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ผ0แทนศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต
(2)

เทคโนโลย'ทางดานเซ*นเซอร2สNาหร/บการตรวจว/ดขอม0ลจราจรตามเวลาจรง ม'แนวโนมท'=จะพ/ฒนาข#( นเร"=อย ๆ ท/(งใน
แง%ปรมาณและคณภาพ ประกอบก/บหน%วยงานต%าง ๆ ไดม'การลงทนเพ"=อตดต/(งเซ*นเซอร2ตรวจว/ดขอม0ลด/งกล%าว
พรอมท/(งไดดNาเนนจ/ดต/(งศ0นย2ขอม0ลจราจรเพ"=อใชงานสNาหร/บภาระกจของหน%วยงาน ตลอดจนบางหน%วยงานก*ไดม'
การจ/ดทNาเว*บไซต2เพ"=อใหสาธารณชนสามารถเขาตรวจสอบสภาพการจราจรไดอ'กดวย
อย%างไรก*ตาม การท'=จะเผยแพร% ขอม0ลต%อสาธารณะอาจทNาไดหลาย ๆ วธ' เช%นท'=ไดดNาเนนการในต%างประเทศ และ
แต%ละวธ'ม'ความสล/บซ/บซอนแตกต%างก/นไป อย%างไรก*ตามเป*นท'=น%าส/งเกตว%า การอนญาตใหภาคเอกชนสามารถนNา
ขอม0ลเหล%าน'(ไปเผยแพร% โดยการนNาไปปร/บปรงเพ=มเตมและต%อยอดก/บบรการต%าง ๆ ไดผลเป*นอย%างยง= เช%นท'=ดNาเนน
การในหลาย ๆ ร/ฐในสหร/ฐอเมรกา เป*นตน
หากแต%การม'ขอม0ลท'=มาจากหลากหลายหน%วยงาน ทNาใหเกดอปสรรคสNาค/ญค"อ การอางองถ#งชดขอม0ล ข/(นตอนและ
วธ'การตดต%อเพ"=อขอเช"=อมต%อขอม0ล ตลอดจนร0ปแบบขอม0ลและวธ'การจ/ดส% ง ม'ความหลากหลาย ท/(งน'(เน"อ= งจากย/ง
ไม%ม'มาตรฐานกลางท'=ตกลงหร"อเขาใจตรงก/น ทNาใหผ0ท'=ตองการรองขอขอม0ลเพ"=อนNาไปประมวลผลหร"อพ/ฒนา
บรการประยกต2อ"=น ๆ ม'ขอจNาก/ดและเกดอปสรรค ด/งน/(น เพ"=อใหขอม0ลจราจรของแต%ละหน%วยงานสามารถแลก
เปล'=ยนก/นไดอย%างถ0กตองเหมาะสมและเป*นท'=ยอมร/บในระด/บสากล จ#งกNาหนดมาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรม
มาตรฐานการแลกเปล'=ยนขอม0ลจราจร โดยแยกเป*น 3 ส% วนด/งน'(
1. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร เส% วนท'= 1: เกณฑ2วธ'การรองขอและตอบกล/บ
2. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 2: การระบตNาแหน%งดวยการอางองท'=
ต/(ง
3. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 3: การเขารห/สเหตการณ2และ
สารสนเทศสภาพจราจร
มาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรมน'( จ/ดทNาข#(นตามความร% วมม"อดานการมาตรฐานระหว%างสNาน/กงานมาตรฐาน
ผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรมก/บศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต (เนคเทค) สNาน/กงานพ/ฒนาว
ทยาศาสาตร2และเทคโนโลย'แห%งชาต ท'=อย0% 112 อทยานวทยาศาสตร2ประเทศไทย ถนนพหลโยธน ตNาบลคลองหน#=ง
อNาเภอคลองหลวง จ/งหว/ดปทมธาน' 12120 โทรศ/พท2 02-564-6900 ต%อ 2338 - 2340 โทรสาร 02-564-6901-3

คณะกรรมการมาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรมไดพจารณามาตรฐานน'(แลว เห*นสมควรเสนอร/ฐมนตร'ประกาศตาม
มาตรา 15 แห%งพระราชบ/ญญ/ตมาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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มาตรฐานการใหบรการและแลกเปลยน
สารสนเทศเพอการจราจร
ส9วนท 3: การเขารห7สเหต6การณ=และสารสนเทศสภาพจราจร
1. ขอบข9าย
มาตรฐานน'(ม%งใหคNาแนะนNาในการเขารห/สขอม0ลจราจรและขอม0ลท'=เก'=ยวของ โดยเนนไปท'=ขอม0ลการจราจรทางบก
(ทางถนน) เพ"=อใชสNาหร/บส% งหร"อเผยแพร% ใหก/บผ0ท'=รองขอขอม0ลฯ โดยในมาตรฐานไดอธบายถ#งโครงสรางและ
เน"(อหาของการใหขอม0ลจราจรและขอม0ลอ"=นท'=เก'=ยวของ ขอม0ลท/(งกล%มจ/ดเป*นโครงสรางอย0ภ% ายใตคลาสท'=ช"=อว%า
TrafficMessage ซ#=งประกอบไปดวยส% วนท'=เป*นเน"(อหาหล/กซ#=งตองการเผยแพร% และขอม0ลประกอบเพ"=อใหผ0ร/บ
สามารถร/บขอม0ลและนNาไปประมวลผลหร"อใชประโยชน2ไดอย%างถ0กตองเหมาะสมต%อไป
หล/งจากไดอธบายถ#งโครงสรางขอม0ลแลว ย/งไดแนะนNาการเขารห/สสองร0ปแบบค"อแบบส/( น (short code) และแบบ
ยาว (ในร0ปแบบเอ*กซ2เอ*มแอล) โดยท/(งสองร0ปแบบไดร/บการออกแบบและจ/ดโครงสรางตามท'=กาN หนดไวในคลาส
ช"=อ TrafficMessage
กล%าวโดยสรปค"อ เน"(อหาในมาตรฐานน'(อธบายส% วนประกอบของขอม0ลท'=ควรจะม' พรอมท/(งแนะนNาร0ปแบบการเขา
รห/สสองร0ปแบบเพ"=อเป*นต/วอย%างสNาหร/บการนNาไปใชงานจรง โดยร0ปแบบส/(นซ#=งเหมาะสNาหร/บช%องทางการส"=อสาร
ท'=ส%งขอม0ลไดจNาก/ดหร"ออปกรณ2ปลายทางซ#=งม'พล/งในการประมวลผลตN=า (low computing power) และร0ปแบบยาว
ซ#=งเหมาะก/บช%องทางการส"=อสารในกล%มของเคร"อข%ายอนเทอร2เน*ตและเทคโนโลย'เว*บเซอร2วส

2. มาตรฐานทเกยวของ
มาตรฐานน'(ม'การอางองหร"อเก'=ยวของก/บอ'กสองมาตรฐาน ค"อ
2.1

มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 1: เกณฑ2วธ'การรองขอและตอบ
กล/บ (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 1: Request and Response Protocol), 2552
2.2 มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 2: การระบตNาแหน%งดวยการ
อางองท'=ต( /ง (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 2: Location Referencing), 2552

2.3
1

3. บทนยาม
3.1

เคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอล (XML Schema)
ภาพวาด แผนผ/ง หร"อคNาอธบายเก'=ยวก/บโครงสรางของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลรวมท/(งใชสNาหร/บตรวจสอบ
ความถ0กตอง ของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลด0รายละเอ'ยดไดจาก [10]

3.2

ท'=ต( /ง (location)
สถานท'ห= ร"อตNาแหน%งทางภ0มศาสตร2ท'=สามารถระบจNาแนกได (Identifiable)

3.3

ท'=ต( /งอางอง (referenced location)
ท'=ต( /งท'=ใชสNาหร/บอางอง เพ"=อกNาหนดหร"อระบตNาแหน%งของเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน

3.4

แผนผ/งคลาสย0เอ*มแอล (UML Class Diagram)
แผนผ/งร0ปแบบหน#=งของย0เอ*มแอล ซ#=งใชสNาหร/บอธบายความส/มพ/นธ2ของคลาสต%าง ๆ ด0รายละเอ'ยดไดจาก
[6]

3.5

ผ0ร/บบรการสารสนเทศจราจร
บคคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพวเตอร2ท'=ทNาหนาท'=รองขอบรการสารสนเทศจราจร

3.6

ผ0ใหบรการสารสนเทศจราจร
บคคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพวเตอร2ท'=ทNาหนาท'=ใหบรการสารสนเทศจราจร

3.7

ย0เอ*มแอล
Unified Modeling Language ภาษาสNาหร/บใชอธบายแบบจNาลองของส= งต%าง ๆ เช%น ระบบการทNางาน
โครงสรางขอม0ล โครงสรางหน%วยงาน หร"ออ"=น ๆ ท'=ตองการส"=อถ#งหน%วยย%อยต%าง ๆ ภายใตระบบใหญ% และ
ความเช"=อมโยงของหน%วยย%อยต%าง ๆ เหล%าน/(น รายละเอ'ยดเพ=มเตม สามารถศ#กษาไดจาก OMG Unified
Modeling Language Specification [6]

3.8

รถ (vehicle)
ยานพาหนะทกชนดท'=ใชในการขนส% งทางบกซ#=งเดนดวยกNาล/งเคร"=องยนต2 กNาล/งไฟฟาหร"อพล/งงานอ"=น และ
หมายความรวมตลอดถ#งรถพ%วงของรถน/(นดวย ท/(งน'(ยกเวนรถไฟและระบบราง

3.9

สารสนเทศจราจร (traffic information)
2

สารสนเทศสภาพการจราจร เช%น อ/ตราเร*วของรถบนทองถนน ปรมาณรถ อบ/ตเหต การก%อสราง ระด/บ
ความตดข/ดของการจราจร หร"อสารสนเทศอ"=นซ#=งม'ผลต%อสภาพการจราจรทางบก เช%น สภาพอากาศ หร"อผว
ถนน
3.10 เอ*กซ2เอ*มแอล
eXtensible Markup Language ภาษาสNาหร/บสรางเอกสารท'=จะใชบรรจขอม0ลในการแลกเปล'=ยนระหว%าง
ระบบ

4. ขอตกลงในการเขยนชอ (Name convention) สNาหร7บคลาส ปฏบ7ตการ และพารามเตอร=
ขอกNาหนดการเข'ยนช"=อคลาส การปฎบ/ตการและพารามเตอร2ท'=ใชในเอกสารมาตรฐานน'(
4.1

ช"=อคลาสจะใชอ/กษรภาษาอ/งกฤษและข#(นตนดวยต/วพมพ2ใหญ% เช%น Location Event Preamble เป*นตน

4.2

ช"=อคลาสหากประกอบจากคNามากกว%าหน#=งคNาจะเข'ยนตดต%อเน"=องก/นโดยไม%เวนวรรค และจะข#(นตนต/วอ/กษร
แรกของแต%ละคNาดวยอ/กษรภาษาอ/งกฤษต/วพมพ2ใหญ% เช%น TrafficMessage เป*นตน

4.3

ช"=อล/กษณะประจNาจะใชอ/กษรภาษาอ/งกฤษ เข'ยนข#(นตนต/วอ/กษรแรกดวยต/วพมพ2เล*กเสมอ และหาก
ประกอบจากคNามากกว%าหน#ง= คNาจะเข'ยนตดต%อเน"=องก/นโดยไม%เวนวรรค และจะข#(นตนต/วอ/กษรแรกของแต%ละ
คNาดวยอ/กษรภาษาอ/งกฤษต/วพมพ2ใหญ% เช%น preamble eventCode locCode เป*นตน

5. โครงสรางของขอความสNาหร7บขอม3ลจราจรและขอม3ลทเกยวของ
มาตรฐานน'(กาN หนดใหขอม0ลจราจรและขอม0ลท'=เก'=ยวของไดร/บการจ/ดร0ปแบบหร"อโครงสรางตามท'=แสดงในร0ปท'= 1
ประกอบดวยคลาสหล/กค"อ TrafficMessage ซ#=งบรรจคลาส Event เอาไวภายในไดต/(งแต%หน#=งคลาสข#(นไป คลาส
Event เป*นคลาสซ#=งบรรจขอม0ลจราจรท'=ตองการรายงาน

3

ร3 ปท 1 แผนผ7งคลาสย3เอRมแอลของโครงสรางและเนSอหาของคลาส TrafficMessage
นอกจากน'(สNาหร/บกรณ'ท'=ตองการใหขอม0ลต%อผ0ร/บว%า Event หน#=ง ๆ เป*นผลจาก Event อ"=นใดหร"อไม% มาตรฐานน'(
อนญาตใหระหว%างคลาส Event ดวยก/น สามารถเช"=อมโยงต%อก/นเองไดดวยบทบาท resultOf (เป*นผลจาก) โดยเช"=อม
โยงก/นแบบ many-to-many
คลาส Event ม'ความเช"=อมโยงแบบหน#=งต%อหน#=งก/บคลาส Location (คลาสซ#=งบรรจรายละเอ'ยดเก'=ยวก/บตNาแหน%งหร"อ
สถานท'=ท'=ตองการรายงาน)
สNาหร/บคลาส Preamble Prediction และ Temporal เป*นคลาสซ#=งถ0กเร'ยกไปใชเป*นชนดขอม0ลของล/กษณะประจNา
(attribute) ของคลาส Event อ'กต%อหน#=ง รายละเอ'ยดความหมายของคลาสต%าง ๆ เหล%าน'(จะไดม'การอธบายความ
หมายและยกต/วอย%างการนNาไปใชงานสNาหร/บการเขารห/สในห/วขอท'= 6 เร"อ= ง การเขารห/สขอม0ลจราจรและขอม0ลท'=
เก'=ยวของ โดยละเอ'ยดต%อไป
6. การเขารห7สขอม3ลจราจรและขอม3ลทเกยวของ
สNาหร/บขอม0ลท'=เกดจากการเขารห/สน/(น ประกอบดวยหากล%มค"อ ส% วนตน (Preamble) เหตการณ2 (Event) คณสมบ/ต
เชงเวลา (Temporal property) คณสมบ/ตการทNานาย (Prediction property) และ การอางองท'=ต( /ง (Location
referencing) หร"อกล%าวอ'กน/ยหน#ง= ค"อ เป*นการบอกว%าเกดเหตการณ2อะไร อย%างไร ท'=ไหน เม"=อไหร% นานเท%าใด และ
เป*นการทNานายหร"อเป*นขอเท*จจรง
ขอม0ลท/(งหากล%มจะตองม'การเขารห/สแลวส% งออกไปตามการรองขอ โดยขอม0ลกล%มคณสมบ/ตการทNานายน/(นถ"อเป*น
ต/วเล"อก อาจจะไม%ส%งก*ได และหากไม%ส%งจะถ"อว%าขอม0ลชดน/(นไม%ใช%การทNานายและเป*นขอม0ลจรงท'=เกดข#(นแลว
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สNาหร/บกล%มท'=หาไดม'การกล%าวถ#งวธ'การเขารห/สแลวในมาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการ
จราจร ส% วนท'= 2: การระบตNาแหน%งดวยการอางองท'=ต( /ง [12]
6.1

ขอม0ลส% วนตน
ขอม0ลส% วนตน (Preamble) เป*นขอม0ลซ#=งทNาหนาท'=กาN ก/บส% วนห/วของขอม0ลท'=ตองการจะส% ง ประกอบดวย
ขอม0ลเบ"(องตนท/ว= ไป ไดแก% รห/สประจNาต/วสNาหร/บการใหขอม0ลชดน/(น ๆ (Event id) การระบว%าเป*นผลจาก
เหตการณ2ใด (Result of) ว/น-เวลาท'=เขารห/สขอม0ลชดน/(น (date and timestamp) โครงสรางของรห/สขอม0ล
ส% วนตนอย0ใ% นร0ปแบบ ID-DT-RO
โดยท'=
ID หมายถ#ง รห/สประจNาต/วสNาหร/บการเหตการณ2น( /น ๆ โดยผ0ใหบรการสามารถกNาหนดรห/สประจNาต/ว
ด/งกล%าวข#(นเอง รห/สประจNาต/วสNาหร/บเหตการณ2 ใชสNาหร/บอางองถ#งเหตการณ2น(/น ๆ เช%น
ในกรณ'ท'=ไดรายงานไปแลวและตองการรายงานซN(าว%า ม'การเปล'=ยนแปลง รนแรงมากข#(น
นอยลง หร"อ หายไป หร"อตองการยกเลก หร"อแมกระท/ง= กรณ'การพยากรณ2แลวม'การ
เปล'=ยนแปลง เช%น เปล'=ยนแปลงค%า หร"อเปล'=ยนแปลงเวลา
DT หมายถ#ง ว/น-เวลาท'=เขารห/สขอม0ลชดน/(น เข'ยนในร0ปแบบ YYYYMMDDThhmmss ตาม ISO 8601
[5] (ในท'=น( 'กาN หนดโดยปรยายว%าเป*นเวลาในประเทศไทย หร"อ เวลา UTC+7 ช/ว= โมง)
ต/วอย%างเช%น ตองการระบ 13:20 น. ว/นท'= 31 พฤษภาคม ค.ศ.1999 เขารห/สเป*น
19990531T1320 (ส% วนของวนาท'สามารถละได หากเกนความจNาเป*น) ส% วนของป' ใหใชป'
ค.ศ. เท%าน/(น
RO หมายถ#ง เป*นผลจาก (Result of) การระบว%าเป*นผลจากเหตการณ2ใด โดยใหระบดวยรห/สประจNาต/ว
ของเหตการณ2 หากเป*นผลจากหลายเหตการณ2ใหค/ น= ดวยเคร"=องหมายจลภาค (,) เช%น การ
จ/ดงานนทรรศการแสดงสนคาท'=ศ0นย2ประชมแห% งหน#=งทNาใหเกดการจราจรตดบรเวณถนน
พระราม 4 ล/กษณะการเข'ยน ใหเข'ยนเป*นรห/สประจNาต/วซ#=งเป*นเหตของเหตการณ2ท'=ก าN ล/ง
รายงานกNา ก/บลงไป หากม'มากกว%าหน#=งเข'ยนค/น= ดวยเคร"=องหมาย “,” ต/วอย%าง “42335,
58779” เป*นตน สNาหร/บกรณ'ท'=ตองการแจงยกเลกเหตการณ2ท'=รายงานไปก%อน ก*สามารถ
ทNาไดเช%นก/น โดยกNาหนดรห/สประจNาต/วของเหตการณ2ก%อนหนาเขามาในส% วนน'( ท/(งน'(ผ0ร/บ
จะทราบว%าเป*นการอางล/กษณะเหตป/จจ/ยก/น หร"อเป*นการแจงยกเลกหร"อแจงว%าเหตการณ2
ก% อนหนาคล'=ค ลายแลว ก*โ ดยการพจารณาจากเน"( อ หาในรายงานของเหตการณ2 ท'= สอง
หมายเหต หากไม%ม'ขอม0ลใหใส% รห/สเป*น “00” ซ#=งหมายถ#ง ไม%ม'ขอม0ลในส% วนน/(น (วาง)
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ต/วอย%างการเขารห/สและถอดรห/ส

6.2

ต/วอย%างท'= 1

รห/ส: 14750-20060919T1930-14748

ถอดรห/ส

เหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14750 เขารห/สเม"=อ 19 ก/นยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:30 น. เป*น
ผลจากเหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14748

ต/วอย%างท'= 2

รห/ส: 14750-20060919T1930-1474,1540

ถอดรห/ส

เหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14750 เขารห/สเม"=อ 19 ก/นยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:30 น. เป*น
ผลจากเหตการณ2รห/สประจNาต/ว 1474 และ 1540

ต/วอย%างท'= 3

รห/ส: 14750-20060919T1932-00

ถอดรห/ส

ยกเลกเหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14750 ซ#=งรายงานไปก%อนหนาน'( และเหตการณ2น( 'เขารห/ส
เม"=อ 19 ก/นยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:32 น. และไม%ไดเป*นผลส"บเน"=องจากเหตการณ2ใด

ต/วอย%างท'= 4

รห/ส: 14750-2006:09:19:19:42-00

ถอดรห/ส

ปร/บปรงเหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14750 ซ#=งรายงานไปก%อนหนาน'( และเหตการณ2ใหม%น( '
เขารห/สเม"=อ 19 ก/นยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:42 น.

เหตการณ2
ขอม0ลเหตการณ2 (Event) ทNาหนาท'=บรรจเน"(อหาเก'=ยวก/บเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน ม'โครงสรางของรห/สใน
การรายงานขอม0ลจราจรค"อ EV-QS-QN-UM
โดยท'=
EV หมายถ#ง รห/สของเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน (Event) ด0รายการรห/สของเหตการณ2แต%ละประเภท
ไดจากตาราง ก 1 ถ#ง ก 13 ในภาคผนวก ก
QS หมายถ#ง รห/สของขอม0ลเสรมเชงปรมาณ (Quantitative Supplement) ด0ตาราง ข 1 ภาคผนวก ข
QN หมายถ#ง ต/วเลขระบจNานวน (Quantity Number) ระบเป*นเลขทศนยมบวก
UM หมายถ#ง รห/สของหน%วยการว/ด (Unit of Measure) ด0ตาราง ข 2 ภาคผนวก ข
หมายเหต6 หากไม%ม'ขอม0ลใหใส% รห/สเป*น “00” ซ#=งหมายถ#ง ไม%ม'ขอม0ลในส% วนน/(น (วาง)
การเขารห/สเหตการณ2กรณ'เป*นอบ/ตเหต
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สNาหร/บส% วนของ EV ในกรณ'ท'=เป*นอบ/ตเหตท'=เก'=ยวก/บรถยนต2 จะม'วธ'การเขารห/สท'=พเศษออกไปเล*กนอย ค"อ
ต/วรห/สจะเป*นเลขฐาน 32 สองต/วเข'ยนต%อก/น แลวกNาหนดอ/กษรอ'กหน#=งต/ว “B” ไวขางหนารห/สเลขฐาน 32
ท/(งน'(ชดอ/กขระท'=ใชเลขฐาน 32 อางองชดอ/กขระจาก Base 32 Alphabet ใน [7]
รห/สเลขฐาน 32 ต/วแรกระบประเภทรถยนต2ซ#=งทNาใหเกดเหตการณ2 (ด0รายละเอ'ยดรห/สและประเภทรถไดใน
ตาราง ง.1 ภาคผนวก ง) และต/วเลขต/วท'=สองทNาหนาท'=ระบล/กษณะของอบ/ตเหต (ด0รายละเอ'ยดรห/สและ
ล/กษณะอบ/ตเหตไดจากตาราง ง.2 ในภาคผนวก ง)
ต/วอย%างการเขารห/สและการแปลความหมายเหตการณ2และอบ/ตเหตท'=เกดจากการจ/ดหม0% (combination)
BBA หมายถ#ง [รถจ/กรยานยนต2] [ชนก/น]
BBC หมายถ#ง [รถจ/กรยานยนต2] [ชนคน]
BDA หมายถ#ง [รถยนต2นง/= ] [ชนก/น]
BDG หมายถ#ง [รถยนต2นง/= ] [ชนซN(าซอน]
BIH หมายถ#ง [รถโดยสารขนาดใหญ%] [แหกโคง] เช%น รถเมล2แหกโคง
BLH หมายถ#ง [รถบรรทกพ%วง] [ตกถนน]
เม"=อไดส% วน EV แลว ก*จะนNารห/สส% วนน'(ไปประกอบก/บรห/สส% วนอ"=น ๆ (QS, QN และ UM) ต%อไปเพ"=อใหได
เป*นส% วนเหตการณ2ท'=สมบ0รณ2
หมายเหต6 เหตการณ2ประเภทอ"=น ๆ ท'=ไม%ใช%อบ/ตเหตตามท'=นยามไวในตาราง ง.2 ใหเขารห/สดวยเลขฐาน 10
ปกต โดยรายละเอ'ยดเหตการณ2ท'=กาN หนดไวล%วงหนาไดร/บการแจกแจงอย0ใ% นตาราง ก.1 ถ#ง ก.14
และสามารถด0ต/วอย%างการเขารห/สไดในต/วอย%าง ท'= 3 ถ#ง 7
ต/วอย%างการเขารห/สและถอดรห/ส
ต/วอย%างท'= 1
ถอดรห/สตรง

รห/ส: BAH-00-00-00
เกดอบ/ตเหตรถพลกควN=า - วาง - วาง - วาง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว เกดอบ/ตเหตรถพลกควN=า
ต/วอย%างท'= 2
ถอดรห/สตรง

รห/ส: BDA-00-00-00
รถยนต2น/ง= ชนก/น - วาง - วาง - วาง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว เกดอบ/ตเหตรถยนต2นง/= ชนก/น
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ต/วอย%างท'= 3
ถอดรห/สตรง

รห/ส: A07-01-15-27; รห/สต/วย%อ: A07-avgSpeed-15-km/hr
การจราจรตดข/ด - อ/ตราเร*วเฉล'=ย - 15 - กโลเมตรต%อช/ว= โมง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว การจราจรตดข/ด อ/ตราเร*วเฉล'=ยเท%าก/บ 15 กโลเมตรต%อช/ว= โมง
ต/วอย%างท'= 4
ถอดรห/สตรง

รห/ส: X03-00-25-17; รห/สต/วย%อ: X03-00-25-%
พ"(นท'=ลานจอดรถม'การใชไป - วาง - 25 - %

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว พ"(นท'=ลานจอดรถม'การใชไป 25%
ต/วอย%างท'= 5
ถอดรห/สตรง

รห/ส: A07-51-00-59; รห/สต/วย%อ: A07-seveLev-00-59
การจราจรตดข/ด - ระด/บความรนแรง - วาง - ปานกลาง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว การจราจรตดข/ดระด/บความรนแรงปานกลาง
ต/วอย%างท'= 6
ถอดรห/สตรง

รห/ส: H02-13-00-58; รห/สต/วย%อ: H02-amount-00-much
ฝนตก-ปรมาณ - วาง - มาก

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว ฝนตกปรมาณมาก
ต/วอย%างท'= 7
ถอดรห/สตรง

รห/ส: X03-11-50-17; รห/สต/วย%อ: X03-usage-50-percent
เปอร2เซ*นต2ท'=จอดรถ - ใชไป - 50 - เปอร2เซ*นต2

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว เปอร2เซ*นต2ท'=จอดรถใชไป 50 %
6.3

คณสมบ/ตเชงเวลา
คณสมบ/ตเชงเวลา (Temporal Property) ทNาหนาท'=บรรจรายละเอ'ยดเก'=ยวก/บเวลา ม'โครงสรางของรห/สการ
ระบขอม0ลเชงเวลาค"อ EV-QS-QN-UM
โดยท'=
EV หมายถ#ง รห/สของเหตการณ2ในท'=น( 'หมายถ#งรห/สระบว%าเป*นขอม0ลเชงเวลา (ล/กษณะประจNาช"=อ
typeCode ในร0ปท'= 1) กNาหนดตายต/วเป*น “Y02”
QS หมายถ#ง รห/สของขอม0ลเสรมเชงปรมาณ (Quantitative Supplement) ซ#=งบ%งบอกว%าเป*นว/น-เวลาท'=
เร= มเกดเหตการณ2 (ล/กษณะประจNาช"=อ startAt ในร0ปท'= 1) เข'ยนในร0ปแบบ
YYYYMMDDThhmmss ตาม ISO 8601 [5] (ในท'=น( 'กาN หนดโดยปรยายว%าเป*นเวลาใน
8

ประเทศไทย หร"อ เวลา UTC+7 ช/ว= โมง) ต/วอย%างเช%น ตองการระบ 13:20 น. ว/นท'= 31
พฤษภาคม ค.ศ.1999 เขารห/สเป*น 19990531T132000 (ส% วนของวนาท'อาจละไดหากเกน
ความจNาเป*น)
QN หมายถ#ง ต/วเลขระบจNานวน (Quantity Number) ในท'=น( ห' มายถ#ง ระยะเวลาของการเกด
เหตการณ2 (ล/กษณะประจNาช"=อ period ในร0ปท'= 1) ระบเป*นร0ปแบบ PnYnMnDTnHnM
ตามมาตรฐาน ISO 9601 [5] เช%น 1 ป' 2 เด"อน 3 ว/น 10 ช/ว= โมง และ 30 นาท' เขารห/สเป*น
P1Y2M3DT10H30M
UM หมายถ#ง รห/สของหน%วยการว/ด (ล/กษณะประจNาช"=อ unitOfMeasure ในร0ปท'= 1)ในท'=น( 'ไม%จNาเป*นตอง
ระบ เน"=องจากกNาหนดแลวว%าใหย#ดตาม ISO 8601 (ใหใส% รห/สเป*น “00”)
หมายเหต6 1. หากไม%ม'ขอม0ลใหใส% รห/สเป*น “00” ซ#=งหมายถ#ง ไม%ม'ขอม0ลในส% วนน/(น (วาง)
2. หากไม%ม'การระบช%วงเวลา (QN= “00”) ควรเล"อกค%าของ UM เป*น 64 (“dyn”, dynamic)
โดยในท'=น( จ' ะหมายถ#งเป*นเหตการณ2ท'=ไม%ม'ระยะเวลาการคงอย0ท% '=แน%นอนตายต/ว เช%น ระยะ
เวลาการค/บค/ง= ของจราจร
ต/วอย%างการเขารห/สและถอดรห/ส
ต/วอย%างท'= 1

รห/ส: Y02-20060919T1930- P50D-00

ถอดรห/สตรง

ขอม0ลเชงเวลา - 20060919T1930 - ช%วงเวลา 50 ว/น - วาง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว เหตการณ2เร= มเกดเม"=อ 19 ก/นยายน 2549 เวลา 19:30 น. ม'ระยะเวลา 50 ว/น
ต/วอย%างท'= 2

รห/ส: Y02-20060919T1930-00-64

ถอดรห/สตรง

ขอม0ลเชงเวลา - ว/น 2006-09-19 เวลา 19:30- วาง - ผ/นแปร

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว เหตการณ2เร= มเกดเม"=อ 19 ก/นยายน 2549 เวลา 19:30 น. และม'ระยะเวลาไม%
แน%นอน
6.4

คณสมบ/ตการทNานาย
คณสมบ/ตการทNานาย (prediction property) ทNาหนาท'=บรรจรายละเอ'ยดเก'=ยวก/บความแม%นยNาในการทNานาย ม'
โครงสรางของรห/สค"อ EV-QN-MI-MA
โดยท'=
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EV หมายถ#ง รห/สของเหตการณ2 (ล/กษณะประจNาช"=อ typeCode ในร0ปท'= 1) ในท'=น( ห' มายถ#งรห/สระบว%า
เป*นขอม0ลจากการทNานาย กNาหนดตายต/ว เป*น “Y01”
QN หมายถ#ง ต/วเลขระบจNานวน (Quantity Number) เป*นเลขทศนยมบวก ในท'=น( 'ค"อ ค%าระด/บความถ0ก
ตองในการทNานาย (ล/กษณะประจNาช"=อ accuracyValue ในร0ปท'= 1)
MI หมายถ#ง Minimum หร"อ ค%าระด/บความถ0กตองตN=าสดท'=เป*นไปไดของช%วงการทNานาย (ล/กษณะ
ประจNาช"=อ minimumValue ในร0ปท'= 1)
MA หมายถ#ง Maximum หร"อ ค%าระด/บความถ0กตองส0งสดท'=เป*นไปไดของช%วงการทNานาย (ล/กษณะ
ประจ ชอ maximumValue ในรปท 1)
หมายเหต6 ในส% วนของคณสมบ/ตเร"=องความแม%นยNาในการทNานายน'( ถ"อเป*นขอม0ลประกอบเพ"=อใหผ0ร/บ
ขอม0ลใชสNาหร/บประเมนความน%าเช"=อถ"อของขอม0ล และรห/ส “00” หมายถ#ง ไม%ม'ขอม0ลในส% วน
น/(น (วาง)
ต/วอย%างการเขารห/สและถอดรห/ส
ต/วอย%างท'= 1
ถอดรห/สตรง

รห/ส: Y01-70-0-100
ขอม0ลการทNานาย -70- ค%านอยสด 0- ค%ามากสด 100

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว ขอม0ลการทNานายความถ0กตอง 70 เท'ยบจากอ/ตราส% วน 0 ถ#ง 100
ต/วอย%างท'= 2
ถอดรห/สตรง

รห/ส: Y01-00-00-00
ขอม0ลการทNานาย-วาง-วาง-วาง

ความหมายท'=ปร/บปรงแลว ขอม0ลการทNานาย (ใชสNาหร/บกรณ'ท'=ตองการเพ'ยงระบว%าขอม0ลท'=ใหน/(นเป*นผล
จากการทNานายโดยไม%ตองระบความแม%นยNา)
6.5

การอางองท'=ต( /ง
ด0มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 2: การระบตNาแหน%งดวยการ
อางองท'=ต( /ง [12]

7. ร3 ปแบบการส9งขอม3ลทไดร7บการเขารห7สแลว
7.1

การเขารห/สและส% งขอม0ลแบบส/(น
10

เม"=อทNาการเขารห/สขอม0ลท/(งหมดแลวใหนNาส% วนชดขอม0ลรห/สท/(งหาส% วนไดแก% ค"อ ส% วนตน (Preamble)
เหตการณ2 (Event) คณสมบ/ตเชงเวลา (Temporal Property) คณสมบ/ตการทNานาย (Prediction Property) และ
การอางองท'=ต( /ง (Location Referencing) มาเข'ยนรวมเขาดวยก/น แลวค/น= ดวยเคร"=องหมาย “;” ลNาด/บการเข'ยน
ค"อ
ลNาด/บการต'ความ: ส%วนตน;เหตการณ2;คณสมบ/ตเชงเวลา;คณสมบ/ตการทNานาย;การอางองท'=ต(/ง
ต/ ว อ ย% า ง 14750-20060919T1930-00;A07-01-15-27;Y02-20060919T19:30-00-64;Y01-70-0-100;1.0.0S,2135,2139-0,400- n,p;

ชดรห/สขางตนสามารถสรปและแปลความหมายแยกเป*นส% วน ๆ ด/งแสดงในตารางท'= 1
ตารางท 1 แปลความหมายรห7สแต9ละส9วน
รห/ส
14750-20060919T1930-00
A07-01-15-27
Y02-20060919T1930-00-64
Y01-70-0-100
1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p

7.2

ความหมาย
เหตการณ2รห/สประจNาต/ว 14750 ทNาการเขารห/สเม"อ= 19 ก/นยายน 2549 เวลา 19:30 น.
การจราจรตดข/ด อ/ตราเร*วเฉล'=ยเท%าก/บ 15 กโลเมตรต%อช/ว= โมง
เหตการณ2เร= มเกด 19 ก/นยายน 2549 เวลา 19:30 น. และไม%อาจคาดการณ2เวลาส( นสดได
ขอม0ลการทNานายความถ0กตอง 70 เท'ยบจากอ/ตราส% วน 0 ถ#ง 100 หร"อ 70 %
ชดท'=ต(/งอางองร% นท'= 1.0.0 เหตการณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนช%วงถนน (segment)
โดยม'จดเร= มตนจากท'=ต(/งอางองรห/ส 2135 วางต/วไปจนถ#งท'=ต(/งอางองรห/ส 2139 และม'
ระยะว/ดเพ=มต%อออกไปอ'ก 400 เมตร ไปในทศบวก

การเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล
เพ"=อความกระช/บ การเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอลอาจทNาในล/กษณะอย%างง%าย (แบบ
สาม/ญ) โดยม'โครงสรางตามเคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอลท'=แสดงในร0ปท'= 2
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<!-- ******************************************************** -->
<!-- *********** Traffic Message Schema by NECTEC *********** -->
<!-- ******************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="TrafficMessage">
<xs:complexType>
<xs:element name="Preamble" type="xs:string">
<xs:element name="Location">
<xs:choice>
<xs:element name="Point" type="xs:string"/>
<xs:element name="Segment" type="xs:string"/>
<xs:element name="Area" type="xs:string"/>
<xs:element name="MultiPoint">
<xs:complexType>
<xs:element name="PointMember" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MultiSegment">
<xs:complexType>
<xs:element name="SegmentMember" maxOccurs="unbounded"
type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MultiArea" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:element name="AreaMember" maxOccurs="unbounded"
type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:element>
<xs:element name="Event" type="xs:string">
<xs:element name="Temporal" type="xs:string">
<xs:element name="Prediction" type="xs:string">
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

ร3 ปท 2 เคาร9างเอRกซ=เอRมแอลของ TrafficMessage แบบสาม7ญ หรอ แบบง9าย
ภายใต <TrafficMessage> ประกอบดวยแท*กหล/ก 5 แท*ก ค"อ <Preamble> <Location> <Event>
<Temporal> และ <Prediction> เฉพาะส% วนโครงสรางของ <Location> น/(นม'ความซ/บซอนมากข#(น กล%าว
ค"อ ประกอบดวย <Point> <Segment> <Area> <MultiPoint> <MultiSegment> และ <MultiArea> ท/(งน'(เพ"=อ
ใหสามารถรองร/บการแจงขอม0ลจราจรท'=ม'ผลกระทบก/บหลาย ๆ location พรอมก/นได
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ต/วอย%างเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลท'=เขารห/สแลวแสดงอย0ใ% นร0ปท'= 3 ซ#=งจะส/งเกตไดว%าเป*นการนNาเอาการเขารห/ส
แบบส/(นมาเข'ยนกNาก/บในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple
trafficmessage.xsd">
<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
<Segment>1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p</Segment>
</Location>
<Event>A07-01-15-27</Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

รปท 3 ตวอยางการเขารหสในรปแบบภาษาเอกซเอมแอลแบบสามญ หร"อ แบบงาย
รปท 4 แสดงต!วอย$ งเอกส รเอ'กซ)เอ'มแอลทเข- รห!สแล-วกรณก รแจ-งข-อมลจร จรทมผลกระทบก!บหล ย
ๆ
location
พ
รอ
ม
ก!
น
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple
trafficmessage.xsd">
<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
<MultiSegment>
<SegmentMember>1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p</SegmentMember>
<SegmentMember>1.0.0-S,2139,2141-0,0-n,n</SegmentMember>
</MultiSegment>
</Location>
<Event>A07-01-15-27</Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

ร3 ปท 4 ต7วอย9างการเขารห7สในร3 ปแบบภาษาเอRกซ=เอRมแอลแบบสาม7ญ
กรณขอม3ลจราจรมผลกระทบหลาย location
นอกจากน'(ย/งอาจนNามาเขารห/สดวยภาษาเอ*กซ2เอ*มแอลแบบเต*มร0ปได ซ#=งจะม'การแยกเน"(อหาส% วนต%าง ๆ ตาม
โครงสรางท'=อธบายไวในโครงสรางการเขารห/สในห7วขอ 6 การเขารห7สขอม3ลจราจรและขอม3ลทเกยวของ
และสNาหร/บเคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอลของ TrafficMessage แบบเต*มร0ปแสดงอย0ใ% นร0ปท'= 5 ขอใหส/งเกตว%าส% วน
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ของโครงสรางของ Location จะอางองไปย/งโครงสรางท'=กาN หนดไวแลวใน “มาตรฐานการใหบรการและ
แลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 2: การระบตNาแหน%งดวยการอางองท'=ต( /ง [12]”
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<!-- ******************************************************** -->
<!-- *********** Traffic Message Schema by NECTEC *********** -->
<!-- ******************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/trafficmessage/full"
xmlns:loc="http://traffic.thai.net/locationref"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<!------------------------------------------------------->
<!------------- Definition of base elements ------------->
<xs:simpleType name="textDescription">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<!------------------------------------------------------->
<xs:element name="TrafficMessage">
<xs:complexType>
<xs:element name="Preamble">
<xs:complexType>
<xs:element name="eventId" type="xs:string"/>
<xs:element name="dateTime" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="resultOf" type="xs:string"/>
<xs:element name="description"
minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="loc:Location"/>
<xs:element name="Event">
<xs:complexType>
<xs:element name="eventCode" type="xs:string"/>
<xs:element name="quantType" type="xs:string"/>
<xs:element name="quantity" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="unitOfMeasure" type="xs:string"/>
<xs:element name="description"
minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Temporal">
<xs:complexType>
<xs:element name="startAt" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="period" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="unitOfMeasure" type="xs:string"/>
<xs:element name="description"
minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Prediction" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:element name="accuracyValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="minimumValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="maximumValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="description"
minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

ร3 ปท 5 เคาร9างเอRกซ=เอRมแอลของ TrafficMessage แบบเตRมร3 ป
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7.3

การใส% ขอม0ลเสรมอ"=นนอกเหน"อจากท'=กาN หนดไวในการเขารห/ส
มาตรฐานน'(อนญาตใหสามารถส% งขอม0ลอ"=นท'=อย0น% อกเหน"อจากท'=กาN หนดไวในตารางรห/ส ก.1 ถ#ง ก.14 ได
ซ#=งล/กษณะเช%นน'(อาจม'ความจNาเป*นในบางกรณ' เช%น ตารางรห/สต%าง ๆ ท'=กาN หนดไวในมาตรฐานไม%รองร/บ
เหตการณ2ท'=กาN ล/งตองการเขารห/ส หร"อผ0ใหขอม0ลตองการระบรายละเอ'ยดอ"=นเสรมไปดวยในล/กษณะ
ขอความ ท/(งน'(ขอความเสรมด/งกล%าวจะตองม'คณล/กษณะด/งน'(
1) สNาหร/บการเขารห/สแบบส/(นและร0ปแบบเอ*กซ2เอ*มแอลแบบสาม/ญ จะตองเร= มตนดวยเคร"=องหมาย “#”
แลวจ#งตามดวยขอความ โดยนNาขอความน'(เขาไปต%อทายหร"อแทนท'ร= ห/ส แลวแต%กรณ'
2) กรณ'เขารห/สในร0ปแบบเอ*กซ2เอ*มแอลแบบเต*มร0ป ใหใส% ขอความเสรมเขาไวในแท*กช"=อ <description>
ตามโครงสรางท'=แสดงอย0ใ% นเคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอลในร0ปท'= 4 และด0ต/วอย%างการแทรกไดในร0ปท'= 5
3) จ/ดทNาเป*นขอความเชงบรรยาย (text) ภาษาใดก*ได
4) อนญาตใหแทรกขอความเสรมเขาไปผนวกต%อทายไดท'=ชดรห/สทกกล%ม ไดแก% ขอม0ลส% วนตน เหตการณ2
คณสมบ/ตเชงเวลา คณสมบ/ตการทNานาย และการอางองท'=ต(/ง ท/(งน'(อาศ/ยหล/กการเด'ยวก/นก/บท'=กล%าวใน
ขอ 1 ถ#ง 3
สNาหร/บจNานวนอ/กขระของขอความเสรมด/งกล%าว มาตรฐานน'(ไม%จNาก/ดเอาไวและอนญาตใหผ0พ/ฒนาระบบ
สามารถปร/บใชไดตามท'=เห*นว%าเหมาะสมก/บสภาพแวดลอมการทNางาน
ต/วอย%างการผนวกขอม0ลเสรมเขาไปก/บการเขารห/สแบบส/(น
- กรณ'แทรกขอความเขาไปทายรห/สกล%มท'=ตองการ ใหนNาขอความต%อทายรห/ส
ลNาด/บการต'ความ: สวนตน;เหตการณ;คณสมบตเชงเวลา;คณสมบตการทานาย;การอางองท!ต"ง
ต/วอย%าง 14750-20060919T1930-00;A07-01-15-27#อตราเรวประมาณดวยสายตา;Y02-20060919T19:30-0064;Y01-70-0-100;1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p#ถนนพญาไท:(แยกพญาไท)-(แยกราชเทว);

- กรณ'ไม%ม'รห/สท'=เหมาะสมสNาหร/บเขารห/สเหตการณ2 ใหนNาขอความมาแทนท'ร= ห/ส (ต/ดส% วนของรห/ส
ออกเหล"อแต%ส%วนขอความเสรม)
ลNาด/บการต'ความ: สวนตน;เหตการณ;คณสมบตเชงเวลา;คณสมบตการทานาย;การอางองท!ต"ง
ต/ ว อย% า ง 14750-20060919T1930-00;#ขอความส#า หรบเหต& ก ารณ' ;Y02-20060919T19:30-00-64;1.0.0S,2135,2139-0,400-n,p;
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ต/วอย%างการผนวกขอม0ลเสรมเขาไปก/บการการเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple
trafficmessage.xsd">
<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p#ถนนพญ ไท:(แยกพญ ไท)-(แยกร ชเทว)
</Location>
<Event>A07-01-15-27#อ!ตร เร'วประม ณด-วยส ยต </Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

ร3 ปท 6 ต7วอย9างการแทรกขอความเขาไปทายรห7สกล69มทตองการ ในร3 ปแบบภาษาเอRกซ=เอRมแอลแบบสาม7ญ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation=" http://traffic.thai.net/trafficmessage/full
trafficmessage.xsd">
<Preamble>
<eventId>25877046</eventId>
<dateTime>20090811T104025</dateTime>
<resultOf>0</resultOf>
</Preamble>
<Location>
<version>1.0.0</version>
<Segment>
<From>
<locCode>23005</locCode>
<offset>0</offset>
<direction>n</direction>
</From>
<To>
<locCode>23006</locCode>
<offset>0</offset>
<direction>n</direction>
</To>
</Segment>
<description>102 ถนนพญ ไท:(แยกพญ ไท)-(แยกร ชเทว)</description>
</Location>
<Event>
<eventCode>A12</eventCode>
<quantType>51</quantType>
<quantity>2</quantity>
<unitOfMeasure>0</unitOfMeasure>
<description>ประม ณด-วยส ยต จ กกล-องวงจรป;ด</description>
</Event>
<Temporal>
<startAt>20090811T103227</startAt>
<period>0</period>
<unitOfMeasure>dyn</unitOfMeasure>
</Temporal>
</TrafficMessage>

ร3 ปท 7 ต7วอย9างการแทรกขอความเขาไปในแทRก <description> ในร3 ปแบบเอRกซ=เอRมแอลแบบเตRมร3 ป
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ภาคผนวก ก.
ตารางแสดงหมวดหม39เหต6การณ=ทกNาหนดรห7สไวล9วงหนา
ตาราง ก.1 หมวด A: Level of Service (Traffic Problem)
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

เหตการณ2
Stationary traffic
Queuing traffic
Slow traffic
Stop and go
Traffic building up
Traffic flowing freely
Traffic congestion
Traffic easing
Heavy traffic
Traffic heavier than normal
Traffic very much heavier than normal

12 Traffic behavior

13 Travel time

คNาแปล
การจราจรหยดน=ง
การจราจรม'แถวคอยสะสม
การจราจรเคล"=อนต/วชา
การจราจรเคล"=อนต/วสล/บหยดน=ง
การจราจรเร= มม'ทายแถวสะสม
การจราจรคล%องต/ว
การจราจรตดข/ด
การจราจรเร= มเบาบาง
การจราจรหนาแน%น เคล"=อนต/วได
การจราจรหนาแน%นกว%าปกต (เท'ยบก/บบรเวณเด'ยวก/น)
การจราจรหนาแน%นกว%าปกตมาก (เท'ยบก/บบรเวณเด'ยวก/น
แต%ต%างเวลา)
พฤตกรรมการจราจร (เป*นคNากลาง ๆ สNาหร/บอธบายสภาพ
การจราจร ใชสNาหร/บกรณ'ผ0ใหขอม0ลไม%ตองการต/ดสนว%า
สภาพการจราจรเป*นอย%างไร แต%ตองการใหขอม0ลดบแก%
ผ0ร/บ เพ"=อนNาไปประมวลผลเอง เช%น ตองการบอกเพ'ยง
อ/ตราเร*วเฉล'=ยโดยไม%ตองการต/ดสนว%าการจราจรตดข/ด
หร"อไม%)
ระยะเวลาเดนทาง
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ตาราง ก.2 หมวด B: Vehicle Incident/Accidents
รห/ส

เหตการณ2

YA

Accident
Overturned vehicle
Broken down vehicle
Multi-vehicle accident (involving Q
vehicles)
Bus accident
Lorry accident
Accident involving hazardous material
Fuel spillage accident
Chemical spillage accident
Oil spillage accident
Vehicles slowing to look at
Jack-knifed trailer
Jack-knifed caravan
Jack-knifed articulated lorry
Vehicle fire
Vehicle spun around
Accident investigation work
Secondary accident
All accidents cleared, no problems to report
Incident/Accident cleared

YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
7A
7B

คNาแปล
อบ/ตเหต
รถพลกควN=า
รถเส'ย
อบ/ตเหตรถยนต2ต%อเน"=อง
อบ/ตเหตรถโดยสาร
อบ/ตเหตรถบรรทก
อบ/ตเหตรถบรรทกว/ตถอ/นตราย
อบ/ตเหตเช"(อเพลงร/=ว
อบ/ตเหตสารเคม'ร=ว/
อบ/ตเหตนN(าม/นร/=ว
รถชะลอความเร*วเพ"=อด0เหตการณ2
รถพ%วงเส'ยหล/ก
รถขบวนเส'ยหล/ก
รถบรรทกเส'ยหล/ก
รถยนต2ไฟลกไหม
รถยนต2หมนเส'ยหล/ก
งานส"บสวนอบ/ตเหต
อบ/ตเหตซN(าซอน
อบ/ตเหตไดร/บการคล'=คลายหมดแลว ไม%พบป/ญหา
เหตการณ2/อบ/ตเหตคล'ค= ลาย

หมายเหต6 - รห/สต/(งแต% YA ถ#ง 67 (จNานวน 224 รห/ส) จ/ดสรรไวสNาหร/บเหตการณ2และอบ/ตเหตท'=ไม%ไดเกดจากการจ/ดหม0%
- สถานะป/จจบ/น ตาราง ก.2 บรรจเหตการณ2เอาไว 20 เหตการณ2 แต%หากตองการเพ=มเตมอ'กในอนาคตก*สามารถทNาได
(รองร/บไดอ'ก 204 เหตการณ2)
- รห/สต/(งแต% 7A ถ#ง 77 (จNานวน 32 รห/ส) จ/ดสรรไวสNาหร/บการแจงยกเลกหร"อการท'=อบ/ตเหต/ เหตการณ2 ไดร/บการ
คล'=คลายแลว หร"อการบรหารจ/ดการอ"=น ๆ
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- สNาหร/บรห/สต/(งแต% AA ถ#ง X7 (จNานวน 768 รห/ส) จ/ดสรรไวสNาหร/บการจ/ดหม0% (combination) โดยเกดจากการรวมก/น
ของรห/สสองต/วระหว%าง ประเภทรถ (ด0ตาราง ง.1) และล/กษณะอบ/ตเหต (ด0ตาราง ง.2)
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ตาราง ก.3 หมวด C: Closures
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เหตการณ2

คNาแปล

Road closed
Lane(s) closed
Left lane(s) closed
Right lance(s) closed
Center lane(s) closed
Q lanes closed
Hard shoulder closed
Emergency lane(s) closed
Overtaking lane(s) closed
Crawler (slow vehicle) lane closed
Bridge closed
Tunnel closed
Entry ramp (slip road) closed
Exit ramp (slip road) closed
Road blocked
Lane(s) blocked
Left lane(s) blocked
Right lance(s) blocked
Center lane(s) blocked
Q lanes blocked
Hard shoulder blocked
Emergency lane(s) blocked
Overtaking lane(s) blocked
Crawler (slow vehicle) lane blocked
Bridge blocked
Tunnel blocked
Entry ramp (slip road) blocked
Exit ramp (slip road) blocked
No motor

ถนนปด
ช%องจราจรปด
ช%องจราจรซายปด
ช%องจราจรขวาปด
ช%องจราจรกลางปด
ช%องจราจร Q ปด
ไหล%ทางปด
ช%องจราจรฉกเฉนปด
ช%องจราจรสNาหร/บแซงปด
ช%องจราจรสNาหร/บรถชาปด
สะพานปด
อโมงค2ปด
ทางเขาปด
ทางออกปด
ถนนถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรซายถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรขวาถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรกลางถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจร Q ถ0กก'ดขวาง
ไหล%ทางถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรฉกเฉนถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรสNาหร/บแซงถ0กก'ดขวาง
ช%องจราจรสNาหร/บรถชาถ0กก'ดขวาง
สะพานถ0กก'ดขวาง
อโมงค2ถ0กก'ดขวาง
ทางเขาถ0กก'ดขวาง
ทางออกถ0กก'ดขวาง
หามรถยนต2เขา
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รห/ส
เหตการณ2
คNาแปล
90 Closure(s) removed
ยกเลกการปดใชงาน
91 Obstruction(s) cleared
เคล"=อนยายส= งก'ดขวางออกแลว
ตาราง ก.4 หมวด D: Lane Restrictions
รห/ส
01
02
03
04

เหตการณ2
Carriage way reduced
Carriage way reduced to Q lane
Contraflow
Narrow Lane

คNาแปล
ม'การลดช%องจราจร
ลดช%องจราจรเหล"อ Q ช%อง
ม'การจราจรสวนทาง
ช%องจราจรแคบ

ตาราง ก.5 หมวด E: Roadworks
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90

เหตการณ2
Road works (repairing)
Long-term roadworks
Construction work
Maintenance work
Resurfacing work
Road marking work
Slow moving maintenance vehicle
Bridge demolition
Building demolition
Roadwork clearance in progress
Roadwork cleared

คNาแปล
กNาล/งซ%อมถนน
งานถนนระยะยาว
งานก%อสราง
งานซ%อมบNารง
งานทNาผวการจราจร
งานต'เสนการจราจร
รถซ%อมบNารงเคล"=อนท'=ชา
ม'การทNาลายสะพาน
ม'การทNาลายอาคาร
อย0ร% ะหว%างการเก*บยายงานถนน
เสร*จส( นงานถนน
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ตาราง ก.6 หมวด F: Obstruction Hazards
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
90

เหตการณ2

คNาแปล

Flooding
Fire
Rescue and recovery work in progress.
Clearance work
Gas leak
Fallen tree
Rock fall
Animal
Large animal
Herd of animal
People
Children
Fallen power cable
Fallen power pole
Collapsed billboard
Storm damage
Road free again
Road cleared

นN(าท%วม
ไฟไหม (ไหมขางทางในล/กษณะท'=เป*นอ/นตราย)
อย0ร% ะหว%างการก0ภ/ย
งานเก*บยาย
ก’าซร/=ว (บรเวณถนน และอาจก%ออ/นตราย)
ตนไมลม (ขวางทาง)
หนตกบนถนน (และอาจก%ออ/นตราย)
ม'ส/ตว2บนถนน
ม'ส/ตว2ใหญ%บนถนน
ม'ฝ0งส/ตว2บนถนน
กล%มคนบนถนน
เด*กบนถนน
สายไฟฟาตก
เสาไฟฟาลม
ปายโฆษณาลม
ซากเส'ยหายจากพาย
ถนนกล/บมาใชไดตามปกตอ'กคร/(ง
ถนนปลอดส= งก'ดขวาง

ตาราง ก.7 หมวด G: Road Conditions
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09

เหตการณ2

คNาแปล

Impassable
Almost impassable
Hazardous driving conditions
Extremely hazardous driving conditions
Difficult driving conditions
Passable with care
Impassable for heavy vehicles
Impassable for vehicles with trailers
Mud on road

ไม%สามารถผ%านได
ผ%านไดโดยยาก
เป*นอ/นตรายต%อการข/บข'=
เป*นอ/นตรายอย%างมากต%อการข/บข'=
สรางความลNาบากในการข/บข'=
ผ%านไดโดยใชความระม/ดระว/ง
รถใหญ%ผา% นไม%ได
รถพ%วงผ%านไม%ได
ม'โคลนบนพ"(นถนน
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10 Oil on road
11 Driving conditions improved
รห/ส
01
02
03
04
05
90

ม'น( Nาม/นบนพ"(นถนน (และอาจก%ออ/นตราย)
สภาพการข/บข'ด= 'ข( #นแลว
ตาราง ก.8 หมวด H: Weather

เหตการณ2

คNาแปล

Thunderstorms
Heavy rain
Rain
Hail
Dense fog
Weather situation improved

พายฝนฟาคนอง
ฝนตกหน/ก
ฝนตก
ล0กเห*บตก
หมอกลงหน/ก
สภาพอากาศด'ข( #นแลว
ตาราง ก.9 หมวด P: Activities

รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

เหตการณ2

คNาแปล

Major event
Sport event meeting
Fair
Trade fair
Book fair
Security alert
Concert
Evacuation
Strike
Parade
Graduation event
Ceremonial event
Demonstration
Mob
Bomb alert
Police check point

ม'งานใหญ%
ม'เกมก'ฬา
งานแสดง/ การจ/ดงาน
งานแสดงสนคา
งานหน/งส"อ
ม'การเต"อนการร/กษาความปลอดภ/ย
งานคอนเสร2ต
การอพยพเคล"=อนยาย
การหยดงานประทวง
ขบวนพาเหรด
พธ'จบการศ#กษา
งานเฉลมฉลอง
ม'การประทวง
ม'การชมนม
ม'การเต"อนว/ตถระเบด
ด%านตNารวจ
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รห/ส
เหตการณ2
17 Terrorist incident
90 Event cleared

คNาแปล
เหตการณ2ก%อการราย
สถานการณ2คล'=คลาย
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ตาราง ก.10 หมวด Q: Delays/Cancellations
รห/ส
01 Delay

เหตการณ2

คNาแปล
ล%าชา

ตาราง ก.11 หมวด T: Traffic Equipment Status
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

เหตการณ2
Traffic light not working
Traffic lights working incorrectly
Temporary traffic lights not working
Temporary traffic lights working incorrectly
Level crossing failure
Variable message signs not working
Variable message signs working incorrectly
Variable message signs operating
Emergency telephones not working
Ramp control signals not working
Ramp control signals working incorrectly
Tunnel ventilation not working
Emergency call facilities restored
Traffic signals repaired
Level crossing now working normally
Power failure

คNาแปล
ส/ญญาณไฟจราจรไม%ทNางาน
ส/ญญาณไฟจราจรทNางานผดปกต
ส/ญญาณไฟจราจรไม%ทNางานช/ว= คราว
ส/ญญาณไฟจราจรทNางานผดปกตช/ว= คราว
ไมก/(นรถไฟทNางานข/ดของ
ปายปร/บเปล'=ยนขอความไม%ทNางาน
ปายปร/บเปล'=ยนขอความทNางานผดปกต
ปายปร/บเปล'=ยนขอความทNางาน
โทรศ/พท2ฉกเฉนไม%ทNางาน
ส/ญญาณควบคมช%องทางข#(น/ลงไม%ทNางาน
ส/ญญาณควบคมช%องทางข#(น/ลงทNางานผดปกต
ระบบหมนเว'ยนอากาศในอโมงค2ไม%ทNางาน
ระบบขอความช%วยเหล"อฉกเฉนทNางาน
ส/ญญาณจราจรไดร/บการซ%อมแซม
ไมก/(นรถไฟทNางานปกต
ไฟฟาข/ดของ

ตาราง ก.12 หมวด U: Traffic Regulations
รห/ส
01 No left turn
02 No right turn

เหตการณ2

คNาแปล
หามเล'(ยวซาย
หามเล'(ยวขวา
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ตาราง ก.13 หมวด X: Parking
รห/ส
01
02
03
04
05
06
07
08
09

เหตการณ2

คNาแปล

Car park full
No parking
% full
No parking spaces available
Only a few parking spaces available
Q parking spaces available
No park and ride information available
No parking information available
No problems to report with park and ride
services

ท'=จอดรถเต*ม
หามจอด
เต*ม...เปอร2เซนต2
ไม%ม'ท'=จอดรถ
ม'ท'=จอดรถจNาก/ด
ม'ท'=จอดรถว%าง Q ค/น
ไม%ม'ขอม0ลท'=จอดรถเพ"=อต%อรถสาธารณะ
ไม%ม'ขอม0ลท'=จอดรถ
ไม%ม'ป/ญหาเร"=องท'=จอดรถเพ"=อต%อรถสาธารณะ

ตาราง ก.14 หมวด Y: Supplement Information
รห/ส
เหตการณ2
01 Forecast
02 Temporal information

คNาแปล
ขอม0ลเชงทNานายหร"อคาดการณ2
ขอม0ลเชงเวลา
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ภาคผนวก ข.
ตารางขอม3ลเสรมเชงปรมาณและหน9วยการว7ด
ตาราง ข.1 ขอม3ลเสรมเชงปรมาณ และ/หรอ เชงค6ณภาพ (Quantitative and/or Qualitative Supplement)
รห/ส
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
51

เหตการณ2
null
Average Speed
Speed Limit
Queue Length
Traffic length
Length limit
Object length
Visibility range
Height
Height limit
Number of Object
Usage
Remaining
Amount
Severity

ความหมาย
สงวนไวกรณ'ไม%ตองการระบ
อ/ตราเร*วเฉล'=ย
จNาก/ดความเร*วท'=
ระยะแถวคอยของยานพาหนะ
ระยะการก%อต/วของยวดยาน
จNาก/ดความยาว
ความยาวของว/ตถ
ระยะการมองเห*น
ความส0ง
จNาก/ดความส0ง
จNานวนของคน ส/ตว2 ส= งของ
ม'การใชงาน
จNานวนท'เ= หล"ออย0%
ปรมาณ
ระด/บความรนแรง
(ประเมนโดยดลยพนจของบคคลากรซ#=งด0แลขอม0ล)
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ตาราง ข.2 หน9วยการว7ด (Unit of Measure)
รห/ส
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ช"=อ

ความหมาย
null
ว%าง
meter
เมตร
millimeter
มลลเมตร
kilometer
กโลเมตร
quanOfObj
จNานวน
sequence
ลNาด/บ
second
วนาท'
minute
นาท'
hour
ช/ว= โมง
day
ว/น
week
ส/ปดาห2
month
เด"อน
year
ป'
celsius
องศาเซลเซ'ยส
fahrenheit
ฟาเรนไฮต2
ton
ต/น
kilogram
กโลกร/ม
percent
รอยละ
squareMeter
ตารางเมตร
squareKilometer ตารางกโลเมตร
rai
ไร%
ngan
งาน
wa
ตารางวา
kilohertz
กโลเฮร2ตซ2
megahertz
เมกาเฮร2ตซ2

การใชงาน
สงวนไวกรณ'ไม%ตองการระบ
สNาหร/บระยะทาง ความยาว ความส0ง ฯ
สNาหร/บระยะทาง ความยาว ความส0ง ฯ
สNาหร/บระยะทาง ความยาว ความส0ง ฯ
สNาหร/บจNานวนรถยนต2 คน ส/ตว2 หร"อ ส= งของ
สNาหร/บลNาด/บท'= หร"อตNาแหน%งท'= เช%น 1 2 3 …
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บระยะเวลา
สNาหร/บอณหภ0ม
สNาหร/บอณหภ0ม
สNาหร/บนN(าหน/ก
สNาหร/บนN(าหน/ก
สNาหร/บเท'ยบเป*นรอยละ
สNาหร/บระบขนาดพ"(นท'=
สNาหร/บระบขนาดพ"(นท'=
สNาหร/บระบขนาดพ"(นท'=
สNาหร/บระบขนาดพ"(นท'=
สNาหร/บระบขนาดพ"(นท'=
สNาหร/บความถ'=
สNาหร/บความถ'=
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ต/วย%อ
null
m
mil
km
obj
seq
sec
min
hr
day
week
month
year
cel
fah
ton
kg
percent
sqM
sqKm
rai
ngan
sqWa
kHz
MHz

รห/ส
ช"=อ
25 gigahertz
26 mPerSec

ความหมาย
กรใชงาน
กกะเฮร2ตซ2
สNาหร/บความถ'=
เมตรต%อวนาท'
สNาหร/บอ/ตราการเคล"=อนท'=
ตาราง ข.2 หน9วยการว7ด (Unit of Measure) (ต9อ)
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kmPerHr

28
29
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

lane
laneOrder
all
somePart
aLittle
minority
majority
fairlySmall
fairlyMuch
much
medium
small
enormous
tiny
isoDateTime

กโลเมตรต%อ
ช/ว= โมง
จNานวนเลน
เลนลNาด/บท'=
ท/(งหมด
บางส% วน
เล*กนอย
ส% วนนอย
ส% วนใหญ%
ค%อนขางนอย
ค%อนขางมาก
มาก
ปานกลาง
นอย
มากท'=สด
นอยมาก
ว/น-เวลา

64

dynamic

ผ/นแปร

สNาหร/บอ/ตราการเคล"=อนท'=
สNาหร/บระบจNานวนช%องจราจร
สNาหร/บระบลNาด/บท'=ของช%องจราจรท'=สนใจ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
สNาหร/บการกะประมาณอย%างหยาบๆ
ว/นและเวลาโดยระบตาม ISO 8601 [5] (ในท'=น( '
กNาหนดโดยปรยายว%าเป*นเวลาในประเทศไทย
หร"อ เวลา UTC+7 ช/ว= โมง)
สNาหร/บการระบว%าไม%อาจกNาหนดไดช/ดเจน
เน"อ= งจากม'ความแปรผ/นส0ง
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ต/วย%อ
GHz
mps

kmpHr
lane
laneOrd
all
somePart
aLittle
minority
majority
fSmall
fMuch
much
medium
small
enorm
tiny
isoDT

dyn

ภาคผนวก ค.
ตาราง ค. การจNาแนกประเภทรถ *
ลNาด/บ
1

ช"=อประเภท และ ภาพประกอบ
รถจ/กรยาน
1.1 รถจ/กรยาน 2 ลอ

2

รถจ/กรยานยนต2
2.1 รถสามลอเคร"=อง

3

1.2 รถจ/กรยาน 3 ลอ

2.2 รถจ/กรยานยนต2

รถยนต2น/ง= (ไม%เกน 7 คน)
3.1 รถแท*กซ'=

3.2 รถน/ง= แบบเก˜ ง
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2.3 รถสก0ตเตอร2

ตาราง ค. การจNาแนกประเภทรถ (ต9อ)*
4

รถยนต2น/ง= (เกน 7 คน)
4.1 รถพยาบาล

4.2 รถตรวจการ

4.3 รถต0

5

รถโดยสารขนาดเล*ก
5.1 รถสองแถวเล*ก

6

รถโดยสารขนาดกลาง
6.1 รถเมล2เล*ก

6.2 รถสองแถว
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ตาราง ค การจNาแนกประเภทรถ (ต9อ)*
7

รถโดยสารขนาดใหญ%
7.1 รถโดยสารใหญ%

8

7.2 รถประจNาทาง

รถบรรทกขนาดเล*ก (4 ลอ)
8.1 รถบรรทกเล*ก

8.2 รถปกอ/พ

8.3 รถขยะ

9

รถบรรทกขนาด 2 เพลา (6 ลอ)
9.1 รถบรรทก 6 ลอ

9.2 รถด/บเพลง
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ตาราง ค. การจNาแนกประเภทรถ (ต9อ)*
10 รถบรรทกขนาด 3 เพลา (10 ลอ)
10.1 รถสบลอ

10.2 รถบรรทกนN(าม/น

10.3 รถผสมป0น

10.4 รถด/บเพลง

11 รถบรรทกพ%วง มากกว%า 3 เพลา (Full Trailer)
11.1 รถบรรทกเกน 3 เพลา พ%วงกระบะ

12 รถบรรทกก#=งพ%วง มากกว%า 3 เพลา (Semi - Trailer)
12.1 รถบรรทกเกน 3 เพลา หร"อ รถลากซง
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ตาราง ค. การจNาแนกประเภทรถ (ต9อ)*
13 รถเคร"=องจ/กรและรถด/ดแปลง
13.1 รถต/กดน

13.2 รถแทรกเตอร2ไถนา

13.3 รถอ'แต˜น

13.4 รถมา

13.5 เกว'ยน

14 รถบรรทกว/ตถอ/นตราย
14.1 รถบรรทกสารเคม'และว/ตถอ/นตราย
* ท'=มาของขอม0ล สNาน/กอNานวยความปลอดภ/ย กรมทางหลวง
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ภาคผนวก ง.
ตาราง ง.1 ประเภทรถจNาแนกตามสNาน7กอNานวยความปลอดภ7ย กรมทางหลวง *
ลNาด/บ รห/สรถ
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
7
G
8
H
9
I
10
J
11
K
12
L
13
M
14
N
15
O

ประเภทรถ
ไม%สามารถระบประเภทรถ
จ/กรยาน 2 ลอ และจ/กรยาน 3 ลอ
สามลอเคร"=องและจ/กรยานยนต2
รถยนต2น/ง= (ไม%เกน 7 คน)
รถยนต2น/ง= (เกน 7 คน)
รถโดยสารขนาดเล*ก
รถบรรทกขนาดเล*ก (4 ลอ)
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ%
รถบรรทกขนาด 2 เพลา (6 ลอ)
รถบรรทกขนาด 3 เพลา (10 ลอ)
รถบรรทกพ%วง (มากกว%า 3 เพลา)
รถบรรทกก#=งพ%วง (มากกว%า 3 เพลา)
รถเคร"=องจ/กรและรถด/ดแปลง
รถบรรทกว/ตถอ/นตราย

กล%มรถ (แบ%งตามขนาด)
รถเล*ก
รถเล*ก
รถกลาง
รถกลาง
รถกลาง
รถกลาง
รถใหญ%
รถใหญ%
รถใหญ%
รถใหญ%มาก
รถใหญ%มาก
รถใหญ%มาก
รถใหญ%มาก

* ท'=มาของขอม0ล สNาน/กอNานวยความปลอดภ/ย กรมทางหลวง
หมายเหต6 1. รห/สประเภทรถเป*นอ/กขระเลขฐาน 32 ตาม Base32 Alphabet [7] ซ#ง= ค"อสมาชกของเซ*ต {A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
2. รห/สต/(งแต% A ถ#ง X (จNานวน 24 รห/ส) จ/ดสรรไวสNาหร/บประเภทรถ และย/งเหล"อรห/สใหใชไดอ'ก 9 รห/ส ค"อ P ถ#ง X
สNาหร/บกรณ'ท'=ตองการเพ=มเตมประเภทรถในอนาคต
3. รห/สต/(งแต% Y ถ#ง 7 (จNานวน 8 รห/ส) จ/ดสรรไวสNาหร/บเหตการณ2และอบ/ตเหตท'=ไม%ไดเกดจากการจ/ดหม0% โดยนNาไปใช
เป*นรห/สต/วแรกของเหตการณ2ท'=กาN หนดไวในตาราง ก.2
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ตาราง ง.2 ล7กษณะอ6บ7ตเหต6 *
ลNาด/บ รห/ส
ล/กษณะอบ/ตเหต
1
A ชนก/นขนาดเด'ยวก/น
2
B ชนก/นต%างขนาด
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

ชนคน
ชนเสาไฟฟา
ชนว/ตถส= งของอ"=น
ชนส/ตว2
ชนซN(าซอน
เส'ยหล/ก/พลกควN=า/ตกถนน
ชนรถไฟ
ไฟลกไฟม
เส'ย
นN(าม/นร/=ว
สารเคม'ร=/ว
เช"(อเพลงร/=ว

หมายเหต
รถขนาด หร"อประเภทเด'ยวก/นชนก/น
รถต%างขนาด หร"อต%างประเภทชนก/น (ย#ดรถท'=ใหญ%กว%า
เป*นหล/ก)

เช%น ต0โทรศ/พท2
รวมกรณ'ชนรถท'=ลากจ0งดวยส/ตว2
เกดการชนซN(าซอนหลายค/น
การเส'ยหล/ก เช%น แหกโคง
รถยนต2พง% ชนรถไฟ
ไฟลกไหมรถยนต2
กรณ'รถจอดเส'ยก'ดขวางการจราจร
ถ/งนN(าม/นในต/วรถร/=ว
เช%น รถบรรทกสารเคม'ร=/ว
เช%น รถบรรทกแก*ส หร"อบรรทกนN(าม/นร/=ว

* ด/ดแปลงและเพ=มเตมจากท'=จNาแนกโดย สNาน/กอNานวยความปลอดภ/ย กรมทางหลวง

หมายเหต6 1. รห/สของล/กษณะอบ/ตเหตเป*นอ/กขระเลขฐาน 32 ตาม Base32 Alphabet [7] ซ#=งค"อสมาชกของเซ*ต {A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
2. รห/สท'=เหล"อต/(งแต% O ถ#ง 7 (จNานวน 18 รห/ส) สามารถนNามากNาหนดเป*นล/กษณะอบ/ตเหตเพ=มเตมได หากม'ความ
ตองการเพ=มเตมในอนาคต
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