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บทที่ 1 
 บทนํา  
 
 
1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 จากการสํารวจสถานภาพการพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชใน
ระดับประเทศและระดับสากล ในประเทศไทย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): สทอภ. พบวากลุมของผูใชมีความตองการในมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐานที่มีความสําคัญในอันดับตนๆ ไดแก 
มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, Coordinate System และ Data Dictionary นอกจากนี้ยัง
พบว ากลุ มของมาตรฐานที่ เปนอุปสรรคในการใช งานมากที่ สุดไดแก  มาตรฐานด าน 
Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานที่เปนกรอบพื้นฐาน
ของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ  การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศที่
ผานมามีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ ISO19115: Metadata, ISO19113: Quality 
principles, ISO19114: Quality evaluation procedure นอกจากนี้ยังมีระบบมาตรฐานอีกประมาณ  
10 เร่ืองที่อยูในระหวางดําเนินการศึกษา 

ในปงบประมาณ 2551 สทอภ.จึงไดใหความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
ทางดาน Infrastructure/Framework ตามแนวทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสากลหรือ 
ISO/TC211 ซ่ึงจะเปนการศึกษาและรวบรวมขอมูล เพื่อสรางความเขาใจในหลักการของกลุม
มาตรฐานที่เปนกรอบพื้นฐานสําหรับมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอา
มาตรฐานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วขึ้น การศึกษามาตรฐานในหัวขอ ISO/DIS 
19144-1:2007 Geographic Information - Classification Systems - Part 1: Classification system 
structure เปนเรื่องหนึ่งในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึง 
สทอภ. ใหความสําคัญ 
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1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 

1.2.2  เพื่อทําความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล (ISO/TC211) ISO/DIS 19144-1:2007 Geographic Information - Classification 
Systems -- Part 1: Classification system structure 

1.2.3  เพื่อจัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1:2007 Geographic Information - 
Classification Systems -- Part 1: Classification system structure ฉบับภาษาไทยใหเปนพื้นฐานใน
การศึกษาและใชงานในอนาคต 

1.2.4  เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มีภารกิจ
ดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  
 
1.3  เปาหมายของโครงการ 

1.3.1  ผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน 

1.3.2  ขอมูลพื้นฐานและตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1:2007 
Geographic Information - Classification Systems -- Part 1: Classification system structure สําหรับ
ระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.3.3  เอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1:2007 Geographic Information - Classification 
Systems -- Part 1: Classification system structure ฉบับภาษาไทยเพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศและการนําไปประยุกตใชงาน 
 
1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินงานโครงการ คณะที่ปรึกษาจะดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานที่
กําหนดไวในขอกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ของโครงการศึกษาเบื้องตน
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 เร่ือง ISO 19144-1: Classification Systems -- Part 1: 
Classification system structure ดังตอไปนี้ 

1.4.1  ศึกษาเอกสารมาตรฐานของ ISO/TC211 เร่ือง Classification Systems -- Part 1: 
Classification system structure (ISO/DIS 19144-1 หรือฉบับลาสุดที่มีการเผยแพรในขณะที่อยูใน
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ชวงเวลาดําเนินงานโครงการ) และมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงใน
เนื้อหาของ ISO/DIS 19144-1 เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับระบบ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.4.2  ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ที่มีการ
ใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Classification system structure หรือที่เกี่ยวของ อาทิ 
แผนที่ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ระบบของกรมพัฒนาที่ดิน ระบบของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ระบบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนตน เพื่อรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอรูปแบบหรือตัวอยาง สําหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 

1.4.3  จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอผลการศึกษา เนื้อหาและรูปแบบ
ของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1:2007 Geographic Information - Classification Systems -- Part 1: 
Classification system structure และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปประยุกตใชที่เหมาะสม
กับประเทศไทย และขอเสนอแนะของการใชงานมาตรฐานดังกลาว 

1.4.4  กรณีที่ ISO/DIS 19144-1 มีการยกเลิกการพัฒนามาตรฐานหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ
มาตรฐานไปเปนอยางอื่น ที่ปรึกษายังคงตองศึกษาและสรุปผลจากเอกสารฉบับลาสุดของมาตรฐาน
นี้ และทําการสรุปเหตุผล กรณีการยกเลิกหรือสรุปเนื้อหาของมาตรฐานใหม กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อนําเสนอในลักษณะเปรียบเทียบกับผลการศึกษามาตรฐานเดิม 
  
1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 

ในการดําเนินการศึกษา กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา 
 
1.6  คณะที่ปรึกษา 

คณะที่ปรึกษาประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการรับรูจาก
ระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการ
เรียนการสอน หรือการศึกษา สํารวจ ออกแบบและวิจัย ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือที่
เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป สรุปในตารางที่ 1-1  
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ตารางที่ 1-1  คณะที่ปรึกษา (รายช่ือ ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ) 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงและหนาท่ีความรบัผิดชอบ 
ผศ. ดร. สัญญา สราภิรมย ตําแหนงหัวหนาโครงการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวาง

แผนการดําเนินงานในโครงการ รวมทั้งการศึกษาและจัดทําเอกสาร
มาตรฐาน การสํารวจขอมูล ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงาน
ของคณะทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

นายจิระเดช มาจันแดง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐานและการจัดทําตนรางเอกสาร
มาตรฐาน  

นายวิภพ แพงวังทอง  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐานและการจัดทําตนรางเอกสาร
มาตรฐาน 

นายอนุชิต พยัคฆิน นักศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการสํารวจขอมูลภาคสนาม  

นางสาวเพ็ญประไพ  ภูทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนง ผูประสานงานโครงการ 
 
1.7  โครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ 

รายงานฉบับสมบูรณเปนการศึกษาของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 และผลของการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลการใชงานดาน Classification system structure ในระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับกรอบที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
มาตรฐาน ISO/DIS 19144-1โดยในรายงานฉบับนี้มีโครงสรางของรายงานทั้งหมด 6 บท ดังนี้ 

บทท่ี 1  บทนํา เปนการกลาวถึงรายละเอียดของ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย ขอบเขตการดําเนินงาน  ระยะเวลาดําเนินการ คณะที่ปรึกษา และโครงสรางของ 
รายงานฉบับสมบูรณ 

บทท่ี 2  ขั้นตอนในการดําเนินงาน เนื้อหาในบทนี้จะเปนการอธิบายถึงแผนการดําเนินงาน
โดยแสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
พรอมทั้งระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Gant chart 
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บทท่ี 3  การศึกษามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการอธิบายเพิ่มเติม
พรอมยกตัวอยางในบางหัวขอของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 โดยยังคงโครงสรางเดิมของ
มาตรฐาน พรอมทั้งจัดทํากรอบแนวคิดในรูปแบบของ check list เพื่อใชในการสํารวจและรวบรวม
ตัวอยางขอมูลระบบภูมิสารสนเทศในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลการจําแนกสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ซ่ึงผลที่ไดจากการสํารวจจะใชทําการเปรียบเทียบกับ 
classification system structure ที่มีการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 ตอไป (ในบทที่ 5) 

บทท่ี 4  การศึกษามาตรฐานที่เก่ียวของ เนื้อหาในบทนี้จะเปนการรวบรวมเนื้อหาในสวนที่
เกี่ยวของกับการอางอิงระหวางมาตรฐานซึ่ง ไดแก การอางอิงที่มาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 มีตอ
มาตรฐานอื่นๆ (ภาคผนวก ข) และการอางอิงของมาตรฐานอื่นมีตอมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 
(ภาคผนวก ค) 

บทท่ี 5  ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1  เนื้อหาในบทนี้จะเปนการ
นําเสนอรายงาน ซ่ึงครอบคลุมผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดาน Classification 
system structure ในระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ และทําการเปรียบเทียบ
ระบบภูมิสารสนเทศตางๆ ที่สํารวจไดกับกรอบที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน 
ISO/DIS 19144-1 รวมถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการที่ดําเนินงานดานการจําแนก
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อนําผลที่ไดรับมาใชเปนขอมูลพื้นฐานและตัวอยางสําหรับการจัดทํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานนี้ไปใชงาน หรือเสนอแนะแนวทางการศึกษาเพื่อ
จัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคตสําหรับประเทศไทย  

บทท่ี 6  สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอเสนอแนะ เนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอ 
สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
รวมถึงการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO/DIS 19144-1 ฉบับแปลถอดความเปนภาษาไทย  
ภาคผนวก ข  มาตรฐานที่มีการอางถึงในมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 
ภาคผนวก ค  มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 
ภาคผนวก ง  แบบสํารวจขอมูลมาตรฐานโครงสรางระบบจําแนก 
ภาคผนวก จ  อภิธานศัพท (Glossary) 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของคณะที่ปรึกษา 
ภาคผนวก ช  กําหนดการสัมมนา 
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บทที่ 2 
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 
 
2.1  แนวทางการศึกษามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 
 2.1.1  การรวบรวม วิเคราะห ทําความเขาใจและจัดทําผลการศึกษารางเอกสารมาตรฐาน 
โดยมีโครงสรางหัวขอตาม DRAFT INTERNATIONAL STANDRD ISO/DIS 19144-1: 
Geographic information – Classification Systems – Part 1: Classification system structure ซ่ึง
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเอกสาร ไดแก 
 1)  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
 2)  การไดมาตรฐาน (Conformance) 
 3)  เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ (Normative References) 
 4)  คําศัพท คํานิยาม และคํายอ (Terms, definitions, and abbreviations) 

5)  ระบบจําแนก (Classification Systems) 
6)  การจัดการเกณฑจําแนก (Management of Classifiers) 
2.1.2  การกําหนดกรอบแนวคิดในการนําเสนอเนื้อหารางเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 

19144-1  
โดยทําการกําหนดกรอบใหครอบคลุมเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับโครงสรางระบบจําแนก

ของเอกสารมาตรฐานโดยตรง กรอบหรือรายละเอียดในหัวขอเหลานี้จะไดรับการแยกแยะเพื่อจัดทํา
เปนเครื่องมือ เชน check list หรือ questionnaire สําหรับใชเปนกรอบในการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศที่มีการใชงานหรืออางอิงเกี่ยวกับ
มาตรฐานดาน classification system structure กรอบหรือหัวขอในสวนนี้เปนแกนของมาตรฐานที่
กําลังศึกษาอยู ซ่ึงไดแก 

2.1.2.1  ระบบจําแนก (Classification system) มีเนื้อหาสาระสามารถแยกออกเปน
หัวขอไดดังนี้ 

1)  หลักการของระบบจําแนก (Concept of a classification system) 
2)  การจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณ (Classification and legend) 
3)  ระบบจําแนกแบบลําดับชั้นและแบบไมลําดับชั้น (Hierarchical versus non- hierarchical 

systems) 
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4)  ระบบจําแนกแบบนิรนัยและแบบอุปนัย (A PRIORI and POSTERIORI systems) 
5)  โครงสรางขอมูลจําแนก (Structure of classified data) จะประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

• การจัดเตรียมอยางเปนระบบ (Systematic arrangement) 
• การนําเสนอดวยช้ันขอมูลแบบวิยุต (Representation using discrete coverages) 
• ช้ันขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต (Discrete surface coverage) 
• ขอมูลเชิงอรรถ (Attributes) 

6)  ชุดขอมูลการจําแนก (A classification data set) 
2.1.2.2  การจัดการเกณฑจําแนก (Management of Classifiers) มีเนื้อหาสาระที่

สามารถแยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
1)  บทนํา (Introduction) 
2)  แนวคิดของพจนานุกรมขอมูลทะเบียนประเภทจําแนกสําหรับผังเคารางการจําแนก 

(Concept of a data dictionary register for a classification scheme) 
3)  การจัดการเกณฑจําแนกผานการจดทะเบียน (Management of classifiers through 

registration) 
4)  โครงสรางทะเบียนประเภทจําแนก (Register structure) ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

• องคประกอบของทะเบียนประเภทจําแนก (Elements of register) 
• ผังเคารางทะเบียนประเภทจําแนก (Register schema) 
• ทะเบียนประเภทจําแนกของการจําแนก (Classification register) 
• รายการทะเบียนประเภทจําแนก (Register item) 
• รายการประเภทจําแนก (Item class) 

2.1.3  ทําการแปลและเรียบเรียงรางเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 เปนภาษาไทย  
ทําการแปลและเรียบเรียงรางเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 แบบถอดความเพื่อใสไว

ในภาคผนวก ก 
 
2.2  แนวทางการศึกษามาตรฐานและเอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ 
 ทําการรวบรวมและศึกษามาตรฐานตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ ISO/DIS 19144-1 โดย
มาตรฐานที่เกี่ยวของที่จะทําการศึกษาจะครอบคลุมมาตรฐานที่อางถึงในเอกสาร ISO/DIS 19144-1
และมาตรฐานอื่นๆ ที่อางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 



 
ขั้นตอนการดําเนินงาน              8 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

 2.2.1  มาตรฐานที่มีการอางถึงในมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1  
จะทําการศึกษามาตรฐานดังกลาวเฉพาะในสวนของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่

ทําการศึกษาอยู (ISO/DIS 19144-1) เพื่อเปนการเพิ่มความเขาใจใหกับการศึกษา มาตรฐานที่มีการ
อางถึงในมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 ทั้งที่เปนเอกสารมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ 
(Normative References) ตามที่ระบุไวและที่อางถึงโดยทั่วไปดังนี้ 
  2.2.1.1  เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เก่ียวของ 

1)  ISO/TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language 
2)  ISO 19107:2003, Geographic information - Spatial schema 
3)  ISO 19110:2004, Geographic information - Methodology for feature cataloguing 
4)  ISO 19111:2003, Geographic information - Spatial referencing by coordinates 
5)  ISO 19115:2003, Geographic information –Metadata 
6)  ISO 19115:2003/Cor 1:2006 -, Geographic information –Metadata 
7)  ISO 19123:2005, Geographic information-Schema for coverage geometry and functions 
8) ISO 19135:2005, Geographic information - Procedures for item registration 

  2.2.1.2  เอกสารที่อางถึงโดยทั่วไป 
 1) ISO 19101:2002, Geographic information - Reference model 

2) ISO 19108:2002, Geographic Information — Temporal schema 
3)  ISO 19109:2005, Geographic information - Rules for application schema 
4)  ISO 19115-2:2007, Geographic information/Geomatics - Metadata - Part 2: 

Extensions for imagery and gridded data 
5) ISO 19126:2007, Geographic information/Geomatics 
6) ISO 19129:2002, Geographic information/Geomatics - Imagery, gridded and coverage 

data framework 
 2.2.2  มาตรฐานอื่นท่ีมีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1  

จะทําการศึกษาเฉพาะในสวนที่ทําใหทราบวามาตรฐานอื่นมีการอางถึงมาตรฐานที่กําลัง
ศึกษาอยูอยางไร หรือนําเนื้อหาสวนใดไปใชงานหรืออางอิง มาตรฐานอื่นที่มีเนื้อหาอางถึง
มาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 ไดแก 
 1) ISO 19144-2:2007 Classification Systems -- Part 2: Land Cover Classification System 
(LCCS) 
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2.3  แผนการดาํเนินงานของกิจกรรมหลัก 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในโครงการของแตละกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง แสดงไว
ในตารางที่ 2-1 
ตารางที่ 2-1 แผนการดําเนินงาน: กิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.การจัดทําแผนและรวบรวมเอกสารมาตรฐาน         

   1.1 การรวบรวมเอกสารมาตรฐาน         
2. การศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน         

   2.1 ISO/DIS 19144-1         
   2.2 มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ         
   2.3 แปลเรียบเรียง ISO/DIS 19144-1 เปนภาษาไทย         
3.การรวบรวมรูปแบบการใชงานและจัดทํา
ขอเสนอแนะ 

        

   3.1 การสํารวจและรวบรวมรูปแบบการใชงานใน
ประเทศไทย 

        

   3.2 การสํารวจและรวบรวมรูปแบบการใชงานใน
ตางประเทศ 

        

   3.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปใชงาน         
4. การจัดทํารายงานผลการศกึษาและการ
ประชุมสัมมนา 

        

   4.1.1 รายงานฉบับเบื้องตน         
   4.1.2 รายงานฉบับกลาง         
   4.1.3 รางรายงานฉบับสมบูรณ         
   4.1.4 รายงานฉบับสมบูรณ         
4.2 การประชุมสัมมนาและสรุปผล         
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บทท่ี 3 
การศึกษามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 

 
 

3.1  การรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 
 ในบทนี้จะนําเนื้อหาในมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 บางหัวขอมาขยายความและให
ตัวอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ดังนั้น จะยังคงหมายเลขกํากับหัวขอไว และหากหัวขอใดมี
เนื้อหาคงเดิมโดยไมไดทําการขยายความก็จะขอใหดูในภาคผนวก ก อนึ่ง เพื่อปองกันความสับสน
ระหวางหัวขอประจําบทและหัวขอในเนื้อหามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 จึงไดทําการขีดเสน
ใตหัวขอประจําบท 

1  Scope (ขอบเขตของมาตรฐาน) 
มาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 19144 ที่มีเนื้อหาระบุ

เปนการจําเพาะถึงโครงสรางระบบจําแนก ควบคูกับกลไกในการนิยามและลงทะเบียนเกณฑจําแนก
ตางๆ มาตรฐานสากลฉบับนี้ เนนการใชช้ันขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ในการนําเสนอผล
ของการประยุกตระบบจําแนกลงสูพื้นที่จริง โครงสรางดังกลาวเอื้อในการพัฒนาระบบจําแนก
เฉพาะทางดานตางๆ ที่จะปรากฏในสวนอื่นๆ ของ ISO 19144 ซ่ึงไดแก ISO 19144-2: 2007 ที่มีการ
นําเอาโครงสรางระบบจําแนกไปใชกับงานทางดานระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
นอกจากนี้ มาตรฐานสากลฉบับนี้ ยังไดกําหนดโครงสรางทางเทคนิคสําหรับการลงทะเบียนเกณฑ
จําแนกตางๆ ตามที่กลาวถึงใน ISO 19135: 2005 

2  Conformance (การไดมาตรฐาน)  
ดูในภาคผนวก ก 

3  Normative references (เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เก่ียวของ) 
ดูในภาคผนวก ก 

4  Term, definition and abbreviations (คําศัพท คํานิยามและคํายอ) 
ดูในภาคผนวก ก 

5  Classification Systems (ระบบจําแนกตางๆ) 
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5.1  Concept of classification system (หลักการของระบบจําแนก) 
ดูในภาคผนวก ก 

5.2  Classification and Legend (การจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณ) 
การจําแนกเปนการแสดงภาวะนามธรรม (abstract representation) ของสิ่งปรากฏ 

(phenomena) ในโลกจริง (ไดแก สภาวะในสนาม) โดยใชเกณฑวินิจฉัยที่ไดรับการนิยามไวดีแลว 
ซ่ึงหมายถึงเกณฑจําแนก (classifiers) การจําแนกเปนกรอบการทํางานอยางมีระบบที่มีช่ือของ
ประเภทจําแนก(classes) และเกณฑที่ใชแยกแยะประเภทจําแนกและความสัมพันธระหวางกันของ
ประเภทจําแนก ดังนั้น การจําแนกตองรวมถึงนิยามการกําหนดขอบเขตของประเภทจําแนกอยาง
ชัดเจน และใหเปนไปตามเกณฑแบบวัตถุวิสัย (objective criteria) เชน เกณฑที่ใชในการจําแนก 
ชุดดิน ไดแก ช้ินสวนหยาบ ความลาดชัน ความลึกของดิน หินพื้นโผล เหลานี้มีการจําแนกที่ระบุไว
ในเชิงปริมาณหรือเปนพิสัยของขอมูลเชิงปริมาณ ยกตัวอยาง 

- ช้ินสวนหยาบ ขนาด 75-250 มิลลิเมตร ใชคําคุณศัพทวา cobbly ถาขนาด 250-600 มิลลิเมตร ใช
คําคุณศัพทวา stony เปนตน 

- ช้ันความลึกของดิน 0-25 เซนติเมตร มีช้ันความลึกของดินเปนตื้นมาก ช้ันความลึกของดิน 50-
100 เซนติเมตร มีช้ันความลึกของดินเปนปานกลาง เปนตน 

วัตถุวิสัยจะใหผลลัพธไดชัดเจนกวาการใชเกณฑแบบจิตพิสัย (subjective criteria) อยางไร
ก็ตามมีบางเกณฑที่ใชในการจําแนกชุดดินยังคงความเปนจิตพิสัยอยู เชน การระบายน้ําในดิน ซึ่ง
แบงแยกไดเปน เลวมาก เลว คอนขางเลว ดีปานกลาง ดี ซ่ึงการแบงประเภทการระบายน้ําในดิน
ลักษณะนี้ มิไดแบงโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2551) 

ระบบจําแนกจะมีคุณสมบัติที่: 

- ไมขึ้นอยูกับมาตราสวน หมายความวา ประเภทจําแนก (classes) ในทุกระดับของระบบจะ
สามารถประยุกตกับมาตราสวนและความละเอียดของเนื้อหาระดับใดๆ ก็ได 

- ไมขึ้นกับแหลงที่มา แสดงนัยวามันไมขึ้นอยูกับวิธีการที่ไดสารสนเทศมา (ไมวาจะใช
ภาพถายจากดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ การสํารวจในสนาม หรือใชบางอยางที่กลาว
มาประสมกัน) 
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คําอธิบายสัญลักษณ (legend) เปนการประยุกตการจําแนกเฉพาะในแขนงวิชาหนึ่งๆ โดยใช 
มาตราสวนแผนที่ตามที่กําหนดและชุดขอมูลที่ระบุไวเปนการจําเพาะ เพราะฉะนั้นคําอธิบาย
สัญลักษณ (legend) อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนหนึ่งหรือเปนเพียงชุดยอยๆ ของประเภทจําแนก
ทั้งหมดที่มีอยูในการจําแนกนั้นๆ เมื่อเปนดังนี้ คําอธิบายสัญลักษณ (legend) จะมีคุณสมบัตทิี่: 

- ขึ้นอยูกับมาตราสวน (ตัวอยางเชน วัตถุบางอยางอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะแยกออกมา
ใหเห็นไดในมาตราสวนนั้นๆ) เชนคา MSU (minimum spatial unit) เปนขนาดของรูป
ปดที่เล็กที่สุดที่สามารถปรากฏอยูในแผนที่แตละมาตราสวนและมีขอมูลเชิงอรรถกํากับ
ไดอยางถูกตองและสื่อความหมายไดอยางชัดเจน Lillesand and Kiefer (1979) แนะนํา
วา ในแตละมาตราสวนควรมีขนาดไมเล็กกวา 2.5x2.5 มิลลิเมตรโดยประมาณเทากันทุก
มาตราสวน ทวา ESCAP (1996) แนะนําวา ขนาดของ SMU ควรจะลดลงไดถึง 1x1 
มิลลิเมตร ซ่ึงเปนขอดีของการใชเทคโนโลยี GIS ที่สามารถขยายและยอไดตามตองการ 
เมื่ อนํ า เข าและแสดงผล  หรือในการสํ ารวจ เพื่ อทํ าการจํ าแนก 
ชุดดินของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะแบงระดับการสํารวจดินออกไดเปนระดับกวาง  
(มาตราสวนแผนที่ ที่พิมพ 1:1,000,000) หยาบ (มาตราสวนแผนที่ ที่พิมพ 1:100,000 - 
1:1,000,000) คอนขางหยาบ (มาตราสวนแผนที่ ที่พิมพ 1:50,000 - 1:100,000) คอนขาง
ละเอียด (มาตราสวนแผนที่ ที่พิมพ 1:25,000 - 1:60,000) เปนตน (ภูษิต วิวัฒนวงศวนา., 
2551, ตารางที่ 1) 

- ขึ้นอยูกับแหลงที่มา (ตัวอยางเชน วัตถุที่มองเห็นไดจากแหลงที่มาตางกัน ดังเชน จาก
ภาพถายทางอากาศที่ใชเปรียบกับภาพถายจากดาวเทียมสีผสมเท็จอาจจะแตกตางกันได) 

คําอธิบายสัญลักษณ (legend) เปนการคัดเลือกชุดของเกณฑจําแนกจากทั้งหมดที่ควรจะมี
ในระบบจําแนก คําอธิบายสัญลักษณ (legend) อาจใชเกณฑจําแนกตางๆ ที่ประยุกตกับชุดขอมูลเดียว
โดดๆ หรืออาจสามารถประยุกตกับชุดขอมูลที่เกี่ยวของจํานวนหนึ่ง 

ภาพที่ 1 แสดงการไดมาของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (legend) จากระบบจําแนก 
เมื่อทําการประยุกตระบบจําแนกอางอิงกับพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตรแบบจําเพาะ ขอมูลจริงที่ไดจาก
การจําแนกจะเปนเพียงขอมูลชุดยอยๆ (subset) ของประเภทจําแนกที่มีอยูในระบบอางอิงเทานั้น 
ประเภทจําแนกชุดนี้จึงเปนคําอธิบายสัญลักษณ (legend) ซ่ึงจะถูกนําไปใชในระบบการสํารวจจัดทํา
แผนที่ (mapping system) ระบบอางอิงในตัวอยางนี้แสดงไดดวยตารางแมทริกซที่มีสองพารามิเตอร 
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ซ่ึงคือ ความสูงของตนไมที่มีพิสัยจาก 5 เมตร ถึงสูงมากกวา 50 เมตร และเปอรเซ็นตของทรงพุม 
ปกคลุมที่มีพิสัยจาก 10 % ถึง 100 % ประเภทจําแนกที่ไดจะเปนหมายเลขจาก 1 ถึง 100 ในกรณีนี้ 
คําอธิบายสัญลักษณ (legend) จะมีอยูเพียง 4 ประเภท ที่ใชอางอิงในการจําแนก ซ่ึงไดแก หมายเลข 
33, 47, 78 และ 83 

ขอสังเกต  คําอธิบายสัญลักษณ (legend) อุปมาไดกับรูปลักษณชุดหนึ่งที่มีอยูในบัญชีรายช่ือรูปลักษณ 
(catalogue) โดยรูปลักษณชุดนี้เปนเพียงชุดยอยๆข องรูปลักษณทั้งหมดที่มีอยูในพจนานุกรมขอมูลรูปลักษณ 

 
ภาพที่ 3 -1-- คาํอธิบายสัญลักษณ (legend) ท่ีประยุกตกับการจําแนกในพื้นท่ีเฉพาะ  

(จาก UN FAO LCCS) 

5.3  Hierarchical versus non-hierarchical systems (ระบบลําดับชั้นกับระบบไมมีลําดับชั้น) 
ดูในภาคผนวก ก 

5.4  A PRIORI and A POSTERIORI systems (ระบบนิรนัยและระบบอุปนัย) 
ดูในภาคผนวก ก 

5.5  Structure of classified data (โครงสรางขอมูลจําแนก) 

5.5.1  Systematic Arrangement (การจัดเรียงอยางเปนระบบ) 
ดูในภาคผนวก ก 
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5.5.2  Representation using Discrete Coverages (การนําเสนอดวยชั้นขอมูลแบบวิยุต) 
ผลการจําแนกวัตถุในพื้นที่หนึ่งอาจนําเสนอดวยช้ันขอมูล (coverage) แบบวิยุตแบบหนึ่ง 

ความหมายของชั้นขอมูลไดรับการบรรยายไวใน ISO 19123: 2005 พิสัยเชิงอรรถของชั้นขอมูล 
แบบวิยุตคือ ชุดคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณในรูปชุดของระเบียน (records) ที่มีผังเคาราง
รวมกันซึ่งถูกกําหนด โดยระบบจําแนก ขอบเขตชั้นขอมูลประกอบดวยการรวมวัตถุจําแนกที่มี
ขอบเขตแนนอนกํากับดวยตําแหนงของวัตถุนั้นๆ วัตถุรูปทรงเรขาคณิตที่มีระเบียนเชิงอรรถ
เชื่อมโยงอยูดวยกอใหเกิดเปนรูปทรงเรขาคณิตที่มีคาเปนคู (geometry value pair) วัตถุรูปทรง
เรขาคณิต (geometric object) คือ คลาส GM_object ซ่ึงมีการกลาวถึงใน ISO19107: 2003 (Page 25, 
6.2.2, Figure 6) ดังแสดงในภาพที่ 3-2 รูปทรงเรขาคณิตที่มีคาเปนคู คือ คลาส CV_GeometryValuepair 
ซ่ึงมีการกลาวใน ISO19123: 2005 (Page 4, 4.1.22) ไววา “geometry value pair” เปนขอมูลวัตถุเชิงพื้นที่ 
วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา ซ่ึงอยูคูกับระเบียนขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณ 

 

 
ท่ีมา: ISO19107: 2003, Page 25, 6.2.2, Figure 6 

ภาพที ่3-2 แสดงผังเคาราง GM_Object 

ภาพที่ 3-3 แสดงองคประกอบชั้นขอมูลในรูปแบบจําลอง UML ดวยคลาส CV_Coverage  
(ISO 19123: 2005) ซ่ึงเปนรูปแบบที่ใชแสดงรูปลักษณแบบหนึ่งที่เปนไปตามแบบจําลองรูปลักษณ
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ทั่วไปดังระบุไวใน ISO 19109: 2005 โดยที่คลาส CV_Coverage มีขอมูลเชิงอรรถแสดงคุณสมบัติ  
3 ประการ คือ domainExtent, rangeType และ commonPointRule ขอมูลเชิงอรรถ domainExtent 
บอกถึงขอบเขตชั้นขอมูล ซ่ึงมีชนิดขอมูลเปน EX_Extent ดังที่นิยามไวใน ISO 19115: 2003 Page14, 
6.4.1 (ดูในภาคผนวก ข) ซ่ึงระบุวา EX_Extent แบงไดเปน 3 ชนิดขอมูล คือ Geographic, Temporal และ
Vertical ขอมูลเชิงอรรถ rangeType บอกถึงโครงสรางและสวนประกอบของระเบียนขอมูลเชิงอรรถ 
ขอมูลเชิงอรรถ rangeType มีชนิดขอมูลแบบ RecordType ดังที่นิยามไวใน ISO/TS 19103: 2005, 
Page24, 6.5.5 (ดูในภาคผนวก ข) RecordType เปนคลาสใหญ (metaclass) ที่บอกถึงโครงสรางของ
กลุม Records หนึ่งชุดของ RecordType ประกอบดวยขอมูลเชิงอรรถที่ระบุช่ือ/ชนิดของขอมูลซ่ึงอยู
รวมกันเปนคู รายการเรียบงายแบบนี้เปนรูปแบบธรรมดาที่สุดของ rangeType ขอมูลเชิงอรรถ 
commonPointRule ทําหนาที่บงชี้กระบวนการที่ใชสําหรับประเมิน CV_Coverage ณ ตําแหนงที่ 
ตกอยูบนเสนขอบเขตระหวางวัตถุรูปทรงเรขาคณิตหรือภายในขอบเขตรูปทรงเรขาคณิตของวัตถุ
ตั้งแตสองวัตถุขึ้นไปซอนทับกัน เมื่อวัตถุรูปทรงเรขาคณิตเหลานั้นเปนอยางใดอยางหนึ่งของ
CV_DomainObjects หรือ CV_ValueObjects กฎเกณฑของคลาส CV_CommonPointRule ดังที่ 
 

 

ภาพที ่3-3 — องคประกอบของชัน้ขอมูล (Elements of a coverage) 
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นิยามไวใน ISO 19123: 2005, Page14, 5.6 (ดูในภาคผนวก ข) ใหมี 6 กฎเกณฑ ไดแก average, low, 
high, all, start และ end  
 

 

ท่ีมา: ISO/TS 19103: 2005, Page24, Figure 15 

ภาพที ่3-4 RecordTypes  
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CV_Coverage หนึ่งๆ จะมีระบบพิกัดอางอิงที่เปนคุณสมบัติจําเพาะไดเพียงหนึ่งระบบ
เทานั้น โดยวัตถุตางๆ ใน CV_Coverage จะใชระบบพิกัดดังกลาวในการอางอิง ระบบพิกัดอางอิงที่
กลาวถึงนี้ถูกกําหนดไวใน ISO 19111: 2003 (ดูในภาคผนวก ข) 

คลาส CV_Coverage จะมีคลาส CV_DomainObjects และคลาส CV_AttributeValues เปน
องคประกอบสวนหนึ่ง คลาส CV_Coverage มีการเชื่อมโยงวัตถุตางๆ ภายในขอบเขตชั้นขอมูลไป
ยังระเบียนตางๆ ของขอมูลเชิงอรรถ คลาส CV_DomainObject อาจจะเปนวัตถุเชิงพื้นที่ หรือวัตถุ
เชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลาอยางใดอยางหนึ่งก็ได ในหนึ่ง Coverage จะมี DomainObject 
ไดตั้งแตหนึ่ง DomainObject ถึงไมจํากัด แตอาจจะไมมี AttributeValues เลยก็ได หรือถามีก็มีได 
ไมจํากัด ในหนึ่งกรณีตัวอยางของคลาส CV_DomainObject ซ่ึงไดแก กริดเซลลหนึ่ง หรือรูปปด
หนึ่งจะมีหนึ่งกรณีตัวอยางของคลาส CV_AttributeValues อยู ซ่ึงไดแก หนึ่งระเบียนขอมูล 

 
ภาพที ่3-5 — องคประกอบของชัน้ขอมูลแบบวิยุต (Elements of a discrete coverage) 

ตามภาพที่ 3-5 แสดงวา ณ จุดใดๆ ภายใน CV_DomainObject  หนึ่งซึ่งเปนองคประกอบอยู
ในคลาส CV_DiscreteCoverage จะสงกลับคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณในรูประเบียนในคลาส 
CV_DiscreteCoverage จะมีคลาส CV_GeometryValuePair เปนองคประกอบไดตั้งแตหนึ่งถึงไมจํากัด
โดยในคลาส CV_GeometryValuePair จะมีขอมูลเชิงอรรถ geometry เปนชนิด CV_DomainObject 
และมีขอมูลเชิงอรรถ value  เปนชนิด Record โดย CV_GeometryValuePair จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการ
ทํางานของชั้นขอมูล(CoverageFunction) (ISO19123: 2005, Page 15, 5.7.5) ดังแสดงในภาพที่ 3-6 
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ท่ีมา: ISO19123: 2005, Page 15, Figure 3 
ภาพที่ 3-6 แสดง CoverageFunction 

ประเภทของชั้นขอมูลแบบวิยุตขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตในขอบเขตเชิงพื้นที่ 
หัวขอ 6 ของ ISO 19123: 2005 ระบุวาชั้นขอมูลแบบวิยุติมีอยู 5 ประเภท ตามความแตกตางของรูปทรง
เรขาคณิต คือ  

- ช้ันขอมูลจุดแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของจุดตางๆ ที่เปนอิสระ 
- ช้ันขอมูลจุดแบบกริด - ประกอบดวยชุดของจุดกริด 
- ช้ันขอมูลเสนแบบวิยุต - ประกอบดวยชุดของเสน 
- ช้ันขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต - ประกอบดวยชุดของพื้นผิว ซ่ึงเปนวัตถุในคลาส GM_Surface 

(รูปปด) หรือกลุมรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก (กริดเซลล) หรือรูปหกเหลี่ยมปกติที่ประสานกัน
แนบสนิท นอกจากนี้ช้ันขอมูลพื้นผิวแบบวิยุตอาจจะเปนวัตถุในรูป TIN หรือรูปปดแบบ 
Thiessen ดวยก็ได 

- ช้ันขอมูลรูปตันแบบวิยุต - ประกอบดวยชุดของวัตถุรูปตันที่มีปริมาตร 
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ระบบจําแนกอาจใชประโยชนรูปแบบตางๆ ของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตภายในขอบเขต 
เชิงพื้นที่ ซ่ึงเปนไปไดที่จะสรางเกณฑจําแนกที่ระบุคาพิสัยสําหรับชั้นขอมูลแบบวิยุต ช้ันขอมูล
แบบตอเนื่อง (continuous coverage) ที่มีการแบงพื้นที่เปนสวนๆ แบบวิยุตจะไดรับการเรียกขาน
เปนชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต 

5.5.3  Discrete Surface Coverage (ชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต) 
ตามภาพที่  3-7 ในขณะที่  CV_GeometryValuePair เปนองคประกอบของคลาส 

CV_DiscreteCoverage ที่มี CoverageFunction เปนตัวเชื่อมคลาส CV_SurfaceValuePair (ซ่ึงมีขอมูล
เชิงอรรถ geometry เปนคลาส GM_Surface) จะเปนองคประกอบของคลาส CV_DiscreteSurfaceCoverage 
(ISO 19123: 2005 หัวขอ 6.8 - ดูในภาคผนวก ข) โดยมี CoverageFunction เปนตัวเชื่อมเชนกัน คลาส 
CV_DiscreteSurfaceCoverage จะเปนชนิดหนึ่ งของคลาส  CV_DiscreteCoverage  ในขณะที่ คลาส 
CV_SurfaceValuePair จะเปนชนิดหนึ่งของคลาส CV_GeometryValuePair  

 
ภาพที ่3-7 — ชั้นขอมูลพืน้ผิวแบบวิยตุ (Discrete surface coverage) 

ตามภาพที่  3-8 คลาส  CL_Classified Surface จะเปนชนิดหนึ่ งของคลาส 
CV_DiscreteSurfaceCoverage (ISO 19123 : 2005, Page 23, 6.8 – ดูภาพที่ 3-11) โดยคลาส 
CL_ClassifiedSurface  จะมีขอมูลเชิงอรรถ  

tessellationGeometry เปนคลาส CL_TessellationGeometry ซ่ึงเปนจิ๊กซอวของรูปทรง
เรขาคณิตแตละรูปแบบ รูปแบบเหลานี้ ไดแก quadrilateral grid, hexagonal grid, TIN, polygon 
network, Thiessen Polygon network คลาส CL_TessellationGeometry ยังมีขอมูลเชิงอรรถ 
sequenceRule เปนคลาส CV_SequenceType ซ่ึงเปนกฎเกณฑแบบตางๆ ตามที่ปรากฏในคลาส 
CV_SequenceType  กฎเกณฑเหลานี้ ไดแก  linear, boustrophedonic, CantorDiagonal, spiral, 
Morton, Hilbert  



 
การศึกษามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007          20 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

 

ภาพที ่3-8 — ประเภทตางๆ ของชัน้ขอมูลพื้นผิวแบบวิยตุ (Discrete surface coverage types) 

5.5.4  Attributes (ขอมูลเชิงอรรถ) 
ขอมูลเชิงอรรถอาจเปนการอางอิงถึงคารหัสตางๆ ในพจนานุกรมประเภทจําแนกของ

คําอธิบายสัญลักษณ1 ประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณจะเชื่อมตอกับชนิดของรูปลักษณที่ถูก

กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของผังเคารางการจําแนก นั่นก็คือ ชนิดของรูปลักษณที่ถูกบังคับใหเปน

สวนหนึ่งของระบบจําแนก ซ่ึงกําหนดโครงสรางบางอยางทั้งหมดของชุดของคําอธิบายสัญลักษณ 

โครงสรางนี้ไดรับการจัดระเบียบอยูในแบบใดแบบหนึ่งของการจําแนกแบบนิรนัย หรือแบบอุปนัย 

ตามที่บรรยายไวในภาคผนวก B (ใน ISO 19144-1) แสดงความสัมพันธของประเภทจําแนกใน

คําอธิบายสัญลักษณกับชนิดของรูปลักษณ พจนานุกรมเกณฑจําแนกจะถูกเก็บไวในทะเบียนตามที่

บรรยายในหัวขอ 6 

                                                            
1

 มีความเปนไปไดที่จะเกิดความสับสนระหวางการใชเทอม “class (คลาส)” ที่ใชอยูในภาษาแบบจําลอง UML และ “class 
(ประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในผังเคารางการจําแนกและ “item class (รายการประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในกระบวน 

การลงทะเบียน “class (ประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในผังเคารางการจําแนกจะเรียกวาคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 
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ท่ีมา: ISO 19123: 2005, Page 23, Figure 9 

ภาพที่ 3-9  แสดง CV_DiscreteSurfaceCoverage 

ตามภาพที่ 3-10 คลาส CL_FeatureTypeReference จะเปนชนิดของรูปลักษณที่รับขอมูล
เชิงอรรถมาจากคลาส CL_LegendClass  โดยคลาส CL_LegendClass จะเปนชนิดหนึ่งของคลาส 
GF_AttributeType หมายถึง มันจะไดรับขอมูลเชิงอรรถจํานวน 3 รายการ จากคลาส 
GF_AttributeType ซ่ึงเปนคลาสหนึ่งใน GeneralFeatureModel ที่มีอยูใน ISO 19109: 2005 หนา 10, 
หัวขอ 7.3 (ดูในภาคผนวก ข) ในขณะเดียวกันคลาส MD_Metadata จะเปนองคประกอบของคลาส
CL_LegendClass แตในบางกรณี คลาส CL_LegendClass อาจจะไมมีขอมูลเชิงอรรถจากคลาส 
MD_Metadata ก็ได  
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ภาพที ่3-10 — ความสัมพนัธของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณกับชนดิของรูปลักษณ
(Relationship of legend class to feature type) 

5.6  A Classification Data Set (ชุดขอมูลการจําแนก) 

ชุดขอมูลจําแนก (data set) จะหมายถึง ช้ันขอมูลแบบวิยุตผนวกดวยคําอธิบายขอมูล 
(metadata) ภาพที่ 3-11 แสดงภาพรวมของแบบจําลองสาระสําหรับชั้นขอมูลแบบวิยุตที่จําแนกแลว 
ภาพนี้มีเนื้อหาสอดคลองกับภาพใน ISO 19129: 2007 (Figure 3) ขอมูลคําอธิบายขอมูลประกอบดวย
องคประกอบสองสวน คือ สวนที่บรรยายถึงเนื้อหาของขอมูลและสวนที่บรรยายถึงสารบัญขอมูล 
โดยทั้งเนื้อหาและสารบัญของคําอธิบายขอมูลไดรับการนิยามไวใน ISO 19115: 2005 และ ISO 19115-2: 
2007 (ดูในภาคผนวก ข)  

โครงสรางรูปทรงเรขาคณิตและขอมูลเชิงอรรถประกอบไปดวยการอางอิงถึงเชิงพื้นที่ 
(Spatial Referencing) และชุดคาขอมูลซ่ึงเปนองคประกอบตางๆ ของขอมูลเชิงอรรถ 
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ภาพที ่3-11 — ภาพรวมของแบบจําลองสารบัญสําหรับชั้นขอมูลวิยตุจําแนกแลว (Overview of a 

content model for classified discrete coverage data) 

แบบจําลองในภาพที่ 3-12 แสดงความสัมพันธระหวางแหลงรวบรวมขอมูลจําแนกกับขอมูล
คําอธิบายขอมูลที่อยูรวมกันประกอบขึ้นเปนชุดขอมูล (data set) คลาส CL_ClassificationCollection เปน
แหลงรวบรวมคลาสที่เชื่อมตอช้ันขอมูลเขากับขอมูลคําอธิบายขอมูล ในที่นี้ช้ันขอมูล หมายถึงคลาส 
CV_SurfaceValuePair 

 

ภาพที ่3-12 - องคประกอบสารบัญชุดขอมูลจําแนก (Classification data set content elements) 
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6  Management of Classifiers (การจัดการเกณฑจําแนก) 

6.1  Introduction (บทนํา) 
ดูในภาคผนวก ก 

6.2  Concept of a data dictionary register for a classification scheme (แนวคิดของพจนานุกรม
ขอมูลทะเบียนเกณฑจําแนกสําหรับผังเคารางการจําแนก) 

ดูในภาคผนวก ก 

6.3  Management of classifiers through registration (การจัดการเกณฑจําแนกผานการจดทะเบียน) 

ดูในภาคผนวก ก 

6.4  Register structure (โครงสรางทะเบียนประเภทจําแนก) 

6.4.1  Elements of a register (องคประกอบของทะเบียนประเภทจําแนก) 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.2  Register Schema (ผังเคารางทะเบียน) 
ในหัวขอนี้มีเนื้อหาที่เปนสวนหลักของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ที่แสดงผังเคารางที่เร่ิมจาก

ทะเบียนของระบบจําแนกโดยมีตนกําเนิดมาจากผังเคารางทะเบียนใน ISO 19135: 2005 ซ่ึงในความ
เปนจริงอาจจะ หมายถึง ระบบจําแนกชั้นขอมูลใดๆ ก็ได เชน ระบบจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  
ระบบจําแนกหนวยหินทางธรณีวิทยา และระบบจําแนกชุดดิน เปนตน ทะเบียนของระบบจําแนกใดๆ 
จะประกอบดวยการลงทะเบียนเกณฑจําแนกและผลลัพธ ซ่ึงเปนประเภทจําแนกที่ไดจากการนําเอา
เกณฑจําแนกมาใช โดยในผังเคารางการลงทะเบียนในภาพที่ 3-13 นี้ ระบบจําแนกชั้นขอมูลใดๆ 
(CL_ClassificationRegister) จะเปนชนิดหนึ่งของคลาส RE_Register ทะเบียนเกณฑจําแนกจะ
เทียบไดกับคลาส RE_ItemClass ซ่ึงมีรายการประเภทจําแนกเปนเกณฑจําแนกและกฎเกณฑ 
การจําแนกเปนคลาส CL_ClassificationLegendClass และคลาส CL_ClassificationRulesClass 
ตามลําดับ สวนทะเบียนของผลลัพธจากการจําแนกจะเทียบไดกับคลาส RE_RegisteredItem ซ่ึงมี
ผลลัพธจากเกณฑจําแนกและกฎเกณฑการจําแนกเปนคลาส CL_ClassificationLegendItem และ
คลาส CL_ClassificationRuleItem ตามลําดับ คลาสตางๆ เหลานี้จะมีรายการขอมูลเชิงอรรถที่เปน
ของตนเองและที่ สืบทอดมาจากคลาสหลัก  (super class) ตัวอย าง เชน  คลาส 
CL_ClassificationRegister จะสืบทอดขอมูลเชิงอรรถจากคลาส RE_Register มารวมกับขอมูล
เชิงอรรถที่มีอยูเดิมดังแสดงในภาพที่ 3-14 คลาส CL_ClassificationLegendItem และคลาส 
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CL_ClassificationRuleItem จะสืบทอดขอมูลเชิงอรรถจากคลาส RE_RegisteredItem มารวมกับ
ขอมูลเชิงอรรถที่มีอยูเดิมดังแสดงในภาพที่ 3-15  คลาส CL_ClassificationLegendClass และคลาส 
CL_ClassificationRulesClass จะสืบทอดขอมูลเชิงอรรถจากคลาส  RE_ItemClass ดังแสดงใน 
ภาพที่ 3-16 

ดังนั้นเนื้อหารายละเอียดอีกสวนหนึ่งของหัวขอนี้จะอธิบายคุณสมบัติของรายการขอมูล
เชิงอรรถตางๆ ที่มีในแตละคลาสดังกลาวขางตน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการลงทะเบียนระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (Land Cover Classification System - LCCS) โดยในคลาส CL_ClassificationRegister  
ซ่ึงเปนชนิดหนึ่งของคลาส RE_Register จะถูกลงทะเบียนเปน LCCS ซ่ึงมีความสัมพันธแบบ 
ContentDescription กับหนึ่งหรือหลายกรณีตัวอยางของคลาส RE_ItemClass โดยคลาส 
CL_ClassificationLegendClass และคลาส CL_ClassificationRulesClass เปนชนิดหนึ่งของคลาส 
RE_ItemClass ในสวนของ LCCS นั้น รายการประเภทจําแนก (item class) ที่ลงทะเบียนในคลาส 
CL_ClassificationLegendClass ประกอบดวยเกณฑจําแนก (classifier) และเกณฑจําแนกเสริม
(modifiers) และในคลาส CL_ClassificationRulesClass คือ กฎเกณฑ (rules) สวนในคลาส 
RE_RegisteredItem จะเปนสวนหนึ่งของ คลาส RE_Register โดยคลาส CL_ClassificationLegendItem 
และคลาส CL_ClassificationRuleItem เปนชนิดหนึ่งของคลาส RE_RegisteredItem ซ่ึงในสวนของ 
LCCS นั้น รายการ (item) ที่ลงทะเบียนในคลาส CL_ClassificationLegendItem จะเปนการ
ลงทะเบียนของผลลัพธจากการจํ าแนกที่ ใช เกณฑจํ าแนกที่ ไดลงทะเบียนไว ในคลาส 
CL_ClassificationLegendClass สวนในคลาส CL_ClassificationRuleItem จะเปนการลงทะเบียน
ข อ ง ผ ล ลั พ ธ จ า ก ก า ร จํ า แ น กที่ ใ ช ก ฎ เ กณฑ จํ า แ น ก ที่ ไ ด ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ว ใ น ค ล า ส 
CL_ClassificationRulesClass โดยหนึ่งรายการ (item) ของคลาส RE_ItemClass จะมีความสัมพันธ
แบบ Categorization กับรายการของคลาส RE_RegisteredItem ตั้งแตหนึ่งรายการจนถึงไมจํากัด
จํานวนรายการ 
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ภาพที่ 3-13 - ผังเคารางทะเบียนการจําแนก (Classification register schema)  
ท่ีแสดงถึงการเพิ่มเติม ประเภทจําแนก 

6.4.3  Classification Register (ทะเบียนการจําแนก) 

6.4.3.1  CL_ClassificationRegister 
คลาส CL_ClassificationRegister เปนคลาสที่ระบุถึงสารสนเทศเกี่ยวกับตัวทะเบียน

ประเภทจําแนก CL_ClassificationRegister โดยเปนคลาสยอย (subclass) ของคลาส RE_Register 
ซ่ึงไดกําหนดไวใน ISO 19135: 2005 และรับชวงสืบทอดขอมูลเชิงอรรถ 6 รายการ คือ name 
contentSummary uniformResourceIdentifier operatingLanguage version และ dateOfLastChange 
จาก ISO 19135: 2005 และเพิ่มเติมอีก 3 รายการ คือ scopeSet fieldOfApplicationSet และ 
functionalLanguage ดังแสดงในภาพที่ 3-14 
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ภาพที่ 3-14 —  ทะเบียนการจําแนก 

6.4.3.2  name  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.3  contentSummary 

ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.4  uniformResourceIdentifier 

ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.6  version 

ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.7  dateOfLastChange 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.8  scopeSet 

ดูในภาคผนวก ก 

6.4.3.9  fieldOfApplication 

ดูในภาคผนวก ก 
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6.4.3.10  functionalLanguage 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4  RegisterItem 
6.4.4.1  RE_RegisterItem 

6.4.4.1.1  Classifier Registered Item (รายการเกณฑจําแนกที่ลงทะเบียน)คลาส RE_RegisterItem  
(ภาพที่ 3-15) ไดระบุเปนการจําเพาะถึงองคประกอบของสารสนเทศที่ถูกบันทึกสําหรับ 

แตละรายการ (item) ที่อยูในทะเบียนประเภทจําแนก (register) ในแตละรายการจะมีขอมูลเชิงอรรถ 
9 รายการ คือ itemIdentifier name status dateAccepted dateAmended definition description 
fieldOfApplication และ alternativeExpressions และมี 2 คลาสที่มีความสัมพันธกัน (associations) 
อยูดวย คือ CL_ClassificationLegendItem และ CL_ClassificationRuleItem 

 

ภาพที่ 3-15 —  รายการเกณฑจําแนกที่ลงทะเบียน 

6.4.4.1.2  itemIdentifier 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.3  name 
ดูในภาคผนวก ก 
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6.4.4.1.4  status 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.5  dateAccepted  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.6  dateAmended  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.7  definition  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.8  description  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.9  fieldOfApplication  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.1.10  alternativeExpressions 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.2  CL_ClassificationLegendItem  

6.4.4.2.1  Classification Legend Item (รายการคําอธิบายสัญลักษณของการจําแนก)  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.2.2  code  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.2.3 alphaCode  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.3  CL_ClassificationRuleItem 

6.4.4.3.1  Classification Rule Item 
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.4.3.2  code  
ดูในภาคผนวก ก 
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6.4.4.3.3  alphaCode  
ดูในภาคผนวก ก 

6.4.5  ItemClass 

6.4.5.1  RE_ItemClass  
คลาส RE_ItemClass (ภาพที่ 3-16) ไดระบุเปนการจําเพาะถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ

ประเภทจําแนกของเกณฑจําแนกในทะเบียนเกณฑจําแนก คลาสนี้เปนการบรรยายวาอะไรที่
สามารถลงทะเบียนได รายการตางๆ ที่ไดลงทะเบียนจะถูกแสดงเหมือนคลาสยอย (subclasses) ของ
คลาส RE_ItemClass และตองประกอบดวยคลาส CL_ClassificationLegendClass และคลาส 
CL_ClassificationRulesClass 

เนื่องจากเกณฑจําแนก (classifier) ถูกใชในการแบงชวงหาง (พิสัย) ของขอมูลเชิงอรรถของ 
ช้ันขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) มันจึงสัมพันธกับชนิดของรูปลักษณตามที่ไดบรรยายไวใน 
ISO 19110 :2005 คลาส CL_ClassificationRulesClass บรรยายความสัมพันธระหวางเกณฑจําแนก
หรือระหวางเกณฑจําแนกถึงรูปทรงเรขาคณิต (geometry) ดังแสดงในภาพที่ 3-16 

 

 
ภาพที่ 3-16 —  รายการประเภทจําแนกของเกณฑจําแนก 

6.4.5.2  Item class for legend classes  
ดูในภาคผนวก ก 
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3.2 กรอบแนวคิดการสํารวจรูปแบบหรือตัวอยางการใชงานมาตรฐาน 
วิธีการจัดทํากรอบแนวคิดการสํารวจรูปแบบและตัวอยางการใชงานมาตรฐานในหนวยงาน

ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดยึดถือโครงสรางของเนื้อหาตามมาตรฐานฉบับนี้เปนตัวตั้ง
สําหรับใชในการเปรียบเทียบกับระบบสารสนเทศการจําแนกของหนวยงานเหลานั้น เพื่อจะได
ทราบถึงโครงสราง รูปแบบ และวิธีการจําแนกขอมูล ที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน  จึงไดทําการแปลงโครงสรางของเนื้อหาตามมาตรฐานฉบับนี้ ใหอยูในรูปของ
แบบสอบถาม  ดังที่แสดงในภาคผนวก  ข  แบบสอบถามนี้ เหมาะสําหรับใชกับหนวยงาน
ภายในประเทศที่มีภารกิจหลักในดานการผลิตขอมูลที่ตองใชระบบการจําแนกอยางชัดเจน อาทิ 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมทรัพยากรธรณีวิทยา เปนตน 

แบบสอบถามที่ออกแบบไวนี้ประกอบดวย 3 สวน โดยสวนแรกจะเกี่ยวกับสถานภาพและ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 จะเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางระบบจําแนกที่ใช
งานอยูในปจจุบันวาเปนอยางไร มีการนําเอามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 มาใชงานหรือไม 
ระดับใด หรือใชมาตรฐานแบบใดอยู สามารถนํามาเทียบเคียงกับมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 
ไดหรือไม อยางไร สวนที่ 3 ของแบบสอบถามเปนการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเผยแพรและนําเอามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 ไปใชงาน 

สําหรับหนวยงานในตางประเทศจะเลือกหนวยงานที่มีภารกิจหลักแบบเดียวกันหรือ
คลายคลึงกับหนวยงานภายในประเทศ โดยอาศัยการสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึง
การสืบคนตัวอยางฐานขอมูลการจําแนกจากสถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐาน และ
หนวยงานธุรกิจภาคเอกชน ซ่ึงมีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟทแวรและระบบฐานขอมูล 
การจําแนก ตัวอยางของหนวยงานเหลานี้ เชน FGDC, USGS, และ CCOP เปนตน 

 
3.3 การแปลและเรียบเรียงรางเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19194-1: 2007 

ไดทําการแปลและเรียบเรียงรางเอกสารมาตรฐาน ISO/DIS 19194-1: 2007 ใหเปน
ภาษาไทย ดังปรากฏในภาคผนวก ก โดยพยายามแปลแบบถอดความทุกหัวขอ และคงเนื้อหาตามคํา
และประโยคในภาษาอังกฤษใหมากที่สุด ซ่ึงจากการดําเนินงานพบปญหาและอุปสรรคอยูบาง
ระหวางการแปล อาทิ คําศัพทบางคําเปนคําที่หาคําแปลเปนภาษาไทยใหส่ือความหมายตาม
เนื้อความไดยาก เชน locale คําศัพทบางคํามีหลายความหมาย เชน class, item, item class, register, 
domain คําศัพทบางคําไมสามารถแปลเปนคําไทยใหครอบคลุมความหมายไดครบถวน เชน 
coverage, domain, legend, legend class, classifier รูปแบบการเขียนของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้  
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มีการบรรยายที่ยากตอการทําความเขาใจใหถองแท เนื่องจากเนื้อหามีความยากอยูแลวโดยธรรมชาติ 
และเปนการบรรยายที่ไมมีตัวอยางประกอบใหชัดเจน  
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บทที่ 4 
การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 
 
4.1  มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 

เนื่องจากเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ มีการอางถึงเนื้อหาของมาตรฐานฉบับอื่นหลายฉบับ จึง
ไดทําการรวบรวมสาระในเอกสาร ISO ฉบับอื่นที่อางถึง โดยระบุหนา หัวขอและรูปที่อางถึงพรอม
ดวยคําอธิบายไวในภาคผนวก ข อยางไรก็ตาม เอกสารมาตรฐานแตละฉบับจะมีโครงสรางเนื้อหา
ในสวนที่เฉพาะเจาะจงในตัวเอง และสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานอื่น ในที่นี้จึงทําการรวบรวม
มาตรฐานที่ไดรับการอางถึงเหลานี้พรอมทั้งบทสรุปของโครงสรางเนื้อหาในมาตรฐาน เพื่อชวยทํา
ใหเขาใจเนื้อหาไดครอบคลุมครบถวนมากขึ้น บทสรุปในแตละมาตรฐานมีดังตอไปนี้ 

4.1.1  ISO 19101:2002, Geographic information - Reference model  
มาตรฐานสากลฉบับนี้  จะกําหนดกรอบงานสําหรับการจัดทํามาตรฐานในงาน 

ดานสารสนเทศภูมิศาสตร และจัดใหมีหลักการพื้นฐานในการจัดทํามาตรฐานที่ควรจะมี โดยกรอบ
งานนี้จะระบุถึงขอบเขตของกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน และยังไดระบุถึงเนื้อหาสาระ
ภายในมาตรฐานที่จะมีขึ้น กรอบงานนี้มีการนําเสนอวิธีการในการตรวจสอบสิ่งที่จะจัดทําเปน
มาตรฐาน และบรรยายถึงสารบัญขอมูลที่มาตรฐานนั้นๆ เขาไปเกี่ยวของ แมวาเนื้อหาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดรับการจัดทําเปนโครงสราง
มาตรฐานสากลแลว มาตรฐานสากลฉบับนี้จะยังคงไมขึ้นกับวิธีการพัฒนาดานการใชงานหรือ
วิธีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชในทางปฏิบัติ 

4.1.2  ISO/TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ เปนคุณสมบัติจําเพาะทางเทคนิคที่นําเสนอกฎเกณฑและแนวทาง

สําหรับการใชงานภาษาผังเคารางเชิงแนวคิดกับงานทางดานมาตรฐานของสารสนเทศภูมิศาสตร 
Unified Modeling Language (UML) ไดรับเลือกใหเปนภาษาผังเคารางเชิงแนวคิด คุณสมบัติจําเพาะ
ทางเทคนิคนี้ จะนําเสนอรายละเอียดของภาษา UML ที่ใชสําหรับงานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
นอกจากนี้มันยังนําเสนอแนวทางวาจะใชภาษา UML สรางสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลอง
การบริการที่เปนมาตรฐานไดอยางไร 
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4.1.3  ISO 19107:2003, Geographic information - Spatial schema  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติการ 

เชิงพื้นที่สําหรับการเขาถึง (access) การคนคืน (query) การจัดการ (management) การประมวลผล 
(process) และการแลกเปลี่ยน (exchange) สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวัตถุเชิงพื้นที่ที่ตองการ
พัฒนาใหมีความสัมพันธขององคประกอบเชิงพื้นที่เปนแบบสามมิติ ซ่ึงฝงตัวอยูในพิกัดแบบปริภูมิ
ถึงสามแกน 

4.1.4  ISO 19108:2002, Geographic information - Temporal schema 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ ไดระบุแนวคิดสําหรับคุณลักษณะเชิงเวลาของขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยจะขึ้นอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูแลวเพื่อใชกับการสับเปลี่ยน
สารสนเทศเชิงเวลา มาตรฐานฉบับนี้ นําเสนอพื้นฐานสําหรับการกําหนดขอมูลเชิงอรรถและ 
เชิงเวลาของรูปลักษณ การปฏิบัติการของรูปลักษณ และการอยูรวมกันของรูปลักษณ และใชสําหรับ
กําหนดมุมมองเชิงเวลาของขอมูลคําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร ดวยเหตุที่
มาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของกับคุณลักษณะทางเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเปนการแสดง
ภาวะนามธรรมจากโลกจริงมันจึงเนนที่เวลาที่สมเหตุสมผล (valid time) มากกวาเวลาทาง 
ดานธุรกรรม (transaction time)  

4.1.5  ISO 19109 : Geographic information – Rules for application schema 
มาตรฐานสากลฉบับนี้ วาดวยเร่ืองกฎเกณฑของ application schema ที่มีรายละเอียดของ

โครงสรางที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพมาใชในระบบปฏิบัติการรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลได ซ่ึง 
application schema จะใหคําอธิบายของโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลสําหรับการประยุกตใชงาน 
โดยที่ผังเคารางนั้นจะอธิบายทั้งขอมูลภูมิศาสตรและขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของ
ขอมูลภูมิศาสตร คือ รูปลักษณมาตรฐานนี้วาดวยเรื่องการนิยามกฎเกณฑสําหรับการสรางและจัดทํา
เอกสารอธิบาย application schema ใช ซ่ึงหมายรวมถึงหลักการพื้นฐานสําหรับการนิยามรูปลักษณ 
ซ่ึงขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบไปดวย การจําลองเชิงแนวคิดของรูปลักษณ และคุณสมบัติของ
รูปลักษณจากจักรวาลแหงสัมพันธสาร การกําหนดนิยามของ application schema การใชภาษาผังเคาราง 
เชิงแนวคิด เพื่อการประยุกต การเปลี่ยนสถานะจากแบบจําลองเชิงแนวคิดไปสูชนิดขอมูลใน 
application schema และการบูรณาการผังเคารางที่เปนมาตรฐานจากมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร
อ่ืนๆ ที่มี application schema 
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4.1.6  ISO 19110:2004, Geographic information - Methodology for feature cataloguing  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดวิธีการแคทตาล็อกรูปลักษณชนิดตางๆ มาตรฐานฉบับนี้ระบุ

เปนการจําเพาะวารูปลักษณชนิดตางๆจากการจําแนกจะไดรับการจัดระเบียบเขาสูแคทตาล็อกของ
รูปลักษณไดอยางไร และจะนําเสนอเปนชุดขอมูลภูมิศาสตรถึงผูใชไดอยางไร มาตรฐานฉบับนี้ จึง
เปนการประยุกตดานการสรางแคทตาล็อกแบบเชิงเลขของรูปลักษณที่ไมเคยจัดเก็บรวบรวมมากอน 
และเปนการประยุกตดานการสังคายนาแคทตาล็อกที่มีอยูแลวใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักการที่ใช
สามารถขยายผลไปใชกับการแคทตาล็อกขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบอื่นๆ ได  

มาตรฐานสากลฉบับนี้ ใชในการนิยามชนิดของรูปลักษณทางภูมิศาสตร โดยไมรวมถึง 
การนํากรณีตัวอยางของแตละชนิดมาแสดง ไมรวมถึงการประยุกตผังเคารางเชิงพื้นที่ ผังเคาราง 
เชิงเวลา และผังเคารางการแสดงผลตามที่ระบุเปนการจําเพาะไวใน ISO19107, ISO19108 และ 
ISO19117 ตามลําดับ อีกทั้งยังไมรวมถึงการรวบรวมเกณฑตางๆ ที่ใชสําหรับแยกแยะกรณีตัวอยาง
ของรูปลักษณ 

มาตรฐานฉบับนี้ อาจจะใชเปนพื้นฐานในการกําหนดจักรวาลแหงสัมพันธสาร ซ่ึงจําลอง
ขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะทาง หรืออาจใชจัดทํามาตรฐานแบบทั่วไปใหรูปลักษณตางๆ ในโลกจริง ซ่ึง
จําลองขึ้น เพื่อใชงานในหลายๆ ทาง 

4.1.7  ISO 19111:2003, Geographic information - Spatial referencing by coordinates  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับบรรยายการอางอิงพื้นที่ดวย

พิกัดโดยระบุใหทราบถึงขอมูลที่นอยที่สุดที่จําเปนสําหรับการกําหนดระบบพิกัดอางอิงแบบหนึ่งมิติ 
สองมิติ และสามมิติ โดยเอื้อใหมีการนําเสนอสารสนเทศสําหรับการบรรยายเพิ่มเติมได และยัง
อธิบายถึงสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการเปลี่ยนคาพิกัดจากระบบหนึ่งไปเปนระบบหนึ่ง 

มาตรฐานฉบับนี้ เหมาะสมสําหรับผูผลิตและผูใชสารสนเทศภูมิศาสตร แมวามาตรฐาน
ฉบับนี้ใชไดดีกับขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข หลักการตางๆ ในมาตรฐานนี้ก็สามารถใชไดกับขอมูล
ภูมิศาสตรในรูปแบบอื่นๆ เชน แผนที่ แผนภูมิ และเอกสารอักขระ 

4.1.8  ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางสําหรับการบรรยายรูปแบบการบริการและ

สารสนเทศภูมิศาสตรดวยการเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการบงชี้ตัวตน ขอบเขตคุณภาพ ผังเคาราง
เชิงพื้นที่และเวลา การอางอิงเชิงพื้นที่ การเผยแพรขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข มาตรฐานฉบับนี้เหมาะ
สําหรับการแคทตาล็อกชุดขอมูล กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล การบรรยายชุดขอมูลแบบเต็มรูปแบบ 
ยังใชไดกับการใหขอมูล คําอธิบายขอมูล สําหรับชุดขอมูลภูมิศาสตร รูปลักษณภูมิศาสตรและ



 

การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ            36 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

คุณสมบัติของรูปลักษณ มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขในสวนของขอมูล
คําอธิบายขอมูล องคประกอบของขอมูล กําหนดการตรวจสอบขอมูลใหพอเหมาะกับการใชงาน 
การเขาถึงขอมูล การลําเลียงและการใชประโยชนขอมูลเชิงเลข  

แมวามาตรฐานฉบับนี้ ใชไดดีกับขอมูลเชิงเลข หลักการตางๆ ในมาตรฐานนี้ก็สามารถ
นําไปใชไดกับขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิและเอกสารอักขระเทาๆ กับที่สามารถ
ใชไดกับขอมูลที่ไมใชขอมูลภูมิศาสตร  

4.1.9  ISO 19123:2005, Geographic information - Schema for coverage geometry and 
functions 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของ 
ช้ันขอมูล ช้ันขอมูลสนับสนุนการสํารวจจัดทําแผนที่จากขอบเขตเชิงพื้นที่ เชิงเวลา และเชิงพื้นที่
ตามเวลา ใหเปนคาขอมูลเชิงอรรถประจํารูปลักษณเมื่อทุกๆ ตําแหนงทางภูมิศาสตรภายในขอบเขต
มีคาขอมูลเชิงอรรถประจํารูปลักษณเปนเชนเดียวกัน ขอบเขตของชั้นขอมูลหนึ่งๆ เปนที่รวมของ
ตําแหนงใดๆ (direct positions) ในปริภูมิของพิกัดที่อาจกําหนดไดถึง 3 มิติในเชิงพื้นที่ และ 1 มิติใน
เชิงเวลา ตัวอยางของขอมูลตางๆ รวมถึงชั้นขอมูลแบบราสเตอร ช้ันขอมูลแบบ TIN ช้ันขอมูลจุด 
และชั้นขอมูลรูปปด ช้ันขอมูลมีโครงสรางขอมูลที่เดนชัดสําหรับแตละการประยุกตใชงาน เชน 
ดานการสํารวจระยะไกล อุตุนิยมวิทยา และการสํารวจจัดทําแผนที่เกี่ยวกับความลึก ความสูง ดิน 
และพืช 

มาตรฐานฉบับนี้ กําหนดความสัมพันธระหวางขอบเขตของชั้นขอมูลและพิสัยขอมูล
เชิงอรรถประจําขอบเขต  คุณลักษณะของขอบเขตเชิงพื้นที่จะไดรับการกําหนด  ในขณะที่
คุณลักษณะตางๆ ของพิสัยขอมูลเชิงอรรถจะไมรวมอยูในมาตรฐานฉบับนี้ 

4.1.10  ISO/DIS 19126:2007, Geographic information - Feature concept dictionaries 
and registers 

มาตรฐานสากลฉบับนี้  ระบุเปนการจําเพาะถึงผังเคารางการสรางและการจัดการ
พจนานุกรมเชิงแนวคิดของรูปลักษณในรูปของทะเบียน โดยไมระบุเปนการจําเพาะถึงผังเคาราง
สําหรับแคทตาล็อกของรูปลักษณ หรือสําหรับการจัดการแคทตาล็อกของรูปลักษณในรูปของ
ทะเบียนตางๆ อยางไรก็ดี เพราะวาบอยครั้งที่แคทตาล็อกของรูปลักษณถูกแปลงมาจากพจนานุกรม
เชิงแนวคิดของรูปลักษณ มาตรฐานฉบับนี้ จึงจะระบุเปนการจําเพาะถึงผังเคาราง การจัดทําทะเบียน
ของพจนานุกรมเชิงแนวคิดของรูปลักษณและแคทตาล็อกของรูปลักษณอยางมีลําดับชั้น ทะเบียน
เหลานี้มีลักษณะถือตาม ISO19135 
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4.1.11  ISO 19129.2, Geographic information - Imagery, gridded and coverage data 
framework 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดกรอบงานสําหรับขอมูลภาพ ขอมูลกริด และช้ันขอมูล 
รวมถึงองคประกอบของขอมูลภาพในรูปกริด และช้ันขอมูลที่จําเปนตองจัดทําเปนมาตรฐาน
โดยเฉพาะในสวนที่ไมเคยปรากฏในมาตรฐาน ISO19100 มากอน 

4.1.12  ISO 19135:2005, Geographic information — Procedures for item registration 
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุเปนการจําเพาะถึงกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ซ่ึงไดแก การสราง การดูแลรักษา การตีพิมพ การลงทะเบียนลําดับอักษรระบุและ
ความหมายตางๆ ที่ตองไมซํ้าซอน ไมคลุมเครือและมีความเปนถาวร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว มาตรฐานฉบับนี้จึงระบุเปนการจําเพาะถึงองคประกอบสารสนเทศ ซ่ึงจําเปนตองใชกับ 
การบงชี้ความเปนตัวตนและบงชี้ความหมายของรายการขอมูลที่ตองลงทะเบียนรวมถึงการจัดการ
ดานการลงทะเบียนของรายการขอมูล 

 
4.2  มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 

มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึง ISO 19144-1 ไดแก ISO 19144-2:2007 โดยขอบเขตของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้ เปนการกําหนดโครงสรางของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ที่มีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องเกณฑ (criteria) และ
โครงสราง (structure) ของระบบการจําแนกและรายละเอียดโครงสรางของทะเบียน (register) ของ
เกณฑการจําแนก 

ไดทําการรวบรวมสาระในมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 ที่ถูกอางถึงมานําเสนอใน
ภาคผนวก ค ซ่ึงประกอบดวยสาระที่อางถึงและคําอธิบายในรายละเอียดของสาระเหลานั้น 
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��ก������	
F�0�	,�	�G/�2�ก�������H�� Classification system structure ���0,,

12�3�����+4(G/�I�0+4(J4KF�0�L��I�0+4( F�04��ก��+I�MK,+4MK,�0,,12�3�����+4(�L��N 
4MO����	
JHกP,ก�/,4MOJH
�กก��()ก*� F�0	3+'��0QR+/ก���������� ISO/DIS 19144-1:2007 
�	�S)���ก������	
'	��'3H+QT�G/��Pก	3��ก��4MOH��+�3����H��ก��
��F�ก�0,,12�3�����+4( 
+U-O/�����4MOJH�P,����+IV�G/�2�U-.����F�0�P	/KL�� ���Q�P,ก��
PH4��G/+��/F�0+กMOK	กP, 
F�	4��ก�������������M.JI����� Q�-/+��/F�0F�	4��ก��()ก*�+U-O/
PH4��+IV����������
�����/��'����Q�P,I�0+4(J4K 
 
5.1  ��ก
��
���ก
��
�
���
� ISO/DIS 19144-1:2007 &'����
�()�*�+�,�
�-
,��'�./�0 

� � ก � ��� � �	 
F � 0 � 	, � 	� G / �2 � H � � &' � � � � � � G / � � 0 , , 
� � F� ก � � �0 , , 
12�3�����+4(G/�Q�L	K����L��N 1�K��I�0+4( &HK/�(PKก���	,�	�G/�2�F�0ก������	

G/�2����F,,�/,S����1�'��	ก � �L/Q�L	K���4MO�M1��ก3
Q�Pก+กMOK	กP,ก��
��F�กG/�2�
�����+4(12�3(����R &HK��������� ISO/DIS 19144-1 +IV�ก�/,+4MK, Q�-/����	
	L���
�������/-O� Q�-/�2IF,,/-O� /K2L��IW

X,P� Q�L	K����L��N JHFกL ก��UPY��4MOH3� ก��/X4K��FQL����3 
�P�	RIZ� F�0UP�[XRU-� F�0ก��4�PUK�ก�[�\M	34K�  

5.1.1  �.���
1�กก
����'�.2,��3���45� ก��678�
���45� 

*�+�,�
�: �L	�	3+'��0QRก����4MOH3� ����Pก����	
H3�F�0	��F��ก����4MOH3� ก��UPY��4MOH3� 

ก
��
1�ก: ก��
��F�กก����I�0&K��R4MOH3� 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend ):  

I�0+14
��F�ก��'��/[3,�K�P]�Pก*\RJHF�H����2IF,,�����F,L�����0HP,4MOQ�)O�
(Level 1) S)��0HP,4MO��� (Level 3) &HKF�L�0I�0+14
��F�ก
0�MG/�2�+�3�/��SI�0ก/,H	K �QP� 
(Code) F�0 �-O/ (Name) �����4MO 5-1 F�H��P	/KL��I�0+14
��F�กก����I�0&K��R4MOH3�G/�U-.�4MO+�-/� 
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c)O�+IV��L	�Q�)O�G/�I�0+14
��F�ก��'��/[3,�K�P]�Pก*\R4MO�M/K2L���0,, (�L	�	3+'��0QR�1�U
ก����4MOH3�, 2550) 

�
�
���� 5-1 �P	/KL��ก��
��F�กก����I�0&K��R4MOH3�/KL���M���HP,�P.�G/�U-.�4MO+�-/�,��I�0+14 

�.47�/level 1 �.47�/level 2 �.47�/level 3 

U 
U-.�4MO�X���F�0 
�3O�I�2ก����  
Urban and Built-up 
land 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

U1 
  
  

�P	+�-/�F�0KL��ก��'� 
City, Town,  
Commercial 

      
      

      
U2 Q�2L,�� 

Village 
  

U200 Q�2L,��
PH������ Abandon village 
  U201 Q�2L,�� Village 

  U202 Q�2L,����	J4K12+G� Hill tribe village 
U3 
  
  

�S��4MO���ก��F�0 
�S�,P��L��N 
Institutional land 

      
      

      
U4 �S��M'���'� U401 ����,3� Airport 
  Transportation, U402 �S��M�SJn Railway station 
  Communication  U403 �S��MG��L� Bus station 
  and Utility U404 4L�+�-/ Harbour 
    U405 S�� Rode 
    U406 4���SJn Railway  

����
: �L	�	3+'��0QR�1�Uก����4MOH3� (2550) 

/ก>H3�
1�ก (classifier): J�L�Mก���0,X+ก\qR
��F�ก4MO�PH+
� F�L�P��3*���	L�+IV�ก��

��F�ก4MO�MU-.������
�กก����'��
��กPH'	�� c)O�F�ก�L��กP���F�L�0�0HP,G/�F�L�0I�0+14
��F�ก 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: +IV��P.�G/�2�F,,	3KX� &HKก��
PH+กT,G/�2�+�3�U-.�4MO/K2L
���2IF,,G/� Shape file 

ก
����./��,�: KP�J�L�Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 F�L,P�4)ก
+IV���������2I+/ก��� 
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5.1.2  �.���
1�ก45� ก��678�
���45� 

*�+�,�
�: �L	��������ก������	

��F�กH3�F�04MOH3� ����Pก����	
H3�F�0	��F�� 

ก����4MOH3� ก��UPY��4MOH3� 

ก
��
1�ก: ก��
��F�กH3� ก��
��F�กH3���I�0+4(J4K�MU-.����/��/3�
�ก�0,, 

ก��
��F�กG/�ก�04�	�+ก*���Q�P�/+��3ก� (USDA) 4MO+�MKก	L� Soil taxonomy Q�-//�Xก��	3[��H3� 

IW

X,P�U3�UR'�P.�4MO 10 It '.(. 2006 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� /�Xก��	3[��H3�+IV��0,,ก��
��F�กH3�4MO+IV�Q��K�P.� 
(multicategorical system) �P.�F�LGP.��2�S)�GP.��O�� �	� 6 GP.�H	KกP� '-/ /P�HP, (order) /P�HP,KL/K 
(suborder) ก�XL�H3��Q]L (great group) ก�XL�H3�KL/K (subgroup) 	�(RH3� (family) F�0�XHH3� (series) 
������HP, (12*3� 	3	PY�R	�(R	��, 2551) 

�5:�ก
��
1�ก: F,,/XI�PK �MG/�P�+ก�	L�ก��
��F�ก'X\��,P�3�L��N4M�0'X\��,P�3
0+IV�
F,,�3��PK F�Lก��
��F�กI�0+14H3�+IV�ก�XL�H3�Q�-/�XHH3�
0+IV�ก��I�0��I�0���'X\��,P�3
�L��N4MOQ��กQ��K+G�H	KกP� 
)��Mก��
��F�ก4MO/��/3�
�กI�0+14H3�
�3�N4MO+'KU,
�ก������
+,-./��� Q�-/+U3O�+�3�+G�+IV�I�0+14H3��Q�L+�-O/J�L�����S/��/3�
�ก����Kก��4MO�M/K2L+H3�JH 
HP��P.�
)�S-/	L��0,,ก��
��F�กH3�+IV�F,,/XI�PK +�L�+HMK	กP,ก��
��F�กQ�L	K���HP,�P.�Q3�4��
[�\M	34K� 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): �M��3HG/�Q�L	KF��4MOF�ก�L��กP�JI���������L	�HP�
F�H��� �����4MO 5-2  

/ก>H3�
1�ก (classifier): +ก\qR
��F�ก4MO����ก��
��F�กH3�
0���P.�H3�	3�3
vPK���Q�P,

ก��
��F�กGP.��2�c)O� JHFกL /P�HP, (order) /P�HP,KL/K (suborder) ก�XL�H3��Q]L (great group)  

ก�XL�H3�KL/K (subgroup) &HK�P.�H3�	3�3
vPK+IV��P.�H3�4MO�M�Pก*\0+HL���H3�4P.�4MO+IV�H3�,�F�0 

H3��L�� F�0�Pก*\0�P.�H3�	3�3
vPK �����SF,L�//กJH+IV� �1�U+�-O/�JG (conditions) 	P�HX	3�3
vPK 

(diagnostic materials) ��,P�3	3�3
vPK (diagnostic properties) F�	�P��P�	3�3
vPK (diagnostic 

contacts) �1�U'	���-.�G/�H3� (soil moisture regimes) �1�U/X\Q12�3 (soil temperature regimes) 

F�0�Pก*\0	3�3
vPKG/�H3�/3�4�MKR ���Q�P,��ก��
��F�กGP.��O��(	�(RH3� (family) F�0�XHH3� 

(series)) ���Pก*\04MO+กMOK	G/�กP,ก����3�U-� F�0'	��F�ก�L��G/��Pก*\0H3���Q���PHH3�+IV�

U-.���� (12*3� 	3	PY�R	�(R	��, 2551) 
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��ก��
PH4��F��4MOH3���K
P�Q	PH4MO�M������L	�F��4MO4MO��Iw3,P�3��1�'���� 1:50,000

F�0F�H�+IV�F��4MO4MOU3�UR��������L	� 1:100,000 JHF�H�ก��
��F�กH3����0HP,�XHH3� c)O���

�L	�I�0ก/,G/�I�0+14H3� (soil phases) JHFกL +�-./H3�,� (texture of surface layer) �3.��L	�QK�, 

(coarse fragments) '	����H�P� (slopes) '	���)กG/�H3� (soil depth) Q3�U-.�&��L (rockiness)   

ก��ก�L/�G/�H3� (soil erosion) ก��4P,S�G/��0ก/� (deposition of sediments) �P.�H3��/��L�� 

(substratum) '	��+'T� F�0/Q�-/ '	��+IV�&cH3ก (salinity and/or sodicity) �.����H3� (soil water) 

�1�UU-.�4MOQ�-/�1�U12�3�P\��� (physiographic position) I�0+14H3�/-O�N (other soil phases) 

(�L	��������ก������	

��F�กH3�F�04MOH3�, 2551) 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: ���+��/H	K�P.�G/�2�F,,	3KX� &HKก��
PH+กT,G/�2� 

+�3�U-.�4MO/K2L���2IF,,G/� Shape file 

ก
����./��,�: KP�J�L�Mก����40+,MK����������� ISO/DIS19144-1: 2007 F�L�Mก��


PH4���XHH3�+IV����G/�2�+�3�/��S 
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 �
�
���� 5-2 �0HP,ก������	
H3� 
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5.1.3 �.��ก
��
1�ก'O
&�� ก��)P�,
�1*+��
�5 �7��3'O
 1�.67�:P36Q� 

*�+�,�
�: ก�XL�Iw3,P�3ก��12�3�����+4( �L	�12�3�����+4( ก��/X4K��FQL����3 �P�	RIZ� 

F�0UP�[XRU-�  

ก
��
1�ก: ก��
��F�กIZ�J� 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend ):  

�0,,
��F�กIZ�J��Mก��
��F�ก4MOJ�LG).�กP,������L	� F�L'��/[3,�K�P]�Pก*\R
0�M

��K�0+/MKHG/�I�0+14
��F�ก���0HP,�L��N G).�/K2LกP,������L	�G/�F��4MO ��F�L�0I�0+14


��F�ก'��/[3,�K�P]�Pก*\RJHF�H�ก��,��K�K��Kก��G/�G/�2�+�3�/��S I�0ก/,H	K�QP� 

(Code) �-O/ (Name) F�0'��
��กPH'	�� (Definition) �������4MO 5-3 

�
�
���� 5-3 I�0+14
��F�กIZ�J� 

Class1 

_code 

Class1Detail Class2 

_code 

Class2Detail Luse 

Code 

LuseType 

_TH 

1 
 
 
 
 

U-.�4MOIZ�(+IV�U-.�4MO4MO
JH
�กก��FI�
�M'	��G/�2�
1�USL�K
�ก
H�	+4MK�	L��M
�Pก*\0+IV�U-.�4MO4MO�M
��J�IZ�Iก'�X�) 

110 

 

 

 

IZ�H3,(+IV�U-.�4MO4MOJH
�กก��

FI��M'	��G/�2�1�USL�K
�ก

H�	+4MK�	L��M�Pก*\0+IV�U-.�4MO

4MO�M��J�IZ�Iก'�X���/HIt) 

111 

112 

 

 

 

IZ�H3,�-.� 

IZ�H3,F�� 

 

 

 

����
 : ก�XL�Iw3,P�3ก��12�3�����+4( ก��/X4K��FQL����3 �P�	RIZ� F�0UP�[XRU-�  

/ก>H3�
1�ก (classifier): +ก\qR
��F�ก4MO����ก��
��F�ก/K2L���2IG/�'��
��กPH'	����I�0+14


��F�ก�0HP,4MO 1 F�0�0HP,4MO 2 ���L	�G/�I�0+14
��F�ก�0HP,4MO 3 
0J�LI��กw'��
��กPH'	�� 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: ���+��/H	K�P.�G/�2�F,,	3KX� &HKก��
PH+กT,G/�2�+�3�

U-.�4MO/K2L���2IF,,G/� ArcCoverage  
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ก
����./��,�: KP�J�L�Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 F�L
PH+กT,

���2I���G/�2�+�3�/��S 

5.1.4 �.���
1�ก�
47��7\�*5� ก����76,
ก�:�>� 

*�+�,�
�: ����Pก[�\M	34K� ก��4�PUK�ก�[�\M 

�.���
1�ก: �0,,
��F�กQ�L	K���HP,�P.�Q3� (Stratigraphic Classification) (G/�P�+ก�: 

J�L��L�0,,
��F�กI�0+14Q3� Q�-/��3HQ3�) 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� F��4MO[�\M	34K�4MO����Pก[�\M	34K� ก��4�PUK�ก�[�\M
4��ก������	
F�0
PHU3�UR+�KFU�L ���0,,
��F�กQ�L	K���HP,�P.�Q3�F,, Lithostratigraphic 
classification c)O��M���HP,G/�Q�L	K
��F�ก���HP,�P.�Q3�JH+IV� ก�XL�Q3�(Group) Q�	HQ3�
(Formation) ����3กQ3� (Member) �P.�Q3� (Bed) F�0 �P.�JQ� (Flow { ��กP,ก��
��F�ก�P.�Q3�4MO
+�Tก4MO�XH��ก��F�H�'	���L/+�-O/���F�	H3O�H	K�XH�P.�G/�ก��JQ�G/�Q3�12+G�Jn) &HK�MU-.����
��
�ก International Stratigraphic Guide (International Subcommission on Stratigraphic 
Classification, 1994) +�L� ก�XL�Q3����I�� (Lampang Group) Q�	HQ3�H/K��� (Doi Chang 
Formation) +IV��� /KL��J�กT��� KP�'��Mก��
��F�กQ�L	K���HP,�P.�Q3�F,, Chronostratigraphic 
classification I0I�/K2L,�� +�L� �XHQ3�ก�]
�,X�M (Kanchanaburi series) F�L��IW

X,P�J�L�Mก��
���������ก��
PH4��F��4MO F�0��+IV�+UMK�Q�L	K
��F�ก���Q�P,ก��+4MK,+'MK�กP,Q�L	KQ3�/-O�N 

�5:�ก
��
1�ก: +IV�F,,/XI�PK &HK��/HM�+�-O/+�3O���กL/�4��ก������	

PH4��F��4MO 
04��
ก������	
+U-O/	3
PK��U-.�4MO�HU-.�4MOQ�)O�Q�-/12�31�'Q�)O�N	L� ��U-.�4MO�P.��L�
0I�0ก/,JIH	K
Q�L	K
��F�ก���HP,�P.�Q3��H,�� F�L�0Q�L	K
��F�ก�M'	���P�UP�[RกP�/KL��J� ��H��/�KX H��
�1�UF	H�/�G/�ก���ก�0ก/� H��'	���L/+�-O/�G/�ก���0���P	 +�-O/JHก�/,Q�-/&'������
F�H�Q�L	K
��F�ก���HP,�P.�Q3�4MO'�H	L�
0U,��U-.�4MOF�0'	���P�UP�[R���0Q	L��กP�F�	
)�4��
ก������	
+U-O/
PH4��+IV�F��4MO+U-O/�QJHG/�2�+�3�U-.�4MO���Q�P,F�L�0Q�L	K���HP,�P.�Q3��Q�PH+
�
'�/,'�X�'�,S	� F�LG\04��ก������	
+U-O/
PH4��+IV�F��4MO/�
U,	L��MQ�L	K���HP,�P.�Q3�Q�L	K
�Q�Lc)O�J�LU,��G\0����	
+U-O/	3
PK ก�\M�M.กT
04��ก����	
�/,F�0Q�Q�Pก���+U3O�+�3�+U-O/
0JH
���Q�L	K���HP,�P.�Q3�Q�L	K�Q�L+G���+IV��L	�Q�)O�G/����HP,�P.�Q3���F��4MO ก��H��+�3�ก��
HP�ก�L�	��XIJH	L�+IV�	3[Mก�������ก���	
��� 4P.��M.
0F�ก�L��
�ก�0,,
��F�กI�0+14Q3�Q�-/
��3HQ3�c)O��M	3[Mก�������ก�������� +U��0	L�4}*~Mก��
��F�กQ3�
0H24MOก��ก��+�3H /�'RI�0ก/,
G/�F�L G��HF�0ก��+�MK��P	G/�+�THF�L F�0&'������1�K���P	Q3� 'X\��,P�3+Q�L��M.�����S4��
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ก���	,�	� I�0��I�0���กP�+IV�I�0+14
��F�กG/�Q3�JH'�,S	�กL/�4��ก������	
Q3���
���� 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): 4MO�L����4��ก��
��F�ก���0HP,Q�	HQ3���4Xก������L	� 

(1:2,500,000; 1:1,000,000; 1:250,000; 1:50,000) &HK�Mก�XL�Q3�I0I�/K2L,�� ��ก�\MJ�L�����S

FKก+IV�Q�	HQ3�JH�PH+
� 
)�ก�L�	JH	L� '��/[3,�K�P]�Pก*\R+IV�F,,4MO�M��K�0+/MKH+�3�U-.�4MO

G).�/K2LกP,������L	� F�L/�X���JH	L�'	��F�ก�L��H�����HP,�P.�G/�Q�L	KF��4MO���������L	�

J�L+IV��0,,4MO�PH+
� 

/ก>H3�
1�ก (classifier): �M+/ก���'2L�-/��ก������	

PH4��F��4MO[�\M	34K� F�LJ�LJH�0,X

�PH+
�S)�+ก\qR
��F�ก4MO����ก��
��F�กQ�L	K���HP,�P.�Q3� +UMK�F�L�Mก��F�H�'��/[3,�K

�P]�Pก*\R��F��4MO /KL��J�กT����Mก��
PHU3�UR+�KFU�LQ�P��-/'�P�(PU4R�	,�	��-O/Q�L	K���HP, 

�P.�Q3�G/�I�0+4(J4K���-O/ Lexicon of Stratigraphic Names of Thailand (Working Group on 

Stratigraphic Nomenclature of Thailand, 1992) JH�0,X��Kก��G/�2�+�3�/��S4MO
��+IV����Q�P,

Q�L	K���HP,�P.�Q3� HP��M. name, age, distribution, reference, description, thickness (in meters), 

genesis, sub-divisions (from older to younger), correlation, type section (location, area), F�0 

remark 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: +IV��P.�G/�2�F,,	3KX�3 F�0
PH4��+IV����G/�2�F��4MO

[�\M	34K���������L	��L��N  

ก
����./��,�: Q�L	K���HP,�P.�Q3�KP�J�L�Mก����40+,MK����&'���������������� 

ISO/DIS 19144-1: 2007 F�L+'KJH�P,ก��
PH4��+IV�Q�P��-/'�P�(PU4R�	,�	��-O/Q�L	K���HP,�P.�Q3�

G/�I�0+4(J4K���-O/ Lexicon of Stratigraphic Names of Thailand (Working Group on 

Stratigraphic Nomenclature of Thailand, 1992) ��It'.(. 1988 JH4��ก���	,�	�Q�L	K���HP, 

�P.�Q3���'�P�(PU4R�M.F�0'��/[3,�K�P]�Pก*\RQ�-/Q�L	K
��F�ก��F��4MO������L	� 1:250,000  

4Xก�0	�� '�/,'�X�U-.�4MO4PO	I�0+4( U�/�U
���Xก��G/�2� (Geological Survey Division,1998) 

&HKJ�LJH4��ก���P�'�K��/KL��+IV��0,, 
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5.2  ��ก
��
���ก
��
�
���
� ISO/DIS 19144-1: 2007 &'����
�()�*�+�,�
��+
�'�./�0 

��ก������	
F�0�	,�	�G/�2�ก�������H��&'�������0,,ก��
��F�ก���0,, 
12�3�����+4(G/��L��I�0+4( /�(PKก���-,'�G/�2��L��4���0,,+'�-/GL�K/3�+�/�R+�T�
�ก
Q�L	K���4MO�Mก�������Q�-/ก��/��/3�+กMOK	กP,�������H��&'�������0,,ก��
��F�ก  
4��ก��	3+'��0QRF�0�P�+'��0QRG/�2�4MO����	
JHU�/���XI JHFกL FGDC, USGS, F�0 CCOP +IV��� 

5.2.1  Land use and land cover classification system for use with remote sensor data 

*�+�,�
�: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 

(http://landcover.usgs.gov/pdf/anderson.pdf ) 

ก
��
1�ก: Land use and land cover classification system  

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK  

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): �Mก��
��F�กก����I�0&K��R4MOH3�F�0�3O�Iก'�X�H3�J	+IV� 

4 �0HP, &HKF�L�0I�0+14
��F�กG/�F�L�0�0HP,
0ก��กP,H	K code F�0 name c)O�JHF�H��P	/KL��

,���L	�G/�ก��
��F�ก�������4MO 5-4  &HK�� Level 4MO 3 F�0 4 �P.�J�LJHF�H�J	��+/ก��� 

(Anderson et al., 1976) 

/ก>H3�
1�ก (classifier): ��+/ก���J�LJH�0,X�PH+
�S)�+ก\qR
��F�ก4MO����ก��
��F�ก

+UMK�F�L�Mก��F�H�'��/[3,�K�P]�Pก*\R4MOJH
��F�กJ	F�	 +�L� ��ก��
��F�กIZ�J��� Level 2 JH


��F�กJ	 3 I�0+14 I�0ก/,H	K Deciduous Forest Land, Evergreen Forest Land F�0 Mixed 

Forest Land (c)O�'�H	L��L�
0���P�'�U-�+IV�+ก\qR
��F�ก��ก��
��F�ก) 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007  
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�
�
���� 5-4 �P	/KL��ก��
��F�ก�� Level 1 F�0 Level 2 

Level I Level II 

1 Urban or Built-up 
Land  

11 Residential 
12 Commercial and Services 
13 Industrial 
14 Transportation, Communications, and Utilities 
15 Industrial and Commercial Complexes 
16 Mixed Urban or Built-up Land 
17 Other Urban or Built-up Land 

2 Agricultural Land  21 Cropland and Pasture  
22 Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental 
Horticultural Areas 

5.2.2 Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States 

*�+�,�
�: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 

(http://www.npwrc.usgs.gov/resource/wetlands/classwet/index.htm) 

ก
��
1�ก: Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): ��F�L�0I�0+14
��F�ก'��/[3,�K�P]�Pก*\RJ�LJHF�H�ก��

,��K�K��Kก��G/�G/�2�+�3�/��S �L	�GP.��/�ก��JQ�GP.��/�ก��JQ�G/�I�0+14
��F�ก��

'��/[3,�K�P]�Pก*\R�����SF�H�JHHP�1�U��� 5-1 

/ก>H3�
1�ก (classifier): ก��
��F�ก���0HP, systems 
0�M+ก\qR
��F�ก4MOF�ก�L��กP�JI 

+�L� �� Marine System 
0��IW

PK 4 IW

PK+IV�+ก\qR
��F�กc)O�I�0ก/,H	K 1) �0HP,G/�ก��cPH

+G�Q��W��G/�'�-O� 2) +�-./F�0+'�Mก�K1�UG/�	P�HXG/�U-.���KQ�H 3) '	���2�G/�'�-O� 4) �0�3
2H 

c)O�
0+IV��M/X\Q12�3 I�3��\G/�F��/�43�KRF�ก�L��กP� F�0�MQ�-/J�L�M�.��FGT� 

 



 
��ก������	
ก�������������� ISO/DIS 19144-1          48 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551              &'��ก��()ก*�+,-./�����������0,,12�3�����+4( ISO/TC211 

             ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

 

-
6��� 5-1 (7\��)�ก
�&*�()�ก
��
1�ก Wetlands and Deepwater Habitats 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 

5.2.3 Coastal Classification 

*�+�,�
�: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 
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(http://coastal.er.usgs.gov/coastal-classification/class.html) 

ก
��
1�ก: Coastal Classification 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): ��F�L�0I�0+14
��F�ก'��/[3,�K�P]�Pก*\RJ�LJHF�H�ก��

,��K�K��Kก��G/�G/�2�+�3�/��S F�0J�LJH�0,XS)�I�0+14
��F�ก��'��/[3,�K�P]�Pก*\R 

(legend class)J	 +UMK�F�LF�H�GP.��/�ก��JQ�G/�ก��
��F�ก+4L��P.� HP�F�H���1�U4MO 5-2 

 

-
6��� 5-2 c(7\��)�ก
�&*�()� Coastal Classification 

/ก>H3�
1�ก (classifier): ��ก��
��F�กJHF,L�ก��
��F�ก+IV� 2 �L	�Q�Pก '-/ F�	��K�W��

4MOJ�LJH�P,ก��UPY�� (undeveloped) กP,JH�P,ก��UPY�� (developed) &HK�M+ก\qR
��F�ก HP��M. 

U-.�4MOJ�LJH�P,ก��UPY�� (undeveloped) �MIW

PK 4 IW

PK +IV�+ก\qR
��F�กI�0ก/,H	K  

1) ก��I��กwG/,+G� overwash 2) '	���2�G/�+�3�4��KF�0'	���L/+�-O/� 3) '	��ก	��G/�

��KQ�H 4) ก��I��กwQ�-/J�LI��กwG/� emergent sandbars 

U-.�4MO�P,ก��UPY�� (developed) �MIW

PK 2 IW

PK +IV�+ก\qR
��F�กI�0ก/,H	K 1) '	��

Q��F�L�F�0��3HG/�ก��UPY�� 2) �Pก*\0&'������4MO����ก��I�/�กP���KQ�H 
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�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 

5.2.4 CCOP Petroleum Resource Classification System 

*�+�,�
�: The Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience 

Programmes in East and Southeast Asia (CCOP) 

(http://www.ccop.or.th) 

ก
��
1�ก: CCOP Petroleum Resource Classification System 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): ��F�L�0I�0+14
��F�ก'��/[3,�K�P]�Pก*\RJ�LJHF�H� 

ก��,��K�K��Kก��G/�G/�2�+�3�/��S +UMK�F�LF�H�GP.��/�ก��JQ�G/�ก��
��F�ก+4L��P.� 

HP�F�H���1�U4MO 5-3 

/ก>H3�
1�ก (classifier): +ก\qR
��F�กG/� CCOP Petroleum Resource Classification 

System ���2I'��
��กPH'	�� �����SF�H�JHHP�1�U4MO 5-4 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 
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-
6��� 5-3 (7\��)�ก
�&*�()� CCOP Petroleum Resource Classification System 

 

 

-
6��� 5-4  /ก>H3�
1�ก()� CCOP Petroleum Resource Classification System 
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5.2.5 Classification of Land Use / Cover and Forms  

*�+�,�
�: Surveying & Mapping Office, Florida Department of Transportation 

(http://www.swfwmd.state.fl.us/data/gis/layer_library/metadata/lu04.html) 

ก
��
1�ก: Classification of Land Use / Cover and Forms +IV�ก��FกJGI�P�I�X�
�ก

�0,,
��F�ก+H3�4MO�M/K2L&HKF�L��P.�'\0ก���ก��G).���4����� F�0'\04�����HP�ก�L�	JH���+/� 

A Land-Use/Land Cover Classification System for Use with Remote Sensing Data (USGS) ��+IV�

U-.������ก��4����� 

ก��
��F�ก /�(PKก��FI��M'	��
�ก1�USL�K4��/�ก�(�M/3�n��+�H������L	� 1:12,000 

&HK4��ก��
��F�ก+IV� 4 levels ���������L	��L��N JHFกL 1) �0HP, 1 ��กP,������L	� 

1:1,000,000 S)� 1:500,000 2) �0HP, 2 ��กP,������L	� 1:100,000 3) �0HP, 3 ��กP,������L	� 

1:24,000 4) �0HP, 4 ��กP,������L	� 1:6,000 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): F�L�0I�0+14
��F�ก
0�Mก��ก��Q�H'��
��กPH'	��ก��กP,J	H	K 

/ก>H3�
1�ก (classifier): J�LJH�0,XJ	�PH+
�  

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1 

5.2.6 Classification of Land Cover / Use  

*�+�,�
�: Michigan Department of Natural Resources  

 (http://gis.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/pap772/p07725.htm) 

ก
��
1�ก: Classification of Land Cover / Use  

+IV��0,,4MO'��KกP, A Land Use and Land Cover Classification System for Use with 

Remote Sensing Data G/� USGS Professional Paper964 (1978)  
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ก��UPY�� Legend class4MO/K2L�� Level IV F�0 V &HK+vU�0 Urban and Built-Up land 
0

+�-/ก������������G/� American Planning Association� Land-Based Classification Standard 

F�0 North American Industry Classification System +vU�0�L	�4MO+IV�JIJH 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 4MO�����S
��F�ก//ก��JHI�0��\ 500 I�0+14
��F�ก 

�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): F�L�0I�0+14
��F�ก
0�Mก��ก��Q�H'��
��กPH'	��ก��กP,J	

H	K�P	/KL��'��
��กPH'	�����0HP,4MO 3, 4 F�0 5 +�L� 

  113 Single-family / Duplex : This category includes areas having detached 

single and two-family structures used as a permanent dwelling. Includes traditional, single-family 

residential structures, and manufactured housing not in a manufactured housing park (mobile 

home park). Lawns, driveways, and associated structures such as garages, tool sheds, garden 

sheds, home swimming pools, etc. are included, 

   1131 Single Family: Standard single-family residential structure. 

    11311 High Density: A development or grouping containing 

an average gross density of 6 or more dwelling units per acre. 

/ก>H3�
1�ก (classifier): J�LJH�0,XJ	��+�-./Q�/KL���PH+
�  

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: J�LJH�0,XJ	 F�L'�H	L��Mก�����+��/���2IF,,G/� 

�P.�G/�2�F,,	3KX� 

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 

5.2.7  CORINE Land Cover Project 

*�+�,�
�: European Environment Agency (EEA)  

(http://reports.eea.europa.eu/COR0-landcover/en) 

�Q�)2;��ก
�: CORINE Land Cover  Project 

ก
��
1�ก: ก��
��F�ก�3O�Iก'�X�H3� 

�9'1��ก
��
1�ก: F,,�M���HP,�P.� 
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�5:�ก
��
1�ก: F,,�3��PK 

;
):5�
,�7<�7ก=>3 (legend): 

F�L�0I�0+14
��F�ก��'��/[3,�K�P]�Pก*\RJHF�H�ก����Kก��G/�G/�2�+�3�/��S c)O�

I�0ก/,H	K �QP� (Code) �-O/ (Name) F�0'��
PH'	�� (Definitions) ��4MO�M.
0F�H��P	/KL��

,���L	�G/�ก��
��F�กU-.�4MO+ก*���� 3 �0HP, HP������4MO 5-5 

�
�
���� 5-5 �P	/KL��,���L	�G/�ก��
��F�กU-.�4MO+ก*���� 3 �0HP, 

Level 1 Level 2 Level 3 

2. Agricultural areas 2.1.Arable land 2.1.1. Non-irrigated arable land 
  2.1.2. Permanently irrigated land 
  2.1.3. Rice fields 
 2.2. Permanent 

crops 
2.2.1. Vineyards 

  2.2.2. Fruit trees and berry plantations 
  2.2.3. Olive groves 
 2.3. Pastures 2.3.1. Pastures 
 2.4. Heterogeneous 

agricultural areas 
2.4.1. Annual crops associated with permanent 
crops 

  2.4.2. Complex cultivation 

/ก>H3�
1�ก (classifier): J�L�0,X+ก\qR
��F�ก/KL���PH+
� F�L�P��3*���	L� 
04��ก��
��F�ก 

&HK��'��
��กPH'	�� �P	/KL��+�L� ��G�	 (Rice fields) '-/ U-.�4MO4MO,Xก+,3ก���Q�P,ก��+��MK�H3�+U�0 

I�2กG�	 U-.��3	��,4MO�M'	��+กMOK	G/�กP,'�/���I�04�� U-.��3	
0�M�.��4L	�+IV�I�0
�� 

�9'1��ก
�1�4���ก
��
1�ก: ���+��/���2IF,,�P.�G/�2�F,,	3KX�  

ก
����./��,�: J�LJH�0,XJ		L��Mก����40+,MK����������� ISO/DIS 19144-1: 2007 
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5.3  ��ก
��74�
(�)/��)1�.1���
�ก
��
 ISO/DIS 19144-1: 2007 &'����
� 

4��ก������	
G/�2�'	��'3H+QT�F�0G/+��/F�0+กMOK	กP,F�	4��ก�����+/ก���������� 
ISO/DIS 19144-1: 2007 JI������Q+QT�
�3� ��/H
�F�	4��ก��
PH4���L��+/ก�����������Q
�����JH1�K��I�0+4( &HK��F,,����	
G/�2���� 1�'��	ก � 4��ก��	3+'��0QRF�0�P�+'��0QR
G/�2�4MOJH +U-O/
PH4��G/+��/F�0F�	4��ก����� ISO/DIS 19144-1: 2007 JI���Q+ก3HI�0&K��R
���Q�L	K����L��N 1�K��I�0+4( 

5.3.1 ���
กก
��
���;�
�;54/*k��
ก*�+�,�
����/ก��,�(�)� 

��ก������	
'	��'3H+QT�
�ก+
�Q��4MOQ�L	K���4MO+กMOK	G/�กP,ก��
��F�ก 4 Q�L	K���
U,	L�'	��'3H+QT�+กMOK	กP,ก����� ISO/DIS 19144-1: 2007 JI����Q�L	K���G/����P.�  
4XกQ�L	K����M'	��'3H+QT�'��K'�)�กP� &HK��XIJHHP��M. 

 1) ก�������������������+IV��3O�4MOHMF�L�/�U3
��\�	L��M'	��+Q��0��กP,���4MO4��/K2L

�3�Q�-/J�L+UMK��H F�0ก��
0���������������/��Mก��'	,'X��������4XกGP.��/�F�0	3[Mก��
G/�ก��4����� �3��LQ	P�F�L+UMK�F'L���PU[R+4L��P.� 
 2) ก��H��+�3����G/�Q�L	K���4MO+IV�/K2L�	�/��/3�Q�-/�MF,,/KL��4MO+IV��������4P.��3.�
F�L�3��L������� ISO/DIS 19144-1: 2007 /KL��J�กT��� +4L�4MO�L����Q�L	K����L	��Q]LJH
UK�K�����+/��������/-O�N ��I�P,��กP,Q�L	K���G/������'	��+Q��0��Q�-/���
'	�������S+4L�4MO
0ก�04��JH &HKG).�/K2LกP,'	�������SF�0'	���P.��

�3�G/�,X'��ก� 
���	�
�Pก	3��ก�� +	��F�0�,I�0��\'L���
L�K 
 3) '	��'3H+QT�4P.�Q�H+�-O/	L� ก������������ ISO/DIS 19144-1: 2007 ����
0+IV�ก��
����I�0&K��R�QกP,Q�L	K��� F�L4P.��M. KP�G�H'	���2'	��+G��
4MO�PH+
���ก�����+/��������
JI�����
�3� 
 4) �M'	��'3H+QT�	L�'	��MQ�L	K���Q�Pก +�L� �4/1. 4��Q��4MO+�KFU�L��������L��N F�0
�M&'��ก���\��'R+U-O/+��3�����'L��3K�+กMOK	กP,��������Q
�3�
P�JIKP�+
�Q��4MO4Xก�0HP,G/�
/�'Rก��L��N 4MO+กMOK	G/� 

5.3.2 (�)/��)1�.1���
�ก
�ก
��
 ISO/DIS 19144-1: 2007 &'����
� 

�กก��()ก*�F�04��'	��+G��
+กMOK	กP,������� ISO/DIS 19144-1: 2007 F�0
�กก������	


'	��'3H+QT�G/�+
�Q��4MO��Q�L	K����L��N 4MO+กMOK	G/� 4M�4MOI�)ก*��M'	��'3H+QT�+กMOK	กP,F�	4��4MO

0����������v,P,�M. �����Q+ก3HI�0&K��R
�3���Q�L	K����L��N ��/��'� HP��L/JI�M. 



 
��ก������	
ก�������������� ISO/DIS 19144-1          56 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551              &'��ก��()ก*�+,-./�����������0,,12�3�����+4( ISO/TC211 

             ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

 1) �������v,P,�M. +IV��������4MO'�H	L�
0+IV�I�0&K��R/KL��K3O� Q�ก�����S�����
I�0KXก�RกP,Q�L	K����L��N�Q�P�}4[3��� F�L�MG/�P�+ก�	L���G\0�M.������� ISO/DIS 19144-1: 
2007 +IV�+UMK�v,P,�L�� F�0'�H	L�v,P,
�3�4MO
0//ก������L�
0�Mก��+I�MOK�FI�� Q�-/FกJG
G/,กU�L/�,��I�0ก�� HP��P.� ก��
0H��+�3�ก��+�KFU�LQ�-/UK�K���L�+��3��Q�Mก�������
�3�
'	�
0ก�04��+�-O/�P	��������Mก��Kก�0HP,
�กv,P,�L��+IV�v,P,
�3�F�	 
 2) 
�ก��ก������	
H��ก������������ ISO/DIS 19144-1: 2007 JI����Q�L	K���Q�Pก
�L��N G/��L��I�0+4( U,	L�KP�J�L�MQ�L	K����H+�K4MO����L���������v,P,�M. JI�����
�3� Kก+	�
ก��
��F�ก�3O�Iก'�X�H3�G/� UNFAO ���4MO�M��K�0+/MKHI��กw��������� ISO/DIS 19144-2: 
2007 c)O�+G��
	L�+IV���F,,G/�ก��
PH4��&'�������0,,
��F�ก 4P.��M./�
+IV�+U��0������� 
ISO/DIS 19144-1: 2007 KP�+IV�+UMK�v,P,�L�� HP�4MOก�L�	S)�F�	��G/ 1) 
 3) 4M�4MOI�)ก*�U,	L� ก��()ก*�F�04��'	��+G��
+กMOK	กP,�������v,P,�M. +IV�+�-O/�4MOJ�L
�L�K�PกF�0+IV�+�-O/�4MO�/���+	��U/��'	� ��	กกP,��
�กก���P�1�*\RQ�L	K����L��N 4MO
+กMOK	G/�1�K��I�0+4(J4K c)O�U,	L�KP�J�L�MQ�L	K����H+�K4MO+G��
���������v,P,�M./KL��
�PH+
� 4M�4MOI�)ก*�
)��M'	��+QT�	L�'	�JH4��ก��+�KFU�LF�0�Q'	���2 '	��+G��
�L/Q�L	K���4MO
+กMOK	G/�F�0�M(PกK1�U+UMK�U/ &HK�M.�Q+QT�S)�I�0&K��RF�0&/ก����ก��UPY��+U-O/4MOKก�0HP,
����3�G/�/�'Rก��Q+G��2L�������
�+IV�4MOK/��P,�L	�กP�4Xก�0HP,1�K��/�'Rก�กL/�4MO
04��ก��
��P,��X�F�0�L�+��3��Q�Mก�����JI��Iw3,P�3
�3� &HK/�
�/�K/��P,'	��'3H+QT��� 
ก��I�P,+I�MOK��P	�������+U-O/�Q+Q��0��F�0�/H'�/�กP,[������3G/�G/�2�F�0 
ก��H��+�3����G/�/�'Rก��P.�N 4P.��M. /�
�/��/�Q�Mก��I�0ก�(���������v,P,
�3�กL/�H	K 
 4) +�-O/S)�+	��+Q��0�� '	��Mก��I�0ก�(���������/KL��+IV�4��ก�� F�L���0K0+�3O���
'	�JH�Mก��
PH/,��,X''��ก���Q�L	K����L��N4MO+กMOK	G/��Q+G��
���������&HKก�0
L��F�0
�PH+
�
������S���JI�2Lก��Iw3,P�3
�3�JH/KL���PO��
 
�ก�P.�
)���P,��X�F�0�L�+��3��Q�Mก�����
�������v,P,�M. �������2IF,,G/�ก������'L��3K� F�0�Q'	���-O���KกKL/��L/'	�����+�T
��
ก����������������/KL��JH��
�3���กก	L�ก��,P�'P,�� c)O�
0���JI�2Lก���L/���J�L��กกT�/K 
 5) ก����P,��X�F�0�L�+��3��Q�Mก������������JI�����'	�
0�/�H��+�3�ก�����2I
G/�&'��ก��Q�-/���I�0
��4MO�M�,I�0��\F�0,X''��ก�4MO��F��กP,���H���M./KL��
�3�
P�F�0
S�	� +U��0�����P,��X�F�0�L�+��3�ก�������������L��N JI����� +IV�+�-O/�G/�ก��
H��+�3�ก���0K0K�	 H	K	L���������L��N �3JH�M+�-./Q�+UMK����UP�&HHN F�L�M+�-./Q�/��/3� 
S)�กP�F�0กP�/KL��ก	��G	��F�0��P,cP,c/� &HK'	��/�ก��������������I�0KXก�R�Q'�,��
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บทที่ 6 
สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอเสนอแนะสวนมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 

 
 
ในประชุมสัมมนา เร่ือง “การนําเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบ 

ภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 เร่ือง ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification 

system structure และเรื่อง ISO 19144-2: Classification system – Part 2: Land cover Classification 

system LCCS” ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. นําเสนอผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบ 

ภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ประจําปงบประมาณ 2551 และรับฟงขอคิดเห็นผล

การศึกษามาตรฐานจํานวน 2 เร่ือง ดังนี้ 

 1) มาตรฐาน ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification system 

structure 

 2) มาตรฐาน ISO 19144-2: Classification system – Part 2: Land cover Classification 

system LCCS 

2. เพื่อเผยแพรความรู และสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มี

ภารกิจดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

โดยดําเนินการจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ หองบอลรูม ซี โรงแรม 

มารวยการเดน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซ่ึงมีบุคลากรของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและ

ใชงานระบบภูมิสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมการ

ประชุมสัมมนาเปนจํานวนทั้งหมดประมาณ 160-170 คน ดังรายละเอียดกําหนดการสัมมนาใน

ภาคผนวก ช 
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ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาไดจัดเตรียมเอกสารสรุปครอบคลุมสาระทั้งของ 
ISO/DS 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification system structure เพื่อประกอบการ
นําเสนอเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ และไดขอแกไขเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมในหนาที่ 33 
ตารางที่ 1 มีวิธีการจากเดิมระบุวาระบบจําแนกดินและระบบจําแนกหนวยลําดับชั้นหิน จําแนกแบบ 
“นิรนัย” ใหแกไขเปนการจําแนกแบบ “อุปนัย” และคําอธิบายสัญลักษณของระบบจําแนกหนวย
ลําดับชั้นหินแกไขเปน “ขึ้นอยูกับมาตราสวน ลําดับชั้นของหนวยแผนที่ไมแตกตางกัน” ซ่ึงในที่
ประชุมใหความสนใจและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางระบบการจําแนกอยางกวางขวาง โดยไมมีขอเสนอแนะใหแกไขหรือปรับปรุงผล
การศึกษาแตประการใด 
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Foreword (คํานํา) 

ISO (the International Organization for Standardization) เปนองคการกลางของโลกที่มีประเทศ
สมาชิกมากมาย งานการจัดทํามาตรฐานสากลปกติแลวจะดําเนินการโดยคณะกรรมการทางเทคนิค
หลายชุดขององคการ ประเทศสมาชิกใดที่สนใจในหัวขอที่คณะกรรมการทางเทคนิคกําลัง
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานอยู มีสิทธิเขารวมในคณะกรรมการชุดนั้น องคการระหวางชาติตางๆ ที่มี
ชองทางการสื่อสารถึงกันกับองคการ ISO จะเปนองคการของรัฐบาลหรือไมก็ตาม จะเปนสวนหนึ่ง
ของงานการจัดเตรียมมาตรฐาน องคการ ISO รวมมือใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical 
Commission) ในทุกเรื่องของการจัดทํามาตรฐานทางอิเล็กทรอเทคนิค 

มาตรฐานสากลตางๆ ไดรับการจัดทําเปนตนรางตามกฎที่กําหนดโดย ISO/IEC Directives, Part 2 

งานหลักของคณะกรรมการทางเทคนิคชุดตางๆ คือ การจัดทําชุดมาตรฐานสากลรางมาตรฐานสากล
ที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการทางเทคนิคเหลานี้ จะถูกสงไปยังประเทศสมาชิกเพื่อออกเสียง
รางมาตรฐานจะไดรับการตีพิมพ เมื่อไดรับเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอยางนอย 75 % ของ
จํานวนประเทศสมาชิกที่ออกเสียง 

โปรดตระหนักวามีความเปนไปไดที่บางสวนของเอกสารฉบับนี้ อาจจะเปนเรื่องที่มีลิขสิทธิ์ 
องคการ ISO จะไมรับผิดชอบสําหรับลิขสิทธิ์เหลานี้ไมวาจะเปนเพียงบางสวนหรือทั้งหมด 

ISO 19144-1 ไดรับการจัดทําโดยความตกลงรวมมือกันระหวาง UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) และ Technical Committee ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics 
องคประกอบของเอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ UN FAO specification ISBN: 92-5-105327-8 © 
FAO 2005 และ ISBN 92-5-104216-0 © FAO 2000. 

ISO 19144 ประกอบดวย 2 สวน ภายใตหัวขอทั่วไป Geographic information – Classification 
Systems ดังนี้ 

- สวนที่ 1: Classification system structure 
- สวนที่ 2: Land Cover Classification System LCCS Conceptual Basis and Registration of 

Classifiers 
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Introduction (บทนํา) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดโครงสรางของระบบจําแนกกับกลไกในการนิยามและจดทะเบียน
เกณฑจําแนกตางๆ เอกสารฉบับนี้ เปนสวนที่ 1 ของชุดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบจําแนกของ
ขอมูลประเภทตางๆ สวนอื่นของชุดมาตรฐานเกี่ยวของกับการกําหนดระบบจําแนกที่มีการประยุกต
เฉพาะดานแบบตางๆ เชน ระบบจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Classification System - LCCS) 
ซ่ึงบรรยายไวในสวนที่ 2 ของชุดมาตรฐาน เนื่องจากการประยุกตมีความเปนไปไดในหลายๆ ดาน 
จึงไมสามารถมีระบบจําแนกแบบเดียวที่ตอบสนองความตองการทั้งหมดได ดังนั้น วิธีการนิยาม
เกณฑจําแนก (classifiers) จึงขึ้นอยูกับวาเกณฑดังกลาวจะประยุกตกับงานทางดานใด นอกจากนี้
เกณฑจําแนกสําหรับการประยุกตเฉพาะดานที่มีอยู อาจไมเพียงพอสําหรับทุกสถานการณที่ตอง
เผชิญในการประยุกตดานนั้นๆ เมื่อเวลาผานไปจึงอาจตองมีการปรับปรุงใหครอบคลุมมากขึ้น
เพื่อใหการเพิ่มจํานวนเกณฑจําแนกสําหรับการประยุกตเฉพาะดานทําไดงายขึ้น จึงกําหนดใหมี 
การลงทะเบียนเกณฑจําแนกตามโครงสรางที่กําหนดใน ISO 19135 การทําเชนนี้ชวยให 
การรวบรวมชุดเกณฑจําแนกทําไดงายขึ้น การใชกลไกการลงทะเบียนของ ISO 19135 เปนการเอื้อ
ใหสามารถแยกเกณฑจําแนกออกไดเปนหลายชุดและตอบสนองการใชงานเฉพาะทางไดเปนอยางดี 
การทําแบบนี้ยังเอื้อใหแตละวงการมีสารสนเทศของระบบจําแนกที่เปนอิสระตอกัน แตยังคงเอื้อให
มีการพัฒนาความสัมพันธในระหวางกันใหเกิดขึ้นได ไมวาจะเปนการแปลงขอมูลจากระบบจําแนก
หนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง หรือเปนการรวมขอมูลจากคนละแหลงเขาดวยกัน 

หลักการของระบบจําแนกเปนที่รูจักกันดีในวงการสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบจําแนกสามารถใช
สําหรับการแบงพื้นที่ทางภูมิศาสตรออกเปนหนวยยอยที่มีลําดับอักษรระบุ (identifier) ซ่ึงบรรยาย
ลักษณะเฉพาะของหนวยได ผลคือ สามารถนําเสนอในรูปของชั้นขอมูลแบบวิยุต (discrete 
coverage) ดังที่บรรยายไวใน ISO 19123 ได ระบบจําแนกแบบตางๆ จึงใชสําหรับกําหนดพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรใหแตกตางกัน การประยุกตในแตละวงการจะมีการนิยามใหแตกตางกันออกไปตาม
ระบบจําแนกของตนเอง อยางไรก็ตาม ถามีการกําหนดระบบจําแนกไปในทางที่เขากันได มันจะ
สงผลใหการใชงานสารสนเทศในแตละวงการสามารถทํางานรวมกันได นอกจากนี้ จะเปนการดี
สําหรับวงการสารสนเทศที่มีการประยุกตเฉพาะดาน ที่มีการสรางระบบจําแนกที่เปนมาตรฐานเปน
ของตนเอง มาตรฐานทางการจําแนกในหลายๆ ดานไดบรรยายไวทั้งในดานโครงสรางรวมกันใน
สวนที่ 1 และในดานการเอื้อใหมีการสรางมาตรฐานสําหรับระบบจําแนกในสวนที่ 2 ของ 
รางมาตรฐานนี้ LCCS ในสวนที่ 2 เปนระบบจําแนกที่ระบุใหใชในวงการสารสนเทศแบบหนึ่ง 
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ช้ันขอมูล (coverage) เปนฟงกชันที่จะสงคืนคาตางๆ ในพิสัยเชิงอรรถ (range) ณ ตําแหนงใดๆ ใน
ชุดของรูปลักษณเชิงพื้นที่ เชิงเวลา หรือเชิงพื้นที่ตามเวลา ในขอบเขตชั้นขอมูล (domain) ช้ันขอมูล
แบบวิยุต (discrete coverage) มีฟงกชันที่จะสงกลับคาขอมูลเชิงอรรถเพียงคาเดียวจากตําแหนงใดๆ 
ในหนึ่งวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา ที่มีอยูในขอบเขตชั้นขอมูล (domain) 
คําวา domain เปนขอบเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมดวยฟงกชันของรูปลักษณ และชั้นขอมูลแบบวิยุต 
(discrete coverage) จะแยกพื้นที่ออกเปนกลุมของวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา 
รูปทรงทางเรขาคณิตของรูปลักษณเชิงพื้นที่แบบวิยุตในรูปแบบตางๆ จะใชในการนําเสนอผลที่ได
จากระบบจําแนก ตัวอยางเชน ชุดของรูปปดที่อยูรวมกันแบบจิ๊กซอว ชุดของกริดเซลล หรือชุดของจุด 
หรือเสน 

ระบบจําแนกหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยชุดของเกณฑจําแนก โดยเกณฑจําแนกอาจไดรับการนิยาม
อยางมีขั้นตอนวิธี (algorithmicly) หรือตามกฎเกณฑเฉพาะของระบบจําแนก เกณฑจําแนกเหลานี้
อาจแตกตางกันไปตามสาขาที่ประยุกต และถูกกําหนดอยูในสวนอื่นๆ ของชุดมาตรฐาน หรืออยูใน
มาตรฐานอื่นนอกเหนือจากที่กําลังกลาวถึง การลงทะเบียนเกณฑจําแนกจะชวยใหเกณฑจําแนก
ไดรับการดูแลรักษาแยกตามสาขาที่ประยุกต วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา และวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา 
ที่ถูกกําหนดดวยเกณฑจําแนก คือ วัตถุจําแนก (classified object) 

รูปลักษณทางภูมิศาสตร (geographic features) แบบเดิมกับวัตถุจําแนก (classified objects) มี
คุณสมบัติรวมกันอยู รูปลักษณถูกนิยามไวใน ISO 19110 วาเปนภาวะนามธรรม (abstract) ของ 
ส่ิงปรากฏ (phenomena) ในโลกจริง ตัวอยางประเภทจําแนก (class) ของรูปลักษณ คือ “อาคาร
(building)” และอาคารที่จําเพาะเจาะจงแหงหนึ่ง เชน อาคาร UN ในนิวยอรก เปนกรณีตัวอยาง
(instance) ของรูปลักษณประเภทนี้ รูปลักษณทางภูมิศาสตรแบบเดิมๆ เปนประเภทจําแนกที่ 
แบงแยกตอไปไมได (atomic) เมื่อนําประเภทจําแนกเหลานี้มารวมเขาดวยกันจะเกิดเปนชุดขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรชนิดหนึ่ง ระบบจําแนกจะมีการทํางานเปนตรงกันขาม จากบนลงลาง โดยมี
การจําแนกแตกยอยเปนลําดับจากพื้นที่ทั้งหมดมาเปนแตละรูปลักษณ วัตถุตางๆ ที่ไดจากการ
จําแนกเปนกลุมของรูปลักษณซ่ึงมีลักษณะแบบนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง ทวาวัตถุที่ได
จากการจําแนกสามารถแบงแยกตอไปได โดยมันจําเปนตองมีความสัมพันธระหวางกันตาม 
เกณฑจําแนกตางๆ ซ่ึงใชแบงแยกยอยพื้นที่ลงมา ตัวอยางงายๆ ของระบบจําแนก คือ ผิวโลกถูก
ครอบคลุมดวยอยางหนึ่งอยางใดระหวาง “แผนดิน” และ “น้ํา” เกณฑจําแนกสองเกณฑจึงทําหนาที่
แยกขอมูลเชิงอรรถ (attribute) ออกเปนสองแบบเพื่อใชระบุวาวัตถุนั้น (พื้นที่สวนนั้นของโลก) เปน
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น้ําหรือแผนดินอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้น พื้นที่ใดๆ บนผิวโลก ถามองเปนวัตถุจําแนก (classified 
object) จะตองเปนแผนดินหรือน้ําอยางใดอยางหนึ่ง 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคาราง (schema) สําหรับทะเบียนเกณฑจําแนกที่ไดมาตรฐาน ตาม
ISO 19135 มาตรฐานนี้ระบุเปนการจําเพาะวาตองใชเทคนิคมาตรฐานสําหรับกําหนดรายการ
ประเภทจําแนก (item classes) ที่มีอยูในทะเบียนมาตรฐาน มาตรฐานสากลฉบับนี้นําเสนอเทคนิค
มาตรฐานที่ใชกําหนดรายการประเภทจําแนก (item classes) ที่ซ่ึงเกณฑจําแนกควรไดรับการ 
จดทะเบียน 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ สรางกฎเกณฑขึ้นมาชุดหนึ่งสําหรับกําหนดคํานิยามตางๆ ที่อาจใชในการ
สรางวัตถุจําแนกที่มีสาระเฉพาะในทางใดทางหนึ่ง 

ทะเบียนเกณฑจําแนกอาจใชเปนแหลงอางอิงสําหรับทะเบียนที่คลายคลึงกันในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรวงการอื่น โดยใชเปนสวนหนึ่งของการอางอิงขามระบบ (cross-referencing) การอางอิง
ตามรายการ (items) ที่มีอยูในทะเบียนเกณฑจําแนกอาจจะเปนการลําบากได ในกรณีที่สารสนเทศ
ตางวงการมีโครงสรางที่แตกตางกัน มาตรฐานสากลฉบับนี้จึงใชเปนแนวทาง (guide) ในการอางอิง
ขามระบบสําหรับวงการสารสนเทศตางๆ ที่มีการพัฒนาทะเบียนเกณฑจําแนกที่เทียบเคียงกันได 
บางสวนของมาตรฐานฉบับนี้แปลงมาจาก LCCS – Land Cover Classification System ซ่ึง
คุณสมบัติเฉพาะตางๆ ไดรับการพัฒนาโดย FAO องคการสหประชาชาติ[1][2] 
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สารสนเทศภูมิศาสตร – ระบบจําแนกตางๆ – สวนที่ 1: 
โครงสรางระบบจําแนก 
Geographic Information – Classification Systems – Part 1: 
Classification system structure  

1  Scope (ขอบเขตของมาตรฐาน) 

ในสวนนี้ของ ISO 19144: 2007 ระบุเปนการจําเพาะถึงโครงสรางระบบจําแนก ควบคูกับกลไกใน
การนิยามและลงทะเบียนเกณฑจําแนกตางๆ มาตรฐานสากลฉบับนี้เนนการใชช้ันขอมูลแบบวิยุต 
(discrete coverage) ในการนําเสนอผลของการประยุกตระบบจําแนกลงสูพื้นที่จริง โครงสราง
ดังกลาวเอื้อในการพัฒนาระบบจําแนกเฉพาะทางดานตางๆ ที่จะปรากฏในสวนอื่นๆ ของ 
ISO 19144 มาตรฐานสากลฉบับนี้ ยังกําหนดโครงสรางทางเทคนิคสําหรับการลงทะเบียนเกณฑ
จําแนกตางๆ ตามที่กลาวถึงใน ISO 19135 

2  Conformance (การไดมาตรฐาน) 

2.1  Classes (ประเภทจําแนก)  

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุถึงประเภทจําแนกของการไดมาตรฐานอยู 3 อยาง 

2.2  Conformance of a classification system (การไดมาตรฐานของระบบจําแนก) 

ระบบจําแนกใดๆ ที่จะไดมาตรฐานตามมาตรฐานสากลควรจะมีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขใน 
Abstract Test Suite ที่ใหไวในหัวขอ A.2 ของมาตรฐานฉบับนี้ 

2.3  Conformance of a register of classifiers (การไดมาตรฐานของทะเบียนเกณฑจําแนก) 

ทะเบียนของกลุมเกณฑจําแนกใดๆ ที่จะไดมาตรฐานตามมาตรฐานฉบับนี้ควรจะมีคุณสมบัติเปนไป
ตามเงื่อนไขใน Abstract Test Suite ดังตอไปนี้ 

a) ISO 19135 สําหรับการไดมาตรฐานโดยทั่วไป [ISO 19135:2005, A.1] และ 

b) Annex A.3 ของมาตรฐานฉบับนี้ 
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2.4  Representation of Classification Results (รูปแบบการแสดงผลการจําแนก) 

คําอธิบายสัญลักษณของเกณฑจําแนก (legend of classifiers) ที่ไดมาตรฐานตามมาตรฐานฉบับนี้
ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวเปนการจําเพาะใน Abstract Test Suites ที่อยูใน A.4 ของมาตรฐาน
ฉบับนี้ 

3  Normative references (เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ) 

ในการใชเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ จําเปนตองใชเอกสารอางอิงตอไปนี้อยางขาดเสียไมได สําหรับ
เอกสารที่มีปกํากับ ใหใชฉบับตามที่อางถึง สําหรับเอกสารที่ไมมีปกํากับ จะใชเอกสารที่มีการ
ตีพิมพลาสุด (รวมถึงสวนผนวกที่ใชแกไข) 

1)  ISO/TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language 
2)  ISO 19107:2003, Geographic information - Spatial schema 
3)  ISO 19110:2004, Geographic information - Methodology for feature cataloguing 
4)  ISO 19111:2003, Geographic information - Spatial referencing by coordinates 
5)  ISO 19115:2003, Geographic information –Metadata 
6)  ISO 19115:2003/Cor 1:2006 -, Geographic information –Metadata 
7)  ISO 19123:2005, Geographic information-Schema for coverage geometry and functions 
8)  ISO 19135:2005, Geographic information - Procedures for item registration 

4  Term, definition and abbreviations (คําศัพท คํานิยาม และคํายอ) 

4.1  Terms and definitions (คําศัพท และคํานิยาม) 

คําศัพทและคํานิยามตอไปนี้ใชสําหรับเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ 

4.1.1 
Classified object (วัตถุจําแนก) 
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา ที่ไดรับการจัดประเภทตามประเภทจําแนกใน
คําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 
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4.1.2 
classification (การจําแนก) 
การแสดงของสิ่งปรากฏในโลกจริงแบบนามธรรม โดยใชเกณฑวินิจฉัยที่มีการนิยามไวเปนอยางดี
แลว ซ่ึงหมายถึง เกณฑจําแนก (classifiers) 

4.1.3 
classification system (ระบบจําแนก) 
ระบบที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทจําแนก 

4.1.4 
classifier (เกณฑจําแนก) 
นิยามที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 

4.1.5 
coverage (ชั้นขอมูล) 
รูปลักษณที่มีฟงกชัน (function) สงคืนคาในพิสัย (range) ณ ตําแหนงใดๆ (direct position) ภายใน
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นท่ีตามเวลาในขอบเขตขอมูล(spatiotemporal domain) 

[ISO 19123] 

ตัวอยาง  ตัวอยางตางๆ รวมถึง ภาพถายแบบราสเตอร การซอนทับรูปปด หรือแมทริกซความสูงเชิงเลข 

ขอสังเกต  กลาวไดอีกแบบหนึ่งวา ช้ันขอมูล (coverage) หนึ่งๆ เปนรูปลักษณ (feature) ที่มีคาหลายคาใน
แตละสาระของขอมูลเชิงอรรถ (attribute type) โดย ณ ตําแหนงใดๆ ภายในรูปลักษณที่แสดงไวดวยรูปทาง
เรขาคณิตจะมีคาเพียงคาเดียวในแตละสาระของขอมูลเชิงอรรถ 

4.1.6 
discrete coverage (ชั้นขอมูลแบบวิยุต) 
ช้ันขอมูล (coverage) ซ่ึงสงคืนคาสาระของขอมูลเชิงอรรถเพียงคาเดียวจากตําแหนงใดๆ (direct 
position) ภายในวัตถุเชิงพื้นท่ี (spatial object) วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นท่ีตามเวลาในขอบเขต
ขอมูลของมัน(spatiotemporal object in its domain) 

[ISO 19123] 
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ขอสังเกต  ในขอบเขตของชั้นขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) จะประกอบดวยชุดขอมูลที่ชัดเจนของ
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา 

4.1.7  
domain (ขอบเขตชั้นขอมูล) 
ชุดวัตถุในขอบเขตที่ถูกนิยามไวแลว 

[ISO/TS 19103] 

ขอสังเกต  ขอบเขตขอมูลหลายขอบเขตถูกใชสําหรับนิยามขอบเขตขอมูล (domain) ที่มีพิสัย (range) 
ของตัวปฏิบัติการ (operators) และฟงกชัน (functions) แตละกลุม 

4.1.8 
feature (รูปลักษณ) 
ภาวะนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง 

[ISO 19101] 

ตัวอยาง  สิ่งปรากฏชื่อ “หอคอยไอฟเฟล (Eiffel Tower)” อาจไดรับการจําแนกใหเหมือนสิ่งปรากฏ
อื่นๆ ในประเภท “หอคอย (tower)” 

ขอสังเกต  รูปลักษณหนึ่งๆ อาจปรากฏเปนประเภท (type) หรือกรณีตัวอยาง (instance) อยางใดอยางหนึ่ง 
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้รูปลักษณจะหมายถึงประเภทเวนแตระบุใหเปนอยางอื่น 

4.1.9 
feature attribute (ขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณ) 
คุณลักษณะของรูปลักษณ 

[ISO 19101] 

4.1.10 
feature concept dictionary (พจนานุกรมแนวคิดของรูปลักษณ) 
พจนานุกรม ซ่ึงรวบรวมคํานิยามและสารสนเทศเชิงพรรณนาที่เกี่ยวของกับแนวคิดที่ใชระบุเปนการ
จําเพาะถึงรายละเอียดในบัญชีรายช่ือ (catalogue) ของรูปลักษณ 

[ISO 19126] 
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4.1.11 
identifier (ลําดับอักษรระบุ) 
ลําดับอักษรที่ไมจําเปนตองมีความหมายตามภาษาพูดซึ่งสามารถใชระบุวาตัวมันอยูรวมกับสิ่งใด
โดยลําดับอักษรนี้ถูกกําหนดใหเปนแบบถาวรและเปนหนึ่งเดียวไมมีซํ้ากัน 

[ISO 19135] 

4.1.12 
item class (รายการประเภทจําแนก) 
ชุดรายการที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน 

[ISO 19135] 

ขอสังเกต  ประเภทจําแนก (class) ในความหมายนี้ใชอางถึงชุดกรณีตัวอยาง (a set of instances) ไมใช
แนวคิดเพื่อกําหนดภาวะนามธรรมจากกรณีตัวอยางชุดนั้น 

4.1.13 
legend (คําอธิบายสัญลักษณ) 
การประยุกตการจําแนกเฉพาะพื้นที่ โดยใชมาตราสวนแผนที่และชุดขอมูลจําเพาะที่กําหนดไวแลว 

4.1.14 
legend class (ประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ) 
ประเภทจําแนกซึ่งเปนผลจากการประยุกตกระบวนการจําแนกเฉพาะพื้นที่แบบหนึ่ง 

ขอสังเกต  เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับรายการประเภทจําแนก (item class) ผลที่ไดจากกระบวนการ
จําแนกจึงใชคําวาประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) การใชคําวา  ประเภทจําแนก(class) ในที่นี้
แตกตางไปจากที่ใชในแบบจําลอง UML 

4.1.15 
range (พิสัยเชิงอรรถของรูปลักษณ) 
<coverage> ชุดแสดงคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณ (feature attribute) ที่อยูรวมกับฟงกชัน ซ่ึง
เปนองคประกอบในขอบเขตของชั้นขอมูล (coverage) หนึ่งๆ 
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4.1.16 
register (ทะเบียนประเภทจําแนก) 
ชุดแฟมขอมูลบรรจุลําดับอักษรระบุ (identifiers) ที่กําหนดใหกับประเภทจําแนกในทะเบียนพรอม
คําบรรยาย 

[ISO 19123] 

4.1.17 
registry (ระบบสารสนเทศทะเบียนประเภทจําแนก) 
ระบบสารสนเทศที่เก็บรักษาทะเบียนประเภทจําแนก 

[ISO 19135] 

4.1.18 
technical standard (มาตรฐานทางเทคนิค) 
มาตรฐานในการบรรจุคํานิยามของรายการประเภทจําแนก (item classes) สําหรับการลงทะเบียน 

[ISO 19135] 

4.2  Abbreviations (คํายอ) 

UN FAO United Nations Food and Agriculture Organization 

LCCS  Land Cover Classification System 

UML   Unified Modeling Language 

4.3  Notation (สัญกรณ) 

จะใช Unified Modeling Language (UML) ตามคูมือแนะนําของ ISO/TS 19103 สําหรับการบรรยาย
ลักษณะผังเคารางแนวคิดที่ระบุเปนการจําเพาะในมาตรฐานฉบับนี้  

องคประกอบตางๆ ของแบบจําลองที่ใชสําหรับผังเคารางไดรับการกําหนดไวใน ISO ดาน
สารสนเทศภูมิศาสตรฉบับอื่นๆ และเพื่อใหเปนไปตามแบบแผนของมาตรฐาน ช่ือของ UML คลาส
(class) ตางๆ ที่ไมรวมถึงประเภทการจําแนกของขอมูลพื้นฐาน (basic data type classes) จะมีอักษร
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สองตัวเพิ่มอยูหนาคํา (prefix) เพื่อช้ีความเปนมาตรฐานและชี้วาใน UML package มีคลาสใดไดรับ
การกําหนดไวแลว UML คลาสตางๆ ที่ถูกกําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ จะมีอักษร CL เพิ่มอยู
ขางหนาตารางที่ 1 แสดงรายการของ package และมาตรฐานฉบับอื่นๆ ที่ไดกําหนด UML คลาส
ตางๆ ซ่ึงใชงานในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไวแลว 
 

ตารางที่ 1 แหลงท่ีมาของ UML คลาสตางๆ จากภายนอกมาตรฐานฉบับนี ้

Prefix Standard Package 
CV 19123 Coverage Core & Discrete Coverages  
DS 19115 Metadata application information  
GF 19109 General Feature Model  
GM 19107 Geometry Root  
MD 19115 Metadata entity set information  
MI 19115-2 Metadata entity set imagery 
RE 19135 Procedures for registration  
SC 19111 Spatial Referencing by Coordinates  
TM 19108 Temporal Objects 

5  Classification Systems (ระบบจําแนกตางๆ) 

5.1  Concept of classification system (หลักการของระบบจําแนก) 

ณ ตําแหนงใดๆ ในวัตถุรูปทรงเรขาคณิตหนึ่งๆ ภายในขอบเขตชั้นขอมูลของชั้นขอมูลแบบวิยุต
(discrete coverage) จะมีคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณเปนเชนเดียวกัน ขอบเขตชั้นขอมูลเชิงพื้นที่
ตามเวลาประกอบดวยกลุมวัตถุรูปทรงเรขาคณิตที่รวมกันเกิดเปนชั้นขอมูล (Coverage) ตัวอยาง
อันหนึ่งของชั้นขอมูลแบบวิยุต คือ เขตไปรษณียภายในประเทศ ทุกเขตจะมีรหัสตางกันและไม
สามารถนํารหัสเหลานี้มาทําการประมาณคาในชวงได (interpolate) กระนั้นก็ตาม ระหวางรหัส
ดวยกันอาจจะมีความสัมพันธในระดับสูงได ตัวอยางเชน ในประเทศเล็กๆ อยางประเทศโมนาโคจะ
แบงขอบเขตทางการปกครองออกเปน 5 สวน "Moneghetti", La Condamine", "Fontvieille", 
"Monaco-Ville", และ "Monte-Carlo" ขอบเขตทางการปกครองเหลานี้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ
ทั้งหมด พื้นที่ของโมนาโคจึงแสดงไดดวยช้ันขอมูลแบบวิยุต ที่มีวัตถุเชิงพื้นที่อยู 5 ช้ินสวน แตละ
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ช้ินสวนมีรูปทรงเรขาคณิตเปนรูปปด วัตถุแตละชิ้นจะมีคาขอมูลเชิงอรรถเปนชื่อของขอบเขต
ทางการปกครอง ดูภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 - ตัวอยางของชัน้ขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ท่ีมีรูปทรงเรขาคณติเปนรูปปด 

รูปทรงเรขาคณิตของวัตถุเชิงพื้นที่ซ่ึงอยูในชั้นขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) อาจอยูในรูปของ 
กริดเซลลที่มีโครงสรางแบบกริดก็ได ทุกกริดเซลลจะมีขอมูลเชิงอรรถกํากับอยู ตามที่แสดงใน 
ภาพที่ 2  ซ่ึงมีคําอธิบายสัญลักษณ(legend) ระบุถึงกรณีตัวอยาง (instances) ที่เปนคา(values) ของ
ขอมูลเชิงอรรถที่มีอยูจริงในภาพ 
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ภาพที่ 2 — ตัวอยางชั้นขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตแบบกริด 

ช้ันขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ที่แสดงในภาพที่ 2 เปนแบบงายๆ เพราะมีคาสาระของขอมูล
เชิงอรรถชนิดเดียว อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงอรรถสําหรับชั้นขอมูลวัตถุเชิงพื้นที่ (coverage spatial 
objects) จริงๆอาจจะมีความซับซอนได ในการบรรยายสิ่งปกคลุมดิน จําเปนตองบูรณาการ
พารามิเตอรหลากหลายที่เกี่ยวของกับดิน ชีววิทยา และความหนาแนนของสิ่งคลุมดินเขาดวยกัน
เพื่อใหเปนระบบจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่เขาใจได แนนอนวาระบบจําแนกเชนนี้จะแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับการประยุกตสําหรับแตละแขนงวิชา นักสมุทรศาสตรจะมีระบบจําแนกที่แตกตางไปจาก
ของนักอุตุนิยมวิทยา ระบบจําแนกตางๆ จึงผันแปรอยางกวางขวางในการประยุกตสําหรับแตละ
แขนงวิชา แตสําหรับการประยุกตในดานที่คลายคลึงกันจําเปนตองมีบางอยางที่เหมือนกันเพื่อให
สามารถใชขอมูลจากแหลงตางๆ รวมกันได 

ระบบจําแนกเอื้อใหสามารถกําหนดนิยามของเกณฑจําแนกที่ใชแยกแยะพิสัยขอมูลเชิงอรรถของ 
ช้ันขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ทําใหสามารถสรางวัตถุจําแนก (classified objects) ได 
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5.2  Classification and Legend (การจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณ) 

การจําแนกเปนการแสดงภาวะนามธรรม (abstract representation) ของสิ่งปรากฏ (phenomena) ใน
โลกจริง (ไดแก สภาวะในสนาม) โดยใชเกณฑวินิจฉัยที่ไดรับการนิยามไวดีแลว ซ่ึงหมายถึง 
เกณฑจําแนก (classifiers) การจําแนกเปนกรอบการทํางานอยางมีระบบที่มีช่ือของประเภทจําแนก
(classes) และเกณฑที่ใชแยกแยะประเภทจําแนกและความสัมพันธระหวางกันของประเภทจําแนก 
ดังนั้น การจําแนกตองรวมถึงนิยามการกําหนดขอบเขตของประเภทจําแนกอยางชัดเจน และให
เปนไปตามเกณฑแบบวัตถุวิสัย (objective criteria) 

ระบบจําแนกจะมีคุณสมบัติที่: 

- ไมขึ้นอยูกับมาตราสวน หมายความวา ประเภทจําแนก (classes) ในทุกระดับของระบบจะ
สามารถประยุกตกับมาตราสวนและความละเอียดของเนื้อหาระดับใดๆ ก็ได 

- ไมขึ้นกับแหลงที่มา แสดงนัยวามันไมขึ้นอยูกับวิธีการที่ไดสารสนเทศมา (ไมวาจะใชภาพถาย
จากดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ การสํารวจในสนาม หรือใชบางอยางที่กลาวมาประสมกัน) 

คําอธิบายสัญลักษณ (legend) เปนการประยุกตการจําแนกเฉพาะในแขนงวิชาหนึ่งๆ โดยใช 
มาตราสวนแผนที่ตามที่กําหนดและชุดขอมูลที่ระบุไวเปนการจําเพาะ เพราะฉะนั้นคําอธิบาย
สัญลักษณ (legend) อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนหนึ่งหรือเปนเพียงชุดยอยๆ ของประเภทจําแนก
ทั้งหมดที่มีอยูในการจําแนกนั้นๆ เมื่อเปนดังนี้ คําอธิบายสัญลักษณ (legend) จะมีคุณสมบัติที่: 

- ขึ้นอยูกับมาตราสวน (ตัวอยางเชน วัตถุบางอยางอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะแยกออกมาให
เห็นไดในมาตราสวนนั้นๆ) 

- ขึ้นอยูกับแหลงที่มา (ตัวอยางเชน วัตถุที่มองเห็นไดจากแหลงที่มาตางกัน ดังเชน จากภาพถาย
ทางอากาศที่ใชเปรียบกับภาพถายจากดาวเทียมสีผสมเท็จอาจจะแตกตางกันได) 

คําอธิบายสัญลักษณ (legend) เปนการคัดเลือกชุดของเกณฑจําแนกจากทั้งหมดที่ควรจะมีในระบบ
จําแนก คําอธิบายสัญลักษณ (legend) อาจใชเกณฑจําแนกตางๆ ที่ประยุกตกับชุดขอมูลเดียวโดดๆ 
หรืออาจสามารถประยุกตกับชุดขอมูลที่เกี่ยวของจํานวนหนึ่ง 
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ภาพที่ 3 แสดงการไดมาของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (legend) จากระบบจําแนก เมื่อ
ทําการประยุกตระบบจําแนกอางอิงกับพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตรแบบจําเพาะ ขอมูลจริงที่ไดจาก 
การจําแนกจะเปนเพียงขอมูลชุดยอยๆ (subset) ของประเภทจําแนกที่มีอยูในระบบอางอิงเทานั้น 
ประเภทจําแนกชุดนี้จึงเปนคําอธิบายสัญลักษณ (legend) ซ่ึงจะถูกนําไปใชในระบบการสํารวจจัดทํา
แผนที่ (mapping system) ระบบอางอิงในตัวอยางนี้แสดงไดดวยตารางแมทริกซที่มีสองพารามิเตอร 
ซ่ึงคือ ความสูงของตนไมที่มีพิสัยจาก 5 เมตร ถึงสูงมากกวา 50 เมตร และเปอรเซ็นตของทรงพุม 
ปกคลุมที่มีพิสัยจาก 10 % ถึง 100 % ประเภทจําแนกที่ไดจะเปนหมายเลขจาก 1 ถึง 100 ในกรณีนี้ 
คําอธิบายสัญลักษณ (legend) จะมีอยูเพียง 4 ประเภท ที่ใชอางอิงในการจําแนก ซ่ึงไดแก หมายเลข 
33, 47, 78 และ 83 

ขอสังเกต  คําอธิบายสัญลักษณ (legend) อุปมาไดกับรูปลักษณชุดหนึ่งที่มีอยูในบัญชีรายช่ือรูปลักษณ 
(catalogue) โดยรูปลักษณชุดนี้เปนเพียงชุดยอยๆ ของรูปลักษณทั้งหมดที่มีอยูในพจนานุกรมขอมูลรูปลักษณ 

 

ภาพที่ 3 - คําอธิบายสัญลักษณ (legend) ท่ีประยุกตกับการจําแนกในพื้นท่ีเฉพาะ (จาก UN FAO LCCS) 

5.3  Hierarchical versus non-hierarchical systems (ระบบลําดับชั้นกับระบบไมมีลําดับชั้น) 

ระบบจําแนกตางๆ มีรูปแบบพื้นฐานอยู 2 ชนิด คือ แบบลําดับชั้นกับแบบไมมีลําดับชั้น ระบบ
ทั้งหมดเปนชนิดที่มีโครงสรางแบบลําดับชั้น เพราะวาการจําแนกแบบนี้อํานวยใหมีการปรับ
สารสนเทศตามระดับตางๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลองไดมากกวา เร่ิมตนดวยประเภทจําแนกที่มี
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โครงสรางในระดับที่หยาบกวา ซ่ึงเอื้อใหมีการจําแนกแยกยอยอยางเปนระบบไปสูหนวยยอยที่มี
รายละเอียดมากขึ้น ประเภทจําแนกในแตละระดับจะแยกออกจากกัน ไมปนเป ระบบจําแนกใน
ระดับที่สูงกวาจะใชเกณฑวินิจฉัยเพื่อจําแนกนอยเกณฑกวาการจําแนกในระดับที่ต่ําลงไปซึ่งจะมี
เกณฑวินิจฉัยเพิ่มมากขึ้น 

ระบบจําแนกแบบไมมีลําดับชั้นจะทําการกําหนดประเภทจําแนกออกเปนชุดเดียวโดดๆ ที่ไมปนเปกัน 
เชนนี้แสดงวา ระบบไมมีลําดับชั้นจะประยุกตกับการจําแนกสารสนเทศที่มีเพียงระดับเดียว 
ตัวอยางเชน สารสนเทศที่มีชนิดเดียวหรือมีมาตราสวนเดียว 

ขอกําหนดเปนดังนี้: 

สําหรับระบบจําแนกแบบไมมีลําดับชั้น: 

- เกณฑจําแนกจะไดรับการกําหนดเพื่อใหประเภทจําแนกทั้งหมดแยกออกจากกัน 

สําหรับระบบจําแนกแบบลําดับชั้น: 

- เกณฑจําแนกจะไดรับการกําหนดเพื่อใหประเภทจําแนกทั้งหมดแยกออกจากกันเฉพาะใน
ระดับนั้นๆ 

- เกณฑที่ใชในการกําหนดเกณฑจําแนกที่ระดับหนึ่งของการจําแนกแบบลําดับชั้นไมควรจะ
ซํ้าซอนกับเกณฑที่ใชในระดับอื่น (ไดแก การนําเกณฑที่ใชกับระดับต่ํากวาไปใชกับระดับ 
ที่สูงกวา – ซํ้าซอน) 

5.4  A PRIORI and A POSTERIORI systems (ระบบนิรนัยและระบบอุปนัย) 

การสรางระบบจําแนกมีอยู 2 วิธี คือ การจําแนกแบบนิรนัยและการจําแนกแบบอุปนัย แบบแรก 
เปนแบบที่มีการสรางผังเคารางของการจําแนกกอนที่จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะประยุกตกับ
การจําแนก แบบที่สอง เปนแบบที่มีการสรางประเภทจําแนกโดยอาศัยคุณสมบัติเชนเดียวกัน หรือ
รวมกันซึ่งไดรับการบงชี้จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไวแลว มีการนําการจําแนกไปใชงานทั้งสองวิธี วิธี
แบบอุปนัยเปนการจําแนกที่มีความยืดหยุนมากขึ้น โดยเอื้อใหผังเคารางการจําแนกเทียบกับขอมูล
ไดใกลเคียงมากขึ้น อยางไรก็ดี มันกอใหเกิดความยุงยากในการเปรียบเทียบขอมูลที่เก็บมากอนแลว
และขอมูลเหลานี้ถูกจําแนกออกจากกันแลว ถามีการสรางประเภทจําแนกในระบบอุปนัยโดยใช
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กฎเกณฑมาตรฐาน กฎเกณฑเหลานี้สามารถนํามาใชในการสรางชุดของประเภทจําแนกในแบบที่
หยาบกวาซึ่งเปนการรวมการจําแนกหลายแบบเขาไวดวยกัน มีการกลาวถึงระบบทั้งสองแบบนี้ใน 
ภาคผนวก B 

5.5  Structure of classified data (โครงสรางขอมูลจําแนก) 

5.5.1  Systematic Arrangement (การจัดเรียงอยางเปนระบบ) 

การจําแนกเปนกระบวนการจัดกลุมของวัตถุอยางเปนระบบตามความสัมพันธของวัตถุเหลานั้น
แนวคิดเชนนี้เปนแนวคิดที่มีอยูทั่วไป และใชกันอยางกวางขวางในสาขาวิทยาศาสตรและศาสตร
อ่ืนๆ อีกหลายสาขา ชุดขอมูลประเภทจําแนกที่รวบรวมไวในระบบจําแนกเอื้อใหมีการจัดระเบียบ
ขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณภูมิศาสตร เพื่อใหคาขอมูลเชิงอรรถสําหรับกรณีตัวอยางของรูปลักษณ
เปนชื่อหนึ่งของประเภทจําแนกที่มีอยูในระบบจําแนก กลุมตางๆ เหลานี้จะถูกกําหนดขึ้นโดยตรง
หรือสรางขึ้นตามกฎเกณฑตัวแปรชุดหนึ่ง ชุดยอยชุดหนึ่งในกลุมเหลานี้ที่ปรากฏอยูในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะจะกลายเปนคําอธิบายสัญลักษณ (legend) 

สารสนเทศภูมิศาสตรเปนสารสนเทศเชิงพื้นที่โดยธรรมชาติ ขอมูลเชิงอรรถทางภูมิศาสตร 
สวนใหญจะแปรเปลี่ยนเชิงพื้นที่ นั่นคือ โดยปกติแลวกรณีตัวอยางของขอมูลเชิงอรรถทาง
ภูมิศาสตรจะมีคาแตกตางกันเมื่อมีตําแหนงเชิงพื้นที่แตกตางกัน สารสนเทศภูมิศาสตรที่มีขอมูล
เชิงอรรถแบบวิยุตอาจไดรับการนําเสนอในรูปชั้นขอมูลแบบวิยุต หรือนําเสนอดวยชุดขอมูลเชิง
พื้นที่ (ขอมูลเวกเตอร) ที่มีการกําหนดเสนขอบเขต ดวยสิ่งปรากฏในโลกจริงสิ่งเดียวกันอาจไดรับ
การนําเสนอในรูปแบบของชั้นขอมูล (coverage) หรือขอมูลเวกเตอรก็ได การจัดหมวดหมูวัตถุอยาง
เปนระบบในรูปกลุมตางๆทําใหเกิดการจําแนกซึ่งประยุกตไดทั้งกับชั้นขอมูลและขอมูลเวกเตอร 
เชิงพื้นที่ที่มีการกําหนดเสนขอบเขต 

5.5.2  Representation using Discrete Coverages (การนําเสนอดวยชั้นขอมูลแบบวิยุต) 

ผลการจําแนกวัตถุในพื้นที่หนึ่งอาจนําเสนอดวยช้ันขอมูล  (coverage) แบบวิยุตแบบหนึ่ง 
การบรรยายชั้นขอมูลตางๆ (coverages) มีอยูใน ISO 19123 พิสัยเชิงอรรถของชั้นขอมูลแบบวิยุต 
คือ ชุดคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณในรูปชุดของระเบียน (records) ซ่ึงมีผังเคารางที่กําหนดโดย
ระบบจําแนกรวมกัน  ขอบเขตชั้นขอมูลประกอบดวยการรวมวัตถุจําแนกที่มีขอบเขตแนนอน กํากับ
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ดวยตําแหนงของวัตถุนั้นๆ วัตถุรูปทรงเรขาคณิตที่มีระเบียนเชิงอรรถเชื่อมโยงอยูดวยกอใหเกิดเปน
รูปทรงเรขาคณิตที่มีคาเปนคู(geometry value pair) 

 
ภาพที ่4 - องคประกอบของชั้นขอมูล (Elements of a coverage) 

 
คลาส CV_Coverage (ISO 19123) เปนรูปแบบที่ใชแสดงรูปลักษณแบบหนึ่งที่เปนไปตาม
แบบจําลองรูปลักษณทั่วไปที่ระบุไวใน ISO 19109 (ภาพที่ 4) โดยที่คลาส CV_Coverage มีขอมูล
เชิงอรรถแสดงคุณสมบัติ 3 ประการ คือ domainExtent, rangeType และ commonPointRule ในชั้น
ขอมูลแบบวิยุตจะมีความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง เมื่อแตละ CV_GeometryValuePair เชื่อมตอกับ
ขอมูลเชิงอรรถที่ตรงกัน ขอมูลเชิงอรรถ domainExtent บอกถึงขอบเขตชั้นขอมูล ชนิดขอมูล 
EX_Extent ถูกนิยามไวใน ISO 19115 ขอมูลเชิงอรรถ rangeType บอกถึงโครงสรางและ
สวนประกอบของระเบียนขอมูลเชิงอรรถ ขอมูลเชิงอรรถ rangeType มีชนิดขอมูลแบบ 
RecordType ซ่ึงนิยามไวใน ISO/TS 19103 RecordType เปนคลาสใหญ (metaclass) ที่บอกถึง
โครงสรางของกลุม Records หนึ่งชุดของ RecordType ประกอบดวย ขอมูลเชิงอรรถที่ระบุช่ือ/ชนิด
ของขอมูลเปนคู (data type pairs) รายการเรียบงายแบบนี้เปนรูปแบบธรรมดาที่สุดของขอมูล
เชิงอรรถ rangeType ขอมูลเชิงอรรถ commonPointRule ทําหนาที่บงชี้กระบวนการที่ใชสําหรับ
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ประเมินคลาส CV_Coverage ณ ตําแหนงที่ตกอยูบนเสนขอบเขตระหวางวัตถุรูปทรงเรขาคณิตหรือ
ภายในขอบเขตรูปทรงเรขาคณิตของวัตถุตั้งแตสองวัตถุขึ้นไปซอนทับกัน เมื่อวัตถุรูปทรงเรขาคณิต
เหลานั้นเปน CV_DomainObjects หรือ CV_ValueObjects อยางใดอยางหนึ่ง ประเภทของขอมูล
เชิงอรรถ commonPointRule ถูกนิยามไวใน ISO 19123 

คุณสมบัติที่อยูรวมกับ (associated) คลาส CV_Coverage คือ คุณสมบัติที่ระบุเปนการจําเพาะของ
ระบบพิกัดอางอิงที่ซ่ึงวัตถุตางๆ ในขอบเขตชั้นขอมูลถูกใชอางอิงถึง ระบบพิกัดอางอิงถูกกําหนด
ไวใน ISO 19111 

เชนกันที่อยูรวมกับคลาส CV_Coverage เปนคลาส CV_Domain และ คลาส CV_AttributeValues 
คลาส CV_Coverage เชื่อมโยงวัตถุตางๆ ภายในขอบเขตชั้นขอมูลไปยังระเบียนตางๆ ที่บรรจุ 
คาขอมูลเชิงอรรถ CV_DomainObject อาจเปนวัตถุเชิงพื้นที่ หรือวัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่
ตามเวลา วัตถุตางๆ ภายในขอบเขตชั้นขอมูลของ CV_DiscreteSurfaceCoverage จะถูกบังคับให
เปนกรณีตัวอยางของ GM_Surface มีกรณีตัวอยางหนึ่งอันของคลาส CV_AttributeValues (ไดแก 
หนึ่งระเบียนขอมูล) สําหรับแตละกรณีตัวอยางของ CV_DomainObject (ไดแก แตละกริดเซลลหรือ
แตละพื้นที่รูปปด) 

 
ภาพที ่5 — องคประกอบของชั้นขอมูลแบบวิยุต (Elements of a discrete coverage) 
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CV_DiscreteCoverage เปนคลาสยอยที่สงกลับระเบียนขอมูลเชิงอรรถเดียวกันของรูปลักษณ ณ  
จุดใดๆ ภายใน CV_DomainObject หนึ่งๆ ที่อยูภายในขอบเขตของชั้นขอมูล คาคูเรขาคณิตแตละคู 
ประกอบดวยวัตถุภายในขอบเขตชั้นขอมูล (ตัวอยางเชน หนึ่งกริดเซลลหรือหนึ่งพื้นที่รูปปด) และ
ระเบียนคาขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณ ดูภาพที่ 5 ในชั้นขอมูลแบบวิยุตมีความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง
ในที่ซ่ึงแตละ CV_GeometryValuePair ประกอบดวย CV_DomainObject อยางเชน GM_Object 
และคา CV_AttributeValues 

ประเภทของชั้นขอมูลแบบวิยุตขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตในขอบเขตเชิงพื้นที่ หัวขอ 6 
ของ ISO 19123 ระบุวาชั้นขอมูลแบบวิยุติมีอยู 5 ประเภท ตามความแตกตางของรูปเรขาคณิต คือ  

- ช้ันขอมูลจุดแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของจุดตางๆ ที่เปนอิสระ 
- ช้ันขอมูลจุดแบบกริด - ประกอบดวยชุดของจุดกริด 
- ช้ันขอมูลเสนแบบวิยุต - ประกอบดวยชุดของเสน 
- ช้ันขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของพื้นผิว ซ่ึงเปนวัตถุ GM_Surface (รูปปด) 

หรือกลุมรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก (กริดเซลล) หรือรูปหกเหลี่ยม ที่ประสานกันแนบสนิท มันอาจจะเปน
วัตถุในรูป TIN หรือรูปปด Thiessen ดวยก็ได 

- ช้ันขอมูลรูปตันแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของวัตถุรูปตันที่มีปริมาตร 

ระบบจําแนกอาจใชประโยชนรูปแบบตางๆ ของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตภายในขอบเขตเชิงพื้นที่ ซ่ึง
เปนไปไดที่จะสรางเกณฑจําแนกที่ระบุคาพิสัยสําหรับชั้นขอมูลแบบวิยุต ช้ันขอมูลแบบวิยุตที่มี 
การแบงพื้นที่เปนสวนๆ จะไดรับการเรียกขานเปนชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต 

5.5.3  Discrete Surface Coverage (ชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต) 

ระบบจํ า แนกใชประโยชน ช้ันข อมู ลที่ มี ก า รแบ งพื้ นที่ เ ปนส วนๆ  ด ว ยการนํ าคลาส 
CV_DiscreteSurfaceCoverage ที่บรรยายไวใน ISO 19123:2005 หัวขอ 6.8 มาใชประโยชนอีก 
ตอหนึ่ง ประโยชนของ GM_Surface ที่เปนองคประกอบของรูปทรงเรขาคณิตแสดงใน ภาพที่ 6  
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ภาพที ่6 — ชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต (Discrete surface coverage) 

พื้นผิวหลายพื้นผิว ซ่ึงประกอบขึ้นเปนขอบเขตของชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุตอาจเปนการอยูดวยกัน
แบบไมซอนทับกันดวยการแบงพื้นที่หนึ่งออกเปนสวนๆ อยางละเอียดจนหมด หรืออาจจะเปน
พื้นที่ยอยเล็กๆ ที่เปนอิสระตอกัน ประเภทของรูปทรงเรขาคณิตที่ใชในชั้นขอมูลจะขึ้นอยูกับวิธีการ
ที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลนั้นขึ้นมา ส่ิงปรากฏตามธรรมชาติมีแนวโนมที่จะมีเสนขอบเขตแบบไมปกติ
และแสดงแทนดวยชุดของพื้นที่รูปปด (polygons) ที่ประสานลงรอยกัน ส่ิงปรากฏบางอยาง เชน
ขอมูลจากเครื่องตรวจวัด หรือผลที่ไดจากการคํานวณถูกจัดระเบียบในรูปกริด เมื่อขอบเขต 
ช้ันขอมูลเปนชุดของรูปมุมฉากที่ประสานลงรอยกันสนิท คลาส CV_DiscreteSurfaceCoverage 
ชนิดตางๆ ที่ใชในระบบจําแนกแสดงไวในภาพที่ 7 กริดเซลลที่ใชจะแตกตางกันได ประเภทหนึ่ง
ของ กริดเซลลมีขนาดเทากันและจัดเรียงเปนระเบียบตามแบบเชิงเสนขวางกัน อยางไรก็ตาม  
การจัดระเบียบกริดชนิดอื่นๆ อาจใชขนาดกริดเซลลที่มีขนาดผันแปร กริดแบบ QuadTree มีการ
จัดเรียงเปนระเบียบตามแบบมอรตันขวางกัน 
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ภาพที ่7 ประเภทตางๆ ของชั้นขอมูลพืน้ผิวแบบวิยตุ (Discrete surface coverage types) 

5.5.4  Attributes (ขอมูลเชิงอรรถ) 

คาคูรูปทรงเรขาคณิตประกอบดวยวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา ผนวกดวย
ระเบียนคาขอมูลเชิงอรรถตางๆ ของรูปลักษณ คาที่กําหนดไวสําหรับจําแนกชั้นขอมูลแบบวิยุตจะ
ถูกแสดงดวยกลุมของระเบียนที่มี ผังเคารางรวมกัน  ขอมูลเชิงอรรถ  rangeType ของวัตถุ 
CV_Coverage บอกถึงพิสัยของชั้นขอมูล ผังเคารางประยุกตสําหรับระบบจําแนกหนึ่งๆ จะกําหนด
โครงสรางของระเบียนที่ใชบรรจุคาขอมูลเชิงอรรถตางๆ สําหรับระบบที่ประยุกตในแนวทางนั้น
ขอมูลเชิงอรรถอาจเปนการอางอิงถึงคารหัสตางๆ ในพจนานุกรมประเภทจําแนกของคําอธิบาย
สัญลักษณ1 ประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณจะเชื่อมตอกับชนิดของรูปลักษณที่ถูกกําหนดให
เปนสวนหนึ่งของผังเคารางการจําแนก นั่นก็คือ ชนิดของรูปลักษณที่ถูกบังคับใหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบจําแนกซึ่งกําหนดโครงสรางบางอยางทั้งหมดของชุดของคําอธิบายสัญลักษณ โครงสรางนี้
ไดรับการจัดระเบียบอยูในแบบใดแบบหนึ่งของการจําแนกแบบนิรนัยหรือแบบอุปนัย ตามที่
บรรยายไวในภาคผนวก B ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ
กับชนิดของรูปลักษณ พจนานุกรมเกณฑจําแนกจะถูกเก็บไวในทะเบียนตามที่บรรยายในหัวขอ 6 
                                                                 

1 มีความเปนไปไดที่จะเกิดความสับสนระหวางการใชเทอม “class (คลาส)” ที่ใชอยูในภาษาแบบจําลอง UML และ“class 
(ประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในผังเคารางการจําแนกและ “item class (รายการประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในกระบวนการ

ลงทะเบียน “class (ประเภทจําแนก)” ที่ใชอยูในผังเคารางการจําแนกจะเรียกวาคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 
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คลาส  CL_LegendClass เปนคลาสใหญ  (metaclass)  ชนิดหนึ่ งของคลาสใหญ  (metaclass) 
GF_AttributeType จาก GeneralFeatureModel ของ ISO 19109 มันถูกใชงานดวยการอางอิงถึง
พ จน านุ ก ร ม ขอ ง ค ล า สต า ง ๆ  ที่ ใ ช ส ร า ง เ ป น คํ า อ ธิ บ า ย สั ญ ลั ก ษณ ผ า นท า ง ค ล า ส 
“CL_FeatureTypeReference” คําอธิบายขอมูลของขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณจะอยูรวมกับ
ประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ 
 

 
ภาพที ่8 - ความสัมพันธของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณกับชนิดของรปูลักษณ

Relationship of legend class to feature type 
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5.6  A Classification Data Set (ชุดขอมูลการจําแนก) 
ชุดขอมูลจําแนกจะครอบคลุมชั้นขอมูลแบบวิยุตพรอมดวยขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata) ภาพที่ 9 
แสดงภาพรวมของแบบจําลองสาระสําหรับชั้นขอมูลแบบวิยุตที่จําแนกแลว นี่คือ คุณสมบัติที่ระบุ
จําเพาะตรงตามรูปจาก ISO 19129 คําอธิบายขอมูลประกอบดวยองคประกอบสองสวน คือ สวนที่
บรรยายถึงเนื้อหาของขอมูลและสวนที่บรรยายถึงสารบัญขอมูล โดยทั้งเนื้อหาและสารบัญของ
คําอธิบายขอมูลไดรับการนิยามไวใน ISO 19115 metadata  คําอธิบายขอมูลภาพ (imagery) จาก 
ISO 19115-2 จะใชในบางกรณีเพื่อบรรยายถึงวิธีการที่ใชใหไดมาซึ่งขอมูลจําแนก โครงสราง
รูปทรงเรขาคณิตและขอมูลเชิงอรรถประกอบไปดวยการอางอิงถึงในเชิงพื้นที่ (Spatial Referencing) 
และชุดคาขอมูลซ่ึงเปนองคประกอบตางๆ ของขอมูลเชิงอรรถ 

 
 

ภาพที ่9 — ภาพรวมของแบบจําลองสารบัญสําหรับชั้นขอมูลวิยุตจําแนกแลว  
(Overview of a content model for classified discrete coverage data) 

แบบจําลองในภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางแหลงรวบรวมขอมูลจําแนกกับขอมูลคําอธิบาย
ขอมูลที่อยูรวมกันประกอบขึ้นเปนชุดขอมูล (data set) คลาส CL_ClassificationCollection เปน
แหลงรวบรวมคลาสที่เชื่อมตอช้ันขอมูลเขากับขอมูลคําอธิบายขอมูล 
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ภาพที ่10 — องคประกอบสารบัญชุดขอมูลจําแนก (Classification data set content elements) 

6  Management of Classifiers (การจัดการเกณฑจําแนก) 

6.1  Introduction (บทนํา) 

วัตถุจําแนกเปนขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณชนิดหนึ่ง ที่จํากัดในผังเคารางการจําแนกเฉพาะอยาง
การสรางระบบจําแนกเปนกระบวนการแบงยอยคาพิสัยขอมูลเชิงอรรถของชั้นขอมูลแบบวิยุต
(discrete coverage) เหมือนขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณ การจําแนกจะถูกกําหนดขึ้นกอนโดยอาศัย
คํานิยามที่จัดเก็บไวภายในพจนานุกรม พจนานุกรมจะบรรจุไวดวยเกณฑจําแนกที่มีอยูในผังเคาราง
การจําแนก เมื่อเวลาผานไปจะมีการเพิ่มเกณฑจําแนกใหมๆ เขาไวในผังเคารางการจําแนกและ 
คําจํากัดความ หรือเกณฑสําหรับบางประเภทจําแนกจะไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ขอสังเกต  การที่เปนเชนนี้เทียบเคียงไดกับทะเบียนของรูปลักษณและคําจํากัดความเชิงอรรถที่มีใน
พจนานุกรมแนวคิดระบุคํานิยามรูปลักษณ 

มีการบรรยายวัตถุจําแนกตามเกณฑจําแนกซึ่งจะครอบคลุม ช่ือ คํานิยาม/คําจํากัดความ และลําดับ
อักษรระบุ (identifiers) (รหัส-code) ส่ิงเหลานี้จะถูกลงทะเบียน นอกจากนี้ วัตถุจําแนกอาจจะมีกฎที่
แสดงความสัมพันธที่มีตอวัตถุจําแนกอื่นๆ 
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ตัวอยางเชน การจําแนกวาเปน “Savana” ใน UN LCCS คือ มีทุงหญาเปนลักษณะเดน มีไมยืนตน
หรือไมพุมอยูประปราย นั่นหมายความวา ในการจําแนกวาเปน “Savana” ตองมีทั้งทุงหญาและไม
ยืนตนหรือไมพุมโดยมีทุงหญาเปนลักษณะเดน มีความสัมพันธของทุงหญาและองคประกอบอื่น
เปนลักษณะเดน 

อาจจะมีกฎสัมพันธของรูปทรงเรขาคณิตหรือมาตราสวนกับวัตถุจําแนก ถาวัตถุมีขนาดเล็กเกินไป
จะไมสามารถแสดงใหปรากฏไดในบางมาตราสวน ในบางกรณีตองมีการประสมการจําแนกสอง
ระบบเขาดวยกันเพื่อแกปญหาถาวัตถุมีขนาดเล็กเกินกวาจะปรากฏในแผนที่ได เชน A|B เปนการ
ผสมของ A และ B โดยให A เดน และ B มีเปอรเซ็นตต่ําสุดของพิสัย 

ตัวอยางเชน 1 ตารางกิโลเมตรภาคพื้นดินจะปรากฏที่ขนาด 1 ตารางเซนติเมตรในแผนที่มาตราสวน 
1:100,000 ซ่ึงแสดงไดชัดเจนกวา อยางไรก็ดีวัตถุขนาดเดียวกันบนภาคพื้นดินนี้ จะปรากฏที่ขนาด 
1 ตารางมิลลิเมตร บนแผนที่มาตราสวน 1:1,000,000 ซ่ึงเล็กเกินกวาจะแสดงใหเห็นเปนรูปปดได  

ผังเคารางการจําแนกจะกลายเปนเรื่องยากมากๆได 

ตัวอยางเชน UN FAO LCCS มีผังเคารางการจําแนกโดยอาศัยภาพลักษณภายนอกของพรรณพืช 
(plant physiognomy) ที่ยุงยากซับซอน และกฎเกณฑตางๆ ของสาขาวิชานั้นฝงติดอยูในผังเคาราง
การจําแนก ผังเคารางการจําแนกในสาขาวิชาอื่นอาจจะเปนแบบที่งายกวาหรือยุงยากซับซอนกวาก็ได 

กฎเกณฑที่สัมพันธกับวัตถุจําแนกอาจจะสัมพันธกับลําดับชั้นของผังเคาราง หรือกับความสัมพันธ
ระหวางเกณฑจําแนกตางๆ หรือกับลักษณะเชิงพื้นที่แบบตางๆ สําหรับผังเคารางการจําแนกแบบ
สามัญธรรมดา อาจเปนไปไดที่จะทําการบรรยายกฎเกณฑที่สัมพันธกับเกณฑจําแนกในรูปแบบของ
การบรรยายดวยอักษร (descriptive text) ในผังเคารางการจําแนกแบบซับซอนกวากฎเกณฑที่ใชจะ
ไดรับการบรรยายในรูปแบบที่ประมวลผลไดโดยอัตโนมัติ เชนใชภาษาการโปรแกรม ตัวอยางภาษา
เพื่อการโปรแกรมเชนนี้เปนภาษาการโปรแกรมแบบมีตรรกะและมีการประกาศตัวชัดเจน เรียกวา 
Prolog [8] 
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6.2  Concept of a data dictionary register for a classification scheme (แนวคดิของพจนานุกรม
ขอมูลทะเบียนประเภทจําแนกสําหรับผงัเคารางการจําแนก ) 

พจนานุกรมของรูปลักษณไดรับการบรรยายไวใน ISO 19126 เปนชุดขอมูลการระบุคุณลักษณะ
จําเพาะที่แยกชนิดของรูปลักษณและชนิดของขอมูลเชิงอรรถออกจากกัน ในระบบจําแนกหนึ่งๆ 
วัตถุจําแนกอาจจะนําเสนอเพียงสวนใดสวนหนึ่งในพิสัย (ชวงชั้นขอมูลเชิงอรรถ – attribute space) 
ของชั้นขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) ไมมีการกําหนดเสนเขตชัดเจนที่ช้ีวาเขตจํากัดที่แทจริง
ของรูปลักษณคืออะไร วัตถุจําแนกจะเปนรูปลักษณไดเมื่อมีการจัดสัดสวนชวงชั้นขอมูลเชิงอรรถ
เพิ่มเขาเปนการจําเพาะในคํานิยามของรูปลักษณ เกณฑจําแนกใชสําหรับระบุวัตถุจําแนก เกณฑ
จําแนกเปนคําจํากัดความหรือกฎเกณฑใชสําหรับกําหนดใหวัตถุกลายเปนประเภทจําแนก ชุดขอมูล
เกณฑจําแนกทั้งหมดสําหรับการประยุกตเฉพาะดานเปนพจนานุกรมขอมูลสําหรับการประยุกตดาน
นั้นๆ และจะถูกเก็บไวในทะเบียน 

เกณฑจําแนกบางตัวเพียงประกอบไปดวยคํานิยามใชบรรยายชนิดของวัตถุจําแนก ในขณะที่ตัวอ่ืนๆ 
จะมีรหัสระบุรายการคาขอมูลเชิงอรรถ 

6.3  Management of classifiers through registration  (การจัดการเกณฑจําแนกผานการจด
ทะเบียน)  

ระบบจําแนกอาจจะมีโครงสรางแบบลําดับชั้นที่ตายตัวของการจําแนกแบบนิรนัย (prori) หรือ
อาจจะมีโครงสรางที่ยืดหยุนและยุงยากซับซอนตามแบบการจําแนกแบบอุปนัย (posteriori) แตทั้ง
สองกรณีจะไดรับการกําหนดอยางเจาะจงใหเหมาะกับการประยุกตเฉพาะทางที่จะนําไปใช เมื่อเวลา
ผานไปอาจจะมีการเพิ่มเกณฑจําแนกเขาไปในระบบจําแนก หรือเกณฑจําแนกบางตัวที่มีอยูอาจ
ไดรับการดัดแปลงใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น การจัดการดูแลแบบนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการจด
ทะเบียนชุดขอมูลเกณฑจําแนกอยางเปนระบบ 

การจดทะเบียนชุดขอมูลเกณฑจําแนกมีขอไดเปรียบอีกหลายอยาง โครงสรางทั้งหมดของ 
ระบบจําแนกและผังเคารางสําหรับทะเบียนเกณฑ จะไดรับการจัดทําใหเปนมาตรฐาน  แต
รายละเอียดที่เนนเฉพาะบางอยางของเกณฑจําแนกจะปรากฏอยูในทะเบียน การทําเชนนี้ชวยใหมี
ความยืดหยุน และรองรับจํานวนมหาศาลของเกณฑจําแนกและชนิดของวัตถุจําแนกที่มีอยูใน
คําอธิบายสัญลักษณ (legend) ไดมันยังเอื้อใหชุมชนสารสนเทศที่เปนเจาของผูจัดทําทะเบียน



 
ภาคผนวก ก เอกสาร ISO/DIS 19144-1: 2007 ฉบับภาษาไทย       90 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

สามารถนําไปประยุกตไดตามที่ตองการ ตัวอยางอยูในสวนที่ 2 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ที่
บรรยายโครงสรางและผังเคารางการจดทะเบียนเกณฑจําแนกสําหรับระบบจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) 

6.4  Register structure (โครงสรางทะเบียนประเภทจําแนก) 

6.4.1  Elements of a register (องคประกอบของทะเบียนประเภทจําแนก) 

ทะเบียนประเภทจําแนกจัดใหมีหลักการพื้นฐานสําหรับจัดการประเภทจําแนกในคําอธิบาย
สัญลักษณอยางมีความยืดหยุน ISO 19135 ระบุเปนการจําเพาะวาทะเบียนประเภทจําแนกจะไดรับ
การจัดการอยางไร และสารสนเทศที่จะตองรวมอยูในทุกๆ ขอเสนอสําหรับการลงทะเบียนรายการ
หนึ่งๆ ของสารสนเทศภูมิศาสตร ทะเบียนของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณตองยึดถือตาม 
ISO 19135  

ทะเบียนของประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณเปนทะเบียนประเภทจําแนกแบบหลายสวน 
ตองครอบคลุมถึงคุณสมบัติจําเพาะของ: 

a)  การนิยามเกณฑจําแนก – รหัสและ/หรือช่ือ และการนิยาม 

b)  กฎเกณฑบรรยายความสัมพันธระหวางการจําแนก หรือความสัมพันธของวัตถุจําแนก ชนิดตางๆ 
กับรูปทรงเรขาคณิต 

นอกจากนี้ในแตละรายการที่ลงทะเบียน (registered item) ตองประกอบดวยสารสนเทศที่จําเปนตอ
การจัดการรายการ (item) นั้นๆ เชน ลําดับอักษรระบุของรายการ (item identifier) การจัดการ
สถานภาพ (management status) และสารสนเทศเทาที่เปนไปไดเกี่ยวกับความสัมพันธของรายการ
ตางๆ ในคุณสมบัติจําเพาะจากภายนอก (external specifications) 

6.4.2  Register Schema (ผังเคารางทะเบียน) 

ผังเคารางทะเบียนประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (Legend Class register schema) มีกําเนิด
มาจากผังเคารางทะเบียนใน ISO 19135 และไดแสดงไวใน ภาพที่ 11 ผังเคารางทะเบียนประเภท
จําแนกไดถูกขยายความใหรวมถึงชนิดหนึ่ง (subtype) ของ RE_Register สําหรับทะเบียนประเภท
จํ า แ น ก ใ น คํ า อ ธิ บ า ย สั ญ ลั ก ษ ณ  (CL_ClassifierRegister) ช นิ ด ห นึ่ ง  ( subtype)  ข อ ง 



 
ภาคผนวก ก เอกสาร ISO/DIS 19144-1: 2007 ฉบับภาษาไทย       91 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

RE_RegisteredItem ซ่ึงตรงกับรายการประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (CL_ClassifierItem) 
และชนิดหนึ่ง (subtype) ของ RE_ItemClass ซ่ึงตรงกับรายการประเภทจําแนกในคําอธิบาย
สัญลักษณ (CL_ClassifierItemClass) 
 

 
 

ภาพที่ 11 ผงัเคารางทะเบียนการจําแนก (Classification register schema)  
ท่ีแสดงถึงการเพิ่มเติม ประเภทจําแนก 

6.4.3  Classification Register (ทะเบียนการจําแนก) 

6.4.3.1  CL_ClassificationRegister 

คลาส CL_ClassificationRegister ระบุถึงสารสนเทศเกี่ยวกับตัวทะเบียนประเภทจําแนก คลาส 
CL_ClassificationRegister เปนคลาสยอย (subclass) ของคลาส RE_Register ซ่ึงถูกกําหนดไวใน 
ISO 19135 โดยไดรับชวงสืบทอดขอมูลเชิงอรรถ 6 รายการจาก ISO 19135 และเพิ่มเติมอีก 
3 รายการ ดังแสดงใน ภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 ทะเบียนการจําแนก 
6.4.3.2  name 

ISO 19135 ไดระบุถึงขอมูลเชิงอรรถในรายการ name วาตองมีคุณลักษณะเปนแถวตัวอักษร (string) 
ซ่ึงใชในการระบุวาทะเบียนประเภทจําแนกนี้ไมซํ้ากับทะเบียนใดๆ เลยภายในชุดของทะเบียน
ประเภทจําแนก (registers) ซ่ึงดูแลรักษาโดยเจาของทะเบียน ในกรณีของทะเบียนเกณฑจําแนก 
(classifier register) ขอมูลเชิงอรรถในรายการ name ตองรวมถึงรายการลําดับอักษรระบุ (identifier) 
แจงความจริงวา ทะเบียนประเภทจําแนกนั้นๆ เปนทะเบียนเกณฑจําแนกแบบใด  

ตัวอยางเชน  “LCCS Classifier Register” 

6.4.3.3  contentSummary 

ISO 19135 ไดระบุถึงขอมูลเชิงอรรถในรายการ  contentSummary วาตองเปนแถวตัวอักษร 
(character string) บรรจุถอยแถลงโดยรวมแสดงเจตนาที่รายการนั้นๆ (items) ในทะเบียนประเภท
จําแนก (register) ไดรับการจัดทําขึ้นเพื่ออะไร รวมถึงขอจํากัดใดๆ ที่กําหนดใหทะเบียนประเภท
จําแนก (register) มีขอบเขตเชนนั้น และยังรวมถึงชนิดของการประยุกตตางๆ ซ่ึงรายการนั้นๆ 
(items) ถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง ในกรณีของทะเบียนเกณฑจําแนก (classifier register) ขอมูล
เชิงอรรถในรายการ contentSummar ตองบงบอกวาทะเบียนประเภทจําแนก (register) เปนทะเบียน
เกณฑจําแนก (classifier register)แบบหนึ่งแบบใด  
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ตัวอยางเชน  ขอบเขตของทะเบียนการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Classification Register) ซึ่ง
บรรยายไวในสวนที่ 2 ของมาตรฐานนี้ ควรไดบงบอกวาในทะเบียนประเภทจําแนก (register) นั้นๆ จะมีเนื้อหา
ครอบคลุมคํานิยาม/หลักเกณฑสําหรับการจําแนกสิ่งปกคลุมดินโดยยึดถือตาม ISO 19144-2 

6.4.3.4  uniformResourceIdentifier 

ISO 19135 ไดระบุถึงขอมูลเชิงอรรถในรายการ uniformResourceIdentifier วาตองเอาชุดกรณี
ตัวอยางของคลาส CI_OnLineResource [ISO 19115:2003, B.3.2.5, Row 395] มาเปนคาของมัน 
โดยแตละระเบียนจะบรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรออนไลนที่มีอยูควบคูกับทะเบียนประเภท
จําแนก (registers) นั้นๆ 

ในแตละชุดตองบรรจุอยางนอยหนึ่งกรณีตัวอยางของคลาส CI_OnLineResource ซ่ึงขอมูลเชิงอรรถ
ในรายการ OnLineResource.function จะมีคา “สารสนเทศ (information)” เปน (002) สําหรับกรณี
ตั ว อ ย า ง เ ช น นี้  แ ล ะ เ ป น ค า ต อบสนอ งสอดคล อ ง กั บ ข อ มู ล เ ชิ ง อ ร ร ถ ใ น ร า ย ก า ร 
OnLineResource.linkage ที่ระบุวาทรัพยากรที่จะเอื้อใหเขาถึงสารบัญของทะเบียนประเภทจําแนก 
(registers) ไดสมบูรณในทางใด  

ตัวอยางเชน  “http://www.dgiwg.org/FAD/” และ “http://www.epa.gov/opppmsd1/PPISdata/index.html” 
เปนตัวอยางคาขอมูลเชิงอรรถในรายการ OnLineResource.linkage. 

6.4.3.5  operatingLanguage 

คาขอมูลเชิงอรรถในรายการ operatingLanguage ตองเอามาจากกรณีตัวอยางของคลาส RE_Locale 
[ISO 19135:2005, 8.17] ซ่ึงใชระบุภาษาที่ใช (specify language) ระบุสารสนเทศทองถ่ิน (country 
information) และการใสรหัสตัวอักษรเพื่อจะไดตีความสารบัญของแถวตัวอักษรในทะเบียน
ประเภทจําแนกไดอยางเหมาะสม 

6.4.3.6  version 

ขอมูลเชิงอรรถบอกเงื่อนไขในรายการ version ตองแสดงดวยกรณีตัวอยางของคลาส RE_Version 
[ISO 19135:2005, 8.18] ซ่ึงจะระบุถึงสถานะเดียวไมมีซํ้าตลอดชีพของทะเบียนประเภทจําแนก 
(registers) คาขอมูลเชิงอรรถในรายการ version จะมีได ถาไมมีคาใดๆ ของขอมูลเชิงอรรถใน
รายการ dateOfLastChange (6.4.3.7) 
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6.4.3.7  dateOfLastChange 

ขอมูลเชิงอรรถบอกเงื่อนไขในรายการ dateOfLastChange ใชแสดงดวยกรณีตัวอยางของคลาส
<<Date>> [ISO/TS 19103:2005, 6.5.2.7] และระบุถึงวันที่ที่สถานภาพ [ISO 19135:2005, 8.8.4]
ของรายการในทะเบียนประเภทจําแนกถูกทําการเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุด คาขอมูลเชิงอรรถใน
รายการนี้จะมีได ถาในรายการ version [ISO 19135:2005, 8.2.7] ของขอมูลเชิงอรรถไมมีคาใดๆ 

6.4.3.8  scopeSet 

ขอมูลเชิงอรรถในรายการ scopeSet ตองเปนชุดองคประกอบตางๆ ที่ใชแสดงขอบเขต (scope 
elements) ซ่ึงแสดงไดดวยแถวตัวอักษร (character strings) [ISO 19110 Table B.1, Element 1.2] 
สําหรับบรรยายหัวขอขอบเขตของรายการที่ลงทะเบียน (registered items) ขอมูลเชิงอรรถใน
รายการ scopeSet จะถูกใชเปนฐานสําหรับการสรางคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่เสนอตอระบบ
เครื่องมือสืบคน (search engines) เนื่องจากรูปลักษณภูมิศาสตร (geographic features) ในแบบเดิมๆ 
และวัตถุจําแนก (classified objects) มีคุณสมบัติรวมกันที่วาในทั้งสองสวนนี้จะมีลักษณะเปนภาวะ
นามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริงเชนเดียวกัน องคประกอบจาก ISO 19110 จะถูกใชในที่ที่มี
ความเปนไปไดที่จะบรรยายถึงทะเบียนเกณฑจําแนก (classifier register) เพื่อรักษาไวใหการ
บรรยายไปดวยกันได  

ตัวอยางเชน {“Land Cover”, “Soil”} 

6.4.3.9  fieldOfApplication 

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ fieldOfApplicationSet ตองเปนชุดองคประกอบของ
fieldOfApplicationSet ซ่ึงจะแสดงไดดวยแถวตัวอักษร (string) [ISO 19110:2005, Table B.1, 
Element 1.3] ที่ใชบรรยายวารายการที่ลงทะเบียนมีการนําไปใชประโยชนในดานใด ขอมูลเชิงอรรถ
ในรายการ fieldOfApplicationSet จะใชเปนพื้นฐานสําหรับการสรางคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่
เสนอตอระบบเครื่องมือสืบคน (search engines)  

ตัวอยางเชน {“Agricultural Production”} 
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6.4.3.10  functionalLanguage 

ขอมูลเชิงอรรถแสดงเงื่อนไขในรายการ functionalLanguage ตองเปนแถวตัวอักษร (character 
string) ซ่ึงครอบคลุมคุณสมบัติเฉพาะของระบบสัญกรณ (notational system) ที่ใชสําหรับการนิยาม
อยางเปนทางการของกฎเกณฑที่ใชแสดงความสัมพันธของวัตถุจําแนกตางๆ (classified objects) 
ภายในระบบจําแนก  กฎเกณฑภายในระบบจําแนกคลายคลึงกับการทํางานของรูปลักษณ  
[ISO 19110:2005, Table B.1, Element 1.7] สําหรับวัตถุจําแนกทั้งหมดและการสรางระบบ 
การจําแนก (classification system) ขอมูลเชิงอรรถในรายการ functionalLanguage เปนขอบังคับ
สําหรับระบบจําแนกที่มีกฎเกณฑระบุไวชัดเจนแลว  

ตัวอยางเชน  (Prolog programming language) 

6.4.4  RegisterItem 

6.4.4.1  RE_RegisterItem 

6.4.4.1.1  Classifier Registered Item (รายการเกณฑจําแนกที่ลงทะเบียน) 
คลาส RE_RegisterItem (ภาพที่ 13) ไดระบุเปนการจําเพาะถึงองคประกอบของสารสนเทศที่ถูก
บันทึกสําหรับแตละรายการ (item) ที่อยูในทะเบียนประเภทจําแนก (register) ในแตละรายการจะมี
ขอมูลเชิงอรรถ 9 รายการและมี 2 คลาสที่มีความสัมพันธกัน (associations) อยูดวย 
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ภาพที่ 13 รายการเกณฑจําแนกที่ลงทะเบียน 
 
6.4.4.1.2  itemIdentifier 

ขอมูลเชิงอรรถในรายการ itemIdentifier แสดงดวยคาเลขจํานวนเต็มที่เปนบวก (ไดแก คาที่มากกวา 0)
ซ่ึงจะใชแสดงหนึ่งคาตอหนึ่งรายการ (item) ภายในทะเบียนประเภทจําแนกโดยไมซํ้ากัน (register) 
และมีจุดมุงหมายเพื่อใชสําหรับการประมวลผลสารสนเทศ (information processing) คาในรายการ
นี้ตองถูกกําหนดอยางตอเนื่องตามลําดับที่รายการนั้นๆ ถูกนําเสนอเขาสูทะเบียนประเภทจําแนก 
(register) เมื่อคาใดถูกใชแลวจะนํากลับมาใชอีกไมได 

6.4.4.1.3  name 

ขอมูลเชิงอรรถในรายการ name แสดงดวยแถวตัวอักษรซึ่งประกอบดวยขอมูลที่กระชับและอาน
ออกได ใชแสดงแนวคิดการลงทะเบียน (register) ในแตละขอมูลเชิงอรรถในรายการ name ตอง 

- แสดงออกถึงแนวคิดของรายการนั้นภายใตขอบเขตของประเภทจําแนกรายการหนึ่งๆ 

- แสดงแนวคิดของรายการ (item concept) ดวยสํานวนที่ส้ันกระชับ 
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- name ตองเปนคาคาเดียวภายในทะเบียนไมมีซํ้า ตามกฎเกณฑดังนี้ 

- ในหลายๆ รายการของรายการประเภทจําแนก (item classes) แบบเดียวกันอาจใชคาของ name 
เหมือนกัน แตจะมีเพียงรายการเดียวเทานั้นที่มีสถานภาพ ‘valid’ 

- รายการในรายการประเภทจําแนก (item classes) คนละอยางอาจใชคา name เหมือนกันได 

6.4.4.1.4  status 

ขอมูลเชิงอรรถแสดงที่มาในรายการ status แสดงไดดวยกรณีตัวอยางของคลาส RE_ItemStatus จาก 
ISO 19135:2005 ตารางที่ 2 ที่ระบุสถานะของการลงทะเบียนของคลาส RE_RegisterItem กฎเกณฑ
สําหรับการกําหนดคาของคลาส  RE_ItemStatus ได รับการบรรยายเปนขอบังคับหนึ่ งใน  
ISO 19135:2005, 8.8.4 

6.4.4.1.5  dateAccepted  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงเงื่อนไขในรายการ dateAccepted ตองระบุเปนการจําเพาะถึงวันที่ที่มี 
การยอมรับการนําเสนอใหเพิ่มรายการลงในทะเบียนประเภทจําแนก โดยเงื่อนไขขอจํากัดได
บรรยายไวใน ISO 19135:2005, 8.8.5.  

6.4.4.1.6  dateAmended  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงเงื่อนไขในรายการ dateAmended ตองระบุเปนการจําเพาะถึงวันที่ที่นําเสนอให
รายการถูกแทนที่หรือถอดถอนไดรับการยอมรับ โดยเงื่อนไขขอจํากัดไดบรรยายไวใน 
ISO 19135:2005, 8.8.6.  

6.4.4.1.7  definition   

ขอมูลเชิงอรรถในรายการ definition แสดงดวยแถวตัวอักษรซึ่งประกอบดวยคํานิยามของแนวคิดที่
ฝงตัวอยูในรายการนั้น และแสดงดวยภาษาปฏิบัติการ (operating language) ของทะเบียนประเภท
จําแนก ส่ิงจําเปนสําหรับการอางอิงนิยามที่ไดมาจากแหลงภายนอกไดแสดงไวใน ISO 19135:2005, 
8.8.7 
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6.4.4.1.8  description  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ description แสดงดวยแถวตัวอักษรซึ่งประกอบดวยคํา
บรรยายของแนวคิดที่ฝงตัวอยูในรายการนั้นและแสดงดวยภาษาปฏิบัติการ (operating language) 
ของทะเบียนประเภทจําแนก การบรรยายตองใชขอความแสดงสภาพธรรมชาติ คุณสมบัติ ขอบเขต 
หรือคุณภาพที่ไมใชสาระสําคัญ (non-essential qualities) ของแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงจากรายการ แต
ไมไดระบุเปนการจําเพาะดวยองคประกอบของนิยาม 

6.4.4.1.9  fieldOfApplication  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ fieldOfApplication แสดงไดดวยชุดองคประกอบของ 
fieldOfApplication ที่แสดงเปนแถวตัวอักษร แตละรายการควรบรรยายวาจะใชประโยชนของ
รายการนั้นในทางใด fieldOfApplication อาจถูกใชเปนพื้นฐานสําหรับการสรางคําอธิบายขอมูล 
(metadata) ที่เสนอตอระบบเครื่องมือสืบคน (search engines) 

ตัวอยางเชน “Agricultural Production” 

6.4.4.1.10  alternativeExpressions 

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ alternativeExpression แสดงไดดวยชุดองคประกอบที่
แสดงเปนแถวตัวอักษร แตละรายการควรระบุเปนการจําเพาะถึงชื่อทางเลือกและสารสนเทศที่เลือก
เพิ่มขึ้นเฉพาะถิ่น (locale) ที่แตกตางไปจากรายการนั้นในทะเบียน ในชุดกรณีตัวอยางของคลาส 
RE_AlternativeExpression จะมี 2 กรณีตัวอยาง ที่มีคาเฉพาะถิ่นเหมือนกันไมได 

6.4.4.2  CL_ClassificationLegendItem  

6.4.4.2.1  Classification Legend Item (รายการคําอธิบายสัญลักษณของการจําแนก) 

คลาส CL_ClassificationlegendItem ไดระบุเปนการจําเพาะถึงสารสนเทศที่ เกี่ยวกับรายการ
คําอธิบายสัญลักษณ (legend item) ในทะเบียนเกณฑจําแนก (classifier register) คลาสนี้เปนการ
บรรยายของรายการคําอธิบายสัญลักษณ (legend item) จริงๆ ที่ไดลงทะเบียน คลาสนี้ยังไดเพิ่มเติม
ขอมูลเชิงอรรถ 2 รายการกับคลาส RE_RegisterItem 

6.4.4.2.2  code  
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ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ code แสดงดวยคาเลขจํานวนเต็มที่เปนบวก ซ่ึงจะใชแสดง
ถึงรายการทะเบียนประเภทจําแนกในสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูลนอกขอบเขตของทะเบียน
ประเภทจําแนก code แตละ code จะใชเฉพาะกับหนึ่งรายการที่มีสถานภาพ “valid” อยูในขอบเขต
ของคลาสยอย (subclass) ของคลาส CL_ClassificationLegendItem อาจมีมากกวาหนึ่งรายการที่ใช 
code เหมือนกัน แตจะมีคาสถานภาพเปนอยางอื่น  

code หนึ่งๆ เปนกระบวนการทางสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใชแสดง ในขณะที่ name  
[ISO 19135:2005, 10.8.3] เปนการใชแสดงที่มีการเขาถึงโดยมนุษย นั่นเปนความสัมพันธแบบหนึ่ง
ตอหนึ่งระหวางคาของขอมูลเชิงอรรถ name และขอมูลเชิงอรรถ code ของรายการในทะเบียน
ประเภทจําแนก เพราะฉะนั้นขอมูลเชิงอรรถ name ในคลาส CL_ ClassificationLegendItem และ
ขอมูลเชิงอรรถ code ในคลาส ClassificationLegendItem อาจใชแทนกัน เพื่อใชแสดงถึงรายการใน
ทะเบียนประเภทจําแนกที่เหมือนกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขอสังเกต  itemIdentifier หนึ่งๆ [ISO 19135:2005, 10.8.2] จะใชแสดงเฉพาะเพียงกับหนึ่งรายการภายใน
ทะเบียนประเภทจําแนก (register) หนึ่งๆ และแตกตางจาก code ซึ่งใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลนอกขอบเขตของ
ทะเบียนประเภทจําแนก (register) นั้นๆ 

6.4.4.2.3  alphaCode  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ alphaCode แสดงไดดวยแถวตัวอักษรของตัวระบุซ่ึง
กระชับและไมจําเปนตองอานออกได ซ่ึงใชแสดงรายการทะเบียนประเภทจําแนกในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลนอกขอบเขตของทะเบียนประเภทจําแนก (register) แตละ alphaCode จะใชแสดงเฉพาะเพียง
กับหนึ่งรายการที่มีสถานภาพ “valid” ในขอบเขตของคลาสยอย(subclass) ของคลาส 
CL_ClassificationLegendItem รายการที่เพิ่มเติมอื่นๆ อาจรวมกันใช code ที่เหมือนกันแตมีคา
สถานภาพเปนอยางอื่น 

6.4.4.3  CL_ClassificationRuleItem  

6.4.4.3.1  Classification Rule Item  

คลาส CL_ClassificationlegendItem ไดระบุเปนการจําเพาะถึงสารสนเทศที่ เกี่ยวกับรายการ
กฎเกณฑในทะเบียนเกณฑจําแนก (classifier register) คลาสนี้เปนคําบรรยายถึงกฎเกณฑที่ใช
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บรรยายความสัมพันธระหวางรายการตางๆ ในทะเบียนคําอธิบายสัญลักษณ (legend items) และได
เพิ่มเติมขอมูลเชิงอรรถ 1 รายการใหกับคลาส RE_RegisteredItem 

6.4.4.3.2  code  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือก code ตองเปนคาเลขจํานวนเต็มที่เปนบวกใชแสดงถึงรายการของ
กฎเกณฑการจําแนกที่ลงทะเบียนไว (registered classification rule item) ในสวนของการ
แลกเปลี่ยนขอมูลนอกขอบเขตของทะเบียนประเภทจําแนก (register) แตละ code ตองแสดงเฉพาะ
เพียงกับหนึ่งรายการที่มีสถานภาพ  “valid” ในขอบเขตของคลาสยอย  (subclass) ของคลาส 
CL_ClassificationRuleItem รายการเพิ่มเติมอื่นๆ อาจใชรวม code เดียวกันไดแตมีคาสถานภาพเปน
อยางอื่น 
6.4.4.3.3  alphaCode  

ขอมูลเชิงอรรถแสดงทางเลือกในรายการ alphaCode แสดงไดดวยแถวตัวอักษรของตัวระบุซ่ึง
กระชับและไมจําเปนตองอานออกได ซ่ึงใชแสดงรายการทะเบียนประเภทจําแนกในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลนอกขอบเขตของทะเบียนประเภทจําแนก (register) แตละ alphaCode จะใชแสดงเฉพาะเพียง
กับหนึ่งรายการที่มีสถานภาพ “valid” ในขอบเขตของคลาสยอย (subclass) ของคลาส 
CL_ClassificationRuleItem รายการเพิ่มเติมอื่นๆ อาจใชรวม code เดียวกันไดแตมีคาสถานภาพเปน
อยางอื่น 

6.4.5  ItemClass   

6.4.5.1  RE_ItemClass  

คลาส RE_ItemClass (ภาพที่ 14) ไดระบุเปนการจําเพาะถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการประเภท
จําแนกของเกณฑจําแนกในทะเบียนเกณฑจําแนก คลาสนี้เปนการบรรยายวาอะไรที่สามารถ
ลงทะเบียนได รายการตางๆ ที่ไดลงทะเบียนจะถูกแสดงเหมือนคลาสยอย (subclasses) ของคลาส 
RE_ItemClass และตองประกอบดวยคลาส  CL_ClassificationLegendClass และคลาส 
CL_ClassificationRulesClass  

เนื่องจากเกณฑจําแนก (classifier) ถูกใชในการแบงชวงหาง (พิสัย) ของขอมูลเชิงอรรถของ 
ช้ันขอมูลแบบวิยุต (discrete coverage) มันจึงสัมพันธกับชนิดของรูปลักษณตามที่ไดบรรยายไวใน 
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[ISO 19110] คลาส CL_ClassificationRulesClass บรรยายความสัมพันธระหวางเกณฑจําแนกหรือ
ระหวางเกณฑจําแนกถึงรูปทรงเรขาคณิต (geometry) ดังแสดงในภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 รายการประเภทจําแนกของเกณฑจําแนก 

 

6.4.5.2  Item class for legend classes 

รายการประเภทจําแนก (item class) สําหรับประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 
ตองเปนกรณีตัวอยางของคลาส RE_ItemClass [ISO 19135] ซ่ึงตองกําหนดคาขอมูลเชิงอรรถดังนี้ 

คาของขอมูลเชิงอรรถในรายการ name:CharacterString ตองเปน “Legend Class” 

คาของขอมูลเชิงอรรถในรายการ technicalStandard:CI_Citation ตองเปน  

a)  title:CharacterString = “ISO 19144-1:2007, Geographic information – Classification Systems – 
Part 1, Classification system structure”, 

b)  alternateTitle:CharacterString = “ISO 19144-1:2007”, 

c)  date:CI_Date:  
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1)  date:Date = TBD2),   

2)  dateType:CI_DateTypeCode = “publication”. 

6.4.5.3  Item class for rules classes  

รายการประเภทจําแนก (item class) สําหรับประเภทจําแนกกฎเกณฑของ (rules class) ตองเปนกรณี
ตัวอยางของคลาส RE_ItemClass [ISO 19135] ซ่ึงควรจะกําหนดคาขอมูลเชิงอรรถดังนี้ 

คาของขอมูลเชิงอรรถในรายการ name:CharacterString ตองเปน “Rules Class” 

คาของขอมูลเชิงอรรถในรายการ technicalStandard:CI_Citation ตองเปน  

a)  title:CharacterString = “ISO 191144-1:2007, Geographic information – Classification Systems 
- Part 1, Classification system structure”,  

b)  alternateTitle:CharacterString = “ISO 19144-1:2007”,  

c)  date:CI_Date:  

1)  date:Date = TBD3),  

2)  dateType:CI_DateTypeCode = “publication”. 

6.4.5.4  alternativeLanguages  

เพื่อที่จะสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรมและภาษาพูด รายการตางๆ ใน
ทะเบียนประเภทจําแนกโดยลําพังแลวจะเอื้อใหมีองคประกอบของสารสนเทศในภาษาอื่นๆ 
เพิ่มเติมขึ้นจากภาษาปฏิบัติการของทะเบียนประเภทจําแนก  ขอมูลเชิงอรรถในรายการ 
alternativeLanguages ควรจะแสดงดวยชุดกรณีตัวอยางของคลาส RE_Locale [ISO 19135:2005, 8.17]  
แตละรายการระบุเปนการจําเพาะเฉพาะถิ่นที่เพิ่มเติมเขามาใหใชเฉพาะกับรายการในทะเบียน
ประเภทจําแนก สมาชิกทุกสมาชิกในชุดอยางนอยที่สุดตองถูกใชโดย รายการหนึ่งในทะเบียน
                                                                 

2) จะไดรับการกําหนดตามวันที่เอกสารฉบับนี้ตีพิมพ (To be determined upon publication of this document.) 
3) จะไดรับการกําหนดตามวันที่เอกสารฉบับนี้ตีพิมพ (To be determined upon publication of this document.) 
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ประเภทจําแนก เฉพาะถิ่น ของคลาส alternativeExpression ทุกคลาส [ISO 19135:2005, 8.8.10]  
ที่ถูกใชโดยรายการใดๆ ก็ไดที่มีอยูในทะเบียนประเภทจําแนกตองรวมอยูในคลาส RE_Locales  
ชุดนี้ขอมูลเชิงอรรถนี้เอื้อใหมีความยอเฉพาะถิ่นหลายทางเลือกที่ถูกใชโดยรายการตางๆ ใน
ทะเบียนประเภทจําแนก ดูใน ISO 19135:2005, 8.15 สําหรับสารสนเทศเพิ่มเติม 
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Annex A 
(normative) 

      Abstract test suite 

A.1  Introduction (บทนํา) 

ภาคผนวกบรรทัดฐานนี้นําเสนอบทคัดยอชุดทดสอบสําหรับประเมินการไดมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากลฉบับนี้ บทคัดยอชุดทดสอบประกอบดวย มอดูลทดสอบสําหรับระบบจําแนก (A.2) 
มอดูลทดสอบสําหรับทะเบียนเกณฑจําแนก (A.3) และมอดูลทดสอบสําหรับรูปแบบการแสดงผล
การจําแนก (A.4) 

A.2  Conformance of a classification system (การไดมาตรฐานของระบบจําแนก) 

A.2.1  Constraint on feature types in a classification system (ขอบังคับตอชนิดของรูปลักษณใน
ระบบจําแนก) 

a) ความมุงหมายในการทดสอบ: พิสูจนวาการประยุกตผังเคารางหรือสังเขปความ ซ่ึงนํามาใชกับ
ประเภทจําแนกหรือใชทําการรวมองคประกอบตางๆในมาตรฐานฉบับนี้ ไดใชบังคับกับชนิด
ของรูปลักษณแบบตางๆที่สรางขึ้นมาเปนสวนหนึ่งของระบบจําแนก 

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจชุดของชนิดตางๆของรูปลักษณเพื่อใหแนใจวามันมีลักษณะ
เชนเดียวกับที่อนุญาตไวในระบบจําแนก โดยทําใหแนใจวาจะสามารถบรรยายชนิดของ
รูปลักษณตามแบบเกณฑจําแนกที่กําหนดในระบบจําแนก 

c) อางอิง: ISO 19144-1, 5.5 and 5.3 

d) ชนิดการทดสอบ: ความสามารถ (Capability) 
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A.3  Conformance of a register of classifiers (การไดมาตรฐานของทะเบียนเกณฑ
จําแนก) 

A.3.1  Classifier register schema (ผังเคารางทะเบียนเกณฑจําแนก) 

a) ความมุงหมายในการทดสอบ: พิสูจนวาทะเบียนเกณฑจําแนกสําหรับระบบจําแนกไมขัดกับผัง
เคารางการจดทะเบียนที่กําหนดไวใน ISO 19135 และเพิ่มกรณีประเภทจําแนก 
CR_ClassifierRegister, CR_ClassifierRegisteredItem และ CR_ClassifierItemClass 

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจเอกสารของผังเคารางตัวทะเบียน 

c) อางอิง: ISO 19144-1 

d) ชนิดการทดสอบ: ความสามารถ (Capability) 

A.4  Conformance for representation of classification results (การไดมาตรฐานของ
รูปแบบการเสนอผลจําแนก) 

A.4.1  Discrete surface coverage classification system (ระบบจําแนกชั้นขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต) 

a) ความมุงหมายในการทดสอบ: พิสูจนวาการประยุกตผังเคารางหรือสังเขปความ ซ่ึงนํามาใชกับ
ประเภทจําแนกหรือใชทําการรวมองคประกอบตางๆในมาตรฐานฉบับนี้ เปนการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่วามันไดเพิ่มกรณีตัวอยางคลาส CV_DiscreteCoverage และที่วามันไดเพิ่มกรณี
ตัวอยางของคลาส CV_SurfaceValuePair ดวยขอมูลเชิงอรรถในรูป คา (value) และ รูปทรง
เรขาคณิต(geometry) กับจัดใหขอมูลเชิงอรรถรูปทรงเรขาคณิตเปนแบบ GM_surface 

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจเอกสารของการประยุกตผังเคารางหรือสังเขปความ 

c) อางอิง: ISO 19144-1, 5.5 

d) ชนิดการทดสอบ: ความสามารถ (Capability) 

A.4.2  Discrete grid coverage classification system (ระบบจําแนกชั้นขอมูลกริดแบบวิยุต) 
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a) ความมุงหมายในการทดสอบ: พิสูจนวาการประยุกตผังเคารางหรือสังเขปความ ซ่ึงนํามาใชกับ
ประเภทจําแนกหรือใชทําการรวมองคประกอบตางๆในมาตรฐานฉบับนี้ เปนการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่วามันไดเพิ่มกรณีตัวอยางคลาส CV_DiscreteCoverage และที่วามันไดเพิ่มกรณี
ตัวอยางของคลาส CV_GridPointValuePair ดวยขอมูลเชิงอรรถในรูป จุด (point ) โดยจัดให
เปนแบบคลาส CV_GridPoint  และเพิ่มกรณีตัวอยางของคลาส CV_GridValueMatrix ดวย
ขอมูลเชิงอรรถในรูป values, sequenceRule และ startSequence   

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจเอกสารของการประยุกตผังเคารางหรือสังเขปความ 

c) อางอิง: ISO 19144-1, 5.5 

d) ชนิดการทดสอบ: ความสามารถ (Capability) 

A.4.3  Classifier Legend (เกณฑจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ) 

a) ความมุงหมายในการทดสอบ: พิสูจนวาคําอธิบายสัญลักษณเปนการคัดเลือกชุดของเกณฑ
จําแนกจากเกณฑจําแนกทั้งหมดที่นาจะมีอยูในระบบ 

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจเอกสารคําอธิบายสัญลักษณเพื่อใหแนใจวาองคประกอบทั้งหมด
ลงรอยกับกฎเกณฑที่มีอยูในระบบที่ใชสําหรับการจําแนก 

c) อางอิง: ISO 19144-1, 5.2 

d) ชนิดการทดสอบ: ความสามารถ (Capability) 
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Annex B 

(Informative) 

A Priori and A Posteriori classification systems 

การจําแนกสามารถกระทําได 2 วิธี คือ แบบนิรนัยและแบบอุปนัย ในระบบการจําแนกแบบนิรนัย 
ประเภทจําแนกจะแสดงภาวะนามธรรมของสิ่งที่ปรากฏอยูจริง แนวคิดแบบนิรนัยจะตั้งอยูบน
พื้นฐานของการนิยามระบบการจําแนกที่ถูกพัฒนาขึ้นกอนการเก็บรวบรวมขอมูลในสิ่งที่จะ
ประยุกตใช หมายความวา การประสมกันของเกณฑวินิจฉัยในทุกทางที่เปนไปไดจะตองไดรับการ
ดําเนินการกอนการจําแนก วิธีนี้ไดมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางในอนุกรมวิธานพืชและ 
ปฐพีศาสตร (ตัวอยางเชน การปรับปรุงทบทวนคําอธิบายสัญลักษณของแผนที่ดินระดับโลก (FAO, 
1988)[5] และอนุกรมวิธานดินของ USDA (United States Soil Conservation Service, 1975) [6]  
ขอไดเปรียบหลักของการจําแนกแบบนิรนัย คือ ประเภทจําแนกไดรับการจัดทําเปนมาตรฐานอิสระ
จากพื้นที่และวิธีการที่นําไปใช อยางไรก็ตาม ขอเสียเปรียบของวิธีนี้ คือ ไมยืดหยุน เมื่อตัวอยางจาก
ภาคสนามบางตัวอยางอาจจะไมสามารถจัดเขาเปนหนึ่งของประเภทจําแนกที่ไดกําหนดไวกอน 

การจําแนกแบบอุปนัยจะมีปฐมแนวคิดตางออกไปตรงที่มีวิธีการจําแนกที่เปนอิสระจากประเภท
จําแนกที่ไดกําหนดไวกอน แนวคิดแบบอุปนัยจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการกําหนดประเภทจําแนก
ภายหลังจากการจัดกลุมที่ใชลักษณะที่มีความเหมือนหรือไมเหมือนของตัวอยางที่เก็บรวบรวมจาก
ภาคสนาม วิธีการ Braun-Blanquet ไดมีการนําไปใชในดานพืชศาสตร (มีวิธีการจําแนกตนไมโดย
การรวบรวมสปชีสทั้งหมด เพื่อจัดกลุมตัวอยางเปนกลุมของสังคมพืช (Kuechler and Zonneveld, 
1988) อันนี้ถือเปนตัวอยางหนึ่งของวิธีนี้ ขอไดเปรียบของการจําแนกแบบนี้ คือ มีความยืดหยุนและ
สามารถปรับเปลี่ยนได เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ตายตัวอยางการจําแนกแบบนิรนัย แนวคิดแบบ
อุปนัยจะแสดงนัยถึงการวางหลักครอบคลุมแบบทั่วไปที่นอยที่สุด (minimum of generalization)การ
จําแนกแบบนี้จะเขาไดดีกวากับขอมูลจากการสังเกตในสนามจากพื้นที่เฉพาะ อยางไรก็ตาม ใน
ขณะเดียวกันการจําแนกแบบอุปนัยนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่เฉพาะที่บรรยายถึง และการจําแนกแบบนี้จะ
ไดรับการปรับเขากับสภาพประจําถ่ิน มันจึงไมสามารถใชกําหนดประเภทจําแนกมาตรฐานได การ
จัดกลุมตัวอยางเพื่อกําหนดประเภทจําแนกสามารถกระทําไดหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว
เทานั้น และความเกี่ยวเนื่องของเกณฑที่วางไวแนนอนในพื้นที่เฉพาะจะถูกจํากัดเมื่อนําไปใชใน
พื้นที่อ่ืนๆ หรือในภูมิภาคอื่นที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจนทางดานภูมิศาสตร แมวาวิธีการ
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จําแนกแบบอุปนัยจะไมสามารถกําหนดประเภทจําแนกมาตรฐานไวกอน แตมันสามารถตั้ง
กฎเกณฑมาตรฐานสําหรับสรางประเภทจําแนกได  

ตัวอยางตอไปนี้แสดงแนวคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัย 

ภาพที่ B.1 แสดงการประยุกตใชผังเคารางการจําแนกโดยใชความตอเนื่องของ 2 เกรเดียนตของ 
คาขอมูลเชิงอรรถ การจัดกลุมแบบ 3x3 คือ ชุดตางๆ ที่ใชแสดงคาขอมูลเชิงอรรถที่ประกอบดวย
รูปราง (วงกลมและสามเหลี่ยม) และสี (ดําและขาว) รูปรางแสดงเกรเดียนตหนึ่งและสีแสดงอีก 
เกรเดียนตหนึ่ง เหลานี้เปนการจัดระเบียบเกรเดียนตใหเขาสูเมทริกซ 2 มิติ ที่ใชแสดงความตอเนื่อง
จากสามเหลี่ยมบริสุทธิ์ (ไมมีวงกลมเจือปน) ไปสูวงกลมบริสุทธิ์ (a ถึง l) และจากสีขาวบริสุทธิ์ 
(ไมมีสีดําเจือปน) ไปสูสีดําบริสุทธิ์ (1 ถึง 10) คําอธิบายสัญลักษณบนพื้นฐานของชุดขอมูลเชิงอรรถ
ในภาพที่ B.1 จะบรรจุทุกรูปแบบการประสมกันของคาขอมูลเชิงอรรถทั้งหมด ในบางสถานการณ
จะไมสามารถสรางคําอธิบายสัญลักษณที่รวบรวมทุกรูปแบบที่จะเปนไปไดของการประสมกันของ
คาขอมูลเชิงอรรถ เพราะวารูปแบบการประสมกันมีมากมายเกินไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ B.1 การนําเสนอภาวะนามธรรมของการจําแนกที่ประกอบดวยความตอเนื่องของ  

2 เกรเดียนต: วงกลมและสามเหลี่ยมในสีดาํและขาวซึ่งแสดงสภาวะรูปธรรมในสนาม  
(จาก Kuechler and Zonneveld, 1988) 

ภาพท่ี B.2 แสดงสภาพในสนาม (สภาพความเปนจริง) สําหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตรแบบหนึ่ง 
ขอสังเกต คือ มีการซ้ําซอนบางสวนในภาพที่ B.2 ซ่ึงมีการประสมกันในแบบเฉพาะของรูปรางและ
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สีมากกวาหนึ่งกรณีตัวอยาง และทําใหรูปแบบการประสมกันเทาที่จะเปนไปไดทั้งหมดไมเกิดขึ้น 
คําอธิบายสัญลักษณบนฐานของชุดแสดงคาขอมูลเชิงอรรถในภาพที่ B.1 จะบรรจุเฉพาะรูปแบบการ
ประสมกันของคาขอมูลเชิงอรรถที่ปรากฏจริงในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเฉพาะแบบ  พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรแบบอื่นอาจจะบรรจุรูปแบบการประสมกันแบบอื่นบางแบบ และคําอธิบายสัญลักษณที่
พัฒนาขึ้นตามพื้นฐานชุดแสดงคาขอมูลเชิงอรรถจากภาพที่ B.2 เพียงอยางเดียวอาจไมสามารถใชได
กับทุกกรณีที่ปรากฏในพื้นที่ทางภูมิศาสตรแบบอื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ B.2 สภาวะรูปธรรมในภาคสนามในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  
(จาก Kuechler and Zonneveld, 1988) 

ภาพที่ B.3 แสดงตัวอยางดวยภาพการเปรียบเทียบระหวางผังเคารางการจําแนกแบบนิรนัยและแบบ
อุปนัย 
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ภาพที่ B.3 ตัวอยางการจําแนกแบบนิรนยัและแบบอุปนยัท่ีสัมพันธกับสภาวะรูปธรรมในสนาม 

(ดัดแปลงจาก Kuechler and Zonneveld, 1988) 
 

 

 

  ตัวอยางทั่วไปของการจําแนกแบบนิรนัย บนพื้นฐาน
ของ 4 ประเภทจําแนก (รูปสามเหลี่ยมสีดําและสีขาวและ 
รูปวงกลมสีดําและสีขาว) ใชแสดงแทนสภาพพื้นที่ในสนาม 

  เนื่องจากลักษณะหลากหลายของประเภทจําแนก ผูใช
จะถูกบังคับใหกําหนดประเภทจําแนกหนึ่งในรอยทางที่จะ
เปนไปไดในสนามใหกลายเปนหนึ่งในสี่ของประเภทจําแนกที่
เขากันไดมากที่สุด ซ่ึงอาจจะสงผลใหประเภทจําแนกที่เลือกไม
เหมาะสมที่จะแสดงสภาพความเปนจริง 
 

  ตัวอยางของการจําแนกแบบอุปนัย ประเภทจําแนกจะ
มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนามมากกวา
(พื้นที่ภายในสี่เหล่ียมผืนผาสีฟา) แตพื้นที่ที่ถูกบรรยายจะเปน
เพียงบางสวนของพื้นที่ทั้งหมด 
 

การจําแนกแบบนิรนัยกับแบบอุปนัย 
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มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 
มาตรฐานอื่นที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007 มีอยูหลาย

มาตรฐาน (ซ่ึงกลาวไวในบทที่ 4) จึงไดทําการรวบรวมสาระในเอกสารมาตรฐานฉบับอื่นที่อางถึง 
โดยระบุหนา หัวขอและรูปที่อางถึง พรอมดวยคําอธิบายไวดังนี้ 

• สาระที่อางถึง คือ Domain หนา 2 ,หัวขอ 4.1.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123, หนา 3, หัวขอ 4.1.6 

4.1.6  domain  
  well-defined set 
  NOTE  Domains are used to define the domain set and range set of attributes, operators 
and functions. 

• สาระที่อางถึง คือ feature หนา 3,หัวขอ 4.1.8 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 2, หัวขอ 4.1 

4.1  feature  
  abstraction of real world phenomena  
  EXAMPLE  The phenomenon named 'Eiffel Tower' may be classified with other similar 
phenomena into a feature type 'tower'.   
  NOTE  A feature may occur as a type or an instance. Feature type or feature instance 
should be used when only one is meant 

• สาระที่อางถึง คือ feature attribute หนา 3,หัวขอ 4.1.9 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 1910 หนา 2, หัวขอ 4.12 

4.12  feature attribute 
  characteristic of a feature 
  EXAMPLE 1  A feature attribute named "colour" may have an attribute value "green" 
which belongs to the data type "text". 
  EXAMPLE 2  A feature attribute named "length" may have an attribute value '82.4" 
which belongs to the data type "real" 
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 NOTE 1  A feature attribute has a name, a data type and a value domain associated lo it. 
A feature attribute for a feature instance also has an attribute value taken from the value domain. 
  NOTE 2  In a feature catalogue, a feature attribute may include a value domain but does 
not specify attribute values for feature instances 

• สาระที่อางถึง คือ identifier หนา 3, หัวขอ 4.1.11 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 2, หัวขอ 4.1.5 

4.1.5  identifier 
  linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently 
identifying that with which it is associated [adapted from ISO/IEC 11179-3] 

• สาระที่อางถึง คือ item class หนา 3, หัวขอ 4.1.12 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 2, หัวขอ 4.1.6 

4.1.6  item class 
  set of items with common properties 
  NOTE  Class is used in this context to refer to a set of instances, not the concept 
abstracted from that set of instances. 

• สาระที่อางถึง คือ Range หนา 4, หัวขอ 4.1.15 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 13, หวัขอ 5.1.3 

5.5.3  Range 
  The association Range shall link the set of CV_AttributeValues to the CV_Coverage that 
has the set as its range (5.3.12). In the case of a discrete coverage, the multiplicity of 
CV_Coverage.rangeElement equals that of CV_Coverage.domainElement. In other words, there is 
one instance of CV_AttributeValues for each instance of CV_DomainObject. Usually, these are 
stored values that are accessed by the evaluate operation. In the case of a continuous coverage, 
there is a transfinite number of instances of CV_AttributeValues for each CV_DomainObject. A 
few instances may be stored as input for the evaluate operation, but most are generated as needed 
by that operation. 
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• สาระที่อางถึง คือ Range หนา 4, หัวขอ 4.1.15 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 13, หวัขอ 5.1.3 

5.3.12  Range  ISO 19123:2005(E) 
  The association Range shall link the CV_Coverage to the set of CV_AttributeValues in 
the range. The range of a CV_Coverage shall be a homogeneous collection of records. That is, the 
range shall have a constant dimension over the entire domain, and each field of the record shall  
provide a value of the same attribute type over the entire domain. 
              NOTE  This International Standard does not specify how the Domain and Range 
associations are to be implemented. The relevant data may be generated in real time, it may be 
held in persistent local storage, or it may be electronically accessible from remote locations. 

• สาระที่อางถึง คือ register หนา 4, หัวขอ 4.1.16 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 2, หัวขอ 4.1.9 

4.1.9  register 
 set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated 
items 

• สาระที่อางถึง คือ registration หนา 4, หัวขอ 4.1.18 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 2, หัวขอ 4.1.12 

4.1.12  registration 
 assignment of a permanent, unique, and unambiguous identifier to an item [adapted from 
Annex E of the ISO/IEC JTC 1 Procedures] 

• สาระที่อางถึง คือ registry หนา 4, หัวขอ 4.1.17 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 2, หัวขอ 4.1.13 

4.1.13  registry 
  information system on which a register is maintained [adapted from ISO/IEC 11179-3] 

• สาระที่อางถึง คือ technical standard หนา 4, หัวขอ 4.1.18 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 2, หัวขอ 4.1.19 

4.1.19 technical standard 
  standard containing the definitions of item classes requiring registration [adapted from 
Annex E of the ISO/IEC JTC 1 Procedures] 
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• สาระที่อางถึง คือ Unified Modeling Language (UML) หนา 4,หัวขอ 4.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

4.2  UML terms The following are UML terms that are adapted from ISOIIEC 19501 
  4.2.1  actor coherent set of roles that users of use cases play when interacting with these 
use cases 
  NOTE  An actor may be considered to play a separate role with regard to each use case 
with which it communicates. 
  4.2.2  aggregation  special form of association that specifies a whole-part relationship 
between the aggregate (whole) and a component part 
  NOTE  See composition. 
  4.2.3  association  semantic relationship between two or more classifiers that specifies 
connections among their instances 
  NOTE  A binary association is an association among exactly two classifiers (including the 
possibility of an association from a classifier to itself). 
  4.2.4  attribute  feature within a classifier that describes a range of values that instances 
of the classifier may hold 
  NOTE 2  'feature" used in this definition is the UML meaning of the term and is not 
meant as defined in 4.1 of this Technical Specification. 
  4.2.5  behaviour  observable effects of an operation or event, including its results 
  4.2.6  cardinality  number of elements in a set 
  NOTE  Contrast: multiplicity. 
  4.2.7  class  description of a set of objects that share the same attributes, operations, 
methods, relationships and semantics 
  NOTE  A class may use a set of interfaces to specify collections of operations it provides 
to its environment. See: interface 
             4.2.8  classifier  mechanism that describes behavioural and structural features 
  NOTE  Classifiers indude interfaces, classes, datatypes, and components. 
             4.2.9  component modular, deployable, and replaceable part of a system that encapsulates 
implementation and exposes a set of interfaces 
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• สาระที่อางถึง คือ Unified Modeling Language (UML) หนา 4,หัวขอ 4.3  (ตอ)  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101. หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

 NOTE  A component represents a physical plece of Implementation of a system. lncludlng 
sobare code (source. blnary or executable) or equ~valentsuch as scr~pts or command hles  
 4.2.10  composition  form of aggregation which requires that a pad instance be included 
in at most one composite at a time, and that the composite object is responsible for the creation 
and destruction of the parts  
 NOTE  Parts with non-fixed multiplicity may be created after the composite itself, but 
once created they live and die with it (i.e. they share lifetimes). Such parts can also be explicitly 
removed before the death of the composite. Composition may be recursive. Synonym: composite 
aggregation. 
 4.2.11  constraint  semantic condition or restriction 
 NOTE  Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined. 
Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML. See: tagged value, stereotype. 
 4.2.12  dependency  relationship between two modeling elements, in which a change to 
one modeling element (the independent element) will affect the other modeling element (the 
dependent element) 
 4.2.13  generalization  taxonomic relationship between a more general element and a 
more specific element that is fully consistent with the more general element and contains 
additional information 
 NOTE  An instance of the more specific element may be used where the more general 
element is allowed. See: inheritance. 
 4.2.14  inheritance  mechanism by which more specific elements incorporate structure 
and behaviour of more general elements related by behavior 
 NOTE  See generalization. 
 4.2.15  instance  entity that has unique identity, a set of operations can be applied to it, 
and state that stores the effects of the operations 
 NOTE  See: object. 
 4.2.16  interface  named set of operations that characterize the behaviour of an element 
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• สาระที่อางถึง คือ Unified Modeling Language (UML) หนา 4,หัวขอ 4.3  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

  4.2.17  metamodel  model that defines the language for expressing a model 
  4.2.18  method  implementation of an operation 
  NOTE  It specifies the algorithm or procedure associated with an operation. 
  4.2.19  multiplicity  specification of the range of allowable cardinalities that a set may 
assume 
  NOTE  Multiplicity specifications may be given for roles within associations, parts within 
composites, repetitions and other purposes. Essentially a multiplicity is a (possibly infinite) subset 
of the non-negative integers. Contrast: cardinality. 
  4.2.20  object  entity with a well-defined boundary and identity that encapsulates state 
and behavior 
  NOTE  State is represented by attributes and relationships, behaviour is represented by 
operations, methods and state machines. An object is an instance of a class. See: class, instance. 
  4.2.21  operation  service that can be requested from an object to affect behavior 
  NOTE 1 An operation has a signature, which may restrict the actual parameters that are 
possible. 
 NOTE 2 Definition from UML Reference Manual: A specification of a transformation or 
query that an object may be called to execute. 
 NOTE 3 An operation has a name and a list of parameters. A method is a procedure that 
implements an operation. It has an algorithm or procedure description. 
 4.2.22  package  general purpose mechanism for organizing elements into groups 
  NOTE  Packages may be nested within other packages. Both model elements and 
diagrams may appear in a package. 
 4.2.23  refinement  relationship that represents a fuller specification of something that 
has already been specified at a certain level of detail 
 NOTE  For example, a design dass is a refinement of an analysis class 
 4.2.24  relationship  semantic connection among model elements 
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• สาระที่อางถึง คือ Unified Modeling Language (UML) หนา 4,หัวขอ 4.3  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

NOTE  Kinds of relationships include association, generalization, metarelationship, flow 
and several kinds grouped under dependency. 
  4.2.25  specification  declarative description of what something is or does 
  NOTE  Contrast: implementation. 
  4.2.26  stereotype  new type of modeling element that extends the semantics of the 
metamodel 
  NOTE  Stereotypes must be based on certain existing types or classes in the metamodel. 
Stereotypes may extend the semantics, but not the structure of preexisting types and classes. 
Certain stereotypes are predefined in the UML, others may be user defined. Stereotypes are one of 
three extensibility mechanisms in UML. The others are constraint and lagged value. 
  4.2.27  tagged value  explicit definition of a property as a name-value pair 
  NOTE  In a tagged value. the name is referred as the tag. Certain tags are predefined in 
the UML; others may be user defined. Tagged values are one of three extensibility mechanisms in 
UML. The others are constraint and stereotype. 
  4.2.28  type  stereotyped class that specifies a domain of objects together with the 
operations applicable to the objects, without defining the physical implementation of those objects. 

NOTE A  type may have attributes and associations. 
  4.2.29  value  element of a type domain 
  NOTE 1  A value may consider a possible state of an object within a class or type 
(domain). 
  NOTE 2  A data value is an instance of a data type, a value without identity 

• สาระที่อางถึง คือ Class หนา 8, หัวขอ 5.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19115 หนา 2, หัวขอ 4.3 

4.3  Class   
  description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, 
relationships, and semantics 
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• สาระที่อางถึง คือ RecordType หนา 9, รูปที่ 4,หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103  หนา 24, รูปที ่15,หัวขอ 6.5.5 

6.5.5  Representation types: Record and RecordType 
  A Record is a list of logically related elements as (name, value) pairs in a Dictionary. A 
Record may be used as an implementation representation for features (see Figure 15). 

• สาระที่อางถึง คือ The General Feature Model หนา 9, หวัขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 10, หวัขอ 7.3 

7.3  The General Feature Model 
  7.3.1  Introduction  This subclause identifies and describes the concepts used to define 
features and how these concepts are related. The description is expressed in a conceptual model, 
also called the General Feature Model (GFM). Annex B provides discussions regarding the 
purpose and design of the GFM. 
 NOTE  The complete kernel of GFM is found in Annex 8.3. The concepts of the GFM are 
used in the feature catalogue structure described in IS0 191 10. IS0 191 17 also uses these 
concepts for specifying the portrayal of geographic information. The concepts of the GFM are 
used to establish categories of geographic processing services taxonomy in IS0 191 19. 
Subclauses 7.4 to 7.7 depict how different aspects of the properties of a feature are managed. 
Subclause 7.4 describes different aspects of attributes and 7.5 describes different aspects of 
relationships. Subclause 7.6. Includes a more detailed description of behaviour of features, and 7.7 
describes the concept of constraints. 
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• สาระที่อางถึง คือ GF_FeatureType หนา 9, รูปที่4, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 13, หวัขอ 7.3.4 

7.3.4  GF_Feature Type 
  A feature is an abstraction of real-world phenomena. GF-FeatureType is a metaclass that 
is instantiated as classes that represent individual feature types. A certain feature type is the class 
for all instances of that feature type. The instances of a class that represents an individual feature 
type are feature instances. 
  NOTE 1  Feature types are equivalent to classes and feature instances are equivalent to 
objects, in object-oriented modelling. 
  NOTE 2  Annex 8 provides a table on the use of the term 'feature" name of the feature 
type. The name shall be unique within an application schema. TypeName is optional only for GF-
AssociationType. 
 - LocalName  identifier within a name space for a local object. Types defined in ISOrrS 
19103, LocalName is a subtype of GenericName which is a component of the Namespace 
definition. This could be the target object of the GenericName, or a pointer to another NameSpace 
(with a new GenericName) one step closer to the target of the identifier. 
  - definition  definition that describes the feature type.Boolean attribute. If true, the 
feature type acts as an abstract supertype.  
  - includes The association role specifies that an instance of a feature association may 
include any number of instances of feature types. 

• สาระที่อางถึง คือ Coordinate reference system หนา 9, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19111 หนา 2, หวัขอ 4.6 

4.6  Coordinate reference system  
  coordinate system that is related to the real world by a datum 
  NOTE  For geodetic and vertical datums, it will be related to the Earlh. 

• สาระที่อางถึง คือ <<Type>> หนา 9, รูปที่ 4, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 6, หวัขอ 5.4 a 

  a) <<Type>>= class used for specification of a domain of instances (objects), together 
with the operations applicable to the objects. A type may have attributes and associations. 
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• สาระที่อางถึง คือ <<Abstract>> หนา 9, รูปที่ 4, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 7, หัวขอ 5.4 f 

  f) <<Abstract>> class (or other classifier) that cannot be directly instantiated. UML 
notation for this to show the name in italics. 

• สาระที่อางถึง คือ <<Metaclass>> หนา 9, รูปที่ 4, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 7, หัวขอ 5.4 g 

  g) <<Metaclass>> class whose instances are classes. Metaclasses are typically used in the 
construction of metamodels. A metaclass is an object class whose primary purpose is to hold 
metadata about another class. 

• สาระที่อางถึง คือ CV_Coverage หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123, หนาที่ 10, รูปที่ 2, หัวขอ 5.3 

5.3.1  General 
  The class CV_Coverage (Figure 2) is an instance of the «metaclass» GF_FeatureType 
(ISO 19109), which therefore represents a feature type. CV_Coverage shall support three 
attributes, five operations, and three associations. 

• สาระที่อางถึง คือ domainExtent  หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 10, หวัขอ 5.3. 

5.3.2  domainExtent 
  The attribute domainExtent[1..*]EX_Extent shall contain the extent of the domain of the 
coverage. The data type EX_Extent is defined in ISO 19115:2003. Extents may be specified in 
space, time or space-time. 

• สาระที่อางถึง คือ rangeType หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 10, หวัขอ 5.3.3 

5.3.3  rangeType 
  The attribute rangeType: RecordType shall describe the range of the coverage. The data 
type RecordType is defined in ISO/TS 19103. It consists of a list of attribute name/data type pairs. 
A simple list is the most common form of rangeType, but RecordType can be used recursively to 
describe more complex structures. The rangeType for a specific coverage shall be specified in an 
application schema. 
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• สาระที่อางถึง คือ commonPointRule หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 10, หวัขอ 5.3.4 

5.3.4  commonPointRule 
  The attribute commonPointRule: CV_CommonPointRule shall identify the procedure to 
be used for evaluating the CV_Coverage at a position that falls either on a boundary between 
geometric objects or within the boundaries of two or more overlapping geometric objects, where 
the geometric objects are either CV_DomainObjects or CV_ValueObjects. The data type 
CV_CommonPointRule is defined in 5.6. 

• สาระที่อางถึง คือ CV_DomainObject หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 13, หวัขอ 5.4.1 

5.4.1  General 

  CV_DomainObject represents an element of the domain of the CV_Coverage. It is an 

aggregation of objects that may include any combination of GMJDbjects (ISO 19107:2003), 

TM_GeometricPrimitives (ISO 10108), or spatial or temporal objects defined in other standards, 

such as the CV_GridPoint defined in this International Standard. 

• สาระที่อางถึง คือ SpatialComposition  หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123หนาที่ 13, หวัขอ 5.4.2 

5.4.2  SpatialComposition 
  The association SpatialComposition 

• สาระที่อางถึง คือ TemporalComposition หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123หนาที่ 13, หัวขอ 5.4.3 

5.4.3  TemporalComposition 

  The association TemporalComposition shall associate a CV_DomainObject to the set of 

TM_GeometricPrimitives of which it is composed. 
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• สาระที่อางถึง คือ CV AttributeValues หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123หนาที่ 13, หัวขอ 5.5.1 

5.5.1  General 
  CV_AttributeValues represents an element from the range of the CV_Coverage. 

• สาระที่อางถึง คือ values หนา 9, รูปที่  4 , หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 13, หวัขอ 5.1.2 

5.5.2  values 

  The attribute values is a Record containing one value for each attribute, as specified in 

CV_Coverage.rangeType (5.3.3). 

  EXAMPLES  A coverage with a single (scalar) value (such as elevation). A coverage with 

a series (array/tensor) of values all defined in the same way (such as brightness values in different 

parts of the electromagnetic spectrum). 

• สาระที่อางถึง คือ CV_CommonPointRule หนาที่ 9, รูปที่ 4, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 14, หวัขอ 5.6 

5.6  CV_CommonPointRule 
  CV_CommonPointRule is a list of codes that identify methods for handling cases where 
the DirectPosition input to the evaluate operation falls within two or more of the geometric 
objects. The interpretation of these rules differs between discrete and continuous coverages. In the 
case of a discrete coverage, each CV_GeometryValuePair provides one value for each attribute.  
The rule is applied to the set of values associated with the set of CV_GeometryValuePairs that 
contain the DirectPosition. In the case of a continuous coverage, a value for each attribute shall be 
interpolated for each CV_ValueObject that contains the DirectPosition. The rule shall then be 
applied to the set of interpolated values for each attribute. The codes and their meanings are: 
  a) average - return the mean of the feature attribute values; 
  b) low - use the least of the feature attribute values; 
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• สาระที่อางถึง คือ CV_CommonPointRule หนาที่ 9, รูปที่ 4, หัวขอ 5.5.2  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนาที่ 14, หวัขอ 5.6 

  c) high - use the greatest of the feature attribute values; 
  d) all - return all the feature attribute values that can be determined for the input 
DirectPosition; 
  e) start - use the startValue of the second CV_ValueSegment; 
  f) end - use the endValue of the first CV_ValueSegment. 
  NOTE  The codes "start" and "end" apply only to segmented curve coverages. 

• สาระที่อางถึง คือ CoverageFunction หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 14, หวัขอ 5.7.5 

5.7.5  CoverageFunction 
  The association CoverageFunction shall link the CV_DiscreteCoverage to the set of 
CV_GeometryValuePairs 
included in the coverage. 

• สาระที่อางถึง คือ CV_GeometryValuePair หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 15, หัวขอ 5.8.1 

5.8.1  General 
  The class CV_GeometryValuePair describes an element of a set that defines the 
relationships of a discrete coverage. Each member of this class consists of two parts: a domain 
object from the domain of the coverage to which it belongs and a record of feature attribute values 
from the range of the coverage to which it belongs. CV_GeometryValuePairs may be generated in 
the execution of an evaluate operation, and need not be persistent. CVJ3eometryValuePair is 
subclassed (Clause 6) to restrict the pairing of a feature attribute value record to a specific subtype 
of domain object. 

• สาระที่อางถึง คือ geometry หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 15, หัวขอ 5.8.2 

5.8.2  geometry 
  The attribute geometry: CV_DomainObject shall hold the CV_DomainObject that is a 
member of this CV_GeometryValuePair. 
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• สาระที่อางถึง คือ value หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 15, หัวขอ 5.8.3 

5.8.3  value 
  The attribute value: Record shall hold the record of feature attribute values associated 
with this CV_DomainObject. 

• สาระที่อางถึง คือ CoverageFunction หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 16, หัวขอ 5.8.4 

5.8.4  CoverageFunction 
  The association CoverageFunction shall link this CV_GeometryValuePair with the 
CV_DiscreteCoverage of which it is an element. 

• สาระที่อางถึง คือ Discrete coverages หนา 10, รูปที่ 5, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 18, รูปที่ 5, หัวขอ 6 

6  Discrete coverages 
  6.1  Discrete coverage types  The domain of a CVJDiscreteCoverage consists of a 
collection of geometric objects. CV_DiscreteCoverages are subclassed on the basis of the type of 
geometric object in the spatial domain (Figure 5). Each subclass of CV_DiscreteCoverage is 
associated with a specific subclass of Cv_GeometryValuePair. The subclasses of both classes 
inherit the attributes and operations specified for the parent classes, and the association between 
the parent classes, but with the restrictions described below. 

• สาระที่อางถึง คือ CV_DiscreteCoverage หนา 10, รูปที่ 5  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 14, หวัขอ 5.7 

5.7  CV_DiscreteCoverage 
  5.7.1  General  Figure 3 describes the principal subclasses of CV_Coverage. 
CV_DiscreteCoverage is the subclass that returns the same record of feature attribute values for 
any direct position within a single CV_DomainObject in its domain. Subclasses of 
CV_DiscreteCoverage are described in Clause 6. 

• สาระที่อางถึง คือ curve หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 3, หัวขอ 4.1.9 



 
ภาคผนวก ข มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1: 2007     127 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

4.1.9  curve 
  1-dimensional geometric primitive, representing the continuous image of a line 

• สาระที่อางถึง คือ grid หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 5, หัวขอ 4.1.23 

4.1.23  grid 
  network composed of two or more sets of curves in which the members of each set 
intersect the members of the other sets in an algorithmic way 
  NOTE The curves partition a space into grid cells. 

• สาระที่อางถึง คือ grid point หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 5, หัวขอ 4.1.24 

4.1.24  grid point 
  point located at the intersection of two or more curves in a grid 

• สาระที่อางถึง คือ Point หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 5,หัวขอ 4.1.26 

4.1.26  point 
  O-dimensional geometric primitive, representing a position 

• สาระที่อางถึง คือ point coverage หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 5, หัวขอ 4.1.27 

4.1.27  point coverage 
  coverage that has a domain composed of points 

 
• สาระที่อางถึง คือ polygon coverage หนา 10, หัวขอ 5.5.2 

ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 5, หัวขอ 4.1.23 

4.1.28  polygon coverage 

  coverage that has a domain composed of polygons 

• สาระที่อางถึง คือ solid หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 6, หัวขอ 4.1.34 
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4.1.34  solid 
  3-dimensional geometric primitive, representing the continuous image of a region of 
Euclidean 3-space 

• สาระที่อางถึง คือ Thiessen polygon หนา 10, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123 หนา 6, หัวขอ 4.1.40 

4.1.40  Thiessen polygon 
  polygon that encloses one of a set of points on a plane so as to include all direct positions 
that are closer to that point than to any other point in the set 

• สาระที่อางถึง คือ Discrete coverage หนา 10, หัวขอ 5.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 3, หัวขอ 4.1.12 

4.1.12  discrete coverage 
  coverage that returns the same feature attribute values for every direct position within any 
single spatial object, temporal object or spatiotemporal object in its domain 
  NOTE  The domain of a discrete coverage consists of a finite set of spatial, temporal, or 
spatiotemporal objects. 

• สาระที่อางถึง คือ Range หนา 10, หัวขอ 5.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 5, หัวขอ 4.1.29 

4.1.29  range 
  (coverage) set of feature attribute values associated by a function with the elements of the 
domain of a coverage 

• สาระที่อางถึง คือ CV_DiscreteSurfaceCoverage หนา 10, รูปที่ 6, หัวขอ 5.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123, หนา 22, รูปที ่9, หัวขอ 6.8 

6.8  CV_DiscreteSurfaceCoverage 
  6.8.1  General  A discrete surface coverage is a coverage whose domain consists of a 
collection of surfaces. In most cases, the surfaces that constitute the domain of a coverage are 
mutually exclusive and exhaustively partition the extent of the coverage. Surfaces or their 
boundaries may be of any shape. The boundaries of componentsurfaces often correspond to  
natural phenomena and are highly irregular. 
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• สาระที่อางถึง คือ CV_DiscreteSurfaceCoverage หนา 10, รูปที่ 6, หัวขอ 5.5.3 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123, หนา 22, รูปที ่9, หัวขอ 6.8 

 EXAMPLE  boundaries. A coverage that represents soil types typically has a spatial do 
6.8.2  Inherited operations and associations CV_DiscreteSurfaceCoverage (Figure 9) inherits the 
association CoverageFunction and the operations locate, find, list, evaluate, and evaluatelnverse 
from CV_DiscreteCoverage, with the restriction that the associated CV_GeometryValuePairs and 
those returned by the operations shall be limited to CV_SurfaceValuePairs. 

• สาระที่อางถึง คือ CV_SurfaceValue Pair หนา 10, รูปที่ 6, 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19123  หนา 24, หัวขอ 6.9 

6.9  CV_SurfaceValuePair 
  CV_SurfaceValuePair is the subtype of CV_GeometryValuePair that has a GM_Surface 
as the value of its geometry attribute. 

• สาระที่อางถึง คือ <<CodeList>> หนา 11, รูปที่ 7, หัวขอ 5.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 6, หัวขอ 5.4 d 

  d) <<CodeList>> used to describe a more open enumeration. <<CodeList>> is a flexible 
enumeration. Codelists are useful for expressing a long list of potential values. If the elements of 
the list are completely known, an enumeration should be used; if the only likely values of the 
elements are known, a code list should be used. 

• สาระที่อางถึง คือ CodeList หนา 11, รูปที่ 7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103 หนา 23, รูปที่ 14, หัวขอ 6.5.4.3 

6.5.4.3  CodeList 
  CodeList can be used to describe an open enumeration. This means that it needs to be 
represented in such a way that it can be extended during system runtime. <<CodeList>> is a 
flexible enumeration that uses string values through a binding of the Dictionary type key and 
return values as string types; e.g. Dictionary (Characterstring, Characterstring). Code lists are 
useful for expressing a long list of potential values. If all the elements of the list are known, an 
enumeration shall be used; if only the likely values of the elements are known, a code list shall be 
used. Enumerated code lists may be encoded according to an International Standard, such as IS0 
3166-1. Code lists are more likely to have their values exposed to the user, and are therefore often  
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• สาระที่อางถึง คือ CodeList หนา 11, รูปที่ 7 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103 หนา 23, รูปที่ 14, หัวขอ 6.5.4.3 

mnemonic. Different implementations are likely to use different encoding schemes (with 
translation tables back to other encoding schemes available). The chosen representation by an 
implementation of a wdelist is to represent the valuelcode (key) pairs as attributes with a 
stereotyped 
  <<CodeList>> with an attribute name for each value and the code(key) represented as an 
initial value. In the case when only attribute names are shown, the codes and their descriptions are 
equivalent. Examples of CodeLists are shown in Figure 14 

• สาระที่อางถึง คือ CharacterString  หนา 12, รูปที่ 8, หัวขอ 5.5.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO/TS 19103:2005 หนา 13, รูปที่ 4, หัวขอ 6.5.2.7 

6.5.2.7  CharacterString 
  A CharacterString, as illustrated in Figure 4, is an arbitrary-length sequence of characters, 
including accents and special characters from the repertoire of one of the adopted character sets: 
  - ISOIIEC 10646: Universal Multi-Octet Coded Character Set (UCS),and 
  EXAMPLE  'Erlige KAre SO sno for farste gang." 
  The maximum length of a CharacterString is dependent on encapsulation and usage. A 
language tag may be provided for identification of the language of string values.  For an 
implementation mapping of a CharacterString, the handling of the following four aspects needs to 
be decided: 
 1) Representation of value, 
  2) Representation of character set, 
  3) Representation of encoding, and 
  4) Representation of language. 
  This can be handled for instance by choosing ISOllEC 10646. 
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• สาระที่อางถึง คือ GF_AttributeType  หนา 12 , หัวขอ 5.5.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 13, หวัขอ 7.3.5 

7.3.5  GF-PropertyType 
  GFAttributeType is the metaclass for attribute definitions of a feature type (see also 7.4). 
data type of the attribute value. 
  NOTE  ISOrrS 19103 defines data types that may be used for the valueType of a feature 
attribute. 
  EXAMPLE 1  Inleger. character String or GM-Object 
  - TypeName  identifier within a type space for a local object. In the Basic Types defined 
in ISOrrS 19103, TypeName is subtype of LocalName (see 7.3.4). description of a set of values. 
  EXAMPLE 2  Positive, from 3 to 7, GM-Object and all its subtypes as defined in IS0 
19107. 
•  Cardinality  number of instances of the attribute that may be associated with a single 

instance of a feature type. 
  - Multiplicity  specification of the range of allowable cardinalities that a set may 
assume. This data type is defined in ISOrrS 19103. 

• สาระที่อางถึง คือ Metadata หนา 12, หัวขอ 5.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115-2, หัวขอ 8.2 

8.2  Metadata 
  Metadata is data about data (ISO 19115). It is a schema required for describing 
geographic information and services. It provides information about the identification, the extent, 
the quality, the spatial and temporal schema, spatial reference, and distribution of digital 
geographic data. It shall define:  
1) mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements; 
  2) the minimum set of metadata required to serve the full range of metadata applications 
(data discovery determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data); 
  3) optional metadata elements – to allow for a more extensive standard description of 
geographic data, if required; and 
  4) a method for extending metadata to fit specialized needs 
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• สาระที่อางถึง คือ Metadata หนา 12, หวัขอ 5.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 17-18, หัวขอ 6.3.2 

6.3.2  Package descriptions 
  6.3.2.1 Metadata entity set information consists of the entity (UML class) MD-
Metadata, which is mandatory. The MO-Metadata entity contains both mandatory and optional 
metadata elements (UML attributes). The MD-Metadata entity is an aggregate of the following 
entities (which are further explained in the following subclauses): 
M D-ldentification 

• สาระที่อางถึง คือ geographic information หนา 15, หัวขอ 6.4.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 2, หัวขอ 4.1.3 

4.1.3  geographic information 
  information concerning phenomena implicitly or explicitly associated with a location 
relative to the Earth 

• สาระที่อางถึง คือ Register Schema หนา 15, รูปที่ 11, หัวขอ 6.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หัวขอ 8, หนา 19,รูปที่ 7 

The register schema 

• สาระที่อางถึง คือ RE_Register หนา 15, รูปที่ 11, หัวขอ 6.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หัวขอ 8.2, หนา 20, รูปที่8 

RE_Register 

• สาระที่อางถึง คือ ContentDescription หนา 16, รูปที่ 11  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.6.5, หนา 27 

8.6.5  ContentDescription 
  The association ContentDescription shall connect the RE_ItemClass to the an instance of 
RE_Register (8.2) in which the items of that item class are contained. This association shall be 
navigable from register to containedItemClass, but need not be navigable in the opposite direction 

• สาระที่อางถึง คือ Categorization หนา 16, รูปที่ 11 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.6.6, หนา 27, 
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8.6.6  Categorization 
  The association Categorization shall connect each RE_RegisterItem (8.8) to the instance 
of RE_ItemClass of which it is a member. This association shall be navigable from describedItem 
to itemClass, but need not be navigable in the opposite direction. 

• สาระที่อางถึง คือ SubregisterContentDescription 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.6.7, หนา 27, 

8.6.7 SubregisterContentDescription 
  In the case of a hierarchical register, the conditional association 
SubregisterContentDescription shall connect the RE_ItemClass to the instance of 
RE_SubregisterDescription (8.14) that describes a subregister in which items of that item class are 
contained. This association shall be navigable from subregister to containedItemClass, but need 
not be navigable in the opposite direction. 

• สาระที่อางถึง คือ Name หนา 17, หัวขอ 6.4.3.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 20, หวัขอ 8.2.2 

8.2.2 name 
  The attribute name shall be represented as a CharacterString containing a compact and 
human-readable designator that is used to uniquely denote that register within the set of registers 
maintained by the register owner. In the case of a hierarchical register, the name of a subregister  

• สาระที่อางถึง คือ Name  หนา 17, หัวขอ 6.4.3.2  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 20, หวัขอ 8.2.2 

shall uniquely identify that subregister within the scope of all registers established by the owner of 
the principal register 
EXAMPLE  “ISO/TC 211 Register of Feature Data Dictionaries and Feature Catalogues” might be 
the name of the principal register of a hierarchical register. “DGIWG FACC Data Dictionary” and 
“IHO S-57 Object Dictionary” might be the names of subregisters within the hierarchy. 

• สาระที่อางถึง คือ Contentsummary หนา 17, หัวขอ 6.4.3.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135 หนา 20, หวัขอ 8.2.3 

8.2.3 contentSummary 
  The attribute contentSummary shall be represented as a CharacterString containing a 
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general statement of the purpose for which items in the register are made available to potential 
users. It should also specify any limits to the scope of the register and identify the types of 
applications for which the items are intended. 
  NOTE  The scope of a register could be limited by theme, by region, by language, or in  
terms of other criteria. 
  EXAMPLE  The scope of a terminology register could be limited to Spanish terms used to 
describe landforms in Latin America 

• สาระที่อางถึง คือ RE_Locale หนา 17, รูปที่ 12, หัวขอ 6.4.3.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17, รูปที่ 18 

8.17  RE_Locale 
  8.17.1  Introduction The class RE_Locale (Figure 18) has five attributes and one 
association. It provides information about languages used in a register. 

• สาระที่อางถึง คือ scopeSet  หนา 18, หวัขอ 6.4.3.8 
ISO ที่อางถึง คือ ISO/TS 19110: 2005, ตารางB.1, Element 1.3, หนา 17 

[ISO 19110 table B.1, element 1.2] 

• สาระที่อางถึง คือ fieldOfApplication หนา 18, หัวขอ 6.4.3.9 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19110:2005, Table B1, Element 1.3, หนา 17 

[ISO 19110:2005, table B.1, element 1.3] 

• สาระที่อางถึง คือ functionalLanguage หนา 18, หัวขอ 6.4.3.10 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19110: 2005, Table B.1, Element 1.7, หนา 17 

[ISO 19110:2005, table B.1, element 1.7] 

• สาระที่อางถึง คือ versionหนา 18, หัวขอ 6.4.3.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO/TS 19135:2005, หนา 21, หัวขอ 8.2.7 
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8.2.7 version 
  The conditional attribute version shall be represented as an instance of class RE_Version 
(8.18) that specifies a unique state in the life of the register. A value shall be provided for this 
attribute if a value of dateOfLastChange (8.2.8) is not supplied. 

• สาระที่อางถึง คือ country หนา 17, หัวขอ 6.4.3.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.4 

8.17.4 country 
  The attribute country shall be represented as a CharacterString that holds a 3-character 
numerical country code as specified in ISO3166-1. 
 NOTE  The list of codes is available from URI 
"ftp.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso3166.txt" or the ISO 3166 Maintenance Agency at URI 
<http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html>. 

• สาระที่อางถึง คือ characterEncoding 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.5, ISO 19115, ตาราง B.5.10 

8.17.5 characterEncoding 
  The attribute characterEncoding shall be represented as an instance of 
MD_CharacterSetCode [ISO 19115, B.5.10] that specifies the name of the character coding 
standard used. 

• สาระที่อางถึง คือ RE_ItemStatus หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 Table 2, หนา 42 

Values of RE_ItemStatus 

• สาระที่อางถึง คือ Itemidentifier หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.8.2, หนา 28 

8.8.2  itemIdentifier 
  The attribute itemIdentifier shall be represented as a positive integer (i.e., greater than 
zero) that is used to uniquely denote that item within the register and is intended for information 
processing. Values shall be assigned sequentially in the order in which items are proposed for 
entry into the register. Once a value has been assigned, it shall not be reused. 
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• สาระที่อางถึง คือ Itemidentifier หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.8.2, หนา 28 

NOTE  When a register contains items from different item classes, each item will be 
uniquely identifiable by the item identifier alone. 

• สาระที่อางถึง คือ name หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.3, หนา 28 

8.8.3 name 
  The attribute name shall be represented as a CharacterString containing a compact and 
human-readable designator that is used to denote a register concept. Each name shall 
  - denote an item concept in the scope of an item class; 
  - be a succinct expression of the item concept it denotes. 
 EXAMPLE “Lift” and “buoy shape.” The name shall be unique within a register 
according to the following rules: 
  - Multiple items of the same item class may use the same value for name but only one 
such item may have a status of 'valid.' 
  - Items in different item classes may use the same value for name. 
The name may be used to support searches for items of interest to a human user of the register 

• สาระที่อางถึง คือ status หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.4, หนา 29-30 

8.8.4 status 
  The derived attribute status shall be represented as an instance of RE_ItemStatus (8.20) 
that identifies the registration status of the RE_RegisterItem. The value is derived through the 
Addition and Amendment associations as specified by the constraint:  
{if exists -> (self.amendmentInformation.amendmentType = #retirement  
and self.amendmentInformation.disposition = #accepted 
and self.amendmentInformation.status = #final) 
 then self.status = #retired 
else if 
exists -> (self.amendmentInformation.amendmentType = #supersession 
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• สาระที่อางถึง คือ status หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.4  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.4, หนา 29-30 

and self.amendmentInformation.disposition = #accepted 
and self.amendmentInformation.status = #final) 
then self.status = #superseded 
else if 
exists -> (self.additionInformation.disposition = #accepted 
and self.additionInformation.status = #final) 
then self.status = #valid 
else self.status = #notValid 
endif} 

• สาระที่อางถึง คือ dateAccepted หนา 19, หวัขอ 6.4.4.1.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.8.5, หนา 30 

8.8.5 dateAccepted 
  The conditional attribute dateAccepted shall specify the date on which a proposal to add 
the item to the register was accepted. The condition is identified by the constraint: 
{status <> #notValid implies dateAccepted -> notEmpty} 
The value is derived from information in RE_AdditionInformation: DateAccepted = 
self.additionInformation.dateDisposed 

• สาระที่อางถึง คือ RE_AlternativeExpression หนา 19, รูปที่ 13, หัวขอ 6.4.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.15, หนา 39,รูปที่ 18 

8.15  RE_AlternativeExpression 
  8.15.1  Introduction  The class RE_AlternativeExpression (Figure 18) is a data type used 
to provide information about a register item in an alternative language. It has four attributes and 
one association. Subclasses of RE_AlternativeExpression may be specified in order to add 
additional attributes appropriate for particular item classes. 
  EXAMPLE  A specification for a metadata element register could identify a subclass of 
RE_AlternativeExpression that would include the data dictionary fields specified in ISO 19115 
(obligation/condition, data type, and domain) as additional attributes 
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• สาระที่อางถึง คือ name หนา 19, หัวขอ 6.4.4.1.3  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หัวขอ 8.17.2 

8.17.2 name 
  The attribute name shall be represented as a CharacterString that describes the locale. 
  EXAMPLE "Welsh" 

• สาระที่อางถึง คือ dateAmended หนา 20, หัวขอ 6.4.4.1.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.6, หนา 30 

8.8.6 dateAmended 
  The conditional attribute dateAmended shall specify the date on which a proposal to 
supersede or retire the item was accepted. The condition is identified by the constraint: 
{status = #superseded or status = #retired implies dateAmended -> notEmpty} 

The value is derived from information in RE_AmendmentInformation: DataAmended = 
self.amendmentInformation.dateDisposed 

• สาระที่อางถึง คือ definition หนา 20, หวัขอ 6.4.4.1.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.7, หนา 30 

8.8.7  definition 
  The attribute definition shall be represented as a CharacterString containing the definition 
of the concept embodied by that item and expressed in the operating language of the register. The 
definition shall be a precise statement of the nature, properties, scope, or essential qualities of the 
concept as realized by the item (7.3.1). 
EXAMPLE “Equipment consisting of a platform, which is often enclosed, that is raised and 
lowered in a vertical shaft to transport humans, equipment, or materials; a lift or (US) elevator.” 
and “The shape of a buoy.” If a definition is taken from an external source, RE_Reference (8.13) 
shall be used to provide information about that source together with the unique identifier of the 
item in the external source where available. 

• สาระที่อางถึง คือ AlternativeExpressions หนา 20, หวัขอ 6.4.4.1.10 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.10,หนา 31, 
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8.8.10  alternativeExpressions 
  The optional attribute alternativeExpressions shall be represented as a set of instances of 
RE_AlternativeExpression (8.15), each specifying an alternative name and optionally additional  

• สาระที่อางถึง คือ AlternativeExpressions หนา 20, หวัขอ 6.4.4.1.10 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.8.10,หนา 31, 

information in a locale different from that of the register. No two instances of 
RE_AlternativeExpression within the set shall have the same value for locale 

• สาระที่อางถึง คือ definition หนา 20, หวัขอ 6.4.4.1.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.15.3,หนา 39 

8.15.3  definition 
  The optional attribute definition shall be represented as a CharacterString whose content 
meets the requirements of RE_RegisterItem.definition except that the applicable locale shall be 
that specified in RE_AlternativeExpression.locale. 

• สาระที่อางถึง คือ description หนา 20, หวัขอ 6.4.4.1.8 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.15.4,หนา 39 

8.15.4  description 
  The optional attribute description shall be represented as a CharacterString whose content 
meets the requirements of RE_RegisterItem.description except that the applicable locale shall be 
that specified in RE_AlternativeExpression.locale. 

• สาระที่อางถึง คือ fieldOfApplication หนา 20, หัวขอ 6.4.4.1.9 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005, หัวขอ 8.15.5, หนา 39 

8.15.5 fieldOfApplication 
  The optional attribute fieldOfApplication shall be represented as a set of instances of 
RE_FieldOfApplication whose content meets the requirements of 
RE_RegisterItem.fieldOfApplication except that the applicable locale shall be that specified in 
RE_AlternativeExpression.locale. 

• สาระที่อางถึง คือ RE_ItemClass  หนา 21, รูปที่  14, หัวขอ 6.4.5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.6, หนา 26, รูปที่ 12 
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8.6 RE_ItemClass 
  8.6.1 Introduction  RE_ItemClass (Figure 12) is a description of a class of geographic 
information items specified in a technical standard. RE_ItemClass has three attributes and three 
associations 

• สาระที่อางถึง คือ name หนา 22, รูปที่  14, หัวขอ 6.4.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.6.2, หนา 26, 

8.6.2 name 
  The attribute name shall be represented as a CharacterString containing a compact and 
human-readable designator that is used to denote a class of item.The name that designates an item 
class held in a register that conforms to this International Standard shall: 
  a) uniquely denote the item class within the context of the register; 
  b) be based on the item class designation used in the applicable technical standard (8.6.3). 

• สาระที่อางถึง คือ technicalstandard หนา 22, รูปที่  14, หัวขอ 6.4.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.6.3, หนา 26 และ ISO 19115 B.3.2.1, row 359 

8.6.3  technicalStandard 
  The attribute technicalStandard shall be represented as an instance of CI_Citation [ISO 
19115, B.3.2.1, row 359] that shall specify the technical standard (and the specific portion thereof) 
to which items in the item class shall conform. 

• สาระที่อางถึง คือ alternativenames หนา 22, รูปที่  14, หัวขอ 6.4.5.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005หัวขอ 8.6.4, หนา 27 

8.6.4  alternativeNames 
  The attribute alternativeNames shall contain a set of instances of RE_AlternativeName, 
each of which is a translation of the name of the RE_ItemClass into a language other than the 
operatingLanguage of the RE_Register. 

• สาระที่อางถึง คือ name หนา 22, หัวขอ 6.4.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135:2005 หัวขอ 8.15.2,หนา 39, 
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8.15.2  name 
  The attribute name shall be represented as a CharacterString whose content meets the 
requirements of RE_RegisterItem.name except that the applicable locale shall be that specified in 
RE_AlternativeExpression.locale. 

• สาระที่อางถึง คือ language หนา 22, หวัขอ 6.4.5.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.3 

8.17.3 language 
  The attribute language shall take as its value a 3-character language code as specified in 
ISO 639-2/T. 

• สาระที่อางถึง คือ languageหนา 22, หวัขอ 6.4.5.4 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.3 

  NOTE The list of codes maintained by the ISO 639-2 Registration Authority is available 
at URI "http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html. 

• สาระที่อางถึง คือ citation หนา 22, หัวขอ 6.4.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.6 

8.17.6 citation 
  The optional attribute citation shall be represented as an instance of CI_Citation [ISO 
19115, B.3.2.1, row 359] that identifies a resource that provides more information about the locale. 

• สาระที่อางถึง คือ citation หนา 22, หัวขอ 6.4.5.3  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 40, หวัขอ 8.17.6 

  EXAMPLE An instance of CI_Citation could provide information about a specific dialect 
of the language identified for the locale, or about some other culturally significant aspect of 
information presentation, such as a specific method of formatting numbers. 

• สาระที่อางถึง คือ RE_Version หนา 18, หวัขอ 6.4.3.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 41, หวัขอ 8.18 

8.18 RE_Version 
  8.18.1 Introduction 
  The data type class RE_Version (Figure 8) has two attributes. 
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• สาระที่อางถึง คือ number หนา 18, หัวขอ 6.4.3.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 41, หวัขอ 8.18.2 

8.18.2 number 
  The attribute number shall be represented as a constrained CharacterString that denotes 
the version. The CharacterString shall be of the form <first positive integer> <dot> <second 
positive integer> <letter characters> (“#.#a”) where 
  a) <first positive integer> (one or more digits) shall specify the major version 
designation; 
  b) <dot> (“.”) shall delimit the <first positive integer> from the <second positive integer> 
when there is a <second positive integer>; 
  c) <second positive integer> (one or more digits) shall optionally specify the minor 
version designation; and  
  d) <letters> (one or more characters) shall optionally specify the minor subversion 
designation. 
  EXAMPLE “2.1a”. 

• สาระที่อางถึง คือ coverage หนา V , หัวขอ Introduction และหนา 8 หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 3 หวัขอ 4.1.7 

4.1.7  coverage 
  feature that acts as a function to return values from its range for any direct position within 
its spatial, temporal or spatiotemporal domain 
EXAMPLE Examples include a raster image, polygon overlay or digital elevation matrix. 
   NOTE In other words, a coverage is a feature that has multiple values for each attribute 
type, where each direct position within the geometric representation of the feature has a single 
value for each attribute type. 

• สาระที่อางถึง คือ date หนา 18, หัวขอ 6.4.3.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19135, หนา 41, หวัขอ 8.18.3 
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8.18.3 date 
  The attribute date shall be represented as an instance of the class <<Date>> [ISO/TS 
19103, 6.5.2.7] that specifies the date (which may be of reduced precision) of the version. 
  EXAMPLE 2002-10-21. 
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มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 
มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึง ISO 19144-1 คือ ISO 19144-2:2007 จึงไดทําการรวบรวม

เนื้อหาที่ถูกอางถึงมาแสดงตามสาระที่ ISO 19144-2:2007 อางถึงโดยระบุหนาและหัวขอที่อางถึง
ดังตอไปนี้ 

• สาระที่อางถึง คือ general conformance of the classification system หนา 1, หัวขอ 2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.2 a)  

Three conformance classes are identified for this International Standard.  
 1.  Conformance of a classification system any classification system that claims 
conformance to this International Standard shall satisfy all of the conditions specified in the 
Abstract Test Suites given in A.2 of this International Standard.  
 2.  Conformance of a register of classifiers any register of classifiers that claims 
conformance to this International Standard shall satisfy all of the conditions specified in the 
following Abstract Test Suites:  
  a) ISO 19135 for general conformance [ISO 19135:2005, A.1], and  
  b) Annex A.3 of this International Standard.  
  3.  Representation of Classification Results any legend of classifiers that claims 
conformance to this International Standard shall satisfy 

• สาระที่อางถึง คือ legend class หนา 3, หวัขอ 4.1.14 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 4, หัวขอ 4.1.20 

4.1.14   legend class  
  class resultant from the application of a classification process 
  NOTE In order to avoid confusion with respect to the term class, the result of a 
classification process will be termed a legend class. This use of the word class is distinct from the 
word class as used in UML modelling 
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• สาระที่อางถึง คือ general register structure หนา 15, รูปที่ 11, หัวขอ 6.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.3 a)  

6.4  Register structure  
       6.4.1  Elements of a register  
  6.4.2  Register Schema  
  6.4.3  Classification Register  
    6.4.3.1 CL_ClassificationRegister  
    6.4.3.2 name  
    6.4.3.3 contentSummary 
    6.4.3.4  uniformResourceIdentifier  
   6.4.3.5  operatingLanguage  
   6.4.3.6  version  
   6.4.3.7  dateOfLastChange  
   6.4.3.8  scopeSet  
    6.4.3.9  fieldOfApplication  
   6.4.3.10  functionalLanguage 

• สาระที่อางถึง คือ CL_ClassificationLegendItem หนา 20, หัวขอ 6.4.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 39,หัวขอ 8.2.4.1 LCCS Classifier Item 

6.4.4.2  CL_ClassificationLegendItem  
  6.4.4.2.1  Classification Legend Item  
  The class CL_ClassificationlegendItem specifies information about an legend item in the 
classifier register. It is the description of the actual legend item registered. It adds two additional 
attributes to RE_RegisteredItem.  
  6.4.4.2.2  code 

 The optional attribute code shall be a positive integer that is used to denote a register 
item in data interchange outside of the scope of the register. Each code shall uniquely denote an 
item with status “valid” in the scope of a subclass of CL_ClassificationLegendItem class. Items 
may share the same code but have other status values. A code is an information process efficient  
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denotation whereas a name [ISO 19135:2005, 10.8.3] is a human-accessible denotation. There is a 
one-to-one relationship between the values of the name and code attributes of a register item. 

• สาระที่อางถึง คือ CL_ClassificationLegendItem หนา 20, หัวขอ 6.4.4.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 39,หัวขอ 8.2.4.1 LCCS Classifier Item 

  Therefore, a CL_ ClassificationLegendItem name and a ClassificationLegendItem code 
may be used interchangeably to denote the same register item in data interchange.  
NOTE An itemIdentifier [ISO 19135:2005, 10.8.2] is used to uniquely denote a register item 
within a register and is distinguished from a code which is used in data interchange outside of the 
scope of that register. 
 6.4.4.2.3 alphaCode  
  The optional attribute alphaCode shall be a character string containing a compact and not 
necessarily human-readable designator that is used to denote a register item in data interchange 
outside of the scope of the register. Each alphaCode shall uniquely denote an item with status 
“valid” in the scope of a subclass of CL_ ClassificationLegendItem. Additional items may share 
the same code but have other status values. 
  6.4.5.2 Item class for legend classes  
  The item class for legend classes shall be an instance of RE_ItemClass [ISO 19135] that 
shall be assigned the following attribute values: The value of the attribute name:CharacterString 
shall be “Legend Class”. The value of the attribute technicalStandard:CI_Citation shall be: a) 
title:CharacterString = “ISO 19144-1:2007, Geographic information – Classification Systems – 
Part 1, Classification system structure”,  
  b) alternateTitle:CharacterString = “ISO 19144-1:2007”,  
  c) date:CI_Date:  
   1) date:Date = TBD2) ,  
   2) dateType:CI_DateTypeCode = “publication”. 
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• สาระที่อางถึง คือ CL_ClassificationRuleItem หนา 21, หวัขอ 6.4.4.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 41,หัวขอ 8.2.4.3 ClassificationRulesItem 

6.4.4.3  CL_ClassificationRuleItem  
  6.4.4.3.1  Classification Rule Item  
  The class CL_ClassificationlegendItem specifies information about a rule item in the 
classifier register. It is the description of the rule used to describe the relationship between 
registered legend items. It adds one additional attribute to RE_RegisteredItem. 
6.4.4.3.2  code  

  The optional attribute code shall be a positive integer that is used to denote a registered 

classification rule item in data interchange outside of the scope of the register. Each code shall 

uniquely denote an item with status “valid” in the scope of a subclass of 

CL_ClassificationRuleItem class. Additional items may share the same code but have other status 

values.  

6.4.4.3.3  alphaCode  

  The optional attribute alphaCode shall be a character string containing a compact and not 

necessarily human-readable designator that is used to denote a register item in data interchange 

outside of the scope of the register. Each alphaCode shall uniquely denote an item with status 

“valid” in the scope of a subclass of CL_ ClassificationRuleItem. Additional items may share the 

same code but have other status values. 



 

 

ภาคผนวก ค มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 : 2007         149 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

• สาระที่อางถึง คือ CL_ClassificationRulesClass หนา 21, รูปที่ 14, หัวขอ 6.4.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 42,หัวขอ 8.2.5.1  

6.4.5.3  Item class for rules classes  

  The item class for rules classes shall be an instance of RE_ItemClass [ISO 19135] that 

shall be assigned the following attribute values: The value of the attribute name:CharacterString 

shall be “Rules Class”. The value of the attribute technicalStandard:CI_Citation shall be: 

  a) title:CharacterString = “ISO 191144-1:2007, Geographic information – Classification  

Systems - Part 1, Classification system structure”,  

  b) alternateTitle:CharacterString = “ISO 19144-1:2007”, 

• สาระที่อางถึง คือ Annex A.2  หนา 24, หวัขอ Annex A.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.2 a)  

A.2  Conformance of a classification system  
  A.2.1  Constraint on feature types in a classification system  
  a) Test Purpose: Verify that an application schema or profile, that implement classes or 
include elements from this standard, constrains feature types to those established as part of the 
classification system.  
  b) Test Method: Inspect the set of feature types to ensure that they correspond to those 
permitted within the classification system by ensuring that they can be described in terms of the 
classifiers that define the classification system.  

• สาระที่อางถึง คือ Annex A.2 หนา 24, หวัขอ Annex A.2  (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.2 a)  

 c) Reference: ISO 18144-1, 5.5 and 5.3.  
  d) Test Type: Capability. 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 : 2007         150 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

• สาระที่อางถึง คือ Annex A.3 หนา 24, หวัขอ Annex A.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.3 a)  

A.3  Conformance of a register of classifiers  

  A.3.1  Classifier register schema  

  a) Test Purpose: Verify that a register of classifiers for a classification system complies 

with the register schema defined in ISO 19135 and instantiates the additional classes  

• สาระที่อางถึง คือ Annex A.3   หนา 24, หวัขอ Annex A.3 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.3 a)  

CR_ClassifierRegister, CR_ClassifierRegisteredItem and CR_ClassifierItemClass.  
  b) Test Method: Inspect the documentation of the register schema. 
  c) Reference: ISO 19144-1,  
  d) Test Type: Capability. 
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มาตรฐานโครงสรางระบบจําแนก 
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แบบสํารวจขอมูล 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ ISO/TC211 
ISO 19144-1: Classification Systems –  
Part: Classification System Structure 

แบบสํารวจขอมูลนี้ใชเพื่อสํารวจโครงสรางระบบจําแนกของหนวยงานหลักตางๆ ภายในประเทศ
ไทยท่ีทําหนาที่ผลิตขอมูลเฉพาะทาง ซ่ึงเปนภารกิจหลักทางหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหทราบวาไดมีการนํา
โครงสรางมาตรฐานระบบจําแนกตาม ISO/DIS 19144-1 มาใชงานหรือไม อยางไร หรือใชมาตรฐาน
โครงสรางระบบจําแนกแบบใดอยู หรือมีการกําหนดโครงสรางระบบจําแนกที่ใชงานอยูในปจจุบันอยางไร 
นอกจากนี้ แบบสํารวจขอมูลยังครอบคลุมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของตอบแบบสํารวจขอมูล 
เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย และความเปนไปไดในการนํามาตรฐาน ISO/DIS 19144-1 มาใชกับหนวยงาน ถาจะ
นํามาใชจริงๆปญหาและอุปสรรคที่คาดไวคืออะไร ควรมีกุศโลบายอยางไร 
 การตอบแบบสํารวจขอมูลจะไมมีผลเสียใดๆ ตอตัวทานหรือหนวยงานของทาน เนื่องจากรายงาน
ผลการศึกษาจะไมมีการระบุรายบุคคลหรือหนวยงาน แตจะนําเสนอเปนภาพรวมเชิงสรางสรรคสําหรับ
วงการภูมิสารสนเทศ 

แบบสํารวจขอมูลฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจขอมูล 
ตอนที่ 2 มาตรฐานโครงสรางระบบจําแนก 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการนํา ISO/DIS 19144-1 ไปใชงาน 
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แบบสํารวจขอมูล 
มาตรฐานโครงสรางระบบจาํแนก 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจขอมูล 

1)  ช่ือหนวยงาน           
             

2)  ตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจขอมูล (มีมากกวา 1 ตาํแหนงได)     
            
             

3)  หนาทีห่ลักที่ทําอยูเปนประจํา         
            
             

4)  ประสบการณเกีย่วกับการทํางานดานภมูิสารสนเทศ      ป 

5)  เคยมีสวนเกี่ยวของกับโครงการศึกษาเบือ้งตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของ สทอภ. หรือไม อยางไร
            
             

6)  ความคิดเหน็สวนตวัที่มีตอโครงการนี้        
            
            
             

7)  เทาที่ทานทราบหนวยงานของทานมีแนวโนม หรือนโยบายทีพ่รอมจะเปดรับโครงสรางระบบจําแนก
ตาม ISO 19144-1 มาปรับใชกับหนวยงานของทาน หรือไม      
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ตอนที่ 2 มาตรฐานโครงสรางระบบจําแนก 
โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยใสเคร่ืองหมาย     

1.  มี    ไมมี  ระบบจําแนกที่มีโครงสรางที่เปนมาตรฐานตาม ISO 19144-1  (สรุปโดยผู
สัมภาษณ)           
           
            

2. ช่ือระบบจําแนกที่ใชอยูในปจจุบัน คือ        
           
           
            
อางอิงมาจากระบบจําแนกของใคร(หรือจัดทําขึ้นเองภายในหนวยงาน)   
           
            

3. รูปแบบการระบบจําแนก   โครงสรางแบบลําดับชั้น (Hierarchical system) 
 โครงสรางแบบไมมีลําดับชั้น (Non-Hierarchical system)  

4. วิธีการจําแนกเปนวิธีแบบใด  การจําแนกโดยวิธีนิรนัย (A PIORI Classification) 
 การจําแนกโดยวิธีอุปนยั (A POSTERIORI Classification) 
 การจําแนกโดยวิธีอ่ืนๆ  (    

            ) 

5. ผังเคารางโครงสรางขอมูลจําแนก (Classified Data) ในรปูสารสนเทศภูมิศาสตร  
 UML 
 ER model 
 Etc. (          ) 
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6. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  
 1) ช้ันขอมูลจุดแบบวิยตุ - ประกอบดวยชุดของจุดตางๆที่เปนอิสระ 
 2) ช้ันขอมูลจุดแบบกรดิเซลล - ประกอบดวยชุดของกริดเซลลจุดตางๆ 
 3) ช้ันขอมูลเสนแบบวยิุต – ประกอบดวยชุดของเสนตางๆ  
 4) ช้ันขอมูลพื้นผิวแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของพื้นผิวตางๆ  

 1) Theissen 
 2) Polygon 

 3) TIN 
 4) Grid 
 5) Etc. (        ) 

 5) ช้ันขอมูลรูปตันแบบวิยุต – ประกอบดวยชุดของวตัถุรูปตันที่มีปริมาตรตางๆ 

7. การจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) 
 Shapefile 
 GeoDatabase 
 ArcCoverage 
 Etc. (         ) 

8. การจัดเก็บขอมูลเชิงอรรถ (Attribute) (ฐานขอมูล, ตารางขอมูล, fact sheet, hard copy) 
 DBMS 
 DBF 
 MS-Excel 
 Etc. (         ) 

9. การจัดทําขอมูลมี Metadata ? 
 ไมมี  
 มี (Content และ Context) 

10. มีการจัดทําพจนานุกรมขอมลูทะเบียนเกณฑจําแนก (Data Dictionary Register)? 
 โครงสรางการลงทะเบียน     มี   ไมมี 
 การจัดทําผังเคารางในรูปของ UML    มี   ไมม ี
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 การจัดทําผังเคารางในรูปของ ER model   มี   ไมม ี

 โครงสรางประกอบไปดวย     

 1) คํานิยามเกณฑจําแนก    
 2) กฎเกณฑที่ใชในการจาํแนก    

 3) อ่ืนๆ. (        ) 

11. ทะเบียนการจาํแนก Classification register (ของระบบจําแนก เชน การใชประโยชนที่ดิน, ชุดดนิ) 
 name : CharacterString 
 contentSummary : CharacterString 
 uniformResourceIdentifier[1..*] : CI_OnlineResource 
 operatingLanguage : RE_Locale 
 version [0..1] : RE_Version 
 dateOfLastChange [0..1] 
 scopeSet : Set<CharacterString> 
 fieldOfApplicationSet [0..1] : Set<RE_FieldOfApplication> 
 functionalLanguage [0..1] : CharacterString 

12. การลงทะเบียน “Classifier Registered Item” มีรายละเอียดขอมูลเชิงอรรถ ? 
 มีการลงทะเบียน CL_ClassificationLegendItem ? 

 1) code [0..1] : Integer  
 2) alphaCode[0..1] : CharacterString 
 3) itemIdentifier : Integer 
 4) name : CharacterString 
 5) status : RE_ItemStatus 
 6) dateAccepted [0..1] : Date 
 7) dateAmended [0..1] : Date 
 8) definition : CharacterString 
 9) description [0..1] : CharacterString 
 10) fieldOfApplication [0..1] : Set<RE_FieldOfApplication> 
 11) alternativeExpressions [0..1] : Set<RE_AlternativeExpression> 
 12) CL_ClassificationLegendItem 
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 มีการลงทะเบียน  ClassificationRuleItem ? 
 1) code [0..1] : Integer  
 2) alphaCode [0..1] : CharacterString 
3)  itemIdentifier : Integer 
 4) name : CharacterString 
 5) status : RE_ItemStatus 
 6) dateAccepted [0..1] : Date 
 7) dateAmended [0..1] : Date 
 8) definition : CharacterString 
 9) description [0..1] : CharacterString 
  10) fieldOfApplication [0..1] : Set<RE_FieldOfApplication> 
 11) alternativeExpressions [0..1] : Set<RE_AlternativeExpression> 
 12) CL_ClassificationLegendItem 

13. มีการลงทะเบยีน Itemclass 
 มีการลงทะเบียน  classifierLegendclass 

 1) name : CharacterString 
 2) technicalStandard : CI_Citation 
 3) alternativeLanguages 

 มีการลงทะเบียน  classifierRuleclass 

 1) name : CharacterString 
 2) technicalStandard : CI_Citation 
 3) alternativeLanguages 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการนํา ISO 19144-1 ไปใชงาน 

ถาทาง สทอภ. มีโครงการสนับสนุนใหมีการนําเอา ISO 19144-1 ไปใชงานในหนวยงานของทาน 
ควรจะดําเนินการอยางไร (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ทานเห็นวามีประโยชนหรือไม   มี    ไมมี 
2. ถาเห็นสมควร ควรจะดําเนินการอยางไร 

 ส่ือส่ิงพิมพเกี่ยวกับเอกสารมาตรฐาน 
 ส่ือออนไลนเกี่ยวกับเอกสารมาตรฐาน 
 จัดฝกอบรมโดย สทอภ. 
 สนับสนุนงบประมาณใหทํางานศึกษาเฉพาะทาง 
 ทําความตกลงรวมมือดําเนินการระหวางหนวยงาน 
 จัดตั้งทีมที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับ   

ISO/TC211 
 ควรมีโครงการรณรงคเพื่อเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับ ISO/TC211 ใหแพรหลายไปยัง
เจาหนาที่ทุกระดับขององคกรที่เกี่ยวของ 

 ควรเพิ่มรายวิชาดาน ISO/TC211 ในหลักสูตรภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 

 การสนับสนุนการนํา ISO/TC211 ควรใหโบนัสหรือรางวัล 
 ใหมีการบังคับใช ISO/TC211 ในบางกิจกรรม เชน การดําเนินโครงการสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ 

 ขอเสนอแนะอื่นๆ ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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อภิธานศัพท (Glossary) 

 อภิธานศัพทในภาคผนวกนี้ รวบรวมจากคําจํากัดความตามที่มาตรฐาน ISO/DIS 19144-1

ระบุผนวกกับคําศัพทตางๆ ที่พบ โดยนําเสนอในรูปตารางคําศัพทภาษาอังกฤษ คําแปลและ

คําอธิบายในภาษาไทย คําอธิบายไดจากการถอดความภาษาอังกฤษของคําศัพทนั้นที่ปรากฏใน 

ISO/TC211 Glossary of Terms – English สําหรับคําศัพทที่ไมปรากฏใน ISO/TC211 Glossary of 

Terms – English จะใชการเรียบเรียงจากความหมายที่ควรจะเปนของคําศัพทนั้น  

ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

1 A 
POSTERIORI 
System 

ระบบอุปนัย  เปนระบบจําแนกโดยอาศัยคํานิยามของประเภทจําแนกที่ไดรับ 
การจัดกลุมตามคุณสมบัติที่เหมือนกันและแตกตางกันของตัวอยาง
ที่เก็บรวบรวมจากภาคสนาม หรือขอมูลที่เก็บรวบรวมไวแลว  

2 A PRIORI 
System 

ระบบนิรนัย เปนระบบจําแนกโดยอาศัยคํานิยามของประเภทจําแนกซึ่งไดรับ
การพัฒนาขึ้นกอนที่จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชกับ
การจําแนก โดยประเภทจําแนกเหลานี้เปนชนิดของภาวะ
นามธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง 

3 a system of 
classifier 
cross-
referencing 

การอางอิง
เกณฑจําแนก
ขามระบบ 

เปนการอางอิงเกณฑจําแนกขามระบบจําแนกของวงการ
สารสนเทศตางๆ 

4 application การประยุกต การปรับแปลงและประมวลผลของขอมูลเพื่อสนับสนุนความ
ตองการของผูใช 

5 application 
areas 

การประยุกตใน
ดานตางๆ 

การนําระบบจําแนกไปประยุกตใชในแนวทางตางๆ เชน ใชในการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดินและการจําแนกชุดดิน เปนตน 

6 application 
schema 

ผังเคารางการ
ประยุกตขอมูล 

ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับการนําขอมูลไปประยุกตใชในดานใด
ดานหนึ่งหรือในหลายๆ ดาน 

7 association 
<UML> 

การอยูรวมกัน ความสัมพันธทางภาษาระหวางเกณฑจําแนกสองเกณฑหรือ
มากกวานั้นที่ระบุเปนการจําเพาะถึงการเช่ือมโยงทามกลางกลุม
กรณีตัวอยาง 

8 atomic units หนวยที่เล็ก
ที่สุด 

หนวยยอยซึ่งแบงแยกยอยออกไปอีกไมได 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

9 attribute ขอมูลเชิงอรรถ  ขอมูลคุณลักษณะของรูปลักษณภูมิศาสตร 
10 attribute 

<UML> 
ขอมูลเชิงอรรถ  พิสัยของคาแสดงคุณลักษณะซึ่งปรากฏอยูในกรณีตัวอยางของ

เกณฑจําแนก 
11 boundary ขอบเขต ขอมูลที่ใชแสดงขีดจํากัดขอบเขตของสิ่งที่มีอยูในโลกจริง 
12 cardinality 

<UML> 
จํานวนสมาชิก
สัมพันธ 

จํานวนองคประกอบ (สมาชิก) ภายในหนึ่งชุดขอมูล 

13 character อักขระ สมาชิกตัวหนึ่งในชุดของสิ่งที่ใชแสดงขอมูล ใชจัดระเบียบหรือใช
ควบคุมขอมูล 

14 characterstring สายอักขระ อักขระหลายตัวเมื่อนํามาตอกันแลวจะมีความหมายทางภาษาพูด 
และสามารถนําไปเก็บในหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร
หรือสื่อ (media) ชนิดตางๆ ได  

15 class <UML> คลาส แบบพิมพของชุดวัตถุที่มีการใชขอมูลเชิงอรรถ, การปฏิบัติการ, 
วิธีการ, ความสัมพันธ, และภาษาแสดงความหมายรวมกัน 

16 classification การจําแนก  การแสดงของสิ่งปรากฏในโลกจริงแบบนามธรรม โดยใชเกณฑ
วินิจฉัยที่มีการนิยามไวเปนอยางดีแลว ซึ่งหมายถึง เกณฑจําแนก 
(classifiers) 

17 classification 
register 

ทะเบียนการ
จําแนก 

ทะเบียนที่รวมระบบจําแนกตางๆ อาทิ ระบบจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
ระบบจําแนกชุดดิน  

18 classification 
system 

ระบบจําแนก  ระบบที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทจําแนก 

19 Classified 
object 

วัตถุจําแนก  วัตถุตางๆ ที่ไดจากการจําแนกเปนกลุมของรูปลักษณซึ่งมีลักษณะ
แบบนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง โดยอาจจะเปนวัตถุเชิง
พ้ืนที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา  

20 classifier เกณฑจําแนก นิยามที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทจําแนกในคําอธิบาย
สัญลักษณ (legend class) 

21 classifier item 
class 

รายการ
ประเภทจําแนก
ของเกณฑ
จําแนก 

รายการชนิดของเกณฑจําแนกที่ใชจําแนกคุณลักษณะแบบ
นามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

22 classifier 
legend 

เกณฑจําแนก
ในคําอธิบาย
สัญลักษณ  

เกณฑจําแนกที่ใชจําแนกคุณลักษณะแบบนามธรรมของสิ่งปรากฏ
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

23 cluster กลุม กลุมของเปาหมายซึ่งมีศักยภาพของความแตกตาง (โดยทุกกลุม
ของเปาหมายเปนคําตอบของการคนคืนที่มีเงื่อนไขแตกตางกัน) 
ตําแหนงที่ต้ังของเปาหมายเหลานี้จะมีความใกลเคียงกันนอยมาก 

24 code รหัส รหัสปายบอกประเภทจําแนกในแผนซึ่งถูกระบุไวเปนการจําเพาะ 
25 common 

structure 
โครงสรางที่ใช
รวมกัน 

โครงสรางที่ใชรวมกัน 

26 conceptual 
schema 

ผังเคารางเชิง
แนวคิด 

การบรรยายอยางเปนทางการของแบบจําลองเชิงแนวคิด 

27 conformance การได
มาตรฐาน 

การบรรลุตามความประสงคที่ระบุไวเปนการจําเพาะ 

28 constraint  ขอบังคับ ขอบังคับหรือขอจํากัดที่กําหนดขึ้นไวเปนระเบียบในการปฏิบัติ 
หรือดําเนินการ 

29 content สารบัญ บัญชีเรื่อง, รายช่ือเรื่อง 
30 context ใจความ ใจความที่ปรากฏในเนื้อหา 
31 continuous 

coverage 
ช้ันขอมูล
แบบตอเนื่อง 

ช้ันขอมูลที่ประกอบดวยวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิง
พ้ืนที่ตามเวลา ซึง่วัตถุแบบใดแบบหนึ่งดังกลาวจะสงคืนคาขอมูล
เชิงอรรถแตละชนิดที่แตกตางกันไปตามตําแหนงภายในตัวมัน 

32 coordinate พิกัด ตัวเลข n จํานวนซึ่งใชบอกตําแหนงของจุดที่ปรากฏในหวง n มิติ 
33 coordinate 

reference 
system 

ระบบพิกัด
อางอิง 

ระบบพิกัดที่กํากับตําแหนงของวัตถุใดๆ ดวยมูลฐานหรือพ้ืนฐาน
แบบหนึ่ง 

34 coverage ช้ันขอมูล รูปลักษณที่มีฟงกชัน (function) สงคืนคาในพิสัย (range) ณ 
ตําแหนงใดๆ (direct position) ภายในวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา 
หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลาในขอบเขตขอมูล (spatiotemporal 
domain) 

35 coverage 
geometry 

รูปทรง
เรขาคณิตของ
ช้ันขอมูล 

รูปทรงเรขาคณิตของขอบเขตชั้นขอมูลที่ระบุดวยคูพิกัดตางๆ 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

36 cross-
referencing 

การอางอิงขาม
ระบบ 

การอางอิงเกณฑจําแนกจากระบบจําแนกอื่น 

37 data dictionary 
register 

ทะเบียน
พจนานุกรม
ขอมูล 

ชุดของแฟมขอมูลบรรจุลําดับอักษรระบุสําหรับรายการซึ่งบรรยาย
ถึงรายการขอมูลเชิงอรรถซึ่งอยูรวมในรายการนั้น 

38 data element องคประกอบ
ของขอมูล 

หนวยของขอมูลแสดงใจความเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แบงแยกยอย
ตอไปไมได 

39 data 
interchange 

การแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

การสงตอ, รับ และการแปลตีความขอมูล 

40 data set ชุดขอมูล ชุดรวบรวมขอมูลที่สามารถระบุลักษณะเฉพาะของตัวเองได 
41 data type ประเภท/ชนิด

ขอมูล 
การระบุคุณลักษณะจําเพาะของขอบเขตคาขอมูลพรอมดวยการ
ปฏิบัติการที่กระทําตอคาขอมูลในขอบเขตนั้น 

42 direct position ตําแหนงใดๆ ตําแหนงที่ระบุดวยหน่ึงชุดของคาพิกัดที่มีอยูในระบบพิกัดอางอิง 
43 discrete 

coverage 
ช้ันขอมูลแบบวิ
ยุต 

ช้ันขอมูล (coverage) ซึ่งสงคืนคาสาระของขอมูลเชิงอรรถเพียงคา
เดียวจากตําแหนงใดๆ (direct position) ภายในวัตถุเชิงพื้นที่ 
(spatial object) วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลาในขอบเขต
ขอมูลของมัน (spatiotemporal object in its domain) 

44 discrete curve 
coverage 

ช้ันขอมูลเสน
แบบวิยุต 

ช้ันขอมูลเสนแบบวิยุตแสดงลักษณะขอบเขตจํากัดเชิงพื้นที่ในรูป
ของเสน 

45 discrete grid 
coverage 

ช้ันขอมูลกริด
แบบวิยุต 

ช้ันขอมูลกริดแบบวิยุตแสดงลักษณะขอบเขตจํากัดเชิงพื้นที่ในรูป
ของกริด 

46 discrete point 
coverage 

ช้ันขอมูลจุด
แบบวิยุต 

ช้ันขอมูลจุดแบบวิยุตแสดงลักษณะขอบเขตจํากัดเชิงพื้นที่ในรูป
ของจุด 

47 discrete solid 
coverage 

ช้ันขอมูลรูป
ตันแบบวิยุต 

ช้ันขอมูลรูปตันแบบวิยุตเปนช้ันขอมูลซึ่งภายในขอบเขตจะ
ประกอบดวยชุดรวบรวมของรูปตัน 

48 discrete 
surface 
coverage 

ช้ันขอมูล
พ้ืนผิวแบบ 
วิยุต 

ช้ันขอมูลพ้ืนผิวแบบวิยุตเปนช้ันขอมูลซึ่งภายในขอบเขตจะ
ประกอบดวยชุดรวบรวมของพื้นผิว 

49 domain ขอบเขต 
ช้ันขอมูล 

ชุดวัตถุในขอบเขตที่ถูกนิยามไวแลว 

50 encoding การเขารหัส การแปลงขอมูลใหอยูในรูปชุดรหัส 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

51 feature รูปลักษณ ภาวะนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง 
52 feature 

attribute 
ขอมูลเชิงอรรถ
ของรูปลักษณ 

คุณลักษณะของรูปลักษณ 

53 feature 
catalogue 

บัญชีรูปลักษณ บัญชีรวบรวมคํานิยามและคําบรรยายตางๆ ของประเภทรูปลักษณ 
ขอมูลเชิงอรรถของรูปลักษณและความสัมพันธของรูปลักษณที่
ปรากฏไมนอยกวาหนึ่งชุดของขอมูลภูมิศาสตร พรอมดวยการ
ปฏิบัติการใดๆ ที่อาจจะประยุกตใชกับรูปลักษณ  

54 feature concept 
dictionary 

พจนานุกรม
แนวคิดของ
รูปลักษณ 

พจนานุกรมซึ่งรวบรวมคํานิยามและสารสนเทศเชิงพรรณนาที่
เกี่ยวของกับแนวคิดที่ใชระบุเปนการจําเพาะถึงรายละเอียดในบัญชี
รายช่ือ (catalogue) ของรูปลักษณ 

55 feature 
operation 

การปฏิบัติการ
ของรูปลักษณ 

การปฏิบัติการซึ่งทุกๆกรณีตัวอยางของรูปลักษณชนิดหนึ่งๆ จะ
กระทํา 

56 file แฟม ชุดของระเบียนที่มีช่ือซึ่งถูกจัดเก็บหรือประมวลผลใหอยูในรูป
ของหนวยๆ หนึ่ง 

57 function ฟงกชัน กฎเกณฑที่อยูรวมกับแตละองคประกอบจากขอบเขตหนึ่ง 
(แหลงที่มา หรือขอบเขตของฟงกชัน) ไปสูองคประกอบหนึ่งเดียว
ในขอบเขตอื่น (เปาหมาย ขอบเขตรวมกัน หรือพิสัยเชิงอรรถ) 

58 geographic 
feature 

รูปลักษณ
ภูมิศาสตร 

การนําเสนอสิ่งปรากฏในโลกจริงที่กํากับดวยตําแหนงซึ่งสัมพันธ
กับโลก 

59 geographic 
information 

สารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏอยูโดยนัยหรืออยูโดยชัดแจงซึ่ง
กํากับดวยตําแหนงโลก 

60 geographic 
information 
community 

วงการ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

กลุมผูใชและผูสรางสารสนเทศภูมิศาสตรในแตละแขนงของการ
ประยุกต 

61 geometric 
object 

วัตถุรูปทรง
เรขาคณิต 

วัตถุเชิงพื้นที่ที่นําเสนอหรือแสดงดวยชุดรูปทรงเรขาคณิต 

62 geometry value 
pair 

รูปทรง
เรขาคณิตที่มีคา
เปนคู 

คูที่มีแบบแผนซึ่งประกอบดวยวัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุ
เชิงพื้นที่ตามเวลาและระเบียนคาเชิงอรรถของรูปลักษณ 

63 grid กริด โครงขายที่ประกอบดวยชุดของเสนมากกวาหนึ่งชุดซึ่งสมาชิกของ
แตละชุดตัดกันกับสมาชิกของชุดอื่นในแนวทางขั้นตอนวิธี 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

64 grid geometry รูปทรง
เรขาคณิต
แบบกริด 

โครงขายที่ประกอบดวยชุดของเสนมากกวาหนึ่งชุดซึ่งสมาชิกของ
แตละชุดตัดกันกับสมาชิกของชุดอื่นทําใหเกิดเปนรูปทรง
เรขาคณิตแบบตางๆ 

65 grid point จุดแบบกริด จุดที่อยู ณ ตําแหนงตัดกันของเสนมากกวาหนึ่งเสนในหนึ่งกริด 
66 grid point 

coverage 
ช้ันขอมูลจุด
แบบ กริด  

ช้ันขอมูลที่ประกอบดวยชุดของจุดในรูปแบบกริด 

67 hierarchical 
system 

ระบบลําดับช้ัน ระบบจําแนกซึ่งเริ่มตนดวยประเภทจําแนกที่มีโครงสรางในระดับ
ที่หยาบกวา ซึ่งเอื้อใหมีการจําแนกแยกยอยอยางเปนระบบไปสู
หนวยยอยที่มีรายละเอียดมากขึ้น 

68 identifier ลําดับอักษร
ระบุ 

ลําดับอักษรที่ไมจําเปนตองมีความหมายตามภาษาพูดซึ่งสามารถ
ใชระบุวาตัวมันอยูรวมกับสิ่งใด โดยลําดับอักษรนี้ถูกกําหนดให
เปนแบบถาวรและเปนหนึ่งเดียวไมมีซ้ํากัน 

69 instance กรณีตัวอยาง วัตถุที่รูประเภทจําแนก 
70 instantiate การยกกรณี

ตัวอยาง 
เพื่อแสดง(การสรางภาวะนามธรรม) โดยการสรางกรณีตัวอยางที่
เปนรูปธรรมหรอืสรางความสามารถเพื่อที่จะสรางกรณีตัวอยาง 

71 item รายการ สิ่งที่สามารถพรรณนาหรือพิจารณาไดอยางเปนเอกเทศ 
72 item class รายการ

ประเภทจําแนก 
ชุดของรายการที่มีคุณสมบัติตางๆ รวมกัน 

73 legend คําอธิบาย
สัญลักษณ 

การประยุกตการจําแนกเฉพาะพื้นที่ โดยใชมาตราสวนแผนที่และ
ชุดขอมูลจําเพาะที่กําหนดไวแลว 

74 legend class ประเภทจําแนก
ในคําอธิบาย
สัญลักษณ  

ประเภทจําแนกซึ่งเปนผลจากการประยุกตกระบวนการจําแนก
เฉพาะพื้นที่แบบหนึ่ง 

75 locale การเลือก
วัฒนธรรมและ
ภาษาถิ่น 

การเลือกคุณสมบัติเชิงวัฒนธรรมและภาษาใหใชไดกับการแปล
ตีความสายอักขระ 

76 location ตําแหนง สถานที่ภูมิศาสตรที่ระบุตําแหนงได 
77 metadata คําอธิบาย

ขอมูล 
ขอมูลที่อธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่มีอยู 
โดยรายละเอียดของการอธิบายน้ันจะบอกใหทราบถึงคุณภาพ 
เงื่อนไข และคุณลักษณะอื่นๆ ของขอมูล 

78 metadata องคประกอบ หนวยวิยุตของคําอธิบายขอมูล 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

element คําอธิบาย
ขอมูล 

79 metadata entity กลุม
องคประกอบ
คําอธิบาย
ขอมูล 

กลุมองคประกอบของคําอธิบายขอมูลที่บรรยายถึงลักษณะขอมูล
ในแงมุมเดียวกัน 

80 model แบบจําลอง การสรางภาวะนามธรรมสําหรับลักษณะบางแงมุมของสิ่งที่เปน
จริง 

81 non 
hierarchical 
system 

ระบบไมมี
ลําดับช้ัน 

เปนระบบจําแนกแบบที่ทําการกําหนดประเภทจําแนกออกเปนชุด
เดียวโดดๆ ไมปนกัน โดยจะประยุกตกับการจําแนกสารสนเทศที่มี
เพียบระดับเดียว ตัวอยางเชน สารสนเทศที่มีชนิดเดียวหรือมีมาตรา
สวนเดียว 

82 object วัตถุ สิ่งที่มีอยูจริงที่มีขอบเขตและระบุความเปนตัวตนชัดเจนซึ่งแสดง
สถานะและพฤติกรรมไวภายใน 

83 range พิสัย ชุดของคาคุณลักษณะทั้งหมดที่ฟงกชันสามารถนําไปเปน
อารกิวเมนตซึ่งแปรผันอยูในขอบเขตของมัน 

84 raster ราสเตอร ลวดลายสี่เหลี่ยมมุมฉากเกิดจากชุดเสนกราดภาพแนวขนาน หรอื
ชุดเสนกราดภาพแนวขนานที่เปนการแสดงผลบนหลอดภาพ 

85 real world 
phenomena 

สิ่งปรากฏใน
โลกจริง 

สิ่งปรากฏในโลกจริง 

86 record ระเบียน หนวยบันทึกที่มีขอบเขต และเปนชุดรวบรวมรายการขอมูล
เชิงอรรถที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคาคุณลักษณะ) 

87 register ทะเบียน
ประเภทจําแนก  

ชุดแฟมขอมูลบรรจุลําดับอักษรระบุ (identifiers) ที่กําหนดใหกับ
ประเภทจําแนกในทะเบียนพรอมคําบรรยาย 

88 register owner องคกรเจาของ
ทะเบียน 

องคกรผูสรางและดูแลทะเบียน 

89 register 
schema 

ผังเคารางการ
จดทะเบียน 

แบบแผนและความสัมพันธขององคประกอบตางๆของขอมูลใน
การจัดทําทะเบียน 

90 register 
structure 

โครงสรางการ
จดทะเบียน 

โครงสรางซึ่งประกอบดวยองคประกอบของทะเบียน, ผังเคาราง
การจดทะเบียน, ทะเบียนระบบจําแนก, ทะเบียนผลการจําแนกและ
ประเภทจําแนกของเกณฑจําแนก 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

91 registration การจดทะเบียน การบันทึกรายการที่ถาวร เปนหนึ่งเดียวไมมีซ้ําและมีลําดับอักษร
ระบุที่ไมคลุมเครือ 

92 registry ระบบ
สารสนเทศ
ทะเบียน
ประเภทจําแนก  

ระบบสารสนเทศที่เก็บรักษาทะเบียนประเภทจําแนก 

93 scale 
dependent 

ขึ้นอยูกับ
มาตราสวน  

ประเภทจําแนกหรือวัตถุบางอยางที่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะแยก
ออกเปนอิสระใหเห็นไดในมาตราสวนนั้นๆ 

94 scale 
independent 

ไมขึ้นอยูกับ
มาตราสวน  

ประเภทจําแนกที่สามารถประยุกตใชไดกับทุกมาตราสวนและทุก
ระดับของรายละเอียด 

95 schema ผังเคาราง  แผนผังแสดงแบบรางถึงองคประกอบและความสัมพันธแบบตางๆ
ของขอมูล 

96 sequence ลําดับ ลําดับเหตุการณหรือสิ่งที่มีขอบเขต เปนชุดรวบรวมของรายการ
ขอมูลที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคาคุณลักษณะ) ที่มีลําดับขั้นซึ่งอาจจะ
มีซ้ํากันได 

97 set ชุด เปนชุดรวบรวมของรายการขอมูลที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา
คุณลักษณะ) ที่ไมมีลําดับขั้นและไมมีซ้ํากัน 

98 source 
dependent 

ขึ้นอยูกับ
แหลงที่มา  

(ประเภทจําแนก) มีองคประกอบที่เห็นไดวามีแหลงที่มาแตกตาง
กัน เชน แหลงที่มาจากภาพถายทางอากาศจะแตกตางกับแหลงที่มา
จากภาพถายดาวเทียมเมื่อเปรียบเทียบกัน 

99 source 
independent 

ไมขึ้นอยูกับ
แหลงที่มา  

(ประเภทจําแนก) ที่ไมขึ้นกับวิธีการที่ใชในการรวบรวม
สารสนเทศ (ไมวาจะเปนการใชภาพถายจากดาวเทียม ภาพถายทาง
อากาศ การสํารวจภาคสนาม หรือการประสมกันของแหลงที่มา
เหลานี้) 

100 spatial object วัตถุเชิงพื้นที่ เปนประเภทหนึ่งของวัตถุจําแนก ซึ่งประกอบดวย 3 ประเภท คือ 
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา และวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลาที่ไดรับการ
จัดประเภทตามประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ  

101 spatiotemporal 
object 

วัตถุเชิงพื้นที่
ตามเวลา 

เปนประเภทหนึ่งของวัตถุจําแนก ซึ่งประกอบดวย 3 ประเภท คือ 
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา และวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา ที่ไดรับการ
จัดประเภทตามประเภทจําแนกในคําอธิบายสัญลักษณ ซึ่งเปนวัตถุ
ที่ใชแสดงชุดของตําแหนงตางๆ ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลาพรอมๆกัน 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

102 specific rules กฎเกณฑเฉพาะ กฎเกณฑเฉพาะที่ใชในการนิยามเกณฑจําแนก ซึ่งอาจจะนิยาม
อยางมีขั้นตอนวิธี (algorithmicly) หรือตามชุดของกฎเกณฑ
เฉพาะที่มีอยูในระบบจําแนก  

103 surface พ้ืนผิว รูปทรงเรขาคณิตปฐมฐาน 2 มิติ ที่ใชแสดงขอมูลตอเนื่องในรูป
ระนาบของพื้นที่หนึ่งๆ 

104 Systematic 
arragement 

การจัดเรียง
อยางเปนระบบ  

เปนคุณสมบัติหนึ่งของระบบจําแนกที่มีกระบวนการจัดกลุมของ
วัตถุอยางเปนระบบตามความสัมพันธของวัตถุเหลานั้น 

105 technical 
standard 

มาตรฐานทาง
เทคนิค 

มาตรฐานในการบรรจุคํานิยามของรายการประเภทจําแนก (item 
classes) สําหรับการลงทะเบียน 

106 tessellation เทสเซลเลชัน เปนการแบงสวนพื้นที่ออกเปนชุดของพื้นที่ยอยๆ ที่ประสานกัน
สนิทโดยมีมิติเหมือนพื้นที่เดิมที่ถูกแบงยอย 

107 test modules มอดูลทดสอบ ในที่นี้มอดูลทดสอบเปนชุดทดสอบ ซึ่งประกอบดวย มอดูล
ทดสอบสําหรับระบบจําแนก มอดูลทดสอบสําหรับทะเบียนเกณฑ
จําแนก และมอดูลทดสอบสําหรับรูปแบบการแสดงผลการจําแนก  

108 Thiessen 
polygon 

รูปปดธีสเซน รูปปดพื้นระนาบซึ่งเปนวงกั้นจุดๆหนึ่ง (ซึ่งอยูในชุดของจุดตางๆ) 
ไวภายใน ซึ่งทําใหจุดใดๆ ในรูปปดจะใกลชิดจุดนั้นมากกวาจุด
อื่นๆ ในชุด 

109 vector เวกเตอร การกําหนดปริมาณที่มีทิศทางพรอมกับขนาด 
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ใน Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, Vol.8, No. 3, 
September-December 2007, เปนผูรวมประพันธ 

2) การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาลโดยใชแบบจําลองดัชนีช้ีวัดเชิงพื้นที่บริเวณบอ
ทอง ชลบุรี บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป 2550, โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ, 28 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2550, เปนผูรวมประพันธ 

3) Land-use classification of the Great City of Nakhon Ratchsima using Linear Spectral 
Mixture Analysis. บทความนําเสนอใน The International Conference on Space 
Technology & Geo-informatics, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya City, 
Chonburi, Thailand, 5-8 November 2006,เปนผูรวมประพันธ  

4) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในเขต มทส. บทความตีพิมพใน Suranaree Journal of 
Science and Technology, Vol. 13, No.1, Jan-Mar, 2006. 

5) น้ําตก รายงานเสนอตอโครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม, โครงการภายใตเงินสนับสนุนจาก สกว., 2548. 
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6) พุน้ํารอน รายงานเสนอตอโครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม, โครงการภายใตเงินสนับสนุนจาก สกว., 2548. 

7) น้ําบาดาล รายงานเสนอตอโครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม, โครงการภายใตเงินสนับสนุนจาก สกว., 2548. – ไดรับรางวัลที่ 2 ของ
โครงการ 

8) ทรัพยากรแร รายงานเสนอตอโครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและทุน
ทางวัฒนธรรม, โครงการภายใตเงินสนับสนุนจาก สกว., 2548. 

9) ธรณีวิทยา รายงานเสนอตอโครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม, โครงการภายใตเงินสนับสนุนจาก สกว., 2548. 

10) Optimum Geo-informatics Technology to Support Management of Local 
Administrative Organizations in Thailand. บทความเสนอตอ the Asian Conference on 
Remote Sensing คร้ังที่ 25, เชียงใหม, 2004. 

11) Application of DEM Data to Geological Interpretation: Thong Pha Phum Area, 
Thailand. บทความเสนอตอ the Asian Conference on Remote Sensing, คร้ังที่ 23, 
Nepal, 2002 

12) การใชขอมูลธรณีวิทยาสําหรับการวางแผนการใชประโยชนพื้นที่. บทความตีพิมพใน
หนังสือธรณีวิทยาประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ, กรมทรัพยากรธรณี, 2545, 
หนา 375-382. 

13) GIS Database forLand-use Planning in the Phuket Island, Thailand. บทความเสนอตอ 
the ITIT Symposium on Geoinformation and GIS Application for the Urban Areas of 
East and Southeast Asia, 14-15 ก.พ., 2543, Tsukuba, Japan, CCOP Technical 
Bulletin, June 2001, v.30, p.45-61. 

14) Current Status of the Geo-scientific Information Management in Thailand บทความ
ตีพิมพในเอกสารการประชุม the Symposium on Mineral, Energy, and Water 
Resources of Thailand: Towards the Year 2000, Bangkok, 2542. 

15) GSD Information Technology at the End of Year 1998. บทความเสนอตอกอง
ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2542. 
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16) Organizing GIS Database of the Phuket Island in the Andaman Sea, Thailand. 
บทความเสนอตอ the 35th CCOP Annual Session, 20-23 ต.ค. 2540, Subic Bay, the 
Philippines. 

17) Use of TM for the detection of potentially mineralized areas in Mae Hong Son and 
the vicinity, บทความเสนอตอ the 35th CCOP Annual Session, 20-23 ต.ค. 2541, 
Subic Bay, the Philippines. 

18) Evolution of the Information Technology in the Geological Survey Division, 
Thailand. บทความตีพิมพในการประชุมวิชาการกองธรณีวิทยาประจําป 2540. 

19) Using radar image as a tool to study geomorphology and geology of the Chaiyaphum 
area, Thailand. บทความเสนอตอ the International Symposium on Geomatics in the 
Era of Radarsat, Ottawa, Canada, 1997. 

20) Remote sensing analysis: A quality techniques for highway engineering activities. 
บทความเสนอตอกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2538. 

21) การจําแนกเชิงปริมาณของขอมูลเชิงพื้นที่. บทความตีพิมพใน Suranaree Journal of 
Science and Technology, v. 2, no. 1, ม.ค.-เม.ย. 2538. 

22) Preliminary study on neotectonics in the Mae Hong Son - Khun Yuam valley, 
บทความเสนอตอกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2537. 

23) What is GIS?. เอกสารตีพิมพในการประชุมวิชาการ กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 
ประจําป 2537. 

24) GIS กับงานธรณีวิทยา.บทความตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย, 2536, v.47, no.2. 

25) A Terrain Evaluation System and GIS for Road Corridor Selection Applicable to 
Intermontane Basins in Northern Thailand. A Ph.D. Thesis submitted to the Graduate 
Studies and Research of McGill University, Canada, September 1992. 

26) Cenozoic Sediments of the City of Lampang and Neighboring Areas. รายงานเสนอ
ตอกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2529. 

27) On the Application of Weight-rating System to Preliminary Land-use Planning of 
Thailand's Eastern Seaboard Area. บทความเสนอตอ the Seminar/Workshop on 
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Geological Influences on the Environment, NEPC $ NEDA, Manila, the Philippines, 
2528. 

28) Note on the Environmental Geology of an Area Part of the Eastern Coastal Region. 
บทความเสนอตอ the Conference on Geology and Mineral Resources of Thailand, 
Bangkok, Thailand (2526). 

29) Carbonate Rock Investigations and Potentials in Chon Buri Area, Eastern Thailand. 
บทความเสนอตอ กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (2526). 

 
2. นายจิระเดช  มาจันแดง 

2.1. ขอมูลสวนบุคคล 
ที่อยู:  126 หมู 2 ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.เลย 42000 
ที่ทํางาน: ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท : 08-6636-2659, 043-754321 ตอ 1122 
Fax:  043-754245 
E-mail:  Jiradech_M@hotmail.com 
วันเกิด:  2 พฤษภาคม 2521 
เพศ:  ชาย 
เชื้อชาติ:  ไทย 
สัญชาติ  ไทย 
สถานภาพ: สมรส 
ศาสนา:  พุทธ 
 

2.2. การศึกษา 
2550-ปจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวชิา

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2544-2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เกรดเฉลี่ย 3.69 
  2539-2543 วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เกรดเฉลี่ย 3.31  
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2.3. ประวัติการทํางาน 
2547-2549 เปนอาจารยประจําที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
2546-2547 นักอุทกธรณีวิทยาประจําโครงการ Simulation สภาพน้ําบาดาล โดยใชรูป

แบบจําลองคณิตศาสตรบริเวณที่ราบภาคกลางตอนใต รับผิดชอบจัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ เพื่อ
ใชเปนขอมูลนําเขาในแบบจําลองน้ําบาดาลเชิงคณิตศาสตร 

2546-2547 นักอุทกธรณีวิทยาและนักสารสนเทศภูมิศาสตรประจําโครงการศึกษา      
ศักยภาพแหลงน้ําบาดาลลุมน้ําพรม อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ รับผิดชอบ
ออกสนามสํารวจเก็บตัวอยางน้ําบาดาลและขอมูลบอบาดาล จัดทําแผนที่
อุทกธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาของโครงการและ
จัดเก็บขอมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยโปรแกรม 
MapInfo และ ArcView GIS 

2545-2546 นักธรณีวิทยาประจําโครงการ Hydrogeological Model เพื่อการคาดคะเน
การกระจายดินเค็มและน้ําเค็มระยะยาว โครงการโขง ชี มูล รับผิดชอบ
ตรวจสอบและตีความขอมูลทางธรณีวิทยา และจัดทําภาพตัดขวางทาง
ธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2544-2545 นักสารสนเทศภูมิศาสตรประจําโครงการตรวจสอบคุณภาพในการจัดทํา       
แผนที่น้ําบาดลรายจังหวัด รับผิดชอบในการตรวจสอบแกไขขอมูล 
รวมถึงนําเขาขอมูลบางสวนสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และจัดเตรียม
ขอมูลเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล 

2544 นักอุทกธรณีวิทยาประจําโครงการการศึกษาผลกระทบเบื้องตนของน้ําใต     
ดินจากการทํานากุงในพื้นที่น้ําจืดโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
รับผิดชอบจัดทําแผนที่ อุทกธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางอุทก
ธรณีวิทยาของพื้นที่ 

2544-2545 นักอุทกธรณีวิทยาและนักสารสนเทศภูมิศาสตรประจําโครงการพัฒนา  
แหลงน้ําทุงกุลารองไห สวนการศึกษาดานดินเค็มและการปองกัน 
รับผิดชอบวิเคราะหกลไกลการเกิดดินเค็ม และหาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะ
เกิดดินเค็มในพื้นที่ทุงกุลารองไห โดยใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
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ArcView GIS เขามาเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพที่จะเกิดดินเค็ม องคประกอบของขอมูลทางกายภาพที่ใชในการ
วิเคราะหจะแสดงในเชิงพื้นที่และเชิงภาพตัดขวางจัดเก็บในรูปของแผนที่
ตางๆ ดังนี้ แผนที่ธรณีวิทยา ดิน การใชที่ดิน ดินเค็ม การกระจายของ
น้ําฝน การกระจายของพืช -ไมยืนตน แหลงน้ําผิวดิน และลักษณะทาง
อุทกธรณีวิทยา ประกอบไปดวย 1. ความลึกระดับน้ําบาล 2. ความเค็มของ
น้ําใตดิน 3. พื้นที่รับน้ํา และพื้นที่สูญเสีย 4. อัตราการซึมผานของน้ําใตดิน 

2543-2544 นักอุทกธรณีวิทยาและนักสารสนเทศภูมิศาสตรประจําโครงการสํารวจ    
คุณภาพน้ํ าใตดินบริ เวณที่มีความเสี่ ยงดานมลพิษในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบออกสนามสํารวจเก็บตัวอยางน้ําบาดาล
และขอมูลบอบาดาลของบอน้ําบาดาลที่ใชเปนแหลงผลิตน้ําประปา จัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยาของโครงการและจัดเก็บขอมูลแผนที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยโปรแกรม MapInfo และ ArcView GIS 

2543-2544 นักอุทกธรณีวิทยาและนักสารสนเทศภูมิศาสตรประจําโครงการจัดทํา 
แผนที่น้ําบาดาลรายจังหวัดนครนายก รับผิดชอบการออกสนามสํารวจ
เก็บตัวอยางน้ําบาดาลและขอมูลบอบาดาลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดนครยก 
แบบผลขอมูลที่สํารวจได จัดทําแผนที่น้ําบาดาลจังหวัดนครนายกซึ่งจะ
บงบอกถึงหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา คุณภาพน้ําบาดาล (คาปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได) และปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถนําขึ้นมาใชได จัดทํา
แผนที่ปริมาณคลอไรด เหล็ก ความกระดาง จัดทําภาพตัดขวางทางอุทก
ธรณีวิทยา แปลงขอมูลแผนที่ตางเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดย
โปรแกรม MapInfo และ ArcView GIS 

 
2.4. ประกาศนียบตัรและการประชุมทางวิชาการ 

2548 รวมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “The role of geology and engineering 
geology in the assessment of geohazards” ณ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2548 
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2547 A Workshop on Integrated Surface Water-Groundwater Modeling and 
Geographic Information System, ณ ศูนยวิจัยน้ําบาดาล คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 5-8 ตุลาคม 2547 

2547 A Workshop on Application of GIS in Groundwater Management, ณ 
ศูนยวิจัยน้ําบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 21-23 
มกราคม 2547 

2545 A Workshop on Integrated Surface Water and Groundwater Modeling, 
ณ ศูนยวิจัยน้ําบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่    
19-23 สิงหาคม 2545 

2545 Bioremediation Technology, ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2545 

2543 Environmental Modeling and Risk Assessment, ณ ศูนยวิจัยน้ําบาดาล 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2543 

2540 Unocal Thailand, Ltd., Summerhire Program, ณ บริษัท ยูโนแคลไทย
แลนด จํากัด ในวันที่ 9 เมษายน 2540 ถึง 15 พฤษภาคม 2540 

 
2.5. ผลงานทางวชิาการ 

จิระเดช มาจันแดง. (2549).วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก.มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

 
2.6. วิทยากรพิเศษ 

24-26 ธันวาคม 2548  บรรยายในหัวขอ “ธรณีวิทยาเบื้องตน” โครงการอบรมดาราศาสตร
เบื้องตนสําหรับครูโรงเรียนแกนนํา ณ หอดูดาว เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 

 
2.7. ความสามารถทางดานการประยุกตใชโปรแกรม 

1.7.1 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแก ArcView GIS, ArcGIS, MapInfo, Surfer 
และ ERDAS 

1.7.2 โปรแกรม Microsoft Office ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ 
Microsoft Power Point 
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1.7.3 โปรแกรม Graphic ไดแก CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Premiere และ 
Ulead Videostudio 

1.7.4 โปรแกรมทางอุทกธรณีวิทยา ไดแก Visual MODFLOW, Aquitest และ 
Aquachem 

 
3. นายวิภพ แพงวังทอง 

3.1. ขอมูลสวนบุคคล 
ที่อยู:  355/1 หมู 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
ที่ทํางาน: สาขาวิชาภูมิศาสตร สํานักวิชาเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 56000 
โทรศัพท : 08-1973-2063 หรือ 054-466666 ตอ 1738 
Fax:  054-466663 
E-mail :  wipopp@nu.ac.th  
เกิด:  19 สิงหาคม 2521 
เพศ:  ชาย 
เชื้อชาติ:  ไทย 
สัญชาติ:  ไทย 
สถานภาพ: สมรส 
ศาสนา:  พุทธ 
 

3.2. การศึกษา 
2550-ปจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชา

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2545-2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.75 
2539-2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 2.39 
 

 



 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของคณะที่ปรึกษา        181 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

3.3. ประวัติการทํางาน 
2551 ผูชวยนักวิจัย “โครงการประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการฝายหัวนา 
รับผิดชอบจําลองลักษณะภูมิประเทศ (Triangular Irregular Network: 
TIN) ในอนาคตหากมีการเก็บกักน้ํา และจัดทําขอมูลการใชประโยชน
ที่ดิน ป พ.ศ.2530 และป พ.ศ. 2551 บริเวณพื้นที่กักเก็บน้ํา 

2551 ผูชวยที่ปรึกษา “โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
บริหารจัดการขนสงและการทองเที่ยวของเอเชีย: Transport and Tourism 
Division’s GIS system (TTDIS) ของ UNESCAP” รับผิดชอบตรวจสอบ
และปรับปรุงขอมูลเชิงเลขใหทันสมัย 

2549-2550 อาจารย ประจํ าส าขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร  สํ านั กวิ ช า เ กษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2549 คณะทํางาน โครงการจัดทําแผนที่การใชที่ดินโดยใชรูปถายทางอากาศ
ออรโธสี กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
และอางทอง รับผิดชอบควบคุมและตรวจสอบการจําแนกขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินดวยการแปลตีความดวยสายตา 

2549 คณะทํางาน โครงการวิเคราะหขอมูลการใชที่ดินจากภาพถายดาวเทียม 
บริเวณพื้นที่รับประโยชนจากอางเก็บน้ําเขื่อนแควนอย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ รับผิดชอบออกสนาม, แปลตีความขอมูลดาวเทียม SPOT 
และวิเคราะหขอมูลการใชที่ดิน 

2549 คณะทํางาน โครงการจัดทําแผนที่ภาษีของเทศบาลตําบลวงฆอง, องคการ
บริหารสวนตําบลวัดโบสถ และองคการบริหารสวนตําบลหินลาด 
รับผิดชอบออกสนามและจัดทําขอมูลเชิงเลขในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อใชในโปรแกรมจัดการแผนที่ภาษี (TaxMap) 

2548 ผูจัดการงานวัน GISDAY และ GISTDA DAY รับผิดชอบเตรียมงานดาน
เอกสารและสันทนาการ 

2548 คณะทํางาน โครงการศึกษาความเปนไปไดของโครงการระบายน้ําแม
น้ําปาสักเพื่อบรรเทาอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ และเขตเทศบาล
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ตําบลทาพล รับผิดชอบการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ และจําแนกขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน 

2548 คณะทํางาน  โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามในโครงการการใช
เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมิน
ผลผลิตขาวนาป ปการผลิต 2548 เขตภาคเหนือ รับผิดชอบออกสนาม, แปล
ตีความขอมูลดาวเทียมแลนดแซท และประเมินผลผลิตขาวนาปรายตําบล 

2547  คณะทํางาน โครงการจัดทําขอมูลแผนที่เชิงเลขเพื่อการจัดทําแผนแมบท
ภูมิสถาปตย ผังเมือง และการจัดการสิ่งแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบควบคุมงานสํารวจภูมิประเทศภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยดวยกลองระดับ และสรางแบบจําลองภูมิประเทศ
เชิงเลข (TIN) และเสนชั้นความสูง พรอมทั้งรับผิดชอบการทําแผนที่ 
(Cartography), โปสเตอรและรายงานฉบับสมบูรณ 

2547  คณะทํางาน  โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามในโครงการการใช
เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมิน
ผลผลิตมันสําปะหลังและออยโรงงาน ปการผลิต 2547 เขตภาคเหนือ 
รับผิดชอบออกสนาม , แปลตีความขอมูลดาวเทียมแลนดแซท และ
ประเมินผลผลิตมันสําปะหลังและออยโรงงานรายตําบล 

2547  นักวิจัย โครงการการศึกษาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ํายม: 
กรณีศึกษา พื้นที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบการ
ใชโปรแกรม ArcGIS ประมวลผลวิเคราะหซอนทับชั้นขอมูลโดยอางอิง
หลักเกณฑจากผูเชี่ยวชาญ (Multicriteria Decision) เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดภัยแลง พรอมทั้งจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

2545-2546 นักวิทยาศาสตร ประจําโครงการจัดทําแนวเขตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
คุมครองพื้นที่ปาไม ภายใตโครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร 
(ASPL) รับผิดชอบออกสนามตรวจสอบแนวเขตปาสงวนแหงชาติ และ
อุทยานแหงชาติ ภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ และเพชรบูรณ 
เพื่อจัดทําขอมูลเชิงเลขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยโปรแกรม 
ArcGIS และ ArcView GIS 
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3.4. ประกาศนียบตัรและการประชุมทางวิชาการ 
2550 การประชุมวิชาการ “การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 

2550” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2550 
2549 การประชุมวิชาการ “การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 

2549” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร พัทยา วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2549 
2549 การประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian Conference on Remote Sensing 

2006” ณ โรงแรมเจงกิสขาน ประเทศมองโกเลีย วนัที่ 9-13 ตุลาคม 2549 
2546 การประชุมวิชาการ “การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 

2546” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2546 
 

3.5. ผลงานทางวชิาการ 
Paengwangthong, W. & Sanyong, S. (2006). Application of Satellite Data and 

Geographic Information System for Drought Risk Area Analysis in Bandanlanhoi District, 
Sukhothai Province. In Proceedings of Asian Conference on Remote Sensing 2006. 

 
3.6. วิทยากรพิเศษ 

2549  บรรยายหัวขอ “องคประกอบของโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS), 
การนําเขาขอมูล, การจัดการ/คนคืนขอมูล, การวิเคราะหขอมูล, การ
แสดงผลและการนําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัด
เพชรบูรณ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูล จังหวัดเพชรบูรณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2549 

2548 บรรยายหัวขอ “ดาวเทียม THEOS กับการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ” ณ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 (งาน
วัน GISTDA DAY) 

2547 บรรยายหัวขอ “การสรางและแกไขชั้นขอมูล” โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประยุกตใชขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การพัฒนาสวนทองถ่ิน  ณ  ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
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สารสนเทศภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 11-13 
พฤษภาคม 2547 

 
3.7. ความสามารถทางดานการประยุกตใชโปรแกรม 

3.7.1. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแก ArcView GIS, ArcGIS, ERDAS และ ENVI 
3.7.2. โปรแกรม Microsoft Office ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 

Power Point 
 

4. นายอนชุิต พยคัฆิน 
4.1. ขอมูลสวนบุคคล 

ที่อยู: 230/175 หมู 5 คายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  84000 
โทรศัพท : 08-6944-1579 
E-mail :  Phayukkin@gmail.com 
วันเกิด:  2 เมษายน 2526 
เพศ:  ชาย 
เชื้อชาติ:  ไทย 
สัญชาติ  ไทย 
สถานภาพ: โสด 
ศาสนา:  พุทธ 
 

4.2. การศึกษา 
2549-ปจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชา

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกรดเฉลี่ย 3.64 
2544-2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลยัทักษิณ เกรดเฉลี่ย 2.43 
 

4.3. ประวัติการทํางาน 
2551 ผูชวยนักวิจัย “โครงการประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการฝายหัวนา 
รับผิดชอบจําลองลักษณะภูมิประเทศ(Triangular Irregular Network: TIN)
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ในอนาคตหากมีการเก็บกักน้ํา และจัดทําขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ป 
พ.ศ.2530 และป พ.ศ. 2551 บริเวณพื้นที่กักเก็บน้ํา 

2551 ผูชวยที่ปรึกษา “โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
บริหารจัดการขนสงและการทองเที่ยวของเอเชีย: Transport and Tourism 
Division’s GIS system (TTDIS) ของ UNESCAP” รับผิดชอบตรวจสอบ
และปรับปรุงขอมูลเชิงเลขใหทันสมัย 

2550 คณะจัดทําฐานขอมูลธรณีวิทยา ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใหแก
บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

2549-2550 ผูชวยสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
สุรนารี  

2549  นักภูมิสารสนเทศ บริษัท  ซี บี การสํารวจ  
2549 คณะทํางานโครงการจัดทําหมุดควบคุมภาคพื้นดินสําหรับ Petrolium 

Pipeline โดยใชวิธีการ Differential GPS (DGPS), ใหแกบริษัท 
THAPPLINE  

2548  นักภูมิสารสนเทศ บริษัท ไซแทค กรุงเทพ 
 

4.4. ความสามารถทางดานการประยุกตใชโปรแกรม 
4.4.1. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแก ArcView GIS, ArcGIS, PCI Geomatica และ 

ERDAS 
4.4.2. โปรแกรม Microsoft Office ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 

Power Point 
 

5. นางสาวเพ็ญประไพ  ภูทอง 
5.1. ขอมูลสวนบุคคล 

ที่อยู:  9/1 ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 
โทรศัพท: 08-9732-7990 
E-mail:  Iamphenpraphai@gmail.com 
วันเกิด:  19 พฤษภาคม 2524 
เพศ:  หญิง 



 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของคณะที่ปรึกษา        186 

 
19144-1_FN-1:24/12/2551                 โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

 ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification System Structure 

เชื้อชาติ:  ไทย 
สัญชาติ  ไทย 
สถานภาพ: โสด 
ศาสนา:  พุทธ 
 

5.2. การศึกษา 
พ.ศ.2548 - ปจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานัก

วิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกรดเฉลี่ย 3.85 
2543 – 2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ เกรดเฉลี่ย 2.98 
 

5.3. ประวัติการทํางาน 
2549–2550 ผูชวยสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2549–2550 คณะผูทํางานโครงการ SUT Internet GIS  
2550 คณะจัดทําฐานขอมูลธรณีวิทยา ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใหแก

บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
2548 เก็บขอมูลภาคสนามโครงการการใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและ  

สารสนเทศภูมิศาสตรสํารวจและประเมินผลผลิตทุเรียนและมังคุดปการ
ผลิต 2546/2547 14 จังหวัด ภาคใต  

2547–2548 ผูชวยนักวิจัย โครงการจัดตั้งศูนยภูมิสารสนเทศทางสังคม ภาควิชา
ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

2546  ฝกงาน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 
 

5.4. ประกาศนียบตัรและการประชุมทางวิชาการ 
2550 การประชุมวิชาการ “การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 

2550” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2550 
2550 อบรมการใชระบบรับขอมูลและการประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม 

NOAA ณ สาขาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วิทยากรจากบริษัท DARTCOM ประเทศอังกฤษ 

2550  อบรมการใชโปรแกรม PCI Geomatica และ Definiens  
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ณ สาขาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2550 รวมประชุมทางวิชาการดานภูมิสารสนเทศ เร่ือง “การประยุกตใชขอมูล

ดาวเทียม TERRA ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
ณ สาขาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 การประชุมวิชาการ “การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 
2549” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร พัทยา วันที่ 5-8 พฤศจกิายน 2549 

2547  อบรมการใชโปรแกรม Arcview GIS ณ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 
5.5. ความสามารถทางดานการประยุกตใชโปรแกรม 

5.5.1. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแก ArcView GIS, ArcGIS, และ ERDAS 
5.5.2. โปรแกรม Microsoft Office ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 

Power Point 
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กําหนดการสมัมนา 
“การนําเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 

เร่ือง ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1: Classification system structure  
และ เร่ือง ISO 19144-2: Classification system – Part 2: Land cover Classification system LCCS” 

วันศุกรท่ี 19 ธันวาคม 2551 
ณ หองบอลรูม ซี โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร 

 
 
 08.30 น. –   09.00 น. ลงทะเบียน 

      09.00 น. –   09.15 น. กลาวเปดงานสัมมนา 
   โดย  ผูอํานวยการ สทอภ. 

 09.15 น. –   09.45 น. “สถานภาพการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของไทยกับ
แนวโนมการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ” 

   โดย รศ.ดร.แกว  นวลฉว ี

09.45 น. –   10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.00 น. –   11.00 น. นําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19144-1: Classification 

Systems - Part 1: Classification system structure และรับฟง
ขอคิดเห็น 

   โดย สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 11.00 น. –   12.00 น. นําเสนอผลการศึกษามาตรฐานมาตรฐาน ISO 19144-2: 
Classification system – Part 2: Land cover Classification 
system LCCS และรับฟงขอคิดเห็น 

   โดย สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 12.00 น.  –   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00  –   14.30 “สาธิตการใชซอฟตแวร LCCS เวอรชัน 2.0” 
    โดย สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14.30  –   14.45 พักรับประทานอาหารวาง 
 14.45 น. –   15.30 น.  รับฟงขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ สรุป/ปดการสัมมนา 

 




