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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การใหบริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เพื่อการจราจร –
เลม 2 การระบุตําแหนงดวยการอางอิงที่ตั้ง
1. ขอบขาย
การอางอิงเชิงที่ตั้ง (location referencing) ที่กลาวถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดรับการออกแบบขึ้น
เพื่อใชสําหรับอางอิงถึงตําแหนงของเหตุการณหรือขอมูลดานการจราจรที่เกิดตามที่ตาง ๆ สัมพันธกับถนนและสิ่ง
รอบข างถนน เมื่อกลาวถึงเหตุก ารณต าง ๆ หรื อข อมูลต าง ๆ ก็ จ ะอางอิงกั บที่ตั้ งอางอิงที่ตกลงกัน ไว ลว งหน า
ระหวางผูใหและผูรับขอมูล
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อางอิงวิธีการคัดเลือกและสรางที่ตั้งอางอิงจากมาตรฐาน ISO 14819-3 ซึ่งเปน
การอางอิงเชิงที่ตั้งสําหรับ ALERT-C [2] ที่ตั้งอางอิงที่ไดจากเทคนิคใน ISO 14819-3 ดังกลาว ถูกนํามาประยุกต
สําหรับสภาพแวดลอมที่ผูใหและผูรั บขอมูลจราจรซึ่งใชงานแผนที่ค นละชุด กัน และอาจมีความแตกตางในแง
มาตราสวนแผนที่ ความถูกตองเชิงตําแหนง ความละเอียด ตลอดจนความทันสมัยของแผนที่ สามารถสื่อสารอางอิง
ตําแหนงเพื่อใชสําหรับเปนที่ตั้งอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตรระหวางกันได (ในที่นี้เนนไปที่ขอมูลถนนและที่
เกี่ยวข องกับถนน) การอางอิงที่ตั้งใหมจ ากที่ตั้งที่กําหนดไว ลวงหน าเหลานี้ชว ยใหผูใหบริก ารและผูรับบริการ
สารสนเทศสามารถเข าใจไดต รงกั นถึงที่ตั้งและตําแหนงต าง ๆ ที่ใชใ นการอธิบายเหตุ การณหรื อใหขอมูลดาน
การจราจร ทั้งนี้ ก ารอางอิงเชิงที่ตั้ ง ดั งกลาวมิได อางอิงกั น โดยอาศัย ข อมู ลพิกั ด อย างเดี ย ว เนื่ องจากชุด ข อมู ล
ภูมิศาสตรซึ่งมีที่มาในการจัดทําแตกตางกัน อาจมีคาพิกัดสําหรับที่ตั้งของสิ่งเดียวกันไมตรงกันก็เปนไดตองอาศัย
ขอมูลอื่นประกอบ
มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรมนี้นํ าเสนอโครงสร างของขอมูลที่ตั้งอางอิง และวิ ธีก ารเขารหัสเพื่อสงขอมูล
สื่อสารกันระหวางผูรับและผูสงขอมูล พารามิเตอรตาง ๆ ที่นํามาเขารหัสนั้นทําใหผูสงขอมูลสามารถระบุไดชัดเจน
ถึงจุด หรือชวงถนน ที่มีความละเอียดและเปนพลวัต (dynamic) ได ไมจําเปนตองถูกกําหนดตายตัวไวลวงหนา จึง
เหมาะสําหรับการใชการอางอิงที่ตั้งนี้ในการรายงานขอมูลหรือเหตุการณซึ่งมีความผันแปรสูง เชน ขอมูลจราจร
ติดขัด ระยะแถวคอยของรถยนต (queue length) ขอมูลตําแหนงการเกิดอุบัติเหตุ ขอมูลตําแหนงจุดกอสราง หรือ
งานพิธีตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชรายงานเหตุการณที่มีผลกระทบเปนวงกวางไดดวย เชน การเกิดหมอกหนา
ทึบปกคลุมพื้นที่ โดยใชที่ตั้งอางอิงประเภทพื้นที่
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สําหรับข อมูลที่ตั้งอางอิงซึ่งจะใชเปนชุด ขอมูลหลักสําหรั บอางอิงที่ตั้งระหวางกัน นั้นมีรายละเอีย ดเบื้องต นใน
ภาคผนวก ก. และแสดงตัวอยางอยูใน ภาคผนวก ข.
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมรวมถึงขอกําหนดสําหรับ
-

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

-

ภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม

-

การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ (physical design)

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1 และเพิ่มเติมดวยบท
นิยามตอไปนี้
2.1

การกําหนดหรือระบุจุดแบบพลวัต (dynamic point) หมายถึง การกําหนดหรือระบุจุดที่ไมแนนอนตายตัว
ขึ้นกับความตองการในขณะนั้น ๆ หรือ ตามสถานการณที่กําลังสนใจ (ในที่นี้จุดดังกลาวจะวางตัวตาม แนว
ถนน)

2.2

การแบงชวงถนนแบบพลวัต (dynamic segmentation) หมายถึง การระบุหรือแบงถนนออกเปนชวงที่ไม
แนนอนตายตัว ขึ้น กับความต องการในขณะนั้น ๆ หรือ ตามสถานการณที่กํ าลังสนใจ (โดยสถานการณ
ดังกลาวจะวางตัวตามแนวถนน)

2.3

การอางอิงเชิงที่ตั้ง หรือ การอางอิงที่ตั้ง (location referencing) หมายถึง การระบุที่ตั้งหรือตําแหนงใด ๆ โดย
การอางอิงจากที่ตั้งอางอิง (referenced location) ที่ไดมีการตกลงกันไวลวงหนา

2.4

เคารางเอ็ก ซเอ็มแอล (XML schema) หมายถึง ภาพวาด แผนผัง หรื อคําอธิบายเกี่ย วกับโครงสรางของ
เอกสารเอ็กซเอ็มแอลรวมทั้งใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเอ็กซเอ็มแอล ดูรายละเอียดได
จาก [8]

2.5

ชั้น ลูก (sub class) หมายถึง ชั้น ที่เกิ ดจากการรับถายทอดคุ ณสมบัติ มาจากชั้น อื่น และอาจมีคุณ สมบัติ
แตกตางหรือเพิ่มเติมจากชั้นแม

2.6

ชั้นแม (super class) หมายถึง แมแบบหรือพิมพเขียวเพื่อนํ าไปใชสําหรับสรางชั้นลูก โดยเปนการถาย
คุณสมบัติตาง ๆ สืบทอดตอไปยังชั้นลูกดังกลาว

2.7

ทีเอ็มซี (Traffic Message Channel; TMC) หมายถึง มาตรฐานชุดหนึ่งสําหรับการเผยแพรขอมูลจราจร [1]
[2] [3]

2.8

ที่ตั้ง (location) หมายถึง สถานที่หรือตําแหนงทางภูมิศาสตรที่สามารถระบุหรือจําแนกได (identifiable)
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2.9

ที่ตั้ งอางอิง (referenced location) หมายถึง ที่ตั้ งที่ใ ชสําหรับอางอิง เพื่อกํ าหนดหรือระบุตํ าแหนงของ
เหตุการณที่ตองการรายงาน

2.10 ที่ตั้งอางอิงทุติยภูมิ (secondary referenced location) หมายถึง ที่ตั้งอางอิงลําดับที่สองที่ตองการอางถึง ใน
การอางอิงที่ตั้งครั้งนั้น ๆ
2.11 ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิ (primary referenced location) หมายถึง ที่ตั้งอางอิงแรกที่เริ่มพิจารณา ในการอางอิงที่ตั้ง
ครั้งนั้น ๆ
2.12 ผูรับบริการสารสนเทศจราจร หมายถึง บุคคล ระบบ ซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่รอง
ขอบริการสารสนเทศจราจร
2.13 ผูใหบริ การสารสนเทศจราจร หมายถึง บุคคล ระบบ ซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่
ใหบริการสารสนเทศจราจร

3. สัญนิยมในการเขียนชื่อ (Name convention) สําหรับชั้น การปฏิบัติการ และพารามิเตอร
ขอกําหนดการเขียนชื่อชั้น การปฏิบัติการ และพารามิเตอร ที่ใชในเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ให
เปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1

4. แนวคิดเรื่องที่ตั้งอางอิงและการระบุตําแหนงดวยการอางอิงจากที่ตั้ง
ที่ตั้ งอางอิง เปนข อมูลเชิงปริ ภู มิประเภทหนึ่ งซึ่งเปน ตั ว แทนของสถานที่หรือสิ่งที่สามารถระบุจํ าแนกได ทาง
ภูมิศาสตร หมายความวาตองมีการกําหนดความหมายประกอบกับขอมูลสําหรับการระบุจําแนกดวย เชนระบุวาเปน
ถนนพรอมดวยชื่อหรือรหัสถนน ระบุวาเปนสะพานพรอมชื่อสะพาน หรือระบุวาเปนทางแยกพรอมชื่อและพิกัด
ทางแยก ที่ตั้งอางอิงอาจเปนไดทั้งสิ่งที่ตองการสื่อความหมายวาเปนจุด เชน ทางแยก สถานที่สําคัญ ทางลงอุโมงค
เชิงสะพาน หรือเปนเสน เชน ถนน ชวงถนน ทางดวน ซอย หรือเปนพื้นที่ เชน ขอบเขตการปกครอง หรือขอบเขต
ที่สรางขึ้น เชน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การอางอิงที่ตั้ง เปนการพยายามกําหนดหรือระบุตําแหนงที่ตองการ โดยการอางอิงจากที่ตั้งที่กําหนดไวลวงหนา
(predefined location) เชน ตองการระบุชวงถนนลาดพราวตั้งแตซอย 68 ถึง ซอย 72 แทนที่จะใชวิธีการเขียนคํา
บรรยายดังกลาว แลวสงไปยังผูรับขอมูลปลายทาง ก็ใชวิธีอางอิงจากที่ตั้งอางอิงดวยรหัสประจําที่ตั้งพรอมทั้งระบุ
ทิศทางเปนรหัส เพื่อใหสั้นและชัดเจนในการตีความ การอางอิงที่ตั้งนี้เปนแนวคิดที่มีมานานแลว ดังจะเห็นไดจากที่
ปรากฏในมาตรฐานสากลตั้งแตป ค.ศ. 2003 [2] และกอนหนานั้นก็ไดมีการพัฒนาและใชงานโดยภาคอุตสาหกรรม
อยางแพรหลายตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1990
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เทคนิคการอางอิงที่ตั้งที่พัฒนาขึ้นนี้ ไดนําเอาแนวความคิดดั งกลาวข างตนมาประยุกต ใชสําหรั บการอางอิงที่ตั้ ง
ระหวางศูนยใหบริการสารสนเทศและผูรองขอสารสนเทศ เพื่อจะนําไปพัฒนาบริการ หรือขอมูลประยุกตอื่น เพื่อ
ใหบริการแกผูใชปลายทางอีกตอหนึ่ง
ในสถานการณ ที่สองฝายที่ติด ตอแลกเปลี่ยนขอมูลกัน มีแผนที่คนละชุด ซึ่งมัก จะพบวาพิกั ดของสิ่งเดี ยวกัน ไม
ตรงกันเนื่องจากผลิตโดยผูผลิตตางกัน หรือตางหนวยงาน หรือ หนวยงานเดียวกันแตเปนการออกสํารวจตางวาระ
กัน จากการที่พิกัดมีคาไมตรงกันนี้จึงทําใหไมสามารถอางอิงโดยใชคาพิกัดแตเพียงอยางเดียวได ดังนั้นการอางอิง
จากที่ตั้งอางอิงจึงเปนทางออกหนึ่งเพื่อแกปญหานี้ ขั้นตอนการนําขอมูลที่ตั้งอางอิงมาใชแสดงอยูในรูปที่ 1 โดย
เริ่มจากหนวยงานกลางทําการจั ดทําขอมูลที่ตั้งอางอิงตามโครงสรางมาตรฐาน แจกจายขอมูลที่ตั้ งอางอิงใหกั บ
ผูสนใจ เพื่อใหผูรับขอมูลนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนที่ที่ตนเองมีหรือใชงานอยูแลวทําการจับคูที่ตั้งอางอิง
เขากับที่ตั้งของตนไวลวงหนา หลังจากนี้ทั้งสองฝายก็จะเขาใจถึงสิ่งเดียวกันดวยการอางอิงเฉพาะคารหัสประจําตัว
ของที่ตั้งอางอิงเทานั้น

รูปที่ 1 ขั้นตอนการนําขอมูลที่ตงั้ อางอิงมาใช
การอางอิงเชิงที่ตั้งจึงไดรับการนําเสนอขึ้น คือ เปนการอางอิงจากที่ตั้งของสิ่งที่มีการตกลงกันไวลวงหนา และสง
เฉพาะขอมูลรหัสประจําตัวของที่ตั้งนั้นไปพรอมกับขอมูลประกอบซึ่งผูรับสามารถถอดรหัสออกมาและแปลเปน
ที่ตั้งหรือตําแหนงใหมโดยเกิดจากการสรางจากที่ตั้งอางอิงเดิม เชน ไดตําแหนงใหมซึ่งวัดอางอิงจากที่ตั้ง หรือชวง
ถนนใหมที่อางอิงกับที่ตั้ง
ประโยชนคือ ใชสําหรับการสื่อสารรายงาน หรือใหขอมูลใด ๆ ที่ตองการการระบุวาเหตุการณหรือขอมูลนั้น ๆ
เกิดขึ้นที่ใดบนแผนที่ (ในที่นี้คือเกิดขึ้นบริเวณใดตามแนวถนน) โดยที่ผูรับขอมูลและผูใหขอมูลไมจําเปนตองมี
แผนที่ชุดเดียวกัน โดยอาจจะเปนแผนที่ซึ่งซื้อหรือไดมาจากผูผลิตตางกันก็ได

5. โครงสรางขอมูลของที่ตั้งอางอิง
โครงสรางขอมูลของที่ตั้งอางอิงซึ่งสรางขึ้นสําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อางอิงโครงสรางหลัก ๆ มา
จาก ISO 14819-3:2003 [2] และไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคือ เพิ่มชนิดของที่ตั้งอางอิงประเภทเสนอีกหนึ่งประเภท
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คือ ทางดวน และสําหรับกรณีซอยซึ่งมีความสําคัญ เชน ซอยที่ใชเปนทางลัด หรือมีการจราจรคับคั่ง กําหนดใหจัด
อยูในประเภท UrbanStreet
ในที่นี้ เรี ย กชุด ข อมูลที่ตั้ งอางอิงนี้ ว า “Location” ซึ่งแบงแยกย อยออกได เปน 3 ประเภท คื อ “PointLocation”
“LinearLocation” และ “AreaLocation” โดยแสดงโครงสรางอยูในรูปที่ 2 ซึ่งอธิบายดวยแผนผังชั้นยูเอ็มแอล จาก
ในรูปที่ 2 ชั้นหลักคือ Location และแยกออกเปน 3 ชั้นลูกเพื่อเปนตัวแทนที่ตั้ง 3 ประเภทตามลําดับคือ ประเภท
“PointLocation” “LinearLocation” และ “AreaLocation” นอกจากนี้มีความเชื่อมโยงระหวาง LinearLocation
และ PointLocationโดย LinearLocation ตองประกอบขึ้นจาก PointLocation ทําหนาที่เปนจุดปลายทั้ง 2 ดาน และ
ไมจําเปนวาทุก PointLocation ตองเปนจุดปลายของ LinearLocation (PointLocation สามารถอยูเปนอิสระได โดย
เปนตัวแทนของที่ตั้งอางอิงชนิดจุด)

รูปที่ 2 ที่ตั้งสามประเภทหลัก
ในรูปที่ 2 ที่ตั้งประเภท PointLocation มีความเชื่อมโยงกับ LinearLocation ในลักษณะที่เปนสวนประกอบของ
LinearLocation ความสัมพันธนี้อยูในรูปแบบจุดตน/จุดปลาย (start point/end point)
สําหรับกรณีพื้นที่ (AreaLocation) ควรกําหนดใหมีจุด (โดยกําหนดพิกัดภูมิศาสตร) เพื่อใชเปนตัวแทนเสมือนของ
พื้นที่ ทั้งนี้จุดดังกลาวอาจเปนจุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่นั้นหรือจุดเซนทรอยด (centroid) ก็ได จุดประสงคคือเพื่อให
ชัดเจนกรณีมีพื้นที่ใด ๆ ที่มีชื่อซ้ํากัน จะใชพิกัดเขามาเปนขอมูลประกอบเพิ่มเติมสําหรับการแยกแยะพื้นที่
โครงสรางขอมูลที่ตั้งอางอิงนี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถรองรับขอมูลตาง ๆ ซึ่งจําเปนตอการจําแนกอยาง
ชัดเจนระหวางผูสรางขอมูลที่ตั้งอางอิงและผูนําขอมูลไปใช โดยใหสามารถเขาใจตรงกันวาหมายถึงสิ่งใด และ
สามารถใชอางอิงรวมกันระหวางสองฝาย
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เมื่อจะนําไปปฏิบัติจริง ผูใชทั้งสองฝายควรรวมกันกําหนดถึงกระบวนการในการระบุถึงสิ่งตาง ๆ เชน เมื่อกลาวถึง
ทางแยก ใหหมายถึงจุดที่อยูกึ่งกลางแยก เมื่อกลาวถึงสะพานใหหมายถึงเชิงสะพาน

หมายเหตุ

ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 อธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นทั้งสี่ซึ่งปรากฏในรูปที่ 2 โดยดัดแปลงรูปแบบ
การอธิบายมาจาก ISO 19110 [4]
ตารางที่ 1 รายละเอียดของที่ตงั้ อางอิงประเภท Location
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

Location

-

-

locCode

-

formalName

ชื่อเปนทางการสําหรับใชเรียกที่ตั้งอางอิงนั้น เชน ถาเปนถนน ก็
คือชื่อเรียกถนนอยางเปนทางการ ถาเปนสถานที่ก็เปนชื่อเรียก
สถานที่นั้นอยางเปนทางการ

CharacterString

-

areaRef

ที่ตั้งอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับต่ําสุดแตยังครอบคลุม Location
ที่สนใจ (โดยครอบคลุมสวนใหญหรือทั้งหมดก็ได) ใชเพื่อระบุ
วา Location นั้น ๆ สังกัดในพื้นที่ใด

AreaLocation

-

aliasName

ชื่อรอง (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน

CharacterString

ตําแหนงซึ่งมีการกําหนดและตกลงไวลวงหนา
ซึ่งใชเพื่อการอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร
รหัสประจําตัวของที่ตั้งอางอิงแบบจุด

ชนิดขอมูล
Abstract class
Integer

ตารางที่ 2 รายละเอียดของที่ตงั้ อางอิงประเภท PointLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

PointLocation

-

-

locType

-

aliasName2

-

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

ชั้นลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ตั้งอางอิงประเภทจุด

Abstract class

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงประเภทจุด

CharacterString

ชื่อรองอันดับที่ 2 (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม
เปนตน ใชกรณีมีชื่อรองมากกวา 1 ชื่อ

CharacterString

positiveOffset locCode ของที่ตั้งอางอิงประเภทจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก)
จากที่ตั้งอางอิงประเภทจุดที่กําลังพิจารณา
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของที่ตั้งอางอิงประเภท PointLocation (ตอ)
ลักษณะทั่วไป
-

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

negativeOffset locCode ของที่ตั้งอางอิงประเภทจุดที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ)
จากที่ตั้งอางอิงแบบจุดที่กําลังพิจารณา

ชนิดขอมูล
PointLocation

-

linearRef

locCode ของที่ตั้งอางอิงประเภทเสนซึ่งจุดนั้นสังกัดอยู
เชน ที่ตั้งอางอิงประเภทสามแยก จะสังกัดถนนสองสาย(ที่มาตัด
กัน) ในกรณีนี้ตองสรางที่ตั้งอางอิงสองจุด โดยแตละจุดสังกัด
ถนนแตละสาย

LinearLocation

-

position

คาพิกัด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของที่ตั้ง
อางอิงประเภทจุดนั้น

CharacterString

-

pointVersion รหัสประจํารุนของที่ตั้งอางอิงประเภทจุด ใชสําหรับแยกแยะ CharacterString
ที่ตั้งอางอิง เพื่อใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปที่
ที่ตั้งอางอิงรุนเดียวกัน

ตารางที่ 3 รายละเอียดของที่ตั้งอางอิงประเภท LinearLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

LinearLocation

-

ชั้นลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ตั้งอางอิงประเภทเสน

Abstract class

-

locType

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงประเภทเสน ซึ่งจะมีคา
ตาง ๆ กัน ตามที่แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4

CharacterString

-

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

linearVersion รหัสประจํารุนของที่ตั้งอางอิงประเภทเสน ใชสําหรับแยกแยะ CharacterString
ที่ตั้งอางอิง เพื่อใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปที่
ที่ตั้งอางอิงรุนเดียวกัน

ตารางที่ 4 รายละเอียดของที่ตั้งอางอิงประเภท AreaLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

AreaLocation

-

ชั้นลูกของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของที่ตั้งอางอิงประเภท
พื้นที่

Abstract class

-

locType

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงประเภทพื้นที่ ซึ่งจะมีคา
ตาง ๆ กัน ตามที่แสดงในรูปที่ 5

CharacterString

position

คาพิกัด Latitude Longitude (ตามระบบ WGS84) ของจุดที่เปน
ตัวแทนพื้นที่นั้น

CharacterString

-

areaVersion

รหัสประจํารุนของที่ตั้งอางอิงประเภทพื้นที่ ใชสําหรับแยกแยะ CharacterString
ที่ตั้งอางอิง เพื่อใหผูรับและผูสงขอมูลมั่นใจวากําลังอางอิงไปที่
ที่ตั้งอางอิงรุนเดียวกัน
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LinearLocation ยั งมีการแบงออกเปน ชั้น ลูก ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยประกอบด ว ย RingRoad (ถนนวงแหวน)
UrbanStreet (ถนนในเมือง) Expressway (ทางดวน) Road (ถนนทั่ว ไป) และ Segment (ชวงย อยของถนน) ซึ่ง
ประกอบขึ้ น จาก Order1Segment (ถนนที่ ถูก แบงเปน ช ว งย อย) และ Order1Segment ยั งประกอบขึ้ น จาก
Order2Segment อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนการแบง Order1Segment ใหเปนชวงยอยลงไปอีก
ชื่อชั้นที่เขียนดวยตัวเอียง เปนชั้นประเภท Abstract class หมายความวาชั้นเหลานี้มีไวสําหรับเปนตนแบบใหชั้นอื่น
ที่มีความจําเพาะขึ้นกวาเดิมเทานั้น จะไมมีการนําไปกําหนดใชโดยตรง
สําหรับตารางที่ 5 อธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation

รูปที่ 3 การจําแนกที่ตั้งประเภท LinearLocation
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ตารางที่ 5 รายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะเฉพาะ

คําจํากัดความ

VehicularLink

-

ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงชวงของเสนทาง
คมนาคมทางน้ําหรือทางราง

Class

-

locType

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงชนิดVehicularLink ใน
ที่นี้บังคับคาเปน “L6.0”

CharacterString

Ferry

-

ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงชวงของเสนทาง
คมนาคมทางน้ําซึ่ งใชสําหรับใหยานพาหนะขึ้นสูเรือ เพื่อขา ม
ฟาก

Class

-

locType

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงชนิด Ferry ในที่นี้บังคับ
คาเปน “L6.1”

CharacterString

UrbanStreet

-

ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนในเมือง ซึ่งมัก
ไมมีเลขรหัสถนน และรูจักเรียกขานกันดวยชื่อเปนหลัก และ
รวมถึงซอยตาง ๆ ดวย

Class

-

locType

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของที่ตั้งอางอิงชนิด UrbanStreet ในที่นี้
บังคับคาเปน “L5.0”

CharacterString

Expressway

-

ชั้นลูกของ LinearLocation โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือทาง
พิเศษ (ครอบคลุมทั้งกรณีที่ตองเสียคาผานทางและกรณีที่ไดรับ
ยกเวนคาผานทาง)

Abstract class

RingRoad

-

ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน (จุด
เริ่มและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน) ในที่นี้ RingRoad เปนชั้น
นามธรรม

Abstract class

Road

-

ชั้นลูกของ LinearLocation ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนสายหลัก
ประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้ NationalRoad, RegionalRoad,
OtherRoad หรือ Motorway (ดูชั้นลูกของ Road ไดในรูปที่ 4)
ทั้งนี้ Road เปนชั้นนามธรรม

Abstract class
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ตารางที่ 5 รายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นลูกของ LinearLocation (ตอ)
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะเฉพาะ

-

roadNum

Segment

-

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

เปนลักษณะประจําที่เพิ่มขึ้นมาจากชั้นแม Location โดย
CharacterString
roadNum คือ หมายเลขหรือรหัสถนน ใชเพื่อเปนขอมูลในการ
จําแนกความเปนเอกลักษณของถนนแตละสาย เชน หมายเลข
ประจําทางหลวง
หมายเหตุ ระหวาง formalName กับ roadNum ตองระบุคาตัว
ใดตัวหนึ่งเปนอยางนอย
ชั้นลูกของ LinearLocation ใชเปน Abstract class สําหรับใช
ถายทอดคุณสมบัติใหกับชั้นอีก 2 ตัวคือ Order1Segment และ
Order2Segment
ในที่นี้สวนของถนน คือการตัดแบงถนนออกเปนชวงยอย ๆ
เพื่อใหสามารถอางอิงไดจําเพาะมากยิ่งขึ้นโดยใชกรณีตองการ
เนนวาหมายถึงชวงใดของถนน

Abstract class

-

positiveOffset locCode ของที่ตั้งอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก)
จากที่ตั้งอางอิงแบบเสนนั้น

LinearLocation

-

negativeOffset locCode ของที่ตั้งอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ)
จากที่ตั้งอางอิงแบบเสนนั้น

LinearLocation

-

positiveEnd

locCode ของที่ตั้งอางอิงแบบจุดที่อยูปลายดานหนึ่งของเสน โดย
จุดนี้ทําหนาที่กําหนดทิศทางบวก*

-

negativeEnd locCode ของที่ตั้งอางอิงแบบจุดที่อยูปลายอีกดานหนึ่งของเสน
โดยจุดนี้ทําหนาที่กําหนดทิศทางลบ*

PointLocation
PointLocation

หมายเหตุ * หากตองการนิยามที่ตั้งอางอิงแบบเสน ตองนิยามโดยกําหนดวาใหเกิดจากการประกอบกันของที่ตั้งอางอิงแบบจุด 2 จุด
โดยจุดทั้งสองประจําอยูที่ปลายทั้ง 2 ดานของที่ตั้งอางอิงแบบเสน

สําหรับในรูปที่ 4 แสดงชั้นลูกของ Road, RingRoad และ Expressway โดยจําแนกออกเปนชนิดที่จําเพาะมากขึ้น
สําหรับเลือกใชใหเหมาะกับประเภทของ LinearLocation ที่สนใจ โดยในตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 8 ไดอธิบาย
รายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นกลุมที่แสดงอยูในรูปที่ 4 ดังกลาว
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รูปที่ 4 ชั้นลูกของ Road, RingRoad และ Expressway
ตารางที่ 6 รายละเอียดของที่ตงั้ อางอิงประเภท Road
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

Motorway

-

-

locType

NationalRoad

-

-

locType

RegionalRoad

-

-

locType

OtherRoad

-

-

locType

คําจํากัดความ
ชั้นลูกของ Road ในที่นี้หมายถึงถนนมอเตอรเวย
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.1”
ชั้นลูกของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนสายหลักซึ่งมี
หมายเลขตัวเดียว

ชนิดขอมูล
Class
CharacterString
Class

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.2”

CharacterString
Class
ชั้น ลู ก ของ Road โดยในที่ นี้ ห มายถึ งถนนที่ เชื่อ มโยงอยู
ภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลขกํากับ 2 ตัว และ 3 ตัว
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.3”
ชั้นลูกของ Road โดยในที่นี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยู
ภายในภูมิภาคซึ่งมีหมายเลข 4 ตัว
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L1.4”
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ตารางที่ 7 รายละเอียดของที่ตงั้ อางอิงประเภท RingRoad
ลักษณะทั่วไป
RingMotorway

ลักษณะประจํา
คําจํากัดความ
ชั้น ลู ก ของ RingRoad ใชสํ า หรั บ ถนนวงแหวนที่ อ ยู ใ น
กลุมมอเตอรเวย

-

locType

OtherRingRoad

-

-

locType

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L2.1”
ชั้นลูกของ RingRoad ใชสําหรับ RingRoad ประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือจาก RingMotorway
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L2.2”

ชนิดขอมูล
Class
CharacterString
Class
CharacterString

ตารางที่ 8 รายละเอียดของที่ตงั้ อางอิงประเภท Expressway
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

UrbanExpressway

-

ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ

Class

ทางพิเศษซึ่งเชื่อมโยงอยูในตัวเมือง
-

locType

IntercityExpressway
-

ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ
ทางพิเศษซึ่งเชื่อมโยงระหวางเมือง
locType

RingExpressway
-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.2”

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.1”
ชั้นลูกของ Expressway โดยในที่นี้หมายถึงทางดวน หรือ
ทางพิเศษซึ่งมีลักษณะเปนทางวงแหวนวนมาบรรจบกัน

locType

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “L11.3”

CharacterString
Class
CharacterString
Class
CharacterString

ในรูปที่ 5 แสดงชั้นลูกของ AreaLocation ซึ่งใชสําหรับกําหนดเปนชนิดของ LinearLocation ประเภทพื้นที่ โดย
AreaLocation แบงออกเปนพื้นที่ระดับประเทศ (country) จังหวั ด (province) อําเภอ (district) และตําบล (subdistrict) สําหรับตารางที่ 9 เปนตารางที่ใชอธิบายรายละเอียดของลักษณะประจําของชั้นกลุมดังกลาวในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 AreaLocation ซึ่งจําแนกออกเปนชั้นลูกและสวนประกอบ (composition)
ตารางที่ 9 รายละเอียดของชั้นลูก และสวนประกอบที่เกีย่ วของกับ AreaLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

Country

-

ชั้นลูกของ AreaLocationโดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง
ระดับประเทศ (country)

Class

Order1Area

locType

Order2Area

locType

Order3Area

locType

-

locType

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A3.0”
ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง
ระดับจังหวัด (province)

-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A7.0”
ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง
ระดับอําเภอ (district)

-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A8.0”
ชั้นลูกของ AreaLocation โดยในที่นี้หมายถึงขอบเขตการปกครอง
ระดับตําบล (sub-district)

-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “A9.0”

CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString

รู ป ที่ 6 แสดงชั้ น ลู ก ทั้ ง หมดของ PointLocation โดยจํ า แนกออกเป น 8 ชั้ น คื อ (1)TrafficLight (2)Junction
(3)IntermediatePoint (4)OtherLandmarkPoint (5)MotorwayEntrance (6)MotorwayExit (7)Underpass และ
(8)Overpass สําหรับคําอธิบายลักษณะประจําของชั้นลูกของ PointLocation แสดงในตารางที่ 10 ตามลําดับ

รูปที่ 6 PointLocation ซึ่งจําแนกออกเปนชัน้ ลูกตาง ๆ
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ตารางที่ 10 รายละเอียดของชั้นซึ่งเปนชั้นลูกของ PointLocation
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

TrafficLight

-

ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงทางแยกที่มี
สัญญาณไฟจราจร (Traffic light) ติดตั้งอยู

Class

Junction

locType

IntermediatePoint

locType

OtherLandmarkPoint

locType

-

locType

-

-

-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10”
ชั้นลูกของ PointLocationในที่นี้หมายถึงทางแยกหรือจุด
ตอเชื่อม (ใชกรณีไมสามารถหรือไมตองการระบุวาเปน
ทางแยกหรือจุดตอเชื่อมประเภทใด)
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.0”
ชั้นลูกของ PointLocation โดยมีลักษณะเปนจุดวางตัวอยู
ระหว า งที่ ตั้ งอ า งอิ ง ประเภททางแยก (Junction) 2 จุ ด
(Intermediate point)
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P2.0”
ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดซึ่งแทน
สถานที่สําคัญและใชประกอบในการอางอิงเพื่อรายงาน
สภาพจราจร
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P3.0”
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ตารางที่ 10 รายละเอียดของชั้นซึ่งเปนชั้นลูกของ PointLocation (ตอ)
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

MotorwayEntrance

-

-

locType

MotorwayExit

-

-

locType

Underpass

-

-

locType

Overpass

-

-

locType

คําจํากัดความ
ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดตอเชื่อม
สําหรับใหรถยนตจากถนนประเภทอื่น ๆ วิ่งเขามายังถนน
มอเตอรเวย (Motorway entrance)
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.5”
ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงจุดตอเชื่อม
สําหรับใหรถยนตวิ่งออกจากถนนมอเตอรเวยเขาสูถนน
ประเภทอื่น ๆ (Motorway exit)
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.4”
ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงถนนสวนที่ถูก
ยกระดับอยูเหนือถนนสายอื่นหรือทางแยกดานลาง
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.7”
ชั้นลูกของ PointLocation โดยในที่นี้หมายถึงถนนสวนที่
ลอดใตถนนสายอื่นหรือทางแยกที่วางตัวอยูดานบน
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.6”

ชนิดขอมูล
Class

CharacterString
Class

CharacterString
Class
CharacterString
Class
CharacterString

รูปที่ 7 แสดงชั้นลูกทั้งหมดของ TrafficLight และ Junction โดย TrafficLight แบงเปน 3-way (สามแยกที่ติดตั้ง
สัญญาณไฟ) 4-way (สี่แยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟ) และ 5-way (หาแยก (หรือมากกวา) ที่ติดตั้งสัญญาณไฟ) หากไม
ตองการระบุใหชัดเจนถึงสัญญาณไฟจราจร ผูจัดทําขอมูลจะเลือกใชชั้นกลุม Junction แทนก็ได

รูปที่ 7 ชั้นลูกของ TrafficLight และ Junction
สําหรับ Junction (ทางแยกหรือจุดตอเชื่อมเสนทาง) แบงออกเปน T-Junction (สามแยก) Interchange (ทางแยกตาง
ระดับ) Cross-roads (สี่แยก) และ RoundAbout (วงเวียน)
คําอธิบายลักษณะประจําของชั้นลูกของ TrafficLight และ Junction แสดงในตารางที่ 11 และตารางที่ 12 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 รายละเอียดของชั้นลูกของ TrafficLight
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

คําจํากัดความ

ชนิดขอมูล

3-way

-

ชั้นลูกของ TrafficLight โดยในที่นี้หมายถึง สามแยกซึ่งติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรไว (3-way intersection)

Class

4-way

locType

5-way

locType

-

locType

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.3”
ชั้นลูกของ TrafficLight โดยในที่นี้ห มายถึง สี่แยกซึ่งติดตั้ ง
สัญญาณไฟจราจรไว (4-way intersection)

-

รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.4”

-

ชั้น ลู กของ TrafficLight โดยในที่ นี้ หมายถึ ง ห า แยก (หรื อ
มากกวา) ซึ่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไว (5-way intersection)
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.10.5”

CharacterString
Class
CharacterString
Class
CharacterString

ตารางที่ 12 รายละเอียดของชั้นลูกของ Junction
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะประจํา

Cross-roads

locType

ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสี่แยกขึ้นไป

locType

ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสามแยก

locType

ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงวงเวียน

locType

ชั้นลูกของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงทางแยกตางระดับ

T-Junction
RoundAbout
Interchange
-

คําจํากัดความ
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.11”
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.12”
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.8”
รหัสประจําชั้นลูก บังคับคาเปน “P1.21”

ชนิดขอมูล
Class
CharacterString
Class
CharacterString
Class
CharacterString
Class
CharacterString

6. การเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้ง
6.1

กลาวนํา
ในที่นี้กําหนดสมมติฐานวาเหตุการณตาง ๆ ที่ตองการรายงานนั้นมีตําแหนงของการเกิดบนถนน หรือ สงผล
กระทบตอเสนทางการเดินทาง (ถนน) และผูรายงานตองการแจงถึงตําแหนงของเหตุการณนั้น ๆ โดยอางอิง
จากที่ตั้งอางอิงซึ่งกําหนดไวแลวในรูปที่ 8 แสดงที่ตั้งอางอิงในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับพื้นที่ ระดับถนน
ระดับเซกเมนต และระดั บจุ ด การจะเลือกที่ตั้ งอางอิงระดับใดมาใชนั้น ขึ้น กั บลัก ษณะของเหตุ ก ารณ ที่
ตองการรายงาน เชน หากเกิดหมอกหนาทึบปกคลุมบริเวณเขตบางกะป ก็ควรเลือกใชที่ตั้งประเภทพื้นที่
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(รหัสที่ตั้ง 27 ในรูปที่ 8) ซึ่งจะสื่อความไดวาถนนทุกเสนที่อยูในหรือผานบริเวณเขตบางกะป ก็จะไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด หรือหากตองการแจงวามีการปดการจราจรบนถนนลาดพราว ก็สามารถเลือกที่ตั้งอางอิง
ชนิดถนนมาใชได (รหัสที่ตั้ง 98 ในรูปที่ 8)

รูปที่ 8 ที่ตั้งชนิดตาง ๆ โดยเขียนแยกเปนประเภทพรอมแสดงความสัมพันธเชิงทอพอโลยี
6.2

โครงสรางสําหรับการอางอิงที่ตั้ง
การเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้งนั้น อาจกระทําไดหลายรูปแบบ โดยในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ไดนําเสนอไวเปนแบบสั้นและรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล (ดูขอ 6.3 และขอ 6.4 ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม
ขอมูลหรือเนื้อหาที่จะตองสงหรือสื่อสารประกอบดวยพารามิเตอรทั้งหมด 4 ตัว คือ
1) Version หรือ หมายเลขรุนสําหรับกํากับชุดของที่ตั้งอางอิง
2) Location Code หรือ รหัสของที่ตั้งอางอิง (ปฐมภูมิ)
3) Offset หรือ ระยะวัดเพิ่ม
4) Direction หรือ ทิศทางของระยะวัดเพิ่ม โดยแบงเปนทิศทางบวก ทิศทางลบ และไมมีทิศทาง
หมายเหตุ

ทั้งนี้ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถใชในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
- เฉพาะที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิสามารถครอบคลุมเหตุการณบนถนนทั้งเหตุการณ
- ที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ เมื่อรวมกับระยะวัดเพิ่ม แลวจะครอบคลุมเหตุ การณที่ ตองการ
รายงาน
- ใชเฉพาะที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิรวมกับระยะวัดเพิ่ม แลวจะครอบคลุมเหตุการณที่ตองการรายงาน
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Version
เมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ที่ ตั้ ง อ า งอิ ง เช น เพิ่ ม ลด หรื อ ปรั บ แก ลั ก ษณะประจํ า ควรมี ก ารกํ า หนด
หมายเลขรุนกํากับเอาไวดวย แลวจัดเก็บแยกจากกัน โดยเมื่อมีการปรับแกแมเพียงบางที่ตั้ง ก็ควรจัดเก็บ
ทั้งชุดไวเปนรุนเดียวกัน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ อีก ก็ใหสําเนาที่ตั้งอื่น ๆ ที่ไมมีการแกไขไวดวยทั้ง
ชุดเปนรุนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความเขาใจที่ตรงกันควรใชหลักเกณฑในการกําหนดหมายเลขรุนที่กําหนด
อยูในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ดังนี้
หมายเลขรุน ควรประกอบดวยจํานวนเต็มบวกจํานวน 3 ตัว คั่นดวยมหัพภาค (.) โดยเขียนในรูปแบบ
"X.Y.Z" จํานวนเต็ม X Y และ Z ไมควรมากกวา 99 ทั้งนี้รุนปจจุบันคือ 1.0.0 โดยการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขในแตละหลักมีความหมายดังนี้
ตัวที่ 1 (X)

หมายถึง มีระดับการปรับปรุงมากที่สุด โดยมีการแกไขเลขรหัสหรือวิธีการกําหนดรหัส
ของที่ตั้งอางอิง (ทั้งหมดหรือบางสวน) เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคาของหลักที่หนึ่งนี้ ตอง
เปลี่ยนคาของหลักที่สองและสามใหกลับเปนศูนยใหมดวย ทั้งนี้การปรับแกในระดับ
หลั ก ที่ ห นึ่ ง นี้ จ ะมี ผ ลให ผู ที่ อ า งอิ ง ที่ ตั้ ง อ า งอิ ง คนละรุ น ไม ส ามารถแลกเปลี่ ย นหรื อ
ติดตอกันได และตองนําขอมูลที่ตั้งอางอิงทั้งชุดมาพิจารณาปรับเขากับแผนที่ของตน
ใหมทั้งหมด

ตัวที่ 2 (Y)

หมายถึง มีการเพิ่มลดที่ตั้งอางอิงโดยไมมีการแกไขรหัส (หมายเลข) ของที่ตั้งอางอิงที่มี
อยู และไมมีการเปลี่ยนโครงสรางการเก็บขอมูลที่ตั้งอางอิง การปรับแกในระดับนี้ทําให
ผูรับขอมูลตองสนใจเฉพาะที่ตั้งหมายเลขใหม มาพิจารณาปรับเขากับแผนที่ของตน
หรือลบที่ตั้งที่ไมมีปรากฏใชอางอิงแลวออกไปจากระบบแผนที่ของตน

ตัวที่ 3 (Z)

หมายถึ ง มี ก ารเพิ่มลดหรือแกไขเลขรหัสที่ตั้ง โดยเปน การปรับ แกเ ฉพาะลัก ษณะ
ประจําของที่ตั้งเชน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนพิกัด (แตยังหมายถึงสิ่งเดิม) ผูใช
สองฝายใด ๆ ที่อางอิงรุนของที่ตั้งที่ตางกันในระดับนี้ จะยังคงสามารถอางอิงถึงที่ตั้ง
เดียวกันไดหากมีหมายเลขตรงกัน

หมายเหตุ

กรณีการเปลี่ยนคาพิกัดของที่ตั้งอางอิง (หากไมไดตองการสื่อถึงสถานที่หรือสิ่งเดิม) ควรทําการลบ
ที่ตั้งเดิมออกดวย แลวจึงเพิ่มที่ตั้งใหม

Location Code
รหัสของที่ตั้งอางอิง ควรเปนเลขจํานวนเต็มบวก หรือจะเปนการผสมกันของตัวอักษรและตัวเลขก็ได
และตองไมมีที่ตั้งอางอิง 2 ที่ตั้งใดมีรหัสซ้ํากัน นอกจากวาที่ตั้งอางอิงนั้นจะสังกัดคนละรุนกัน
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ในสวนของรหัสที่ตั้งอางอิงแบงออกเปน 3 สวนยอยคือ อักษรกํากับชนิดตําแหนง รหัสของที่ตั้งอางอิง
จุดแรก และรหัสของที่ตั้งอางอิงจุดที่สอง (ถามี)
โดยอักษรกํากับชนิดตําแหนง ประกอบดวย จุด (P; Point) เสน (S; Segment) และ พื้นที่ (A; Area)
รหัสของที่ตั้งอางอิงจุดแรก และรหัสของที่ตั้งอางอิงจุดที่สอง เปนรหัสซึ่งบงบอกความเปนเอกลักษณ
หมายเหตุ

เกณฑการตั้งชื่อชุดของที่ตั้งอางอิงนั้นควรเกิดจากการรวมกันของอักขระที่เปนตัวเลขหรือตัวอักษร
หรืออยางใดอยางหนึ่ง เชน 71459 Point01 Area21 หรือ Bangkok01

Offset
ในกรณีที่ตองการระบุถึงตําแหนงการเกิดของเหตุการณใหแมนยํา หรือตองการอางอิงตําแหนงแบบ
พลวัต สามารถใชระยะวัดเพิ่มมาชวยได เชน ตองการรายงานวาเกิดอุบัติเหตุจากที่ตั้งอางอิงหมายเลข X
หางออกมาเปนระยะ 300 m หรือตองการรายงานวาเกิดการจราจรติดขัดเปนแถวยาว 400 m จากที่ตั้ง
อางอิงหมายเลข Y เปนตน
Direction
ในการบอกจํานวนที่ตั้งอางอิงนับจากที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิ หรือ ระยะวัดเพิ่ม นั้นตองมีการระบุทิศทางใน
การวัดดวย เพื่อใหผูรับขอมูลสามารถคํานวณระยะไดถูกตอง โดยทิศทางแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
ทิศทางบวก ทิศทางลบ และไมมีทิศทาง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหใช “p” แทนทิศ
ทางบวก “m” แทน ทิศทางลบ และ “n” แทน ไมมีทิศทาง
ทิศทางบวกและลบในที่นี้จะพิจารณาจากตารางที่ตั้งอางอิงซึ่งจะมีการระบุไวลวงหนาวาที่ตั้งอางอิงหนึ่ง ๆ
มีที่ตั้งอางอิงใดอยูในทิศทางบวก และที่ตั้งอางอิงใดอยูในทิศทางลบ
6.3

การเขารหัสแบบสั้น
การเขารหัสแบบสั้นเหมาะสําหรับการสงขอมูลในลักษณะที่มีขอจํากัดเรื่องความกวางแถบความถี่ เชน การ
สงผานเครือขายสื่อสารความเร็วต่ํา เชนเครือขายจีพีอารเอส (General Packet Radio Service; GPRS)
ปริมาณขอมูลที่ตองสงของการเขารหัสแบบสั้นสําหรับการอางอิงที่ตั้ง 1 ครั้งมีจํานวนครั้งละประมาณ 1530 ตัวอักษร ซึ่งทําใหลดปริมาณขอมูลที่จะตองสงลงไปมากเมื่อเทีย บกับการเขารหัสและสงขอมูลใน
รูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล (ดูขอ 6.4)
โครงสรางของรหัสแบบสั้นสําหรับการอางอิงที่ตั้งประกอบดวยพารามิเตอรจํานวน 4 ตัวดังไดกลาวแลวใน
ขอ 6.2 โดยเขียนในรูปแบบ “VE-LC-OF-DI” พารามิเตอรทั้งสี่เขียนเรียงกันและคั่นคาของพารามิเตอรดวย
เครื่องหมาย “-”
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เมื่อ
VE

มาจากคําวา Version หมายถึง หมายเลขรุนสําหรับกํากับชุดของที่ตั้งอางอิง

LC

มาจากคําวา Location Code หมายถึง รหัสของที่ตั้งอางอิง

OF

มาจากคําวา Offset หมายถึง ระยะวัดเพิ่ม โดยวัดออกไปจากที่ตั้งอางอิงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ
(หนวยเปนเมตร) หากมีระยะวัดเพิ่ม 2 ระยะใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)

DI

มาจากคําวา Direction หมายถึง ทิศทางของระยะวัดเพิ่ม โดยแบงเปน ทิศทางบวก ทิศทางลบ และ
ไมมีทิศทาง

ตัวอยางการเขารหัสแบบสั้นและการถอดรหัส
การเขารหัสเพื่อระบุตําแหนงนั้น สามารถระบุได 3 รูปแบบคือ จุด เสน และพื้นที่ หลักการในการเขารหัส
นั้นเพื่อจะใชระบุถึงเหตุการณ เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอไปจะเปนการยกตัวอยางการเขารหัสแบบ
สั้นและการถอดรหัสโดยอิงตามรูปแบบ VE-LC-OF-DI ดังไดกลาวแลวขางตน

รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางเหตุการณ และที่ตั้งอางอิง
หมายเหตุ 1 หมายเลขของที่ตั้งที่อยูติดกันไมจําเปนตองเรียงกัน และทิศทางบวกในรูปที่ 9 เปนทิศทางที่กําหนดมาจาก
ผูสรางชุดขอมูลที่ตั้งอางอิง โดยจะบงชี้วาการเรียงตัวของที่ตั้งอางอิงในทิศทางใดคือทิศทางบวก
หมายเหตุ 2 การเลือกใชทิศทางบวกหรือลบในการรายงานนั้นใหเลือกในทิศทางที่ปญหาหรือผลของเหตุการณที่จะกอตัว
ขึ้น ซึ่งโดยปกติจะสวนทิศกับทิศทางการจราจร เชน การกอตัวของแถวคอยบริเวณทางแยก

ตัวอยางที่ 1 ตองการระบุวาเกิดเหตุการณลักษณะเปนตําแหนงเดี่ยว ๆ โดยอยูหางจากที่ตั้งอางอิง 2134
เปนระยะ 350 m (จุดที่อยูตําแหนงทางขวามือของที่ตั้งอางอิง 2134 ในรูปที่ 9)
สามารถเขารหัสไดวา:

1.0.0-P,2134-350-p
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ความหมาย พิจารณาชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.0.0 เหตุการณที่สนใจ มีลักษณะเปนจุด จากที่ตั้ง
อางอิงรหัส 2134 วัดไปในทิศทางบวก โดยมีระยะวัดเพิ่มเทากับ 350 m
ตัวอยางที่ 2 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน
สามารถเขารหัสไดวา:
ประกอบ)

1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p

(ดูเหตุการณ e1 ในรูปที่ 9

ความหมาย ชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.0.0 เหตุการณที่สนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเริ่มตนจากที่ตั้งอางอิงรหัส 2135 ไปจนถึงที่ตั้งอางอิงรหัส 2139 และ
มีระยะวัดเพิ่มตอออกไปอีก 400 m วัดไปในทิศบวก
ตัวอยางที่ 3 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน ซึ่งมีระยะวัดเพิ่มจากที่ตั้ง
อางอิงทั้งสองดาน
สามารถเขารหัสไดวา:
ประกอบ)

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

(ดูเหตุการณ e2 ในรูปที่ 9

ความหมาย ชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.0.0 เหตุการณที่สนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเริ่มตนจากที่ตั้งอางอิงรหัส 2134 ระยะวัดเพิ่มเทากับ 350 m ไปใน
ทิศทางบวก และยาวตอไปจนถึงที่ตั้งอางอิงรหัส 2142 ระยะวัดเพิ่มตอออกไปอีก 700 m ไป
ในทิศบวก
ตัวอยางที่ 4 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณครอบคลุมระยะหนึ่งของชวงถนน ซึ่งมีระยะวัดเพิ่มจากที่ตั้ง
อางอิงดานหนึ่งเปนลบอีกดานหนึ่งเปนบวก
สามารถเขารหัสไดวา:

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

ความหมาย ชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.0.0 เหตุการณที่สนใจ มีลักษณะวางตัวบนสวนหนึ่งของ
ถนน (segment) โดยมีจุดเริ่มตนจากที่ตั้งอางอิงรหัส 2134 ระยะวัดเพิ่มเทากับ 300 m ไปใน
ทิศทางลบ (วัดไปทางที่ตั้งอางอิงรหัส 2132) และยาวตอไปจนถึงที่ตั้งอางอิงรหัส 2142 ระยะ
วัดเพิ่มตอออกไปอีก 700 m ไปในทิศบวก (วัดไปทางที่ตั้งอางอิงรหัส 2143)
ตัวอยางที่ 5 ตองการระบุวา เกิดเหตุการณที่มีลักษณะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ
สามารถเขารหัสไดวา:

1.1.0-A,27-0-n (ดูรูปที่ 8 ประกอบ)

ความหมาย ชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.1.0 ที่ตั้งอางอิงรหัส 27 ซึ่งจากรูปที่ 8 หมายถึงเขตบางกะป
ทั้งเขต และไมมีระยะวัดเพิ่มหรือทิศทาง
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6.4

การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอล
การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอลอาจทําไดหลายรูปแบบ หากมีการสงพารามิเตอร
โดยครบถวนทั้ง 4 ตัว อยางไรก็ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้แนะนําการเขารหัสโดยจัดใหอยูใน
รูปแบบภาษาเอ็กซเอ็มแอลซึ่งเปนภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล การเขารหัส
ในรูปแบบเอกสารเอ็กซเอ็มแอลควรจัดใหสอดคลองตามเคารางเอ็กซเอ็มแอลตามที่มาตรฐานใหไว ดังที่
แสดงอยูในรูปที่ 10
<!-- ************************************************ -->
<!-- **** 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>

รูปที่ 10 เคารางเอ็กซเอ็มแอลของขอมูลการอางอิงที่ตงั้ (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>

รูปที่ 10 เคารางเอ็กซเอ็มแอลของขอมูลการอางอิงที่ตั้ง (Location Schema) (ตอ)
สําหรับตัวอยางในรูปแบบเอกสารเอ็กซเอ็มแอลของการเขารหัสสําหรับการอางอิงที่ตั้งมีตัวอยางดังนี้
-

กรณีตองการระบุตําแหนงเปนจุด (Point) ตัวอยางในรูปที่ 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>

รูปที่ 11 ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกับ Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ Point
-

กรณีตองการระบุตําแหนงเปนสวนของถนน (Segment) ตัวอยางในรูปที่ 12
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<?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>

รูปที่ 12 ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกับ Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของสวนของถนน
-

กรณีตองการระบุตําแหนงเปนพื้นที่ (Area) ตัวอยางในรูปที่ 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>

รูปที่ 13 ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกับ Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ Area
-

ในบางกรณีเหตุการณที่ตองการรายงานมีความครอบคลุมเกินชวงถนนจากแยกถึงแยก หรือครอบคลุม
เกินจุดที่มีการแบงถนนออกเปนสวนยอยที่ทางแยก ในกรณีนี้ตองทําการระบุตําแหนงเปนสวนยอย
ถนนหลาย ๆ สวน (Multisegment) โดยทั้งหมดตอรวมกันเปนสวนยอยถนนที่ใหญกวา (Segment)
ตัวอยางในรูปที่ 14
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<?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>

รูปที่ 14 ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลซึ่งสอดคลองกับ Location Schema ในที่นี้เปนตัวแทนของ MultiSegment
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