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ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหดําเนินการศึกษา
เบื้องตนโครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 ดานมาตรฐาน  
ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
สรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐาน  ISO/TC211 ดานมาตรฐาน  
ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงาน
มาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มีภารกิจด านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  
ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 ตอไปในอนาคต 

การดําเนินการศึกษาเนนการศึกษาเบื้องตนเพื่อทําความเขาใจในเนื้อหาของ ISO/TC 19133 
เพื่อจัดทําเนื้อหามาตรฐาน ISO 19133 เปนฉบับภาษาไทยและสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เขาใจดานมาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยพิจารณาถึงเรื่องการรับรู ความรู ความเขาใจ บทบาท
หนาที่ การยอมรับมาตรฐาน ISO 19133 รวมถึงความคิดเห็นตอการมีมาตรฐาน ISO 19133 ใน
ประเทศไทย ซ่ึงจะไดนําเสนอในรายงานฉบับนี้ และจะไดนําผลการศึกษาไปใชสําหรับการพัฒนา
รางมาตรฐาน ISO 19133 สําหรับประเทศไทยในโอกาสตอไป 

คณะผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณหนวยงานและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศึกษานี้ และมีสวนทําใหการศึกษานี้สามารถสําเร็จไปไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามหาก
รายงานฉบับนี้ยังมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูวิจัยพรอมรับขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงาน
ในโอกาสตอไปสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเด็นปญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาและใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 
ระหวางหนวยงานตางๆ คือการที่ขอมูลซ่ึงถูกจัดทําขึ้นมาไมสามารถนํามาใชงานรวมกันได อันมี
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพ
ของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการนําไปใชงาน และการตัดสินใจลงทุนดานภูมิสารสนเทศ 
แนวทางของการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหเกิดมาตรฐาน
กลางที่สามารถใชเปนกรอบของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งทางดาน
ผลิตภัณฑขอมูล ขบวนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 
ซ่ึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ 
และเกิดผลคุมคากับการลงทุน และไดฐานขอมูลที่มีคุณภาพสําหรับใชในการบริหารจัดการ หรือ
ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ 

ประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ   และประโยชนของมาตรฐานกลางดาน 
ภูมิสารสนเทศ แตเนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานหรือการนําเอา
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของตางประเทศมาประยุกตใชงาน การดําเนินงานที่ผานมา จึงเปนไปใน
ลักษณะการศึกษาทําความเขาใจและติดตามการพัฒนามาตรฐานขององคกรระหวางประเทศเพื่อ
สรางความเขาใจและเผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ โดยยังไมสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลาง
ของประเทศและประกาศใชงานไดจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตามการพัฒนาหรือกําหนดมาตรฐาน
ขององคกรระหวางประเทศ ไดมีความกาวหนาขึ้นตามลําดับ คือมีการประกาศและเผยแพร
มาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดโดย ISO/TC211 ทําใหหลายๆ ประเทศนําเอามาตรฐานดังกลาว
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มาสูการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งการนําไปประยุกตใชการพัฒนาซอฟตแวร  จึงทําใหการศึกษาทํา
ความเขาใจ และการใชงานมาตรฐาน เปนไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความคืบหนาขึ้นอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม
ถึงแมจะมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศมาเปนเวลานาน แตจนถึงปจจุบันก็ยัง
ไมสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อใชงานได ดังนั้นเพื่อใหทุกหนวยงานมีความ
เขาใจในหลักการขอบเขตเนื้อหา และสามารถนําเอามาตรฐานไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินงาน
ดานภูมิสารสนเทศได สทอภ. จึงจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศขึ้น โดยใช
แนวทางของมาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ ทั้งของ
ประเทศไทย และที่มีการดําเนินงานในตางประเทศ แลวนํามาจัดทําเปนเอกสารมาตรฐานฉบับ
ภาษาไทย สําหรับใชเปนพื้นฐานการศึกษาตอยอดหรือการนําไปประยุกตใชงานตอไป 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) เปนหนวยงานที่มีการดําเนิน
ภารกิจเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสภาพปญหาของการศึกษาทางดาน
มาตรฐานดังกลาวขางตน และพิจารณาเห็นวา มาตรฐาน ISO 19133: Location based services – 
Tracking and navigation เปนมาตรฐานที่จะมีความสําคัญจําเปนในการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
เนื่องจากปจจุบันเริ่มมีการพัฒนาระบบประยุกตใชในประเด็นดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของ
ราชการและ เอกชน  ทางศูนย ฯ  จึ ง เสนอ เพื่ อ รับดํ า เนินการศึกษา เบื้ อ งตนมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19133: Location based 
services – Tracking and navigation ตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
 

1.2.1 เพื่อการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 

1.2.2 เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation 



 
 
บทนํา 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

3

1.2.3 เพื่อจัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation ฉบับภาษาไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 

1.2.4 เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มี
ภารกิจดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.3 เปาหมาย 
 

1.3.1 ไดผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 

1.3.2 ไดขอมูลพื้นฐาน แนวทาง หรือตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19133: 
Location based services – Tracking and navigation สําหรับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.3.3 ไดเอกสารมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation เปนภาษาไทยเพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศและการนําไปประยุกตใชงาน 

1.4 ขอบเขตการดาํเนินงาน 
 

1.4.1 ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Location based services – 
Tracking and navigation (ISO 19133: 2005) และ Location based services – Reference model  
(ISO 19132) และเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19133:2005 เพื่อการวิเคราะห
และนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบใหบริการระบุตําแหนง แบบจําลองตางๆ ความ
เกี่ยวของของ ISO 19133:2005 กับ ISO ตัวอ่ืนๆ และการนํามาประยุกตใชงานในประเทศไทย เชน 
ระบบนําหนรถยนต ระบบติดตามรถยนตหรือระบบบันทึกขอมูลการเดินทาง เปนตน  

1.4.2 สํารวจ และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบใหบริการระบุตําแหนง รวมถึงรูปแบบ
และตัวอยางที่มีการดําเนินงานในประเทศไทยและตางประเทศ ทั้งในดานการวางแผนตลอดจนการ
ใหบริการดานตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา และใชงาน  

1.4.3 จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของมาตรฐาน 
ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
นําไปประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทยรวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของการใชงาน
มาตรฐานดังกลาว 
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1.5 ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการศึกษาภายใน 8 เดือน (240 วัน) นับจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียดการสงงานดังนี้ 

1.5.1 รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file ของ
เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel จํานวน 1 ชุด ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน (30 วัน) นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยเนื้อหาของรายงานประกอบดวย 

  1.5.1.1 แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
  1.5.1.2 รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
  1.5.1.3 ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
  1.5.1.4 รายช่ือคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
1.5.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file ของ

เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel จํานวน 1 ชุด ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาตรวจ
รับงานงวดที่ 1 โดยเนื้อหาของรายงานประกอบดวย  

  1.5.2.1 ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

  1.5.2.2 แผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของระบบ
ใหบริการระบุตําแหนง 

  1.5.2.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหามาตรฐาน ISO 19133: Location 
based services – Tracking and navigation 

  1.5.2.4 แผนงานและรายละเอียดของการดําเนินงานงวดที่ 3 

1.5.3 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file ของ
เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel จํานวน 1 ชุด ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน (60 วัน) นับจากวันที่คณะกรรมการฯ ไดตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยเนื้อหาของ
รายงานประกอบดวย 



 
 
บทนํา 
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  1.5.3.1 เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation ที่เรียบเรียงเปนภาษาไทย 

  1.5.3.2 ผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133: Location 
based services – Tracking and navigation 

  1.5.3.3 ผลการสํารวจ หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของ
ระบบใหบริการระบุตําแหนง 

  1.5.3.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน ISO 19133: Location 
based services – Tracking and navigation ไปใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา
เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

1.5.4 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา และขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ จํานวน 100 ชุด พรอม 
digital file ของเอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel จํานวน 1 
ชุด ภายในระยะเวลา 2 เดือน (60 วัน) นับจากวันที่คณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือแจงผลผานการ
พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยเนื้อหาของรายงานประกอบดวย 

  1.5.4.1 เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation ที่เรียบเรียงเปนภาษาไทย 

  1.5.4.2 สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133: 
Location based services – Tracking and navigation 

  1.5.4.3 สรุปผลการสํารวจ หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยาง
ของงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน Location based services – Tracking and navigation 

  1.5.4.4 สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในสวนที่
เกี่ยวกับมาตรฐานที่ศึกษา 

  1.5.4.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน Location based services – 
Tracking and navigation ไปใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปน
มาตรฐานใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 



 
 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  
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บทที่ 2  
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน 

จากขอบเขตการดําเนินงานเพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 รวมถึงการสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของ
เนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19133: Location 
based services – Tracking and navigation ตามขอกําหนดและไดนําเสนอขางตน จึงไดกําหนด
กรอบการดําเนินงาน พรอมแผนและรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

2.1 กรอบการดําเนินงาน 

จากขอบเขตการดําเนินงานตามขอกําหนด จึงไดสรางกรอบการดําเนินงานสําหรับโครงการ
ดังภาพที่  2-1 

 



 
 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  
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ภาพที่  2-1 กรอบการดําเนินงาน

รวบรวมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน 
ISO 19133 และ 19132 

นําเสนอระดมความคิดเห็น 

วิเคราะห ขอบเขต ขอกําหนดตาม
มาตรฐาน เปรียบเทียบกับสภาพความ

เปนจริงของการพัฒนาระบบ 

จัดทํารางนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของ
มาตรฐาน ISO 19133 รวมทั้งขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชท่ี

เหมาะสมกับประเทศไทย 

ศึกษาขอกําหนดตามมาตรฐานและ
รูปแบบการใชงาน 

ประเมินผล ปรับแก รางขอกําหนดมาตรฐาน 

จัดทําเอกสารมาตรฐาน 

+ เอกสารมาตรฐาน ISO 19133 
+ เอกสารมาตรฐาน ISO 19132 
+ เอกสารการดําเนินงานที่เก่ียวของกับ 

มาตรฐาน ISO 19133 

+ สํารวจและศึกษาองคกรที่มีการ
ดําเนินงานที่เก่ียวของกับ
มาตรฐาน 

+ รวบรวมรายละเอียดคุณสมบัติ 
การพัฒนาระบบที่เก่ียวของกับ
มาตรฐาน 

+ แบบประเมินความเปนไปไดในการ
ใชงานมาตรฐาน 



 
 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  
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2.2 รายละเอียดการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของ ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics นั้นถือเปนการ
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ ประกอบไปดวยประเทศสมาชิก
ทํางาน ประเทศสมาชิกสังเกตการณ และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสํารวจ การ
ใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศเขารวมเปนองคกรรวมทํางาน โดยมุงเนนที่การกําหนดมาตรฐานกลาง
ดานภูมิสารสนเทศเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานแกประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ ซ่ึงมาตรฐานนี้
ไดกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขอมูล การสํารวจจัดหา การ
ไดมาซึ่งขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล การเขาถึงขอมูล การนําเสนอขอมูล และการรับ-
สงขอมูลภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลระหวางผูใชหรือระบบที่แตกตางกัน เพื่อให
การดําเนินงานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศเปนไปอยางมีมาตรฐาน ลดความ
ซํ้าซอน บูรณาการขอมูลใหสามารถแลกเปลี่ยน ประสานเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกันไดอยางเปน
ระบบ และสามารถตอบสนองความตองการมรการใชงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics นั้นจําแนกออกเปน 37 มาตรฐาน โดยใน
การดําเนินงานในโครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/TC 211 ใน
ปงบประมาณ 2551 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ไดทําการศึกษา
ในมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation โดยมีรายละเอียดใน
การดําเนินงานดังนี้ 

2.2.1. การศึกษารูปแบบ วิธีการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ในมาตรฐาน
ดาน ISO 19133:2005 

รวบรวมขอมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/TC211 ในมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation และ ISO 
19132: Location based services – Reference model รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับ ISO 19133:2005 
จาก International Standardization Organization (http://www.isotc211.org) รวมทั้งจากหนวยงาน
ราชการหรือองคกรทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่เปนเอกสาร และจากเว็บไซตตางๆ ซ่ึงประกอบดวย
เอกสารดังนี้ 



 
 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  
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• ISO 19133:2005, Geographic information – Location-based services – Tracking 
and navigation 

• ISO 19132:2007, Geographic information – Location-based services – Reference 
model 

• ISO 3166:2005, Codes for the representation of names of countries anf their 
subdivisions – Part 1: Country codes 

• ISO 19107:2002, Geographic information – Spatial schema 
• ISO 19108:2002, Geographic information – Temporal schema 
• ISO 19109:2005, Geographic information – Rules for application schema 
• ISO 19111:2005, Geographic information – Spatial referencing by coordinates 
• ISO 19112:2003, Geographic information – Spatial referencing by geographic 

identifiers 
• ISO 19118:2007, Geographic information – Encoding  

พรอมทั้งสํารวจ และรวบรวมรายชื่อองคกรที่มีการพัฒนาหรือมีแผนที่จะพัฒนาระบบที่
เกี่ยวของกับขอบเขตในมาตรฐาน ISO 19133:2005 ทั้งในตางประเทศเพื่อใชเปนกรณีศึกษา
เปรียบเทียบ และองคกรในประเทศไทย สําหรับการรวบรวมขอมูลเชิงลึก และนําขอมูลสูการ
วิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาสาํหรับการใชงานในประเทศไทย 

2.2.2. การสํารวจ ศึกษารายละเอียดการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับขอบเขตในมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 

เปนการสํารวจและศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ที่มี
แผนจะพัฒนาหรือพัฒนาเพื่อใชดําเนินงานไดจริงแลว เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติ
จริงกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยการศึกษาระบบดังกลาวแยกเปน 2 กลุม ไดแก ระบบที่
พัฒนาจากองคกรตางประเทศหรืองานวิจัย และระบบที่พัฒนาโดยองคกรในประเทศไทย 

ระบบที่พัฒนาจากองคกรตางประเทศหรืองานวิจัยนั้น มุงเนนการศึกษาจากเอกสารที่มีซ่ึง
เปนขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนกรณีศึกษาตัวอยางเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 และ
ระบบที่พัฒนาโดยองคกรในประเทศไทย 



 
 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  
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สวนระบบที่มีแผนจะพัฒนาหรือพัฒนาแลวโดยองคกรในประเทศไทยนั้น มุงเนน
การศึกษาแบบเจาะลึกโดยใชแบบสอบถามหรือแบบนําสัมภาษณ โดยกําหนดกลุมประชากร
เบื้องตนไวเปนกลุมคนในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ ตั้งแตระดับผูบริหารองคกร 
ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ ผูพัฒนาระบบ และผูดําเนินการทางการตลาดขององคกร เปนตน 
โดยมุงประเด็นความรูความเขามจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ของผูพัฒนาระบบ แนวคิด
การพัฒนาระบบและการใหบริการ ความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางการออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ การใหบริการ และมาตรฐาน ISO 19133:2005 เปนตน 

2.2.3. การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่
เหมาะสมกบัประเทศไทย 

จากการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลทั้งหมดตามขั้นตอนดังกลาวขางตน การ
ดําเนินงานจะไดประมวลความคิดและจัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและ
รูปแบบของมาตรฐาน ISO 19133:2005 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่
เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อนําเสนอในการสัมมนาเพื่อเผยแพรและระดมความคิดเห็นตอไป 

2.2.4. การสัมมนาเพื่อนําเสนอและระดมความคิดเห็น 

โดยการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของมาตรฐาน ISO 19133:2005 รวมถึงขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดเสียกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ในประเด็นความเหมาะสมเพื่อใชเปนแนวทางในการใช
งานในประเทศไทยไดจริง 

นอกจากประเด็นการเผยแพรและการระดมความคิดดังกลาวแลว ยังเปนโอกาสในการ
ประเมินความเหมาะสมของการใชงานมาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยการประเมินดังกลาวจะใช
วิธีการสรางแบบประเมินและใหผูเขารวมในงานสัมมนาทุกทานเปนผูตอบแบบประเมิน โดยมุงเนน
การใหขอเสนอและความคิดเห็น และการวัดระดับของการเห็นดวยกับมาตรฐาน ISO 19133:2005  
ที่จะนํามาใชในประเทศไทย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน นอกจากนั้นแบบ
ประเมินดังกลาวจะตองถูกสงไปยังองคกรที่มีแผนจะพัฒนาหรือพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐาน ISO 19133:2005 ซ่ึงเปนองคกรที่ใหขอมลูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจากการดําเนินงานใน
ขั้นตอนกอนหนา 
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โดยการจัดประชุมสัมมนา สทอภ. จะเปนผูดําเนินการจัดให เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดรับ
จากการระดมความคิดเห็น และผลการประเมิน มาทําการปรับแกเพื่อใหการดําเนินงานมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป 

2.2.5. การปรับแกและจัดทําเอกสารรายงาน 

จากการดําเนินงานทั้งหมด  จะไดจัดทํารายงาน  เพื่อนําเสนอเนื้อหาของมาตรฐาน  
ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation ที่เรียบเรียงเปนภาษาไทย การ
สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – 
Tracking and navigation การสรุปผลการสํารวจ หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือ
ตัวอยางของงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน Location based services – Tracking and navigation การ
สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ศึกษา 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน Location based services – Tracking and 
navigation ไปใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานใน
อนาคตสําหรับประเทศไทย โดยเนื้อหาและรูปแบบของรายงานจะใชตามขอตกลงของคณะ
ดําเนินงานอันประกอบดวย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) และศูนยภูมิภาคที่ดําเนินการศึกษา 

2.3 แผนการดาํเนนิงาน 

จากกรอบการดําเนินงานและรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานจึงไดกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินงานไดตามขอกําหนดและวัตถุประสงค รวมถึงกรอบ
ระยะเวลาของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2-1 แผนการดาํเนินงาน 

เดือนท่ี 
งาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 15 วัน 
2. จัดทําและสงรายงานฉบับ

เบื้องตน 
30 วัน 

หลังเซ็นสัญญา 
3. ศึกษาขอกําหนดตาม

มาตรฐานและรูปแบบการ
ใชงาน 

75 วัน 

4. จัดทําและสงรายงานฉบับ
กลาง 

90 วัน 
หลังพิจารณาตรวจรับ
รายงานฉบับเบื้องตน 

5. วิเคราะห ขอบเขต 
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
เปรียบเทียบกบัสภาพความ
เปนจริงของการพัฒนา
ระบบ 

120 วัน 

5.1. การออกแบบแบบ
สํารวจและ/หรือแบบ
นําสัมภาษณ 

7 วัน 

5.2. รวบรวมรายชือ่
องคกรที่มีแผนหรือมี
การพัฒนาระบบที่
เกี่ยวของกับ ISO 
19133:2005 

15 วัน 

5.3. ดําเนินการสํารวจและ
รวบรวมขอมลู 

75 วัน 

5.4. ประมวลผลและ
วิเคราะห 

15 วัน 
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เดือนท่ี 
งาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

6. จัดทํารางนําเสนอเนื้อหา
และรูปแบบของมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 

30 วัน 

7. จัดทําและสงรางรายงาน
ฉบับสมบูรณ 

60 วัน 
หลังพิจารณาตรวจรับ
รายงานขั้นกลาง 

8. นําเสนอ ระดมความ
คิดเห็น และประเมินความ
เปนไปไดของการใช
มาตรฐาน ISO 19133:2005 

60 วัน 

8.1 ออกแบบแบบ
ประเมิน 

7 วัน 

8.2 ทดสอบและแกไข
แบบประเมิน 

7 วัน 

8.3. นําเสนอ 1 วัน 
8.4. รวบรวมแบบประเมิน 7 วัน 
8.5. ประมวลผลและ

วิเคราะห 
14 วัน 

9. การปรับแก 30 วัน 
10. จัดทําและสงรายงานฉบับ

สมบูรณ 
60 วัน 

หลังพิจารณาตรวจรับ 
รางรายงานฉบับ

สมบูรณ 
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บทที่ 3  
เอกสารมาตรฐาน 19133 และเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ภาพที่  3-1 ผังเอกสารอางอิง 

3.1 เอกสารมาตรฐาน ISO 19133 :2005, Location based services – Tracking and navigation  

เปนเอกสารประกอบวันที่ 15 ตุลาคม 2005 เวอรช่ันภาษาอังกฤษ ซ่ึงวาดวยเรื่องของการ
อธิบายถึงชนิดของขอมูล และตัวแปรที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ เพื่อการนําไปใชงานบริการ
ทางดานการติดตาม และการนําหน (tracking and navigation) มาตรฐานสากลนี้ไดถูกออกแบบเพื่อ
ระบบเครือขายของการใหบริการทางเว็บ กลาวคือ สามารถใชเครื่องมือไรสายไดอยางสะดวกโดย
ผานโปรแกรมเว็บฐานของระบบ  แตส่ิงเหลานี้มีอยางไมถูกจํากัดดวยโปรแกรมของเครื่อง
คอมพิวเตอร  

 

- เอกสารมาตรฐาน ISO 19107 
- เอกสารมาตรฐาน ISO 19108 
- เอกสารมาตรฐาน ISO 19109 
- เอกสารมาตรฐาน ISO 19111 
- เอกสารมาตรฐาน ISO 19112 

เอกสารมาตรฐานISO 19133 
Location based services – 
Tracking and navigation 

เอกสารมาตรฐานISO 19132 
Geographic information - 
Location-based services - 
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3.2 เอกสารมาตรฐานที่เก่ียวของ 
3.2.1 เอกสารมาตรฐาน ISO 19132:2007, Geographic information - Location-Based 

Services - reference model 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้ไดตั้งขอบขายงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการขอมูลเชิง
ตําแหนง(Location-Base Service-LBS) ซ่ึง LBS เปนซอฟตแวรที่ใหบริการสําหรับผูที่ตองการและ
ตอบสนองรูปแบบหรือคาที่ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ตั้งตางๆซึ่งเปนสถานที่จริงหรือเปนเพียงแคกรอบ
ความคิดเทานั้น เปนตนวาการติดตามและการนําหนที่นิยามอยูใน ISO19133 นี้เปน พิกัดตําแหนง
ทั้งคู บริการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินซึ่งเปนขอมูลตําแหนงตามที่คํารองขอ ณ เวลาที่มีการรองขอ
นั้น การตรวจสอบและการแกไข ไดขึ้นอยูกับตําแหนงและการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง ถึงแมวาบริการสมุดหนาเหลืองไดขึ้นอยูกับตําแหนงปจจุบันหรือตําแหนงที่รางใน
ภายหลังของผูรองขอในการหาตําแหนงที่ตั้งกิจการที่เหมาะสมเพื่อที่จะไดรับสินคาและบริการอยาง
เฉพาะเจาะจงซึ่งใกลกับตําแหนงที่ตั้งเดิมของผูประกอบการหรือเสนทางที่ไดวางแผนไว 

แบบจําลองอางอิงขอบขายงานความคิดประกอบดวยสวนของระบบการตัดสินใจทั้งการ
สรางและนโยบายที่สรางตรรกะสําหรับสวนของการนําไปใชและกระบวนการภายในพื้นที่
เฉพาะเจาะจง ขอบขายงานประกอบและอางอิงการแบงประเภทเปนภาคตางๆและจิตวิทยาที่จํากัด
ความพื้นที่เปาหมาย 

ขอบขายงาน LBS อาจสัมพันธกับขอบขายงานของบริการสารสนเทศทางภูมิศาสตร ดวย
เหตุที่กิจกรรมสวนใหญมีความสัมพันธกับการ manipulation ของการแสดงตําแหนงและการใช
ประโยชนพื้นที่เปนเงื่อนไขไปสูการบริการอื่น แบบจําลองขอบขายงานไดอยูที่ระดับของความคิดที่
หลากหลายซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของแบบจําลองตัวอยางที่มีรายละเอียดมากกวาและเปนลักษณะ
พิเศษของแบบจําลองที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 
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มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ บริการขอมูลเชิงตําแหนง  
(LBS) ใช 

การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
(GIS) 

มีการสนับสนุนผานการ 
บริการและผลิตภัณฑขอมูล 

การพัฒนาทางดานโปรแกรมการประยกุตใชบริการขอมูลเชิง 
ตําแหนง (LBS) ใช 

การพัฒนาทางดานโปรแกรมการประยกุตใชระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

มีการสนับสนุนและการ 
บริการอยางจําเพาะเจาะจง 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร ใช 
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการสนับสนุนผานการ 

บริการและผลิตภัณฑขอมูล 
การพัฒนามาตรฐาน ใช 

 

3.2.2 ISO 19107:2002, Geographic information – Spatial schema 

เอกสารฉบับนี้ไดอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับแผนการสําหรับการบรรยายคุณลักษณะพิเศษ
ทางพื้นที่ หรือการอธิบายคุณลักษณะทางภูมิศาสตรของวัตถุหลายสิ่งที่มีความคลายคลึงกัน โดย
มาตรฐานในการกําหนดและอธิบายแบบจําลองพื้นฐานดวยการแสดงบนคอมพิวเตอรของ 
geometry และ topology นั้นสามารถนํามาอางอิงไดจากระบบพิกัดที่ตรงกับความเปนจริง เชนการ
กําหนดใน ISO 19111:2005 เพื่อไวใชในการกําหนดมาตรฐานอื่นๆ ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวนี้สามารถ
นํามาใชไดในทุกสถานที่โดยไมมีการกําหนดขอบเขตเอาไว 

นอกจากนี้สวนประกอบของขอมูลและประเภทของประเด็นสําคัญตางๆ ไดมีมาตรฐานใน
การกําหนด ระบบ UML โดยใชวิธีการดําเนินการเชื่อมโยงประสานตอเพื่อนํามาประยุกตใช และ
วิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะทางพื้นที่ของวัตถุได การอธิบายโดยใชความหลากหลายของการ
ดําเนินงานโดยระบบเมตริกสามารถทําไดดวยตัวของวัตถุนั้นเอง ซ่ึงมีการอนุญาตเพื่อการคนหา 
และวิเคราะหประสิทธิภาพอยางเต็มขีดความสามารถของวัตถุเหลานั้นที่ปรากฏทางพื้นที่สําหรับใช
ประโยชนในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และการประยุกตใชกับสิ่งตางๆที่มีความคลายคลึงกัน 
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คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการรางแนวคิดหรือรางเอกสารเพื่อใชประโยชนในการผลิต
มาตรฐานตางๆ ที่มีความสอดคลองกันดวยคอมพิวเตอรหลักที่ชวยในการรางขอมูล การออกแบบ 
และการผลิต (CAD/CAM) ดวยระบบการคาที่สามารถใชประโยนชได โดยมาตรฐานที่มีความ
สอดคลองกันประกอบดวย STEP (ISO 10303) และ SQL ซ่ึงเปนมาตรฐานสําหรับชนิดของขอมูล
ทางพื้นที่ (ISO/IEC 13249-3:1999, Information technology — Database languages — SQL 
Multimedia and Application Packages — Part 3: Spatial) 

มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนาทางดานโปรแกรมการประยกุตใชระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร  
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนามาตรฐาน  

ประเด็นหลักของมาตรฐาน ISO 19107:2002 นี้ เปนการระบุถึงโครงแบบขอมูลระดับ
แนวคิด สําหรับการอธิบายถึงคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของขอมูลทางภูมิศาสตร และกลุมของการ
ดําเนินการเชิงพื้นที่ ซ่ึงถูกนําไปใชกับขอมูลเวกเตอร (vector) และ ทอพอโลยี (topology) ไดถึง
ระดับขอมูล 3 มิติ เคารางในระดับแนวคิดดังกลาวจะระบุมาตรฐานการดําเนินการเพื่อใชสําหรับการ
เขาถึงขอมูล การคนคืนขอมูล การจัดการขอมูล การประมวลผลขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับวัตถุเชิงพื้นที่ทั้งขอมูลที่แสดงในรูปเชิงเรขาคณิตและทอพอโลยี ที่
ทํางานไดจนถึงระดับขอมูล 3 มิติ ซ่ึงรวมถึงการทํางานในระบบพิกัดของทั้ง 3 แกน 

3.2.3 ISO 19108:2002, Geographic information – Temporal schema 

โครงแบบขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะทางกาลเวลา เปนแบบจําลองแนวคิดมาตรฐานที่จําเปน
ตอการอธิบาย ลักษณะเฉพาะทางกาลเวลาของภูมิสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบของ
ขอมูล ที่ใชอธิบายลักษณะเฉพาะทางกาลเวลาของชุดขอมูลตางๆ และ ขอมูลเชิงคุณลักษณะที่ใช
อธิบายลักษณะเฉพาะทางกาลเวลาของลักษณะเฉพาะ มาตรฐานนี้ใชอธิบายองคประกอบ (จุด, เสน, 
พื้นที่) ที่ใชการหาลักษณะเฉพาะในขอมูล และลักษณะจําเพาะของประเภทขอมูล หรือ การ
ประยุกตใชทางดานเวลา ขึ้นอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการแลกเปลี่ยน
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สารสนเทศเชิงเวลา ดังนั้น ปฏิทินสากล และเวลาพิกัดสากล จึงเปนพื้นฐานอันดับตนๆ ที่นํามาใช
ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเชิงเวลา อยางไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะทางกาลเวลานี้ยังประกอบดวย
กระบวนการสําหรับการอธิบายปฏิทินอื่นๆ นอกเหนือจาก ปฏิทินสากลได หากการใชปฏิทินอื่นๆ
ดังกลาวมีความเหมาะสม มาตรฐานนี้มีขอจํากัดในการอธิบาย ลักษณะเฉพาะทางกาลเวลาของ 
(feature) ที่ไมขึ้นกับพื้นที่วาง พบวาการอธิบายถึงพฤติกรรมของ feature ตามระยะเวลาเพื่อนํามาใช
ใน การทําแบบจําลองเสมือนจริงและทําแบบจําลองใชพยากรณ เปนที่นาสนใจมากขึ้น การจัดเรื่อง
ของระยะเวลาใหอยูในมิติที่เปนอิสระตอกัน จะชวยสนับสนุนมาตรฐานนี้ไดเพียงเล็กนอย การ
นําไปใชรวมกับ มิติทางพื้นที่และเวลา จะกระทําไดดีกวา มาตรฐานนี้ถูกเตรียมมาใชในการตั้ง
มาตรฐานในการใชเวลา แตไดถูกรางขึ้นเพื่อไมใหปดกั้นการนํา มิติทางพื้นที่และเวลา มาใชรวม
ดวยในภายภาคหนา  

มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนาทางดานโปรแกรมการประยกุตใชระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร  
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนามาตรฐาน  

ภาพรวมมาตรฐาน ISO 19108:2002 นี้เปนการระบุถึงแนวคิดสําหรับใชอธิบายคุณลักษณะ
เชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตร มาตรฐานนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู 
สําหรับการแลกเปลี่ยนของสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา โดยท่ีมาตรฐานนี้
นําเสนอการใหคาอธิบายพื้นฐานคุณลักษณะของขอมูลเชิงเวลา การดําเนินการของขอมูล และ
ความสัมพันธของขอมูล นอกจากนั้นยังใหคําอธิบายรูปแบบหรือลักษณะของขอมูลของขอมูล 
(metadata) ในสารสนเทศภูมิศาสตร ตั้งแตที่มาตรฐานนี้ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของขอมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น ไดดําเนินการสรุปรวบรวมจากรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นจริง โดยใหความสําคัญกับรูปแบบของเวลาที่เกิดขึ้นจริงมากกวาเวลาที่เกิดขึ้นสั้นๆ 
เพียงชั่วคราวเทานั้น 
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3.2.4 ISO 19109:2005, Geographic information – Rules for application schema 

หลักเกณฑของการประยุกตใชโครงแบบขอมูล แสดงใหเห็นถึงวิธีการพัฒนาโครงแบบ
ขอมูล โดยการแสดงใหเห็นวาองคประกอบยอยของมาตรฐานนี้นําไปใชกับการประยุกตใชในสวน
เฉพาะของโดเมน มาตรฐานตางๆมีลักษณะแบบทั่วไป และตองสามารถนํามาประยุกตใชเฉพาะกับ
โดเมน การนํากฎสามัญมาใชในกระบวนการนี้ไดชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบตางๆทั้ง
ภายในและระหวางการประยุกตใชเฉพาะกับโดเมน  ซ่ึงหัวใจสําคัญของกระบวนการนี้คือ
ลักษณะเฉพาะของแบบจําลองทั่วไป ซ่ึงใชเปนฐานตั้งเครื่องมือสําหรับสวนตางๆ ของมาตรฐานนี้ 
โดยเฉพาะฐานขอมูล และประเภทเฉพาะของขอมูล ลักษณะเฉพาะของแตละประเภทขอมูล ถูก
นํามาพัฒนาสําหรับแตละโดเมน และเนื้อหาของฐานขอมูลตองมีความเฉพาะและเกี่ยวของกับแตละ
โดเมน การใชรูปแบบโครงสรางประยุกตสําหรับการนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถ
พัฒนาการทําใหเกิดผลทางกายภาพ และการแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนระเบียบแบบแผนหรือไมก็
เปนแบบอัตโนมัติได  ที่กลาวมานี้คือการใชโครงสรางประยุกต  ที่สามารถนําโครงสราง
เฉพาะเจาะจงทางกายภาพมาใชในระบบปฏิบัติการรวม และแลกเปลี่ยนขอมูลได 

มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนาทางดานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร  
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนามาตรฐาน ใช 

 

3.2.5 ISO 19111:2005, Geographic information - Spatial referencing by coordinates 

มาตรฐาน ISO 19111:2005 นี้ไดบรรยายถึงการใชระบบอางอิงพิกัด (coordinate) เพื่อ
กําหนดตําแหนงของจุดบนพื้นผิวโลก ซ่ึงเกี่ยวกับมุมเชนเดียวกันกับเสนละติจูด ลองจิจูด หรือ ทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือ มาตรฐานนี้ ยังบรรยายถึงแนวความคิดของสวนประกอบ ระบบอางอิงพิกัด 
และสวนประกอบระบบอางอิงพิกัด 



 
 
เอกสารมาตรฐาน 19133 และเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

20

ชมรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรทางสิ่งแวดลอม ไดแสดง
ตําแหนงในลักษณะของตัวแปรหรือฟงกช่ันไดอยางชัดเจน ตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับความ
กวางยาว การวัดระยะ และความสัมพันธกับความกวางยาว โดยปกติความสัมพันธนี้ไมมี-เชิงเสน 
ตัวอยาง เชน เสนละติจูด ลองจิจูด มาตรฐานสากลชาตินี้จํากัดความคาของพาราเมตริกไว และได
บรรยายถึงรูปแบบโครงสรางเกี่ยวกับความคิดสําหรับคําอธิบายของการอางอิงถึงการใชคา ตัวแปร 
หรือฟงกช่ัน ซ่ึงจะใชแนวคิดโครงสรางของ ISO 19111:2005 นี้อางอิงถึง โดยพิกัดกับคาพารา
เมตริกใหรูปแบบพาราเมตริกเชิงพื้นที่ ระบบอางอิงพิกัด พาราเมตริกเชิงพื้นที่ ระบบอางอิงพิกัด
อาจจะเพิ่มเติมขอกําหนดได ซ่ึงประเด็นโดยรวมของมาตรฐาน ISO 19111:2005นี้ จะเปนการ
บรรยายถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงแบบขอมูล สําหรับการอธิบายถึงการอางอิงเชิงพื้นที่ โดยใชคาตัว
แปรพาราเมตริก (คาตัวแปรในทางสถิติ) หรือฟงกชัน โดยใชกรอบของมาตรฐาน ISO 19111:2005 
เพื่อเชื่อมโยงการอางอิงเชิงตําแหนงโดยระบบพิกัดเขากับตัวแปรพาราเมตริก สําหรับรูปแบบระบบ
การอางอิงระบบพิกัดแบบ (spatio – parametric) โดยมาตรฐานนี้ สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ
ผูผลิตและผูใชงานทางดานสารสนเทศสิ่งแวดลอมได 

มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนาทางดานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร 

ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร ใช 
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนามาตรฐาน  
 

3.2.6 ISO 19112:2003, Geographic information – Spatial referencing by geographic 
identifiers 

การอางอิงทางพื้นที่อาจดําเนินการไปไดโดยการระบุขอกําหนดเชิงภูมิศาสตร แทนการใช
พิกัดที่ซ่ึงความสัมพันธถูกสรางขึ้นเปนองคประกอบทางภูมิศาสตรที่รูจักกันดี ความสัมพันธ
ดังกลาวอาจจะเปนในระดับประเทศ โดยมีพื้นฐานจากพิกัดในทองถ่ิน อยางเชน ระยะหางของถนน 
หรือความสัมพันธอยางงายๆ ของชวงตึกที่ติดกันหรือใกลกัน 
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มาตรฐานที่วานี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่สอดคลองกับการอางอิงทางพื้นที่โดย การระบุ
ขอกําหนดเชิงภูมิศาสตร  

ระบบการอางอิงทางพื้นที่รูปแบบนี้สามารถระบุไดถึง 
- หนวยทางพื้นที่ที่ใชในการอางอิง อาทิเชน ถนน 
- รูปแบบของการอางอิงสําหรับการระบุหนวยทางพื้นที่แตละหนวยที่มีความแตกตางกัน 

เชน ช่ือถนน 
- อักขรานุกรมภูมิศาสตรที่บรรจุ บันทึกตัวอยางทั้งหมดของหนวยทางพื้นที่ในพื้นที่

อางอิง เชน อักขรานุกรมภูมิศาสตรของถนน 
มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนาทางดานโปรแกรมการประยกุตใชระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร ใช 
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนามาตรฐาน ใช 

โดยขอบเขตของมาตรฐาน ISO 19112:2003 ไดอธิบายถึงโครงแบบขอมูลแนวคิด สําหรับ
การอางอิงเชิงพื้นที่ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของตัวระบุทางภูมิศาสตร มาตรฐานนี้บัญญัติเปนแบบจําลอง
ทั่วไป สําหรับการอางอิงเชิงพื้นที่ โดยใชตัวระบุทางภูมิศาสตร ซ่ึงอธิบายโดยใชองคประกอบของ
ระบบอางอิงเชิงพื้นที่ และองคประกอบที่จําเปนของพจนานุกรมทางภูมิศาสตร การอางอิงเชิงพื้นที่
โดยใชระบบพิกัดนั้นไดอางอิงจากมาตรฐาน ISO 19111:2005 อยางไรก็ตามไดมีการรวบรวมเอา
กลไกสําหรับบันทึกองคประกอบตางๆ ของการอางอิงระบบพิกัดใหมีความสมบูรณ มาตรฐาน  
ISO 19112:2003 นี้ เปนโอกาสใหผูผลิตขอมูลระบุถึงระบบการอางอิงเชิงพื้นที่โดยใชตัวระบุทาง
ภูมิศาสตร และชวยใหผูใชงานมีความเขาใจถึงการอางอิงเชิงพื้นที่ในชุดของขอมูลได โดยเปด
โอกาสใหสรางพจนานุกรมกรมภูมิศาสตร ที่มีการจําแนกประเภท และสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศภูมิศาสตร และมาตรฐาน ISO 19112:2003 นี้สามารถ
นําไปใชไดกับขอมูลเชิงตัวเลขทางภูมิศาสตรและนําเอาหลักการไปขยายขอบเขตการใชงานกับ
ขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบอื่นๆ เชน แผนที่ กราฟ รวมทั้งเอกสารไดอีกดวย 
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3.2.7 ISO 19118:2007 Geographic information - Encoding 

มาตรฐาน ISO 19118:2007 นี้เจาะจงความตองการสําหรับกฎการเขารหัส การจํากัดความ 
ถูกใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร กฎการเขารหัสสารสนเทศภูมิศาสตร ที่จํากัด
ความโดยโปรแกรมการประยุกตใช ที่ทําใหไดมาตรฐานการเขารหัสเขาไปในระบบ โครงสราง
ขอมูลอิสระที่เหมาะสมสําหรับการขนสงและที่ใชบันทึก กฎการเขารหัสเจาะจงชนิดของขอมูลรหัส
และขอความ โครงสรางและแผนการถอดรหัสใชในโครงสรางขอมูลที่สงผลลัพธ โครงสรางขอมูล
ที่สงผลอาจถูกเก็บบนสื่อดิจิตอลหรือการเคลื่อนยายเปนโปรโตคอล (protocal) ซ่ึงมีการอธิบายโดย
คอมพิวเตอร แตอยูในรูปแบบที่งายตอการอาน 

ตัวเลือกหนึ่งของกฎการเขารหัสสําหรับขอมูลเปนตัวกลางการแลกเปลี่ยน ไมสามารถแยก
ขอบเขตความรู และประชาชาติไดจํากัดความการใชกฎที่เขารหัสดวยตัวเอง ส่ิงนั้นยังไดผลขึ้นอยู
กับการพิจารณาถึงขนาดขอมูลหรือความซับซอนของการประมวลผล XML คือสวนยอยหนึ่งของ 
ISO / IEC  8879 และที่เลือกเพราะวามีอิสระตอการคํานวณรูปแบบและมีระบบปฏิบัติการ
รวมกับเวบไซต 

มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร ถูกจัดระเบียบใน ISO  19100 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
มาตรฐานระหวางประเทศ โครงสรางทั้งหมดของมาตรฐานระหวางประเทศและเทคนิคคําอธิบาย
ไดถูกจํากัดใน ISO 19101, ISO /TS 19103 และ ISO 19104  

ผูใชมาตรฐานระหวางประเทศนี้มีการพัฒนาโปรแกรมการประยุกตใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรมประยุกตใชนี้ถูกตรวจสอบโดยสวนประกอบที่มา
จากสวนหนึ่งของการไดมาของมาตรฐานโครงสรางที่เกี่ยวกับความคิดที่พัฒนาใน ISO 19107:2002, 
ISO 19108:2002, ISO 19110:2002, ISO 19111:2005, ISO 19112:2003, ISO 19113, ISO 19115 
และ ISO 19117:2007, รวมถึงมาตรฐานใหมที่เกี่ยวกับแบบแผนแนวคิด ซ่ึงการรวมกันเปนกลุมนี้
ถูกบรรยายใน ISO 19109:2005  มาตรฐานนี้จะระบุถึง 

-  ความตองการสําหรับการสรางกฎการเขารหัสโดยใชพื้นฐานการพัฒนาโครงแบบขอมูล
แบบ UML  

-  ความตองการสําหรับการสรางบริการเขารหัสขอมูล 
-  การสรางกฎการเขารหัสโดยใชพื้นฐานของ XML เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิศาสตร

ที่มีความเปนกลาง 
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มาตรฐานนี้ไมเจาะจงการใชส่ือเชิงตัวเลข และไมระบุถึงรูปแบบการถายโอนขอมูลหรือ 
ขอกําหนดมาตรฐานในการถายโอนขอมูล รวมถึงการไมระบุถึงรูปแบบวิธีการเขารหัสสําหรับ
ขอมูลภาพอีกดวย 

มาตรฐานสวนนี้มีความเกี่ยวของกับหัวขอดังตอไปนี ้
 

หัวขอ ความเกีย่วของ 
การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใช 
การพัฒนาทางดานโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร 

ใช 

ผูผลิต/ผูกระจายขอมูลทางภมูิศาสตร  
ผูใชขอมูลทางภูมิศาสตรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การพัฒนามาตรฐาน  
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บทที่ 4  
กรอบแนวคดิการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 

และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 

จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19133:2005 ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวของใน
เบื้องตน จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดของการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 ตามกรอบของการ
นําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 พรอมทั้งการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับองคกรที่มีการพัฒนาระบบ
ที่เกี่ยวของกับการติดตามและนําหน เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นตอ
มาตรฐาน ISO 19133:2005 และการศึกษาวิเคราะหรูปแบบของระบบการใหบริการที่มีการ
พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้ 

4.1 กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
จากการศึกษาเบื้องตนเอกสารมาตรฐาน ISO 19133:2005 ไดมีการกาํหนดกรอบของการ

นําเสนอรูปแบบมาตรฐาน ISO 19133:2005 ดังนี ้
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ภาพที่  4-1 กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางกลุมของระบบตางๆ ของ ISO 19133:2005 

หมายเหตุ : โดยที่กลุมของระบบที่อยูหัวลูกศร คือกลุมของระบบนั้นมีการถูกเรียกไปใชงานจาก
กลุมของระบบที่อยูปลายหางของลูกศร 

 
มาตรฐาน ISO 19133:2005 มุงใหความสนใจเกีย่วกับการสรางแบบจําลอง การระบุชนิด 

และการเชื่อมตอ ที่จําเปนตอการสนับสนุน โดยเฉพาะในการใหบริการทางเว็บและการประยกุตใช 
ในสวนของการติดตามและการนําหน ภายในเครือขายเชงิเสน เชน การนําหนรถยนตบนเครือขาย
ถนน ในมาตรฐานนี้กจ็ะครอบคลุมถึง เครือขายทั้งหมดที่อยูภายในซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอน

Address 
-Address 
-Address Elements 

Navigation 
-Navigation Service 
-Cost Function 
-Preferences 

Tracking 
-Tracking Service 
-Point Estimates 
-Location Transformation 
-Measured Coordinates 
-Linear Reference Systems 

Network 
-Network Model 
-Turn and Junction 
-Constraint and Advisory 
-Link 
-Network Position 
-Route 
-Combined Networks 

ISO 19108 

ISO 19107 
ISO 19111 

ISO 19109 

Basic implementation 
-Feature Data Model 
-New Basic Types 

 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

26

วิธีของการทํางานตามมาตรฐานการนําหน โดยการผูกรวมแบบจาํลองเขาไวดวยกัน เพื่อชวยในการ
ระบุในการนําไปประยกุตใชมากกวาการบอกถึงรูปแบบการทํางานของสวนตาง ๆ  

แบบจําลองภายในมาตรฐานนี้ประกอบดวยการระบุเกี่ยวกับ เครือขาย โครงขายรวมใน
ระบบอางอิงเชิงเสน  การแปลงคาตําแหนงพิกัด การใหบริการการติดตามและการนําหน โดย
แบบจําลองยอยตางๆ ถูกนําเสนอในรูปแบบของกลุมของระบบ (packages) ในแนวคิดแบบจําลอง 
UML ซ่ึงจําเปนและถูกใชในการสนับสนุนการทํางานสําหรับระบบการติดตามและการนําหน
รวมถึงการระบุเครือขายที่อนุญาตสําหรับใชรวมกับระบบเครือขายที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน
สําหรับการใชในการบริการนําหนที่ซับซอนยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเริ่มแรกของการทํางานมาตรฐาน
นี้เพื่อ รวบรวมเครือขายตาง ๆ จากแหลงที่ตางกัน แตมีการใชเทคนิคเดียวกันที่เคยถูกใชรวมกันใน
เครือขายตางชนิดกัน จากระบบนําหนที่หลากหลายรูปแบบโดยกลุมของระบบที่เปนหัวเร่ืองสําคัญ
ที่ถูกเนนและสรางขึ้นในมาตรฐานนี้ไดแก 

1. กลุมของระบบเครือขาย(the network package) มีประเด็นหลักในดานความสัมพันธเชิง
ตําแหนง 1 มิติ และความซับซอนของขอมูลเชิงเรขาคณิตตามที่ถูกระบุใน ISO 19107:2002 และยัง
แผขยายไปถึงสารสนเทศโดยเฉพาะเครือขายการนําทาง รวมถึงขอกําหนดการเดินทางในเครือขาย
ตามกฏ เชน การหามกลับรถ (no u-turns) ขอจํากัดของการเลี้ยว (turn prohibit) ขอกําหนดการ
เดินทางทางกายภาพเชน รัศมีการเลี้ยว (turning radius) และการระบุขอมูลปลีกยอยในการนําหน 
เชน การวางแผนหาชองทางที่ดีที่สุด (maneuvers) 

2. กลุมของระบบของที่อยู (the address package) ระบุถึงกรอบแนวคิดที่ระบุตําแหนงที่อยู
ที่จะใชอางอิงจากถนนที่เปนรูปแบบสากล ที่จําเปนสําหรับรถยนต การเดินเทา และการนําหนอื่น ๆ 
กลุมของระบบนี้ยังมีจุดดอยสําหรับการใชงานในระดับมาตรฐานระหวางประเทศ และการยอมให
วัฒนธรรมที่แตกตางมาใชอธิบายที่อยู โดยมาตรฐานการระบุที่อยูทั้งหมดมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการระบุที่อยูทางไปรษณียสากล มาใชเปนตนแบบของกลุมของระบบนี้ 

3. กลุมของระบบการติดตาม เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (the tracking package) ครอบคลุมถึง
การติดตามตัวเองของอุปกรณที่มีการติดตั้งเครื่องรับ GPS การติดตามองคประกอบตาง ๆที่อยูใน
เครือขาย ที่ใชตําแหนงในการนําไปพิจารณารวมกับระเบียบวิธีการใหไดมาซึ่งเครือขายที่เชื่อมตอ
ส่ือสารกัน รวมถึงอุปกรณการติดตามที่มีการติดตอกันทางระบบวิทยุ (passively tracked devices) 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
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โดยการสรางการเชื่อมตอติดตาม ไปยังอุปกรณทุก ๆ ชนิด ทําใหมาตรฐานนี้ชวยใหการประยุกตใช
การใหบริการเชิงพื้นที่ทั่วไปอยูบนฐานของการเชื่อมตอทั่วไปที่ใชรวมกัน 

4. ระบบอางอิงเชิงเสน (Linear Reference Systems : LRS) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
องคประกอบหนึ่งในการติดตามเพื่อใชในการนําทางสําหรับอธิบายตําแหนงตามถนนที่ซ่ึงมีการลด
รายเอียดที่ไมจําเปนในสวนที่ตัดกันหรือเทาที่สามารถทําได นอกจากนี้ยังถูกอธิบายเปนวัตถุใน
เครือขายของความสัมพันธเชิงตําแหนง(network topology) ซ่ึง LRS นี้ถูกใชกันอยางกวางขวางใน
การนําหนรถยนต และในการบํารุงรักษาถนน ซึ่งแบบจําลอง LRS ใน ISO 19133:2005 นั้นถูกทํา
ใหมีความเขากันไดกับมาตรฐาน TC 204 ตลอดจน TC 204/WG1 

5. การแปลงคาตําแหนง (location transformations) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการติดตามโดยใชวิธีการกําหนดพิกัด(geocoding) โดยการแปลงคาจากขอมูลแบบที่อยู
(address)ที่ทราบไปยังขอมูลระบบพิกัดอางอิง ตามที่ระบุใน ISO 19111:2005 และแปลงกลับจากคา
พิกัดกลับมาเปนขอมูลแบบที่อยู ซ่ึงเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่ใชสําหรับการระบุตําแหนงคือหมายเลข
โทรศัพท จุดตัดถนน ช่ือสถานที่ และจุดสถานที่สําคัญ สําหรับแบบจําลองการแปลงคาเชิงตําแหนง
นั้นครอบคลุมถึงเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ และสรางกรอบแนวคิดสําหรับการระบุเครื่องมือใหม ๆ 
และการบริการเพื่อสนับสนุน ความตองการในการแปลงคาของเครื่องมือเหลานั้น 

6. กลุมของระบบการนําหน (the navigation package) เปนการนําเอาการทํางานทุกอยางที่
กลาวมาใชรวมกันสําหรับการตัดสินใจบนเสนทางอยางงายและการสนองการบริการนอกจากนี้ยัง
เปนแบบอยางเพื่ออธิบาย การใหบริการของระบบการนําหน และการสนับสนุนขอมูล การติดตาม
ยานพาหนะ (tracking) เปนกระบวนการติดตามยานพาหนะในตําแหนงที่อยูในเครือขาย และลําดับ
ขั้นตอนในเสนทาง การจัดเสนทางคือการคนพบสิ่งที่ดีที่สุดของเสนทางระหวางตําแหนงใน
เครือขาย ซ่ึงหมายถึงการเสียปจจัยทางดานตนทุนนอยที่สุดของการเดินทาง 

7. กลุมของระบบวิธีการนําไปใชพื้นฐาน (basic implementation packages)โดยใช
แบบจําลองการแสดงลักษณะขอมูล (feature data model) ตามที่ระบุใน ISO 19109:2005 และไดมี
การสรุปภาพรวมไวใน ISO 19133:2005 นี้ดวย 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
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4.2 การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการใหบริการระบุตําแหนง 

การสํารวจเบื้องตนจากหนวยงาน/องคกรภายในประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ และใหบริการ
ระบบระบุตําแหนงพบวาปจจุบันมีหนวยงาน/องคกรที่พัฒนาระบบติดตามยานพาหนะและ 
การนําหนดังตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 หนวยงาน/องคกรท่ีพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะและการนําหน 

หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

1. บริษัทแมพพอยท
เอเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เปนบริษัทที่ใหบริการระบบแผนที่พื้นฐานและ
เทคโนโลยีในการจัดทําแผนที่สําหรับระบบการ
ข น ส ง แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ ดิ น ท า ง  ( fleet 
management) ซ่ึงพัฒนาบนพื้นฐานของขอมูล
แผนที่เชิงรหัส ระบบติดตามยานพาหนะ 
(vehicle tracking) และการใหบริการขอมูลบอก
ตําแหนง (Location-Based Services) ในประเทศ
ไทยและมาเลเซีย ปจจุบันบริษัทไดใหบริการใน
โครงการภาครัฐและหนวยงานทางทหาร 
โดยเฉพาะโครงการที่ เกี่ ยวของกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

www.mappointasia.com 

2 .  บ ริษั ท  ซอฟต
โลจิก โซลูช่ัน จํากัด 

เปนบริษัทที่พัฒนาระบบที่ชวยตอบสนองการ
ใชงานในธุรกิจดานการบริหารยานพาหนะเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และการใหบริการ
ลูกคา  โดยทางบริษัทไดพัฒนาระบบ  fleet 
management เพื่อการตรวจสอบการใชงานรถ
และเพื่อการปองกันการขับรถที่มีความเสี่ยงตอ
อุบัติเหตุเชนการเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัด 

www.softlogicsolutions.
com 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
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หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

3. บริษัทโมบาย อิน
โนเวชั่น จํากัด 

เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการ
ระบบบริห า รและติ ดต ามพิ กั ด ตํ า แหน ง
ยานพาหนะอัจฉริยะแบบ Real Time (Fleet 
Management System) ภายใตช่ือ fleet expert ซ่ึง 
fleet expert เปนบริการดานการบริหารจัดการ
และติดตามยานพาหนะแบบเรี ยลไทม  มี
ประสิทธิภ าพสู งและครบวงจร  สามารถ
ตอบสนอ งค ว า มต อ ง ก า ร ขอ ง ลู ก ค า ไ ด
หลากหลาย เชน กําหนดและคนหาเสนทางเดิน
รถ, ติดตามตรวจสอบตําแหนงรถ, ตรวจสอบ
พฤติกรรมผูขับขี่, ความเร็ว, ความปลอดภัย และ
อัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน  และเปนผูพัฒนาและ
ใหบริการระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวาง 
mobile equipment ผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
GSM ภายใตช่ือ MCE (Mobile Convergence 
expert) 

www.mobileinnovation.
co.th 

4. บริษัท อีเอสอาร
ไอ  (ประเทศไทย ) 
จํากัด 

เปนบริษัทพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ 
(Tracking System) เชน รถบรรทุกขนสง โดยใช
เทคโนโลยี GPS และแผนที่ความละเอียดสูง ซ่ึง
สามารถติดตามและตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา
ผาน Web Application แบบ Real-time   

www.esrith.com 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
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หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

5 . บ ริ ษั ท  ฟ อ ร ท  
แทร็ คกิ้ ง  ซี ส เ ต็ ม 
จํากัด 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจ ทางดาน IT และ
โทรคมนาคม โดยเนนการตลาดการวิจัย และ
พัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ หรือ ระบบ 
Tracking รวมถึงองคกรหรือหนวยงานตางๆ ใน
ก า รบริ ห า รทรั พ ย าก ร ในองค ก รอ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงระบบการทํางานของระบบ
ติดตามยานพาหนะของบริษัทฟอรทแทร็คกิ้ง  
ซีสเต็ม  เปนการทํางานรวมของ GPS และ 
GPRS สามารถติดตามยานพาหนะแบบ Real 
Time อุปกรณGPS ภายในรับพิกัดจาก ดาวเทียม 
และสงขอมูลไปยังสถานีควบคุมผานเครือขาย
การสื่อสารในระบบขอมูล  ที่ไดจากยานพาหนะ
จะถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลที่มีระบบ
ความปลอดภัยสูง  โดยโปรแกรมสําหรับระบบ
ติดตามยานพาหนะ  สามารถแสดงตําแหนง
ยานพาหนะบนแผนที่ ณ เวลาจริง (Real Time) 
มีความละเอียดของแผนที่สูง การจัดเก็บขอมูล
ในฐานขอมูลครบถวน 

www.forthtrack.co.th 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
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หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

6 .  บริษัท  ดี .ที . ซี . 
เ อ็ น เ ต อ ร ไ พ ร ส 
จํากัด   

เปนบริษัทผูออกแบบ  และพัฒนาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชสําหรับควบคุมการขนสง 
และติดตามยานพาหนะในพื้นที่ตางๆ ทั่วทั้ง
ประเทศ ดวยระบบผานดาวเทียมหรือ GPS ซ่ึง
ทางบริษัทไดเล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของรถ, การบริหารเวลาการใชรถ, 
การลดคาใชจายจากการซอมบํารุง และคาใชจาย
ที่ไมจําเปนจากการใชรถที่ไมเหมาะสม เชน 
ออกนอกเสนทาง จอดรถติดเครื่องเปนเวลานาน 
และดานความปลอดภัย โดยการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ  และติดตามยานพาหนะ  ภายใต 
Brand  SW (Silence Witness) 

www.dtc.co.th 

7.บริษัท ออริสคอม 
จํากัด 

เปนผูประกอบธุรกิจดานการออกแบบและดูแล
ระบบ Taxi Call Center และระบบบริหาร taxi 
โดยระบบ GPS ผานวิทยุส่ือสาร และเปน
ตัวแทนจําหนายวิทยุส่ือสาร kenwood ใหกับ
ศูนยวิทยุตางๆ โดยปจจุบันมี taxi กวา 14,000 
คันในกรุงเทพ ใชอุปกรณส่ือสารและระบบของ
บริษัท 

www.oriscom.com 

8. บริษัทเดฟฟเนทลี่ 
คอรปปอเรชั่น จํากัด 

เปนบริษัทในเครือดาตาแมท ซ่ึงเปนบริษัทที่
พัฒนาระบบติดตามควบคุมเครื่องจักรที่ใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ "WebFAQtory" ทั้งใน
ประเทศ และนอกประเทศ ซ่ึงมีการเชื่อมตอเขา
กับฮารดแวรไดหลายระบบ 

www.defcorp.com 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

32

หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

9. บริษัทเดอะ ไวร
เ ลส  อิ น โน เ ว ชั่ น 
จํากัด 

ไดพัฒนาระบบ tracking หรือระบบติดตาม
รถยนตและแจงพิกัดโดยใชดาวเทียมบอกพิกัด 
GPS ซ่ึงเปนซอฟทแวร ระบบบริหารงานและ
การจัดการที่ไดรับการออกแบบใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาแตละราย โดยมีความงาย 
สะดวกในการใชงาน แตมีศักยภาพสูง ระบบ 
tracking เปนซอฟทแวรระบบฐานขอมูล ที่งาย
ตอการใชงาน ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่
โดยผานเครือขาย internet หรือที่เรียกวาเปน 
application บน web เพื่อเพิ่มความงายและ
สะดวกสบายแกผูใช และมีประสิทธิภาพในการ
ใชงาน  จะมี ลักษณะคลายกับระบบ  vehicle 
tracking 

www.thaitracking.com 
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หนวยงาน/องคกร 
ผูพัฒนาระบบ รายละเอียด เว็บไซต 

10. บริษัท มาสเตอร
เทค อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด   

บริษัทไดนําบันทึกการใชงานยานพาหนะดวย
เทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวย
ดาวเทียมGlobal Positioning System(GPS) มา
ใชรวมกับเทค โนโลยี GPRS ของมือถือเมื่อ
นํามาพัฒนาผลิตภัณฑเปน TAFF GPS 
VehicleTracking System ซ่ึงสามารถใหขอมูล 
การเดินทางตางๆ เชน แสดงเสนทางการเดิน
ของรถ การใช ความเร็วตั้งแตจุดเริ่มตน จนถึง
จุดสุดทายของการเดินทาง และดวยเทคโนโลยี 
GPRS ที่มีการสงพิกัดที่ TAFF GPS tracking 
รับมาจากดาวเทียมและสงมาที่ web server โดย 
ผานเครือขาย internet ทําให สวนกลางรูไดทันที
วาขณะนี้ รถอยูที่ไหนขับดวยความเร็วเทาใด 
เปนตน 

www.mastertech.co.th 

4.3 แผนการรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมู ล เพื่ อนํ า ไปสู ก ารวิ เ คราะหประกอบการศึกษาจาก เอกสาร  
ISO 19133:2005 ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน ไดวาง
แนวคิดการดําเนินการแบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

 

4.3.1 การศึกษารูปแบบระบบการใหบริการ 

โดยศึกษาจากระบบที่พัฒนาแลวจากหนวยงาน/องคกรตางๆ โดยกําหนดประเด็นใน
การศึกษาตามกรอบของมาตรฐาน ISO 19133:2005 ดังนี้ 



 
 
กรอบแนวคิดการนําเสนอมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และแนวทางการรวบรวมขอมูลรูปแบบของระบบการใหบริการระบุตําแหนง 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

34

- การพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการใชงานในระบบ 

เนนศึกษาถึงรูปแบบการใชขอมูลในการพัฒนาและการใหบริการในระบบ  
โดยพิจารณาถึงลักษณะหรือรูปแบบของขอมูลที่ใช รูปแบบวิธีการใชขอมูล เปรียบเทียบ
ความสอดคลองกับขอกําหนดตามาตรฐาน ISO 19133:2005 

- การประมวลผลเพื่อการนําหนของระบบ 

เนนการศึกษาถึง รูปแบบการทํางานของระบบที่ เปนสวนการวิ เคราะห
องคประกอบทางดานเครือขาย องคประกอบของที่อยู องคประกอบการติดตาม ระบบ
อางอิงเชิงเสน การแปลงคาตําแหนง และองคประกอบการนําหน มาใชรวมกับการตัดสินใจ
บนเสนทางการเดินทางหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถนํามาอธิบายการใหบริการของ
ระบบการนําหนและเพื่อสนับสนุนขอมูลการติดตามยานพาหนะได 

- การประมวลผลเพื่อการติดตามยานพาหนะ 

เนนการศึกษาในสวนของการประมวลผลเพื่อการติดตามทางดานการระบุตําแหนง
ของขอมูล ความสัมพันธหรือความสามารถในการแปลงขอมูลจากระบบพิกัดกับระบบที่อยู 
รวมถึงการศึกษาถึงรูปแบบการกําหนดตําแหนงแบบที่อยูของประเทศไทยที่อาจจะเกิด
ปญหาของการดําเนินงานของระบบซึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยไมมีการใชการกําหนดที่
อยูในรูปแบบมาตรฐาน และสวนประกอบปลียอยอ่ืนตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 
19133:2005 

4.3.2 การสํารวจโดยแบบสอบถาม 

เปนการใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาในประเด็น ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง 
ดานการติดตามและการนําหน โดยมีกลุมเปาหมายคือหนวยงาน/องคกรที่มีบทบาทในการพัฒนา
ระบบทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ซ่ึงไดแบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปดาน
บุคคล การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 บทบาทหนาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 และการยอมรับมาตรฐาน ISO 19133:2005  
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บทที่ 5  
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005  

ภูมิสารสนเทศ – การบรกิารเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
(Geographic information – Location-based services – Tracking and navigation) 

5.1 Scope 

มาตรฐานสากลนี้ เปนการอธิบายถึงชนิดของขอมูล  และตัวแปรที่ เกี่ ยวของกับ 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการนําไปใชงานบริการทางดานการติดตาม และการนําหน (tracking and 
navigation) มาตรฐานสากลนี้ไดถูกออกแบบเพื่อการใหบริการทางเว็บ กลาวคือ สามารถใช
เครื่องมือไรสายไดอยางสะดวกโดยผานโปรแกรมเว็บฐานของระบบ แตไมถูกจํากัดดวยโปรแกรม
ของเครื่องคอมพิวเตอร  

5.2 Conformance 

โครงสรางของมาตรฐานสากล (ISO) มี 2 แนวทางซึ่งขึ้นอยูกับแกนแทของโครงสรางที่
แสดงออก 

วิธีการสําหรับสงขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานสากล ถาหากพิจารณาถึงองคประกอบของ
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่ถูกบันทึกหรือชนิดของนิยาม ที่มีการประเมินองคประกอบในสวนของชนิด
ออบเจ็กต (Object กลุมของขอมูล) ไดอธิบายภายใตมาตรฐานสากล ISO 

เว็บเซิรฟเวอร (web servers) สําหรับการติดตามและการนําหน (Tracking and navigation) 
ในโครงสรางของมาตรฐานสากล ISO มีวิธีการเชื่อมโยง หนึ่งวิธีหรือมากกวานั้น ซ่ึงเปนแบบรองที่
มีนิยามในมาตรฐานสากลนี้ และการสื่อสารไดถูกทําใหสําเร็จโดยใชโครงสรางตามวิธีดังกลาว ใน
มาตรที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานสากลใชระบบ UML ในการนําเสนอแนวคิดของโครง
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แบบขอมูล สําหรับอธิบายสารสนเทศและบริการสําหรับการติดตามและการนําหน ในมาตรที่ 8 
เปนการอธิบายถึงโครงแบบขอมูลทั่วไปสําหรับที่อยูที่ถูกใชเปนทําเลที่ตั้งที่มีลักษณะความเทากัน
ในสามชนิดของการบริการ ในมาตรที่ 9 อธิบายถึง เครือขายขอมูลที่เหมาะสมกับการบริการนี้ 
มาตรฐานสากล ISO นี้มีความเกี่ยวของการเชื่อมโยงภายนอกเทานั้น และสถานที่ที่ไมกําหนดใน
ภายใตของเครื่องมือ  นอกจากนี้อะไรที่สามารถสนองความตองการ ในการเชื่อมโยงอยาง
เฉพาะเจาะจงในสถานะความเปนจริง ดังเชน 

การเชื่อมโยงกับซอฟตแวรโดยใชเทคนิคของ COM หรือ CORBA 
การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลโดยใชเทคนิคของระบบ SQL 
การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยใชการใชรหัส ซ่ึงมีนิยามอยูใน ISO 19118:2007 

ในสวนของโปรแกรมที่ ถูกออกแบบจะตองเต็มไปดวยการอธิบายที่มีระดับของ
ประสิทธิภาพโดยเปนแนวคิดโครงแบบขอมูล ดวยเหตุนี้มาตรการที่ตองชัดเจนของการจัดการ
มาตรการดานโครงสราง ซ่ึงจะมาสนับสนุนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา ระดับความตองการที่นอย
ที่สุดจําเปนตองใหความชัดเจนในโครงสรางของขอมูลเพื่อการใชงานออบเจ็ค (object) อยางเต็มที่
โดยสามารถถูกควบคุมโดยระบบ UML กลาวคือ ระบบ UMLนี้สามารถถูกใชงานไดอยาง
หลากหลายประเภท การชี้เฉพาะที่ฟงกช่ันของออบเจ็ค (object) จะตองใชตัวแปรทั้งหมดโดยชนิด
ของการเลือกคลาส (class)โครงราง ซ่ึงก็คือ ระบบ UML อยางทั่วไปที่ถูกออกแบบใหกับออบเจ็ค 
(object) วิธีการใชงานที่เลือกขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกคือ ฟงกช่ันที่เปนอิสระ (free functions) บาง
ตัว หรือตัวแปรทุกตัว หรือการทิ้งปจจัยทั้งหมดนั้นไป ไมจําเปนตองสนับสนุนทุกตัวแปร แตควรจะ
สนับสนุนชนิดขอมูลอยางเพียงพอเพื่อบันทึกสถานะแตละอันตามการเลือกชนิดตัวแปรสมาชิกของ
มัน ช่ือโดยทั่วไปคือ “metaphorically identical” แตมีแกนแทดานเทคนิคที่แตกตางกัน ระบบ UML 
ในมาตรฐานสากล (ISO) ใหความชัดเจนชนิดของบทคัดยอ โปรแกรมที่ประยุกตขึ้นมาที่ระบุช้ัน
ของความคิด ความหลากหลายของระบบซอฟตแวรที่ระบุโครงสรางของชั้นหรือโครงสรางของ
ขอมูล และภาษาพื้นฐาน XMLจากการใสรหัสพื้นฐาน (ISO 19118:2007) ที่ระบุถึงกลุมขอมูล 
ทั้งหมดที่อางอิงเปนขอมูลที่มีความสําคัญ ไมมีความยากในการยอมใชช่ือเดียวกันที่จะแสดงเนื้อหา
สาระขอมูลขาวสารเดียวกัน แมวาจะมีความลึกซึ้งกวาก็มีความแตกตางในดานเอกลักษณเฉพาะตัว
ดิจิตอลที่กําลังดําเนินการ  
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5.3 Normative references 

เอกสารอางอิงเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับเอกสารนี้ วันที่เอกสารอางอิง จํานวนครั้งการพิมพ
เอกสาร การพิมพลาสุดสําหรับที่อางอิงในเอกสารนี้ 

ISO 19107, Geographic information - Spatial schema 
ISO 19108, Geographic information - Temporal schema 
ISO 19109, Geographic information - Rules for application schema 
ISO 19111, Geographic information - Spatial referencing by coordinates 
ISO 19112, Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers 
ISO 19118, Geographic information - Encoding 

5.4 Terms and definitions 

คําจํากัดความ และคํานิยามมีดังนี้ 

5.4.1 candidate route  
หมายถึง เสนทางใดๆ ซ่ึงทําใหพอใจในการบังคับทั้งหมดของการจัดการเสนทางที่

ตองการ กับขอยกเวนที่เปนไปไดในดานฟงกช่ันของราคา 
หมายเหตุ การนําหน (navigation) คือกระบวนการหาเสนทางโดยเลือกจากฟงกช่ันของ

ดานราคา 

5.4.2 cost function  
หมายถึง ฟงกช่ันที่เกี่ยวของการวัดดานราคาของเสนทาง 
หมายเหตุ Cost Function ถือเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการคํานวณของอัลกอริธึม 

(algorithms) ของการนําหน (navigation) ยูนิต (unit) ของฟงกช่ันราคาจะไมถูกจํากัดในเรื่องของ
ราคาเงินเทานั้น ซ่ึงไมรวมถึงมาตรการของเวลา ระยะทางและอื่นๆ ความตองการคือฟงกช่ันที่จะ
เพิ่มเขาไป กฏเกณฑลาสุดสามารถถูกปรับใหคาเทากับศูนยหรือราคานอยกวาคือการเกี่ยวของกับ
ลําดับคําสั่ง (loop) ในระบบเครือขาย (network) เพราะเปนการปองกันการดํารงของเสนทางที่มีราคา
ที่ต่ําที่สุด  
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5.4.3 dijkstra graph 
หมายถึง  กราฟที่มีน้ําหนักที่แสดงการหาเสนทางระยะสั้นที่สุด 
หมายเหตุ ขอตกลงจากอัลกอริธึมที่รูจักโดยทั่วไปสําหรับการหาเสนทางที่ส้ันที่สุดในการ

คิดคาน้ําหนักในการคํานวณหาเสนทางจากแบบการคํานวณของดิสตรา(สามารถดูไดที่หวขอที่ 5.7) 
ถึงแมวาการคํานวณนี้ไมไดใชอันเดียวเทานั้น แตยังมีความตองการกราฟอยู การผอนผันโดยทั่วไป
ของความตองการคือน้ําหนักเปนจํานวนบวกซึ่งไมตองใชในแบบการคํานวณของ Bellman-Ford 
(สามารถดูไดที่หวขอที่ 5.4, 5.8) 

5.4.4 geocoding 
หมายถึง การเขารหัสทางภูมิศาสตร คือการเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลทางตําแหนงที่ตั้งจาก

แบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง 
หมายเหตุ การทําการเขารหัสทางภูมิศาสตร มักจะตองอางอิงถึงการแปลที่อยูหรือจุดตัด

ไปสูตําแหนง ผูใชบริการหลายรายมักจะรวมถึงการเขารหัสยอนกลับ เชื่อมโยงกับผูทําการเขารหัส
จึงเปนการขยายนิยามของการใหบริการแปลผลทางทําเลที่ตั้งโดยทั่วไป โดยเหตุที่วาการใหบริการ
ทางเสนทางจะใชการเขารหัสแบบภายใน และจะไมเปดเผยใหกับผูอ่ืน ดังนั้นผูที่เขารหัสทาง
ภูมิศาสตรถือเปนสวนภายในสวนหนึ่งของการใชบริการพวกนี้ 

5.4.5 instantiate 
หมายถึง การแสดงตัวอยางประกอบ คือการสรางเหตุการณที่ทําใหมองเห็นภาพ หรือเพื่อ

แสดงใหเห็นภาพรวม ความสามารถในการสรางเหตุการณหนึ่งๆ 
หมายเหตุ กลุมชั้นหรือองคประกอบของขอมูล สามารถนิยามได ถาสามารถสราง

ความสามารถในการสรางวัตถุ (object) หรือสวนเล็กๆ ของขอมูลไดตามลําดับ ซ่ึงสามารถแสดงให
เห็นความคิดรวบยอดของขอมูลหรือการดําเนินการ ซ่ึงถูกกําหนดตามประเภทขอมูล กลุมชั้นจะถูก
แสดงโดยวัตถุ ถากลุมชั้นนิยามโครงสรางและหนาที่ของวัตถุ ขอมูลจะถูกยกตัวอยางประกอบ ถา
ขอมูลนั้นนิยามโครงสรางของสวนประกอบ 

5.4.6 junction 
หมายถึง จุดเชื่อมตอ คือจุดทางภูมิศาสตรในระบบเครือขาย (network) ซ่ึงเปนบริเวณที่มี

จุดรวมซึ่งสัมพันธกับการเชื่อมตอเขา และการเชื่อมตอออก 
หมายเหตุ จุดเชื่อมตอเปนอีกชื่อเรียกหนึ่งของโหนด (node) 
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5.4.7 linear referencing system 
หมายถึง ระบบกําหนดตําแหนงเชิงเสน ซ่ึงวัดดวยระยะทางจากจุดอางอิงมาตามเสนทาง 
หมายเหตุ ระบบซึ่งรวมขั้นตอนกรรมวิธีเพื่อการหา และจดจําตําแหนงเฉพาะบนพื้นฐาน

แบบเชิงเสน เชน วิธีการอางอิงสถานที่รวมกับกระบวนการเก็บ, การคงไว และการเรียกดูขอมูล
สถานที่เกี่ยวกับจุด และกลุมตางๆ บนเสนทางหลวง 

5.4.8 link 
หมายถึง การเชื่อมตอโดยตรงทางภูมิศาสตร ระหวางจุดเชื่อม 2 จุด ซ่ึงประกอบดวยขอบ 

และทิศทาง 
หมายเหตุ ล้ิงค (link) เปนชื่อเรียกของ directed edge 

5.4.9 link position 
หมายถึง ตําแหนงของลิ้งค คือตําแหนงภายในระบบเครือขายบนลิ้งค (link) ซ่ึงถูกนิยาม

อยางเครงครัดโดยกฏการวัดทั่วไปซึ่งตองเชื่อมโยงกับล้ิงค (link) นั้นๆ 
หมายเหตุ ตําแหนงของลิ้งค (link) มักจะเกี่ยวของกับเปาหมาย ซ่ึงไมเปนนสวนหนึ่งของ

ระบบเครือขาย โดยการวัดทั่วไปของลิ้งค (link) มักจะใชสําหรับระยะทางจากจุดที่ตั้งเริ่มตน สวน
ตําแหนงของลิ้งค (link) โดยทั่วไปสวนใหญมักจะใชเพื่อบอกตําแหนงทางภูมิศาสตรของที่ตั้ง 
(address) ที่จุดใดๆ 

5.4.10 location 
หมายถึง ตําแหนงที่ตั้งสําหรับระบุที่ตั้งสถานที่ทางภูมิศาสตร 
หมายเหตุ สถานที่ตั้งถูกแสดงโดยเซตของขอมูล ซ่ึงอธิบายตําแหนง ซ่ึงมีขอมูลมากมาย

เกี่ยวกับตําแหนง รวมถึงระยะพิกัด จากระบบอางอิงพิกัด, การวัด จากระบบอางอิงเชิงเสน หรือ  
ที่อยู จากระบบที่อยู 

5.4.11  location-based service (LBS) 
หมายถึง บริการซึ่งมีการยอนคืนหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ จะขึ้นอยูกับตําแหนงที่ไคลแอนท 

(client) หรือส่ิงอื่นๆเชิงวัตถุ บุคคล เปนตน 

5.4.12  location-dependent service (LDS) 
หมายถึง การบริการที่ขึ้นอยูกับตําแหนงของไคลแอนท (client) 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

40

5.4.13  main-road-rule 
หมายถึง ขอกําหนดตางๆ ที่ใชในการแลกเปลี่ยนแทนการชําระเงินตามขอมูลของ

ระยะทาง ; ในกรณีที่ไมมีขอมูลของระยะทางจะใชโหนด (node) 
หมายเหตุ กฏจะแสดงถึงสิ่งที่ตองทําโดยธรรมชาติที่ทางตัดแยก โดยกําหนด link ทางเขา

ที่ใช โดยเวอรช่ันทั่วไปที่สุด คือ “ตรงที่เปนไปได” หรือออกจาก turn บนทางเชื่อมตอที่เห็นชัดเจน
ที่สุดของถนนที่เขามาทุก node ในเสนทางจะสัมพันธกับคําแนะนํารวมทั้งสามารถถูกนําเสนทางได
จาก main-road-rule 

5.4.14   maneuver  
หมายถึง กระบวนการเลือกเสนทาง การรวบรวม link และ turn ทั้งหมดที่สัมพันธกับ

เสนทางที่ใช 
หมายเหตุ  maneuver ใชเพื่อรวมกลุม turn โดยเปนการรวมกันที่สะดวกและถูกกฎหมาย 

มันอาจจะเปนลักษณะอยางงาย เชน โคงเดี่ยว(single turn) , การรวมกันของโคงแบบเปลี่ยนไว 
(quick) (หรือเรียก  “jogs” ในแถบ mid-west ของประเทศอเมริกา ซ่ึงจะประกอบดวยโคงๆหนึ่งซึ่ง
จะมีโคงอยูติดกันขางหนาในทิศทางตรงกันขาม) หรือการรวมกันที่ซับซอนมากประกอบไปดวย 
ทางเขา, ทางออก, และถนนเชื่อมตอ (วงเวียน– magic roundabout ในประเทศอังกฤษ) 

5.4.15  navigation 
หมายถึง การนําหน คือการรวมกันของ เสนทาง (route), การเดินทางตามเสนทาง (route 

tranversal) และการติดตาม (tracking) 
หมายเหตุ   นี่คือระบบนําหนโดยทั่วไปที่จํ า เปน  แตตามนิยามไมมีการกําหนด

กระบวนการในรูปแบบที่ใชใน ชุด packagess ที่กําหนดใน มาตรฐาน International Statandard 

5.4.16  navigation constraint 
หมายถึง ขอจํากัดของการนําหน คือขอจํากัดเกี่ยวกับ link หรือ turn ที่ถูกยานพาหนะวิ่ง

ผาน ยกตัวอยางเชน การจําแนกประเภทของรถ, ขอจํากัดชั่วขณะหนึ่งทางกายภาพ 

5.4.17  network 
หมายถึง โครงสรางของเครือขายโดยทั่วไปประกอบดวย กลุมของวัตถุแบบไมมีมิติ  

(0-dimension) เรียกวาชุมทาง (junction) และกลุมของวัตถุขนาด 1 มิติ (1 -dimension) เรียกวา  link 
ซ่ึงจะเชื่อมตอกับ junction  โดยแตละ link จะมีความสัมพันธกับ  จุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทาง) 
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หมายเหตุ ระบบเครือขายเปนสิ่งที่จําเปนตองมีการคนควาอยางจริงจังเกี่ยวกับปญหาของ
ระบบการนําหน  เครือขายเปนความหลากหลายของความซับซอนทางตรรกะภูมิประเทศ
(topological) แบบ 1 มิติ  ในดานนี้  junction node และ topological node จะเหมือนอยางเดียวกัน 
เชนเดียวกับที่เปน  link และ directed edge (เสนขอบเขตโดยตรง) 

5.4.18  position 
หมายถึง ชนิดของขอมูลที่ระบุจุด (point) หรือลักษณะทางเรขาคณิตซึ่งมีแนวโนมจะถูก

ใชโดยวัตถุหรือบุคคล 
หมายเหตุ  ตําแหนงมุงตรง (direct position)คือ ชนิดยอยอันหนึ่งของตําแหนง ตําแหนงมุง

ตรงจะถูกระบุใหจุดจุดหนึ่งเทานั้น ดังนั้นตําแหนงทุกตําแหนงจะไมสามารถแทนไดวาเปน 
ตําแหนงมุงตรงทั้งหมด  

5.4.19  route 
หมายถึง เสนทางสายหลัก คือ link  และ/หรือ link แบบเฉพาะ(partial link) ที่เรียงตอกัน

เปนเสนทาง (path) สวนใหญจะเปนเสนทางระหวางตําแหนง 2 ตําแหนงภายในเครือขาย 

5.4.20 route instruction 
หมายถึง ขอมูลที่ตองการที่จุดตางๆ ตลอดเสนทางของเครือขายที่ยอมใหใชเสนทางนั้นได 
หมายเหตุ  การลดใหปริมาณขอมูลคําแนะนําในการเดินทางผานเสนทางใหเหลือนอย

ที่สุด คําแนะนําเบื้องตนสามารถใสไวที่ junction โดยไมตองมีคําแนะนําพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวของกัน 
คาเริ่มตนนี้เรียกวา กฎของถนนหลัก (main-road rule) 

5.4.21  route traversal 
หมายถึง กระบวนการตางๆในการผานไปตามเสนทาง 

5.4.22  routing 
หมายถึง การคนหาเสนทางที่เหมาะสมที่สุดระหวางตําแหนงตางๆในเครือขาย มีภาระ

คาใชจายที่นอยที่สุด 

5.4.23  slope 
หมายถึง ความลาดชัน คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของคาระดับในแนวดิ่งเทียบกับระยะ

ความยาวเสน 
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5.4.24  tracking 
หมายถึง การติดตาม คือการติดตามเฝาดูและรายงานตําแหนงของยานพาหนะ 

5.4.25  traveller 
หมายถึง ผูเดินทาง คือบุคคลที่ถูกนําทางหรือถูกติดตาม 
cf. Vehicle ใหหมายรวมถึงผูเดินทาง ดูที่ ISO 14825 ในมาตรฐานระหวางประเทศนนี้ ผู

เดินทางสามารถถูกแทนที่โดยยานพาหนะโดยไมมีเจตนาใดๆ 

5.4.26  traversable 
หมายถึง สภาพของทางเชื่อมหรือทางเลี้ยวที่อนุญาตหรือจํากัดในการใชงานของ traversal 

ในทางตรงกันขาม คือมีรายละเอียดการนําทางมากกวา 
หมายเหตุ  โดยปกติ traversability เปนฟงกช่ันที่มีเงื่อนไขทางกายภาพ วัฒนธรรม หรือ

ทางกฏหมาย ถา traversal ไมถูกตอง จะทําใหตัววัตถุไมสามารถนําทางได ทางเชื่อมจากเครือขายมี
ไวใช ในกรณีของโหนด การยายอยางมีประสิทธิภาพของโหนดและทางเชื่อมทั้งหมดจากเครือขาย
ที่ใช ในกรณีของทางเลี้ยว มันจะยายแบบธรรมดาจากเสนทาง การไมมี traversal ไมถูกรวมใน 
maneuver หรือ เสนทาง 

5.4.27  turn 
หมายถึง ทางเลี้ยว เปนสวนหนึ่งของเสนทางหรือเครือขาย ประกอบดวยตําแหนงการ

เชื่อมตอ และทางเขา ทางออก ที่เชื่อมกับทางเชื่อมนั้น 

5.4.28  vehicle 
หมายถึง ยานพาหนะ คือวัตถุที่ถูกนําทาง หรือถูกติดตาม 
cf. Traveller ใหหมายรวมถึงผูเดินทาง ดูที่ ISO 14825 ในมาตรฐานระหวางประเทศนี้ 

ยานพาหนะถูกแทนที่โดยผูเดินทาง 

5.4.29  vehicle classification 
หมายถึง การจําแนกประเภทของยานพาหนะ คือชนิดของยานพาหนะ โดยจําแนกตาม

ลักษณะรูปแบบการสราง (construction) หรือวัตถุประสงคการใชงาน (purpose) 
หมายเหตุ  การจําแนกตามลักษณะรูปแบบการสราง เชน รถยนต, รถบรรทุก, รถบัส และ

จักรยาน เปนตน  การจําแนกตามวัตถุประสงคใชงาน เชน รถแท็กซี่ , รถฉุกเฉินตางๆ เปนตน   
โดยประเภทของยานพาหนะที่จําแนกจะนําไปใชกับสวนของ ขอจํากัดของการนําหน (navigation 
constraint) 
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5.4.30  waypoint 
หมายถึง ตําแหนงบนเครือขาย ซ่ึงเปนสวนในการตัดสินใจเลือกเสนทางซึ่งมีแนวโนมวา

เหมาะสมกับเสนทางเดินทางที่ตองการ 

5.5 Abbreviated terms and UML notation 
5.5.1 Abbreviated term 

CRS  Coordinate Reference System 
  ระบบอางอิงพิกัด 
CSL  Conceptual Schema Language 
  ภาษาแบบแผนระดับแนวคิด 
ECCMA Electronic Commerce Code Management Association 
  สมาคมการจัดการโคดรหัสเชิงพาณิชย  
GDF  Geographic Data Files 
  แฟมขอมูลทางภูมิศาสตร 
GML  Geography Markup Language 
  ภาษาที่เขียนเพื่ออธิบายขอมูลทางภูมิศาสตร 
GPS  Global Positioning System 
  ระบบกําหนดตําแหนงพิกัดโลก 
IAEC  International Address Element Code 
  รหัสตําแหนงที่อยูระหวางประเทศ 
LBS  Location Based Service 
  บริการขอมูลเชิงตําแหนง 
LDS  Location Dependent Service 
  การบริการที่ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง 
LRM  Linear Referencing Method 
  วิธีการอางอิงเชิงเสน 
LRS  Linear Referencing System 
  ระบบอางอิงเชิงเสน 
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OCL  Object Constraint Language 
  ภาษาที่ใชกําหนดลักษณะของวัตถุ 
PDA  Personal Digital Assistant 
  เลขาสวนตัวดิจิตอล 
UML  Unified Modeling Language 
  ภาษาโมเดลสากลมาตรฐานที่ใชออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 
XML  eXtensible Markup Language  
  ภาษาที่มีโครงสรางที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนขอมูลทางเครือขาย 

5.5.2 UML notation 

UML notation ซ่ึงใชในมาตรฐานสากลระบุไวใน ISO 19107:2002 และแตกตางจาก
มาตรฐาน UML ในเรื่องของการมีอยูและการตีความของลักษณะเฉพาะตัวบางอยาง ของ “code list” 
และ “union” 

“context diagram” ที่ใชอยางกวางขวางในเรื่องของชื่อของรูปรางในมาตรฐานสากล 
หมายถึง diagram ที่แสดงคําอธิบายของรูปแบบสวนกลาง(central type)ที่เจาะจง ซ่ึงหมายถึง
รูปแบบตางๆของการระบุสาเหตุ, การดําเนินการ และเปาหมายที่เกี่ยวของ เปนขอมูลที่ใชประโยชน
ไดมากที่สุดกับการจัดการของระดับสวนกลาง(central class) 

5.6 Tracking 
5.6.1 Semantics 

สวนประกอบทั้งหมดของวิธีการติดตาม (tracking) ไดมีการถูกใชใน บริการการติดตาม 
และความสัมพันธของฟงกช่ัน (ดู ภาพที่ 5-1) 
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ภาพที่  5-1 สวนประกอบของระบบ 

5.6.2 Package: Tracking Service 
5.6.2.1 Semantics 

ชุดคําสั่งบริการการติดตาม(tracking services) ประกอบไปดวยชนิดและประเภทของ
ชุดคําสั่งที่มีประโยชนในการนํามาสรางบริการการติดตาม เพราะเปนหัวใจหลักของฟงกช่ันการนํา
หน (navigation) ซ่ึงไดระบุไวในมาตรฐานสากลนี้ ชุดคําสั่งนี้ยังไดรวมเอาคําสั่งสําคัญที่ใชกันอยาง
แพรหลาย แตยังไมครอบคลุมบริการตําแหนงที่ตั้ง(Location-Based Service)ทั้งหมด 

5.6.2.2 Tk_Position 
5.6.2.2.1 Semantics 

ระดับแบบ union class ที่เรียกวา “TK_Position” ใชเพื่อแทนตําแหนงในการติดตาม
(tracking) และการประยุกตที่เกี่ยวของ ตัวอยางของระดับนี้จะระบุตําแหนงหรือสถานที่ภายใน
เครือขาย มักจะถูกตีความเปนตําแหนงมุงตรง (พิกัดในระบบอางอิง) หรือเปนที่อยูหรือเปน
ตําแหนงเครือขาย การตัดสินความแตกตางของ union และรูปแบบที่สัมพันธแสดงดังขางลางนี้ 

  directPosition :   DirectPosition 
  placeName:  Sl_LocationInstance 
  featureID:  FD_FeatureName 
  linearReference:  LR_PositionExpression 
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  networkPosition: NT_NetworkPosition 
  address:   Ad_abstractAddress 
  phone:   CharacterString 

รูปแบบการทํางาน คือ การจัดการตัวดําเนินงาน (operator) ทั้งหมด ซ่ึงโปรแกรมเมอร
สามารถที่จะตัดสินใจการจัดวางรูปแบบอยางเปนประโยชนที่สุด ระบบ UML สําหรับ TK_Position 
แสดงดังภาพที่ 5-2 

5.6.2.2.2 Operation: asPosition 

ตัวแปร “asPosition” ไดมาจาก การอางอิงระบบพิกัดของขอมูลทางตําแหนง 
 TK_Position :: asPosition() : DirectPosition 

5.6.2.2.3  Operation: asNetwork Position 

ตัวแปร “asNetworkPosition” ไดมาจากขอมูลตําแหนงที่ตั้งของเครือขาย 
 TK_Position :: asNetworkPosition() : NT_NetworkPosition 

5.6.2.2.4 Operation: as Address 

ตัวแปร  “asAddress” ไดมาจากขอมูล ที่อยูของตําแหนง 
 TK_Position :: asAddress() : AD_Address 
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ภาพที่  5-2 แผนภาพบริบท TK_Position 

5.6.2.3 TK_MobileSubscriber 
5.6.2.3.1 Semantics 

TK_MobileSubscriber ถูกใชเปนโมเดลสําหรับการบริการในระบบติดตาม
ยานพาหนะ ใชโดยทั่วไปเชนเดียวกับการใชบริการโทรศัพท (mobile service) ซ่ึงบริการนี้
สามารถที่จะหาตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณได การเชื่อมโยงของบริการการติดตามคือการ
สอบถามตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณ และจะทํางานไดดีขึ้นถามี GPS บริการนี้ คือ UML 
<<Type>>  ซ่ึงแตกตางกับ UML <<Interface>> เพราะวา ขอมูลเกี่ยวของกับการบริการที่มี
เนื้อหาอยางลึกซึ่งและนาเชื่อถือระหวางการบริการ และไคลแอนท (client) โดยเฉพาะถาไคล
แอนทแตกตางจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (ในกรณีเนื้อหานั้นเปนความลับ) ในมาตรฐานไดสมมุติ
ขึ้นวา เนื้อหาไดถูกแบงยอยไปของสวนระบบการติดตามรถพาหนะ มีความเปนไปไดการ
บริการมีการพิสูจนความจริง ไมใชขึ้นอยูกับภูมิศาสตร และเพราะฉะนั้นขอบเขตเนื้อหานี้ไมได
อยูในมาตรฐาน ระบบ UML สําหรับ TK_MobileSubscriber แสดงดังภาพที่ 5-3 
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5.6.2.3.2 Attribute : id : CharacterString 

id คือการเจาะจงโดยความสัมพันธของระบบบริการการติดตามยานพาหนะที่รู
ตําแหนง subscriber (ผูใชบริการ) 

TK_MobileSubscriber :: id : CharacterString 

5.6.2.3.3 Attribute : location : TK_TrackingLocation 

location คือตําแหนงของ subscriber เวลาที่ถูกเขาถึง ส่ิงจําเปนอื่นๆ เขาสูบริการการ
ติดตามยานพาหนะมีหลายกรณี ในกรณีที่ subscriber คือ อุปกรณ GPS การเขาถึงนั้นจะไมมี
ความจําเปนในการบริการการติดตามยานพาหนะ 

 TK_MobileSubscriber :: location : TK_TrackingLocation 

5.6.2.3.4 Role : trackingService [1..*] : TK_TrackingService 

trackingService เปนการเชื่อม subscriber ถึงบริการการติดตามพาหนะ เพื่อสนับสนุน 
การบริการนี้ 

TK_MobileSubscriber :: trackingService[1..*] : TK_TrackingService 

   
ภาพที่  5-3 แผนภาพบริบท TK_MobileSubscriber 
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5.6.2.4 TK_TrackingLocation 
5.6.2.4.1 Semantics 

TK_TrackingLocation ถูกใชแทน วัตถุ (object) ที่อธิบายถึงทําเลที่ตั้ง และเกี่ยวของกับ
โครงสรางของขอมูล (metadata) เชน การคํานวณเวลา หรือจํานวนเที่ยวการเดินทาง ระบบ 
UMLสําหรับ TK_TrackingLocation แสดงดังภาพที่ 5-4 

5.6.2.4.2 Attribute: position : TK_Position 

คุณสมบัติของตําแหนง “position” อธิบายโดยการวัดระยะซึ่งแสดงตําแนงของวัตถุ 
  TK_TrackingLocation :: position : TK_Position 

5.6.2.4.3 Attribute: time[0..1] : TM_Primitive 

การเลือกคุณสมบัติของเวลา “time” อธิบายโดยการคํานวณเวลาที่แสดงตําแหนงของ
วัตถุ 

  TK_TrackingLocation :: time[0..1] : TM_Primitive 

5.6.2.4.4 Attribute: direction[0..1] : Bearing 

คุณสมบัติของทิศทาง “direction” อธิบายดวยจํานวนเที่ยวของการเดินทางที่ทําการ
ติดตามยานพาหนะ 

  TK_TrackingLocation :: direction[0..1] : Bearing 

5.6.2.4.5 Attribute: speed[0..1] : Velocity 

คุณสมบัติของความเร็ว “speed” อธิบายดวยอัตราความเร็วที่ทําการติดตามยานพาหนะ 
  TK_TrackingLocation :: speed[0..1] : Velocity 

5.6.2.4.6 Role:metadata[0..*]:TK_TrackingLocationMetadata 

บทบาทที่เกี่ยวของกับmetadata เปนการรวมตัวเลือกที่เปนปจจัยทางโครงสรางขอมูล 
(metadata) ที่เกี่ยวของกับทําเลที่ตั้ง 

 TK_TrackingLocation :: metadata[0..*] : TK_TrackingLocationMetadata 
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ภาพที่  5-4 แผนภาพบริบท TK_TrackingLocation 

5.6.2.5 TK_TrackingService 
5.6.2.5.1 Semantics  

TK_TrackingService  เปนการกําหนดการเชื่อมโยง และเกี่ยวของสําหรับบริการการ
ติดตามยานพาหนะระบบ UML สําหรับ TK_TrackingLocation แสดงดังภาพที่ 5-5 

5.6.2.5.2 Role mobileSubscriber[0..1] : TK_MobileSubscriber 

บทบาทที่เกี่ยวของกับ “mobileSubscriber” การรวมตัวของยานพาหนะ หรือ การ
เดินทาง ซ่ึงอาจจะเปนการติดตามโดยใชการบริการ 

 TK_TrackingService :: mobileSubscriber[0..*] : TK_MobileSubscriber 

5.6.2.5.3 Operation : locate 

ตัวแปร “locate” นั้นเปนลักษณะที่ตั้งเดียวเพื่อการติดตามยานพาหนะหรือการเดินทาง 
 TK_TrackingService   :: 
  locate(ms : TK_MobileSubscriber, type : TK_PositionType) : 
  TK_TrackingLocation 
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5.6.2.5.4 ตัวแปรการติดตาม Operation : track 

การปฏิบัติการ “track” จะใหคาลําดับของทําเลที่ตั้งที่ติดตาม ชนิดของจุดเริ่มเปน
สาเหตุทําใหเกิดทําเลที่ตั้งใหมขึ้นแทนที่เกา ในลําดับนี้ถือวามีความสําคัญในการปฏิบัติการของ
ขอตกลงมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมาเพื่อทําใหติดตอส่ือสารกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 
(Protocol) 

 TK_TrackingService :: 
        track(ms : TK_MobileSubscriber, triggerType[1..*] : TK_Trigger) : 

        TK_TrackingLocationSequence 

 
ภาพที่  5-5 แผนภาพบริบท TK_TrackingServic 

5.6.2.6 TK_PositionType 
5.6.2.6.1 Semantics 

รายการรหัส “TK_PositionType” จัดอยูในประเภทของตําแหนงที่หาไดเพื่อนํามา
ประยุกตใช ไดแก “coordinate”, “placeName”, “feature”, “linearReference”, “network”, 
“address” และ “phone” ระบบ UML สําหรับ TK_PositionType แสดงดังภาพที่ 5-6 
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ภาพที่  5-6 แผนภาพบริบท TK_PositionType 

5.6.2.7 TK_Tracking Location Sequence 
5.6.2.7.1 Semantics 

TK_TrackingLocationSequence คือ กลไกการเขาถึงเพื่อการกระทําตอเนื่องของการ
ติดตามยานพาหนะ ระบบ UML สําหรับ TK_TrackingLocationSequence แสดงดังภาพที่ 5-7 

5.6.2.7.2 Attribute : ms : TK_MobileSubscriber 

คุณสมบัติ “ms” แสดงถึงเอกลักษณของยานพาหนะที่ติดตาม 
 TK_TrackingLocationSequence :: ms : TK_MobileSubscriber 

5.6.2.7.3 Attribute : sequenceID : CharacterString 

คุณสมบัติ “sequenceID” แสดงถึงเอกลักษณของลําดับทําเลที่ตั้ง เพื่อวาเครื่อง
คอมพิวเตอรของไคลแอนท (client) จะสามารถกระทําซ้ําในการเก็บขอมูลลําดับของทําเลที่ตั้ง 

 TK_TrackingLocationSequence :: sequenceID : CharacterString 

5.6.2.7.4 Operation : next 

การปฏิบัติการ “next” รายงานตําแหนงถัดไปตามลําดับ 
 TK_TrackingLocationSequence :: next() : TK_TrackingLocation  

5.6.2.7.5 Operation : suspend 

การปฏิบัติการ “suspend” การหยุดชั่วคราวของการไหลเวียนลําดับตําแหนง 
 TK_TrackingLocationSequence :: suspend() : Boolean 
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5.6.2.7.6 Operation : restart 

การปฏิบัติการ “restart” การเริ่มตนใหมของการหมุนเวียนลําดับตําแหนง ที่จากการ
หยุดไวจากการปฏิบัติการ “suspend” 

 TK_TrackingLocationSequence :: restart() : TK_TrackingLocation 

5.6.2.7.7 Operation : terminate 

การปฏิบัติการ “terminate” การหยุดถาวรของการไหลเวียนลําดับตําแหนง 
 TK_TrackingLocationSequence :: terminate() : Boolean 

 
ภาพที่  5-7 แผนภาพบริบท TK_TrackingLocationSequence 

5.6.2.8 TK_Trigger 

คลาสนามธรรม “TK_Trigger” การกระทํารากของคลาสสําหรับจุดดักจับขอมูลที่ถูกใชใน
การควบคุม ลําดับของตําแหนง โดยทั่วไปนั้นมี 2 ประเภท คือ การดักจับตามเหตุการณ หรือการดัก
จับโดยชวงระยะของเวลา ระบบ UML สําหรับ TK_Trigger แสดงดังภาพที่ 5-8 
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ภาพที่  5-8 แผนภาพบริบท TK_Trigger 

5.6.2.9 TK_PeriodicTrigger 
5.6.2.9.1 Semantics  

คลาส TK_PeriodicTrigger ถูกใชควบคุมลําดับของตําแหนง โดยการติดตั้งขอจํากัด
ช่ัวคราวในระยะเวลาที่ทําการติดตามยานพาหนะ  minTime หรือ maxTime ทั้งสองจะแสดงผล
ของ TK_PeriodicTrigger ระบบ UML สําหรับ TK_PeriodicTrigger แสดงดังภาพที่ 5-9 

5.6.2.9.2 Attribute : minTime[0..1] : TM_Primitive 

คุณสมบัติ “minTime” คือ ปริมาณที่นอยที่สุดของเวลาระหวางการติดตามยานพาหนะ  
ในตอนที่ขาดมาตราการ การบริการติดตามยานพาหนะจะเริ่มกระบวนการสุมตัวอยางเมื่อ 
“minTime” ผานไปเรียบรอยแลว ถือวาไมสูญเสียเวลาเวลารวมทั้งหมด การสุมตัวอยางจะเปน
สวนของ “minTime” 

 TK_PeriodicTrigger :: minTime[0..1] : TM_Primitive 

5.6.2.9.3 Attribute : maxTime[0..1] : TM_Primitive 

คุณสมบัติ “maxTime” คือ ปริมาณที่มากที่สุดของเวลาระหวางการติดตามยานพาหนะ  
การบริการติดตามยานพาหนะจะขึ้นอยูกับการยืนยันวาไมมีสองการสุมตัวอยางในลําดับที่ไกล
กวา “maxTime” 

 TK_PeriodicTrigger :: maxTime[0..1] : TM_Primitive 
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ภาพที่ 5-9 แผนภาพบริบท TK_PeriodicTrigger 

5.6.2.10 TK_TransitionTrigger 
5.6.2.10.1 Semantics 

คลาส TK_TransitionTrigger เปนแบบจําลองดานความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อกระตุนการติดตามรถพาหนะในตําแหนงที่ตั้งใหม ในคลาสของ TK_Transition นัน้ในสวน
ของคุณสมบัติ (attribute) จะเปนคา Null โดยระบบ UML สําหรับ TK_TransitionTrigger 
แสดงดังภาพที่ 5-10 

5.6.2.10.2 Attribute : type[0..*] : TK_TransitionType  

คุณสมบัติของ “type” สามารถอธิบายไดวาเปนชนิดของประเภทของการเปลี่ยนแปลง
ของการมอง ความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงถูกจัดไวในโคด(code)ที่เกี่ยวของกับการ
บริการ 

 TK_TransitionTrigger :: type[0..*] : TK_TransitionType 

5.6.2.10.3 Attribute : deltaDirection[0..1] : Angle 

คุณสมบัติของ “deltaDirection” อธิบายไดวามิติการเปลี่ยนทิศทาง ซ่ึงเปนการทําให
เกิดการสุมตัวอยางของสถานที่ใหม 

 TK_TransitionTrigger :: deltaDirection[0..1] : Angle 
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5.6.2.10.4 Attribute : deltaPosition[0..1] : Distance 

คุณสมบัติของ “deltaPosition” อธิบายไดวามิติการเปลี่ยนระยะทางที่ตั้ง ซ่ึงเปนการทํา
ใหเกิดการสุมตัวอยางของสถานที่ใหม 

 TK_TransitionTrigger :: deltaPosition[0..1] : Distance 

 
ภาพที่  5-10 แผนภาพบริบท TK_TransitionTrigger 

5.6.2.11 TK_TransitionType  
5.6.2.11.1 Semantics 

รายการโคด TK_TransitionType เปนประเภทตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงการติดตาม
ยานพาหนะ โดยมีช่ือยอรายการดังตอไปนี้ 

“enter call”  การโทรศัพทในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ - การโทรเขา 
“leave call”  การโทรศัพทในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ - การโทรออก 
“changecontact” การโทรศัพทในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ - เปลี่ยนผูรับสาย 
“change direction” การโทรศัพทในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ – เปลี่ยนทิศทางการ 
   เคลื่อนที่ 
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“change position” การโทรศัพทในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ – เปลี่ยนตําแหนงซึ่ง 
    มากกวา ตัวแปร deltaDirection  
“change availability” การติดตอกับโทรศัพทเคลื่อนที่จะสูญเสียอันใดอันหนึ่งหรือ 
   ไดรับ ขึ้นอยูกับความชัดเจนของตําแหนง ในกรณีที่สูญเสีย 
   ตําแหนงจะกอใหเกิดความเสียหาย ในกรณีที่ไดรับ ในตําแหนง 
   แรกจะคํานวณการสื่อสารหลังจากการติดตอใหม 

5.6.2.12 TK_TrankingLocationMetadata 
5.6.2.12.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล TK_TrankingLocationMetadata บรรจุในโครงสรางขอมูล (metadata) 
ซ่ึงถูกใชเพื่ออธิบายการคืนคาตําแหนงโดยบริการการติดตามยานพาหนะ  เพราะฉนั้น ชนิดของ
ขอมูลจะอยูในตัวแปร TK_TrackingLocation ,หรือชนิดของlocation อ่ืนๆ โดยระบบ UML 
สําหรับ TK_Tranking LocationMetadata แสดงดังภาพที่ 5-11 

5.6.2.12.2 Attribute : ms[0..1] : TK_MobileSubscriber 

คุณสมบัติ “ms” แสดงถึงการติดตามยานพาหนะ ในกรณีที่คุณสมบัติ (attribute) จะสง
ขอความผานตัวบรรจุของมันเองซึ่งก็คือตัวแปร TK_TrackingLocation 

 TK_TrackingLocationSequence :: ms[0..1]: TK_MobileSubscriber 

5.6.2.12.3 Attribute : quality : TK_QualityOfPosition 

“quality” เปนการอธิบาย คุณภาพของตําแหนง 
 TK_TrackingLocationSequence :: quality : TK_QualityOfPosition 

5.6.2.12.4 Attribute : time : TM_Primitive 

“time” เปนการแสดงเวลาที่ไดจากตําแหนงที่ถูกทําการวัดระยะ 
TK_TrackingLocationSequence :: time : TM_Primitive 
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5.6.2.12.5 Attribute : clintId : CharacterString 

“clint ID” แสดงทําเลที่ตั้งของไคลแอนท (ลูกคา)ที่ขอความตองการบริการการติดตาม
ยานพาหนะ 

 TK_TrackingLocationSequence :: clientID : CharacterString 

5.6.2.12.6 Attribute : trigger[0..*] : TK_Transition 

“trigger” อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของจุดวนของที่ตั้งที่ทําการ
วัดระยะ 

 TK_TrackingLocationSequence :: trigger[0..*] : TK_Transition 

 
ภาพที่  5-11 แผนภาพบริบท TrankingLocationMetadata 

5.6.2.13 TK_Transition 
5.6.2.13.1 Semantics 

คลาส TK_Transition  เปนการอธิบายเจาะจงถึงเหตุการณ หรือ การเปลี่ยนแปลงจุดวน
ของการวัดระยะที่ตั้ง โดยระบบ UML สําหรับ TK_Transition แสดงดังภาพที่ 5-12 

5.6.2.13.2 Attribute : type[1..*] : TK_TransitionType 

“type” เปนประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
 TK_Transition :: type[1..*] : TK_TransitionType 
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5.6.2.13.3 Attribute : time : TM_Primitive 

“time” อธิบายถึงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยท่ัวไปควรจะประมาณคาเวลาที่
เทากันในmetadataของที่ตั้ง 

 TK_Transition :: time : TM_Primitive 

5.6.2.13.4 Attribute : deltaDirection[0..1] Angle 

deltaDirection เปนมิติการเปลี่ยนแปลงทิศทางของที่ตั้ง ซ่ึงเปนการดักจับตัวอยางที่ตั้ง
ได 

 TK_Transition :: deltaDirection[0..1] : Angle 

5.6.2.13.5 Attribute : deltaPosition[0..1] : Distance 

deltaPosition  เปนมิติการเปล่ียนแปลงระยะทางของที่ตั้ง ซ่ึงเปนการดักจับตัวอยาง
ที่ตั้งนี้ 

 TK_Transition :: deltaPosition[0..1] : Distance 

5.6.2.13.6 Attribute : availability[0..1] : Boolean 

Availability อธิบายไดวาที่ตั้งของยานพาหนะที่ทําการติดตามนั้นมีอยูจริงและถูกวัด
ระยะได 

 TK_Transition :: availability[0..1] : Boolean 
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ภาพที่  5-12 แผนภาพบริบท TK_Transition 

5.6.2.14 TK_QualityOfPosition 
5.6.2.14.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล TK_QualityOfPosition  ถูกใชในการอธิบายคุณภาพของการวัดระยะ
ของตําแหนง โดยระบบ UML สําหรับ TK_QualityOfPosition แสดงดังภาพที่ 5-13 

5.6.2.14.2 Role : accuracyStatement[1..*] : TK_AccuracyStatement  

accuracyStatement คือการรวมตัวของคาความถูกตองของตําแหนง 
 TK_QualityOfPosition :: accuracyStatement[1..*] : TK_AccuracyStatement 
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ภาพที่  5-13 แผนภาพบริบท TK_QualityOfPosition 

5.6.2.15 TK_Accuracy 
5.6.2.15.1 Semantics 

คลาส TK_Accuracy  ใชในการอธิบายความถูกตองการวัดระยะทาง คาตัวเลขที่วัดจะมี
หนวยเดียวกัน  โดยระบบ UML สําหรับ TK_QualityOfPosition แสดงดังภาพที่ 5-14 

5.6.2.15.2 Attribute : accuracyType : TK_AccuracyType 

accuracyType แสดงชนิดความถูกตองในการวัดระยะทาง 
 TK_Accuracy :: accuracyType : TK_AccuracyType 

5.6.2.15.3 Attribute : sigmaLevel[0..1] : Number 

sigmaLevel  ความถูกตองของการวัดระยะทางที่ตั้งอยูฐานของมาตรฐานการเบี่ยงเบน
ตางๆ  

 TK_Accuracy :: sigmaLevel[0..1] : Number 

5.6.2.15.4 Attribute : sigma[0..1] : Number 

sigma คือ  คามาตรฐานการเบี่ยงเบน 
 TK_Accuracy :: sigma[0..1] : Number 

5.6.2.15.5 Attribute : units[0..1]:UnitOfMeasure  

units คือ หนวยของการวัดระยะทางสําหรับคาความถูกตองที่ตองการ 
 TK_AccuracyStatement :: unit[0..1] : UnitOfMeasure 
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ภาพที่  5-14 แผนภาพบริบท TK_Accuracy 

5.6.2.16 TK_AccuracyType 

TK_AccracyType เปนรายการประเภทคาความถูกตองของการวัดระยะทาง มีคาในโดเมน 
ดังนี้  “linear” , “circularRMS” และ “ellipticalRMS” 

5.6.2.17 TK_ AccuracyStatement 
5.6.2.17.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล TK_AccuracyStatement  ใชทําขอความสั่งเกี่ยวกับระบบเมตริกความ
ถูกตองของการวัดระยะทาง โดยระบบ UML แสดงดังภาพที่ 5-15 

5.6.2.17.2 Attribute :axis[1..*] : CharacterString 

axis แสดงแกนขอความสั่งที่ประยุกตใช โดยชื่อจะตรงกับแกนที่แสดงในระบบพิกัด
อางอิง ที่เปนเรขาคณิตที่แสดงตําแหนง 

 TK_AccuracyStatement :: axis[1..*] : CharacterString 

5.6.2.17.3 Attribute :accuracy : TK_Accuracy 

Accuracy แสดงคาความถูกตองและแมนยําของการวัดระยะทาง 
 TK_AccuracyStatement :: accuracy : TK_Accuracy 

   
ภาพที่  5-15 แผนภาพบริบท TK_ AccuracyStatement 
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5.6.3 Package : Point Estimate 
5.6.3.1 Semantics 

ชุด Package “Point Estimate” จะประกอบไปดวยประเภทของวัตถุ (object) ทางเรขาคณิต  
ทุกๆคลาสรองลงไปของ “GM_Point” ใชในการอธิบายการประมาณทิศทางตําแหนงที่เห็นใน
บริการการติดตามยานพาหนะ (tracking services) ระบบ UML มีลําดับขั้นการสืบทอด (inheritance 
hierachy) สําหรับการประมาณตําแหนงของจุด (point) ถูกแสดงในภาพที่ 5-16 และการแสดงภาพ
คาประมาณความผิดพลาดในภาพที่ 5-17 

 
ภาพที่  5-16 Point Estimate Class 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

64

   
ภาพที่  5-17 Geometric interpretations of point estimate types 

5.6.3.2 EG_PointEstimate 

EG_PointEstimate คือ พื้นฐานของขอผิดพลาดทั้งหมดของการคาดคะเนจากวัตถุเรขาคณิต 
ซ่ึงคือชนิดตางๆ ของ จุด (point) การคาดคะเนที่ดีที่สุดของที่ตั้งคือ จุดกึ่งกลางของรูปเรขาคณิต 
พิกัดของจุดนั้นกําหนดที่ตั้งหลัก และจะเปนการคาดคะเนที่ตั้งที่ดีที่สุด ถามีการกําหนดจุดกึ่งกลาง
ของรูปเรขาคณิต โดยระบบ UML สําหรับ EG_PointEstimate แสดงดังภาพที่ 5-16 

5.6.3.3 EG_PointEstimateCircle 
5.6.3.3.1 Semantics 

คลาส EG_PointEstimateCircle ใชอธิบายจุดกับการคาดคะเนผิดพลาด คือการแสดง
รัศมีวงกลม ควรจะมีการหมายเหตุวาวงกลมไมใชเปนวงกลมในระบบพิกัดอางอิงของจุด  
ยกเวนวาระบบการอางอิงนั้นมีคาเทากับระบบอางอิงทางวิศวกรรมทองถ่ิน  จุดพิกัด (สืบทอด
จาก GM_Point) กําหนดจุดกึ่งกลางของวงกลม และคาดคะเนตําแหนงที่ดีที่สุด โดยระบบ 
UML สําหรับ EG_PointEstimateCircle แสดงดังภาพที่ 5-18 

5.6.3.3.2 Attribute : radius : Distance 

radius เปนรัศมีความผิดพลาดในการคาดคะเนจุด มีการกระทําที่คา “sigma” ระดับ
ตางๆ ซ่ึงคือการกระทําคาของมาตรฐานการเบี่ยงเบนในกระบวนคําสั่งการวัดระยะทาง เวนแต
วามีการกําหนด sigmaในลําดับ 1,0  ขึ้นมา  

 EG_PointEstimateCircle :: radius : Distance 
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ภาพที่ 5-18 แผนภาพบริบท EG_PointEstimateCircle 

5.6.3.4 EG_PointEstimateEllipse 
5.6.3.4.1 Semantics 

จุดวงรีก็คลายกับจุดวงกลมยกเวนวงรีนั้นกําหนดโดยตัวแปรที่แสดงคาความ
คลาดเคลื่อน จุดพิกัด(สืบทอด จาก GM_Point) ที่อยูกึ่งกลางวงรี และเปนตําแหนงคาดคะเนดี
ที่สุด โดยระบบ UML ของ EG_PointEstimateEllipse แสดงดังภาพที่ 5-19 

5.6.3.4.2 Attribute : majorAxisRadius : Distance 

majorAxisRadius คือ ความยาวรัศมีของแกนหลักวงรี 
 EG_PointEstimateEllipse :: majorAxisRadius : Distance 

5.6.3.4.3 Attribute : minorAxisRadius : Distance 

minorAxisRadius คือ ความยาวรัศมีของแกนรองวงรี 
 EG_PointEstimateEllipse :: minorAxisRadius: Distance 

5.6.3.4.4 Attribute : majorAxisBearing : Angle 

majorAxisBearing คือ ตําแหนงแกนหลักวงรีที่แสดงมุมองศาจากทิศเหนือจริง แกน
รองจะตั้งฉากกับแกนหลัก 

 EG_PointEstimateEllipse :: majorAxisBearing : Angle 
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ภาพที่ 5-19 แผนภาพบริบท EG_PointEstimateEllipse 

5.6.3.5 EG_PointEstimateArc 
5.6.3.5.1 Semantics 

จุดโคงมีลักษณะคลายกับจุดวงกลม ยกเวนวาสวนโคงทั้ง 2 ขางจะแสดงรัศมี และ
ตําแหนงของมุมองศาทั้ง 2 มุม แสดงคาคาดคะเนคาดเคลื่อนทางพื้นที่ จุดพิกัดจะถูกกําหนดให
อยูกึ่งกลางระหวางสวนโคงทั้ง 2 ขาง ตําแหนงคาดคะเนที่ดีที่สุด คือ ตําแหนงระหวางเสนตรง
กลางของสวนโคงทั้ง 2 ขาง และกึ่งกลางระหวางรัศมีทั้ง 2 โดยระบบ UML ของ 
EG_PointEstimateArc แสดงดังภาพที่ 5-20 

5.6.3.5.2 Attribute: innerRadius : Distance 

innerRadius คือรัศมีของสวนโคงที่ส้ันกวาสวนโคงอีกขางหนึ่ง 
  EG_PointEstimateArc :: innerRadius : Distance 

5.6.3.5.3 Attribute: outerRadius : Distance 

outerRadius คือรัศมีของสวนโคงที่ยาวกวาสวนโคงอีกขางหนึ่ง 
  EG_PointEstimateArc :: outerRadius: Distance 
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5.6.3.5.4 Attribute : stratBearing : Angle 

stratBearing คือ ตําแหนงดานหนึ่งของสวนโคง (ใชจุดสิ้นสุดทางซายมือจากจุด
กึ่งกลางของสวนโคง) 

  EG_PointEstimateArc :: startBearing : Angle 

5.6.3.5.5 Attribute : endBearing : Angle 

endBearing คือ ตําแหนงอีกดานของสวนโคง (ใชจุดสิ้นสุดทางขวามือจากจุดกึ่งกลาง
ของสวนโคง) 

  EG_PointEstimateArc :: endBearing: Angle 

   
ภาพที่ 5-20 แผนภาพบริบท EG_PointEstimateArc 

5.6.3.6 EG_PointEstimateSphere 
5.6.3.6.1 Semantics 

คลาส EG_PointEstimateSphere ใชอธิบายจุดกับการคาดคะเนคลาดเคลื่อน ซ่ึงคือการ
แสดงรัศมีทรงกลม ควรจะมีการหมายเหตุวาทรงกลมไมใชเปนทรงกลมในระบบพิกัดอางอิง
ของจุด ยกเวนระบบการอางอิงนั้นมีคาเทากับระบบอางอิงทางวิศวกรรม จุดพิกัด (สืบทอดจาก 
GM_Point) กําหนดจุดกึ่งกลางของทรงกลม และคาดคะเนตําแหนงที่ดีที่สุด  โดยใชระบบ 
UML สําหรับ EG_PointEstimateSphere แสดงดังภาพที่ 5-21 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

68

5.6.3.6.2 Attribute : radius  Distance 

radius เปนรัศมีความคลาดเคลื่อนในการคาดคะเนทรงกลม มีการกระทําที่คา “sigma” 
ระดับตางๆ ซ่ึงคือการกระทําคาของมาตรฐานการเบี่ยงเบนในกระบวนคําสั่งการวัดระยะทาง 
ยกเวนแตวามีการกําหนด sigmaในลําดับ 1,0  ขึ้นมา 

 EG_PointEstimateSphere :: radius : Distance 

   
ภาพที่ 5-21 แผนภาพบริบท EG_PointEstimateSphere 

5.6.3.7 EG_PointEstimateEllipscid 
5.6.3.7.1 Semantics 

จุดวงรีก็คลายกับจุดทรงกลม ยกเวนวาวงรีนั้นกําหนดโดยตัวแปรที่แสดงคาความ
คลาดเคลื่อน จุดพิกัด (สืบทอด จาก GM_Point) อยูกึ่งกลางวงรี และตําแหนงคาดคะเนดีที่สุด 
โดยระบบ UML สําหรับ EG_PointEstimateEllipscid แสดงดังภาพที่ 5-22 

5.6.3.7.2 Attribute : majorAxisRadius : Distance 

majorAxisRadiu คือ ความยาวรัศมีของแกนหลักวงรี ในกรณีนี้แกนหลักหมายถึง 
แกนกลางซึ่งอาจจะไมจําเปนตองยาวที่สุดในบรรดาแกนทั้ง 3 มันสามารถปรับแกนใหหมุนใน
กรณีที่แกนเหลานั้นมีขนาดเทากัน 

 EG_PointEstimateEllipsoid :: majorAxisRadius : Distance 
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5.6.3.7.3 Attribute : minorAsixRadius : Distance 

minorAsixRadius คือ ความยาวรัศมีของแกนหลักวงรี ถารัศมีแกนที่ให รูปทรงรี
หมุนรอบแกนหลัก กับรัศมีที่อยูกึ่งกลางของเสนศูนยสูตรของโลก ถาใหแกน 2แกนมานั้น
รูปภาพทั่วไปจะเปนสามแกนรูปทรงรี 

 EG_PointEstimateEllipsoid :: minorAxisRadius: Distance 

5.6.3.7.4 Attribute : majorAxisBearing : Angle 

majorAxisBearing คือ ตําแหนงของแกนหลักทรงรีที่ใหมาจากทิศเหนือจริง แกนรองมี
การตั้งฉากกบัแกนหลัก ถามุมที่สองที่ใหมานี้ความสูงของมุมจากแนวนอนภายใน 

 EG_PointEstimateEllipsoid :: majorAxisBearing[1..2] : Angle 

5.6.3.7.5 Attribute : minorAxisBearing : Angle 

minorAxisBearing คือ ตําแหนงของมุมแกนรองของทรงรี ที่แสดงกับทิศเหนือจริง 
แกนรองจะตั้งฉากกับแกนหลัก ในกรณีไมมีมุมใหมา แกนรองจะอยูในลักษณะของพื้นราบ
ที่ตั้งฉากกับแกนหลัก ถาใหมุมมา 2 มุม ความสูงของมุมจะยกระดับสูงขึ้นจากแนวราบภายใน
สวนแกนที่ 3 (จะมี 2 แกนรองเพิ่มขึ้นมาเมื่อจําเปน) นั้นตั้งฉากกับแกนที่เหลือ ทิศทางจะถูก
ควบคุมดวยคาที่กําหนดเรียบรอยแลว หนวยของเวกเตอรใน 3D (รูปแบบ 3 มิติ )คือ ทิศทาง
เวกเตอรของแกนที่เหลือ 

 EG_PointEstimateEllipsoid :: minorAxisBearing[0..2] : Angle 

   
ภาพที่ 5-22 แผนภาพบริบท EG_PointEstimateSphere 
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5.6.4 Package: Location Transformation 
5.6.4.1 Semantics 

ชุด package “Location Transformation” ประกอบดวยคลาสตางๆ ที่สนับสุนการเปลี่ยนใน
รูปแบบที่หลากหลายของตําแหนงไปยังที่อ่ืนๆ 

5.6.4.2 LT_LocationTransformationService 
5.6.4.2.1 Semantics 

LT_LocationTransformationService คือ การเชื่อมโยงบริการพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนตําแหนงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การบริการโดยทั่วไปคือการลงรหัสทางภูมิศาสตร 
ซ่ึงเปนแผนที่อางอิงกับตําแหนงทางภูมิศาสตร และการแตงขึ้นมา โดยระบบ UML สําหรับ 
LT_Location 
TransformationService แสดงดังภาพที่ 5-23 

5.6.4.2.2 Operation : cast 

การปฏิบัติการ cast  คือ การใสคาจากที่ตั้ง และสรางขึ้นมาอีกจากที่ตั้งเดิม 
  LT_LocationTransformationService :: 

 cast(p : TK_TrackingLocation, asType : TK_PositionType) : 
 TK_TrackingLocation 

 
ภาพที่ 5-23 แผนภาพบริบท LT_LocationTransformationService 
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5.6.5 Package : Measured Coordinate 
5.6.5.1 Semantics 

ชุด package “Measured Coordinate” ประกอบดวยคลาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวัด
ระยะทางเพื่อระบุพิกัดตําแหนง โดยทั่วไปในการสรางจะเปนการสรางระบบอางอิงเชิงเสน การทํา
การแกไขระบบพิกัดอางอิงไดนิยามไวใน ISO 19111:2005 โดยการเพิ่มแกนพิกัดพิเศษในระบบ ซ่ึง
ยอมใหเก็บพิกัดที่วัดระยะทางได เชน ระยะทางความยาว 

แนวคิดนี้แสดงดังภาพประกอบที่ 5-24 ซ่ึงเปนการแสดงทิศทางตําแหนง หลักของการ
อางอิงพิกัดใน ISO 19107:2002 ถูกแกไขในดานของขอมูลการวัดระยะทาง ในภาพที่ 5-25 แสดงถึง
วิธีการดัดแปลงระบบอางอิงพิกัด ที่ยอมใหเพิ่มแกนเพื่อที่จะวัดระยะทางได ตามปกติแลวคาที่วัดจะ
ถูกเพิ่มเองและคาวัดระยะอื่นๆจะถูกแสดงที่ฟงกช่ันนี้อยูแลว 

       
ภาพที่ 5-24 การวัดตําแหนง 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

72

            
ภาพที่ 5-25 ระบบการวัดพกัิด 

5.6.5.2 MC_MeasurePosition 
5.6.5.2.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล MC_MeasurePosition เปนการขยายแนวคิดของ Direct Position ที่
รวม ถึงการ เพิ่ มการวั ดระยะทางออรดิ เนต  โดยระบบ  UML สํ าห รับ 
LT_LocationTransformationService แสดงดังภาพที่ 5-26 

5.6.5.2.2 Role:coordinateReferenceSystem[0..1]:MC_CoordinateReference 
System 

coordinateReferenceSystem เปนวัตถุ (object) ที่สืบทอดจาก Direct Position จะอางอิง
ระบบพิกัดในขณะนั้น ในกรณีที่วางเปลา ตําแหนงทิศทางจะทําการขยายพื้นที่จนครอบคลุมถึง
ระบบการอางอิงพิกัด 

MC_MeasurePosition :: CoordinateReferenceSystem[0..1] : 
   MC_CoordinateReferenceSystem 
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5.6.5.2.3 Operation : measure 

measure คือ การวัดระยะทางของตําแหนงในโปรเจ็คชั่น (projection) นั้นไปสู
เครื่องมือที่ใชวัดระยะทาง 

  MC_MeasurePosition :: measure() : Measure 

 
ภาพที่ 5-26 แผนภาพบริบท MC_MeasurePosition 

5.6.5.3 MC_CoordinateSystem 
5.6.5.3.1 Semantics 

คลาส MC_CoordinateSystem คือการอธิบายระบบพิกัดซึ่งไดมาจากการวัดระยะ โดย
ระบบ UML สําหรับ MC_CoordinateSystem แสดงดังภาพที่ 5-27 

5.6.5.3.2 Role :axis[1..*] : SC_CoordinateSystemAxis 

แกนสําหรับระบบพิกัดอางอิงเกี่ยวของกับ ISO 19111:2005 แตถูกแกไขใน ISO ฉบับ
นี้ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเพิ่มแกน สําหรับวัดระยะ ตามปกติส่ิงที่เครงครัดสิ่งหนึ่งคือ
การวัดคาแกนที่ถูกตอง เพราะการวัดระยะอื่นๆ สามารถที่จะเพิ่มฟงกช่ันในการวัดระยะได การ
วัดระยะสวนมากเปนรุนดียวกันของความยาวสวนโคง 

 MC_CoordinateSystem :: axis[1..*]: SC_CoordinateSystemAxis 
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ภาพที่ 5-27 แผนภาพบริบท MC_Coordinate 

5.6.5.4 MC_CoordinateReferenceSystem 
5.6.5.4.1 Semantics 

คลาส MC_CoordinateReferenceSystem ถูกขยายดวยคลาส “SC_Coordinate 
ReferenceSystem” ไดนิยามไวใน ISO 19111:2005 เพื่อยอมใหเพิ่มเติมแกนพิกัดเพื่อใหสะดวก
ในการวัดระยะ โดยระบบ UML สําหรับ MC_CoordinateReferenceSystem แสดงดังภาพที่ 
 5-28 

5.6.5.4.2 Role: theSC_CoordinateSystem : MC_CoordinateSystem 

theSC_CoordinateSystem สืบทอดจาก ISO 19111:2005 ถูกขยายเพิ่มการเปลี่ยนคลาส 
 MC_CoordinateReferenceSystem :: 
  theSC_CoordinateSystem : MC_CoordinateSystem 
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ภาพที่ 5-28 แผนภาพบริบท MC_CoordinateReferenceSystem 

5.6.6 Package : Linear Reverence System 
5.6.6.1 Semantics 

Linear Reverence System สนับสนุนคลาสและชนิดเพื่อนิยามระบบอางอิงเชิงเสน ระบบ
อางอิงเชิงเสนใชกันมากในระบบการขนสง ซ่ึงยอมใหเจาะจงตําแหนงตามเชิงเสนโคงโดยใชการวัด
ระยะจากตําแหนงที่รูจัก โดยปกตินั้นแสดงโดยผูทําเครื่องหมายทางกายภาพตามความสามารถของ
ระบบการขนสง ระบบของคลาสความสัมพันธอธิบายดังภาพที่ 5-29 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

76

 
ภาพที่ 5-29 คลาส ระบบอางอิงเชิงเสน 

5.6.6.2 LR_PositionExpression 
5.6.6.2.1 Semantics 

LR_PositionExpression ใชอธิบายตําแหนงที่ไดจากคาระยะทาง การวัดเชิงเสนโคง 
และวิธีการวัดระยะทาง โดยระบบ UML สําหรับ LR_PositionExpression แสดงดังภาพที่ 5-30 

5.6.6.2.2 Attribute : measure : Measure 

measure คือ การวัดระยะทางของตําแหนงที่แสดงขึ้นมา  
 LR_PositionExpression :: measure : Measure 

5.6.6.2.3 Role: LRM : LR_LinearReferenceMethod 

LRM คือ วิธีการอางอิงเชิงเสนใชสําหรับตําแหนงที่แสดงขึ้นมา  
 LR_PositionExpression :: LRM : LR_LinearReferenceMethod 
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5.6.6.2.4 Role : referent [0..1] : LR_ReferenceMarker 

referent คือ ตําแหนงอางอิง หรือ ตําแหนงที่แนนอนจากการวัดระยะที่ถูกใชในวิธี
ระบบอางอิงเชิงเสน referent ตัวระยะจะถูกกระทําจากการเริ่มคําสั่ง LR_element 

 LR_PositionExpression :: referent [0..1]: LR_ReferenceMarker 

5.6.6.2.5 Role: referenceDomain : LR_Element 

referenceDomain แสดงเสนวัตถุ (object) ซ่ึงถูกวัดระยะจากเสนอางอิงใชสําหรับ
ตําแหนงที่แสดง 

 LR_PositionExpression :: referenceDomain : LR_Element 

5.6.6.2.6 Role: offset[0..1] : LR_OffsetExpression 

LR_OffsetExpression คือ ระยะที่วัดไดจากการลากเสนตั้งฉากกับเสนระดับสําหรับ
ตําแหนงที่แสดง ถาไมมีระยะตั้งฉากดังนั้นตําแหนงจะอยูที่คําสั่ง LR_Element 

 LR_PositionExpression :: offset[0..1] : LR_OffsetExpression 

 
ภาพที่ 5-30 แผนภาพบริบท LR_PositionExpression 
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5.6.6.3 LR_LinearReferenceMethod 
5.6.6.3.1 Semantics 

เปนการอธิบายวิธีในการวัดระยะตามเสนโคง โดยระบบ UML สําหรับ 
LR_LinearReferenceMethod แสดงที่ภาพที่ 5-31 

5.6.6.3.2 Attribute : name : CharacterString 

name แสดงชื่อของวิธีการอางอิงเชิงเสน 
 LR_LinearReferenceMethod :: name : CharacterString 

5.6.6.3.3 Attribute : type :CharacterString 

type เปนชนิด / ประเภทของวิธีการอางอิงเชิงเสน 
 LR_LinearReferenceMethod :: type : CharacterString 

5.6.6.3.4 Attribute : unit : UnitOfMeasure 

unit คือหนวยของการวัดระยะใชสําหรับเปนพื้นฐานของการอางอิงเชิงเสน 
 LR_LinearReferenceMethod :: units : UnitOfMeasure 

5.6.6.3.5 Attribute : offsetUnit : UnitOfMeasure 

offsetUnit คือหนวยของการใชสําหรับการวัดระยะของวิธีอางอิงเชิงเสนซึ่งเปนการวัด
แบบเสนตั้งฉากกับเสนโคง 

 LR_LinearReferenceMethod :: offsetUnits : UnitOfMeasure 

5.6.6.3.6 Attribute : positiveOffsetDirection : LR_OffsetDirection = “right’ 

positive offset direction คือ การแสดงทิศทาง ซ่ึงวิธีที่แนนอนสําหรับวิธีการอางอิงเชิง
เสนแบบเสนตั้งฉากกับเสนโคง คามาตรฐานทางขวาเปนทางบวก ทางซายเปนทางลบ 

 LR_LinearReferenceMethod :: 
  positiveOffsetDirection : LR_OffsetDirection = “right” 
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5.6.6.3.7 Role : marker[1..*] : LR_ReferenceMarker 

marker เปนสิ่งที่แสดงการรวมตัวของเครื่องหมายอางอิงทั้งหมดโดยใชวิธีอางอิงเชิง
เสน โดยปกติวิธีการนี้จะเปนการรวมโดยเชิงเสน 

 LR_LinearReferenceMethod :: marker[0..*] : LR_ReferenceMarker 

5.6.6.3.8 Role : referenceElement[1..*] : LR_Element 

reference element เปนการรวมเชิงเสนทั้งหมด ซ่ึงเปนวิธีที่ถูกสนับสนุน 
 LR_LinearReferenceMethod :: referenceElement[1..*] : LR_Element 

5.6.6.3.9 Operation : project 

project จะเปนการหาการวัดระยะของจุดที่อยูในแนวระดับที่ใกลที่สุดเพื่อแสดงจุด 
และจุดชัดเจนในตําแหนงที่เปนเครื่องหมาย สําหรับวิธีการอางอิงเชิงเสน ถาจุดพื้นเปนจุดที่
แมนยําทางเชิงเสน การวัดระยะโดยเสนตั้งฉากกับเสนโคงนั้นจะเปนคา 0 จะไมมีการวัดระยะ 

 LR_LinearReferenceMethod :: 
  project(pt : GM_Point) : LR_PositionExpression 

 
ภาพที่ 5-31 แผนภาพบริบท LR_LinearReferenceMethod 
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5.6.6.4 LR_OffsetDirection 

LR_OffsetDirection มี 2 ทางเลือกสําหรับการวัดระยะโดยตั้งฉากกับเสนโคง คาที่เหลือไว
เปนคาที่ถูกตอง ทิศทางการวัดระยะถูกมองจากดานบนจากเสนพื้นฐานในทิศทางของการวัดที่
เพิ่มขึ้น โดยระบบ UML สําหรับ LR_OffsetDirection แสดงที่ภาพที่ 5-32 

   
ภาพที่ 5-32 แผนภาพบริบท LR_OffsetDirection 

5.6.6.5 LR_ReferenceMarker 
5.6.6.5.1 Semantics 

LR_ReferenceMarker ใชอธิบายการอางอิงเครื่องหมายที่ใช การอางอิงระบบเชิงเสน 
อยางนอยที่สุดคุณสมบัติ (Attribute) “position” หรือ “location” จะแสดงถาคาทั้ง 2 แสดงจะ
เปนการอางอิงสถานที่ที่สภาพกายภาพเหมือนกัน โดยระบบ UML สําหรับ 
LR_ReferenceMarker แสดงที่ภาพที่5-33 

5.6.6.5.2 Attribute : name : CharacterString 

name คือตัวที่นิยามใชสําหรับเครื่องหมายตางๆ 
  LR_ReferenceMarker :: name : CharacterString 

5.6.6.5.3 Attribute : type :CharacterString 

type คือประเภทของเครื่องหมาย 
  LR_ReferenceMarker :: type : CharacterString 
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5.6.6.5.4 Attribute : position [0..1] : GM_Point 

position คือ ตําแหนงของเครื่องหมาย ที่แสดงระบบพิกัด ถาไมมีคุณสมบัติ (attribute) 
ที่ตั้งก็จะแสดง 

 LR_ReferenceMarker :: position[0..1] : GM_Point 

5.6.6.5.5 Attribute : location[0..1] : LR_PositionExpression 

location คือ ที่ตั้งของเครื่องหมายที่แสดงการวัดอางอิงเชิงเสน และเริ่มตนจากเสนที่อยู
ขางใต 

 LR_ReferenceMarker :: location[0..1] : LR_PositionExpression 

   
ภาพที่ 5-33 แผนภาพบริบท LR_ReferenceMarker 

5.6.6.6 LR_OffsetReference 
5.6.6.6.1 Semantics 

LR_OffsetReference นับเปนตัวอยางของชนิดการอางอิงแบบตั้งฉากกับแนวเสนโคง 
ใชในวิธีการอางอิงมีคาหลักๆ ทั้งหมดดังนี้  

1) “center line”  กึ่งกลางโครงสรางของทางหลวง  หรือการอางอิงเสนทางหลวง 
2) “edgeOfTravel” เขตนอกของชองการเดินรถทั้งหมด 
3) “edgeOfPavement” เขตขางนอกของชองทางการเดินรถซึ่งมีคุณภาพผิวถนนแบบ 
   ลาดยาว 
4) “rightOfWay” เขตทางขวาของถนน 
5) “curbFace”  ขอบดานหนาของถนน (ถนนตองเปนขอบสําหรับไวใช) 
6) “curbBack”  ขอบดานหลังของถนน (ถนนตองเปนขอบสําหรับไวใช) 
7) “edgeOfShoulder” เขตขางนอกของผิวถนนที่มีความแข็งแรง 
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8) “edgeOfBerm” เขตขางนอกของพื้นดินสําหรับโครงสรางถนน 
9) “walkwayInside” ขอบถนนทางเดินที่ใกลกับชองทางวิ่ง 
10) “walkwayOutside” ขอบถนนทางเดินที่ไกลทางวิ่ง 

5.6.6.7 LR_Feature 

LR_Feature คือ การอธิบายพฤติกรรม (behavioural) ของแบบใชพื้นฐานวิธีในการอางอิง
เชิงเสน โดยสวนมากมีการใช LRS โดยระบบ UML สําหรับ LR_Feature  แสดงดังภาพที่ 5-34 

 
ภาพที่ 5-34 แผนภาพบริบท LR_Feature 

5.6.6.8 LR_Element 
5.6.6.8.1 Semantics 

LR_Element เปนการอธิบายเสนโคงรากฐานซึ่งถูกนําเขาไปวัดระยะในระบบอางอิง
เชิงเสน โดยระบบ UML สําหรับ LR_Element  แสดงดังภาพที่ 5-35 

5.6.6.8.2 Role :datumMarkers[1..*] : LR_ReferenceMarker 

datumMarkers เปนการรวมเครื่องหมายตางๆ ตามรากฐานนี้ ลําดับการทําเครื่องหมาย 
คือการลงรอยกับลําดับ ซ่ึงเครื่องหมายจะสรางในการผานเขาที่ LR_Element จากเริ่มตนจนจบ 
ยกตัวอยาง การเพิ่มลําดับของระยะทางจาก “zero marker” 

 LR_Element :: datumMarkers[1..*] : LR_ReferenceMarker 
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ภาพที่ 5-35 แผนภาพบริบท LR_Element 

5.6.6.9 LR_OffsetExpression 
5.6.6.9.1 Semantics 

LR_OffsetExpressiom ใชเพื่ออธิบายระยะเสนตั้งฉากกับเสนโคง สําหรับอธิบาย
ตําแหนง โดยใชวิธีการอางอิงเชิงเสน โดยระบบ UML สําหรับ LR_OffsetExpression แสดงดัง
ภาพที่ 5-36 

5.6.6.9.2 Attribute : offsetReference : LR_OffsetReference 

offsetReference เปนการวัดระยะที่ตั้งฉากกับสวนโคงของตําแหนงที่สนใจ โดยคาที่
หายไปจะถูกอธิบายโดยการอางอิงแบบ offset (การวัดระยะทางโดยใชเสนตั้งฉากกับเสนโคง) 

 LR_OffsetExpression :: offsetReference : LR_OffsetReference 

5.6.6.9.3 Attribute : offset[0..1] : Measure 

ลักษณะขอกําหนดของ “offset ” คือเครื่องมือวัดของ “offset ” ของการบอกตําแหนง 
ส่ิงไมสมบูรณของคานั้น จะถูกอธิบาย โดยการหาตําแหนงที่การวัดระยะอางอิง 

 LR_OffsetExpression :: offset[0..1] : Measure 

 
ภาพที่ 5-36 แผนภาพบริบท LR_OffsetExpressiom 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

84

5.7 Navigation  
5.7.1 Semantics 

5.7.1.1 Package structure 

navigation เปนคลาสเสริม และเปนแบบอยางเพื่ออธิบาย การบริการระบบการนําหน
(navigation services) และการสนับสนุนขอมูล การติดตามยานพาหนะ(tracking) เปนกระบวนการ
ติดตามยานพาหนะในตําแหนงที่อยูในเครือขาย และเกี่ยวของขั้นตอนในเสนทาง การจัดเสนทางคือ
การคนพบสิ่งที่ดีที่สุด (ฟงกช่ันราคานอยที่สุด) ของเสนทางระหวางตําแหนงในเครือขาย ทางขาม
คือเสนทางที่บังคับตามกฎหมายซึ่งใชขามผานที่จุดแตละจุดในเสนทาง มีคําแนะนําตั้งแตเร่ิมตนจน
จุดสิ้นสุดของทาง การเขากันของการจัดการเสนทางอันไดแก เสนทาง(routing), เสนทางกลับ 
(route transversal) และการติดตามยานพาหนะ(tracking) ซึ่งรายละเอียดกลุมของระบบยอยสําหรับ
การนําหน แสดงดังภาพที่ 5-37 

 
ภาพที่ 5-37 แผนภาพบริบท Navigation Package 

5.7.1.2 Route 

route เสนทางที่แสดงเสนทางเปนไปได เพื่อใหยานพาหนะนําทางผานขามบางสวนของ
เครือขาย ตัวอยางโดยทั่วไปทางเรขาคณิตเสนทางนั้นไดแสดงดังภาพที่ 5-38 เสนทางประกอบดวย
สวนดังตอไปนี้ 
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a) โหนด ที่แสดงถูกนําเขาไปเปนจุดที่อยูในเครือขาย เชนเดียวกันกับจุดตัด 
b) ล้ิงค ที่ไมไดขัดเสนทางระหวางจุด กับการปรับตัว ซ่ึงชี้บอกไดวาทางเชื่อมเปนทางที่

ถูกตัดผาน 
c) turns ที่เกี่ยวของกับโหนดกับการเชื่อมทางเขา-ออก เปน 2 โหนด 
d) การหยุด ที่ประกอบดวยโหนดใดๆ หรือตําแหนงในการเชื่อมตอภายในเครือขาย 
 - การเริ่มตนของเสนทางนั้นคือ ประเภทของการหยุด 
 - จุดสิ้นสุดของเสนทางคือ ประเภทของการหยุด 

เสนทางสามารถถูกจัดลําดับไดดังตอไปนี้ 
1 ตําแหนงเริ่มตน 
2 ล้ิงคประกอบดวยตําแหนงเริ่มตนดังนี้ 
 - ถาเริ่มตนดวยโหนด ทางเชื่อม (link) ก็คือทางออกสําหรับโหนดนั้น 
 - ถาเริ่มตนดวยล้ิงคตําแหนง ลิงค (link) ก็คือล้ิงคซ่ึงเปนตําแหนงที่ถูกตั้งขึ้น 
2n+1  ทางแยก ซ่ึงจะรวมเอาทางเชื่อมกอนหนาเปนทางเขา และทางเชื่อมถัดไปเปน

ทางออก 
 2n ทางเชื่อมซึ่งเปนทางออกของทางแยกกอนหนา และเปนทางเขาของทางแยกถัดไป  

ภาพที่ 5-38 มีเสนโคงประกอบ ซ่ึงเปนเสนทางลักษณะเรขาคณิต เสนทางเริ่มตนที่ตําแหนง
บน element แรก (link) ของเสนโคงประกอบ และเดินทางตอมายังโหนดถัดไป โหนดนั้นสัมพันธ
กับทางแยก (turn) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงใหไปยังล้ิงคถัดไป และจะเปนอยางนี้จนกระทั่งล้ิงคสุดทาย 
เสนทางสิ้นสุดที่บางตําแหนงที่ล้ิงคสุดทายซึ่งเปนไปไดเปนโหนดสิ้นสุด 

 
ภาพที่ 5-38 เสนทางตัวอยางตําแหนงจุดเชือ่มไปยงัจุดอ่ืนๆ 
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5.7.1.3 Turns 

ทางเลี้ยว  หรือ  ทางแยก  คือคําจํากัดความของการเดินทางขามโหนดที่ เปนไปได 
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ  

- เสนทางเชื่อมที่จะเขามา 
- จุดเชื่อมโหนด 
- เสนเชื่อมที่จะออกไป 

นอกจากนี้ขอกําหนดของการที่ทําใหทางเลี้ยวสามารถสําเร็จไดตองเกี่ยวของกับทางเลี้ยว 
ซ่ึงสิ่งนี้ประกอบไปดวยบางสิ่งบางอยาง ไดแกชองทางถนนซึ่งเปนที่เชื่อมเขามาในทางเลี้ยวและ
อยางไรก็ตามอุปกรณที่ควบคุมจะตองออกจากที่นั่น 

5.7.1.4 Maneuver 

จะรวม turns ที่ถูกกฏหมาย ดวยจุดเชื่อมโยงที่เปนระยะชวงของมันเอง บางทางแยกจะเปน 
maneuver ดวยตัวมันเอง การรวมกันของทางแยกไมสามารถทําไดและผิดกฏหมาย และไมสามารถ
เปน maneuver ที่ผานไปได เมื่อยานพาหนะมาถึงจุดที่ตองตัดสินใจในเครือขายแลว ตัวเลือก
อันหนึ่งระหวาง maneuver ที่ถูกกฎหมาย จุดนั้นจะถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหยานพานะเคลื่อนที่ตอไปได 

5.7.1.5 Junctions 

ชุมทาง คือ จุดรวมของทางแยกทั้งหมดที่โหนดจุดหนึ่ง 

5.7.1.6 Links 

คือ โหนดระหวางโหนดโดยตรงซึ่งมีขอมูลเพิ่มเติมในการนําหน ทุกๆ โหนดจะมีอยางนอย 
2 ล้ิงค 

5.7.1.7 Network positions 

ตําแหนงของเครือขายเปนตําแหนงที่ไมไดระบุระบบพิกัด แตอางอิงสัมพันธกับวัตถุภายใน
เครือขาย สําหรับตําแหนงที่สัมพันธกับโหนดจะสามารถระบุตําแหนงไดดีเพียงพอแลว สําหรับ
โหนดลิ้งคจะบอกดานของถนน และการวัดระยะจะใชสําหรับระบุตําแหนงที่เจาะจงกับล้ิงคนั้น 
ระยะทางที่เปนธรรมชาติและปกติที่สุด คือความยาวตลอดลิ้งคจากจุดเริ่มตนซึ่งสัมพันธกับตําแหนง 
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5.7.2 Cost functions and algorithms  

มาตรฐานสากลนี้สวนใหญจะไดมาจากการตั้งสมมุติฐานวา วิธีการประยุตกใชจะใชลําดบัที่
รูจักกันดีอันหนึ่งเพื่อคนหาเสนทางที่ดีที่สุด (ระยะทางที่ส้ันที่สุด) โดยกราฟน้ําหนัก (weighted 
graph) ขั้นตอนวิธีพื้นฐานมี 2 แบบ คือ ขั้นตอนวิธีของดิสตรา (Dijkstra’s algorithm) และขั้นตอน
วิธีของเบลแมน-ฟรอด (Bellman-Ford’s algorithm) แตก็สามารถใชวิธีอ่ืนได ความเขาใจพื้นฐาน
ของลําดับขั้นตอนเหลานี้ใชประโยชนในการทําความเขาใจ การตัดสินใจบางอยางที่เกิดขึ้นในการ
กําหนดมาตรฐานสากลนี้ (ดูภาคผนวก B) 

วิธีการในตนแบบนี้เกี่ยวของกับหลักการของ Maneuver ซ่ึงจะสรุปผลรวมที่ถูกกฏของทาง
เล้ียว จากชวงระยะของมันไปเปนโหนดเดียวในกราฟดิสตรา 

สําหรับมาตรฐานสากลนี้ฟงกช่ันดานราคาจะถูกแบงเปนกลุมซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบงาย 
(simple) หรือแบบซับซอน (complex) ไมเคลื่อนที่ (static) การคาดการณ (predictive) หรือการ
เคลื่อนไหว (dynamic) ฟงกช่ันแบบงาย (simple) สามารถคํานวณและประมาณราคาในรูปแบบของ
เวลาหรือระยะทางไดงาย มันถูกใชสําหรับดูภาพของโลกไดอยางงายดาย แตจะตองทําหลายๆ คร้ัง
เพื่อสามารถรับรองไดแนนอนวาเปนการเลือกเสนทางที่ดีที่ สุด สวนฟงก ช่ันราคาซับซอน 
(complex) จะสรางภาพจําลองของโลกไดรายละเอียดขึ้น เพราะนําปจจัยหลายๆ อยางมาพิจารณาซึ่ง
จะซับซอนมากขึ้น ใชยากขึ้น แตจะใหผลลัพธที่เปนจริงมากขึ้น ในสถานการณธรรมดา ฟงกช่ัน
ราคาคงที่ (static) จะใหคาเฉลี่ยของราคาและจะคืนคําตอบเดียวกันโดยไมสนใจเวลาที่แทจริงที่
จํากัดเปาหมาย ฟงกช่ันการคาดคะเนราคา จะนําเวลามาคิดแตจะอยูในรูปของคาเฉล่ียลําดับ และไม
คืนคาปจจุบันได โดยจะขึ้นอยูกับประวัติในชวงเวลายาวนานของลิงค และจะถูกแบงเปนองศาใน
รูปแบบของวันและวันที่ (วันของสัปดาห, รูปแบบของวัน) ฟงกช่ันราคาเคลื่อนไหว (dynamic) จะ
นําตัวแปรเวลาจริงมาใชและจะปรับแกระยะลิงคและโหนด ตามตัวแปรที่คาดคะเนเปนลําดับ แตใน
ที่สุดจะขึ้นอยูกับคาของตัวแปรเหลานี้ตามเวลาที่แทจริงของการขามผาน (traverse) ฟงกช่ันราคา
เคลื่อนไหว (dynamic) จะใชขอมูลเวลาที่แทจริง และสามารถใชสําหรับเสนทาง dynamic ซ่ึง
ปรับแกเสนทางตามสภาพการจราจร และถนนในขณะนั้น 

การบริการนําทางจะมีระดับของการบริการหลายระดับขึ้นอยูกับรูปแบบของการวัดที่
รองรับและรูปแบบฟงกช่ันดานราคาที่ใช 
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การบริการนําทางขั้นพื้นฐานจะรองรับฟงกช่ันดานราคาอยางนอยที่สุดกับระยะทาง และ
เวลาเฉลี่ยที่คาดหวัง 

การบริการคาดคะเนการเดินทางเปนบริการพื้นฐานซึ่งสามารถเลือกเวลาของวันที่ตองการ 
และวันที่ในบัญชีสําหรับการคาดการณเวลาของการเดินทาง 

การบริการแบบเวลาจริง (real time) เปนบริการการคาดคะเนซึ่งสามารถดูสภาพการจราจร
และถนน และสามารถกําหนดเสนทางใหมตามขอมูลในขณะนั้นๆ 

การบริการจุดหยุดหลายจุดเปนพื้นฐานและเปนสิ่งที่สามารถคาดการณได และมีการบริการ
แบบเวลาจริง ที่สามารถที่จะจัดการการหยุดหลายๆ จุดไดตามเสนทาง 

ตัวนําทางมีความซับซอนซึ่งประกอบไปดวย ราคาที่ตั้งอยูพื้นฐานของกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับเสนทางที่ขาม อยางเชน ราคา stoping ที่อยูบนทางหยุดนั้นๆ 

แตละบริการอาจจะตองการขอมูลเพิ่มเติม ที่เปนบริการพื้นฐาน อาจจะตองการบริการเพิ่ม
จากขางนอกเพื่อเพิ่มขอมูลใหมากขึ้น ดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 สรุปชนดิของการบริการนําหน 
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5.7.3 Package: Navigation Service 
5.7.3.1 Semantics 

navigation service เปนคลาสที่อธิบายบริการอยางแทจริงดวยตัวของมันเอง บริการพื้นฐาน
ในการนําหนนั้นไดถูกวาดใน ระบบ UML แสดงดังภาพที่ 5-39 

   
ภาพที่ 5-39  Service 

5.7.3.2 NS_NavigationService 
5.7.3.2.1 Semantics 

NS_NavigationService เปนตัวแปรกลางเพื่อการนําหนและการติดตามยานพาหนะ
แบบเปาหมายเดี่ยว  โดยระบบ UML สําหรับ LR_OffsetExpression แสดงดังภาพที่ 5-40 

5.7.3.2.2 Attribute : capabilities[0..*] : NS_RouteRequestType 

capabilities เปนประเภทของความตองการเพื่อสามารถที่จะจัดการได 
 NS_ BasicNavigationService :: capabilities[0..*] : NS_RouteRequestType 

5.7.3.2.3 Operation : route 

route  เปนการเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑเสนทางผานไปยังความตองการซึง่เปน
ขอคิดเห็นที่ดีที่สุดสําหรับกฏเหลานี้ 

 NS_ BasicNavigationService :: 
  route(targets : NS_RouteRequest) : NT_RouteResponse 
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5.7.3.2.4 Operation : capabilities 

capabilities คือ ลําดับตามชนิดของเสนทาง  ซ่ึงเปนการจัดการอยางเหมาะสมโดย
บริการที่กําลังสนับสนุนการเชื่อมโยงนี้ 

 NS_NavigationService :: 
  capabilities() : Sequence<NS_RouteRequestType> 

 
ภาพที่  5-40 แผนภาพบริบท NS_NavigationService 

5.7.3.3 NS_RouteRequest 
5.7.3.3.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_RouteRequest คือ ความตองการนําทางที่เจาะจงจุดเริ่มตน, 
waypoint และจุดหมายปลายทาง ของเสนทางความตองการนั้น ฟงกช่ันดานราคาที่ใชจะใช
พื้นฐานของกฏเกณฑทั่วไป ขึ้นอยูกับความสามารถในการรองรับของเสนทางที่บริการ 
คุณสมบัติอ่ืนๆที่เพิ่มเขามา โดยระบบ UML สําหรับ NS_RouteRequest แสดงดังภาพที่ 5-41 

5.7.3.3.2 Attribute :routeRequstType [1..*] : NS_RouteRequstType 

NS_RouteRequestType เปนตัวช้ีบอกชนิดของการเปนอยูความตองการที่ทํา ตัวช้ี
ประเภท “basic” และ “complex” ไมสามารถใชรวมกันได โดย “complex” เปนชนิดความ
ตองการที่ฟงกช่ันดานราคาเปนการเจาะจง ตัวช้ีประเภท “preditive” จะตองการเวลาสําหรับ
เวลาที่ออกไปจากที่หนึ่ง หรือ เวลาที่มาถึง ตัวช้ีประเภท “dynamic” จะตองการเจาะจงดานการ
ปรับเวลา 

  NS_RouteRequest :: routeRequestType [1..*] : NS_RouteRequestType 
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5.7.3.3.3 Attribute : vehicle :NT_Vehicle 

vehicle เปนตัวช้ีประเภทของยานพาหนะสําหรับเสนทางที่กําลังตองการ เปนสิ่งที่
จําเปนตองรูวาการบริการเสนทางสามารถตรวจสอบการตอตานของ ทางเชื่อม ทางเลี้ยว และ
ทางลัด 

 NS_RouteRequest :: vehicle : NT_Vehicle 

5.7.3.3.4 Attribute : wayPointList[1..*] : NT_WayPointList 

way point list  เปนจุดเริ่มตนและจุดหยุดทั้งหมดในเสนทางนั้นๆ ความหลากหลาย
ของจุดอาจจะแสดงเสนทางที่มีลําดับซับซอน ซ่ึงจะมีการรายงานดวยตัวของมันเอง 

 NS_RouteRequest :: wayPointList[1..*] : NT_WayPointList 

5.7.3.3.5 Attribute : avoidList : NS_AviodList 

avoidList เปนการอธิบายถึงรายการที่หลีกเลี่ยงในเสนทางที่ตองการ 
 NS_ComplexRouteRequest :: avoidList : NS_AvoidList 

5.7.3.3.6 Attribute : departureTime[0..1]:TM_Period 

departure time คือชวงของเวลาที่มีการวางแผนกอนที่ทําการนําทาง เวลาที่ออก หรือ
เวลาที่มาถึงจะระบุในกรณีที่มีความตองใชสําหรับการคาดการณหรือการดูการเปลี่ยนแปลง
ของเสนทาง 

 NS_RouteRequest :: departureTime[0..1] : TM_Period 

5.7.3.3.7 Attribute : arrivalTime[0..1] : TM_Period 

arrival time คือชวงของเวลาที่มีการวางแผนกอนที่ทําการนําทาง เวลาที่ออก หรือเวลา
ที่มาถึงจะระบุในกรณีที่มีความตองใชสําหรับการคาดคะเนหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของ
เสนทาง 

 NS_RouteRequest :: arrivalTime[0..1] : TM_Period 
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5.7.3.3.8 Attribute : costFunction[0..1] : NS_CostFunctionCode= “distance” 

cost function เปนการระบุฟงกช่ันดานราคาเพื่อนํามาใชในการเลือกเสนทาง 
 NS_RouteRequest :: costFunction[0..1] : NS_CostFunctionCode = "distance" 

5.7.3.3.9 Attribute : preference[0..*] : NS_RoutePreference 

preference คือการเสนอผูใชสําหรับเสนทางที่ตองการ 
 NS_RouteRequest :: preferences[0..*] : NS_RoutePreferences 

5.7.3.3.10 Attribute :advisories[0..*] : NT_AdvisoryCategory 

คือ ประเภทของการรายงานของเสนทาง 
 NS_RouteRequest :: advisories[0..*] : NT_AdvisoryCategory 

5.7.3.3.11 Attribute : isDynamic : Boolean 

isDynamic เปนการระบุ หรือ ความตองการที่ถูกบันทึกสําหรับการปรับเปลี่ยนแปลง 
 NS_RouteRequest :: isDynamic: Boolean = “FALSE” 

5.7.3.3.12 Attribute : refreshInterval : TM_Duration 

refreshInterval คือ คาความตอเนื่องมากที่สุดระหวางความซับซอนการคํานวณของ
เสนทางที่สรางเสร็จแลว 

  NS_RouteRequest :: refreshInterval : TM_Duration 

5.7.3.3.13 Attribute : returnRouteInstructions : Boolean 

returnRouteInstructions คือ การระบุหรือระบบคําแนะนําที่ควรจะกลับเสนทางที่
ตองการ 

  NS_RouteRequest :: returnRouteInstructions : Boolean 

5.7.3.3.14 Attribute : returnRouteMaps : Boolean 

returnRouteMaps คือการระบุระบบของแผนที่ที่ควรจะคืนกลับเสนทางที่ตองการ 
  NS_RouteRequest :: returnRouteMaps : Boolean 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

93

5.7.3.3.15 Attribute : returnRoteGeometry : Boolean 

returnRoteGeometry เปนการระบุหรือการสรุปทางเรขาคณิตที่ควรจะคืนกลับเสนทาง
ที่ตองการ 

  NS_RouteRequest :: returnRouteGeometry : Boolean 

5.7.3.3.16 Role : costFunction : NS_CostFunction 

costFunction ตัวช้ีฟงกช่ันดานราคา 
  NS_ComplexRouteRequest :: costFunction : NS_CostFunction 

 
ภาพที่ 5-41 แผนภาพบริบท NS_RouteRequest 
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5.7.3.4 NS_Instruction 
5.7.3.4.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_Instruction เปนการอธิบายการแนะนําเสนทางเดียว คําแนะนํานี้
ครอบคุมหลายทางที่ถูกกฏหมาย (maneuver)  เชนการเลี้ยวขาวและเลี้ยวซายทันที ตัวอยาง
เสนทางลัดที่ถูกกฏหมาย (maneuver) จะถูกแบงโดย “long” เสนทางที่ถูกนําทางนั้นโดย
คําแนะนํา โดยคําแนะนํานั้นถูกตองการในเสนทางลัดที่ถูกกฏหมายแตละเสน  ไมสามารถ
จัดการเปนเสนทางหลายๆ เสนได โดยระบบ UML สําหรับ NS_RouteRequest แสดงดังภาพที่ 
5-42 

5.7.3.4.2 Role : maneuver : NS_Maneuver 

maneuver ถูกจัดการดวยการใหคําแนะนํา 
  NS_Instruction :: maneuver : NS_Maneuver 

5.7.3.4.3 Attribute : cost : Measure 

measure เปนการคํานวณราคาสําหรับเสนทางลัดที่ถูกกฏหมาย (maneuver) และการ
ตามไปตามลิ้งค ยกตัวอยางเชน คําแนะนําบอกวา “เล้ียวขวา และไปอีก 40 กิโลเมตร” ซ่ึงใน
กรณีนี้คาที่ใหเปนคาระยะทางพื้นฐานของฟงกช่ันดานราคาคือ 40 กิโลเมตร 

  NS_Instruction :: cost : Measure 

5.7.3.4.4 Attribute : action[0..1] : CharacterString 

action คือการอธิบายปฏิกริยาที่นําไปสูการนําทางผานการเกี่ยวของกับเสนทางลัดที่ถูก
กฏหมาย 

  NS_Instruction :: action[0..1] : CharacterString 

5.7.3.4.5 Attribute : advisory[0..*] : NT_Advisory 

advisory คือรายงานที่เกี่ยวของกับเสนทางลัดถูกกฏหมาย(maneuver) ที่ถูกจัดการโดย
การใหคําแนะนํา 

  NS_Instruction :: advisory[0..*] : NT_Advisory 
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5.7.3.4.6 Operation : renderAsMap 

renderAsMap  คือการสรางรูปแบบคําแนะนํา ดวยขอมูลแผนที่ที่แสดงความเกี่ยวของ
เสนทางลัดถูกกฏหมาย(maneuver) 

  NS_Instruction :: renderAsMap(scale : Scale) : Map 

5.7.3.4.7 Operation : renderAsVoice 

การสรางรูปแบบคําแนะนํา ดวยขอมูลเสียง 
  NS_Instruction :: renderAsVoice() : VoiceStream 

5.7.3.4.8 Operation : renderAsText  

renderAsText คือการสรางรูปแบบคําแนะนําดวยขอความ 
  NS_Instruction :: renderAsText() : CharacterString 

5.7.3.4.9 Operation : renderAsGroundLevelView 

renderAsGroundLevelView คือ การสรางรูปแบบคําแนะนําดวยระดับภาพระดับ
พื้นผิว 

 NS_Instruction :: renderAsGroundLevelView() : Image 

   
ภาพที่ 5-42 แผนภาพบริบท NS_Instruction 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

96

5.7.3.5 NS_InstructionList 
5.7.3.5.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_InstructionList เปนลําดับของคําแนะนํา โดยระบบ UML สําหรับ 
NS_RouteRequest แสดงดังภาพที่ 5-43 

5.7.3.5.2 Role: instruction[1..*] : NS_Instruction 

NS_Instruction เปนการรวมคําแนะนําในรายการ ( list) 
  NS_InstructionList :: instruction[1..*] : NS_Instruction 

5.7.3.5.3 Attribute : route : NT_Route 

Route เปนการอธิบายเสนทาง ซ่ึงเปนการจัดการของคําแนะนําในรายการที่จะ
ดําเนินการ 

 NS_InstructionList :: route : NT_Route 

5.7.3.5.4 Operation : renderAsMap 

การปฏิบัติการ renderAsMap คือการสรางรูปแบบรายการคําแนะนํา ที่เกี่ยวของกับ
ลําดับขอมูลของแผนที่ 

 NS_Instruction :: renderAsMap(scale : Scale) : Sequence<Map> 

5.7.3.5.5 Operation : rederAsVoice 

rederAsVoice คือการสรางรายการคําแนะนําของลําดับขอมูลเสียง 
 NS_Instruction :: renderAsVoice() : Sequence<VoiceStream> 

5.7.3.5.6 Operation : renderAsText 

renderAsText คือ การสรางรูปแบบรายการคําแนะนําดวยขอความ  
 NS_Instruction :: renderAsText() : Sequence<CharacterString> 
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5.7.3.5.7 Operation : rederAsGroundLevelView 

rederAsGroundLevelView คือ การสรางรายการคําแนะนําตามลําดับของภาพระดับพื้น 
 NS_Instruction :: renderAsGroundLevelView() : Sequence<Image> 

   
ภาพที่ 5-43 แผนภาพบริบท NS_InstructionList 

5.7.3.6 NS_RuteRespone 
5.7.3.6.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_RuteRespone ประกอบดวยขอมูลคําแนะนําที่ถูกเรียกขอ สําหรับ
การบริการการนําหน โดยระบบ UML สําหรับ NS_RuteRespone แสดงดังภาพที่ 5-44 

5.7.3.6.2 Attribute : request[0..1] : NS_RouteRequst 

Request ประกอบดวยขอมูลคําแนะนําที่ถูกเรียกขอ เปนสาเหตุใหเสนทางมีการเกิดขึ้น  
มันสามารถถูกจํากัดถาไมมีชองของความสับสน 

  NS_RouteResponse :: request[0..1] : NS_RouteRequest 

5.7.3.6.3 Attribute : route [0..*] : NT_Route 

route ประกอบดวยขอมูลคําแนะนําที่ถูกเรียกขอ (ถามิใชความผิดพลาดที่ถูกคนพบใน
การรองขอ ดังนั้นเสนทางจะปองกันจากการเริ่มคํานวณ) 

  NS_RouteResponse :: route[0..1] : NS_Route 
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5.7.3.6.4 Role : rendering [0..*] : NS_RenderingResponse 

rendering  ประกอบไปดวย เสนทางที่ตองการสราง (ยกเวน ความผิดพลาด (error) ที่
พบนั้นมีการจํากัดเสนทางจากการคํานวณ)  

 NS_RouteResponse :: rendering[0..*] : NS_RenderingResponse 

      
ภาพที่ 5-44 แผนภาพบริบท NS_RuteRespone 

5.7.3.7 NS_CostedTurn 
5.7.3.7.1 Semantics 

คลาส “NS_CostedTurn”   ถูกใชเพื่อแสดงทางเลี้ยวที่คํานวณราคาตามที่แสดง ฟงกช่ัน
ดานราคา โดยระบบ UML สําหรับ NS_CostedTurn แสดงดังภาพที่ 5-45 

5.7.3.7.2 Role : CostFunction : NS_CostFunction 

cost function เปนการแสดงถึง CostFunction ใชการคํานวณราคาของการเลี้ยว 
  NS_CostedTurn :: costFunction : NS_CostFunction 

5.7.3.7.3 Role : Turn :NT_Turn : NT_Turn 

turn แสดงถึง turn ที่แสดงคาทางเลี้ยวพรอมกับคาทางออก (หรือที่ยังไมไดคํานวณ) 
  NS_CostedTurn :: turn : NT_Turn 

5.7.3.7.4 Attribute : cost : Measure 

cost เปนคา turn ตามฟงกช่ันดานราคาที่ใหไวตามความสัมพันธของฟงกช่ันดานราคา  
(cost function) 

  NS_CostedTurn :: cost : Measure 
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ภาพที่ 5-45 แผนภาพบริบท NS_CostedTurn 

5.7.3.8 NS_RenderingService 
5.7.3.8.1 Semantics 

NS_RenderingService เปนการกําหนดพื้นที่ 2 อยางที่ตองการซึ่งจะแสดงการคํานวณ
เสนทาง ในรูปแบบที่เปนไปไดและเหมาะสมสําหรับผูใช โดยระบบ UML สําหรับ 
NS_RenderingService แสดงดังภาพที่ 5-46 

5.7.3.8.2 Operation :render 

render เปนการแปลเสนทางเปนเสนทางเดียวหรือมากวา โดยการวาดขึ้นมาอยาง
เหมาะสม 

  NS_RenderingService :: 
 render(request : NS_RenderingRequest) : NS_RenderingResponse 

 
ภาพที่ 5-46 แผนภาพบริบท NS_RenderingService 
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5.7.3.9 NS_RenderingRequest 
5.7.3.9.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_RenderingRequest เปนรูปแบบที่ตองการแปลเสนทางไปเปน
เสนทางเดียวหรือมากกวาเพื่อใชไดกับเสนทางเพื่บริการนําหน โดยระบบ UML สําหรับ 
NS_RenderingRequest แสดงดังภาพที่ 5-47 

5.7.3.9.2 Attribute : route : NT_Route 

route เปนการกําหนดเสนทางเพื่อสรางรูปแบบหรือวาดขึ้นมา 
  NS_RenderingRequest :: route : NT_Route 

5.7.3.9.3 Attribute : type[1..*] : NS_RenderingType 

type เปนการกําหนดชนิดของการวาดภาพที่ตองการ  
 NS_RenderingRequest :: type[1..*] : NS_RenderingType 

 
ภาพที่ 5-47 แผนภาพบริบท NS_RenderingRequest 

5.7.3.10 NS_RenderingResponse 
5.7.3.10.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_RenderingResponse ประกอบดวยวิธีการแสดงใหเหมือนกับ
เสนทาง โดยระบบ UML สําหรับ NS_RenderingRequest แสดงดังภาพที่ 5-48 

5.7.3.10.2 Attribute : map [0..1] : Sequence<Map> 

map ประกอบดวยเสนทางที่แสดงถึงความตอเนื่องกับแผนที่ 
  NS_RenderingResponse :: map[0..1] : Sequence<Map> 
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5.7.3.10.3 Attribute : voice [0..1] : Sequence<ViceStream> 

voice ประกอบดวยเสนทางที่แสดงถึงความตอเนื่องของเสนทางน้ํา 
  NS_RenderingResponse :: voice[0..1] : Sequence<VoiceStream> 

5.7.3.10.4 Attribute : text [0..1] : Sequence<CharacterSrting> 

text ประกอบดวยเสนทางที่แสดงลําดับของตัวอักษร 
  NS_RenderingResponse :: text[0..1] : Sequence<CharacterString> 

5.7.3.10.5 Attribute : groundLevelView[0..1] : Sequence<Image> 

groundLevelView ประกอบดวยเสนทางที่แสดงถึงลําดับของภาพระดับพื้นผิว 
  NS_RenderingResponse :: groundLevelView [0..1] : Sequence<Image> 

5.7.3.10.6 Attribute : instructionList [0..1] : NS_InstructionList 

instructionList ประกอบดวยเสนทางที่แสดงลําดับของวิธีการแตละอยางเกี่ยวของกับ
เสนทางของเสนทางลัดที่ถูกกฏหมาย ในเสนทางยอนกลับ 

  NS_RenderingResponse :: instructionList[0..1] : NS_InstructionList 

   
ภาพที่ 5-48 แผนภาพบริบท NS_RenderingResponse 
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5.7.3.11 NS_RederingType 

NS_RederingType เปนโคดประเภทของความสะดวกในการวาดภาพตลอดจนการใช
บริการโดยระบบ UML สําหรับ NS_RederingType แสดงดังภาพที่ 5-49 

   
ภาพที่ 5-49 แผนภาพบริบท NS_RenderingType 

5.7.3.12 NS_CostedLink 
5.7.3.12.1 Semantics 

คลาส NS_CostedLink ใชเพื่อแสดงการเชื่อมตอที่ไดกําหนดเปนคาพื้นฐานที่ขึ้นกับ
ฟงกช่ันดานราคา เพื่อคํานวณเสนทางเดิมที่มีคานอยที่สุด โดยระบบ UML สําหรับ 
NS_CostedLink แสดงดังภาพที่ 5-50 

5.7.3.12.2 Role : CostFunction : NS_CostFunction 

CostFunction เปนการเชื่อมคาตอไปจนถึงแผนที่ที่ใชในการคํานวณคาถวงน้ําหนัก 
  NS_CostedLink :: costFunction : NS_CostFunction 

5.7.3.12.3 Role : link : NT_Link 

link เปนการเชื่อมคาการเชื่อมนี้กับคาเชื่อมคาเชื่อมขางใต 
  NS_CostedLink :: link : NT_Link 

5.7.3.12.4 Attribute : totalCost : Measure 

totalCost เปนการแสดงคาของการเชื่อมตอทั้งหมดกับเสนทาง 
  NS_CostedLink :: totalCost : Measure 
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ภาพที่ 5-50 แผนภาพบริบท NS_CostedLink 

5.7.3.13 NS_CostFunctionCode 

NS_CostFunctionCode เปนการนับชนิดของ cost function ที่สนับสนุนโดยบริการชี้แจง
รหัสเวอรช่ันนี้ คาเริ่มตนเปนคา “distance”, “time”, และ “number” โดยระบบ UML สําหรับ 
NS_CostFunctionCode แสดงดังภาพที่ 5-51 

   
ภาพที่ 5-51 แผนภาพบริบท NS_CostFunctionCode 

5.7.3.14 NS_RouteRequstType 

NS_RouteRequstType เปนชนิดของเสนทางที่ตองการ มีคาเปน “basic” , “dynamic” และ 
“complex”โดยระบบ UML สําหรับ NS_RouteRequstType แสดงดังภาพที่ 5-52 

   
ภาพที่ 5-52 แผนภาพบริบท NS_RouteRequstType 
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5.7.4 Package : Cost Function 
5.7.4.1 Semantics 

5.7.4.1.1 Basic contents 

cost function ประกอบดวยคลาส (classes) และชนิด (types) ตางๆ ไวอธิบาย ฟงกช่ัน
ดานราคา (cost function) ที่ใชในเสนทางเปาหมาย 

5.7.4.1.2 Standard Variables 
- Semantics 

ราคาของการจัดการเสนทาง(ซ่ึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด)จะคํานวณไดจาก
คุณสมบัติและการวัดที่จัดเก็บไวสําหรับ link และ maneuver  โดย section นี้จะกลาวถึงตัวแปร 
ซ่ึงจะปรากฎภายในนิยามของผูใชหรือฟงกช่ันราคามาตรฐาน  กลไกสําหรับการจัดเก็บหรือ
การคํานวณ  ตัวแปรเหลานี้จะแปรผันสนับสนุนกันและกัน  คุณสมบัติเหลานี้จะถูกจัดเก็บ
โดยตรงเปนคุณสมบัติบนวัตถุที่สัมพันธกันหรือจะไดมาจากบริการอื่นบางอัน ยกตัวอยางเชน 
ขอมูลการจราจร หรือบริการบอกสภาพการเดินทาง  เสนทาง(dynamic routing) จะมีความไว
กับขอมูลแบบ real-time แตเสนทางแบบสถิตยหรือแบบการคาดการณลวงหนาตามนิยามนั้น
มักจะใชคาเฉลี่ยสําหรับตัวแปรแบบขึ้นกับเวลา ยกตัวอยางเชน การเดินทางหรือเวลาที่ตองรอ
คอย 

- Distance 

ระยะทางที่เดินทางตลอดทั้ง linkเปนขั้นพื้นฐานที่สุดของตัวแปรทั้งหมด  และมักจะ
เปนพื้นฐานสําหรับการคํานวณตัวแปรอื่นๆดวย  ระยะทางหรือวาความยาวที่แทจริงไดนิยามไว
บน GM - Curve ใน ISO 19107:2002 โดยเสนโคง directed curve แตละเสน(link)นี้สามารถจะ
วัดระยะทางตลอดเสนโคงนี้ไปทุกๆตําแหนงของเสนโคงได 

สมมติฐานขั้นพื้นฐานคือ ระยะทางนี้สัมพันธกับ link เทานั้น  maneuver จะหาความ
ยาวของมันไดจากผลรวมของระยะความยาวของ link ทั้งหมดที่รวมเขาไว ทางแยก(turn)ซ่ึง
เปน maneuver ดวยตัวมันเองอยูแลวและไมขึ้นอยูกับเสนทางกอนหนาของยานพาหนะไปยงัจดุ
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นั้นมีระยะความยาวเปนศูนย (0,0)  Node จะถูกพิจารณาเปนสิ่งที่ไมมีมิติดังนั้นก็จะมีระยะทาง
เปนศูนย(zero) 

- Time 

เวลาในการเดินทาง(travel time)ไปตําแหนง link จากจุดโหนดเริ่มตน(start node) เปน 
ตัวแปรพื้นฐานลําดับที่ 2  สมมติฐานที่เกี่ยวเนื่องกันมากที่สุดคือ link จะมีความเร็วเฉลี่ยคงที่
สัมพันธกับ link นั่นคือทําใหเวลาในการเดินทาง(travel time)เปนอัตราสวนกับระยะทางตลอด 
link  จริงๆแลวสมมติฐานอยางงายก็มักจะเพียงพออยูแลว  แตในพื้นที่ชนบทความเร็วเฉลี่ย
มักจะไมเปนคาคงที่  ดวยเหตุผลนี้เวลาอาจจะแปรผันกับระยะทางไมเปนแบบเชิงเสน   

- Stopping time 

maneuver , แยก(turn) และ link จะมีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยของเวลาที่ตองหยุดหรือ
เวลาที่ตองหยุดในขณะนั้น  ยกตัวอยางเชน การลาชาของกลไกการควบคุมการจราจร (เชน ไฟ
จราจร) 

- Speed 

ความเร็ว, เวลา และระยะทาง ทั้ง 3 อยางมีความสัมพันธกันอยางเห็นไดชัดและมีเพียง 
2 อยางเทานั้นที่จําเปนตองจัดเก็บ  โดยอยางที่ 3 จะถูกคํานวณโดยสูตรที่รูจักกันทั่วไป 

- Speed limits 

การบังคับเปนสิ่งที่สําคัญในการนําหน  อยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ กฎหมาย(หรือ
ทางรูปธรรมที่เปนไปได) ซ่ึงจํากัดความเร็วบน link หรือ maneuver 

- Slope 

ถนน รางหรือ link การเดินทางแบบอื่นสวนใหญจะถูกออกแบบมาภายใตขอจํากัดทาง
ความลาดชัน(slope) และสําหรับยานพาหนะบางประเภทความลาดชันของ link ภายในขอจํากัด
นี้จะมีผลกระทบกับฟงกช่ันราคานอยมาก ตรงกันขามกับยานพาหนะขนสงสินคาขนาดใหญซ่ึง
จะถูกความลาดชัน(slope)สงผลกระทบไดหลายทาง หนึ่งในขอบังคับพื้นฐานของยานพาหนะ
ทั่วไปมากที่สุด คือ การจํากัดความลาดชัน (limit on slope) 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

106

- Link capacity 

ความสามารถของ link คือ พิกัดของ link ในรูปของการจราจรที่สามารถเปนได
โดยสะดวก มันขึ้นอยูกับขนาดของ link ,จํานวนชองจราจร (lane), ทางแยกออกไป(sink-
outgoing turn) และทางแยกเขามา(source-incoming turn) ซ่ึงสัมพันธกับ link โดยสมมติฐาน
ทั่วไปคือ link ยิ่งใกลกับความสามารถของมัน การจราจรที่เคลื่อนที่ผานยิ่งชาลง 

- Link volume 

คุณสมบัติแบบชั่วคราวนี้แทนปริมาณการจราจรบน link ในขณะนั้น ซ่ึงมีการวัด
เชนเดียวกันกับความสามารถรวมของมัน 

- Link average volume 

คุณสมบัตินี้แทนปริมาณความจุของการจราจรบน link โดยเฉลี่ยซ่ึงมีการวัด
เชนเดียวกันกับความสามารถรวมของมัน 

- Link peak volume 

คุณสมบัตินี้แทนปริมาณการจราจรบน link สูงสุดทั่วไปซึ่งมีการวัดเชนเดียวกันกับ
ความสามารถรวมของมัน 

- Stopping time 

คุณสมบัติหนึ่งของทางแยก(turn) ซ่ึงบอกถึงเวลาที่หยุดที่คาดไว(หรือเวลาเฉลี่ยใน
ขณะนั้น)ซ่ึงสัมพันธกับทางแยก(turn) 

- Conditions 

สภาพเปนคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับ link หรือ turn ซ่ึงจะมีผลกระทบเชิงลบตอ
ความสามารถของ link  โดยสภาพที่กลาวนี้ไดแก 

- สภาพอากาศ 
- เหตุการณสําคัญหรือเหตุที่ไมเกิดขึ้นในสภาวะทั่วไป 
- พื้นที่ที่มีการกอสราง 
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- Tolls 

การใชดานเก็บคาผานทางกับจุดที่เลือกเฉพาะ(node ในกราฟ dijkstra) เปนประเด็นที่
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม คาผานทาง(โดยปกติจะเปนคาใชจายที่สํารองไว) ไมควรจะรวมกับ
ฟงกช่ันราคาที่จุดซึ่งการตัดสินใจเขาดานเก็บคาผานทางซึ่งยอนกลับไมไดแลว ในอเมริกาจุดที่
ใชกันมากที่สุดคือจุดทางออกซึ่งเปนจุดที่การตัดสินใจไปยังจุดออกถัดไปเกิดขึ้นแลว ที่จุดนี้
ความแตกตางของคาผานทางระหวางจุดทางออก 2 จุดจะถูกรวมเขากับคาใชจายสํารองของการ
เดินทาง(สมมติวาคาผานทางถูกนับไปยังฟงกช่ันคาใชจายที่ถูกเลือกไว)  ในกรณีที่มีทางเลือกที่
ไมตองผานดานเก็บคาผานทาง คาผานทางไมสามารถใชในการคํานวณความเหมาะสมทาง
พีชคณิตเพียงอยางเดียวได การมีวัฏจักรคาใชจายเปนศูนย(zero-cost) (ดู ISO 19107:2002 – 
closed curves) จะปอนการคํานวณทางพีชคณิตไดอยางมีประสิทธิภาพแบบไมรูจบ 
(infinite loop) 

5.7.4.1.3 Simple cost functions 
- Basic 

ฟงกช่ันคาใชจายแบบ “พื้นฐาน” เปนหนึ่งในหลายๆฟงกช่ันคาใชจายแบบคงที่(ไม
แปรผันกับเวลา) ซ่ึงถูกใชในการเสนทางที่กําหนดทั่วไป โดยทั่วไปฟงกช่ันนี้คือเวลาและ
ระยะทาง 

ฟงกช่ันคาใชจายที่งายที่สุดคือระยะทาง  มันเปนฟงกช่ันที่คงที่มาก จะเปลี่ยนแปลงก็
ตอเมื่อเครือขายถูกปรับปรุงแกไขไปเทานั้น  การกําหนดเสนทางที่ยึดระยะทางเปนหลักจะ
ใชไดอยางจําเปนกับชวงที่มีชีวิตของเวอรช่ันลาสุดของเครือขาย  มันไมตองการการสนับสนุน
จาก node  สําหรับเสนทาง node-to-node แตละ link จะมีระยะทางรวมทั้งหมด  สําหรับเสนทาง 
position-to-position ซ่ึงใช link โดยที่แยกมาโดยเฉพาะ ระยะทางจากจุดใดๆบน link ไปยัง
จุดสิ้นสุดจะถูกคํานวณออกมา(ตาม ISO 19107:2002) การใชความสามารถนี้จะสามารถให
ใชไดตอเมื่อความถูกตองแมนยําของฟงกช่ันระยะทางเชนเดียวกับขอมูลที่ถูกตองแมนยํา 

ฟงกช่ันที่งายที่สุดอันถัดมาก็คือ เวลาของการเดินทาง  สําหรับ link ส้ันๆ มันเปนสิ่ง
สมเหตุสมผลในการสมมติวาความเร็วเฉลี่ยตลอด link มีคาใกลเพียงพอเพื่อเปนการคงความ
แมนยําของเวลาที่ประมาณเอาไว และเพื่อแนใจวาเสนทางที่เลือกไวสุดทายเหมาะสมที่สุด  
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สําหรับเสนทางที่ยาวขึ้นมันจําเปนจะตองคงระยะของ link ที่บอกทั้งคาเวลาเฉลี่ยเพื่อไปยัง
ตําแหนง หรือความเร็วเฉลี่ยที่ตําแหนงนั้น(คาของทั้งสองอยางสามารถหาไดจากอันใดอันหนึ่ง) 

เวลาในการเดินทางสามารถนําไปพิจารณาจากแงมุมทางรูปธรรมของเสนทางและ
ขอจํากัดทางยานพาหนะดวย ฟงกช่ันทั้งสองที่กลาวมาสามารถประมาณคาใชจายที่แทจริงใน
บางระดับของการประกันแนนอน 

- Predictive 

ฟงกช่ันคาใชจายแบบ “การคาดการณลวงหนา” เปนฟงกช่ันคาใชจายแบบไมคงที่
(non-static) หรือแบบแปรผัน(dynamic) ซ่ึงไมไดใชขอมูลแบบ real-time  โดยทั่วไปเปน
คาเฉลี่ยซ่ึงขึ้นอยูกับชวงเวลาของวัน, ชนิดของวัน, ชวงเวลาของปหรือองคประกอบการ
คาดการณที่นํามาใช  เนื่องจากไมจําเปนตองใชขอมูล real time ของเวลาใดๆ และจะยอนกลับ
ไปยังเสนทางที่เหมาะสมที่สุดอันเดิม(ขึ้นอยูกับความสามารถทางพีชคณิตในการทํา) โดยไม
สนใจวาเมื่อไรที่มันจะถูกรองขอ  ฟงกช่ันราคาโดยทั่วไป คือเวลาและระยะทาง 

รูปแบบของการคํานวณฟงกช่ันราคานําไปสูบัญชีของเวลาของการเดินทางผาน
(traversal)  สําหรับฟงกช่ันราคาเหลานี้ทั้งตําแหนงตนกําเนิดหรือตําแหนงเปาหมายปลายทาง
จะมีเวลาที่บังคับ การใชการบังคับเวลานี้เสนทางหลักจะสามารถคาดการณวาที่เวลาใดที่จุด
อนุภาคบนเสนทางจะถูกเคลื่อนที่ผาน  กําหนดตัวแปรที่มีความไวตอเวลา คาใชจายของการ
เดินทางผานสามารถคํานวณไดบนพื้นฐานของเวลาของการเดินทางผาน เปนเพราะโดย
ธรรมชาติของกระบวนการ การที่ผานการคํานวณลําดับแรกของเสนทางนั้นจะใชตัวแปรซึ่งมี
พื้นฐานจากจุดสังเกตุชัดเจนในอดีต, ประสบการณหรือรูปแบบบางอยางของการจําลองการ
คาดคะเน  เวลาที่พิจารณาโดยทั่วไป ไดแก 

- ชวงเวลาของวัน 
- ชนิดของวัน(วันทํางาน, วันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษ) 
- วันที่เจาะจงเฉพาะ(วันในสัปดาห, วันที่แทจริง, วันหยุด) 
- สภาพการจราจรโดยเฉลี่ยบนเสนทางที่กําหนดเวลาการเดินทางผาน 
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- Dynamic 

ฟงกช่ันคาใชจายแบบแปรผัน(the dynamic cost function)จัดอยูในบัญชีขอมูลแบบ 
real-time ซ่ึงจะสงผลกระทบกับคาใชจายรวมของเสนทางนั้น และรวมทั้งเสนทางที่เหมาะสม
ที่สุดในปจจุบัน  ในบริการคาใชจายแบบแปรผันผูใหบริการจะถูกคาดหวังใหคํานวณเสนทางที่
เหมาะสมใหมในลักษณะที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวายานพาหนะสามารถถูกกําหนดเสนทางใหม
ไดถาเสนทางที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงยานพาหนะลาสุดเปลี่ยนแปลงไปแบบเห็นไดชัด 

ฟงกช่ันคาใชจายแบบแปรผันจะถูก link ไปเปนแหลงกําเนิด real-time ของขอมูล
เกี่ยวกับสภาพภายในเครือขายซึ่งสามารถมีผลกระทบกับเวลาในการเดินทาง  ตัวอยางเชน 
สภาพการจราจร, สภาพอากาศ, และสิ่งเกี่ยวของที่สําคัญ(เชนตํารวจ, ไฟไหม, อุบัติเหตุ, 
เหตุการณพิเศษ ฯลฯ)  โดยเริ่มตนจากเสนทางที่คาดการณและนํายานพาหนะไปตามเสนทาง 
บริการแบบแปรผันจะคํานวณฟงกช่ันราคาสําหรับเสนทางที่คงเหลืออีกครั้ง และจะทําให
เหมาะสมไดถาคาการเปลี่ยนแปลงของฟงกช่ันคาใชจายเปลี่ยนแปลงเหนือขอบเขตที่กําหนด
(โดยปกติจะเปนเปอรเซ็นตของคาใชจายที่ยังคงมีอยู) ฟงกช่ันคาใชจายแบบแปรผันตองการ
คาคงที่ที่สมเหตุสมผลกับยานพาหนะ 

5.7.4.2 NS_CostFunction 
5.7.4.2.1 Semantics 

NS_CostFunction ถูกใชแสดงคาการคํานวณฟงกช่ันสําหรับความหลากหลายของ
เครือขาย โดยระบบ UML สําหรับ NS_RouteRequstType แสดงดังภาพที่ 5-53 

5.7.4.2.2 Role : turn : NS_CostedTurn 

turn เปนการรวมคาของ turn ที่ใชในฟงกช่ันนี้ 
  NS_CostFunction :: turn : NS_CostedTurn 

5.7.4.2.3 Role : link : NS_CostedLink 

link เปนการรวมคาของ link ที่ใชในฟงกช่ันนี้ 
  NS_CostFunction :: link : NS_CostedLink 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

110

5.7.4.2.4 Attribute : description : CharacterString 

description ประกอบดวยคาการอธิบายของ Cost Function 
  NS_CostFunction :: description : CharacterString 

5.7.4.2.5 Attribute : formula [0..1] : CharacterString 

formula ประกอบดวย formula เกี่ยวกับพีชคณิตที่บรรยายใน Cost Function นี้ 
  NS_CostFunction :: formula[0..1] : CharacterString 

5.7.4.2.6 Operation : cost 

cost เปนตัวกําหนดของความหลากหลายประเภทของสวนประกอบของเสนทาง หรือ 
เสนทางเขา สําหรับ ฟงกช่ันดานราคาแบบไดนามิก มี “t” เปนตัวช้ีวันและเวลาสําหรับการ
ประเมินคาของราคา 

 NS_CostFunction :: cost  
(turn : NT_Turn, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : Measure 

 NS_CostFunction :: cost  
(link : NT_Link, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : Measure 

 NS_CostFunction :: cost  
(route : NT_Route, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : Measure 

 NS_CostFunction :: cost  
(manuever : NT_Maneuver, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : 

Measure 
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ภาพที่ 5-53 แผนภาพบริบท NS_CostFunction 

5.7.4.3 NS_CostElements 

ชนิดของขอมูล NS_CostElements คือรากของรายการรวบรวมของชนิดของขอมูลที่จํากัด
ความฟงกช่ันดานราคา โดยระบบ UML สําหรับ NS_CostElements แสดงดังภาพที่ 5-54 

 
ภาพที่ 5-54 แผนภาพบริบท NS_CostElement 
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5.7.4.4 NS_MonetaryCost 
5.7.4.4.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_MonetaryCost คือ หนวยของเงินตราทั้งหมดทุกชนิดมีราคา
ประเมินคาไว โดยระบบ UML สําหรับ NS_MonetaryCost แสดงดังภาพที่ 5-55 

5.7.4.4.2 Operation : cost 

cost คือการ overriden เพื่อ return ทั้งหลายชนิดนั้นคือชนิดของเงินตรา 
  NS_MonetaryCost :: cost  

        (turn : NT_Turn, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : currency 
  NS_MonetaryCost :: cost  

        (link : NT_Link, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : currency 
  NS_MonetaryCost :: cost  

        (route : NT_Route, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : currency 
  NS_MonetaryCost :: cost  

        (manuever : NT_Maneuver, t[0..1] : TM_DateAndTime = “now”) : currency 

 
ภาพที่ 5-55 แผนภาพบริบท NS_MonetaryCost 
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5.7.4.5 NS_Tolls 

ชนิดของขอมูล NS_Tolls ถูกใชสําหรับราคาเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจายคาผานทาง หรือคา
ทําเนียบอื่นๆ โดยระบบ UML สําหรับ NS_Tolls แสดงดังภาพที่ 5-56 

   
ภาพที่ 5-56 แผนภาพบริบท NS_Tolls 

5.7.4.6 NS_Fares  

ชนิดของขอมูล NS_Fares ใชสําหรับราคาเงินที่เพิ่มขึ้นจากการจาย( เชนคาการขามฟาก) 
หรือคาธรรมเนียมดานการขนสงอื่นๆ โดยระบบ UML สําหรับ NS_Fares แสดงดังภาพที่ 5-57 

   
ภาพที่ 5-57 แผนภาพบริบท NS_Fares 

5.7.4.7 NS_Time 
5.7.4.7.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_Time คือรากของคลาสสําหรับทุกชนิดที่มี คาของเวลาที่ประเมิน
ไว โดยระบบ UML สําหรับ NS_Time แสดงดังภาพที่ 5-58 
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5.7.4.7.2 Operation : cost 

cost คือการถูก overriden ซ่ึงชนิดของ return คือชนิดของเวลา 
         NS_Time :: cost ( turn : NT_Turn, t [0..1] : TM_DataAndTime = “now”) : Time 
         NS_Time :: cost ( link : NT_Link, t [0..1] : TM_DataAndTime = “now”) : Time 
         NS_Time :: cost ( route : NT_Route, t [0..1] : TM_DataAndTime = “now”) : Time 
         NS_Time :: cost ( manuever : NT_Manuever, t [0..1] : TM_DataAndTime =  
“now”) : Time 

 
ภาพที่ 5-58 แผนภาพบริบท NS_Time 

5.7.4.8 NS_TravelTime 

ชนิดของขอมูล NS_TravelTime ถูกใชสําหรับเวลาที่มีคาเพิ่มขึ้นจากการขยายเวลาในการ
เดินทางในเสนทางนั้น โดยระบบ UML สําหรับ NS_TravelTime แสดงดังภาพที่ 5-59 
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ภาพที่ 5-59 แผนภาพบริบท NS_TravelTime 

5.7.4.9 NS_WaitingTime 

ชนิดของขอมูล NS_WaitingTime ถูกใชสําหรับเวลาที่มีคาเพิ่มขึ้นจากการขยายเวลารอหรือ
เวลาหยุดที่จุดหนึ่งตามเสนทาง โดยระบบ UML NS_WaitingTime แสดงดังภาพที่ 5-60 

   
ภาพที่ 5-60 แผนภาพบริบท NS_WaitingTime 

5.7.4.10 NS_Count 
5.7.4.10.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NS_Count คือรากของคลาสของชนิดทั้งหมดนั้นมีจํานวนนับราคา
ประเมินคาไว โดยระบบ UML NS_Count แสดงดังภาพที่ 5-61 

5.7.4.10.2 Operation : cost 

cost ถูก overridden ซ่ึงชนิดของ return คือ ชนิดของเวลา 
NS_Counts :: cost 
  (turn : NT_Turn, t[0..1] : TM_DateAndTime = "now") : Integer 
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NS_Counts :: cost 
  (link : NT_Link, t[0..1] : TM_DateAndTime = "now") : Integer 
NS_Counts :: cost 
  (route : NT_Route, t[0..1] : TM_DateAndTime = "now") : Integer 
NS_Counts :: cost 
  (maneuver : NT_Maneuver, t[0..1] : TM_DateAndTime = "now") : Integer 

   
ภาพที่ 5-61 แผนภาพบริบท NS_Counts 

5.7.4.11 NS_NumberManeuvers 

ชนิดของขอมูล NS_NumberManeuvers คือ คาที่ใชสําหรับการนับทางลัดที่ถูกกฏหมาย 
(maneuvers) ตามปกติคาของมันควรจะเปน 1 และ 0 ถาไมใช "in-link" maneuver (เชน การ
เปลี่ยนแปลงชองทาง) มันจะถูกนับ แสดงดังภาพที่ 5-62 
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ภาพที่ 5-62 แผนภาพบริบท NS_NumberManeuvers 

5.7.4.12 NS_NumberTurn  

ชนิดของขอมูล “NS_NumberTurn” คือ ตัวคาสวนประกอบที่นํามาใชสําหรับการนับ turn 
(ทางแยกหรือทางเลี้ยว) ปกติแลวคาของ turn เทากับ 1 ยกเวน “Straight” (ทางตรง) ที่จะไมนับ turn 
รวมไปดวย UML ของ NS_NumberTurn แสดงดังภาพที่ 5-63 

   
ภาพที่ 5-63 แผนภาพบริบท NS_NumberTurn 

5.7.4.13 NS_NumberTransfers 

ชนิดของขอมูล “NS_NumberTransfers” คือคา ตัวคาที่ใชเพื่อนับจํานวนการสง การสง
ตางๆ นี้จะรวมโหมดการเปลี่ยนแปลง (ดูใน ISO 019134) หรือ การเปลี่ยนแปลงของเครือขาย หรือ
เปลี่ยนประเภทของการเชื่อมตอ อยางเชน สงทางถนนแลวเปล่ียนเปนการสงดวยทางเรือ เปนตน 
UML ของ “NS_NumberTransfers” แสดงดังภาพที่ 5-64 
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ภาพที่ 5-64 แผนภาพบริบท NS_NumberTransfers 

5.7.4.14 NS_Distance 
5.7.4.14.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NS_Distance” เปนรากฐานของขอมูลทุกประเภท ซ่ึงเปนคาตาม
ระยะทาง ระบบUML ของ NS_Distance แสดงดังรูป 5-65 

5.7.4.14.2 Operation: cost (ระบบปฏบิัติการ: คา) 

ระบบปฏิบัติการตางๆ ที่เรียกวา “cost” (คา)นั้นเปนคาที่นํามาซอนทับกัน เพราะวา 
return type คือ ประเภทของเวลา 

 NS_Distance :: cost  
      (Turn : NT_Turn, t[0..11] : TM_DataAndTime = “now”) : Distance 
 NS_Distance :: cost  
     (Link : NT_Link, t[0..11] : TM_DataAndTime = “now”) : Distance 
 NS_Distance :: cost  
     (Route : NT_Route, t[0..1] : TM_DataAndTime = “now”) : Distance 
 NS_Distance :: cost  
     (Maneuver : NT_Maneuver, t[0..1] : TM_DataAndTime = “now”) : Distance 
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ภาพที่ 5-65 แผนภาพบริบท NS_Distance 

5.7.4.15 NS_WeightedCost 
5.7.4.15.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NS_Weighted Cost” ที่เปนผลรวมของตัวเลขของ cost function อ่ืนๆ 
ตามคาน้ําหนัก (weight) โดยทั่วไปแลวคาน้ําหนัก เหลานี้จะนํามาใชกําหนดราคาไดหลายๆ 
แบบ ซ่ึงขึ้นอยูกับการกําหนดคาจากสวนบุคคล สวนมากจะใชคาน้ําหนักที่ประวัติของ
นักทองเที่ยว ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูในขอบเขตของวิธีการ หลักมาตรฐานสากลนี้จะไมมีการกําหนดคา
ของน้ําหนัก แตจะกลาวถึงในสวนของราคา(cost function) ที่ใชเปนคําจํากัดความ UML ของ 
NS_WeightedCost แสดงดังภาพที่ 5-66 

5.7.4.15.2 Role : term : NS_CostFunctionTerm 

กฎความสัมพันธ “term” มีการรวมเอาคาถวงน้ําหนักหลายๆ คา ของราคา(cost 
function) 

  NS_WeightedCost :: term : NS_CostFunctionTerm 

5.7.4.15.3 Attribute : targetUnit [0..1] : UnitofMeasure 

การเลือกattribute ของ  “targetUnit” มีคําจํากัดความวา เปนหนวยที่เกี่ยวของกับ
คําตอบ ที่เปนตัวเลขของราคา เชน ถาราคาถูกกําหนดใหนําคาราคาทั้งหมดตามคาของเงินตรา 
ดังนั้นหนวยของเงินทุนจะเกี่ยวของกับทางการเงิน เปรียบไดกับคําอุปมาที่วา เวลาคือเงิน 
นั่นเอง 

  NS_WeightedCost :: targetUnit[0..1] : UnitOfMeasure 
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ภาพที่ 5-66 แผนภาพบริบท NS_WeightedCost 

5.7.4.16 NS_CostFunctionTerm  
5.7.4.16.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NS_CostFunctionTerm” เปนสวนประกอบของราคา(cost function) 
ที่เปนคาผลรวมของตัวเลขของราคาที่คิดราคาตามคาถวงน้ําหนัก UML ของ NS_CostFuction 
แสดงดังภาพที่ 5-67 

5.7.4.16.2 Attribute : unit : UnitOfMeasure 

attribute ของ  “unit” คือหนวยของเงื่อนไขที่สอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของคา 
weight ราคาทั้งหมดของ type list จะถูกเปลี่ยนใหเปน หนวยของการวัด กอนที่จะติดคา weight 

  NS_CostFunctionTerm :: unit : UnitOfMeasure 

5.7.4.16.3 Attribute : type : NS_CostElementType 

attribute ของ  “type” คือ type ที่เปนราคาของเงื่อนไข 
  NS_CostFunctionTerm :: type : NS_CostElementType 

5.7.4.16.4 Attribute : weight : Number 

attribute ของ  “weight” คือคาถวงน้ําหนักตามเงื่อนไขที่ใชในการคูณตัวเลขของราคา 
(ตามหนวยที่แสดง) เพื่อที่จะใหคาถวงน้ําหนักสําหรับ cost fuction 

  NS_CostFunctionTerm :: weight : Number 
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ภาพที่ 5-67 แผนภาพบริบท NS_CostFunctionTerm 

5.7.4.17 NS_CostElementType  

ลิสตรหัส “NS_CostFunctionType” ไดระบุจํานวน type ของ  cost function ที่ถูกนําไปใช 
คาเริ่มแรกที่นําไปใชคือ เวลา,  เวลาที่รอคอย, เวลาในการทองเที่ยว, เงิน, คาธรรมเนียม, คาโดยสาร, 
จํานวน, คาคืน, คาสง, คาเสนทางที่ถูกกฎหมายและระยะทาง UML ของ NS_CostElementType 
แสดงดังภาพที่ 67 

5.7.5 Package : Preferences 
5.7.5.1 Semantics 
กลุมของระบบ “Preferences” ประกอบไปดวย class (ช้ัน) และ code list ( ลิสตรหัส) 

สําหรับรายละเอียดของผูเดินทางที่นอกเหนือจากราคา(cost function) อยางความชอบที่ใชในการ
ปรับเปลี่ยนเครือขายถูกนํามาใชกอน cost function ที่ลดนอยลง  อยางเชน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้
จะเปนผลเสียตอธรรมชาติ และแมแตขอบเขตของวิธีการ 

5.7.5.2 NS_RoutePreferences 

ลิสตรหัส “NS_RoutePreference” ระบุลักษณะการแบงเสนทางที่ผูเดินทางมักใช คา
เร่ิมแรกคือ ทิวทัศน , ทางที่ไปงายที่สุด, เปนถนนสายหลักเทานั้น, และเลี่ยงถนนสายหลักเปนตน 
ความชอบทางดานทิวทัศนเปนเรื่องยากที่จะหาคามาประมาณวาเทาไหร อยางไรและนิยมใชมาก
ที่สุด โดยจะใหผลลัพทที่แตกตางกันออกไป อยางเชน เสนทางทุกเสนทางผาน Grand canyon แมจะ
เดินทางจากนิวยอรก ไปยังบอสตัน) สําหรับ “วิธีที่งายที่สุด” อาจจะบอกจํานวนไดจาก cost 
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function ดวยระดับเสนทางและความยากงายการเชื่อมตอ สําหรับ“ถนนสายหลักเทานั้น” เปนการ
สรางเสนทางใหใชถนนสายหลักหากวาเปนไปได (สามารถทําไดอีกครั้งโดยการเปลี่ยนแปลง cost 
function ในสวนของถนนสายรอง) สวน “หลีกเลี่ยงถนนไฮเวย” นั้น เปนสวนที่ตรงขามกับการ
ปรับเปลี่ยนถนนสายหลัก UML ของ NS_RouterPreferences แสดงดังภาพที่ 5-68 

   
ภาพที่ 5-68 แผนภาพบริบท NS_RoutePreferences 

5.7.5.3 NS_AvoidList 
5.7.5.3.1 Semantics 

ลักษณะของ “NS_AvoidList” เปนการกําหนดในลิสตเกี่ยวกับสถานที่ที่ผูเดินทาง
หลีกเลี่ยงในระหวางการเดินทาง เชน ถาเสนทางที่เล่ียง เดินทางจาก บอสตันไปยังดีซี จะตองมี
เมืองใหญอยางนิวยอรกที่จะตองเขาไปอยูในลิสตของเสนทางที่ผูเดินทางมักจะเลี่ยง ซ่ึงเปนใน
สวนของแมนฮัตตันและพื้นที่เมือง UML ของ NS_AvoidList แสดงดังภาพที่ 5-69 

5.7.5.3.2 Role : AvoidFeature : FD_Feature 

กฎความสัมพันธ “avoidFeature” รวมลักษณะเฉพาะของ Feature เพื่อตั้งเปนเสนทางที่
ถูกเลี่ยง 

  NS_AvoidList :: avoidFeature : FD_Feature 

5.7.5.3.3 AvoidFeatureType : GF_FeatureType 

กฎความสัมพันธ “avoidFeatureType” ใหรวมลักษณะของ Feature ในเสนทางที่มักถูก
เล่ียง 

  NS_AvoidList :: avoidFeatureType : GF_FeatureType 
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5.7.5.3.4 Attribute : pointElement [0..*] : NT_WayPoint 

attribute ของ  “pointElement” เปนลิสตของ waypoint ที่ถูกเลี่ยง 
  NS_AvoidList :: pointElement[0..*] : NT_WayPoint 

5.7.5.3.5 Attribute : mode [0..*] : CharacterString 

attribute ของ  “mode” เปนลิสตของโหมดการเดินทางที่ถูกเลี่ยง แบบทั่วไปที่สุดที่อยู
ในลิสตจะเปนลักษณะของการเชื่อมตอ 

  NS_AvoidList :: mode[0..*] : CharacterString 

 
ภาพที่ 5-69 แผนภาพบริบท NS_AvoidList 

5.8 Address Model  
5.8.1 Semantics 

ที่อยูเปนแบบทั่วไปที่สุดสําหรับยานพาหนะที่ถูกขนสงไปยังบริการขนสงทางเรือ แตโชค
รายที่ ไมมีความสามารถที่จะใชมาตรฐานที่อยูสากล และฟอรแมทที่อยูที่เปลี่ยนแปลงจากประเทศ
หนึ่ ง เปนอีกประเทศหนึ่ ง  จากวัฒนธรรมแบบหนึ่ ง เปนอีกแบบหนึ่ ง  สําหรับเหตุผลนี้ 
มาตรฐานสากลนี้ไดรับมาจากการกําหนดขึ้นอยางหลวมๆ โดย องคกรที่จัดการเกี่ยวกับรหัส
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการคา Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA)  
องคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ รหัสที่อยูสากล International Address Element Code (IAEC) พื้นฐาน
ในการตั้งที่อยูจะมีขอสมมติฐานอยางงาย 
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- ที่อยูเกิดขึ้นจากตัวอักษรซึ่งเปนรายละเอียดที่มีความหมายเปนที่รูจักกันดี (เปนสิ่งที่
ถูกตองเพราะวาใชใน ISO 11180:1993 เปนรหัสไปรษณีย 

- ส่ิงเหลานี้ไมไดเปนสากลกับทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม แตเปนการเลือกที่มีเหตุผลที่
จะทําใหครอบคลุมกับทุกพื้นที่ 

- ที่อยูที่ใชและแสดงความแตกตางของแตละประเทศ และวัฒนธรรม แตรูปแบบทองถ่ิน
เหลานี้สามารถนํามาเปน “รูปแบบของโครงราง” ที่อธิบายวา การใชที่อยูระดับชาติสามารถแทนที่
ใน ISO 11180: 1993 จะเปนการตอตานระบบที่อยูไปรษณียไดอยางไร 

กลุมของระบบนี้มีสองคูหนากระดาษที่อธิบายโมเดลการทดลอง สําหรับเซ็ทเริ่มตนของที่
อยู พื้นฐานที่อยูของการรวมวัตถุ (สามารถแจกกระจายประเทศสมาชิก) และการอธิบายระบบตวาม
ตองการสําหรับความเปนมาตรฐาน 

สวนประกอบของโมเดลที่อยูนั้น มี 2 แบบ อันแรก (ที่อยู) เพื่อแทนที่อยูทุกรูปแบบ เปน
การรวมเอาเอาทุกแบบเขามา และอีกแบบหนึ่งคือ สวนที่เปนที่อยู สําหรับโมเดลสวนของที่อยู 
โครงสรางนี้แสดงดังภาพที่ 5-70 

   
ภาพที่ 5-70 Leaf packages of the Address Model 

5.8.2 Package : Address 
5.8.2.1 Semantics 

กลุมของระบบที่อยูประกอบดวยชนิดของขอมูลที่มีพื้นฐานจากที่อยูของถนนทางไปรษณีย 
ที่เหมาะสมกับการใชใหเปนเหมือนกับสถานที่ตั้งที่มีหนาที่เปนฐาน หลายๆชั้นประกอบดวยช้ันสูง
สูดที่เปนนามธรรมสําหรับที่อยูอ่ืนๆ คลาสทั่วไปของที่อยูนั้นจะครอบคลุมรายละเอียดขอมูลของ
สวนที่เปนนามธรรม และสวนของที่อยูระดับชาติ เชน องคประกอบของสามชิกทั้งหมดของคลาส
เหลานี้เปนสวนของที่อยูและถูกจํากัดความไวในกลุมของระบบตอไป ผังโครงสรางแสดงดังภาพที่ 
5-71 
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ภาพที่ 5-71 แผนภาพบริบท Basic Address classes 

5.8.2.2 AD_Address 
5.8.2.2.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_Address” เปนคลาสยอยเฉพาะของ AD_AbstractAddress 
โครงสรางของขอมูลซ่ึงประกอบดวยประเภทยอยของที่อยูนามธรรมที่เหมาะสม ตัวอยางของ 
AD_Address ประกอบดวยตัวเลขใดๆ ของ AD_Address  UMLของ AD_Address แสดงดัง
ภาพที่ 5-72 

5.8.2.2.2 Attribute : address[0..1] : AD_Addressee 

attribute ของ  addressee เปนการติดตอกับผูใชหรือถูกกําหนดใหผูรับที่ใชที่อยูนี้ ที่อยู
ที่ไมมีรหัสไปรษณีย ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีวาเปนที่ตั้งที่เกี่ยวกับทางเรือ โดยทั่วไปแลวจะไมมีการ
กําหนดที่อยูตายตัว 

 AD_Address :: addressee[0..1] : AD_Addressee 
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5.8.2.2.3 Attribute : addressElement[0..*] : AD_AddressElement  

ที่อยูใดๆ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล จะเปนตัวเลขที่แสดงถึงลําดับของที่อยู 
attribute ของ  “AddressElement” จะเปนตัวเลขใดๆ ของการยกตัวอยางของประเภทยอยของ 
AD_Address ปกติแลวที่อยูแตละที่อยูนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันเปนแบบเดียว เพื่อจบเสน
บรรทัดของเท็มเพลท (template) ที่อยู 

 AD_Address :: addressElement [0..*] : AD_AddressElement 

5.8.2.2.4 Attribute : phoneNumber[0..*] : AD_PhoneNumber 

AD_PhoneNumber เปนที่อยูสวนหนึ่งที่attribute ของ  “addressElement” จะใหรวมอยู
ในที่อยูได ตั้งแตเบอรโทรศัพท ซ่ึงเปนรายละเอียดสําคัญ ในการใชเครือขายโทรศัพท attribute 
ของ  “PhoneNumber” แสดงไวอยางชัดเจนดังนี้ 

 AD_Address :: phoneNumber[0..*] : AD_PhoneNumber 

 
ภาพที่ 5-72 แผนภาพบริบท AD_Address 

5.8.2.3 AD_AbstractAddress 

ช้ัน AD_AbstractAddress เปนชั้นนามธรรมวางเปลา เปนพื้นฐานของ address-subclassing 
tree. กลยุทธการวางแผนถูกจํากัดความใหสวนของที่อยู (address element) ซ่ึงเปนที่ทราบโดยทัว่กนั
วาใชไดกับหลายพื้นที่ หลายวัฒนธรรม และหลายประเทศ และยังอนุญาตใหประเทศอื่นๆ ไดนิยาม
รูปแบบของที่อยู โดยการรวบรวมจากสวนตางเหลานี้ ซ่ึงขอมูลสวนใหมจะใหใชไดหากมีลักษณะ
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ของตัวอักษรที่แสดงอยู ที่อยูที่พิมพออกมานั้นของประเทศใดๆ จะเปนเท็มเพลท (template) ของ
ตัวอักษรที่ถูกกําหนดใน ที่อยูประเภทยอย สังเกตจากตัวอยางประเภทยอยของ abstract address ซ่ึง
จะเปนการทํา AD_Address ใหยาวเทากับสวนของที่อยูที่ถูกกําหนด ซ่ึงยอมใหกําหนดขอบเขตได
เอง ในคลาสนี้จะไมมีสมาชิกแตจะใชกับสมาชิกแตละชั้นหรือประเภทในสวนที่กําหนด อยางมากก็
จะถูกแทนที่โดยคลาสยอยเฉพาะประเทศในวิธีการรวมขอมูล UML ของ AD_AbstractAddress 
แสดงดังภาพที่ 5-73 

 
ภาพที่ 5-73 แผนภาพบริบท AD_AbstractAddress 

5.8.2.4 AD_USAddress 
5.8.2.4.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_USAdress” จัดไวในมาตรฐานสากลนี้ ใหเปนตัวอยางวาประเทศ
นั้นจะกําหนดการสรางแบบคลาสยอยของ AD_Abstract ขึ้นมาอยางไร ซ่ึงนั้นหมายถึงเปนการ
สะทอนใหเห็นมาตรฐานที่อยูเสนถนนของสหรัฐอเมริกา แตการกําหนดนั้นเหมือนกับเปน
ขอบเขตขอมูลของสหรัฐตามมาตรฐานสากล อยางเชนการจํากัดความของคลาสนี้ เปนขอมูล
ความรู นั้นคือที่อยูของถนน (เปนสวนที่ขัดแยงกับตูไปรษณียซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะไมเกี่ยวของ
กับที่ตั้งของถนน) UML ของ AD_USAddress แสดงดังภาพที่ 5-74 

5.8.2.4.2 Attribute : addressee[0..1] : AD_Addressee 

attribute ของ  “addressee” เปนสวนที่เปนการติดตอกับผูรับของที่ใชที่อยูนั้น สวนทีอ่ยู
ที่ไมมีรหัส เปนสวนที่เขาใจอยางตรงกันวาเปนที่ตั้งที่ติดตอโดยทางเรือ ปกติจะไมมีการ
กําหนดที่อยู 

  AD_Address :: addressee[0..1] : AD_Addressee 
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5.8.2.4.3 Attribute : street[0..1] : AD_StreetAddress 

attribute ของ  “street” ประกอบดวยช่ือถนนของ AD_USAddress 
  AD_USAddress :: street[0..1] : AD_StreetAddress 

5.8.2.4.4 Attribute : city[0..1] : AD_NamedPlace 

attribute ของ  “city” ประกอบไปดวย เมืองหลวง เมือง หมูบาน หรือเมืองเล็กๆ ใน 
AD_USAddress 

  AD_USAddress :: city[0..1] : AD_NamedPlace 

5.8.2.4.5 Attribute : state[0..1] : AD_NamedPlace 

attribute ของ  “state” ประกอบไปดวย รัฐ ตางๆ ของ AD_USAddress 
  AD_USAddress :: state[0..1] : AD_NamedPlace 

5.8.2.4.6 Attribute : postalCode[0..1] : AD_PostalCode 

attribute ของ  “postalCode” ประกอบดวย รหัสไปรษณียของ AD_USAddress ซ่ึงเปน
ตัวเลข 5 ตัวในสหรัฐที่ใช พรอมกันนี้ AD_PostalCode ตัว addonCode นําไปใชขยาย 
postalCode ประกอบดวย ตัวรหัสไปรษณีย 5 ตัว และเลขขยายนั้นอีก 4 ตัว นั่นเอง 

  AD_USAddress :: postalCode[0..1] : AD_PostalCode 

5.8.2.4.7 Attribute : phoneNumber[0..*] : AD_PhoneNumber 

attribute ของ  “phoneNumber” ประกอบดวยหมายเลขโทรศัพท ของ AD_USAddress 
ในสหรัฐนั้นจะใชรูปแบบของตัวอักษร “+1 (nnn) nnn-nnnn” ตรงที่เปน n คือตําแหนงของ
ตัวเลข (รหัสพื้นที่และการเปลี่ยนใดๆ ไมมีการเริ่มตนเบอรโทรดวย 0) 

  AD_USAddress :: phoneNumber[0..*] : AD_PhoneNumber 
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ภาพที่ 5-74 แผนภาพบริบท AD_USAddress 

5.8.3 P ackage: Address Elements  
5.8.3.1 Semantics 

อิลิเมนต (element) ที่อยูเปนสวนประกอบของที่อยู ที่มีแถวเดียวหรือนอยกวาที่เปนเนื้อหา
ของที่ตั้งของชื่อถนน 

5.8.3.2 AD_AddressElement 

ช้ันนามธรรม “AD_AddressElement” เปนชั้นพื้นฐานของอิลิเมนต (element) ทั้งหมด และ
ยอมใหกลุมของระบบที่อยูจํากัดความชนิดของที่อยูทั่วๆ ไป โดยการรวมตัวเลขใดๆ ของอิลิเมนต 
(element) UML ของ AD_AddressElement แสดงดังภาพที่ 5-75 
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ภาพที่ 5-75 คําอธบายแผนผงั AD_AddressElement 

5.8.3.3 AD_Addressee 
5.8.3.3.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_Addressee” ในที่อยูจะกําหนดผูรับของขอความใดๆ ที่สงไปยังที่
อยูนี้ ในสวนของการสงทางเรือนั้น ปกติแลว ที่อยูไมมีความจําเปน ซ่ึงไมใชสวนที่สําคัญที่สุด
ของการกําหนดที่ตั้ง หากระบบทางเรือซ่ึงเกี่ยวของกับไดเร็คทอรี่ตางๆ อยางเชน สมุดหนา
เหลือง (ไดเร็คทอรี่ธุรกิจ) หรือ สมุดหนาขาว (ไดเร็คทอรี่ที่ไมใชธุรกิจ) ดังนั้นผูรับอาจจะเปน
ตามไดเร็คทอรี่ทั้งหมดที่จําเปน UML ของ AD_Addressee แสดงดังภาพที่ 5-76 

5.8.3.3.2 Attribute : name : CharacterString 

attribute ของ  “name” คือช่ือของผูรับซึ่งเปนตัวอักษร 
  AD_Addressee :: name : CharacterString 
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ภาพที่ 5-76 แผนภาพบริบท AD_Addressee 

5.8.3.4 AD_StreetIntersection 
5.8.3.4.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_StreetIntersection” เปนตัวเลือกของที่อยู ซ่ึงจะกําหนดจุดที่สวน
ตางๆ ของถนนที่ ซํ้ากัน (ปกติจะมีจุดเพียงแบบเดียว) บางพื้นที่ยอมรับการอินเตอรเซ็ค 
(intersect) การกําหนดตามที่อยูไปรษณีย และการอินเตอรเซ็ค (intersect) จะใชบอยในกรณีที่
ไมทราบขอมูลที่อยู UML ของ AD_StreetIntersection แสดงดังภาพที่ 5-77 

5.8.3.4.2 Attribute : street[0.. 1] : AD_Street 

attribute ของ  “street” ประกอบดวยการกําหนดถนนแตละเสนที่อินเตอรเซ็คกัน ปกติ
แลวจะมีถนนเพียง 2 เสนเทานั้นที่ตองใช นอกเหนือจากนี้ยังไมพบ 

  AD_StreetIntersection :: streets[0..*] : AD_Street 

 
ภาพที่ 5-77 แผนภาพบริบท AD_StreetIntersection 
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5.8.3.5 AD_Street 
5.8.3.5.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_Street” กําหนดถนนดวยช่ือ UML ของ AD_Street แสดงดังภาพ
ที่ 5-78 

5.8.3.5.2 Attribute : directionalPrefix[0..1] : CharacterString  

attribute ของ  “directionalPrefix” กําหนดทิศทางขอมูลที่มีกอนชื่อถนน ปกติแลวจะ
นําหนาดวย ทิศ “เหนือ” “ใต” “ตะวันออก” หรือ “ตะวันตก”หรือในสวนที่ภาษาทองถ่ินใช 

 AD_Street :: directionalPrefix[0..1] : CharacterString 

5.8.3.5.3 Attribute : typePrefix[0..1] : CharacterString  

attribute ของ  “typePrefix” กําหนดชนิดหรือลักษณะของถนน  ในภาษาอังกฤษ, จะทํา
ในรูปซัฟฟค (suffix) แตพรีฟต (prefix) จะเปนที่ทราบกันดี โดยเฉพาะอยางยิ่งถาชื่อนั้นเปน
การไดรับจากภาษาอื่น อยางเชน “camino real” ซ่ึงมาจากภาษาสเปน เปนชื่อถนนทางหลวง 

 AD_Street :: typePrefix[0..1] : CharacterString 

5.8.3.5.4 Attribute : officialName[0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “officialName” ระบุช่ือจริงของถนน 
 AD_Street :: officialName[0..1] : CharacterString 

5.8.3.5.5 Attribute : trailingSpace[0..1] : Boolean = “TRUE” 

attribute ของ  “trailingSpace” เปนบูลลีนที่กําหนดการใชพื้นที่ในชื่อถนน 
 AD_Street :: trailingSpaces [0..1] : CharacterString 

5.8.3.5.6 Attribute : typeSuffix[0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “typeSuffix” ระบุชนิดของถนน ซ่ึงมีขอมูลเหมือนกับ “typePrefix” แต
ฟอรแมท (format) ตัวช่ืออักษรตัวสุดทายจะถูกกระทําขึ้นอยูกับตัวattribute ที่ใช 

 AD_Street :: typeSuffix [0..1] : CharacterString 
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5.8.3.5.7 Attribute : directionalSuffix[0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “directionalSuffix” ระบุทิศทางขอมูลที่มีหลังชื่อถนน ปกติแลวจะ
นําหนาดวยทิศ “เหนือ” “ใต” “ตะวันออก” หรือ “ตะวันตก” ,อักษรยอ หรือภาษาทองถ่ิน นี่คือ
ขอมูลที่เหมือนกันกับ “directionalPrefix” แตฟอรแมท (format) ของช่ืออักษรตัวสุดทายจะถูก
กระทําขึ้นอยูกับattribute ที่ใช 

 AD_Street :: directionalSufffix [0..1] : CharacterString 

5.8.3.5.8 Attribute : MuniQuadrant[0..1] : AD_MuniQuadrant 

attribute ของ  “MuniQuadrant” นําไปใชกับที่อยูบางที่ซ่ึงมักจะมีขอมูลของทิศทาง 
อยางเมืองที่ถูกแบงออกเปนสวนๆ ซ่ึงเปนฐานใหกับการแบงสวนของ ทิศเหนือ-ทิศใต และ ทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก จะเกิดผลกระทบขึ้น หากใชหลายทิศทาง attribute เหลานี้สวนใหญ
นําไปใชเชนเดียวกันกับ ซัฟฟค (suffix) 

 AD_Street :: muniQuadrant [0..1] : AD_ MuniQuadrant 

5.8.3.5.9 Attribute postalCode[0..1] : AD_PostalCode 

attribute ของ  “PostalCode” รวมถึงรหัสไปรณียของผูใชอิลิเมนต (element) ของถนน 
 AD_Street :: postalCode[0..1] : AD_PostalCode 
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ภาพที่ 5-78 แผนภาพบริบท AD_Street 

5.8.3.6 AD_PostalCode 
5.8.3.6.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_PostalCode” ใชเพื่อเก็บรหัสไปรษณีย UML ของ 
AD_PostalCode แสดงดังภาพที่ 5-79 

5.8.3.6.2 Attribute : code : Charaterstring  

attribute ของ  “code” คือขอมูลเบื้องตนเชนเดียวกับตัวอักษร 
  AD_PostalCode :: code: CharacterString 

5.8.3.6.3 Attribute : addonCode : CharacterString 

attribute ของ ที่เลือกได “addonCode” คือรหัสไปรษณียลําดับที่สองเหมือนกับ
ตัวอักษร 

  AD_PostalCode :: addonCode[0..1] : CharacterString 
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.  
ภาพที่ 5-79 แผนภาพบริบท AD_PostalCode 

5.8.3.7 AD_StreetLocation 

ช้ันนามธรรม “AD_StreetLocation” เปนพื้นฐานสําหรับที่อยูใดๆ วาใหระบุตําแหนงบน
ถนน สวนใหญใชตัวเลขเปนรูปแบบ UML ของ AD_StreetLocation แสดงดังภาพที่ 5-80 

   
ภาพที่ 5-80 แผนภาพบริบท AD_StreetLocation 
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5.8.3.8 AD_PhoneNumber 
5.8.3.8.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_PhoneNumber” จะมีตัวอักษรที่แสดงเบอรโทรศัพทของที่อยู 
ระบบ UMLของ AD_PhoneNumber แสดงดังภาพที่ 5-81 

5.8.3.8.2 Attribute : number : CharacterString 

attribute ของ  “number” คือเบอรโทรศัพท 
  AD_PhoneNumber :: number : CharacterString 

   
ภาพที่ 5-81 แผนภาพบริบท AD_PhoneNumber 

5.8.3.9 AD_NamedPlace 
5.8.3.9.1 Semantics 

ช้ันของ “AD_NamedPlace” ประกอบไปดวยช่ือสถานที่ ซ่ึงอาจจะตั้งจากพจนานุกรม
ภูมิศาสตร ช่ือสถานที่ตางๆ จะตั้งชื่อตามลําดับศักดิ์ ตามธรรมชาติดวยเขตการปกครองที่ใหญ
กวาที่ประกอบไปดวยเขตการปกครองที่ เล็กกวา  พื้นฐานของลําดับศักดิ์ดังกลาวนี้คือ
ระดับประเทศ (หรือคลายๆ กับเขตการปกครอง เชน ดินแดนในอาณัติ เขตแดน หรืออาณา
นิคม) ระบบ UML ของ AD_NamedPlace แสดงดังภาพที่ 5-82 
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5.8.3.9.2 Attribute : name : CharacterString 

attribute ของ  “name”ใชระบุช่ือสถานที่เหมือนกับตัวอักษร 
  AD_NamedPlace :: name : CharacterString 

5.8.3.9.3 Attribute : regionOrCountry[0..1] : AD_RegionCode 

การเลือกattribute ของ  “regionOrCountry” เปนการระบุประเทศหรือภูมิภาคของ
ประเทศในสวนของสถานที่รวมถึง สามารถนําวิธีการตามหลัก ISO ไปใชไดคือ ISO 3166-1, 
ISO 3166-2 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน 

 AD_NamedPlace :: regionOrCountry [0..1]: AD_RegionCode 

5.8.3.9.4 Attribute : level[0..1] : Integer 

attribute ของ  “layer” ระบุถึงความซับซอนของสถานที่ ตามลําดับศักดิ์ วาที่ไหนเปน
เขตปกครองของที่ไหน 

 AD_NamedPlace :: level[0..1] : Integer 

5.8.3.9.5 Attribute : type : AD_NamePlaceClassification  

attribute ของ  “type” ระบุชนิดชื่อของสถานที่ ชวงที่เกี่ยวของกับระดับนั้น type ตางๆ 
จะพบในระดับพิเศษซึ่งเปนรูปแบบหนาที่ของระบบการปกครองทองถ่ิน หากช่ือสถานที่นั้น
ไมไดถูกระบุเอาไวตรงขามกับสถานที่ใหญที่ระบุเอาไวซึ่งขึ้นกับระดับประเทศ ดังนั้นอาจจะ
ไมไดแสดงลักษณะเฉพาะของสถานที่ แสดงถูกพิจารณาใหเปนเหมือนกับ “ส่ิงที่นอกเหนือจาก
คําจํากัดความ” อยางเชน ช่ือที่ไมมีคําจํากัดความ สามารถถูกแทนที่ดวยคําจํากัดความจากระบบ
การตั้งสมมติฐาน อยางเชน “nearest to client” (สถานที่ที่ใกลที่สุดถึงผูใชบริการ” การ
สมมติฐาน เปนเหมือนแกนกลางของสถานที่ตั้งของการใหบริการ 

  AD_NamedPlace :: type : AD_NamedPlaceClassification 
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ภาพที่ 5-82 แผนภาพบริบท AD_NamedPlace 

5.8.3.10 AD_StreetAddress 
5.8.3.10.1 Semantics 

คลาส “AD_StreetAddress” นั้นระบุสถานที่ดวยช่ือ ถนนและที่ตั้งบนถนนเสนนั้นๆ 
โดยหมายเลขของที่อยู UML ของ AD_StreetAddress แสดงดังภาพที่ 5-83 

5.8.3.10.2 Attribute : location :AD_StreetLocation  

attribute ของ  “location” ระบุที่ตั้งบนชื่อถนน ซ่ึงปกติเรียกกันวา บานเลขที่  
(house number) หรือที่ตั้งของอาคารนั่นเอง 

  AD_StreetAddress :: location : AD_StreetLocation 

5.8.3.10.3 Attribute : Street : AD_Street  

attribute ของ  “street” เปนการระบุที่ตั้งของถนน 
  AD_StreetAddress :: street : AD_Street 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

139

 
ภาพที่ 5-83 แผนภาพบริบท AD_StreetAddress 

5.8.3.11 AD_NamedPlaceClassification 

ลิสตรหัส “AD_NamedPlaceClassification” ระบุ type ของชื่อสถานที่ โปรไฟล (profile) 
ทองถ่ินของมาตรฐานสากล อาจจะขยายหรือปรับปรุง ลิสตรหัสนี้ เพื่อที่จะสงกลับใหเปนมาตรฐาน
ของทองถ่ิน จุดเริ่มตนของรหัสนี้ประกอบไปดวย ประเทศ, ภูมิภาค, จังหวัด, อําเภอ และตําบล 
ระบบUML ของ AD_Named PlaceClassification แสดงดังภาพที่ 5-84 

 
ภาพที่ 5-84 แผนภาพบริบท AD_NamedPlaceClassification 

5.8.3.12 AD_Building 
5.8.3.12.1 Semantics 

คลาส “AD_Building” เปน type ของที่ตั้งของถนน ซ่ึงระบุถึงที่ตั้งบนถนน ดวยการ
ระบุช่ือของอาคาร หรือเลขที่ของอาคาร ดวยการแบงยอยช่ือของอาคาร ปกติแลวจะมีเพียงชื่อ
เดียวเทานั้นที่ใชไมได UML ของ AD_Building แสดงดังภาพที่ 5-85 
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5.8.3.12.2 Attribute : number[0..1] : CharacterString 

การเลือก attribute ของ  “number” ระบุช่ืออาคาร เหมือนกับในที่อยูไปรษณีย 
  AD_Building :: number[0..1] : CharacterString 

5.8.3.12.3 Attribute : subdivision[0..1] : AD_NamedPlace  

การเลือก attribute ของ  “subdivision” นั้นใชระบุช่ือสถานที่ของหนวยยอยของตึกแถว 
  AD_Building :: subdivision[0..1] : AD_NamedPlace 

5.8.3.12.4 Attribute : buildingName[0..1] : CharacterString  

การเลือก attribute ของ  “buildingName” เปนชื่อตึกซึ่งใชตัวอักษร 
  AD_Building :: number[0..1] : CharacterString 

   
ภาพที่ 5-85 แผนภาพบริบท AD_Building 

5.8.3.13 AD_MuniQuadrant 

การใช “AD_MuniQuadrant” เปน หนวยยอย (subdivision) วิธีการใชสําหรับเปนพื้นฐาน
ของสถานที่หลายที่ ในเสนทางจากเหนือไปใตและตะวันออกไปตะวันตก สวนที่ตัดกันระหวางสอง
เสนนั้นถูกจํากัดความไวใหเปนศูนยกลางของเมือง อีกทั้งยังมีการแบงยอยจากสี่สวนนั้นเปน 
ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงใต และตะวันตกเฉียงใต สําหรับ  
AD_MuniQuadrant แสดงดังภาพที่ 5-86 
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ภาพที่ 5-86 แผนภาพบริบท AD_Building 

5.8.3.14 AD_RegionCode  

รายการรหัส “AD_RegionCode” ประกอบดวยรหัสประเทศทุกประเทศที่ถูกกําหนดโดย 
ISO 3166-1 สามารถใชไดทั้ง ISO 3166-1, ISO  3166-2 หรือมาตรฐานตัวอ่ืนที่มีคุณสมบัติเดียวกัน 
ระบบUML ของ AD_RegionCode แสดงดังภาพที่ 5-87 

   
ภาพที่ 5-87 แผนภาพบริบท AD_RegionCode 
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5.8.3.15 AD_NumberRange 
5.8.3.15.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_NumberRange” ถูกนํามาใชเพื่อระบุความตอเนื่องของเลข
จํานวนเต็ม ใชเพื่อแสดงชวงของที่อยู ชวงชั้นที่ถูกสมมติใหเปนชวงชั้นปดซึ่งรวมอยูในตัวเลข
ตัวแรกและตัวสุดทาย (หากเปนในปจจุบัน) ที่อยูยอยๆ ก็ถูกนํามารวมอยูในชวงชั้นถาหาก
ขอบเขตนั้นมากกวาหรือนอยกวาตัวเลขยอยๆ นั้น จะตองขยายชวงชั้นใหเพิ่มมากขึ้น (ขยาย
ดวยตัวอักษรหรือ) จะถูกรวมเขาไปดวย หากตัวเลขฐานและจํานวนเต็มตัวถัดไปไดใชไปแลว 
ดังนั้นเราจะยังสามารถใช 221½ และ 221 ได UML ของ AD_NumberRange แสดงดังภาพที่  
5-88 

5.8.3.15.2 Attribute : first : Integer, last[0..1] : Integer 

attribute  2 ตัวคือ “first” กับ “last” คือจุดสิ้นสุดของชวง ถาหากไมไดใหตัวเลขตัว
สุดทายมา ชวงจะขยายเปนตัวเลขทุกตัวที่มากกวาเลขตัวแรก  

 AD_NumberRange :: first : Integer, 
 AD_NumberRange :: last[0..1] : Integer 

   
ภาพที่ 5-88 แผนภาพบริบท AD_NumberRange 

5.8.3.16 AD_ListNamedPlace 
5.8.3.16.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “AD_ListNamedPlace” คือรายการคําสั่ง (ที่อยูจากเล็กสุดไปใหญสุด) 
ของชื่อของสถานที่ แตละชื่อเปนชื่อที่ไดจากคําจํากัดความของชื่อกอนๆ อยางเชน “dupont 
circle” วอรชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา แสดงไดเปน 4 ช่ือยาว ซ่ึงสถานที่ที่ใหญที่สุดคือ ประเทศ 
รองมาคือ รัฐ โคลัมเบีย หรือ ดีซี ที่เปนชื่อยอ และตอมาคือ วอชิงตัน เปนชื่อของเมือง  
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(เปนเมืองเดียวใน ดีซี) และสถานที่หนวยยอยที่สุดเปนพื้นฐานบริเวณวงเวียนซึ่งเรียกวา 
“dupont circle” อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของวอชิงตัน 

5.8.3.16.2 Attribute : name[0..9] : AD_NamedPlace  

การซ้ํา attribute ของ  “name” ที่มาจากชื่อสถานที่ UML ของ AD_ListNamedPlace 
แสดงดังภาพที่ 5-89 

 AD_ListNamedPlaces :: name[0..9] : AD_NamedPlace 

   
ภาพที่ 5-89 แผนภาพบริบท AD_ListNamedPlace 

5.9 Network 
5.9.1 Semantics 

กลุมของระบบเครือขายสรางขึ้นเปนโมเดลเรขาคณิตอยูใน ISO 19107:2002 เพิ่มขอมูลที่
ใชระบุที่ตั้ง 

5.9.2  Package : Network Model 
5.9.2.1 NT_Network 

5.9.2.1.1 Semantics 

ตัวอยางประกอบของ type “NT_Network” คือ 2 ตัวที่แบงเรขาคณิต จะมีคาที่เปนไป
ตามกฎของเรขาคณิต และกราฟของ NT_Link, NT_Junction และ NT_Turn เปนเรขาคณิต
อันดับรองลงมา แมวาจุดเชื่อม(link) , ทางเชื่อม(junction) และทางเลี้ยว(turn)  เปนเรขาคณิต
พื้นฐานของ TP_Complex ซ่ึงแตละตัวจะมีลักษณะการเชื่อมตอในแบบของตัวเองซึ่งอยูใน
พื้นฐานของการทําใหเปนเสนทางที่ใชไดสําหรับยานพาหนะ โดยการเชื่อมนั้นจะมาเปนทางที่
สามารถขามไดและเลี้ยวกลับได ขึ้นอยูกับสี่แยกที่เปนทางออกของทางเชื่อมนั้น และเขาสูทาง
เชื่อมหนึ่งที่เกี่ยวของกับทิศทางของขอบที่เปนทางออกของจุด(node) นั้น อีกทั้งยังสามารถ
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ยอนกลับของเสนทางที่มาเชื่อมตอ ภูมิประเทศขนาดเล็กจะไมมีความแตกตางของเครือขายเสน
ถนน แตจะแสดงลักษณะการจราจรที่เปนไปไดบนพื้นที่ ตลอดจนการแสดงสี่แยกตางๆ โดย 
TP_Nodes ที่เกี่ยวของกับ TP_Complex  UML ของ NT_Network แสดงดังภาพที่ 5-90 

ความซับซอนของภูมิประเทศ มิติของเครือขายคือ 1 
 NT_Network : 
  { complex.dimension() = 1 } 

5.9.2.1.2 Role : Link : NT_Link 

กฎความสัมพันธ “link” (การเชื่อมตอ) เปนการรวม เอาจุดเชื่อมทั้งหมดที่มีอยูใน
เครือขาย จุดเชื่อมที่ยกตัวอยางเปนทิศทางของขอบในเครือขาย 

  NT_Network :: link: NT_ Link 

5.9.2.1.3 Role : element : NT_Junction 

กฎความสัมพันธ “element” ไดรับแตถูกควบคุมโดย TP_Complex ไดรวมเอาการ
เชื่อมตอทั้งหมดในเครือขาย ดังนั้น node ตางๆ ของเครือขาย ทําหนาที่เปนจุดเชื่อมตอ 

  NT_Network :: element : NT_Junction 

5.9.2.1.4 Role : Turn : NT_Turn  

กฎความสัมพันธ “turn” เปนการรวมเอา “turn” (ทางเลี้ยว,ทางแยก) ทั้งหมดที่อยูใน
เครือขาย turn จะแสดงเสนทางเรือ ตลอดจนจุดเชื่อมตางๆ  และประกอบดวยจุดเชื่อมกับ
ทางเขา, การเชื่อมจุด และการเชื่อมกับทางออก 

  NT_Network :: turn : NT_Turn 
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ภาพที่ 5-90 แผนภาพบริบท NT_Network 

5.9.2.2 NT_Waypoint  
5.9.2.2.1 Semantics 

waypoint นํามาใชในเสนทางเพื่อตองการที่จะแสดง ฟทเจอร (feature) หรือตําแหนงที่
นาจะเปนทางขามหรือทางเบี่ยงอีกทางหนึ่ง การเชื่อม attribute ของ  “avoid” กําหนดที่ UML 
ของ NT_Waypoint นี้แสดงดังภาพที่ 5-91 

5.9.2.2.2 Attribute : avoid : Boolean  

attribute ของ  “avoid” จะมีการจํากัดความหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ waypoint ที่จะเขามา
หรือเล่ียงไมเขา 

  NT_WayPoint :: avoid : Boolean 

5.9.2.2.3 Attribute : position : TK_Position 

attribute ของ  “position” ใชเพื่อกําหนดที่ตั้งของ waypoint 
  NT_WayPoint :: position : TK_Position 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

146

5.9.2.2.4 Role : restriction : NT_Constraint 

กฎความสัมพันธ  “restriction”(ขอบังคับ)  เปนการรวมกฎขอบังคับทั้งหมดที่สามารถ
ใชไดใน waypoint นี้ 

  NT_WayPoint :: restriction : NT_Constraint 

   
ภาพที่ 5-91 แผนภาพบริบท NT_Waypoint 

5.9.2.3 NT_WayPointList  
5.9.2.3.1 Semantics 

คลาสนี้เปนคําอธิบายรายละเอียดของ waypoint บนเสนทาง อาจจะเปนทางที่สามารถ
ผานตลอดไดหรือทางเลี่ยงก็ได เสนทางที่เหมาะสมคือทางที่สามารถผานไปยังที่ตางๆ ไดตามที่
แสดงและเสนทางเลี่ยงดวย ลักษณะของการอธิบายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แมวาคําอธิบาย
ทั่วๆ ไปจะเปนตําแหนงอีกตําแหนงที่ใกลเคียงกันหรือที่อยูที่อางถึงถนน UML ของ 
NT_WayPointList ไดแสดงดังภาพที่ 5-92 

5.9.2.3.2 Attribute : startpoint : NT_WayPoint 

attribute ของ  “startpoint” แสดง waypoint จากการที่ตั้งเสนทางที่จะเปนจุดเริ่มตน 
สวนattribute ของ  “avoid” ของจุดเริ่มตน จะไมถูกนําเอาไปใช 

  startPoint : NT_WayPoint 
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5.9.2.3.3 Attribute : viaPoint [0..*] : NT_WayPoint 

attribute ของ  “viaPoint” (เกี่ยวกับจุด) คือ ตัวแปรชุดของ waypoint  และแสดง 
waypoint ผานเสนทางที่ตั้งขึ้น จะผานหรือเล่ียงนั้นขึ้นอยูกับ คาของเสนทางที่หลีกเลี่ยง 

  viaPoint[0..*] : NT_WayPoint 

5.9.2.3.4 Attribute : endpoint : NT_WayPoint 

attribute ของ  “endpoint” (จุดสิ้นสุด) ใชแสดง waypoint บนเสนทางที่ตั้งจะสิ้นสุด 
สวนattribute ของ  “avoid” ของจุดสิ้นสุดจะถูกปฏิเสธ 

  endPoint : NT_WayPoint 

5.9.2.3.5 Attribute : isOrdered : Boolean = TRUE 

attribute ของ  “isOrdered” (คําสั่ง) ใชระบุหรือไมก็ใชคําสั่งของ viaPoint list ของ
เสนทางที่ตองการได 

 
ภาพที่ 5-92 แผนภาพบริบท NT_WayPointList 

5.9.3 Package : Turn and Junction 
5.9.3.1 Semantics 

กลุมของระบบ “turn and junction” (ทางเลี้ยว และทางเชื่อมตอ)  จะระบุถึงวิธีที่ตองการ
สําหรับทางเรือของ node (จุด)  ในเครือขาย หรือเสนทาง UML ของ turn and junction แสดงดังภาพ
ที่ 5-93 
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ภาพที่ 5-93 Junction and turns 

5.9.3.2 NT_Turn  
5.9.3.2.1 Semantics 

ลักษณะของ NT_Turn เปนวิธีการที่แสดงการขามจากทางเชื่อมหนึ่งไปยังอีกทางเชื่อม
หนึ่ง แตละทางเลี้ยว(turn) จะตั้งอยูบนจุด(node) ภายใตลักษณะของลักษณะภูมิประเทศ  และ
จะวางสะพานเพื่อเปนการเชื่อมจุดทางเขา และเชื่อมกับจุดทางออก การใช ของ turn ใชเปน
เครือขายบังคับ (เปนอยางหนึ่งของการควบคุม) เพื่อที่จะแสดงโดยเครือขายที่ไมไดถูกควบคุม 
การใชคําวา “turn” คือการที่ไมมีความจําเปนที่จะสะทอนถึงการเปลี่ยนทิศทาง ทิศทางตรง
ตลอด จนถึงสี่แยกนั้นเปนทางเลือกอีกเสนทางหนึ่งและจะแสดงโดยการใช  NT_Turn ในการ
ขนสงสาธารณะอยางเชน ระบบทางรถไฟ “NT_Turn” เปนเสนทางที่ผานสถานีที่เชื่อมรถไฟที่
เขามายังสถานีและรถไฟขบวนที่ออกจากสถานี ดังนั้น NT_Turn จะถูกเรียกวาการเชื่อมตอ 
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“connection” เมื่อกลาวถึงสนามบินและการมีขอบังคับซึ่งตั้งอยูบนความสะดวกของจุดเชื่อม 
“link” เพื่อใหบินไดตามเวลา ระบบ UML ของ NT_Turn แสดงดังภาพที่ 5-94 

5.9.3.2.2 Attribute : exitCount : Integer  

attribute ของ  “exitCount” แสดงคาวาไกลแคไหน รอบๆ ส่ีแยก จุดเชื่อมทางออก
เกิดขึ้นสัมพันธกับการเชื่อมตอกับทางเขา  ระบบชองทางทางขวามือ จะนับแบบทวนเข็ม
นาฬิกา ถาเปนฝงซายมือใหตามเข็มนาฬิกา สําหรับในสวนที่ไมมีระบบถนน ไมสามารถใช
ตัวเลขในการนับได ซ่ึงเหมือนกับวามี attribute ในการเลี้ยวไดหลายตัว การนับทางออกคือการ
ชวยหลัก เพื่อสรางระบบใหกับทางเรือ 

  NT_Turn :: exitCount : Integer 

5.9.3.2.3 Attribute : turnDirection [0..1] : NT_TurnDirection 

attribute ของ  “turnDirection”(ทิศทางการเลี้ยว) แสดงถึงที่มาของการเปลี่ยนทิศทางที่
นําเอาไปใชในการเลี้ยว attribute นี้เปนทางชวยหลักในการสรางหลักการใหกับทางเรือ 

  NT_Turn :: turnDirection [0..1] : NT_TurnDirection 

5.9.3.2.4 Attribute : isTraversable : Boolean  

attribute ของ  “isTraversable” (ทางที่สามารถขามได) ใชแสดงวาทางเลี้ยว(turn) นี้
สามารถใชขามจากจุดที่เชื่อมมาจากที่ตางๆ ไดหรือไม 

  NT_Turn :: isTraversable : Boolean 

turn ที่ระบุวาไมสามารถไปไดหรือขามไดนั้น (istraversable = FALSE) เปนทางที่ไม
เคยใชเปนสวนหนึ่งของถนน  สามารถใช turn  

5.9.3.2.5 Attribute : isManeuver : Boolean  

attribute ของ  “isManeuver” ใชแสดงวา ทางเลี้ยวนี้สามารถใชไดตลอดจากจุดเชื่อม
ทางเขาหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งถา “isManeuver” (ทางที่ถูกกฎหมาย) นั้นถูกตอง ดังนั้นจะ
ออกกฎมามากกวาที่จะใหใชไดโดยไมมีความใสใจกับจุดเชื่อมตอกับทางเขาวาใหเขามา
อยางไร 

 NT_Turn :: isManeuver: Boolean 
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5.9.3.2.6 Attribute : enterCount : integer 

attribute ของ  “enterCount” แสดง ทางเชื่อมกับจุดเชื่อมทางเขาซึ่งสัมพันธกับจุดเชื่อม
ทางออกดวย วาหางจากสี่แยกประมาณเทาไหร ฝงขวามือนั้น ระบบชองทางใหนับแบบทวน
เข็มนาฬิกา ถาเปนฝงซายมือใหนับตามเข็มนาฬิกา หากไมมีระบบถนนจะไมมีการใชตัวเลข 
เนื่องจากวา attribute ในการเลี้ยวมีเปนจํานวนมาก การนับทางเขาจึงเปนวิธีที่ใชกับทางเรือ 

 NT_Turn :: entryCount: Integer 

5.9.3.2.7 Role : toLink : NT_Link  

เงื่อนไขที่เกี่ยวของ “toLink” (การเชื่อมตอ)  กําหนดใหเชื่อมเขากับการเลี้ยวในทางเรือ 
 NT_Turn :: toLink : NT_Link 

5.9.3.2.8 Role : FromLink : NT_Link  

เงื่อนไขที่เกี่ยวของ “fromLink” ใชระบุการเชื่อมตอการเลี้ยวในทางเรือ 
 NT_Turn :: fromLink: NT_Link 

5.9.3.2.9 Role : constraint : NT_Constraint  

กฎความสัมพันธ “constraint” เปนการรวมขอบังคับ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ turn (ทาง
เลี้ยวตามทางแยก)  

 NT_Turn :: constraint : NT_Constraint 

5.9.3.2.10 Role : junction : NT_Junction  

กฎความสัมพันธ “junction” เปนการกําหนดคา จุดเชื่อมหรือโหนดตรงที่เกิด turn 
 NT_Turn :: junction : NT_Junction 

5.9.3.2.11 Role : advisory : NT_Advisory 

กฎความสัมพันธ “advisory” เปนการกําหนดคําแนะนําที่เกี่ยวของกับ turn  
 NT_Turn :: advisory : NT_Advisory 
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5.9.3.2.12 Role : maneuver : NT_Maneuver 

กฎความสัมพันธ “maneuver” เปนการระบุเสนทางลัดที่ถูกกฎหมาย ในสวนที่
เกี่ยวของกับทางเลี้ยว, ทางแยก 

 NT_Turn :: advisory : NT_Advisory 

5.9.3.2.13 Operation : cost 

ระบบปฏิบัติการ “cost” เปนการยอนคืน เกี่ยวกับการใหคาของทางเลี้ยวที่ใหไวใน cost 
function 

 NT_Turn :: cost(function : NS_CostFunction) : NS_CostedTurn 

 
ภาพที่ 5-94 แผนภาพบริบท NT_Turn 
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5.9.3.3 NT_TurnDirection  

ลิสตรหัส “NT_TurnDirection” เปนการนับเอาประเภทของทางเลี้ยวที่ใชในเสนทาง 
รายละเอียดควรถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับวัฒนธรรม คา default เปนลิสตรหัสตามนี้คือ ทางตรง ชิด
ซาย เบี่ยงซาย ซาย หักซาย เล้ียวกลับ หักขวา ขวา เบี่ยงขวา ชิดขวา UML ของ NT_TurnDirection 
แสดงดังภาพที่ 5-95 

   
ภาพที่ 5-95 แผนภาพบริบท NT_TurnDirection  

5.9.3.4 NT_Junction  
5.9.3.4.1 Semantics 

ประเภท “NT_Junction” เปนการแทนที่ ประเภทที่สูงกวา ช่ือ TP_Node ตัวอยางใน 
NT_Network ในสวนของทางเรือนั้น จุดเชื่อมคือจุดตรงที่มีทางเลี้ยว UML ของ NT_Junction 
แสดงดังภาพที่ 5-96 

5.9.3.4.2 Attribute : junctionType[0..1] : NT_JunctionType 

attribute ของ  “junctionType” อธิบายประเภทของจุดเชื่อม 
  NT_Junction :: junctionType[0..1] : NT_JunctionType 

5.9.3.4.3 Role : turn : NT_Turn  

เงื่อนไข “turn” เปนการรวม NT_Turn ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในจุดเชื่อมดังกลาว 
  NT_Junction :: turn : NT_Turn 
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5.9.3.4.4 Role : Spoke : NT_Link 

เงื่อนไข “spoke” ไดรับการสืบทอดมาจาก NT_Node ในการเชื่อมตอนั้น spoke ทํา
หนาที่เปนจุดเชื่อม  

  NT_Junction :: spoke : NT_Link 

5.9.3.4.5 Role : MaximalComplex : NT_Network 

เงื่อนไข “maximalComplex” ไดรับการสืบทอดมาจาก NT_Node ในการเชื่อมตอนั้น 
maximalComplex ทําหนาที่เปนเครือขาย 

  NT_Junction :: maximalComplex : NT_Network 

5.9.3.4.6 Operation : entryLinks 

ระบบปฏิบัติการ “entryLinks” เปนการนํากลับคืนสูจุดที่เปนไปไดที่จะทําการเชื่อมตอ 
ซ่ึงเปนหลักของการเชื่อมจุดทางออก ดังนั้น สําหรับการกรอกขอมูลแตละตัวในการเรียงลําดับ
ยอนกลับนั้น จะเปนคูของ “entry”กับ “startlink” เพื่อการสรางทางเลี้ยวที่ถูกกฎหมาย 

 startLink คือ จุดเชื่อมจุดแรกที่แสดงถึงจุดเริ่มตนในการนับ  
 direction คือ ทิศทางของมุมที่นับ 
        NT_Junction :: entryLinks 
  (startLink : NT_Link, direction : NT_AngularDirection = clockwise) : 
  Sequence<NT_Links> 

5.9.3.4.7 Operation : nextExit 

หนาที่ “nextExit” เปนการยอนกลับมายังจุดเชื่อมเฉพาะสวนที่นอกเหนือจากจุดเชื่อม
ที่ใหไว 

 entryLink คือ จุดเชื่อมทางเขาตรงที่เร่ิมในการคนหา  
 count คือ สวนที่นอกเหนือจากจุดเชื่อมทางออกที่ตองการ คา default เทากับ 1 ที่

เปนจุดเชื่อมทางออกที่สะดวก 
 NT_Junction ::  
  nextExit(entryLink : NT_Link, count[0..1] : Integer = 1) : NT_Link 
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5.9.3.4.8 Operation : exitLink  

ระบบปฏิบัติการ “exitLink” เปนการยอนกลับสูจุดเชื่อมทางออกที่เปนไปไดอยาง
ถูกตองเฉพาะสําหรับการเชื่อมทางเขา ดังนั้นสําหรับ “exit” ในการเรียงลําดับยอนกลับ ที่เปนคู
ระหวาง “startlink กับ exit” เพื่อสรางทางเลี้ยวไดอยางถูกตอง พารามิเตอรของระบบปฏิบัติการ 
มีดังนี้ 

 startlink เปนจุดเชื่อมแรกที่แสดงใหเห็นจุดเริ่มตนของการนับและเปนจุดเริ่มตน
ของลิสต 

 direction ทิศทางของมุมที่นับ 
 NT_Junction :: exitLinks 
  (startLink : NT_Link, direction : NT_AngularDirection = 
  counterclockwise) : Sequence<NT_Links> 

 
ภาพที่ 5-96 แผนภาพบริบท NT_Junction 
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5.9.3.5 NT_JunctionType 

ลิสตรหัส “NT_JunctionType” เปนการจัดเตรียมคาของ domain สําหรับประเภทของ
จุดเชื่อม ประเภทของการเชื่อมตอที่ใชปจจุบัน คือ ส่ีแยก, วงเวียน, พื้นที่การจราจร, ทางเขาตาง
ระดับ, ทางออกตางระดับ, ทางตางระดับ, สถานี และจุดเปลี่ยนเสนทาง UML ของ 
NT_JunctionType แสดงดังภาพที่ 5-97 

   
ภาพที่ 5-97 แผนภาพบริบท NT_JunctionType 

5.9.3.6 NT_AngularDirection  
การนําเอา NT_AngularDirection เปนการจัดเตรียมคา domain เพื่ออธิบายในสวนของ

รูปแบบของมุมตางๆ ที่ถูกวัดนั่นเอง คาที่เปนไปไดคือ แบบตามเข็มนาฬิกา และแบบทวนเข็ม
นาฬิกา  อยางใน ISO 19107:2002 นี้ไดกลาวถึงสวนของมุมบน ที่ระดับพื้นนั้น มุมตามเข็มนาฬิกา
จะเพิ่มขึ้นไปทางขวา  และสํ าหรับแบบทวนเข็มนาฬิกานั้นมุมจะเพิ่มขึ้นจากทางซ าย 
NT_AngularDirection แสดงดังภาพที่ 5-98 

   
ภาพที่ 5-98 แผนภาพบริบท NT_AngularDirection 
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5.9.4 Package : Constraint and Advisory 
5.9.4.1 Semantics 
กลุมของระบบ “constraint” และ “advisory” ในแบบจําลองที่เตรียมชั้นและประเภทการ

ใชที่เกี่ยวของกับขอบังคับและคําแนะนําตางๆ ที่ใชกับทางเลี้ยว เสนทางลัดและจุดเชื่อมตอตางๆ 

5.9.4.2 NT_Constraint 
5.9.4.2.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_Contraint” เปนชั้นนามธรรมที่เปนพื้นฐานของประเภทตางๆ ที่
ใชกําหนดกฎขอบังคับทางเลี้ยวและจุดเชื่อมตอตางๆ UML ของ NT_Constraint แสดงดังภาพที่ 
5-99 

5.9.4.2.2 Attribute : temporalValidity[0..1] : TM_Primitive 

attribute ของ  “temporalValidity” เปนการกําหนดเวลาขอบังคับนี้มีผล ในขอบังคับ
ช่ัวคราวนี้อาจจะถูกใชเปนการแสดงกรอบของเวลา ภายในชวงเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน 
temporalValidity  อาจจะมีผลใชในชวงเดือนเมษายนถึงกันยายน โดยชวงเวลาที่มีผลบังคับคือ
วันจันทรถึงศุกร เวลา 8 โมงเชาถึง 10 โมงเชา นั่นหมายถึง ขอบังคับดังกลาวจะมีผลแคชวง
เดือนดังกลาวนั้น วันนั้น และชวงเวลานั้น นั่นเอง 

 NT_Constraint :: temporalValidity[0..1] : TM_Primitive 

5.9.4.2.3 Attribute : description[0..1] : CharacterString  

attribute ของ  “description” (คําอธิบาย) เปนคําอธิบายถึงขอบังคับ และอาจจะรวมไป
ถึงการแนะนําขอมูล ที่จะนํามาใชในการสรางโครงสราง ที่บังคับใชตามกฎขอบังคับนี้ 

 NT_Constraint :: description[0..1] : CharacterString 

5.9.4.2.4 Role : coConstraint[0..*] : CharacterString 

กฎความสัมพันธ “coConstraint” เกี่ยวของกับขอบังคับมากมายที่เปนขอบังคับ
เบื้องตนใหมีคําจํากัดความมากขึ้นสําหรับขอบังคับดังกลาว 

 NT_Constraint :: coConstraint[0..*] : NT_Constraint 
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การแปลความหมายของขอบังคับเปนบูลลีน  (boolean) ซํ้าของเงื่อนไขทั้งหมด 
(เงื่อนไขทั้งหมดจะตองเปนขอบังคับที่นําไปใชได การรวมบูลลีน (boolean) นั้นใหไวโดยแยก
จากกฎขอบังคับตางๆ 

   
ภาพที่ 5-99 แผนภาพบริบท NT_Constraint 

5.9.4.3 NT_VehicleConstraint 
5.9.4.3.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_VehicleConstraint” ถูกนํามาใชเพื่อกําหนดขอบังคับประเภท
หรือขนาดของยานพาหนะที่อนุญาตใหขามทางเชื่อมหรือจุดเล้ียว  ระบบ UML ของ 
NT_VehicleConstraint แสดงดังภาพที่ 5-100 

5.9.4.3.2 Attribute : allowedVihecle[0..*] : NT_Vehicle 

attribute ของ  “allowedVehicle” ถูกนํามาใชในการกําหนดประเภทของยานพาหนะที่
สามารถใชได ในชองวางนั้น คา default ของคาสมมติคือรถยนตทุกชนิด ยกเวนสวนประเภท
ยานพาหนะที่ถูกกําหนดวาไมอนุญาต 

 NT_VehicleConstraint :: allowedVehicle[0..*] : NT_Vehicle 
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5.9.4.3.3 Attribute : disallowvehicle [0..*] : NT_vehicle 

attribute ของ  “disallowedvehicle” ถูกนํามาใชเพื่อกําหนดประเภทของรถยนตที่
เจาะจงวาไมอนุญาต สวนของชองวางคา default ที่สมมตินั้นสามารถใชกับยานพาหนะทุก
ประเภทยกเวนประเภทที่ เจาะจงไวนั้นจะไมได รับการอนุญาต  หากทั้งสองแบบคือ 
allowedVehicle กับ disallowedvehicle นั้นวางไว ใหใสคา default นั้นเปนยานพาหนะทุก
ประเภทที่ไดรับการอนุญาตนั่นเอง  

  NT_VehicleConstraint :: disallowedVehicle [0..*] : NT_Vehicle 

5.9.4.3.4 Attribute : turnRadius[0..1] : Distance 

attribute ของ  “turnRadius” คือ คารัศมีที่นอยที่สุดของทางลอดหรือทางเชื่อมภายใต
กฎขอบังคับ วายานพาหนะประเภทใดที่สามารถใชทางดังกลาวได 

  NT_VehicleConstraint :: turnRadius [0..1] : Distance 

5.9.4.3.5 Attribute : grade[0..2] : Angle  

attribute ของ  “grade” คือคาความลาดที่มากที่สุด (เปนคาจํานวนเต็ม) ของทางยอน
หรือจุดเชื่อมตางๆ ภายใตขอบังคับ คาที่ใหทั้ง 2 คานั้น หากทางเชื่อมทั้งสองคา ฝงหนึ่งเปนทาง
ลาดขึ้นและทางลาดลง มุมบวกจะเปนคาของslope ขึ้น และสวนมุมลบจะเปนคาของslope ลง 
ทางที่มีคาslope เปนลบ เปนระดับที่ไมอนุญาตใหใช หากตองการขอมูลที่แมนยํามากกวานี้ 
ควรจะตองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกับการคํานวณโดยตรง 

  NT_VehicleConstraint :: grade [0..2] : Angle 

5.9.4.3.6 Attribute : maxClearance[0..*] : Distance 

attribute ของ  ”maxClearance” เปนการกําหนดคาความสูงของยานพาหนะที่สูงที่สุด 
  NT_LaneConstraint :: maxClearance[0..1] : Distance 

5.9.4.3.7 Attribute : maxWeight[0..*] : Weight 

attribute ของ  “maxWeight” เปนการกําหนดคาน้ําหนักที่มากที่สุดของยานพาหนะที่
อนุญาต 

  NT_LaneConstraint :: maxClearance[0..1] : Distance 
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ภาพที่ 5-100 แผนภาพบริบท NT_VehicleConstraint 

5.9.4.4 NT_TemporalConstraint 
5.9.4.4.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_TemporalConstraint” ใชกําหนดเมื่อเครือขายอาจจะถูกกีดขวาง 
ขอจํากัดไดลิสตเอาไวมีความแตกตางอยู 2 วิธีการ คือ เมื่อเครือขายทั้งหมดถูกปดโดย
การจราจรหรือถูกเปดก็ตาม ขอบังคับรวม (ดูใน 9.4.2.4) ทั้งหมดอาจจะระบุประเภทของ
รถยนตมากกวานั้น UML ของ NT_TemporalConstraint แสดงดังภาพที่ 5-101 
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5.9.4.4.2 Attribute L allowedTime[0..1] : TM_Primitive 

attribute ของ  “allowedTime” นํามาใชเพื่อระบุเวลาเมื่อเครือขายทั้งหมดถูกเปดใช ถา
ไมมีคา คานั้นจะถูกสมมติใหเปนชวงเวลาตองหาม 

  NT_TemporalConstraint :: allowedTime[0..1] : TM_Primitive 

5.9.4.4.3 Attribute : forbiddenTime [0..1] : TM_Primitive 

attribute ของ  “forbiddenTime” ใชในการกําหนดเวลาที่ไมใหใชทั้งหมด ถาไมมี จะ
แทนคาสมมติใหเปน “allowedTime”(เวลาที่อนุญาต) 

  NT_TemporalConstraint :: forbiddenTime[0..1] : TM_Primitive 

   
ภาพที่ 5-101 แผนภาพบริบท NT_TemporalConstraint 

5.9.4.5 NT_LaneConstraint 
5.9.4.5.1 Semantics 

ชนิดของขอมูลนี้ใชเพื่อลิสตขอบังคับของชองทาง หมายเลขชองทางนั้นนับจากขอบ
นอกของเสนทาง (ฝงขวาใชระบบชองทางดานขวามือ ฝงซายมือใชระบบชองทางซายมือ)  
ชองทางที่อนุญาตเปนเสนทางหนึ่งที่ทางยอนกลับนั้นจะถูกสรางขึ้นอยางถูกตองและเปนไป
ตามลักษณะภูมิประเทศ  (หากยานพาหนะนั้นมีวงการเลี้ยวใหญ)  UML ของ 
NT_LaneConstraint แสดงดังภาพที่ 5-102 
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5.9.4.5.2 Attribute : allowedLanes[0..*] : Integer 

attribute ของ  “allowedLanes” กําหนดชองทางที่อนุญาตจากทางยอนที่สรางขึ้น 
ชองทางนับจากฝงซาย ใหกําหนดเปนคาบวก เลนฝงซายเทากับ “+1” สวนชองทางที่นับจากฝง
ขวา ใหนับคาเปนลบ คือ “-1” 

 NT_LaneConstraint :: allowedLanes[0..*] : Integer 

5.9.4.5.3 Attribute : turnRadius[0..*] : Distance 

วงเลี้ยว ถาสั่งใหเปนวิธีการที่เหมือนกับชองทางที่อนุญาตใหใช และ วงเล้ียวที่มาก
ที่สุดที่เหมาะสําหรับยานพาหนะแตละประเภท ที่ใชในการเลี้ยว 

 NT_LaneConstraint :: turningRadius[0..*] : Distance 

5.9.4.5.4 Attribute : disallowedLanes[0..*] : Integer 

attribute ของ  “disallowedLanes” ใชกําหนดชองทางที่ไมอนุญาตจากทางเลี้ยวที่ไม
สามารถทําได 

 NT_LaneConstraint :: disallowedLanes [0..*] : Integer 

5.9.4.5.5 Attribute : applicableVehicleTypes[0..*] : NT_Vehicle 

attribute ของ  “applicableVehicleType” เปนการระบุประเภทของยานพาหนะที่อยูใน
กฎขอบังคับ 

 NT_LaneConstraint :: applicableVehicleTypes[0..*] : NT_Vehicle 
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ภาพที่ 5-102 แผนภาพบริบท NT_LaneConstraint 

5.9.4.6 NT_Vehicle 

ลิสตรหัส “NT_Vehicle” มีรายละเอียดประเภทของยานพาหนะหรือผูเดินทางที่เปนขอมูลที่
ใช คาที่ใชปจจุบันคือ “allvehicle”(ยานพาหนะทั้งหมด) “passenger cars” รถรับสงผูโดยสาร 
“truck” รถบรรทุก “delivery truck” รถบรรทุกขนสง “transport truck” รถขนสง “pedestrian” คน
เดินถนน “bicycle” จักรยาน “motorcycle” รถจักรยานยนต “moped” รถจักรยานยนตขนาดเล็ก 
“emergency” รถฉุกเฉิน “taxi” รถแท็กซี่ “public bus” รถบัสสาธารณะ “farm” ที่นา “explosive 
cargo” คลังที่สามารถระเบิดได “polluting to water cargo” คลังที่เปนมลพิษตอแหลงน้ํา “dangerous 
cargo” คลังอันตราย “tolley bus” รถบัส “lightr rail” รถราง “school bus” รถโรงเรียน “4 
wheeldrive” รถขับเคลื่อน 4 ลอ “snow chains” รถกวาดหิมะ “mailed livery” รถไปรษณีย  “tanker” 
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เรือบรรทุก “disable occupant” สามารถใชได และ “user defined” คําจํากัดความของผูใช   
ระบบ UML ของ NT_Vehicle แสดงดังภาพที่ 5-103 

   
ภาพที่ 5-103 แผนภาพบริบท NT_Vehicle 
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5.9.4.7 NT_Advisory 
5.9.4.7.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_Advisory” ใชเพื่อแนบขอมูลตัวอักษรที่อาจจะชวยใหทําความ
เขาใจกับวิธีการที่ใชเกี่ยวกับทางเรือ UML ของ NT_Advisory แสดงดังภาพที่ 5-104 

5.9.4.7.2 Attribute : category : NT_AdvisoryCategory 

attribute ของ  “NT_AdvisoryCategory” ใชระบุประเภทของคําแนะนําที่ใช 
  NT_Advisory :: category : NT_AdvisoryCategory 

5.9.4.7.3 Attribute : description[0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “description” เปนขอความที่ใชเพื่ออธิบายคําแนะนํา 
  NT_Advisory :: description[0..1] : CharacterString 

5.9.4.7.4 Attribute : element[0..*] : NT_AdvisoryElement 

attribute ของ  “element” เปนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใชเพื่ออธิบายคําแนะนําและ
ตําแหนงของitems หรือ features ที่อธิบายไวใน “description” 

  NT_Advisory :: element[0..*] : NT_AdvisoryElement 
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ภาพที่ 5-104 แผนภาพบริบท NT_Advisory 

5.9.4.8 NT_SpatialRelation 

ลิสตรหัส “NT_SpatialRelation” ใชในการอธิบายความสัมพันธของพื้นที่ระหวางเสนทาง
และจุดตางๆ ที่กลาวถึง เกี่ยวกับคําแนะนํา ขอจํากัดและขอมูล คาปจจุบันที่ใชคือ “left of route” 
ถนนฝงซาย , “right of route” ถนนฝงขวา และ “over route” เกินเสนทาง ระบบ UML ของ 
NT_SpatialRelation แสดงดังภาพที่ 5-105 
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ภาพที่ 5-105 แผนภาพบริบท NT_SpatialRelation 

5.9.4.9 NT_AdvisoryCategory 

ลิสตรหัส “NT_AdvisoryCategory” ใชเพื่อลิสตรายละเอียดประเภทคําแนะนําที่ใช คาที่ใช
แทนใน “NT_AdvisoryCategory” ประกอบไปดวย 

“startLocation”  จุดเริ่มตนของเสนทาง 
“endLocation”   จุดสิ้นสุดของเสนทาง 
“viaLocation”    จุดที่ตองการใหหยุด 
“enterPlace”  ทางเขาของจุดเริ่มตน, ทาง หรือ สถานที่ 
“exitPlace”  ทางออกของจุดเริ่มตน, ทาง หรือ สถานที่ 
“byPass”  เสนทางบายพาสที่เล่ียงเขตเมืองหรือเขตความหนาแนนสูง 
“streetNameChange” การแสดงชื่อถนนที่เปลี่ยนแมวาทางลัดนั้นจะไมถูกแทนที่ 
“tollBooth”  คาธรรมเนียมของสาธารณูปการ 
“landmark”  จุดแลนมารคที่มองเห็นไดจากถนน 
“crossRoad”  ทางขามหรือสีแยก 
“highwayMerge” ทางจราจรระหวางถนนไฮเวยสองเสน 
“rampMerge”  ทางจราจรจากทางลาด, ทางเขา หรือทางถนนลื่น 
“roadMerge”  การจราจรบนทองถนน 
ซ่ึงระบบ UML ของ NT_AdvisoryCategory แสดงดังภาพที่ 5-106 
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ภาพที่ 5-106 แผนภาพบริบท NT_AdvisoryCategory 

5.9.4.10 NT_AdvisoryElement 

ช้ันนามธรรม “NT_AdvisoryElement” เปนพื้นฐานของลําดับศักดิ์ประเภทยอย ของขอมูล
ที่ใชในการอธิบายคําแนะนํา UML ของ NT_AdvisoryElement แสดงดังภาพที่ 5-107 

   
ภาพที่ 5-107 แผนภาพบริบท NT_AdvisoryElement 
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5.9.4.11 NT_ExitAssociation 
5.9.4.11.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล NT_ExitAssociation เปนประเภทยอยของ NT_AdvisoryElement ที่ใช
เกี่ยวกับการแนะนําทางออกหรือทางออกคูขนานที่ทางเชื่อม UML ของ NT_ExitAssociation 
แสดงดังภาพที่ 5-108 

ตัวอยางเชน การเก็บคาธรรมเนียมของการใชถนนมักมีจํากัดทางออกชั่วคราวที่
ตองการใชการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงเมื่อไมไดกําหนดคาของ tollbooth 

5.9.4.11.2 Attribute : exit1 : Integer 

attribute ของ  “exit1” เปนการนับทางออก จากจุดทางเขาของเสนทางสูจุดเชื่อมตอ 
ของทางออกเริ่มแรกซึ่งเกี่ยวของกับคําแนะนํา 

  NT_ExitAssociation :: exit1 : Integer 

5.9.4.11.3 Attribute : exit2[0..1] : Integer 

การเลือก attribute ของ  “exit2” เปนทางออกที่นับจากจุดทางเขาของเสนทางสูจุด
เชื่อมตอ ของทางออกที่สองซึ่งเกี่ยวของกับคําแนะนํา 

  NT_ExitAssociation :: exit2[0..1]: Integer 

   
ภาพที่ 5-108 แผนภาพบริบท NT_ExitAssociation 
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5.9.4.12 NT_AdvisoryDirection 
5.9.4.12.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_AdvisoryDirection” เปนประเภทยอยของ NT_AdvisoryElement 
ที่ใชเพื่ออธิบายทิศทางที่เกี่ยวของกับไอเท็ม(item) ที่กลาวถึงในขอความที่อธิบาย อันเปน
ขอความที่เกี่ยวกับการแนะนํา UML ของ NT_AdvisoryDirection แสดงดังภาพที่ 5-109 

5.9.4.12.2 Attribute : direction[0..*] : NT_TurnDirection 

attribute ของ  “direction” เปนการกําหนดทิศทางของไอเท็มที่กลาวถึงในคําอธิบายที่
เกี่ยวของกับคําแนะนํา โดยใชแนวทางที่เหมือนกับที่ใชในมุมโคง(turn angle) 

   
ภาพที่ 5-109 แผนภาพบริบท NT_AdvisoryDirection 
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5.9.4.13 NT_AdvisoryDistance 
5.9.4.13.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_AdvisoryDistance” เปนประเภทยอยของ NT_AdvisoryElement 
ที่อธิบายถึงระยะทางของไอเท็ม(item) ตามคําอธิบายที่เกี่ยวของกับคําแนะนํา UML ของ 
NT_AdvisoryDistance แสดงดังภาพที่ 5-110 

5.9.4.13.2 Attribute : distance[1..2] : Distance 

attribute ของ  “distance” ใชในการกําหนดระยะทางของไอเท็ม (item) ที่กลาวถึงใน
ขอความอธิบายคําแนะนํา มี 2 คาที่แสดงชวงของระยะทาง 

  NT_AdvisoryDistance :: distance[1..2] : Distance 

5.9.4.13.3 Attribute : from[0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “from” ใชกําหนดจุดจากการวัดคาระยะทาง ถาวางไวนั่นคือ ใหใสคา 
default ซ่ึงเปนคาประมาณเวลาที่ยานพาหนะไปถึงสถานที่นั้น 

ขอสังเกต ความสัมพันธระหวางคานี้กับคาการวัดที่นอกเหนือจากนั้น วัดในระบบ
เสนตรงที่ใหความหมายไวในการประยุกตใช 

  NT_AdvisoryDistance :: from[0..1] : CharacterString 

   
ภาพที่ 5-110 แผนภาพบริบท NT_AdvisoryDistance 
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5.9.4.14 NT_AdvisorySpatialRelation 
5.9.4.14.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_AdvisorySpatialRelation” เปนประเภทยอยของ “NT_Advisory 
Element” อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธทางพื้นที่ ระหวางเสนทางกับไอเท็ม(item) ที่กลาวถึง 
ในขอความที่อธิบาย UML ของ NT_AdvisorySpatialRelation แสดงดังภาพที่ 5-111 

5.9.4.14.2 Attribute : spatialRelationship : NT_SpatialRelation 

attribute ของ  “spatialRelationship” ใชกําหนดความสัมพันธทางพื้นที่ ที่ใชในลิสต
รหัส “NT_SpatialRelation” ตามคาขอบเขต 

   
ภาพที่ 5-111 แผนภาพบริบท NT_AdvisorySpatialRelation 
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5.9.5 Package : Link  
5.9.5.1 Semantics 

กลุมของระบบ “link” ประกอบไปดวยคลาสตางๆ ที่เปนคําอธิบายการเชื่อมตอ 

5.9.5.2 NT_Link 
5.9.5.2.1 Semantics 

ประเภท “NT_Link” ที่เปนประเภทยอยของ “TP_DirectedEdge” นําไปใชในเครือขาย
สําหรับทิศทางของขอบทั้งหมด ดังนั้น การเชื่อมตอก็เปนทิศทางของสวนโคงเบื้องตนใน
เครือขาย การเชื่อมตอมักเกี่ยวของกับความซับซอนของพื้นที่ ทางสวนของ TP_Primitive นั้น 
กฎความสัมพันธที่ซับซอนไดรับมาจาก TP_Primitive ตลอดจนรวมถึง TP_DirectedEdge ซ่ึง
ทั้ งสองแบบนี้  มีสวนเกี่ยวของกับความซับซอนของพื้นที่  ตลอดจนรวมถึง  กฎของ 
TP_Primitive ลักษณะของเรขาคณิตไดรับมาจาก TP_Primitive เนื่องมาจากความเปนมิตินั้นมี
ขอจํากัดเปนไปตามกฎ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับตัวอยางของ GM_Curve การนําไปใชที่
เกี่ยวกับสวนโคงนั้นจะใชเกือบตลอดเวลา แตไมจําเปนนัก มีความสัมพันธกับระบบเสนตรง
(LRS) เหมือนกับเปนสวนหนึ่งของระบบพิกัด(CRS) LRS ยอมใหattribute เขาไปเกี่ยวของกับ
สวนตางๆ ของการเชื่อมตอตลอดชวงชั้นในการวัด ดังนั้น ในการเปนเซ็ทยอยของโคงที่อาจจะ
เปนอิสระจากการแบงคําจํากัดความ (“dynamic” เปนชื่อที่ไดจากการแบง)  

หากเปนไปตามขอบเขตที่ไมสามารถขามได อยางนอย 1 ทิศทาง  NT_Link จะไม
สามารถเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ดังแสดงใน OCC คือ 

 NT_Link  :  
  - อยางนอย 1 ทิศทางของ NT_Link ที่สามารถขามไดในเครือขาย 
 {Not(NT_Link.isTraversable) implies NT_Link.negate().isTraversable} 
 {Not(NT_Link.negate().isTraversable) implies NT_Link.isTraversable} 
ระบบ UML แสดงดังภาพที่ 5-112 

5.9.5.2.2 Attribute : isTraversable : Boolean 

attribute ของ  “isTraversable” แสดงการเชื่อมตอที่สามารถเปนแนวทางในทิศทางนี้ 
 NT_Link :: isTraversable : Boolean 
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5.9.5.2.3 Attribute : isUturnPossible : Boolean  

attribute ของ  “isUturnPossible” แสดงทั้งความเปนไปไดที่ยานพาหนะจะทําการยูเทิรน
ตลอดเสนทางการเชื่อมตอนี้ และผานไปยังขอบเขตการเชื่อมตอในทิศทางตรงกันขาม 

ขอสังเกต ปกติแลวattribute นี้ไมจําเปน จนกวาการดําเนินการของยานพาหนะนั้นมีความ
ผิดพลาดขึ้น หรือซอฟตแวรเปนตัวตัดสินในการใชทางยูเทิรน เพื่อที่จะเอาชนะขอจํากัดของการ
เล้ียวของการเชื่อมตอกอนหนานี้ อยางเชน ถาเล้ียวซายผิดกฎหมาย ในกรณีที่เหมือนกันก็คือใหเล้ียว
ขวาตามโดยทันที ดวยการยูเทิรน 

  NT_Link :: isUturnPossible: Boolean 

5.9.5.2.4 Attribute : routeSegmentCategory[0..*] : NT_RouteSegment - 
Category 

attribute ของ  “routeSegment” ใชเพื่อกําหนดหมวดหมูของการแบงเสนทาง 
  NT_Link :: routeSegmentCategory[0..*] : NT_RouteSegmentCategory 

5.9.5.2.5 Role : startTurn[0..*] : NT_Turn  

กฎ “startTurn” เชื่อมโยงการเชื่อมตอนี้กับเสนทางเลี้ยวที่เปนไปไดทั้งหมด ที่สามารถ
ใชเขาสูเสนทางเชื่อมตอ เสนทางลัดสามารถเขาไดตลอดจนถึงเสนทางเลี้ยว 

  NT_Link :: startTurn [0..*] : NT_Turn 

5.9.5.2.6 Role : endTurn[0..*] : NT_Turn 

กฎ “endTurn” เชื่อมโยงการเชื่อมตอนี้กับทางเลี้ยวที่เปนไปไดทั้งหมดที่สามารถใช
เปนทางออกของการเชื่อมตอนี้ 

  NT_Link :: endTurn [0..*] : NT_Turn 

5.9.5.2.7 Role : constraint : NT_Constraint 

กฎ “constraint” เปนการรวมขอจํากัดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอนี้ 
  NT_Link :: constraint [0..*] : NT_Constraint 
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5.9.5.2.8 Role : advisory : NT_Advisory 

หมายถึง กฎ “advisory” นั้นเปนการรวมเอาขอจํากัดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ 
  NT_Link :: constraint [0..*] : NT_ Advisory 

5.9.5.2.9 Operation : cost 

การปฏิบัติการ “cost” เชื่อมโยงการเชื่อมตอนี้กับคาของการเชื่อมตอเปนทางเลือกเปน
ทางเลือกเบื้องตนของcost function  

  NT_Link :: cost(function : NS_CostFunction) : NS_CostedLink 

5.9.5.2.10 Operation : exitTurns 

ปฏิบัติการ “exitTurn” เปนการสรางลิสตของทางเลี้ยวออก มาจากมุม  สําหรับ
สวนทายของการจุดเชื่อมของการเชื่อมตอนี้ที่สามารถใชนําทางจากเสนเชื่อมตอนี้ไปยังเสนอื่น 

  NT_Link :: exitTurns() : Sequence<NT_Turn> 

5.9.5.2.11 Operation : entranceTurns 

การปฏิบัติการ “entranceTurns” เปนการสรางลิสตของทางเลี้ยวเขา มาจากมุม สําหรับ
สวนแรกของจุดเชื่อมของการเชื่อมตอนี้ที่สามารถใชนําทางไปยังการเชื่อมตอนี้จากเสนทางการ
เชื่อมตอจากที่อ่ืน 

  NT_Link :: entranceTurns () : Sequence<NT_Turn> 
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ภาพที่ 5-112 แผนภาพบริบท NT_Link 

5.9.5.3 NT_RouteSegmentCategory 

ลิสตรหัส “NT_RouteSegmentCategory” เปนคาขอบเขตของหมวดการแบง ลิสตที่ใช
ปจจุบันประกอบดวย “road” ถนน “ferry” เรือ “walkway” ทางเดิน “subway” ทางใตดิน “airway” 
ทางอากาศ “lightway” ทางบก “bus” รถบัส “airRoute” เสนทางทางอากาศ “bikePath” ทางจักรยาน 
“toll” คาธรรมเนียม “tunnel” อุโมงค “endway” ทางตัน และ “bridge” สะพานUML ของ 
NT_RouteSegmentCategory แสดงดังภาพที่ 5-113 
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ภาพที่ 5-113 แผนภาพบริบท NT_RouteSegmentCategory 

5.9.6 Package : Network Position 
5.9.6.1 Semantics 

กลุมของระบบ “Network Position” ประกอบดวยหลายคลาสเพื่อการกําหนดตําแหนง
ภายในเครือขาย  นําไปใชในระบบเสนตรง (LRS) 

5.9.6.2 NT_LinkPosition  
5.9.6.2.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_LinkPosition” ใชในการอธิบายตําแหนงไปตามการเชื่อมตอซ่ึง
ใช LRS UML ของ NT_LinkPosition แสดงดังภาพที่ 5-114 

5.9.6.2.2 Role: link : NT_Link 

บทบาทของ “link ” บอกถึงสิ่งที่เชื่อมโยงตําแหนง เครื่องมือวัดที่ใชตามความเปนจริง
เกี่ยวกับวัตถุเชิงเรขาคณิต แตทางเชื่อมถูกใชเพื่อเปนจุดเขาไปในเครือขายซึ่งทางเชื่อม
เฉพาะเจาะจงคือทางเชื่อมที่ใกลที่สุดสูตําแหนงตามความเปนจริง(“side” ของถนน”ถูกใชเขา
ไปในบัญชีผูใช) 

   NT_LinkPosition :: link : NT_Link 
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5.9.6.2.3 Attribute : linkMeasure : MemberName 

attribute ของ  “linkMeasure” คือช่ือที่เกิดจากการวัดคาเสนผาศูนยกลางจาก LRS ที่ใช
กําหนดตําแหนงของการเชื่อมตอ ซ่ึงมีช่ือคลายกับชื่อของ CRS ภายใตการวัดความโคง 

  NT_LinkPosition :: linkMeasure : MemberName 

5.9.6.2.4 Attribute : marker : Measure 

attribute ของ  “marker” ใชในการวัดคาใน LRS สําหรับตําแหนงการเชื่อมตอ โดยดู
จากการวัดคาและหาตําแหนงของมารกเกอรนี้ เพื่อที่จะแสดงพิกัดตําแหนงบนพื้นที่ 

  NT_LinkPosition :: marker : Measure 

   
ภาพที่ 5-114 แผนภาพบริบท NT_LinkPosition 

5.9.6.3 NT_NetworkPosition 
5.9.6.3.1 Semantics 

การรวมคลาส “NT_NetworkPosition” มี 2 วิธีการสําหรับการกําหนดตําแหนง
เครือขาย UML ของ NT_NetworkPosition แสดงดังภาพที่ 5-115 

5.9.6.3.2 Attribute : node : NT_Junction 

ถาตําแหนงเครือขายใหมาเปนจุด ใหใชattribute ของ  “node” ซ่ึงเปน NT_Junction  
(เปนคลาสยอยของโหนดที่ใชในเครือขาย) สําหรับแสดงตําแหนง 

  NT_NetworkPosition :: node : NT_Junction 
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5.9.6.3.3 Attribute : linkPosition : NT_LinkPosition 

ถาตําแหนงเครือขายที่ใหไวโดยตําแหนงการเชื่อมตอแลว attribute ของ  
“linkPosition” เปนตําแหนงที่อยูในสวนของ NT_LinkPosition 

  NT_NetworkPosition :: linkPosition : NT_LinkPosition 

   
ภาพที่ 5-115 แผนภาพบริบท NT_NetworkPosition 

5.9.7 Package : Route 
5.9.7.1 Semantics 

กลุมของระบบ “route” ประกอบดวยคลาสตางๆ ที่กําหนดเสนทางภายในเครือขาย ตั้งแต
เสนทางแบบไมซับซอน เปนประเภทแบบ 1 มิติ (ประกอบไปดวยเสนตรงที่ไดจากการวัด)  เปน
ประเภทยอยของเครือขาย 

5.9.7.2 NT_Route 
5.9.7.2.1 Semantics 

ใชในการอธิบายเสนทางที่ไดจากการวัดวัตถุ (ประกอบไปดวยความโคง) ตําแหนงเริ่ม
และตําแหนงสิ้นสุดเปนไปตามเรขาคณิต เสนทางจะถูกคํานวณจาก cost function ที่เหมาะสม
ที่สุดจากเสนทางที่เปนไปได ที่ตัดกับตําแหนงของตนทุน การคํานวณใหมมีผลตอเสนทางใหม
ที่เหมาะสมที่สุดกับ cost function ใหม จากตําแหนงของตนทุนที่ไปถึงจุดสิ้นสุดของเสนทาง 
ถา cost function ไมมีการเปลี่ยนแปลง เสนทางใหมก็นาจะเหมือนกับเสนทางเกา 

     การแสดงเสนทางซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 2 เสน 
- ลิสตคําสั่งของทิศทางการเชื่อมตอถูกกีดขวาง 
- ลิสตคําสั่งของเสนทางลัดที่ทําขึ้น 
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การแนะนําทางลัดแตละเสนหรือวิธีการใชเสนทางที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ เสนทาง
ลัดหรือเสนทางยอนกลับ UML ของ NT_Route แสดงดังภาพที่ 5-116 

5.9.7.2.2 Attribute : summary : NT_RouteSummary 

attribute ของ  “summary” ประกอบดวยขอมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเสนทาง 
  NT_Route :: summary : NT_RouteSummary 

5.9.7.2.3 Attribute : geometry : GM_CompositeCurve 

attribute ของ  “geometry” ประกอบดวยเรขาคณิตของเสนทางที่แสดงถึงสิ่งที่ประกอบ
กันเปนสวนโคง ซ่ึงตั้งใจจะใหสวนประกอบของสวนโคงนั้นแบงเสนทางหลักออกเปน 2 ทาง 
แตองคประกอบขั้นนี้เปนการกําหนดการนําเอาไปใช 

  NT_Route :: geometry : GM_CompositeCurve 

5.9.7.2.4 Role : maneuver : NT_Maneuver 

กฎความสัมพันธ “maneuver” รวมเซ็ทคําสั่งของเสนทางลัดที่สรางเสนทางหลักที่
ดําเนินการไดบางสวน ตามที่สรางเปนสวนโคงนั้น เสนทางที่เปนเซ็ทของคําสั่งที่เลือกของการ
เชื่อมตอและเสนทางยอนกลับนั้น จําเปนที่จะตองเรียงลําดับเสนทางยอนกลับและจุดเชื่อมตอ 
ใหรวมกับเปนเสนทางลัด ดังนั้น เสนทางสามารถมองเปนเหมือนกับเซ็ททางเลือกของจุด
เชื่อมตอและเสนทางลัด 

  NT_Route :: maneuver : NT_Maneuver 

5.9.7.2.5 Operation : recalculate 

ระบบปฏิบัติการ “recalculate” เปนเหตุใหเสนทางถูกคํานวณใหมโดยบางจุดตาม
เสนทางนั้น (ใหโดยจุด waypoint) คาการคํานวณใหมจะเปนของถนนเสนใหม เสนทาง
ยอนกลับนั้นเปนไปตามตนแบบ และผานจุด waypoint ตลอดเสนทาง ขอมูลนําเขาดังนี้ 

 From  เปนจุดตามแนวเสนถนนที่เปนเสนทางยอนกลับนั้นสามารถแยกแยะ 
ความแตกตางได 
 Cost คาใหม เปน cost function ของถนนสวนที่เหลือ 
 NT_Route :: 
        recalculate(from : NT_WayPoint, cost : NS_CostFunction) : NT_Route 
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5.9.7.2.6 Operation : asLinks 

ระบบปฎิบัติการ “asLinks” เปนการยอนรูปแบบของเสนทางตามการเรียงลําดับของ
การเชื่อมตอ (ทิศทางของขอบ) 

  NT_Route :: asLinks() : Sequence<NT_Link> 

  
ภาพที่ 5-116 แผนภาพบริบท NT_Route 

5.9.7.3 NT_RouteSummary 
5.9.7.3.1 Semantics 

ชนิดของขอมูล “NT_RouteSummary” ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลของเสนทาง 
ระบบUML ของ NT_RouteSummary แสดงดังภาพที่ 5-117 

5.9.7.3.2 Attribute : time : TM_Duration  

attribute ของ “time” เปนการยอนกลับไปใหมในเวลาที่คาดไวของเสนทางที่
ดําเนินการ 

  NT_RouteSummary :: time : TM_Duration 
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5.9.7.3.3 Attribute : distance : Distance 

attribute ของ  “distance” ที่ยอนกลับไปยังความยาวของถนน 
  NT_RouteSummary :: distance : Distance 

5.9.7.3.4 Attribute : extent : EX_GeographicExtent 

attribute ของ  “extent” เปนการยอนกลับไปยังขอบเขตพื้นที่ของเสนทาง 
  NT_RouteSummary :: extent : EX_GeographicExtent 

5.9.7.3.5 Attribute : begin : NT_NetworkPosition 

attribute ของ  “begin” เปนการยอนกลับไปสูที่ตั้งของจุดจุดแรกบนเสนทางเหมือนกับ
ตําแหนงของเครือขาย 

  NT_RouteSummary :: begin : NT_NetworkPosition 

5.9.7.3.6 Attribute : stops[0..1] : NT_WayPointList 

attribute ของ  “stops” เปนการกลับไปยังที่ตั้งของจุดที่หยุดบนเสนทางตามตําแหนงใน
เครือขาย นั่นคือสวนที่เสนทางจําเปนตองมี 

  NT_RouteSummary :: stops[0..1] : NT_WayPointList 

5.9.7.3.7 Attribute : end : NT_NetworkPosition 

attribute ของ  “end” เปนการยอนไปยังที่ตั้งของจุดสุดทายบนเสนทาง ตามตําแหนง
ของเครือขาย 

  NT_RouteSummary :: end : NT_NetworkPosition 
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ภาพที่ 5-117 แผนภาพบริบท NT_RouteSummary 

5.9.7.4 NT_Maneuver 
5.9.7.4.1 Semantics 

ประเภทของ “NT_Maneuver” ใชในการอธิบายเสนทางลัด เสนทางลัดเปนการ
จัดลําดับการกระทําที่ถูกกฎหมาย ใหโดยการจัดลําดับของเสนทางยอนกลับ แตละเสนทางที่มี
การสิ้นสุดของการเชื่อมตอนั้น ซ่ึงนั่นเปนการเร่ิมตนของเสนทางยอนกลับเสนถัดไป เสนทาง
ลัดสวนใหญเปนทางยอนเสนเดียวแตบางเสน ก็สามารถทําการขามได ซ่ึงขึ้นอยูกับเสนทาง 
(อยางเชน การสิ้นสุดของการเลี้ยวของเสนทางเลี้ยวกลับที่แยกของไฮเวย) ในกรณีนี้ เสนทาง
ยอนกลับที่สามารถขามไดไมสามารถตัดสินไดดวยประวัติของการเชื่อมตอที่มีเพียงเสนเดียว 
เสนทางลัดยังมีการขยายใหมีความยาวเพียงพอที่สามารถทําการขามได ชวงความยาวทั้งหมด
ของเสนทางลัดนั้น สวนใหญคอนขางจะสั้น 

เสนทางลัดเหลานั้นยังประกอบไปดวย ยูเทิรน (u-turn) อันเปนที่เขาใจวา ภายใต
สภาพแวดลอมสวนใหญ  เสนทางที่เหมาะสมจะไมมีการใช u-turn (อันเปนเหตุที่ทําใหเดินทาง
มายังจุดจุดเดียวกันได 2 คร้ัง) ปญหาเกิดขึ้นเพราะวา ขอบังคับของเสนทาง ซ่ึงถาเลี้ยวกลับ
ทางซายเปนทางเลือกที่เหมาะสม ในการเชื่อมตอ แตการเลี้ยวกลับทางซายมือเปนเสนทางที่ไม
ถูกกฎหมาย ดังนั้นการเรียงลําดับของเสนทางเล้ียวกลับทางขวา u-turn และทางตรงจะเปน
เสนทางที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนการประมาณของเสนทางที่เหมาะสม 

ขอสังเกต ยูเทิรนที่สรางขึ้นจะเปนปญหา ถาไมส้ินสุดที่ส่ีแยก การเชื่อมตอของทั้งสอง
จุดจะไมมีผล ทําอยางไรจึงจะแบงคาเพื่อให u-turn และความสัมพันธของการเชื่อมตอคือ
ปญหาในการนําเอาไปใช UML ของ NT_Maneuver แสดงดังภาพที่ 5-118 
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5.9.7.4.2 Attribute : istraversable : Boolean 

attribute ของ  “istraversable” ใชในการกําหนดหากเสนทางนั้นไมสามารถใชได ปกติ
แลวเสนทางลัดที่ไมสามารถขามไดมักจะไมคอยไดใช แตฐานขอมูลที่ใชนั้นที่เสนทางลัดนั้น
อาจจะไมถูกตองสําหรับเวลาที่ไมแนนอน หรือมีความจําเปนตอจุดมุงหมายในอดีต เสนทางที่
ไมสามารถขามอาจจะใชได 

  NT_Maneuver :: isTraversable : Boolean 

5.9.7.4.3 Role : turn : NT_Turn 

กฎความสัมพันธ “turn” เปนการรวมเอาเซ็ทของทางเลี้ยวเขาไปเกี่ยวของกับเสนทาง
ลัดดังกลาว การเริ่มตนและคาของเสนทางเลี้ยวที่ไดจากการคํานวณคาที่เหมาะสม ยอมรับให
ชุดคําสั่งที่เปนทฤษฎีกราฟมาตรฐานมากกวาหรือนอยกวาวิธีปกติที่กราฟของการเชื่อมตอและ
เสนทางลัด ตามกราฟของการเชื่อมตอที่ไมมีขอจํากัด 

  NT_Maneuver :: turns : NT_Turn {ordered} 

5.9.7.4.4 Role : advisory : NT_Advisory 

กฎความสัมพันธ “advisory” เปนการรวมคําแนะนําทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเสนทางลัด
ทั้งหมด คําแนะนําอื่นๆ อาจจะเกี่ยวของกับทางเลี้ยวและการขยายเสนทางเชื่อมตอที่แยกออกมา 

  NT_Maneuver :: advisory : NT_Advisory 

5.9.7.4.5 Role : constraint : NT_Constraint 

กฎความสัมพันธ “constraint” เปนการรวมเอาขอจํากัดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเสนทาง
ลัดทั้งหมด ขอจํากัดอื่นอาจจะเกี่ยวของกับทางเลี้ยวและการขยายการเชื่อมตอที่แยกออกไป 

  NT_Maneuver :: constraint : NT_Constraint 

5.9.7.4.6 Operation : cost 

“cost” เปนการคํานวณคา ของเสนทางลัดของ cost function เนื่องจากวาคาของ 
maneuver นั้นเปนคาผลรวมของสวนประกอบตางๆ ของ cost function แตอาจจะไมใช หากวา
มีเสนทางยูเทิรนเขามาเกี่ยวของ หรือถามีการควบคุมดานขอจํากัดของสวนตางๆ  คาของ
เสนทางลัดทําใหเกิดความแตกตาง (วามากกวาหรือนอยกวา) มากกวาคาผลรวมของคา
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องคประกอบตางๆ  ระบบนี้จะรับ cost function เหมือนกับเปนการนําเขาพารามิเตอร ประเภท
ของการวัดยอนกลับจะเปนคาที่สอดคลองกับคําจํากัดความของ cost function 

  NT_Maneuver :: cost(function : NS_CostFunction) : Measure 

5.9.7.4.7 Operation : StartTurn 

การปฏิบัติการ “startTurn” เปนการยอนกลับไปยังทางเลี้ยวแรกของเสนทางลัด 
  NT_Maneuver :: startTurn() : NT_Turn 

5.9.7.4.8 Operation : endTurn 

การปฏิบัติการ “endTurn” เปนการยอนกลับไปยังทางเลี้ยวสุดทายของเสนทางลัด 
  NT_Maneuver :: endTurn() : NT_Turn() : 

5.9.7.4.9 Operation : startLink  

การปฏิบัติการ “startLink” เปนการยอนกลับไปยังการเชื่อมตอแรกของเสนทางลัด ซ่ึง
เปนการเชื่อมตอสวนที่เปนทางเขาของจุดเริ่มตนของทางเลี้ยว function นี้เปนเรขาคณิตอยาง
งายสําหรับอาคารเพื่อที่จะเปนขอมูลในการสรางกราฟที่เหมาะสม 

  NT_Maneuver :: startLink() : NT_Link 

5.9.7.4.10 Operation : endLink  

การปฏิบัติการ “endLink” เปนการยอนกลับไปยังการเชื่อมตอสุดทายของเสนทางลัด 
เปนการเชื่อมตอที่เปนทางออกของการสิ้นสุดทางเลี้ยว ซ่ึง function นี้เปนเรขาคณิตอยางงาย
สําหรับอาคารในการนําเขากราฟที่เหมาะสม 

  NT_Maneuver :: endLink() : NT_Link 
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ภาพที่ 5-118 แผนภาพบริบท NT_Maneuver 

5.9.8 Package : Combined Networks 
5.9.8.1 Semantics 

กลุมของระบบ “combined Network” ประกอบดวยประเภทและชั้นที่ใชในการสราง
เครือขายที่ใหญกวาโดยการรวมคลาสที่เล็กกวา จุดประสงคทั่วไปในวิธีการจัดหาเครือขายทางขาม
จากแหลงที่มาที่แตกตางกัน เทคนิคเหลานี้ใชไดกับเครือขายทั้งโหมดเดียว และหลายโหมด ข้ึนอยู
กับการรวมคลาสตางๆ รวมกับโหมดการสงหรือไม ผลรวมของการรวมกลุมของระบบเครือขาย
แสดงดังภาพที่ 5-119 
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ภาพที่ 5-119 แผนภาพบริบท Combined Networks 

5.9.8.2 NT_CombinedNetwork 
5.9.8.2.1 Semantics 

เครือขายโมเดลประเภท “NT_CombinedNetwork” สรางขึ้นจากสวนประกอบ
เครือขายที่เล็กกวา ตลอดจนใชการสงไปยังเสนทางเชื่อมตอและสงไปยังจุดตางๆ ตามที่อธิบาย
ขางลาง หากเครือขายสวนประกอบนั้นเปนโหมดเดียวกันทั้งหมด การรวมเครือขายจะเปน
โหมดเดียว ถาไมการสงนั้นจะเปนโหมดที่เปลี่ยนภายในโครงเครือขายการรวมหลายโมเดล  
ระบบ UML ของ NT_CombinedNetwork แสดงดังภาพที่ 5-120 

5.9.8.2.2 Role : componentNetworks : NT_Network 

กฎความสัมพันธ “componentNetwork” เปนการกําหนดเครือขายเบื้องตนจากสวน
ของสวนประกอบเครือขายที่สรางขึ้น 

  NT_CombinedNetwork :: componentNetworks : NT_Network 

5.9.8.2.3 Role : transferLink : NT_TransferLink 

กฎความสัมพันธ “transferLink” เปนการกําหนดการสงการเชื่อมตอที่ใช โดยการรวม
เครือขายที่เชื่อมตอกับเครือขายอื่นจากลิสตที่เปนสวนประกอบของเครือขาย  

  NT_CombinedNetwork :: : transferLink : NT_TransferLink 
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5.9.8.2.4 Role : transferNode : NT_TransferNode 

กฎความสัมพันธ “tansferNode” เปนการกําหนดการสงจุดที่ใชดวยการรวมเครือขาย
มารวมกับเครือขายอื่นจากสวนประกอบของเครือขาย 

  NT_CombinedNetwork :: : transferNode : NT_TransferNode 

 
ภาพที่ 5-120 แผนภาพบริบท NT_CombinedNetwork 

5.9.8.3 NT_TransferNode 
5.9.8.3.1 Semantics 

การสงจุดเปนจุด  ( เชื่อมตอ )  ในการรวมเครือขายที่ เปนการรวมเอาหลายๆ 
สวนประกอบของจุดเชื่อมตอตางๆ ทางเชื่อมตอและทางเลี้ยวประกอบไปดวยทางเชื่อมตอและ
ทางเลี้ยวทั้งหมดของสวนประกอบในการเชื่อมตอบวกกับ การสงนั้นยายจากทางเชื่อมเครือขาย
ที่มีสวนประกอบอันเดียวเพื่อเชื่อมตอกับสวนประกอบเครือขายอื่น การรวมเครือขายสามารถ
สรางขึ้นใหมได (มีทางเลือกหลายทาง) โดยเครือขายเดี่ยวในสวนที่เปนสวนประกอบทั้งหมด
ของการเชื่อมตอของการสงจุดจุดเดียวเปนหนวยที่เขากับจุดเดี่ยว (ประเภทของการเชื่อมตอ) 
การเชื่อมตอประกอบดวยสวนประกอบการเชื่อมตอทั้งหมด และการเชื่อมตอประกอบดวย
สวนประกอบของการเลี้ยวทั้งหมดที่รวมกับการสง UML ของ NT_TransferNode แสดงดังภาพ
ที่ 5-121 
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5.9.8.3.2 Role : componentJunction : NT_Junction 

กฎความสัมพันธ “componentJunction” เปนการกําหนดการเชื่อมตออยางงายจากสวน
ที่การเชื่อมตอนั้นถูกสรางขึ้น 

  NT_ TransferNode :: componentJunction : NT_Junction 

5.9.8.3.3 Role : Turn : NT_Transfer 

กฎความสัมพันธ “Turn” เปนการกําหนดที่ตั้งของที่ทําการเลี้ยว (ประเภทยอยตาม 
NT_Transfers) ที่การสงจุดนี้ 

  NT_ TransferNode :: turn : NT_Transfer 

   
ภาพที่ 5-121 แผนภาพบริบท NT_TransferNode 

5.9.8.4 NT_Transfer  

ประเภทของ “NT_Transfer” ที่ใชในการแสดงการเลี้ยวที่เกิดที่จุดการสงและสวนที่เปนการ
นําเขาขอมูลและจุดเชื่อมทางออกที่เชื่อมตอไปยังการแยกสวนประกอบของการเชื่อมตอ UML ของ 
NT_Transfer แสดงดังรูป 5-122 
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ภาพที่ 5-122 แผนภาพบริบท NT_Transfer 

5.9.8.5 NT_TransferLink 

ประเภท “NT_TransferLink” ที่เปนประเภทยอยของ NT_Link ใชในการแสดงการเชื่อมตอ
ในการรวมเครือขาย ซ่ึงเปนจุดขอบเขตที่มีสวนประกอบเครือขายที่แตกตาง UML ของ 
NT_TransferLink แสดงดังภาพที่ 5-123 

   
ภาพที่ 5-123 แผนภาพบริบท NT_TransferLink 
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5.10 Basic Implementation package  
5.10.1 Package : Feature Data Model 

5.10.1.1 Semantics 

ช้ันตางๆ ในกลุมของระบบถูกนํามาใชเปนเหมือนตัวแทนของเครื่องมือตางๆ ของฟทเจอร 
(feature) ตามคําจํากัดความใน ISO 19109:2005 ผลการรวมของกลุมของระบบนี้แสดงดังภาพที่  
5-124 

   
ภาพที่ 5-124 แผนภาพบริบท Feature data classes 
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5.10.1.2 FD_Feature 
5.10.1.2.1 Semantics 

ประเภท “FD_Feature” ถูกนํามาใชเพื่อแสดงเครื่องมือของฟทเจอร UML ของ 
FD_Feature แสดงดังภาพที่ 5-125 

5.10.1.2.2 Attribute : id[0..1] : FD_FeatureName 

attribute ของ  “id” เปนชื่อทองถ่ินหรือเปนลักษณะเฉพาะของฟทเจอร ซ่ึงปกติจะเปน
ลิสตในพื้นที่ช่ือ สําหรับตัวเก็บฟทเจอร สําหรับฟทเจอรนี้ 

  FD_Feature:: id[0..1] : FD_FeatureName 

5.10.1.2.3 Attribute : attributes : Record 

“attribute” เปนการบันทึกการเก็บattribute ทั้งหมดของฟทเจอร (feature) วิธีนี้นํามาใช
เพื่อใหมั่นใจวาการรวมแตละครั้งของattribute  นั้นเกี่ยวของกับฟทเจอร นี่จะเปนการ support 
ในสวนของความหมายสวนใหญที่ใชในการแสดงฟทเจอร (feature) ซ่ึงมี strongแข็งแรง weak
ออน dynamic และ untypeไมมีประเภท 

  FD_Feature:: attributes : Record 

 
ภาพที่ 5-125 แผนภาพบริบท FD_Feature 
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5.10.1.3 FD_FeatureCollection  
5.10.1.3.1 Semantics 

ประเภท “FD_FeatureCollection” เปนคลาสพื้นฐานของการเก็บฟทเจอร (feature) 
ระบบUML ของ FD_FeatureCollection แสดงดังภาพที่ 5-126 

   
ภาพที่ 5-126 แผนภาพบริบท FD_FeatureCollection 

5.10.1.3.2 Attribute : isOrdered : Boolean=false 

บูลลีน (Boolean) attribute ของ  “isOrdered” เปนการแสดงวา คําสั่งของคอลเล็คชั่น
ฟทเจอร (collection’s “feature”) มีความหมายหรือไม 

  FD_FeatureCollection :: isOrdered : Boolean = false 

5.10.1.3.3 Role : feature [0..*] : FD_Feature 

กฎความสัมพันธ “feature” เปนการรวม feature ในคอลเล็คชั่น การสั่งอาจจะสั่ง
หรือไมนั้นมีความหมายสําคัญขึ้นอยูกับattribute ของ  “ordered” ของ feature collection 

  FD_FeatureCollection :: feature[0..*] : FD_Feature 
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5.10.1.3.4 Operation : getFeature 

ปฏิบัติการ “getFeature” เปนการเรียกคืนขอมูล feature จากกฎความสัมพันธ “feature” 
ที่มีช่ือกํากับ 

 FD_FeatureCollection :: getFeature(name : FD_FeatureName) : FD_Feature 

5.10.1.4 FD_QueryFeatureCollection  
5.10.1.4.1 Semantics 

ประเภท “FD_QueryFeatureCollection” เปนการกําหนด feature collection ที่ถูกจํากัด
ความดวยคําถาม ความสัมพันธ “Feature” อาจจะมีอยู แตถามีก็จะแสดงผลของคําถามในตอนที่
คําถามนั้นเปนครั้งสุดทายที่ดําเนินการ UML ของ FD_QueryFeatureCollection แสดงดังภาพที่  
5-127 

   
ภาพที่ 5-127 แผนภาพบริบท FD_QueryFeatureCollection 

5.10.1.4.2 Attribute : query : CharacterString 

attribute ของ  “query” คือคําถามที่แสดงดวยตัวอักษรที่จํากัดความประกอบคอล
เล็คชั่นนี้ 

  FD_QueryFeatureCollection :: query : CharacterString 



 
 
เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 
ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตําแหนง ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

194

5.10.1.4.3 Attribute : queryLanguage [0..1] : CharacterString 

attribute ของ  “queryLanguage” เปนขอความคําถามที่ใชในการถาม 
  FD_QueryFeatureCollection :: queryLanguage[0..1 : CharacterString 

5.10.1.4.4 Operation : realize 

ปฏิบัติการ “realize” อยูในคอลเล็คชั่นฟทเจอรเกี่ยวของกับคําถาม ปกติแลวจะเปนการ
รียูส FD_QueryFeatureCollection แตนั่นขึ้นอยูกับความหมายของการใช 

  FD_QueryFeatureCollection :: realize() : FD_FeatureCollection 

5.10.1.5 FD_FeatureName 
5.10.1.5.1 Semantics 

ช้ัน “FD_FeatureName” ใชในการกําหนดชื่อของคอลเล็คชั่นฟทเจอรที่ใชในลิสต
สําหรับเปนแนวทางที่ตองการ UML ของ FD_FeatureName แสดงดังภาพที่ 5-128 

5.10.1.5.2 Attribute : id : GenericName 

attribute ของ  “id” ประกอบดวยลักษณะเฉพาะของ feature ในการใชช่ือพื้นที่ของ 
feature ในที่เก็บขอมูล 

  FD_FeatureName :: id : GenericName 

5.10.1.5.3 Attribute : type : TypeName 

attribute ของ  “type” ประกอบดวยช่ือประเภทสําหรับ feature ในชื่อพื้นที่ที่ใชสําหรับ
ประเภทของ feature ในที่เก็บขอมูล 

  FD_FeatureName :: type : TypeName 

5.10.1.5.4 Operation : getObject 

ปฏิบัติการ “getObject” เปนการเรียกคืน feature ที่เกี่ยวของกับชื่อของ feature 
  FD_FeatureName :: getObject() : FD_Feature 
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ภาพที่ 5-128 แผนภาพบริบท FD_FeatureName 

5.10.2 Package : New Basic Types  
5.10.2.1 Semantics 

packageของ “New Basic Type” คําจํากัดความแบบหลวมๆ ของพื้นฐานบางประเภทแบบที่
มาตรฐานสากลตองการ เปนประเภททั่วไปที่มีหลายรูปแบบ และมาตรฐานสากลนั้นไมไดเขาไป
แทนที่ความตองการนั้นเปนพิเศษ 

5.10.2.2 VoiceStream 

คลาส “VoiceStream” เปนชุดคําสั่งคูที่แสดงการเปลี่ยนคําพูดใหเปนรหัส ใชสําหรับผูใช
พื้นที่รวม UML ของ VoiceStream แสดงดังภาพที่ 5-129 

   
ภาพที่ 5-129 แผนภาพบริบท VoiceStream 
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5.10.2.3 BinaryData 

คลาส “BinaryData” ใชในการเปลี่ยนรหัสของขอมูลเหมือนกับ binary stream ระบบ UML 
ของ BinaryData แสดงดังภาพที่ 5-130 

 
ภาพที่ 5-130 แผนภาพบริบท BinaryData 

5.10.2.4  Map 

คลาส “map” คือการเปลี่ยนขอมูลใหเปนรหัส ใหแสดงบนแผนที่ ปกติเหมือนภาพ 
อยางเชนไฟล JPEG หรือ GIF UML ของ Map แสดงดังภาพที่ 5-131 

   
ภาพที่ 5-131 แผนภาพบริบท Map 
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5.10.2.5 Image 

คลาส “image” คือการเปลี่ยนขอมูลใหเปนรหัสใหแสดงภาพ อยางไฟล jpeg หรือ gif  
ระบบ UML ของ image แสดงดังภาพที่ 5-132 

   
ภาพที่ 5-132 แผนภาพบริบท Image 
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Annex A 

(normative) 
Abstract test suite 

 
A.1  Semantics 

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลประกอบดวยทั้งการปฏิบัติตามงานบริการและการปฏิบัติ
ตามฐานขอมูล 

การปฏิบัติตามฐานขอมูลประกอบดวยการใชชนิดขอมูลจากแผนแอพพลิ เคชั่น
(application) หรือรูปแบบของ application ที่จะทําแผนที่หลายชนิด ในมาตรฐานสากล หรือชนิด
มาตรฐาน ในตอนตอไป คําวาสามารถที่จะทําแผนที่ได หมายถึง มีความสัมพันธระหวางกัน 
ระหวางแบบมาตรฐานใน สวนที่เหมาะสม ของมาตรฐานสากล และรูปแบบของapplication ของ
โครงการapplication ในวิธีนั้น ที่แตละแบบมาตรฐานสามารถพิจารณาเปนชนิดพิเศษของ รูปแบบ
ของapplication ซ่ึงทําโดยความสัมพันธกัน และนี่ยังหมายถึงรูปแบบของapplication ที่ตอบสนอง
กับแบบมาตรฐานซึ่งมีขอมูลเพียงพอที่จะสรางขอมูลขาวสารของแบบมาตรฐานขึ้นใหมได 

การปฏิบัติการบริการรวมถึงทั้งการใชโปรแกรมตอบสนองที่มีขอมูลอยางตอเนื่อง และการ
ปฏิบัติของขอมูลสําหรับ กลองขอมูลที่ถูกใชโดยโปรแกรมเหลานั้น 

A.2  Data Types 
    A.2.1  Common Data Type 
 A.2.1.1   TK_Position 

ขนาดมาตรฐานสวนมากในภาคผนวกการปฏิบัติ ตองการใชชนิด application จํานวนหนึ่ง 
สําหรับ TK_Position   เพราะนี้คือชนิดรวมกัน เปนแบบการใชแผน application ที่ปฏิบัติ  หรือการ
ตองการขอมูลเพียงเพื่อใชสวนภายในตัวแสดงทางเลือกที่ใชได 
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A.  จุดประสงคในการทดสอบ เพื่อพิสูจนสวนที่เปนชนิด application สําหรับการแสดง
ตําแหนงวามีเพียงพอหรือไม แบบการปฏิบัติ จะสนับสนุนอยางนอยหนึ่งในแบบที่มีในรายการใน
อางอิงขางลางนี้ 

B.  วิธีการทดสอบ ตรวจสอบการทําเอกสารของแบบ application หรือขอมูลและแสดง
ความสัมพันธที่ตอบสนองกัน 

C.  อางอิง ISO 19107, ISO 19108, ISO 19112 และสวนภายในที่ระบุขางลางนี้จาก
มาตรฐานสากล 

 1.Temporal Data     ISO 19108 
 2.TK_ Position     6.2.2 
 3 TK_Position Type    6.2.6 
 4 Direct Position     ISO 19107 
 5. SI_LocationName    ISO 19112 
 6 FD_FeatureName    ISO 19109 
 7 LR_PositionExpression   6.6.2 
 8 NT_NetworkPosition    9.6.3 
 9 AD_AbstractAddress    8.2.3 
 10 phone::CharacterString  

    A.2.2 Address 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ ที่จะทดสอบชุดในแบบ application สําหรับการใหที่อยู 

B. วิธีทดสอบ  พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของแผนโครงการหรือแบบหรือขอมูลและ
แสดงความสัมพันธ ที่ตองการ 

C.  อางอิง  ISO 19133: 8.2, 8.3   ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูลภายในที่แสดงขางลางนี้ 
 1. AD_Address     8.2.2 
 2. AD_AbstractAddress    8.2.3 
 3. AD_AddressElement    8.3.2 
 4. AD_Addressee    8.3.3 
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 5. AD_StreetIntersection    8.3.4 
 6. AD_Street     8.3.5 
 7. AD_PostalCode    8.3.6 
 8. AD_StreetLocation    8.3.7 
 9. AD_PhoneNumber    8.3.8 
 10. AD_NamedPlace    8.3.9 
 11. AD_StreetAddress    8.3.10 
 12. AD_NamedPlaceClassification  8.3.10 
 13. AD_Building    8.3.12 
 14. AD_MuniQuadrant    8.3.13 
 15. AD_RegionCode    8.3.14 
 16. AD_NumberRange    8.3.15 
 17. AD_ListNamedPlaces   8.3.16 

    A.2.3  Linear Reference System 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ ที่จะทดสอบชุดในแบบแอพพลิเคชั่นสําหรับการแสดง
ตําแหนงภายในระบบอางอิงเกี่ยวกับสาย 

B.  วิธีทดสอบ พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของแผนโครงการหรือแบบหรือขอมูลและ
แสดงความสัมพันธ ที่ตองการ 

C.  อางอิง ISO 19108, ISO 19133:6.6 ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูลภายในที่แสดง
ขางลางนี้ 

 1. Temporal Data    ISO 19108 
 2. LR_PositionExpression   6.6.2 
 3. LR_LinearReferenceMethod   6.6.3 
 4. LR_OffsetDirection    6.6.4 
 5. LR_ReferenceMarket    6.6.5 
 6. LR_OffsetReference    6.6.6 
 7. LR_Feature     6.6.7 
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 8. LR_Element     6.6.8 
 9. LR_OffsetExpression:    6.6.9 

    A.2.4  Network 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ ที่จะทดสอบชุดในแบบแอพพลิเคชั่นสําหรับการแสดงแบบ
ภายในขอมูลเครือขาย 

B.  วิธีทดสอบ พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของแผนโครงการหรือแบบหรือขอมูลและ
แสดงความสัมพันธ ที่ตองการ 

C.  อางอิง ISO 19108, ISO 19133: ขอ ถึง 9.7 ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูลภายในที่
แสดงขางลางนี้ 

 1. Temporal Data   ISO 19108 
 2. NT _Network    9.2.1 
 3. NT_WayPoint   9.2.2 
 4. NT_WayPointList   9.2.3 
 5. NT_Turn    9.3.2 
 6. NT_TurnDirection   9.3.3 
 7. NT_Junction    9.3.4 
 8. NT_JunctionType    9.3.5 
 9. NT_AngularDirection   9.3.6 
 10. NT_Constraint    9.4.2 
 11. NT_VehicleConstraint  9.4.3 
 12. NT_TemporalConstraint  9.4.4 
 13. NT_LaneConstraint   9.4.5 
 14. NT_Vehicle    9.4.6 
 15. NT_Advisory   9.4.7 
 16. NT_SpatialRelation   9.4.8 
 17. NT_AdvisoryCategory  9.4.9 
 18. NT_AdvisoryElement  9.4.10 
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 19. NT_ExitAssociation   9.4.11 
 20. NT_AdvisoryDirection  9.4.12 
 21. NT_AdvisoryDistance  9.4.13 
 22. NT_AdvisorySpatialRelation  9.4.14 
 23. NT_Link    9.5.2 
 24. NT_RouteSegmentCategory  9.5.3 
 25. NT_LinkPosition   9.6.2 
 26. NT_NetworkPosition   9.6.3 
 27. NT_Route    9.7.2 
 28. NT_RouteSummary   9.7.3 
 29. NT_Maneuver   9.7.4 

    A.2.5  Combined Network 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ ที่จะทดสอบชุดในแบบ application สําหรับการแสดง
เครือขายที่เชื่อมกัน 

B.  วิธีทดสอบ พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของแผนโครงการหรือแบบหรือขอมูลและ
แสดงความสัมพันธ ที่ตองการ 

C.  อางอิง ISO 19108, ISO 19133: ขอ ถึง 9.7 ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูลภายในที่
แสดงขางลางนี้ 

 1. Network    A 2.4 
 2. NT_CombinedNetwork  9.8.2 
 3. NT_TransferNode   9.8.3 
 4. NT_Transfer    9.8.4 
 5. NT_TransferLink   9.8.5 
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A.3  Services 
    A.3.1  Tracking service 
  A.3.1.1 Interfaces 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ  ที่จะทดสอบ การใชพี้นที่รวมที่เหมาะสม สําหรับการ
บริการการขนสง 

B.  วิธีทดสอบ  พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของพื้นที่บริการ ที่จะทดสอบการใชพึ้นที่ที่
ถูกกําหนดในอางอิงขางลาง 

C.  อางอิง ISO 19108, ISO 19133: ขอ 6.2 & 6.3 ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูลภายใน
ที่แสดงขางลางนี้ 

 1. Temporal Data   ISO 19108 
 2. TK_Position    A 2.1 
 3. TK_MobileSubscriber   6.2.3 
 4. TK_TrackingLocation   6.2.4 
 5. TK_TrackingService   6.2.5 
 6. TK_TrackingLocationSequence 6.2.7 
 7. TK_Trigger    6.2.8 
 8. TK_PeriodicTrigger   6.2.9 
 9. TK_TransitionTrigger   6.2.10 
 10. TK_TransationType   6.2.11 
 11. TK_TrackingTrigger   6.2.12 
 12. TK_TransitionType   6.2.13 
 13. TK_QualityOfPosition  6.2.14 
 14. TK_Accuracy   6.2.15 
 15. TK_AccuracyType   6.2.16 
 16. TK_AccuracyStatement  6.2.17 
 17. EG_PointEstimateCircle  6.3.2 
 18. EG_PointEstimateEllipse  6.3.4 
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 19. EG_PointEstimateArc  6.3.5 
 20. EG_PointEstimate   6.3.2 
 21. EG_PointEstimateSphere  6.3.6 
 22. EG_PointEstimateEllipsoid  6.3.7 

    A.3.2  Location Transformation 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ  ที่จะทดสอบ การใชพี้นที่รวมที่เหมาะสม สําหรับการ
เปลี่ยนที่ตั้ง 

B.  วิธีทดสอบ พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของพื้นที่บริการ ที่จะทดสอบการใชพึ้นที่ที่ถูก
กําหนดในอางอิงขางลาง 

C.  อางอิง  ISO 19108, ISO 19133: ขอ 6.4 & 6.5   ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูล
ภายในที่แสดงขางลางนี้ 

 1. Temporal Data    ISO 19108 
 2. LT_LocationTransFormationService  6.4.2 
 3. MC_MeasurePosition    6.5.2 
 4. MC_CoordinateSystem   6.5.3 
 5. MC_CoordinateReferenceSystem  6.5.4 

    A.3.3  Navigation Services 

A.  จุดประสงคในการทดสอบ  ที่จะทดสอบ การใชพี้นที่รวมที่เหมาะสม สําหรับการ
บริการทางเรือ 

B.  วิธีทดสอบ  พิสูจนขั้นตอนการทําเอกสารของพื้นที่บริการ ที่จะทดสอบการใชพึ้นที่ที่
ถูกกําหนดในอางอิงขางลาง 

C.  อางอิง  ISO 19108, ISO 19133: ขอ 7.3, 7.4 และ 7.5  ของมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูล
ภายในที่แสดงขางลางนี้ 
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 1. Temporal Data   ISO 19108 
 2. NS_NavigationService   7.3.2 
 3. NS_RouteRequest   7.3.3 
 4. NS_Instruction   7.3.4 
 5. NS_InstructionList   7.3.5 
 6. NS_RouteResponse   7.3.6 
 7. NS_CostedTurn   7.3.7 
 8. NS_RenderingService   7.3.8 
 9. NS_RenderingRequest   7.3.9 
 10. NS_RenderingResponse  7.3.10 
 11. NS_RenderingType   7.3.11 
 12. NS_CostedLink   7.3.12 
 13. NS_CostFunctionCode  7.3.13 
 14. NS_RouteRequestType  7.3.14 
 15. NS_CostFunction    7.4.2 
 16. NS_CostElements   7.4.3 
 17. NS_MonetaryCost   7.4.4 
 18 NS_Tolls    7.4.5 
 19 .NS_Fares    7.4.6 
 20. NS_Time    7.4.7 
 21. NS_TravelTime   7.4.8 
 22. NS_WaitiingTime   7.4.9 
 23. NS_Counts    7.4.10 
 24. NS_NumberMaeuvers  7.4.11 
 25. NS_NumberTurns   7.4.12 
 26. NS _NumberTransfers  7.4.13 
 27. NS_Distance    7.4.14 
 28. NS_WeightedCost   7.4.15 
 29. NS_CostFunctionTerm  7.4.16 
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 30. NS_CostElementType  7.4.17 
 31. NS_RoutePreference   7.5.2 
 32. NS_AvoidList   7.5.3 
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Annex B 

(informative) 
Directed weighted graphs and their algorithms 

 
B.1  Introduction 

มาตรฐานสวนมากถูก เขียนกับการ เขี ยนโปรแกรมในความคิด  ขณะที่ ไม เนน
มาตรฐานสากล ที่จะกําหนดชุดคําสั่งพิเศษที่ถูกใชที่สนับสนุนพี้นที่บริการที่ถูกอธิบายในเอกสาร
ฉบับนี้ มันควรชวยเพื่อใหเขาใจบริการเหลานั้น ถาชุดคําสั่งมองไปขางหนาโดยผูเขียนที่ถูกอธิบาย
ไว 

ชุดคําสั่งสวนมากเหลานี้ ขึ้นกับกราฟที่ถูกวัดโดยตรง ขณะที่กราฟมีแผนที่ชัดเจนตอภาพ
ทางกายภาพ มันมี application อ่ืนๆดวย กราฟในบทความนี้ถูกจัดในหลายพื้นที่ หรือหลายสภาพ 
เรียกวา จุด ที่ถูกเชื่อมกัน โดยชองทางที่หนี่ง จุดเชื่อม ชองทางที่สอง ถูกอธิบายเปนจุดเชื่อมคู ในแต
ละทิศทาง ในความซับซอนของสภาพภูมิประเทศหลายมิติ จุดและ ขอบโดยตรงจากกราฟโดยตรง 
คาของกราฟเปนจํานวนที่ถูกกําหนดเพื่อเชื่อมกัน  คาเหลานี้มักแสดงถึงแหลงทุนของ ตนทุนมารจิน 
(margin) หรือในระยะทาง เวลา เงิน กอใหเกิดสิ่งกีดขวางหรือจัดการกับจุดเชื่อ ความหมายของสวน
ตนทุนตองการคาที่ไมเปนลบ ทฤษฏีกราฟ โดยทั่วไปไมขึ้นกับความหมาย และจัดใหเปนคาลบใน
กรณีที่จํากัดโดยเฉพาะอยางยิ่งบางจํานวน 

สวนขางลางนี้จํากัดโครงสรางในแบบทางการมากกวาและอธิบาย ปญหาและแนว
ทางแกไขที่เปนไปได 

B.2  Directed weighted graphs 

กราฟโดยตรงประกอบดวย สองสวน คือ N และ E ประกอบดวยจุดของกราฟ E 
ประกอบดวยจุดเชื่อมตรงของกราฟ และเปนซับเซต (subset) ของผล N x N เรียกวา ขอบของกราฟ 
แตละขอบ (n1, n2) เปนตัวหลักในการกีดขวางจาก จุด n1 ไป n2  ดังนั้นกราฟสามารถเปนสถานะและ
การขนสงของเครื่องจักรสภาพที่จํากัด 
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ในสวนกราฟประกอบดวยลําดับของ จุด n0, n1, n2, n3, n4…nk  เพื่อที่สําหรับแตละ i กับ 0 
<=I < k, (ni ,ni+1) E E  ถากราฟไมถูกจัดใหเปนคําจํากัดความของเครื่องจักรที่มีสถานภาพจํากัด แลว
สวนที่ถูกกฏหมายของโปรแกรมที่ถูกกฏหมายสําหรับเครื่องจักรนั้น ตามปกติโปรแกรมถูกคิดให
เปนลําดับของการกระทํา สวนที่แสดงโดยทางเลือกอื่น โดยลําดับขอบ { (ni ,ni+1) / 0 <=I < k และ  
(ni ,ni+1)  E E }  สวนเล็กๆนอยๆประกอบดวยจุดเพียงแคหนึ่ง และไมมีขอบ และเปนฟอรม (n0)  

ในวงกลมเปนสวน (n0, n1, n2, n3, n4…nk) และ  n0 = nk ดังนั้นวงกลมในสวนที่เร่ิมและจบที่
จุดเดียวกัน 

คาวัดกราฟเปนหนึ่งในแตละขอบหนึ่ง (ni, nj) ถูกจํากัดโดยจํานวนคา หรือ คา wij. เพราะ
บอยคร้ังคาถูกคิดเปนตนทุนที่แสดง กราฟสวนมากจะมี wij > 0 สําหรับแตละขอบ  (ni, nj) ถาคิด
อยางจํากัด  กราฟเปนคาบวก   คาของสวนที่ไมสําคัญ เปน จํานวนรวมของคาของการเชื่อมของมัน 
ดังนั้น 

weight (n0,n1,…nk) = ∑
=

k

i 0

 weight (ni, ni+1) 

B.3  Shortest path problems 

ปญหาปกติสวนมากเกี่ ยวกับมาตรฐานสากล  เปนความหลากหลายของปญหา  
“shortest path problem” ลักษณะปญหาเปนดังนี้ 

จุดกําเนิด a  และ จุดเปาหมาย b 
คนหาเสนทางโดย P = (n0, n1, n2, n3, n4…nk) of minimum weight with a = n0 and b = nk . 
มาตรฐานสําหรับการเปนอยูของทางเลือกตอปญหาสวนที่ส้ันที่สุดในกราฟโดยตรงที่ถูก

ตั้งคา  ดังนี้ 
 - กราฟที่ถูกเชื่อม เชน  มีสวนจากจุดแตละจุด ไปยังแตละจุดทุกจุดในกราฟ 
 - ไมมีวงกลมที่เปนคาลบ 
มาตรฐานแรกในการทําใหมั่นใจตอการมีอยูของสวนบางสวน  และมาตรฐานที่สองคือทํา

ใหมั่นใจในสวนนอยที่มีอยู 

มีชุดคําสั่งสําหรับปญหา แตสวนมากขึ้นกับความคิดบางประการ การทําเครื่องหมายกราฟ
ขึ้นกับการประมาณที่ดีกวาอยางสําเร็จ ตอระยะทางจากจุดตนกําเนิด เมื่อระยะทาง b เปน
เครื่องหมาย เพื่อเวลาสุดทาย ตามที่หยุดของชุดคําสั่ง เครื่องหมายนั้นเปนจากระยะ a ไป b โดย
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รักษาจุดกําเนิดของแตละจุด สวนที่ตระหนักเปนระยะทางที่สามารถตามหา สําหรับ b ได ชุดคําสั่งนี้
ขึ้นอยูกับการสังเกตเล็กนอยซ่ึงเปนจริงเพื่อคาไมลบ ถาสวน p เร่ิมจาก a ไป b  แลวเดินจาก a ไป n 
สําหรับทุก n ในสวนนั้น นี่คือ p เปน ลําดับที่ยาวกวาอยางที่เปน ของสวนที่ส้ันที่สุด 

((n0,n1), (n0,n1,n2), (n0, n1, n2, n3), (n0, n1, n2, n3, n4),….. (n0, n1, n2, n3, n4…nk)) 
ชุดคําสั่ง ของdijkstra เปน แบบที่งายที่สุด   ความจําเปนของชุดคําสั่งคือ 
เร่ิมดวยลําดับ p ประกอบดวยสวนเล็ก a ซ่ึงเปนสวนที่ส้ันที่สุด โดยความยาวที่เปน 0 จะ

เร่ิมจาก a สําหรับสวนอื่นๆ ของจุดสิ้นสุด ของหลายสวน ในลําดับ ดูที่จุดเชื่อมที่อยูจุดนี้และสราง
ตัวเลือกจากสวนปจจุบัน และจุดเชื่อมใหม คุณตองไมสนจุดที่มีอยูในหลายสวน 

ขอเสียของ ชุดคําสั่งของ dijkstra คือ การสรางลําดับสวน p มันมีแนวโนมที่เพิ่มในทิศ
ทั้งหมดที่ เร่ิมมี เครือขายรอบ a ที่เพิ่มอยางที่เคย เทคนิคสุดงายที่จะปรับพวกนี้คือ ปองกันไมใหเพิ่ม 
p ตอหลายสวนที่มีจุดจบที่ใกลขึ้นกับ b ส่ิงนี้ถูกทําขึ้นหนาที่ประมาณ d: N x N= R+ ที่ประมาณ
ระยะทางระหวางจุด แทนที่จะหาแหลงกําเนิด p ในคา p คุณหาจากคา p + d (end (p)), b ถาคุณรูวา
ประเมินระยะทางระหวางจุดต่ํา สวนแรกจะไปที่ b เปนสวนที่ส้ันที่สุดตามชุดคําสั่งของ dijkstra นี่
เปนตัวอยางของ A คนหา ชุดคําสั่ง 

มีความหลากหลายในเทคนิคการหาอยางอิสระ แตมันจําเปนตองทําอยางเดียวกันเพื่อหา
สวนตางๆเริ่มจากจุดกําเนิด มันมีความจําเปนของกราฟ  แตมันใชเทคนิคกันแพรหลาย เพื่อเตรยีมทาํ
กราฟระหวางการคํานวน 

B.4  Mapping real road networks into positively weighted directed graphs 

การสันนิษฐาน เครือขายถนนเปนกราฟที่ถูกตั้งคา ถาเครือขายถนนถูกทําแผนที่โดยตรงตอ
กราฟ จุดสําหรับจุด และขอบโครงสําหรับเชื่อม แลวเราตองเขาใจรายละเอียดกราฟ ในแงของ
รายละเอียดของเครือขายถนน แตกราฟตรงมีลักษณะบางประการที่ไมสงผลตอความจริงของ
เครือขายถนนเสมอไป 

1. เร่ิมแรกปญหากราฟ การกีดขวางจุดเปนอิสระเสมอ การตีความอยางไมมีประสบการณ
จะตองการทุกอยางเปนอิสระ ในกราฟคาเวลา แตไมเสมอไป เพราะเวลาตองถูกกําหนดสําหรับการ
ถวงเวลาใหชาลง เพราะควบคุมจราจรไมได เหมือนไฟจราจร 
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2. กราฟตรงคิดไดวาตัวเลือกที่มีอยูจากจุดเปนอิสระ  เพียงแคบางจุด และไมวาจุดไหนที่จะ
ไปถึง มันไมตอเนื่องกับกฏ  เชน ถาสัญลักษณ  หามเลี้ยวซาย ปรากฏที่ทางเขาที่ส่ีแยกที่ซ่ึงตองเล้ียว
ขวา ถึงจะถูกกฏหมายแลวยานพาหนะจะถึงจากจุดหมายที่ไมถูกอนุญาตใหใชของจุดเชื่อมที่อยูตรง
นั้น ปญหาเดียวกันคือเพิ่ม ที่กลับรถ ซ่ึงทําใหมีสองทางซายตามลําดับที่เหลือ ถาจุดเล้ียวไมพอ  แลว
ทางกลับรถก็ถูกกฏหมายเสมอ 

3. กราฟตรงไมใหจุดตัดสินใจตามจุดเชื่อม ทํายูเทอรน ไมใช ความยากในจุดถนนตัดกันที่
แบบ มีสองวิธีพื้นฐานที่จัดการปญหานี้  ความคิดแบบไมละเอียดเปนการเปลี่ยนชุดคําสั่งตอการเขา
กันไดจริง คนที่สังเกตไมชางสังเกต เปนการเปลี่ยนเคืรือขายที่เหามาะกับคําจํากัดความ จริงๆแลว
การเปลี่ยนชุดคําสั่งสวนมากเทากับการเปลี่ยนเครือขาย สําหรับจุดประสงคของการวิเคราะหนี้ เรา
สันนิษฐานไดวา เครือขาย ถูกปรับใหเหมาะกับ คําจํากัดความของกราฟตรงที่ถูกกําหนดตามที่กลาว
มา 

เพื่อใหเขาใจวาจะทําอยางไร  โดยพิจารณาจากการอุปมาเครื่องจักรสภาพจํากัด   ในเครือ่งนึ้
จุดกราฟ เปนจุดที่เลือกและเชื่อม เปนการจัดการที่ไมมีการรบกวนของการตัดสินใจนั้นๆ 

B.5  Choosing decision points 

จุดตัดสินใจในเครื่อขายถนนเปนตําแหนงที่เปนทางเลือกหลากหลายที่มีอยูและคนขับตอง
รับผิดชอบตอตัวเองตอหนึ่งในนั้น 

B.6  Turns and maneuvers 

การที่ยานพาหนะมุงไปยังจุดเชื่อม  คนขับตองตัดสินใจจากชุดการเชื่อมที่พาเขาไปผาน
จุดเชื่อมนั้น ถาไมมีกฎที่บังคับ  แลวนี้เทากับการเลือกจุดเชื่อมที่มีอยู ที่ส่ีแยกถัดไป  ซ่ึงเปนจุด
เปลี่ยน ถามีกฏ โดยเฉพาะในจุดเชื่อมที่ซับซอนประกอบดวยส่ีแยกมากมาย แลวการเคลื่อนยายเปน
ลําดับจุดเปลี่ยน  และการแทรกแซงจุดเชื่อม 

วิธีที่งายที่สุดที่ทําแบบอยางนี้คือทําจุดตัดสินใจที่ตอนจบและเริ่มสวนถนนตางๆยาว
พอที่จะเคลื่อนที่ขอจํากัดในอดีต ที่แตละจุดที่ตัดสินใจที่จะจบ  การเชื่อมกราฟที่มีอยูประกอบดวย
กฏหมายการเคลื่อนยายที่จุดนั้น แตละการเคลื่อนยายจบที่จุดเชื่อมของจุดเชื่อมสุดทายของมัน   ถา
ไมมีส่ีแยก การกลับรถก็เปนไปได แลวก็จะสามารถทําจุดที่ตัดสินใจเริ่มของแตละจุดเชื่อมถนน
เพราะการสิ้นสุดการยายที่จุดตัดสินใจที่ส้ินสุดของจุดเชื่อมถนนขอบตรงฝงตรงขาม อาจเปนไปได
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ที่ขอบตาง ถาถนนถูกแบงและเลนอื่นๆ ถูก จัดแยกเปนสัดสวน ขอบตรงที่ไมไดขวางจะไมปรากฏ
ตามจุดเชื่อมในกราฟนักเดินเรือ 
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Annex C 

(informative) 
View of Standard in terms of RM-ODP Services 

 
C.1  Engineering viewpoint 

พื้นฐานสมมติฐานของทัศนะทางวิศวกรรมคือการบริการที่มีคํ าจํ ากัดความใน
มาตรฐานสากลจะถูกสรางขึ้นในเว็บ เพื่อที่จะเขาถึงโดยอุปกรณเคลื่อนที่(mobile devices) ซ่ึงการ
เชื่อมเว็บ จะถูกใชช่ัวคราว ในการทําแบบนี้จะเหมือนกับลูกขายบนเว็บถาวร ยกเวนลูกขายเคลื่อนที่
สามารถอัพเดทหรือตองการอัพเดทสถานที่ทางภูมิศาสตรที่หนึ่งหรือมากกวาหลายครั้งระหวาง
ขบวนการการแลกเปลี่ยนการบริการ  มีความตองการที่ไมเจาะจงบนเครือขาย  และพื้นที่และคํา
จํากัดความขอมูลในมาตรฐานสากลคือเปนกลางตามแบบ 

ผูใชเว็บ และการประยุกตใชแบบถาวร หรือเปนโปรแกรมตัวแทน สําหรับลูกขายเคลื่อนที่ 
ตัวแทนนี้จะเปนผูการเปลี่ยนแปลงสิ่งประดิษฐ สําหรับขอมูลและ ขอมูลที่ถูกบันทึกระหวางบริการ
และลูกขายเคลื่อนที่ พื้นที่ระหวางลูกขายเคลื่อนที่ และตัวแทนบนเว็บ ไมไดอยูภายในขอบเขตของ
มาตรฐานสากลนี้ และควบคุมโดยมาตรฐานสากลที่ถูกเขียนโดย ISO/TC 204  โครงสรางไดแสดง
ในภาพที่ 5-133ในแผนภาพนี้จุด ลูกขายขนาดกลาง เล็ก ปรากฏที่ยอดแผนภาพ จุดอื่นๆ บน
เครือขายยังคงอยู สวนบริการบนเว็บหาไดในลูกขายเคลื่อนที่ผานการเปลี่ยนอุปกรณและ โปรแกรม
ตัวแทน  การบริการถูกจํากัดความอยางละเอียดในมาตรฐานสากล ถูกทําเครื่องหมายไวอยางนั้น  
บริการอื่นๆ ในภาพที่ 5-133 เปนตัวอยาง  แตอาจตองแสดงการบริการที่ถูกทําเครื่องหมายไว   
ตัวอยางเชน  การบริการ gazetteer ควรปรับใชกับ ISO 19112:2003 
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ภาพที่  5-133 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการทั้งระบบเคลื่อนท่ี และไมเคล่ือนท่ี 

สมมติฐานที่สองคือสภาพของลูกขายเคลื่อนที่จะถูกรักษาโดยโปรมแกรมของลูกขายหรือ
โดยโปรแกรมตัวแทนบนเว็บของมัน  หมายถึงวาความตองการสําหรับการบริการจะอยูในกรอบใน
คูตอบสนองความตองการ การปฏิบัตินี้จะถูกแสดงแบบอยางดังนี้ 

<serviceType> :: <svrOperation>(<serviceRequest>) : <serviceResponse> 
ดังนั้นเรามีแบบการบริการขึ้นกับชุดของแบบพื้นฐานสามแบบ 
- แบบบริการ (รายการปฏิบัติการบริการ) 
- ชุดของแบบขอมูลความตองการบริการ 
- ชุดแบบขอมูลตอบสนองการบริการที่เกียวกับจํานวนหลากหลายของการปฏิบัติ 

ชนิดขอมูลจะมีชุดสําคัญของสวนประกอบที่ตองการและชุดอื่นๆ ของสวนประกอบที่
สามารถมีผลตอผลลัพธที่ออกมาและการศึกษาความหมายของการปฏิบัติ ตัวอยางเชนรูปแบบที่งาย
ที่สุดของการนําหนตองการจากตําแหนงเปาหมาย ตอตําแหนงเปาหมายอยางงายๆ แตสามารถถูก
แกไขโดยสงคําจํากัดความทางเลือกของหนวยตนทุนที่ตางกัน 
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C.2  Information viewpoint 

ชุด package ในมาตรฐานสากลเนนสวนประกอบของแบบขอมูลสําหรับการบริการที่จํากัด
ความในมาตรฐานนี้หรือสัมพันธกับสิ่งบางสิ่งที่ถูกจํากัดในมาตรฐานนี้ แตละแบบขอมูลเปนชนิดที่
จะถูกใชหนึ่งอยางหรือมากกวาในบริการที่จํากัดความในมาตรฐานนี้ หลายกรณีอาจเปนผลสําหรับ
บริการที่สงเสริมบริการที่จํากัดความในที่นี้ 

C.3  Service taxonomy 

ทุกบริการในมาตรฐานสากล ถูกนําเสนอโดย <type> การแบงตัวอยางและการประมวลผล
การบริการ 
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บทที่ 6  
การสํารวจและวิเคราะหการบริการเชงิตําแหนง  

ดานการติดตามและการนําหน 

ปจจุบันประเทศไทยมีองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบที่ชวยตอบสนองการใชงานใน
ธุรกิจการบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและการนําหนและใหบริการลูกคา เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันในเชิงธุรกิจ โดยใชช่ือของระบบที่แตกตางกันไปเชน Fleet Management, Tracking 
System อยางไรก็ตามระบบตางๆ เหลานี้ยังคงมุงเนนการทํางานเพื่อตอบสนองการติดตาม
ยานพาหนะ การตรวจสอบการใชงานรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของรถ การบริหารเวลา
การใชรถ การลดคาใชจายจากการซอมบํารุง และคาใชจายที่ไมจําเปนจากการใชรถที่ไมเหมาะสม 
เชน ออกนอกเสนทาง จอดรถติดเครื่องเปนเวลานาน และดานความปลอดภัย เพื่อการปองกันการ
ขับรถที่มีความเสี่ยงตออุบัติเหตุเชนการเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัด เปนตน  

มาตรฐาน ISO 19133:2005 เปนเหมือนกรอบขอบังคับสําหรับการพัฒนาระบบดังกลาว 
การดําเนินการศึกษานี้ จึงไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อสํารวจความรูและความเขาใจใน
มาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยมีประเด็นสํารวจการรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 บทบาทหนาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 และการยอมรับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 โดยมุงกลุมประชาการเปนองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่มีภาระหนาที่ 
บทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ หรือมีการใหบริการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนี้โดยตรง 

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาว ไดทําการสงแบบสอบถามไปยังองคกรจํานวน
ทั้งสิ้น 15 องคกร เปนองคกรภาครัฐบาลจํานวน 2 องคกร และองคกรภาคเอกชนจํานวน 13 องคกร 
โดยมีผลการสํารวจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 



 
 
การสํารวจและวิเคราะหการบริการเชิงตําแหนง  
ดานการติดตามและการนําหน 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

218

6.1 รูปแบบของระบบการบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและการนําหนขององคกร 

จากผลการสํารวจพบวาองคกรสวนใหญมีการพัฒนาระบบการบริการเชิงตําแหนงดานการ
ติดตามและการนําหน โดยการพัฒนาระบบดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการติดตามยานพาหนะ
และการตรวจสอบการใชงานยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แตใชช่ือของ
ระบบที่แตกตางกันไป 

รูปแบบการทํางานของระบบดังกลาวนั้น โดยภาพรวมเปนการทํางานรวมของระบบการ
กําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม (GPS) และระบบการสื่อสาร GPRS โดยที่อุปกรณ GPS  
ที่ติดตั้งภายในยานพาหนะจะทําหนาที่รับพิกัดจากดาวเทียม และสงขอมูลไปยังสถานีควบคุมผาน
เครือขายการสื่อสารในระบบขอมูลที่ไดจากยานพาหนะจะถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลที่มีระบบ
ความปลอดภัยสูง โดยโปรแกรมสําหรับระบบติดตามยานพาหนะ  สามารถแสดงตําแหนง
ยานพาหนะบนแผนที่ ณ เวลาจริง โดยที่มีความละเอียดของแผนที่สูง และการจัดเก็บขอมูลใน
ฐานขอมูลครบถวน  หรือบางแหงใหบริการผานระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวาง  Mobile 
Equipment ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงระบบบริการเชิง
ตําแหนงนี้ทําใหหนวยงาน/องคกรตางๆ สามารถบริหารทรัพยากรในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในสวนของหนวยงานภาครัฐบาลโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอร
แหงชาติไดพัฒนาระบบโปรแกรมที่ช่ือวา โปรแกรมระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport Systems: ITS) ซ่ึงเปนระบบที่ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) และระบบคอมพิวเตอรตางๆ เพื่อชวยในการรายงานผลการจราจรผานระบบอินเตอรเน็ต  
ซ่ึงในปจจุบันจะเปนการรายงานผลเพียงชวงเวลาสั้นๆ เฉพาะเสนทางทางหลวงเทานั้น แตใน
อนาคตจะไดมีการพัฒนาระบบดังกลาวใหสามารถตรวจสอบสภาพจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง ในถนน
สายหลักทุกสาย เพื่อใหผูใชรถใชถนนหลีกเลี่ยงเสนทางที่ติดขัด และพรอมกันนี้ก็จะไดพัฒนา
ระบบติดตามยานพาหนะตอไปในอนาคต 

สวนองคกรที่ยังไมมีการพัฒนาระบบดังกลาวนั้น พบวาจะมีแผนและโครงการที่กําลังจะ
พัฒนาระบบนี้ในอนาคตตอไปภายใน 3 ป 
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6.2 การรับรูขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

เนื่องจากปจจุบันระบบการบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและการนําหนเปนที่รูจัก 
และมีการใชงานกันมากขึ้น สงผลใหมีองคกรมีการพัฒนาระบบรวมถึงมีแผนสําหรับการพัฒนา
ระบบดังกล าวมากขึ้น  จึง เปนประเด็นในการสํารวจการรับรูขอมูล เกี่ ยวกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 ขององคกรผูมีบทบาทในการพัฒนาระบบ เพื่อใหทราบถึงสถานการณรับรูขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ของผูพัฒนาระบบซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาระบบตอไป 

ผลการสํารวจพบวาทางองคกรมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 
นอยมาก ในขณะที่มาตรฐาน ISO 19133:2005 นี้เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใหบริการและการ
พัฒนาระบบติดตามพาหนะหรือระบบนําหน สงผลใหแตละองคกรไมไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทยดวย ในขณะเดียวกันองคกรตางๆ ก็ยังไม
มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับการการพัฒนาระบบใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวนี้ เนื่องจากไมทราบ
นโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

ในประเด็นของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 นั้น หลายองคกรใหความคิด
วาถาหากเกิดปญหาเกี่ยวกับการฏิบัติงานตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศจะสามารถสอบถาม
ผูบังคับบัญชาไดในระดับปานกลาง โดยที่ยังไมแนใจวาผูบังคับบัญชาจะสามารถตอบปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 ใหไดมากนอยเพียงใด สําหรับการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ ภายในหนวยงาน/องคกรนั้นทุกฝายตางไดรับขอมูลจากฝายอื่น
เชนกัน โดยฝายที่รับรูขอมูลมาตรฐานนั้นๆ จะมีการประชุมใหทุกฝายในองคกรรับทราบ แตในเรือ่ง
ของมาตรฐาน ISO 19133:2005 นั้นยังมีผูรับรูขาวสารนอยจึงทําใหมีการประชาสัมพันธใหทราบ
ภายในหนวยงานนอยเชนกัน 

จากการสํารวจดังกลาว มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับกลุมบุคลากรภายในองคกรที่ไมได
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยสวนใหญใหความเห็นวาไดรับขอมูล
ขาวสารอยูในระดับนอยที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินงานที่เกี่ยวกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 ยังขาดการประชาสัมพันธใหกับองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับมาตรฐานนี้โดยตรง 
และทุกฝายงานที่สนใจ โดยที่มาตรฐาน ISO 19133:2005 นี้ยังถือวาเปนเรื่องใหมที่มีความสนใจ
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นอยอยู ทําใหไมทราบรายละเอียดของเนื้อหาหรือนโยบายตางๆ ของมาตรฐาน ISO 19133:2005 
และประเด็นสุดทายคือบุคลากรในองคกร ยังไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ 

6.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

จากผลการสํารวจพบวาผูใหขอมูลมีความเขาใจมาตรฐาน ISO 19133:2005 วาเปน
มาตรฐานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใชเปนกรอบหรือหลักการในการพัฒนาระบบการติดตาม
ยานพาหนะและการนําหน ซ่ึงจะอธิบายถึงการพัฒนาระบบการติดตามและการนําหน และยัง
กลาวถึงการใหบริการขอมูลเชิงตําแหนง โดยเขาใจวามาตรฐานนี้ไดอธิบายถึงชนิดของขอมูล และ
ตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ รวมถึงการนํามาตรฐานนี้มาเปนหลักเกณฑที่องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปประยุกตใชใหเขากับบริษัทของตนได โดยองคกรที่นํามาตรฐาน 
ISO 19133:2005 มาใชจะตองมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศควบคูไปดวยกัน แตอยางไรก็ตาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมเขาใจถึงขอกําหนดตัวแปรทางภาษา UML เพื่อการประเมินคา
ระบบติดตาม เนื่องจากเปนตัวแปรที่อยากตอการเขาใจ และมีความเขาใจตรงกันวา มาตรฐาน  
ISO 19133:2005 นี้เปนมาตรฐานที่ใชกันทุกประเทศทั่วโลก ซ่ึงเปนที่สังเกตวาผูใหขอมูลอาจเขาใจ
ไปตามคําจํากัดความของคําวามาตรฐานมากกวา โดยที่ไมเขาใจถึงวาในบางประเทศอาจจะยังไมมี
การใชมาตรฐานนี้เขามาในการบริหารงานก็ได หรือบางประเทศอาจวางมาตรฐานที่ตางกันไปตาม
ระบบงานของประเทศนั้นๆ ดังนั้นโดยภาพรวมแลวจะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมมี
ความแนใจทางดานเนื้อหา และยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 การ
ตอบแบบสอบถามอาจเปนการคาดเดา  โดยผู ใหขอมูลเห็นวาขอกําหนดของมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 จะไมมีความแตกตางกันตามลักษณะหรือประเภทหนวยงาน/องคกร และไม
จําเปนตองบังคับใหทุกหนวยงาน/องคกรปฏิบัติตามเพื่อทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

จากคําอธิบายขางตนสรุปไดวาองคกรมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 ในระดับหนึ่งวามาตรฐานนี้ไดอธิบายหลักการหรือเกี่ยวของกับอะไรบาง โดย
ไมไดเขาใจอยางลึกซึ้งถึงขอกําหนดตางๆ ที่ปรากฏในมาตรฐานนี้ สงผลใหเกิดความไมแนใจใน
การนําไปใชขององคกรสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึงความไมแนใจในขอกําหนด
มาตรฐาน ISO 19133:2005 ในประเด็นที่จะใชเปนมาตรฐานสําหรับบังคับใหทุกองคกรตองปฎิบัติ
ตามเพื่อทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันหรืออาจปฏิบัติในบางกรณีที่จะสามารถปฏิบัติไดเทานั้น 
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6.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

ผลการสํารวจพบวาองคกรสวนใหญไมมีความแนใจวามาตรฐาน ISO 19133:2005 จะมี
ความเหมาะสมกับระบบการทํางานขององคกรของตนเองหรือไมอยางไร เนื่องจากการรับรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ยังคงมีนอย อีกทั้งทางองคกรยังไมเคยนํามาตรฐาน
นี้มาใชกับการดําเนินงานจริง จึงยังไมทราบแนชัดวาจะมีความเหมาะสมกับองคกรมากนอยเพียงใด 
ในขณะเดียวกันยังมีความไมแนชัดวาองคกรจะสามารถดําเนินการเผยแพรขอมูลไดงายขึ้น จากการ
นํามาตรฐาน ISO 19133:2005 มาใช รวมถึงความไมแนใจในประเด็นของการนํามาตรฐาน ISO นี้
มาใชซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาระบบองคกรใหเร็วขึ้นหรือไม เนื่องจากยังไมเคยทราบและนํา
มาตรฐานนี้มาปฏิบัติกับองคกร 

จากการที่องคกรเหลานี้ไดรับขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 นอย ทําใหการ
ทํางานจึงเปนไปตามระบบการทํางาน และมาตรฐานที่เปนไปตามแตละหนวยงาน ไมมีการใช
มาตรฐานที่เปนกลาง ทําใหยังไมเกิดความรูสึกรวมในการใชงานมาตรฐานสําหรับการพัฒนาระบบ 
นอกจากนั้นในการดําเนินงานที่ผานมาองคกรเองยังไมเคยทราบวาระบบที่พัฒนาไปแลวนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ISO 19133:2005 หรือไม 

สวนประเด็นของอนาคตที่จะมีการนําเอามาตรฐาน ISO 19133:2005 มาใชนั้น สวนใหญให
ความเห็นวาการใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 จะไมเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบขององคกร 
เนื่องจากแตละองคกรอาจจะมีความเขาใจที่ตรงกันมากขึ้น โดยคิดวาการใหความรูและการฝกอบรม
ดานมาตรฐานนี้เปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนาระบบงานตอไปในอนาคต เนื่องจากปจจุบันยังไมเปน
ที่ รับรู  ซ่ึงถาหากมีการประชาสัมพันธ  และเผยแพรสูระบบงานที่ เกี่ยวของจะทําใหเขาใจ
มาตรฐานสากลนี้มากขึ้น สามารถนํามาพัฒนาระบบงานและบริหารงานในเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
และสวนใหญมีความเห็นวาการที่องคกรไดนํามาตรฐาน ISO 19133:2005 มาใชจะทําใหหนวยงาน/
องคกร ของตนเองมีช่ือเสียงมากขึ้น และเปนจุดเดนสรางความสนใจมากขึ้นเชนกัน 

สวนใหญใหความเห็นวาการใชงาน ISO 19133:2005 จะประสบผลสําเร็จไดตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกหนวยงาน และการนํามาตรฐานมาใชนี้ไมไดเปนเพียงการปฏิบัติตามสมัยนิยม
เทานั้น แตเปนการยกระดับมาตรฐานขององคกรใหสูงขึ้น เพื่อใหมีแนวทางหรือหลักการทํางานที่ดี
ขึ้น  นอกจากนั้นบริษัท เอกชนสวนใหญทาง เห็นว าไมควรหลีก เลี่ ยงการใชมาตรฐาน  
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ISO 19133:2005 อาจเปนเพราะทางบริษัทคิดวามาตรฐานนี้ จะเปนประโยชนตอการทํางานของ
บริษัทเองตอไปในอนาคต แตมีสวนนอยมากที่คิดวานาจะพอหลีกเลี่ยงการใชมาตรฐานได โดยเปน
หนวยงานภาครัฐที่ใหความเห็นนี้ อาจเนื่องมาจากการที่หนวยงานคิดวาภายในระบบบริหารงาน
ของหนวยงานเปนที่นาพอใจ และมีมาตรฐานเปนของตนเองอยูแลวก็ได ซ่ึงในเรื่องของความเห็น
เหลานี้จะตองอาศัยการใหความรูความเขามาตรฐาน ISO 19133:2005 ตอไปเพื่อใหองคกรที่
เกี่ยวของไดรับรูและเขาใจมากขึ้น 

6.5 บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

การสํารวจบทบาทหนาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 มีเปาหมายเพื่อสํารวจการไดมี
สวนรับรูและเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 
ขององคกร เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรผูมีหนาที่ในการพัฒนาระบบกับการ
กําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบขององคกร โดยอยางยิ่งในสวนที่ตองเกี่ยวของกับ
มาตรฐาน ISO 19133:2005 

จากผลการสํารวจพบวา สวนใหญภายในองคกรนั้น การไดมีสวนในการกําหนดนโยบาย
การใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 อยูในระดับนอยถึงปานกลาง เนื่องจากองคกรสวนใหญยังไมได
นํามาตรฐานดังกลาวนี้มาใชโดยตรงดังที่ไดนําเสนอไปแลวในตอนตน ในสวนของการปฏิบัติตาม
นโยบายการใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 นั้น ผูใหขอมูลสวนใหญคิดวาองคกรของตนมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 ในระดับที่นอยที่สุด เปนเพราะตางก็เห็นวา
นโยบายบางขอขององคกรที่ทํางานอยูนั้นจะมีสวนคาบเกี่ยวหรือใกลเคียงกับขอกําหนดมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 โดยที่ไมทราบวานโยบายของมาตรฐานนี้มีอะไรบาง แตอาจเปนการคาดเดาจาก
การที่องคกรไดมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและการ
นําหน จึงอนุมานวาจะมีสวนปฏิบัติตามนโยบายการใชงานของมาตรฐาน ISO 19133:2005 ดวย 
โดยสังเกตุจากความขัดแยงกับการแสดงขอคิดเห็นบางประการ เชน ประเด็นของการนํามาตรฐาน 
ISO 19133:2005 มาใช หรือประเด็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 เปนตน 
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สําหรับประเด็นการมีสวนรวมในการกําหนดกรอบการพัฒนาระบบขององคกรนั้น สวน
ใหญใหความเห็นวาฝายงานมีสวนในการกําหนดกรอบการพัฒนาระบบอยูในระดับปานกลาง โดย
ที่ไมทราบวามาตรฐานที่มีทั้งหมดใน ISO 19133:2005 จะครอบคลุมขอบเขตการทํางานของระบบ
ขององคกรหรือไม เนื่องจากยังไมมีขอมูลขาวสารพอที่จะทําใหทราบไดวารายละเอียดของ
มาตรฐานนั้น จะมีหลักการและครอบคลุมระบบการทํางานอยางไรบาง สําหรับประเด็นของการ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ภายในองคกร ยังถืออยูในระดับนอย จากการ
สํารวจมี เพียงองคกร เดียวที่มีการรับ รู และมีการแจงขอมูลข าวสารเกี่ ยวกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 ภายในองคกร เนื่องจากเปนบริษัทใหญและมีงานการพัฒนาระบบการบริการเชิง
ตําแหนงดานการติดตามและการนําหนโดยตรง ในสวนของการอบรมนั้น ทุกองคกรยังไมไดมีการ
อบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหามาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับการพัฒนาระบบ และยังไม
เคยมีโอกาสเขารวมกิจกรรมหรือการอบรมที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 และมาตรฐานที่
เกี่ยวของเชนกัน 

6.6 การยอมรับมาตรฐาน ISO 19133:2005 

สําหรับประเด็นการยอมรับมาตรฐานนั้น องคกรที่มีการพัฒนาระบบบริการเชิงตําแหนง
ดานการติดตามและการนําหนจะมีแผนสําหรับการพัฒนาระบบดังกลาวตอไปในอนาคต เนื่องจาก
พิจารณาวามีตลาดที่ใหความสนใจกับระบบนี้มากขึ้น โดยองคกรเองไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19133:2005  เนื่องจากการพัฒนาระบบที่
เปนไปตามมาตรฐานสากลนั้น จะทําใหระบบที่พัฒนาอยูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสามารถ
ยกระดับและมาตรฐานของหนวยงาน/องคกรของตนใหดีขึ้นได ผลพลอยไดก็คือมีผูใหการตอบรับ 
และสนใจมากขึ้น และจะทําใหหนวยงาน/องคกร ของตนมีความมั่นคงมากขึ้นเชนกัน 

ในสวนของการยอมรับการนํานโยบายมาใช จากผลการสํารวจพบวาองคกรที่มีนโบายในที่
จะนํานโยบายดานมาตรฐาน ISO 19133:2005 มาใชนั้น ตางใหการยอมรับวาถานํามาตรฐานนี้มาใช
จะไมเปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงานขององคกร และจะสามารถนํานโยบายดานมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 มาปรับใชใหเขากับการพัฒนาระบบของการทํางานในองคกรตนเองไดอยาง
สอดคลอง เพราะเชื่อวาการใชมาตรฐานสากลนี้ จะชวยสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของตนได
เปนอยางดี แตยังไมมีความแนใจในกรณีที่จะทําใหองคกรมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลดาน 
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ภูมิสารสนเทศมากขึ้นหรือไมในกรณีที่ใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 เพราะประเด็นดังกลาวนี้
จะตองขึ้นอยูกับความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรอื่นดวย ซ่ึงถาหนวยงาน/องคกรอื่นไมใหความ
รวมมือก็ไมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศได ไมวาหนวยงาน/องคกรนั้น จะใช
มาตรฐาน ISO 19133:2005 หรือไมก็ตาม 

ประเด็นสุดทายเปนเรื่องของการยอมรับที่จะทําการพัฒนาระบบโดยอางอิงกับมาตรฐาน 
ISO 19133:2005 สวนใหญใหความคิดที่ไมแนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจากการพัฒนาระบบ
ตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 วาจะทําใหเกิดความยุงยากหรือเสียเวลาในการทํางาน เนื่องจากยัง
ไมมีกรณีใหเห็นเปนตัวอยางเดนชัดวาจะสงผลโดยตรงตอการปรับเปล่ียนการทํางานอยางไร ผูให
ขอมูลสวนใหญไมมีความกังวลเกี่ยวกับความยุงยากและเสียเวลาในการทํางาน แตยังคงมีความกังวล
เกี่ยวกับความซับซอนและความสับสนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดของมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 เนื่องจากยังเปนมาตรฐานที่ใหมและยังไมเคยมีการศึกษาขอกําหนดของมาตรฐาน
นี้ สงผลใหยังไมสามารถศึกษาในรายละเอียดสําหรับการพัฒนาระบบเพื่อที่จะใหมีความสอดคลอง
กับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19133:2005 อยางไรก็ตามองคกรสวนมากใหความเห็นพองกันใน
การที่จะเต็มใจสําหรับการพัฒนาระบบใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 เพื่อประสิทธิภาพ
ของระบบ และความสะดวกในการเผยแพรขอมูลขององคกรนั้นๆ โดยใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 กอนการนําไปใชงานจริง จะทําให
หนวยงาน/องคกร เกิดความมั่นใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น เพราะการที่มีความรูเปนฐานอยูแลวยอม
ทําใหการทํางานหรือการดําเนินงานเปนไปอยางเปนระบบและสะดวกรวดเร็วข้ึน 
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บทที่ 7  
สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 

ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

7.1 สรุปผลการประชุมสัมมนา และขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

การประชุมสัมมนาเรื่อง “การนําเสนอผลการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/TC211” คร้ังที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่29 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 105 
คน จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 85 หนวยงาน ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ไดมีกรณีขอ
ซักถามประเด็นปญหาและขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการศึกษามาตรฐาน ISO 19133 : Location 
based services – Tracking and navigation ดังนี้ 

 

7.1.1 ประเด็นขอซักถาม 

ในประเด็นการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 19133 มีขอซักถามและขอเสนอแนะในสวน
ของการบริการ online วาในการศึกษามาตรฐานตัวนี้ไดระบุไววาเปนบริการเฉพาะระบบ online ที่
เปนพื้นฐาน ซ่ึงในสวนของที่เปนระบบ offline ไมไดเนน เนื่องจากไดศึกษาตามขอบเขตงานที่ระบุ
ในตัวมาตรฐาน โดยตัวที่เปน online ที่ออกมา จะมีอยู 2 บริษัทที่ทําตลาดออกมาไดมากที่สุด  
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการติดตั้งในบริษัทขนสงจะเปนการติดตั้งระบบ GPS กับรถขนสงหรือ
รถบรรทุก โดย GPS จะสงขอมูลเขาตัว server บริษัทและสามารถติดตามบนเว็บไซตไดวารถขนสง
หรือรถบรรทุกเดินทางไปทางไหนบาง และปจจุบันมีผูที่ใหความสนใจในเรื่องของการติดตาม
ยานพาหนะและการนําหนมากขึ้น ซ่ึงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19133 นี้ เปนการศึกษา
เฉพาะระบบ online ที่เปนพื้นฐานเทานั้น แตในสวนของระบบติดตามยานพาหนะที่เปนระบบ 
offline ยังไมไดกลาวถึง ซ่ึงมีผูใหความสนใจในสวนของระบบนี้อยู ทําใหไดขอคิดเพิ่มเติมวา 
ตอไปถามีโอกาสจะไดศึกษาในสวนของการบริการที่เปนระบบ offline ไปดวย เพื่อเนื้อหาจะไดมี
ความครอบคลุมมากขึ้น 
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ประเด็นในเรื่องของความสอดคลองระหวางงานที่บริษัททําหรือมีหนาที่รับผิดชอบกับตัว
มาตรฐานดังกลาว ซ่ึงในภาพรวมของระบบ จะมีความสอดคลองกับตัวมาตรฐาน หมายถึงวาใน 
package จะมีความสอดคลองกับมาตรฐานโดยเฉพาะ package ที่เปน basic implementation จะเปน
พวก IMS อยูแลว เนื่องจากวาเปนคําสั่งมาตรฐานในระบบอยูแลว และปญหาอาจมีบาง เชน address 
package จะไมมี เนื่องจากวาในระบบ fleet management ในปจจุบัน ยังไมเปน navigation เต็มตัว 
แตจะเปนแคแผนที่เทานั้น เพราะฉะนั้น คําวา tracking จะเปนการติดตามของรถขนสง หรือ
รถบรรทุก จะเอาสวนนี้มาคํานวณระยะทางในการติดตามเรื่องของการใชความเร็ว การจอดรถ และ
การคํานวณในเรื่องน้ํามัน แตวาในสวนของ navigation ยังไมมี ดังนั้นการนําหน (navigation) เปน
การบอกเสนทาง และในระบบที่ติดกับรถบรรทุกนี้จะไมมี navigation ใหตัวรถ ซ่ึงจะไมเหมือนกับ
ตัว offline ที่ติดอยูในรถยนตแตละรุน และในเรื่องของ address package นั้นยังไมมีมาตรฐานที่
เหมือนกันทุกประเทศหรือกลาวไดวายังไมมีความเปนสากลในการใช address ที่เปนมาตรฐาน และ
มีผูเสนอขอคิดเห็นในการศึกษาเบื้องตนดานมาตรฐาน ISO 19133 วาควรมีการประชุม workshop 
ในเรื่องการกําหนดมาตรฐาน address ซ่ึงหลายประเทศไดมีการประชุมหารือกัน เพื่อจัดทําเปน item 
ที่เปนสากลและเปนหนวยเดียวกัน เพื่อความสะดวกและนําไปใชงานหรือศึกษาตอไป จึงเปนอีก
ขอคิดเห็นหนึ่งที่ในอนาคตจะไดทําการศึกษาในสวนของ address package ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

ประเด็นของการนําหนทางทะเล หรือทางเรือเปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีผูใหความสนใจ และ
ซักถามเกี่ยวกับการนําหนทางเรือ ซ่ึงในการศึกษามาตรฐาน ISO 19133 ไมไดกลาวถึงการนํา
หนทางเรือ คือจะเปนแคการนําหนในระบบของรถยนตซ่ึงจะมีคําคําหนึ่งที่เปน network system ซ่ึง
ก็คือลักษณะของโครงขายทางถนน หรือวาโครงขายเชิงเสน ขอมูลจะเปน line feature ที่เปน 1 มิติ 
ที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะโครงขาย ซ่ึงคาดวาการนําหนทางเรือจะยังไมเกี่ยวของกับระบบ 
network system ซ่ึงจากขอซักถามในสวนของระบบการนําหนทางเรือทําใหไดขอคิดเห็นเพิ่มเติมใน
การศึกษาในสวนของการติดตามและการนําหนทั้งทางทะเล และทางอากาศเพื่อเพิ่มความเขาใจใน
เร่ืองของระบบการติดตามและการนําหนมากขึ้น 
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7.2 สรุปผลการดาํเนินงานในการศึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services 
– Tracking and navigation 

จากการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 ดาน
มาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation  สามารถสรุปเนื้อหา 
และผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

ภาพที่  7-1 กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางกลุมของระบบตางๆ ของ ISO 19133 

มาตรฐาน ISO 19133 มุงใหความสนใจเกี่ยวกับการสรางแบบจําลอง การระบุชนิด และการ
เชื่อมตอ ที่จําเปนตอการสนับสนุน โดยเฉพาะในการใหบริการทางเว็บและการประยุกตใช ในสวน
ของการติดตามและการนําหน ภายในเครือขายเชิงเสน เชน การนําหนรถยนตบนเครือขายถนน ใน

Address 
-Address 
-Address Elements 

Navigation 
-Navigation Service 
-Cost Function 
-Preferences 

Tracking 
-Tracking Service 
-Point Estimates 
-Location Transformation 
-Measured Coordinates 
-Linear Reference Systems 

Network 
-Network Model 
-Turn and Junction 
-Constraint and Advisory 
-Link 
-Network Position 
-Route 
-Combined Networks 

ISO 19108 

ISO 19107 
  ISO 19111 

ISO 19109 

Basic implementation 
-Feature Data Model 
-New Basic Types 
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มาตรฐานนี้ก็จะครอบคลุมถึง เครือขายทั้งหมดที่อยูภายในซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนวิธีของ
การทํางานตามมาตรฐานการนําหน โดยการผูกรวมแบบจําลองเขาไวดวยกัน เพื่อชวยในการระบุใน
การนําไปประยุกตใชมากกวาการบอกถึงรูปแบบการทํางานของสวนตาง ๆ  

แบบจําลองภายในมาตรฐานนี้ประกอบดวยการระบุเกี่ยวกับเครือขายโครงขายรวมใน
ระบบอางอิงเชิงเสน  การแปลงคาตําแหนงพิกัด การใหบริการการติดตามและการนําหน โดย
แบบจําลองยอยตางๆ ถูกนําเสนอในรูปแบบของกลุมของระบบ (packages) ในแนวคิดแบบจําลอง 
UML ซ่ึงจําเปนและถูกใชในการสนับสนุนการทํางานสําหรับระบบการติดตามและการนําหน 
รวมถึงการระบุเครือขายที่อนุญาตสําหรับใชรวมกับระบบเครือขายที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน
สําหรับการใชในการบริการนําหนที่ซับซอนยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเริ่มแรกของการทํางานมาตรฐาน
นี้เพื่อ รวบรวมเครือขายตาง ๆ จากแหลงที่ตางกัน แตมีการใชเทคนิคเดียวกันที่เคยถูกใชรวมกันใน
เครือขายตางชนิดกัน จากระบบนําหนที่หลากหลายรูปแบบโดยกลุมของระบบที่เปนหัวเร่ืองสําคัญ
ที่ถูกเนนและสรางขึ้นในมาตรฐานนี้ไดแก 

1. กลุมของระบบเครือขาย (the network package) มีประเด็นหลักในดานความสัมพันธเชิง
ตําแหนง 1 มิติ และความซับซอนของขอมูลเชิงเรขาคณิตตามที่ถูกระบุใน ISO 19107 และยังแผ
ขยายไปถึงสารสนเทศโดยเฉพาะเครือขายการนําหน รวมถึงขอกําหนดการเดินทางในเครือขายตาม
กฏ เชน การหามกลับรถ (no u-turns) ขอจํากัดของการเลี้ยว (turn prohibit) ขอกําหนดการเดินทาง
ทางกายภาพเชน รัศมีการเลี้ยว (turning radius) และการระบุขอมูลปลีกยอยในการนําหน เชน การ
วางแผนหาชองทางที่ดีที่สุด (maneuvers) 

2. กลุมของระบบของที่อยู (the address package) ระบุถึงกรอบแนวคิดที่ระบุตําแหนงที่อยู
ที่จะใชอางอิงจากถนนที่เปนรูปแบบสากล ที่จําเปนสําหรับรถยนต การเดินเทา และการนําหนอื่น ๆ 
กลุมของระบบนี้ยังมีจุดดอยสําหรับการใชงานในระดับมาตรฐานระหวางประเทศ และการยอมให
วัฒนธรรมที่แตกตางมาใชอธิบายที่อยู โดยมาตรฐานการระบุที่อยูทั้งหมดจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การระบุที่อยูทางไปรษณีสากล มาใชเปนตนแบบของกลุมของระบบนี้ 

3. กลุมของระบบการติดตาม เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (the tracking package) ครอบคลุมถึง
การติดตามตัวเองของอุปกรณที่มีการติดตั้งเครื่องรับ GPS การติดตามองคประกอบตาง ๆที่อยูใน
เครือขาย ที่ใชตําแหนงในการนําไปพิจารณารวมกับระเบียบวิธีการใหไดมาซึ่งเครือขายที่เชื่อมตอ
ส่ือสารกัน รวมถึงอุปกรณการติดตามที่มีการติดตอกันทางระบบวิทยุ (passively tracked devices) 
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โดยการสรางการเชื่อมตอติดตาม ไปยังอุปกรณทุก ๆ ชนิด ทําใหมาตรฐานนี้ชวยใหการประยุกตใช
การใหบริการเชิงพื้นที่ทั่วไปอยูบนฐานของการเชื่อมตอทั่วไปที่ใชรวมกัน 

4. ระบบอางอิงเชิงเสน (linear Reference Systems : LRS) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนองคประกอบ
หนึ่งในการติดตามเพื่อใชในการนําหนสําหรับอธิบายตําแหนงตามถนนที่ซ่ึงมีการลดรายเอียดที่ไม
จําเปนในสวนที่ตัดกันหรือเทาที่สามารถทําได นอกจากนี้ยังถูกอธิบายเปนวัตถุในเครือขายของ
ความสัมพันธเชิงตําแหนง (network topology) ซ่ึง LRS นี้ถูกใชกันอยางกวางขวางในการนําหน
รถยนต และในการบํารุงรักษาถนน ซ่ึงแบบจําลอง LRS ใน ISO 19133 นั้นถูกทําใหมีความเขากัน
ไดกับมาตรฐาน TC 204 และมาตรฐาน TC 204/WG1 

5. การแปลงคาตําแหนง (location transformations) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการติดตามโดยใชวิธีการกําหนดพิกัด (geocoding) โดยการแปลงคาจากขอมูลแบบที่อยู(address) 
ที่ทราบไปยังขอมูลระบบพิกัดอางอิง ตามที่ระบุใน ISO 19111 และแปลงกลับจากคาพิกัดกลับมา
เปนขอมูลแบบที่อยู ซ่ึงเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่ใชสําหรับการระบุตําแหนงคือหมายเลขโทรศัพท 
จุดตัดถนน ช่ือสถานที่ และจุดสถานที่สําคัญ สําหรับแบบจําลองการแปลงคาเชิงตําแหนงนั้น
ครอบคลุมถึงเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ และสรางกรอบแนวคิดสําหรับการระบุเครื่องมือใหม ๆ และ
การบริการเพื่อสนับสนุน ความตองการในการแปลงคาของเครื่องมือเหลานั้น 

6. กลุมของระบบการนําหน (the navigation package) เปนการนําเอาการทํางานทุกอยางที่
กลาวมาใชรวมกันสําหรับการตัดสินใจบนเสนทางอยางงายและการสนองการบริการ นอกจากนี้ยัง
เปนแบบอยางเพื่ออธิบาย การใหบริการของระบบการนําหน และการสนับสนุนขอมูล การติดตาม
ยานพาหนะ (tracking) เปนกระบวนการติดตามยานพาหนะในตําแหนงที่อยูในเครือขาย และลําดับ
ขั้นตอนในเสนทาง การจัดเสนทางคือการคนพบสิ่งที่ดีที่สุดของเสนทางระหวางตําแหนงใน
เครือขาย ซ่ึงหมายถึงการเสียปจจัยทางดานตนทุนนอยที่สุดของการเดินทาง 

7. กลุมของระบบวิธีการนําไปใชพื้นฐาน (basic implementation package)โดยใช
แบบจําลองการแสดงลักษณะขอมูล (feature data model) ตามที่ระบุใน ISO 19109 และไดมีการ
สรุปภาพรวมไวใน ISO 19133 นี้ดวย 
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7.2.1 เนื้อหามาตรฐาน ISO 19133 ภูมิสารสนเทศ – การบริการเชิงตาํแหนง ดานการติดตามและ
การนําหน (Geographic information – Location-based services – Tracking and 
navigation) 

ขอบเขตของมาตรฐานสากลนี้เปนการอธิบายถึงชนิดของขอมูลและตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการนําไปใชงานบริการทางดานการติดตาม และการนําหน (tracking and 
navigation) มาตรฐานสากลนี้ไดถูกออกแบบเพื่อการใหบริการทางเว็บ กลาวคือ สามารถใชงาน
ระบบโปรแกรมบนเวบ็ไดจากอุปกรณไรสาย 

ระบบการติดตาม และระบบการนําหน ประกอบไปดวย 5 กลุมชุดคําสั่ง ไดแก  

1. Tracking package เปนชุดคําสั่งบริการการติดตาม(tracking services) ประกอบไปดวย
ชนิดและประเภทของชุดคําสั่งที่มีประโยชนในการนํามาสรางบริการการติดตาม เพราะเปนหัวใจ
หลักของฟงกช่ันการนําหน (navigation) ซ่ึงไดระบุไวในมาตรฐานสากลนี้ ชุดคําสั่งนี้ยังไดรวมเอา
คําสั่งสําคัญที่ใชกันอยางแพรหลาย แตยังไมครอบคลุมบริการตําแหนงที่ตั้ง(Location-Based 
Service)ทั้งหมด 

2. Navigation package เปนแบบอยางเพื่ออธิบาย การบริการระบบการนําหน(navigation 
services) และการสนับสนุนขอมูล การติดตามยานพาหนะ(tracking) เปนกระบวนการติดตาม
ยานพาหนะในตําแหนงที่อยูในเครือขาย 

3. Address package อธิบายถึงกลุมของระบบที่อยูประกอบดวยชนิดของขอมูลที่มีพื้นฐาน
จากที่อยูของถนนทางไปรษณีย ที่เหมาะสมกับการใชใหเปนเหมือนกับสถานที่ตั้งที่มีหนาที่เปน
ฐานขอมูล 

4. Network package เปนกลุมของระบบเครือขายที่สรางขึ้นเปนโมเดลเรขาคณิตอยูใน ISO 
19107 เพิ่มขอมูลที่ใชระบุตําแหนงที่ตั้ง 

5. Basic Implementation package พูดถึงชั้นตางๆ ในกลุมของระบบถูกนํามาใชเปนเหมือน
ตัวแทนของเครื่องมือตางๆ ของฟทเจอร (feature) ตามคําจํากัดความใน ISO 19109 
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ซ่ึงแตละกลุมชุดคําสั่งจะประกอบไปดวยชนิดของขอมูล ตัวแปร ชนิดและประเภทของ
ฟงกช่ันที่สําคัญและมีประโยชนในการนํามาสรางบริการทางดานการติดตามและการนําหนซึ่งจะ
ครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางกลุมของระบบตางๆของISO 
19133 ดังภาพที่ 7-1 

7.2.2 การสํารวจและวิเคราะหการบริการเชิงตาํแหนง ดานการติดตามและการนําหน 

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาว ไดทําการสงแบบสอบถามไปยังองคกรจํานวน
ทั้งสิ้น 15 องคกร เปนองคกรภาครัฐบาลจํานวน 2 องคกร และองคกรภาคเอกชนจํานวน 13 องคกร 
โดยมีผลการสํารวจในภาพรวมดังนี้ 

องคกรสวนใหญมีการพัฒนาระบบการบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและการนําหน 
โดยการพัฒนาระบบดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการติดตามยานพาหนะและการตรวจสอบการ
ใชงานยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แตใชช่ือของระบบที่แตกตางกันไป
เชน Fleet Management, Tracking System เปนตน สําหรับมาตรฐาน ISO19133 นั้นองคกรมีการ
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 นอยมาก ในขณะที่มาตรฐานนี้เปนมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับบริการขององคกรโดยตรง สงผลใหแตละองคกรไมไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการจัดทํา
รางมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทยดวย องคกรตางๆ ก็ยังไมมีนโยบายใดๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวนี้ เนื่องจากไมทราบนโยบายหรือแนวทาง
ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 แตในขณะเดียวกันองคกรมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
เบื้องตนของมาตรฐาน ISO 19133:2005 ในระดับหนึ่งวามาตรฐานนี้ไดอธิบายหลักการหรือ
เกี่ยวของกับอะไรบาง โดยไมไดเขาใจอยางลึกซึ้งถึงขอกําหนดตางๆ ที่ปรากฏในมาตรฐานนี้ สงผล
ใหเกิดความไมแนใจในการนําไปใชขององคกรสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึง
ความไมแนใจในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19133:2005 ในประเด็นที่จะใชเปนมาตรฐานสําหรับ
บังคับใหทุกองคกรตองปฏิบัติตามเพื่อทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันหรืออาจปฏิบัติในบางกรณีที่จะ
สามารถปฏิบัติไดเทานั้น อีกทั้งยังไมมั่นใจความเหมาะสมกับระบบการทํางานขององคกรของ
ตนเอง เนื่องจากการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 ยังมีนอย อีกทั้งทาง
องคกรยังไมเคยนํามาตรฐานนี้มาใชกับการดําเนินงานจริง จึงยังไมทราบแนชัดวาจะมีความ
เหมาะสมกับองคกรมากนอยเพียงใด ในขณะเดียวกันยังมีความไมแนชัดวาองคกรจะสามารถ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลไดงายขึ้น จากการนํามาตรฐาน ISO 19133:2005 มาใช รวมถึงความไม
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แนใจในประเด็นของการนํามาตรฐาน ISO นี้มาใชซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาระบบองคกรใหเร็วขึ้น
หรือไม เนื่องจากยังไมเคยทราบและนํามาตรฐานนี้มาปฏิบัติกับองคกร แตทุกองคกรนั้น ตางใหการ
ยอมรับวาถานํามาตรฐานนี้มาใชจะไมเปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงานขององคกร และจะ
สามารถนํานโยบายดานมาตรฐาน ISO 19133:2005 มาปรับใชใหเขากับการพัฒนาระบบของการ
ทํางานในองคกรตนเองไดอยางสอดคลอง เพราะเชื่อวาการใชมาตรฐานสากลนี้ จะชวยสนับสนุน
และสงเสริมการทํางานของตนไดเปนอยางดี แตยังไมมีความแนใจในกรณีที่จะทําใหองคกรมีสวน
รวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศมากขึ้นหรือไมในกรณีที่ใชมาตรฐาน  ISO 
19133:2005 เพราะประเด็นดังกลาวนี้จะตองขึ้นอยูกับความรวมมือจากหนวยงาน/องคกรอื่นดวย ซ่ึง
ถาหนวยงาน/องคกรอื่นไมใหความรวมมือก็ไมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศได ไม
วาหนวยงาน/องคกรนั้น จะใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 หรือไมก็ตาม 

อยางไรก็ตามองคกรสวนมากใหความเห็นพองกันในการที่จะเต็มใจสําหรับการพัฒนา
ระบบใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 เพื่อประสิทธิภาพของระบบ และความสะดวกใน
การเผยแพรขอมูลขององคกรนั้นๆ โดยใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ISO 19133:2005 กอนการนําไปใชงานจริง จะทําใหหนวยงาน/องคกร เกิดความมั่นใจใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น เพราะการที่มีความรูเปนฐานอยูแลวยอมทําใหการทํางานหรือการดําเนินงาน
เปนไปอยางเปนระบบและสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 

7.2.3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามพบวา ในปจจุบันบริษัทที่ทําการพัฒนาระบบfleet 
และ ระบบtracking ยังคงมีจํานวนไมมาก และหลายบริษัทไมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ทําใหขอมูลการสํารวจมีปริมาณนอย นอกจากนี้บริษัทเล็กๆหลายแหงไมไดเปน
ผูพัฒนาระบบเอง แตอยูในรูปแบบของการซื้อระบบจากบริษัทใหญที่เปนผูพัฒนาระบบ อาจทําให
เกิดการซ้ําซอนของขอมูลที่นํามาศึกษาได 
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บทที่ 8  
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐาน 

ใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 

จากการศึกษาเอกสารรายงานมาตรฐานของ ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19133:2005 
รวมกับการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูล ดังที่ไดเสนอแลวขางตน ในรายงานฉบับนี้จึงไดนํา
เสนอแนะเพื่อนําสูกรอบแนวคิดสําหรับการรางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19133:2005 ของประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ขอเสนอกรอบการพัฒนารางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทย 

การดําเนินงานเพื่อใหไดขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทยนั้น 
ควรมีกรอบการดําเนินงานและรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

8.1.1 ศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 
19133:2005 มาตรฐานที่เก่ียวของตามที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19133:2005 

เปนการดําเนินงานเพื่อศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน
ระหวางประเทศ ISO 19133:2005 รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางอิงในเนื้อหาของ  
ISO 19133:2005 และผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐาน ISO 19133:2005 ที่ไดจากการศึกษาใน
รายงานฉบับนี้ เพื่อใชเปนแนวทางกําหนดหลักการหรือนโยบายของการดําเนินการพัฒนาระบบใน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรูปแบบการนํามาใชงานในประเทศไทย รวมถึงการใชผล
การศึกษาที่ผานมา เพื่อนําสูการวิเคราะหเปรียบเทียบและหาขอสรุปที่จะใชเปนแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานของประเทศไทยตอไป 
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ภาพที่  8-1  กรอบแนวคิดการพัฒนารางมาตรฐาน ISO 19133:2005 ของประเทศไทย 

ศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหการ
ใชงานมาตรฐาน ISO 19133 

สํารวจเชิงลึก ระบบการใหบริการเชิงตําแหนงดาน
การติดตามและนําหน 

+ เอกสารมาตรฐาน ISO 19133 
+ เอกสารการดําเนินงานที่เก่ียวของกับ 

มาตรฐาน ISO 19133 
+ ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19133 

นําเสนอและระดมความคิดเห็นประเด็น ความจําเปนในการใช
มาตรฐาน ISO 19133 และแนวทางการใชมาตรฐาน ISO 

19133 สําหรับการใชงานในประเทศไทย 

องคกรผูพัฒนาระบบการใช
บริการเชิงตําแหนงดานการ

ติดตามและนําหน 

หนวยงาน/องคกร/บุคคลากรที่
เก่ียวของ 

จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19133  
สําหรับประเทศไทย ครั้งที่1 

นําเสนอเพื่อช้ีแจงรางมาตรฐาน ISO 19133 
สําหรับประเทศไทย และระดมความคิดเห็น 

เพื่อการปรับปรุงแกไข 

วิเคราะหประเมินความเปนไปไดในการใชงาน ISO 19133 และ
ปรับแกราง ISO 19133 สําหรับประเทศไทย 

จัดทําเอกสาร 

การปรับปรุงมาตรฐาน ISO 19133 
ในเขากับระบบการทํางานสําหรับ

ประเทศไทย 

การนํามาตรฐาน ISO 19133 มาใช
สําหรับประเทศไทย 
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8.1.2 การสํารวจเชิงลึก ระบบการใหบริการเชิงตาํแหนงดานการติดตามและนําหน 

มุงเนนการสํารวจเชิงลึก โดยใชแบบสอบถามเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการสํารวจ
ประกอบกับแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยเนนกลุมประชากรที่เปนองคกรผูพัฒนาระบบการใหบริการ
เชิงตําแหนงดานการติดตามและการนําหน 

โดยการสํารวจจะดําเนินการศึกษาถึงโครงสรางของระบบและหลักการทํางานของระบบ
การใหบริการเชิงตําแหนงดานการติดตามและนําหน พิจารณารวมกับขอกําหนดตามาตรฐาน  
ISO 19133:2005 ในประเด็นตางๆ วามีความสอดคลองสัมพันธกันหรือไมอยางไร รวมถึงการ
พิจารณาที่ผลลัพธที่ไดจากระบบเพื่อศึกษาเปรียบเทียบในกรณีที่การพัฒนาระบบดําเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 19133:2005 กับระบบที่พฒันาโดยไมไดอางอิงตามมาตรฐาน ISO 19133:2005 

นอกจากนั้นในการสํารวจดังกลาวยังรวมถึงประเด็นความคิดเห็นจากผูพัฒนาระบบทั้งใน
ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ระดับการวิเคราะหออกแบบ และระดับปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นจากประสบการณของผูพัฒนาระบบในประเด็นที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19133:2005 
รวมถึงเพื่อหาจุดเดนของการพัฒนาระบบสําหรับประเทศไทย เพื่อเปนประเด็นในการพิจารณาราง
ขอกําหนดมาตรฐานของประเทศไทยตอไป 

8.1.3 การสัมมนานําเสนอและระดมความคิดเห็นประเด็น ความจําเปนในการใชมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 และแนวทางการใชมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับการใชงานใน
ประเทศไทย 

การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอรางมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเปนตนแบบเพื่อระดมความคิดเห็น 
รวมถึงการประเมินความเปนไปไดของการใชมาตรฐานจากผูมีสวนไดเสียกับมาตรฐาน  
ISO 19133:2005 วาตรงกับความตองการ และเหมาะสมเพื่อใชเปนในการใชงานในประเทศไทยได
จริง โดยหนวยงาน/องคกร ที่มีการพัฒนาระบบดังกลาวมีความจําเปนหรือไมที่ตองพัฒนาการ
ทํางานใหอยูในระดับมาตรฐาน ISO 19133:2005 โดยกลุมเปาหมายของผูเขารวมประชุมนี้เปน
ผูบริหารหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน/องคกรที่มีภาระงานดานการพัฒนาระบบการใหบริการเชิง
ตําแหนงดานการติดตามและนําหน สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ  สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลากรที่อยูในสายงานและมีความสนใจทั้งระดับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 



 
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐาน 
ใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย 
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8.1.4 จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทย 

จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทย จากขั้นตอนการศึกษาขางตนจะ
สามารถจัดทํารางมาตรฐาน ใหมีความสอดคลองกับระบบการทํางานสําหรับประเทศไทย เมื่อมีการ
จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19133:2005 ใชสําหรับประเทศไทยขึ้นจะไดมีการสัมมนาเพื่อระดม
ความเห็นในขั้นตอไปวาแตละหนวยงาน/องคกรยอมรับ มาตรฐาน ISO 19133:2005 มากหรือนอย 
โดยอาจใหแสดงความคิดเห็นในประเด็นของ การที่จะนํามาตรฐานที่แปลเปนไทยแลวมาใชเลย 
หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนใหประยุกตเขากับระบบการทํางานของหนวยงาน/องคกรในประเทศ ซ่ึง
จะไดวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดในการใชงาน ISO 19133:2005 รวมถึงปรับแกราง  
ISO 19133:2005 สําหรับประเทศไทยตอไป 



 
 
เอกสารอางอิง 
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เอกสารอางอิง 
 

ISO 19133:2005, Geographic information – Location-based services – Tracking and navigation 
ISO 19132:2007, Geographic information – Location-based services – Reference model 
ISO 19107:2002, Geographic information – Spatial schema 
ISO 19108:2002, Geographic information – Temporal schema 
ISO 19109:2005, Geographic information – Rules for application schema 
ISO 19111:2005, Geographic information – Spatial referencing by coordinates 
ISO 19112:2003, Geographic information – Spatial referencing by geographic identifiers 
ISO 19118:2007, Geographic information – Encoding 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: ศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
 http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php   
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คณะผูดําเนินโครงการ 
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คณะผูดําเนินโครงการ 
รายชื่อคณะดําเนินงานและหนาท่ีความรับผิดชอบในโครงการ 
ท่ีปรึกษาโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล พงษอินทร  รักอริยะธรรม 
ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ที่ปรึกษาศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กฏหมาย และการบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
  - Post Grad. Dip in Photogrammetry 
  - Dr. Eng. (Remote Sensing) 

หัวหนาโครงการ 
ช่ือ-นามสกุล จิระ ปรังเขียว 
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หัวหนาศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การใชที่ดิน 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
  - M.A. (Geography) 
  - Post Grad. Dip in Survey Intergration 
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นักวิจัย 

1. ช่ือ-นามสกุล ชยกฤต มาลําพอง 
ตําแหนง นักวิจัยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ) 
  - Doctor of Technical Science (Remote Sensing and Geographic 

Informatics System) (กําลังศึกษา) 

2. ช่ือ-นามสกุล ชวิศ ศรีมณี 
ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
สังกัด มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสํารวจ 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (ภูมิสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. ช่ือ-นามสกุล นายกิตติกร   หาญตระกูล 
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ 
ความเชี่ยวชาญ เขียนโปรแกรมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร เขียนโฮมเพจและโปรแกรม

ติดตอฐานขอมูล และการประยุกตใช ICT ในการบริหารการจัดการ 
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาการคอมพิวเตอร  
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  
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ผูชวยนักวิจัยและผูประสานงานโครงการ 
นางสาวจันทิรา  ใบงิ้ว 
ตําแหนง : ผูช วยนักวิจั ยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(ภาคเหนือ) 
หนาที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานโครงการ รวมถึงประสานงานโครงการทั้งภายในและ

ภายนอก  
คุณวุฒิการศึกษา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานของ ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19133: 

Location based services – Tracking and navigation 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจดานมาตรฐาน 
ISO 19133: Location based services – Tracking and navigation ของหนวยงาน/องคกรที่มีการ
พัฒนาระบบ Tracking and navigation ในประเทศไทย โดยขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจทั้งหมดจะ
ใชเปนแนวทางในการศึกษาและรางมาตรฐาน ISO 19133: Location based services – Tracking and 
navigation ตอไป และเพื่อเผยแพรขอมูลดานมาตรฐานนี้ใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
สวนเกี่ยวของกับมาตรฐานสากลนี้ 

เพื่อความสมบูรณในขอมูลคณะผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถาม 
ทุกขอ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปดานบุคคล การรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 บทบาทหนาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 และการยอมรับ
มาตรฐาน ISO 19133 

 

 
        ขอแสดงความนับถือ 
           คณะผูวิจัย 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

คําชี้แจง  โปรดเติมขอความ หรือทําเครื่องหมาย � ลงใน [     ] หนาขอความที่ตรงกับ
ขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน 

1. ตําแหนง   [                                                                              ] 

2. ฝาย/แผนก/กอง   [      ] 

 3. สังกัดหนวยงาน    [       ] 

 4. บทบาทภาระหลักของหนวยงาน [                                                                       ] 

 5. ประเภทงานที่รับชอบ 
[   ] ผูใชงานภูมิสารสนเทศ   [   ] นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
[   ] นักวิเคราะหระบบภูมิสารสนเทศ  [   ] ที่ปรึกษาดานภูมสิารสนเทศ 
[   ] ผูบริหารสวนงานดานภูมิสารสนเทศ  [   ] นักพัฒนาระบบงาน 
[   ] ผูผลิต/จัดทํา/ใหบริการดานภูมิสารสนเทศ [   ] อ่ืนโปรดระบุ................................ 

 6. หนวยงานของทานมีการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับการติดตามยานพาหนะ หรือระบบ
นําหนหรือไม 

� มี โปรดระบุช่ือระบบ………………………………………………... 

� ไมมี หนวยงานของทานมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาระบบการติดตาม
ยานพาหนะ หรือระบบนําหนหรือไม 

�  มี โดยมีแนวทางจะพัฒนาภายใน 
  �  6 เดือน  �  1 ป 
  �  2 ป   �  3 ป 
  �  มากกวา 3 ป  �  ยังไมมีกําหนดแนนอน 
 �  ไมมี 

7. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม และขอเสนอแนะ ................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 
 
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 2 การรับรูขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

ขอท่ี ขอความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทานรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
19133 

 

2. ทานรับทราบ และเขาใจถึงมาตรฐาน ISO 19133 

3. ทานไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการจัดทํารางมาตรฐาน  
ISO 19133สําหรับประเทศไทย 

4. ทานรับทราบ และเขาใจถึงการจัดทํารางมาตรฐาน  
ISO 19133 สําหรับประเทศไทย 

5. หนวยงานของทานมีการนโยบายเกีย่วกับการใช 
งานมาตรฐาน ISO 19133 ในการพัฒนาระบบ 

6. ทานรับทราบนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 
ของหนวยงานเปนอยางด ี

7. 
หากทานมีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศ ทานสามารถสอบถามจากผูบังคับ 
บัญชาไดโดยตรง 

8. ทานไมเคยถายทอดขอมูลเกีย่วกับมาตรฐานภูม ิ
สารสนเทศใหกับผูใตบังคับบัญชาของทานเลย 

9. ทานไมเคยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO  
19133 ภายในหนวยงานเลย 

10. ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO  
19133 

11 ทานทราบวามหีนวยงานที่สามารถใหคําตอบหรือ 
คําปรึกษาเกีย่วกับมาตรฐาน ISO 19133  
 



 
 
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 

คําชี้แจง   ขอความตอไปนี้ทานคิดวาขอใดถูกและขอใดผิดกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทาน
คิดวาตรงกับความเห็นของทาน 

 
ขอท่ี ขอความ ถูก ผิด 

1. มาตรฐาน ISO 19133 ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนา 
ระบบที่เกีย่วกบัการติดตามยานพาหนะและการนําหน 

2. มาตรฐาน ISO 19133 อธิบายถึงชนิดของขอมูล และตัวแปรตางๆที่ 
เกี่ยวของกับภมูิสารสนเทศ 

3. มาตรฐาน ISO 19133 นี้มีการกําหนดตัวแปรทางภาษา UML เพื่อการ 
ประเมินคาระบบติดตามการเดินทาง 

4. มาตรฐาน ISO 19133 ที่นํามาใชจะเปนมาตรฐานเดยีวกนัในทกุประเทศ 
ทั่วโลก 

5. มาตรฐาน ISO 19133 เปนหลักเกณฑหรือขอกําหนดที่ทกุหนวยงาน 
สามารถนําไปประยุกตใชใหเขากับบริษัทของตนได 

6. หนวยงานราชการ เชน กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไม 
สามารถนํามาตรฐาน ISO 19133 มาประยกุตใชได 

7. มาตรฐาน ISO 19133 เปนมาตรฐานที่บังคับใหทุกหนวยงานตองปฏิบัติ 
ตามเพื่อทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

8. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19133 จะแตกตางกันไปตามลักษณะหรือ 
ประเภทของหนวยงาน 

9. เนื้อหาสาระของ ISO 19133 ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ Tracking and  
navigation 

10. เนื้อหาสาระของ ISO 19133 ไมไดกลาวถึงการใหบริการขอมูลเชิง 
ตําแหนง Location based services 

11. พิกัดตําแหนงทางภูมิศาสตร และระบบเครอืขายการใหบริการทางเว็บ 
เปนสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงตอการติดตามการเดินทาง 

 



 
 
ภาคผนวก 
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ขอท่ี ขอความ ถูก ผิด 

12. หนวยงานทีไ่มมีการเผยแพรขอมูลไมจําเปนตองนํามาตรฐาน ISO 19133 
มาใช 

13. เมื่อหนวยงานนํามาตรฐาน ISO 19133 มาใช หนวยงานนัน้ก็ไม 
จําเปนตองมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 

14. ภาษา UML ในคอมพิวเตอรมีโครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19133 

 



 
 
ภาคผนวก 
 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 
ดานมาตรฐาน ISO 19133 : Location based services – Tracking and navigation 

248

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19133 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

ขอท่ี ขอความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทานคิดวาการใชงานมาตรฐาน ISO 19133 นั้นไม 
เหมาะสมกับระบบขององคกรของทาน 

2. การใชงานมาตรฐาน ISO 19133 ทําใหหนวยงานของ 
ทานมีการเผยแพรขอมูลไดงายขึ้น 

3. ทานรูสึกภาคภูมิใจทีห่นวยงานของทานมกีารใช 
มาตรฐาน ISO 19133  

4. การใชมาตรฐาน ISO 19133 ไมเปนอุปสรรคในการ 
พัฒนาระบบขององคกรของทาน 

5. หากไมใชมาตรฐาน ISO 19133 จะทําใหการพัฒนา 
ระบบของทานเสร็จรวดเรว็ขึ้น 

6. การใหความรูและการฝกอบรมดานมาตรฐาน ISO 
19133 เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทาน 

7. วัตถุประสงคหลักของการนํามาตรฐาน ISO 19133   
มาใชคือการทาํเพื่อช่ือเสียงของหนวยงานเทานั้น 

8. การใชงาน ISO 19133 จะประสบความสําเร็จได  
จะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน 

9. การที่หนวยงานนํามาตรฐาน ISO 19133 มาใช เปนการ 
ปฏิบัติตามสมัยนิยมมากกวา 

10. ทานคิดวาหากมีโอกาสจะหลีกเหล่ียงการใชมาตรฐาน  
ISO 19133 



 
 
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 5 บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19133 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอท่ี ขอความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการใช 
มาตรฐาน ISO 19133 ในหนวยงาน 

     

2. ทานเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายการใช 
มาตรฐาน ISO 19133 ของหนวยงาน 

     

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดกรอบการพฒันา 
ระบบ ของหนวยงาน  

     

4. 
มาตรฐานที่มทีั้งหมดใน ISO 19133  
ครอบคลุมขอบเขตการทํางานของระบบทีท่าน 
พัฒนา 

     

5. ทานมีสวนในการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั 
มาตรฐาน ISO 19133 ภายในองคกร 

     

6. หนวยงานของทานมีการอบรมตามมาตรฐาน  
ISO 19133 สําหรับการพัฒนาระบบ 

     

7. 
ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงกรอบการ 
พัฒนาระบบใหมีความสมบรูณและเหมาะสม 
ในการใชงานมากขึ้น 

     

8. 
ทานมีโอกาสเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
มาตรฐาน ISO 19133 และมาตรฐานที ่
เกี่ยวของ 

     



 
 
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 6 การยอมรับมาตรฐาน ISO 19133 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอท่ี ขอความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. 
หนวยงานของทานมีการพัฒนาระบบภูมิสนเทศ  
ดาน Tracking and navigation และ Fleet  
management 

2. 
หนวยงานของทานมีความตองการพัฒนาระบบ  
Trackingand navigation และ Fleet management   
ตอไปในอนาคตอีก 

3. 

ทานเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบภมูิ 
สนเทศ ดาน Tracking and navigation และ Fleet  
management ใหสอดคลองกับขอกําหนดใน 
มาตรฐาน ISO 19133 

4. การพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 19133 ทําใหระบบ 
ที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. 
ทานสามารถนํานโยบายดานมาตรฐาน ISO 19133 
มาปรับใชใหเขากับการพัฒนาระบบของทานได 
อยางสอดคลอง 

6. การใชมาตรฐาน ISO 19133 เปนอุปสรรค 
ขัดขวางการปฏิบัติงานของทาน 

7. การใชมาตรฐาน ISO 19133 ชวยสนับสนนุและ 
สงเสริมการทํางานของทาน 

8. 
การนํามาตรฐาน ISO 19133 มาใชทําใหทานมี 
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภูม ิ
สารสนเทศมากขึ้น 



 
 
ภาคผนวก 
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ขอท่ี ขอความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

9. การพัฒนาระบบตามมาตรฐาน ISO 19133 ทําให 
ทานเกิดความยุงยากหรือเสียเวลาในการทํางาน 

10. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19133 มีความ 
ซับซอนหรือยากที่จะทําความเขาใจสําหรับทาน 

11. ทานทราบวาจะตองพัฒนาระบบอยางไร เพื่อให 
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19133  

12. มาตรฐาน ISO 19133 เปนเรื่องที่ไมสะดวกตอการ 
นํามาปฏิบัติจริง 

13. 
ทานสามารถพัฒนาระบบตามมาตรฐาน ISO  
19133 ไดงายและรวดเร็วเพราะขอกําหนดของ 
มาตรฐานเขาใจงาย 

14. 
ทานเต็มใจที่จะพัฒนาระบบตามมาตรฐาน ISO  
19133 เพื่อประสิทธิภาพของระบบ และความ 
สะดวกในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน 

15. 
การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO  
19133 กอนการนําไปใชงานจริงทําใหทานเกิด 
ความมั่นใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

16. การพัฒนาระบบตามาตรฐาน ISO 19133 และการ 
ปฏิบัติงานแบบเดิมนั้นไมแตกตางกัน 

 



 
 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อหนวยงาน/องคกร ทีไ่ดสํารวจ 



 
 
ภาคผนวก 
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รายชื่อหนวยงาน/องคกร ท่ีไดสํารวจมีดังนี ้
หนวยงานเอกชน 

1.บริษัทแมพพอยท เอเชยี(ประเทศไทย) 
2.บริษัทซอฟตโลจิก โซลูช่ัน จํากัด 
3.บริษัทโมบาย อินโนเวชั่น จํากัด 
4.บริษัทอีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
5.บริษัทฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด 
6.บริษัทดี.ที.ซี. เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
7.บริษัทออริสคอม จํากัด 
8.บริษัทเดฟฟเนทลี่ คอรปปอเรชั่น จํากัด 
9.บริษัทเทเล แอตลาส (ประเทศไทย) จํากดั 
10.บริษัทมาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
11.บริษัทเดอะ ไวรเลส อินโนเวชัน่ จํากดั 
12.บริษัทเดอะแมปเปอร จํากดั 
13.บริษัทวอกซเทค จํากัด 

หนวยงานราชการ 
14.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) 
15.ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อหนวยงานที่เขารวมประชุมสัมมนา 



 
 
ภาคผนวก 
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การประชุมสัมมนาเรื่อง “การนําเสนอผลการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/TC211” คร้ังที่ 1 เมื่อวันองัคาร ที่29 กรกฎาคม 2551 ผูเขารวมประชุมจํานวน 105 
คน จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทัง้หมด 85 หนวยงาน ดังนี ้

 
กรมการขนสงทางบก กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมการปกครอง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
กรมชลประทาน กลุมสารสนเทศและศูนยขอมูล 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การเคหะแหงชาติ 
กรมทรัพยากรธรณี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
กรมทรัพยากรน้ํา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กรมทางหลวง การประปานครหลวง 
กรมทางหลวงชนบท การไฟฟานครหลวง 
กรมที่ดิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
กรมธนารักษ การรถไฟแหงประเทศไทย 
กรมประมง งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กรมปศุสัตว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรมแผนที่ทหาร เทคโนโลยี 
กรมพัฒนาที่ดิน เทศบาลนครลําปาง 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัท ไอบิทซ จํากัด 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทนูแมพ จํากัด 
กรมวิชาการเกษตร ปตท. 
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
กรมสรรพากร และอวกาศกลาโหม 
กรมอนามัย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย เชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สารสนเทศ และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักการจราจรและขนสง สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
สํานักการระบายน้ํา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สํานักงาน ปปส. ภาค 5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักโบราณคดี 
สํานักงานจัดรูปที่ดิน จ.บุรีรัมย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม องคการจัดการน้ําเสีย 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
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ภาคผนวก จ 
อภิธานศัพท 
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0 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

0-dimension 40 กลุมของวัตถุแบบไมมีมิติ 

1 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

1 -dimension 40 กลุมของวัตถุที่มี 1 มิติ 

A 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

address element 126 สวนของที่อยู 
advisory 94, 150, 151, 156, 174, 183 คําแนะนํา 
algorithms, 37, 87, 207 ขั้นตอนวิธี 
attribute 55, 57, 81, 120, 123, 125, 126, 

127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 
136, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 
146, 147, 149, 150, 152, 156, 157, 
158, 160, 161, 164, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 
181, 183, 191, 192, 193, 194 

คุณสมบัติ 

B 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

Bellman-Ford’s algorithm 87 ขั้นตอนวิธีของเบลแมน-ฟรอด 
binary 196 เลขฐานสอง 
boolean 157 บูลลีน 
byPass 166 เสนทางบายพาสที่เลี่ยงเขตเมืองหรือ

เขตความหนาแนนสูง 
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C 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

CAD 17 Computer Aided Design 
ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ออกแบบ และแสดงขอมูลกราฟฟค 
มักใชในงานวิศวกรรม การวางแผน 

CAM 17 Computer Aided Manufacturing 
การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 

central class 44 ระดับสวนกลาง 
central type 44 รูปแบบสวนกลาง 
client 39, 47, 52, 137 ลูกขาย ผูใชบริการ 
code list 44, 121 รายการรหัส 
constraint 40, 42, 150, 156, 173, 183 เงื่อนไขขอบังคับ 
context diagram 44 แผนภาพบริบท 
coordinate 19, 51 ระบบอางอิงพิกัด 
cost function 37, 92, 98, 103, 104, 109, 119, 

120, 121, 122, 151, 178, 179, 183 
ฟงกช่ันดานราคา 

CRS 43, 172, 177 Coordinate Reference System 
ระบบอางอิงพิกัด 

CSL 43 Conceptual Schema Language 
ภาษาแบบแผนระดับแนวคิด 

D 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

default 152, 153, 157, 158, 170 คา 
diagram 44 แผนภาพ 
Dijkstra’s algorithm 87 ขั้นตอนวิธีของดิสตรา 
direct position 41, 72, 199 ตําแหนงมุงตรง 
directed edge 39, 41 เสนขอบเขตโดยตรง 
dynamic 90, 103, 104, 108, 109, 172, 191 การเคลื่อนไหว 
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E 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

ECCMA 43, 123 Electronic Commerce Code 
Management Association 
สมาคมการจัดการโคดรหัสเชิง
พาณิชย 

element 77, 79, 85, 129, 133, 144, 164 องคประกอบ 
equipment 29 เครื่องมือ 
expert 29 ผูเช่ียวชาญ 
extent 181 ขอบเขต 

F 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

feature 
 

18, 27, 51, 145, 190, 191, 192, 
193, 194 

ลักษณะเฉพาะ 

feature data model 27 แบบจําลองการแสดงลักษณะเฉพาะ
ขอมูล 

fleet 28, 29, 215, 250 ยานพาหนะ 
formula 110 สูตร 
free functions 36 ฟงกช่ันที่เปนอิสระ 

G 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

GDF 43 Geographic Data Files 
แฟมขอมูลทางภูมิศาสตร 

geometry 16, 179 เชิงเรขาคณิต 
GIS 16, 234, 235, 238 Geographic Information System

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
GML 43 Geography Markup Language 

ภาษาที่เขียนเพื่ออธิบายขอมูลทาง
ภูมิศาสตร 
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ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 
GPRS 30, 33, 216 General Packet Radio Service  

ตัวสรางความเชื่อมโยงระหวาง
โทรศัพทมือถือ และ Internet เขา
ดวยกัน 

GPS 26, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 
216 

Global Positioning System 
ระบบกําหนดตําแหนงพิกัดโลก 

I 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

IAEC 43, 123 International Address Element Code 
รหัสตําแหนงที่อยูระหวางประเทศ 

inheritance hierachy 63 ลําดับขั้นการสืบทอด 
Interface 47 ตัวตอประสาน 

J 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

junction 38, 40, 41, 143, 147, 150 ชุมทาง 

L 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

landmark 166 จุดสังเกตุ 
LBS 15, 16, 39, 43 Location Based Service 

บริการขอมูลเชิงตําแหนง 
location transformations 27 การแปลงรูปแบบตําแหนง 
LRS 27, 43, 82, 172, 176, 177 Linear Referencing System 

ระบบอางอิงเชิงเสน 
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M 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

main-road rule 41 กฎของถนนหลัก 
management 28, 250 การจัดการ 
maneuver 26, 40, 42, 86, 94, 95, 104, 105, 

116, 151, 179, 183 
การวางแผนหาเสนทางที่ดีที่สุด 

MCE 29 Mobile Convergence expert 
Measured Coordinate 71 พิกัดไดจากการวัด 
metadata 18, 49, 50, 57 ลักษณะขอมูลของขอมูล 

N 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

navigation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 27, 35, 
37, 40, 42, 45, 84, 89, 235, 237, 
243, 246, 250 

การนําหน 

non-static 108 ไมคงที่ 

O 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

object 36, 38, 49, 63, 72, 77 วัตถุ 
OCL 44 Object Constraint Language 

ภาษาที่ใชกําหนดลักษณะของวัตถุ 
operator 46 ดําเนินงาน 
overriden 112, 114 การควบคุม กลไกควบคุม 

P 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

packages 26, 27, 124 โปรแกรมสําเร็จ  ชุดคําสั่ง 
PDA 44 Personal Digital Assistant 

เลขาสวนตัวดิจิตอล 
protocal 22 ขอตกลง 
preferences 121 ความพึงพอใจ 
prefix 132 คําเติมหนา 
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R 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

real-time  29, 30, 89, 104, 108, 109 เวลาจริง 
recalculate 179 การคํานวณใหม 
restriction 146 ขอบังคับ 
route 37, 40, 41, 84, 89, 96, 97, 100, 110, 

112, 114, 165, 178 
เสนทาง 

S 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

sigma 61, 64, 68 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
subdivision 140 หนวยยอย 
subscriber 48 การเชื่อมยอย 
subset 207 เซตยอย 
suffix 132, 133 คําเติมทาย 
summary 179 ขอสรุป 

T 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

template 126, 127 เท็มเพลท, แผนแบบ 
topology 16, 17, 27 ทอพอโลยี 
tracking 14, 26, 27, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 

45, 63, 84 
การติดตาม 

U 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

UML 
 
 
 
 
 
 

16, 22, 26, 35, 36, 43, 44, 46, 47, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 89, 
90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 
103, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 
117, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 

Unified Modeling Language 
ภาษาโมเดลสากล 
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ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 
UML 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 

139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 152, 155, 156, 157, 159, 160, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 
182, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 
194, 195, 196, 197, 218, 246, 247 

Unified Modeling Language 
ภาษาโมเดลสากล 

union 44, 45 การผสาน 

V 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

vehicle 28, 32, 42, 91, 158, 161 ยานพาหนะ 

W 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

weighted graph 87 กราฟน้ําหนัก 

X 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

XML 22, 44 eXtensible Markup Language 
ภาษาที่มีโครงสรางที่เอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางเครือขาย 

Z 
ศัพท หนา คําอธิบายศัพท 

zero-cost 107 คาใชจายเปนศูนย 
 
 


