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การจราจรและขนสง่เปน็สว่นหนึง่ของชวีติประจำวนั  และ
กิจกรรมทางธุรกิจเพื ่อการดำรงชีพของมนุษย์ การขนส่ง
ที ่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเดินทางของบุคคล
และสินค้า ก่อให้เก ิดการหมุนเว ียนและใช้ทร ัพยากร
(รวมทั้งเวลา) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบทางสังคม การพัฒนา
ระบบการจราจรและขนส่งสำหรับยุคที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับในปัจจุบันนั ้นจะนำวิทยาการ
ทีก่า้วหนา้ดา้นตา่งๆ มาใชเ้พือ่เพิม่ความ สามารถ และ ระดบั
การบริการของระบบ

ระบบขนสง่อจัฉริยะ  (Intelligent Transport System หรอื
ITS) เป็นการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งที ่ม ีอยู ่
ให้เกิดประสิทธิภาพด้านความคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุด
โดยใช้เทคโนโลยีที ่มีอยู ่และกำลังพัฒนาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องก ับความต้องการของระบบและผ ู ้ใช ้บร ิการ
เนื ่องจากการขนส่งและการจราจรเป็นศาสตร์หนึ ่งว่าด้วย
การเดินทางจึงเป็นศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่และ
ข้อมูลทางภูม ิศาสตร ์ซ ึ ่งข ้อมูลดังกล่าวเป ็นพื ้นฐานใน
การวิเคราะห์คำนวณเชิงพื ้นที ่ เพ ื ่อได้การจัดการระบบ
อย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์ (Geographical Information
System หรือ GIS) ได้รับความนิยมนำมาใช้ในงานระบบ
ขนส่งและถูกนำมาใช้ในงานระบบขนส่งและการจราจร
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ที ่ม ีการพัฒนา GIS ให้แพร่หลายและรองรับกับระบบ
สารสนเทศที่มีผู้ใช้ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Per-
sonal Computer หรือ PC) และ ระบบอินเตอร์เน็ต GIS
จึงได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและทรงประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาและการใชง้านระบบขนสง่อัจฉริยะ

ระบบขนสง่อัจฉรยิะ คือ อะไร

ระบบขนส่งอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาระบบขนส่งและ
การจราจร (ทางบก) ดว้ยการเลอืกสรร พฒันา และ ประยกุต์
ใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของ
คอมพวิเตอร ์สารสนเทศ และ อิเลกทรอนคิส ์ ซ่ึงการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยตีา่ง ๆ ไม่ใช่จะทำใหร้ะบบขนสง่ และการใชง้าน
ทันสมัยมากยิ ่งขึ ้นเท่านั ้น แต่จะเป็นการนำเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมมาเพิ่มสมรรถนะของระบบการจราจรและขนส่ง
ลดปัญหาการจราจรที ่ เป ็นอยู ่ เพิ ่มความปลอดภัยของ
การสญัจร  และ ลดมลภาวะอนัเกดิจากการขนสง่  นอกจากนี้
ระบบขนสง่อจัฉริยะจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิใน
การขนส่ง เพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้รถใช้ถนน เสริมสร้าง
ความเป็นอยู ่ที ่ดี ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
และขนส่งมากยิ่งขึ้น

เน่ืองด้วยมีเทคโนโลยีมากมายท่ีสามารถนำมาใช้ประยุกต์ให้
ระบบขนส่งมีความ“อัจฉริยะ”มากขึ้น ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ
อาจนำมาจัดกลุ่มออกได้เป็นหลายประเภท

การจัดแบ่งประเภทของระบบขนส่งอัจฉริยะตามประเทศ
ญีปุ่่น (ITS Japan)
1. ระบบนำทางแบบก้าวหน้า
2. ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางผ่านอิเล็คทรอนิคส์
3. ระบบช่วยขับขี่อย่างปลอดภัย
4. ระบบจัดการจราจรอย่างเหมาะสม
5. ระบบเสริมประสิทธิภาพการจัดการถนน
6. ระบบสนับสนุนการขนส่งสาธารณะ
7.     ระบบเสรมิประสิทธภิาพการจดัการเดนิรถขนสง่เชงิ
        พาณิชย์
8. ระบบสนับสนุนการเดินเท้า
9. ระบบสนับสนุนการจัดการเดินรถฉุกเฉิน



           แตล่ะประเทศจะพฒันาเทคโนโลยใีนแตล่ะประเภทของ
ระบบขนส่งอัจฉริยะในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยจัดทำเป็น
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ที่ระบบสารสนเทศมีส่วนสำคัญ
และเป็นแรงกระตุ ้น (Catalyst) ในการพัฒนาประเทศ
ดังนั ้นการพัฒนาระบบขนส่งอ ัจฉร ิยะในยุคนี ้จะอยู ่ใน
บริบทของ“e-transport1”ของแต่ละประเทศซึ่งจะจัดทำเป็น
แผนการพัฒนาและสถาปัตยกรรมระบบ (System Architec-
ture) เพื ่อให้การพัฒนาอยู ่ในกรอบที ่สอดคล้องกัน และ
มีการพัฒนาอยู่ในทิศทาง และ “มาตรฐาน” เดียวกัน

GIS and ITS

GIS ถูกนำมาใช้ในงานระบบขนส่งอัจฉริยะอย่างมาก
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่องาน
เฉพาะหนา้ที ่  อยา่งไรกด็ ีGIS อาจถกูมองวา่เปน็สว่นหนึง่ของ
ระบบITSได้ เพราะGISเองจะเพิ ่มความ“อัจฉริยะ”ใน
กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการเดินทาง/ขนส่ง  ทำให้กิจกรรม
ขนส่งเกิดความสะดวกสบาย  คล่องตัว และ ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

GIS ถกูนำมาใชป้ระกอบกบังาน ITS ดงัตอ่ไปนี้
- งานสารสนเทศการเดินทางแบบก้าวหน้า
- งานวางแผนการเดินทางแบบก้าวหน้า
- งานจัดการจราจรแบบก้าวหน้า
- งานจัดการที่จอดรถแบบก้าวหน้า
- งานการติดตามยานพาหนะ
- งานระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้า
- งานระบบการจัดการเดินรถขนส่งเชิงพาณิชย์

GIS ในงานสารสนเทศการเดนิทางแบบกา้วหนา้

ระบบ GIS (โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง Internet GIS)
เป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการเขา้ถึง   กระจาย  และ  แสดงข้อมูล
การเดินทาง ข้อมูลด้านการจราจร และ ข้อมูลการขนส่งอื่นๆ
ข้อมูลที่สำคัญที่มีการส่งผ่านถึงผู้รับ คือ สภาพการจราจร
(ปัจจุบัน)บนถนนหรือระบบขนส่งสาธารณะ การซ่อมหรือ
ปิดถนน สภาพอากาศ และ อ่ืนๆ  นอกจากนี ้GIS ยังใช้ในการ
แลกเปลีย่นขอ้มูล และ วเิคราะหข์อ้มูลขัน้สงู เชน่ การดำเนนิ
การระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

งานสารสนเทศการเดินทางใช้ประโยชน์ของคุณลักษณะ
GIS ที่สามารถให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับ ข้อมูลทางพื้นที่
โดยให้ความสะดวกกบัผู้ใช้ในการแสดงภาพ หรือ ค้นห้าข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งการแสดงภาพเส ้นทางการเด ินทาง
ซึ่งหากเป็นระบบการเก็บข้อมูลรวมศูนย์ (Centralized data)
และมีการกระจายข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต แล้ว
ผู้ใช้ทุกคนจะไดรั้บข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลเดียวกนั ซ่ึงจะ ทำให้
ได้ข้อมูลเหมือนกัน และ สามารถ update หรือ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพื่อผู้ใช้ทุกคนทราบได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ

GIS ใช้ในการบริการ Interactive mapping เป็นที่นิยม
ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์
ของการให ้ข ้อม ูลทางพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อว ัตถ ุประสงค ์ของการ
เดินทางต่างๆ การบริการในลักษณะคล้ายกันอาจอยู ่ใน
รูปของ CD เช่น Precision Mapping   หรือ  ส่งผ่าน  Internet
เช่น Yahoo Map Web site http://www.proximus.com/yahoo/

1e-transport เป็นคำนิยามของการพัฒนาระบบขนส่งในยุคที่
ระบบสารสนเทศเจร ิญก้าวหน้าอย่างรวดเร ็ว โดยเป็น
คำนิยามให้สอดคล้อง กับ การพัฒนาอ่ืน ๆ เช่น e-commerce
e-government  และ e-Thailand เป็นต้น

ประเภทของระบบขนส่งอัจฉริยะ
ตาม ITS Japan



GISยังใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และ แสดงข้อมูลแบบ
ทันการณ์ที ่มีประโยชน์ต่อการเดินทาง/ขนส่ง เช่น สภาพ
เส้นทาง หรือ การปิดซ่อมบำรุงถนน ซ่ึงเป็นการนำเสนอขอ้มูล
ที่มีประสิทธิภาพ เพราะ จะได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และ
ประหยัดค่าดำเนนิการท่ีต้องจัดหาการเสนอขอ้มูลด้วย วิธีอ่ืนๆ
นอกจากน ี ้ ผ ู ้ ใ ช ้ สามารถ เล ื อกบร ิ เ วณหร ื อ เส ้นทาง
ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง ตรงตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล

ความสามารถของ GIS ในการจัดการระบบสารสนเทศ
เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์มากในระบบ ITS ประเภทการแสดง
ข้อมูลการเดินทางแบบทันการณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
การจราจรในการติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อแสดงสภาพการจราจร
และ ค่าการจราจรที่ผู ้ใช้ต้องการอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้เป็นพื้นที่
การใช้ GIS  สามารถนำวิธีการนำเสนออื่นๆ มาประกอบ
ได้โดยง่าย เช่น การนำภาพ (image)  ของสภาพการจราจร
มาแสดงเพือ่ให้  ผู้ใช้เห็นประเมินสภาพการเดนิทางในเสน้ทาง
ที่ตนเองจะใช้ได้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้
ยังอาจมีการจัดทำเครื่องมือแนะนำการเดินทางอื่น ๆ เช่น
การแนะนำเส้นทาง การคัดเลือกเส้นทางตามเง ื ่อนไข
การเดนิทาง/ขนสง่ เปน็ตน้

GIS ในงานวางแผนการเดนิทางแบบกา้วหน้า

การนำเสนอติดต่อกับผู้ใช้ด้วย GIS ทำให้ผู้เดินทางวาง
แผนการของการเดินทางของตน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สภาพการจราจรแบบทันการณ์ ในการเลือกจุดต้นทางและ
จุดปลายทางในการเดินทาง ตัวอย่างของการวางแผนการ
เดินทางปรากฎบนเว็บไซต์ เช่น http://trafficview.seattle.
sidewalk.com   นอกจากการวางแผนการเดนิทางเพือ่เคล่ือน
ย้ายบุคคลแล้ว การวางแผนการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะยังสามารถใช้ประโยชน์จาก GIS ในการนำเสนอ
ตารางเวลาการเดินรถ และ ตำแหน่งของรถขนส่งสาธารณะ
ในเวลาต่างๆ จากระบบกำหนดตำแหน่งรถ (Automotive
vehicle locator)

การใช้ GIS เพื่อวางแผนการเดินทางหา
เส ้นทางที ่ด ีท ี ่ส ุดในการเด ินทาง และ
แสดงภาพผ่านอินเตอร์เน็ต



GIS ในงานจดัการจราจรแบบกา้วหนา้

ระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้าเป็นระบบที่เพิ ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการจราจรโดยการบริหารจัดการ
อุปสงค์/อุปทานของถนนให้สอดคล้องตรงต่อเหตุการณ์
ของสภาพการจรจรที่ทันสมัย และ รักษาความสามารถของ
การให้บริการของระบบถนนให้มีระดับบริการสูงสุด GIS
ถูกนำมาใช้ในงานจัดการจราจรแบบก้าวหน้า โดยมีผู้นำคือ
โครงการROMANSE (ROad MANagement System for
Europe) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ในการจัดการขอ้มูล
การจราจรจากระบบควบคุมการจราจรเป็นพื้นที ่ (Urban
Traffic Control หรือ UTC) และใช้ในการแสดงผลต่อผู้ใช้/
ผู้จัดการระบบ ซึ่งปัจจุบันมีระบบที่คล้ายคลึงกันใช้กันอยู่
ในหลายเมืองทั่วโลก

จากข้อมูลการจราจรบนแผนทีท่ำให้ผู้จัดการระบบสามารถ
มองภาพจากกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื ่อการตัดสินใจใน
การจัดการจราจร อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้GIS ยังเอ้ืออำนวย
ให้ส่งผ่านสภาพการจราจรจาก CCTV ไปยังโปรแกรม
เพื ่อรวบรวม และ วิเคราะห์สภาพการจราจรออกเป็น
ข้อมูลการจราจร เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็ว และ
การเกิดอุบัติการณ์  ตัวอย่างของโปรแกรมทีมี่คุณสมบัติน้ี เช่น
ARTEMIS (Automated Road Traffic Event Monitoring
Information System) เป็นต้น

จากข้อมูลที่รวบรวมของ GIS ทำให้พนักงานจัดระบบ
การจราจร ใช้ว ิเคราะห์สภาพการจราจรและจัดการ
ควบคุมการจราจรได้ดีขึ ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ตอ่สภาพการจราจรหนาแนน่ (Congestion) และ อุบัตกิารณ์
(Incident) โดยสามารถคัดเลือกวิธีการควบคุมได้อย่าง
เหมาะสม และ เฝ้าระวัง (Monitor) ถึงสภาพการจราจร
อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นที่ ทำให้การจัดการจราจรเป็นระบบ
โดยรวมเป็นไปได้อย่างดี

GIS ในงานจดัการทีจ่อดรถแบบกา้วหนา้

GIS และ ข้อมูลจำนวนที่จอดรถว่างที ่ทันสมัย ทำให้
การรวบรวม และ รายงานผลจำนวนที ่จอดรถง่าย และ
สะดวกต่อการใช้งาน ข้อมูลที่ส่งผ่านบน GIS ยังนำไปใช้
ในการแนะนำ ผู้ขับขี่ในการเลือกและการเดินทางเข้าสู่ที่จอด
รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลเหล่านี ้ส่งถึงผู ้ผ่าน
อุปกรณ์ติดรถ (In-vehicle device) หรือ ป้ายสลับข้อความ
(Variable message sign)

การควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป ็นพื ้นท ี ่ใช ้ประโยชน์จาก GIS
ในการรวบรวมและ ประสานขอ้มูล ทำใหก้ารทำงานสะดวก รวดเรว็



GIS ในงานการติดตามยานพาหนะ

GIS เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการติดตามยานพาหนะ
หรือ บุคคล (Vehicle or Personal tracking) ปัจจุบันเทคโนโลยี
การติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ ถูกพัฒนาไปอย่าง
รวดเรว็ท้ังระบบ Wireless  และ  GPS (Global Positioning
System)  โดยเฉพาะระบบ GPS มีใช้อย่างแพร่หลายใน
อุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์พกพา เป็นต้น

GIS และ GPS กำลังเป็นที ่น ิยมในการประยุกต์ใช้
สำหรับงานระบบขนส่งอัจฉริยะ โดยใช้ในงานหลากหลาย
ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลการจราจรด้วย Probe Car  การ
ตรวจสอบตำแหนง่ยานพาหนะ เพือ่การนำทาง (Navigation)
และ แนะนำเส้นทาง (Route Guidance) การติดตาม
ตำแหน่งรถขนส่งสาธารณะ เพื ่อการจัดการเดินรถ และ
สารสนเทศการเดินทาง จนถึง การติดตามตำแหน่ง
รถขนส่งเชิงพาณิชย์ เพื ่อการจัดการเดินรถขนส่งที ่ม ี
ประสิทธิภาพ

การรวบรวมข้อมูลการจราจร ด้วย Probe Car เป็น
การรวบรวมข้อมูลการจราจร จากยานพาหนะแต่ละคัน
ที่ใช้ระบบถนน ลักษณะการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
แต่ละคัน รวมถึงข้อมูลประจำรถ (เช่น การเปิดไฟหน้า
การใช้ใบปัดน้ำฝน อุณหภูมิรอบรถ เป็นต้น) เมื่อนำมา
รวบรวมและวิเคราะห์ จะได้ข้อมูลการจราจรที่สำคัญ
ท่ีประสบจริงโดยผูขั้บข่ีท่ีใช้ระบบถนน ณ  ตำแหนง่ต่างๆ
การรวบรวมข้อมูลจราจรดังกล่าว กระทำได้โดยง่ายผ่าน
GIS  และ นำมาจัดเป็นสถิติการจราจร ณ ตำแหนง่ต่างๆ
บนโครงข่ายถนนเพื ่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศเพื ่อ
การเดินทาง และ การจัดการจราจรที่ เหมาะสม

GIS ช่วยในการรวบรวมจัดการข้อมูลที่จอดรถและแสดงตำแหน่งที่จอดรถรวมถึงจำนวนช่องจอดว่าง
จึงทำให้การจัดการที่จอดรถมีประสิทธิภาพ และ ผู้ขับขี่เข้าสู่ที่จอดรถได้อย่างรวดเร็ว

แผนที่แสดงเส้นทางภายในรถช่วยแนะนำการเดินทางแก่ผู้ขับขี่

การตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ เพื ่อการนำทาง
(Navigation) และ แนะนำเส้นทาง (Route Guidance)
เป็นการตรวจสอบตำแหน่งของยานพาหนะคันใด ๆ
เพื ่อระบุตำแหน่งบนแผนที ่ระบบ GIS ที ่จะใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสดงผลเพือ่ให้ข้อมูลแก่ผู้ขับข่ีในการขับข่ี
ยานพาหนะไปยังจุดหมายที่ต้องการ   GIS ยังทำหน้าที่
เป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์หารายละเอียดที่ผู ้ขับขี ่
ต้องการ เช่น ระยะห่างจากทางแยกที ่ต้องการเลี ้ยว
ข้อมูลสถานที่ระหว่างเส้นทาง การคำนวณระยะทาง
และความเร็ว นอกจากนี้ ยังอาจมีการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอื่นๆ จากยานพาหนะอื่นๆ (หรือ ข้อมูลการจราจร
โดยรวมทันกาล) เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์หาเส้นทาง
ที ่เหมาะสม ข้อมูลเพิ ่มเติมที ่จะเป็นในการวิเคราะห์
อาทิเช่น สภาพการจราจร (ปริมาณการจราจร เวลา
ในการเดนิทาง)บนชว่งถนนตา่งๆ อุบัตกิารณ ์ (Incident)
หรือ กิจกรรมพิเศษบนโครงข่ายถนน ณ เวลาต่างๆ โดย
GIS จะช่วยให้การรวบรวม และ วิเคราะห์ข ้อมูล
เป็นไปโดยดี



การติดตามตำแหน่งรถขนส่งสาธารณะ เพื่อการจัดการ
เดินรถ และ สารสนเทศการเดินทาง
 GIS ใช้ในการกำหนดตำแหน่งรถประจำทาง
รถรางไฟฟา้ และ รถขนส่งสาธารณะอืน่ ท่ีติดต้ังอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Locator)
โดยเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และ วิเคราะห์
ตำแหนง่ เพ่ือนำเสนอ ตำแหนง่ เวลาท่ีรถจะถึงป้าย หรือ
ที ่หมายต่างๆ นอกจากนี ้ ตำแหน่งของรถแต่ละคัน
ยังใช้ในการจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การให้สิทธ์ิแก่รถประจำทาง ณ ทางแยก   การจัดรถเสริม
หรือ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถแบบทันกาลเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพการจราจรปัจจุบัน
การติดตามตำแหน่งรถขนส่งเชิงพาณิชย์
GIS ถูกนำมาใช้ในรถขนส่งเชิงพาณิชย์ในลักษณะ
คล้ายกันกับรถขนส่งสาธารณะ เพื่อช่วยในการตรวจ
สอบการเดนิทางและเสน้ทางทีร่ถขนส่ง (เช่น รถบรรทุก)
เดินทาง ช่วยในการจดัการสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
แม่นยำ และ ตอบสนองต่อการจัดการเพื ่อสามารถ
บริการจัดส่งได้ตรงตามต้องการ นอกจากนี ้ย ังมี
ส่วนสนับสนุนในความปลอดภัยของสินค้าสูญหาย และ
เฝ้าติดตามความปลอดภัยสาธารณะ ในกรณีของ
การขนส่งสินค้า/วัตถุอันตราย

GIS ในงานระบบขนสง่สาธารณะแบบกา้วหน้า

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรอบของระบบขนส่ง
อัจฉริยะนั้นครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะโดยรวม โดยการเพิ ่มประสิทธิภาพ
นั้นเกิดขึ้นทั้งในการจัดการระบบขนส่งและการเดินรถ และ
การใช้บริการกับผู้ใช้ท่ีมีคุณภาพดข้ึีน  ระบบ GIS ถูกนำมาใช้
ในงานระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในการวางแผนเส้นทาง และ
การจัดการออกแบบการเดินรถ นอกจากนี ้ด ้วยข้อมูลที ่
ทันการณ์ ผู้จัดการเดินรถสามารถใช้ GIS ในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ การเดินรถ ณ เวลาใดๆ ด้วยการติดตามตำแหน่ง
รถสาธารณะดังที่นำเสนอในหัวข้อก่อนหน้านี้ ช่วยให้การ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเดินรถได้อย่างมีระบบ ระบบ GIS
ถูกมาใช้ไม่เพียงแต่ระบบขนส่งสาธารณะ ประเภทสายทาง
แน่นอนเท่านั ้น แต่ยังนำมาใช้อย่างมากกับระบบขนส่ง
กึ ่งสาธารณะ (Paratransit) เช่น Demand-Responsive
Transport System และระบบรถรับจ้างสาธารณะ (i.e.
รถแท็กซี่) GIS ใช้ในการรวบรวมข้อมูลความต้องการเดินทาง
ของผู้เดินทาง ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งของผู้เดินทาง
และ สามารถจัดรถรับส่งได้สอดคล้องกับความต้องการได้
โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์การเดินรถที่
มีประสิทธิภาพเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการเดินทาง
ของผู้ใช้ที่แสดงความต้องการแบบทันการณ์

GIS ใช้ร่วมกบั GPS ในการตดิตามรถประจำทาง และ รถฉกุเฉนิ

GIS แสดงเส้นทางรถขนส่งสาธารณะ



GIS ในงานระบบการจดัการเดนิรถขนสง่เชิงพาณิชย์

GIS  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามรถขนส่งโดยผู้จัดการ
เด ินรถจะสามารถนำข ้อมูลของการใช ้รถมาตรวจสอบ
(ในกรณี offline หรือ ไม่ทันกาล) หรือ สามารถติดตาม
การเดินทางของรถบรรทุกแต่ละกัน (ในกรณี online หรือ
ทันกาล)  ท้ังนีผู้้จัดการสามารถปรบัเปล่ียนวธีิการขนสง่ และ/
หรือ เส้นทางการเดินทาง เพื่อความเหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการขนส่ง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ในกรณีการส่งสินค้า
(Delivery service) ผู้จัดการสามารถทราบตำแหน่งของรถ
และปรับเปลี ่ยนการเดินทาง เพื ่อร ับส่งสินค้าของผู ้ร ับ
บริการที่แจ้งความต้องการได้ทันที เกิดการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว

สรุป

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ที ่ใช้ในระบบขนส่งอัจฉริยะ ทำให้การใช้งานระบบขนส่ง
อัจฉริยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ GIS นำมาใช้ในระบบ
ขนสง่อจัฉริยะหลายประเภท อันเนือ่งดว้ยคณุสมบตัขิอง GIS
ที่สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ แสดงผล ข้อมูลการจราจร
ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีได้ดี  นอกจากนี ้GIS มาใช้ ประกอบด้วย
งานสารสนเทศการเด ินทาง การวางแผนการเด ินทาง
ระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า ระบบจัดการที่จอดรถ
แบบก้าวหน้า การติดตามยานพาหนะ ระบบขนส่ง
สาธารณะแบบก้าวหน้า และ ระบบจัดการเดินรถขนส่ง
เชิงพาณิชย์  ซึ่งเห็นได้ว่า GIS มีความสำคัญที่ทำให้ระบบ
ขนส่งอัจฉริยะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และ เป็นเทคโนโลยี
ที ่พิสูจน์แล้ว (Proven technology) ที่สามารถเชื ่อมโยง
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพระบบขนส่งโดยรวม
ให้มีประสิทธภิาพ และ นำมาใชง้านไดอ้ย่างดี
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