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มาตรฐานการให
บร�การและแลกเปล��ยน
สารสนเทศเพ��อการจราจร

ส@วนท�� 2: การระบ6ตCาแหน@งด
วยการอ
างอ�งท��ต7Eง
1.  ขอบข@าย

การอ�างอ�งเช�งท'=ต/(ง (location referencing) ท'=กล%าวถ#งในมาตรฐานน'( ได�ร/บการออกแบบข#(นเพ"=อใช�ส@าหร/บอ�างอ�งถ#ง
ต@าแหน%งของเหต�การณ2หร"อข�อม0ลด�านการจราจรท'=เก�ดตามท'=ต%าง ๆ ส/มพ/นธ2ก/บถนนและส�=งรอบข�างถนน เม"=อ
กล%าวถ#งเหต�การณ2ต%าง ๆ หร"อข�อม0ลต%าง ๆ ก*จะอ�างอ�งก/บท'=ต/(งอ�างอ�งท'=ตกลงก/นไว�ล%วงหน�าระหว%างผ0�ให�และผ0�ร/บ
ข�อม0ล 

ในมาตรฐานน'( ได�อ�างอ�งว�ธ'การค/ดเล"อกและสร�างท'=ต/(งอ�างอ�งจากมาตรฐาน ISO 14819-3 ซ#=งเป*นการอ�างอ�งเช�งท'=
ต/(งส@าหร/บ ALERT-C [1] ท'=ต/(งอ�างอ�งท'=ได�จากเทคน�คใน ISO 14819-3 ด/งกล%าว ถ0กน@ามาประย�กต2ส@าหร/บสภาพ
แวดล�อมท'=ผ0�ให�และผ0�ร/บข�อม0ลจราจรซ#=งใช�งานแผนท'=คนละช�ดก /น และอาจม'ความแตกต%างในแง%มาตราส%วน
แผนท'= ความถ0กต�องเช�งต@าแหน%ง ความละเอ'ยด ตลอดจนความท/นสม/ยของแผนท'= สามารถส"=อสารอ�างอ�งต@าแหน%ง
เพ"=อใช�ส@าหร/บเป*นท'=ต/(งอ�างอ�งระหว%างช�ดข�อม0ลภ0ม�ศาสตร2ระหว%างก/นได� (ในท'=น'( เน�นไปท'=ข�อม0ลถนนและท'=
เก'=ยวข�องก/บถนน)    การอ�างอ�งท'=ต/(งใหม%จากท'=ต/(งท'=ก @าหนดไว�ล%วงหน�าเหล%าน'(ช%วยให�ผ0�ให�บร�การและผ0�ร/บบร�การ
สารสนเทศสามารถเข�าใจได�ตรงก/นถ#งท'=ต/(งและต@าแหน%งต%าง ๆ ท'=ใช�ในการอธ�บายเหต�การณ2หร"อให�ข�อม0ลด�าน
การจราจร ท/(งน'(การอ�างอ�งเช�งท'=ต/(งด/งกล%าวม�ได�อ�างอ�งก/นโดยอาศ/ยข�อม0ลพ�ก/ดอย%างเด'ยว เน"=องจากช�ดข�อม0ล
ภ0ม�ศาสตร2ซ#=งม'ท'=มาในการจ/ดท@าแตกต%างก/น อาจม'ค%าพ�ก/ดส@าหร/บท'=ต/(งของส�=งเด'ยวก/นไม%ตรงก/นก*เป*นได�ต�อง
อาศ/ยข�อม0ลอ"=นประกอบ

มาตรฐานท'=พ/ฒนาข#(นน'(น@าเสนอโครงสร�างของข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�ง และว�ธ'การเข�ารห/สเพ"=อส%งข�อม0ลส"=อสารก/น
ระหว%างผ0�ร/บและผ0�ส%งข�อม0ล พาราม�เตอร2ต%าง ๆ ท'=น@ามาเข�ารห/สน/(นท@าให�ผ0�ส%งข�อม0ลสามารถระบ�ได�ช/ดเจนถ#งจ�ด 
หร"อช%วงถนน ท'=ม'ความละเอ'ยดและเป*นพลว/ต (dynamic) ได� ไม%จ@าเป*นต�องถ0กก@าหนดตายต/วไว�ล%วงหน�า จ#ง
เหมาะส@าหร/บการใช�การอ�างอ�งท'=ต/(งน'( ในการรายงานข�อม0ลหร"อเหต�การณ2ซ#=งม'ความผ/นแปรส0ง เช%น ข�อม0ลจราจร
ต�ดข/ด ระยะแถวคอยของรถยนต2 (queue length) ข�อม0ลต@าแหน%งการเก�ดอ�บ/ต�เหต� ข�อม0ลต@าแหน%งจ�ดก%อสร�าง หร"อ
งานพ�ธ'ต%าง ๆ นอกจากน'( ย/งสามารถใช�รายงานเหต�การณ2ท'=ม'ผลกระทบเป*นวงกว�างได�ด�วย เช%น การเก�ดหมอก
หนาท#บปกคล�มพ"(นท'= โดยใช�ท'=ต/(งอ�างอ�งประเภทพ"(นท'=

1
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ส@าหร/บข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งซ#=งจะใช�เป*นช�ดข�อม0ลหล/กส@าหร/บอ�างอ�งท'=ต/(งระหว%างก/นน/(นม'รายละเอ'ยดเบ"(องต�นใน
ภาคผนวก ก และแสดงต/วอย%างอย0%ใน ภาคผนวก ข

มาตรฐานน'(ไม%รวมถ#งข�อก@าหนดส@าหร/บ
- การออกแบบและพ/ฒนาโปรแกรมคอมพ�วเตอร2
- ภาษาท'=ใช�ในการพ/ฒนาโปรแกรม
- การออกแบบฐานข�อม0ลในระด/บกายภาพ (physical design)

2.  มาตรฐานท��เก��ยวข
อง
มาตรฐานน'(ม'การอ�างอ�งหร"อเก'=ยวข�องก/บอ'กสองมาตรฐาน ค"อ

2.1 มาตรฐานการให�บร�การและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส%วนท'= 1: เกณฑ2ว�ธ'การร�องขอและตอบ
กล/บ (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 1: Request and Response Protocol),  
2552

2.2 มาตรฐานการให�บร�การและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส%วนท'= 3: การเข�ารห/สเหต�การณ2และ
สารสนเทศสภาพจราจร (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 3: Traffic Event and 
Information Coding), ศ0นย2เทคโนโลย'อ�เล*กทรอน�กส2และคอมพ�วเตอร2แห%งชาต�, 2552

3.  บทน�ยาม
3.1 การก@าหนดหร"อระบ�จ�ดท'=ไม%แน%นอนตายต/ว (dynamic point)

การก@าหนดหร"อระบ�จ�ดท'=ไม%แน%นอนตายต/ว ข#(นก/บความต�องการในขณะน/(น ๆ หร"อ ตามสถานการณ2ท'=
ก @าล/งสนใจ (ในท'=น'(จ�ดด/งกล%าวจะวางต/วตามแนวถนน)

3.2 การแบ%งช%วงถนนแบบพลว/ต (dynamic segmentation)

การระบ�หร"อแบ%งถนนออกเป*นช%วงท'=ไม%แน%นอนตายต/ว ข#(นก/บความต�องการในขณะน/(น ๆ หร"อ ตาม
สถานการณ2ท'=ก @าล/งสนใจ (ในท'=น'(จ�ดด/งกล%าวจะวางต/วตามแนวถนน)

3.3 การอ�างอ�งเช�งท'=ต/(ง หร"อ การอ�างอ�งท'=ต/(ง (location referencing) 

การระบ�ท'=ต/(งหร"อต@าแหน%งใด ๆ โดยการอ�างอ�งจากท'=ต/(งอ�างอ�ง (referenced location) ท'=ได�ม'การตกลงก/น
ไว�ล%วงหน�า

3.4 เค�าร%างเอ*กซ2เอ*มแอล (XML schema)
2
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ภาพวาด แผนผ/ง หร"อค@าอธ�บายเก'=ยวก/บโครงสร�างของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลรวมท/(งใช�ส@าหร/บตรวจสอบ
ความถ0กต�อง ของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลด0รายละเอ'ยดได�จาก [8]

3.5 คลาส  (class)

แม%แบบหร"อพ�มพ2เข'ยวเพ"=อน@าไปใช�ส@าหร/บสร�างอ*อบเจกต2โดยเป*นการก@าหนดค%าล/กษณะประจ@า และ
ถ%ายทอดการปฏ�บ/ต�การให�

3.6 คลาสล0ก (sub class)

คลาสท'=เก�ดจากการร/บถ%ายทอดค�ณสมบ/ต�มาจากคลาสอ"=น และอาจม'ค�ณสมบ/ต�แตกต%างหร"อเพ�=มเต�มจาก
คลาสแม%

3.7 คลาสแม%  (super class)

แม%แบบหร"อพ�มพ2เข'ยวเพ"=อน@าไปใช�ส@าหร/บสร�างคลาสล0ก โดยเป*นการถ%ายค�ณสมบ/ต�ต%าง ๆ ส"บทอดต%อไป
ย/งคลาสล0กด/งกล%าว

3.8 ท'เอ*มซ' (Traffic Message Channel; TMC)

มาตรฐานช�ดหน#=งส@าหร/บการเผยแพร%ข�อม0ลจราจร [1] [2] [3]

3.9 ท'=ต/(ง (location)

สถานท'=หร"อต@าแหน%งทางภ0ม�ศาสตร2ท'=สามารถระบ�หร"อจ@าแนกได� (identifiable)

3.10 ท'=ต/(งอ�างอ�ง (referenced location)

ท'=ต/(งท'=ใช�ส@าหร/บอ�างอ�ง เพ"=อก @าหนดหร"อระบ�ต@าแหน%งของเหต�การณ2ท'=ต�องการรายงาน

3.11 ท'=ต/(งอ�างอ�งท�ต�ยภ0ม� (secondary referenced location)

ท'=ต/(งอ�างอ�งล@าด/บท'=สองท'=ต�องการอ�างถ#ง  ในการอ�างอ�งท'=ต/(งคร/( งน/(น ๆ

3.12 ท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�  (primary referenced location)

ท'=ต/(งอ�างอ�งแรกท'=เร�=มพ�จารณา ในการอ�างอ�งท'=ต/(งคร/( งน/(น ๆ

3.13 ผ0�ร/บบร�การสารสนเทศจราจร

บ�คคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพ�วเตอร2ท'=ท@าหน�าท'=ร�องขอบร�การสารสนเทศจราจร
3
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3.14 ผ0�ให�บร�การสารสนเทศจราจร

บ�คคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพ�วเตอร2ท'=ท@าหน�าท'=ให�บร�การสารสนเทศจราจร

3.15 รถ (vehicle)

ยานพาหนะท�กชน�ดท'=ใช�ในการขนส%งทางบกซ#=งเด�นด�วยก @าล/งเคร"=องยนต2 ก @าล/งไฟฟ�าหร"อพล/งงานอ"=น 
และหมายความรวมตลอดถ#งรถพ%วงของรถน/(นด�วย ท/(งน'( ยกเว�นรถไฟและระบบราง

3.16 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"=นซ#=งม'ผลต%อสภาพการจราจร เช%น สภาพอากาศ หร"อผ�วถนน

3.17 ย0เอ*มแอล 

Unified Modeling Language ภาษาส@าหร/บใช�อธ�บายแบบจ@าลองของส�=งต%าง ๆ เช%น ระบบการท@างาน 
โครงสร�างข�อม0ล โครงสร�างหน%วยงาน หร"ออ"=น ๆ ท'=ต�องการส"=อถ#งหน%วยย%อยต%าง ๆ ภายใต�ระบบใหญ% 
และความเช"=อมโยงของหน%วยย%อยต%าง ๆ เหล%าน/(น รายละเอ'ยดเพ�=มเต�ม สามารถศ#กษาได�จากข�อก@าหนด
ภาษาย0เอ*มแอล (Unified Modeling Language Specification [10]) ซ#=งประกาศใช�โดยคณะท@างานเฉพาะ
ก�จด�านการบร�หารจ/ดการออบเจกต2 (Object Management Group; OMG)

3.18 อ*อบเจกต2 

ต/วตนของคลาส โดยแต%ละอ*อบเจกต2จะม'ข�อม0ลจ@าเพาะของต/วเอง 

3.19 เอ*กซ2เอ*มแอล 

eXtensible Markup Language ภาษาส@าหร/บสร�างเอกสารท'=จะใช�บรรจ�ข�อม0ลในการแลกเปล'=ยนระหว%าง
ระบบ

3.20 แผนผ/งคลาสย0เอ*มแอล (UML Class Diagram)

แผนผ/งร0ปแบบหน#=งของย0เอ*มแอล ซ#=งใช�ส@าหร/บอธ�บายความส/มพ/นธ2ของคลาสต%าง ๆ ด0รายละเอ'ยดได�
จาก [10]

4. ข
อตกลงในการเข�ยนช��อ (Name convention) สCาหร7บคลาส ปฏ�บ7ต�การ และพาราม�เตอรS
ข�อก@าหนดการเข'ยนช"=อคลาส การปฎ�บ/ต�การและพาราม�เตอร2ท'=ใช�ในเอกสารมาตรฐานน'(
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4.1 ช"=อพาราม�เตอร2ต%าง ๆ เข'ยนอ/กษรเป*นต/วพ�มพ2ใหญ%ท/(งหมด เพ"=อให�แตกต%างจากค@าภาษาอ/งกฤษท/ =วไป เช%น 

DATASOURCE VERSION NAME เป*นต�น

4.2 ช"=อคลาสจะใช�อ/กษรภาษาอ/งกฤษและข#(นต�นด�วยต/วพ�มพ2ใหญ% และหากประกอบจากค@ามากกว%าหน#=งค@า
จะเข'ยนต�ดต%อเน"=องก/นโดยไม%เว�นวรรค และจะข#(นต�นต/วอ/กษรแรกของแต%ละค@าด�วยอ/กษรภาษาอ/งกฤษ
ต/วพ�มพ2ใหญ% เช%น LinearLocation PointLocation AreaLocation เป*นต�น

4.3 ช"=อล/กษณะประจ@าจะใช�อ/กษรภาษาอ/งกฤษ เข'ยนข#(นต�นต/วอ/กษรแรกด�วยต/วพ�มพ2เล*กเสมอ และหาก
ประกอบจากค@ามากกว%าหน#=งค@าจะเข'ยนต�ดต%อเน"=องก/นโดยไม%เว�นวรรค และจะข#(นต�นต/วอ/กษรแรกของ
แต%ละค@าด�วยอ/กษรภาษาอ/งกฤษต/วพ�มพ2ใหญ% เช%น name title dataSchema requestSchema เป*นต�น

5.  แนวค�ดเร��องท��ต7Eงอ
างอ�งและการระบ6ตCาแหน@งด
วยการอ
างอ�งจากท��ต7Eง
ท'=ต/(งอ�างอ�ง (referenced location) เป*นข�อม0ลเช�งปร�ภ0ม�ประเภทหน#=งซ#=งเป*นต/วแทนของสถานท'=หร"อส�=งท'=สามารถ
ระบ�จ@าแนกได� (identifiable) ทางภ0ม�ศาสตร2 หมายความว%าจะต�องม'การก@าหนดความหมายประกอบก/บข�อม0ล
ส@าหร/บการระบ�จ@าแนกด�วย เช%นระบ�ว%าเป*นถนนพร�อมด�วยช"=อหร"อรห/สถนน ระบ�ว%าเป*นสะพานพร�อมช"=อสะพาน 
หร"อระบ�ว%าเป*นทางแยกพร�อมช"=อและพ�ก/ดทางแยก ท'=ต/(งอ�างอ�งอาจเป*นได�ท/(งส�=งท'=ต�องการส"=อความหมายว%าเป*น
จ�ด เช%น ทางแยก สถานท'=ส@าค/ญ  ทางลงอ�โมงค2  เช�งสะพาน หร"อเป*นเส�น เช%น ถนน ช%วงถนน ทางด%วน  ซอย 
หร"อเป*นพ"(นท'= เช%น ขอบเขตการปกครอง หร"อขอบเขตท'=สร�างข#(น เช%น พ"(นท'=กร�งเทพฯ และปร�มณฑล

การอ�างอ�งท'=ต/(ง (location referencing) เป*นการพยายามก@าหนดหร"อระบ�ต@าแหน%งท'=ต�องการ โดยการอ�างอ�งจากท'=
ต/(งท'=ก @าหนดไว�ล%วงหน�า (predefined location) เช%น ต�องการระบ�ช%วงถนนลาดพร�าวต/(งแต%ซอย 68 ถ#ง ซอย 72 
แทนท'=จะใช�ว�ธ'การเข'ยนค@าบรรยายด/งกล%าว แล�วส%งไปย/งผ0�ร/บข�อม0ลปลายทาง ก*ใช�ว�ธ'อ�างอ�งจากท'=ต/(งอ�างอ�งด�วย
รห/สประจ@าท'=ต/(งพร�อมท/(งระบ�ท�ศทางเป*นรห/ส เพ"=อให�ส/(นและช/ดเจนในการต'ความ การอ�างอ�งท'=ต/(งน'( เป*นแนวค�ด
ท'=ม'มานานแล�ว ด/งจะเห*นได�จากท'=ปรากฏในมาตรฐานสากลต/(งแต%ป' ค.ศ. 2003 [2] และก%อนหน�าน/(นก*ได�ม'การ
พ/ฒนาและใช�งานโดยภาคอ�ตสาหกรรมอย%างแพร%หลายต/(งแต%ช%วงทศวรรษท'= 1990 

เทคน�คการอ�างอ�งท'=ต/(งท'=พ/ฒนาข#(นน'( ได�น@าเอาแนวความค�ดด/งกล%าวข�างต�นมาประย�กต2ใช�ส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(ง
ระหว%างศ0นย2ให�บร�การสารสนเทศและผ0�ร�องขอสารสนเทศ เพ"=อจะน@าไปพ/ฒนาบร�การ หร"อข�อม0ลประย�กต2อ"=น 
เพ"=อให�บร�การแก%ผ0�ใช�ปลายทางอ'กต%อหน#=ง

ในสถานการณ2ท'=สองฝ%ายท'=ต�ดต%อแลกเปล'=ยนข�อม0ลก/นม'แผนท'=คนละช�ดซ#=งม/กจะพบว%าพ�ก/ดของส�=งเด'ยวก/นไม%
ตรงก/นเน"=องจากผล�ตโดยคนละบร�ษ/ท หร"อคนละหน%วยงาน หร"อ หน%วยงานเด'ยวก/นแต%เป*นการออกส@ารวจต%าง
วาระก/น จากการท'=พ�ก/ดม'ค%าไม%ตรงก/นน'( จ#งท@าให�ไม%สามารถอ�างอ�งโดยใช�ค%าพ�ก/ดแต%เพ'ยงอย%างเด'ยวได�  ด/งน/(นการ
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มอก.824-2551
อ�างอ�งจากท'=ต/(งอ�างอ�งจ#งเก�ดข#(นเพ"=อแก�ป/ญหาน'(   ข/(นตอนการน@าข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งมาใช�แสดงอย0%ในร0ปท'= 1 โดยเร�=ม
จากหน%วยงานกลางท@าการจ/ดท@าข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งตามโครงสร�างมาตรฐาน แจกจ%ายข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งให�ก/บผ0�
สนใจ เพ"=อให�ผ0�ร/บข�อม0ลน@าไปพ�จารณาเปร'ยบเท'ยบก/บแผนท'=ท'=ตนเองม'หร"อใช�งานอย0%แล�วท@าการจ/บค0%ท'=ต/(งอ�างอ�ง
เข�าก/บท'=ต/(งของตนไว�ล%วงหน�า  หล/งจากน'(ท/(งสองฝ%ายก*จะเข�าใจถ#งส�=งเด'ยวก/นด�วยการอ�างอ�งเฉพาะค%ารห/สประจ@า
ต/วของท'=ต/(งอ�างอ�งเท%าน/(น

ร3ปท�� 1 ข7EนตอนการนCาข
อม3ลท��ต7Eงอ
างอ�งมาใช

การอ�างอ�งเช�งท'=ต/(งจ#งได�ร/บการน@าเสนอข#(น ค"อ เป*นการอ�างอ�งจากท'=ต/(งของส�=งท'=ม'การตกลงก/นไว�ล%วงหน�า และ
ส%งเฉพาะข�อม0ลรห/สประจ@าต/วของท'=ต/(งน/(นไปพร�อมก/บข�อม0ลประกอบซ#=งผ0�ร/บสามารถถอดรห/สออกมาและแปล
เป*นท'=ต/(งหร"อต@าแหน%งใหม%โดยเก�ดจากการสร�างจากท'=ต/(งอ�างอ�งเด�ม เช%น ได�ต@าแหน%งใหม%ซ#=งว/ดอ�างอ�งจากท'=ต/(ง 
หร"อช%วงถนนใหม%ท'=อ�างอ�งก/บท'=ต/(ง เป*นต�น

ประโยชน2ค"อ ใช�ส@าหร/บการส"=อสารรายงาน หร"อให�ข�อม0ลใด ๆ ท'=ต�องการการระบ�ว%าเหต�การณ2หร"อข�อม0ลน/(น ๆ 
เก�ดข#(นท'=ใดบนแผนท'= (ในท'=น'(ค"อเก�ดข#(นบร�เวณใดตามแนวถนน) โดยท'=ผ0�ร/บข�อม0ลและผ0�ให�ข�อม0ลไม%จ@าเป*นต�องม'
แผนท'=ช�ดเด'ยวก/น โดยอาจจะเป*นแผนท'=ซ#=งซ"(อหร"อได�มาจากผ0�ผล�ตคนละแหล%งก*ได�

6.  โครงสร
างข
อม3ลของท��ต7Eงอ
างอ�งซV�งนCามาใช
ในมาตรฐานน�E
โครงสร�างข�อม0ลของท'=ต/(งอ�างอ�งซ#=งสร�างข#(นส@าหร/บมาตรฐานน'(อ�างอ�งโครงสร�างหล/ก ๆ มาจากมาตรฐาน ISO 
14819-3:2003 [2] และได�ม'การปร/บปร�งเพ�=มเต�มค"อ เพ�=มชน�ดของท'=ต/(งอ�างอ�งประเภทเส�นอ'กหน#=งประเภทค"อ 
ทางด%วน  และส@าหร/บกรณ'ซอยซ#=งม'ความส@าค/ญ เช%น ซอยท'=ใช�เป*นทางล/ด หร"อม'การจราจรค/บค/ =ง ก @าหนดให�จ/ด
อย0%ในประเภท UrbanStreet
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ในท'=น'( เร'ยกเร'ยกช�ดข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งน'( ว%า “Location” ซ#=งแบ%งแยกย%อยออกได�เป*นสามประเภทค"อ “Point 
Location” “Linear Location” และ “Area Location” โดยแสดงโครงสร�างอย0%ในร0ปท'= 2 ซ#=งอธ�บายด�วยแผนผ/ง
คลาสย0เอ*มแอล   จากในร0ปท'= 2 คลาสหล/กค"อ Location และแตกออกเป*นสามคลาสล0กเพ"=อเป*นต/วแทนท'=ต/(งสาม
ประเภทตามล@าด/บค"อ ท'=ต/(งชน�ด “จ�ด” “เส�น” และ “พ"(นท'=”  นอกจากน'(ม'ความเช"=อมโยงระหว%าง LinearLocation 
และ PointLocation โดย LinearLocation จะต�องประกอบข#(นจาก PointLocation ท@าหน�าท'=เป*นจ�ดปลายท/(งสอง
ด�าน  และไม%จ@าเป*นว%าท�ก PointLocation จะต�องเป*นจ�ดปลายของ LinearLocation (PointLocation สามารถอย0%
เป*นอ�สระได� โดยเป*นต/วแทนของท'=ต/(งอ�างอ�งชน�ดจ�ด)

ร3ปท�� 2  ท��ต7Eงสามชน�ดหล7ก
ในร0ปท'= 2 ท'=ต/(งชน�ด PointLocation ม'ความเช"=อมโยงก/บ LinearLocation ในล/กษณะท'=เป*นส%วนประกอบของ 
LinearLocation ความส/มพ/นธ2น'(อย0%ในร0ปแบบจ�ดต�น/ จ�ดปลาย (start point/ end point)  

ส@าหร/บกรณ'พ"(นท'= (AreaLocation) ควรก@าหนดให�ม'จ�ด (โดยก@าหนดพ�ก/ดภ0ม�ศาสตร2) เพ"=อใช�เป*นต/วแทนเสม"อน
ของพ"(นท'=  ท/(งน'( จ�ดด/งกล%าวอาจเป*นจ�ดใดจ�ดหน#=งในพ"(นท'=น/(นหร"อจ�ดเซ*นทรอยด2ก*ได�  จ�ดประสงค2ค"อเพ"=อให�
ช/ดเจนกรณ'ม'พ"(นท'=ใด ๆ ท'=ม'ช"=อซ@(าก/น จะใช�พ�ก/ดเข�ามาเป*นข�อม0ลประกอบเพ�=มเต�มส@าหร/บการแยกแยะพ"(นท'= 

โครงสร�างข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งน'( ได�ร/บการออกแบบเพ"=อให�สามารถรองร/บข�อม0ลต%าง ๆ ซ#=งจ@าเป*นต%อการจ@าแนก
อย%างช/ดแจ�งระหว%างผ0�สร�างข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งและผ0�น@าข�อม0ลไปใช�  โดยให�สามารถเข�าใจตรงก/นว%าหมายถ#งส�=งใด 
และสามารถใช�อ�างอ�งร%วมก/นระหว%างสองฝ%าย 
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หมายเหต6 เม"=อจะน@าไปปฏ�บ/ต�จร�ง ผ0�ใช�ท/(งสองฝ%ายควรร%วมก/นก@าหนดถ#งกระบวนการในระบ�ถ#งส�=งต%าง ๆ เช%น 

เม"=อกล%าวถ#งทางแยก ให�หมายถ#งจ�ดท'=อย0 %ก#=งกลางแยก  เม"=อกล%าวถ#งสะพานให�หมายถ#งเช�งสะพาน

ตารางท'= 1 ถ#ง 4 อธ�บายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสท/(งส'=ซ#=งปรากฏในร0ปท'= 2 โดยด/ดแปลงร0ปแบบ
การอธ�บายมาจาก ISO/FDIS 19110 [4]

ตารางท�� 1  รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด Location 

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
Location - ต@าแหน%งซ#=งม'การก@าหนดและตกลงไว�ล%วงหน�า 

ซ#=งใช�เพ"=อการอ�างอ�งระหว%างช�ดข�อม0ลภ0ม�ศาสตร2
คลาสนามธรรม

- locCode รห/สประจ@าต/วของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ด Integer
- formalName ช"=อเป*นทางการส@าหร/บใช�เร'ยกท'=ต/(งอ�างอ�งน/(น เช%น ถ�าเป*น

ถนน ก*ค"อช"=อเร'ยกถนนอย%างเป*นทางการ  ถ�าเป*นสถานท'=
ก*เป*นช"=อเร'ยกสถานท'=น/(นอย%างเป*นทางการ

CharacterString

- areaRef ท'=ต/(งอ�างอ�งแบบพ"(นท'=ซ#=งม'อ/นด/บต@=าส�ดแต%ย/งครอบคล�ม 
Location ท'=สนใจ (โดยครอบคล�มส%วนใหญ%หร"อท/(งหมด
ก*ได�) ใช�เพ"=อระบ�ว%า Location น/(น ๆ ส/งก/ดในพ"(นท'=ใด

AreaLocation

- aliasName ช"=อรอง (ช"=อไม%เป*นทางการ) เช%น ช"=อท�องถ�=น ช"=อเด�ม 
เป*นต�น

CharacterString

ตารางท�� 2 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด PointLocation 

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
PointLocation - คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต/(งอ�างอ�ง

แบบจ�ด
คลาสนามธรรม

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ด CharacterString
- aliasName2 ช"=อรองอ/นด/บท'= 2 (ช"=อไม%เป*นทางการ) เช%น ช"=อท�องถ�=น ช"=อ

เด�ม เป*นต�น ใช�กรณ'ม'ช"=อรองมากกว%าหน#=งช"=อ
CharacterString

- positiveOffset locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=อย0%ถ/ดไป (ในท�ศทาง
บวก) จากท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=ก @าล/งพ�จารณา

PointLocation
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ตารางท�� 2 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด PointLocation  (ต@อ)

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
- negativeOffset locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=อย0%ถ/ดไป (ในท�ศทาง

ลบ) จากท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=ก @าล/งพ�จารณา
PointLocation

- linearRef locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�นซ#=งจ�ดน/(นส/งก/ดอย0%
เช%น ท'=ต/(งอ�างอ�งประเภทสามแยก จะส/งก/ดถนนสองสาย
(ท'=มาต/ดก/น) ในกรณ'น'(ต�องสร�างท'=ต/(งอ�างอ�งสองจ�ด โดย
แต%ละจ�ดส/งก/ดถนนแต%ละสาย

LinearLocation

- position ค%าพ�ก/ด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของท'=
ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดน/(น 

CharacterString

- pointVersion รห/สประจ@าร�%นของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ด  ใช�ส@าหร/บ
แยกแยะท'=ต/(งอ�างอ�ง เพ"=อให�ผ0�ร/บและผ0�ส%งข�อม0ลม/ =นใจว%า
ก@าล/งอ�างอ�งไปท'=ท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นเด'ยวก/น

CharacterString

ตารางท�� 3 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด LinearLocation 

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
LinearLocation - คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบ

เส�น
คลาสนามธรรม

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�น ซ#=งจะม'ค%า
ต%าง ๆ ก/น ตามท'=แสดงในร0ปท'= 3 และ 4

CharacterString

- linearVersion รห/สประจ@าร�%นของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�น ใช�ส@าหร/บแยกแยะ
ท'=ต/(งอ�างอ�ง เพ"=อให�ผ0�ร/บและผ0�ส%งข�อม0ลม/ =นใจว%าก@าล/งอ�างอ�ง
ไปท'=ท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นเด'ยวก/น

CharacterString
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ตารางท�� 4 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด AreaLocation

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
AreaLocation - คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต/(งอ�างอ�ง

แบบพ"(นท'=
คลาสนามธรรม

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบพ"(นท'= ซ#=งจะ
ม'ค%าต%าง ๆ ก/น ตามท'=แสดงในร0ปท'= 5

CharacterString

position ค%าพ�ก/ด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของจ�ด
ท'=เป*นต/วแทนพ"(นท'=น/(น 

CharacterString

- areaVersion รห/สประจ@าร�%นของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบพ"(นท'= ใช�ส@าหร/บ
แยกแยะท'=ต/(งอ�างอ�ง เพ"=อให�ผ0�ร/บและผ0�ส%งข�อม0ลม/ =นใจว%า
ก@าล/งอ�างอ�งไปท'=ท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นเด'ยวก/น

CharacterString

LinearLocation ย/งม'การแบ%งออกเป*นคลาสล0ก ด/งแสดงในร0ปท'= 3 โดยประกอบด�วย RingRoad  (ถนนวงแหวน) 
UrbanStreet (ถนนในเม"อง) Expressway (ทางด%วน)  Road  (ถนนท/ =วไป) และ Segment (ช%วงย%อยของถนน) ซ#=ง
ประกอบข#(นจาก Order1Segment (ถนนท'=ถ0กแบ%งเป*นช%วงย%อย) และ Order1Segment  ย/งประกอบข#(นจาก 
Order2Segment อ'กช/(นหน#=ง ซ#=งเป*นการแบ%ง Order1Segment ให�เป*นช%วงย%อยลงไปอ'ก

ช"=อคลาสท'=เข'ยนด�วยต/วเอ'ยง เป*นคลาสประเภทนามธรรม (abstract class) หมายความว%าคลาสเหล%าน'(ม'ไว�ส@าหร/บ
เป*นต�นแบบให�คลาสอ"=นท'=ม'ความจ@าเพาะข#(นกว%าเด�มเท%าน/(น จะไม%ม'การน@าไปก@าหนดใช�โดยตรง

ส@าหร/บตารางท'= 5 อธ�บายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ LinearLocation 

10



มอก.824-2551

ร3ปท�� 3  การจCาแนกท��ต7Eงชน�ด LinearLocation
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ตารางท�� 5 รายละเอ�ยดของล7กษณะประจCาของคลาสล3กของ LinearLocation 

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
VehicularLink - คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น'(หมายถ#งช%วงของ

เส�นทางคมนาคมทางน@(าหร"อทางราง
คลาส

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�ง
ชน�ด VehicularLink ในท'=น'(บ/งค/บค%าเป*น “L6.0”

CharacterString

Ferry - คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น'(หมายถ#งช%วงของ
เส�นทางคมนาคมทางน@(าซ#=งใช�ส@าหร/บให�รถยนต2ข#(นส0%เร"อ
เพ"=อข�ามฟาก (ส@าหร/บประเทศไทย ให�หมายรวมถ#งเส�น
ทางเร"อข�ามฟากส@าหร/บผ0�เด�นทางท'=ใช�ระบบขนส%ง
สาธารณะด�วย)

คลาส

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�งชน�ด Ferry ในท'=
น'(บ/งค/บค%าเป*น “L6.1”

CharacterString

UrbanStreet - คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น'(หมายถ#งถนนใน
เม"อง ซ#=งม/กไม%ม'เลขรห/สถนน และร0�จ/กเร'ยกขานก/นด�วย
ช"=อเป*นหล/ก และรวมถ#งซอยต%าง ๆ ด�วย

คลาส

- locType รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต/(งอ�างอ�งชน�ด UrbanStreet 
ในท'=น'(บ/งค/บค%าเป*น “L5.0”

CharacterString

Expressway - คลาสล0กของ LinearLocation โดยในท'=น'(หมายถ#ง
ทางด%วน หร"อทางพ�เศษ (ครอบคล�มท/(งกรณ'ท'=ต�องเส'ยค%า
ผ%านทางและกรณ'ท'=ได�ร/บยกเว�นค%าผ%านทาง)

คลาสนามธรรม

RingRoad - คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งม'พฤต�กรรมเป*นทาง
วงแหวน (จ�ดเร�=มและจ�ดส�(นส�ดเป*นจ�ดเด'ยวก/น) ในท'=น'(  
RingRoad เป*นคลาสนามธรรม

คลาสนามธรรม

Road - คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น'(หมายถ#งถนนสาย
หล/กประเภทใดประเภทหน#=งต%อไปน'(  NationalRoad, 
RegionalRoad, OtherRoad หร"อ Motorway (ด0คลาสล0ก

คลาสนามธรรม
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มอก.824-2551
ตารางท�� 5  รายละเอ�ยดของล7กษณะประจCาของคลาสล3กของ LinearLocation (ต@อ)

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
ของ Road ได�ในร0ปท'= 4) ท/(งน'(  Road เป*นคลาสนามธรรม

- roadNum เป*นล/กษณะประจ@าท'=เพ�=มข#(นมาจากคลาสแม% Location 
โดย roadNum  ค"อ หมายเลขหร"อรห/สถนน ใช�เพ"=อข�อม0ล
ในการจ@าแนกความเป*นเอกล/กษณ2ของถนนแต%ละสาย 
เช%น หมายเลขประจ@าทางหลวงแผ%นด�น เป*นต�น
หมายเหต� ระหว%าง formalName และ roadNum จะต�อง
ระบ�ค%าอย%างน�อยต/วหน#=ง จะไม%ระบ�ท/(งสองไม%ได�

CharacterString

Segment - คลาสล0กของ LinearLocation ใช�เป*นคลาสนามธรรม
ส@าหร/บใช�ถ%ายทอดค�ณสมบ/ต�ให�ก/บคลาสอ'กสองต/วค"อ 
Order1Segment และ Order2Segment  
ในท'=น'(ส%วนของถนน  ค"อการต/ดแบ%งถนนออกเป*นช%วง
ย%อย ๆ เพ"=อให�สามารถออ�างอ�งได�จ@าเพาะมากย�=งข#(นโดย
ใช�กรณ'ต�องการเน�นว%าหมายถ#งช%วงใดของถนน

คลาสนามธรรม

- positiveOffset locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�นท'=อย0%ถ/ดไป (ในท�ศทาง
บวก) จากท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�นน/(น

LinearLocation

- negativeOffset locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�นท'=อย0%ถ/ดไป (ในท�ศทาง
ลบ) จากท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�นน/(น

LinearLocation

- positiveEnd locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=อย0%ปลายด�านหน#=งของ
เส�น โดยจ�ดน'(ท@าหน�าท'=ก @าหนดท�ศทางบวก*

PointLocation

- negativeEnd locCode ของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดท'=อย0%ปลายอ'กด�านหน#=ง
ของเส�น โดยจ�ดน'(ท@าหน�าท'=ก @าหนดท�ศทางลบ*

PointLocation

* หากต�องการน�ยามท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�น จะต�องน�ยามโดยก@าหนดให�ว%าให�เก�ดจากการประกอบก/นของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบจ�ดสองจ�ด 
โดยจ�ดท/(งสองประจ@าอย0%ท'=ปลายท/(งสองด�านของท'=ต/(งอ�างอ�งแบบเส�น
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มอก.824-2551
ส@าหร/บในร0ปท'= 4 แสดงคลาสล0กของ Expressway Road RingRoad เอาไว�  โดยจ@าแนกออกเป*นชน�ดท'=จ@าเพาะมา
ข#(น ส@าหร/บเล"อกใช�ให�เหมาะก/บประเภทของ LinearLocation ท'=สนใจ โดยในตารางท'= 6 ถ#ง 8 ได�อธ�บายราย
ละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสกล�%มท'=แสดงอย0%ในร0ปท'= 4 ด/งกล%าว

ร3ปท�� 4 คลาสล3กของ  Road  Expressway และ RingRoad 
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มอก.824-2551
ตารางท�� 6 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด Road

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
Motorway - คลาสล0กของ Road ในท'=น'(หมายถ#งถนนมอเตอร2เวย2 คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.1” CharacterString
NationalRoad - คลาสล0กของ Road โดยในท'=น'(หมายถ#งถนนสาย

หล/กซ#=งม'หมายเลขต/วเด'ยว
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.2” CharacterString
RegionalRoad - คลาสล0กของ Road โดยในท'=น'(หมายถ#งถนนท'=เช"=อม

โยงอย0%ภายในภ0ม�ภาคซ#=งม'หมายเลขก@าก/บสองต/วและ
สามต/ว

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.3” CharacterString
OtherRoad - คลาสล0กของ Road โดยในท'=น'(หมายถ#งถนนท'=เช"=อม

โยงอย0%ภายในภ0ม�ภาคซ#=งม'หมายเลขส'=ต/ว
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.4” CharacterString
ตารางท�� 7 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด RingRoad 

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
RingMotorway - คลาสล0กของ RingRoad ใช�ส@าหร/บถนนวงแหวนท'=

อย0%ในกล�%มมอเตอร2เวย2
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L2.1” CharacterString
OtherRingRoad - คลาสล0กของ RingRoad ใช�ส@าหร/บ RingRoad ประ

เภทอ"=นๆ นอกเหน"อจาก RingMotorway
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L2.2” CharacterString
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มอก.824-2551
ตารางท�� 8 รายละเอ�ยดของท��ต7Eงอ
างอ�งชน�ด Expressway

ฟ'เจอร2 ล7กษณะประจCา ค@าจ@าก/ดความ ชน�ดข�อม0ล
UrbanExpressway - คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น'(หมายถ#ง

ทางด%วน หร"อทางพ�เศษซ#=งเช"=อมโยงอย0%ในต/วเม"อง
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.2” CharacterString
IntercityExpressway คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น'(หมายถ#ง

ทางด%วน หร"อทางพ�เศษซ#=งเช"=อมโยงระหว%างเม"อง
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.1” CharacterString
RingExpressway คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น'(หมายถ#ง

ทางด%วน หร"อทางพ�เศษซ#=งม'ล/กษณะเป*นทาง
วงแหวนวนมาบรรจบก/น

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.3” CharacterString

ในร0ปท'= 5 แสดงคลาสล0กของ AreaLocation ซ#=งใช�ส@าหร/บก@าหนดเป*นชน�ดของ LinearLocation ประเภทพ"(นท'= 
โดย AreaLocation แบ%งออกเป*นพ"(นท'=ระด/บประเทศ (country) จ/งหว/ด (province) อ@าเภอ (district) และต@าบล 
(sub-district) ส@าหร/บตารางท'= 9 เป*นตารางท'=ใช�อธ�บายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสกล�%มด/งกล%าวใน
ร0ปท'= 5

ร�ปท�� 5 AreaLocation ซ	�งจ�แนกออกเป�นคลสล�กและส�วนประกอบ (composition)
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มอก.824-2551
ตารางท�� 9 รายละเอ�ยดของคลาสล3ก และส@วนประกอบท��เก��ยวข
องก7บ AreaLocation

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
Country - คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งขอบเขต

การปกครองระด/บประเทศ (country)
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A3.0” CharacterString
Order1Area - คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งขอบเขต

การปกครองระด/บจ/งหว/ด (province)
-

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A7.0” CharacterString
Order2Area - คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งขอบเขต

การปกครองระด/บอ@าเภอ (district)
-

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A8.0” CharacterString
Order3Area - คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งขอบเขต

การปกครองระด/บต@าบล (sub-dictrict)
-

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A9.0” CharacterString

ร0ปท'= 6 แสดงคลาสล0กท/(งหมดของ PointLocation โดยจ@าแนกออกเป*น 8 คลาส ค"อ (1)TrafficLight (2)Junction 
(3)IntermediatePoint (4)OtherLandmarkPoint (5)MotorwayEntrance (6)MotorwayExit (7)Underpass และ (8) 
Overpass ส@าหร/บค@าอธ�บายล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ PointLocation แสดงในตารางท'= 10 ตามล@าด/บ

ร3ปท�� 6  PointLocation ซV�งจCาแนกออกเปeนคลาสล3กต@าง ๆ
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มอก.824-2551
ตารางท�� 10 รายละเอ�ยดของคลาสซV�งเปeนคลาสล3กของ PointLocation

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
TrafficLight - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#ง

ทางแยกท'=ม'ส/ญญาณไฟจราจร (Traffic light) ต�ด
ต/(งอย0%

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10” CharacterString
Junction - คลาสล0กของ PointLocation ในท'=น'(หมายถ#งทาง

แยกหร"อจ�ดต%อเช"=อม (ใช�กรณ'ไม%สามารถหร"อไม%
ต�องการระบ�ว%าเป*นทางแยกหร"อจ�ดต%อเช"=อม
ประเภทใด)

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.0” CharacterString
IntermediatePoint - คลาสล0กของ PointLocation โดยม'ล/กษณะเป*นจ�ด

วางต/วอย0%ระหว%างท'=ต/(งอ�างอ�งประเภททางแยก 
(Junction) สองจ�ด (Intermediate point)

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P2.0” CharacterString
OtherLandmarkPoint - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#ง

จ�ดซ#=งแทนสถานท'=ส@าค/ญและใช�ประกอบในการ
อ�างอ�งเพ"=อรายงานสภาพจราจร

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P3.0” CharacterString
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มอก.824-2551
ตารางท�� 10  รายละเอ�ยดของคลาสซV�งเปeนคลาสล3กของ PointLocation (ต@อ)

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
MotorwayEntrance - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งจ�ดต%อ

เช"=อมส@าหร/บให�รถยนต2จากถนนประเภทอ"=น ๆ ว�=งเข�า
มาย/งถนนมอเตอร2เวย2 (Motorway entrance)

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.5” CharacterString
MotorwayExit - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งจ�ดต%อ

เช"=อมส@าหร/บให�รถยนต2ว�=งออกจากถนนมอเตอร2เวย2
เข�าส0%ถนนประเภทอ"=น ๆ (Motorway exit)

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.4” CharacterString
Underpass - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งถนน

ส%วนท'=ถ0กยกระด/บอย0%เหน"อถนนสายอ"=นหร"อทางแยก
ด�านล%าง

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.7” CharacterString
Overpass - คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น'(หมายถ#งถนน

ส%วนท'=ลอดใต�ถนนสายอ"=นหร"อทางแยกท'=วางต/วอย0 %
ด�านบน

คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.6” CharacterString

ร0ปท'= 7 แสดงคลาสล0กท/(งหมดของ TrafficLight และ Junction โดย TrafficLight แบ%งเป*น 3-way (สามแยกท'=ต�ด
ต/(งส/ญญาณไฟ) 4-way (ส'=แยกท'=ต�ดต/(งส/ญญาณไฟ) และ 5-way (ห�าแยก (หร"อมากกว%า)  ท'=ต�ดต/(งส/ญญาณไฟ) 
หากไม%ต�องการระบ�ให�ช/ดเจนถ#งส/ญญาณไฟจราจร  ผ0�จ/ดท@าข�อม0ลจะเล"อกใช�คลาสกล�%ม Junction แทนก*ได�
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มอก.824-2551

ร3ปท�� 7 คลาสล3กของ TrafficLight และ Junction 
ส@าหร/บ Junction (ทางแยกหร"อจ�ดต%อเช"=อมเส�นทาง) แบ%งออกเป*น T-Junction (สามแยก) Interchange (ทางแยก
ต%างระด/บ) Cross-roads (ส'=แยก) และ RoundAbout (วงเว'ยน) 

ค@าอธ�บายล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ TrafficLight และ Junction แสดงในตารางท'= 11 และ 12 ตามล@าด/บ

ตารางท�� 11 รายละเอ�ยดของคลาสล3กของ TrafficLight

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
3-way - คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น'(หมายถ#ง สามแยกซ#=งต�ด

ต/(งส/ญญาณไฟจราจรไว� (3-way intersection)
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.3” CharacterString
4-way - คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น'(หมายถ#ง ส'=แยกซ#=งต�ดต/(ง

ส/ญญาณไฟจราจรไว� (4-way intersection)
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.4” CharacterString
5-way - คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น'(หมายถ#ง ห�าแยก (หร"อ

มากกว%า) ซ#=งต�ดต/(งส/ญญาณไฟจราจรไว� (5-way intersection)
คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.5” CharacterString
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มอก.824-2551
ตารางท�� 12 รายละเอ�ยดของคลาสล3กของ Junction

ฟ�เจอรS ล7กษณะประจCา คCาจCาก7ดความ ชน�ดข
อม3ล
Cross-roads - คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น'(หมายถ#งส'=แยกข#(นไป คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.11” CharacterString
T-Junction - คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น'(หมายถ#งสามแยก คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.12” CharacterString
RoundAbout - คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น'(หมายถ#งวงเว'ยน คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.8” CharacterString
Interchange - คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น'(หมายถ#งทางแยกต%างระด/บ คลาส

- locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.21” CharacterString
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7.  การเข
ารห7สสCาหร7บการอ
างอ�งท��ต7Eง

7.1 กล%าวน@า

ในท'=น'(ก @าหนดสมมต�ฐานว%าเหต�การณ2ต%าง ๆ ท'=ต�องการรายงานน/(นม'ต@าแหน%งของการเก�ดบนถนน หร"อ 
ส%งผลกระทบต%อเส�นทางการเด�นทาง (ถนน) และผ0�รายงานต�องการแจ�งถ#งต@าแหน%งของเหต�การณ2น/(น ๆ 
โดยอ�างอ�งจากท'=ต/(งอ�างอ�งซ#=งก @าหนดไว�แล�วในร0ปท'= 9 แสดงท'=ต/(งอ�างอ�งในระด/บต%าง ๆ ได�แก% ระด/บพ"(นท'= 
ระด/บถนน ระด/บเซกเมนต2 และระด/บจ�ด การจะเล"อกท'=ต/(งอ�างอ�งระด/บใดมาใช�น/(นข#(นก/บล/กษณะของ
เหต�การณ2ท'=ต�องการรายงาน เช%น หากเก�ดหมอกหนาท#บปกคล�มบร�เวณเขตบางกะป� ก*ควรเล"อกใช�ท'=ต/(ง
ประเภทพ"(นท'= (รห/สท'=ต/(ง 27 ในร0ปท'= 9) ซ#=งจะส"=อความได�ว%าถนนท�กเส�นท'=อย0%ในหร"อผ%านบร�เวณเขต
บางกะป� ก*จะได�ร/บผลกระทบท/(งหมด หร"อหากต�องการแจ�งว%าม'การป�ดการจราจรบนถนนลาดพร�าว ก*
สามารถเล"อกท'=ต/(งอ�างอ�งชน�ดถนนมาใช�ได� (รห/สท'=ต/(ง 98 ในร0ปท'= 8)

ร3ปท�� 8 ท��ต7Eงชน�ดต@าง ๆ โดยเข�ยนแยกเปeนประเภทพร
อมแสดงความส7มพ7นธSเช�งทอพอโลย�
7.2 โครงสร�างส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(ง

การเข�ารห/สส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(งน/(น อาจกระท@าได�หลายร0ปแบบ โดยในมาตรฐานได�น@าเสนอไว�เป*น
แบบส/(นและร0ปแบบเอ*กซ2เอ*มแอล(ด0ห/วข�อ 7.3 และ 7.4) อย%างไรก*ตาม ข�อม0ลหร"อเน"(อหาท'=จะต�องส%งหร"อ
ส"=อสารประกอบด�วยพาราม�เตอร2ท/(งหมด 4 ต/ว ค"อ

7.2.1 Version  หร"อ หมายเลขร�%นส@าหร/บก@าก/บช�ดของท'=ต/(งอ�างอ�ง

7.2.2 Location Code หร"อ รห/สของท'=ต/(งอ�างอ�ง (ปฐมภ0ม�) 

7.2.3 Offset  หร"อ ระยะว/ดเพ�=ม   
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7.2.4 Direction หร"อ ท�ศทางของการว/ดระยะ offset โดยแบ%งเป*นท�ศทางบวก  ท�ศทางลบ และไม%ม'ท�ศทาง

หมายเหต6  ท/(งน'(ท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�และท�ต�ยภ0ม� สามารถใช�ในล/กษณะต%าง ๆ ด/งน'(
- เฉพาะท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�และท�ต�ยภ0ม�ก*สามารถคร%อมป�ดเหต�การณ2บนถนนท/(งเหต�การณ2
- ท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�และท�ต�ยภ0ม� เม"=อรวมก/บระยะ Offset แล�วจะคร%อมป�ดเหต�การณ2ท'=ต�องการรายงาน
- ใช�เฉพาะท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�รวมก/บระยะ Offset แล�วจะคร%อมป�ดเหต�การณ2ท'=ต�องการรายงาน

Version
เม"=อม'การปร/บปร�งข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�ง เช%น เพ�=ม ลด  หร"อปร/บแก�ล/กษณะประจ@า ควรม'การก@าหนด
หมายเลขร�%นก@าก/บเอาไว�ด�วย แล�วจ/ดเก*บแยกจากก/น โดยเม"=อม'การปร/บแก�แม�เพ'ยงบางท'=ต/(ง ก*ควรจ/ด
เก*บท/(งช�ดไว�เป*นร�%นเด'ยวก/น เม"=อม'การปร/บเปล'=ยนใด ๆ อ'ก ก*ให�ส@าเนาท'=ต/(งอ"=น ๆ ท'=ไม%ม'การแก�ไขเอา
ด�วยท/(งช�ดเป*นร�%นเด'ยวก/น  ท/(งน'( เพ"=อความเข�าใจท'=ตรงก/นควรใช�หล/กเกณฑ2ในการก@าหนดหมายเลข
ร�%นท'=ก @าหนดอย0%ในมาตรฐานน'(ด/งน'(

หมายเลขร�%น ควรประกอบจ@านวนเต*มบวกสามต/ว แยกก/นด�วยจ�ดทศน�ยม โดยเข'ยนในร0ปแบบ 
"X.Y.Z"   จ@านวนเต*ม  X Y และ Z ไม%ควรมากกว%า 99 ท/(งน'( ร�%นป/จจ�บ/นค"อ 1.0.0   โดยการ
เปล'=ยนแปลงต/วเลขในแต%ละหล/กม'ความหมายด/งน'(

หล/กท'= 1 (X) หมายถ#งม'ระด/บการปร/บปร�งมากท'=ส�ด โดยม'การแก�ไขเลขรห/สหร"อว�ธ'การก@าหนด
รห/สของท'=ต/(งอ�างอ�ง (ท/(งหมดหร"อบางส%วน) เม"=อม'การปร/บเปล'=ยนค%าของหล/กท'=หน#=งน'(  
จะต�องเปล'=ยนค%าของหล/กท'=สองและสามให�กล/บเป*นศ0นย2ใหม%ด�วย  ท/(งน'(การปร/บแก�ใน
ระด/บหล/กท'=หน#=งน'( จะม'ผลให�ผ0�ท'=อ�างอ�งท'=ต/(งอ�างอ�งคนละร�%นไม%สามารถแลกเปล'=ยน
หร"อต�ดต%อก/นได� และต�องน@าข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งท/(งช�ดมาพ�จารณาปร/บเข�าก/บแผนท'=ของ
ตนใหม%ท/(งหมด

หล/กท'= 2 (Y) หมายถ#งม'การเพ�=มลดท'=ต/(งอ�างอ�งโดยไม%ม'การแก�ไขรห/ส (หมายเลข) ของท'=ต/(งอ�างอ�งท'=ม'
อย0% และไม%ม'การเปล'=ยนโครงสร�างการเก*บข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�ง  การปร/บแก�ในระด/บน'(
ท@าให�ผ0�ร/บข�อม0ลต�องสนใจเฉพาะท'=ต/(งหมายเลขใหม% มาพ�จารณาปร/บเข�าก/บแผนท'=ของ
ตน หร"อลบท'=ต/(งท'=ไม%ม'ปรากกฎใช�อ�างอ�งแล�วออกไปจากระบบแผนท'=ของตน

หล/กท'= 3 (Z) หมายถ#งม'การเพ�=มลดหร"อแก�ไขเลขรห/สท'=ต/(ง โดยเป*นการปร/บแก�เฉพาะล/กษณะ
ประจ@าของท'=ต/(งเช%น เพ�=มช"=อ เปล'=ยนช"=อ หร"อเปล'=ยนพ�ก/ด (แต%ย/งหมายถ#งส�=งเด�ม)  ผ0�ใช�
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สองฝ%ายใด ๆ ท'=อ�างอ�งร�%นของท'=ต/(งท'=ต%างก/นในระด/บ จะย/งคงสามารถอ�างอ�งถ#งท'=ต/(ง
เด'ยวก/นได�หากม'หมายเลขตรงก/น

หมายเหต6 กรณ'การเปล'=ยนค%าพ�ก/ดของท'=ต/(งอ�างอ�ง (หากไม%ได�ต�องการส"=อถ#งสถานท'=หร"อส�=งเด�ม) ควรท@าการลบ
ท'=ต/(งเด�มออกด�วย แล�วจ#งเพ�=มท'=ต/(งใหม%

Location Code
รห/สของท'=ต/(งอ�างอ�ง (Location Code) ควรเป*นเลขจ@านวนเต*มบวก หร"อจะเป*นการผสมก/นของต/ว
อ/กษรและต/วเลขก*ได� และจะต�องไม%ม'ท'=ต/(งอ�างอ�งสองท'=ต/(งใดม'รห/สซ@(าก/น นอกจากว%าท'=ต/(งอ�างอ�งน/(น
จะส/งก/ดคนละร�%นก/น

ในส%วนของรห/สท'=ต/(งอ�างอ�งแบ%งออกเป*นสามส%วนย%อยค"อ อ/กษรก@าก/บชน�ดต@าแหน%ง รห/สของท'=ต/(ง
อ�างอ�งจ�ดแรก และรห/สของท'=ต/(งอ�างอ�งจ�ดท'=สอง (ถ�าม') 

โดยอ/กษรก@าก/บชน�ดต@าแหน%ง ประกอบด�วย จ�ด(P; Point) เส�น (S; Segment) และ พ"(นท'= (A; Area) 

รห/สของท'=ต/(งอ�างอ�งจ�ดแรก และรห/สของท'=ต/(งอ�างอ�งจ�ดท'=สอง เป*นรห/สซ#=งบ%งบอกความเป*น
เอกล/กษณ2

หมายเหต6 เกณฑ2การต/(งช"=อช�ดของท'=ต/(งอ�างอ�งน/(นควรเก�ดจากการรวมก/นของอ/กขระท'=เป*นต/วเลข
หร"อต/วอ/กษรหร"ออย%างใดอย%างหน#=ง  เช%น 71459, Point01, Area21 หร"อ Bangkok01 
เป*นต�น

Offset
ในกรณ'ท'=ต�องการระบ�ถ#งต@าแหน%งการเก�ดของเหต�การณ2ให�แม%นย@า หร"อต�องการอ�างอ�งต@าแหน%งแบบ
พลว/ต (Dynamic)  สามารถใช�ระยะว/ดเพ�=ม (Offset) มาช%วยได� เช%น ต�องการรายงานว%าเก�ดอ�บ/ต�เหต�
จากท'=ต/(งอ�างอ�งหมายเลข X ห%างออกมาเป*นระยะ 300 เมตร   หร"อต�องการรายงานว%าเก�ดการจราจร
ต�ดข/ดเป*นแถวยาว 400 เมตร จากท'=ต/(งอ�างอ�งหมายเลข Y เป*นต�น 

Direction
ในการบอกจ@านวนท'=ต/(งอ�างอ�งน/บจากท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม� หร"อ ระยะว/ดเพ�=ม น/(นจะต�องม'การระบ�
ท�ศทางในการว/ดด�วย เพ"=อให�ผ0�ร/บข�อม0ลสามารถค@านวณระยะได�ถ0กต�อง โดยท�ศทาง (Direction) แบ%ง
ออกเป*นสามล/กษณะค"อ ท�ศทางบวก ท�ศทางลบ และไม%ม'ท�ศทาง มาตรฐานน'(ก @าหนดให�ใช� “p” แทน
ท�ศทางบวก  “m” แทน “ท�ศทางลบ” และ “n” แทน ไม%ม'ท�ศทาง 
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ท�ศทางบวกและลบในท'=น'( จะพ�จารณาจากตารางท'=ต/(งอ�างอ�งซ#=งจะม'การระบ�ไว�ล%วงหน�าว%าท'=ต/(งอ�างอ�ง
หน#=ง ๆ ม'ท'=ต/(งอ�างอ�งใดอย0%ในท�ศทางบวก และท'=ต/(งอ�างอ�งใดอย0%ในท�ศทางลบ

7.3 การเข�ารห/สแบบส/(น

การเข�ารห/สแบบส/(นเหมาะส@าหร/บการส%งข�อม0ลในล/กษณะท'=ม'ข�อจ@าก/ดเร"=อง band width เช%น การส%งผ%าน
เคร"อข%ายส"=อสารความเร*วต@=า เช%นเคร"อข%ายจ'พ'อาร2เอส (General Packet Radio Service; GPRS) ปร�มาณ
ข�อม0ลท'=ต�องส%งของการเข�ารห/สแบบส/(นส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(งหน#=งคร/( งม'จ@านวนคร/( งละประมาณ 15-30 
ต/วอ/กษร ซ#=งท@าให�ลดปร�มาณข�อม0ลท'=จะต�องส%งลงไปมากเม"=อเท'ยบก/บการเข�ารห/สและส%งข�อม0ลในร0ป
แบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล (ด0ห/วข�อ 7.4)

โครงสร�างของรห/สแบบส/(นส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(งประกอบด�วยพาราม�เตอร2จ@านวน 4 ต/วด/งได�กล%าวแล�ว
ในห/วข�อ 7.2 โดยเข'ยนในร0ปแบบ “VE-LC-OF-DI”   พาราม�เตอร2ท/(งส'=เข'ยนเร'ยงก/นและค/ =นค%าของ
พาราม�เตอร2ด�วยเคร"=องหมาย “-” 

โดยท'=

VE มาจากค@าว%า Version  หมายถ#ง หมายเลขร�%นของช�ดรห/สท'=ต/(งอ�างอ�ง

LC มาจากค@าว%า Location Code  หมายถ#ง รห/สของท'=ต/(งอ�างอ�ง 

OF มาจากค@าว%า Offset  หมายถ#ง ระยะว/ดเพ�=ม  โดยว/ดออกไปจากท'=ต/(งอ�างอ�งปฐมภ0ม�หร"อท�ต�ยภ0ม� 
(หน%วยเป*นเมตร) หากม'ระยะ Offset สองระยะให�ค/ =นด�วยเคร"=องหมายจ�ลภาค (,)  

DI มาจากค@าว%า Direction  หมายถ#ง ท�ศทางของการว/ดระยะ Offset โดยแบ%งเป*นท�ศทางบวก 
(p: plus) ท�ศทางลบ (m: minus) และไม%ม'ท�ศทาง (n: null)

ต7วอย@างการเข
ารห7สแบบส7Eนและการถอดรห7ส
การเข�ารห/สเพ"=อระบ�ต@าแหน%งน/(น สามารถระบ�ได�สามร0ปแบบค"อ จ�ด เส�น และพ"(นท'= หล/กการในการเข�า
รห/สน/(นเพ"=อจะใช�ระบ�ถ#งเหต�การณ2โดย เพ"=อความเข�าใจท'=ช/ดเจนย� =งข#(น ต%อไปจะเป*นการยกต/วอย%างการ
เข�ารห/สแบบส/(นและการถอดรห/สโดยอ�งตามร0ปแบบ VE-LC-OF-DI ด/งได�กล%าวแล�วข�างต�น
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ร3ปท�� 9 ความส7มพ7นธSระหว@างเหต6การณSและท��ต7Eงอ
างอ�ง 

หมายเหต6 1.หมายเลขของท'=ต/(งท'=อย0%ต�ดก/นไม%จ@าเป*นต�องเร'ยงก/น และท�ศทางบวกในร0ปท'= 10 เป*นท�ศทางท'=ก @าหนดมา
จากผ0�สร�าง ช�ดข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�ง โดยจะบ%งช'(ว%าการเร'ยงต/วของท'=ต/(งอ�างอ�งในท�ศทางใดค"อท�ศทางบวก

2. การเล"อกใช�ท�ศทางบวกหร"อลบในการรายงานน/(นให�เล"อกในท�ศทางท'=ป/ญหาหร"อผลของเหต�การณ2จะก%อ
ต/วข#(น ซ#=งโดยปกต�จะสวนท�ศก/บท�ศทางการจราจร เช%น การก%อต/วของแถวคอยบร�เวณทางแยก

ต/วอย%างท'=   1   ต�องการระบ�ว%าเก�ดเหต�การณ2ล/กษณะเป*นต@าแหน%งเด'=ยว ๆ โดยอย0%ห%างจากท'=ต/(งอ�างอ�ง 
2134 เป*นระยะ 350 เมตร (จ�ดท'=อย0%ต@าแหน%งทางขวาม"อของท'=ต/(งอ�างอ�ง 2134 ในร0ปท'= 9)

สามารถเข�ารห/สได�ว%า: 1.0.0-P,2134-350-p

ความหมาย พ�จารณาช�ดท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นท'= 1.0.0 เหต�การณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะเป*นจ�ด จากท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 
2134 ว/ดไปในท�ศทางบวก โดยม'ระยะว/ดเพ�=มเท%าก/บ 350 เมตร

ต/วอย%างท'=   2   ต�องการระบ�ว%า เก�ดเหต�การณ2 ครอบคล�มระยะหน#=งของช%วงถนน

สามารถเข�ารห/สได�ว%า: 1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p  (ด0เหต�การณ2 e1 ในร0ปท'= 9 ประกอบ)

ความหมาย ช�ดท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นท'= 1.0.0 เหต�การณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส%วนหน#=งของถนน 
(segment) โดยม'จ�ดเร�=มต�นจากท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2135 ไปจนถ#งท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2139 และม'ระยะว/ดเพ�=มต%อ
ออกไปอ'ก 400 เมตร ว/ดไปในท�ศบวก

ต/วอย%างท'=   3  ต�องการระบ�ว%า เก�ดเหต�การณ2 ครอบคล�มระยะหน#=งของช%วงถนน ซ#=งม'ระยะว/ดเพ�=มจาก
ท'=ต/(งอ�างอ�งท/(งสองด�าน

สามารถเข�ารห/สได�ว%า: 1.0.0-S,2134,2142-350,700-p,p (ด0เหต�การณ2 e2 ในร0ปท'= 9 ประกอบ)
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ความหมาย ช�ดท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นท'= 1.0.0 เหต�การณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส%วนหน#=งของถนน 
(segment) โดยม'จ�ดเร�=มต�นจากท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2134 ระยะว/ดเพ�=มเท%าก/บ 350 เมตรไปในท�ศทางบวก และ
ยาวต%อไปจนถ#งท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2142 ระยะว/ดเพ�=มต%อออกไปอ'ก 700 เมตร ไปในท�ศบวก 

ต/วอย%างท'=   4  ต�องการระบ�ว%า เก�ดเหต�การณ2 ครอบคล�มระยะหน#=งของช%วงถนน ซ#=งม'ระยะว/ดเพ�=มจาก
ท'=ต/(งอ�างอ�งด�านหน#=งเป*นลบอ'กด�านหน#=งเป*นบวก

สามารถเข�ารห/สได�ว%า: 1.0.0-S,2134,2142-350,700-m,p 

ความหมาย ช�ดท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นท'= 1.0.0 เหต�การณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส%วนหน#=งของถนน 
(segment) โดยม'จ�ดเร�=มต�นจากท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2134 ระยะว/ดเพ�=มเท%าก/บ 300 เมตรไปในท�ศทางลบ (ว/ด
ไปทางท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2132) และยาวต%อไปจนถ#งท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2142 ระยะว/ดเพ�=มต%อออกไปอ'ก 700 
เมตร ไปในท�ศบวก (ว/ดไปทางท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 2143)

ต/วอย%างท'=   5   ต�องการระบ�ว%า เก�ดเหต�การณ2ท'=ม'ล/กษณะครอบคล�มพ"(นท'=ขนาดใหญ%

สามารถเข�ารห/สได�ว%า: 1.1.0-A,27-0-n   (ด0ร0ปท'= 9 ประกอบ)

ความหมาย ช�ดท'=ต/(งอ�างอ�งร�%นท'= 1.1.0 ท'=ต/(งอ�างอ�งรห/ส 27 ซ#=งจากร0ปท'= 9 หมายถ#งเขตบางกะป�ท/(งเขต 
และไม%ม'ระยะว/ดเพ�=มหร"อท�ศทาง

7.4 การเข�ารห/สและส%งข�อม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล

การเข�ารห/สและส%งข�อม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอลอาจท@าได�หลายร0ปแบบ หากม'การส%งพาราม�เตอร2
โดยครบถ�วนท/(งส'=ต/ว อย%างไรก*ตามมาตรฐานน'(แนะน@าการเข�ารห/สโดยจ/ดให�อย0 %ในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*ม
แอลซ#=งเป*นภาษาท'=ม'การใช�อย%างแพร%หลายส@าหร/บการแลกเปล'=ยนข�อม0ล การเข�ารห/สในร0ปแบบเอกสาร
เอ*กซ2เอ*มแอลควรจ/ดให�สอดคล�องตามเค�าร%างเอ*กซ2เอ*มแอลตามท'=มาตรฐานให�ไว�   ด/งท'=แสดงอย0 %ในร0ปท'= 
10
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<!-- ************************************************ --><!-- **** Location Referencing 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/locationref"elementFormDefault="qualified" version="1.0"><!-------------------------------------------------------><!------------- Definition of base elements -------------><!-------------------------------------------------------><xs:simpleType name="locCodeRef">  <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType><xs:complexType name="simpleLocRef">   <xs:complexType>      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/>   </xs:complexType></xs:complexType><xs:complexType name="locRef">   <xs:sequence>      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/>      <xs:element name="offset" type="xs:unsignedShort"/>      <xs:element name="direction">         <xs:simpleType>            <xs:restriction base="xs:string">               <xs:enumeration value="p"/>               <xs:enumeration value="n"/>               <xs:enumeration value="m"/>            </xs:restriction>         </xs:simpleType>     </xs:element>   </xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="segmentRef">   <xs:choice>      <xs:complexType>         <xs:element name="From" type="locRef"/>         <xs:element name="To" type="locRef"/>      </xs:complexType>      <xs:element name="locCode" type="locCodeRef"/>   </xs:choice></xs:complexType>

ร3ปท�� 10 เค
าร@างเอeกซSเอeมแอลของข
อม3ลการอ
างอ�งท��ต7Eง (Location Schema) 
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<!--------------------------------------------------------><!-------------- Definition of main elements -------------><!--------------------------------------------------------><xs:element name="Location">  <xs:complexType>     <xs:element name="version" type="xs:string"/>     <xs:choice>        <xs:element name="Point" type="locRef"/>        <xs:element name="MultiPoint">           <xs:complexType>              <xs:element name="PointMember"                maxOccurs="unbounded" type="locRef"/>           </xs:complexType>        </xs:element>        <xs:element name="Segment" type="segmentRef"/>        <xs:element name="MultiSegment">           <xs:complexType>              <xs:sequence>                 <xs:element name="SegmentMember"                   maxOccurs="unbounded" type="segmentRef"/>              </xs:sequence>           </xs:complexType>        </xs:element>        <xs:element name="Area" type="simpleLocRef"/>        <xs:element name="MultiArea">   <xs:complexType>      <xs:element name="AreaMember"                maxOccurs="unbounded" type="simpleLocRef">   </xs:complexType> </xs:element>      </xs:choice>   </xs:complexType></xs:element>
</xs:schema>

ร3ปท�� 10 (ต@อ) เค
าร@างเอeกซSเอeมแอลของข
อม3ลการอ
างอ�งท��ต7Eง (Location Schema) 
ส@าหร/บต/วอย%างในร0ปแบบเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลของการเข�ารห/สส@าหร/บการอ�างอ�งท'=ต/(งม'ต/วอย%างด/งน'(

- กรณ'ต�องการระบ�ต@าแหน%งเป*นจ�ด (Point) ต/วอย%างในร0ปท'= 11
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/tha
iLocation.xsd">
   <version>1.0.0</version>
   <Point>
      <locCode>1452</locCode>
      <offset>500<offset/>
      <direction>p</direction>
   </Point> 
</location>

ร3ปท�� 11 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซV�งสอดคล
องก7บ Location Schema ในท��น�Eเปeนต7วแทนของ Point
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- กรณ'ต�องการระบ�ต@าแหน%งเป*นส%วนของถนน (Segment) ต/วอย%างในร0ปท'= 12

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/
thaiLocation.xsd">
   <version>1.0.0</version>
   <Segment>
      <From>  
         <locCode>2135</locCode>
         <offset>0<offset/>
         <direction>n</direction>
      </From>
      <To>  
         <locCode>2139</locCode>
         <offset>400<offset/>
         <direction>p</direction>
      </To>
   </Segment> 
</location>

ร3ปท�� 12 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซV�งสอดคล
องก7บ Location Schema ในท��น�Eเปeนต7วแทนของส@วนของถนน

- กรณ'ต�องการระบ�ต@าแหน%งเป*นพ"(นท'= (Area) ต/วอย%างในร0ปท'= 13
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/ 
thaiLocation.xsd">
   <version>1.0.0</version>
   <Area>
      <locCode>27</locCode>
   </Area> 
</location>

ร3ปท�� 13 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซV�งสอดคล
องก7บ Location Schema ในท��น�Eเปeนต7วแทนของ Area
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- ในบางกรณ'เหต�การณ2ท'=ต�องการรายงานม'ความครอบคล�มเก�นช%วงถนนจากแยกถ#งแยก หร"อ

ครอบคล�มเก�นจ�ดท'=ม'การแบ%งถนนออกเป*นส%วนย%อยท'=ทางแยก  ในกรณ'น'(ต�องท@าการระบ�ต@าแหน%ง
เป*นส%วนย%อยถนนหลาย ๆ ส%วน (Multisegment) โดยท/(งหมดต%อรวมก/นเป*นส%วนย%อยถนนท'=ใหญ%กว%า 
(Segment) ต/วอย%างในร0ปท'= 14

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<location xmlns="http://traffic.thai.net/locationref"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/locationref/
thaiLocation.xsd">
   <version>1.0.0</version>
   <MultiSegment>
      <SegmentMember> 
         <From>  
            <locCode>2135</locCode>
            <offset>0<offset/>
            <direction>n</direction>
         </From>
         <To>  
            <locCode>2139</locCode>
            <offset>400<offset/>
            <direction>p</direction>
         </To>
      </SegmentMember>
      <SegmentMember> 
         <From>  
            <locCode>2139</locCode>
            <offset>400<offset/>
            <direction>p</direction>
         </From>
         <To>  
            <locCode>2142</locCode>
            <offset>500<offset/>
            <direction>m</direction>
         </To>
      </SegmentMember>
   </MultiSegment> 
</location>

ร3ปท�� 14 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซV�งสอดคล
องก7บ Location Schema ในท��น�Eเปeนต7วแทนของ 
MultiSegment
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ภาคผนวก ก.

ตารางข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�ง (Location Table) ซ#=งใช�เป*นช�ดข�อม0ลหล/กส@าหร/บอ�างอ�งท'=ต/(งระหว%างก/นในมาตรฐานการ
อ�างอ�งท'=ต/(งส@าหร/บการแลกเปล'=ยนและให�บร�การสารสนเทศจราจรน'(ม'รายละเอ'ยดเบ"(องต�นด/งน'(

ผ0�สน/บสน�นงบประมาณในการจ/ดท@าข�อม0ล ศ0นย2เทคโนโลย'อ�เล*กทรอน�กส2และคอมพ�วเตอร2แห%งชาต�

ผ0�จ/ดท@าข�อม0ลหล/ก บร�ษ/ทท'=ปร#กษา 225 ท'

ข�อม0ลแผนท'=ฐานท'=ใช� THDM-v5 (Thailand Digital Map)

ร%วมตรวจสอบ ให�ข�อค�ดเห*น และร�เร�=มน@าไปทดสอบใช�โดย

1. บร�ษ/ท เทเลแอทลาส ประเทศไทย
2. ศ0นย2เทคโนโลย'อ�เล*กทรอน�กส2และคอมพ�วเตอร2แห%งชาต�
3. บร�ษ/ท อ' เอส อาร2 ไอ ประเทศไทย

เร�=มต�นจ/ดท@าเม"=อ มกราคม 2551 เสร*จส�(นเม"=อ  ก�มภาพ/นธ2 2552

ครอบคล�มพ"(นท'= กร�งเทพและปร�มณฑล

ประเภทถนนท'=ครอบคล�ม  

1 ทางด%วน ท�กสายท'=เป�ดใช�ป' ก%อน ป' 2551
2 ทางหลวงสายหล/ก หมายเลข 1 ต/ว 2 ต/ว และ 3 ต/ว
3 ถนนในเขตต/วเม"องกร�งเทพมหานคร และปร�มณฑล

จ@านวนท'=ต/(งอ�างอ�ง 2,355 จ�ด (3,206 ตามเวอร2ช/ =น 5.6)

เกณฑ2ในการค/ดเล"อกท'=ต/(งอ�างอ�ง

จ�ดท'=เป*นทางแยก  ทางข#(นทางลงทางด%วน  จ�ดท'=ส/งเกตได�ง%ายอ"=น ๆ เช%น ท'=ต/(งห�างสรรพส�นค�า ในเขตเม"องแต%ละ
จ�ดของ LT จะไม%ให�ห%างก/นเก�น 500 เมตร พ"(นท'=นอกเม"อง ไม%ให�ห%างก/นเก�น 5 ก�โลเมตร โดยใช�หล/ก ก�โลเมตร
ของถนนน/(น ๆ

การขอใบร/บรองช�ดข�อม0ล

ได�ร/บใบร/บรองเม"=อ 28 พฤศจ�กายน 2551 จาก TISA (Traveler Information Service Association)
ใบร/บรองออกในนาม สมาคมระบบขนส%งและจราจรอ/จฉร�ยะไทย
ต/วอย%างข�อม0ล ต/วอย%างตารางในภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข.
ต7วอย@างตารางข
อม3ลท��ต7Eงอ
างอ�ง (Location Table)

ในท'=น'(จะแสดงต/วอย%างตารางข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งร0ปแบบมาตรฐานท'เอ*มซ' (Traffic Message Channel; TMC) 

ตารางข�อม0ลท'=ต/(งอ�างอ�งตามาตรฐานท'เอ*มซ'น/(น เป*นตารางท'=จ/ดท@าข#(นแจกจ%ายให�ก/บผ0�ท'=ต�องการน@าไปพ/ฒนาต%อ
เป*นข�อม0ลส%วนหน#=งระบบน@าทางในรถยนต2 (In-car Navigator) และม'การร/บข�อม0ลสภาพจราจรตามมาตรฐาน ท'
เอ*มซ'
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