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บทคัดยอ
Longdo Map เปนบริการเว็บสัญชาติไทย ที่ใหบริการขอมูลแผนที่ประเทศไทยในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น
สําหรับผูใชทั่วไป (http://map.longdo.com/) และบริการเว็บเซอรวิส สําหรับนักพัฒนาเว็บที่ใชขอมูลภูมิสารสนเทศ ใน
ลักษณะ Mash-up รวมถึงบริการสืบคนขอมูลสถานที่, ตําบลที่อยู และบริการ Geocodingโดยมีแนวคิดเปดกวางใหผูใช
สามารถมีสวนรวมในการสรางฐานขอมูลได. บทความนี้แนะนําบริการ Longdo Map ในเชิงเทคนิค ซึ่งรวมถึงความ
เปนมา, บริการที่มี, เทคโนโลยีที่ใช, สถิติการใชงานในปจจุบันและทิศทางการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งยังนําเสนอ
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับบริการเว็บในลักษณะคลายคลึงกันที่มีในปจจุบัน ทั้งของบริษัทและองคกรในประเทศไทย
และตางประเทศในแงมุมตางๆ รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมบทบาทของเทคโนโลยีเว็บดานภูมิสารสนเทศที่จะมีผล
อยางยิ่งยวดตอธุรกิจและสังคมไทยในอนาคต

คําสําคัญ: เว็บแอพพลิเคชัน, เว็บเซอรวิส, แผนที่ประเทศไทย, Mash-up
ABSTRACT
Longdo Map is a Thai web application and web services that provide access to Thailand
digital map and related information on the Internet. It consists of an end-user web site at
http://map.longdo.com/ and web services for geo-informatics web application developers to create
mash-up web applications using the provided application programming interfaces. In addition to map
images, location search, and geocoding are also supported. This paper presents Longdo Map’s
motivations, services, underlying technologies, current usage statistics, and future development
directions, together with comparison of Longdo Map to other similar Thai and International services
in several aspects. Finally, the possible impacts of geo-informatics web technology to Thai business
and society is also discussed.
KEY WORDS: web application, web service, Thailand map, Mash-up
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1. ความเปนมา
ขอมูลแผนที่เปนขอมูลที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดในหลายรูปแบบ แตในอดีตที่ผานมา การใชขอมูล
แผนที่ถูกจํากัดอยูในกลุมผูใชขนาดเล็ก สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากขอมูลภาพแผนที่มีตนทุนในการสํารวจสูง มี
ปริมาณมาก และถึงจะนําระบบคอมพิวเตอรมาชวย การแสดงภาพขอมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอรก็ยังมีความ
ทาทายเมื่อเทียบกับซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ในแงของการที่ตองประมวลผลขอมูลดิบในปริมาณมาก (เชน
แผนที่ดิจิตอลแบบเวคเตอรของทั้งประเทศไทย) และตองนําเสนอตอผูใชดวยความรวดเร็วและมีสวนติดตอผูใชที่
ใชงานงาย.
ซอฟตแวรแสดงผลภาพแผนที่ในทองตลาดปจจุบัน มีการทํางานหลายรูปแบบ เชน แบบซอฟตแวร standalone ที่ตองมีการติดตั้งซอฟตแวรพรอมขอมูลแผนที่และอื่นๆ เบ็ดเสร็จ ลงบนระบบคอมพิวเตอรหนึ่งๆ และใช
งานไดเฉพาะบนเครื่องที่ติดตั้งนั้นๆ, แบบ client-server ซึ่งมีสวนประกอบ 2 สวนคือ สวน server ที่มักจะเปน
ซอฟตแวรประมวลผล และขอมูลแผนที่, และฝง client ที่มักจะเปนสวนแสดงผล โดยดึงขอมูลจาก server ผาน
เครือขาย และในระบบสามารถมีไดหลาย client ที่ใชงานขอมูลแผนที่และขอมูลอื่นๆ รวมกัน. อยางไรก็ตาม การ
ใชงานแอพพลิเคชั่นเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในแบบ client-server เดิมจะอยูถูกจํากัดดวยประสิทธิภาพและ
ความเร็วในการใชงาน, ราคาของระบบ ในกรณีที่เปนระบบที่มีความซับซอน และ/หรือ ตองใชขอมูลดิจิตอล
เวคเตอร และการดูแลรักษาระบบที่มักตองใชผูเชี่ยวชาญ ทําใหการใชงานอยูในวงจํากัด
เมื่ อ เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เป น ที่ แ พร ห ลายและได รั บ ความนิ ย ม มี ก ารนํ า เอาข อ มู ล ลั ก ษณะต า งๆขึ้ น สู
อินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก รวมถึงขอมูลแผนที่ ซึ่งผูเปดใหบริการขอมูลแผนที่บนเว็บในระยะเริ่มตน ไดแก
Yahoo, Mapion ซึ่งเปดใหบริการผูใชทั่วไปโดยไมคิดคาบริการ แตการทํางานของระบบเว็บแผนที่ในยุคแรกนั้น
ยังมีการตอบสนองที่คอนขางชา และไมสามารถนําไปประยุกตใชงานไดมาก จนกระทั่งในชวงเดือนกุมภาพันธป
พ.ศ. 2548 ที่บริษัท Google ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเปดตัวบริการ Google Maps [1], [2] ซึ่งเปนบริการที่
นําเสนอขอมูลภาพแผนที่ฟรีผานเว็บ ไดสรางความตื่นตัวใหกับผูใชทั่วโลกเปนอยางมาก เนื่องจากจุดเดนที่นําเอา
เทคโนโลยีลาสุดที่เพิ่งสนับสนุนโดยเว็บบราวเซอรทั่วไป ไดแก JavaScript และ AJAX มาใชงานสรางสวน
เชื่อมตอผูใชที่ใชงานงาย และมีการตอบสนองที่รวดเร็วมาก นอกจากนี้ ยังเปดบริการ Google Maps API ให
นักพัฒนาเว็บ สามารถนําแผนที่จากบริการ Google Maps ไปใชงานในเว็บตัวเองอีกดวย
ในชวงแรก Google Maps นําเสนอแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แตหลังจากนั้นไมนานก็ไดเพิ่มขอมูลแผนที่
ประเทศตางๆ เชน ญี่ปุน, สหราชอาณาจักร [1] แตจนถึงประมาณกลางป พ.ศ. 2549 ก็ยังไมมีแผนที่ประเทศไทย

รูปที่ 1 แผนซีดีรอมขอมูล กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2 ที่ใชใน Longdo Map รุน 1
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ทางบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี ไดเล็งเห็นถึงประโยชนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นถามีบริการในลักษณะนี้สําหรับ
ประเทศไทยและคนไทย แตก็ไมอาจคาดเดาไดวา เมื่อใดบริการของบริษัทตางชาติเหลานั้น จะมีขอมูลของ
ประเทศไทย และถามี จะมีคุณสมบัติที่ตอบโจทยของผูใชชาวไทย ที่อาจจะผิดแผกไปจากประเทศอื่นๆ เชน ระบบ
ที่อยู, การนับบานเลขที่ และ Geocode เปนตน จึงไดเริ่มพัฒนาบริการ Longdo Map ขึ้นในป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปน
บริการเว็บแผนที่ กรุงเทพมหานคร โดยใชเทคโนโลยี JavaScript/DOM/AJAX สําหรับการแสดงผล ทําใหผูใช
สามารถใชเว็บเบราเซอรธรรมดาเปดดูได โดยไมจําเปนตองติดตั้ง Plugin ใดๆ เพิ่มเติม และผูใชสามารถเปดดูภาพ
แผนที่, เลื่อนตําแหนง, ซูม, และคนหาไดอยางสะดวกรวดเร็ว และเพื่อการนี้ ไดพัฒนาซอฟตแวรสําหรับวาดภาพ
แผนที่ raster ขึ้นจากขอมูลแผนที่กรุงเทพมหานครแบบดิจิตอลจากแผน “ซีดีรอม ขอมูล กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2”
(รูปที่ 1) และไดนําเสนอ Longdo Map รุนแรก ในงาน Bangkok International ICT EXPO 2006 ที่อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี วันที่ 2-6 สิงหาคม 2549 ในสวนของการประกวด Thailand ICT Awards โดยสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (ATCI) พรอม
เปดใหบริการแกประชาชนทั่วไปบนอินเทอรเน็ตที่เว็บ http://map.longdo.com/ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 [4]
โดยนับเปนเว็บ Longdo Map รุน 1 ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 2 และไดเปดใหบริการแกประชาชนตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน โดยไดมีการขยายขอบเขตแผนที่ใหครอบคลุมทั้งประเทศไทย โดยเปลี่ยนไปใชขอมูลแผนที่ประเทศไทย
ของบริษัท นูแมพ จํากัด และไดพัฒนาปรับปรุงบริการในหลายสวน

รูปที่ 2 เว็บ Longdo Map รุน 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2549
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บทความนี้จะอธิบายถึงบริการตางๆบนเว็บ Longdo Map รุนปจจุบัน (มกราคม 2552) ซึ่งนับเปนรุนที่ 2 โดย
แบงออกเปนหัวขอตางๆดังนี้ บริการที่มี, เทคโนโลยีที่ใช, สถิติการใชงานในปจจุบันและทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต ตามดวยบทวิเคราะหเปรียบเทียบ Longdo Map กับบริการเว็บในลักษณะคลายคลึงกันที่มีในปจจุบัน ทั้ง
ของบริ ษั ทและองค กรในประเทศไทยและต างประเทศ รวมถึ ง แนวโน มบทบาทของเทคโนโลยี เว็ บ ด านภู มิ
สารสนเทศที่จะมีผลอยางยิ่งยวดตอธุรกิจและสังคมไทยในอนาคต

2. บริการของ Longdo Map
Longdo Map เปนสวนหนึ่งของบริการ Longdo.COM ซึ่งไดเปดใหบริการสวนแรกคือ บริการคนหาและรวม
สรางพจนานุกรมออนไลน Longdo Dict [5] ซึ่งไดเปดใหบริการมาตั้งแต 2546 และหลังจากนั้นไดเปดใหบริการ
อื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น หนาเว็บปจจุบันจะเปนดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 เว็บ Longdo.COM เมื่อเดือนมกราคม 2552
Longdo Map เปนบริการเว็บแผนที่ ที่มีกลุมเปาหมายคือ ผูใชคอมพิวเตอรทั่วไป ที่จะดูวาสถานที่ใดอยูที่ไหน
โดยเนนไปที่การใชงานที่เร็วและงาย ใชเพียงเว็บเบราวเซอรธรรมดาก็สามารถเปดดูได ไมตองติดตั้งซอฟตแวร
เพิ่มเติมใดๆ และไมจําเปนตองอานคูมือเพื่อที่จะใชงาน นอกจากนี้ Longdo Map ยังเปดโอกาสใหนักพัฒนาเว็บ
ทั่วไป สามารถนําเอาแผนที่ไปใชงานในเว็บของตนไดอีกดวย ลักษณะของเว็บ Longdo Map รุนปจจุบันจะเปนดัง
แสดงในรูปที่ 4
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บริการตางๆ ของ Longdo Map ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทยการใชงานใน 5 รูปแบบดังนี้
1. คนหาวาอะไรอยูที่ไหน ใชบริการดูแผนที่ทั่วไป และบริการคนหา
2. ประชาสัมพันธใหผูใชคนอื่นๆ ทราบวาหนวยงานของเราอยูที่ไหน ใชบริการปอนสถานที่ใหม เขาใน
ระบบ หรือ แกไขรายละเอียดของสถานที่ที่คนอื่นใสเขาไปแลว
3. นําแผนที่ Longdo Map ไปใสในเว็บของตนเองเพื่อบอกวาหนวยงานของตนอยูที่ไหน ใชบริการ Map
Snippet ที่จะดึงแผนที่ของ Longdo Map ไปแสดงในเว็บของตน ในลักษณะเลือกไดวาจะเปนแบบ
ภาพนิ่ง หรือ แบบภาพแผนที่ลากไปมาได
4. นําแผนที่ Longdo Map ไปใสในเว็บของตนเองเพื่อแสดงตําแหนงของขอมูลที่สนใจ ใชบริการ
JavaScript API ที่จะดึงแผนที่ของ Longdo Map ไปแสดงในเว็บของตน พรอมกับซอน (overlay) ดวย
ขอมูลเพิ่มเติมของหนวยงานเอง เชน ขอมูลสภาพจราจร ขอมูลที่ตั้งสถานที่ทองเที่ยว ขอมูลตําแหนง
ของทรัพยสินของหนวยงาน ขอมูลที่ไดจากการวัดคาของเซนเซอรตางๆ เปนตน
5. นําแผนที่ Longdo Map ไปใชในโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ โดย
พัฒนาโปรแกรมนั้นดวย Mobile Components

รูปที่ 4 เว็บ Longdo Map รุน 2 เมื่อเดือนมกราคม 2552
การดูแผนที่ทั่วไป
หลังจากที่เขาหนาแรกของเว็บ http://map.longdo.com/ จะปรากฎสวนของแผนที่ทันที ซึ่งเปนสวนที่กินพื้นที่
ใหญที่สุดในหนาเว็บ ในหนานี้ผูใชสามารถคนหาตําแหนงโดยลากแผนที่ไปมาได ดวยการกดเมาสปุมซายบนพื้น
แผนที่คางไว และลากเมาสเลื่อนไปมา และสามารถซูมเขาออกไดโดยการหมุนลูกลอ (scroll wheel) ของเมาสหรือ
เลื่อนระดับการซูมจากแทงตรงมุมลางขวาของบริเวณแสดงภาพแผนที่ก็ได
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การคนหา
ระบบคนหาของ Longdo Map เปนลักษณะใหปอนคําคนหาในชองเดียว (อยูบริเวณฝงขวาของหนาเว็บ) และ
แสดงผลลัพธที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนชื่อของ ถนน, ขอบเขตการปกครอง (จังหวัด, อําเภอ, ตําบล) และรายละเอียด
ของสถานที่ (POI) รวมกัน โดยเรียงลําดับใหสิ่งที่คาดวานาจะเปนที่สนใจของผูใชขึ้นกอน โดยมีอัลกอริทึมในการ
เรียงที่จะใหความสําคัญกับสถานที่หรือถนนที่อยูใกลกับจุดกลางของแผนที่ในปจจุบัน เชน เมื่อปอนคําคนหาวา
ธนาคาร ขณะที่กําลังดูแผนที่อยูที่จังหวัดเชียงใหม ระบบก็จะแสดงผลลัพธเปนธนาคารในบริเวณนั้นๆ กอน เรียง
จากธนาคารที่ใกลจุดศูนยกลางมากที่สุด เรียงลงไป
นอกจากนี้ บริการคนหาของ Longdo Map ยังมีระบบแนะนําการสะกดคํา หรือ Search Suggestion ซึ่งเปน
ความพยายามหนึ่งที่จะใชแกปญหาการคนหาไมเจอ เพราะสะกดคําไมถูกตอง ซึ่งอาจจะเปนเพราะผูใชจําชื่อ
สถานที่ไมได และ มีความผิดพลาดของชื่อสถานที่ในฐานขอมูลของระบบ โดยในระบบนี้ เมื่อผูใชพิมพเพียงสวน
หนึ่ง หรือ หลายๆ สวนของคํา ไมวาจะเปนตนคํา ตรงกลาง หรือ ทายคํา ระบบจะพยายามคนหาสถานที่ที่มีสวน
ของคํานั้นๆ อยูในชื่อ และแสดงเปนรายการแนะนําขึ้นมา ใหผูใชไดเห็นวาคําเต็มสะกดอยางไร และอีกทั้งชวย
อํานวยความสะดวกใหผูใชไมตองพิมพยาว พิมพเพียงแคสวนหนึ่งของคํา แลวก็เลือกจากตัวเลือกตอได ไมตอง
พิมพจนครบทั้งคําคนหา ดังตัวอยางในรูปที่ 5 ผูใชตองการคนหา อาคาร SM Tower ก็พิมพไปเพียง “sm to”
(ตัวพิมพเล็กหรือตัวพิมพตัวใหญก็ได) ระบบก็จะแสดงรายการแนะนํา โดยจะเห็นวา SM Tower ปรากฎเปนชื่อ
แรก และในรูปที่ 6 ผูใชตองการคนหาวัดแหงหนึ่งแตที่จําไมไดชัดเจนวาชื่อเต็มคืออะไร แตคุนๆ วา มีคําวา “วิเว”
และ “ราม” อยู ระบบก็จะแนะนํารายการชื่อวัดที่มีสวนของคําเหลานี้ขึ้นมา

รูปที่ 5 ระบบคนหาและแนะนําการสะกดคําใน Longdo Map (เมื่อปอน “sm to”)
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รูปที่ 6 ระบบคนหาและแนะนําการสะกดคําใน Longdo Map (เมื่อปอน “วัด วิเว ราม”)

รูปที่ 7 บริการ ปุมขวาหาแหลก
ปุมขวาหาแหลก
บนแผนที่ของ Longdo Map จะมีการแสดงไอคอนสัญลักษณของสถานที่ตางๆบนแผนที่ดวย เพื่อใหเห็นเปน
จุดสังเกตในการดูแผนที่ เนื่องจากผูใชสวนมากยังใชวิธีการจดจําตําแหนงของสถานที่ โดยอางอิงกับสถานที่ที่เปน
ที่รูจัก และระบบระบุตําแหนงที่อยูของประเทศไทย ยังไมถึงขั้นที่จะสามารถระบุตําแหนงสถานที่ไดอยางแมนยํา
7

จากเลขที่บานและถนน แตมักจะอางอิงกับจุดสังเกตตางๆแทน ในหลายๆกรณี การแสดงไอคอนสัญลักษณบน
แผนที่นี้ทําไดจํากัดโดยอาจจะแสดงไดเฉพาะรูป ไมสามารถแสดงชื่อได เนื่องจากจะไปซอนทับกับสัญลักษณ
อื่นๆ และในหลายบริเวณ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีความหนาแนนของสถานที่มาก จะไมสามารถแสดงแมกระทั่ง
ไอคอน Longdo Map จึงไดมีบริการ ปุมขวาหาแหลก โดยที่ผูใชสามารถกดปุมขวาบนพื้นแผนที่ตรงตําแหนงที่
ตองการ ระบบจะแสดงรายการสถานที่ใกลเคี ยงบริเวณที่ กด เรียงลําดับลงมา ซึ่ง ผูใชสามารถกดบนรายการ
เหลานั้นเพื่อดูรายละเอียดได
นอกจากนี้ ปุมขวาหาแหลก ยังสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตําบลที่อยู (ถนนใกลเคียง, ตําบล/แขวง,
อําเภอ/เขต, จังหวัด รวมถึงรหัสไปรษณีย) ของจุดนั้นๆไดอีกดวย ดังตัวอยางในรูปที่ 7
การปอนสถานที่ใหมและการแกไขรายละเอียดสถานที่เดิม
นอกจากเหนือจากสถานที่ที่มีอยูในระบบแลว ผูใช Longdo Map สามารถปอนสถานที่ใหมๆ เขาไปได ไมวา
จะเปนของหนวยงานตนเอง หรือหางรานที่รูจัก รวมถึงสามารถแกไขรายละเอียดของสถานที่ที่อยูในระบบแลวได
โดยขั้นตอนการใชงานเปนดังนี้
1. Log-in เขาสูระบบ ถายังไมมีบัญชีผูใช (account) ใหทําการลงทะเบียนกอน
2. เพิ่มสถานที่ใหม
a. เลื่อนแผนที่ไปยังจุดที่ตองการปอนสถานที่ใหมๆ ซูมเขาไปถึงระดับ 13 หรือ 14
b. กดปุมเมาสขวาบนพื้นแผนที่ ตรงตําแหนงที่จะปอนสถานที่ใหม (เล็งใหตรง) แลวเลือก
รายการ “ปอนสถานที่ใหมตรงตําแหนงนี้”
c. กรอกรายละเอียดพื้นฐาน (ชื่อภาษาไทย, อังกฤษ, ชนิด, รายละเอียด, เว็บ URL) แลวกด
Preview เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดังตัวอยางหนาจอในรูปที่ 8
d. กดปุม Submit เพื่อสงสถานที่ใหมนี้เขาระบบ

รูปที่ 8 การปอนขอมูลสถานที่ใหม
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3. แกไขรายละเอียดสถานที่ที่มีอยูแลว
a. คนหาสถานที่ หรือหาจาก ปุมขวาหาแหลก แลวกดตรงรายการชื่อสถานที่นั้นๆ เพื่อแสดง
กรอบขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของสถานที่นั้นๆ ดัง (รูปที่ 9)
b. กดตรงปุมที่เขียนวา “detail” เพื่อเขาสูหนารายละเอียดของสถานที่นั้นๆ และกดที่แถบ “Edit”
เพื่อแกไขรายละเอียดสถานที่ ดังรูปที่ 10
c. แกไขรายละเอียด เชน ชื่อ, เว็บ URL, ชนิดของสถานที่ รวมถึงใส tag และแนบรูปภาพที่
เกี่ยวของกับสถานที่นั้นๆ เขาไปได แลวกด Save เพื่อบันทึก ดูตัวอยางของสถานที่ที่มีผูใช
ปอนขอมูลรายละเอียดเขาไปเรียบรอยแลวไดในรูปที่ 11

รูปที่ 9 กรอบขอมูลแสดงรายละเอียดเบื้องตนของสถานที่นั้นๆ
สถานที่ทุกแหงใน Longdo Map จะมีรหัสที่เรียกวา Longdo Map ID ของตนเอง และผูใชสามารถเขาถึง
สถานที่เหลานั้นไดตรงจากเว็บ URL ดังตัวอยางเชน ราน กาแฟและอาหาร Coffee Go มีรหัส Longdo Map ID
เปนA10001846 และสามารถเขาถึงไดดวย URL ดังตอไปนี้
• ดูตําแหนงสถานที่ในแผนที่: http://map.longdo.com/p/A10001846/map
o เปดหนาเว็บหลักของ Longdo Map พรอมแสดงตําแหนงของรานบนแผนที่
• ดูรายละเอียด http://map.longdo.com/p/A10001846
o เปดหนารายละเอียดของสถานที่นั้นๆ

9

รูปที่ 10 หนารายละเอียดของสถานที่นั้นๆ

รูปที่ 11 หนารายละเอียดของสถานที่ที่มีผูปอนเขาไปแลว
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การคนหาดวย tag
สถานที่ตางๆ ใน Longdo Map เราสามารถใส tag หรือ keyword ที่เปนคําสั้นๆกํากับ เพื่อบงบอกถึงคุณสมบัติ
ของสถานที่นั้นๆ เชน ปมน้ํามัน จะมี tag วา “gas_station” หรือ โรงแรม มี tag วา “hotel” กํากับอยู ซึ่งหลังจากที่
ใส tag แลว (ทําไดโดยเขาไปที่หนา “Edit” ของสถานที่นั้นๆ ) เราสามารถคนหาสถานที่ที่มี tag ที่ตองการได โดย
การพิมพคําคนหาวา tag: <tag ที่ตองการคนหา> เชน คนหาสถานที่ทีมี tag มาโรงแรม ก็พิมพคําคนหาวา
“tag: hotel” จะไดผลลัพธดังรูปที่ 12 หรือตองการคนหาสถานีรถไฟ ซึ่งจะมี tag วา railway ก็ปอนคําคนหาวา
“tag: railway” ก็จะไดผลลัพธดังในรูปที่ 13

รูปที่ 12 หนาแสดงตัวอยางการคนหาสถานที่ที่มี tag วา hotel จะไดผลลัพธแสดงตําแหนงโรงแรมตางๆ

รูปที่ 13 หนาแสดงตัวอยางการคนหาสถานที่ที่มี tag วา railway จะไดผลลัพธแสดงตําแหนงสถานทีรถไฟตางๆ
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เครื่องมือวัดระยะทาง
บางครั้งมีความตองการที่จะวัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนแผนที่ เพื่อเปรียบเทียบระยะทางวา
ทางใดจะสั้นหรือยาวกวาอยางไร สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือวัดระยะทางซึ่งจะมีใหกดตรงมุมบนซายของ
บริเวณแผนที่ โดยจะมีสองปุม คือ ปุมรูปไมบรรทัด สําหรับใชกดเพื่อเขาสู และออกจากโหมดวัดระยะทาง และ
ปุมรูปเครื่องหมายผิด สําหรับใชลบเสนทางวัดระยะที่ไดกดไปกอนหนานี้ ดังตัวอยางการวัดระยะทางจากจังหวัด
สุราษฏรธานีไปยังจังหวัดภูเก็ตในเสนทางตางๆ ในรูปที่ 14

รูปที่ 14 ตัวอยางการใชเครื่องมือวัดระยะทาง
Map Snippet
Map Snippet เปนบริการเพื่อใหผูใชสามารถนําภาพแผนที่ของ Longdo Map ไปแสดงในหนาเว็บของตนได
โดยเปนวิธีแบบงายๆ (วิธีที่ซับซอนกวาคือ JavaScript API ในหัวขอถัดไป) เหมาะกับการใชงานที่ตองการเอา
แผนที่ไปแสดงตําแหนงที่อยูหนวยงานบนเว็บของหนวยงานนั้น ซึ่งสามารถเลือกภาพแผนที่ที่จะนําไปแสดง ได
สองแบบคือ แบบภาพนิ่ง หรือ แบบแผนที่ที่สามารถลากไปมาได (iframe) ซึ่งทั้งสองแบบ มีขั้นตอนการใชงาน
เหมือนกัน คือ
1. เลือกสถานที่ หรือตําแหนงบนแผนที่ที่ตองการจะสรางภาพแผนที่สําหรับนําไปแสดง
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2. กดตรงปุมที่เขียนวา “snippet” (กรณีที่เลือกสถานที่) หรือกดตรงเมนูคําวา “สราง Snippet” (กรณีที่ไมได
เลือกสถานที่) ดังตัวอยางในรูปที่ 15
3. ระบบจะเขาไปที่หนาสําหรับสรางโคด HTML สําหรับนําไปใสในเว็บของผูใช โดยในหนานี้ผูใช
สามารถปอนรายละเอียดเพิ่มเติม เชน เลือกวาจะแสดงแบบภาพนิ่ง หรือแบบแผนที่ลากไปมาได, เลือก
ขนาดของภาพที่ตองการ, ระดับการซูม ฯลฯ ดังตัวอยางในรูปที่ 16 เมื่อปอนรายละเอียดเสร็จแลวใหกด
Generate HTML
4. นําโคด HTML ที่ระบบสรางขึ้น ไปใสในเว็บของผูใช ซึ่งโคด HTMLนี้เมื่อแสดงดวย เว็บเบราวเซอร จะ
ปรากฎเปนภาพแผนที่ ตัวอยางเชนโคด HTML สําหรับสถานที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และตัวอยาง Map
snippet เมื่อนําไปแสดงจะเปนดังรูปที่ 17

รูปที่ 15 การเลือกบริเวณของแผนที่ที่จะสราง Map Snippet ทําได 2 วิธี
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รูปที่ 16 การปอนรายละเอียดเพื่อสราง HTML code ที่จะเปน Map Snippet

รูปที่ 17 ผลลัพธ HTML code สําหรับ Map Snippet ของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
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JavaScript API
ในกรณีที่ผูใชตองการนําแผนที่จาก Longdo Map ไปแสดงบนเว็บของตนเอง ในลักษณะที่ลากไปมาได และ
กําหนดใหแสดงขอมูลอื่นๆเพิ่มเติมได เชน แสดงตําแหนงของสาขาของบริษัท, แสดงตําแหนงรถบรรทุกของบริษัทที่
กําลังวิ่งอยูและสงสัญญาณแจงตําแหนงตนเองเขามายังระบบ ฯลฯ สามารถทําไดโดยการเรียกใช JavaScript API
(ภายใตเงื่อนไขการใชงาน MM Map JavaScript API [6]) โดยภาพรวมของระบบจะเปนดังรูปที่ 18 ระบบของผูใชจะ
อยูในกรอบสีเขียวเขม โดยผูใชงานขั้นสุดทายทางดานซาย เรียกเขามาที่เว็บ Customer Web App. Server สีเขียวเขม ซึ่ง
ถามีการเรียกใชงาน JavaScript API ก็จะมีการเชื่อมตอไปยังเครื่องใหบริการแผนที่ของ Longdo (เขียนยอในแผนภาพ
ว า MM) เพื่ อ ดึ ง ตั ว ซอฟต แ วร แ สดงแผนที่ รวมถึ ง ภาพแผนที่ ม าแสดงในหน า จอเว็ บ บราวเซอร ข องผู ใ ช และ
นอกเหนือจากการแสดงภาพแผนที่พื้นฐาน และลากไปลากมาได (ซึ่งจะคลายๆ กับในบริการ Map Snippet ในแบบ
แผนที่ลากไปมาได ดังที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้) ผูใชยังสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ในสวน Customer Web App.
Server ใหทําการซอนขอมูลของผูใชเอง บนแผนที่ได ผาน JavaScript API ที่มีให
การใชงาน JavaScript API มีขั้นตอนโดยคราวดังตอไปนี้
1. Log-in เขาสูระบบ Longdo Map และเขาไปที่หนา account settings (บริเวณมุมบนขวาของเว็บ
หลังจากที่ Log-in เขาไปแลว
2. ไปยังแถบ “MM Map API” เพื่อสราง Key สําหรับเรียกใชงาน JavaScript API โดยจะตองปอนชื่อ
hostname ของเว็บที่จะนําแผนที่ไปวาง จากนั้นกดปุม Generate Key ซึ่งจะสราง key สําหรับ
hostname นั้นๆ ในตารางดานลาง ดังตัวอยางในรูปที่ 19
3. เขียนโปรแกรมในเว็บของผูใช (Customer Web App. Server) เพื่อเรียกใช MM Map JavaScript
API โดยในขั้นตอนนี้ผูใชจําเปนตองมีความรูภาษา JavaScript โดยสามารถดูตัวอยางโปรแกรม
สําหรับเรียกใช API ในรูปแบบตางๆ ไดที่ http://mapdemo.longdo.com/ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
ไดจากเอกสาร API Documentation [7]
- PC with web browser
- Mobile devices
End Users

MM Map Server Architecture
- JavaScript API
- Web applications and
databases
Customer Web
App. Server

- Search API
- Map images

MM Map Server
Software
Nu Raster Map

- GPS equipped
tracking devices

Telematic
Gateway

Tracking
Devices

รูปที่ 18 แผนผังโครงสรางระบบที่มีการใชงาน MM Map JavaScript API โดยทัว่ ไป
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รูปที่ 19 การสราง MM Map API Key สําหรับการใชงาน JavaScript API
ตัวอยางการนํา JavaScript API ไปใชที่นาสนใจ คือ เว็บ http://traffic.thai.net ของศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ NECTEC ซึ่งไดนําไปใชแสดงขอมูลสภาพจราจรจากแหลงขอมูลตางๆ
เปนลักษณะเสนสี ซอนบนภาพแผนที่ รวมถึงแสดงตําแหนงของกลองวงจรปดที่มี ซึ่งเมื่อกดบนรูปกลองเหลานั้น ก็จะ
สามารถดูภาพถายที่ไดจากกลองได ดังตัวอยางในรูปที่ 20

รูปที่ 20 ตัวอยางการใชงาน MM Map JavaScript API ในเว็บ NECTEC http://traffic.thai.net/
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Mobile Components
นักพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ สามารถนํา Longdo Map ไปใชงานเพื่อแสดง
ภาพแผนที่ในซอฟตแวรของตัวเองได โดยเรียกใช Longdo Map Mobile Component ที่เตรียมไวใหในรูปแบบของ
ชุดคําสั่ง (library) สําหรับนักพัฒนาที่ใชเทคโนโลยี J2ME และ .Net Compact Framework นําไปใชในซอฟตแวรที่
กําลังพัฒนาอยู โดยชุดคําสั่งนี้จะเรียกใชขอมูลภาพแผนที่ประเทศไทยจากบริการบนเว็บของ Longdo Map ตัวอยางการ
ใชงานในลักษณะนี้ ไดแก การพัฒนาซอฟตแวรแสดงสภาพจราจรบนโทรศัพทมือถือ และซอฟตแวรแสดงจุดรับงาน
สําหรับจายงานใหกับพนักงานฝายขาย/บริการภาคสนาม ดังแสดงในรูปที่ 21

รูปที่ 21 ตัวอยางซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทมือถือที่เรียกใชภาพแผนที่ Longdo Map

4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
บริการ Longdo Map ประกอบดวยสวนประกอบที่แตกตางกันหลายสวน โดยในแตละสวนถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใชเทคโนโลยีที่แตกตางกันดังตอไปนี้
• Map Rendering Engine: ซอฟตแวรที่ใชวาดภาพแผนที่ raster จากขอมูลแผนที่แบบเวคเตอร โดยสามารถวาด
และตัดแบงภาพแผนที่ของประเทศไทยทั้งหมด ออกเปนภาพขนาดเล็กจํานวนมาก เพื่อเลือกสงใหกับผูใช
เฉพาะในบริเวณที่ผูใชตองการดู ที่ขนาดขยายแตกตางกัน เปนซอฟตแวรที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นใชเองภายใน
ดวยภาษา Java
• JavaScript API: เปนชุดคําสั่ง (library) สําหรับใหนักพัฒนาเว็บ นําไปใชเพื่อแสดงภาพแผนที่ Longdo Map
บนเว็บของตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของในสวนนี้ ไดแก JavaScript, DOM และ AJAX
• Search & Suggest Engine: เปนสวนที่ใหบริการคนหาตําแหนงสถานที่สําคัญตางๆ เสนถนน และให
คําแนะนําแกผูใชขณะปอนขอความคนหา เพื่อการคนหาที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซอฟตแวรที่ใชในการทํา
ดัช นีขอมูลและใหบริ การค นหา เป นซอฟตแ วรที่บริษั ทฯพัฒ นาขึ้นใช เองภายใน ดว ยภาษา Java ซึ่ง
แลกเปลี่ยนขอมูลกับ JavaScript API ผาน Apache Tomcat application server
• เครื่องแมขายและฐานขอมูล: บริการ Longdo Map ใชซอฟตแวรเครื่องแมขายและฐานขอมูลในกลุม LAMP
ที่ไดรับความนิยมทั่วไป อันประกอบดวย Debian GNU/Linux, Apache HTTP server, MySQL, PHP
• สวนติดตอกับผูใชบนเว็บ http://map.longdo.com/: พัฒนาขึ้นโดยใช JavaScript, DOM และ AJAX และ
เรียกใชงาน JavaScript API ของ Longdo Map
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5. สถิติการใชงาน
นับตั้งแตเปดใหบริการในป พ.ศ. 2549 บริการ Longdo Map มีผูใชบริการมากขึ้นเรื่อยๆ จากขอมูลสถิติการ
ใชงานจาก Truehits [8] พบวาในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผูเปดเขาชมเว็บ http://map.longdo.com/ ทั้งสิ้น 379,380
ครั้ง และเว็บ Longdo Map ปรากฏเปนอันดับที่ 1 เมื่อคนหาคําวา “แผนที่” บนเว็บ Google ทั้งนี้หากดูปริมาณขอมูลที่
เครื่องแมขายของ Longdo Map ใหบริการภาพแผนที่กับผูเยี่ยมชมเว็บ http://map.longdo.com/ และเว็บอื่นๆที่เรียกใช
บริการผาน JavaScript API จะพบวาปริมาณการใชงานขอมูลและจํานวนไฟลภาพที่ใหบริการใน 4 เดือนสุดทายของป
พ.ศ. 2551 เปนดังนี้
เดือน

ผูเยี่ยมชม (ไม
ซ้ํา IP)

จํานวนการ
เยี่ยมชม

หนา

ก.ย. 2551

91234

155816

48544763

49771110 891.28 GB

ต.ค. 2551

91674

150076

45159815

45607792 851.42 GB

พ.ย. 2551

71614

115203

33777540

34104296 652.57 GB

ธ.ค. 2551

108025

178986

55092948

55640392 1012.54 GB

ครั้ง

แบนดวด
ิ ธ

* ระบบมีปญหาในการเก็บขอมูล (เก็บไดนอยกวาปกติ) ในเดือน พ.ย. 2551

6. วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบและแนวโนมบริการ
ในปจจุบันนี้ เว็บแผนที่ของตางประเทศหลายแหงไดเริ่มใหบริการขอมูลแผนที่ของประเทศไทยแลว [3]
นอกจาก Longdo Map แลว เว็บที่ใหบริการขอมูลแผนที่ที่มีขอมูลประเทศไทยที่เปนเว็บไซตของตางประเทศ ไดแก
Google Map (http://maps.google.com/), Yahoo Map (http://maps.yahoo.com/), Microsoft Live Map/VirtualEarth
PointThailand
(http://maps.live.com/) และที่ เ ป น เว็ บ ไซต ข ององค ก ารหรื อ หน ว ยงานในประเทศไทย ได แ ก
(http://www.pointthailand.com/) และ MapGuide Thailand (http://www.mapguidethailand.com/) ทั้งนี้บทความนี้จะ
ไมขอกลาวถึงเว็บแผนที่ประเทศไทย ที่ใหบริการโดยดึงขอมูลภาพแผนที่จากเว็บที่กลาวมาขางตนนี้ เชน Siam earth
(http://www.siamearth.com/) ซึ่งใชภาพถายดาวเทียม/แผนที่จาก Google Map และเว็บที่นําเอาภาพแผนที่มาแสดงใน
รูปแบบภาพนิ่ง ไมสามารถเลื่อนเลือกตําแหนง หรือซูมเขาออกได เชน Thailand Maps (http://www.thailandmaps.net/)
เราสามารถเปรียบเทียบ Longdo Map กับเว็บแผนที่ที่สําคัญทั้ง 5 เว็บขางตนนี้ โดยแยกพิจารณาตามกลุมผู
ใชไดดังนี้
กลุมผูใชทั่วไป (End Users)
สําหรับผูใชทั่วไป ที่เขามาชมเว็บแผนที่เพื่อคนหาขอมูล Longdo Map และเว็บทั้ง 5 มีลักษณะการใชงานที่
ใกลเคียงกัน กลาวคือ ผูใชสามารถใชเว็บบราวเซอร เขามาคนหาขอมูลและดูภาพแผนที่ไดโดยไมจําเปนตองติดตั้ง
โปรแกรมพิเศษเพิ่มเติม และเว็บทั้งหมดอนุญาตใหผูใชทําการเลื่อนตําแหนงโดยการลากเมาส และซูมเขาออกดวยการ
หมุนปุมลอบนเมาสได
ในแงของขอมูลแผนที่ เว็บเกือบทั้งหมดมีรายละเอียดถนนในประเทศไทยคอนขางมาก ยกเวนเว็บ Live Map
ที่มีเฉพาะถนนสายหลักๆในประเทศไทยเทานั้น นอกจากเสนถนนแลว เว็บของตางประเทศ (Google, Yahoo, Live)
และ PointThailand ยังมีขอมูลภาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศใหเลือกแสดงไดอีกดวย และในบรรดาเว็บ
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ทั้งหมด ในขณะนี้มีเฉพาะ Longdo Map เทานั้นที่สามารถเลือกภาพขอมูลสภาพจราจรในกรุงเทพมหานครขณะนั้นๆ
มาแสดงประกอบไดดวย
อยางไรก็ตาม จุดสําคัญที่เว็บแผนที่ประเทศไทยของไทย (Longdo, PointThailand, MapGuide Thailand)
เหนือกวาเว็บของตางประเทศ ไดแกจํานวนขอมูลจุดสําคัญตางๆ (POI) ซึ่งจะเห็นไดจากการนําชื่อสถานที่ไปคนหาใน
เว็บตางประเทศ มักจะไมพบขอมูล แตเว็บจากประเทศไทยมักจะมีขอมูล POI ใหมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง Longdo
Map จะมีจํานวน POI ที่คอนขางมากกวาเว็บอื่นๆอยางเห็นไดชัด และสามารถคนหาไดงายกวาดวยระบบแนะนําคํา
คนหา นอกจากการคนหาขอมูลตําแหนงตางๆแลว บางเว็บไซต เชน Longdo Map, PointThailand, Google ยังอนุญาต
ใหผูใชเพิ่มขอมูล POI ลงในฐานขอมูล เพื่อเผยแพรใหกับผูใชอื่นๆไดอีกดวย
สําหรับผูใชอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ เว็บของตางประเทศทั้งหมด มีหนาเว็บสําหรับเปดแสดงได
บนโทรศัพทมือถือหรือโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนโทรศัพทมือถือไวบริการ แตสําหรับเว็บของไทย มีเฉพาะ Longdo
Map เทานั้นที่มีโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนโทรศัพทมือถือ (J2ME และ .Net Compact Framework) ไวใหบริการ1
เพื่อใหผูใชสามารถคนหาตําแหนงหรือดูขอมูลจราจรไดขณะเคลื่อนที่
ในภาพรวมแลว บริการสําคัญที่เว็บของไทยยังไมมีไดแก การคนหาและแนะนําเสนทาง ซึ่งเปนจุดออนที่ควร
ไดรับการปรับปรุงในอนาคต
กลุมนักพัฒนาเว็บ
สําหรับนักพัฒนาเว็บขององคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่ตองการนําเอาแผนที่ไปแสดงประกอบบนเว็บตางๆ
เช น เว็ บ แสดงที่ ตั้ ง ของหน ว ยงาน เว็ บ จองโรงแรมที่ ต อ งการแสดงตํ า แหน ง ของโรงแรมต างๆ หรื อ เว็ บ แนะนํ า
รานอาหาร ฯลฯ เว็บตางประเทศทั้งหมดมีเครื่องมือใหใชเพื่อแสดงภาพตําแหนงสถานที่เหลานั้นในเว็บอื่นๆ สวนเว็บ
ของประเทศไทย Longdo Map ก็มีบริการ Map Snippet และเว็บ PointThailand ก็มี miniMap สําหรับใหบริการใน
ลักษณะเดียวกัน
นอกจากจะนําไปแสดงผลในหนาเว็บแลว นักพัฒนาเว็บยังสามารถประยุกตใชบริการเหลานี้ ในการสราง
เครื่องมือเสริม widget, gadget สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Mac OS X หรือบริการ iGoogle ฯลฯ ไดอีก
ดวย
กลุมนักพัฒนาซอฟตแวรภูมิสารสนเทศ
นักพัฒนาซอฟตแวรวิเคราะหขอ มูลเชิงภูมิสารสนเทศสําหรับทํางานบนเว็บ ที่ตองการแสดงขอมูล เปนตาราง
กราฟ ฯลฯ ประกอบบนภาพแผนที่ จําเปนตองใชบริการขั้นสูง JavaScript API หรือ SDK ที่เว็บแผนที่ตางๆเปด
ใหบริการ เว็บตางประเทศทั้ง 3 ที่กลาวขางตนมีบริการนี้ทั้งหมด ขณะที่มีเพียง Longdo Map เทานั้นที่เปนเว็บแผนที่
ของไทยที่เปดใหบริการ JavaScript API ใหนักพัฒนาซอฟตแวรนําไปใชงาน โดยสามารถเรียกใชบริการขอมูลภาพ
แผนที่ และบริการคนหาจุดสําคัญและชื่อถนน จากฐานขอมูลของ Longdo Map ตัวอยางเว็บที่เรียกใช JavaScript API
ของ Longdo Map เพื่อแสดงขอมูลเพิ่มเติมบนแผนที่ ไดแกเว็บบริการขอมูลจราจร http://traffic.thai.net/
และสําหรับนักพัฒนาซอฟตแวรเชิงภูมิสารสนเทศสําหรับทํางานบนอุปกรณพกพา ที่อาจจะไมใชเว็บ มีเพียง
Longdo Map เทานั้นที่มีชุดคําสั่ง (library) ใหนักพัฒนานําไปใชในโปรแกรมตัวเองเพื่อแสดงภาพแผนที่ ซึ่งมีให
1

โปรแกรมแสดงภาพแผนที่ประเทศไทยบนมือถืออื่นๆของไทยไดแก mobile Internet 3.0 MAP ของ AIS แตไมขอเปรียบเทียบในที่นี้
เนื่องจากไมไดเปนผูใ หบริการเว็บแผนที่ประเทศไทย
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เรียกใชทั้งสําหรับซอฟตแวรที่พัฒนาดวย J2ME และดวย .Net Compact Framework แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาเว็บ
แผนที่ของตางประเทศทั้ง 3 ไมสามารถใหบริการชุดคําสั่งในลักษณะนี้ได เพียงแตการใหบริการสวนประกอบแสดง
แผนที่สําหรับนําไปใชในซอฟตแวรอื่น อาจจะไมใชวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจของเว็บเหลานั้น และหาก
คนหาบนเว็บ จะพบวามีนักพัฒนาซอฟตแวรอิสระอยูไมนอย ที่นําเอา API ที่เว็บแผนที่ตางประเทศเหลานี้ใหบริการอยู
ไปพัฒนาเปนชุดคําสั่งลักษณะนี้แลวเผยแพรสูสาธารณะ
จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บใหบริการขอมูลแผนที่ประเทศไทยตางๆที่มีอยูในปจจุบันขางตน จะ
เห็นวานอกจากการใหบริการขอมูลแผนที่ตอผูใชอินเทอรเน็ตโดยตรงแลว เว็บเหลานี้ยังมีบริการเสริมที่เปดโอกาสให
นักพัฒนาเว็บหรือซอฟตแวรทั่วไปเรียกใช เพื่อพัฒนาเว็บหรือซอฟตแวรเชิงภูมิสารสนเทศอื่นๆตอยอดขึ้นไปไดอีก
ดวย อันจะนํามาซึ่งประโยชนตอผูใชระบบอินเทอรเน็ตและซอฟตแวรสารสนเทศโดยรวม
เพื่อใหผูใชงานไดประโยชนและมีผูมาใชบริการมากขึ้น ผูใหบริการเว็บแผนที่ตางๆ จึงจําเปนจะตองพัฒนา
คุณภาพของบริการในหลายแงมุม เชน สําหรับผูใชทั่วไป การพัฒนาในแงของปริมาณของขอมูล (ความยาวถนน,
จํานวน POI), ชนิดของขอมูล (ภาพดาวเทียม, ขอมูลจราจร, ขอมูลเหตุการณตางๆ) และรูปแบบการใหบริการหรือ
บริการเสริมตางๆเปนสิ่งจําเปน และสําหรับนักพัฒนาที่นําเอาขอมูลไปตอยอด การพัฒนาระบบใหทันกับเทคโนโลยี
และชนิดของอุปกรณคอมพิวเตอร/โทรศัพทมือถือที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เปนสิ่งที่ไมสามารถละเลยได
คงเปนที่ปฏิเสธไมไดวา จากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นําเอาอุปกรณที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆสูมือ
ของผูบริโภค และจํานวนขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศของประเทศที่ไดรับการสํารวจ แปลงใหอยูในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น
และปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยๆ จะนํามาซึ่งการประยุกตใชงานในลักษณะตางๆ ที่เกิดประโยชนตอผูใชไดอยางมากมาย
เกินกวาที่ผูใดจะคาดเดาได Longdo Map ในฐานะของผูใหบริการขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศตอผูใชโดยตรงผานเว็บ และ
โดยออมผาน JavaScript API จึงมีบทบาททั้งในสวนที่พัฒนาบริการสําหรับผูใชใหดีและเหมาะสมขึ้นเรื่อยๆ และใน
การเตรียมโครงสรางพื้นฐานในแงของขอมูลและรูปแบบการบริการเพื่อใหนักพัฒนาทั่วไปในประเทศสามารถนําไป
ประยุกตใชในการสรางงานภูมิสารสนเทศที่เปนประโยชนยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
7. สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอความเปนมาของบริการขอมูลแผนที่ประเทศไทยบนเว็บ Longdo Map ซึ่งใหบริการ
สําหรับผูใชทั่วไป ในการคนหาถนน หรือสถานที่ตางๆในประเทศไทย โดยบริการของ Longdo Map มีจุดเดนที่ระบบ
คนหาจุดสําคัญ (POI) จากฐานขอมูลขนาดใหญและมีระบบแนะนําคําคนหาใหสามารถพบสถานที่ที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ Longdo Map ยังเปดโอกาสใหผูใชเพิ่มจุดสําคัญของตนเองลงในฐานขอมูลไดอีกดวย
นอกจากบริการสําหรับผูใชทั่วไปแลว Longdo Map ยังมีบริการ Map Snippet, JavaScript API และชุดคําสั่ง
สําหรับแสดงภาพแผนที่บน J2ME, .Net CF สําหรับใหนักพัฒนาเว็บหรือซอฟตแวรเชิงภูมิสารสนเทศนําไปใชในการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บหรืออุปกรณพกพาของตนเองไดอีกดวย
เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บที่มีขอมูลแผนที่ประเทศไทย ทั้งของไทยและของตางประเทศแลว Longdo Map เปน
เว็บบริการที่มีทั้งจุดเดนในแงของความสมบูรณของขอมูลของประเทศไทยที่พบในเว็บไทย และความสมบูรณของ
บริการในแงของ API สําหรับนักพัฒนานําไปตอยอด ที่พบในเว็บตางประเทศ ไดอยางครบถวนสมบูรณ
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