package Turn and Junction  
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-17  NT_Link จาก Package Link  
 

8) SingleModeJunction 
 

เปนการแสดงจุดหรือตําแหนงท่ีจะเกิดการเล้ียวของเสนทางในแตละโครงขาย Class MM_  
SingleModeJunction ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-18) มีการอางถึงเอกสาร ISO 
19133:2005 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

• NT_Turn จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-16) 

• NT_Junction จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-19) 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-18 ผังองคประกอบของ MM_SingleModeJunction 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-19  NT_Junction จาก Package Turn and Junction  
 

9) SingleModeLink 
 

เปนการอธิบายสวนของเสนทางในแตละรูปแบบการเดินทาง Class MM_SingleModeLink 
ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-20) มีการอางถึงเอกสาร ISO 19133:2005 ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

• NT_Turn จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-16) 

• NT_Link จาก Package Link (ภาพท่ี 3-17) 
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ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-20 ผังองคประกอบของ MM_SingleModeLink 
 

10) FixedScheduleRouteLink 
 

ใชอธิบายสวนของเสนทางในรูปแบบการขนสงสาธารณะ ซ่ึงสรางจากตารางเวลาท่ีกําหนด
ไวแนนอน 
 

11) FlexibleScheduleRouteLink 
 

ใชอธิบายเสนทางยอยท่ีไมไดถูกสรางข้ึนบนฐานของตารางเวลาท่ีกําหนดไวแนนอน สวน
ของเสนทางอาจจะถูกเลือกโดยผูเดินทางเอง ตัวอยางเชน รูปแบบการเดินทางดวยรถแท็กซี่ ซ่ึง
เสนทางยอยอาจถูกกําหนดโดยนักเดินทางหรือคนขับรถแท็กซ่ี แตไมไดถูกกําหนดไวกอนหนา 
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 12) TransporationModeType 
 
อธิบายรูปแบบการเดินทางซ่ึงประกอบดวย 

• IntracityBus 

• IntercityBus 

• ShuttleBus 

• RovingBus 

• Tram 

• HighSpeedRailway 

• Airway 

• Bike 

• Taxi 
 

Class MM_TransportationModeType ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-21)                            
มีการอางถึง Class NT_RouteSegmentCategory จาก Package Link ในเอกสาร ISO 19133:2005 
(ภาพท่ี 3-22) 

 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-21 ผังองคประกอบของ MM_TransportationModeType 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-22  NT_RouteSegmentCategory จาก Package Link 
 

13) ScheduleInfo 
 
อธิบายตารางเวลาสําหรับสวนของเสนทางท่ีกําหนดไวแนนอน Class MM_ScheduleInfo 

ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพที่ 3-23) มีการอางถึง Class TM_Primitive จาก Temporal 
Objects ในเอกสาร ISO 19108:2002 โดย TM_Primitive ประกอบดวย 2 Subclass ไดแก 
TM_GeometricPrimitive (ภาพท่ี 3-24) และ TM_Topological Primitive (ภาพท่ี 3-25) 

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-23 ผังองคประกอบของ MM_ScheduleInfo 
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 ท่ีมา:  ISO 19108:2002 
ภาพท่ี 3-24 TM_GeometricPrimitive จาก Temporal Objects  

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19108:2002 
ภาพท่ี 3-25 TM_TopologicalPrimitive จาก Temporal Objects  
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3.1.3 การจัดเสนทางหลายรูปแบบ (Multimodal Routing) 
 

สําหรับองคประกอบของการจัดเสนทางหลายรูปแบบ มี Class ยอยไดแก 
 
 1) Route 
 

ใชอธิบายเสนทางการเดินทาง รวมท้ังจุดเริ่มตนและจุดหยุดของแตละเสนทาง Class  
MM_Route ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-26) มีการอางถึงเอกสาร ISO 
19133:2005 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

• NT_Route จาก Package Route (ภาพท่ี 3-27) 

• NT_Waypoint จาก Package Network Model (ภาพท่ี 3-28) 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-26 ผังองคประกอบของ MM_Route 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-27 NT_Route จาก Package Route  

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-28 NT_Waypoint จาก Package Network Model  
 

2) RouteSummary 
 

ประกอบดวยขอมูลสรุปของเสนทาง โดยเปนคุณสมบัติเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเตรียมการใหบริการ
เลือกเสนทางหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม Class MM_ RouteSummary ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 
19134:2006 (ภาพท่ี 3-29) มีการอางถึงเอกสาร ISO 19133:2005 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

• NT_RouteSummary จาก Package Route (ภาพท่ี 3-30) 

• NT_NetworkPosition จาก Package Network Model (ภาพท่ี 3-31) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-29 ผังองคประกอบของ MM_RouteSummary 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-30 NT_RouteSummary จาก Package Route  
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-31 NT_NetworkPosition จาก Package Network Model  
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3) RouteSegment 
 

ใชสําหรับอธิบายเสนทางยอย โดย Class MM_RouteSegment ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 
19134:2006 (ภาพที่ 3-32) มีการอางถึง Class NT_Route จาก Package Route ในเอกสาร ISO 
19133:2005 (ภาพท่ี 3-27) 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-32 ผังองคประกอบของ MM_RouteSegment 
 

4) FixedScheduleRouteSegment 
 
 ใชสําหรับอธิบายสวนของเสนทางท่ีกําหนดตารางเวลาไวแนนอน 
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5)FlexibleScheduleRouteSegment 
 
 ใชสําหรับอธิบายสวนของเสนทางท่ีไมไดกําหนดตารางเวลาแนนอน 
 

6) TripScheme 
 
ใชสําหรับอธิบายการเดินทางสําหรับนักเดินทางหรือผูควบคุมบนโครงขายหลายรูปแบบ 

Class MM_TripScheme ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพที่ 3-33) มีการอางถึงเอกสาร 
ISO 19133:2005 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

• NT_Maneuver จาก Package Route (ภาพท่ี 3-34) 

• NT_Turn จาก Package Turn and Junction (ภาพท่ี 3-16) 

• NT_Transfer จาก Package Combined Networks (ภาพที่ 3-10) 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-33 ผังองคประกอบของ MM_TripScheme 
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 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-34 NT_Maneuver จาก Package Route  

 
3.1.4 ขอจํากัดและคําปรึกษาหลายรูปแบบ (Multimodal Constraint and Advisory) 

 
ขอจํากัดหลายรูปแบบ (Multimodal Constraint) ไดกําหนดคุณสมบัติของการเช่ือมโยง 

(Link) หรือ การเปล่ียน (Turn) ตางๆ โดยอางอิงจาก NT_Constraint ท่ีปรากฏใน ISO 19133:2005 
แลวกําหนดคุณลักษณะอ่ืนสําหรับ Multimodal Transportation เพ่ิมเติมเขามา  อาทิ คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน เชน ทางหามผานในบางชวงเวลา หามเล้ียวขวา ยานพาหนะที่อนุญาตหรือไมอนุญาตให
ผาน เชน หามรถท่ีมีขนาดหรือนํ้าหนักเกินพิกัด หามรถจักรยานยนต เปนตน หรือการระบุลักษณะ
ของทางชันหรือทางโคง สวนคุณลักษณะท่ีกําหนดเพ่ิม คือ รูปแบบการเดินทางท่ีผูเดินทางตองการ
ใชหรือเลือกเปนการเฉพาะ เชน ตองการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางเทาน้ัน 
 
 สําหรับคําปรึกษาหลายรูปแบบ (Multimodal Advisory) เปนการออกแบบแบบจําลอง
ขอมูลใหสามารถจัดเก็บคําอธิบายตางๆ สําหรับผูขับข่ียานพาหนะ เพ่ือชวยในการเดินทาง หรือชวย
นําทาง เชน จุดสังเกตทางเช่ือม ทางแยก ทางลัด เปนตน และใน ISO 19134:2006 ไดเพ่ิมเติม
คําอธิบายสําหรับจุดท่ีเขาและออกจากระบบขนสง  สําหรับกรณีผู เดินทางผาน Multimodal 
Transportation (มนตศักด์ิ, 2549) ขอจํากัดและคําปรึกษาหลายรูปแบบมีองคประกอบยอยดังน้ี 
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1) AdvisoryCategory 
 

เปนการระบุคําแนะนําท่ีเหมาะสมแกการเดินทางใหแกผูใชงาน เพ่ือท่ีจะสามารถเดินทาง
ไปสูจุดหมายปลายทาง  Class MM_AdvisoryCategory ท่ีปรากฏในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพ
ท่ี 3-35) มีการอางถึง Class NT_AdvisoryCategory จาก Package Constraint and Advisory ใน
เอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-36) 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-35 ผังองคประกอบของ MM_AdvisoryCategory 
 

 
ท่ีมา:  ISO 19133:2005 

ภาพท่ี 3-36 NT_AdvisoryCategory จาก Package Constraint and Advisory  
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2) ModeConstraint 
 

เปนการกําหนดเสนทางโดยนักเดินทางในแตละรูปแบบ Class MM_ModeConstraint ท่ี
ปรากฏในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-37) มีการอางถึง Class NT_Constraint จาก Package 
Constraint and Advisory ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-38) 

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-37 ผังองคประกอบของ MM_ModeConstraint 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-38 NT_Constraint จาก Package Constraint and Advisory  
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3.1.5 ฟงกช่ันตนทุนหลายรูปแบบ (Multimodal Cost Function) 
 

ใชสําหรับเสนอแนะความคุมคาของคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ
เลือกเสนทางการเดินทาง ฟงกช่ันตนทุนหลายรูปแบบไดยึดเอา NS_CostElements จาก Package 
Cost Function ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-39) เปนหลักและเพ่ิมเติมMN_WayPointsCost 
เขาไป 
 

 
ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-39  NS_CostElements จาก Package Cost Function  
 

ฟงกชั่นตนทุนหลายรูปแบบมีเพียงองคประกอบยอยเดียวคือ 
 
1) WayPointsCost 

 
ใชอธิบายความส้ินเปลืองเงินท่ีสัมพันธกับกิจกรรมท่ีจุดตาง ๆ อาทิ การจอดรถ การเขาพัก  และการ
ทานอาหาร Class MN_ WayPointsCost ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-40) มีการ
อางถึง Class NS_MonetaryCost จาก Package Cost Function ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพที่ 
3-41) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-40 ผังองคประกอบของ MN_WayPointsCost 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-41 NS_MonetaryCost จาก Package Cost Function  
 

3.1.6 บริการนํารองหลายรูปแบบ (Multimodal Navigation Service) 
 

บริการนํารองหลายรูปแบบเปนการออกแบบแบบจําลองขอมูลใหมีสวนท่ีรองรับการรอง
ขอและโตตอบเพ่ือแนะนําเสนทาง โดยประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
 

1) RouteRequest 
 

เปนการกําหนดรูปแบบของการเดินทาง โดยระบุจุดเร่ิมตน (Starting Point)  จุดกําหนด
เสนทาง (Waypoint) และจุดหมายปลายทาง (Ending Point) ของเสนทางท่ีตองการ Class 
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MN_RouteRequest ท่ีปรากฏในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-42) มีการอางถึง Class 
NS_RouteRequest จาก Package Navigation Service ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-43) 

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-42 ผังองคประกอบของ MN_RouteRequest 
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ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-43 NS_ RouteRequest จาก Package Navigation Service  
 

2) RoutePreference 
 

เปนการจัดหาชนิดของเสนทางยอยท่ีผูเดินทางพึงพอใจ Class MN_ RoutePreference ท่ี
ปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-44) มีการอางถึง Class NS_RoutePreference จาก 
Package Preferences ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพที่ 3-45) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-44 ผังองคประกอบของ MN_RoutePreference 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-45 NS_RoutePreference จาก Package Preferences  
 

3) Instruction 
 
รูปแบบของคําแนะนําการเดินทางในเสนทางเดียว หรือ คําแนะนําสําหรับเสนทางหลาย

รูปแบบ Class MN_ Instruction ท่ีปรากฎในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-46) มีการอางถึง 
Class NS_Instruction จาก Package Navigation Service ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี 3-47) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-46 ผังองคประกอบของ MN_Instruction 
 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-47 NS_Instruction จาก Package Navigation Service  
 

4) CostFunctionCode 
 

ใชอธิบายคาใชจายท่ีเกิดขึ้นแตละเสนทางการเดินทาง Class MN_CostFunctionCode ท่ี
ปรากฏในเอกสาร ISO 19134:2006 (ภาพท่ี 3-48) มีการอางถึง Class NS_CostFunctionCode จาก 
Package Navigation Service ในเอกสาร ISO 19133:2005 (ภาพท่ี3-49) 
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 ท่ีมา:  ISO 19134:2006 
ภาพท่ี 3-48 ผังองคประกอบของ MN_CostFunctionCode 

 

 
 ท่ีมา:  ISO 19133:2005 
ภาพท่ี 3-49 NS_CostFunctionCode จาก Package Navigation Service  
 
3.2 การศึกษามาตรฐานและเอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ 
 
 มาตรฐานในชุด ISO 191xx เปนมาตรฐานสําหรับงานทางดานภูมิสารสนเทศสําหรับใช
จัดทําโครงสรางมาตรฐานของขอสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับวัตถุและปรากฏการณซึ่งมีสวน
สนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมสําหรับการบอกสถานท่ีบนโลก มาตรฐานในชุดท้ังกลาวจะระบุ
วิธีการ เครื่องมือ และบริการสําหรับการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตรรวมไปถึงการใหคําจํากัดความ 
การไดมา การวิเคราะห การเขาถึง การนําเสนอ และการเปล่ียนแปลงขอมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิคสระหวางผูใชงาน ระบบ และสถานที่ท่ีแตกตางกัน จากภาพที่ 3-50 แสดงใหเห็นวา
มาตรฐานในชุด ISO 191xx ท่ีเก่ียวของกับสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถจัดแบงออกเปน 5 กลุม
สําคัญ โดยท่ีแตละกลุมสามารถรวมแนวคิดทางภูมิสารสนเทศเขาดวยกัน 
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• Framework and Reference Model ครอบคลุมขอมูลท่ัวไปของชุดมาตรฐาน ISO  
191xx โดยท่ี Reference Model จะระบุองคประกอบท้ังหมดท่ีเก่ียวของและกําหนดวาองคประกอบ
ตาง ๆ จะรวมกันไดอยางไร Reference Model จะเก่ียวของและเชื่อมโยงกับลักษณะท่ีแตกตางกัน
ของมาตรฐานชุด 191xx และจะจัดหาสวนประกอบรวมกันสําหรับการติดตอส่ือสาร 

• Geographic Information จะกําหนดการเปล่ียนรหัส (Encoding) ขอมูลสารสนเทศ 
ภูมิศาสตรในการสงผานรูปแบบและวิธีการสําหรับการนําเสนอภูมิสารสนเทศซ่ึงเปนฐานสําหรับ
การทําแผนที่ (Cartography) เน้ือหาในสวนน้ีจะรวมถึงแวดวงของการกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม 
พรอมกับรูปแบบและสวนติดตอซ่ึงมีความสําคัญสําหรับการใชงานระบบนําทางดวยดาวเทียมในยุค
ปจจุบัน 

• Data Administration เก่ียวของกับการบรรยายหลักการประเมินทางดานคุณภาพ 
และปริมาณสําหรับชุดขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร Data Administration ยังรวมถึงการอธิบายขอมูล
หรือ Metadata เน้ือหาในสวนน้ียังครอบคลุมถึงการอางอิงเชิงพ้ืนท่ีสําหรับวัตถุ ท้ังท่ีเปนการอางอิง
ตําแหนงโดยตรงจากพิกัดหรือการใชอางอิงตําแหนงทางออมจากรหัสไปรษณีย ท่ีอยู และอ่ืน ๆ 

• Data Models and Operator เก่ียวของกับเรขาคณิตของโลก ฟเจอรเชิงพ้ืนท่ีและ 
ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของฟเจอรตาง ๆ ผานแบบจําลอง เน้ือหาในสวนไดมีการนิยามลักษณะเชิงพ้ืนท่ีท่ี
สําคัญและอธิบายความเช่ือมโยงของลักษณะเชิงพ้ืนท่ีตาง ๆ 

• Profiles and Functional Standard จะพิจารณาเทคนิค Profiling โดย Profiling  
ประกอบดวยการวาง Packages/Subset ของชุดมาตรฐานท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงานใน
แตละดานหรือเหมาะสมสําหรับผูใชงาน 
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 ท่ีมา: ISO 19101:2001 
ภาพท่ี 3-50 การรวมเขาดวยกันของสารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ฉะน้ันจะเห็นไดวาชุดมาตรฐาน ISO 191xx ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร
ไดใหความสนใจในการกําหนดความหมายพ้ืนฐานและโครงสรางของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
สําหรับการจัดการขอมูลและหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูล อีกท้ังยังกําหนดองคประกอบของ
บริการสารสนเทศภูมิศาสตรและพฤติกรรมขององคประกอบเหลาน้ันสําหรับวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการขอมูล 
 
 เน่ืองจากเอกสาร ISO 19134:2006 Geographic Information - Location Based Services - 
Multimodal Routing and Navigation ไดจัดทําขึ้นโดยอางอิงถึงเอกสาร ISO อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดแก 
 

• ISO 19101:2002 Geographic Information - Reference Model 

• ISO 19107:2003 Geographic Information - Spatial Schema 

• ISO 19108:2002 Geographic Information - Temporal Schema 

• ISO 19112:2003 Geographic Information - Spatial Referencing by Geographic                 
Identifiers 

• ISO 19133:2005 Geographic Information - Location Based Services - Tracking and  
Navigation 
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3.2.1 ISO 19101:2002 - Geographic Information - Reference Model 
 
 สําหรับเอกสาร ISO 19101:2002 Geographic Information - Reference Model ไดแนะนํา
โครงสรางมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตรในทางท่ีจะเกิดการใชงานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรใน
รูปแบบดิจิตอลเปนสากล Reference Model ไดบรรยายส่ิงจําเปนท้ังหมดสําหรับการจัดทํามาตรฐาน
และหลักการพ้ืนฐานในการนําไปพัฒนาและใชงานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ในการบรรยาย
ส่ิงจําเปนและหลักการดังกลาวขางตน Reference Model ไดจัดเตรียมวิสัยทัศนของการวางมาตรฐาน
ท่ีสามารถนําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไปผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล
ท่ีมีอยู เปนท่ีรูจัก และการประยุกต มาตรฐานฉบับน้ีตั้งใจท่ีจะใชกับการวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
นักวางแผนโปรแกรม (Program Planner) และนักพัฒนามาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตรรวมถึง
บุคคลอื่นท่ีเขาใจหลักการพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO ชุดน้ี 
 
 นอกเหนือจากความตองการประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรรูปแบบดิจิตอลในปจจุบัน 
การเพ่ิมขึ้นของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางผูใชงานยังเปนตัวชี้ถึงแนวทางพ้ืนฐานใน
การจัดการและใชงานขอมูลดิจิตอล และสําหรับขอมูลดิจิตอลจากแหลงตาง ๆ ยังมีสวนทําใหเกิด
การประยุกตท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 
 
 Reference Model ไดใชแนวคิดจาก ISO/IEC Open Systems Environment (OSE) โดย
บรรยายไวใน ISO/IEC TR 14252 และมาตรฐาน ISO 19101:2002 - Geographic Information - 
Reference Model จะไมกําหนดกฎระเบียบท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงหรือ
เทคนิควิธีการสําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

3.2.2 ISO 19107:2003 Geographic Information - Spatial Schema 
 

สําหรับเอกสาร ISO 19107:2003 Geographic Information - Spatial Schema ไดกําหนด เคา
รางเชิงแนวคิด (Conceptual Schema) สําหรับบรรยายและจัดการลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของฟเจอรทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Feature)  ฟเจอร (Feature) คือนามธรรมของปรากฎการณบนโลก ดังน้ัน
ฟเจอรทางภูมิศาสตรยอมหมายถึงฟเจอรท่ีสัมพันธกับการอางอิงตําแหนงบนโลก ขอมูลเวคเตอร 
(Vector Data) ประกอบดวยเรขาคณิตและทอพอโลยีแบบด้ังเดิม ซ่ึงอาจรวมหรือแยกออกจากกันใน
การสรางวัตถุซ่ึงแสดงออกดวยลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของฟเจอรทางภูมิศาสตร ขอมูลราสเตอร (Raster 
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Data) เกิดจากการแบงวัตถุบนพ้ืนผิวโลกเปนหนวยขนาดเล็ก โดยมีคาอรรถาธิบาย (Attribute 
Value) กําหนดในแตละหนวยยอย สําหรับเอกสาร ISO 19107:2003 Geographic Information - 
Spatial Schema จะเก่ียวกับขอมูลเวคเตอรเพียงอยางเดียว สําหรับแบบจําลองท่ีนิยามในเอกสารฉบับ
น้ี ลักษณะเชิงพ้ืนท่ีจะบรรยายดวยคาอรรถาธิบายเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Attribute) เพียงคาเดียวหรือ
มากกวา ซ่ึงไดรับจาก Geometric Object (GM_Object) หรือ Topological Object (TP_Object) 
 

เอกสารมาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเชิงพ้ืนท่ี (Standard Spatial 
Operation) สําหรับใชในการเขาถึง สอบถาม จัดการ ประมวลผล และแลกเปล่ียนขอมูลสําหรับ
สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวัตถุเชิงพ้ืนท่ีจนถึง 3 Topological Dimensions โดยฝงลงใน 
Coordinate Space มากถึงสามแกนดวยกัน 

 
3.2.3 ISO 19108:2002 Geographic Information - Temporal Schema 

 
 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19108:2002 Geographic Information - Temporal Schema ได
นิยามแนวคิดพ้ืนฐานท่ีตองการใชสําหรับบรรยายลักษณะชั่วคราว (Temporal Characteristic) ของ
สารสนเทศภูมิศาสตรซ่ึงนํามาจากโลกจริง ลักษณะช่ัวคราวของสารสนเทศภูมิศาสตรรวมถึงคา
อรรถาธิบายของฟเจอร (Feature Attribute) การดําเนินการฟเจอร (Feature Operation) ความสัมพันธ
ของฟเจอร (Feature Relationship) และองคประกอบของคําอธิบายขอมูล (Metadata Element) ซ่ึง
บรรจุคาเหลาน้ีในโดเมนช่ัวคราว (Temporal Domain) 
 
 การประยุกตคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางแพรหลายไดกอใหเกิดการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในหลากหลายสาขาวิชาเพ่ิมมากขึ้น สารสนเทศภูมิศาสตรมิไดจํากัด
ขอบเขตอยูท่ี 3-Dimensional Spatial Domain. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจํานวนมากตองการ
ขอมูลพรอมกับ Temporal Characteristic มาตรฐานเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual Schema) สําหรบั 
Temporal Characteristic จะเพ่ิมความสามารถใหกับสารสนเทศภูมิศาสตรในการใชสําหรับประยุกต
กับรูปแบบท่ีแนนอน อาทิ การจําลองแบบและแบบจําลองการคาดกาณ (Simulations and Predictive 
Modeling 
 

แนวคิดท่ีหลากหลายไดมีการกลาวถึงในเอกสารฉบับน้ีสามารถนําไปปรับใชไดตาม
สาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาสารสนเทศภูมิศาสตร ISO/TC 211 มิไดตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐาน
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ใหเปนอิสระสําหรับการบรรยายเวลา หากแต ISO/TC 211 เชื่อวามีความจําเปนท่ีจะตองจัดทํา
แนวทางท่ีเปนมาตรฐานในการอธิบาย Temporal Characteristic ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศและ
ฟเจอร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผูพัฒนาโปรแกรม และผูใชงานจะใชเคารางน้ีในการจัดเตรียม
ความเขาใจโครงสรางของขอมูล Temporal ท่ีสอดคลองกัน 
 
 จากอดีตท่ีผานมาฟเจอรของ Temporal Characteristic ไดใชในลักษณะของฟเจอร
อรรถาธิบายเฉพาะเรื่อง (Thematic Feature Attribute) ยกตัวอยางเชน ฟเจอรของอาคารอาจมีขอมูล
อธิบายเก่ียวกับวันท่ีกอสราง อยางไรก็ดีมีความนาสนใจเพ่ิมมากข้ึนในการบรรยายพฤติกรรมของ
ฟเจอรในลักษณะของฟงกช่ันเวลา ในอีกลักษณะหน่ึงการแสดงเสนทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
สามารถนําเสนอออกมาในลักษณะของชุดฟเจอรท่ีเรียกวา WayPoint โดยจะแทนดวยจุดและขอมูล
อรรถาธิบายที่มีคาเวลา พฤติกรรมในชวงเวลาตาง ๆ สามารถที่จะบรรยายอยางงายถามีการรวมเอา 
Temporal Dimension และ Spatial Dimension เขาดวยกันโดยจะแสดงเปน Spatiotemporal Object 
อาทิเชนเสนทางการเคล่ือนของวัตถุสามารถแทนดวยเสนโคงซ่ึงหมายถึงคาพิกัด x  y และ t 
 
 เอกสารฉบับน้ีไดเตรียมสําหรับการกําหนดมาตรฐานในการใชงานเวลารวมกับฟเจอร
อรรถาธิบาย อยางไรก็ดีเอกสารน้ีมิไดบรรยายถึงเรขาคณิตของฟเจอร (Feature Geometry) ใน
ลักษณะของการรวมเอาพิกัด Spatial และ Temporal 
 

3.2.4 ISO 19112:2003 Geographic Information - Spatial Referencing by Geographic 
Identifiers 
 
 สารสนเทศภูมิศาสตรประกอบดวยการอางอิงเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Reference) ซ่ึงเก่ียวของกับ
การนําเสนอขอมูลตําแหนงของฟเจอรบนโลก การอางองิเชิงพ้ืนท่ีสามารถแบงออกไดเปน 

• การอางอิงโดยใชพิกัด 

• การอางอิงโดยใชตัวระบุทางภูมิศาสตร (Geographic Identifier) 
 

สําหรับเอกสารมาตรฐาน ISO 19112:2003 - Geographic Information–Spatial Referencing  
by Geographic Identifiers จะพูดถึงเพียงแคการอางอิงโดยใชตัวระบุทางภูมิศาสตร ซ่ึงรูปแบบของ
การอางอิงเชิงพ้ืนท่ีแบบน้ีบางครั้งเรียกวา ‘Indirect’ การอางอิงเชิงพ้ืนท่ีโดยใชพิกัดสามารถติดตาม
ไดในเอกสารมาตรฐาน ISO 19101:2002 
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 ระบบอางอิงเชิงพ้ืนท่ีโดยใชตัวระบุทางภูมิศาสตรมิใชพิกัดพ้ืนฐานท่ีแนชัด แตวาเปน
ความสัมพันธกับตําแหนงซ่ึงกําหนดโดยฟเจอรหรือฟเจอรภูมิศาสตร (Geographic Feature) 
ความสัมพันธของตําแหนงไปยังฟเจอรอาจจะเปนในลักษณะ 
 

• การเก็บไวในท่ีจํากัด (Containment) เม่ือตําแหนงอยูในฟเจอรภูมิศาสตร เชน  
ตําแหนงตาง ๆ ในประเทศ 

• บนพ้ืนฐานของการวัดประจําทองถ่ิน (Local Measurement) เม่ือตําแหนงถูก 
กําหนดใหสัมพันธกับจุดหรือจุดถาวรในฟเจอรหรือฟเจอรภูมิศาสตร อาทิ ระยะทางตามแนวถนน
จากจุดเชื่อมตอกับถนนสายอ่ืน 

• ความสัมพันธท่ีไมชัดเจน เม่ือตําแหนงมคีวามสัมพันธเพียงเล็กนอยกับฟเจอรหรือ 
ฟเจอรภูมิศาสตร อาทิเชน ตําแหนงอยูติดกับอาคาร หรือ ตําแหนงอยูระหวางสองอาคาร 
 

จุดประสงคของเอกสารฉบับน้ีเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีจะนิยามและบรรยายระบบการอางอิง
เชิงพ้ืนท่ีโดยใชตัวระบุทางภูมิศาสตร อยางไรก็ดีเอกสารน้ีครอบคลุมเพียงการใหคําจํากัดความและ
การบันทึกฟเจอรอางอิง (Referencing Feature) และมิไดพิจารณารูปแบบความสัมพันธของตําแหนง
ซ่ึงสัมพันธกับฟเจอร 
 

3.2.5 ISO 19133:2005 Geographic Information - Location Based Services - Tracking 
and Navigation 
 

เอกสารมาตรฐาน ISO 19133:2005 Geographic Information - Location Based Services - 
Tracking and Navigation ไดบรรยายรูปแบบขอมูลและการปฏิบัติการสําหรับการนําไปใชในการ
ติดตามและนําทาง (Tracking and Navigation) รวมถึงไดออกแบบ Web Service สําหรับอุปกรณไร
สายผานทาง Web-resident Proxy Application โดยไมถูกจํากัดจากสภาวะแวดลอม 
 
 หากพิจารณาช่ือเรื่องจากเอกสาร ISO 19133:2005 จะพบวามีความคลายคลึงกับชื่อเร่ือง
ของเอกสาร ISO 19134:2006 แตเอกสาร ISO 19133:2005 จะมุงเนนท่ีระบบการติดตามตรวจสอบ 
(Tracking) ซ่ึงแตกตางจากเอกสาร ISO 19134:2006 ท่ีเนนในเร่ืองของการจัดเสนทาง (Routing) 
โดยเน้ือหาขอมูลสวนอ่ืนของท้ังสองเอกสารมีความเช่ือมโยงกัน เน่ืองจากท้ังสองเอกสารเนนหนัก
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ในคําสําคัญของ Location Based Services และ Navigation เชนเดียวกัน ฉะน้ันเน้ือหาในเอกสาร 
ISO 19133:2005 จึงมีการอางถึงในเอกสาร ISO 19134:2006 เปนสวนใหญ 
 
3.3 การสํารวจและรวบรวมขอมูล 
 

จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลพบวาปจจุบันท้ังในประเทศ และตางประเทศมีการพูดถึง
มาตรฐาน ISO 19134:2006 ในวงจํากัด ผลจากการเลือกใช Search Engine ซึ่งเปนจักรกลสําคัญท่ี
สามารถใชสืบคนขอมูลเพ่ือทําความเขาใจเน้ือหาของ ISO 19134:2006 รวมท้ังการนํามาตรฐาน
ดังกลาวไปประยุกตใชงาน การทํางานรวมกับระบบสืบคนไดเร่ิมจากการพิจารณาเลือก Search 
Engine ท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ีรูจัก เพ่ือทําการสืบคนคําสําคัญเก่ียวกับ Multimodal Location Based 
Services for Routing and Navigation ซ่ึงระบบสืบคนท่ีใชในท่ีน้ีไดแก 
 

• Google Search (http://www.google.com/) 

• Yahoo Search (http://search.yahoo.com/) 

• Alltheweb (http://www.alltheweb.com/) 

• Altavista (http://www.altavista.com/) 

• Ask.com (http://www.ask.com/) 

• msn (http://www.msn.com/ 
 

จากการใชคําคน “ISO 19134” พบวาผลลัพธจากการใชคําคนดังกลาวมีเพียง 890 คําคน
เทาน้ัน และหากดูรายละเอียดในแตละคําคนท่ีปรากฎ จะพบวา Website ตาง ๆ ท่ีปรากฎในผลลัพธ
จะเปนการพูดถึงเอกสาร ISO 19134 ท่ีเชื่อมโยงกลับไปยัง Website ของ ISO (www.iso.org) ใน
ลักษณะของเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ISO 19134 
 

การคนหาคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน Geographic Information/Geometrics – 
Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation โดยระบุคําคนท่ีเก่ียวของ 3 
รูปแบบ คือ Local Based Service, Navigation และ Routing ไดผลดังภาพท่ี 3-51 โดยพบวาเว็บไซต
หรือเอกสารท่ีเปนผลลัพธ ไดปรากฏเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ Navigation เปนสวนใหญ รองลงมาคือ 
Location Based Services และ Routing ตามลําดับ แปลความหมายไดวาองคความรูท่ีเก่ียวของกับ
เอกสาร ISO 19134:2006โดยสวนใหญจะปรากฏในลักษณะของระบบใหบริการระบุตําแหนง มี
เพียงสวนนอยท่ีเก่ียวของกับการระบุหรือจัดเสนทางการเดินทาง 
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ภาพท่ี 3-51  ผลการคนหาคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ Multimodal Location Based Services for Routing 
and Navigation ผาน Internet Search Machines 
 

ในลักษณะของเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ISO 19134:2006 ท่ีปรึกษาไดทําการคนหา
จากฐานขอมูล ScienceDirect ซ่ึงเปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals)                            
อันประกอบดวย วารสารทั้งสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร                      
โดย Science Direct มีเอกสารฉบับเต็มทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทยมากกวา 25% 
ของเอกสารทั้งหมดในโลก (ท่ีมา http://info.sciencedirect.com/content/) โดยระบบสามารถสืบคน
คําสําคัญท่ีปรากฎใน หัวขอเร่ืองงานวิจัย (Title) บทคัดยอ (Abstract) และคําสําคัญ (Keywords) จาก
การใชคําคน “ISO 19134” พบวาไมมีเอกสารใดท่ีมีช่ือเรื่องตรงกับคําคนดังกลาว จากการคนหาใน
ฐานขอมูล Science Direct หากระบุคําคน “Location Based Services” “Routing” และ “Navigation” 
พรอมกัน พบวาไมมีเอกสารใดท่ีเปนผลลัพธจากคําคนดังกลาว แตหากระบุคําคนแยก ในสวนของ 
Routing จะมีผลลัพธของเอกสารมากที่สุด รองลงมาคือ Navigation โดยในสวนของคําวา Location 
Based Services ใหผลลัพธจากคําคนเพียง 59 เอกสารเทาน้ัน (ภาพท่ี 3-52) 
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ภาพท่ี 3-52  ผลการคนหาคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ Multimodal location based services for routing 
and navigation จากฐานขอมูล Science Direct 
 

ฉะน้ันจึงเปนการยากท่ีจะนําเสนอรูปแบบของระบบ/การใหบริการ/หรือผลิตภัณฑ ท่ีรับ
การรับรองหรือปฏิบัติตามแนวทางท่ีมีปรากฏใน ISO 19134:2006 จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
นําเสนอลักษณะการทํางานของระบบหรือผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับ ISO 19134:2006 ท้ัง
ในและตางประเทศตามลําดับ 
 

3.3.1 Location Based Services 
 

ในป ค.ศ. 1991 Federal Communications Commission ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูนําแนวคิด
การใหบริการระบุตําแหนงมาใชงานอยางเดนชัดในโครงการ 9-1-1 Call Center หรือในอีกชื่อหน่ึง
คือ Public Safety Answering Points (PSAPs) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยบริการ
ฉุกเฉิน (Emergency Service) เม่ือมีผูรองขอหนวยบริการฉุกเฉินผานทางโทรศัพท ระบบรายงาน
เบอรโทรศัพทและตําแหนงท่ีเบอรโทรศัพทน้ันติดตั้งอยู หรือตําแหนงของโทรศัพทมือถือแบบ
อัตโนมัติ เพ่ือใหหนวยบริการฉุกเฉินสามารถเขาถึงผูรองขอไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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Open Geospatial Consortium (OGC) ใหความหมายของ LBS หรือ Location Based 
Services คือการบริการท่ีนําสงสารสนเทศเก่ียวกับตําแหนงของบุคคลท่ีกําลังใชงานอุปกรณไรสาย 
อาทิ โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือคอมพิวเตอรชนิดพกพา หรือการใหบริการ Wireless-IP ท่ีมีสารสนเทศ
ภูมิศาสตรตอบสนองความใชงานของผูรับบริการ รวมถึงบริการประยุกตท่ีมีการใชงานขอมูล
ตําแหนงของ Mobile Terminal (ท่ีมา: http://www.opengeospatial.org/ogc/glossary/l) 

 
Virrantaus et. al. (2001) กลาววา Location Based Services (LBS) คือระบบใหบริการ

สารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงไดดวยอุปกรณไรสาย ผานเครือขายไรสาย และสามารถใชประโยชน
จากความสามารถดังกลาวในการระบุตําแหนง 
 

LBS สามารถอธิบายไดไวเปนการผสมผสานกันระหวาง New Information and 
Communication Technologies (NICT) อาทิ ระบบเครือขายส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี (Mobile 
Telecommunication System) รวมกับระบบอินเตอรเน็ต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูล
เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Database) (Brimicombe, 2002) ดังภาพท่ี 3-53 

 
 
ภาพท่ี 3-53 เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการจัดทํา LBS (Brimicombe, 2002) 
 

Virrantaus et. al. (2001) กลาววา Location Based Services (LBS) คือระบบใหบริการ
สารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงไดดวยอุปกรณไรสาย ผานเครือขายไรสาย และสามารถใชประโยชน
จากความสามารถดังกลาวในการระบุตําแหนง 
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ภาพท่ี 3-54  องคประกอบพ้ืนฐานของ LBS (Steiniger et. al.,2006) 
 

Steiniger et. al. (2006) อธิบายองคประกอบพ้ืนฐาน LBS (ดังภาพท่ี 3-54) โดยมีองคประ 
กอบสี่สวนหลักไดแก การกําหนดตําแหนง (Positioning) เครือขายส่ือสาร (Communication 
Network) ผูใหบริการ (Service and Content Provider) และอุปกรณรับสัญญาณเคล่ือนท่ี (Mobile 
Device)  
 Sadoun and Al-Bayari (2007) ไดนําเสนอรูปแบบการใชงาน LBS โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

• Information and Navigation Services: การใหบริการขอมูลตําแหนงแกผูใชโดยตรงใน 
ระบบนําทาง พบในยานพาหนะรุนใหมๆ ท่ีผูใชงานจะติดต้ังระบบการบอกตําแหนงพรอมจอแสดง
แผนที่ 

• Emergency Assistance: ใหบริการตําแหนงของผูใชท่ีมีการเคล่ือนที่ในกรณีเรงดวน  
ตัวอยางเชน E-911 ในสหรัฐอเมริกา และ E112 ในยุโรป จําเปนตองใช GIS ประกอบในการ
ใหบริการ 

• Tracking Services: โดยท่ัวไป การบอกตาํแหนงยานพาหนะแบบอัตโนมัติ (Automatic  
Vehicle Location: AVL) ประกอบดวยเคร่ืองรับ GPS กับชุด GSM/GPRS ท่ีติดตั้งในยานพาหนะ
ตางๆ มีการเช่ือมโยงการสื่อสารระหวางยานพาหนะกับเจาของผูประกอบการ ผานโปรแกรมสืบคน
บนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

• Network Related Services: ใหบริการหาตําแหนงโดยการผนวกเครื่องรับ GPS เขากับ 
โทรศัพทมือถือ หรือโดยการใชเครือขายโทรศัพทมือถือในการหาตําแหนงของผูใช 
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3.3.2  Routing and Navigation 
 
 ราชบัณฑิตยสถานซ่ึงเปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการ
พัฒนาความรูท่ีสามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ โดยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
บัญญัติศัพทคําวา Routing คือ การจัดเสนทาง เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2545 และในสาขาวิชานิติศาสตร 
ไดบัญญัติศัพทคําวา Navigation คือ การเดินเรือ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2545 (อางอิงจาก 
http://rirs3.royin.go.th/coinages/ webcoinage.php) 
 
 หากพิจารณา Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation พบวา
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนท่ีสําคัญคือการจัดเสนทาง (Routing) และการนําทาง (Navigation) 
โดยมีบริษัทผูผลิตอุปกรณ และโปรแกรมเพ่ือรองรับภารกิจในสองสวนท่ีกลาวไว อาทิ 
  

1) Google Navigator 
เปนโปรแกรมสําหรับชวยนําทางดวยระบบ GPS สําหรับ Pocket PC มีการใชงานงาย แผน

ท่ีตางๆ จะถูกดาวนโหลดจาก Google ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ไมวาจะเปน GPRS (General 
Packet Radio Service) หรือ WiFi (Wireless Fidelity) (ภาพท่ี 3-55) แผนที่จะยังคงอยูและสามารถ
ใชไดตลอดจนกวาจะผูใชงานจะลบท้ิง 

 
 ท่ีมา:  http://www.pdafun.net/:2008 
ภาพท่ี 3-55  รูปแบบการใชงาน Google Navigator (http://www.pdafun.net/) 
 

 2) Wayfinder Navigator 
 

Wayfinder เปนบริษัทผูผลิตอุปกรณสําหรับนําเสนทางใหกับผูใชงานในหลากหลาย
รูปแบบ มีผูใชงานมากกวา 1.5 ลานคน (อางอิงจาก http://www.wayfinder.com/?id=196&lang=en-



 
ผลการศึกษา                                                                    63 
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพ่ือจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
   “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

UK) โดยไดผลิตโปรแกรมสําเร็จรูป Wayfinder Navigator™ 7 เพ่ือใชในการนําทางบนอุปกรณมือ
ถือ (ภาพท่ี 3-56) 

 
 ท่ีมา:  http://www.wayfinder.com/?d=481&lang=en-UK:2008 
ภาพท่ี 3-56  รูปแบบการใชงาน Wayfinder Navigator™ 7  
  

3) ระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) 
 

ระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ หรือ ITS คือระบบดานจราจร และขนสงซ่ึงเกิดจากการ
นําเอาเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ และการส่ือสารโทรคมนาคม มาชวยปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานตางๆ ใหดีขึ้น เชน ลดระยะเวลาท่ีสูญเสียไปในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ หรือ 
เพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทาง เปนตน (http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook) (ภาพที่ 
3-57) 
 
 ITS มีองคประกอบท่ีสัมพันธกัน 4 สวน ไดแก 

• ICT (Information and Communication Technology) 
• ยานพาหนะ และช้ินสวนอุปกรณประกอบยานพาหนะ เชน ระบบนําทาง 
• ผูใชรถใชถนนหรือผูเดินทาง 
• ถนนและอุปกรณตาง ๆ ท่ีติดต้ังบนถนน เชน กลอง CCTV (Closed Circuit 

Television System) ระบบเซ็นเซอรนับจํานวนรถ 
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 ท่ีมา:  http://traffic.thai.net/:2008 
ภาพท่ี 3-57  ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real-Time  
  

4) SmartMAP Webpages Test Drive 
 

SmartMAP Webpages Test Drive ไดรับการพัฒนาโดยบริษัท แมพพอยทเอเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใหบริการระบบแผนท่ีพ้ืนฐานในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต                       
โดยมีการดําเนินงานเก่ียวของกับแผนท่ี และเทคโนโลยีในการจัดทําแผนท่ี รวมถึงการพัฒนา และ                    
จัดจําหนายระบบติดตามยานพาหนะโดยแสดงตําแหนงบนแผนท่ี 
 

SmartMAP Webpages Test Drive จะทําหนาท่ีเก่ียวของกับการแสดงเสนทางผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต โดยผูใชงานสามารถระบุจุดเริ่มตน และจุดหมายปลายทาง จากน้ันระบบจะทํา
การคํานวณหาระยะทางเพ่ือไปยังจุดหมาย โดยเสนอแนะลักษณะการเดินทางในหลายรูปแบบ ดัง
ภาพท่ี 3-58 
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ท่ีมา:  http://www.mappointasia.com/webpages/routing/htm/driving.htm:2008 
ภาพท่ี 3-58  รูปแบบการทํางานของ SmartMAP Webpages Test Drive  
 
 5) Deutsche Bahn 
 

Deutsche Bahn หรือการรถไฟแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ไดใหบริการสืบคนเสนทาง
การเดินทางผานระบบอินเตอรเน็ตโดยมี URL http://www.bahn.de ซ่ึงผลลัพธจากการคนหา
เสนทางการเดินทางของหนวยงานดังกลาว จะแสดงใหผูใชงานไดทราบถึงรูปแบบการเดินทางท่ีมี
มากกวาหน่ึงรูปแบบ แตรูปแบบการเดินทางหลักจะเปนการเดินทางโดยรถไฟซ่ึงสอดคลองกับ
ภารกิจขององคกร 
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ท่ีมา:  http://www.bahn.de 
ภาพท่ี 3-59  การสืบคนการเดินทางและรูปแบบการนําเสนอผลการสืบคนของ Deutsche Bahn 
 
 จากภาพที่ 3-59 เม่ือทดลองกรอกขอมูลสถานีตนทาง (เมือง Freiburg ประเทศเยอรมนี) 
สถานีปลายทาง (เมือง Helsinki ประเทศฟนแลนด) วัน และเวลาท่ีตองการเดินทาง ผลลัพธการ
เดินทางท่ีไดจากระบบ จะแสดงใหเห็นรูปแบบการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางในแตละ
ชวง ซ่ึงพบวามีรูปแบบการเดินทางท้ังในรูปแบบของรถไฟ เรือโดยสาร และการเดินเทา โดย
กําหนดเวลาตาง ๆ แสดงใหเห็นโดยละเอียด 
 

มนตศักด์ิ (2549) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพ่ือเลือกเสนทางท่ีใชเวลานอยท่ีสุดโดยระบบขนสงมวลชนหลายรูปแบบ โดยศึกษา
พฤติกรรมของระบบขนสงมวลชน 5 ประเภท คือ รถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร เรือขามฟาก 
รถไฟฟา BTS และรถไฟฟามหานคร (รถไฟฟาใตดิน) ของกรุงเทพมหานคร และมุงเนนการทําวิจัย
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ภายใตกรอบการเลือกรูปแบบการเดินทางแบบผสมผสานเพ่ือใหไดเสนทางท่ีมีระยะเวลาการ
เดินทางนอยท่ีสุดเปนหลัก และใชสมมติฐานวาการเดินเทาเปนรูปแบบการเดินทางท่ีใชเช่ือมตอ
ระหวางรูปแบบการเดินทางแตละรูปแบบและระหวางสายทางภายในรูปแบบการเดินทางเดียวกัน 
การดําเนินการวิจัยไดนําแนวคิดจากมาตรฐาน ISO 19133:2005 (Geographic Information - 
Location Based Services - Tracking and Navigation) และ ISO 19134:2006 (Geographic 
Information/Geometrics – Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation) มา
ใชในการดําเนินการ และไดมีการวิเคราะห ออกแบบ และนําเสนอแบบจําลองขอมูลท่ีสามารถ
จัดเก็บ และจําลองพฤติกรรมของระบบขนสงมวลชนดังกลาว ตลอดจนขอมูลประกอบอื่น ๆ ท่ี
จําเปนตอการคํานวณและคนหาเสนทางท่ีใชเวลาในการเดินทางนอยท่ีสุดบนระบบขนสงมวลชน
หลายรูปแบบในลักษณะผสมผสานกัน 
 

6) การศึกษา/ดูงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation  
 
 เพ่ือใหคณะท่ีปรึกษาเขาใจรูปแบบของระบบ และการทํางานท่ีเก่ียวของกับ Multimodal 
Location Based Services for Routing and Navigation ขององคกรท้ังภาครัฐ และเอกชนที่ได
ปฏิบัติงานเก่ียวของกับประเด็นดังกลาว คณะท่ีปรึกษาจึงไดเดินทางไปยังหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ
นําเสนอรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ รับฟงการบรรยายสรุปของหนวยงานตาง ๆ พรอมท้ัง
แลกเปล่ียนความรูกับหัวหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานน้ันๆ และรับฟง
ขอคิดเห็นตางๆ รวมตลอดถึงการเย่ียมชมรูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใช
ประกอบการดําเนินการจัดทํารางมาตรฐานที่เหมาะสม 
 

6.1) กองบังคับการตํารวจจราจร 
 

ศูนยควบคุม และสั่งการจราจร (บก.02) ต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2531 ณ อาคารกอง
บังคับการตํารวจจราจร เลขท่ี 50 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
รวมกับศูนยวิทยุตรีเพชร ของกองบังคับการตํารวจจราจร ตอมาไดยายมาอยูเปนการชั่วคราว ณ ช้ัน 
4 อาคารกองบัญชาการตํารวจนครบาล (เดิม) ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ
ภายในป พ.ศ.2547 น้ี จะทําการยายไปยังอาคารท่ีทําการแหงใหมบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ภาพท่ี 
3– 60) 
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ภาพท่ี 3-60  การเย่ียมชมศูนยควบคุมและส่ังการจราจร (Traffic Control AND Command Center) 

 
การจัดตั้งศูนยควบคุม และส่ังการจราจร (บก.02) มีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหการแกไข

ปญหาการจราจรเปนไปอยางมีระบบ  สามารถสั่งการแกไขปญหาไดครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังเปนศูนยท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและส่ังการ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาการจราจร โดยมีการรายงาน
สถานการณ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการจราจรผานทางส่ือตางๆ เพ่ือใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลสําหรับใชในการตัดสินใจเลือกใชเสนทางการจราจรท่ีเหมาะสม 
 

กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจจราจรเปนหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลศูนย
ควบคุมและส่ังการจราจรโดยตรง และรับผิดชอบงานหลักท่ีสําคัญ 4 งานคือ 

• งานระบบโทรทัศนวงจรปด ( CCTV) 
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• งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพ้ืนท่ี ( Area Traffic Control) หรือระบบ  
ATC 

• งานศูนยควบคุมและส่ังการจราจร 

• งานดานวิศวกรรมจราจร 
 

สําหรับระบบควบคุมและส่ังการจราจรประกอบดวยระบบตาง ๆ ท่ีสําคัญ 6 ระบบ  
ไดแก 

• ระบบวิทยุส่ือสาร TRUNKED เปนขายวิทยุส่ือสารสําหรับงานจราจรโดยเฉพาะ  
ถูกนํามาใชเพ่ือใหการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีในหนวยตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบงานจราจรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และใชความถ่ีวิทยุท่ีมีอยูไดอยางประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ระบบตูชุมสายอัตโนมัติ PABX เปนระบบท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใชรับแจงขาวสารการ 
แจงเหตุ และขอมูลดานการจราจรจากประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของ ผานทางโทรศัพทหมายเลข 1197 

• ระบบปายสลับขอความ เปนระบบการรายงานขอมูลขาวสารเก่ียวกับสภาพ 
การจราจรในรูปของตัวอักษรหรือรูปภาพกราฟฟกตางๆ ใหผูใชรถใชถนนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารสําหรับใชในการตัดสินใจหลีกเล่ียงปญหาจราจรหรือเลือกใชเสนทางโดยขอความหรือ
รูปภาพสามารถปรับเปล่ียนไดอยางอิสระตามความเหมาะสมจากศูนยควบคุมและส่ังการจราจร 

• ระบบเตือนเหตุปญหาจราจรวงแหวน และระบบแผนท่ีกราฟก เปนระบบในการ 
ตรวจสอบสภาพการจราจร และเตือนเหตุปญหาจราจรรอบโครงขายถนนที่เกิดการจราจรติดขัดเปน
วงแหวนในพ้ืนท่ีตัวเมืองชั้นในนอกจากน้ันยังใชตรวจสอบความเร็วการเคล่ือนตัวของรถปริมาณ
การใชถนนและหางแถวสะสม ณ จุดตาง ๆ ในถนนดังกลาว โดยระบบจะตองเตือนเหตุท่ีจะนําไปสู
ปญหาจราจรวงแหวน โดยแสดงถึงแยกท่ีเปนหัวแถวและบอกระดับความรุนแรงของโอกาสที่จะ
เกิดปญหาไดอยางนอย 5 ระดับ รวมท้ังการตรวจจับเหตุการณผิดปกติ เชน รถเสียในชองทางจราจร 
และอุบัติเหตุ เปนตน ซ่ึงการเตือนจากระบบน้ี เจาหนาท่ีตํารวจสามารถท่ีจะจัดการจราจร โดยการ
เรงระบายรถ ณ ทางแยกหรือยายรถท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีทําใหเกิดการสะสมของปริมาณรถไดทันทวงที
กอนท่ีจะเกิดการล็อควงแหวน 

• ระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานสถิติสภาพจราจร เปนระบบในการเก็บขอมูล 
สถานภาพการจราจร สําหรับใชในการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจในการวางแผนการจัดการจราจร และ
การควบคุมส่ังการจราจร 

• ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธเปนระบบรวบรวมขาวสาร และขอมูลท่ีเก่ียวของ 
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กับการจราจร ตลอดจนการประชาสัมพันธเพ่ือแจงขาว และการใหขอมูลแกผูใชรถใชถนน 
นอกจากน้ันยังมีการจัดทํารายงานขาวประจําวันท่ีมีผลกระทบตอการจราจร เชน กําหนดการขุด
ถนน บริเวณจุดนํ้าทวมขัง การกอสรางตางๆ เพ่ือจายแจกใหสื่อมวลชนประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชนทราบตอไป 

 

 จากการศึกษาดูงานพบวาศูนยควบคุมและส่ังการจราจรมีการใชงานท่ีเก่ียวของกับ 
Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation เพียงบางสวน ใชเจาหนาท่ีเปนผู
ควบคุมและสั่งการ มีการใชขอมูลโครงขายของถนนในเขตกรุงเทพเพ่ือจัดการจราจรเพียงอยางเดียว 
ไมมีการใชขอมูลโครงขายการเดินทางรูปแบบอื่นมาประกอบในการปฏิบัติงาน 
 

6.2) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 

ในการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545 น้ัน รัฐบาลไดจัดต้ังสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) ขึ้น ในกระทรวงคมนาคม โดยมีการโอนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  (สจร . ) อํานาจหนา ท่ีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ในสวนของสํานักนโยบายและแผนการขนสงและส่ือสาร(บางสวน) และ
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี (บางสวน) สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร มีภารกิจและหนาท่ีในการสนับสนุนกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล 
ในการวิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ บริหารแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาดาน
การขนสง จราจร และความปลอดภัย ใหบริการ Intelligent Services เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร หรือมาตรการ ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับการกํากับดูแลเชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือการพัฒนาการขนสงและจราจร  
 
 คณะทํางานไดพบปะพูดคุยกับผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร ดังภาพท่ี 3–61 พบวา สนข. เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับ Multimodal 
Location Based Services for Routing and Navigation โดยมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
โครงขายการเดินทางประเภทตาง ๆ และมีการวาจางท่ีปรึกษาในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชน อาทิ 

• โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสง และจราจรเพ่ือจัดทําแผนแมบทใน 
เมืองภูมิภาค (จ.แมฮองสอน จ.อุตรดิตถ จ.สิงหบุรี จ.หนองบัวลําภู จ.เลย และ จ.พัทลุง) 

• โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยี และการส่ือสารเพ่ือการบูรณาการขอมูล  
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ดานการจราจร และขนสงอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหนวยงานดานการจราจร และขนสง (ITSI) 

• โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลขอสนเทศ และแบบจําลอง เพ่ือบูรณาการ 
พัฒนาการขนสงและจราจร การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส (TDML) ซ่ึง
โครงการน้ีมีรายละเอียดของการดําเนินการท่ีนาสนใจไดแก 
 

o ศึกษา และทบทวนนโยบายการจัดการ และการดําเนินงานขององคกรหรือ 
หนวยงานที่ดําเนินการ  ดานการขนสง และจราจร และการขนสงสินคาในประเทศไทย 

o สํารวจ รวบรวม และปรับปรุงขอมูลตางๆ ของการขนสงและจราจร การ 
ขนสงสินคา และสภาพการเคล่ือนยายสินคาใหทันสมัยเปนปจจุบัน ในสวนของขอมูลปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิจากผูใช และผูใหบริการขนสงสินคา รวมท้ังหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวของ 

o ศึกษา และทบทวนขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ ของแต 
ละรายการในทุกกลุมขอมูลท่ี สนข. ออกแบบไว รวมท้ังเสนอแนะและจัดทําระบบฐานขอมูลท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการโครงการ TDMC VI กับโครงการ Logistics เขาดวยกัน โดยพิจารณา
ความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของขอมูลใหสามารถรองรับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลใน
รูปแบบ XML 

o ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและระบบการ 
จัดการขอมูล (GIS/MIS) ท่ี สนข. ไดพัฒนาข้ึนใน TDMC VI โดยเนนการประยุกตใชรูปแบบการ
รายงานแบบใหมจากโปรแกรม CUBE รวมถึงการเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ 

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาชน โดยการประยุกตใชฐานขอมูล 
ขอสนเทศดานการขนสงและจราจร รายงานทางเลือกรูปแบบการเดินทาง/ขนสงสินคาและการ
เช่ือมตอรูปแบบการขนสงท้ังหมดจากจุดตนทางถึงจุดปลายทาง 

o พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ GIS ใหสามารถรองรับงานดานการ 
วิเคราะหนโยบายและแผนตลอดจนพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบฐานขอมูล (MIS) และ
ระบบ GIS 

o ปรับปรุงแบบจําลองระดับประเทศ (National Model: NAM) โดยเนน 
ขอมูลดานการขนสงสินคาท่ีสํารวจมาใชในการปรับปรุงแบบจําลองดานการขนสงและจราจร โดย
การใชโปรแกรมวิเคราะหการขนสงสินคาท่ี สนข. มีอยู เพ่ือใหสามารถพยากรณการขนสงสินคาได
ถูกตองแมนยํามากข้ึน รวมท้ังการจําลองผลกระทบของการขนสงและจราจรในประเทศท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภายนอก สําหรับปฐาน 2551 และปอนาคต 2555, 2560, 2565, 2570 และ 2575 

o ปรับปรุงและพัฒนาการประยุกตใชแบบจําลองระดับกรุงเทพและ 
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ปริมณฑล (Extended Bangkok Urban Model: eBUM) โดยปรับปรุงและพัฒนาใหเปนปจจุบัน 
พรอมกับแสดงรายละเอียดเปนรายป 2551 – 2575 ประกอบดวย การนับปริมาณการจราจร และการ
สัมภาษณริมถนน เพ่ือปรับเทียบแบบจําลองและพยากรณการเดินทางในปจจุบันและอนาคตใหมี      
ความสมบูรณ แมนยํา และถูกตองมากขึ้น สําหรับปฐาน 2551 และคาดการณปอนาคต พ.ศ.2555, 
2560, 2565, 2570 และ 2575 

o พัฒนาแบบจําลองการขนสงระดับจังหวัดในเขตผังเมืองรวม (Province  
Transport Model) โดยนําฐานขอมูลในระดับภูมิภาคจากแบบจําลอง NAM มาสนับสนุนการสราง
แบบจําลองการขนสงระดับจังหวัดในเขตผังเมืองรวม เพ่ือเปนโครงการนํารองอยางนอย 1 จังหวัด 
สําหรับปฐาน 2551 และคาดการณปอนาคต พ.ศ. 2555, 2560, 2565, 2570 และ 2575 โดยการ
ประยุกตใชโปรแกรมวิเคราะหการขนสงสินคาท่ี สนข. มีอยูในสวนของ Service Model มา
ประยุกตใชในการจําลองสภาพการขนสงสินคาภายในเขตเมือง พรอมกับพัฒนาแบบจําลองสภาพ
การจราจร (Traffic Simulation Model) ซ่ึงจําลองสภาพการเคล่ือนท่ีของกระแสจราจรในระดับ
จุลภาค ไมนอยกวา 15 ทางแยก 

o เสนอวิธีการประยุกตใชระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลองที่ 
พัฒนาข้ึนในโครงการเพ่ือทําการวิเคราะหโครงการดานการขนสงและจราจร การขนสงสินคาและ
ระบบโลจิสติกสรวมท้ังผลกระทบ 
  

 
 
ภาพท่ี 3-61  การบรรยายรายละเอียดโครงการฯ และการพูดคุยกับผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
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6.3) กรมการขนสงทางอากาศ 
 
 กรมการขนสงทางอากาศมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

• ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยความผิดบาง 
ประการตอการเดินอากาศ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

• ศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการบินพลเรือนของประเทศ 

• สงเสริมและพัฒนาเครือขายระบบการขนสงทางอากาศ อุตสาหกรรมการ 
บินและการบินพลเรือน 

• ดําเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน 

• กําหนดมาตรฐาน กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินการดานการบิน 
พลเรือน 

• จัดใหมีและดําเนินกิจการทาอากาศยานในสังกัดกรม 

• รวมมือและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ ท้ังใน 
ประเทศ และตางประเทศในดานการบิน พลเรือน และในสวนท่ีเก่ียวกับอนุสัญญาและความตกลง
ระหวางประเทศ 

• ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือ 
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
 
 กรมการขนสงทางอากาศมีการจัดเก็บขอมูลเสนทางการบินท้ังภายในและตางประเทศ มี
การทํางานรวมกับสายการบินเอกชน หนวยงานทางดานการบินของรัฐ โดยถือวาขอมูลการเดินทาง
ทางอากาศเปนรูปแบบหน่ึงท่ีควรจะมีปรากฎในรางมาตรฐาน Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation แตกรมการขนสงทางอากาศยังมิไดมีการนําขอมูลโหมดการเดินทาง
ทางอากาศไปเชื่อมประสานกับขอมูลในโหมดการเดินทางอ่ืน ๆ ถือไดวาเปนการจัดทําขอมูลแบบ
โครงขายเดียว (Single Mode Network) 
 

6.4) สมาคมระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Transport Systems in 
Thailand) 
 

ITS หรือ Intelligent Transport System คือระบบที่นําเทคโนโลยี ICT มาชวยในงานขนสง 
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และจราจรใหดีขึ้น เชนระบบนําทางแบบ Real-Time ระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ เปนตน 
องคกร ITS มีอยูมากมายในตางประเทศเชน ITS America, Ertico (ITS Europe), ITS Japan, ITS 
Singapore โดย ITS Thailand เปนสมาคมท่ีเปนกลาง ไมแสวงหากําไร ซ่ึงเดิมใชชื่อวา Thailand ITS 
forum ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 และเปนสมาชิก Asia Pacific ITS forum อยางเปนทางการ 
ปจจุบันไดจดทะเบียนเปนสมาคมระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Transport 
Systems in Thailand) โดยมีสมาชิกท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
 
 วัตถุประสงคของสมาคมมีดังน้ี 

• รวมมือกันพัฒนา Technology และ Roadmap รวมท้ังนโยบาย ITS ท่ีไดรับการ 
ยอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

• รวมสรางเวทีเพ่ือการแลกเปล่ียนขอมูลความรู และความคิดเห็นทางดานการ 
วางแผน การบริหารจัดการปญหาการจราจร และขนสงสําหรับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

• รวมกันจัดทําเอกสารขอมูล และกิจกรรมเผยแพรความรู ความเขาใจในITS ท่ี 
ถูกตอง สําหรับสาธารณชน 

• รวมกันจัดต้ังสมาคม ITS เพ่ือเปนศูนยเช่ือมโยง ระหวาง Stakeholder ของ  
ITS ในประเทศไทย 
 
 ITS เปนสมาคมท่ีมีบุคลากรที่ทํางานเก่ียวของกับ Multimodal Location Based Services for 
Routing and Navigation เปนจํานวนมาก ตัวอยางท่ีนาสนใจคือระบบรายงานสภาพจราจร Real-
Time ผานระบบเครือขาย Internet (http://traffic.thai.net) (ภาพท่ี 3-62) โดยสามารถรายงานสภาพ
จราจรบนถนนสายหลักในเมือง และแสดงสภาพจราจรบนทางดวน เปนตน 
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ภาพท่ี 3-62  ระบบรายงานสภาพจราจร Real-Time 
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บทท่ี 4 
ขอเสนอแนะ 

 
4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบ/การประเมิน/การรับรอง และคุณสมบัติขององคกร บทบาท 
และอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การประเมิน และรับรอง 
 

4.1.1 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบ/การประเมิน/การรับรอง 
 

หากพิจารณาสาระสําคัญของชุดทดสอบยอ (Abstract Test Suite) ท่ีมีปรากฏแนบทาย
เอกสารมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง 
พบวา แนวทางการทดสอบและประเมินเพ่ือออกใบรับรองมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนง
หลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง หรือ ISO 19134:2006 น้ัน จะตองมีการ
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ Class ตางๆ ในแตละ Package ท่ีมีในเอกสารมาตรฐาน อัน
ประกอบดวย โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) การจัดเสนทางหลายรูปแบบ 
(Multimodal Routing) ขอจํากัดและคําปรึกษาหลายรูปแบบ (Multimodal Constraint and Advisory) 
ฟงกช่ันตนทุนหลายรูปแบบ (Multimodal Cost Function) และ บริการนํารองหลายรูปแบบ 
(Multimodal Navigation Service) อาทิเชน โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) มี
องคประกอบยอยท้ังส้ิน 13 Classes อันประกอบดวย SingleModeNetwork SingleModeTurn 
SingleModeJunction SingleMode Link MultimodalNetwork Transfer TransferNode Transfer 
NodeType TransferLink Fixed ScheduleRouteLink FlexibleScheduleRouteLink Transporation 
ModeType และ ScheduleInfo ซ่ึงหากใชชุดทดสอบยอ (Abstract Test Suite) เปนแนวทางสําหรับ
ผูดําเนินการทดสอบและประเมิน ผูดําเนินการจะตองตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอ่ืนใดท่ีระบุได
วามีการดําเนินการจัดทํา Application Schema หรือโครงราง (Profile) ตรงตามประเด็นท่ีมาตรฐาน
ดังกลาวตองการ และเน่ืองจากเอกสารมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
การจัดเสนทางและการนํารอง มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานฉบับอ่ืนๆ ในชุด ISO 191xx ทําใหผูท่ี
จะดําเนินการทดสอบและประเมินเพ่ือออกใบรับรอง จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองศึกษารายละเอียดของ
มาตรฐาน ISO 191xx อ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีการอางถึงในมาตรฐานฉบับน้ีอยางหลีกเล่ียงมิได 

 
อีกประการหน่ึงสําหรับการทดสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงใบรับรองมาตรฐานระบบใหบริการ

ระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง ผูดําเนินการทดสอบและประเมิน
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ไมควรพิจารณาความครบถวนขององคประกอบเพียงอยางเดียว อาทิ หากตรวจสอบความสามารถ
ของโครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) ซ่ึงมีท้ังส้ิน 13 Classes แลวผลิตภัณฑหรือ
บริการใดมีการใชงานไมครบท้ัง 13 Classes เพ่ือแสดงความสามารถของโครงขายหลายรูปแบบ 
มิไดหมายความวาผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาวน้ันไมตรงตามมาตรฐานระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงหลายรปูแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง เน่ืองจากการนําไปประยุกตใชงานจริง
เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคประกอบของโครงขายหลายรูปแบบ ผูผลิตผลิตภัณฑหรือบริการอาจไมสามารถ
จัดหาหรือจัดทําขอมูลใน Class ดังกลาวได อาทิ FlexibleScheduleRouteLink ซ่ึงเปนองคประกอบ
ยอยของโครงขายหลายรูปแบบ อาจไมมีความจําเปนเน่ืองจากขอมูลการเดินทางแบบปรับเปล่ียน
หรือยืดหยุนน้ัน มีความยุงยากในการจัดทําขอมูล อาจะพิจารณาใชเพียง FixedScheduleRouteLink 
ฉะน้ันการพิจารณาของผูดําเนินการทดสอบและประเมินควรพิจารณาถึงความสามารถในการทํางาน
ของโครงขายหลายรูปแบบ วาสามารถทํางานและตอบสนองผูใชงานไดกวางขวางและครอบคลุม
หรือไม ซ่ึงแนนอนวาหากมีองคประกอบครบตามท่ีปรากฎในเอกสารมาตรฐานกําหนด ยอมเชื่อได
วาโครงขายหลายรูปแบบ จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ในประเด็นสุดทาย เน่ืองจากมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
การจัดเสนทางและการนํารองมีองคประกอบหลัก 5 สวน ดังไดกลาวมาแลวขางตน ฉะน้ันหาก
ผลิตภัณฑหรือบริการใดเลือกเฉพาะบางองคประกอบหลักจากท้ัง 5 องคประกอบท่ีมีอยู เน่ืองจาก
การใชงานในประเทศไทย บางองคประกอบมีรายละเอียดมากเกินกวาท่ีจะมีขอมูลสนับสนุน หรือ
เปนการยากที่จะเก็บรวบรวมขอมูล อาทิ ฟงกช่ันตนทุนหลายรูปแบบ (Multimodal Cost Function) 
ไดมีการออกแบบเพ่ือรองรับการจัดเก็บคาใชจายในหลายรูปแบบ อาทิ คาการสึกหรอของ
เครื่องยนต ความส้ินเปล้ืองนํ้ามันเชื้อเพลิงของยานยนต ความเร็วปจจุบันของยานยนตในแตละ
เสนทาง ซ่ึงสภาพความเปนจริงผูใชงานไมสามารถระบุขอมูลดังกลาวใหแกผลิตภัณฑหรือบริการ
ไดอยางชัดเจน อันจะทําใหการคํานวณหาฟงกชั่นตนทุน (Cost Function) ไมถูกตอง ดังน้ันการ
ดําเนินการออกใบรับรองตามมาตรฐานน้ีอาจะดําเนินการออกใบประกาศรับรององคประกอบท่ี
ผูพัฒนาไดเลือกใช ยกตัวอยางเชน บริษัท ก อาจจะไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง หรือ ISO 19134:2006 โดยใน
ใบรับรองดังกลาวอาจระบุขอความดังตอไปน้ี “ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 19134:2006 ใน
องคประกอบ โครงขายหลายรูปแบบ (Multimodal Network) การจัดเสนทางหลายรูปแบบ 
(Multimodal Routing) และ บริการนํารองหลายรูปแบบ (Multimodal Navigation Service) เทาน้ัน” 
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4.1.2 คุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการ
ทดสอบ/การประเมิน และรับรอง 
 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนหนวยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือ 

• คุมครองผูบริโภค 

• รักษาส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

• พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

• สรางความเปนธรรมในการซื้อขายขจัดปญหา และอุปสรรคทางการคาที่เกิดจาก 
มาตรการดานมาตรฐาน 
 

โดย สมอ. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานใน 2 ระดับ กลาวคือ  
 
1) มาตรฐานระดับประเทศ สมอ. เปนผูกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

ประเภทบังคับและไมบังคับตามความตองการ  และการขยายตัวของอุตสาหกรรม การคาและ
เศรษฐกิจของประเทศ   รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล เพ่ือคุมครองผูบริโภค รักษาส่ิงแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมไทยแขงขันไดในตลาดโลก 

 
2) มาตรฐานระดับสากล สมอ. ไดดําเนินการในการรวมกําหนดมาตรฐานกับองคกรสากล 

ท่ีสําคัญคือ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 
standardization: ISO)   คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส 
(International Electrotechnical Commission: IEC) 
 

สําหรับการดําเนินงานของ สมอ. ในดานการกําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ภายในประเทศน้ัน สมอ. จะทําหนาท่ีดังน้ี 

 

• พัฒนาหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ใหมีขีด 
ความสามารถในการรวมมือเปนเครือขายกําหนดมาตรฐานของ สมอ. 

• มอบหมายองคกรวิชาชีพ ผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐท่ีมีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหรวมเปนเครือขายในการกําหนดมาตรฐาน 

• รับรองมาตรฐานที่หนวยงานในเครือขายกําหนดขึ้น เพ่ือประกาศใชเปน มอก. โดย 



 
ขอเสนอแนะ  
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ปจจุบัน ไดประกาศใชมาตรฐาน มอก. 19115-2548 สารสนเทศภูมิศาสตร – การอธิบายขอมูล 
(GEOGRAPHIC INFORMATION – METADATA) ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน
ท่ัวไป เลม 122 ตอนที่ 110ง เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 ท่ีผานมา 
 
 สําหรับมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับภูมิสารสนเทศน้ัน สมอ. ไดจัดต้ังคณะกรรมการวิชาการ
คณะท่ี 904 (มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) โดยมีผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมแผนที่ทหาร 
สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริษัท MapPointAsia (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน โดย
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีเพ่ือ 
 

• จัดทํารางมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น ๆ ท่ี 
เก่ียวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

• รวมพัฒนามาตรฐานกับ ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics  
 

ฉะน้ันมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  “สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุ
ตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง” ซ่ึงพิจารณาจากเอกสาร 
ISO19134:2006 Geographic Information - Location Based Services - Multimodal Routing and 
Navigation ควรท่ีจะมอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 904 (มาตรฐานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร) ของ สมอ. เปนผูพิจารณาถึงคุณสมบัติขององคกร บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกร
ท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การประเมิน และรับรอง เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศฉบับอื่น 
 
4.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงาน/การบังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงาน
มาตรฐานในชวง 1 – 5 ป 
 

• ในระยะเวลา 1 ปแรกของการประกาศใช ควรประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดรับ 
ทราบถึงสาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 19134:2006 ระบบภูมิสารสนเทศ  “สารสนเทศภูมิศาสตร-
ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง” (Geographic 
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Information/ Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation) 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีประสงคจะขอการรับรองพิจารณาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
มาตรฐานดังกลาว 

• หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรับรองมาตรฐานตองดําเนินการสงเสริมและ 
สนับสนุนใหภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐพัฒนาระบบใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขันทางการคาระหวางประเทศ และสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ          
แกผูผลิต ผูบริโภค และผูเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ และการนํา
มาตรฐานไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

• ในชวง 2 – 5 ปหลังจากท่ีไดประกาศใชมาตรฐาน ISO 19134:2006 ระบบภูมิสาร-  
สนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทาง
และการนํารอง” (Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for 
Routing and Navigation) ควรมีการจัดประชุมสัมมนาหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุง
มาตรฐานใหเหมาะสมกับการใชงานของประเทศไทยมากย่ิงขึ้น พรอมท้ังรับฟงการประเมินผลการ
ใชงานจากหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียจากการประกาศใชมาตรฐานฉบับน้ี 
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บทท่ี 5 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
5.1  หลักการและเหตุผล 
 
 ภายหลังดําเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังศึกษากรอบแนวคิดของการจัดทํารางมาตรฐาน ท่ีปรึกษาไดทําการเชิญหนวยงานและองคกร
ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการระบุตําแหนงเพ่ือแสดงเสนทางและการนําทาง ท้ังในสวนของผูผลิต
อุปกรณท่ีเก่ียวของ ผูผลิตโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชบนเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเปดใหบริการผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนหรือมีงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของในประเด็นดังกลาว มารวมประชุมเพ่ือรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับราง
มาตรฐาน ISO 19134 Geographic Information/Geometrics - Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation เน่ืองจากขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอการจัดทํามาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัดเสนทาง
และการนํารองสําหรับประเทศไทย 
 
5.2  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing and 
Navigation”  
 

5.2.1   รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 คณะทํางานไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation” เม่ือ วันอังคาร ท่ี 8 มกราคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.                      
ณ หอง MAGIC 1 ชั้น 1 โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม
ประชุมท้ังสิ้น 45 คน (ภาคผนวก ก) และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงไวในภาคผนวก ข โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 



 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  82 
 

 
 
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
 “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 
  

  
 

 - การอภิปรายในหัวขอเรื่อง “Multimodal Location Based Services for Routing and 
Navigation .... ควรจะกาวเดินกันอยางไร” โดย 

• ผศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท  
ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• คุณพงศภักด์ิ นิคมภักดี 
รองกรรมการผูจัดการ MappointAsia (Thailand) Co.,Ltd 

• คุณสมพร ตันหัน 
ผูดําเนินรายการ 

 
- บรรยายเรื่อง “รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic Information/Geomatics – 

Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation” โดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภา
รัตน 

 
- การระดมความคิดเห็นในหัวขอ “Multimodal location based services for routing and 

navigation” มีรายละเอียดยอยดังน้ี 
• Multimodal network 
• Multimodal routing 
• Multimodal constraint and advisory 
• Multimodal navigation service 
• Multimodal cost function 

 
สําหรับประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะและขอมูลอื่นๆ ท่ีสําคัญในแตละชวงการประชุม        

สรุปดังรายละเอียดตอไปน้ี 
การอภิปรายในหัวขอเรื่อง “Multimodal location based services for routing and 

navigation .... ควรจะกาวเดินกันอยางไร” 
ประเด็นคําถาม 1: 
หนวยงานที่ผลิตขอมูลทางดาน GIS เชน กรมที่ดินทําการผลิตขอมูล Polygon กรมทางหลวงผลิตขอมูล 
เชิงเสน จําเปนตองกําหนดใหหนวยงานดังกลาวผลิตขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน 19134 หรือไม  
และจะมีมาตรการอะไร บังคับใหหนวยงานดังกลาวปฏิบัติตาม 
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คําตอบ 1: 
ปญหาพื้นฐานในเร่ืองมาตรฐานของการทําแผนที่น้ันอยูที่หนวยงานแตละหนวยงานยังไมไดมีการ 
ตกลงปรึกษาหารือกัน ซ่ึงแตละหนวยงานลวนมีมาตรฐานของตัวเองและทําใหขอมูลไมมีการเชื่อมตอ 
กันระหวางหนวยงาน จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีควรสงเสริมใหมีมาตรฐานที่ใชเหมือนๆ กัน รวมทั้งวิธี 
การไดมาซ่ึงขอมูลพื้นฐานที่ควรจะเหมือนกันดวย ยกเวนเรื่องของ Scale ที่ตางกัน ยอมไมซอนทับกัน 
 ผูผลิตก็ตองอธิบายใหผูใชทราบตอไป 
เปาหมายหลัก (Goals) ของหนวยงานยอยในบริษัทนั้นอาจจะตางกันบาง แตสุดทายตองอยูภายใต 
เปาหมายหลักของบริษัท ซ่ึงถามีมาตรฐานหรือ pattern เดียวกัน จะทําใหคุมคาทุนและงบประมาณที่จะ 
เสียไปในการผลิตผลงาน ไมควรใหเนนหรือกดดันไปในสวนของภาครัฐใหตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
อยางเขมงวด เพราะแตละหนวยงานมีงานหรือผลผลิตของตนเอง อยากใหตั้งใจผลิตผลงานของตนเอง 
ใหดีตอไป และเม่ือหยิบยืมผลงานของผูอ่ืนมาใชก็ควรตรวจดูความผิดพลาดและคอยๆ ทําการแกไข  
จริงแลวอยากใหเกิดความเขาใจเรื่องของมาตรฐานในบุคคลทั่วไปมากกวา ไมใชแคในกลุมนักวิชาการ 
 และปญหาอีกอยางคือ ความพึงพอใจในผลงานดานแผนที่ท่ีถึงแมจะมีหลากหลายบริษัททําการผลิตแผน
ที่ออกมา แตจริงๆ แลวกลับเปนผลดีที่แสดงใหเห็นวาสามารถกาวมาอยูในแถวหนาของธุรกิจดานแผนท่ี
ไดทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ หรือทําใหแตละบริษัทมีการแขงขันกันมากขึ้น และตองมีการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน สวนในภาครัฐก็มีตัวอยางของงานทางดาน GPS ที่ทางกระทรวงศึกษาฯ ไดมีการจัดทําข้ึนไดแก 
ตําแหนงของโรงเรียนจํานวน 50 แหง ซ่ึงนับไดวาเปนผลงานที่คอนขางดีของทางภาครัฐ ซ่ึงทําให
ผูใชงานสามารถทราบขอมูลในเบื้องตนไดวา โรงเรียนนั้นชื่ออะไร ตั้งอยูที่ไหน และเปนโรงเรียนขนาด
เล็กหรือใหญ เปนตน 
 
ประเด็นคําถาม 2: 
ปญหาคาความคลาดเคล่ือนหรือความไมเขากันของ GPS กับแผนที่จะมีวิธีแกไขอยางไร และปญหาการ
ใช SIM Card ของโทรศัพทเม่ือตองขามแดนไปยังประเทศขางเคียง 
คําตอบ 2: 
จริงๆ แลว GPS กับแผนที่ มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในตัวอยูแลวทั้ง 2 ประเภท แตในตัวแผนที่เองนาจะมี
ความคลาดเคลื่อนที่ไมสูงมากนัก เพราะแผนที่ตองทําโดยผูเชี่ยวชาญและมีความชํานาญสูง แต GPS คา
ความคลาดเคลื่อนนาจะข้ึนอยูกับราคาของอุปกรณในเคร่ืองมากกวา เชน ระยะเวลาในการประมวลผล
ขอมูล ประสิทธิภาพในการสงสัญญาณในท่ีอับสัญญาณ ซ่ึง GPS อาจจะมีปญหาในเร่ืองของตําแหนงบาง
ในตอนแรกๆ ที่เริ่มใชงาน จึงมีการรอใหเกิดการ Snap Road เพื่อใหเกิดการปรับตําแหนงใหถูกตอง   
ทางเครือขายของ Dtac และ AIS เริ่มมีการเปดบริการ Roaming GPRS เชน บริษัท ปตท. ในภาคใตของ
ประเทศไทย ตองสงนํ้ามันไปยังประเทศมาเลเซียทุกวัน ซ่ึงเม่ือขามไปประเทศมาเลเซียแลว ก็ตองเสีย
คาใชจายแตกตางกันตามพ้ืนที่การ Roaming ไปใชระบบของประเทศน้ันๆ ตัวอยางเชน เครือขายของทาง 
AIS เปดบริการใหใช Roaming GPRS ไดในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, 
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กัมพูชา และสิงคโปร รวมถึงการจัดการระบบเพื่อรองรับการขนสงสินคาใน 3 ประเทศ จากประเทศจีน 
ไทย และสิงคโปร แตคาดวานโยบายที่จะใชรวมกันของท้ัง 3 ประเทศคงจะไมมีแนนอน แตอาจจะแยกใช
ในพ้ืนที่แตละประเทศ เชน เม่ือเขาเขตประเทศใดก็ใหใช Memory Card ของประเทศนั้นแทน ในปจจุบัน 
Routing ของการขนสงสินคานั้นครอบคลุม ตั้งแตประเทศจีนตอนใต มาถึงไทย  มาเลเซีย และสิงคโปร 
ในระดับที่ไมไดนับรวมตรอก ซอก หรือซอย  ไวในระบบ 
 
ประเด็นคําถาม 3: 
จากที่มาตรฐานน้ีตองการใหหนวยงานราชการผลิตแผนที่ออกมาตามมาตรฐานเพ่ือใชในงาน Navigation 
แลวงานท่ีใชอยูทุกวันนี้ จําเปนตองปรับเขาสูมาตรฐานดังกลาวนี้หรือไม และปญหาเรื่องการแขงขันกัน
ในเรื่องของคา Point of Interest (POI) ท่ีในประเทศจีนมีเพียง 70,000 กวาจุด แตในประเทศไทยกลับมี
เปน 100,000 จุด ท้ังๆที่ประเทศเล็กกวา ซ่ึงสงผลตองานที่กําหนดคา POI ไว อยากทราบวามีหนวยงานใด
ที่ทําการตรวจสอบวา POI เหลาน้ันครบจริงหรือไม และในแตละ POI ควรมีรายละเอียดอะไรบาง เชน 
ชื่อตึก หรือชื่อบริษัท แตบางอยางก็อาจจะเกินความจําเปน เชน ตําแหนงตู ATM 
คําตอบ 3: 
แผนที่ตามมาตรฐานเบ้ืองตนของภาคเอกชนน้ัน จะมีการเปรียบเทียบสัดสวนของถนนวายาวเทาไร และ 
POI ท่ีมีอยูจริงมีเทาไรกอน เพื่อนํามาหาสัดสวนของการใส POI ที่เหมาะสมลงไปในแผนที่ ตองมีการ
สํารวจบนถนนอยูเสมอวามีการสํารวจครั้งลาสุดเม่ือใด ซ่ึงตางจากแผนที่ของทางราชการ บางที่ตองมีการ
บวกทางบางประเภทเขาไปดวย เชน ทางลูกรัง จึงตองมีการเปรียบเทียบใชสัดสวนใหเหมาะสม  ซ่ึงใน
ปจจุบันจะไมนับทางเขา-ทางออก หรือ ส่ีแยกเปน POI และเมื่อตัด POI เหลานั้นออกก็จะทําให POI มี
จํานวนนอยลง สวนการท่ีแผนที่มี POI มาก ยอมทําใหผูใชคาดหวังวาจะพบสถานที่เล็กๆ อ่ืนๆ บนแผนที่
ดวย เชนโรงแรมระดับ 2-3 ดาว ซ่ึงก็ดูจะมากเกินความตองการของผูใชทั่วไป แตถาเปนขอมูลเฉพาะ เชน 
โรงเรียนในแตละพ้ืนท่ีที่ตองการรวบรวมขอมูล ก็ควรจะตองมี POI ที่ละเอียดครบถวนตรงตามความ
ตองการนั้นของงาน 
 
ประเด็นคําถาม 4: อยากใหสอบถามความตองการของภาคเอกชนที่ตองการจากภาครัฐ และขอมูลที่มี
ความ Dynamic มากๆยอมมีผลตอการทํา navigation ดังนั้นควรจะมีการแกปญหาอยางไร เชน การเปดปม
น้ํามันใหม ที่ตองมีขอมูลจากภาครัฐมากอนจะถึงภาคเอกชน เพราะการเปดปมน้ํามันใหมตองมีการขอ
อนุญาตจากทางภาครัฐกอน และการ Snap Point ใน GPS จากแยกเขาไปสูถนนในทางดิ่งนั้น จะมีการ 
Snap อยางไร เน่ืองจากมีความแตกตางจากการ Snap ในทางราบ 
คําตอบ 4: 
ในตางประเทศ เชน ในประเทศญ่ีปุน ทางภาคเอกชนจะเปนผู Update ขอมูลใหมๆ โดยไดรับการวาจาง
จากรัฐบาลอีกทอดหนึ่ง เม่ือไดขอมูลใหมๆ แลว ภาคเอกชนก็จะจัดสงใหรัฐบาลเพ่ือ update ขอมูลแผนที่
ทั้งหมดของประเทศ ตางกับในประเทศไทยที่จะไดรับขอมูลจากทางภาครัฐกอน โดยอาจจะผานทาง
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บริษัทตางๆ ที่สงขอมูลการเปดบริการ หรือเปดสาขาใหม เชน Seven-Eleven หรือ ธนาคารตางๆ ซ่ึง
บางครั้งขอมูลจากทางภาครัฐแทบจะใชประโยชนไมไดเลย เน่ืองจากทางบริษัทเอกชนยังคงตองสงคนไป
สํารวจ Point น้ันใหมอีกครั้ง ซ่ึงทําใหเสียตนทุนมากข้ึน แตขอมูลจาก Seven-Eleven หรือ ธนาคารตางๆ 
ที่มีการใชระบบ GPS อยูแลว จะสามารถสงคาพิกัดของตําแหนงนั้นมาใหกับทางบริษัทเอกชนไดเลย 
ปญหาหลักของขอมูลที่มีการ dynamic คือ การระบุตําแหนงของ Point นั้นวาเปดกิจการอยู แตผูใชบริการ
ไปแลวกลับไมเจอ จึงทําใหทางบริษัทตองมีพนักงานวิ่งสํารวจขอมูลอยูตลอด 365 วัน และการวิ่งไปเปน 
job เชน มีการแจงมาวาไดทําการเปดบริษัทใหม ก็จะมีการไปสํารวจดูตามท่ีแจงเพื่อนําขอมูลมา update 
สวนการ Snap to road น้ัน ในปจจุบันยังมองอยูที่ทางราบบนพ้ืนเทานั้น แตก็เกิดปญหาในเรื่องของ
สะพาน ที่มีถนนลอดอยูขางใตที่ยังแกไขไมได ซ่ึงทางประเทศญ่ีปุนมีระบบที่สามารถแกปญหาดังกลาว
ได รวมถึงการพยายามผลักดันใหมี traffic online เกิดข้ึนโดยทาง บก. 02 เองเปนหนวยงานที่มีขอมูล
สําหรับการทํา navigator อยางแทจริง จึงพยายามทําใหขอมูลนั้นเปนขอมูลที่ real time มากข้ึน เชน การ
รายงานสดของสภาพการจราจรในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2551 ท่ีผานมา 
 
ประเด็นคําถาม 5: 
หากขอมูลจุดถูกแกไขดัดแปลงโดยผูไมประสงคดี และมีผลทําใหจุดเกิดความคลาดเคล่ือน จะสงผลตอ
การปฏิบัติงานหรือไม 
คําตอบ 5: 
ในงานทางดานวิศวกรรมสํารวจน้ัน การใชแผนที่ที่มีความละเอียดสูงมากจะสงผลในเรื่องของตนทุน 
หรือ Cost ท่ีเพิ่มข้ึนตามมา ดังน้ันจึงควรดูท่ีความจําเปนตอการใชงานมากกวาวาจําเปนมากนอยเพียงใดท่ี
จะใชแผนที่ท่ีมีความละเอียดสูง สวนความละเอียดของแผนที่ที่ใชในลักษณะของการเดินทางไปมาหาสู
นั้น คาดวาแผนที่มาตรสวน 1:50,000 ก็นาจะเพียงพอตอความตองการใชของผูใชอยูแลว สวนรายละเอียด
อ่ืนๆ ที่จะปรากฏในแผนท่ี เชน ตรอก ซอก และซอย ก็ตองข้ึนอยูกับความตองการของผูใช สวนคาความ
คลาดเคล่ือนของการกําหนดตําแหนง (GPS) ท่ีอยูในเกณฑ ± 10-15 เมตร ก็เปนคาที่ทางบริษัทผูผลิตคาด
วานาจะเพียงพอตอความตองการของผูใช 
 

ประเด็นคําถาม 6: 
ในเรื่องของความเปนเจาของขอมูลหลังจากที่ไดมีการนําขอมูลมาทําการ integrate กันแลวนั้น สิทธ์ิความ
เปนเจาของขอมูลจะเปนอยางไรตอไป 
คําตอบ 6: 
ขณะน้ีในประเทศไทยยังมีการขบคิดและทําความตกลงกันในประเด็นดังกลาวอยู และยังไมสามารถหา
ขอสรุปได แตในตางประเทศจะตองมีการกําหนด Digital Right Management ERM ในเรื่องของสิทธ์ิ แต
ในความเปนจริงแลวขอมูลทางดานแผนที่ก็มีความเหมือนกับขอมูลทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ที่ผลงานทุก
ชิ้นจะมีลิขสิทธ์ิ ดังนั้นการทําซํ้าหรือเผยแพรขอมูลจึงยังตองดูขอบเขตขอกําหนด และตองมีการอางอิงถึง
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แหลงที่มาของขอมูลนั้นๆ อยูเสมอ ซ่ึงจากการที่ทางภาครัฐมีกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ
ขอมูลขาวสารอยูแลวน้ันก็นาจะครอบคลุมไปถึงขอมูลทางดานแผนที่ดวย 

 
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน ไดนําเสนอท่ีประชุมในหัวขอเรื่อง โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา

รางมาตรฐาน Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for 
Routing and Navigation โดยกลาวถึงความเปนมาของการจัดทําโครงการฯ วัตถุประสงค เปาหมาย 
และผลที่คาดวาจะไดรับ พรอมท้ังนําเสนอขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการ 
 
 สาระสําคัญและขอเสนอแนะจากการประชุมท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
 

• หนวยงานภาครัฐสวนใหญเปนผูท่ีทําการจางหรือซ้ือขอมูลจากทางภาคเอกชน ดังน้ัน 
ในขั้นสุดทายมาตรฐานดังกลาวน้ีนาจะมีสวนเก่ียวของและนํามาใชกับทางภาคเอกชนมากกวา และ
การใช Software ในการผลิตผลงานของภาคเอกชนท่ีลวนเปน Software ของตางประเทศน้ัน จะทํา
ใหเกิดปญหาตอการปรับใชใหเขากับมาตรฐานดังกลาวน้ี จึงอยากใหมีการประชุมแสดงความ
คิดเห็นระหวางคณะผูจัดทํามาตรฐาน กับผูท่ีเก่ียวของกับการผลิต Software เพ่ิมเติมดวย 

 
• โครงการศึกษามาตรฐาน ISO 19134 เปนผลจากการศึกษาพิจารณามาตรฐานเบ้ืองตน  

ซ่ึงถือเปนขั้นตอนในลักษณะของการนําเสนอรางใหกับทาง สทอภ. พิจารณาในข้ันตอนตอไป การ
ผลักดันใหเกิดการใชมาตรฐานตัวน้ี จะตองมีการพูดคุยกันถึงความเปนไปไดจากผูใชงานหรือผูท่ีมี
ความเก่ียวของเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมในเบ้ืองตน จึงทําใหทางคณะท่ีปรึกษาตองทําการ
ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนกอนวามีหนวยงานหรือกลุมบุคคลใดบางท่ีมีสวนเก่ียวของกับมาตรฐาน 
ISO 19134 น้ี เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของท้ังทางภาคเอกชนและทางภาครัฐ รวมท้ังเปน
การแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน 
 

• ปญหาเรื่อง Software หรือการท่ีบริษัทเอกชนสวนมากมีสํานักงานใหญในตางประเทศ 
น้ัน อาจจําเปนตองมีการแกปญหาในข้ันตอนตอไป 
 

• สทอภ. เลือกมาตรฐาน ISO 19134 มาจัดทําเปนโครงการฯ เพราะดูจากความตองการ 
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ใชทางดาน Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation ภายในประเทศที่ได
ทําการศึกษารวบรวมขอมูลมาอยางตอเน่ืองตั้งแตมีการต้ัง สทอภ. ขึ้นมา สทอภ. เปนหนวยงานที่มี
หนาท่ีในการสนับสนุนใหมีมาตรฐานใชงานภายในประเทศ แตมิไดเปนหนวยงานในการ
ประกาศใชมาตรฐานที่ผลักดันน้ันๆ หนวยงานที่สามารถประกาศใชมาตรฐาน คือ สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และจากเหตุผลท่ีวางานทางดาน Location Based Services 
ในประเทศไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง และเปนไปอยางรวดเร็ว มีผูใชท่ีหลากหลายมากขึ้น จึง
ควรมีมาตรฐานกลางเพ่ือประโยชนในการประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงตามปกติ
แลวมาตรฐานท่ีมีการบังคับใชในประเทศไทยสวนใหญจะเปนมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เชน มาตรฐานที่เก่ียวของกับไฟฟา แตมาตรฐานที่เก่ียวของกับขอมูล
ทางดาน Geographic Information/Geomatics น้ัน อาจจะไมถึงกับตองเปนมาตรฐานบังคับใช แต
เปนเพียงมาตรฐานท่ีหนวยงานตางๆ สมัครใจใช โดยการขอให สมอ. ออกเอกสารรับรองใหกับทาง
หนวยงานท่ีมีการนํามาตรฐานดังกลาวมาใช ซ่ึงในปจจุบันมาตรฐานทางดาน Geographic 
Information/Geomatics น้ันมีการประกาศใชเพียงหน่ึงมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับ 
Metadata ซ่ึงไมไดเปนมาตรฐานบังคับใช ขึ้นอยูกับความสมัครใจของแตละหนวยงานท่ีตองการใช
เองมากกวา แตเพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกัน จึงอยากใหทุกหนวยงานปรับมาใชมาตรฐานกลางมาก
ขึ้น ซ่ึงท้ังน้ีท้ังน้ันก็ตองมีการรับฟงความคิดเห็นในท่ีประชุมจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของดวย 
 

• ในการศึกษาเบ้ืองตนน้ัน ทางคณะท่ีปรึกษาไดทําการศึกษาในสวนรายละเอียดของ 
มาตรฐาน ISO 19134 กอน แลวจึงมองท่ีผูท่ีมีสวนเก่ียวของในลําดับตอมา ซ่ึงในข้ันแรกน้ันยังไม
สามารถสรุปกลุมผูมีสวนเก่ียวของไดอยางชัดเจน จึงตองทําการคนหา และรวบรวมขอมูลของผูท่ี
นาจะมีสวนเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออมกอน โดยสืบคนขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ 
ดวย Keyword ในการสืบคนผาน Search Engine การสืบคนจากผลงานการวิจัย แลวจึงทําการเชิญผู
ท่ีคาดวาจะมีสวนเก่ียวของกับมาตรฐานน้ีมารวมประชุมในเบ้ืองตน ซ่ึงจากผลการประชุมน้ัน คาด
วาจะทําใหสามารถเจาะจงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และทราบกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมจากคําแนะนํา
ในท่ีประชุม หรือผลตอบรับจากท่ีประชุม  ซ่ึงจะนํามาสูการพูดคุยกันในประเด็นของมาตรฐานนี้
ตอไปในอนาคต 
 

• ปญหาหลักของความรูทางดานมาตรฐานในประเทศไทยน้ัน อยูท่ีประเทศไทยมี 
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ผูเชี่ยวชาญหรือผูท่ีมีความรูทางดานมาตรฐานไมเพียงพอกับความตองการ รวมท้ังขาดการกระจาย
ความรูทางดานมาตรฐานไปสูนักวิชาการ และบุคลากรในสวนตางๆ อยางเพียงพอ จึงควรมีการ
สรางบุคลากรเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแนวทางหน่ึงคือการเสนอใหหนวยงานการศึกษาทําโครงการที่เก่ียวของกับ
มาตรฐาน เน่ืองจากหนวยงานการศึกษาถือเปนแหลงสรางบุคลากร และผลจากการศึกษาใน
โครงการตางๆ ก็ถือเปนการนําเสนอขอมูลใหกับทาง สทอภ. พิจารณาในขั้นตอนตอไป สวนเหตุผล
ท่ีทาง สทอภ. เลือกมาตรฐาน ISO 19134 น้ีมาใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําการศึกษา เน่ืองจาก
ขอมูลความตองการใชภายในประเทศ และการศึกษามาตรฐานใดๆ ก็ตาม จําเปนตองมีการอางอิงถึง
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมากนอยตางกันออกไป ดังน้ันในขั้นตนทาง สทอภ. จึงพิจารณามาตรฐานท่ี
มีการอางอิงถึงมาตรฐานอ่ืนๆ ในจํานวนท่ีนอยไวกอน เชน ในกรณีของมาตรฐาน ISO 19134 น้ัน 
อาจตองมีการอางอิงจากมาตรฐาน ISO 19101, ISO 19107, ISO 19108, ISO 19112 และ ISO 19133 
รวมท้ังหมด 5 มาตรฐาน 
 

• การมีมาตรฐานท่ีมีความคลายคลึงกันอาจเกิดปญหาในการใชงานได เชน มาตรฐาน 
ISO 19134 ท่ีถือวาเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานดานขอมูลของ Intelligent Transportation Systems 
(ITS) ดังน้ันจึงควรกําหนดมาตรฐานกลางเพียงหน่ึงเดียวขึ้นมาใชกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
โดยเฉพาะในภาคเอกชนท่ีตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นหากตองผลิตผลงานออกมาตามมาตรฐานที่
หลากหลาย และเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการผลิตผลงานตามมาตรฐานเดียวกัน 
 

• โครงการ ITS ไดพยายามรวบรวมมาตรฐานที่เก่ียวของกับการแลกเปล่ียนขอมูลการ 
จราจร ซ่ึงมาตรฐาน ISO 19134 น้ี ถือเปนหน่ึงในมาตรฐานท่ีมีความเก่ียวของและสามารถนํามา
ปรับใชกับทางโครงการ ITS ได เน่ืองจากโครงการ ITS น้ันตองมีการอางอิงในสวนของแผนท่ี และ
การอางอิงตําแหนง ซ่ึงเน้ือหาของ ISO 19134 น้ัน นาจะเปนการรวบรวมการใชในหลายโหมดการ
เดินทาง ซ่ึงในปจจุบันผลงานหลักของภาคเอกชนจะเนนไปที่รถยนตเปนหลัก แตมาตรฐานดังกลาว
น้ีกลับพูดถึงการเดินทางในหลายๆ รูปแบบ 
 

ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ ไดทําหนาท่ีดําเนินการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในหัวขอ 
“Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation” โดยมีรายละเอียดยอยดังน้ี 
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1) นิยามช่ือรางมาตรฐาน 
 

การใหคํานิยามช่ือภาษาไทย โดยอางอิงชื่อภาษาอังกฤษ Geographic Information/ 
Geometrics - Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation โดยเบ้ืองตนทาง
คณะผูวิจัยไดยึดความหมายตามท่ีทาง สทอภ. กําหนดไวไดแก “ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลาย
รูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง” 

 
ความคิดเห็นจากท่ีประชุม 

 

• การบัญญัติศัพทตางๆ น้ันควรมีการใสชวงเวลาในขณะท่ีมีการใหความหมายไว 
ดวย เน่ืองจากในเวลาตอมาอาจจะมีการบัญญัติความหมายท่ีแตกตางจากเดิม 
 

• ในมาตรฐาน ISO 19134 เนนในเรื่องของ Routing และ Navigation ซ่ึงถือวาเปน 
สวนหน่ึงของ Location Based Services มากกวา ดังน้ันเน้ือหาสวนใหญจึงนาจะเนนไปท่ีการจัด
เสนทางมากกวาการใหบริการระบุตําแหนง (สังเกตจากลําดับของชื่อมาตรฐาน) 
 

• ในความหมายของการนํารองน้ัน ไมควรใช นาจะใชคํากลางท่ีเขาใจทั่วกันวา การ 
นําทาง มากกวา เน่ืองจากการนํารอง หรือ Pilot น้ันจะตองมี License ในการนํารอง สวน Navigation 
น้ัน ไมจําเปนตองมี License 
 

• จากช่ือของมาตรฐานน้ัน ไมมีคําวา “System” จึงไมควรมีคําวา “ระบบ” ใน 
มาตรฐาน ควรใชเพียงวา “การใหบริการระบุตําแหนง” นาจะเหมาะสมมากกวา 
 

• คําวา “Routing” นาจะหมายถึง การกําหนดเสนทาง หรือการนําทาง ซึ่งเหมาะสม 
ตอการเดินทางบนบกมากกวา 
 

• ขอสรุปของช่ือมาตรฐาน ISO 19134 ในภาคภาษาไทยจากท่ีประชุมคือ “ การ 
บริการโดยใชตําแหนงเปนฐานในสวนของการจัดเสนทางและการนําทางหลายรูปแบบ ” 
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2) การพิจารณาเน้ือหาในเอกสาร ISO 19134 
 
ความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
 

• ลักษณะของจุด หรือ Point ของการเดินทางประเภทตางๆ ในประเทศไทยน้ัน จะมี 
ความสอดคลองกันมากนอยเพียงใดกับมาตรฐาน ISO 19134 โดยนาจะเนนในสวนของการเดินทาง
ในเมืองใหญๆ เปนหลัก เน่ืองจากมีระบบการขนสงท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจตองมีการเพ่ิมเติม
รายละเอียดบางสวนลงในมาตรฐานดวย เชน เรือดวนเจาพระยา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพการณในประเทศใหมากท่ีสุด 
 

• ผูทําการยกรางควรมีการนําเสนอถึง คําแปล หรือความหมายตางๆ ในมาตรฐานท่ี 
จะประกาศใช 
 

• อยากใหคณะท่ีปรึกษาเริ่มมองจากภาพรวมกอน แลวจึงแยกยอยออกไปยัง 
รายละเอียดตางๆ ท่ีมีอยูในมาตรฐาน ยังไมอยากใหทําการเจาะจงลงไปในรายละเอียดยอยๆ ของ
มาตรฐาน โดยนาจะเปนการอธิบายถึงแนวความคิด (Concept) และแผนผังท่ีสามารถอธิบายถึง
โครงสรางของขอมูลหรือแนวความคิดของขอมูล และบริการท่ีเก่ียวของกับ Routing และ 
Navigation 
 

• มาตรฐาน ISO 19134 น้ี เปนมาตรฐานท่ีครบถวนสมบูรณหรือไม และไดมีการ 
นําเอาไปใชงานในประเทศตางๆ จริงหรือไม เน่ืองจากเบ้ืองตนแลวมาองวามาตรฐานดังกลาวน้ี ยัง
ขาดในสวนของระยะทาง (Distance) และราคาคาใชจาย (Cost) จาก Node ถึง Node ถัดไป 
 

• มาตรฐาน ISO 19134 น้ี เปนมาตรฐานสําหรับการผลิต Software หรือไม 
 

• เปาหมายหลักของมาตรฐานน้ีจะเนนไปท่ีผูใหบริการทางดาน Location Based  
Services โดยตรง แลวจึงมองไปท่ีความตองการของผูบริโภค ดังน้ันคณะท่ีปรึกษาควรศึกษา
มาตรฐานของการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเก่ียวของในข้ันตนเพ่ิมเติมดวย 
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• มาตรฐานดังกลาวน้ีควรจะมีการทดลอง (Mini Test) เพ่ือใชในหนวยงานท่ีมีความ 
เก่ียวของสําหรับศึกษาความเปนไปไดของมาตรฐานจากผลท่ีปรากฏออกมา 
 

• ควรพิจารณาในสวนของเหตุการณธรรมชาติ ขบวนเสด็จฯ หรือปจจัยขัดของตางๆ  
ท่ีสงผลตอการเดินทาง ซ่ึงจะสงผลให Rout น้ันขาดจากกัน จึงตองมีการปรับปรุงระบบในสวน
ดังกลาวเพ่ิมเติมในอนาคตดวย เพ่ือใหระบบสามารถขจัดปจจัยปญหาการเดินทางตางๆออกไปได 
 

• ควรมีการติดตอพูดคุยกับหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐานดังกลาว 
เพ่ือนํามาตรฐานน้ี ไปเทียบเคียงกับระบบการทํางานของหนวยงานวามีการใชในสวนใด และไมได
ใชในสวนใด 
 

• หากมองวามาตรฐานดังกลาวน้ีมีความเหมาะสมตอการใชงานในประเทศไทยแลว 
ตองมีการนําไปทดสอบใช เพ่ือประเมินผลความเหมาะสมในการใชงานจริงอีกขั้นหน่ึง แตถา
มาตรฐานดังกลาวยังไมมีความเหมาะสมก็อาจจะมีการปรับเปล่ียนในสวนท่ีไมเหมาะสมออกไป
และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเหมาะสม 
 

• อยากใหมีการทดลองไปท่ีการขนสงคมนาคมเพียงชนิดเดียวกอน เพ่ือดูความ 
เปนไปไดและความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในประเทศไทย รวมทั้งปญหา หรืออุปสรรค เน่ืองจาก
โครงการน้ี มีระยะเวลาของโครงการไมนาน การท่ีจะทําทุกๆ ชนิดของการขนสงดูจะมากเกินไป 
และเม่ือไดผลจากตัวอยางแรกแลว จึงคอยทําการขยายการทดลองตอไปในทางเลือกอื่นๆ ให
ครอบคลุม 
 

• ควรมีหนวยงานในการตรวจสอบผลงานวามีความถูกตองตรงตามมาตรฐาน 
หรือไม 
 

• เน่ืองจากการปรับมาตรฐาน ISO 19134 ใหเหมาะสมกับประเทศไทยน้ัน อาจจะ 
สงผลตอมาตรฐาน ISO อื่นๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงหรือเก่ียวของกันแนนอน จึงควรเปนประเด็นท่ีตอง
มีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป รวมท้ังปญหาการผลิตผลงานของบริษัทเอกชนท่ีมีการผลิตออกมากอนท่ี
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จะมีการใชมาตรฐาน ท่ีผลงานไมตรงตามมาตรฐานดังกลาว ก็ตองเปนอีกหน่ึงประเด็นท่ีตองมีการ
พิจารณากันในขั้นตอนตอไป 
 

• ควรมีการเพ่ิมรายละเอียด ในสวนของ รถตูโดยสาร รถสองแถว รถ SUBARU  
และรถจักรยานยนตรับจาง จากหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของดวย 
 

• จากการท่ี Transportation ในประเทศไทยแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักอยางเดนชัด  
ไดแก แบบ Private และ แบบ Public ดังน้ันนาจะมีการแบงมาตรฐานดังกลาวน้ี ออกเปน 2 ประเด็น 
โดยเร่ิมทําการทดสอบในสวนของ Private กอน เน่ืองจากทางภาคเอกชนมีขอมูลท่ีพรอมใชทดสอบ
มากกวาและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เม่ือไดผลลัพธแลว อาจนําไปทดสอบในภาครัฐตอไป 
 

• มาตรฐานตางๆ ถือเปนแหลงความรูอยางหน่ึงท่ีสามารถใชในการอางอิงได จึงถือ 
วาเปนประโยชนอีกขอหน่ึงในการศึกษาจัดทํารางมาตรฐาน ISO 19134 น้ี โดยควรมีกรอบกําหนดท่ี
ครอบคลุมเน้ือหาของมาตรฐานทั้งหมดอยางครบถวน 
 
5.3  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for Routing and 
Navigation”  
 
 5.3.1 รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 คณะทํางานไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ การจัดทํารางมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation” เม่ือ วันพฤหัสบดี ท่ี 14 สิงหาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หอง MARS ชั้น 3 โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม
ประชุมท้ังสิ้น 36 คน (ภาคผนวก ค) และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงไวในภาคผนวก ง โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
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- การบรรยายในหัวขอเรื่อง “Transport training city logistic” โดย 
• ผศ.ดร. ณกร อินทรพยุง 

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผศ.ดร. ณกร อินทรพยุง กลาววา มาตรฐาน Multimodal Transport หลักๆน้ัน เริ่มมาจาก

การขนสงสินคา โดยระบบ Multimodal Transport สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Direct 
Shipment หรือ Transportation Problem คือการขนสงจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงแบบ Simple ตอมา
จึงมีการหา Optimum Solution ท่ีเก่ียวกับการหามูลคาการขนสง รวมท้ังราคาคาใชจายในการ
เดินทางตาง ๆ  2) เปนแบบ Tour หรือแบบ Routing มีการทํา Swap Location การแลกเปลี่ยนนํ้ามัน
ระหวางบริษัท มีการ Plan จากบริษัทสูรถขนสงนํ้ามัน ในทางปฏิบัติ Logistic น้ันมีมานานแลว 
โดยเฉพาะมีการแขงขันทางดาน STA ท่ีมีการเปดเสรีทางดานการขนสง และดานการบริการ ตรงน้ี
คือ Multiple Drop ขณะน้ีระบบการขนสงในปจจุบันเปน ระบบ Routing กระจายสินคาไปท่ัว
ประเทศ และ 3) Pickup and Delivery  คือสามารถรับสินคาจาก 1+ ไปสง 1- หรือ 1+ ไปสง 1- 1- 1- 
1-  แตในการขนสงจริงสามารถรวมหลายๆส่ิงเขาดวยกันได จึงไมใช Routing ชนิดเดียวทําให
เงื่อนไขและ Constraint มีมากขึ้น ตัวอยางเชน Tesco LOTUS สงสินคาชวงเวลา 10 โมง จะมี Time 
Window เหมือนการเดินทางของคนทั่วไป ถาหากถึงกอนก็จะตองรอนาน แตถาถึงชาก็มีคนอื่นมา
รอแทนอยูแลว เพราะฉะน้ันการจัดการเร่ืองระบบก็ตองตรงตอเวลา แสดงขอมูลแบบ Real-time  
ดังน้ัน Logistic Concept ก็คือการ Integration  และ Coordination รวมกัน 
 

ในเร่ืองของ Real-time ความตองการ Real-time Information เชน ในการขนสงสินคาของ
บริษัท NYK มีปญหาเร่ือง Real-time Information การวางแผน กับการเดินทางจริงน้ันอาจไมเปน
อยางท่ีคิดไปในทางเดียวกัน ราน 7 – Eleven สวนใหญจะทําการ Distribution  เพ่ือลดตนทุนการสง
สินคาในแตละแหง 
 

ปญหารถติดในปจจุบันเปนปจจัยหลักท่ีทําใหไมสามารถจัดทํา Routing หรือ Navigation 
ได นโยบายเร่ือง Car Cooling ของรัฐบาล คือ ไปทางเดียวกันใชรถดวยกัน และมีระบบขนสง BRT 
เพ่ือชวยเหลือปญหาพลังงาน อีกสวน คือ นโยบายสภาพัฒน ของ สนข. ในโครงการ Project Truck 
Rout ท่ีจําเปนตองใชเงินจํานวนมหาศาล โดยเปนเสนทางท่ีวิ่งไดเฉพาะรถบรรทุกเทาน้ัน จะทําให
ลดคาใชจายดานตนทุนท่ีเสียไป ในสวนท่ีจะสามารถตอบโจทยของการสัมมนาในวันน้ีไดมากท่ีสุด
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คือ เรื่อง Sensor Network และ Traffic Information Center ท่ีจะสนองความตองการในการเดินทาง
ได 
 

สําหรับประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะและขอมูลอื่น ๆ ท่ีสําคัญใน การประชุมระดมความ
คิดเห็นครั้งท่ี 2 เก่ียวกับรางมาตรฐาน ISO 19134 Geographic Information/Geometrics - 
Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation มีดังน้ี 

 

ประเด็นคําถาม 1: 
ทางวิทยากรมองภาพการทําระบบ IFAD ไปถึงตางจังหวัดดวยหรือไม เพราะวาในความเปนจริงแลวการ
วิ่งของรถบรรทุกน้ันสวนใหญแลวอยูบริเวณรอบๆปริมณฑล ไมใชในกรุงเทพฯ เทานั้น 
 
คําตอบ 1: 
แตเดิมนั้นการทําระบบ IFAD จะทําใหกับบริการรถ บขส . พวก Bus terminal ในสถานีขนสง เพื่อดูวารถ
วิ่งไปดวยความปลอดภัยหรือไม แตไดมีการทําโครงการไปกอนแลว และจะมีการทําโครงการทํา
โครงการดังกลาวท่ัวประเทศ 
 
ประเด็นคําถาม 2: 
เห็นวาขอมูลตางๆมีหลายแหงที่ทําข้ึนมา ซ่ึงมี กทม. เปนศูนยกลาง จะสามารถนําขอมูลเหลาน้ีมาแชรกัน
ไดหรือไม 
 
คําตอบ 2: 
เขาใจวาหลายๆบริษัท หรือหลายหนวยงานนั้นนาจะมีการจัดทําขอมูลที่มีลักษณะคลายกัน แต Transport 
training city logistic จะเปนการพัฒนาเพื่อจัดการกับลักษณะปญหาในเมืองหลวงมากกวา 
 
ประเด็นคําถาม 3: 
เคยศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีในตางประเทศบางหรือไม และในประเทศไทยมีการพัฒนาไปถึงข้ันไหนแลว 
เพราะสวนใหญจะมองในสวนของ Navigation มากกวา หากมีการประกาศใชรางมาตรฐานแลว 
หนวยงานใดจะตองปฏิบัติตามบาง  
คําตอบ 3: 
คําคนใน ISO 19134 ที่คนสวนใหญไดเปนลักษณะของขอมูล ไมใชผลิตภัณฑ แตถาคน Multimodal 
Location Based Services for Routing and Navigation พบในลักษณะของผลิตภัณฑ ที่แสดงบน web base 
ท่ีใชในรูป navigation หรือ routing สวนการใชคําคนผาน since direct ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ในสวนของงานวิจัยยังไมปรากฏ 
 
ประเด็นคําถาม 4: 
ตามที่ทางคณะทํางานไดอางถึง ISO 19133 จะมีคําอยู 2 คํา คือ Routing กับ Navigation โดย routing จะ
เนนในสวนของ data type แต navigation จะเนนในสวนของ service ซ่ึงพออานดูแลวคิดวาคนที่จะ
นําไปใชจริงนั้นคือนักพัฒนาโปรแกรมเพราะเปนภาษา UML ซ่ึงไมเกี่ยวกับผูใชงานมากนัก โดยสวนตัว
แลวมองวาสวนท่ีเปน data type ควรจะแบงเปน 2 แกนที่เกี่ยวกับ transportation ทางดานการขนสง แต
การขนสงในประเทศนั้นมีถึง 3 แกน คือ แกน x แกน y และแกน z ซ่ึงไดแกการขนสงทางบก ทางนํ้า และ
ทางอากาศ ซ่ึงการเดินทางบนบกน้ันถือเปน physical time แตในทางทะเลนั้นไมใช 
 
คําตอบ 4: 
ในโหมดการเดินทางน้ันเราไมไดมีการพิจารณาแคแกน x และ y เทานั้นตองมีการพิจารณาทางเรือกับทาง
อากาศรวมดวย แตอยากจะเริ่มมองการเดินทางเปนแบบ single mode เสียกอน ซ่ึงในมาตรฐาน 19134 นั้น
ไดเนนในเร่ืองของการขนสงมวลชน สวนการขนสงทางอากาศน้ันก็ถือเปน mode หน่ึงที่ควรจะมี เพราะ
มี rout  เชนกัน สําหรับการขนสงทางน้ํา ในการเดินเรือจะมีรองน้ําจึงถือเปน single mode ไมได เพราะ 
mode ตองมี network ที่แนนอน เพราะถาไมมี mode ที่แนนอนจะมีผลกระทบตอ fix schedule และ ใน
สวนของมาตรฐานตัวน้ีที่เปนภาษา UML ซ่ึงคอนขางยากสําหรับผูที่ไมไดอยูในแวดวงภาษา UML จึง
นาจะเหมาะสมกับการพัฒนาในผูที่เขาใจภาษา UML มากกวา คณะผูวิจัยไมไดคาดหวังใหแตละ
หนวยงานตองนํามาตรฐานตัวน้ีไปใชในการทํางาน แตอยากใหมองวามาตรฐานตัวนี้มีความเกี่ยวของกับ
หนวยงานของทานอยางไรบาง 
 
ประเด็นคําถาม 5: 
เนื่องจากภาษาที่เขียนในมาตรฐานตัวนี้เปนภาษา UML ซ่ึงนาจะตอเนื่องมาจากมาตรฐานตัวกอนหนานี้ 
ซ่ึงควรพิจารณาวาในประเทศไทยน้ันมีองคประกอบอะไร และสามารถเชื่อมโยงกับทั่วโลกไดหรือไหม
หากมีการบังคับใชมาตรฐานตัวนี้ก็คงตองเปนเรื่องท่ีตองพิจารณากันตอไป ทําอยางไรจึงจะไดตาม
มาตรฐานตัวนี้อยางครบถวนแลว และปญหาในการกําหนด node โดยใชชื่อแตละ node ตางกัน จะมีผล
ตอการเขากันไดของขอมูลหรือไม ควรจะมีหนวยงานกลางมาควบคุมเรื่องนี้หรือไม 
 
ประเด็นคําถาม 6: 
ในการทํามาตรฐานที่ผานมามีการนํามาใชบางหรือยัง 
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คําตอบ 6: 
ในมาตรฐานตัวนี้จะมีความแตกตางกับมาตรฐานตัวอ่ืน คือมาตรฐานตัวนี้ เปนมาตรฐานทางดาน GIS 
โดยเนนในเรื่องของ Software หรือ ระบบ ซ่ึงพบวายังไมมีหนวยงานใดในประเทศไทยนํามาตรฐานตัวนี้
มาใช จึงควรสอบถามจากทางหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับการนํามาใช วาแตละหนวยงานมีความ
พรอมหรือยัง หรืออาจจะเปนไปไดวาหลายๆ ภาคสวนอาจจะยังไมทราบวามีการประกาศใช โดย
เปาหมายหลักของการกําหนดมาตรฐาน ISO น้ันจะเนนไปให common และสอดคลองกับสภาพการณใน
ประเทศใหมากที่สุด 

 
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน ไดนําเสนอท่ีประชุมในหัวขอเรื่อง โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา

รางมาตรฐาน Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services for 
Routing and Navigation โดยกลาวถึงความเปนมาของการจัดทําโครงการฯ วัตถุประสงค เปาหมาย 
และผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2551 ท่ีผานมา 
โดย ร.ท.วรายุ บุญชัย 
 

ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ  กลาวถึงเอกสารท่ีวาดวยเร่ืองมาตรฐาน ISO ขององคกรระหวาง
ประเทศท่ีคุนเคยในประเทศไทย เชน ISO 9000, 9001 และ 9002 และมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม เชน 
ISO 14000 ในรางมาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ัน จะเปน Series 191xx ซ่ึงในมาตรฐานฉบับหน่ึงๆจะมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สวนในมาตรฐานฉบับน้ีอางอิงจากเอกสารท่ีเผยแพร เม่ือ
วันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ.2006 โดยหัวขอ Geographic Information/Geomatics – Multimodal 
Location Based Services for Routing and Navigation ซ่ึงทาง สทอภ. ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูดําเนินการศึกษาและยกราง โดยพบวาเอกสาร ISO 19133 มีความ
คลายคลึงกันกับมาตรฐานตัวน้ี ซ่ึงมาตรฐาน ISO 19134 มี 5 องคประกอบหลัก ไดแก 

 

• Multimodal Network คือ การเลือกเดินทางเปน Network หลายรูปแบบ เชน การ 
เดินรถของ ขสมก.  รถไฟใตดิน หรือการเดินทางโดย BTS ก็ถือเปนทางเลือกหน่ึงของการเดินทาง 
โดยนําแตละโหมดการเดินทางมาสานกันเปนรางแห 
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• Multimodal Routing การจัดเสนทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงน้ันจะเปนไปใน 
รูปแบบใดบาง 
 

• Multimodal Constraint and Advisory เสนทางแตละเสนทางน้ันมีขอกําหนด หรือ 
ขอจํากัดอะไรบาง หรือหากทานมีเครือขายการเดินทางหลายรูปแบบอยูแลว สามารถใสความ
ตองการเพ่ิมลงไปในการเดินทางก็ได 
 

• Multimodal Cost Function ลักษณะเปนแบบ Physical เปนสวนมาก ซ่ึงใน 
มาตรฐานตัวน้ี Multimodal Cost Function จะรวมถึงคาสึกหรอของเครื่องยนตเทาไหร และความ
คุมคาในการเดินทางผานจุดดังกลาว 
 

• Multimodal Navigation Service เปนบริการ ท่ีนําผูเดินทางไปยังท่ีท่ีเลือกไว 
 
Location based services คือ ระบบใหบริการสารสนเทศท่ีเขาถึงไดดวยอุปกรณไรสาย 

ผานเครือขายไรสาย โดยสามารถใชประโยชนจากความสามารถดังกลาว ในการระบุตําแหนงได 
 

องคประกอบพ้ืนฐานของ  Location based services ประกอบดวย 3 ส่ิง คือ 

• ระบบกําหนดตําแหนง 

• เครือขายสื่อสาร 

• อุปกรณและสัญญาณเคล่ือนที่ 
 

เอกสารฉบับน้ีไดนิยาม Multimodal Location Based Services for Routing and Navigation 
ไววา เปนการกําหนดระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการแสดงเสนทางและนํา
รองหรือนําทาง โดยใชประโยชนจากระบบขนสงมวลชน และกําหนดเสนทางท่ีเปล่ียนแปลงได ทํา
ใหผูใชงานสามารถเลือกเสนทางท่ีเหมาะสม ถาทานตองการจัดสรางระบบน้ีจะตองเร่ิมจาก
Multimodal Network ในมาตรฐานฉบับน้ีไดออกแบบมาเพ่ือกําหนดการใหบริการในลักษณะ Web 
Services เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางการประยุกตใช Web-resident Proxy กับอุปกรณ 
Wireless ตาง ๆ 
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Multimodal Network ประกอบดวย 
 

• MM_MultimodalNetwork คือ Type ท่ีรวมเอา MM_SingleModeNetworks หลาย 
รูปแบบไวดวยกัน อาทิเชน การเดินทางโดยรถยนตรสวนตัว รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา รถไฟ
ใตดิน และการเดินทางทางนํ้า (เรือดวน) เปนตน ซ่ึงแตละรูปแบบถือเปนรูปแบบการเดินทางใน
แบบ SingleModeNetworks 
 

• SingleModeNetwork เปนการแสดงโครงขายโหมดการเดินทางในแตละรูปแบบ  
อาทิ โหมดการเดินทางดวยรถไฟฟา โหมดการเดินทางดวยรถไฟฟาใตดิน และโหมดการเดินทาง
ดวยรถประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน 
 

• SingleModeTurn เปนการแสดงกลไกในการเปล่ียนเสนทางในแตละโครงขาย 
 

• SingleModeJunction เปนการแสดงจุดหรือตําแหนงท่ีจะเกิดการเล้ียวของเสนทาง 
ในแตละโครงขาย 
 

• SingleModeLink เปนการอธิบายสวนของเสนทางในแตละโหมดการเดินทาง 
 

• MultimodalNetwork เปนการรวม SingleModeNetwork แตละรูปแบบเขาเปน 
โครงขายรวม 

• Transfer เปนการแสดงรูปแบบการเปล่ียนถายยานพาหนะ ท้ังในสวนของเสนทาง 
ท่ีเขามาสู TransferNode และสวนของเสนทางท่ีออกจาก TransferNode 
 

• TransferNode เปนการแสดงจุดเชื่อมตอระหวางโครงขายการเดินทางประเภท             
ตางๆ เพ่ือใชเปนจุดในการเปล่ียนโครงขาย 
 

• TransferNodeType เปนการกําหนดคาใหกับ TransferNode ท่ีมีปรากฎ อาทิ ปาย 
รถเมล ปายหยุดจอดรับสงผูโดยสารของการเดินทางดวยรถไฟฟา ชานชาลา หรือทาเรือ 
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• TransferLink ใชเพ่ือแสดงเสนเช่ือมตอในโครงขายหลายรูปแบบ 

• FixedScheduleRouteLink เปนการอธิบายสวนของเสนทางในโหมดการขนสง 
สาธารณะ ซ่ึงสรางจากตารางเวลาท่ีระบุคาไว 
 

• FlexibleScheduleRouteLink เปนการบรรยายเสนทางยอยท่ีไมไดถูกสรางข้ึนมา 
บนฐานของตารางเวลาที่ระบุไว สวนของเสนทางอาจจะถูกเลือกโดยตัวผูเดินทางเอง ตัวอยางเชน 
การเดินทางโดยแท็กซ่ี ซึ่งเสนทางยอยอาจถูกกําหนดโดยนักเดินทางหรือคนขับรถแท็กซ่ี 
 

• TransporationModeType เปนการอธิบายรูปแบบของโหมดการเดินทาง 
 

• ScheduleInfo เปนการอธิบายตารางเวลาสําหรับสวนของเสนทางท่ีกําหนดไว 
แนนอน 

 
Multimodal Routing ประกอบดวย 
 

• Route เปนการอธิบายเสนทางการเดินทาง รวมท้ังจุดเริ่มตนและจุดหยุดของแตละ 
เสนทาง 
 

• RouteSummary ประกอบดวยขอมูลสรุปของเสนทาง ไดแก คุณสมบัติตางๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือจัดเตรียมการใหบริการเลือกเสนทางหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

• RouteSegment ใชเพ่ืออธิบายเสนทางยอยท่ีปรากฏ 
 

• FlexibleScheduleRouteSegment 
 

• TripScheme ใชเพ่ืออธิบายการเดินทางสําหรับนักเดินทางหรือผูควบคุมบน 
โครงขายหลายรูปแบบ 
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Multimodal Constraint and Advisory ประกอบดวย 
 

• Multimodal Constraint คุณลักษณะพ้ืนฐาน เชน ทางหามผานในบางชวงเวลา หาม 
เล้ียวขวา ยานพาหนะที่อนุญาตหรือไมอนุญาตใหผาน เชน หามรถท่ีมีขนาดหรือนํ้าหนักเกินพิกัด 
หรือหามรถจักรยานยนต เปนตน การระบุลักษณะของทางชันหรือทางโคง สวนคุณลักษณะที่
กําหนดเพ่ิม คือ รูปแบบการเดินทางท่ีผูเดินทางตองการใชหรือเลือกเปนการเฉพาะ เชน ตองการ
เดินทางโดยรถโดยสารประจําทางเทาน้ัน 
 

• กรณี Multimodal Advisory เปนการออกแบบแบบจําลองขอมูลใหสามารถจัดเก็บ 
คําอธิบายตางๆ สําหรับผูขับขี่ยานพาหนะ เพ่ือชวยในการเดินทาง หรือชวยนําทาง เชน จุดสังเกต
ทางเชื่อม ทางแยก ทางลัด เปนตน และใน ISO 19134 ก็ไดมีการเพ่ิมคําอธิบายสําหรับจุดท่ีเขาสูและ
ออกจากระบบขนสง สําหรับกรณีผูเดินทางผาน Multimodal Transportation (มนตศักด์ิ, 2549) 
 

• AdvisoryCategory เปนการระบุคําแนะนําท่ีเหมาะสมแกการเดินทางใหแกผูใชงาน  
เพ่ือท่ีจะสามารถเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง 
 

• ModeConstraint เปนการกําหนดเสนทางโดยนักเดินทาง ในแตละรูปแบบ 
 

• Cost Function การประเมินคาใชจายของแตละสวนของเสนทาง และการท่ีจะ 
กําหนดคาใชจายรวมของเสนทางซ่ึงก็คือผลรวมของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละสวนของเสนทาง ใน
สวนน้ีมีความจําเปนสําหรับคําส่ังการนําทางท่ัวไป หนวยของฟงกชั่นคาใชจายไมไดถูกจํากัดเฉพาะ
จํานวนเงินและมูลคาเทาน้ัน แตรวมถึงการวัดเวลา ระยะทางและความนาจะเปนไปไดอ่ืน ๆ 

 
Multimodal Cost Functions for Routing and Navigation  
 
คือการคนหาเสนทางท่ีคุมคาท่ีสุดในการขนสงทุกรูปแบบจากตําแหนงปจจุบันของผู

เดินทาง ซ่ึง Purchasing and Stopping Costs เปนคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเลือกซื้อสินคา ณ สถานท่ี
หน่ึง ซ่ึงรวมตลอดถึงการเดิน การรอ การตอแถว และคาความสิ้นเปลืองอื่นๆ 
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Multimodal Cost Function  
 

Package Multimodal Cost Function ไดยึดเอาNS_ CostElements   จาก Package Cost 
Function ในเอกสาร ISO 19133:2005 เปนหลักและเพ่ิมเติม MN_WayPointsCost เขาไป 

 
Multimodal Navigation Service 
 
เปนการออกแบบใหแบบจําลองขอมูลมีสวนท่ีรองรับการรองขอและโตตอบเพ่ือแนะนํา

เสนทาง ประกอบดวยองคประกอบยอยดังน้ี 
 

• RouteRequest เปนการกําหนดรูปแบบของการเดินทาง โดยระบุจุดเริ่มตน(starting  
point)  จุดกําหนดเสนทาง (waypoint) และจุดหมายปลายทาง (ending point) ของเสนทางท่ีตองการ 
 

• RoutePreference เปนการจัดหาชนิดของเสนทางยอยท่ีผูเดินทางพึงพอใจ 
 

• Instruction อยูในรูปแบบของคําแนะนําการเดินทางในเสนทางเดียว หรือ  
คําแนะนําสําหรับเสนทางหลายรูปแบบ 
 

• CostFunctionCode ใชอธิบายคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในแตละเสนทางการเดินทาง 
 

การศึกษา/ดูงานท่ีเก่ียวของกับ Multimodal Location Based Services for Routing and 
Navigation ตามหนวยงาน 

• กองบังคับการตํารวจจราจร 

• สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

• กรมการขนสงทางอากาศ 

• ITS Thailand 
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5.4  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 ในหัวขอ การนําเสนอผลการศึกษาการจัดทําราง
มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทาง
และการนํารอง“Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based Services 
for Routing and Navigation”  
 

5.4.1  รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  คณะท่ีปรึกษาไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ การนําเสนอผลการศึกษา
การจัดทํารางมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
แสดงเสนทางและการนํารอง “Geographic Information/Geomatics – Multimodal Location Based 
Services for Routing and Navigation” เมื่อ วันศุกร ท่ี 26 ธันวาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 
น. ณ หอง MAGIC 2 ช้ัน 2 โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม
ประชุมท้ังส้ิน 131 คน (ภาคผนวก จ) และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงไวในภาคผนวก ฉ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 
  ดร.ศุภกร สิทธิไชย  จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) บรรยายเก่ียวกับ Intelligent Transportation System หรือ ระบบจราจรและขนสง
อัจฉริยะ โดยกลาวถึงเทคโนโลยีท่ีใชกับ ITS วาประกอบดวยอะไรบาง และตัวอยางท่ีนาสนใจของ
ระบบ ITS โดยยกตัวอยางคือ การจัดกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกก่ิง ประเทศจีน รวมทั้งกิจกรรม ITS 
ในประเทศไทย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ITS 

 
Intelligent Transportation System หรือ ระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะ (ITS) ประกอบ 

ดวยองคประกอบหลัก 3 ชนิด คือ 

• บุคคล หรือ ผูเดินทาง 

• ยานพาหนะ และระบบขนสงสาธารณะ 

• โครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน สะพานลอย อุโมงค ปายรถประจําทาง ทาเรือ  
และทารถ  
 

ITS มีเปาหมายหลักอยู 3 ประการ คือ  
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• เดินทางอยางไรใหปลอดภัย 

• เดินทางอยางไรใหสะดวกสบาย 

• เดินทางอยางไรใหรักษาส่ิงแวดลอม 
 

โดยท่ัวไปจะแบงการใชงานของ ITS ออกเปน 2 สวนคือ สวนบน และสวนลาง ซ่ึงสวนบน
จะเปนหนวยงานท่ีใหบริการ หรือเคร่ืองมือท่ีใชส่ังการ ไดแก หนวยงานทางราชการ และหนวยงาน
เอกชน เชน การทางพิเศษแหงประเทศไทย การขนสงและการจราจร (สนข.), กทม., หนวยงานท่ีใช
วิทยุในการบริการ จส.100 และ สวพ.91 โดยมีการรายงานผานทาง TV, Internet และ วิทยุ 
 
 ระบบ ITS ประกอบดวย ขอมูลการขนสงตางๆ ส่ิงแรกคือตัว Sensor ท่ีปรากฏชัดเจนเปน
อยางแรกคือ ปายจราจรอัจฉริยะ โดยมีคําถามวา ขอมูลเหลาน้ีไดมาอยางไร ซ่ึงในความเปนจริงแลว 
ไดมาจากกลองท่ีติดอยูตามส่ีแยกไฟแดงตางๆ ในกลองจะมี Sensor ในการสงขอมูลไป เชน บริเวณ
ส่ีแยกปทุมวัน, สยาม และวงแหวนรัชดา ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีประมวลผลเสร็จแลว และอาจใช
GPS เปนตัว Sensor อีกประเภทหน่ึงท่ีใหขอมูลจราจรโดยการสงขอมูลไปยังจุดบริการ แตการ
ประยุกต ใชท่ีนาสนใจกันมากคือ ขอมูลทางดานตําแหนง ทิศทาง และความเร็วในการเดินทาง การ
ใชโทรศัพท มือถือจะสามารถรายงานสภาพการจราจร ในสวนของการโทรเขา โทรออก และบอก
ตําแหนง ณ ท่ีแหงน้ันได หากเขาไปตามเมืองใหญๆ ทานสามารถหาท่ีจอดรถไดจากระบบ ITS โดย
จะแสดงผลใหทราบวาบริเวณใด ชั้นใด และชองจอดท่ีเทาไหรวาง แตในท่ีน้ีตองอาศัยวินัยของคน
ในชุมชนน้ันดวย 
 

การจัดโอลิมปกท่ีปกก่ิง เปนกรณีตัวอยางของระบบ ITS โดยทางการจีนทําการประมาณ
จํานวนผูท่ีจะเดินทางเขาประเทศในชวงท่ีมีการจัดกีฬาโอลิมปกไวประมาณ 4,000,000 คน โดยสิ่ง
แรกท่ีตองปรับปรุงเพ่ือตอนรับกีฬาโอลิมปกคร้ังน้ีคือ สนามบินท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีสามารถ
รองรับผูโดยสารไดถึง 53,000,000 คน มีระยะหางจากกรุงปกก่ิงประมาณ 27 กิโลเมตร ซึ่งไกลกวา
สนามบินสุวรรณภูมิ แตใชเวลาเดินทางถึงกรุงปกก่ิงเพียง 17 นาที เพราะไดกอสรางรถไฟความเร็ว
สูงไวรองรับคนท่ีจะมากรุงปกก่ิง โดยขยายจาก 5 สาย เปน 8 สาย และนําเขาชิ้นสวนของรถไฟมา
จากประเทศ Canada ขับเคลื่อนดวยระบบ Electromagnetic Power ท่ีไมจําเปนตองมีคนขับ รวมถึง
การเพ่ิมจํานวนรถประจําทาง และแบงวันสําหรับรถสวนบุคคลเปนเลขคูและเลขค่ี สลับกันสัญจร
บนทองถนน  
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การบรรยายโดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน ในสวนของความเปนมาของการจัดทํา
โครงการฯ วัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับ พรอมท้ังนําเสนอขั้นตอนในการ
ดําเนินงานโครงการ 
 

ร.ท.วรายุ บุญชัย บรรยายในหัวขอ สรุปการประชุมระดมความคิดคร้ังท่ี 1 และ 2 ท่ีผานมา 
 

ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ กลาวถึงผลการศึกษารางมาตรฐาน“สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบ
ใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ สําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง” ดังน้ี 

 

• ทําไมถึงตองมีมาตรฐานมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบ 
สําหรับการจัดเสนทางและการนํารอง 
 

o สมมติใหทานเดินทางจากโรงแรมมิราเคิลไปยังสนามหลวง โดยใชการ 
เดินทางท่ีเปน Bus Mode  หรือ Single Mode ชนิดหน่ึงน้ัน จะตองเดินทางอยางไรบาง มีรถเมลก่ี
สายท่ีพาไปยังจุดหมายปลายทาง ตอเดียวหรือมากกวา ตองตอรถเมลท่ีไหน(การเดินทางระหวางจุด 
2 จุด) ใชเวลาเดินทางก่ีช่ัวโมง คาใชจายเทาใด หากตองการแวะซ้ือของที่ Paragon จะทําอยางไร ถา
มีเงิน 100 บาท เดินทางไดไหม ซ่ึงถือเปนปญญาหาท่ีเกิดข้ึนในโหมดเดียวเทาน้ัน แตถามีหลายการ
เดินทาง หลายสถานท่ี และมียานพาหนะที่ใชเดินทางมากกวาหน่ึงแลว จะเรียกวา Multimodal เชน 
มีก่ีรูปแบบการเดินทาง (รถเมล รถไฟฟาใตดิน BTS และเรือดวน) ถาตองการเดินทางดวยรถเมล
และเรือดวนสามารถทําไดหรือไม ใชเวลาเดินทางก่ีชั่วโมง คาใชจายเทาใด ส่ิงเหลาน้ีคือการทํางาน
ในหลายโหมดการเดินทางและสังเกตไดวาเปนการเดินทางในหลายรูปแบบ  และหากจะกลับมาท่ี
หมอชิต อาจจะตองน่ังรถประจําทางไปท่ีสนามหลวง แลวเปล่ียนเปนรถไฟฟา BTS และตอดวยรถ 
ขสมก. อีกครั้ง เพ่ือใหใกลหมอชิตมากท่ีสุด 
 

• นิยามของระบบใหบริการระบุตําแหนง (Location Based Service) 

• เอกสารมาตรฐานอ่ืนท่ีมีการอางถึง 
 

o ISO 19101 Geographic Information - Reference Model 
o ISO 19107 Geographic Information - Spatial Schema 
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o ISO 19108 Geographic Information - Temporal Schema 
o ISO 19112 Geographic Information - Spatial Referencing by Geographic  

Identifiers 
o ISO 19133 Geographic Information - Location Based Services –  

Tracking and Navigation 
 

• เน้ือหาเก่ียวกับมาตรฐานระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับการจัด 
เสนทางและการนํารอง 
 

o ขอบขาย 
มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดประเภทของขอมูลและการดําเนินการท่ีเก่ียว 

ของกับการจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการของระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับ
การจัดเสนทางและการนํารอง (Location Based Services for Routing and Navigation) มาตรฐาน
ฉบับน้ีไดออกแบบมาเพ่ือกําหนดการใหบริการในลักษณะของ Web Service เพ่ือใหเกิดการทํางาน
รวมกันระหวาง Web-resident Proxy Application กับอุปกรณไรสาย (Wireless) ตาง ๆ โดยไมถูก
จํากัดดวยสภาพแวดลอม 
 

o Unified Modeling Language: UML 
UML เปนโมเดลมาตรฐานที่ใชหลักการออกแบบ OOP (Object Oriented  

Programming) รูปแบบของภาษามี Notation เปนสัญลักษณสําหรับส่ือความหมาย และมีกฎระเบียบ
ท่ีมีความหมายตอการเขียนโปรแกรม (Coding) 

การใช UML จะตองทราบความหมายของ Notation เชน Generalize,  
Association, Dependency, Class และ Package ส่ิงเหลาน้ีมีความจําเปนตอการตีความการออกแบบ 
กอนนําไป Implement ระบบงานจริง 

o การนิยามศัพท 
 

o องคประกอบหลักท่ีใชในการจัดทํา Multimodal Network น้ันอยูท่ีการนํา  
Single Mode หลายๆ รูปแบบมารวมกันเพ่ือสรางเปน Single Mode Network ใหครบถวน พรอม 
และสมบูรณ รวมถึงตองทราบลักษณะของ Single Mode Turn วาในแตละ Mode จะมีการ Turn 



 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  106 
 

 
 
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
 “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 
  

  
 

หรือเล้ียว ณ จุดใด สามารถให Node เปนจุด Turn ไดหรือไม และหากในบาง Node ไมมีการ Turn 
เกิดขึ้นจะทําอยางไร ซ่ึงหากพิจารณาลักษณะการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ีมีสามแยก เชน บริเวณ
พิพิธภัณฑเด็กท่ีบังคับใหไปทางซายไดเพียงทางเดียว ก็เปนอีกหน่ึงประเด็นท่ีตองพิจารณาตาม
สภาพความเปนจริง น่ันคือNode บริเวณสามแยกน้ีบังคับให Turn ซายไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
ดังน้ันการสราง Single Mode Network จะตองพิจารณาวาจะมีการสราง Junction Turn ไดก่ีเสนทาง 
จึงจะนํามาสรางไดเปนหน่ึงรูปแบบ ยกตัวอยาง Mode การเดินทางดวยรถเมล ซ่ึงสามารถนํา GPS 
มาจับพิกัดตามจุดปายรถเมลไดเลย แตอาจมีการบังคับวาหากเปนการเดินทางโดยรถเมลใหเล้ียวซาย
ไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตถาเปนรถยนตสวนบุคคลใหเล้ียวขวาไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน หลังจาก
ท่ีเราได Single Mode ตางๆ แลว จะนํามารวมกันเพ่ือใหเกิดเปน Multimodal หรือ Multi Mode และ
จะได Transfer Node รวมท้ังอาจตองมีการกําหนดใหทราบวาจุดไหนจะเปนจุดท่ีสามารถขาม Node 
การเดินทางได และจุดขาม Node น้ัน สามารถเปนจุดเดียวกับ Node ของแตละ Single Network ได
หรือไม ซ่ึงในความเปนจริงอาจไมเสมอไป เชน Mode การเดินทางดวยรถเมล กับรถอีกประเภท
หน่ึงท่ีเดินทางในเสนทางเดียวกัน แตมาหยุดในจุดเดียวกัน อาจทําใหตองพิจารณาวาจุดใดควรจะ
เปน Transfer Node หรือ Node เปล่ียนรูปแบบการเดินทาง เพราะท้ังสองรูปแบบการเดินทางอาจไม
จําเปนตองใช Node จุดเดียวกัน เชน BTS กับปายรถเมล ท่ีหลังจากลงจาก BTS แลว จําเปนตองเดิน
เทาเปนระยะทางชวงหน่ึงจึงจะถึงปายรถเมล ทําใหไมสามารถบังคับใหทุกๆ Node ในแตละ 
Network เปน Transfer Node เดียวกันได สวน Transfer Node Type น้ันก็ตองมีการกําหนดท่ี
แตกตางกันดวย ดังน้ันการอธิบาย Package ท่ี 1 จึงถือวาเปน Package ท่ีสําคัญท่ีสุดในการอธิบายให
ทราบถึง Package อื่นๆ ท่ีเหลือ สําหรับปญหาหลักท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ มีการจัดการจราจร 
แตปราศจากโครงขาย แสดงใหทราบวามีการจัดการเดินทาง แตไมมี Network ซ่ึงสามารถปฏิบัติได 
แตไมสอดคลองตาม Package ของมาตรฐานดังกลาว เน่ืองจากมาตรฐานน้ีตองการใหมีโครงขาย
การเดินทางเกิดขึ้น ซ่ึงลักษณะการจราจรในประเทศไทยไมมีการจัดการท่ีสอดคลองกับ Package ท่ี
เหลือเลย ไดแก FixedScheduleRouteLink หรือตารางเวลาการเดินทางท่ีกําหนดเวลาอยางแนนอน 
ยกตัวอยาง การ Load ขอมูล หรือ Load Schedule ท่ีแสดงตารางเวลาการเดินทางของยานพาหนะใน
ตางประเทศ เพ่ือนํามาศึกษาและวางแผนการเดินทางใหเหมาะสม ซ่ึงนาจะนํามาปรับใชกับการ
เดินทางในประเทศไทยได หากรถเมลลเขามาจอดท่ีปายรถเมลตามเวลาท่ีกําหนด ก็จะถือวาเปน 
FixedScheduleRouteLink โดยผูใชงานสามารถกําหนดเวลาไดวาอีกก่ีนาทีจึงจะถึงท่ีหมายท่ีตองการ
ไป แตปญหาหลัก คือ ลักษณะสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ซ่ึงสงผลใหมีการจัดทํา
โครงการ ITS ข้ึน เน่ืองจากเราไมสามารถควบคุมปริมาณรถยนตได จึงทําใหไมสามารถจัดการ
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จราจรโดยรถใหเขากับ Package น้ีได  แตก็มีบาง Mode เชน BTS หรือ MRT (รถไฟฟาใตดิน) ท่ี
สามารถกําหนดระยะเวลาในการเดินทางได ถาเราสามารถจัดระบบไดก็จะสอดคลองตาม Package 
ในมาตรฐานน้ี จึงควรมีการจัดเก็บขอมูลเวลาการเดินทางจาก Node แรกสู Node ตอไปในแตละ 
Mode ไวอยางตอเน่ือง สําหรับ Package ตอมา คือ FlexibleScheduleRouteLink หากบางเสนทางท่ี
ผูใชบริการไมสามารถกําหนดเสนทางเองได เชน จะไปยังสถานที่ท่ีไมรูจัก โดยใชบริการรถ TAXI  
จะถือวาเปน FlexibleScheduleRouteLink ทําใหไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการเดินทางได 
เชนเดียวกับรถเมลลท่ีอาจใชเวลามากกวาท่ีควรจะเปนเน่ืองจากการจราจรติดขัด 
 

o หลังจากท่ีมีโครงขายของแตละประเภทการเดินทางครบหมดแลว จะตอง 
มีการจัดเสนทาง โดยในบางหนวยงานไดมีการจัดเสนทางข้ึนมาบางแลว ซ่ึงเปนความรวมมือ
ระหวางนักวิชาการกับทาง ขสมก. ท่ีแสดงผลในเวปไซต www.siamtrafic.net หากมีการกําหนด
จุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุดลงในโปรแกรม โปรแกรมจะทําการคํานวณใหผูใชงานระบบทราบวา จะตอง
เดินทางโดยยานพาหนะรูปแบบใด สายใด หรือตองตอยานพาหนะรูปแบบอื่นๆ แตเคร่ืองอาจไม
สามารถนําเสนอโครงขายในทุกๆ Link ได เพราะในบาง Link ไมไดอยูในเสนทางท่ีกําหนด จึงทํา
ใหตองมีการ Routing หรือการจัดเสนทางข้ึน โดยมีเปาหมายหลักคือ เคร่ืองหรือระบบตองสามารถ
จัดเสนทางได แตยังไมตองคํานึงถึงลักษณะของเสนทาง ใหคํานึงถึงเฉพาะเสนทางท่ีสามารถเปนไป
ไดกอน เชน การเล้ียวซาย-เล้ียวขวา โดยการเดินทางตองอยูภายใตตารางเวลาที่ชัดเจน แสดงใหเห็น
วาเสนทางน้ันๆ ตองผานอะไรบาง ใชเวลาเทาไร หรือเรียกรวมๆ วา RouteSummary ซ่ึงประกอบไป
ดวย FixedScheduleRouteSegment ซ่ึงถอดขอมูลมาจาก FixibleScheduleRouteLink โดยเปนขอมูล
ท่ีตอเน่ืองกันน่ันเอง แสดงใหทราบวา Multimodal น้ันจะตองสมบูรณจึงจะสามารถนํามาจัดทําเปน 
Route ได สวน TripScheme น้ันจะบรรยายถึงส่ิงท่ีตองพบเจอระหวางการเดินทางท่ี Node ในแตละ 
Mode น้ันๆ 
 

o สรุปไดวา ในการจัดทํา Package ท่ี 2 หรือ Multimodal Routing ไดน้ัน  
จะตองมีการจัดทํา Package ท่ี 1 หรือ Multimodal Network ใหมีความครบถวนสมบูรณกอน จึงจะ
สามารถจัดทํา Package ท่ี 2 หรือการจัดเสนทางใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพได 
 

o หากลักษณะการเดินทางเปนแบบ Single Mode ยอมงายตอการจัดเสนทาง 
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อยูแลว จึงตองมีการพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดเสนทางแบบหลายรูปแบบซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ
ในประเทศไทย ยกตัวอยางการจัดเสนทางในประเทศเยอรมันนี ในเวปไซต www.bahn.de ซ่ึงเปน
เวปไซตท่ีตอบสนองการเดินทางหลายรูปแบบของชาวยุโรปมาเปนเวลากวา 10 ป ซ่ึงเม่ือกรอก
ตําแหนงตนทาง-ปลายทางลงไป ระบบจะแสดงใหทราบวา สามารถใชการเดินทางลักษณะใดได
บาง เชน ตองขึ้นขบวนรถไฟขบวนใด และใชเวลาเทาไร รวมถึงการผสมผสาน Mode การเดินทาง
ในรูปแบบอ่ืนๆ เอาไวใหทราบดวย รวมท้ังการเดินทางดวยการเดินเทา ซ่ึงก็ถือวาเปนอีกหน่ึง
รูปแบบการเดินทาง โดยผูใชงานอาจเลือกใชเฉพาะบาง Mode การเดินทางก็ได 
 

o ใน Package ตอมา คือ Multimodal Constraint and Advisory ไดมีผูศึกษา 
ไววา เปนการออกแบบแบบจําลองใหสามารถเก็บคําอธิบายตางๆ สําหรับผูขับข่ียานพาหนะเพ่ือชวย
ในการเดินทาง คือ หลังจากท่ีเรามีโครงขายครบถวนสมบูรณแลว และไดมีการจัดเสนทางแลวน้ัน 
จะตองมีการอธิบายสภาพการเดินทางในเสนทางน้ันๆ วาเปนอยางไร เชน จุดเชื่อมตอ หรือทางแยก
ตางๆ ท่ีสามารถเปนขอเสนอแนะใหกับผูเดินทางได แบงออกเปน 2 สวนยอย ซ่ึงรวมแลวก็คือ การ
แนะนําการเดินทางวาอยูในสภาวะแบบใดแกผูเดินทาง 
 

o Package ตอมาคือ Multimodal Cost Function ซ่ึงเปนคาใชจายตางๆ ท่ี 
เกิดขึ้นจากการเดินทางแบบหลายรูปแบบ โดยรวมคาใชจายในทุกๆ โหมดการเดินทาง ซ่ึงคาใชจาย
ตางๆ ไมไดถูกจํากัดเฉพาะจํานวนเงิน แตรวมไปถึงการซ้ือส่ิงของและการหยุดพักในจุด Node น้ันๆ 
ดวย หากมีการใชเวลาในแตละ Node นานมากเทาไร ก็จะย่ิงเปนการเสียเวลา และเพ่ิมคาใชจายมาก
ขึ้น นับเปนการคิดในหลายมิติท่ีเก่ียวของระหวาง Time-cost ท่ีเสียไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึง อัตรา
การส้ินเปลืองพลังงาน และการสึกหรอของเคร่ืองยนตในยานพาหนะ ซ่ึงตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลในทุกๆ สวน รวมท้ัง ความจุจํานวนรถท่ีวิ่งในเสนทาง (รถ/เลนส) คาสัมประสิทธ์ิของ
ยวดยานพาหนะในทองถนน และคาธรรมเนียมหรือคาตั๋วโดยสาร 
 

o ประเด็นการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน การประเมินและการ 
รับรองตามมาตรฐาน ISO 19134 น้ัน มีการศึกษาดูงานเพ่ือดูโครงขายในแตละโหมดการเดินทาง
ของแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบวามีการจัดการอยางไร เพ่ือจะนําขอมูลจากแตละโหมดน้ันมา
รวมกันใหตรงตาม Package ท่ี 1 ทางผูศึกษาวิจัยไดเดินทางไปยัง กองบังคับการตํารวจจราจร หรือ 
บก.02 ท่ีคาดวาจะมีการจัดโครงขายการจราจร พบวา ในการบังคับการจราจรน้ันจะควบคุมจากการ
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ใชกลอง VDO CCTV ท่ีติดอยูตามแยกการจราจร เม่ือพบวาบริเวณใดมีปญหาการจราจรในข้ัน
วิกฤติ ผูปฏิบัติงานในสวนกลางก็จะพิจารณาหาทางแกไขแลวส่ือสารกลับไปยังผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เพ่ือคล่ีคลายปญหาการจราจรน้ัน เชน การระบายรถ มีการใหบริการสอบถามเสนทางจาก Call 
Center โดยเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบเสนทางการเดินรถจากแผนท่ีแลวแจงกลับยังปลายสาย 
การศึกษาดูงานที่สํานักนโยบายและแผนการขนสงและการจราจรนั้น พบวา มีแผนและขอมูลในการ
จัดทําโครงขายอยูพอสมควร กรมการขนสงทางอากาศ มีขอมูลแผนท่ีการเดินทางทางอากาศใน
ลักษณะท่ีเปนเสนตรง แสดงใหเห็นวา การวางโครงขายการเดินทางน้ันไมจํากัดอยูแตเฉพาะบน
พ้ืนดิน อาจตองรวมไปถึงการเดินทางบนอากาศดวย 
 

o สําหรับคุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีจะ 
เปนผูดําเนินการทดสอบ การประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน ISO 19134 น้ัน พบวา จาก
มาตรฐานจะมีชุดทดสอบเพ่ือใหตรงตามมาตรฐานแบงออกเปนสองสวนดวยกัน คือ การสอดคลอง
กันตามมาตรฐานในดานการบริการ และการสอดคลองกันตามมาตรฐานในดานขอมูล ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงความสอดคลองกันทางดานขอมูลจะหมายความวา เม่ือมีการผลิตบริการ ระบบ หรือ
ผลิตภัณฑ ตองมีลักษณะของขอมูลหรือรายละเอียดในการจัดทําระบบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตัว
น้ี เชน ภาษา UML ท่ีสามารถถอดออกมาเปน Code ตางๆ และสามารถใชทดสอบซ่ึงกันและกันได 
สวนความสอดคลองกันในเร่ืองของการใหบริการจะเนนไปในเรื่องของการรับ-สงขอมูล เน่ืองจาก
เปนการใหบริการผานระบบไรสาย โดยพิจารณาวาเปนไปตามลักษณะตามชุดทดสอบหรือไม เชน 
การทดสอบวามีโครงขายตรงตามท่ีมาตรฐานกําหนดไวหรือไม มีองคประกอบยอยตามท่ีกําหนดไว
หรือไม มาก-นอยเพียงใด โดยตรวจสอบจากเอกสารที่ไดมีการเขียนไวจากผูผลิต การตรวจสอบ
โครงขายเม่ือนํามารวมกันแลวน้ันมีลักษณะเปน Transfer Node หรือไม มีชวงของเสนทางท่ีไดรับ
การเลือกหรือไม ซ่ึงการพิจารณาก็นาจะคลายๆ กับมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีตองมีการพิจารณาเอกสารที่ผู
ขอรับการรับรองจัดทําขึ้นมา ความสามารถในการจําลองขอมูลเสนทางจากโครงขายหลายรูปแบบ 
ซ่ึงก็ตองมีการตรวจพิจารณาจากเอกสารท่ีทางผูผลิตไดมีการจัดทําขึ้นมาเชนกัน ซ่ึงหากผูผลิตมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีปรากฏในมาตรฐานก็ยอมไดรับการรับรอง แตปญหาท่ีสําคัญสําหรับประเทศ
ไทยก็คือ เรามีขอมูลครบในทุกสวนหรือไม ประเด็นคุณสมบัติขององคกรท่ีจะเปนผูออกการรับรอง
มาตรฐานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
สมอ. จะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานในประเทศ การกําหนดมาตรฐานรวมระหวาง
องคกรสากล และการใหการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยทาง สมอ. ถือเปนหน่ึงในสมาชิกท่ี
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เขารวมกับองคการ ISO ท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานในระดับสากล ไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ หรือ กว. 904 ขึ้นมารับผิดชอบมาตรฐานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
ประเทศไทย ซึ่งทาง สทอภ.เองก็ถือเปนหน่ึงในคณะกรรมการดวย มีการศึกษามาตรฐาน ISO ใน
หมวด TC 211 ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ Geo-information โดยพยายามพิจารณารางมาตรฐานที่
เหมาะสมและควรประกาศใชในประเทศไทย หนาท่ีหลักของทาง สมอ. ทางดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร มี 3 ประเด็นหลัก คือ พัฒนาหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน มอบหมายใหองคกรวิชาชีพท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานใหรวมกัน
เปนเครือขายในการกําหนดมาตรฐาน และใหการรับรองมาตรฐานท่ีหนวยงานในเครือขายกําหนด
ขึ้น ในปจจุบันไดมีการรับรองมาตรฐานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรและใหประกาศใชแลว คือ 
มอก.19115-2548 สารสนเทศการอธิบายขอมูล หรือ Metadata (ขอมูลของขอมูล) และยังมีการศึกษา
ชุดมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีทางสทอภ.ไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการศึกษามาอยางตอเน่ือง
ท้ังท่ีกําลังศึกษา และจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ขาดแตในขั้นของการรับรองมาตรฐานโดย สมอ. ใน
ลําดับสุดทายเทาน้ัน โดยผูผลิตท่ีตองการขอรับรองน้ันจะตองมีการย่ืนหนังสือขอการรับรอง และ
เตรียมเอกสารขอมูลตางๆ เพ่ือขอรับการประเมินจากคณะผูทําการประเมิน เม่ือผูทําการประเมิน
ตรวจพิจารณาแลวเสร็จจะรายงานผลการประเมิน และนําไปสูขั้นตอนของการตัดสินใหไดรับการ
รับรอง หลังจากน้ันจะมีการประเมินภายหลังไดรับการรับรอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การรับรอง
มาตรฐานนั้นไมใชการรับรองแบบขาด แตจะตองมีการย่ืนขอรับการประเมินใหมในภายหลังเพ่ือ
ขอรับการรับรองในคร้ังตอไปตามกําหนดเวลาท่ีไดประกาศไว สําหรับผูศึกษาวิจัยน้ันเห็นวาในชวง 
1 ปแรกที่มีการประกาศใหมีการใชมาตรฐานฉบับดังกลาวน้ี ควรมีการประชาสัมพันธใหทุกๆ ภาค
สวนไดรับทราบ ซ่ึงจะสงผลดีใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรณีท่ีมีการติดตอการคากับ
ตางประเทศ ท่ีสวนใหญจะพิจารณาผลิตภัณฑจากการไดรับรองมาตรฐาน มอก.แลวท้ังส้ิน ควรจัด
ใหมีการฝกอบรม เน่ืองจากมาตรฐานน้ีเปนมาตรฐานท่ีคอนขางใชในกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เปนลักษณะของการจัดทําระบบ จึงควรมีการฝกปฏิบัติ ไมใชศึกษาหรือเขาใจเพียงเฉพาะใน
สวนของเน้ือหา ตองมีการฝกอบรมแลพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มี
ลักษณะที่ภาคเอกชนเปนผูผลิต แลวภาครัฐเปนผูนํามาใช ซ่ึงเปนแนวทางที่ใกลเคียงกับขอกําหนดท่ี
มีอยูในมาตรฐานที่ควรมีการทําความเขาใจในมาตรฐานอยางครอบคลุม 
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o สําหรับความเหมาะสมในการใชงานมาตรฐานดังกลาวน้ีในประเทศไทย 
น้ัน จะตองมีความพยายามเดินตามโครงรางท่ีใหไวตามมาตรฐานใหไดเสียกอน ซึ่งในบาง
โครงสรางหรือบางโหมดการเดินทางอาจมีในประเทศไทย แตไมพบในตางประเทศ เชน รถมอเตอร
ไซตรับจาง หรือเรือดวนเจาพระยา ควรจะมีการกําหนดโครงสรางดังกลาวเพ่ิมลงไปในโครงขายได 
เน่ืองจากมาตรฐานไดกําหนดวาเปนการใชประโยชนจากโครงขายสาธารณะท่ีมีอยูในการเดินทาง
หลายรูปแบบ สวนปญหาการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานที่มีการจัดทําขอมูลตามท่ีตนเองมี
น้ัน ตามมาตรฐานเองไมไดมีการกําหนด หรือชี้แจงไปถึงขอมูลในแตละ Class หรือแตละ Attribute 
วาจําเปนตองมี Code อะไรบาง ทําใหนาจะสามารถกําหนด Code List ลงไปเพ่ิมเติมได สําหรับ
ประเทศไทยนั้นหากตองทําขอมูลตามท่ีไดวางกรอบไวตามมาตรฐานน้ันอาจกอใหเกิดปญหาในการ
แลกเปล่ียนขอมูลผาน Web Service ท่ีไมสามารถแสดงผลรวมกันได เน่ืองจาก Mode การเดินทางท่ี
แตละหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําเปน Single Network ของตนเอง ทําใหเขากันไมได เชน 
เรือดวนเจาพระยา หรือ ขสมก. จึงตองมีขอมูลของ Mode  Node Link และ Turn ท่ีสามารถเชื่อมตอ
กันไดในแตละ Node แตหากมีหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวท่ีมีความสามารถและพรอมท่ีจะจัดทํา
ระบบการเดินทางในหลายรูปแบบไดท้ังหมดในมาตรฐานเดียวกันก็จะเปนการดีและเกิดปญหานอย
ท่ีสุดสําหรับประเทศไทย 
 

o ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา เชน ควรจะมีการจัดทํามาตรฐานท่ี 
รองรับในแตละ Mode การเดินทางกอนท่ีจะนํามาตรฐานดังกลาวน้ีมาใชเพ่ือเปนการรับรองการใช
งานในแตละ Mode ใหมีประสิทธิภาพเสียกอน เชน การเดินทางโดยยานพาหนะบนทองถนนที่ยัง
ไมมีการรับรองดวยมาตรฐานใดเลย 
 

o ประเด็นคําถามบางสวนจากผูเขารวมการสัมมนาคือ ควรจะมี Mode การ 
เดินเทาเขาไปดวยหรือไม และหากมีการประกาศใหใชมาตรฐานดังกลาวแลว หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหรือมีขอมูลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เชน MapPoint และ ESRI ในแตละโหมดการ
เดินทางน้ัน จะมีขอมูลท่ีตรงตามท่ีมาตรฐานวางไวหรือไม หรือจะสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมา
เชื่อมโยงกันไดอยางไร สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานไดจริงหรือ เพราะเม่ือมีการประกาศใชแลว 
อาจเกิดปญหาเหมือนกับมาตรฐาน Metadata เน่ืองจาก Software บางตัวถือวาไมมีมาตรฐานหรือ
คลายคลึงกับขอกําหนดตามมาตรฐานเลยแมแตนอย นักวิจัยไดตอบคําถามดังกลาวไววา ตามที่
ศึกษามาตรฐานพบวา ไมมีการกําหนดลักษณะรูปแบบ (File Format) ไวในขอกําหนดใดๆ มีเพียง
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การกําหนดลักษณะของโครงสราง และความยากในการศึกษารางมาตรฐานดังกลาวน้ี คือ มองไม
เห็นภาพ หรือขอมูลท่ีมีอยูจริงในประเทศไทย จากการศึกษาดูงานจากหนวยงานในภาครัฐเองก็
ไมไดมีการจัดทําขอมูล สวนใหญผูท่ีจัดทําขอมูลจะเปนหนวยงานภาคเอกชน โดยสงตอใหภาครัฐ
เปนผูใชงาน นักวิจัยจึงจําเปนตองทําการจําลองรูปแบบโครงขายข้ึนเองเพ่ือนําเสนอเปนตัวอยาง 
นอกจากน้ียังประสบปญหาในเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางที่แนนอน  และความยากในการนําแต
ละ Single Mode มารวมกัน เน่ืองจากในแตละโหมดยอมมีลักษณะการเดินทางในแบบท่ีเปนของ
ตนเอง ทําใหยากตอการกําหนด Transfer Node หรือ Node เปล่ียนโหมดการเดินทาง ซ่ึงยอมจะเกิด
ปญหากับหนวยงานตางๆ หากมีการจัดทําแยกกันจนครบถวนสมบูรณแลวนําเชื่อมตอกัน ทําใหตอง
มีการทําการตกลงกันวาจะกําหนดให Node ใด เปน Transfer Node รวมกัน ซ่ึงถือวายากมาก จึงควร
จัดทํา Single Mode ในแตละประเภทบนโครงสรางท่ีเหมือนๆ กัน และควรมีการนํา FixedSchedule 
มาใสเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงจะทําใหเราสามารถวัดเวลาในแตละชวงการเดินทางของแตละโหมดการ
เดินทางได รวมท้ังขอมูลรายละเอียดตางๆ เชน จํานวนรถ/เลนส ซ่ึงตองยอมรับวาการติดตอขอ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ น้ันคอนขางยากเน่ืองจากเปนขอมูลท่ีไมตองการเผยแพร สวนปญหา
ทางดาน Cost Function ท่ีในปจจุบันผูผลิตหรือใหบริการตางๆ ไมไดมีการบรรจุ หรือจัดทําขอมูล
ในลักษณะดังกลาวไวเลย ซ่ึงทําใหมีขอมูลท่ีไมครบถวนตรงตามมาตรฐาน ทําใหคิดไดวาในการ
รับรองน้ันควรจะเปนการรับรองแบบแยกสวน ไมจําเปนตองครบทุกๆ องคประกอบ เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพการเดินทางในประเทศไทย เชน ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 2 ใน 5 ของ
องคประกอบหลัก ซ่ึงถือวาเพียงพอในการปฏิบัติงานในสวนท่ีไดรับการรับรองในองคประกอบ
ดังกลาวได สําหรับบางองคประกอบในมาตรฐานดังกลาวน้ัน คอนขางเปนไปไดยากสําหรับ
ประเทศไทย หรือถาในแตละองคประกอบน้ัน ขาดองคประกอบยอยไปเพียง 1 อยาง จะใหถือวา
เปนไปตามองคประกอบหลักน้ันหรือไม ก็เปนส่ิงท่ีควรมีการพิจารณาตอไปในอนาคต 
 

o ประเด็นคําถามตอมาคือ Cost Function น้ันจําเปนตองรวมไปถึงคาใชจาย 
จิปาถะท่ีเกิดขึ้นในแตละ Node ดวยหรือไม และหากมีการนํามาตรฐานดังกลาวน้ีมาประกาศใชแลว 
จะครอบคลุมไปถึงขอมูลรูปแบบการเดินทางในแบบอ่ืนๆ ดวยหรือไม เชน รถพยาบาล หรือ รถกู
ชีพ และควรมีการนําเสนอชุดทดสอบท่ีเหมาะสมกับลักษณะการเดินทางในประเทศไทยเพ่ิมเติมเขา
ไปในรางมาตรฐานน้ีดวย เน่ืองจากมาตรฐาน ISO เปนมาตรฐานท่ีมีการพัฒนามาจากประเทศท่ี
พัฒนาและพรอมรองรับการใชงานมาตรฐานดังกลาวมากกวาประเทศกําลังพัฒนา นักวิจัยไดตอบ
คําถามดังกลาวไววา ในสวนของ Cost Function ท่ีปรากฏในรางมาตรฐานน้ี ถือวาเปน Cost ท่ี
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เกิดข้ึนและถูกกําหนดไวใน Node น้ันๆ ซ่ึงรวมไปถึง Cost ของการส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง/
ระยะทาง การสึกหรอของเครื่องยนต รวมท้ังคาเสียโอกาส ซ่ึงถือวาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ียาก
กวาการจัดทําโครงขายการเดินทางเสียอีก เน่ืองจาก Cost ยอมมีความแตกตางกันตามประเภท หรือ
ชนิดของรถยนต โดยรถยนตแตละชนิดก็มีอัตราการส้ินเปลืองพลังงานที่แตกตางกัน ซ่ึงเราอาจจะ
ทําการกําหนดเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเฉพาะใน Waypoint หรือ คาธรรมเนียมตางๆ ก็นาจะเพียงพอ
แลวสําหรับประเทศไทย อาจจะไมครบถวนตรงตามท่ีรางมาตรฐานไดมีการกําหนดมา โดยในบาง
องคประกอบท่ีประเทศไทยไมมีก็ใหคงคาน้ันไว ไมตองตัดออก แตอาจใหเปนศูนยหรือวางไวแทน 
เพ่ือคงขอมูลเบ้ืองตนในมาตรฐานไวเหมือนเดิม แลวเพ่ิมเติมในสวนท่ีประเทศไทยมีแตไมพบใน
รางมาตรฐานข้ึนมาใหผูตรวจสอบพิจารณาตอไป 
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อภิธานศัพท 
(Glossary) 

 
Application ………………… 
  

การจัดการและประมวลผลขอมูลเพ่ือสนับสนุนความตองการของ 
ผูใช (ISO 19101) 

  

Application Schema ………. 
 

แผนผังเชิงแนวคิด (Conceptual Schema) สําหรับขอมูลซ่ึงเปนท่ี
ตองการของ Applicationเดียวหรือมากกวา (ISO 19101) 

  

Attribute …………………… 1) ขอมูลท่ีไมใชเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงเก่ียวของกับขอมูลในระบบ GIS มัก
เก็บไวในรูปของตารางและเชื่อมโยงกับขอมูล GIS โดยคียท่ีเปน 
unique ตัวอยางเชน attributes ของแมนํ้า จะประกอบดวย ชื่อ 
ความยาว เปนตน 
2) ในขอมูลแบบแรสเตอร จะหมายถึงคาเฉพาะของแตละเซลล 
3) ขอมูลซ่ึงระบุวาวัตถุน้ันจะแสดงอยางไร และแสดงตัวอักษร
อยางไรบนแผนที่ ตัวอยางเชน attributes ของแมนํ้า อาจประกอบ 
ดวย ความหนาของเสน ความยาว สี และแบบอักษรที่ใชแสดง 
เปนตน 

  

Cost Function ……………... ความสัมพันธทางคณิตศาสตรท่ีเช่ือมโยงกับการวัดคาใชจายของ
เสนทาง (Route)  (ISO 19133) 

  

Global Positioning System ... ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก ระบบท่ีใชสําหรับระบุตําแหนงบน
พ้ืนผิวโลกโดยใชดาวเทียมกําหนดตําแหนง สามารถระบุทุก
ตําแหนงบนพ้ืนผิวโลกไดตลอด 24 ชั่วโมง 

  

Junction ……………………. 1) จุดซึ่งดานสองดานหรือมากกวามาพบ หรือบรรจบกัน 
2) จุดโหนดที่เปนจุดรวมของเสนสองเสนหรือมากกวา 
3) Single Topological Node ในโครงขาย (Network) ท่ีเชื่อมโยง
กับการเล้ียว (Turns)  Link ท่ีเขามาและออกไป (ISO 19133) 
4) จุดตอ เรียกอีกชื่อหน่ึงวา Node 
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Line ………………………… เสน, แนว, สาย, ลายเสน 
  

Link ………………………... 
  
 

1) การตอตรงเชิงทอพอโลยีระหวางจุดตอสองจุด อัน
ประกอบดวยเสนเชื่อมและทิศทาง (ISO 19133) 
2) การเชื่อมโยง เรียกอีกช่ือหน่ึงวา เสนเชื่อมแบบมีทิศทาง 
(Directed Edge) 

  

Location …………………… 1) สถานท่ีทางภูมิศาสตรท่ีสามารถระบุไดชัดเจน (ISO 19112) 
2) ตาํแหนงจะถูกแสดงดวยกลุมของขอมูลรูปแบบหน่ึงรวมกับ
คําอธิบายขอมูล (Metadata) รวมถึงพิกัด (จากระบบพิกัดอางอิง) 
ระยะทาง (จากระบบอางอิงเชิงเสน) หรือท่ีอยู (จาก Address 
System) (ISO 19133) 

  

Location Based Service ........ 
  

การบริการท่ีโตตอบได หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ขึ้นอยูกับตําแหนง
ของผูรองขอบริการวัตถุ หรือบุคคล (ISO 19133) 

  

Model ………………………. แบบจาํลอง 
  

Navigation …………………. 1) การผสมผสานระหวางกิจกรรมทางความคิดและกายภาพ
เก่ียวกับการเดินทางไปสูท่ีหมาย ท่ีมีระยะทางไกลและไมคุนเคย 
ประกอบดวยการคนหาเสนทาง และการเคล่ือนท่ี 
2) การนําทางหรือชี้ทางการเดินของเรือ เครื่องบิน หรือ
ยานพาหนะอื่นๆ ไปยังท่ีหมาย ตามเสนทางท่ีไดวางแผนไว ดวย
วิธีการท่ีนาเชือ่ถือ 
3) การรวมกันของการจัดเสนทาง (Routing) เสนทางการเดินทาง 
(Route Traversal) และการติดตาม (Tracking) (ISO 19133) 

  

Network ……………………. โครงสรางนามธรรมซ่ึงประกอบดวยกลุมของวัตถุศูนยมิติ (0-
dimensional Object) ท่ีเรียกวา จุดตอ(Junction) และกลุมของวัตถุ
หน่ึงมิติ (1-dimensional Object) ท่ีเรียกวา การเชื่อมโยง (Link) ซ่ึง
ตอเขากับจุดตอ โดยท่ีแตละการเชื่อมโยงจะสัมพันธกับจุดตอ
เร่ิมตนและจุดตอส้ินสุด (ISO 19133) 
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Node ………………………... จุดซ่ึงเสนหรือเสนโคงในเครือขายรูปหลายเหล่ียมมาเช่ือมตอกัน 
Node จะมีขอมูลเก่ียวกับรูปหลายเหล่ียมประกอบอยูดวย 

  

Position …………………….. รูปแบบของขอมูลซ่ึงอธิบายจุดหรือเรขาคณิตท่ีวัตถุหรือบุคคล
ครอบครอง (ISO 19133) 

  

Route ………………………. การเรียงลําดับของการเช่ือมโยง (Link) และ/หรือบางสวนของการ
เช่ือมโยง ท่ีอธิบายเสนทางระหวางจุดสองจุดภายในโครงขาย 
(ISO 19133) 

  

Routing …………………….. การคนหาเสนทางท่ีเหมาะสม (ฟงกชั่นตนทุนนอยท่ีสุด) ระหวาง
ตําแหนงในโครงขาย (ISO 19133) 

  

Topology……………………. วิธีการซ่ึงองคประกอบทางภูมิศาสตรเชื่อมโยงตอกัน 
  

Tracking …………………… การติดตามและรายงานตําแหนงของยานพาหนะ (ISO 19133) 
  

Transportation Mode …….. รูปแบบการขนสงท่ีนักเดินทางสามารถเลือกได 
  

Traveller …………………… บุคคลท่ีตองการนําทางและติดตาม 
  

Turn ……………………….. 1) การเปล่ียนจากจุดเช่ือมโยงโครงขายหน่ึงไปยังจุดเชื่อมโยง
โครงขายอื่น 
2)สวนของเสนทางหรือโครงขายท่ีประกอบดวยตําแหนงจุดตอ 
(Junction Location) โดยท่ีจุดตอน้ันมีการเช่ือมโยงเขาและออก 
(Entry and Exit Link) (ISO 19133) 

  

Vehicle ……………………... วัตถุ คนในบังคับท่ีถูกนําทางหรือติดตาม (ISO 19133) 
  

Waypoint …………………... ตําแหนงท่ีสนใจ หรือจุดอางอิงบนเสนทาง จัดเก็บเปนคาพิกัดทาง
ภูมิศาสตร 
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ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
1 ธงชัย จารุพพัฒน สทอภ. 
2 ชวลิต ศิลปทอง สทอภ. 
3 แกว นวลฉว ี สทอภ. 
4 ทวีศิลป อุคหปญญากุล สทอภ. 
5 ฐิตวดี สุวัจนานนท สทอภ. 
6 กฤษกร อุยนิรันดรกุล สทอภ. 
7 อนุสรณ ขันอาษา สทอภ. 
8 อุษาวดี ผากุหลาบแดง สทอภ. 
9 นันทนา พจนานันทกุล สบทร. 

10 อุทิศา กมโล กรมโยธาธิการและผังเมือง 
11 พิศาล ขยันสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
12 พันโท กุมิตร โกยสมบูรณ กรมแผนท่ีทหาร 
13 พันตรี กาญจนดิษฐ ใยเกตุ กรมแผนท่ีทหาร 
14 ปรีชา สมผุด กรมทางหลวง 
15 ชิมชัย เศตะพราหมณ กรมทางหลวง 
16 จรุณ มีสมบูรณ กรมการขนสงทางอากาศ 
17 อรกนิษฐ จันทรแปลง กรมการขนสงทางอากาศ 
18 สุพรรณวดี จันโทภาส กรมการขนสงทางอากาศ 
19 สุภาพร ธนวัฒนนิรันดร กรมการขนสงทางอากาศ 
20 ณรายุ พิทยาปรีชานนท กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี
21 มนตรี เพชรชะเอม กรมท่ีดิน 
22 นุจรีย พงษเฉลิม สจส. 
23 ปรารถนา ดีประเสริฐกุล สสนก. 
24 วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) 
25 สมหวาน สุวรรณวิวัฒนา บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) 
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ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
26 กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ กรมทรัพยากรนํ้า 
27 สมพร ตันหัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
28 วันชัย อรุณประภารัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
29 วีระภาส คุณรัตนสิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
30 รอยโท วรายุ บุญชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
31 ไพศาล สันติธรรมนนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
32 รัชต พีชวณิชย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
33 จันทนา ผองเพ็ญศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
34 กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35 อรประภา ภุมมะกาญจนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
36 ขวัญหทัย สุขุมวาท มหาวิทยาลัยศิลปากร 
37 ชนัญญา เนียมมาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
38 มนตศักด์ิ โซเจริญธรรม เนคเทค 
39 พงศภักด์ิ นิคมภักดี MappointAsia (Thailand) Co., Ltd 
40 ไพศาล วงศาสุลักษณ บริษัท แพลนโปร จํากัด 
41 สามารถ ดวงวจิิตรกุล Spatial Dimension Solution Co., Ltd 
42 แมน โชตรัิตนพิทักษ บริษัท ท่ีปรึกษา 225 ที จาํกัด 
43 ภัทระ เกียรติเสวี บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 
44 วุฒิชัย อัมพรอรามเวทย บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 
45 วิโรจน พุทธวิถี Water Pacific Ltd. 
46 สงวน ล่ิมเจริญชาต ิ บริษัท ทรานสคอนซัลท จํากัด 
47 ยงยุทธ เงินวิวฒันกุล บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
48 กิติยา วราสินธุ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
49 ศาศวัต กิตติพงศ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
50 เกียรติศักด์ิ เพ็ชรนํ้าเขียว บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
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รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
1 ธงชัย จารุพพัฒน สทอภ. 
2 ชวลิต ศิลปทอง สทอภ. 
3 ทวีศิลป อุคหปญญากุล สทอภ. 
4 ฐิตวดี สุวัจนานนท สทอภ. 
5 กฤษกร อุยนิรันดรกุล สทอภ. 
6 อนุสรณ ขันอาษา สทอภ. 
7 อุษาวดี ผากุหลาบแดง สทอภ. 
8 ชลธิชา จิตรไพบูลย สทอภ. 
9 สุมาลี เท่ียงพรอม สทอภ. 

10 รัศมี สุวรรณวีระกําธร ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 ธนะศักด์ิ ประเสริฐศรี กรมทรัพยากรนํ้า 
12 พิศาล ขยันสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
13 รอยโท ดิศพันธุ นาคเสน กรมแผนที่ทหาร 
14 ชิมชัย เศตะพราหมณ กรมทางหลวง 
15 วาท่ี ร.ต. สมศักด์ิ สันประเสริฐ กรมที่ดิน 
16 ปรเมศร อมาตยกุล กรมอุตุนิยมวิทยา 
17 วลัย ไชยสมบัติ สวทช. 
18 กมลวรรณ ฉํ่าเลิศวัฒน สมอ. 
19 แมน โชติรัตนพิทักษ บริษัท ท่ีปรึกษา 225 ที จํากัด 
20 ภัทระ เกียรติเสวี บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 
21 สุปรีด์ิ วนาพรรณ Spatial Dimension Solution Co., Ltd 
22 สามารถ ดวงวจิิตรกุล Spatial Dimension Solution Co., Ltd 
23 ระดม ตันติธํารงวุฒิ บริษัท ไอซีซี เอเชีย จํากัด 
24 ธีรศักด์ิ ศรีสหกิจ บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นน่ิง จํากัด 
25 ธรภัทร พิพัฒนศิริสวัสด์ิ บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นน่ิง จํากัด 
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125 

รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
26 อรรถพร บุญมี บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
27 ชํานาญ จิระศกัด์ิ MappointAsia (Thailand) Co., Ltd 
28 นัฏติยา เตมิยานนท เนคเทค 
29 สุรศักด์ิ บุญกลา เนคเทค 
30 ไพศาล สันติธรรมนนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
31 สมพร ตันหัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
32 วันชัย อรุณประภารัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
33 วีระภาส คุณรัตนสิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
34 รอยโท วรายุ บุญชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
35 ดาริกา มุสิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
          “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

127 

 
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  
 

รางมาตรฐาน19134_FN-2:23/04/2552    โครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
          “ สารสนเทศภูมิศาสตร-ระบบใหบริการระบุตําแหนงหลายรูปแบบสําหรับแสดงเสนทางและการนํารอง ” 

 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 
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รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
1 ชวลิต ศิลปทอง สทอภ. 
2 แกว นวลฉว ี สทอภ. 
3 ณัทพร ภูจํานงค สทอภ. 
4 ปยวรรณ จารภุุมมิก สทอภ. 
5 ทวีศิลป อุคหปญญากุล สทอภ. 
6 อนุสรณ รังสิพาณิช สทอภ. 
7 พิสุทธ์ิ นาคหม่ืนไวย สทอภ. 
8 ณัทธร แกวคู สทอภ. 
9 อภิสิทธิ์ กองพรหม สทอภ. 
10 ฐิตวดี สุวัจนานนท สทอภ. 
11 อุษาวดี ผากุหลาบแดง สทอภ. 
12 ธนาภา วงศเจริญ สทอภ. 
13 สุมาลี เท่ียงพรอม สทอภ. 
14 ชลธิชา จิตรไพบูลย สทอภ. 
15 คติวิช กันธา สทอภ. 
16 ศิโรรัตน มงคลสวัสด์ิ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
17 สุภาพร มานะจิตประเสริฐ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคตะวันออก 
18 กัญจนี โรจนศิลป สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
19 ทิพยวรรณ ยงศิริวิทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
20 อนุชิต คมแคลว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
21 สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
22 ณิชชา เจริญบุญณะ สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
23 สุกัลยา ศรีวิทยานุรักษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
24 ณัฐวัชร จานทอง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
25 อนงครัตน ลือนาม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 



 
ภาคผนวก  
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รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
26 สมาน เคล้ิมวิลัย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
27 สุริยัณน แกวเพ่ิม สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
28 วีรวัฒน นิลหล สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
29 ฤทัยรัตน ม่ังศิลป สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 
30 สมภพ จันทรสนธยา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 
31 ชุมพล เลิกบางพลัด สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กทม. 
32 สุวรรณา อภิธนัง สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กทม. 
33 ชัยวัฒน ไชยคุปต สํานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
34 ศุภกร สิทธิชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสฯ 
35 พันเอก กฤษณ บัณฑิต กรมแผนท่ีทหาร 
36 พันโท อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน กรมแผนท่ีทหาร 
37 รอยเอก วีรานุวัตร เสนรังษี กรมแผนท่ีทหาร 
38 รอยตรี จักรพันธ เจริญรัตนดํารง กรมแผนท่ีทหาร 
39 พันตร ีดิษพงศ ผดุงรัตน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
40 จาสิบเอก จิรวฒัน วิรักษาการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
41 การันต ปลาลาศ กรมการขนสงทางอากาศ 
42 ขจรศักด์ิ ศรีราช กรมทางหลวง 
43 สุพร เตไชยา กรมทางหลวงชนบท 
44 เกริกไชย ศรีศุกรเจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
45 ธวัชชัย ศรีวรกุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
46 ครองศิริ โอรัญรักษ สํานักการจราจรและขนสง 
47 โชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรมปาไม 
48 วิชัย สิมมานอย กรมปาไม 
49 ธนะศักด์ิ ประเสริฐศรี กรมทรัพยากรนํ้า 
50 กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ กรมทรัพยากรนํ้า 

 
 



 
ภาคผนวก  
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รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
51 ปูริตา จิตจง กรมอุทยานแหงชาติฯ 
52 พิศิธฐ เจริญสุข กรมอุทยานแหงชาติฯ 
53 รพีพร ใบยา กรมอุทยานแหงชาติฯ 
54 วิทยา บัวพล องคการอุตสาหกรรมปาไม 
55 ชัยรัตน เก้ืออรุณ กรมชลประทาน 
56 สุพรรณ สายแกวลาด กรมชลประทาน 
57 จิตสุดา อินทุมาร กรมชลประทาน 
58 ไขแสง วิภาโตทัย กรมชลประทาน 
59 สมบัติ สนธิศรี กรมชลประทาน 
60 สรณคมน ชางวิทยาการ กรมชลประทาน 
61 วชิระ สุรินทร กรมชลประทาน 
62 อรุณกิจ สิทธิไชย กรมควบคุมมลพิษ 
63 เจนณรงค ชัยศิลปน กรมควบคุมมลพิษ 
64 ชานนท จิตตเชยกุล กรมควบคุมมลพิษ 
65 สุขสม วิชาชาญ กรมท่ีดิน 
66 อรรณพ จําเนียรกุล กรมท่ีดิน 
67 พิยดา ชุณหอโณทัย กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
68 บุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
69 ธนจักร รจิรวนิช กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
70 บุญชัย หาญมงคลพิพัฒน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
71 กุลนิภา สายพวรรณ การประปานครหลวง 
72 วรางคณา สุดโต การประปานครหลวง 
73 กฤติยา ชัยศิริ การประปาสวนภูมิภาค 
74 ยุทธพงศ โพไพบูลย การประปาสวนภูมิภาค 
75 กานต พฤกษาวรรณสาขา การไฟฟานครหลวง 

 
 



 
ภาคผนวก  
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รายนามผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
76 สุภกร ศรีตุลานนท การไฟฟาสวนภูมิภาค 
77 สุรชัย ศรีเจริญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
78 นฤมล นุชนารถ กรมสรรพากร 
79 สุกัญญา ไตรชัชวาลย กรมสรรพากร 
80 ศิราลักษณ อินไชยวงศ กรมสรรพากร 
81 ชัยทัศน สุขชู กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
82 พจอ.สุรพล จั่นเนตร การทาเรือแหงประเทศไทย 
83 ปรารถนา ดีประเสริฐกุล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าฯ 
84 ธนกร ทองดี องคการสงเริมกิจการโคนมฯ 
85 กุศล โชตินุชิต สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินฯ 
86 วัลลภา สิทธิพิทักษ กรมสงเสริมการเกษตร 
87 วิเชียร สุดสม กรมสงเสริมการเกษตร 
88 สุดสงวน ไทยรัตน กรมสงเสริมการเกษตร 
89 จําลอง แจมนาม กรมศิลปากร 
90 ราชวัลย กันภัย กรมพัฒนาท่ีดิน 
91 รุจิรัตน รุจิรกุล กรมพัฒนาท่ีดิน 
92 สหัถยา ไชยรัมย กรมพัฒนาท่ีดิน 
93 นฤมล เวียงวัง กรมประมง 
94 ปรเมศร อมาตยกุล กรมอุตุนิยมวิทยา 
95 พีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ กรมสงเสริมสหกรณ 
96 อนุชา แยมพลาย กรมสงเสริมสหกรณ 
97 นภาพร โพธ์ิฉิม กรมการขนสงทางบก 
98 ปยนุช หงอกไผ กรมการขนสงทางบก 
99 ชัยรัช ดอนสูง การรถไฟแหงประเทศไทย 
100 ปยะวัฒน ศวัสด์ิพ่ึง การรถไฟแหงประเทศไทย 
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101 อภิชาต ชัยวรรณ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
102 สุเพชร จิรขจรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
103 อรุณ ลาวัณยประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
104 กาญจนา นาคะภากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
105 สมพร ตันหัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
106 วันชัย อรุณประภารัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
107 วีระภาส คุณรัตนสิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
108 รอยโท วรายุ บุญชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
109 ดาริกา มุสิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
110 วัลลี กําทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
111 ทิพวรรณ แสงทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
112 พัชรพันธุ ทองสันต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
113 สมนึก ทองชู บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
114 อิสรพงศ พุดสีเสน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
115 จ.อ.ประหยัด วงศจันทรตา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
116 สุรัตน มีขันทอง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
117 สุพัฒน สุรพฤกษ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
118 ประสงคื ประทีปเพ่ิมพงศ บริษัท ไอบิทซ จํากัด 
119 สาโรจน มีสุข บริษัท เนฟคอม รีเสิรช จํากัด 
120 สุนทร อัมภาพรรณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
121 วัชรพงษ ติ้งจันทร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
122 อาณัติ จักรแกว บริษัท นูแมพ จํากัด 
123 อภิชัย เจียรกลมชื่น บริษัท นูแมพ จํากัด 
124 ศรันย คลองนักรบ บริษัท โนเกีย ประเทศไทย (จํากัด) 
125 พรพิมล กะชามาศ พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส 
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ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 
126 ลัดดาวรรณ รัตนเรือง พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 
127 นวลนภา จินดา MappointAsia (Thailand) Co., Ltd 
128 อรวรรณ วัฒนนาถ MappointAsia (Thailand) Co., Ltd 
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