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การให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร เล่ม 3 การเข้ารหัสเหตุการณ์และสารสนเทศสภาพจราจร
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การให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 3 การเข้ารหัสเหตุการณ์และสารสนเทศ
สภาพจราจร มาตรฐานเลขที่มอก. 2604 เล่ม 3 - 2557 ไว้ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การใหบริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เพื่อการจราจร–
เลม 3 การเขารหัสเหตุการณและสารสนเทศสภาพจราจร
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มุงใหคําแนะนําในการเขารหัสขอมูลจราจรและขอมูลที่เกี่ยวของ โดยเนนไปที่
ขอมูลการจราจรทางบก (ทางถนน) เพื่อใชสําหรับสงหรื อเผยแพร ใหกั บผูที่ร องขอขอมูลฯ โดยในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดอธิบายถึงโครงสรางและเนื้อหาของการใหขอมูลจราจรและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ขอมูล
ทั้งกลุมจัดเปนโครงสรางอยูภายใตชั้นที่ชื่อวา TrafficMessage ซึ่งประกอบไปดวยสวนที่เปนเนื้อหาหลักซึ่งตองการ
เผยแพรและขอมูลประกอบเพื่อใหผูรับสามารถรับขอมูลและนําไปประมวลผลหรือใชประโยชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตอไป
หลังจากไดอธิบายถึงโครงสรางขอมูลแลว ยังไดแนะนําการเขารหัส 2 รูปแบบคือ แบบสั้น (short code) และแบบ
เอ็กซเอ็มแอล โดยทั้ง 2 รูปแบบไดรับการออกแบบและจัดโครงสรางตามที่กําหนดไวในชั้น ชื่อ TrafficMessage
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อธิบายสวนประกอบของขอมูลที่ควรจะมี พรอมทั้งแนะนํารูปแบบการเขารหัส
2 รูปแบบเพื่อเปนตัวอยางสําหรับการนําไปใชงานจริง โดยแบบสั้นเหมาะสําหรับชองทางการสื่อสารที่สงขอมูลได
จํากัดหรืออุปกรณปลายทางมีพลังในการประมวลผลต่ํา (low computing power) และแบบเอ็กซเอ็มแอลเหมาะกับ
ชองทางการสื่อสารในกลุมของเครือขายอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1 และ มอก. 2604 เลม 2

3. สัญนิยมในการเขียนชื่อ (Name convention) สําหรับชั้น ปฏิบัติการ และพารามิเตอร
ขอกําหนดการเขียนชื่อชั้น การปฏิบัติการและพารามิเตอรที่ใชในเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ให
เปนไปตาม มอก. 2604 เลม 1
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4. โครงสรางของขอความสําหรับขอมูลจราจรและขอมูลที่เกี่ยวของ
มาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมนี้ กํ าหนดให ข อ มูล จราจรและข อ มูล ที่เ กี่ ย วข องได รั บ การจั ด รู ปแบบหรื อ
โครงสรางตามที่แสดงในรูปที่ 1 ประกอบดวยชั้นหลักคือ TrafficMessage ซึ่งบรรจุชั้น Event เอาไวภายในได
ตั้งแต 1 ชั้นขึ้นไป ชั้น Event เปนชั้นซึ่งบรรจุขอมูลจราจรที่ตองการรายงาน

รูปที่ 1 แผนผังชัน้ ยูเอ็มแอลของโครงสรางและเนือ้ หาของชั้น TrafficMessage
นอกจากนี้สําหรับกรณีที่ตองการใหขอมูลตอผูรับวา Event หนึ่ง ๆ เปนผลจาก Event อื่นใดหรือไม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ อนุญาตใหระหวางชั้น Event ดวยกัน สามารถเชื่อมโยงตอกันเองไดดวยบทบาท resultOf
(เปนผลจาก) โดยเชื่อมโยงกันแบบ many-to-many
ชั้น Event มีความเชื่อมโยงแบบหนึ่งตอหนึ่งกับชั้น Location (ชั้นซึ่งบรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงหรือสถานที่
ที่ตองการรายงาน)
สําหรั บชั้น Preamble Prediction และ Temporal เปน ชั้น ซึ่งถูก เรี ยกไปใชเปนชนิ ด ขอมูลของลักษณะประจํ า
(attribute) ของชั้น Event อีกตอหนึ่ง รายละเอียดความหมายของชั้นตาง ๆ เหลานี้มีการอธิบายความหมายและ
ยกตัวอยางการนําไปใชงานสําหรับการเขารหัสในขอ 5.

5. การเขารหัสขอมูลจราจรและขอมูลที่เกี่ยวของ
สําหรับขอมูลที่เกิดจากการเขารหัสนั้น ประกอบดวย 5 กลุมคือ สวนตน (Preamble) เหตุการณ (Event) คุณสมบัติ
เชิงเวลา (Temporal property) คุ ณ สมบัติ ก ารทํานาย (Prediction property) และการอา งอิงที่ ตั้ ง (Location
referencing) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนการบอกวาเกิดเหตุการณอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไหร นานเทาใด และ
เปนการทํานายหรือเปนขอเท็จจริง
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ขอมูลทั้ง 5 กลุมตองมีการเขารหัสแลวสงออกไปตามการรองขอ โดยขอมูลกลุมคุณสมบัติการทํานายนั้นถือเปน
ตัวเลือก อาจจะไมสงก็ได และหากไมสงจะถือวาขอมูลชุดนั้นไมใชการทํานายและเปนขอมูลจริงที่เกิดขึ้นแลว
สําหรับกลุมที่หาไดมีการกลาวถึงวิธีการเขารหัสไวแลวในมอก. 2604เลม 2
5.1

ขอมูลสวนตน
ขอมูลสวนตนเปนขอมูลซึ่งทําหนาที่กํ ากับสว นหัวของขอมูลที่ตองการสง ประกอบดวยขอมูลเบื้องต น
ทั่วไป ไดแก รหัสประจําตัวสําหรับการใหข อมูลชุดนั้น ๆ (Eventid) การระบุวาเปนผลจากเหตุการณใ ด
(resultOf) วัน-เวลาที่เขารหัสขอมูลชุดนั้น (date and timestamp) โครงสรางของรหัสขอมูลสวนตนอยูใน
รูปแบบ ID-DT-RO
เมื่อ
ID

หมายถึง รหัสประจําตัวสําหรับการเหตุการณนั้น ๆ โดยผูใหบริการสามารถกําหนดรหัส
ประจําตัวดังกลาวขึ้นเอง รหัสประจําตัวสําหรับเหตุการณ ใชสําหรับอางอิงถึงเหตุการณ
นั้ น ๆ เชน ในกรณี ที่ไ ด ร ายงานไปแลว และต องการรายงานซ้ําว า มีก ารเปลี่ย นแปลง
รุนแรงมากขึ้น นอยลง หรือ หายไป หรือตองการยกเลิก หรือแมกระทั่งกรณีการพยากรณ
แลวมีการเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนแปลงคา หรือเปลี่ยนแปลงเวลา

DT

หมายถึง วัน-เวลาที่เขารหัสขอมูลชุดนั้น เขียนในรูปแบบ YYYYMMDDThhmmss ตาม
ISO 8601 [5] (ในที่นี้กําหนดโดยปริยายวาเปนเวลาในประเทศไทย หรือ เวลา UTC+7
ชั่วโมง) ตัว อยางเชน ตองการระบุ 13:20 น. วัน ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1999 เขารหัสเปน
19990531T1320 (สวนของวินาทีสามารถละได หากเกินความจําเปน) สวนของป ใหใชป
ค.ศ. เทานั้น

RO

หมายถึง เปนผลจาก (resultOf) การระบุวาเปนผลจากเหตุการณใด โดยใหระบุดวยรหัส
ประจําตัวของเหตุการณ หากเปนผลจากหลายเหตุการณใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
เชน การจัด งานนิทรรศการแสดงสิน คาที่ศูน ยประชุมแหงหนึ่งทําใหเกิดการจราจรติ ด
บริ เวณถนนพระราม 4 ลัก ษณะการเขี ย น ใหเขี ย นเปน รหัสประจํ าตัว ซึ่งเปน เหตุ ข อง
เหตุก ารณที่กําลังรายงานกํ ากั บลงไป หากมีมากกว าหนึ่ งเขีย นคั่ นด ว ยเครื่ องหมาย “,”
ตัวอยาง “42335, 58779” สําหรับกรณีที่ตองการแจงยกเลิกเหตุการณที่รายงานไปกอน ก็
สามารถทําไดเชนกัน โดยกําหนดรหัสประจําตัวของเหตุการณกอนหนาเขามาในสวนนี้
ทั้งนี้ผูรับจะทราบวาเปนการอางลักษณะเหตุปจจัยกัน หรือเปนการแจงยกเลิกหรือแจงวา
เหตุการณกอนหนาคลี่คลายแลว ก็โดยการพิจารณาจากเนื้อหาในรายงานของเหตุการณที่
สอง (ดูต ารางที่ ก.2 และตารางที่ ก.10 เพิ่มเติ มสําหรั บรหัสที่ใชแจ งเหตุ ก ารณ ก รณี ที่
คลี่คลายแลว และที่ตองการยกเลิก)
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หมายเหตุ

หากไมมีขอมูลใหใสรหัสเปน “00” ซึ่งหมายถึง ไมมีขอมูลในสวนนั้น (วาง)

ตัวอยางการเขารหัสและถอดรหัส
ตัวอยางที่ 1

รหัส: 14750-20060919T1930-14748

ถอดรหัส

เหตุการณรหัสประจําตัว 14750 เขารหัสเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:30 น. เปนผล
จากเหตุการณรหัสประจําตัว 14748

ตัวอยางที่ 2

รหัส: 14750-20060919T1930-1474,1540

ถอดรหัส

เหตุการณรหัสประจําตัว 14750 เขารหัสเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:30 น. เปนผล
จากเหตุการณรหัสประจําตัว 1474 และ 1540

ตัวอยางที่ 3

รหัส: 14750-20060919T1932-00

ถอดรหัส

อางถึงรหัสประจําตัว 14750 ซึ่งรายงานไปกอนหนานี้ และรหัสเหตุการณนี้เขาถึงรหัสอีก
ครั้งเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 19:32 น. โดยไมไดเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณใด
(-00) สวนการตี ความเพิ่มเติมอาจเปน ไปไดทั้งเพื่อการยกเลิก เหตุ การณ หรือปรับปรุ ง
เหตุ การณ ทั้งนี้ ขึ้น กับการเขารหัสขอความสวนที่ตามมา คื อสว นเหตุก ารณ (ดู ขอ 5.2
สําหรับวิธีการเขารหัสเหตุการณ)
- หากสวนที่ตามมาเปน Q02-00-00-00 ก็จะตีความวา เปนการยกเลิกเหตุการณ 14750 ที่
รายงานไปกอนหนา (เนื่องจากรายงานผิดพลาด) ดูตารางที่ ก.10
- หากสว นที่ต ามมามิได ขึ้ น ต น ด วย Q02 ก็ จะตี ค วามวา เปน การปรั บปรุ งเหตุ ก ารณ
14750 ที่รายงานไปกอนหนา

หมายเหตุ

5.2

สําหรับตัวอยางที่ 3 ตองการแสดงใหเห็นวา ในบางกรณี การเขารหัสสวนตนที่เหมือนกันอาจนําไปสูการ
ตีความที่แตกตางกันได โดยสวนสําคัญอยูที่สวนเหตุการณ (ซึ่งอยูตอเนื่องไป)

เหตุการณ
ขอมูลเหตุการณ ทําหนาที่บรรจุเนื้อหาเกี่ย วกับเหตุการณที่ตองการรายงาน มีโครงสรางของรหัสในการ
รายงานขอมูลจราจรคือ EV-QS-QN-UM
เมื่อ
EV

หมายถึง

รหัสของเหตุการณที่ตองการรายงาน (Event) ดูรายการรหัสของเหตุการณ
แตละประเภทไดจากตารางที่ ก.1 ถึงตารางที่ ก.13

QS

หมายถึง

รหัสของขอมูลเสริมเชิงปริมาณ (Quantitative Supplement) ดูตารางที่ ข.1
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QN

หมายถึง

ตัวเลขระบุจํานวน (Quantity Number) ระบุเปนเลขทศนิยมบวก

UM

หมายถึง

รหัสของหนวยการวัด (Unit of Measure) ดูตารางที่ ข.2

หมายเหตุ

หากไมมีขอมูลใหใสรหัสเปน “00” ซึ่งหมายถึง ไมมีขอมูลในสวนนั้น (วาง)

การเขารหัสเหตุการณกรณีเปนอุบัติเหตุ
สําหรับสวนของ EV ในกรณีที่เปนอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถ จะมีวิธีการเขารหัสที่พิเศษออกไปเล็กนอย คือ ตัว
รหัสจะเปนเลขฐาน 32 สองตัวเขียนตอกัน แลวกําหนดอักษรอีกหนึ่งตัว “B” ไวขางหนารหัสเลขฐาน 32
ทั้งนี้ชุดอักขระที่ใชเลขฐาน 32 อางอิงชุดอักขระจาก Base 32 Alphabet ใน [7]
รหัสเลขฐาน 32 ตัวแรกระบุประเภทรถซึ่งทําใหเกิดเหตุการณ (ดูรายละเอียดรหัสและประเภทรถไดใน
ตารางที่ ง.1) และตั วเลขตั ว ที่ สองทํ า หนาที่ร ะบุลัก ษณะของอุบัติเหตุ (ดู ร ายละเอี ยดรหั สและลั ก ษณะ
อุบัติเหตุไดจากตารางที่ ง.2)
ตัวอยางการเขารหัสและการแปลความหมายเหตุการณและอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการจัดหมู (combination)
BBA

หมายถึง

[รถจักรยานยนต] [ชนกัน]

BBC

หมายถึง

[รถจักรยานยนต] [ชนคน]

BDA

หมายถึง

[รถยนตนั่ง] [ชนกัน]

BDG

หมายถึง

[รถยนตนั่ง] [ชนซ้ําซอน]

BIH

หมายถึง

[รถโดยสารขนาดใหญ ] [แหกโค ง ] เช น
รถเมลแหกโคง

BLH

หมายถึง

[รถบรรทุกพวง] [ตกถนน]

เมื่อไดสวน EV แลว ก็จะนํารหัสสวนนี้ไปประกอบกับรหัสสวนอื่น ๆ (QS, QN และ UM) ตอไปเพื่อใหได
เปนสวนเหตุการณที่สมบูรณ
หมายเหตุ

เหตุการณประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชอุบัติเหตุตามที่นิยามไวในตารางที่ ง.2 ใหเขารหัสดวยเลขฐาน 10 ปกติ โดย
รายละเอีย ดเหตุการณที่กําหนดไวลวงหนาไดรับการแจกแจงอยูในตารางที่ ก.1 ถึง ตารางที่ ก.14 และ
สามารถดูตัวอยางการเขารหัสไดในตัวอยางที่ 3 ถึงตัวอยางที่ 7 ดานลาง
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ตัวอยางการเขารหัสและถอดรหัส
ตัวอยางที่ 1

รหัส: BAH-00-00-00
เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา - วาง - วาง - วาง

ถอดรหัสตรง

ความหมายที่ปรับปรุงแลว เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา
ตัวอยางที่ 2

รหัส: BDA-00-00-00
รถยนตนั่งชนกัน - วาง - วาง - วาง

ถอดรหัสตรง

ความหมายที่ปรับปรุงแลว เกิดอุบัติเหตุรถยนตนั่งชนกัน
ตัวอยางที่ 3
ถอดรหัสตรง

การจราจรติดขัด - อัตราเร็วเฉลี่ย - 15– kmpHr

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

การจราจรติดขัด อัตราเร็วเฉลี่ยเทากับ 15 kmpHr

ตัวอยางที่ 4

รหัส: X03-00-25-17; รหัสตัวยอ: X03-00-25-%

ถอดรหัสตรง

พื้นที่ลานจอดรถมีการใชไป - วาง - 25 - %

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

พื้นที่ลานจอดรถมีการใชไป 25%

ตัวอยางที่ 5

รหัส: A07-51-00-59; รหัสตัวยอ: A07-seveLev-00-59

ถอดรหัสตรง

การจราจรติดขัด - ระดับความรุนแรง - วาง - ปานกลาง

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

การจราจรติดขัดระดับความรุนแรงปานกลาง

ตัวอยางที่ 6

รหัส: H02-13-00-58; รหัสตัวยอ: H02-amount-00-much

ถอดรหัสตรง

ฝนตก-ปริมาณ - วาง - มาก

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

ฝนตกปริมาณมาก

ตัวอยางที่ 7

5.3

รหัส: A07-01-15-27; รหัสตัวยอ: A07-avgSpeed-15-kmpHr

รหัส: X03-11-50-17; รหัสตัวยอ: X03-usage-50-percent

ถอดรหัสตรง

เปอรเซ็นตที่จอดรถ - ใชไป - 50 - เปอรเซ็นต

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

เปอรเซ็นตที่จอดรถใชไป 50 %

สมบัติเชิงเวลา (temporal property)
สมบัติเชิงเวลา ทําหนาที่บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา มีโครงสรางของรหัสการระบุขอมูลเชิงเวลาคือ EVQS-QN-UM
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เมื่อ
EV

หมายถึง รหัสของเหตุการณ ในที่นี้หมายถึงรหัสระบุวาเปนขอมูลเชิงเวลา (ลักษณะ
ประจําชื่อ typeCode ในรูปที่ 1) กําหนดตายตัวเปน “Y02”

QS

หมายถึง รหัสของขอมูลเสริมเชิงปริมาณ (Quantitative Supplement) ซึ่งบงบอกว า
เปนวัน-เวลาที่เริ่มเกิดเหตุการณ (ลักษณะประจําชื่อ startAt ในรูปที่ 1) เขียนในรูปแบบ
YYYYMMDDThhmmss ตาม ISO 8601 [5] (ในที่นี้กําหนดโดยปริยายวาเปนเวลาใน
ประเทศไทย หรือ เวลา UTC+7h) เชน ตองการระบุ 13:20 น. วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.
1999 เขารหัสเปน 19990531T132000 (สวนของวินาทีอาจละไดหากเกินความจําเปน)

QN

หมายถึง ตัวเลขระบุจํานวน (Quantity Number)ในที่นี้หมายถึง ระยะเวลาของการเกิด
เหตุการณ (ลักษณะประจําชื่อ period ในรูปที่ 1) ระบุเปนรูปแบบ PnYnMnDTnHnMตาม
มาตรฐาน ISO 8601 [5] เชน 1 ป 2 เดือน 3 วัน 10 ชั่ว โมง และ 30 นาที เขารหัสเปน
P1Y2M3DT10H30M

UM

หมายถึง รหัสของหนวยการวัด (ลักษณะประจําชื่อ unitOfMeasure ในรูปที่ 1)ในที่นี้
ไมจําเปนตองระบุ เนื่องจากกําหนดแลววาใหยึดตาม ISO 8601 (ใหใสรหัสเปน “00”)

หมายเหตุ 1 หากไมมีขอมูลใหใสรหัสเปน “00” ซึ่งหมายถึง ไมมีขอมูลในสวนนั้น (วาง)
หมายเหตุ 2

หากไมมีการระบุชวงเวลา (QN= “00”) ควรเลือกคาของ UM เปน 64 (dyn; dynamic) โดยในที่นี้หมายถึง
เปนเหตุการณที่ไมมีระยะเวลาการคงอยูที่แนนอนตายตัว เชน ระยะเวลาการคับคั่งของจราจร

ตัวอยางการเขารหัสและถอดรหัส
ตัวอยางที่ 1
ถอดรหัสตรง

ขอมูลเชิงเวลา - 20060919T1930 - ชวงเวลา 50 วัน - วาง

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

เหตุการณเริ่มเกิดเมื่อ 19 กันยายน 2549 เวลา 19:30 น. มีระยะเวลา 50 วัน

ตัวอยางที่ 2

5.4

รหัส: Y02-20060919T1930- P50D-00

รหัส: Y02-20060919T1930-00-64

ถอดรหัสตรง

ขอมูลเชิงเวลา - วัน 2006-09-19 เวลา 19:30- วาง- ผันแปร

ความหมายที่ปรับปรุงแลว

เหตุการณเริ่มเกิดเมื่อ 19 กันยายน 2549 เวลา 19:30 น. และมีระยะเวลาไม
แนนอน

สมบัติการทํานาย (prediction property)
สมบัติการทํานาย ทําหนาที่บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับความแมนยําในการทํานาย มีโครงสรางของรหัสคือ
EV-QN-MI-MA
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เมื่อ
EV

หมายถึง รหัสของเหตุการณ (ลักษณะประจําชื่อ typeCode ในรูปที่ 1) ในที่นี้หมายถึง
รหัสระบุวาเปนขอมูลจากการทํานาย กําหนดตายตัว เปน “Y01”

QN

หมายถึง ตัวเลขระบุจํานวน (Quantity Number) เปนเลขทศนิยมบวก ในที่นี้คือ คา
ระดับความถูกตองในการทํานาย (ลักษณะประจําชื่อ accuracyValue ในรูปที่ 1)

MI

หมายถึง Minimum หรือ คาระดับความถูกตองต่ําสุดที่เปนไปไดของชวงการทํานาย
(ลักษณะประจําชื่อ minimumValue ในรูปที่ 1)

MA

หมายถึง Maximum หรือ คาระดับความถูกตองสูงสุดที่เปนไปไดของชวงการทํานาย
(ลักษณะประจําชื่อ maximumValue ในรูปที่ 1)

หมายเหตุ

ในสวนของสมบัติเรื่องความแมนยําในการทํานายนี้ ถือเปนขอมูลประกอบเพื่อใหผูรับ ขอมูลใชสําหรั บ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล และรหัส “00” หมายถึง ไมมีขอมูลในสวนนั้น (วาง)

ตัวอยางการเขารหัสและถอดรหัส
ตัวอยางที่ 1
ถอดรหัสตรง

รหัส: Y01-70-0-100
ขอมูลการทํานาย -70- คานอยสุด 0- คามากสุด 100

ความหมายที่ปรับปรุงแลว ขอมูลการทํานายความถูกตอง 70 เทียบจากอัตราสวน 0 ถึง 100
ตัวอยางที่ 2
ถอดรหัสตรง

รหัส: Y01-00-00-00
ขอมูลการทํานาย-วาง-วาง-วาง

ความหมายที่ปรับปรุงแลว ขอมูลการทํานาย (ใชสําหรับกรณีที่ตองการเพียงระบุวาขอมูลที่ใหนั้นเปนผล
จากการทํานายโดยไมตองระบุความแมนยํา)
5.5

การอางอิงที่ตั้ง
ใหเปนไปตาม มอก. 2604 เลม 2

6. รูปแบบการสงขอมูลที่ไดรับการเขารหัสแลว
6.1

การเขารหัสและสงขอมูลแบบสั้น
เมื่อทําการเขารหัสขอมูลทั้งหมดแลวใหนําสวนชุดขอมูลรหัสทั้ง 5 สวน ไดแก สวนตน เหตุการณ สมบัติ
เชิงเวลา สมบัติการทํานาย และการอางอิงที่ตั้ง มาเขียนรวมเขาดวยกัน แลวคั่นดวยเครื่องหมาย “;” ลําดับ
การเขียนคือ
-8-

มอก. 2604 เลม 3-2557
ลําดับการตีความ: สวนตน;เหตุการณ;สมบัติเชิงเวลา;สมบัติการทํานาย;การอางอิงที่ตั้ง
ตัวอยาง14750-20060919T1930-00;A07-01-15-27;Y02-20060919T19:30-00-64;Y01-70-0-100;1.0.0S,2135,2139-0,400- n,p;

ชุดรหัสขางตนสามารถสรุปและแปลความหมายแยกเปนสวน ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แปลความหมายรหัสแตละสวน
รหัส
14750-20060919T1930-00
A07-01-15-27
Y02-20060919T1930-00-64
Y01-70-0-100
1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p

6.2

ความหมาย
เหตุการณรหัสประจําตัว 14750 ทําการเขารหัสเมื่อ 19 กันยายน 2549 เวลา 19:30 น.
การจราจรติดขัด อัตราเร็วเฉลี่ยเทากับ 15 kmpHr
เหตุการณเริ่มเกิด 19 กันยายน 2549 เวลา 19:30 น. และไมอาจคาดการณเวลาสิน้ สุดได
ขอมูลการทํานายความถูกตอง 70 เทียบจากอัตราสวน 0 ถึง 100 หรือ 70 %
ชุดที่ตั้งอางอิงรุนที่ 1.0.0 เหตุการณที่สนใจ มีลักษณะวางตัวบนชวงถนน (segment)
โดยมีจุดเริ่มตนจากที่ตั้งอางอิงรหัส 2135 วางตัวไปจนถึงที่ตั้งอางอิงรหัส 2139 และมี
ระยะวัดเพิ่มตอออกไปอีก 400 m ในทิศบวก

การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล
เพื่อความกระชับ การเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลอาจทําในลักษณะอยางงาย (แบบสามัญ)
โดยมีโครงสรางตามเคารางเอ็กซเอ็มแอลที่แสดงในรูปที่ 2
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<!-- ******************************************************** -->
<!-- *********** Traffic Message Schema by NECTEC *********** -->
<!-- ******************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="TrafficMessage">
<xs:complexType>
<xs:element name="Preamble" type="xs:string">
<xs:element name="Location">
<xs:choice>
<xs:element name="Point" type="xs:string"/>
<xs:element name="Segment" type="xs:string"/>
<xs:element name="Area" type="xs:string"/>
<xs:element name="MultiPoint">
<xs:complexType>
<xs:element name="PointMember" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MultiSegment">
<xs:complexType>
<xs:element name="SegmentMember" maxOccurs="unbounded"
type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MultiArea" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:element name="AreaMember" maxOccurs="unbounded"
type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:element>
<xs:element name="Event" type="xs:string">
<xs:element name="Temporal" type="xs:string">
<xs:element name="Prediction" type="xs:string">
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

รูปที่ 2 เคารางเอ็กซเอ็มแอลของ TrafficMessage แบบสามัญหรือแบบงาย
ภายใต <TrafficMessage>ประกอบดวยแท็กหลัก 5 แท็ก คือ <Preamble><Location><Event><Temporal>
และ <Prediction>เฉพาะสวนโครงสรางของ <Location>นั้นมีความซับซอนมากขึ้น กลาวคือ ประกอบดวย
<Point><Segment><Area><MultiPoint><MultiSegment>และ <MultiArea>ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใหส ามารถรองรั บ
การแจงขอมูลจราจรที่มีผลกระทบกับหลาย ๆ ที่ตั้ง พรอมกันได
ตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลที่เขารหัสแลวแสดงอยูในรูปที่ 3 ซึ่งจะสังเกตไดวาเปนการนําเอาการเขารหัส
แบบสั้นมาเขียนกํากับในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple
trafficmessage.xsd">
<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
<Segment>1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p</Segment>
</Location>
<Event>A07-01-15-27</Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

รูปที่ 3 ตัวอยางการเขารหัสในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบสามัญ หรือ แบบงาย
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลที่เขารหัสแลวกรณีการแจงขอมูลจราจรที่มีผลกระทบกับหลาย ๆ
ที่ตั้งพรอมกัน
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple
trafficmessage.xsd">
<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
<MultiSegment>
<SegmentMember>1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p</SegmentMember>
<SegmentMember>1.0.0-S,2139,2141-0,0-n,n</SegmentMember>
</MultiSegment>
</Location>
<Event>A07-01-15-27</Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

รูปที่ 4 ตัวอยางการเขารหัสในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบสามัญ
กรณีขอมูลจราจรมีผลกระทบหลายที่ตั้ง
นอกจากนี้ยั งอาจนํามาเขารหัสดว ยเอ็กซเอ็มแอลแบบเต็มรูปได ซึ่งจะมีก ารแยกเนื้ อหาสว นต าง ๆ ตาม
โครงสรางที่อธิบายไวในโครงสรางการเขารหัสในขอ 5. การเขารหัสขอมูลจราจรและขอมูลที่เกี่ยวของ
และสําหรับเคารางเอ็กซเอ็มแอลของ TrafficMessage แบบเต็มรูปแสดงอยูในรูปที่ 5 ขอใหสังเกตวาสวน
ของโครงสรางของ Location จะอางอิงไปยังโครงสรางที่กําหนดไวแลวในมอก. 2604 เลม 2
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<!-- ******************************************************** -->
<!-- *********** Traffic Message Schema by NECTEC *********** -->
<!-- ******************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/trafficmessage/full"
xmlns:loc="http://traffic.thai.net/locationref"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<!------------------------------------------------------->
<!------------- Definition of base elements ------------->
<xs:simpleType name="textDescription">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<!------------------------------------------------------->
<xs:element name="TrafficMessage">
<xs:complexType>
<xs:element name="Preamble">
<xs:complexType>
<xs:element name="eventId" type="xs:string"/>
<xs:element name="dateTime" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="resultOf" type="xs:string"/>
<xs:element name="description" minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="loc:Location"/>
<xs:element name="Event">
<xs:complexType>
<xs:element name="eventCode" type="xs:string"/>
<xs:element name="quantType" type="xs:string"/>
<xs:element name="quantity" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="unitOfMeasure" type="xs:string"/>
<xs:element name="description" minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Temporal">
<xs:complexType>
<xs:element name="startAt" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="period" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="unitOfMeasure" type="xs:string"/>
<xs:element name="description" minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Prediction" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:element name="accuracyValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="minimumValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="maximumValue" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="description" minOccurs="0"
type="textDescription">
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

รูปที่ 5 เคารางเอ็กซเอ็มแอลของ TrafficMessage แบบเต็มรูป
6.3

การใสขอมูลเสริมอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในการเขารหัส
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อนุญาตใหสามารถสงขอมูลอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่กําหนดไวในตาราง
ที่ ก.1 ถึงตารางที่ ก.14 ได ซึ่งลักษณะเชนนี้อาจมีความจําเปนในบางกรณี เชน ตารางรหัสตาง ๆ ที่กําหนด
ไวในมาตรฐานไมรองรับเหตุการณที่กําลังตองการเขารหัสหรือผูใหขอมูลตองการระบุรายละเอียดอื่นเสริม
ไปดวยในลักษณะขอความ ทั้งนี้ขอความเสริมดังกลาวตองมีคุณลักษณะดังนี้
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1) สําหรับการเขารหัสแบบสั้นและรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบสามัญ ตองเริ่มตนดวยเครื่องหมาย“#” แลว
ตามดวยขอความ โดยนําขอความนี้เขาไปตอทายหรือแทนที่รหัส แลวแตกรณี
2) กรณีเขารหัสในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบเต็มรูป ใหใสขอความเสริมเขาไวในแท็กชื่อ <description>
ตามโครงสรางที่แสดงอยูในเคารางเอ็กซเอ็มแอลในรูปที่ 4 และดูตัวอยางการแทรกไดในรูปที่5
3) จัดทําเปนขอความเชิงบรรยาย (text) ภาษาใดก็ได แลวแตความเหมาะสมในการใชงาน
4) อนุญาตใหแทรกขอความเสริมเขาไปผนวกตอทายไดที่ชุดรหัสทุกกลุม ไดแก ขอมูลสวนตน เหตุการณ
สมบัติเชิงเวลา สมบัติการทํานาย และการอางอิงที่ตั้ง ทั้งนี้อาศัยหลักการเดียวกันกับที่กลาวในขอ 1. ถึง
ขอ 3.
สําหรับจํานวนอัก ขระของขอความเสริมดังกลาว มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมจํากัดเอาไวและ
อนุญาตใหผูพัฒนาระบบสามารถปรับใชไดตามที่เห็นวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการทํางาน
ตัวอยางการผนวกขอมูลเสริมเขาไปกับการเขารหัสแบบสั้น
-

กรณีแทรกขอความเขาไปทายรหัสกลุมที่ตองการ ใหนําขอความตอทายรหัส
ลําดับการตีความ: สวนตน;เหตุการณ;สมบัติเชิงเวลา;สมบัติการทํานาย;การอางอิงที่ตั้ง
ตัวอยาง14750-20060919T1930-00;A07-01-15-27#อัตราเร็วประมาณดวยสายตา;Y02-20060919T19:30-0064;Y01-70-0-100;1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p#ถนนพญาไท:(แยกพญาไท)-(แยกราชเทวี);

-

กรณีไมมีรหัสที่เหมาะสมสําหรับเขารหัสเหตุการณ ใหนําขอความมาแทนที่รหัส (ตัดสวนของรหัส
ออกเหลือแตสวนขอความเสริม)
ลําดับการตีความ: สวนตน;เหตุการณ;สมบัติเชิงเวลา;สมบัติการทํานาย;การอางอิงที่ตั้ง
ตัวอยาง14750-20060919T1930-00;#ขอความสําหรับเหตุการณ;Y02-20060919T19:30-00-64;1.0.0S,2135,2139-0,400-n,p;
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ตัวอยางการผนวกขอมูลเสริมเขาไปกับการการเขารหัสและสงขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple

trafficmessage.xsd">

<Preamble>14750-20060919T1930-00</Preamble>
<Location>
1.0.0-S,2135,2139-0,400-n,p#ถนนพญาไท:(แยกพญาไท)-(แยกราชเทวี)
</Location>
<Event>A07-01-15-27#อัตราเร็วประมาณดวยสายตา</Event>
<Temporal>Y02-20060919T1930-00-64</Temporal>
<Prediction>Y01-70-0-100</Prediction>
</TrafficMessage>

รูปที่ 6 ตัวอยางการแทรกขอความเขาไปทายรหัสกลุมที่ตอ งการ ในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบสามัญ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrafficMessage xmlns="http://traffic.thai.net/trafficmessage/simple"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation=" http://traffic.thai.net/trafficmessage/full
trafficmessage.xsd">
<Preamble>
<eventId>25877046</eventId>
<dateTime>20090811T104025</dateTime>
<resultOf>0</resultOf>
</Preamble>
<Location>
<version>1.0.0</version>
<Segment>
<From>
<locCode>23005</locCode>
<offset>0</offset>
<direction>n</direction>
</From>
<To>
<locCode>23006</locCode>
<offset>0</offset>
<direction>n</direction>
</To>
</Segment>
<description>102 ถนนพญาไท:(แยกพญาไท)-(แยกราชเทวี)</description>
</Location>
<Event>
<eventCode>A12</eventCode>
<quantType>51</quantType>
<quantity>2</quantity>
<unitOfMeasure>0</unitOfMeasure>
<description>ประมาณดวยสายตาจากกลองวงจรปด</description>
</Event>
<Temporal>
<startAt>20090811T103227</startAt>
<period>0</period>
<unitOfMeasure>dyn</unitOfMeasure>
</Temporal>
</TrafficMessage>

รูปที่ 7 ตัวอยางการแทรกขอความเขาไปในแท็ก <description>ในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลแบบเต็มรูป
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
ตารางแสดงหมวดหมูเหตุการณที่กําหนดรหัสไวลวงหนา
ตารางที่ ก.1 หมวด A: Level of Service (Traffic Problem)
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

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

12

Traffic behavior

13

Travel time

คําแปล
การจราจรหยุดนิ่ง
การจราจรมีแถวคอยสะสม
การจราจรเคลื่อนตัวชา
การจราจรเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่ง
การจราจรเริ่มมีทายแถวสะสม
การจราจรคลองตัว
การจราจรติดขัด
การจราจรเริ่มเบาบาง
การจราจรหนาแนน เคลื่อนตัวได
การจราจรหนาแนนกวาปกติ (เทียบกับบริเวณเดียวกัน)
การจราจรหนาแนนกวาปกติมาก (เทียบกับบริเวณเดียวกันแตตาง
เวลา)
พฤติกรรมการจราจร (เปนคํากลาง ๆ สําหรับอธิบายสภาพ
การจราจร ใชสําหรับกรณีผูใหขอมูลไมตองการตัดสินวาสภาพ
การจราจรเปนอยางไร แตตองการใหขอมูลดิบแกผูรับ เพื่อนําไป
ประมวลผลเอง เชน ตองการบอกเพียงอัตราเร็วเฉลี่ยโดยไม
ตองการตัดสินวาการจราจรติดขัดหรือไม)
เวลาเดินทาง
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ตารางที่ ก.2 หมวด B: Vehicle Incident/Accidents
รหัส
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
7A
7B
หมายเหตุ

เหตุการณ

คําแปล

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

อุบัติเหตุ
รถพลิกคว่ํา
รถเสีย
อุบัติเหตุรถหลายคัน (Q คัน)
อุบัติเหตุรถโดยสาร
อุบัติเหตุรถบรรทุก
อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย
อุบัติเหตุเชื้อเพลิงรั่ว
อุบัติเหตุสารเคมีรั่ว
อุบัติเหตุน้ํามันรั่ว
รถชะลอความเร็วเพื่อดูเหตุการณ
รถพวงเสียหลัก
รถขบวนเสียหลัก
รถบรรทุกเสียหลัก
รถไฟไหม
รถหมุนเสียหลัก
งานสืบสวนอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุซ้ําซอน
อุบัติเหตุไดรับการคลี่คลายหมดแลว ไมพบปญหา
เหตุการณ/อุบัติเหตุคลี่คลาย

- รหัสตั้งแต YA ถึง 67 (จํานวน 224 รหัส) จัดสรรไวสําหรับเหตุการณและอุบัติเหตุที่ไมไดเกิดจากการจัดหมู
- สถานะปจจุบัน ตารางที่ ก.2 บรรจุเหตุการณเอาไว 20 เหตุการณ แตหากตองการเพิ่มเติมอีกในอนาคตก็สามารถ
ทําได (รองรับไดอีก 204 เหตุการณ)
- รหัสตั้งแต 7A ถึง 77 (จํานวน 32 รหัส) จัดสรรไวสําหรับการแจงยกเลิกหรือการที่อุบัติเหตุ/ เหตุการณ ไดรับ
การคลี่คลายแลว หรือการบริหารจัดการอืน่ ๆ
- สําหรับรหัสตั้งแต AA ถึง X7 (จํานวน 768 รหัส) จัดสรรไวสําหรับการจัดหมู (combination) โดยเกิดจากการ
รวมกันของรหัส 2 ตัวระหวาง ประเภทรถ (ดูตารางที่ ง.1) และลักษณะอุบัติเหตุ (ดูตารางที่ ง.2)
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ตารางที่ ก.3 หมวด C: Closures
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
90
91

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

คําแปล
ถนนปด
ชองจราจรปด
ชองจราจรซายปด
ชองจราจรขวาปด
ชองจราจรกลางปด
ชองจราจรปด Q ชอง
ไหลทางปด
ชองจราจรฉุกเฉินปด
ชองจราจรสําหรับแซงปด
ชองจราจรสําหรับรถชาปด
สะพานปด
อุโมงคปด
ทางเขาปด
ทางออกปด
ถนนถูกกีดขวาง
ชองจราจรถูกกีดขวาง
ชองจราจรซายถูกกีดขวาง
ชองจราจรขวาถูกกีดขวาง
ชองจราจรกลางถูกกีดขวาง
ชองจราจรถูกกีดขวาง Q ชอง
ไหลทางถูกกีดขวาง
ชองจราจรฉุกเฉินถูกกีดขวาง
ชองจราจรสําหรับแซงถูกกีดขวาง
ชองจราจรสําหรับรถชาถูกกีดขวาง
สะพานถูกกีดขวาง
อุโมงคถูกกีดขวาง
ทางเขาถูกกีดขวาง
ทางออกถูกกีดขวาง
หามรถเขา
ยกเลิกการปดใชงาน
เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางออกแลว
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ตารางที่ ก.4 หมวด D: Lane Restrictions
รหัส
01
02
03
04

เหตุการณ
Carriage way reduced
Carriage way reduced to Q lane
Contraflow
Narrow lane

คําแปล
มีการลดชองจราจร
ลดชองจราจรเหลือ Q ชอง
มีการจราจรสวนทาง
ชองจราจรแคบ

ตารางที่ ก.5 หมวด E: Roadworks
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90

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

คําแปล
กําลังซอมถนน
งานถนนระยะยาว
งานกอสราง
งานซอมบํารุง
งานทําผิวการจราจร
งานตีเสนการจราจร
รถซอมบํารุงเคลื่อนที่ชา
มีการทําลายสะพาน
มีการทําลายอาคาร
อยูระหวางการเก็บยายงานถนน
เสร็จสิ้นงานถนน
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ก.6 หมวด F: Obstruction Hazards
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
90

เหตุการณ

คําแปล

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

น้ําทวม
ไฟไหม (ไหมขางทางในลักษณะที่เปนอันตราย)
อยูระหวางการกูภัย
งานเก็บยาย
กาซรั่ว (บริเวณถนน และอาจกออันตราย)
ตนไมลม (ขวางทาง)
หินตกบนถนน (และอาจกออันตราย)
มีสัตวบนถนน
มีสัตวใหญบนถนน
มีฝูงสัตวบนถนน
กลุมคนบนถนน
เด็กบนถนน
สายไฟฟาตก
เสาไฟฟาลม
ปายโฆษณาลม
ซากเสียหายจากพายุ
ถนนกลับมาใชไดตามปกติอีกครั้ง
ถนนปลอดสิ่งกีดขวาง

ตารางที่ ก.7 หมวด G: Road Conditions
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

เหตุการณ

คําแปล

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

ไมสามารถผานได
ผานไดโดยยาก
เปนอันตรายตอการขับขี่
เปนอันตรายอยางมากตอการขับขี่
สรางความลําบากในการขับขี่
ผานไดโดยใชความระมัดระวัง
รถใหญผานไมได
รถพวงผานไมได
มีโคลนบนพื้นถนน
มีน้ํามันบนพื้นถนน (และอาจกออันตราย)
สภาพการขับขี่ดีขึ้นแลว
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ก.8 หมวด H: Weather
รหัส
01
02
03
04
05
90

เหตุการณ

คําแปล

Thunderstorms
Heavy rain
Rain
Hail
Dense fog
Weather situation improved

พายุฝนฟาคะนอง
ฝนตกหนัก
ฝนตก
ลูกเห็บตก
หมอกลงจัด
สภาพอากาศดีขึ้นแลว

ตารางที่ ก.9 หมวด P: Activities
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
90

เหตุการณ

คําแปล

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

มีงานใหญ
มีเกมกีฬา
งานแสดง/ การจัดงาน
งานแสดงสินคา
งานหนังสือ
มีการเตือนการรักษาความปลอดภัย
งานคอนเสิรต
การอพยพเคลื่อนยาย
การหยุดงานประทวง
ขบวนพาเหรด
พิธีจบการศึกษา
งานเฉลิมฉลอง
มีการประทวง
มีการชุมนุม
มีการเตือนวัตถุระเบิด
ดานตํารวจ
เหตุการณกอการราย
สถานการณคลี่คลาย
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ก.10 หมวด Q: Delays/Cancellations
รหัส

เหตุการณ

คําแปล

01

Delay

ลาชา

02

Cancel the previous message

ยกเลิกเหตุการณที่รายงานไป (เนื่องจากรายงานผิดพลาด)

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

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

คําแปล
สัญญาณไฟจราจรไมทํางาน
สัญญาณไฟจราจรทํางานผิดปกติ
สัญญาณไฟจราจรไมทํางานชั่วคราว
สัญญาณไฟจราจรทํางานผิดปกติชั่วคราว
ไมกั้นรถไฟทํางานขัดของ
ปายปรับเปลี่ยนขอความไมทํางาน
ปายปรับเปลี่ยนขอความทํางานผิดปกติ
ปายปรับเปลี่ยนขอความทํางาน
โทรศัพทฉุกเฉินไมทํางาน
สัญญาณควบคุมชองทางขึ้น/ลงไมทํางาน
สัญญาณควบคุมชองทางขึ้น/ลงทํางานผิดปกติ
ระบบหมุนเวียนอากาศในอุโมงคไมทํางาน
ระบบขอความชวยเหลือฉุกเฉินทํางาน
สัญญาณจราจรไดรับการซอมแซม
ไมกั้นรถไฟทํางานปกติ
ไฟฟาขัดของ
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ก.12 หมวด U: Traffic Regulations
รหัส
01 No left turn
02 No right turn

เหตุการณ

คําแปล
หามเลี้ยวซาย
หามเลี้ยวขวา

ตารางที่ ก.13 หมวด X: Parking
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09

เหตุการณ

คําแปล

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

ที่จอดรถเต็ม
หามจอด
เต็ม...%
ไมมีที่จอดรถ
มีที่จอดรถจํากัด
มีที่จอดรถวาง Q คัน
ไมมีขอมูลที่จอดรถเพื่อตอรถสาธารณะ
ไมมีขอมูลที่จอดรถ
ไมมีปญหาเรื่องที่จอดรถเพื่อตอรถสาธารณะ

ตารางที่ ก.14 หมวด Y: Supplement Information
รหัส
เหตุการณ
01 Forecast
02 Temporal information

คําแปล
ขอมูลเชิงทํานายหรือคาดการณ
ขอมูลเชิงเวลา
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ภาคผนวก ข.
(ขอกําหนด)
ตารางขอมูลเสริมเชิงปริมาณและหนวยการวัด
ตารางที่ ข.1 ขอมูลเสริมเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ (Quantitative and/or Qualitative Supplement)
รหัส
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
51

เหตุการณ
null
Average speed
Speed limit
Queue length
Traffic length
Length limit
Object length
Visibility range
Height
Height limit
Number of object
Usage
Remaining
Amount
Severity

คําแปล
สงวนไวกรณีไมตองการระบุ
ความเร็วเฉลี่ย
จํากัดความเร็ว
ระยะแถวคอยของยานพาหนะ
ระยะสะสมของยานพาหนะ
จํากัดความยาว
ความยาวของวัตถุ
ระยะการมองเห็น
ความสูง
จํากัดความสูง
จํานวนของคน สัตว สิ่งของ
มีการใชงาน
จํานวนที่เหลืออยู
ปริมาณ
ระดับความรุนแรง
(ประเมินโดยดุลยพินิจของบุคคลากรซึ่งดูแลขอมูล)
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ข.2 หนวยการวัด (Unit of Measure)
รหัส

ชื่อ

ความหมาย

การใชงาน

ตัวยอ

00 null

วาง

สงวนไวกรณีไมตองการระบุ

null

01 meter

เมตร

สําหรับระยะทาง ความยาว ความสูง ฯ

m

02 millimeter

มิลลิเมตร

สําหรับระยะทาง ความยาว ความสูง ฯ

mil

03 kilometer

กิโลเมตร

สําหรับระยะทาง ความยาว ความสูง ฯ

km

04 quanOfObj

จํานวน

สําหรับจํานวนรถ คน สัตว หรือ สิ่งของ

obj

05 sequence

ลําดับ

สําหรับลําดับที่ หรือตําแหนงที่ เชน 1 2 3 …

seq

06 second

วินาที

สําหรับระยะเวลา

sec

07 minute

นาที

สําหรับระยะเวลา

min

08 hour

ชั่วโมง

สําหรับระยะเวลา

hr

09 day

วัน

สําหรับระยะเวลา

day

10 week

สัปดาห

สําหรับระยะเวลา

week

11 month

เดือน

สําหรับระยะเวลา

month

12 year

ป

สําหรับระยะเวลา

year

13 celsius

องศาเซลเซียส

สําหรับอุณหภูมิ

cel

14 fahrenheit

องศาฟาเรนไฮต

สําหรับอุณหภูมิ

fah

15 ton

ตัน

สําหรับน้ําหนัก

ton

16 kilogram

กิโลกรัม

สําหรับน้ําหนัก

kg

17 percent

รอยละ

สําหรับเทียบเปนรอยละ

percent

18 squareMeter

ตารางเมตร

สําหรับระบุขนาดพื้นที่

sqM

19 squareKilometer

ตารางกิโลเมตร

สําหรับระบุขนาดพื้นที่

sqKm

20 rai

ไร

สําหรับระบุขนาดพื้นที่

rai

21 ngan

งาน

สําหรับระบุขนาดพื้นที่

ngan

22 wa

ตารางวา

สําหรับระบุขนาดพื้นที่

sqWa

23 kilohertz

กิโลเฮิรตซ

สําหรับความถี่

kHz

24 megahertz

เมกาเฮิรตซ

สําหรับความถี่

MHz

25 gigahertz

กิกะเฮิรตซ

สําหรับความถี่

GHz

26 mPerSec

เมตรตอวินาที

สําหรับอัตราการเคลื่อนที่

mps
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตาราง ข.2 หนวยการวัด (Unit of Measure) (ตอ)
รหัส
ชื่อ
27 kmPerHr

ความหมาย
กิโลเมตรตอชั่วโมง

การใชงาน
สําหรับอัตราการเคลื่อนที่

ตัวยอ
kmpHr

28
29
51
52
53
54
55
56
57
58
59

lane
laneOrder
all
somePart
aLittle
minority
majority
fairlySmall
fairlyMuch
much
medium

จํานวนเลน
เลนลําดับที่
ทั้งหมด
บางสวน
เล็กนอย
สวนนอย
สวนใหญ
คอนขางนอย
คอนขางมาก
มาก
ปานกลาง

สําหรับระบุจํานวนชองจราจร
สําหรับระบุลําดับที่ของชองจราจรที่สนใจ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ

lane
laneOrd
all
somePart
aLittle
minority
majority
fSmall
fMuch
much
medium

60
61
62
63

small
enormous
tiny
isoDateTime

นอย
มากที่สุด
นอยมาก
วัน-เวลา

สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
สําหรับการประมาณอยางหยาบ
วันและเวลาโดยระบุตาม ISO 8601 [5] (ในที่นี้
กําหนดโดยปริยายวาเปนเวลาในประเทศไทย หรือ
เวลา UTC+7 ชั่วโมง)
สําหรับการระบุวาไมอาจกําหนดไดชัดเจนเนื่องจากมี
ความแปรผันสูง

64 dynamic

พลวัต
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small
enorm
tiny
isoDT

dyn

มอก. 2604 เลม 3-2557

ภาคผนวก ค.
(ขอกําหนด)
ตารางที่ ค.1 การจําแนกประเภทรถ
(ตามขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง)
ลําดับ
1

ชื่อประเภท และภาพประกอบ
รถจักรยาน
1.1 รถจักรยาน 2 ลอ

2

รถจักรยานยนต
2.1 รถสามลอเครื่อง

3

1.2 รถจักรยาน 3 ลอ

2.2 รถจักรยานยนต

รถยนตนั่ง (ไมเกิน 7 คน)
3.1 รถแท็กซี่

3.2 รถนั่งแบบเกง
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2.3 รถสกูตเตอร

มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ค.1 การจําแนกประเภทรถ
(ตามขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง)(ตอ)
4

รถยนตนั่ง (เกิน 7 คน)
4.1 รถพยาบาล

4.2 รถตรวจการ

4.3 รถตู

5

รถโดยสารขนาดเล็ก
5.1 รถสองแถวเล็ก

6

รถโดยสารขนาดกลาง
6.1 รถเมลเล็ก

6.2 รถสองแถว

-27-

มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ค.1 การจําแนกประเภทรถ
(ตามขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง) (ตอ)
7

รถโดยสารขนาดใหญ
7.1 รถโดยสารใหญ

8

7.2 รถประจําทาง

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ลอ)
8.1 รถบรรทุกเล็ก

8.2 รถปกอัพ

8.3 รถขยะ

9

รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ลอ)
9.1 รถบรรทุก 6 ลอ

9.2 รถดับเพลิง

-28-

มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ค.1 การจําแนกประเภทรถ
(ตามขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง) (ตอ)
10

รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ลอ)
10.1 รถสิบลอ

10.2 รถบรรทุกน้ํามัน

10.3 รถผสมปูน

10.4 รถดับเพลิง

11

รถบรรทุกพวง มากกวา 3 เพลา (Full Trailer)
11.1 รถบรรทุกเกิน 3 เพลา พวงกระบะ

12

รถบรรทุกกึ่งพวง มากกวา 3 เพลา (Semi - Trailer)
12.1 รถบรรทุกเกิน 3 เพลา หรือ รถลากซุง
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มอก. 2604 เลม 3-2557
ตารางที่ ค.1 การจําแนกประเภทรถ
(ตามขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง) (ตอ)
13

รถเครื่องจักรและรถดัดแปลง
13.1 รถตักดิน

13.2 รถแทรกเตอรไถนา

13.3 รถอีแตน

13.4 รถมา

13.5 เกวียน

14

รถบรรทุกวัตถุอันตราย
14.1 รถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตราย
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มอก. 2604 เลม 3-2557

ภาคผนวก ง.
(ขอกําหนด)
ตารางที่ ง.1 ประเภทรถ
(จําแนกประเภทตามสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง)
ลําดับ รหัสรถ
ประเภทรถ
กลุมรถ (แบงตามขนาด)
1
A
ไมสามารถระบุประเภทรถ
2
B
จักรยาน 2 ลอ และจักรยาน 3 ลอ
รถเล็ก
3
C
สามลอเครื่องและจักรยานยนต
รถเล็ก
4
D
รถยนตนั่ง (ไมเกิน 7 คน)
รถกลาง
5
E
รถยนตนั่ง (เกิน 7 คน)
รถกลาง
6
F
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถกลาง
7
G
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ลอ)
รถกลาง
8
H
รถโดยสารขนาดกลาง
รถใหญ
9
I
รถโดยสารขนาดใหญ
รถใหญ
10
J
รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ลอ)
รถใหญ
11
K
รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ลอ)
รถใหญมาก
12
L
รถบรรทุกพวง (มากกวา 3 เพลา)
รถใหญมาก
13
M
รถบรรทุกกึ่งพวง (มากกวา 3 เพลา)
รถใหญมาก
14
N
รถเครื่องจักรและรถดัดแปลง
15
O
รถบรรทุกวัตถุอันตราย
รถใหญมาก
หมายเหตุ 1 รหัสประเภทรถเปนอักขระเลขฐาน 32 ตาม Base32 Alphabet [7] ซึ่งคือสมาชิกของเซ็ต {A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
หมายเหตุ 2 รหัสตั้งแต A ถึง X (จํานวน 24 รหัส) จัดสรรไวสําหรับประเภทรถ และยังเหลือรหัสใหใชไดอีก 9 รหัส คือ P ถึง X
สําหรับกรณีที่ตองการเพิ่มเติมประเภทรถในอนาคต
หมายเหตุ 3 รหัสตั้งแต Y ถึง 7 (จํานวน 8 รหัส) จัดสรรไวสําหรับเหตุการณและอุบัติเหตุที่ไมไดเกิดจากการจัดหมู โดยนําไปใช
เปนรหัสตัวแรกของเหตุการณที่กําหนดไวในตารางที่ ก.2
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ตารางที่ ง.2 ลักษณะอุบัตเิ หตุ
(ดัดแปลงและเพิ่มเติมจากที่จําแนกโดย สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง)
ลําดับ รหัส
ลักษณะอุบัติเหตุ
หมายเหตุ
1
A ชนกันขนาดเดียวกัน
รถขนาด หรือประเภทเดียวกันชนกัน
2
B ชนกันตางขนาด
รถตางขนาด หรือตางประเภทชนกัน (ยึดรถที่ใหญกวาเปนหลัก)
3
C ชนคน
4
D ชนเสาไฟฟา
5
E ชนวัตถุสิ่งของอื่น
เชน ตูโทรศัพท
6
F ชนสัตว
รวมกรณีชนรถที่ลากจูงดวยสัตว
7
G ชนซ้ําซอน
เกิดการชนซ้ําซอนหลายคัน
8
H เสียหลัก/พลิกคว่ํา/ตกถนน
การเสียหลัก เชน แหกโคง
9
I
รถกับรถไฟชนกัน
ครอบคลุมทั้งกรณีรถชนรถไฟและรถไฟชนรถ
10
J
ไฟลุกไหม
ไฟไหมรถ
11
K เสีย
กรณีรถจอดเสียกีดขวางการจราจร
12
L น้ํามันรั่ว
ถังน้ํามันในตัวรถรั่ว
13
M สารเคมีรั่ว
เชน รถบรรทุกสารเคมีรั่ว
14
N เชื้อเพลิงรั่ว
เชน รถบรรทุกกาซ หรือบรรทุกน้ํามันรั่ว
หมายเหตุ 1 รหัสของลักษณะอุบัติเหตุเปนอักขระเลขฐาน 32 ตาม Base32 Alphabet [7] ซึ่งคือสมาชิกของเซ็ต {A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
หมายเหตุ 2 รหัสที่เหลือตั้งแต O ถึ ง 7 (จํานวน 18 รหัส) สามารถนํามากํ าหนดเปนลักษณะอุบัติเหตุเพิ่มเติ มได หากมีความ
ตองการเพิ่มเติมในอนาคต
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