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มาตรฐานการให
บร�การและแลกเปล��ยน
สารสนเทศเพ��อการจราจร

ส;วนท�� 1: เกณฑ@ว�ธ�การร
องขอและตอบกล7บ
1.  ขอบข;าย

มาตรฐานน#$ระบ�กฎเกณฑ/ต!าง ๆ ในการต�ดต!อร�องขอและส!งข�อม-ลก,นระหว!างผ-�ร�องขอและผ-�ให�บร�การสารสนเทศ
จราจร (เน�นเฉพาะทางบก/ทางถนน) แบบส�9อสารสองทาง (two-way communication) กฎเกณฑ/การต�ดต!อและส!ง
ข�อม-ลด,งกล!าวออกแบบข�$นโดยต,$งอย-!บนสมมต�ฐานว!าเป'นการส�9อสารก,นผ!านเคร�อข!ายคอมพ�วเตอร/ 

มาตรฐานน#$ไม!รวมถ�งข�อกIาหนดสIาหร,บ

- การออกแบบและพ,ฒนาโปรแกรมคอมพ�วเตอร/

- ภาษาท#9ใช�ในการพ,ฒนาโปรแกรม

- การออกแบบฐานข�อม-ลในระด,บกายภาพ (physical design)

- ระบบร,กษาความปลอดภ,ยและการตรวจสอบส�ทธ�ในการส�9อสารข�อม-ล

2.  มาตรฐานท��เก��ยวข
อง
มาตรฐานน#$ม#การอ�างอ�งหร�อเก#9ยวข�องก,บอ#กสองมาตรฐานค�อ

2.1 มาตรฐานการให�บร�การและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ�9อการจราจร ส!วนท#9 2: การระบ�ตIาแหน!งด�วยการอ�างอ�ง
ท#9ต,$ง(Traffic Information Service and Exchange Standard Part 2 Location Referencing), ศ-นย/เทคโนโลย#
อ�เล'กทรอน�กส/และคอมพ�วเตอร/แห!งชาต�, 2552

2.2 มาตรฐานการให�บร�การและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ�9อการจราจร ส!วนท#9 3: การเข�ารห,สเหต�การณ/และ
สารสนเทศสภาพจราจร (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 3: Traffic Event and 
Information Coding), ศ-นย/เทคโนโลย#อ�เล'กทรอน�กส/และคอมพ�วเตอร/แห!งชาต�, 2552

3.  บทน�ยาม
3.1 เกณฑ/ว�ธ#ขนส!งข�อความหลายม�ต�  (HTTP)
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Hypertext Transfer Protocol เป'นเกณฑ/ว�ธ#ร-ปแบบหน�9ง ซ�9งออกแบบโดยคณะทIางานเฉพาะก�จด�านว�ศวกรรม
อ�นเทอร/เน'ต (Internet Engineering Task Force; IETF) และสมาคมเว�ร/ลไวด/เว'บ (World Wide Web 
Consortium; W3C) ใช�สIาหร,บต�ดต!อส�9อสารส!งข�อม-ลในเคร�อข!ายอ�นเทอร/เน'ต

3.2 การปฏ�บ,ต�การ (operation)

การปฏ�บ,ต�การตามน�ยามของทฤษฎ#ว!าด�วยแนวค�ดเช�งว,ตถ� (Object Orientation Concept) ค�อ การกระทIาหร�อ
ฟ,งก/ช, 9นท#9อ'อบเจกต/สามารถทIาการปร,บเปล#9ยนต,วม,นเองหร�อแสดงผลออกมาภายนอกได�

3.3 การอ�างอ�งเช�งท#9ต,$ง หร�อ การอ�างอ�งท#9ต,$ง (location referencing) 

การระบ�ท#9ต,$งหร�อตIาแหน!งใด ๆ โดยการอ�างอ�งจากท#9ต,$งอ�างอ�ง (referenced location) ท#9ได�ม#การตกลงก,นไว�
ล!วงหน�า

3.4 เค�าร!าง (schema)

ภาพวาด แผนผ,ง หร�อคIาอธ�บายเก#9ยวก,บโครงสร�างและเน�$อหาของข�อม-ลท#9สนใจ หร�อ เป'นคIาอธ�บายราย
ละเอ#ยดเก#9ยวก,บโครงสร�างและเน�$อหาของข�อม-ล

3.5 เค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอล (XML diagram)

คIาอธ�บายเก#9ยวก,บโครงสร�างของเอกสาร XML รวมท,$งใช�สIาหร,บตรวจสอบความถ-กต�องของเอกสาร XML 
ท,$งโครงสร�างและว�ธ#การเข#ยนคIาอธ�บายด,งกล!าวด-รายละเอ#ยดได�จาก [7,8]

3.6 คลาส  (class)

แม!แบบ (prototype) หร�อพ�มพ/เข#ยวเพ�9อนIาไปใช�สIาหร,บสร�างอ'อบเจกต/โดยเป'นการกIาหนดค!าล,กษณะ
ประจIา และถ!ายทอดการปฏ�บ,ต�การให� 

คIาอธ�บายข�อม-ล (metadata)

ข�อม-ลเก#9ยวก,บข�อม-ล

3.7 ต,วเลขจIานวนเต'ม (integer)

ต,วเลขจIานวนเต'ม โดยท, 9วไปในมาตรฐานน#$หมายถ�ง ข�อม-ลชน�ด “integer” ท#9กล!าวถ�งในข�อเสนอแนะของ 
สมาคมเว�ร/ลไวด/เว'บ (W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8])

3.8 ต,วเลขทศน�ยม (decimal)
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ต,วเลขทศน�ยม โดยท, 9วไปในมาตรฐานน#$หมายถ�ง ข�อม-ลชน�ด “decimal” ท#9กล!าวถ�งในข�อเสนอแนะของ สมา
คมเว�ร/ลไวด/เว'บ (W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8])

3.9 ท#9ต,$ง (location)

สถานท#9หร�อตIาแหน!งทางภ-ม�ศาสตร/ท#9สามารถระบ�จIาแนกได� (identifiable)

3.10 บร�การ (service)

การบร�การซ�9งระบบคอมพ�วเตอร/หน�9งม#ให�ก ,บระบบคอมพ�วเตอร/อ�9น ๆ หร�อผ-�ท#9ส!งคIาร�องขอ 

3.11 แผนผ,งคลาสย-เอ'มแอล (UML Class Diagram)

แผนผ,งร-ปแบบหน�9งของย-เอ'มแอล ซ�9งใช�สIาหร,บอธ�บายความส,มพ,นธ/ของคลาสต!าง ๆ ด-รายละเอ#ยดได�จาก 
[3]

3.12 แผนผ,งลIาด,บย-เอ'มแอล (UML sequence diagram)

แผนผ,งร-ปแบบหน�9งของย-เอ'มแอล ซ�9งใช�สIาหร,บอธ�บายลIาด,บข,$นตอนกระบวนการ ด-รายละเอ#ยดได�จาก [3]

3.13 ผ-�ร�องขอสารสนเทศ (information requestor)

โปรแกรมหร�อระบบคอมพ�วเตอร/ซ�9งทIาหน�าท#9ในการต�ดต!อส�9อสาร และประมวลผล คIาส,9ง หร�อการตอบโต�
ใด ๆ ในล,กษณะอ,ตโนม,ต�  เพ�9อการร�องขอหร�อสอบถามข�อม-ลต!อผ-�ให�บร�การสารสนเทศ

3.14 ผ-�ให�บร�การสารสนเทศ (information provider)

โปรแกรมหร�อระบบคอมพ�วเตอร/ซ�9งทIาหน�าท#9ในการต�ดต!อส�9อสาร และประมวลผล คIาส,9ง หร�อการตอบโต�
ใด ๆ ในล,กษณะอ,ตโนม,ต� เพ�9อคอยให�บร�การสารสนเทศแก!ผ-�ร�องขอสารสนเทศ

3.15 ย-อาร/แอล

Uniform Resource Locator เป'นว�ธ#การระบ�ท#9อย-! (ในท#9น#$ค�อท#9อย-!หร�อท#9ต,$งในเคร�อข!ายคอมพ�วเตอร/) เพ�9อให�
ทราบว!าจะสามารถไปด�งเอาทร,พยากร (ข�อม-ลหร�อการบร�การใด ๆ) ได�จากท#9ไหน

3.16 ย-เอ'มแอล 

Unified Modeling Language ภาษาสIาหร,บใช�อธ�บายแบบจIาลองของส�9งต!าง ๆ เช!น ระบบการทIางาน 
โครงสร�างข�อม-ล โครงสร�างหน!วยงาน หร�ออ�9น ๆ ท#9ต�องการส�9อถ�งหน!วยย!อยต!าง ๆ ภายใต�ระบบใหญ! และ
ความเช�9อมโยงของหน!วยย!อยต!าง ๆ เหล!าน,$น รายละเอ#ยดเพ�9มเต�ม สามารถศ�กษาได�จากข�อก Iาหนดภาษาย-เอ'ม
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แอล (Unified Modeling Language Specification [3]) ซ�9งประกาศใช�โดยคณะทIางานเฉพาะก�จด�านการ
บร�หารจ,ดการออบเจกต/ (Object Management Group; OMG)

3.17 รถ (vehicle)

ยานพาหนะท�กชน�ดท#9ใช�ในการขนส!งทางบกซ�9งเด�นด�วยก Iาล,งเคร�9องยนต/ ก Iาล,งไฟฟ�าหร�อพล,งงานอ�9น และ
หมายความรวมตลอดถ�งรถพ!วงของรถน,$นด�วย ท,$งน#$ ยกเว�นรถไฟและระบบราง

3.18 สายอ,กขระ (string) 

ต,วอ,กขระท#9เข#ยนต!อเน�9องก,นต,$งแต!สองต,วข�$นไป โดยท, 9วไปในมาตรฐานน#$หมายถ�ง ข�อม-ลชน�ด “string” ท#9
กล!าวถ�งใน W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8]

3.19 สารสนเทศจราจร (traffic information)

สารสนเทศสภาพการจราจร เช!น อ,ตราเร'วของรถบนท�องถนน  ปร�มาณรถ อ�บ,ต�เหต� การก!อสร�าง ระด,บ
ความต�ดข,ดของการจราจร หร�อสารสนเทศอ�9นซ�9งม#ผลต!อสภาพการจราจร เช!น สภาพอากาศ หร�อผ�วถนน

3.20 เอ'กซ/เอ'มแอล

eXtensible Markup Language ภาษาสIาหร,บสร�างเอกสารท#9จะใช�บรรจ�ข�อม-ลในการแลกเปล#9ยนระหว!าง
ระบบ

3.21 อ'อบเจกต/ 

ต,วตนของคลาส โดยแต!ละอ'อบเจกต/จะม#ข�อม-ลจIาเพาะของต,วเอง 

4.  ข
อตกลงในการเข�ยนช��อ (Name convention) สOาหร7บคลาส ปฏ�บ7ต�การ และพาราม�เตอร@
ข�อกIาหนดการเข#ยนช�9อคลาส การปฎ�บ,ต�การและพาราม�เตอร/ท#9ใช�ในเอกสารมาตรฐานน#$

4.1 ช�9อพาราม�เตอร/ต!าง ๆ เข#ยนอ,กษรเป'นต,วพ�มพ/ใหญ!ท,$งหมด เพ�9อให�แตกต!างจากคIาภาษาอ,งกฤษท, 9วไป เช!น 
DATASOURCE, VERSION, NAME เป'นต�น

4.2 ช�9อปฏ�บ,ต�การ (operation) จะข�$นต�นด�วยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพ�มพ/เล'ก ส!วนต,วอ,กษรแรกของคIาท#9ตามมาจะ
ข�$นต�นด�วยต,วพ�มพ/ใหญ!และให�เข#ยนต�ดก,นท,$งหมดโดยไม!เว�นวรรค ท#9ท�ายของช�9อปฎ�บ,ต�การจะตามด�วย
วงเล'บ เช!น getCapabilities()
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4.3 ช�9อคลาสจะใช�อ,กษรภาษาอ,งกฤษและข�$นต�นด�วยต,วพ�มพ/ใหญ! และหากประกอบจากคIามากกว!าหน�9งคIาจะ
เข#ยนต�ดต!อเน�9องก,นโดยไม!เว�นวรรค และจะข�$นต�นต,วอ,กษรแรกของแต!ละคIาด�วยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพ�มพ/
ใหญ! เช!น CapabilityInfo DataSource GetCapParam เป'นต�น

4.4 ช�9อล,กษณะประจIาจะใช�อ,กษรภาษาอ,งกฤษ เข#ยนข�$นต�นต,วอ,กษรแรกด�วยต,วพ�มพ/เล'กเสมอ และหาก
ประกอบจากคIามากกว!าหน�9งคIาจะเข#ยนต�ดต!อเน�9องก,นโดยไม!เว�นวรรค และจะข�$นต�นต,วอ,กษรแรกของแต!ละ
คIาด�วยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพ�มพ/ใหญ! เช!น name title dataSchema requestSchema เป'นต�น

5. โครงสร
างของมาตรฐาน และการปฏ�บ7ต�การ 
ส!วนประกอบหล,ก ๆ ในมาตรฐานน#$กล!าวถ�งการปฏ�บ,ต�การ (operation) สองประเด'นหล,กค�อ 1) ปฏ�บ,ต�การในการ
สอบถามความสามารถในการให�บร�การ (getCapabilities ()) และ 2) ปฏ�บ,ต�การในการร�องขอและให�บร�การ
สารสนเทศจราจร (getTrafficInfo ())

ในแต!ละปฏ�บ,ต�การจะม#การกล!าวถ�งพาราม�เตอร/และเน�$อหาของข�อม-ลท#9ส!งเพ�9อส�9อสารระหว!างผ-�ให�บร�การ
สารสนเทศ (information provider) และ ผ-�ร�องขอสารสนเทศ (information requestor) ด,งแสดงในร-ปท#9 1

ร3ปท�� 1 แผนผ7งลOาด7บย3เอSมแอลขององค@ประกอบหล7กของ Protocol
กระบวนการในแผนผ,งลIาด,บย-เอ'มแอลท#9ปรากฏในร-ปท#9 1 อธ�บายได�ด,งน#$

ก) เร�9มจากผ-�ร�องขอสารสนเทศส!งคIาส,9ง getCapabilities () ไปย,งผ-�ให�บร�การสารสนเทศ
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ข) ผ-�ให�บร�การสารสนเทศตอบกล,บข�อม-ลมาเป'นกล�!มพาราม�เตอร/ช�9อ CapabilityInfo ซ�9งบรรจ�ข�อม-ลความสามารถ
และค�ณล,กษณะของข�อม-ลท#9ให�บร�การ

ค) เม�9อผ-�ร�องขอสารสนเทศทราบรายการและรายละเอ#ยดของข�อม-ลเบ�$องต�นแล�ว หากสนใจข�อม-ลรายการเป'น
พ�เศษสามารถเร#ยกด-คIาอธ�บายข�อม-ลท#9เร#ยกว!า DataSchema ได�  ซ�9งเป'นกล�!มข�อม-ลส!วนท#9บรรจ�รายละเอ#ยดและ
ค�ณสมบ,ต�ต!าง ๆ ของข�อม-ลจราจรสIาหร,บรายการน,$น ๆ 

ง) หากผ-�ร�องขอสารสนเทศต�องการทราบรายละเอ#ยดพาราม�เตอร/และระด,บความสามารถในการให�บร�การส�บค�น
ข�อม-ลสIาหร,บข�อม-ลจราจรแต!ละรายการก'สามารถส!งคIาส,9งสอบถามมาได� และจะได�ร,บ RequestSchema กล,บ
ไปเพ�9อทIาความเข�าใจก!อน

จ) เม�9อผ-�ร�องขอสารสนเทศทราบถ�งรายละเอ#ยดต!าง ๆ ในการให�บร�การแล�ว ก'จะทIาการส!งคIาส,9ง getTrafficInfo ()
เพ�9อร�องขอข�อม-ลตามท#9ม#ประกาศไว�ใน CapabilityInfo

ฉ) ผ-�ให�บร�การสารสนเทศส!งข�อม-ลกล,บไปให�ผ-�ร�องขอสารสนเทศตามข�อก Iาหนดหร�อเง�9อนไขท#9ได�ร,บ

สIาหร,บรายละเอ#ยดปฎ�บ,ต�การและพาราม�เตอร/ต!าง ๆ จะได�อธ�บายรายละเอ#ยดในห,วข�อถ,ดไป

6.  ปฏ�บ7ต�การสอบถามความสามารถในการให
บร�การ
6.1 กล!าวนIา

ก!อนท#9จะทIาการเช�9อมต!อและด�งข�อม-ล จะต�องม#กระบวนการหน�9งท#9ควรจะต�องดIาเน�นการก!อนค�อ การร�องขอ
เพ�9อสอบถามความสามารถในการให�บร�การ (Get Capabilities Request) กระบวนการน#$ เป'นกระบวนการเร�9ม
แรกเพ�9อให�ผ-�ร�องขอสารสนเทศ สามารถสอบถามรายละเอ#ยดการให�บร�การต!าง ๆ จากผ-�ให�บร�การ เช!น 
รายการข�อม-ลท#9ม#ให�บร�การ คIาอธ�บายข�อม-ลของข�อม-ลแต!ละรายการ (หร�อกล�!ม) รายละเอ#ยดเก#9ยวก,บแหล!ง
หร�อเจ�าของข�อม-ล พาราม�เตอร/ท#9ใช�สIาหร,บส�บค�นข�อม-ล ตลอดจนโครงสร�างและความหมายของข�อม-ลท#9จะ
ตอบกล,บเม�9อได�ร,บการร�องขอ 

เม�9อผ!านข,$นตอนการสอบถามความสามารถด,งกล!าวแล�วผ-�ร�องขอสารสนเทศจะม#ความร-�ความเข�าใจเก#9ยวก,บ
บร�การและเน�$อหาข�อม-ลอย!างเพ#ยงพอต!อการร�องขอและร,บข�อม-ลไปใช�ได�อย!างถ-กต�องและเก�ดประโยชน/
ส-งส�ด

ในร-ปท#9 2 แสดงคลาสต!าง ๆ ท#9เก#9ยวข�องก,บปฏ�บ,ต�การในการสอบถามความสามารถในการให�บร�การ โดย
คลาส CapabilityRequest เป'นคลาสต,วแทนของการปฏ�บ,ต�การสอบถามความสามารถในการให�บร�การ ส!วน
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คลาส DataConcept เป'นคลาสหล,กท#9หน�าท#9ถ!ายทอดค�ณล,กษณะต!าง ๆ ไปส-!คลาสล-กอ#กสองคลาสค�อ 
CapabilityInfo และ DataSource รายละเอ#ยดของแต!ละคลาสม#การอธ�บายอย-!ในห,วข�อ 6.2 เป'นต�นไป

ร3ปท�� 2 คลาสท��เก��ยวข
องก7บปฏ�บ7ต�การในการสอบถามความสามารถในการให
บร�การ
6.2 ล,กษณะประจIาของพาราม�เตอร/ GetCapParam ของปฏ�บ,ต�การสอบถามความสามารถในการให�บร�การ 

(CapabilityRequest)

จากในร-ปท#9 2 GetCapParam ถ�อเป'นพาราม�เตอร/หน�9งของปฎ�บ,ต�การ getCapabilities () และย,งเป'นคลาส ๆ 
หน�9งด�วย สIาหร,บรายละเอ#ยดของล,กษณะประจIา (attribute) ของ GetCapParam แสดงอย-!ในตารางท#9 1 ด�าน
ล!าง
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ตารางท�� 1 ล7กษณะประจOาของปฏ�บ7ต�การในการสอบถามความสามารถในการให
บร�การ
ช�9อพาราม�เตอร/: ชน�ดข�อม-ล การบ,งค,บใช� ช�9อเต'ม / คIาอธ�บาย
VERSION : String บ,งค,บ Version / ต,วเลขหร�อต,วอ,กษรแสดงร�!นของ 

GetCapabilities ท#9ให�บร�การ
SERVICE : String บ,งค,บ Service / ช�9อของบร�การท#9ร�องขอ ในท#9น#$ค�อ “WTS” (Web 

Traffic Information Service)
REQUEST : String บ,งค,บ Request / ช�9อชน�ดการร�องขอ ในท#9น#$ค�อ “GetCapabilities”
FORMAT: String ไม!บ,งค,บ Format / ร-ปแบบการตอบกล,บของคIาอธ�บายบร�การ 

VERSION
เม�9อม#การปร,บปร�งปฎ�บ,ต�การสอบถามความสามารถในการให�บร�การ ต�องม#การระบ�หมายเลขร�!นกIาก,บด�วย
ท�กคร,$ ง เพ�9อช!วยให�ผ-�ร�องขอและผ-�ให�บร�การสารสนเทศสามารถตกลงและเข�าใจร�!นของมาตรฐานท#9ตรงก,น 
หมายเลขร�!น ควรประกอบด�วยจIานวนเต'มบวกสามต,ว เข#ยนแยกก,นด�วยมห,พภาค (.)โดยเข#ยนในร-ปแบบ 
"X.Y.Z" จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 ท,$งน#$ ร�!นป,จจ�บ,นท#9ก Iาหนดในมาตรฐานน#$ค�อ 1.0.0  การ
เปล#9ยนแปลงต,วเลขแต!ละต,วควรย�ดหล,กความหมายด,งน#$

ส!วนท#9 1 (X) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งความสามารถของปฎ�บ,ต�การฯ มากท#9ส�ด 
โดยเป'นความสามารถหล,ก ๆ เช!น แนวค�ดหล,กหร�อกระบวนการของปฏ�บ,ต�การฯ 
การปร,บปร�งน#$อาจจะไม!รองร,บหร�อทIางานสอดคล�องก,บปฏ�บ,ต�การฯ ร�!นก!อน
หน�าก'ได�

ส!วนท#9 2 (Y) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งความสามารถต!าง ๆ ให�มากข�$น เช!น รองร,บ
ร-ปแบบการร�องขอข�อม-ลท#9มากข�$น สามารถตรวจสอบความผ�ดพลาดต!าง ๆ ได�ด#
ข�$น แต!ปร,บปร�งใด ๆ ท#9เพ�9มข�$นมาจะต�องทIางานเข�าก,นได�ก,บร�!นก!อนหน�าด�วย

ส!วนท#9 3 (Z) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งความผ�ดพลาดในรายละเอ#ยด เพ�9อให�ปฏ�บ,ต�
การฯ สามารถให�บร�การได�ผลด#ย�9งข�$นปร,บปร�งใด ๆ การปร,บปร�งใด ๆ ท#9เพ�9มข�$น
มาจะต�องทIางานเข�าก,นได�ก,บร�!นก!อนหน�าด�วย

ท,$งน#$ต,วเลขด,งกล!าวอาจจะม#การเว�นหร�อละไม!ใช�บางต,วเลขก'ได� (เช!นจากเลข 1 แล�ว กระโดดไปใช�เลข 5 
เป'นต�น) และบางต,วเลขอาจสงวนไว�ใช�สIาหร,บร�!นท#9อย-!ในระยะทดสอบ ท,$งผ-�ให�บร�การและผ-�ร�องขอไม!
จIาเป'นต�องรองร,บท�กร�!นท#9เคยประกาศใช� แต!อย!างน�อยผ-�ให�บร�การควรสน,บสน�นมากกว!าหน�9งร�!น
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SERVICE
เพ�9อให�ผ-�ให�บร�การสามารถทราบได�ว!าผ-�ร�องขอบร�การต�องการบร�การใด ควรม#การระบ�ช�9อของบร�การ 
(SERVICE) ด�วย โดยในท#9น#$ ในตารางท#9 1 ใช�ช�9อเป'น Web Traffic Information Service (WTS) ม#ความหมาย
ค�อเป'น บร�การประเภทเว'บเซอร/ว�ส แต!ได�ร,บการออกแบบในรายละเอ#ยดสIาหร,บนIามาใช�ในขอบเขตการเผย
แพร!สารสนเทศการจราจร

REQUEST
ควรม#การระบ�ช�9อชน�ดการร�องขอด�วยท�กคร,$ ง ในท#9น#$ม#ค!าเป'น “GetCapabilities” ซ�9งหมายถ�งผ-�ใช�บร�การ
ต�องการสอบถามข�อม-ลความสามารถในการให�บร�การ REQUEST ด,งกล!าวว!าม#บร�การใดบ�าง เช!น ให�ส�บค�น
ข�อม-ล ให�บร�การส�บค�นคIาอธ�บายข�อม-ล ให�การประมวลผล เป'นต�น

ในอนาคตอาจจะม#บร�การอ�9น ๆ เพ�9มเต�มให�ทIาการร�องขอได� โดยผ-�ให�บร�การจะต�องไปปร,บแก�เพ�9มในข�อม-ล
ท#9จะตอบกล,บจากกระบวนการ getCapabilities () ด�วย เพ�9อให�ผ-�ร�องขอทราบได�ว!าม#บร�การใดเพ�9มเต�มเข�ามา
บ�าง  สIาหร,บการบร�การข,$นตI9าท#9มาตรฐานน#$ก Iาหนดให�ม#ค�อ  getTrafficInfo()

FORMAT
ร-ปแบบของข�อม-ลความสามารถในการให�บร�การ ค!าโดยปร�ยายค�อเอ'กซ/เอ'มแอล (ตอบกล,บในร-ปแบบ 
XML) 

6.3 การตอบกล,บข�อม-ลความสามารถในการให�บร�การ (Capability)

คลาส CapabilityInfo เป'นคลาสท#9ใช�อธ�บายโครงสร�างข�อม-ลซ�9งแจ�งถ�งความสามารถในการให�บร�การ โดย
ใน CapabilityInfo สามารถประกอบด�วยหลาย DataSource และในแต!ละ DataSource เองก'ประกอบด�วย
ส!วนย!อย ๆ อ#กช,$นหน�9ง ซ�9งจะได�อธ�บายตามลIาด,บด,งน#$

คลาส CapabilityInfo ประกอบด�วยล,กษณะประจIาด,งแสดงอย-!ในตารางท#9 2 
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ตารางท�� 2  ล7กษณะประจOาของ CapabilityInfo
ช�9อพาราม�เตอร/: ชน�ดข�อม-ล การบ,งค,บใช� ช�9อเต'ม / คIาอธ�บาย

NAME: String บ,งค,บ Name / ช�9อการให�บร�การ
TITLE: String บ,งค,บ Title / ห,วเร�9องการให�บร�การ
DESCRIPTION: String ไม!บ,งค,บ Description / คIาอธ�บายหร�อบรรยาย
KEYWORDLIST: String ไม!บ,งค,บ Keyword List / คIาสIาค,ญสIาหร,บส�บค�น
REVISION: String บ,งค,บ Revision /  ร�!นลIาด,บการปร,บปร�งข�อม-ล
RESPONSIBLEPARTY: String บ,งค,บ Responsibility Party / หน!วยงานท#9ร,บผ�ดชอบให�

บร�การด,งกล!าว
DATASOURCE: DataSource บ,งค,บ Data Source /  รายละเอ#ยดข�อม-ลท#9ให�บร�การ

NAME และ TITLE 
NAME ค�อ ช�9อท#9ใช�สIาหร,บอ�างอ�งถ�งบร�การน,$น ๆ (ในท#9น#$ค�อบร�การเผยแพร!สารสนเทศการจราจร) ช�9อด,ง
กล!าวควรประกอบด�วยต,วอ,กษรท#9ไม!ใช!อ,กขระพ�เศษและไม!ม#การเว�นวรรค เช!น “ThaiTIC” 
“ThaiDataCenter” เป'นต�น  

NAME ใช�สIาหร,บอ�างอ�งระหว!างโปรแกรมคอมพ�วเตอร/ หร�อระหว!างเคร�9องก,บเคร�9อง (machine-to-machine 
communication) ในการแลกเปล#9ยนหร�อร�องขอข�อม-ล 

ในขณะท#9 TITLE เป'นห,วเร�9องบร�การเผยแพร!สารสนเทศการจราจรท#9ส�9อความหมายสIาหร,บมน�ษย/ ต,วอย!าง
เช!น อาจกIาหนด TITLE เป'น “Urban Road Traffic Information” และกIาหนด NAME เป'น “URTI” 

DESCRIPTION
เน�$อความอธ�บายหร�อบรรยายรายละเอ#ยดของความสามารถในการให�บร�การ ในส!วนน#$สามารถเข#ยนบรรยาย
ความสามารถในการให�บร�การเพ�9อให�มน�ษย/สามารถอ!านทIาความเข�าใจได�  เพ�9อประกอบการพ�จารณาก!อน
ดIาเน�นการแบบอ,ตโนม,ต�

KEYWORDLIST
คIาสIาค,ญสIาหร,บการส�บค�น ประกอบด�วยกล�!มคIาสIาค,ญ ค, 9นด�วยเคร�9องหมายจ�ลภาค (,) ในท#9น#$ เป'นคIาสIาค,ญ
สIาหร,บใช�ในปฎ�บ,ต�การสอบถามความสามารถในการให�บร�การ
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REVISION 
ร�!นลIาด,บการปร,บปร�ง เพ�9อใช�บอกลIาด,บร�!นของการปร,บปร�งความสามารถในการให�บร�การ เช!น ในร�!นใหม!
ท#9เก�ดข�$นอาจม#การเพ�9มแหล!งข�อม-ล การปร,บเปล#9ยนการร,บพาราม�เตอร/ท#9เป'นเง�9อนไขในการส�บค�น หร�อการ
ปร,บปร�งความสามารถในการให�บร�การ เป'นต�น

REVISION ควรประกอบจIานวนเต'มบวกสามต,ว ค, 9นด�วยจ�ดทศน�ยม โดยเข#ยนในร-ปแบบ "X.Y.Z" 
จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 โดยการเปล#9ยนแปลงต,วเลขในแต!ละหล,กม#ความหมายด,งน#$

หล,กท#9 3 (Z) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งในล,กษณะท#9ม#ความสามารถในการให�
บร�การท#9ส-งข�$นและไม!ม#การปร,บลดความสามารถใดออกไป เช!น เพ�9มแหล!ง
ข�อม-ลด�บ รองร,บเง�9อนไขการร�องขอข�อม-ลท#9มากข�$น ปร,บความเร'วหร�อแก�ข�อ
บกพร!องของโปรแกรม เป'นต�น  

การปร,บปร�งในระด,บน#$จะไม!กระทบก,บฝ,9งผ-�ร�องขอสารสนเทศ หร�ออาจกล!าวได�ว!าโปรแกรมคอมพ�วเตอร/ท#9
ฝ,9งผ-�ร�องขอสารสนเทศพ,ฒนาข�$นจะย,งสามารถทIางานร�องขอและร,บข�อม-ลได�ตามปกต�โดยไม!ต�องม#การปร,บ
แก�ใด ๆ

หล,กท#9 2 (Y) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งในระด,บท#9ส!งผลให�ฝ,9งผ-�ร�องขอ
สารสนเทศ จะต�องทIาการปร,บแก�โปรแกรมคอมพ�วเตอร/ของตนจ�งสามารถ
ร�องขอและร,บข�อม-ลได�ตามปกต� เช!น กรณ#ม#การปร,บลดแหล!งข�อม-ลบางแหล!ง
ออก ม#การปร,บแก�พาราม�เตอร/หร�อความหมายของพาราม�เตอร/ท#9ใช�ร�องขอ
ข�อม-ล หร�อ ปร,บเปล#9ยนโครงสร�างและ/หร�อเน�$อหาของข�อม-ลท#9ให�บร�การ (ใน
กรณ#ท#9ม#การปร,บเปล#9ยนโครงสร�างและ/หร�อเน�$อหาของข�อม-ลท#9ให�บร�การผ-�ให�
บร�การจะต�องปร,บค!าของพาราม�เตอร/ REVISION ท#9อย-!ใน DATASOURCE 
ด�วย)

หล,กท#9 1 (X) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งความสามารถมากท#9ส�ด โดยเป'นการ
ปร,บปร�งความสามารถหล,ก ๆ ของบร�การ หร�อโครงสร�างของ CapabilityInfo 
ซ�9งอาจจะไม!รองร,บหร�อสอดคล�องก,บ REVISION ร�!นก!อนหน�า

RESPONSIBLEPARTY
ช�9อหน!วยงาน ฝ!าย แผนกท#9ร,บผ�ดชอบบร�การ และอาจรวมถ�งข�อม-ลการต�ดต!อประสานงาน เพ�9อใช�สIาหร,บ
กรณ#ต�องการต�ดต!อหร�อสอบถามแบบออฟไลน/ 
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DATASOURCE 
ส!วนอธ�บายแหล!งข�อม-ลด�บท#9นIามาใช�ต!อยอดเป'นบร�การข�อม-ลตามมาตรฐาน  โดยใน CapabilityInfo หน�9ง
คลาสสามารถประกอบด�วย DataSource ได�มากกว!าหน�9งคลาส และใน DataSource เองย,งประกอบด�วยส!วน
ย!อยอ#กหลายส!วน ท,$งน#$ผ-�ให�บร�การควรได�ม#การเข#ยนอธ�บายแหล!งข�อม-ลท#9นIามาใช�ไว�ใน DataSource โดย
ควรม#รายละเอ#ยดอย!างน�อยตามโครงสร�างท#9ก Iาหนดใน 6.4

6.4 โครงสร�างและเน�$อหาของ DATASOURCE

DATASOURCE เป'นหมวดของข�อม-ลซ�9งทIาหน�าท#9บรรจ�รายการและรายละเอ#ยดของข�อม-ลท#9ให�บร�การ 
บรรจ�พาราม�เตอร/ท#9จะใช�สIาหร,บเป'นเง�9อนไขในการส�บค�นข�อม-ลแต!ละช�ด ตลอดจนบรรจ�คIาอธ�บาย
โครงสร�างข�อม-ลท#9จะตอบกล,บเม�9อได�ร,บคIาส,9งร�องขอ  ล,กษณะประจIาของ DATASOURCE แสดงอย-!ใน
ตารางท#9 3

ตารางท�� 3 ล7กษณะประจOาของ DATASOURCE
ช�9อพาราม�เตอร/: ชน�ดข�อม-ล การบ,งค,บใช� ช�9อเต'ม / คIาอธ�บาย

NAME: String บ,งค,บ Name / ช�9อช�ดข�อม-ล
TITLE: String บ,งค,บ Title / ห,วเร�9องข�อม-ล
DESCRIPTION: String ไม!บ,งค,บ DESCRIPTION / คIาอธ�บายเก#9ยวก,บช�ดข�อม-ล
KEYWORDLIST: String ไม!บ,งค,บ Keyword List / คIาสIาค,ญสIาหร,บการส�บค�น
DATASCHEMA: DataSchema บ,งค,บ Data Schema / Schema  ซ�9งระบ�โครงสร�างของ

ช�ดข�อม-ล
REVISION: String บ,งค,บ Revision / รห,สกIาก,บร�!นของช�ดข�อม-ลท#9ให�บร�การ
REQUESTSCHEMA: 
RequestSchema

บ,งค,บ Request Schema / Schema ซ�9งอธ�บายถ�ง
พาราม�เตอร/ต!าง ๆ สIาหร,บการส!งคIาส,9งร�องขอ
ข�อม-ล

RESPONSIBLEPARTY บ,งค,บ Responsible party / ช�9อหน!วยงานหร�อผ-�ด-แลร,บ
ผ�ดชอบข�อม-ลในแต!ละ Data Source

METADATA: Metadata ไม!บ,งค,บ Metadata / คIาอธ�บายข�อม-ล ซ�9งใช�อธ�บายท#9มา 
ค�ณล,กษณะ กรรมว�ธ#การประมวลผล เก#9ยวก,บช�ด
ข�อม-ล
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NAME และ TITLE
NAME ช�9อช�ดข�อม-ลซ�9งใช�สIาหร,บอ�างอ�งระหว!างเคร�9องก,บเคร�9อง (machine-to-machine communication) ใน
การแลกเปล#9ยนหร�อร�องขอ ในขณะท#9 TITLE เป'นช�9อช�ดข�อม-ลท#9ส�9อความหมายสIาหร,บมน�ษย/ ต,วอย!างเช!น 
อาจกIาหนด TITLE เป'น “Urban Road Traffic Information” และกIาหนด NAME เป'น “URTI”

DESCRIPTION 
เป'นคIาอธ�บายเก#9ยวก,บช�ดข�อม-ลโดยส,งเขป เพ�9อการประเม�นเบ�$องต�นโดยผ-�ร,บบร�การสารสนเทศ (มน�ษย/)

KEYWORDLIST
คIาสIาค,ญสIาหร,บการส�บค�น ประกอบด�วยกล�!มคIาสIาค,ญ ค, 9นด�วยเคร�9องหมายจ�ลภาค (,) ในท#9น#$ค�อกล�!มคIา
สIาค,ญสIาหร,บ DATASOURCE

DATASCHEMA
บรรจ�ย-อาร/แอล ซ�9งระบ�ท#9อย- !ของคIาอธ�บายโครงสร�างข�อม-ลของข�อม-ลท#9จะตอบกล,บเม�9อได�ร,บคIาร�องขอ ท,$งน#$
เพ�9อให�ผ-�ใช�สามารถเร#ยกด-เพ�9อทIาความเข�าใจโครงสร�างข�อม-ลก!อนล!วงหน�าเพ�9อให�สามารถนIาไปประมวลผล
ได�อย!างถ-กต�องและม#ประส�ทธ�ภาพ 

คIาอธ�บายโครงสร�างข�อม-ลอาจจ,ดทIาในร-ปของเค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอล โดยสIาหร,บต,วอย!างของ 
DATASCHEMA สามารถด-ได�จากภาคผนวก ก.

REVISION
รห,สกIาก,บร�!นของช�ดข�อม-ลท#9ให�บร�การเพ�9อใช�สIาหร,บอ�างอ�งในการร�องขอ ค!าของ REVISION อาจเป'น
ต,วเลขหร�อต,วอ,กษร หร�อท,$งสองอย!างผสมก,นก'ได� โดยจ�ดประสงค/เพ�9อใช�ก Iาก,บหร�อตรวจสอบว!าม#การ
เปล#9ยนแปลงเก�ดข�$นก,บ DATASOURCE แต!ละช�ดท#9ให�บร�การหร�อไม! ท,$งน#$ เม�9อม#การเปล#9ยนแปลงเก�ดข�$นก,บ 
DATASOURCE ใด ๆ  ผ-�ให�บร�การสารสนเทศจะต�องทIาการปร,บเปล#9ยนค!า REVISION ภายใต� 
DATASOURCE  น,$นด�วย  โดยให�เปล#9ยนในล,กษณะท#9ส�9อว!าม#ความใหม!กว!า REVISION ท#9เป'นอย-!เด�มก!อน
เปล#9ยนแปลง เช!น กIาหนดค!า REVISION เป'นต,วเลข แล�วใช�ว�ธ#เพ�9มค!าต,วเลขข�$นท�กคร,$ งท#9ม#การเปล#9ยนแปลง

REQUESTSCHEMA 
บรรจ�ย-อาร/แอลซ�9งระบ�ท#9อย- !ของคIาอธ�บายโครงสร�าง (ร-ปแบบ) การกIาหนดเง�9อนไขในการร�องขอข�อม-ล เช!น 
กIาหนดว!ารองร,บเง�9อนไขในการส�บค�นเฉพาะ 3 พาราม�เตอร/ (ต,วแปร) ค�อ รองร,บการส�บค�นจากช�9อ จากค!า
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พ�ก,ด จากประเภทของเหต�การณ/ เป'นต�น นอกจาก REQUESTSCHEMA  จะกIาหนดรายช�9อของต,วแปรแล�ว
ย,งสามารถกIาหนดชน�ดข�อม-ลของต,วแปรแต!ละต,ว ช!วงค!าของต,วแปรท#9ยอมร,บได� คIาอธ�บายประกอบ รวม
ไปถ�งรายละเอ#ยดอ�9นใดท#9เป'นประโยชน/  ท,$งน#$ เพ�9อให�ผ-�ท#9จะร�องข�อม-ลสามารถเข�าใจได�มากท#9ส�ดถ�งต,วแปร
และเง�9อนไขในการเช�9อมต!อด�งข�อม-ลท#9ตรงตามความต�องการของตน

นอกจากน#$ข�อม-ลแต!ละช�ดไม!จIาเป'นต�องม#เง�9อนสIาหร,บรองร,บการส�บค�นข�อม-ลเหม�อนก,น โดยผ-�ท#9จะพ,ฒนา
ระบบให�บร�การสารสนเทศควรม#การอธ�บายความหมายของพาราม�เตอร/แต!ละต,วและค!าท#9เหมาะสม เพ�9อให�
ผ-�ร�องขอเร#ยกด-และทราบได�ว!าจะต�องพ,ฒนาโปรแกรมคอมพ�วเตอร/และจ,ดส!งช�ดของพาราม�เตอร/สIาหร,บ
กIาหนดเง�9อนไขการร�องขอข�อม-ลอย!างไรให�ม#โครงสร�างถ-กต�องตามท#9ผ-�ให�บร�การก Iาหนด

คIาอธ�บายโครงสร�างของ REQUESTSCHEMA ของอาจจ,ดทIาในร-ปของเค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอลหร�อค-!ของ
ก�ญแจก,บค!าโดยต,วอย!างของท,$งสองกรณ#แสดงอย-!ในภาคผนวก ข และ ค

RESPONSIBLEPARTY 
ท�กคร,$ งท#9ม#การเผยแพร!ช�ดข�อม-ล ควรม#การระบ�รายละเอ#ยดเก#9ยวก,บหน!วยงานผ-�ร,บผ�ดชอบข�อม-ลด�วย โดยคIา
ว!าร,บผ�ดชอบในท#9น#$  อาจเป'นได�ท,$ง ผ-�จ,ดทIา ผ-�เผยแพร! ผ-�ขาย นายหน�า หร�อเจ�าของล�ขส�ทธ�T  เป'นต�น 

RESPONSIBLEPARTY น,$นประกอบด�วยส!วนย!อย ๆ หลายส!วน ท,$งน#$แนะนIาให�จ,ดโครงสร�างตาม
มาตรฐานการเข#ยนคIาอธ�บายข�อม-ล ISO 19115 [2] หร�อ มอก. 19115 ระบบสารสนเทศภ-ม�ศาสตร/ -- การ
อธ�บายข�อม-ล [10] ในหมวด CI_ResponsibilityParty 
โครงสร�างของ CI_ResponsibilityParty (ต,ดบางส!วนมาจาก มอก. 19115) แสดงอย-!ในร-ปท#9 3 ในล,กษณะ
ของแผนผ,งคลาสย-เอ'มแอล (UML Class Diagram) ท,$งน#$ผ-�จ,ดทIาข�อม-ล RESPONSIBLEPARTY อาจไม!
จIาเป'นต�องจ,ดทIาท�กรายการตามท#9ปรากฏในร-ปท#9 3  แต!ควรจ,ดทIาให�สมบ-รณ/ท#9ส�ด เพ�9อประโยชน/ของผ-�นIา
ข�อม-ลไปใช�งานและการอ�างอ�ง (อย!างน�อยควรประกอบด�วย ช�9อหน!วยงาน ฝ!าย และแผนก ท#9ร,บผ�ดชอบ)  

METADATA
มาตรฐานน#$สน,บสน�นให�ม#การสร�างคIาอธ�บายข�อม-ล ก Iาก,บช�ดข�อม-ลไว�ด�วย ท,$งน#$ เพ�9อบ!งบอกให�ผ-�ร�องขอ
สารสนเทศสามารถทราบถ�งค�ณล,กษณะต!าง ๆ ของช�ดข�อม-ล เพ�9อใช�ประกอบการพ�จารณานIาไปประย�กต/ใช�
งาน

ในบางคร,$ งผ-�ให�บร�การสารสนเทศไม!ได�เป'นผ-�จ,ดทIาหร�อร,บผ�ดชอบผล�ตข�อม-ลโดยตรง เพ#ยงแต!เป'นผ-�นIา
ข�อม-ลจากผ-�ร,บผ�ดชอบมาพ,ฒนาเป'นระบบให�บร�การอ,ตโนม,ต�หร�อพ,ฒนาเป'นบร�การต!อยอดอ#กต!อหน�9ง  ใน
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กรณ#ด,งกล!าวน#$  รายการท#9ประกอบก,นข�$นเป'น Metadata น,$น อน�ญาตให�ผ-�พ,ฒนาออกแบบได�ตามความเหมาะ
สม (เท!าท#9จะทราบหร�อรวบรวมได�) โดยม�!งให�ผ-�นIาไปใช� (ในท#9น#$หมายถ�งผ-�ร�องขอสารสนเทศ) เก�ดความ
เข�าใจต,วข�อม-ลเป'นสIาค,ญ  ต,วอย!างรายการคIาอธ�บายได�แสดงไว�เบ�$องต�นด�านล!าง

- ประเภทและค�ณสมบ,ต�ของเซ'นเซอร/ท#9ใช�ในการเก'บหร�อตรวจจ,บข�อม-ล 

- พ�$นท#9ท#9ครอบคล�ม โดยอาจระบ�ด�วยขอบเขตการปกครอง ประเภทถนน

- ร-ปแบบ (format) และค�ณสมบ,ต� ข�อม-ลท#9จ,ดเก'บ จ,ดส!ง เช!น ร-ปแบบไฟล/ (file format) ความละเอ#ยด 
ความถ#9การบ,นท�ก หร�อการบ#บอ,ดข�อม-ล

- ล,กษณะการประมวลผลข�อม-ล เช!น ข,$นตอน กรรมว�ธ#และว�ธ#การประมวลผล เคร�9องม�อท#9ใช�ตลอดจนการ
ตรวจสอบความถ-กต�อง

- การระบ�ถ�งค�ณภาพของข�อม-ล เช!น ระด,บความถ-กต�องของข�อม-ล ความน!าเช�9อถ�อ ระด,บความสามารถ
หร�อความเป'นไปได�ท#9จะให�บร�การได�อย!างต!อเน�9อง เป'นต�น
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ต,วอย!างรายการคIาอธ�บายข�อม-ลเพ�9มเต�มสามารถศ�กษาได�จากข�อแนะนIาด�านการเฝ�าส,งเกตการจราจร (Traffic 
Monitoring Guide [6])

ร3ปท�� 3 โครงสร
างของ CI_ResponsibilityParty จาก ISO 19115
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7.  ปฎ�บ7ต�การในการร
องขอและให
บร�การสารสนเทศจราจร
7.1 กล!าวนIา

หากผ-�ร�องขอสารสนเทศจราจรย,งไม!ทราบรายละเอ#ยดและค�ณสมบ,ต�ของสารสนเทศท#9ก Iาล,งจะร�องขอ ก'ควร
จะเร�9มต�นโดยการเร#ยกด-ความสามารถในการให�บร�การและรายละเอ#ยดค�ณสมบ,ต�ช�ดข�อม-ลต!าง ๆ ด�วย 
REQUEST ท#9ก Iาหนดค!าเป'น “GetCapabilities” ก!อน (รายละเอ#ยดอย-!ในห,วข�อท#9 6) 

เม�9อผ-�ร�องขอสารสนเทศจราจรพ�จารณาแล�วว!าค�ณสมบ,ต�ของช�ดข�อม-ลท#9ม#ให�บร�การน,$นตรงก,บความต�องการ
เบ�$องต�น จ�งจะทIาการเช�9อมต!อระบบและร�องขอสารสนเทศจราจรต!อไป 

7.2 การร�องขอบร�การสารสนเทศจราจร

มาตรฐานน#$ก Iาหนดให�ผ-�ให�บร�การสารสนเทศทIาการพ,ฒนาบร�การสIาหร,บรองร,บการร�องขอด,งกล!าว ซ�9ง
บร�การน#$ เร#ยกว!า ปฎ�บ,ต�การร�องขอบร�การสารสนเทศจราจร  (getTrafficInfo  ()) ปฎ�บ,ต�การด,งกล!าวควรม#
ความสามารถและรายการข�อม-ลสIาหร,บต�ดต!อส�9อสารร,บส!งข�อม-ลอย!างน�อยด,งแสดงในร-ปท#9 4 และตารางท#9 
4 ตามลIาด,บ

ร3ปท�� 4 คลาสท��เก��ยวข
องก7บปฏ�บ7ต�การในการร
องขอและให
บร�การสารสนเทศจราจร
ในร-ปท#9 4 แสดงคลาส 4 คลาสค�อ (1) TrafficRequest (2) PreambleParam (3) GetTrafficParam และ (4) 
ErrorMessage  โดย TrafficRequest  บรรจ�ปฎ�บ,ต�การท#9ช�9อ getTrafficInfo  () ซ�9งทIาหน�าท#9ตอบร,บการร�องขอ
ข�อม-ล 
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คลาส PreambleParam บรรจ�ล,กษณะประจIาเบ�$องต�นท#9ใช�สIาหร,บส!งไปย,งผ-�ให�บร�การเพ�9อให�ทราบถ�ง
ค�ณล,กษณะเบ�$องต�นของปฎ�บ,ต�การ นอกจากน#$  PreambleParam ย,งม#ล,กษณะประจIาช�9อ criteria ซ�9งม#ชน�ด
ข�อม-ลเป'น GetTrafficParam 

คลาส GetTrafficParam เป'นคลาสซ�9งทIาหน�าท#9น�ยามหร�อแสดงล,กษณะประจIาท#9ประกอบเป'นช�ดพาราม�เตอร/
สIาหร,บกIาหนดเง�9อนไขในการร�องขอข�อม-ล จากในร-ปท#9 4 จะเห'นว!าคลาส GetTrafficParam เป'นคลาสว!าง ๆ 
ย,งม�ได�ก Iาหนดล,กษณะประจIาเอาไว�เน�9องจากมาตรฐานน#$ก Iาหนดให�ผ-�พ,ฒนาการให�บร�การทIาหน�าท#9ก Iาหนด
พาราม�เตอร/ต!าง ๆ ด�วยตนเอง  อย!างไรก'ตามการกIาหนดพาราม�เตอร/ต!าง ๆ จะต�องสอดคล�องตามคIาอธ�บาย
โครงสร�าง (ร-ปแบบ) การกIาหนดเง�9อนไขในการร�องขอข�อม-ลท#9ประกาศไว�ตามน�ยามของ RequestSchema 
(ด-ห,วข�อ  6.4)สIาหร,บความหมายของพาราม�เตอร/ต!าง ๆ ของคลาส PreambleParam อธ�บายอย-!ในตารางท#9 4

ตารางท�� 4 พาราม�เตอร@สOาหร7บการร
องขอบร�การสารสนเทศจราจร
ช�9อพาราม�เตอร/ : ชน�ดข�อม-ล การบ,งค,บใช� ช�9อเต'ม / คIาอธ�บาย

VERSION : String บ,งค,บ Version / ต,วเลขหร�อต,วอ,กษรแสดงร�!นของ 
GetTrafficInfo ท#9ให�บร�การ

SERVICE : String บ,งค,บ Service / ช�9อบร�การท#9ต�องการเร#ยกใช� ในท#9น#$ม#ค!าเป'น 
“WTS”

NAME : String บ,งค,บ Name / ช�9อช�ดข�อม-ล
REQUEST : String บ,งค,บ Request / ช�9อชน�ดการร�องขอ ในท#9น#$ม#ค!าเป'น 

“GetTrafficInfo”
LOCVERSION : String บ,งค,บ Location version / ร�!นของตIาแหน!งอ�างอ�ง
REVISION : String บ,งค,บ Revision / ร�!นของช�ดข�อม-ล
CRITERIA : GetTrafficParam บ,งค,บ Criteria / ช�ดของพาราม�เตอร/ท#9ใช�ก Iาหนดเง�9อนไข

ข�อม-ลท#9ต�องการ

VERSION
เม�9อม#การปร,บปร�งปฏ�บ,ต�การสอบถามความสามารถในการให�บร�การ (getTrafficInfo ())  ควรม#การระบ�
หมายเลขร�!นกIาก,บด�วยท�กคร,$ ง เพ�9อช!วยให�ผ-�ร�องขอและผ-�ให�บร�การสารสนเทศสามารถตกลงและเข�าใจร�!น
ของมาตรฐานท#9ตรงก,น หมายเลขร�!น ควรประกอบด�วยจIานวนเต'มบวกสามต,ว เข#ยนแยกก ,นด�วยจ�ดทศน�ยม 
โดยเข#ยนในร-ปแบบ "X.Y.Z" จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 ท,$งน#$ ร�!นป,จจ�บ,นค�อ 1.0.0 โดยการ
เปล#9ยนแปลงต,วเลขในแต!ละหล,กม#ความหมายด,งน#$

18



หล,กท#9 1 (X) หมายถ�ง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปร�งความสามารถหล,ก ๆ เช!น แนวค�ดหล,กหร�อ
กระบวนการทIางานของปฏ�บ,ต�การฯ การปร,บปร�งด,งกล!าว เช!นม#การเปล#9ยนแปลง 
REQUESTSCHEMA หร�อ DATASCHEMA ซ�9งการปร,บปร�งด,งกล!าวทIาให�
โปรแกรมคอมพ�วเตอร/ท#9ฝ,9งผ-�ร�องขอฯ ไม!สามารถทIางานด�งข�อม-ลได�ตามปกต�อ#ก
ต!อไป การปร,บปร�งน#$หร�อไม!จIาเป'นต�องคIาน�งถ�งการทIางานท#9สอดคล�องก,บปฏ�บ,ต�
การฯ ร�!นก!อนหน�า

หล,กท#9 2 (Y) หมายถ�ง ม#การปร,บปร�งความสามารถต!าง ๆ ให�มากข�$น เช!น รองร,บร-ปแบบการร�องขอ
ข�อม-ลท#9มากข�$น สามารถตรวจสอบความผ�ดพลาดต!าง ๆ ได�ด#ข�$น แต!จะต�องรองร,บ
ความสามารถและทIางานเข�าก,นได�ก,บปฏ�บ,ต�การฯ ร�!นก!อนหน�าด�วยและจะต�องไม!
กระทบก,บการทIางานของโปรแกรมคอมพ�วเตอร/ท#9ฝ,9งผ-�ร�องขอฯ

หล,กท#9 3 (Z) หมายถ�ง ม#การปร,บปร�งความผ�ดพลาดในรายละเอ#ยด (ท#9ไม!กระทบก,บการทIางานของ
โปรแกรมคอมพ�วเตอร/ท#9ฝ,9งผ-�ร�องขอฯ) เพ�9อให�ปฏ�บ,ต�การฯ สามารถให�บร�การได�
ผลด#ย�9งข�$น

ท,$งน#$ต,วเลขด,งกล!าวอาจจะม#การเว�นหร�อละไม!ใช�บางต,วเลขก'ได� (เช!นจากเลข 1 แล�ว กระโดดไปใช�เลข 5 
เป'นต�น) และบางต,วเลขอาจสงวนไว�ใช�สIาหร,บร�!นท#9อย-!ในระยะทดสอบ ท,$งผ-�ให�บร�การและผ-�ร�องขอ
สารสนเทศไม!จIาเป'นต�องรองร,บท�กร�!นท#9เคยประกาศใช� แต!ผ-�ให�บร�การควรสน,บสน�นมากกว!าหน�9งร�!น

SERVICE 
เพ�9อให�ผ-�ให�บร�การสามารถทราบได�ว!าผ-�ร�องขอบร�การต�องการบร�การ (SERVICE) ใด ควรม#การระบ�ช�9อของ
บร�การด�วย โดยในท#9น#$ ใช�ช�9อเป'น Web Traffic Information Service (WTS) ค�อเป'น บร�การประเภท
เว'บเซอร/ว�ส แต!ถ-กออกแบบในรายละเอ#ยดสIาหร,บนIามาใช�ในขอบเขตการเผยแพร!สารสนเทศการจราจร

หมายเหต6 ในอนาคตหากม#ชน�ดของบร�การอ�9นเพ�9มเต�ม (นอกจาก WTS) ในส!วนของ SERVICE 
อาจสามารถกIาหนดให�รองร,บอย!างอ�9นเพ�9มได�ด�วย

NAME
ในการร�องข�อข�อม-ลแต!ละคร,$ ง ผ-�ร�องขอจะต�องระบ�ว!าต�องการช�ดข�อม-ลช�9อใด (NAME) โดยช�9อช�ดข�อม-ลน#$ จะ
ต�องสอดคล�องตามรายการช�9อช�ดข�อม-ลท#9ประกาศอย-!ภายใต� DATASOURCE ตามรายละเอ#ยดความสามารถ
ในการให�บร�การ (ด-การอธ�บายเก#9ยวก,บ DATASOURCE ในห,วข�อ 6.4)
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REQUEST
ช�9อชน�ดการร�องขอ (REQUEST) ในท#9น#$ม#ค!าเป'น “GetTrafficInfo” และในอนาคตอาจจะม#บร�การอ�9น ๆ เพ�9ม
เต�มให�ทIาการร�องขอได� โดยผ-�ให�บร�การจะต�องไปปร,บแก�เน�$อหาใน CapabilityInfo ท#9จะตอบกล,บจาก
กระบวนการ GetCapabilities ด�วย เพ�9อให�ผ-�ร�องขอฯ ทราบได�ว!าม#บร�การใดเพ�9มเต�มเข�ามาบ�าง

LOCVERSION
LOCVERSION ในท#9น#$ ย!อมาจาก Location version เน�9องจากข�อม-ลจราจรหร�อข�อม-ลท#9เก#9ยวข�องก,บการจราจร
ต�องการอธ�บายถ�งเหต�การณ/ต!าง ๆ ท#9เก�ดข�$นบนเส�นทางหร�อถนนเป'นหล,ก ด,งน,$น ข�อม-ลจราจรท�กรายการจะ
ต�องอ�างอ�งไปย,งร�!นของท#9ต,$งอ�างอ�งท#9ต�องการ (ด-รายละเอ#ยดเก#9ยวก,บท#9ต,$งอ�างอ�งได�ในมาตรฐานการอ�างอ�งท#9
ต,$งสIาหร,บการบร�การสารสนเทศจราจรและข�อม-ลท#9เก#9ยวข�อง)

REVISION
รห,สกIาก,บร�!นของช�ดข�อม-ลท#9ให�บร�การเพ�9อใช�สIาหร,บอ�างอ�งในการร�องขอ ค!าของ REVISION อาจเป'น
ต,วเลขหร�อต,วอ,กษร หร�อท,$งสองอย!างผสมก,นก'ได� โดยจ�ดประสงค/เพ�9อใช�ก Iาก,บหร�อบ!งช#$ว!าม#การ
เปล#9ยนแปลงเก�ดข�$นก,บ DATASOURCE ช�ดใด ๆ ท#9ให�บร�การหร�อไม! ท,$งน#$ เม�9อม#การเปล#9ยนแปลงเก�ดข�$น ผ-�
ให�บร�การสารสนเทศจะต�องทIาการปร,บเปล#9ยนค!า REVISION ด�วยโดยให�เปล#9ยนในล,กษณะท#9ส�9อว!าม#ความ
ใหม!กว!า REVISION ท#9เป'นอย-!เด�มก!อนเปล#9ยนแปลง เช!น กIาหนดค!า REVISION เป'นต,วเลข แล�วใช�ว�ธ#เพ�9ม
ค!าต,วเลขข�$นไปเร�9อย ๆ

CRITERIA 
เป'นช�ดของพาราม�เตอร/ซ�9งได�ร,บการจ,ดโครงสร�าง ร-ปแบบ และก Iาหนดค!าสIาหร,บต,วแปรต!าง ๆ ตามเกณฑ/ท#9
อธ�บายอย-!ใน REQUESTSCHEMA เพ�9อส!งต!อให�ฝ,9งผ-�ให�บร�การนIาไปประมวลผล หร�อส�บค�นข�อม-ลซ�9งม#
ค�ณล,กษณะตรงตามท#9ผ-�ร�องขอต�องการ

7.3 การตอบกล,บ (ให�บร�การ) ข�อม-ลจราจร

เม�9อผ-�ให�บร�การสารสนเทศได�ร,บคIาร�องขอพร�อมท,$งเง�9อนไขต!าง ๆ อย!างครบถ�วนและถ-กต�องแล�ว ผ-�ให�
บร�การสารสนเทศจะทIาการประมวลผลคIาร�องขอน,$น โดยควรม#การกIาหนดเกณฑ/สIาหร,บเน�$อหาและ
โครงสร�างการเข�ารห,สไว�ด�วย เพ�9อให�ผ-�ร,บสามารถนIาไปประมวลผลได�อย!างถ-กต�อง  ท,$งน#$ เกณฑ/ด,งกล!าวควร
เป'นไปตามข�อกIาหนด “มาตรฐานการเข�ารห,สเหต�การณ/และสารสนเทศสภาพจราจร [10]” ซ�9งได�ร,บการ
ออกแบบไว�และม#ความเช�9อมโยงก,นก,บมาตรฐานน#$ด�วย

20



8.  การรายงานข
อความผ�ดพลาด (Error Message)
ในบางกรณ#เม�9อดIาเน�นการประมวลผลใด ๆ ต!อคIาร�องขอจากผ-�ร�องขอสารสนเทศ อาจตรวจพบข�อผ�ดพลาดบางอย!าง
ซ�9งทIาให�ไม!สามารถให�บร�การได�  ในการน#$ควรม#การตอบกล,บเพ�9อแจ�งความผ�ดพลาดด,งกล!าวให�ผ-�ร�องขอทราบด�วย 
โดยอาจจะกIาหนดรห,สและความหมายของข�อความรายงานข�อผ�ดพลาดข�$นเพ�9อใช�สIาหร,บต�ดต!อระหว!างก,น 

จากในร-ปท#9 4 ได�แสดงคลาสไว�หน�9งคลาส ช�9อ “ErrorMessage” ซ�9งเตร#ยมไว�กรณ#ท#9ต�องม#การรายงานข�อผ�ดพลาด
จากการให�บร�การหร�อจากกระบวน  มาตรฐานน#$อน�ญาตให�ผ-�พ,ฒนาระบบสามารถจ,ดทIารายละเอ#ยดของ 
“ErrorMessage” เพ�9มเต�มได�เอง 

สIาหร,บเน�$อหาในมาตรฐานน#$ได�แสดงการรายงานข�อผ�ดพลาดด,งกล!าวได�ทIาการอธ�บายไว�โดยคร!าว ๆ และเพ�9อความ
เข�าใจเบ�$องต�นเท!าน,$น และผ-�พ,ฒนาระบบไม!จIาเป'นต�องดIาเน�นการตามท#9กล!าวไว�ในห,วข�อน#$ท,$งหมด และอาจม#การ
ดIาเน�นการท#9มากกว!าท#9ได�กล!าวไว�ในมาตรฐานน#$ก'ได�

การรายงานข�อผ�ดพลาดแบ!งออกเป'นกล�!มตามข,$นตอนการทIางานได� 2 ข,$นตอนค�อ ข,$นตอนการสอบถามความ
สามารถในการให�บร�การ และข,$นตอนการร�องขอและให�บร�การสารสนเทศ

ผ-�พ,ฒนาระบบควรได�ม#การสร�างส!วนสIาหร,บรองร,บความผ�ดพลาดในท,$งสองข,$นตอนท#9อาจเก�ดข�$นน#$ด�วย โดย
มาตรฐานน#$อน�ญาตให�ผ-�พ,ฒนาระบบสามารถออกแบบร-ปแบบการรายงานข�อพลาดได�เองตามความเหมาะสม 
เน�9องจากเน�9องจากความผ�ดพลาดด,งกล!าวอาจแปรเปล#9ยนไปตามรายละเอ#ยดการออกแบบและพ,ฒนาระบบเฉพาะ
ของแต!ละร-ปแบบ โดยต,วมาตรฐานจะกล!าวเฉพาะประเด'นหล,ก ๆ ท#9ควรคIาน�งถ�งเท!าน,$น 

ประเด'นเบ�$องต�นท#9ควรคIาน�งถ�ง เช!น

- แจ�งแก!ผ-�ร�องขอสารสนเทศว!าระง,บการให�บร�การช, 9วคราว พร�อมท,$งสาเหต�

- แจ�งให�ผ-�ร�องขอสารสนเทศทราบเม�9อเก�ดป,ญหาการเช�9อมต!อก,บแหล!งข�อม-ลบางแหล!ง

- แจ�งให�ผ-�ร�องขอสารสนเทศทราบว!าพาราม�เตอร/ท#9ส!งมาย,งผ-�ให�บร�การสารสนเทศไม!ถ-กต�องตามข�อกIาหนด

- แจ�งปฎ�เสธการให�บร�การกรณ#ผ-�ร�องขอสารสนเทศไม!ได�ร,บอน�ญาตให�ร,บบร�การน#$

ผ-�ให�บร�การสารสนเทศควรม#การจ,ดทIาคIาอธ�บายโครงสร�างและเน�$อหาของการรายงานข�อผ�ดพลาดเอาไว�ด�วย พร�อม
ท,$งประกาศให�ผ-�ร�องขอทราบก!อนเร�9มการทIางานจร�ง
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ภาคผนวก ก.
ต7วอย;างเค
าร;างข
อม3ล (Data Schema) ของข
อม3ลสภาพจราจรท��ตอบกล7บ

ผ-�ให�บร�การสารสนเทศสามารถเข#ยนอธ�บายโครงสร�างของ ข�อม-ลจราจรท#9จะให�บร�การได� โดยร-ปแบบหน�9งท#9
แนะนIาค�อเอ'กซ/เอ'มแอลซ�9งเป'นท#9น�ยมสIาหร,บส!งข�อม-ลตามมาตรฐานเว'บเซอร/ว�ส

สIาหร,บโครงสร�างของข�อม-ลท#9จะเผยแพร!น,$นในมาตรฐานน#$ เร#ยกว!าเค�าร!างข�อม-ลด,งต,วอย!างท#9แสดงอย-!ด�านล!าง ซ�9ง
เป'นเค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอลซ�9งเข#ยนข�$นตามกฎเกณฑ/ท#9ประกาศโดยสมาคมเวร/ลไวด/เว'บ [7, 8]

<!-- ************************************************** -->
<!-- *************** Data Schema Example ************** -->
<!-- ************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/dataschema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="TrafficStatus">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
       <xs:element name="LinkId" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Status" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Direction"/>

  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
       <xs:element name="From" type="xs:string"/>
       <xs:element name="To" type="xs:string"/>

      </xs:sequence>
  </xs:complexType>

       </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

จากในกรอบด�านบน ส!วนย!อย (Element) ช�9อ TrafficStatus ประกอบด�วย ส!วนย!อยสามส!วน ค�อ LinkId Status และ 
Direction และในส!วนย!อย Direction ประกอบด�วย ส!วนย!อยอ#กสองต,วค�อ From และ To ซ�9งจ,ดเก'บข�อม-ลชน�ดสาย
อ,กขระ (string) และใช�สIาหร,บบ!งบอกว!าเป'นท�ศทางใดโดยอ�างอ�งก,บทางแยก เช!น จาก แยกหน�9งถ�งแยกหน�9ง

สIาหร,บ LinkId น,$นใช�สIาหร,บจ,ดเก'บรห,สประจIาต,วของช!วงถนน และ Status ใช�สIาหร,บจ,ดเก'บสถานะสภาพจราจร
ของช!วงถนนน,$น ๆ 

ต,วอย!างของเค�าร!างข�อม-ลน#$ เข#ยนข�$นโดยด,ดแปลงมาจากข�อม-ลสภาพจราจรในร-ปแบบเอ'กซ/เอ'มแอลท#9ได�จ,ดทIาและ
เผยแพร!อย-!ใน รายงานประกอบโครงการการบร�การการแลกเปล#9ยนข�อม-ลสIาหร,บระบบการจราจรอ,จฉร�ยะ โดย 
พงษ/ศ,กด�T  ก#รต�ว�นทกรและศ-นย/เทคโนโลย#อ�เล'กทรอน�กส/และคอมพ�วเตอร/แห!งชาต� [9]
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ภาคผนวก ข.
ต7วอย;างค3;ของก6ญแจก7บค;าสOาหร7บส;งพาราม�เตอร@เพ��อร
องขอข
อม3ลสภาพจราจร

การต�ดต!อส!งข�อม-ลหร�อค!าพาราม�เตอร/ระหว!างผ-�ให�บร�การและผ-�ร,บน,$นนอกจากจะส!งในร-ปแบบของเอกสารเอ'กซ/
เอ'มแอลแล�ว การส!งค!าพาราม�เตอร/ย,งสามารถส!งในร-ปแบบท#9เร#ยกว!าค-!ของก�ญแจก,บค!าได�ด�วย โดยจะม#ล,กษณะ
เป'นการส!งสายอ,กขระ (string) ของช�9อพาราม�เตอร/และค!าของพาราม�เตอร/เป'นค-! ๆ แล�วส!งไปด�วยก,น ด,งเช!นใน
กรอบท#9ปรากฎด�านล!าง 

http://someurl.com/get_traffic_info.php?
radius=500&lat=102.5124&long=87.2564&severity=high

ร-ปแบบของค-!ของก�ญแจก,บค!าซ�9งปรากฏในกรอบน,$นเป'นร-ปแบบท#9ใช�สIาหร,บส!งข�อม-ลผ!านเกณฑ/ว�ธ#ขนส!งข�อความ
หลายม�ต� (HyperText Transfer Protocol) โดยกIาก,บต!อท�ายไปก,บย-อาร/แอลท#9ผ-�ส!งต�องการจะส!งพาราม�เตอร/ไปให�ย-
อาร/แอลปลายทางด,งกล!าวทIาหน�าท#9ประมวลผล

รห,สด,งกล!าวต#ความได�ว!า ต�องการส!งพาราม�เตอร/ส#9ต,วพร�อมค!าของม,นไปย,งโปรแกรมฝ,9งเคร�9องแม!ข!ายท#9ช�9อ 
get_traffic_info.php ด,งน#$

ช�9อพาราม�เตอร/ ค!าท#9ส!ง

radius 500

lat 102.5124

long 87.2564

severity high

ท,$งน#$ความหมายของพาราม�เตอร/และร-ปแบบค!าหร�อข�อม-ลท#9จะใช�ส!งไปมาน,$น ท,$งผ-�ร,บและผ-�ส!งข�อม-ลจะต�องตกลง
ก,นไว�ก!อนล!วงหน�า

หมายเหต6 ตามข�อกIาหนดของเกณฑ/ว�ธ#ขนส!งข�อความหลายม�ต� [1]
1. เคร�9องหมาย “?” เป'นส,ญล,กษณ/ท#9ใช�สIาหร,บค, 9นระหว!างช�9อโปรแกรมท#9ฝ,9งเคร�9องแม!ข!ายซ�9งจะทIา

หน�าท#9ประมวลพาราม�เตอร/ท#9ร,บมา
2. เคร�9องหมาย “&” เป'นส,ญล,กษณ/ท#9ใช�สIาหร,บค, 9นระหว!างพาราม�เตอร/แต!ละต,ว
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ภาคผนวก ค.
ต7วอย;างเค
าร;างสOาหร7บร
องขอ (Request Schema)

ผ-�ให�บร�การสารสนเทศสามารถเข#ยนอธ�บายโครงสร�างของข�อม-ลจราจรท#9จะให�บร�การได� โดยร-ปแบบหน�9งท#9แนะนIา
ค�อเค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอลซ�9งเป'นท#9น�ยมสIาหร,บส!งข�อม-ลตามมาตรฐานเว'บเซอร/ว�ส

ในท#9น#$ เม�9อโครงสร�างข�อม-ลด,งกล!าวเป'นการกIาหนดพาราม�เตอร/สIาหร,บการร�องข�อม-ล ผ-�ให�บร�การสารสนเทศ
สามารถเข#ยนอธ�บายข�อม-ลด,งกล!าวในร-ปแบบเค�าร!างเอ'กซ/เอ'มแอลได�โดยมาตรฐานน#$ เร#ยกคIาอธ�บายโครงสร�างด,ง
กล!าวว!าเค�าร!างสIาหร,บร�องขอ ด,งต,วอย!างท#9แสดงอย-!ด�านล!าง ซ�9งเข#ยนข�$นตามกฎเกณฑ/ท#9ประกาศโดยสมาคมเวร/ล
ไวด/เว'บ [7, 8]

<!-- ************************************************** -->
<!-- ************* Request Schema Example ************* -->
<!-- ************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/requestschema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="Parameters">
    <xs:complexType>
       <xs:element name="Radius" type="xs:decimal"/>
       <xs:element name="Lat" type="xs:decimal"/>
       <xs:element name="Long" type="xs:decimal"/>
       <xs:element name="Severity"/>
          <xs:simpleType>

     <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="high"/>
   <xs:enumeration value="medium"/>
   <xs:enumeration value="low"/>

             </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
       </xs:element>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

เค�าร!างสIาหร,บร�องขอด,งกล!าวสามารถต#ความได�ว!าการร�องขอประกอบด�วยพาราม�เตอร/ 4 ต,วค�อ Radius, Lat, Long 
และ Severity ตามลIาด,บ โดย Severity จะม#ค!าได�สามแบบค�อ “high” “medium” และ “low”
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