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แง%ปรมาณและคณภาพ ประกอบก/บหน%วยงานต%าง ๆ ไดม'การลงทนเพ"=อตดต/(งเซ*นเซอร2ตรวจว/ดขอม0ลด/งกล%าว
พรอมท/(งไดด@าเนนจ/ดต/(งศ0นย2ขอม0ลจราจรเพ"=อใชงานส@าหร/บภาระกจของหน%วยงาน ตลอดจนบางหน%วยงานก*ไดม'
การจ/ดท@าเว*บไซต2เพ"=อใหสาธารณชนสามารถเขาตรวจสอบสภาพการจราจรไดอ'กดวย
อย%างไรก*ตาม การท'=จะเผยแพร% ขอม0ลต%อสาธารณะอาจท@าไดหลาย ๆ วธ' เช%นท'=ไดด@าเนนการในต%างประเทศ และ
แต%ละวธ'ม'ความสล/บซ/บซอนแตกต%างก/นไป อย%างไรก*ตามเป*นท'=น%าส/งเกตว%า การอนญาตใหภาคเอกชนสามารถน@า
ขอม0ลเหล%าน'(ไปเผยแพร% โดยการน@าไปปร/บปรงเพ=มเตมและต%อยอดก/บบรการต%าง ๆ ไดผลเป*นอย%างยง= เช%นท'=ด@าเนน
การในหลาย ๆ ร/ฐในสหร/ฐอเมรกา เป*นตน
หากแต%การม'ขอม0ลท'=มาจากหลากหลายหน%วยงาน ท@าใหเกดอปสรรคส@าค/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 ท@าใหผ0ท'=ตองการรองขอขอม0ลเพ"=อน@าไปประมวลผลหร"อพ/ฒนา
บรการประยกต2อ"=น ๆ ม'ขอจ@าก/ดและเกดอปสรรค ด/งน/(น เพ"=อใหขอม0ลจราจรของแต%ละหน%วยงานสามารถแลก
เปล'=ยนก/นไดอย%างถ0กตองเหมาะสมและเป*นท'=ยอมร/บในระด/บสากล จ#งก@าหนดมาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรม
มาตรฐานการแลกเปล'=ยนขอม0ลจราจร โดยแยกเป*น 3 ส% วนด/งน'(
1. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 1: เกณฑ2วธ'การรองขอและตอบกล/บ
2. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 2: การระบต@าแหน%งดวยการอางองท'=
ต/(ง
3. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล'=ยนสารสนเทศเพ"=อการจราจร ส% วนท'= 3: การเขารห/สเหตการณ2และ
สารสนเทศสภาพจราจร
มาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรมน'( จ/ดท@าข#(นตามความร% วมม"อดานการมาตรฐานระหว%างส@าน/กงานมาตรฐาน
ผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรมก/บศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต (เนคเทค) ส@าน/กงานพ/ฒนาว
ทยาศาสาตร2และเทคโนโลย'แห%งชาต ท'=อย0% 112 อทยานวทยาศาสตร2ประเทศไทย ถนนพหลโยธน ต@าบลคลองหน#=ง
อ@าเภอคลองหลวง จ/งหว/ดปทมธาน' 12120 โทรศ/พท2 02-564-6900 ต%อ 2338 - 2340 โทรสาร 02-564-6901-3
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มาตรา 15 แห%งพระราชบ/ญญ/ตมาตรฐานผลตภ/ณฑ2อตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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มอก.824-2551

มาตรฐานการใหบรการและแลกเปลยน
สารสนเทศเพอการจราจร
ส@วนท 2: การระบ6ตCาแหน@งดวยการอางองทต7Eง
1. ขอบข@าย
การอางองเชงท'=ต( /ง (location referencing) ท'=กล%าวถ#งในมาตรฐานน'(ไดร/บการออกแบบข#(นเพ"=อใชส@าหร/บอางองถ#ง
ต@าแหน%งของเหตการณ2หร"อขอม0ลดานการจราจรท'=เกดตามท'=ต%าง ๆ ส/มพ/นธ2กบ/ ถนนและส= งรอบขางถนน เม"=อ
กล%าวถ#งเหตการณ2ต%าง ๆ หร"อขอม0ลต%าง ๆ ก*จะอางองก/บท'=ต( /งอางองท'=ตกลงก/นไวล%วงหนาระหว%างผ0ใหและผ0ร/บ
ขอม0ล
ในมาตรฐานน'(ไดอางองวธ'การค/ดเล"อกและสรางท'=ต(/งอางองจากมาตรฐาน ISO 14819-3 ซ#=งเป*นการอางองเชงท'=
ต/(งส@าหร/บ ALERT-C [1] ท'=ต( /งอางองท'=ไดจากเทคนคใน ISO 14819-3 ด/งกล%าว ถ0กน@ามาประยกต2ส@าหร/บสภาพ
แวดลอมท'=ผ0ใหและผ0ร/บขอม0ลจราจรซ#=งใชงานแผนท'ค= นละชดก/น และอาจม'ความแตกต%างในแง%มาตราส% วน
แผนท'= ความถ0กตองเชงต@าแหน%ง ความละเอ'ยด ตลอดจนความท/นสม/ยของแผนท'= สามารถส"=อสารอางองต@าแหน%ง
เพ"=อใชส@าหร/บเป*นท'=ต(/งอางองระหว%างชดขอม0ลภ0มศาสตร2ระหว%างก/นได (ในท'=น( เ' นนไปท'=ขอม0ลถนนและท'=
เก'=ยวของก/บถนน) การอางองท'=ต( /งใหม%จากท'=ต( /งท'=กา@ หนดไวล%วงหนาเหล%าน'(ช%วยใหผ0ใหบรการและผ0ร/บบรการ
สารสนเทศสามารถเขาใจไดตรงก/นถ#งท'=ต( /งและต@าแหน%งต%าง ๆ ท'=ใชในการอธบายเหตการณ2หร"อใหขอม0ลดาน
การจราจร ท/(งน'(การอางองเชงท'=ต( /งด/งกล%าวมไดอางองก/นโดยอาศ/ยขอม0ลพก/ดอย%างเด'ยว เน"=องจากชดขอม0ล
ภ0มศาสตร2ซ#=งม'ท'=มาในการจ/ดท@าแตกต%างก/น อาจม'ค%าพก/ดส@าหร/บท'=ต( /งของส= งเด'ยวก/นไม%ตรงก/นก*เป*นไดตอง
อาศ/ยขอม0ลอ"=นประกอบ
มาตรฐานท'=พ/ฒนาข#(นน'(น@าเสนอโครงสรางของขอม0ลท'=ต(/งอางอง และวธ'การเขารห/สเพ"=อส% งขอม0ลส"=อสารก/น
ระหว%างผ0ร/บและผ0ส% งขอม0ล พารามเตอร2ต%าง ๆ ท'=น@ามาเขารห/สน/(นท@าใหผ0ส% งขอม0ลสามารถระบไดช/ดเจนถ#งจด
หร"อช%วงถนน ท'=มค' วามละเอ'ยดและเป*นพลว/ต (dynamic) ได ไม%จ@าเป*นตองถ0กก@าหนดตายต/วไวล%วงหนา จ#ง
เหมาะส@าหร/บการใชการอางองท'=ต(/งน'(ในการรายงานขอม0ลหร"อเหตการณ2ซ#=งม'ความผ/นแปรส0ง เช%น ขอม0ลจราจร
ตดข/ด ระยะแถวคอยของรถยนต2 (queue length) ขอม0ลต@าแหน%งการเกดอบ/ตเหต ขอม0ลต@าแหน%งจดก%อสราง หร"อ
งานพธ'ต%าง ๆ นอกจากน'(ย/งสามารถใชรายงานเหตการณ2ท'=ม'ผลกระทบเป*นวงกวางไดดวย เช%น การเกดหมอก
หนาท#บปกคลมพ"(นท'= โดยใชท'=ต( /งอางองประเภทพ"(นท'=
1
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ส@าหร/บขอม0ลท'=ต( /งอางองซ#=งจะใชเป*นชดขอม0ลหล/กส@าหร/บอางองท'=ต(/งระหว%างก/นน/(นม'รายละเอ'ยดเบ"(องตนใน
ภาคผนวก ก และแสดงต/วอย%างอย0ใ% น ภาคผนวก ข
มาตรฐานน'(ไม%รวมถ#งขอก@าหนดส@าหร/บ
- การออกแบบและพ/ฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร2
- ภาษาท'=ใชในการพ/ฒนาโปรแกรม
- การออกแบบฐานขอม0ลในระด/บกายภาพ (physical design)

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'= 3: การเขารห/สเหตการณ2และ
สารสนเทศสภาพจราจร (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 3: Traffic Event and
Information Coding), ศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต, 2552

3. บทนยาม
3.1 การก@าหนดหร"อระบจดท'=ไม%แน%นอนตายต/ว (dynamic point)
การก@าหนดหร"อระบจดท'=ไม%แน%นอนตายต/ว ข#(นก/บความตองการในขณะน/(น ๆ หร"อ ตามสถานการณ2ท'=
ก@าล/งสนใจ (ในท'=น( จ' ดด/งกล%าวจะวางต/วตามแนวถนน)
3.2 การแบ%งช%วงถนนแบบพลว/ต (dynamic segmentation)
การระบหร"อแบ%งถนนออกเป*นช%วงท'=ไม%แน%นอนตายต/ว ข#(นก/บความตองการในขณะน/(น ๆ หร"อ ตาม
สถานการณ2ท'=กา@ ล/งสนใจ (ในท'=น( จ' ดด/งกล%าวจะวางต/วตามแนวถนน)
3.3 การอางองเชงท'=ต( /ง หร"อ การอางองท'=ต( /ง (location referencing)
การระบท'=ต( /งหร"อต@าแหน%งใด ๆ โดยการอางองจากท'=ต(/งอางอง (referenced location) ท'=ไดม'การตกลงก/น
ไวล%วงหนา
3.4

เคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอล (XML schema)
2
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ภาพวาด แผนผ/ง หร"อค@าอธบายเก'=ยวก/บโครงสรางของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลรวมท/(งใชส@าหร/บตรวจสอบ
ความถ0กตอง ของเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลด0รายละเอ'ยดไดจาก [8]
3.5

คลาส (class)
แม%แบบหร"อพมพ2เข'ยวเพ"=อน@าไปใชส@าหร/บสรางอ*อบเจกต2โดยเป*นการก@าหนดค%าล/กษณะประจ@า และ
ถ%ายทอดการปฏบ/ตการให

3.6

คลาสล0ก (sub class)
คลาสท'=เกดจากการร/บถ%ายทอดคณสมบ/ตมาจากคลาสอ"=น และอาจม'คณสมบ/ตแตกต%างหร"อเพ=มเตมจาก
คลาสแม%

3.7

คลาสแม% (super class)
แม%แบบหร"อพมพ2เข'ยวเพ"=อน@าไปใชส@าหร/บสรางคลาสล0ก โดยเป*นการถ%ายคณสมบ/ตต%าง ๆ ส"บทอดต%อไป
ย/งคลาสล0กด/งกล%าว

3.8

ท'เอ*มซ' (Traffic Message Channel; TMC)
มาตรฐานชดหน#ง= ส@าหร/บการเผยแพร% ขอม0ลจราจร [1] [2] [3]

3.9

ท'=ต( /ง (location)
สถานท'ห= ร"อต@าแหน%งทางภ0มศาสตร2ท'=สามารถระบหร"อจ@าแนกได (identifiable)

3.10 ท'=ต( /งอางอง (referenced location)
ท'=ต( /งท'=ใชส@าหร/บอางอง เพ"=อก@าหนดหร"อระบต@าแหน%งของเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน
3.11 ท'=ต( /งอางองทตยภ0ม (secondary referenced location)
ท'=ต( /งอางองล@าด/บท'=สองท'=ตองการอางถ#ง ในการอางองท'=ต(/งคร/(งน/(น ๆ
3.12 ท'=ต( /งอางองปฐมภ0ม (primary referenced location)
ท'=ต( /งอางองแรกท'=เร= มพจารณา ในการอางองท'=ต(/งคร/(งน/(น ๆ
3.13 ผ0ร/บบรการสารสนเทศจราจร
บคคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพวเตอร2ท'=ท@าหนาท'=รองขอบรการสารสนเทศจราจร
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3.14 ผ0ใหบรการสารสนเทศจราจร
บคคล ระบบ ซอฟต2แวร2 หร"อโปรแกรมคอมพวเตอร2ท'=ท@าหนาท'=ใหบรการสารสนเทศจราจร
3.15 รถ (vehicle)
ยานพาหนะทกชนดท'=ใชในการขนส% งทางบกซ#=งเดนดวยก@าล/งเคร"=องยนต2 ก@าล/งไฟฟาหร"อพล/งงานอ"=น
และหมายความรวมตลอดถ#งรถพ%วงของรถน/(นดวย ท/(งน'(ยกเวนรถไฟและระบบราง
3.16 สารสนเทศจราจร (traffic information)
สารสนเทศสภาพการจราจร เช%น อ/ตราเร*วของรถบนทองถนน ปรมาณรถ อบ/ตเหต การก%อสราง ระด/บ
ความตดข/ดของการจราจร หร"อสารสนเทศอ"=นซ#=งม'ผลต%อสภาพการจราจร เช%น สภาพอากาศ หร"อผวถนน
3.17 ย0เอ*มแอล
Unified Modeling Language ภาษาส@าหร/บใชอธบายแบบจ@าลองของส= งต%าง ๆ เช%น ระบบการท@างาน
โครงสรางขอม0ล โครงสรางหน%วยงาน หร"ออ"=น ๆ ท'=ตองการส"=อถ#งหน%วยย%อยต%าง ๆ ภายใตระบบใหญ%
และความเช"=อมโยงของหน%วยย%อยต%าง ๆ เหล%าน/(น รายละเอ'ยดเพ=มเตม สามารถศ#กษาไดจากขอก@าหนด
ภาษาย0เอ*มแอล (Unified Modeling Language Specification [10]) ซ#=งประกาศใชโดยคณะท@างานเฉพาะ
กจดานการบรหารจ/ดการออบเจกต2 (Object Management Group; OMG)
3.18 อ*อบเจกต2
ต/วตนของคลาส โดยแต%ละอ*อบเจกต2จะม'ขอม0ลจ@าเพาะของต/วเอง
3.19 เอ*กซ2เอ*มแอล
eXtensible Markup Language ภาษาส@าหร/บสรางเอกสารท'=จะใชบรรจขอม0ลในการแลกเปล'=ยนระหว%าง
ระบบ
3.20 แผนผ/งคลาสย0เอ*มแอล (UML Class Diagram)
แผนผ/งร0ปแบบหน#=งของย0เอ*มแอล ซ#=งใชส@าหร/บอธบายความส/มพ/นธ2ของคลาสต%าง ๆ ด0รายละเอ'ยดได
จาก [10]

4. ขอตกลงในการเขยนชอ (Name convention) สCาหร7บคลาส ปฏบ7ตการ และพารามเตอรS
ขอก@าหนดการเข'ยนช"=อคลาส การปฎบ/ตการและพารามเตอร2ท'=ใชในเอกสารมาตรฐานน'(
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ช"=อพารามเตอร2ต%าง ๆ เข'ยนอ/กษรเป*นต/วพมพ2ใหญ%ท( /งหมด เพ"=อใหแตกต%างจากค@าภาษาอ/งกฤษท/ว= ไป เช%น
DATASOURCE VERSION NAME เป*นตน

4.2

ช"=อคลาสจะใชอ/กษรภาษาอ/งกฤษและข#(นตนดวยต/วพมพ2ใหญ% และหากประกอบจากค@ามากกว%าหน#=งค@า
จะเข'ยนตดต%อเน"=องก/นโดยไม%เวนวรรค และจะข#(นตนต/วอ/กษรแรกของแต%ละค@าดวยอ/กษรภาษาอ/งกฤษ
ต/วพมพ2ใหญ% เช%น LinearLocation PointLocation AreaLocation เป*นตน

4.3

ช"=อล/กษณะประจ@าจะใชอ/กษรภาษาอ/งกฤษ เข'ยนข#(นตนต/วอ/กษรแรกดวยต/วพมพ2เล*กเสมอ และหาก
ประกอบจากค@ามากกว%าหน#ง= ค@าจะเข'ยนตดต%อเน"=องก/นโดยไม%เวนวรรค และจะข#(นตนต/วอ/กษรแรกของ
แต%ละค@าดวยอ/กษรภาษาอ/งกฤษต/วพมพ2ใหญ% เช%น name title dataSchema requestSchema เป*นตน

5. แนวคดเรองทต7Eงอางองและการระบ6ตCาแหน@งดวยการอางองจากทต7Eง
ท'=ต( /งอางอง (referenced location) เป*นขอม0ลเชงปรภ0มประเภทหน#=งซ#=งเป*นต/วแทนของสถานท'=หร"อส= งท'=สามารถ
ระบจ@าแนกได (identifiable) ทางภ0มศาสตร2 หมายความว%าจะตองม'การก@าหนดความหมายประกอบก/บขอม0ล
ส@าหร/บการระบจ@าแนกดวย เช%นระบว%าเป*นถนนพรอมดวยช"=อหร"อรห/สถนน ระบว%าเป*นสะพานพรอมช"=อสะพาน
หร"อระบว%าเป*นทางแยกพรอมช"=อและพก/ดทางแยก ท'=ต( /งอางองอาจเป*นไดท/(งส= งท'=ตองการส"=อความหมายว%าเป*น
จด เช%น ทางแยก สถานท'=ส@าค/ญ ทางลงอโมงค2 เชงสะพาน หร"อเป*นเสน เช%น ถนน ช%วงถนน ทางด%วน ซอย
หร"อเป*นพ"(นท'= เช%น ขอบเขตการปกครอง หร"อขอบเขตท'=สรางข#(น เช%น พ"(นท'=กรงเทพฯ และปรมณฑล
การอางองท'=ต( /ง (location referencing) เป*นการพยายามก@าหนดหร"อระบต@าแหน%งท'=ตองการ โดยการอางองจากท'=
ต/(งท'=กา@ หนดไวล%วงหนา (predefined location) เช%น ตองการระบช%วงถนนลาดพราวต/(งแต%ซอย 68 ถ#ง ซอย 72
แทนท'=จะใชวธ'การเข'ยนค@าบรรยายด/งกล%าว แลวส% งไปย/งผ0ร/บขอม0ลปลายทาง ก*ใชวธ'อางองจากท'=ต(/งอางองดวย
รห/สประจ@าท'=ต( /งพรอมท/(งระบทศทางเป*นรห/ส เพ"=อใหส/(นและช/ดเจนในการต'ความ การอางองท'=ต(/งน'(เป*นแนวคด
ท'=ม'มานานแลว ด/งจะเห*นไดจากท'=ปรากฏในมาตรฐานสากลต/(งแต%ป' ค.ศ. 2003 [2] และก%อนหนาน/(นก*ไดม'การ
พ/ฒนาและใชงานโดยภาคอตสาหกรรมอย%างแพร% หลายต/(งแต%ช%วงทศวรรษท'= 1990
เทคนคการอางองท'=ต( /งท'=พ/ฒนาข#(นน'(ไดน@าเอาแนวความคดด/งกล%าวขางตนมาประยกต2ใชส@าหร/บการอางองท'=ต(/ง
ระหว%างศ0นย2ใหบรการสารสนเทศและผ0รองขอสารสนเทศ เพ"=อจะน@าไปพ/ฒนาบรการ หร"อขอม0ลประยกต2อ"=น
เพ"=อใหบรการแก%ผ0ใชปลายทางอ'กต%อหน#=ง
ในสถานการณ2ท'=สองฝ%ายท'=ตดต%อแลกเปล'=ยนขอม0ลก/นม'แผนท'=คนละชดซ#=งม/กจะพบว%าพก/ดของส= งเด'ยวก/นไม%
ตรงก/นเน"=องจากผลตโดยคนละบรษ/ท หร"อคนละหน%วยงาน หร"อ หน%วยงานเด'ยวก/นแต%เป*นการออกส@ารวจต%าง
วาระก/น จากการท'=พก/ดม'ค%าไม%ตรงก/นน'(จ#งท@าใหไม%สามารถอางองโดยใชค%าพก/ดแต%เพ'ยงอย%างเด'ยวได ด/งน/(นการ
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อางองจากท'=ต( /งอางองจ#งเกดข#(นเพ"=อแกป/ญหาน'( ข/(นตอนการน@าขอม0ลท'=ต( /งอางองมาใชแสดงอย0ใ% นร0ปท'= 1 โดยเร= ม
จากหน%วยงานกลางท@าการจ/ดท@าขอม0ลท'=ต(/งอางองตามโครงสรางมาตรฐาน แจกจ%ายขอม0ลท'=ต( /งอางองใหก/บผ0
สนใจ เพ"=อใหผ0ร/บขอม0ลน@าไปพจารณาเปร'ยบเท'ยบก/บแผนท'=ท'=ตนเองม'หร"อใชงานอย0แ% ลวท@าการจ/บค0%ท'=ต( /งอางอง
เขาก/บท'=ต( /งของตนไวล%วงหนา หล/งจากน'(ท( /งสองฝ%ายก*จะเขาใจถ#งส= งเด'ยวก/นดวยการอางองเฉพาะค%ารห/สประจ@า
ต/วของท'=ต( /งอางองเท%าน/(น

ร3 ปท 1 ข7EนตอนการนCาขอม3ลทต7Eงอางองมาใช
การอางองเชงท'=ต( /งจ#งไดร/บการน@าเสนอข#(น ค"อ เป*นการอางองจากท'=ต(/งของส= งท'=ม'การตกลงก/นไวล%วงหนา และ
ส% งเฉพาะขอม0ลรห/สประจ@าต/วของท'=ต(/งน/(นไปพรอมก/บขอม0ลประกอบซ#=งผ0ร/บสามารถถอดรห/สออกมาและแปล
เป*นท'=ต( /งหร"อต@าแหน%งใหม%โดยเกดจากการสรางจากท'=ต(/งอางองเดม เช%น ไดต@าแหน%งใหม%ซ#=งว/ดอางองจากท'=ต( /ง
หร"อช%วงถนนใหม%ท'=อางองก/บท'=ต( /ง เป*นตน
ประโยชน2ค"อ ใชส@าหร/บการส"=อสารรายงาน หร"อใหขอม0ลใด ๆ ท'=ตองการการระบว%าเหตการณ2หร"อขอม0ลน/(น ๆ
เกดข#(นท'=ใดบนแผนท'= (ในท'=น( ค' "อเกดข#(นบรเวณใดตามแนวถนน) โดยท'=ผ0ร/บขอม0ลและผ0ใหขอม0ลไม%จ@าเป*นตองม'
แผนท'=ชดเด'ยวก/น โดยอาจจะเป*นแผนท'=ซ#=งซ"(อหร"อไดมาจากผ0ผลตคนละแหล%งก*ได
6. โครงสรางขอม3ลของทต7EงอางองซVงนCามาใชในมาตรฐานนE
โครงสรางขอม0ลของท'=ต( /งอางองซ#=งสรางข#(นส@าหร/บมาตรฐานน'(อางองโครงสรางหล/ก ๆ มาจากมาตรฐาน ISO
14819-3:2003 [2] และไดม'การปร/บปรงเพ=มเตมค"อ เพ=มชนดของท'=ต( /งอางองประเภทเสนอ'กหน#=งประเภทค"อ
ทางด%วน และส@าหร/บกรณ'ซอยซ#=งม'ความส@าค/ญ เช%น ซอยท'=ใชเป*นทางล/ด หร"อม'การจราจรค/บค/ง= ก@าหนดใหจ/ด
อย0ใ% นประเภท UrbanStreet
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ในท'=น( เ' ร'ยกเร'ยกชดขอม0ลท'=ต( /งอางองน'(วา% “Location” ซ#=งแบ%งแยกย%อยออกไดเป*นสามประเภทค"อ “Point
Location” “Linear Location” และ “Area Location” โดยแสดงโครงสรางอย0ใ% นร0ปท'= 2 ซ#=งอธบายดวยแผนผ/ง
คลาสย0เอ*มแอล จากในร0ปท'= 2 คลาสหล/กค"อ Location และแตกออกเป*นสามคลาสล0กเพ"=อเป*นต/วแทนท'=ต(/งสาม
ประเภทตามล@าด/บค"อ ท'=ต(/งชนด “จด” “เสน” และ “พ"(นท'=” นอกจากน'(ม'ความเช"=อมโยงระหว%าง LinearLocation
และ PointLocation โดย LinearLocation จะตองประกอบข#(นจาก PointLocation ท@าหนาท'=เป*นจดปลายท/(งสอง
ดาน และไม%จ@าเป*นว%าทก PointLocation จะตองเป*นจดปลายของ LinearLocation (PointLocation สามารถอย0%
เป*นอสระได โดยเป*นต/วแทนของท'=ต(/งอางองชนดจด)

ร3 ปท 2 ทต7Eงสามชนดหล7ก
ในร0ปท'= 2 ท'=ต( /งชนด PointLocation ม'ความเช"=อมโยงก/บ LinearLocation ในล/กษณะท'=เป*นส% วนประกอบของ
LinearLocation ความส/มพ/นธ2น( 'อย0ใ% นร0ปแบบจดตน/ จดปลาย (start point/ end point)
ส@าหร/บกรณ'พ("นท'= (AreaLocation) ควรก@าหนดใหม'จด (โดยก@าหนดพก/ดภ0มศาสตร2) เพ"=อใชเป*นต/วแทนเสม"อน
ของพ"(นท'= ท/(งน'(จดด/งกล%าวอาจเป*นจดใดจดหน#=งในพ"(นท'=น( น/ หร"อจดเซ*นทรอยด2กไ* ด จดประสงค2ค"อเพ"=อให
ช/ดเจนกรณ'ม'พ("นท'=ใด ๆ ท'=ม'ช"=อซ@(าก/น จะใชพก/ดเขามาเป*นขอม0ลประกอบเพ=มเตมส@าหร/บการแยกแยะพ"(นท'=
โครงสรางขอม0ลท'=ต( /งอางองน'(ไดร/บการออกแบบเพ"=อใหสามารถรองร/บขอม0ลต%าง ๆ ซ#=งจ@าเป*นต%อการจ@าแนก
อย%างช/ดแจงระหว%างผ0สรางขอม0ลท'=ต( /งอางองและผ0น@าขอม0ลไปใช โดยใหสามารถเขาใจตรงก/นว%าหมายถ#งส= งใด
และสามารถใชอางองร% วมก/นระหว%างสองฝ%าย
7
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หมายเหต6 เม"=อจะน@าไปปฏบ/ตจรง ผ0ใชท/(งสองฝ%ายควรร% วมก/นก@าหนดถ#งกระบวนการในระบถ#งส= งต%าง ๆ เช%น
เม"=อกล%าวถ#งทางแยก ใหหมายถ#งจดท'=อย0ก% #=งกลางแยก เม"=อกล%าวถ#งสะพานใหหมายถ#งเชงสะพาน
ตารางท'= 1 ถ#ง 4 อธบายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสท/(งส'=ซ#=งปรากฏในร0ปท'= 2 โดยด/ดแปลงร0ปแบบ
การอธบายมาจาก ISO/FDIS 19110 [4]
ตารางท 1 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด Location
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

Location

-

-

locCode

-

-

-

คCาจCาก7ดความ
ต@าแหน%งซ#=งม'การก@าหนดและตกลงไวล%วงหนา
ซ#=งใชเพ"=อการอางองระหว%างชดขอม0ลภ0มศาสตร2
รห/สประจ@าต/วของท'=ต(/งอางองแบบจด

ชนดขอม3ล
คลาสนามธรรม
Integer

formalName ช"=อเป*นทางการส@าหร/บใชเร'ยกท'=ต(/งอางองน/(น เช%น ถาเป*น CharacterString
ถนน ก*ค"อช"อ= เร'ยกถนนอย%างเป*นทางการ ถาเป*นสถานท'=
ก*เป*นช"อ= เร'ยกสถานท'=น( /นอย%างเป*นทางการ
areaRef ท'=ต( /งอางองแบบพ"(นท'=ซ#=งม'อ/นด/บต@=าสดแต%ย/งครอบคลม AreaLocation
Location ท'=สนใจ (โดยครอบคลมส% วนใหญ%หร"อท/(งหมด
ก*ได) ใชเพ"=อระบว%า Location น/(น ๆ ส/งก/ดในพ"(นท'=ใด
aliasName ช"=อรอง (ช"=อไม%เป*นทางการ) เช%น ช"=อทองถ=น ช"อ= เดม
เป*นตน

CharacterString

ตารางท 2 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด PointLocation
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

PointLocation

-

-

locType

-

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต(/งอางอง
แบบจด

คลาสนามธรรม

รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางองแบบจด

CharacterString

aliasName2 ช"=อรองอ/นด/บท'= 2 (ช"=อไม%เป*นทางการ) เช%น ช"=อทองถ=น ช"อ= CharacterString
เดม เป*นตน ใชกรณ'ม'ช"=อรองมากกว%าหน#=งช"=อ
positiveOffset locCode ของท'=ต( /งอางองแบบจดท'=อย0ถ% /ดไป (ในทศทาง
บวก) จากท'=ต( /งอางองแบบจดท'=กา@ ล/งพจารณา
8
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ตารางท 2 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด PointLocation (ต@อ)
ฟเจอรS
-

ล7กษณะประจCา

negativeOffset locCode ของท'=ต( /งอางองแบบจดท'=อย0ถ% /ดไป (ในทศทาง
ลบ) จากท'=ต( /งอางองแบบจดท'=กา@ ล/งพจารณา

-

linearRef

-

position

-

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล
PointLocation

locCode ของท'=ต( /งอางองแบบเสนซ#=งจดน/(นส/งก/ดอย0%
LinearLocation
เช%น ท'=ต( /งอางองประเภทสามแยก จะส/งก/ดถนนสองสาย
(ท'=มาต/ดก/น) ในกรณ'น( 'ตองสรางท'=ต( /งอางองสองจด โดย
แต%ละจดส/งก/ดถนนแต%ละสาย

ค%าพก/ด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของท'= CharacterString
ต/(งอางองแบบจดน/(น
pointVersion รห/สประจ@าร% นของท'=ต( /งอางองแบบจด ใชส@าหร/บ
CharacterString
แยกแยะท'=ต( /งอางอง เพ"=อใหผ0ร/บและผ0ส% งขอม0ลม/น= ใจว%า
ก@าล/งอางองไปท'=ท'=ต( /งอางองร% นเด'ยวก/น
ตารางท 3 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด LinearLocation

ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

LinearLocation

-

คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต(/งอางองแบบ คลาสนามธรรม
เสน

-

locType

รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางองแบบเสน ซ#=งจะม'ค%า CharacterString
ต%าง ๆ ก/น ตามท'=แสดงในร0ปท'= 3 และ 4

-

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

linearVersion รห/สประจ@าร% นของท'=ต( /งอางองแบบเสน ใชส@าหร/บแยกแยะ CharacterString
ท'=ต( /งอางอง เพ"=อใหผ0ร/บและผ0ส% งขอม0ลม/น= ใจว%าก@าล/งอางอง
ไปท'=ท'=ต( /งอางองร% นเด'ยวก/น
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ตารางท 4 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด AreaLocation
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

AreaLocation

-

-

locType

รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางองแบบพ"(นท'= ซ#=งจะ CharacterString
ม'ค%าต%าง ๆ ก/น ตามท'=แสดงในร0ปท'= 5

position

ค%าพก/ด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของจด CharacterString
ท'=เป*นต/วแทนพ"(นท'=น( /น

คลาสล0กของ Location ซ#=งเป*นต/วแทนของท'=ต(/งอางอง
แบบพ"(นท'=

ชนดขอม3ล
คลาสนามธรรม

areaVersion รห/สประจ@าร% นของท'=ต( /งอางองแบบพ"(นท'= ใชส@าหร/บ
CharacterString
แยกแยะท'=ต( /งอางอง เพ"=อใหผ0ร/บและผ0ส% งขอม0ลม/น= ใจว%า
ก@าล/งอางองไปท'=ท'=ต( /งอางองร% นเด'ยวก/น
LinearLocation ย/งม'การแบ%งออกเป*นคลาสล0ก ด/งแสดงในร0ปท'= 3 โดยประกอบดวย RingRoad (ถนนวงแหวน)
UrbanStreet (ถนนในเม"อง) Expressway (ทางด%วน) Road (ถนนท/ว= ไป) 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 ใหเป*นช%วงย%อยลงไปอ'ก
-

ช"=อคลาสท'=เข'ยนดวยต/วเอ'ยง เป*นคลาสประเภทนามธรรม (abstract class) หมายความว%าคลาสเหล%าน'(ม'ไวส@าหร/บ
เป*นตนแบบใหคลาสอ"=นท'=ม'ความจ@าเพาะข#(นกว%าเดมเท%าน/(น จะไม%ม'การน@าไปก@าหนดใชโดยตรง
ส@าหร/บตารางท'= 5 อธบายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ LinearLocation
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ร3 ปท 3 การจCาแนกทต7งE ชนด LinearLocation
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ตารางท 5 รายละเอยดของล7กษณะประจCาของคลาสล3กของ LinearLocation
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

VehicularLink

-

-

locType

Ferry

-

-

locType

UrbanStreet

-

-

locType

รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางองชนด UrbanStreet CharacterString
ในท'=น( 'บ/งค/บค%าเป*น “L5.0”

Expressway

-

คลาสล0กของ LinearLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#ง
คลาสนามธรรม
ทางด%วน หร"อทางพเศษ (ครอบคลมท/(งกรณ'ท'=ตองเส'ยค%า
ผ%านทางและกรณ'ท'=ไดร/บยกเวนค%าผ%านทาง)

RingRoad

-

คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งม'พฤตกรรมเป*นทาง
วงแหวน (จดเร= มและจดส( นสดเป*นจดเด'ยวก/น) ในท'=น( '
RingRoad เป*นคลาสนามธรรม

Road

-

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

คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น( 'หมายถ#งช%วงของ
คลาส
เสนทางคมนาคมทางน@(าหร"อทางราง
รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางอง
CharacterString
ชนด VehicularLink ในท'=น( 'บ/งค/บค%าเป*น “L6.0”
คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น( 'หมายถ#งช%วงของ
เสนทางคมนาคมทางน@(าซ#=งใชส@าหร/บใหรถยนต2ข( #นส0%เร"อ
เพ"=อขามฟาก (ส@าหร/บประเทศไทย ใหหมายรวมถ#งเสน
ทางเร"อขามฟากส@าหร/บผ0เดนทางท'=ใชระบบขนส% ง
สาธารณะดวย)

คลาส

รห/สซ#=งบ%งบอกประเภทของท'=ต(/งอางองชนด Ferry ในท'= CharacterString
น'(บ/งค/บค%าเป*น “L6.1”
คลาสล0กของ LinearLocation ซ#=งในท'=น( 'หมายถ#งถนนใน
เม"อง ซ#=งม/กไม%ม'เลขรห/สถนน และร0จ/กเร'ยกขานก/นดวย
ช"=อเป*นหล/ก และรวมถ#งซอยต%าง ๆ ดวย

12
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ตารางท 5 รายละเอยดของล7กษณะประจCาของคลาสล3กของ LinearLocation (ต@อ)
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

ของ Road ไดในร0ปท'= 4) ท/(งน'( Road เป*นคลาสนามธรรม
-

roadNum

เป*นล/กษณะประจ@าท'=เพ=มข#(นมาจากคลาสแม% Location CharacterString
โดย roadNum ค"อ หมายเลขหร"อรห/สถนน ใชเพ"=อขอม0ล
ในการจ@าแนกความเป*นเอกล/กษณ2ของถนนแต%ละสาย
เช%น หมายเลขประจ@าทางหลวงแผ%นดน เป*นตน
หมายเหต ระหว%าง formalName และ roadNum จะตอง
ระบค%าอย%างนอยต/วหน#=ง จะไม%ระบท/(งสองไม%ได

Segment

-

คลาสล0กของ LinearLocation ใชเป*นคลาสนามธรรม คลาสนามธรรม
ส@าหร/บใชถ%ายทอดคณสมบ/ตใหก/บคลาสอ'กสองต/วค"อ
Order1Segment และ Order2Segment
ในท'=น( 'ส%วนของถนน ค"อการต/ดแบ%งถนนออกเป*นช%วง
ย%อย ๆ เพ"=อใหสามารถออางองไดจ@าเพาะมากยง= ข#(นโดย
ใชกรณ'ตองการเนนว%าหมายถ#งช%วงใดของถนน

-

positiveOffset locCode ของท'=ต( /งอางองแบบเสนท'=อย0ถ% /ดไป (ในทศทาง LinearLocation
บวก) จากท'=ต( /งอางองแบบเสนน/(น

-

negativeOffset locCode ของท'=ต( /งอางองแบบเสนท'=อย0ถ% /ดไป (ในทศทาง LinearLocation
ลบ) จากท'=ต( /งอางองแบบเสนน/(น

-

positiveEnd locCode ของท'=ต( /งอางองแบบจดท'=อย0ป% ลายดานหน#=งของ PointLocation
เสน โดยจดน'(ท@าหนาท'=กา@ หนดทศทางบวก*
negativeEnd locCode ของท'=ต( /งอางองแบบจดท'=อย0ป% ลายอ'กดานหน#ง=
PointLocation
ของเสน โดยจดน'(ท@าหนาท'=กา@ หนดทศทางลบ*

-

* หากตองการนยามท'=ต(/งอางองแบบเสน จะตองนยามโดยก@าหนดใหว%าใหเกดจากการประกอบก/นของท'=ต(/งอางองแบบจดสองจด
โดยจดท/(งสองประจ@าอย0ท% '=ปลายท/(งสองดานของท'=ต(/งอางองแบบเสน
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มอก.824-2551
ส@าหร/บในร0ปท'= 4 แสดงคลาสล0กของ Expressway Road RingRoad เอาไว โดยจ@าแนกออกเป*นชนดท'=จ@าเพาะมา
ข#(น ส@าหร/บเล"อกใชใหเหมาะก/บประเภทของ LinearLocation ท'=สนใจ โดยในตารางท'= 6 ถ#ง 8 ไดอธบายราย
ละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสกล%มท'=แสดงอย0ใ% นร0ปท'= 4 ด/งกล%าว

ร3 ปท 4 คลาสล3กของ Road Expressway และ RingRoad
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มอก.824-2551
ตารางท 6 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด Road
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

Motorway

-

คลาสล0กของ Road ในท'=น( 'หมายถ#งถนนมอเตอร2เวย2

คลาส

NationalRoad

locType
-

RegionalRoad

OtherRoad
ฟเจอรS
RingMotorway
OtherRingRoad
-

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.1”
คลาสล0กของ Road โดยในท'=น( ห' มายถ#งถนนสาย
หล/กซ#=งม'หมายเลขต/วเด'ยว
locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.2”
คลาสล0กของ Road โดยในท'=น( ห' มายถ#งถนนท'=เช"=อม
โยงอย0ภ% ายในภ0มภาคซ#=งม'หมายเลขก@าก/บสองต/วและ
สามต/ว
locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.3”
คลาสล0กของ Road โดยในท'=น( ห' มายถ#งถนนท'=เช"=อม
โยงอย0ภ% ายในภ0มภาคซ#=งม'หมายเลขส'=ต/ว
locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L1.4”
ตารางท 7 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด RingRoad

CharacterString
คลาส
CharacterString
คลาส

CharacterString
คลาส
CharacterString

ล7กษณะประจCา
คCาจCาก7ดความ
ชนดขอม3ล
คลาส
คลาสล0กของ RingRoad ใชส@าหร/บถนนวงแหวนท'=
อย0ใ% นกล%มมอเตอร2เวย2
locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L2.1”
CharacterString
คลาส
คลาสล0กของ RingRoad ใชส@าหร/บ RingRoad ประ
เภทอ"=นๆ นอกเหน"อจาก RingMotorway
locType รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L2.2”
CharacterString
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มอก.824-2551
ตารางท 8 รายละเอยดของทต7Eงอางองชนด Expressway
ฟ'เจอร2

ล7กษณะประจCา

UrbanExpressway

-

IntercityExpressway

locType

RingExpressway

locType

-

locType

ค@าจ@าก/ดความ

ชนดขอม0ล

คลาส
คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น( ห' มายถ#ง
ทางด%วน หร"อทางพเศษซ#=งเช"=อมโยงอย0ใ% นต/วเม"อง
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.2”
CharacterString
คลาส
คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น( ห' มายถ#ง
ทางด%วน หร"อทางพเศษซ#=งเช"=อมโยงระหว%างเม"อง
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.1”
CharacterString
คลาส
คลาสล0กของ UrbanExpressway โดยในท'=น( ห' มายถ#ง
ทางด%วน หร"อทางพเศษซ#=งม'ล/กษณะเป*นทาง
วงแหวนวนมาบรรจบก/น
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “L11.3”
CharacterString

ในร0ปท'= 5 แสดงคลาสล0กของ AreaLocation ซ#=งใชส@าหร/บก@าหนดเป*นชนดของ 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'=ใชอธบายรายละเอ'ยดของล/กษณะประจ@าของคลาสกล%มด/งกล%าวใน
ร0ปท'= 5

รปท 5 AreaLocation ซงจ แนกออกเปนคล สลกและสวนประกอบ (composition)
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มอก.824-2551
ตารางท 9 รายละเอยดของคลาสล3ก และส@วนประกอบทเกยวของก7บ AreaLocation
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

Country

-

คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งขอบเขต
การปกครองระด/บประเทศ (country)

คลาส

Order1Area

locType

Order2Area

locType

Order3Area

locType

-

locType

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A3.0”
คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งขอบเขต
การปกครองระด/บจ/งหว/ด (province)

-

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A7.0”
คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งขอบเขต
การปกครองระด/บอ@าเภอ (district)

-

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “A8.0”
คลาสล0กของ AreaLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งขอบเขต
การปกครองระด/บต@าบล (sub-dictrict)

-

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

CharacterString
CharacterString
CharacterString
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@าอธบายล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ PointLocation แสดงในตารางท'= 10 ตามล@าด/บ

ร3 ปท 6 PointLocation ซVงจCาแนกออกเปeนคลาสล3กต@าง ๆ
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มอก.824-2551
ตารางท 10 รายละเอยดของคลาสซVงเปeนคลาสล3กของ PointLocation
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

TrafficLight

-

คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#ง
ทางแยกท'=ม'ส/ญญาณไฟจราจร (Traffic light) ตด
ต/(งอย0%

คลาส

Junction

locType

IntermediatePoint

locType

OtherLandmarkPoint

locType

-

locType

-

-

-

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10”
คลาสล0กของ PointLocation ในท'=น( 'หมายถ#งทาง
แยกหร"อจดต%อเช"=อม (ใชกรณ'ไม%สามารถหร"อไม%
ตองการระบว%าเป*นทางแยกหร"อจดต%อเช"=อม
ประเภทใด)
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.0”
คลาสล0กของ PointLocation โดยม'ล/กษณะเป*นจด
วางต/วอย0ร% ะหว%างท'=ต( /งอางองประเภททางแยก
(Junction) สองจด (Intermediate point)
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P2.0”
คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#ง
จดซ#=งแทนสถานท'=ส@าค/ญและใชประกอบในการ
อางองเพ"=อรายงานสภาพจราจร
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P3.0”
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CharacterString
คลาส

CharacterString
คลาส

CharacterString
คลาส

CharacterString

มอก.824-2551
ตารางท 10 รายละเอยดของคลาสซVงเปeนคลาสล3กของ PointLocation (ต@อ)
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

MotorwayEntrance

-

คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งจดต%อ
เช"=อมส@าหร/บใหรถยนต2จากถนนประเภทอ"=น ๆ วง= เขา
มาย/งถนนมอเตอร2เวย2 (Motorway entrance)

คลาส

-

locType

MotorwayExit

-

-

locType

Underpass

-

-

locType

Overpass

-

-

locType

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.5”
คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งจดต%อ
เช"=อมส@าหร/บใหรถยนต2วง= ออกจากถนนมอเตอร2เวย2
เขาส0%ถนนประเภทอ"=น ๆ (Motorway exit)
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.4”
คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งถนน
ส% วนท'=ถ0กยกระด/บอย0เ% หน"อถนนสายอ"=นหร"อทางแยก
ดานล%าง
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.7”
คลาสล0กของ PointLocation โดยในท'=น( 'หมายถ#งถนน
ส% วนท'=ลอดใตถนนสายอ"น= หร"อทางแยกท'=วางต/วอย0%
ดานบน
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.6”

CharacterString
คลาส

CharacterString
คลาส

CharacterString
คลาส

CharacterString

ร0ปท'= 7 แสดงคลาสล0กท/(งหมดของ TrafficLight และ Junction โดย TrafficLight แบ%งเป*น 3-way (สามแยกท'=ตด
ต/(งส/ญญาณไฟ) 4-way (ส'=แยกท'=ตดต/(งส/ญญาณไฟ) และ 5-way (หาแยก (หร"อมากกว%า) ท'=ตดต/(งส/ญญาณไฟ)
หากไม%ตองการระบใหช/ดเจนถ#งส/ญญาณไฟจราจร ผ0จ/ดท@าขอม0ลจะเล"อกใชคลาสกล%ม Junction แทนก*ได
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มอก.824-2551

ร3 ปท 7 คลาสล3กของ TrafficLight และ Junction
ส@าหร/บ Junction (ทางแยกหร"อจดต%อเช"=อมเสนทาง) แบ%งออกเป*น T-Junction (สามแยก) Interchange (ทางแยก
ต%างระด/บ) Cross-roads (ส'=แยก) และ RoundAbout (วงเว'ยน)
ค@าอธบายล/กษณะประจ@าของคลาสล0กของ TrafficLight และ Junction แสดงในตารางท'= 11 และ 12 ตามล@าด/บ
ตารางท 11 รายละเอยดของคลาสล3กของ TrafficLight
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

คCาจCาก7ดความ

ชนดขอม3ล

3-way

-

คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น( ห' มายถ#ง สามแยกซ#=งตด
ต/(งส/ญญาณไฟจราจรไว (3-way intersection)

คลาส

4-way

locType

5-way

locType

-

locType

-

-

รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.3”
คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น( ห' มายถ#ง ส'=แยกซ#=งตดต/(ง
ส/ญญาณไฟจราจรไว (4-way intersection)
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.4”
คลาสล0กของ TrafficLight โดยในท'=น( ห' มายถ#ง หาแยก (หร"อ
มากกว%า) ซ#=งตดต/(งส/ญญาณไฟจราจรไว (5-way intersection)
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.10.5”
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CharacterString
คลาส
CharacterString
คลาส
CharacterString

มอก.824-2551
ตารางท 12 รายละเอยดของคลาสล3กของ Junction
ฟเจอรS

ล7กษณะประจCา

Cross-roads

locType

คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น( ห' มายถ#งส'=แยกข#(นไป

locType

คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น( ห' มายถ#งสามแยก

locType

คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น( ห' มายถ#งวงเว'ยน

locType

คลาสล0กของ Junction โดยในท'=น( ห' มายถ#งทางแยกต%างระด/บ

T-Junction
RoundAbout
Interchange
-

คCาจCาก7ดความ
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.11”
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.12”
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.8”
รห/สประจ@าคลาสล0ก บ/งค/บค%าเป*น “P1.21”
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ชนดขอม3ล
คลาส
CharacterString
คลาส
CharacterString
คลาส
CharacterString
คลาส
CharacterString

มอก.824-2551

7. การเขารห7สสCาหร7บการอางองทต7Eง
7.1

กล%าวน@า
ในท'=น( 'กา@ หนดสมมตฐานว%าเหตการณ2ต%าง ๆ ท'=ตองการรายงานน/(นม'ต@าแหน%งของการเกดบนถนน หร"อ
ส% งผลกระทบต%อเสนทางการเดนทาง (ถนน) และผ0รายงานตองการแจงถ#งต@าแหน%งของเหตการณ2น( /น ๆ
โดยอางองจากท'=ต( /งอางองซ#=งก@าหนดไวแลวในร0ปท'= 9 แสดงท'=ต( /งอางองในระด/บต%าง ๆ ไดแก% ระด/บพ"(นท'=
ระด/บถนน ระด/บเซกเมนต2 และระด/บจด การจะเล"อกท'=ต(/งอางองระด/บใดมาใชน/(นข#(นก/บล/กษณะของ
เหตการณ2ท'=ตองการรายงาน เช%น หากเกดหมอกหนาท#บปกคลมบรเวณเขตบางกะป ก*ควรเล"อกใชท'=ต( /ง
ประเภทพ"(นท'= (รห/สท'=ต( /ง 27 ในร0ปท'= 9) ซ#=งจะส"=อความไดว%าถนนทกเสนท'=อย0ใ% นหร"อผ%านบรเวณเขต
บางกะป ก*จะไดร/บผลกระทบท/(งหมด หร"อหากตองการแจงว%าม'การปดการจราจรบนถนนลาดพราว ก*
สามารถเล"อกท'=ต( /งอางองชนดถนนมาใชได (รห/สท'=ต( /ง 98 ในร0ปท'= 8)

ร3 ปท 8 ทต7Eงชนดต@าง ๆ โดยเขยนแยกเปeนประเภทพรอมแสดงความส7มพ7นธSเชงทอพอโลย
7.2

โครงสรางส@าหร/บการอางองท'=ต(/ง
การเขารห/สส@าหร/บการอางองท'=ต(/งน/(น อาจกระท@าไดหลายร0ปแบบ โดยในมาตรฐานไดน@าเสนอไวเป*น
แบบส/(นและร0ปแบบเอ*กซ2เอ*มแอล(ด0ห/วขอ 7.3 และ 7.4) อย%างไรก*ตาม ขอม0ลหร"อเน"(อหาท'=จะตองส% งหร"อ
ส"=อสารประกอบดวยพารามเตอร2ท(/งหมด 4 ต/ว ค"อ

7.2.1

Version หร"อ หมายเลขร% นส@าหร/บก@าก/บชดของท'=ต( /งอางอง

7.2.2

Location Code หร"อ รห/สของท'=ต( /งอางอง (ปฐมภ0ม)

7.2.3

Offset หร"อ ระยะว/ดเพ=ม
22

7.2.4

มอก.824-2551
Direction หร"อ ทศทางของการว/ดระยะ offset โดยแบ%งเป*นทศทางบวก ทศทางลบ และไม%ม'ทศทาง
หมายเหต6 ท/(งน'(ท'=ต(/งอางองปฐมภ0มและทตยภ0ม สามารถใชในล/กษณะต%าง ๆ ด/งน'(
- เฉพาะท'=ต(/งอางองปฐมภ0มและทตยภ0มก*สามารถคร% อมปดเหตการณ2บนถนนท/(งเหตการณ2
- ท'=ต(/งอางองปฐมภ0มและทตยภ0ม เม"อ= รวมก/บระยะ Offset แลวจะคร% อมปดเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน
- ใชเฉพาะท'ต= (/งอางองปฐมภ0มรวมก/บระยะ Offset แลวจะคร% อมปดเหตการณ2ท'=ตองการรายงาน

Version
เม"=อม'การปร/บปรงขอม0ลท'=ต( /งอางอง เช%น เพ=ม ลด หร"อปร/บแกล/กษณะประจ@า ควรม'การก@าหนด
หมายเลขร% นก@าก/บเอาไวดวย แลวจ/ดเก*บแยกจากก/น โดยเม"=อม'การปร/บแกแมเพ'ยงบางท'=ต( /ง ก*ควรจ/ด
เก*บท/(งชดไวเป*นร% นเด'ยวก/น เม"=อม'การปร/บเปล'=ยนใด ๆ อ'ก ก*ใหส@าเนาท'=ต( /งอ"=น ๆ ท'=ไม%ม'การแกไขเอา
ดวยท/(งชดเป*นร% นเด'ยวก/น ท/(งน'(เพ"=อความเขาใจท'=ตรงก/นควรใชหล/กเกณฑ2ในการก@าหนดหมายเลข
ร% นท'=กา@ หนดอย0ใ% นมาตรฐานน'(ด/งน'(
หมายเลขร% น ควรประกอบจ@านวนเต*มบวกสามต/ว แยกก/นดวยจดทศนยม โดยเข'ยนในร0ปแบบ
"X.Y.Z" จ@านวนเต*ม X Y และ Z ไม%ควรมากกว%า 99 ท/(งน'(ร% นป/จจบ/นค"อ 1.0.0 โดยการ
เปล'=ยนแปลงต/วเลขในแต%ละหล/กม'ความหมายด/งน'(
หล/กท'= 1 (X) หมายถ#งม'ระด/บการปร/บปรงมากท'=สด โดยม'การแกไขเลขรห/สหร"อวธ'การก@าหนด
รห/สของท'=ต( /งอางอง (ท/(งหมดหร"อบางส% วน) เม"=อม'การปร/บเปล'=ยนค%าของหล/กท'=หน#=งน'(
จะตองเปล'=ยนค%าของหล/กท'=สองและสามใหกล/บเป*นศ0นย2ใหม%ดวย ท/(งน'(การปร/บแกใน
ระด/บหล/กท'=หน#=งน'(จะม'ผลใหผ0ท'=อางองท'=ต( /งอางองคนละร% นไม%สามารถแลกเปล'=ยน
หร"อตดต%อก/นได และตองน@าขอม0ลท'=ต( /งอางองท/(งชดมาพจารณาปร/บเขาก/บแผนท'ข= อง
ตนใหม%ท( /งหมด
หล/กท'= 2 (Y) หมายถ#งม'การเพ=มลดท'=ต( /งอางองโดยไม%ม'การแกไขรห/ส (หมายเลข) ของท'=ต( /งอางองท'=ม'
อย0% และไม%ม'การเปล'=ยนโครงสรางการเก*บขอม0ลท'=ต( /งอางอง การปร/บแกในระด/บน'(
ท@าใหผ0ร/บขอม0ลตองสนใจเฉพาะท'=ต(/งหมายเลขใหม% มาพจารณาปร/บเขาก/บแผนท'ข= อง
ตน หร"อลบท'=ต( /งท'=ไม%ม'ปรากกฎใชอางองแลวออกไปจากระบบแผนท'=ของตน
หล/กท'= 3 (Z) หมายถ#งม'การเพ=มลดหร"อแกไขเลขรห/สท'=ต( /ง โดยเป*นการปร/บแกเฉพาะล/กษณะ
ประจ@าของท'=ต( /งเช%น เพม= ช"=อ เปล'=ยนช"=อ หร"อเปล'=ยนพก/ด (แต%ย/งหมายถ#งส= งเดม) ผ0ใช
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สองฝ%ายใด ๆ ท'=อางองร% นของท'=ต( /งท'=ต%างก/นในระด/บ จะย/งคงสามารถอางองถ#งท'=ต(/ง
เด'ยวก/นไดหากม'หมายเลขตรงก/น
หมายเหต6

กรณ'การเปล'=ยนค%าพก/ดของท'=ต(/งอางอง (หากไม%ไดตองการส"=อถ#งสถานท'=หร"อส= งเดม) ควรท@าการลบ
ท'=ต(/งเดมออกดวย แลวจ#งเพ=มท'=ต(/งใหม%

Location Code
รห/สของท'=ต( /งอางอง (Location Code) ควรเป*นเลขจ@านวนเต*มบวก หร"อจะเป*นการผสมก/นของต/ว
อ/กษรและต/วเลขก*ได และจะตองไม%ม'ท'=ต( /งอางองสองท'=ต( /งใดม'รห/สซ@(าก/น นอกจากว%าท'=ต( /งอางองน/(น
จะส/งก/ดคนละร% นก/น
ในส% วนของรห/สท'=ต( /งอางองแบ%งออกเป*นสามส% วนย%อยค"อ อ/กษรก@าก/บชนดต@าแหน%ง รห/สของท'=ต( /ง
อางองจดแรก และรห/สของท'=ต(/งอางองจดท'=สอง (ถาม')
โดยอ/กษรก@าก/บชนดต@าแหน%ง ประกอบดวย จด(P; Point) เสน (S; Segment) และ พ"(นท'= (A; Area)
รห/สของท'=ต( /งอางองจดแรก และรห/สของท'=ต(/งอางองจดท'=สอง เป*นรห/สซ#=งบ%งบอกความเป*น
เอกล/กษณ2
หมายเหต6 เกณฑ2การต/(งช"=อชดของท'=ต( /งอางองน/(นควรเกดจากการรวมก/นของอ/กขระท'=เป*นต/วเลข
หร"อต/วอ/กษรหร"ออย%างใดอย%างหน#=ง เช%น 71459, Point01, Area21 หร"อ Bangkok01
เป*นตน
Offset
ในกรณ'ท'=ตองการระบถ#งต@าแหน%งการเกดของเหตการณ2ใหแม%นย@า หร"อตองการอางองต@าแหน%งแบบ
พลว/ต (Dynamic) สามารถใชระยะว/ดเพ=ม (Offset) มาช%วยได เช%น ตองการรายงานว%าเกดอบ/ตเหต
จากท'=ต( /งอางองหมายเลข X ห%างออกมาเป*นระยะ 300 เมตร หร"อตองการรายงานว%าเกดการจราจร
ตดข/ดเป*นแถวยาว 400 เมตร จากท'=ต( /งอางองหมายเลข Y เป*นตน
Direction
ในการบอกจ@านวนท'=ต( /งอางองน/บจากท'=ต( /งอางองปฐมภ0ม หร"อ ระยะว/ดเพ=ม น/(นจะตองม'การระบ
ทศทางในการว/ดดวย เพ"=อใหผ0ร/บขอม0ลสามารถค@านวณระยะไดถ0กตอง โดยทศทาง (Direction) แบ%ง
ออกเป*นสามล/กษณะค"อ ทศทางบวก ทศทางลบ และไม%ม'ทศทาง มาตรฐานน'(กา@ หนดใหใช “p” แทน
ทศทางบวก “m” แทน “ทศทางลบ” และ “n” แทน ไม%ม'ทศทาง
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ทศทางบวกและลบในท'=น( 'จะพจารณาจากตารางท'=ต(/งอางองซ#=งจะม'การระบไวล%วงหนาว%าท'=ต( /งอางอง
หน#=ง ๆ ม'ท'=ต( /งอางองใดอย0ใ% นทศทางบวก และท'=ต(/งอางองใดอย0ใ% นทศทางลบ
7.3

การเขารห/สแบบส/(น
การเขารห/สแบบส/(นเหมาะส@าหร/บการส% งขอม0ลในล/กษณะท'=ม'ขอจ@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) ปรมาณ
ขอม0ลท'=ตองส% งของการเขารห/สแบบส/(นส@าหร/บการอางองท'=ต( /งหน#=งคร/(งม'จ@านวนคร/(งละประมาณ 15-30
ต/วอ/กษร ซ#=งท@าใหลดปรมาณขอม0ลท'=จะตองส% งลงไปมากเม"=อเท'ยบก/บการเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ป
แบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล (ด0ห/วขอ 7.4)
โครงสรางของรห/สแบบส/(นส@าหร/บการอางองท'=ต( /งประกอบดวยพารามเตอร2จ@านวน 4 ต/วด/งไดกล%าวแลว
ในห/วขอ 7.2 โดยเข'ยนในร0ปแบบ “VE-LC-OF-DI” พารามเตอร2ท( /งส'=เข'ยนเร'ยงก/นและค/น= ค%าของ
พารามเตอร2ดวยเคร"=องหมาย “-”
โดยท'=
VE

มาจากค@าว%า Version หมายถ#ง หมายเลขร% นของชดรห/สท'=ต( /งอางอง

LC

มาจากค@าว%า Location Code หมายถ#ง รห/สของท'=ต(/งอางอง

OF

มาจากค@าว%า Offset หมายถ#ง ระยะว/ดเพ=ม โดยว/ดออกไปจากท'=ต(/งอางองปฐมภ0มหร"อทตยภ0ม
(หน%วยเป*นเมตร) หากม'ระยะ Offset สองระยะใหค/น= ดวยเคร"=องหมายจลภาค (,)

DI

มาจากค@าว%า Direction หมายถ#ง ทศทางของการว/ดระยะ Offset โดยแบ%งเป*นทศทางบวก
(p: plus) ทศทางลบ (m: minus) และไม%ม'ทศทาง (n: null)

ต7วอย@างการเขารห7สแบบส7Eนและการถอดรห7ส
การเขารห/สเพ"=อระบต@าแหน%งน/(น สามารถระบไดสามร0ปแบบค"อ จด เสน และพ"(นท'= หล/กการในการเขา
รห/สน/(นเพ"=อจะใชระบถ#งเหตการณ2โดย เพ"=อความเขาใจท'=ช/ดเจนยง= ข#(น ต%อไปจะเป*นการยกต/วอย%างการ
เขารห/สแบบส/(นและการถอดรห/สโดยองตามร0ปแบบ VE-LC-OF-DI ด/งไดกล%าวแลวขางตน
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ร3 ปท 9 ความส7มพ7นธSระหว@างเหต6การณSและทต7Eงอางอง
หมายเหต6

1.หมายเลขของท'=ต(/งท'=อย0ต% ดก/นไม%จ@าเป*นตองเร'ยงก/น และทศทางบวกในร0ปท'= 10 เป*นทศทางท'=กา@ หนดมา
จากผ0สราง ชดขอม0ลท'=ต(/งอางอง โดยจะบ%งช'(วา% การเร'ยงต/วของท'=ต(/งอางองในทศทางใดค"อทศทางบวก
2. การเล"อกใชทศทางบวกหร"อลบในการรายงานน/(นใหเล"อกในทศทางท'=ป/ญหาหร"อผลของเหตการณ2จะก%อ
ต/วข#(น ซ#ง= โดยปกตจะสวนทศก/บทศทางการจราจร เช%น การก%อต/วของแถวคอยบรเวณทางแยก

ต/วอย%างท'= 1
ตองการระบว%าเกดเหตการณ2ล/กษณะเป*นต@าแหน%งเด'=ยว ๆ โดยอย0ห% %างจากท'=ต( /งอางอง
2134 เป*นระยะ 350 เมตร (จดท'=อย0ต% @าแหน%งทางขวาม"อของท'=ต( /งอางอง 2134 ในร0ปท'= 9)
สามารถเขารห/สไดว%า:

1.0.0-P,2134-350-p

ความหมาย พจารณาชดท'=ต(/งอางองร% นท'= 1.0.0 เหตการณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะเป*นจด จากท'=ต(/งอางองรห/ส
2134 ว/ดไปในทศทางบวก โดยม'ระยะว/ดเพ=มเท%าก/บ 350 เมตร
ต/วอย%างท'= 2

ตองการระบว%า เกดเหตการณ2 ครอบคลมระยะหน#=งของช%วงถนน

สามารถเขารห/สไดว%า:

1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p (ด0เหตการณ2 e1 ในร0ปท'= 9 ประกอบ)

ความหมาย
ชดท'=ต( /งอางองร% นท'= 1.0.0 เหตการณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส% วนหน#ง= ของถนน
(segment) โดยม'จดเร= มตนจากท'=ต( /งอางองรห/ส 2135 ไปจนถ#งท'=ต( /งอางองรห/ส 2139 และม'ระยะว/ดเพ=มต%อ
ออกไปอ'ก 400 เมตร ว/ดไปในทศบวก
ต/วอย%างท'= 3
ตองการระบว%า เกดเหตการณ2 ครอบคลมระยะหน#=งของช%วงถนน ซ#=งม'ระยะว/ดเพ=มจาก
ท'=ต( /งอางองท/(งสองดาน
สามารถเขารห/สไดว%า:

1.0.0-S,2134,2142-350,700-p,p (ด0เหตการณ2 e2 ในร0ปท'= 9 ประกอบ)
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ความหมาย
ชดท'=ต( /งอางองร% นท'= 1.0.0 เหตการณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส% วนหน#ง= ของถนน
(segment) โดยม'จดเร= มตนจากท'=ต( /งอางองรห/ส 2134 ระยะว/ดเพ=มเท%าก/บ 350 เมตรไปในทศทางบวก และ
ยาวต%อไปจนถ#งท'=ต( /งอางองรห/ส 2142 ระยะว/ดเพ=มต%อออกไปอ'ก 700 เมตร ไปในทศบวก
ต/วอย%างท'= 4
ตองการระบว%า เกดเหตการณ2 ครอบคลมระยะหน#=งของช%วงถนน ซ#=งม'ระยะว/ดเพ=มจาก
ท'=ต( /งอางองดานหน#=งเป*นลบอ'กดานหน#=งเป*นบวก
สามารถเขารห/สไดว%า:

1.0.0-S,2134,2142-350,700-m,p

ความหมาย
ชดท'=ต( /งอางองร% นท'= 1.0.0 เหตการณ2ท'=สนใจ ม'ล/กษณะวางต/วบนส% วนหน#ง= ของถนน
(segment) โดยม'จดเร= มตนจากท'=ต( /งอางองรห/ส 2134 ระยะว/ดเพ=มเท%าก/บ 300 เมตรไปในทศทางลบ (ว/ด
ไปทางท'=ต( /งอางองรห/ส 2132) และยาวต%อไปจนถ#งท'=ต( /งอางองรห/ส 2142 ระยะว/ดเพ=มต%อออกไปอ'ก 700
เมตร ไปในทศบวก (ว/ดไปทางท'=ต( /งอางองรห/ส 2143)
ต/วอย%างท'= 5

ตองการระบว%า เกดเหตการณ2ท'=ม'ล/กษณะครอบคลมพ"(นท'=ขนาดใหญ%

สามารถเขารห/สไดว%า:

1.1.0-A,27-0-n (ด0ร0ปท'= 9 ประกอบ)

ความหมาย
ชดท'=ต( /งอางองร% นท'= 1.1.0 ท'=ต( /งอางองรห/ส 27 ซ#=งจากร0ปท'= 9 หมายถ#งเขตบางกะปท/(งเขต
และไม%ม'ระยะว/ดเพ=มหร"อทศทาง
7.4

การเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอล
การเขารห/สและส% งขอม0ลในร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*มแอลอาจท@าไดหลายร0ปแบบ หากม'การส% งพารามเตอร2
โดยครบถวนท/(งส'=ต/ว อย%างไรก*ตามมาตรฐานน'(แนะน@าการเขารห/สโดยจ/ดใหอย0ใ% นร0ปแบบภาษาเอ*กซ2เอ*ม
แอลซ#=งเป*นภาษาท'=ม'การใชอย%างแพร% หลายส@าหร/บการแลกเปล'=ยนขอม0ล การเขารห/สในร0ปแบบเอกสาร
เอ*กซ2เอ*มแอลควรจ/ดใหสอดคลองตามเคาร% างเอ*กซ2เอ*มแอลตามท'=มาตรฐานใหไว ด/งท'=แสดงอย0ใ% นร0ปท'=
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>

ร3 ปท 10 เคาร@างเอeกซSเอeมแอลของขอม3ลการอางองทต7Eง (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>

ร3 ปท 10 (ต@อ) เคาร@างเอeกซSเอeมแอลของขอม3ลการอางองทต7Eง (Location Schema)
ส@าหร/บต/วอย%างในร0ปแบบเอกสารเอ*กซ2เอ*มแอลของการเขารห/สส@าหร/บการอางองท'=ต(/งม'ต/วอย%างด/งน'(
- กรณ'ตองการระบต@าแหน%งเป*นจด (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>

ร3 ปท 11 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซVงสอดคลองก7บ Location Schema ในทนEเปeนต7วแทนของ Point
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- กรณ'ตองการระบต@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>

ร3 ปท 12 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซVงสอดคลองก7บ Location Schema ในทนEเปeนต7วแทนของส@วนของถนน
- กรณ'ตองการระบต@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>

ร3 ปท 13 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซVงสอดคลองก7บ Location Schema ในทนEเปeนต7วแทนของ Area
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- ในบางกรณ'เหตการณ2ท'=ตองการรายงานม'ความครอบคลมเกนช%วงถนนจากแยกถ#งแยก หร"อ
ครอบคลมเกนจดท'=ม'การแบ%งถนนออกเป*นส% วนย%อยท'=ทางแยก ในกรณ'น( 'ตองท@าการระบต@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>

ร3 ปท 14 ต7วอย@างเอกสารเอeกซSเอeมแอลซVงสอดคลองก7บ Location Schema ในทนEเปeนต7วแทนของ
MultiSegment
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ภาคผนวก ก.
ตารางขอม0ลท'=ต( /งอางอง (Location Table) ซ#=งใชเป*นชดขอม0ลหล/กส@าหร/บอางองท'=ต(/งระหว%างก/นในมาตรฐานการ
อางองท'=ต( /งส@าหร/บการแลกเปล'=ยนและใหบรการสารสนเทศจราจรน'(ม'รายละเอ'ยดเบ"(องตนด/งน'(
ผ0สน/บสนนงบประมาณในการจ/ดท@าขอม0ล

ศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต

ผ0จ/ดท@าขอม0ลหล/ก

บรษ/ทท'=ปร#กษา 225 ท'

ขอม0ลแผนท'=ฐานท'ใ= ช

THDM-v5 (Thailand Digital Map)

ร% วมตรวจสอบ ใหขอคดเห*น และรเร= มน@าไปทดสอบใชโดย
1. บรษ/ท เทเลแอทลาส ประเทศไทย
2. ศ0นย2เทคโนโลย'อเล*กทรอนกส2และคอมพวเตอร2แห%งชาต
3. บรษ/ท อ' เอส อาร2 ไอ ประเทศไทย
เร= มตนจ/ดท@าเม"=อ

มกราคม 2551

ครอบคลมพ"(นท'=

กรงเทพและปรมณฑล

เสร*จส( นเม"=อ

กมภาพ/นธ2 2552

ประเภทถนนท'ค= รอบคลม
1
2
3

ทางด%วน ทกสายท'=เปดใชป' ก%อน ป' 2551
ทางหลวงสายหล/ก หมายเลข 1 ต/ว 2 ต/ว และ 3 ต/ว
ถนนในเขตต/วเม"องกรงเทพมหานคร และปรมณฑล

จ@านวนท'=ต( /งอางอง

2,355 จด (3,206 ตามเวอร2ชน/= 5.6)

เกณฑ2ในการค/ดเล"อกท'=ต(/งอางอง
จดท'=เป*นทางแยก ทางข#(นทางลงทางด%วน จดท'=ส/งเกตไดง%ายอ"=น ๆ เช%น ท'=ต( /งหางสรรพสนคา ในเขตเม"องแต%ละ
จดของ LT จะไม%ใหห%างก/นเกน 500 เมตร พ"(นท'น= อกเม"อง ไม%ใหห%างก/นเกน 5 กโลเมตร โดยใชหล/ก กโลเมตร
ของถนนน/(น ๆ
การขอใบร/บรองชดขอม0ล
ไดร/บใบร/บรองเม"=อ
ใบร/บรองออกในนาม
ต/วอย%างขอม0ล

28 พฤศจกายน 2551 จาก TISA (Traveler Information Service Association)
สมาคมระบบขนส% งและจราจรอ/จฉรยะไทย
ต/วอย%างตารางในภาคผนวก ข
32
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ภาคผนวก ข.
ต7วอย@างตารางขอม3ลทต7Eงอางอง (Location Table)
ในท'=น( จ' ะแสดงต/วอย%างตารางขอม0ลท'=ต( /งอางองร0ปแบบมาตรฐานท'เอ*มซ' (Traffic Message Channel; TMC)
ตารางขอม0ลท'=ต( /งอางองตามาตรฐานท'เอ*มซ'น( /น เป*นตารางท'=จ/ดท@าข#(นแจกจ%ายใหก/บผ0ท'=ตองการน@าไปพ/ฒนาต%อ
เป*นขอม0ลส% วนหน#=งระบบน@าทางในรถยนต2 (In-car Navigator) และม'การร/บขอม0ลสภาพจราจรตามมาตรฐาน ท'
เอ*มซ'
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ต/วอย%างตารางของ Point Location ตามมาตรฐานท'เอ*มซ' 1/2
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ต/วอย%างตารางของ Point Location ตามมาตรฐานท'เอ*มซ' 2/2
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ต/วอย%างตารางของ Linear Location ตามมาตรฐานท'เอ*มซ' 1/2
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ต/วอย%างตารางของ Linear Location ตามมาตรฐานท'เอ*มซ' 2/2
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