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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ในปจจุบันการจัดทํา และใหบริการผลิตภัณฑขอมูลภูมิสารสนเทศ ไดพัฒนากาวหนาเปน
อยางมาก โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ซ่ึงกาวเขาสูยุคท่ีเรียกวา การ
ติดตอส่ือสารท่ีไรพรมแดน การพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต หรือระบบใหบริการ
แผนท่ีผานทางเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) ไดอาศัยเทคโนโลยีดังกลาวชวยใหผูผลิต หรือ
องคกรท่ีมีผลิตภัณฑขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถเผยแพร หรือใหบริการขอมูลแกผูใช โดยพัฒนา
ระบบใหบริการขอมูลบนเครื่องแมขาย และเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไป ผูใชท่ีสามารถเขาถึง
ระบบอินเทอรเน็ตได ก็จะสามารถเขาถึงขอมูล และระบบบริการตางๆ สามารถใชขอมูลวิเคราะห
หรือวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศไดโดยไมตองลงทุน
ผลิต หรือจัดทําขอมูลเอง ชวยลดตนทุนของระบบงานได 

การจัดทําเอกสารที่ใหบริการทางอินเทอรเน็ต หรือผานระบบเครือขายอาศัยรูปแบบของ
ระบบบริการที่เรียกวา Web Service โดยมีภาษาท่ีใชในการจัดทําเอกสาร หรือพัฒนาระบบคือ 
HTML (Hypertext Markup Language) แตเนื่องจากเง่ือนไข และขอจํากัดของรูปแบบของภาษา 
HTML ท่ีเหมาะสมกับการจัดทําขอมูลหรือเอกสารท่ีมีลักษณะเปน Static ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
รูปแบบของภาษาท่ีนํามาใชกับเอกสารท่ีมีลักษณะแบบ Dynamic เรียกวาภาษา XML (Extensible 
Markup Language) โดย XML เปนภาษาท่ีมีรูปแบบ และมีศักยภาพในการเรียกใชขอมูลจาก
หลากหลายแอปพลิเคช่ันมานําเสนอรวมกัน ชวยในการจัดการหรือเรียกใชขอมูลจากแอปพลิเคช่ัน
ตางๆ เขาสูมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ XML ยังมีรูปแบบของการตรวจสอบหรือกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่เรียกวา Document Type Definition (DTD) ในสวนของการจัดทํา
เอกสาร หรือขอมูลท่ีมีการอางอิงคาพิกัด หรือตําแหนง หรือขอมูลภูมิสารสนเทศนั้น OGC (Open 
Geospatial Consortium) ไดกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียน พรอมท้ัง
ความสัมพันธ และลักษณะประจําตัวของขอมูลในรูปแบบของ GML (Geography Markup 
Language) ซ่ึงเปนภาษา Markup Language รูปแบบหนึ่งท่ีมีพื้นฐานโครงสรางท่ีอยูในรูปแบบของ 
XML 
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สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะหนวยงานท่ี
ดําเนินงานดานการพัฒนา และผลักดันใหเกิดมาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการแลกเปล่ียน และการใชภูมิสารสนเทศรวมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบใหบริการ
แผนท่ีทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา และใชงานระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยโดยรวม จึงมีแนวคิดท่ีจะดําเนินการศึกษา และพัฒนามาตรฐานกลางเพื่อใชในการ
แลกเปล่ียน และการพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเตอรเน็ตของประเทศไทย โดยอางอิงตาม
แนวทางของมาตรฐานสากลหรือ ISO/TC211 ไดแกมาตรฐาน ISO 19136:2007 Geography 
Markup Language เพื่อจัดทํามาตรฐานขอกําหนดรูปแบบของการใชงานภาษา GML ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต หรือระบบใหบริการแผนท่ีผาน
ทางเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) เพื่อใหสามารถใชงานรวมกันไดในลักษณะ Interoperability 

ประโยชนของการศึกษามาตรฐานสากลทางดาน Geography Markup Language และการ
รวบรวมรูปแบบ หรือตัวอยางของการใชงานภาษา GML ในระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต 
หรือการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ ท่ีมีการใชงานอยูท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดทํามาตรฐานขอกําหนด และการประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ระบบงานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ชวยใหการพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต 
และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ มีมาตรฐานขอกําหนด หรือกรอบการดําเนินงานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน เปนการวางรากฐานของการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอรเน็ต ใหอยูในระดับมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศดวย 

 

1.2 วัตถุประสงค 
 

เพื่อใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) บรรลุผลในการ
พัฒนา และผลักดันใหเกิดมาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศ ดังนั้น จึงกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษา และพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 

1.2.2 เพื่อสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานภาษา XML, GML 
หรือ G-XMLซ่ึงเปนภาษา  Markup Language ท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูล
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ภูมิสารสนเทศ หรือการใชงานในระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต สําหรับพัฒนาเปน
มาตรฐานใชงานของประเทศไทย 

1.2.3 เพื่อจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และ
การแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 

1.2.4 เพื่อเผยแพร และผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 

1.3 เปาหมาย 
 

1.3.1 การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอกําหนด หรือรูปแบบการใช
งานภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
ระหวางประเทศ และระบบใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  

1.3.2 รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” เพื่อใชเปนมาตรฐานกลางของประเทศไทย 

1.3.3 การประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงาน
ตางๆ สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

1.4.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19136:2007  
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตามท่ีมีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19136:2007  รวมท้ังผลการศึกษา
เบ้ืองตนของมาตรฐาน ISO 19128:2005 เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําขอกําหนด หรือรูปแบบการใช
งานภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบ
ใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต 

1.4.2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการใชภาษา GML สําหรับการ
จัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือการใชงานในระบบใหบริการแผนท่ีทาง
อินเทอรเน็ต จากรูปแบบของระบบงานหรือโปรแกรมใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ตของ
ตางประเทศ และท่ีมีการใชงานในประเทศไทย 

1.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอแนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น 
รวมท้ังการทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐาน จากกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ จํานวนไมนอย
กวา 2 คร้ังๆ  ละ 1 วัน ผูรวมประชุมคร้ังละไมนอยกวา 30 คน 
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1.4.4 วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบของการใชภาษา GML ในการ
จัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือการใชภาษา GML ในระบบใหบริการแผนท่ี
ทางอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับระบบงานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.4.5 วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน/
การประเมินการใชภาษา GML ตามมาตรฐาน/การรับรองการใชงานท่ีไดตามมาตรฐาน รวมถึง
คุณสมบัติขององคกร บทบาท และอํานาจหนาท่ี ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การ
ประเมิน และรับรองตามมาตรฐาน 

1.4.6 จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับการจัดเก็บ การแลกเปล่ียน และ
ระบบใหบริการแผนท่ี ทางอินเทอรเน็ต รวมถึงกระบวนการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน/
การประเมิน/การรับรองตามมาตรฐาน สําหรับการใชงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.4.7 การสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของ 
จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

1.4.8 จัดทําเอกสารรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ขางตน รวมท้ังขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการใชงาน/การบังคับใช และแนวทางการประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 
1-2 ป โดยเนื้อหาเอกสารประกอบดวย รายงานฉบับสมบูรณ 1 เลม และเอกสารมาตรฐาน ISO 
19136 Geographic information-Geography Markup Language (GML) (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 1 
เลม 
 
1.5 คณะผูดําเนินงาน  
 

คณะผูดําเนินการประกอบดวยหัวหนาโครงการ นักวิชาการหลัก นักวิชาการผูชวย และ
เจาหนาท่ีสนับสนุน ดังนี้  
หัวหนาโครงการ/ผูจัดการโครงการ  สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

รศ. ดร. สุระ พัฒนเกยีรติ   ระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูล 
ผูเช่ียวชาญ     สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

รศ. ดร. ชาลี นาวานเุคราะห  ระบบภูมิสารสนเทศ 
คณะผูวจิัย     สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

นายวีรฉัตร  ฉัตรปญญาเจริญ  คอมพิวเตอร และการส่ือสาร 
นายประสงค ปทีปเพิ่มพงศ  ระบบภูมิสารสนเทศ 
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นายกมล สินสวนแตง   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ผูชวยนกัวจิัย     สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

นายภูริพจน แกวยอง   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นิตยา  นวภัทรสิน   ระบบภูมิสารสนเทศ 

ผูประสานงานโครงการ    สาขาท่ีเช่ียวชาญ 
 นายครุฑพิชญ โกฏิเมฆลัคน  การจัดการสารสนเทศ 

 
1.6. การสงวนสิทธ์ิ 
 1.6.1 บรรดาขอมูล เอกสาร และผลการพัฒนามาตรฐานในคร้ังนี้ เปนสมบัติของ สทอภ. 
ซ่ึงภายหลังการดําเนินงานเสร็จส้ินจะตองสงขอมูล และเอกสารท้ังหมดใหแก สทอภ. หากผูรับจาง
ตองการเผยแพรผลงานบางสวนหรือท้ังหมด จะตองไดรับอนุญาตจาก สทอภ. กอนเปนลายลักษณ
อักษรทุกคร้ังไป  
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บทท่ี 2 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 

การดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics  
ปจจุบันมาตรฐานของ ISO/TC211 มีรายการมาตรฐานท่ีพัฒนา ในชุด 19100 ประกอบดวยรายการ
มาตรฐาน 19101-19150 และท่ีพัฒนาสําเร็จประกาศเปน International Standard มีจํานวน 35 รายการ 
และอยูในข้ันตอนการพัฒนามาตรฐานอยูจํานวน 18 รายการดวยกัน โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได
รับผิดชอบในการศึกษา สํารวจ และนําเสนอรางของมาตรฐาน ISO19136:2007 Geographic 
Information – Geography Markup Language รายละเอียดในการดําเนินการมีดังนี้ 

 
2.1 แผนการดาํเนนิงาน 

 

ในการศึกษาไดกําหนดประเด็น และวิธีการในการดําเนินการออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2-1  ชวงท่ี 1 (วันท่ี 1 หลังจากเซ็นสัญญา ถึงวันท่ี 30 ของระยะเวลาโครงการ) 

2.1.1 ชวงท่ี 1 (วันท่ี 1 หลังจากเซ็นสัญญาถึงวันท่ี 30 ของระยะเวลาโครงการ) 

 1. ศึกษามาตรฐาน ISO 19136:2007 Geographic Information – Geography Markup 
Language ในเบ้ืองตน และการประเมินโครงการ รายละเอียดกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ ระยะเวลาท่ี
ใช จํานวนบุคลากรท้ังท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยท่ีเขารวมโครงการ รวมท้ังการประเมินทางดาน
งบประมาณคาใชจายในโครงการของกิจกรรม  



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   
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 2. รายละเอียดของรายงานท่ีตองสงมอบในชวงท่ี 1 ไดแก แผนการดําเนินงานรวมทั้ง
รายละเอียด ระยะเวลาการทํางานในรูปแบบของ Grant Chart และรายช่ือผูวิจัยพรอมประวัติการ
ทํางาน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2-2  ชวงท่ี 2 (วันท่ี 31 ถึงวันท่ี 150 ของระยะเวลาโครงการ) 
 

2.1.2 ชวงท่ี 2 (วันท่ี 31 ถึงวันท่ี 150 ของระยะเวลาโครงการ) 
 

 1. รวบรวมเอกสาร ศึกษารูปแบบ และวิธีการใชงานมาตรฐานระหวางประเทศ 
การประกาศมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 ไดแก มาตรฐาน ISO19136:2007 Geographic 
Information – Geography Markup Language จากเว็บไซต http://www.isotc211.org และ
http://www.iso.org รวมท้ังการเผยแพรขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีอางอิงหรือกลาวถึงในมาตรฐาน 



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   
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ISO 19136:2007 เชน มาตรฐาน ISO 19118:2005 Geographic information – Encoding และขอมูล
จาก Blog Site รวมท้ังการประชุมทางวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศเปนตน เพื่อ
จัดทําเปนรายงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136:2007 ในขณะเดียวกันผูดําเนินการจะนําผล
การศึกษาเบ้ืองตนของมาตรฐาน ISO 19128:2005 Geographic information -- Web map server 
interface ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพาทําการสํารวจเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลผานระบบเครือขายท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับโครงสรางการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ GML ซ่ึงไดแก XML, KML, GEORSS เปนตน 
 2. ทําการรวบรวมงานศึกษา วิจัย และการนําไปประยุกตใชงานจริงในประเด็นเร่ืองการ
เผยแพรขอมูลเชิงพื้นท่ีผานระบบเครือขาย INTERNET ท้ังในประเทศไทย และตางประเทศ และ
วิเคราะหถึงการใชงานมาตรฐาน ISO 19136:2007 และ ISO 19128:2005 พรอมขอเสนอแนะ 
 3. นําเสนอผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก การดําเนินงานในชวงท่ี 1 
และชวงท่ี 2 ท้ังหมด ซ่ึงอยูในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ โดยทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลและทาง สทอภ. จะรวมกันในการระบุบุคคลท่ีเขารวมประชุมจํานวน 30 ทาน 
(รายละเอียดอยูในหัวขอเร่ืองการจัดประชุมสัมมนา) 
 4. รายละเอียดของรายงานท่ีตองสงมอบในชวงท่ี 2 ไดแก ผลการดําเนินงานในการศึกษา 
รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน GML ผลการสํารวจ การรวบรวมขอมูล ขอกําหนด รูปแบบ 
การใชภาษา GML ในไทย และตางประเทศ ผลการศึกษา และกรอบแนวคิดของการจัดทําราง
มาตรฐาน GML และ ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 ซ่ึงประกอบดวยการรวบรวม
ขอคิดเห็นในเร่ืองการเสนอมาตรฐาน ISO19136:2007 และ ISO19128:2005 ในเบ้ืองตน(หลักการ) 
จากผูเขารวมประชุม  
 

2.1.3 ชวงท่ี 3 (วันท่ี 151 ถึงวันท่ี 240 ของระยะเวลาโครงการ) 
 1. การนํามาตรฐาน GML มาประยุกตใชในประเทศโดยมีเร่ืองหลักท่ีตองดําเนินการดังนี้ 
วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบของการใชภาษา GML และจัดทําขอเสนอแนะ 
โดยท่ีมิติของการวิเคราะห เร่ืองของ 
  1. การเขากันไดตามมาตรฐาน 
  2. การประเมินการใชภาษา GML (Using) 
  3. การรับรองการใชงานท่ีไดตามมาตรฐาน  
  4. การกําหนดบทบาทของหนวยงานท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานการ
  ประเมินและรับรองตามมาตรฐาน 



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   
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ภาพท่ี2-3  ชวงท่ี 3 (วันท่ี 151 ถึงวันท่ี 240 ของระยะเวลาโครงการ) 
 

 2. จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 3. นําเสนอผลการศึกษา และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก การดําเนินงานในชวงท่ี 3 
ท้ั งหมด  ซ่ึ งอยู ใน รูปแบบการประชุมเ ชิงปฏิ บั ติการใหแก บุคคลท่ี เกี่ ยวของ  โดยทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลและทาง สทอภ. จะรวมกันในการระบุบุคคลท่ีเขารวมประชุมจํานวน 30 ทาน 
(รายละเอียดอยูในหัวขอเร่ืองการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 2) 
 4. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน จากการศึกษาเร่ืองประยุกตมาตรฐานในประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบดวย ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง GML ขอเสนอแนะการใชงานและขอบังคับเสนอ
แผนการนําไปใชงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และแนวการทํางานในชวงหลังโครงการตอเนื่อง 2 ป  
โดยคณะดําเนินการตองสงรายงานท่ีมีรายละเอียดของในชวงท่ี 3 ไดแก  
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  1. ผลการดําเนินงานในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการใชภาษา GML 
  2. สรุปผลการประชุมสัมมนาและขอคิดเห็น จากการประชุมคร้ังท่ี 2 
  3. เนื้อหาของรางมาตรฐาน GML 
  4. ขอเสนอแนะของการศึกษาในประเด็น ทางดานผลการทดสอบในประเด็นเร่ือง 
  การเขากันไดตามมาตรฐาน การประเมินการใชภาษา GML (Using) การรับรอง
  การใชงานท่ีไดตามมาตรฐาน 
 5. กําหนดบทบาทของหนวยงานที่จะเปนเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน การประเมิน
และรับรองตามมาตรฐาน 
 

2.1.4 ชวงท่ี 4 (วันท่ี 241 ถึงวันท่ี 300 ของระยะเวลาโครงการ) 
 

 
 

ภาพท่ี 2-4  ชวงท่ี 4 (วันท่ี 241 ถึงวันท่ี 300 ของระยะเวลาโครงการ) 

 

 1. รับฟงขอคิดเห็น และ ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
 2. นําเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา ซ่ึงไดจากการนําเสนอผล
การศึกษาโครงการฯ และรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML การดําเนินงานใน 
ชวง ท่ี  4 ท้ังหมด  ซ่ึงอยู ในรูปแบบการประชุมสัมมนาใหแก บุคคลท่ี เกี่ ยวของ  โดยทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล และทาง สทอภ. จะรวมกันในการระบุบุคคลท่ีเขารวมประชุมจํานวน 120 ทาน 
(รายละเอียดอยูในหัวขอเร่ืองการจัดประชุมสัมมนาคร้ังท่ี 3) 
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 3. รายละเอียดของรายงานท่ีตองสงมอบในชวงท่ี 4 ไดแก รายงานการปรับปรุง และ 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการประชุมคร้ังท่ี 3  ผลการประชุมสัมมนา และสรุปผลการ
รวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในคร้ังท่ี 3 
 4. จัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ และสงมอบรางมาตรฐานใหแก สทอภ. 

 
2.2 การจัดการประชุมสัมมนา 

 

เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจึงไดกําหนดข้ึนสําหรับโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา 
รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” โดยมีรายละเอียดดังนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ังๆ ละ 
1 วัน และการประชุมสัมนา 1 คร้ัง รายละเอียดดังนี้ 

 
 2.2.1  คร้ังท่ี 1  ดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของกับ
ระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 30 คนเพ่ือรวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการใชงาน 
การจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลระบบภูมิสารสนเทศท้ังภายในหนวยงาน และระหวาง
หนวยงาน พรอมท้ังนําเสนอแนวคิดในกาจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ-ภาษา GMLฯ 
เพื่อสอบถาม และรับฟงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตอแนวคิดดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพการใชงานจริง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 1. ชวงเวลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: วันท่ีพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2551 

2. สถานท่ีการจัดประชุม: ตึกวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 2.2.2  คร้ังท่ี 2  ดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของกับ
ระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 30 คน เพื่อนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศ
ภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิสารสนเทศ” แนวทางการใช/
การบังคับใชงานมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ-ภาษา GMLฯ แนวทางในการประเมินผลการใช
งานมาตรฐานในชวง 1-2 ป และดําเนินการทดสอบความเปนไปไดของการใชมาตรฐานดังกลาว
พรอมท้ังสอบถาม และรับฟงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็น เพื่อใชปรับแกแนวทางดังกลาวใหมี
ความถูกตอง และเหมาะสมตอรูปแบบการใชงานของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในประเทศไทย 
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 1. ชวงเวลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤษภาคม 2551 
 2. สถานท่ีการจัดประชุม: อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2.2.3  คร้ังท่ี 3  การประชุมสัมมนา ระยะเวลา 1 วัน โดยดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมี
หนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 120 คน เพื่อนําเสนอผลการศึกษา
โครงการฯ และรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

1. ชวงเวลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ: วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2551 
2. สถานท่ีการจัดประชุม: โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

 
2.3 ระยะเวลาในการดําเนนิการ (Project Milestone) 

 
ระยะเวลาดําเนินการในโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ

“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) ท้ังส้ิน 300 วัน นับจากวันท่ี
ลงนามสัญญา (ไมนับรวมระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจการจางใชดําเนินการพิจารณาเอกสาร) 
 
ตารางท่ี 2-1 แผนการดําเนนิงาน การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ และการจดัสงรายงาน 

กิจกรรมในการดําเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน  ISO 
19136:2007 และ ISO 19128:2005 

          

2. ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใช
ภาษา GML 
 

          

3. ศึกษาและวิเคราะห การมาตรฐานภาษา 
GML มาใชงานจริง 

          

4. การประยุกตใชภาษา GML ในประเทศ
ไทย 

          

5 .  จัดทํ าร างมาตรฐาน  “ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร-ภาษา GMLฯ” 

          

6. จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ
ใชงาน/การบังคับใช และการประเมินผล

          



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   
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ตารางท่ี 2-1 แผนการดําเนนิงาน การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ และการจดัสงรายงาน 

กิจกรรมในการดําเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
การใชงาน 
แผนการประชุมเชิงปฎิบัติการ           
1. การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเสนอ
แนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 

                 

2. การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเสนอ
แนวความคิด และรวบรวมขอคิดเห็น 
ครั้งที่ 2 

          

3. การสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา
และรับฟงขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 

          

แผนจัดสงรายงาน           
1. รายงานฉบับเบื้องตน           
2. รายงานฉบับกลาง           
3. รางรายงานฉบับสมบูรณ           
4. รายงานฉบับสมบูรณ           
 
 

2.4 การเสนอผลงาน และรายละเอียดรายงาน 
 

การนําเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) คณะส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และเอกสารตางๆ โดย
จัดทําเปนภาษาไทยนําเสนอแกสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อ
พิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 2.4.1 รายงานฉบับเบ้ืองตน (Inception Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file ของ
เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด 

(ตอ) 
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ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. โดยเนื้อหาของรายงาน
ประกอบดวย 
  2.4.1.1 แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานท้ังหมด 
  2.4.1.2 รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
  2.4.1.3 ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Grant chart 
  2.4.1.4 รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 2.4.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file ของ
เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด 
ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือแจงผลผานการพิจารณา
ตรวจรับงานงวดท่ี 1 โดยเนื้อหาของรายงานประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

2.4.2.1 ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 
  2.4.2.2 ผลการสํารวจ การรวบรวมขอมูล ขอกําหนด รูปแบบ การใชภาษา GML 
ในการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต
ผลการศึกษา และกรอบแนวคิดของการจัดทํารางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร – ภาษา GML 
เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
  2.4.2.3 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวม
ประชุม 
  2.4.2.4 แผนงาน และรายละเอียดของการดําเนินงานงวดท่ี 3 
 
 2.4.3 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จํานวน 10 ชุด พรอม digital file 
ของเอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 
ชุด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือแจงผลผานการพิจารณา
ตรวจรับงานงวดท่ี 2 โดย สทอภ. โดยเนื้อหาของรายงานประกอบดวย 
  2.4.3.1 ผลการดําเนินงานในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการใชภาษา GML ในการจัดเก็บ
และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต 

2.4.3.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและขอคิดเห็น รวมท้ังผลการทดสอบ 
ความเปนไปไดของการใชมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ 



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

15

  2.4.3.3 เนื้อหาของรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการ
จัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 

  2.4.3.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบการเขากันไดตามมาตรฐาน/การประเมิน 
การใชภาษา GML ตามมาตรฐาน/การรับรองการใชงานท่ีไดตามมาตรฐาน รวมถึงคุณสมบัติของ
องคกร บทบาท และอํานาจหนาท่ี ขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การประเมิน และ
รับรองตามมาตรฐาน 
  2.4.3.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการใชงาน/การบังคับใช และแนวทางการ
ประเมินผลการใชงานมาตรฐานในชวง 1-2 ป 

 
 2.4.4 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) สงภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันท่ี
คณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือแจงผลผานการพิจารณาตรวจรับงานงวดท่ี 3 (รางรางรายงานฉบับ
สมบูรณ) โดยรายละเอียดของการดําเนินงาน มีดังนี้ 
  2.4.4.1 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว จํานวน 100 ชุด  

2.1.4.2 การประชุมสัมมนาและสรุปผลการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวม 
ประชุม 
  2.4.4.3 รางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และ
การแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” (ปกพิมพ 4 สี อาบมัน) จํานวน 500 ชุดDigital file ของ
เอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 10 ชุด เนื้อหาในแผน CD หรือ DVD แตละชุด
ประกอบดวย 

1. เอกสารรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) ซ่ึงมีการ 
จัดเรียงหนาเหมือนรายงานฉบับสมบูรณทุกประการ จํานวน 1 ชุด 
  2. เอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ ของรายงานฉบับสมบูรณ  
จํานวน 1 ชุด 

3. เอกสารรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพ่ือการ 
จัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” ในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) ซ่ึงมีการจัดเรียง
หนาเหมือนรางมาตรฐานทุกประการ จํานวน 1 ชุด 

4. เอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ ของรางมาตรฐาน  
“สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
จํานวน 1 ชุด 



 
 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน   
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หมายเหต ุ  
1) การสงงานงวดท่ี 4 ภายใน 60 วันนั้น ในเบ้ืองตนใหสงตนฉบับรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 10 ชุด, ตนฉบับรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา 
GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” จํานวน 10 ชุด และ Digital files ของเอกสารจํานวน 1 ชุด เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
กอนท่ีจะจัดสงจํานวนตามขอกําหนดของงานงวดท่ี 4 
2) ชื่อของรางมาตรฐานท่ีเปนภาษาไทยในเบ้ืองตนกําหนดไวคือ “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
กําหนดข้ึนสําหรับการจัดจางดําเนินโครงการ ในข้ันตอนการศึกษาใหท่ีปรึกษาพิจารณาและกําหนดชื่อใหมท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของมาตรฐาน และ
นําเสนอตอท่ีประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและนํามาใชแทนชื่อท่ีกําหนดในเบ้ืองตน สําหรับเปนชื่อของรางมาตรฐานท่ีจะจัดพิมพสงในงานงวดสุดทาย 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136 

 
 

3.1 สรุปภาพรวมของภาษา GML 
 

GML เปนภาษาแบบ mark-up กลาวคือ เหมือนกับภาษาเดียวกับ HTML โดยท่ี GML ถูกใช
สําหรับการบรรยายขอมูลเชิงพื้นท่ีบนพื้นโลก เนื่องดวยการพัฒนา การใชงานทางดาน INTERNET 
ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง และรวดเร็วทําใหเกิดการกําหนดรูปแบบของขอมูลข้ึนมาโดยหนวยงานท่ีช่ือ
วา W3C (World Wide Web Consortium) GML ก็อยูภายใตการพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกัน โดย
มุงเนนการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ี และการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขาย INTERNET โดย GML 
นั้นเกิดจากภาษา mark-up ท่ีช่ือวา eXtensible Mark-up Language(XML) กลาวคือ การใชงาน และ
ขอกําหนดตางๆ จะมีรูปแบบของภาษาเชนเดียวกับภาษา XML 

ในภาษา GML นั้น มีการกําหนดความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัตถุตางๆ บนพื้นผิวโลก โดย
สามารถจําแนกประเภทของ Feature ตามชนิดอีกเชนกัน  โดย Feature หมายถึง วัตถุใดๆ ท่ีจับตอง
ไดเปนช้ินเปนอัน และวัดคาได โดยท่ีวัตถุเหลานั้นตองมีคุณสมบัติ เชน ช่ือ ลักษณะทางเรขาคณิต 
ตําแหนง ภาพราง และขนาด เปนตน ในทางกลับกัน Feature ก็หมายถึงวัตถุท่ีไมสามารถจับตองได
เชนกัน หรือเรียกวา Abstract Feature เชน ขอบเขตการปกครอง เปนตน 

การใชงานภาษาแบบ Mark-Up ท่ีบรรยายคุณลักษณะวัตถุบนพื้นผิวโลก ดังเชน ภาษา 
GML ก็อาศัยคุณสมบัติเดียวกับ XML ซ่ึงเหมาะสําหรับสง หรือส่ือสารขอมูลผานระบบเครือขาย 
ซ่ึงเปนประโยชนอยางมหาศาลสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวาง
ระบบตอระบบไมวาจะบนเครือขายสาย และเครือขายไรสาย 

 
Web Service และ Geospatial Web Service 
Web Service คือ ระบบซอฟตแวรท่ีออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลกัน 

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยท่ีภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอร คือ XML  

เว็บเซอรวิสมีอินเทอรเฟส ท่ีใชอธิบายรูปแบบขอมูลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลได เชน 
WSDL ระบบคอมพิวเตอรใชงานส่ือสารโตตอบกับเว็บเซอรวิสตามรูปแบบท่ีไดกําหนดไวแลว 
โดยการสงสาสนตามอินเตอรเฟสของเว็บเซอรวิสนั้น โดยท่ีสาสนดังกลาวอาจแนบไวในซอง 
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SOAP หรือสงตามอินเตอรเฟสในแนวทางของ REST สาสนเหลานี้ปกติแลวถูกสงโดยอาศัย HTTP 
และใช XML รวมกับมาตรฐานเก่ียวกับเว็บอ่ืนๆ โปรแกรมประยุกตท่ีเขียนโดยภาษาตางๆ และ
ทํางานบนแพลตฟอรมตางๆ กันสามารถใชเว็บเซอรวิสเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต ในลักษณะเดียวกับการส่ือสารระหวางโปรเซส (Inter-process 
communication) บนเคร่ืองเดียวกัน ความสามารถในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบท่ีตางกันนี้ 
( เชน การแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง โปรแกรมท่ีเขียนโดยภาษาจาวา และโปรแกรมท่ีเขียนโดย
ภาษาไพทอน หรือการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางโปรแกรมประยุกตท่ีทํางานบนไมโครซอฟท
วินโดวส และโปรแกรมประยุกตท่ีทํางานบนลินุกซ ) เกิดข้ึนไดเนื่องจากการใชมาตรฐานเปด โดย 
OASIS และ W3C เปนคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบมาตรฐาน และสถาปตยกรรมของเว็บ
เซอรวิส 

ในขณะท่ี Geospatial web service ออกแบบมาเพื่อจัดการกับขอมูลภูมิศาสตร ซ่ึงมี
ความสามารถ ดังนี้ 

 อนุญาตใหสามารถเขาถึงขอมูลภูมิศาสตรท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลได 
 ทําการคํานวณบนพื้นฐานขอมูลภูมิศาสตรได เชน การหาพื้นท่ีของแปลงท่ีดิน  
 เปนตน 
 ทําการคํานวณท่ีซับซอนท่ีอางอิงลักษณะทางเรขาคณิตของขอมูลภูมิศาสตร 
 สามารถสงขอมูลท่ีบรรจุอยูในขอมูลภูมิศาสตรแกผูรองขอผานระบบเครือขาย 

ไดแก ขอมูลตัวอักษร ขอมูลตัวเลข เปนตน 
 

ในแตละหนวยงานก็สามารถใหบริการ web service แกผูรองขอขอมูลได ยกตัวอยางเชน 
บริษัทขนสงสินคาตองการหาเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดระหวางเมืองสองเมือง เคร่ืองลูกขายจะสง
จุดเร่ิมตน และจุดหมายปลายทางแกเคร่ืองแมขายท่ีใหบริการ web service  และหลังจากนั้นเคร่ือง
แมขายก็จะนําเสนอเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดออกมาให เปนตน 

 
ความสัมพันธระหวาง GML และ Web Service 
GML มีบทบาทอยางมากในการใหบริการผานระบบเครือขายโดยเฉพาะอยางยิ่ง Geospatial 

Web Service ยกตัวอยางเชน GML ถูกใชเปนขอมูลในการส่ือสารระหวางเคร่ืองลูกขาย  และเคร่ือง
แมขาย ในการใหบริการเร่ืองเสนทางนั้น GML ไดทําหนาที่เปนขอมูลของจุดเร่ิมตน และจุดหมาย
ปลายทางซ่ึงเปรียบเสมือนขอมูลรองขอ (request message) ใหแกเคร่ืองแมขายท่ีเปน Routing 
Service นั้น 
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ภาพท่ี 3-1  ความสัมพันธระหวาง GML และ Web Service 

 
ขอมูลท่ีทําการเขารหัสแบบ GML เปนไปไดท้ังขอมูลแบบรองขอ (Request message) และ

ขอมูลแบบตอบรับ (Response message) ไดท้ังสองทิศทาง ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอสามารถแสดงผล
จากขอมูลเชิงพื้นท่ีหรือขอมูลท่ีเปนองคประกอบไดเชนกันโดยท้ังหมดผานระบบเครือขาย 

 
OGC (The Open GIS Consortium) ไดพัฒนากลุมของ Geospatial Web Service ไดแก

มาตรฐาน ดังนี้ 
 Web Map Service (WMS) 
 Web Feature Service (WFS) 
 Web Coverage Service (WCS) 
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3.2 Mark-Up Language 
 

XML ยอมาจาก “Extensible Markup Language” ถูกพัฒนาโดย W3C (The World Wide 
Web Consortium) เปนภาษา Markup Language เชนเดียวกับ HTML พัฒนามาจาก Standard 
Generalized Language Markup Language (SGML) โดยดัดแปลงใหมีความซับซอนลดนอยลง มี
จุดประสงคเพื่อเอาไวติดตอกันระหวางระบบท่ีมีความแตกตางกัน เชนใชคอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเปนคนละโปรแกรมประยุกตท่ีมีความตองการส่ือสารขอมูล
ถึงกัน และเนนการแลกเปล่ียนขอมูลผานอินเทอรเน็ต นอกจากน้ียังเปนพื้นฐานในการสรางภาษา 
Mark-up เฉพาะทางอีกข้ันหนึ่ง 

ภาษาอ่ืนๆ ท่ีมีพื้นฐานจาก XML ยกตัวอยางเชน Geography Markup Language (GML), 
RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML), XHTML, SVG, MusicXML, 
ebXML และ cXML ซ่ึงอนุญาตใหโปรแกรมแกไข และทํางานกับเอกสารโดยไมจําเปนตองมี
ความรูในภาษานั้นมากอน 

การใชงาน XML จําเปนตองใชรวมกับ Style Sheet หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพราะ XML เพียงแต
กําหนดรูปแบบของ Tag เทานั้น ไมไดกําหนดวา Tag จะแสดงผลแบบใด ดังนั้น หากเอาขอมูลใน
รูปแบบ XML ไปแสดงผลในอุปกรณชนิดใดก็ตาม จะตองกําหนดวิธีแสดงผลดวย เชน การใชงาน
คูกับ HTML 

XML ไมไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อมาแทนท่ี HTML แตจะเปนสวนหนึ่งของ HTML ซ่ึง XML จะ
ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล เชน ช่ือเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ เปนตน สวน HTML เปนการ
กําหนด Tag ตางๆ ท่ีจะทําใหขอมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซ่ึงขอมูลจะสามารถแสดงออกมา
ไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนตาราง หรือ text ธรรมดา ข้ึนอยูกับการกําหนดของ HTML ความ
แตกตางระหวาง XML กับ HTML แสดงดังตารางท่ี 3-1 

 
ตารางท่ี 3-1   แสดงความแตกตางระหวาง XML กับ HTML 

XML HTML 
ออกแบบข้ึนมาเพื่อใชในการอธิบายขอมูล ออกแบบข้ึนเพื่อใชในการแสดงขอมูล 

ใหความสนใจวาขอมูลคืออะไร 
ใหความสนใจในรูปแบบของการแสดง
ขอมูล 

มีประโยชนในการแลกเปล่ียนขอมูลในระบบท่ี
แตกตางกัน (Incompatible System) 
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XML เปน Meta-language นั่นคือ XML เปนภาษาท่ีใชอธิบายภาษาอ่ืน โดยการกําหนด 
Element สามารถกําหนดไดตามความตองการของผูพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับโปรแกรมการ
ทํางานของผูพัฒนาเอง 

เอกสาร XML จะถูกตรวจสอบ และแปลความหมายโดยใช Parser ซ่ึงจะสามารถรายงาน
ความผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ในตัวเอกสาร XML จะมีการใหรายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่
เรียกวา Document Type Definition (DTD) ท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารวาจะแสดง หรือ
ซอนสวนไหนของเอกสารบาง ซ่ึง DTD จะเปนสวนท่ีเพิ่มเติมสําหรับ XML ถาหากมีการสงขอมูล
ในรูปแบบ DTD ก็จะรูกันวาเปน XML มีความหมายหลายๆ คําท่ี อธิบายลักษณะของ XML  
 
 

3.2.1 ลักษณะโครงสรางของ XML 
 สามารถอธิบายไดใน 2 มุมมอง คือ Logical Structure และ Physical Structure 
Logical Structure 

ภายในเอกสาร XML หนึ่ง จะถูกแบงออกเปนหนวย (Units) และในแตละหนวยจะ 
สามารถแบงยอยลงไปอีกได เรียกวา หนวยยอย (Sub-Units) เราเรียกสวนประกอบในเอกสารน้ีวา 
Element ดังภาพท่ี 3-2 

 
ภาพท่ี 3-2 โครงสรางของเอกสาร XML ในมุมมอง Logical Structure 

Physical Structure 
Physical Structure จะอนุญาตใหเก็บสวนประกอบของเอกสาร ซ่ึงเรียกวา Entities 

แยกออกจากตัวเอกสารได ในกรณีท่ีขอมูลนั้นเปนขอมูลที่ถูกเรียกประจํา รวมถึงเอกสารที่ไมใช 
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XML เชนขอมูลท่ีเปนรูปภาพ เปนตน โดย Entities เหลานี้จะถูกเรียกใชไดโดยการอางถึง ดังภาพท่ี 
3-3 

 

 
 

ภาพท่ี 3-3 โครงสรางของเอกสาร XML ในมุมมอง Physical Structure 

 
ตัวอยางการมองในลักษณะ Physical Structure ในหนังสือเลมหนึ่ง ประกอบดวย เนื้อหา 

หลายบท แตละบทเปนตัวแทนของ Element ในแตละ Element ประกอบดวย คําอธิบาย แตละยอ
หนา มีตาราง และรูปภาพ แตละรูปภาพหรือคําอธิบายบางสวน อาจจะถูกอางอิงถึงหลายคร้ัง ในบท
อ่ืน ฉะนั้น จึงแยกเก็บไวอีกบท แตละสวนสามารถอางอิงถึงได 

โครงสรางของเอกสาร XML มีลักษณะโครงสรางเปนลําดับช้ันเหมือนตนไม โดยมี Element 
ท่ีซอนกันอยูภายใน Element อ่ืนๆ และ Element เดียวท่ีอยูบนสุดจะเรียกวา Document Element 
หรือ Root Element 

 
ภาพท่ี 3-4 ตัวอยางของเอกสาร XML 
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3.2.2 โครงสรางเอกสาร XML 
XML เปนภาษาที่ใชเนน (markup) สวนท่ีเปนขอมูล โดยสามารถกําหนดชื่อ Tag 

(Element) และช่ือแอตทิบิวต (Attribute)  ไดตามความตองการของผูสรางเอกสาร xml โดยเอกสาร
นั้นจะตองมีความเปน Well-formed สวน DTD และ Schema จะมีหรือไมมีก็ได ข้ึนอยูกับวามีผูใช
เอกสารนั้นมากนอยแคไหน เอกสาร xml จึงเปนแค Text file ชนิดหนึ่ง ท่ีมี Tag เปด และ Tag ปด
ครอบขอมูลไวตรงกลางเทานั้น ทําใหเอกสาร xml ถูกใชในการติดตอกับระบบท่ีตางกัน เนื่องจาก
ความงายในการสรางเอกสาร การนําเอกสาร xml ไปใชงาน จะสนใจแตขอมูลท่ีถูกเนนดวย Tag 
มากกวา 

Well-formed เปนไวยากรณพื้นฐานของเอกสาร xml อยางเชน เอกสาร xml ตอง
เร่ิมตนดวย <?xml version="1.0" ?>  เอกสาร xml ใดๆ จะตองมี Tag Root เพียง Tag เดียว 
หมายความวา Tag และขอมูลตางๆ จะตองอยูภายใน Tag แรกสุดเพียง Tag เดียว การเปด และปด 
Tag จะตองไมมีการครอมกัน เชน <b>ตัวหนา<i> และ</b>เอียง</i> จะไมอยูในรูปแบบท่ีดี (Well-
formed) 

เนื่องจากเอกสาร xml สามารถกําหนดช่ือ Tag  และช่ือแอตทิบิวตไดตามความตองการ
ของผูสรางเอกสาร ทําใหในการเนนขอมูลใดขอมูลหนึ่ง สามารถมีเอกสาร xml หลายรูปแบบ (อาจ
ใชช่ือ Tag ตางกัน ท้ังท่ีส่ือความหมายไปท่ีส่ิงเดียวกัน) หากวาเอกสาร xml นั้น ถูกนําไปใชติดตอ
กับระบบอื่นๆ อาจทําใหส่ือความหมายไมตรงกัน ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดรูปแบบท่ีเปน
มาตรฐานข้ึน (ตกลงรูปแบบระหวางกัน) โดย DTD และ Schema จะเปนตัวกําหนดวาเอกสาร XML 
นั้น จะตองมี Tag อะไรบาง ภายใน Tag นั้นจะมี Tag  แอตทิบิวต หรือขอมูลอะไรไดบาง โดย DTD 
จะตางกับ Schema ตรงท่ี Schema เปนเอกสาร XML ดวยถึงแมวา XML ไมมีขอกําหนดลวงหนาถึง
โครงสรางขอมูลตางๆ แตก็มีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานดัง  ภาพท่ี 3-5 
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ภาพท่ี 3-5 โครงสรางของเอกสาร 

สวนแรก (Prolog) ในสวนนี้ จะประกอบดวย 
 XML declaration เปนการประกาศใหรูวาเอกสารนี้ คือ XML และเปนการประกาศ

เวอรชันของ XML (ในตัวอยางเปนเวอรชัน 1.0) การใสคา XML declaration จะตองมีขอกําหนดนี้
ในเอกสาร  

 Comment เพื่อใหสามารถพิมพขอความท่ีตองการ อาจเปนขอความท่ีใชอธิบาย
จุดประสงคของเอกสาร หรือการระบุหมายเหตุ เปนตน จะมีหรือไมมีก็ได ตัวประมวลผลของ 
XML จะขาม และไมนําขอความในสวนนี้มาประมวลผล  

 
สวนท่ีสอง (Document Element) 

 ในสวนท่ีสองเรียกวา Document element หรือ Root element ซ่ึงสามารถบรรจุ 
Element เพื่อเติม ในเอกสาร XML ได ในเอกสาร XML นั้น Element จะแสดงลักษณะโครงสราง
ของเอกสาร และแสดงสวนประกอบของเนื้อหาเอกสารอยูภายใน จากภาพท่ี 3-5 เปนตัวอยางของ
การอธิบายขอมูลใน Book Element ซ่ึงประกอบดวย TITLE, AUTHOR, PRICE 
 Element 

สัญลักษณ Element ประกอบดวย Tag เร่ิมตน (Start-Tag), เนื้อหาภายใน Element และTag 
ปดทาย (End-Tag) เนื้อหาภายใน Element สามารถใสเปนขอมูลหรือ Element อ่ืนๆ ท่ีซอนอยู
ภายใน หรือท้ังสองแบบ 
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ภาพท่ี 3-6 สวนประกอบของ Element 

 
 จากภาพท่ี 3-5 จะเห็นวา Document Element คือ INVENTORY ซ่ึงเร่ิมตนดวย Tag   
<INVENTORY> และปดทายดวย Tag </INVENTORY> สวนภายใน คือ BOOK Element ใน 
BOOK Element แตละสวนสามารถมีชุด Element ซอนไวภายในไดอีก 
 

Attributes 
ลักษณะของการกําหนด Attributes ในเอกสาร XML จะมีลักษณะเดียวกับ HTML โดยมีการ

กําหนด Attribute ในสวน Start-Tag 
Attributes ไมไดเปนสวนหนึ่งของขอมูล แตถูกใชเพื่อเปนสวนอธิบายเพิ่มเติมใหกับ 

Element  แตละตัว โดยคาของ Attributes จะอยูในเคร่ืองหมายคําพูด (“…”) ในเอกสาร HTML  
 

<IMG SRC=”computer.gif”> 
 

จะเห็นวา SRC คือ Attributes ท่ีถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชอธิบายใหกับ Element IMG ในเอกสาร 
XML สามารถเขียนไดเปน 
<file type=”gif”>computer.gif</file> 

 
จากตัวอยาง File คือ Element หนึ่ง ซ่ึงมี Attributes ช่ือ type ซ่ึงเปนสวนอธิบายวาไฟลนี้ เปน

ชนิดใด ดังในตัวอยาง มีรูปแบบเปนรูปภาพชนิด Gif format (type=”gif”) 
  
ตัวอยาง  การใชงาน Element รวมกับ Attributes 
แบบท่ี 1 : 

<person sex=”female”> 
<firstname>Anna</firstname> 
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<lastname>Smith</lastname> 
</person> 

แบบท่ี 2 : 
<person> 
<sex>female</sex> 
<firstname>Anna</firstname> 
</person> 

 
จากตัวอยาง จะเห็นไดวา การสราง Element ไมจําเปนตองใส Attributes ได 

  
DTD และ XML Schema 
DTD คือ แฟมขอมูล (หรือหลายแฟมขอมูลท่ีใชงานรวมกัน) ซ่ึงบรรจุขอกําหนด และ

กฏเกณฑของเอกสาร ชุดขอกําหนดเหลานี้ใชสําหรับการกําหนดรูปแบบ element  ตัวอยางเชน หาก
ตองการเอกสารท่ีมี element <LIST> ท่ีมี element <ITEM> บรรจุอยูภายในขอกําหนดใน
แฟมขอมูล DTD จะมีรูปแบบดังนี้ 
 
<!ELEMENT item (#pcdata)> 
<!ELEMENT list (item)+> 
 

ซ่ึงอธิบายความหมาย คือ element items บรรจุขอความใดๆ และ element list บรรจุ element 
item อีกทีหนึ่ง ดังนั้น DTD เปนรูปแบบภาษา ซ่ึงทําใหสามารถตรวจสอบเอกสาร ท่ีนําเอา
ขอกําหนด DTD ไปใช วาถูกจัดสรางตามความตองการหรือไม ทําใหระบบการ rendering สามารถ
เขาใจตัวเอกสารไดดี และดึงไปใชงานไดถูกตอง บอยคร้ังท่ีมีเอกสารซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาที่มี
ชนิดตางกัน และตองการตรวจสอบ Data Type เหลานี้ แต DTD ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
ตรวจสอบ Data Type เหลานี้ หรือการตรวจสอบขอบเขตของคา (Value) นอกจากนี้ DTD ยังไม
เขาใจ Namespace อีกดวย 

XML Schema นั้นถูกเขียนข้ึนใน XML นอกจากการจัดสรางขอมูลท่ี DTD นําเสนอแลว 
Schema ยังชวยกําหนด Data Type ใช Namespace และกําหนดชวงคาของ attribute และ element 

Schema ทําใหเราสามารถเช่ือมความสัมพันธระหวาง Data Type กับ attribute เพื่อสราง Data 
Type ของเราเอง และกําหนดโครงสรางเอกสารของเราโดยใช Well-Formed XML จะพบวา 
Schema ถูกใชเพื่อกําหนด element ท่ีมีความสัมพันธกับช่ือ และประเภท (Type) ซ่ึงประเภทเหลานี้
สามารถเปนไดท้ัง Data Type หรือ attribute หรือ element ต้ังแต 1 ตัวหรือมากกวาก็ได 

element สามารถจัดกลุมรวมอยูใน group element และ attribute สามารถจัดกลุมรวมเขาไว
ดวยกันใน attribute Group Element ซ่ึงสามารถนํามาใชในขอบเขตระดับ Local (Local Scope)  
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หรือขอบเขตระดับเอกสาร (Document Scope) 
Schema มีความสามารถ และมีประโยชนตางๆ เหนือกวา DTD เชน Schema สามารถใช 

Namespace และใชประโยชนในขอบเขตท่ีกวางขวางของ Data Type และถูกเขียนในรูปแบบ XML  
 
Data Type ของ Schema แบบธรรมดา 
โดยสวนใหญเอกสาร XML แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ Document-Oriented และ Data-

Oriented เอกสาร XML ท่ีเปน Document-Oriented ประกอบดวยสวนของขอความท่ีถูกนํามารวม
กับขอมูลในฟลด ในขณะท่ีเอกสาร XML ท่ีเปน Data -Oriented ประกอบดวยขอมูลในฟลดเทานั้น 

 
ตัวอยาง เอกสารท่ีเปน Document-Oriented คือ Message เชนท่ีแสดงขางลางนี้ 
 
<message priority="hight" date="2000-01-11"> 
<from>Jake Sturm</from> 
<to>Gwen Sturm</to> 
<subject>DNA Course</subject> 
<body> 
The new DNA course that we are offering is now complete. It will provide a complete overview 
discussion of designing and building DNA systems, including DNS, DNA, COM, and COM+. The 
course is also listed on the Web site, at http://ies.gti.net. 
</body> 
</message> 

 
Message นี้มีเนื้อหาสวนท่ีเปนขอความท่ีใหญมาก แตยังคงมี attribute ไวดวย คือ date  

และ priority ซ่ึง date Attribute มี Data Type เปน Date (วันท่ี) และ priority Attribute มี Data Type 
เปน enumerated ซ่ึงมีประโยชนมากในการตรวจสอบ attribute เหลานี้วามีรูปแบบท่ีถูกตองสําหรับ 
Data Type ท้ังสองหรือไม โดย Schema ยอมใหคุณทําส่ิงเหลานี้ได 

เอกสารท่ีเปน Data-Oriented มีลักษณะดังนี้ 
<bill> 
<OrderDate>2001-02-11</OrderDate> 
<ShipDate>2001-02-12</ShipDate> 
<BillingAddress> 

<name>John Doe</name> 
<street>123 Main St.</street> 
<city>Anytown</city> 
<state>NY</state> 
<zip>12345-0000</zip> 

</BillingAddress> 
<Voice>555-1234</Voice> 
<fax>555-5678</fax> 
</bill> 

 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  28 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

เอกสารท้ังหมดนี้ประกอบดวยฟลดขอมูลท่ีตองใชในการตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบฟลด
ขอมูลเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเอกสาร XML รูปแบบนี้  
 

องคประกอบดานประเภทขอมูลของ Schema 
ใน Schema นั้น Data Type มีสวนประกอบ 3 สวน คือ Value Space, Lexical Space และ 

Facet ซ่ึง Value Space คือ ชวงคาของ Data Type ท่ียอมรับได  
Lexical Space เปนชุดของ Literal ท่ีถูกตองซ่ึงแทนวิธีการที่ Data Type สามารถแสดงผลได 

เชน 100 และ 1.0E2 เปน Literal สองแบบท่ีแตกตางกัน แตท้ังคูแสดงคา Floating Point เหมือนกัน  
Facet คือลักษณะพิเศษของประเภทขอมูล ซ่ึง Data Type อาจประกอบดวย  Facet จํานวน

มาก โดยแตละตัวจะกําหนดลักษณะพิเศษต้ังแตหนึ่ง หรือมากกวา Facet กําหนดวิธีท่ี Data Type 
หนึ่งแตกตางจาก Data Type อ่ืนๆ Facet จะระบุ Value Space ของ Data Type  

Facet มีอยูสองชนิด คือ Fundamental และ Constraining ซ่ึง Fundamental Facet ทําหนาท่ี
กําหนด Data Type สวน Constraining Facet จะวางขอกําหนดของ Data Type ตัวอยางของ 
Fundamental Facet คือ กฎท่ีกําหนดลําดับของ element คือ คาสูงสุดหรือตํ่าสุดท่ียอมใหเปนไปได 
กําหนดลักษณะดั้งเดิมของ Data Type วาจํากัดหรือไมจํากัด และกําหนดวา Instance ของ Data 
Type นั้นตองเปนเชนนั้น หรือเปนไปไดจนถึงขอบเขตสูงสุดท่ีกําหนด และกําหนดวา Data Type 
(จํานวนอักขระสําหรับขอมูล string หรือจํานวนบิตของ Data Type แบบ binary) ความยาวตํ่าสุด
และความยาวสูงสุด Enumeration และ Pattern 

  
 เราสามารถจัดหมวดหมูของชนิดขอมูลไดหลายมิติ ดังนี้  

1. Atomic หรือ Aggregate สําหรับ Data Type แบบ Atomic ไมสามารถแบงเปนสวนๆ 
ได คา Integer หรือ Date ท่ีถูกนํามาใชแทนคา String ท่ีมีอักขระเดียว คือ Data Type แบบ Atomic 
ถา Date ถูกนําเสนอเปนคา Day, Month และ Year แลว Data Type Date จึงเปน Data Type แบบ 
Aggregate 

2. Primitive หรือ Generated ซ่ึง Primitive Data Type ไมไดรับการสืบทอดมาจาก Data 
Type อ่ืนๆ แตเปนนิยามท่ีถูกกําหนดข้ึน Generated Data Type ถูกสรางมาจาก Data Type ท่ีมีอยู
แลว ซ่ึงเรียกวา Basetypes ซ่ึงสามารถเปน Primitive หรือ Generated Data Type ก็ได Generated 
Type สามารถเปน Data Type แบบ Simple หรือ Complex ก็ไดเชนกัน Primitive Data Type 
ประกอบดวยคาดังตอไปนี้ คือ String, Boolean, Float, Decimal, Double, timeDuration, 
recurringDuration, Binary และ uri  
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3. timeInstant Data Type เปน Data Type ท่ีไดรับมาจาก Data Type แบบ 
recurringDuration ทามกลาง Data Type แบบ Primitive มีสองคาท่ีใชกําหนดใน XML Schema คือ 
timeDuration และ recurringDuration Data Type แบบ timeInstant ยังสามารถกําหนดไปยัง XML 
โดยเฉพาะ แทนการรวมกันของคา Date และ Time ซ่ึงนําเสนอขอมูลของเวลาแบบเจาะจง (ดังโคด) 
แบบแผนของการ Data Type นี้คือ  

CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss 
Data Type แบบ timeDudation Data Type แสดงบางชวงของเวลารูปแบบสําหรับ 

timeDuration ไดดังนี้  
PyYmMdDThHmMsS 
คา Y แทนจํานวนของป, M คือ จํานวนของเดือน, D คือจํานวนของวัน, T คือตัวแบง 

วันท่ีกับเวลา, H คือ จํานวนช่ัวโมง, M คือ จํานวนนาที และ S คือ จํานวนวินาที สวนคา P ท่ีเร่ิมตน
บอกใหรูวาประโยคนี้แทนรอบของเวลา จํานวนของวินาทีสามารถเปนตัวเลขทศนิยมเพื่อความ
แมนยํา และการนําหนาดวยเคร่ืองหมายลบจะอนุญาตใหแสดงชวงเวลาท่ีเปนลบถาไมมีการกําหนด
เคร่ืองหมายไวจะสันนิษฐานวาชวงเวลาเปนบวก  Data Type แบบ recurringDuration แทนชวงเวลา
ท่ีเกิดซํ้า แบบแผนสําหรับ recurringDuration คือ การตัดดานซายของการนําเสนอ timeInstant เชน 
ถาคาศตวรรษ CC ถูกละจากการนําเสนอใน timeInstant ซ่ึง timeInstant เกิดข้ึนทุกๆ พันป
เชนเดียวกันถาไมมีการกําหนด CCYY คุณจะพบวา timeInstant เกิดข้ึนทุกๆ ป ทุกๆ 2 ตัวอักขระ
ของการนําเสอนท่ีตัดทอนไปแสดงโดยเคร่ืองหมาย Hyphen อันเดียว เชน เพื่อแสดงเวลา 1:20  PM 
ในวันท่ี 31 เดือนพฤษภาคมของทุกๆ ป ตามมาตรฐานเวลาฝงตะวันออก (Eastern Standard Time) 
ซ่ึงจะชากวาเวลา UTC 5 ช่ัวโมง สามารถเขียนโคดไดดังนี้ 

--05-31T13:20:00-05:00 
 
การสราง Simple Data Type 
Simple Data Type สามารถสรางใหมไดโดยการใช simple Type Element การประกาศ DTD 

เปนส่ิงจําเปนสําหรับ simpleType Element ท่ีแสดงดานลางนี้ (สําหรับการประกาศท่ีสมบูรณ
สามารถดูไดท่ีขอกําหนดลักษณะเฉพาะของ Schema ท่ี http://www.w3.org/IR/xmlschema-2/)  

 
<!ENTITY % ordeed ' (minInclusive | minExclusive) | (maxInclusive | maxExclusive) | precision | scale 
'> 
<!ENTITY % unordered 'pattern | enumeration | length | maxlength | minlength | encoding | period '> 
<!ENTITY % facet '%ordered; | %unordered;'> 
<!ELEMENT simpleType ((annotation)?, (%facet;)*)> 
<!ATTLIST simpleType  
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name NMTOKEN #IMPLIED 
base CDATA #REQUIRED 
final CDATA '' 
abstract (true | false) 'false' 
derivedBy (list | restriction | reproduction) 'retriction'> 
<!ELEMENT annotation (documentation)>  
<!ENTITY % facetAttr 'value CDATA #REQUIRED'> 
<!ENTITY % facetMdel '(annotation)?'> 
<!ELEMENT maxExclusive %facetModel;> 
<!ATTLIST maxExclusive %facetAttr;> 
<!ELEMENT mminExclusive %facetModel;> 
<!ATTLIST minExclusive %facetAttr;> 
<!ELEMENT maxInclusid %facetModel;> 
<!ATTLIST maxInclusive %facetAttr;> 
<!ELEMENT minInclusive %facetModel;> 
<!ATTLIST minInclusive %facetAttr;> 
<!ELEMENT precision %facetModel;> 
<!ATTLIST precision %facetAttr;> 
<!ELEMENT scale %facetModel;> 
<!ATTLIST scale %facetAttr;> 
<!ELEMENT length %facetModel;> 
<!ATTLIST length %facetAttr;> 
<!ELEMENT minlength %faceModel;> 
<!ATTLIST minlength %facetAttr;> 
<!ELEMENT maxlength %facetModel;> 
<!ATTLIST maxlength %facetAttr;> 
<!-This one can be repeated. --> 
<!ELEMENT enumeration %facetmodel;> 
<!ATTLIST enumeration %facetAttr;> 
<!ELEMENT pattern %facetModel;> 
<!ATTLIST patern %facetAttr;> 
<!ELEMENT encoding %facetModel;> 
<!ATTLIST encoding %facetAttr;> 
<!ELEMENT period %facetModel> 
<!ATTLIST period %facetAttr;> 
<!ELEMENT documentation ANY> 
<!ATTLIST documentation source CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT documentation ANY> 
<!ATTLIST documentation source CDATA #IMPLIED xml:lang CDATA #IMPLIED> 

 
ดังท่ีเห็นแลววา simpleType Element ซ่ึงเปนตัวแทนของ Simple Data Type สามารถเปน 

Ordered หรือ Unordered Data Type แบบ Ordered สามารถอยูในการเรียงลําดับตามตองการ ใน
กรณีของการเรียงลําดับคา Integer บวก สามารถเร่ิมตนท่ีคาท่ี 0 และตอไปจนถึงคาจํานวนเต็ม
สูงสุด Unordered Data Type ไมมีการจัดลําดับใดๆ แตมีการรวม Data Type เขาไวดวย เชน 
Boolean ซ่ึงไมสามารถจัดวางในรูปแบบของการเรียงลําดับแบบใดๆ แตมีการรวม Data Type เขา
ไวดวย การใช DTD ท่ีกลาวถึงกอนหนานี้ทําใหสามารถกําหนด Simple Data Type ของตัวเอง โดย
ท่ี Simple Data Type เหลานี้สามารถนํามาใชใน Schema ไดดวยการใช Unordered Element 

สําหรับ Data Type ประกอบดวย Boolean และ binary Data Type ซ่ึง Numeric Data Type 
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ท้ังหมดเปน Ordered string เปน Ordered แตเม่ือกําหนด String Data Type เองก็สามารถกําหนดได
ดวยการใช Unordered Element 

 
สําหรับ Data Type แตละตัวสามารถใช Child Element เพื่อกําหนด simpleType Element ซ่ึง 

Child Element แตละตัวบรรจุ attribute รวมกับคาของ Child Element และ comment ท่ีเปน
ทางเลือก Child Element กําหนด Facet สําหรับ Data Type ท่ีสรางข้ึน 
 

การใช Ordered Facet 
Ordered Facet ประกอบดวย Facet ดังตอไปน้ี คือ maxExclusive, minExclusive, 

MaxInclude, minInclude, precision และ scale  
maxExclusive คือ คาท่ีนอยท่ีสุดของ Data Type ซ่ึงอยูภายนอกคาสูงสุด (Upper Bound) ใน

พื้นท่ีคา (Space) ของ Data Type  
minExclusive คือ คาท่ีมากท่ีสุดของ Data Type ซ่ึงอยูภายนอกคาท่ีตํ่าท่ีสุด (Lower Bound) 

 ของชองวางระหวางคา (Space) สําหรับ Data Type  
ดังนั้นถาตองการมี Inter Data Type ในชวงระหวาง 100 ถึง 1000 คาของ minExcluseive จะ

มีคาเทากับ 99 และคาของ maxExcusive คือ 1001 การประกาศ Simple Data Type ทําได ดังตอไปนี้ 
 
<simpleType name="limitedInteger" base="interger"> 
<minExcluseive="99"/> 
<maxExclusive="1001"/> 
</simpleType> 

 
minInclusie และ maxInclusive Facet ทํางานเหมือนกัน minExclusive และ maxExclusive 

นอกจากคาของ minInclusive คือ คาตํ่าสุดของระยะหางระหวางคาของ Data Type และ 
maxInclusive คือ คาสูงสุดของระยะหางระหวางคาของ Data Type โดย Simple Data Type สามารถ
เขียนใหมไดดังนี้ 

 
<simpleType name="limitedInteger" base="integer"> 

<minInclusive="1010"/> 
<maxInclusive="100"/> 

</simpleType> 

 
Precision คือ จํานวนของตัวเลขท่ีถูกใชเพื่อแสดงจํานวน สวน Scale แทนจํานวนของเลข

หลักตางๆ ท่ีปรากฏดานขวามือของตําแหนงจุดทศนิยมซ่ึงจะตองนอยกวา Precision เสมอ เชน 
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Data Type ท่ีไมไดมีขนาดใหญมากนัก แตประกอบดวยคา 1,000,000 และมีเลขทศนิยมสองหลัก 
(1,000,000.00) จะมี Precision เทากับ 9 (ยกเวนเคร่ืองหมายจุลภาพ และจุดทศนิยม) และ Scale 
เทากับ 2 การประกาศสามารถทําไดดังนี้ 

 
 

<simpleType name="TotalSales" base="integer"> 
<minInclusive="0"/> 
<maxInclusive="1000000"/> 
<precision="9"/> 
<scale="2"/> 
</simpleType> 

 
ถาไมไดประกาศ maxInclusive Facet จํานวนคาตัวเลขสูงสุดท่ีสามารถมีไดคือ 9,999,999 

เปนคาท่ีถูกตอง ถามีคานอยกวา 1,000,000 การประกาศตอไปนี้ก็พอเพียง 
 

<simpleType name="TotalSales" base="integer"> 
<precision="8"/> 
<scale="2"/> 
</simpleType> 

 
การใช Unordered Facet 
ในโคดท่ีผานมาจะเห็นไดวา Unordered Facet สรางจาก Facet ตอไปนี้ คือ period, length, 

maxLength, minLength, pattern, enumeration และ encoding 
สําหรับ Time Data Type สามารถใช period Facet เพื่อกําหนดอัตราการเกิดข้ึนอีกของ Data 

Type โดยท่ี period Facet ใชใน TimeDuration Data Type เชน ถาตองการสราง Special Holiday 
Data Type ซ่ึงเปนวันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใชการประกาศตอไปนี้ 

 
<simpleType name="holidays" base="date"> 

<annotation> 
<documentation>Some U.S. holidays</documentation> 

</annotation> 
<enumeration value="-01-01"> 

<annotation> 
  <documentation>New Year's Day</documentation> 
</annotation> 

</enumeration> 
<enumeration value="-07-04"> 

<annotation> 
 <documentation>Fourth of July</documentation> 

</annotation> 
</enumeration> 
<enumeration value="-12-25"> 
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<annotation> 
<documentation>Chistmas</documentation> 

</annotation> 
</enumeration> 

</simpleType> 

 
เม่ือใช length Facet แลว Data Type ตองมีความยาวท่ีคงท่ีแนนอน ในการใช length สามารถ

สราง string ท่ีมีความยาวแนนอน maxLength Facet แสดงความยาวสุงสุดท่ี Data Type สามารถมี
ได minLength Facet แสดงความยาวนอยท่ีสุดท่ี Data Type สามารถมีได การใช minLength และ 
maxLength สามารถกําหนด string ใหมีความยาวท่ีเปล่ียนแปลงได ซ่ึงเปนคาความยาวท่ีนอยท่ีสุด
โดยใช minLength และคาความยาวมากท่ีสุดโดยใช maxLength 

Pattern Facet เปนขอจํากัดหนึ่งของ Space Value ของ Data Type ซ่ึงมาจากการจํากัดพื้นท่ี
ของคํา (คาท่ีถูกตอง) Enumeration Facet จํากัด Space Value ไปยังชุดของคา Encoding Facet ถูก
นํามาใชสําหรับคาประเภท binary ซ่ึงสามารถเขารหัสเปนเลขฐานสิบหก หรือ Base64 นอกจากจะ
มี Facet แลว Simple Date Type ยังประกอบดวย attribute ท่ีสามารถใชเพื่อกําหนด Data Type 
ในตอนนี้ใหไปดูท่ี attribute เหลานี้ 
 

Attribute สําหรับ Simple Data Type 
ใหสังเกตโคดขางลางนี้ simpleType Element ประกอบดวย attribute ตอไปนี้ คือ name, base, 

abstract, final และ derivedBy ซ่ึง name attribute สามารถเปน attribute ไดท้ังชนิด Built-In หรือ 
User-Defined สวน base Attribute เปน attribute ประเภทพื้นฐานท่ีใชเพื่อระบุ attribute ชนิดใหม
derivedBy Attribute สามารถกําหนดใหแก list, restriction หรือ reproduction คา list จะยอมให
สราง Data Type ท่ีประกอบดวยรายการของ Item ท่ีแยกโดยการเวนวรรค เชน สามารถใชการ
ประกาศตอไปนี้เพื่อสราง Data Type List 

 
<simpleType name='StringList' base='string' derivedBy='list'> 

 
Data Type นี้สามาถใชในเอกสาร XML เพื่อสราง attribute ประเภท List ใหมเชนท่ีแสดงนี้ 
 

<myListElement xsi:type='StringList'> 
This is not list item 1. 
This is not list item 2. 
This is not list item 3. 
</myListElement> 
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ดวยการใช xsi สามารถลบคําส่ังการประกาศท่ีเปนคา default ของ myListElement  และสราง 
StringList Data Type เนื่องจาก StringList Data Type ประกอบดวยรายการสตริงซ่ึงสามารถใชเปน
เนื้อหาสําหรับ myListElement  
 

 การแปลง XML โดย XSLT  
แตดวยเทคโนโลยี XML ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบการเก็บขอมูล สามารถกําหนด Tag 

ตางๆ ไดเอง สามารถกําหนดไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนองคกรตางๆ บริษัทหางรานไหนๆ หรือ
แมแต W3C ส่ิงเหลานี้ คือ ท่ีมาของความจําเปนในการท่ีจะตองแปลงลักษณะขอมูลรูปแบบ XML 
แบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง 

W3C ไดแนะนําใหใช XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) และ XPath 
(XML Path Language) เปนเคร่ืองมืออันท่ีจะใชแปลงรูปแบบขอมูล XML ใหอยูในภาพตางๆ เชน 
HTML หรือ XML หรือรูปแบบใดๆ ก็ได XSLT ใช XPath เพื่อจะสรางผลลัพธท่ีตองการจากขอมูล 
mark-up ท่ีเปน XML 
 

XML GRAPHICS 
การแสดงผลทางดาน Graphic ของภาษา XML นั้นเปนการแสดงผลขอมูลแบบ Graphic 

เบ้ืองตนท่ีเรียกวา SVG (scalable Vector Graphic)  
  ภาษา SVG เปนภาษาที่สามารถประมวลผลขอมูลแบบ Graphic 2 มิติ ประกอบดวย 

- Vector Graphic Shape ซ่ึงประกอบดวยเสนตรง (Straight Lines) และเสนโคง (Curves) 
- Image 
- Text 

 SVG ประกอบดวย Basic shape elements ตางๆ ดังนี้ 
- Rectangle 
- Circles 
- Ellipses 
- Lines 
- Polyline 
- Polygons  
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ความหมายของ Attribute ตางๆ 
x = "<coordinate>" x คือ จุดพิกัดบนแกน x ของดานหนึ่งของส่ีเหล่ียมผืนผา 
y = "<coordinate>" y คือ จุดพิกัดบนแกน y ของดานหนึ่งของส่ีเหล่ียมผืนผา  
width = "<length>" width คือ ความกวางของส่ีเหล่ียมผืนผา 
height = "<length>" height คือ ความสูงของส่ีเหล่ียมผืนผา 
rx = "<length>" สําหรับส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน จุดพิกัดบนแกน x  
ry = "<length>" สําหรับส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน จุดพิกัดบนแกน y 

 
 
ตัวอยาง การแสดง rect01 แสดงภาพส่ีเหล่ียมผืนผา 
 
<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"  "http://www.w3.org/TR/2001/REC-
SVG-20010904/DTD/svg10.dtd"> 
<svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 

<desc>Example rect01 - rectangle with sharp corners</desc> 
<!-- Show outline of canvas using 'rect' element --> 
<rect x="1" y="1" width="1198" height="398" fill="none" stroke="blue" stroke-width="2"/> 
<rect x="400" y="100" width="400" height="200" fill="yellow" stroke="navy" stroke-
width="10" /> 

</svg> 

 
XLINK  
เปน Application ตัวหนึ่งของ XML ท่ีมีความสามารถในการทําลิงคใหกับเอกสาร XML ได

เชนเดียวกับการลิงคใน HTML แตมีความสามารถท่ีมากกวาการทําลิงคของ HTML ดังนี้  
 สามารถทําลิงคไปยังทรัพยากรไดมากกวาหนึ่ง  
 สามารถทําลิงคในเอกสารท่ีไมสามารถลิงคกับขอความได  
 เปนลิงคท่ีชาญฉลาดสามารถประยุกตใชไดอยางไมจํากัด และสามารถกรองเฉพาะรายการ

ลิงคท่ี  ตองการได  
 สามารถลิงคไดตามรูปแบบของขอมูลท่ีไมสามารถสนับสนุนการทําลิงค เชน รูปภาพ  

 เปนตน  
การสรางลิงคดวย Xlink มี 2 ชนิด คือ ลิงคพื้นฐาน (simple link) และลิงคเพิ่มขยาย        

(Extended Link) ซ่ึงไดรับการออกแบบเพ่ือมาปรับปรุงการสรางลิงคของ HTML และจัดเตรียม
ความสามารถท่ีสูงกวา และขยายความสามารถไดตามความตองการของผูสราง  



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  36 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

 ลิงคพื้นฐานใน XML  
แมวา XML สามารถลิงคเอกสารไดเชนเดียวกับ HTML แตควรจะมองลิงคของ XML 

เสมือนหนึ่งเปนทรัพยากรในการเช่ือมโยง หมายถึงวา Xlink จะติดตอไปยังทรัพยากรผาน Locator 
ใน element ท่ีทําการลิงค Xlink จัดเตรียมไวยากรณท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ในการกําหนด 
element ที่ใชสรางลิงค และการทํางานของมัน เชน การอนุญาตในการสรางลิงคไดมากกวาหนึ่ง
ทิศทาง นอกจากนี้ Xlink ยังใหความยืดหยุนกับเอกสาร โดยสามารถสรางลิงคไปยังทรัพยากรตางๆ
บน web 

ลิงคพื้นฐานของ Xlink มีความสามารถเหมือนกับ element Anchor ใน HTML มันเปนลิงค
แบบ Inline ท่ีมีอยูใน HTML ซ่ึงเปนลิงคท่ีเปนสวนหนึ่งของ element ท่ีมีความสามารถเช่ือมตอได
เพียงทิศทางเดียวไปยังทรัพยากรหนึ่งตัวดวย Identifier หรือ locator อยางเชน attribute HREF ของ 
element Anchor จะเปน locator ท่ีจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับลิงคแตใน Xlink ขอมูลของ locator ท้ังหมด 
จะจัดเก็บอยูภายใน element ที่ทําการลิงค ท่ีทําใหการประมวลผลแอพพริเคช่ันไมตองไปคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับ locator จากท่ีอ่ืน อยางเชน ถาในเอกสารมีรายการโคดท้ัง 2 เปนเอกสาร XML 
เอกสารปลายทางไมจําเปนตอง element ท่ีใชเก็บช่ือของ Fragment Identifier เม่ือขอมูลท่ีจําเปน
ของ locator จัดเก็บอยูไว element ท่ีทําการลิงค ซ่ึงความสามารถนี้ไมมีอยูใน HTML ดังนั้น วิธีการ
สรางลิงคใน XML จึงเปนวิธีการที่ดีกวา  

 
ตัวอยางแรกแสดงการสรางลิงคพื้นฐานของ XML ซ่ึงมีความซับซอนมากกวาการสราง 

element Anchor การกําหนดคาใน Attribute HREF อยูเล็กนอย นั่นเปนเพราะวา XML เปนภาษา
แบบ Metalanguage ดังนั้น การสรางลิงคก็คือการสราง element ข้ึนใหม การจะนํามาใชในเอกสาร
ได ก็ตองประกาศ element และ attribute ท้ังหมดกอน แตข้ันตอนเหลานี้เปนเพียงทางเลือกหนึ่ง
ตามขอกําหนดรายละเอียด XML และ Xlink ซ่ึงยังมีอีกหลากหลายทางเลือกในการสรางลิงคนี้  

 
สราง element ของลิงคพื้นฐานท่ีมีช่ือวา SLINK ซ่ึงตัวอยางตอไปน้ีเปนการประกาศ element 

และรายการ attribute ของมันท่ีอาจจะมีไดใน DTD (Document Type Definition)  
 
<!ELEMENT SLINK ANY> 
<!ATTLIST SLINK 
 XML:LINK CDATA #FIXED"simple" 
 HREF CDATA #REQUIRED 
 INLINE (true|false)"true" 
 ROLE CDATA#IMPLIED 
 TITLE CDATA#IMPLIED 
 SHOW (replace|new|embed) #IMPLIED 
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 ACTUATE (auto|user) #IMPLIED 
 BEHAVIOR CDATA #IMPLIED 
 CONTENT-ROLE CDATA #IMPLIED 
 CONTENT-TITLE CDATA #IMPLIED > 

 
 Web Service 
พื้นฐานของ Web Service ก็คือ XML กับ HTTP สามารถปรับแตงไดตามใจชอบ เพื่อให

เกิดกิจกรรมระวาง client และบริการ หรือระหวางสวนประกอบตางๆ เบ้ืองหลัง Web server ก็คือ 
ขอความ XML จะถูกแปลงใหการขอบริการจาก Middle ware และผลท่ีไดก็จะแปลงกลับมาในภาพ 
XML  
 
 ระบบพ้ืนฐานของ Web Service เต็มรูปแบบ ประกอบดวย 

- XML 
- HTTP  
- SOAP (Remote Invocation) ส่ังงานจากระยะไกล 
- UDDI บริการ Directory 
- WSDL ระบุคุณสมบัติของแตละบริการ 
- XLANG/XAML กรณีของการเช่ือมโยงท่ีซับซอน หลายๆ เว็บ 
- XKMS (XML Key Management Specification) ระหวางการพัฒนา (Microsoft + 

Verisign) รวมถึงเทคโนโลยีระดับสูงกวานั้น เชน XAML, XLANG, XKMS, XFS 
 เปนตน 

 
ในกระบวนการนําขอมูล XML มาใชงานใน Web Service หรือ Application นั้นจะมี XML 

Parser เปนตัวกลางในการดึงขอมูลจาก เอกสาร XML และ Application ซ่ึงเปน API ชนิดหนึ่ง โดย 
API ท่ีนิยมกันมากคือ DOM และ SAX ซ่ึงตางก็มีวิธีในการดึงขอมูลท่ีแตกตางกัน คือ  

 
 DOM จะมองเอกสาร XML ในลักษณะของโครงสรางตนไม (Tree)  

DOM ยอมาจาก Document Object Model โดยมีหลักการในการอานเอกสาร XML มาวาง
เปน Tree ในหนวยความจําของเคร่ืองท่ีกําลังทํางาน ประกอบดวย Element หรือ Attribute ตางๆ 
การเขาถึงขอมูลจึงเปนการเดินไปตามกิ่งกานตางๆ ท้ังเปนแบบตอเนื่องไปเร่ือยๆ หรือจะอางอิงกิ่ง
กานเฉพาะเจาะจงลงไป หรือ Random access ก็ได  

ขอจํากัดของ DOM ก็อยูตรงปริมาณหนวยความจําของเคร่ืองวาจะสามารถรองรับขอมูลได 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  38 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

ใหญแตไหน เพราะวิธี DOM จะทําการอานขอมูลท้ังหมดมาเก็บไวในหนวยความจําเพียงคร้ังเดียว 
แตขอดี คือ เขียน Code งายกวามาก  
 
 SAX จัดการเอกสาร XML ดวยแนวทาง Event-Driven  

Simple API for XML คือ ช่ือยอของ SAX โดย SAX จะไม load ขอมูลท้ังหมดเขามาใน
หนวยความจํา แตจะอานเอกสารจาก Disk ต้ังแตเริ่มตนไลไปเร่ือยๆ แลวจะมีการสราง Event 
ออกมา เชน เปด Element ปด Element หรือ เจอ Attribute เปนตน คนเขียนโปรแกรมก็ตองทํา
หนาท่ี ดักจับ Event เหลานี้มาจัดการกับขอมูลตอ เชน เจอ Event เม่ือถึง Element ช่ือ X ก็ตองทํา
หนาท่ีในการดึง X มาใชงานเปนตน  
 
 AJAX - Asynchronus Javascript and XML  

เม่ือประมาณ1-2 ปกอน Jesse James Garrett แหง http://www.adaptivepath.com/ ไดเขียน
บทความข้ึนมาอันหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งท่ี Google เอามาใชในระบบ gmail , google 
suggest โดยนิยามคํายอข้ึนมาจากลักษณะการทํางานของเทคนิคนี้วา AJAX - Asynchronus 
Javascript and XML 

 
ภาพท่ี 3-7 การทํางานของ AJAX เม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานแบบ Classic 
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จะเห็นวาสวนประกอบท่ีมารวมเปน AJAX มีดังตอไปนี ้
 standards-based presentation using XHTML and CSS;  
 dynamic display and interaction using the Document Object Model;  
 data interchange and manipulation using XML and XSLT;  
 asynchronous data retrieval using XMLHttpRequest;  
 and JavaScript binding everything together.  

 
จะเห็นไดวาไมมีอะไรใหมเลย ยกเวนแต XMLHttpRequest  
 
 

การทํางานของระบบแบบ AJAX ก็คือ การเอา Javascript มาใชประกอบกับการทําเว็บโดย
จะ รองขอขอมูลไปเม่ือจําเปนเทานั้น สวนงานไหนท่ีไมไดตองการขอมูลจาก server ก็ทํางานไปได
เลย สวนงานท่ีจําเปนตองไดขอมูลมานั้น เม่ือไดรับขอมูลกลับมา (ในรูปแบบ XML, Javascript ใน
เพจนั้น) ก็จะนําขอมูลนั้น มาใสในหนาเพจโดยไมจําเปนตอง refresh หนาเว็บใหม 

ปกติงานใดๆ ท่ีตองมีการคุยกัน หากมาสังเกตวิธีการคุยกันจะมีสองแบบคือ synchronous กับ 
asynchronous โดย sync นั่นวากันอยางงายๆ ก็คือ ถาฉันพูดสวัสดีไป เธอตองพูดสวัสดีกลับมากอน
ฉันถึงจะเร่ิมคุยประโยคอื่นตอ สวน async คือ ฉันไมรอเธอตอบกลับมาหรอก เสียเวลา ฉันพูดไป
ทํางานอ่ืนไปดวยดีกวา 

การติดตอระหวาง Clicent / Server ก็เชนกัน ปกติการ request - response ของการทํางาน 
ในรูปแบบ web นั้น เม่ือ submit form เพื่อ query นั้น Web browser จะสง message ไปยัง server 
วาทํางานใหฉันหนอย จากนั้นก็รอจน server จะทํางานเสร็จ และสงคําตอบท่ีรอคอยกลับมา 
ซ่ึงคอนขางชา โดยมีเหตุผลมาจากหลายสาเหตุ เชน ระบบอินเตอรเน็ตมีปญหา server ทํางานหนัก 
และอ่ืนๆ  

ดังนั้น การทํา async กับตัวเว็บ จึงมาชวยแกปญหานี้ได โดยหนาเพจจะสงการรองขอไปยัง 
server เม่ือจําเปนเทานั้น และขอมูลท่ีไดรับกลับมาก็จะถูกอัพเดตไดโดยไมตองเอาขอมูลของหนาท่ี
ไมตองการอัพเดต เชน รูปภาพของ header / html code สวนอ่ืนท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงในหนาเว็บ
นั้นอีกรอบ 
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ภาพท่ี 3-8 การทํางานของ AJAX 

 
การทํางานแบบ AJAX จะทําใหลดโหลดของการรองขอขอมูลลง โดยแตกงานเปนงานเล็กๆ

หลายงาน งานใดท่ีทําไดเลย ก็จะทําไปเลยดวยความสามารถของ javascript งานใดท่ีตองเอาขอมูล
จาก server มาใชก็คอยสงคําขอไปหา server 

 
การประยุกตใช XML  
ebXML 
ebXML (electronic business Extensible Markup Language) เปนแนวทางใหมในการพัฒนา

รูปแบบ e-business โดยการสรางมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลทางธุรกิจโดยใช XML ซ่ึงชวยลด
ปญหาท่ีเกิดจากความหลากหลายของรูปแบบขอมูลในองคกรตางๆ มาตรฐานของ ebXML ได
ปฏิวัติในการที่บริษัทตางๆ จะแสวงหาคูคาและประกอบธุรกรรมตางๆ ebXML มีจุดเร่ิมมาจากการ
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สนับสนุนของ United Nations Centre for Trade and Electronic Business (UN/CEFACT) และ 
Organization for the Advancement of Structured Information Standards เพื่อรางมาตรฐานและ
ขอกําหนดตางๆ และทําใหองคกรตางๆ ท่ัวโลกสามารถประกอบธุรกรรมผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ท การทํางานของ ebXML จะสามารถอธิบายอยางคราวๆ เพื่อใหเห็นภาพของการทํา  
e-business ดังประกอบภาพท่ี 3-9 และ 3-10  

 กลุมคําจะตองทําการออกแบบโครงสรางของระบบการทางธุรกิจของกลุมข้ึนมาและ
เก็บไวใน registry (Registry/Repository)  

 บริษัทท่ีตองการทําธุรกิจรวมดวยจะไปดึงขอมูลกระบวนการทางธุรกิจจาก registry มา
ศึกษา และสรางโปรไฟลของ  registry  

 บริษัทท่ีตองการทําธุรกิจรวมกันจะทําการดึงโพรไฟลของบริษัทคูคามาศึกษา จากนั้น
ท้ังสองบริษัทก็จะทําขอตกลงทางธุรกิจ  

 บริษัทคูคาสามารถดําเนินธุรกิจรวมกันได  
 

 
ภาพท่ี 3-9 กระบวนการดําเนินธุรกิจโดยใชแนวทาง ebXML (1) 
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ภาพท่ี 3-10 กระบวนการดําเนินธุรกิจโดยใชแนวทาง ebXML (2) 

 มาตรฐานการดําเนินธุรกิจแบบ ebXML คือ คําตอบในการทํา e-business รูปแบบใหมท่ีรวม
เอาขอดีของท้ัง EDI และ XML เปนรากฐาน และโครงสรางของ e-business ท่ีนําเอากระบวนการ
ทางธุรกิจ (business process) ท่ีมีอยูแลวใน EDI มารวมเขาดวยกัน ซ่ึงมีความเปนไดสูงท่ีการนํา 
ebXML มาประยุกตใชในการทํา e-business จะประสบความสําเร็จ อีกท้ังยังมีผูใหการสนับสนุน 
เชน Covisint, Global Commerce Initiative (GCI), Open Application Group, RosettaNet, Sunm, 
Commerce One และ Fujitsu เปนตน 

การทําธุรกรรมแบบ E-Commerce ในปจจุบันครอบคลุมไปแทบทุกดาน ท้ังธุรกิจอุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ เชน ประกันภัย สุขภาพ การทองเท่ียว รวมไปถึงการซ้ือขายสินคาผานระบบ
อิเลคทรอนิคส ความหมายของ E-Commerce นั้นครอบคลุมไปท้ังการตลาด การแลกเปล่ียนสัญญา 
การสนับสนุนระบบการจัดสง การจายเงิน รวมไปถึงการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เชน สรรพากร 
เปนตน  

จากท่ีกลาวมาขางตน จะพบวาการนําระบบ EDI แบบธรรมดามาใชงานนั้นอาจจะมี
ประสิทธิภาพไมเปนไปตามท่ีตองการอีกตอไป เพราะ E-Commerce ในปจจุบันจะตองรองรับการ
ส่ือสารทุกอยาง ต้ังแตผูซ้ือไปจนถึงผูขายหลายคน จะใหความหมายของคําวา  EDI คือ กลุม
ขอความท่ีพัฒนาเพื่อการส่ือสารระหวางธุรกิจ - ธุรกิจ (Business-to-Business) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่ง
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ของมาตรฐานท่ีกําหนดโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูล (United Nation 
Standard Messages Directory for Electronic Data Interchage for Administration, Commerce and 
Transport (EDIFACT)) ซ่ึงขอความตามมาตรฐาน EDIFACT นั้นจะถูกบีบอัด และมีการระบุ
ลักษณะของขอมูลอยางชัดเจน ดังนั้นในท่ีนี้เราจะใชหลักการของ EDIFACT ในบทความนี้  

หนวยพื้นฐานท่ีสุดของขอความ EDI คือ Data Element ตัวอยางเชน ใบเรียกเก็บเงิน EDI แต
ละรายการ จะเปน Data Element เฉพาะเจาะจงลงไป ซ่ึงเราสามารถรวมกลุม Data Element หลายๆ 
อันเปนกลุมของ Data Element (Compound data elements) ซ่ึงเราก็ยังสามารถรวมกลุมของ Data 
Element กับกลุมอ่ืนๆ หรือ Data Element อ่ืนๆ ใหใหญข้ึนเปน Data Segment หลายๆ Segment 
เปน Loop หลายๆ Loop เปน แบบฟอรมเอกสารทางธุรกิจ (Form business document)  

 
Data Element -> Compound Element -> Segment -> Loop -> form  
มาตรฐาน EDIFACT จะเปนตัวกําหนดวา Data segment นั้นๆ เปนส่ิงจําเปน เปนตัวเลือก

เพิ่มเติม (option) หรือเง่ือนไข (Condition) จะปรากฏกี่คร้ัง เรียงลําดับอยางไร เปนตน สําหรับแตละ
ขอความ EDI นั้นจะมีตารางกําหนดฟลด (Field definition table) ถาเปน Data Segment ก็จะมีฟลด
หลัก เพื่อระบุวามีกี่ Data segment เรียงลําดับอยางไร จําเปนตองมีหรือไม นอกจากนี้แลวก็ยังระบุ
วาแตละ Element จะประกอบดวย อักษรกี่ตัว เปนตัวเลขหรือตัวอักษร ในทํานองเดียวกัน ตารางนี้ก็
จะระบุดวยวา Data Element เองนั้น จะมีลักษณะอยางไร ซ่ึงเราเรียกวา Element identifier strings 
ซ่ึงจะระบุวา Element ช่ืออะไร และขอมูลอ่ืนๆ เชน Data dictionary เปนตน  

ในสมัยกอนโปรแกรมแปลงขอมูล EDI นั้นไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับระบบหลายๆ ระบบ
ดวยกัน โดยท่ัวไปผูสงและผูรับจะตองตกลงกันลวงหนาวาจะแปลขอมูลใหเขากับระบบของตน
อยางไร แตละครั้งท่ีมีคนสงหรือคนรับใหมๆ เพิ่มเติมเขามาในระบบ ก็จะตองเขียนโปรแกรมไว
แปลงขอมูลข้ึนมาใหม ซ่ึงเสียเวลาและส้ินเปลืองคาใชจาย อีกท้ังทําใหการประสานงานระหวาง
องคกรตางๆ นั้นทําไดลําบาก เชน การสรางกฎเกณฑมาตรฐานเพ่ือการใชงาน เปนตน 
เพื่อแกปญหาเหลานี้จึงควรจะพัฒนาเคร่ืองมืออัตโนมัติท่ีใชงานงาย ทําใหการแปลงขอมูลตางๆ ทํา
ไดรวดเร็ว  
 

มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับ XML/EDI  
การนํามาตรฐาน XML และ EDI มาพัฒนาเปน XML/EDI หมายถึงการนําเสนอขอมูล EDI 

ในลักษณะของ XML มาตรฐาน XML/EDI ไมใชมาตรฐานใหม แตเปนการกําหนดวาองคกรธุรกิจ
จะนํามาตรฐานท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชงานไดอยางไร 
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3.3 เทคโนโลยีพื้นฐานในการใชงาน XML / EDI 
 
 XML / EDI ประกอบดวยหลักการหลายๆ อยางดวยกัน คือ 

 ใช XML ในระดับข้ันของการแลกเปล่ียนขอมูล  
 ใช XSL ในการนําเสนอขอมูล  
 สามารถนําไปใชรวมกับเทคนิคทางดาน EDI แบบดั้งเดิม  
 สามารถนําไปใชกับเทคโนโลยีการส่ือสารทางอินเตอรเน็ตแบบมาตรฐานเชน HTTP 

FTP SMTP และ IP Routing  
 ใหมุมมองท่ีมีศูนยรวมอยูท่ีตัวเอกสารเอง (Document centric views)  
 ใชเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมยุคใหม เชน Java , ActiveX เพื่อใหแตละโปรแกรมใช

ขอมูลรวมกันได  
 ใช Agent technology เพื่อการจัดการขอมูล การแปล การแปลง การคนหาขอมูล  

 
 เราสามารถมองไดวา XML คือผลรวมของเทคโนโลยีปจจุบัน 5 อยางดวยกัน คือ 

 การแลกเปล่ียนขอมูลบนหลักการของ XML ท่ีกําหนดข้ึนใหม  
 กระบวนการและโครงสรางของธุรกิจบนมาตรฐาน EDI ในปจจุบัน  
 กรอบความรูในการ logic ของการควบคุมกระบวนการ (process control)  
 Data Bots ท่ีทําหนาท่ีพิเศษเฉพาะอยาง  
 โครงสรางท่ีทําใหความสัมพันธของขอมูลตางๆ นั้นคงอยูได  

 
การรวม XML เขากับ EDI 
XML สามารถนํามารวมเขากับระบบ EDI ท่ีมีอยูแลวโดย 
 สรางแบบฟอรมท่ีผูใชสามารถเติมชองวางแลวสรางขอความ EDI  
 สรางขอความในภาพ EDI ท่ีสามารถนํามาสงผานระบบ internet หรือระบบ Network  
  ทําใหขอมูลท่ีไดรับในภาพ EDI สามารถนํามาประมวลผลตามกฏเกณฑท่ีวางไว และ

นํามาแสดงผลใน browser ท่ีใชอยูแลว  
 

XML สามารถนํามาเพิ่มเติมระบบ EDI ท่ีมีอยูแลวโดย  
 ใหผูสรางขอความสามารถเพิ่มขอมูลเฉพาะอยางได  
 ใหผูสรางขอความนําขอมูลมาแสดงไดตามท่ีผูใชงานตองการ  
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  ใหผูพัฒนาระบบสามารถออกแบบการใหขอมูลความชวยเหลือแกผูใชไดตามความ
เกี่ยวของกับแตละช้ินสวนของขอมูลนั้นๆ  

 รวมการตรวจสอบขอมูลท่ีฝงผูใชไดเลย  
 

สวนประกอบของ XML / EDI 
 สวนประกอบของ XML / EDI นั้นจะสรางอยูบนมาตรฐานการสง และประมวลผลขอมูล 
XML ท่ีมีอยูในปจจุบัน มาตรฐานเหลานี้จะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติท่ีสามารถใชงานรวมกนัได
ดังตอไปนี ้

 มาตรฐานการเก็บบันทึก การกําหนดช่ือ และการสงขอมูลผานระบบ internet  
 รูปแบบการสงขอมูล (File transfer format)  
 รูปแบบประโยคของ XML  
 วิธีการในการตรวจสอบความถูกตองของไฟล XML โดย XML parser หรือ DOM  
 วิธีในการที่ XSL นําเสนอขอมูล และ script ท่ีใชในการตรวจสอบ  
 การใชกฏเกณฑ และการจัดการขอมูลดวย robot  

ตัวแปล XML (XML parser) browser รวมถึงโปรแกรมท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ นั้นมีพรอมใน
ปจจุบัน XML/EDI จึงไมใชมาตรฐานใหม แตเปนเพียงกรอบในการใชมาตรฐานท่ีมีอยูแลวใน
ปจจุบันเพื่อแกปญหาเดิมๆ ดวยวิธีใหมๆ เทานั้นเอง  
 ประเภทของ Application 

ตัวอยางตอไปนี้จะเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถสรางข้ึนไดบน XML/EDI แมจะไมสมบูรณแตก็
คาดวา จะเปนจุดเร่ิมตนไดดใีนการนํามา ศึกษาตอไป 

  รวบรวมความหมาย หรือพจนานุกรม (เก็บ EDIFACT, X12 หรือ BSI Dictionary DTD 
หรือ common object อ่ืนๆ  

 Agent สําหรับการประมวลผลขอมูล - กระบวนการท่ีสามารถกระตุนดวยกฏเกณฑ
ตางๆ  

 XML/EDI businesss object (ตัวประมวล object โดย XSL script)  
 Editor สําหรับสราง และเติมแบบฟอรมของ ขอมูล EDI  
 Agent ท่ีทําหนาท่ีคนหา ซ่ึงสามารถรับรู XML/EDI Tag และสามารถรองขอขอมูลจาก

แหลงตางๆ ได (เชน ผาน Web)  
 หนาสมาชิกคูคา (คลายๆ หนาเหลืองในสมุดโทรศัพท) 

 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  46 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

การใช XML เพื่อทํา EDI 
ข้ันตอนในการนํา XML มาใชในการส่ือสารขอมูล EDI มีดังตอไปนี ้
- การวิเคราะหหาชุดขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการส่ือสาร  
- พัฒนา Document Type Definition ท่ีสามารถกําหนดความสัมพันธของฟลดขอมูลตางๆ 
ท่ีจะเปนขอมูล EDI  

- ขอกําหนดเพิ่มเติมท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละ application  
- การสรางชุดขอมูล  
- การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
- การสงและรับขอมูล  
- การประมวลผลขอมูลดวย Data Bots 

 
3.4 Keyhole Mark-Up Language 

 
KML หรือ Keyhole Markup Language เปนภาษาทางคอมพิวเตอร พัฒนาขึ้นเพื่อการใช

แสดงวัตถุของขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศเปนหลัก โดยแรกเริ่มพัฒนาข้ึนเพื่อใชกับโปรแกรม 
Keyhole   ตอมาไดพัฒนาใหสามารถแสดงขอมูลกับโปรแกรมประเภท Earth Browser เชน Google 
Earth, Google Maps, และ Google Maps สําหรับ mobile 

KML ท่ีมีรากฐานจาก XML มีโครงสรางแบบแท็ก (Tag) คือ มีการใช element และ attribute 
ในการทํางาน ซ่ึงปจจุบันไดมีการพัฒนามาถึงเวอรช่ัน 2.2 โดย Google ในการใชงาน KML เรา
สามารถสรางไฟล KML ไดจากโปรแกรมประเภท Text Editor ใดๆ ก็ได เนื่องจากไฟล KML เปน
แค text file ชนิดหนึ่งเชนเดียวกับไฟล xml  

ดังท่ีทราบวา KML ใชสําหรับบันทึกขอมูลวัตถุบนขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศ ซ่ึงนอกจาก
จะเปน Point, Line และ Polygon แลว ยังสามารถบันทึกขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับขอมูล
ทางดานภูมิสารสนเทศเหลานั้นไดดวย เชน การใส link หรือ image หรือ 3D model และสามารถ
รวมขอมูลอ่ืนๆ เหลานี้ ไวเปนไฟลเดียวกับไฟล KML โดยเก็บรวมกันเปนไฟล kmz เพื่อใหมีขนาด
เล็กลงสะดวกในการรับสงไฟล 

ปจจุบันมีโปรแกรมสําหรับแสดงขอมูลภูมิสารสนเทศตางๆ เชน Google Earth, Google 
Maps, Google Maps for mobile, NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, Adobe PhotoShop, 
AutoCAD และ Yahoo! Pipes เปนตน ซ่ึงเม่ือเราไดสรางไฟล kml หรือ kmz ข้ึนมาแลว เราสามารถ
แจกจายไฟลเหลานั้นไปใหบุคคลอ่ืนไดอยางงายดายไมวาจะผานทาง e-mail หรือฝากไวบนinternet 
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ซ่ึงการใชงานก็เพียงแคระบุ url ท่ีเก็บไฟล KML หรือ kmz เอาไวเทานั้น 
เนื่องจาก KML มีพื้นฐานมาจาก XML ดังนั้น เม่ือตองการนําไฟล kml ไปใชงาน ในการ

สรางไฟล KML จะตองมีการระบุ Application Schema ท่ีแสดงคุณลักษณะของ element ตางๆ 
เอาไวในไฟล KML ดวย 
 โครงสรางของ KML 

KML มีลักษณะโครงสรางเปนแบบ object oriented สามารถนํา element ของสวนอ่ืนๆ ท่ี
ไมไดระบุไวใน element ท่ีกําลังใชงานอยูมาใชงานได โครงสรางของ KML แสดงในภาพท่ี 3-11 
 Element ใน KML จะแบงเปนสองกลุม ไดแก abstract elements (ช่ือเปนตัวอักษรเอียงใน
กรอบส่ีเหล่ียม) และ normal element ซ่ึง abstract element นี้ไมสามารถใชตรงๆ ในไฟล KML ได
เหมือนกับ normal element จะตองมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใหโปรแกรมแสดงขอมูลภูมิ
สารสนเทศแสดงขอมูลไดถูกตอง abstract element เหลานี้ ไดแก Geometry และ ColorStyle  
เปนตน  
 Element ตางๆ ภายใต Object จะตองการกําหนดรหัสอางอิง (ID) ของตัวมันเอง เพื่อท่ีจะได
ใชในการอางถึงรูปแบบของมันในข้ันตอนการอัพเดตขอมูลเม่ือมีการอานไฟล kml ได  
 ผังโครงสรางของ KML elements ท่ีแสดงอยูดานลาง แสดงใหเห็นถึง element ทางดานซาย  
ซ่ึงเปนสวนขยาย (extensions) ของ elements ทางดานขวา เชน Placemark เปนสวนขยายของ 
feature (abstract element) 
 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  48 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

 
 

ภาพท่ี 3-11 โครงสราง KML 2.1 

ลักษณะพิเศษของ KML 
นอกจากโครงสรางพื้นฐานท่ี KML สามารถใชแสดงขอมูลวัตถุไดแลว ลักษณพิเศษท่ี KML 

ถือวาเปนจุดเดนของ KML ไดแก 
 

 Time and Animation 
feature ตางๆ ของวัตถุท่ีอยูใน KML สามารถเช่ือมกับการกําหนดเวลาใหกับวัตถุนั้นๆ ได เชน 

สามารถกําหนดเวลาในการแสดงขอมูล หรือเวลาในการเล่ือนภาพ ของวัตถุนั้นๆ ได ดังภาพท่ี 3-12 
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ภาพท่ี 3-12  Animation Model ท่ีเคล่ือนไหวไปตามเวลาท่ีกําหนด 

  Cameras 
ใน KML เวอรช่ัน 2.2 จะมี Camera element เพื่อใชแสดงมุมมองของวัตถุในมุมตางๆ ไดถึง 6 

มุมมอง หรืออาจผูกกับ PhotoOverlays element เพื่อแสดงภาพจากมุมมองท่ีกําหนดไวไดดัง 
ภาพท่ี 3-13 

 
ภาพท่ี 3-13 ภาพเปล่ียนไปตามมุมมองของกลอง 
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PhotoOverlays 
PhotoOverlay element อนุญาตใหนําภาพตางๆ มาเช่ือมโยงกับมุมมองของกลองท่ีมองมา

ได ดังภาพท่ี 3-14 

 
 

ภาพท่ี 3-14 ภาพท่ีนํามาเช่ือมโยงกับมุมมองของกลอง 

Sky Data in KML 
สามารถแสดงขอมูลตางๆ บนทองฟา โดยใชงานรวมกับ Sky mode ของ Google Earth      

ดังภาพท่ี 3-15 

 
ภาพท่ี 3-15 ขอมูลหมูดาวบนทองฟา 
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สามารถนําไฟลวัตถุ 3 มิติ (Three-dimensional) ประเภทไฟล COLLADA มาวางบนแผนท่ี 
ตามตําแหนงท่ีกําหนดไวในได ดังภาพท่ี 3-16 

 

 
ภาพท่ี 3-16 แบบจําลอง 3D model 

 
Regions 
เม่ือมีการโหลดขอมูลผาน NetworkLink element เราสามารถใช Regions ชวยในการ

กําหนดคุณภาพ และขนาดของขอมูลท่ีเรากําลังโหลดอยูได โดย Regions จะทําการจัดสรรขอมูล
ตาม ระดับของความละเอียดขอมูลท่ีกําลังเรียกดูอยูดัง ภาพท่ี 3-17  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-17 ระดับความละเอียดในการแสดงขอมูล 
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สามารถ เปล่ียนแปลง เพิ่ม หรือลบขอมูล KML ท่ีกําลังแสดงอยูได โดยอาศัยการ Updates 
ผานทางการโหลดขอมูลดวย NetworkLinks ดังภาพท่ี 3-18 

 

 
ภาพท่ี 3-18 ข้ันตอนการอัพเดตขอมูล KML 

 
 Expiration 

เพื่อปองกันการขโมยขอมูลเม่ือมีการเรียกขอขอมูล กําหนดเวลาหมดอายุของขอมูลไดโดย 
ทําการระบุไวใน HTTP headers และ KML expiration times 

Adding Custom Data 
นอกจากลักษณะพิเศษท่ีกลาวมาขางตน เรายังสามารถเพ่ิมเติม หรือแกไข KML Feature  

ไดอีก 3 รูปแบบ ผานทาง ExtendedData element ซ่ึงอนุญาตใหเพิ่ม untyped data, typed data หรือ 
arbitrary XML data  

โดย untyped data และ typed data elements จะใชสําหรับแสดง style template และแทนท่ี
ขอมูลใน balloon  

  
 การใชงาน KML 

การใชงาน KML ท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ การใชงานผานโปรแกรม Google Earth และ 
Google Map ซ่ึง สามารถแบงออกตามลักษณะการใชงานออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน 
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(Basic) และระดับสูง (Advance)  
Basic KML 
Placemarks 
ถือไดวา <Placemark> element เปน Feature พื้นฐานท่ีใชงานใน Google Earth เปนการ

ระบุตําแหนงของสถานท่ีท่ีสนใจ (Point Of Interest: POI) ลงบนแผนท่ี หรือเรียกวาการปกหมุด 
โดยจะแสดงเปนหมุดสีเหลืองอยูบนแผนท่ี เปนการสรางจุด (Point) ข้ึนมานั่นเอง ซ่ึงจะใช <Point> 
element ในการสรางขอมูลจุด และนอกจากน้ียังสามารถเพ่ิมเติมช่ือสถานท่ี แกไขสัญลักษณ (icon) 
หรือใชเพิ่ม geometry element อ่ืนๆ เชน LineString, Polygon, Model เช่ือมโยงไปท่ี Placemark นี้ก็
ได ดังภาพท่ี 3-19 

 
ภาพท่ี 3-19 ท่ีต้ังของ บริษัท Keyhole 

Descriptive HTML in Placemarks 
สามารถเพ่ิม links, styles, สี, ขนาดตัวอักษร, กําหนดตําแหนงขอความ และตาราง โดยการ

ใสคําส่ังลงไปในสวน "Descriptive HTML" ดังภาพท่ี 3-20 

 
ภาพท่ี 3-20 การเพิ่มรายละเอียดขอมูลให Placemarks 
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Auto-Markup in Google Earth (Release 4.0 and later) 
ใน Google Earth 4.0 มีคุณสมบัติ auto-markup สําหรับทําหนาท่ีแปลงขอความ  

เชน www.google.com ใหเปน hyperlink สําหรับใหผูใชงานกดเพื่อเช่ือมโยงไปยัง hyperlink นั้นได
ทันทีขอความตางๆ ใน <description>, <Snippet> และ <text> element ของ <BalloonStyle> จะถูก
แปลงไปเปน HTTP hyperlinks โดยท่ีไมตองใส <a href= ...> Tag เอง 

 Using the CDATA Element  
ถาตองการเขียน HTML ลงไปใน <description> Tag จะตองเขียนโดยการใช <CDATA> 

Tag ครอบไวอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงการเขียนภายใต CDATA Tag จะชวยใหสามารถเขียนอักขระพิเศษ
ตางๆ ท่ีใชใน HTML เชน เคร่ืองหมาย < > ได 

Ground Overlays 
Ground overlays อนุญาตใหใสภาพลงไปในแผนท่ีได เรียกวาการ "drape" เชนใน <Icon> 

element จะมีการระบุท่ีต้ังของไฟลภาพ เชน .jpg สําหรับใชงานไว หรือการวางภาพพ้ืนท่ีซอนทับ
ลงไปในแผนที่โดยการใช <LatLonBox> ก็จะมีการกําหนด คาขอบเขต latitude และ longitude 
เอาไว 

Paths 
ใน Google Earth เราสามารถสราง path ชนิดตางๆ ไดมากมาย ซ่ึงใน KML เองสามารถสราง 

path ไดโดยการใช <LineString> element 
Polygons 
สามารถใช Polygons ในการสรางภาพทรงของอาคาร หรือขอบเขตของสถานท่ี ดัง 

ภาพท่ี 3-21 

 
 

ภาพท่ี 3-21  ใช Polygons ในการสรางขอบเขตของสถานท่ี 
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Advance KML 
ในการใชงาน KML ระดับสูงจําเปนจะตองใชโปรแกรมสรางไฟล KML ท่ีรองรับการใชงาน 

element ระดับสูงดวย เพื่อใหสามารถใชงาน style for geometry, highlighted icons for Placemarks 
และ screen overlays ได 

Styles for Geometry 
เม่ือเรามีการสรางวัตถุตางๆ ในไฟล kml มีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองระบุ style ของวัตถุ

เหลานั้น เพื่อเปนการแยกความแตกตางของวัตถุท่ีแสดงอยูได  
ซ่ึงเราสามารถกําหนด Style ใหกับวัตถุขอมูล Geometry, Placemarks และ Overlays และยัง

สามารถนํา style ของวัตถุหนึ่งมาใชกับวัตถุอ่ืนๆ ได โดยการอางถึงจาก shared styles โดยใช 
<styleUrl> element 

Styles for Highlighted Icons  
"Highlighted Icon" เปนการกําหนดการแสดง icon เม่ือมีการวางตําแหนงเมาสไวบน icon 

นั้น โดยมี 2 สภาวะ คือ สภาวะปรกติ และสภาวะเม่ือมีการวางเมาสบน icon  
Screen Overlays 
Screen overlays ไมเหมือนกับ ground overlays ในการกําหนดตําแหนงของภาพท่ีเราใชงาน

จะอาศัยตําแหนง <overlayXY> ท่ีบนภาพ และเทียบกับตําแหนงบนจอ <screenXY> ซ่ึงจะ
กําหนดใหมุมบนซายมือเปนตําแหนง (0,1) ซ่ึงเราสามารถกําหนดขนาดของภาพตามขนาดของ
จอภาพได (อาจกําหนดหนวยเทียบกันเปน pixels หรือหนวยอ่ืนๆ ไดโดยใช xunits และ yunits) 

 
 Network Links 
Network link ประกอบดวย <Link> element กับ <href> สําหรับกําหนดท่ีต้ังของไฟลท่ี

ตองการโหลด ซ่ึงจะระบุเปนเครื่องท่ีกําลังทํางาน หรือเคร่ืองบนเครือขายก็ได เราสามารถใช 
networklink กับระบบท่ีต้ังไฟลตางๆ ไดดังนี้ 

 ไฟลรูปภาพท่ีใชโดย icons ใน icon styles, ground overlays และ screen overlays  
 ไฟล model ท่ีใชใน <Model> element  
 ไฟล KML หรือ KMZ ท่ีโหลดผาน Network Link เอง 

CGI Scripting for KML 
นอกจากขอมูลท่ีสรางไวแบบตายตัวแลว ในการ link สูไฟลขอมูลท่ีเปน dynamic ไดดวย 

เชน ไฟลขอมูลท่ีสรางจาก CGI script ซ่ึงสามารถสรางโดยใชภาษา PHP, Python หรือ Perl ก็ได 
ส่ิงท่ีตองระวังในการบริการขอมูล KML ผานทางเครือขาย คือ 
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1. เม่ือโปรแกรมฝงลูกขาย เชน Google Map เรียกขอขอมูล เคร่ืองแมขายจะตองสง code 
HTTP 200 กลับมา 

2. ใน HTTP Header จะตองระบุ content type เปน text/plain หรือ application/vnd.google-
earth.kml+xml 

Generating a Random Placemark 
เราสามารถใช Python script เพื่อสุมคาของ latitude และ longitude ข้ึนมาเพื่อนําไปใสใน 

<coordinates> element ของ <Point> และทุกคร้ังท่ีมีการ refresh ขอมูล ก็จะไดคาใหมเสมอ 
 View-Based Refresh Queries 
โดยปกติแลวการใชงาน Google Earth จะเปนการใชงานแบบทิศทางเดียว กลาวคือ เปนการ

สงขอมูลจาก Server มายัง client แตใน view-based refresh อนุญาตใหมีการสงขอมูลแบบ
สองทิศทาง เม่ือ view-based refresh ทํางาน Google Earth จะสงคา coordinates ท่ีกําลังใชงานอยูไป
ยัง server ตามเวลาท่ีกําหนดไว เปนวินาที,นาที, ช่ัวโมง หรือตามจํานวนคร้ังท่ีกําหนดไว  Tracking 
a Point Directly Under Your View เปนการสงขอความ หรือภาพสถานท่ีของจุดกลางหนาจอที่กําลัง
ใชงานอยู 

 
นอกจากโปรแกรม Google Earth, Google Map ของ Google Inc. จะมีการใชงาน KML เปน

หลักแลว โปรแกรมตางๆ ในปจจุบัน ก็หันมารองรับไฟล KML กันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปน
โปรแกรมทางดาน GIS หรือจะเปนโปรแกรมแผนท่ี เชน iGo,TomTom, Parago ซ่ึงโปรแกรม
เหลานี้ ก็มีการใชงานกันอยางแพรหลาย ท้ังบน internet ใหบริการเรียกดูขอมูลเชนเดียวกับ Google 
หรือการใหบริการบนอุปกรณมือถือควบคูกับเคร่ือง GPS ซ่ึงบริษัทผลิตเคร่ือง GPS สรางโปรแกรม
ใหสามารถ export ขอมูล track จากเคร่ือง GPS ใหเปนไฟล KML ตัวอยาง เชน การประยุกตใชการ
เก็บ Track การเดินทาง (Way point) โดยใช GPS เก็บขอมูล แลว export ออกมาเปนไฟล KML โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนํามาแสดงผลในรูปของแผนท่ีดวยโปรแกรมอ่ืนๆ ดังภาพท่ี 3-22 
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ภาพท่ี 3-22 การประยุกตใชการเก็บ Track การเดินทาง (Way point) โดยใช GPS 

3.5 พื้นฐานภาษา GML 
 
โดยหลักๆ แลวการศึกษาเร่ืองGML จะเนนเร่ืองของ Schemas และ Instances (เอกสาร

ประกอบการประชุมชุดท่ี 2 เร่ือง GML Schemas and Instance) GML Schemas นั้นไดอางถึง
พื้นฐานของ XML Schemas ซ่ึงทําหนาท่ีบรรยายโครงสรางของขอมูล GML และเปนตัวท่ีกําหนด 
elements และ attributes ท่ีจะตองถูกใชในเนื้อขอมูลจริงๆ (Data Instance) Data Instances หมายถึง
เนื้อไฟลจริงๆ ท่ีจัดเก็บขอมูลทางดานภูมิศาสตร ยกตัวอยางเชน ขอมูลถนนหรือทางน้ําท่ีทําการ
เขารหัสแบบ GML 

ในทุกๆ มิติของผูใชงาน GML เพื่อเขารหัสขอมูลนั้น Database Administrator, Business 
Analysis และSystem Analysis ตองทํางานรวมกันในการกําหนดขอบเขต (Domain) ท่ีเปนไปได 
และรูปแบบของขอมูลในหนวยงานตนเองสําหรับขอมูลท่ีจะเขารหัสแบบ GML ยกตัวอยางเชน 
หนวยงานกรมควบคุมมลพิษตองการจัดเก็บขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษท่ัวประเทศเพ่ือใหบริการแก
หนวยงานท่ีสามารถนําขอมูลนั้นไปตอยอดตอไปได และไดจัดเก็บขอมูลเหลานั้นโดยเขารหัสแบบ 
GML   
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จุดกําเนิดมลพิษในลุมน้ําบางปะกง จุดกําเนิดมลพิษในลุมน้ําทาจีน เปนตัวขอมูลจริงๆ ซ่ึง
อาจจะเก็บอยูในรูปแบบไฟลใดๆ ก็ตาม สวนการเขารหัสแบบ GML นั้น จุดเหลานี้สามารถเรียกอีก
อยางไดวา instance ของจุดกําเนิดมลพิษ ส่ิงท่ีกรมควบคุมมลพิษตองกําหนดเพื่อใหเปนแนวทาง
เดียวกันและเพื่อความเขาใจรวมกันของการนําขอมูลไปใชตอไป จึงไดกําหนดโครงสรางของขอมูล 
(โดยทางปฏิบัติแลวทางกรมควบคุมมลพิษ คงไดมีการออกแบบไวอยูแลว ปจจุบันเราเรียกวา 
พจนานุกรมขอมูล)  ตัวโครงสรางของขอมูล กลาวคือ เปน Schema  แตโครงสรางท่ีกําหนดข้ึนเปน
โครงสรางท่ีเหมาะสําหรับกรมควบคุมมลพิษ หรือเรียกวาอยูบน Domain ของกรมควบคุมมลพิษซ่ึง
เราจะเรียก Schemas เหลานี้วา Application Schemas  

 

 
ภาพท่ี 3-23 GML Data, Core Schemas และ Application Schemas 

Application Schemas เปนเสมือนโครงสราง และขอกําหนดตางๆในการสรางขอมูล ซ่ึง
ผูใชงานปจจุบันจะคุนเคยกับ Data Dictionary และ MetaData เพียงแต Application Schemas  
เปนการพัฒนาข้ึนเพื่อใชงานในการเขารหัสขอมูลแบบ GML โดยท่ี Application Schemas ก็อยูบน
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 - Geographic information - Geography Markup Language 
และมาตรฐานกํากับอ่ืนๆ ดังภาพท่ี 3-23 GML Data, Core Schemas และ Application Schemas 

ใน GML version 2 นั้นมีเพียง 3 core schema ท่ีใชในการสราง  GML Application Schema 
ขณะท่ี GML version 3 เปนตนไป (ปจจุบัน version 3.2.1 เดือนกันยายน 2550) มี 28 core schemas 
(รายละเอียดสามารถศึกษาไดจากเอกสารฉบับนี้ และเอกสารมาตรฐาน ISO: 19136: Geographic 
Information-Geography Markup Language (GML) ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
ในโครงการใชในการสราง GML Application Schema ในการออกแบบและสราง GML 
Application Schema นั้นจะใช core schema เพียงไมกี่ schema ซ่ึง Database Administrator ตองเปน
ผูท่ีรับผิดชอบในการออกแบบและนํา core schemas เหลานั้นมาใชงาน ในการสราง GML 
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Application Schema จําเปนอยางยิ่งท่ีตองตามขอกําหนดตางๆ ท่ีถูกสรางจาก OGC โดยผาน
มาตรฐานชุด 19100 

UML หรือ XML Schemas มีการสนับสนุนตอการพัฒนา Application Schema ซ่ึงท้ังสอง
เทคนิคสามารถแลกเปล่ียนกันได โดยมาตรฐาน 19109 เปนคูมือในการชวย 
หมายเหตุ การแปลง หรือการจับคูกันระหวาง UML และ XML นั้นมีตัวอยางใหศึกษาใน ISO 19118 
 

 
 

ภาพท่ี 3-24 ความสัมพันธกนัระหวางมาตรฐานชุด ISO 19100 ในเร่ืองของ GML schema และ 
GML application schemas 

 
ISO 19103 Geographic information – Conceptual schema language 
ISO 19109 Geographic information – Rules for application schema 
ISO 19107 Geographic information – Spatial schema 
ISO 19108 Geographic information – Temporal schema 
ISO 19109 Conformant application schemas in UML 
ISO 19118 Geographic information – Encoding 
ISO 19136 Geographic information - Geography Markup Language 
 
Annex D Implemented Profile of the ISO 19100 series of International Standards and Extensions 
Annex E UML-to-GML application schema Encoding Rules 
Annex F GML-to-UML Application Schema Encoding Rules 
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Feature และคุณสมบัติของ Feature  
Feature คือ วัตถุหนึ่งๆ ท่ีมีกลุมของคุณสมบัติท่ีบรรยายคุณลักษณะของตัวมันเอง เชน ถนน 

มีเร่ืองของความกวาง จํานวนชองทางจราจร พื้นผิวจราจร และวันท่ีสรางเปนตน คุณสมบัติของ 
Feature ตองพิจารณาเร่ืองของตําแหนงดวยเชนกันเนื่องจากตําแหนงมีผลตอการเปล่ียนแปลงไป
ของคุณสมบัติของ Feature  

Feature สามารถเปนท้ัง Discrete หรือ concrete object เชน ถนน แมน้ํา สะพาน เปนตน  
สวน Abstract Feature ไดแก เสนขอบเขตการปกครอง เสนแบงลุมน้ํา เปนตน   

ใน GML นั้นสามารถสราง Feature ไดอยางงายๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

<bridge gml:id=”b1”>…..</bridge> 

 
เชนกันสะพานก็สามารถมีคุณสมบัติไดเชนกัน เชน ความกวาง ความสูง และวัสดุท่ีใชในการ

กอสรางเปนตน ดังนั้นสามารถเขารหัสขอมูลดวย GML ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

<bridge gml:id=”b1”> 
<span>400</span> 
<height>50</height> 
<material>wood</material> 

</bridge> 
 

Feature เปนวัตถุท่ีตองมีภาพราง และทิศทางเชนกัน ดังนั้น การบรรยายเร่ืองภาพรางจึงใช
ลักษณะทางเรขาคณิตเขามาเปนตัวอธิบายเรียกวา Geometries หรือ Geometry Element ในการ
เขารหัสแบบ GML นั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบันสามารถเขาถึงรูปแบบทางเรขาคณิต
มากข้ึนท่ีใชเปนตัวแทนขอมูลเชิงพื้นท่ี ไดแก Point, LineString, Polygon, MultiPolygon, Curve, 
Surfaceและ Surface  

 
 
สวนการกําหนด Namespace นั้นเปนการบอกพ้ืนท่ีการอางอิงเพื่อใหเกิดความไมซํ้าซอนของ

การต้ังช่ือ element โดยหลักการของ Namespace จะถูกประกาศไวท่ีเหนือสุดของขอมูล และจะ
ปรากฏอยูดานหนาของทุกๆ element ท่ีมีการอางถึง เชน เม่ือตองการอางถึงโครงสรางของ GML ก็
จะใช <gml:element name>……</gml:element name> เปนตน โดยท่ี GML Namespace จะอางอิง
ไปตําแหนง URL คือ http://www.opengis.net/gml เชนเดียวกันกับการกําหนด Application 
Schemas ข้ึนมาก็จําเปนตองกําหนด Namespace ใหแก Application Schemas ดวย 
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<app:bridge gml:id=”b1”> 
<app:span> 

<app:George gml:id=”h1”/> 
</app:span> 
<app:height>50</app:height> 
<gml:centerLineOf> 

<gml:LineString srsName=”#myRefSystem”> 
<gml:posList>…</gml:posList> 

</gml:LineString> 
</gml:centerLineOf> 
</app:bridge> 

หมายเหตุ ทุก element ของ Feature ตองมีแบบจําลองทางดานเนื้อหาขอมูล ซ่ึงจะถาย
คุณสมบัติท้ังทางตรงและทางออมจาก AbstractFetureType   
 

GML และ Geospatial Web Service 
ดังท่ีเขาใจในพื้นฐานของ Web service คือ โปรแกรมประยุกตท่ีสามารถรับการรองขอ และ

สงผลการรองขอจากอีกโปรแกรมผานระบบเครือขาย สวน Geospatial Web Service เปนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นท่ี ซ่ึงสามารถอนุญาตใหผูใชเขาถึงฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีได สามารถ
วิเคราะหเชิงพื้นท่ี และสงผลการทํางานใหแกผูท่ีรองขอโดยท่ีผลลัพธอาจจะเปนขอมูลบรรยาย
เหมือนฐานขอมูลปกติหรืออาจจะเปนขอมูลเชิงพื้นท่ีก็ได  

เปนท่ีสังเกตวา การเรียกใชขอมูลจาก Web service ไมใชฐานขอมูล เปนเพียงแตกลุมของ 
interface ท่ีทําหนาท่ีเปนชองทางการเขาถึงฐานขอมูล เม่ือเคร่ืองลูกขายสงขอมูลท่ีตองการปรับปรุง
สู Geospatial Web Service แลวฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีก็เปล่ียนแปลงเชนกัน หลักการ
หรือวิธีการถูกกระทําโดยหนาท่ีของ Geospatial Web Service ซ่ึงในตัวฐานขอมูลอาจจะเปน ESRI 
ArcSDE, Oracle หรือฐานขอมูลเชิงสันพันธใดๆ ก็ได 
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ภาพท่ี 3-25 Spatial Data Infrastructure Software Architecture 

OGC Geospatial Web Service  
OGC รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานรวมท้ังมาตรฐานของ Geospatial Web Service 

เชนกันโดยท่ี OGC ไดพัฒนาไปแลวไดแก WFS, WMS, WCS และ Catalog Service สวน GML 
นั้นถูกใชเปนสวนหนึ่งของ Geospatial Web Service เหลานี้ 

 
Web Feature Service (WFS) 
OGC WFS เปนกุญแจสําคัญอยางหนึ่งของการใชงาน GML ซ่ึง WFS ไดรับการกําหนด

คุณลักษณะในเดือนกันยายนป 2002  OGC ไดกําหนดมาตรฐานของ WFS ไววาสามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล อนุญาตใหผูใชสามารถสราง ปรับปรุง และเรียกคนขอมูลในรูปแบบ
การเขารหัส GML ไดท้ังผานระบบเครือขาย และไมผานระบบเครือขาย  เม่ือเคร่ืองลูกขายสงการ
รองขอขอมูลจาก OGC WFS ดังนั้น หนาท่ีของ Geospatial Web Service จะสงขอมูลตอบกลับซ่ึง
เปนลักษณะขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบ GML หรืออาจจะกลาวไดวา WFS เปน GML Data Server ได
เชนกัน 

OGC WFS ตอบสนองตอภาษาที่ใชในการรองขอขอมูลท่ีเรียกวา OGC Common Query 
Language (CQL) ยกตัวอยางการใชงาน CQL เชน ตองการเรียกคนขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษในลุม
น้ําทาจีนท้ังหมด และอยากทราบปริมาณของมลพิษท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เปนตน ซ่ึงการรองขอเชนนี้จะ
เกิดข้ึนกับขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบ GML เทานั้น ท้ังนี้เกิดจากคุณสมบัติของ CQL และ WFS ใน
การเรียกคนขอมูลใน GML แบบแยกสวน 
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ขอไดเปรียบของ WFS คือ การเรียกคนขอมูลไดโดยสามารแยกประเภทของ Feature ไดผาน 
เคร่ืองลูกขายเปนผูกําหนดเอง เชนขอมูลของถนน ทางน้ํา หรือตําแหนงสถานท่ีตางๆ แยกตามชนิด
(แยกตามช้ันขอมูล) ในทางกลับกันก็สามารถเรียกดูกลุมของ Feature ไดเชนกัน 

 
Web Coverage Service (WCS) 
OGC ไดใหคําจํากัดความของ WCS ไววา Coverage เปนการบรรยายถึงคุณสมบัติเชิงพื้นท่ีท่ี

พูดถึงการกระจายตัว หรือการแพรกระจายบนสวนหน่ึงสวนใดของพื้นผิวโลก Coverage ก็ยัง
สามารถอธิบายถึงมิติของเวลาเชนกัน ตัวอยางของ coverage ไดแก DEM (Digital Elevation 
Model), Remote Sensing Imagery, ขอมูลแผนที่ดิน แผนท่ีการสํารวจดิน หรือขอมูลท่ีเก็บอยูใน
รูปแบบของ DTED, GeoTIFF, HDF-EOS, NITF เปนตน  

เชนเดียวกันกับ WFS การรองขอขอมูลจะถูกเขารหัสดวย GML ในบางสวนท่ีจําเปน และ
เคร่ืองแมขายผูใหบริการก็จะสงขอมูลประเภท coverage กลับมาให โดยลักษณะของขอมูล 
Coverage แลวเปน Feature อีกชนิดหนึ่งท่ีพิเศษเทานั้น และ WCS ก็เปนประเภทหนึ่งของการ
ใหบริการขอมูลภูมิศาสตรแบบ WFS  

 
Web Map Service (WMS) 
OGC มีอีกมาตรฐานของ Geospatial Web Service คือ Web Map Service ซ่ึงเปนการ

ใหบริการขอมูลภูมิศาสตรเชนกัน แตการนําเสนอออกสูเคร่ืองลูกขายจะแสดงผลในลักษณะ 
graphic visualization สวน GML ก็สามารถแสดงผลผานการใหบริการแบบ WMS ไดเชนกัน 

 
Catalog Service 
Catalog Service เปนการใหบริการแบบ Web Service ท่ีถูกพัฒนาจาก OGC เชนเดียวกับ 

การใหบริการของตัวอ่ืนๆ แตหนาท่ีของ Catalog Service จะทําหนาท่ีจัดเก็บ และบริหารจัดการ 
Metadata ซ่ึงเปนตัวอธิบายขอมูลหรือตัว Application Schemas และส่ิงท่ี Catalog Service สามารถ
สนับสนุน คือ การสรางความสัมพันธของ Metadata และ สราง interface ของคําจํากัดความขอมูล  
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ภาพท่ี 3-26 OGC Catalog Service 

 
ประโยชนท่ีไดจาก Catalog Service คือ การเขาถึงทรัพยากรจากหลายๆ แหลงท่ีเปดใหมีการ

เขาถึง โดยหนาท่ีเดนของ Catalog Service เหมือนกับการจับคูความตองการของผูรองขอขอมูลกับผู
ใหบริการขอมูล 

 
Schema Registries 
เนื่องจากแนวโนมการเจริญเติบโตของการพัฒนา Application Schema และนําไปเผยแพรใน 

Internet จะเพิ่มมากข้ึน โดยมุงหวังเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรฐานของการจัดเก็บขอมูล 
ภูมิสารสนเทศในสาขาตางๆ ดังนั้นความตองการในการจัดการ Schema เหลานั้นจึงไดถูกกําหนด
ข้ึนมาเรียกวา Schema Registries ซ่ึงอยูใน OGC Catalog โดยมีคุณสมบัติหรือใหบริการ ดังนี้ 

 สามารถเขาถึง GML Application Schema ในสาขาวิชาตางๆ ผานระบบเครือขาย 
 ระบบการจัดการ ระบบการเขาถึง ระบบการกําหนดรุนของ Schema  
 จําแนก และชวยคนหา Schema ท่ีตองการตามสาขางานตางๆ 

Schema Registries จะเปนแหลงท่ีสําคัญของ GML Application Schema เพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการ geospatial web service  ดังภาพท่ีแสดงในดานลาง Client และ Data Provider และการ
ใหบริการผานเครือขายอ่ืนๆ ไดเรียกใช Applicaion Schema Registries ซ่ึงชวยให Client และ Data 
Provider สามารถส่ือสารไดใน feature ท่ีมีความเขาใจท่ีตรงกัน ซ่ึงก็จะส่ือสารแบบ Web Service 
คือ มีการรองขอ และมีการตอบจากเคร่ืองแมขาย  ในสวนของ Service Registry และ Application 
Schema Registries  สามารถเรียกโดยรวมวาเปน Metadata Registries ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Catalog 
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ภาพท่ี 3-27 GML Application Schema Registries และ service อ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Geospatial Web Service สามารถศึกษา 

ไดจาก www.opengeospatial.org 
 

3.6 ภาษา GML และโครงสรางภาษา GML 
 
GML เปนภาษา XML ท่ีใชสําหรับเขารหัสขอมูลภูมิศาสตร และจัดเก็บขอมูลเหลานั้น 

ลงในฐานขอมูลหรือรูปแบบอ่ืนๆ ดวยตนกําเนิดของ GML นั้นมาจาก XML จึงทําใหขอมูลนั้นมี
ความเหมาะสมสําหรับการเผยแพร หรือสงถายขอมูลผานระบบเครือขาย ดังนั้นการมีความเขาใจใน
พื้นฐานของ XML ท้ังในสวนของการสราง และ ขอกําหนดตางๆ จึงมีความจําเปนสําหรับผูศึกษา 
GML  

GML ไมไดเปนภาษาเชิง XML ประเภทเดียวท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อบรรยายคุณลักษณะทางดาน
ภูมิศาตรเทานั้น ประเทศญ่ีปุนโดย The Database Promotion Center (DPC) ก็เปนหนวยงานหนึ่งท่ี
พัฒนา Mark-Up Language ข้ึนมาเพื่อจัดเก็บ และบรรยายขอมูลทางดานภูมิศาสตรดวยเชนกัน โดย
กําหนดภาษาข้ึนมาช่ือวา  G-XML แต OGC ก็มี GML เนื่องจากการพัฒนาเปนไปแบบรวมกัน
ดังนั้น GML 3.0 เปนตนไปไดเพิ่มสวนของ G-XML และในทางกลับกัน G-XML Version 3.0 ก็อยู

Application Schema
Registries

Service Registry

Data Registry

Requester 
(Client)

Data Provider Service

Schema Reference

Schema Reference

Schema 
Reference
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บนพื้นฐานของ GML 3.0 เชนกัน โดยอยูในสวนของ Location Based Serviceท่ีเปน GML 
Application Schema 

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ GML นั้นตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ Object-Property Model 
กอนซ่ึง GML Object-Property Model นั้นอยูพื้นฐานของ Subject-Property Model ของ Resource 
Description Framework (RDF)  

Object-Property Model นั้นไดใช XML element เปนเคร่ืองมือในการอธิบาย หรือประกาศวา
เปน Object หรือเปน Property ยกตัวอยางเชน  <app:Road> ไดกําหนดใหเปน Object แลว และ 
element ท่ีเปนลูกท้ังหมดของ <app:road> ก็จะเปน property ของ Object โดยธรรมชาติ ซ่ึงในตัว
ของ Property อาจจะเปน <app:numLanes> เปนตน 

Object ท่ีสําคัญของ GML ไดแก feature, geometries, topologies, coverage, observation และ 
Coordinate Reference System (CRS) 

 

 
 

ภาพท่ี 3-28 Object-Property Model แบบพืน้ฐาน 

ดังภาพท่ี 3-28 เปนการอธิบายถึง Object มี Property ทีมีคา Value เปนส่ิงท่ีอธิบาย
คุณลักษณะของ Object ใน GML สามารถแสดงเปน instance ไดดังนี้ 
 

<app:ObjectName gml:id=”..”> 
<app:propertyName1>Value1</app:propertyName1> 
<app:propertyName1>Value1</app:propertyName1> 
<app:propertyName1>Value1</app:propertyName1> 

</app:ObjectName> 

 
ในขอกําหนดของ GML นั้น Value ของ property อาจจะประกอบดวย Object ไดเชนกัน แต 

GML ไมอนุญาตให Object สามารถอยูภายใต Object ไดโดยตรงจําเปนตองอยูภายใต หรือเปน 
element ลูกโดยผาน Property ดังภาพท่ี 3-29 

 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  67 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

 
ภาพท่ี  3-29  Object-Property Model แบบพื้นฐานโดยมี Object ซอน Object 

สําหรับ instance ก็จะมีตัวอยางลักษณะ ดังนี้  
<app:ObjectName1 gml:id = “…”> 

<app:propertyName1>Value1</app:propertyName1> 
<app:propertyName2> 

<app:ObjectName2 gml:id= “…”>…..</app:ObjectName2> 
</app:propertyName2> 

<app:property3>Value3</app:property3> 
</app:ObjectName1> 

 
3.7 GML Core Schema 
 

การสราง GML Application Schema นั้น ISO19136 ไดวางแบบแผนการสรางเพ่ือ
ตอบสนองงานในสาขาตางๆ อยูบน GML Core Schema ท้ังส้ิน 28 Schema ซ่ึงเกิดข้ึนใน GML 3.0 
ขณะท่ี GML 2.0 มีเพียง 2 Schema  ผูออกแบบฐานขอมูล หรือผูออกแบบ Application Schema ไม
จําเปนตองรู GML Core Schema ทุกๆ ชนิดเพื่อจะสราง Application Schema ในสายงานใดๆ ก็ตาม 
แตเม่ือใดก็ตามที่ตองการใชทุกๆ Schema ก็สามารถนําเขา gml.xsd ซ่ึงไดรวมทุกๆ Schema  
เอาไวอยู 

ผูใช และผูพัฒนาสามารถอางอิง GML Core Schema ท่ีไดรับการปรับปรุงไดจาก 
http://schemas.opengis.net/gml  

ใน gmlBase.xsd นั้นไดนําเขา xlinks.xsd และ basicType.xsd เอาไว  xlinks.xsd ไดกลาวถึง 
element type และ attributes ท่ีเกี่ยวกับการอางถึงคุณสมบัติแบบระยะไกล (Remote Property) 
ขณะท่ี basicType.xsd ไดกลาวถึง simpleContent  เชน  booleanOrNull, stringList, MeasureType 
และ CoordinatesType เปนตน 

Schema จํานวนมากใน GML 3.0 นั้นสามารถจัดกลุมตามประเภทของ Object Class ไดดัง
ตารางท่ี 3-2 
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ตารางท่ี 3-2 GML 3.0 Object Classes 

Object Classes หนาท่ีของ Classes มีความเกี่ยวโยงกับ Schemas 

GML Base แสดงถึงตนกําเนิดของลําดับ GML class และ
ขอกําหนดตางๆ ในการสราง GML Object  

gmlBase.xsd 
xlinks.xsd 
basicType.xsd 

Feature แสดงถึงการสราง การกําหนด feature และ 
คุณสมบัติของ feature ใน GML 

feature.xsd 

Geometry ประกอบดวย 5 Schemas ท่ีเปนตัวกําหนดคุณสมบัติ
ทางเรขาคณิตของ Object ใน GML 
อางอิงท่ี ISO/TC211 19107 - Geographic 
information – Spatial schema 

geometryBasic0d1d.xsd 
geometryBasic2d.xsd 
geometryPrimitives.xsd 
geometryAggregates.xsd 
geometryComplexes.xsd 

Topology แสดงถึงการสราง การกําหนดคุณสมบัติทาง 
Topology  
อางอิงท่ี ISO/TC211 19107 - Geographic 
information – Spatial schema 

topology.xsd 

Reference 
System 

ประกอบดวยกลุมของ Schema ท่ีแสดงถึง element 
และ type เพื่อกําหนดระบบการอางอิงเชิงตําแหนง 

referenceSystem.xsd 
coordinateReferenceSystem.
xsd 
coordinateSystem.xsd 
datum.xsd 
operations.xsd 
dataQuality.xsd 

Temporal แสดงถึงการสราง การกําหนด Object ท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวของทางดานเวลา และObject ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขของเวลา และกลาวถึง 
element สําหรับเขารหัส temporal refernce systems 

temporal.xsd 
dynamicFeature.xsd 

Coverages แสดงถึง element  และ  types ท่ี เกี่ยวกับขอมูล
ประเภท coverage  
อางอิงท่ี ISO/TC211 19123 - Geographic 

coverage.xsd 
grid.xsd 



 
 
 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136  69 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

Object Classes หนาท่ีของ Classes มีความเกี่ยวโยงกับ Schemas 

information — Schema for coverage geometry and 
functions 

Default Style แสดงถึงคุณสมบัติ defaultStyle ท่ีใสลงใน feature 
collection หรือ feature และ ไดกลาวถึงการสราง 
modeling style descriptors ท่ีนําไปใชกับขอมูล 
GML ผานคุณสมบัติของ defaultStyle  

defaultStyle.xsd 

Direction แสดงถึง types ท่ีสามารถใชการอธิบายทิศทางตางๆ direction.xsd 
Unit, Measures, 
Value, 
Observation 

แสดงถึงการเขารหัสขอมูลเพื่ออธิบายหนวยของการ
วัดตางๆ 

units.xsd 
measures.xsd 
value.xsd 
observation.xsd 

หมายเหตุ  ทุกๆ GML Objects ตองไดรับการถายทอดจาก AbstractGMLType 
 

ใน GML 3.0 เปนตนไปนั้นไดสนับสนุน abstract element และ abstract types จํานวนมากเพื่อ
ใชสําหรับสราง GML Object ใดๆ ข้ึนมา ยกตัวอยางเชน แบบจําลองเน้ือหา (Content Model) ของ 
GML feature ตองไดรับการถายทอดคุณสมบัติมาจาก Abstract FeatureType โดยท่ี _Feature (อานวา 
Any Feature) จะตองถูกประกาศเปน Global element ท่ีตําแหนงของ SubstitutionGroup (XML 
Schema)ในแบบจําลองเน้ือหา (Content Model) ของ GML feature  ซ่ึงการกําหนดเชนนี้จะชวยให
โปรแกรมท่ีอานขอมูลในรูปแบบ GML สามารถเขาใจวาเปน GML Object ผาน Application Schema 
เอง 
หมายเหต ุ ทุกๆ GML Object ตองไดรับการถายทอดจาก Abstract GMLType ไมวาทางตรง หรือ
ทางออมทางใดทางหน่ึง 
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ภาพท่ี 3-30 ลําดับศักยของ GML Abstract Classes 
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3.8 GML Application Schema – Management & Deployment 
 
ในการสราง Application Schema ผูท่ีเปนผูออกแบบ Schema ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ขอกําหนดของ GML 3.0 ดังนี้ 
 Application Schema ตองประกาศ target namespace 
 Application Schema ตองนําเขา GML Core Schema version 3.0 ท่ีเหมาะสมกับงาน

ของแตละชนิด 
 ทุกๆ GML Object ตองไดรับการถายทอดคุณลักษณะท้ังจากทางตรง หรือทางออม 

จาก abstract type ท่ีเหมาะสม และถูกตอง เชน Feature ตองไดรับการถายทอดจาก 
AbstactFeatureType 
 ทุกๆ GML Object collection ตองไดรับการถายทอดคุณลักษณะจาก abstract 

collection type เชน AbstractFeatureCollectionType 
 Property สามารถประกาศเปน global element หรือเปน local element ในโมเดล

เนื้อหาขอมูล (Object’s content Model) สวนชนิดของ property (type of property) 
ตองไดรับถายทอดคุณลักษณะตาม AssociationType 
 Object ท่ีกําหนดใชใน application schema ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน  
     GM L 3.0 Specification 

 
สามารถศึกษาข้ันตอนอยางละเอียดไดในเนื้อหาของรางมาตรฐาน “สารสนเทศภูมิ

สารสนเทศ-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิสารสนเทศ” ในมาตราที่ 21 
Rules for GML application schemas 

โดยสวนใหญแลวนั้น GML application จะเรียกใชบางสวนเทานั้นของ GML Core Schema 
โดยหลักๆ แลวก็ควรจะเขาใจใน Schema บางตัว ดังตัวอยางท่ีแสดงตอไปนี้ 

 feature.xsd  เม่ือตองการจําลอง feature ทางดานภูมิศาสตร 
 valueObject.xsd  เม่ือ feature ท่ีสรางข้ึนมานั้นมีคุณสมบัติหรือจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

หนวยวัด  
 geometryBasic0d1d.xsd และ geometryBasic2d.xsd  เม่ือมีลักษณะขอมูลแบบหนึ่ง

มิติ หรือสองมิติ หมายถึงเม่ือตองการแสดงวา feature นั้นมีภาพรางและทิศทาง 
 topology.xsd เม่ือ feature มีคุณสมบัติทางดาน topology 
 CRS schemas เม่ือตองการกําหนดระบบพิกัดอางอิงของ feature 
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 temporal schema และ temporal.xsd  และ dynamicFeature.xsd  เม่ือตองการพิจารณา
รวมกับขอมูลท่ีมีพลวัต และ อางอิงตอเวลา 

 coverage schema และ coverage.xsd และ grid.xsd  เม่ือขอมูลเปนลักษณะ coverage 
เชน ภาพดาวเทียม  ภาพถายทางอากาศ  แผนท่ีดิน หรือแบบจําลองความสูงภูมิประเทศ เปนตน 
 valueObject.xsd และ observation.xsd  เม่ือพิจารณาถึงขอมูลท่ีเรียกวา sensor data 

 
การใชงานเพื่อสราง GML Application Schema จําเปนอยางยิ่งตองใช GML Core Schema 

โดยนําเขา Core Schemas ท่ีสําคัญ และดําเนินตามกฏของการสรางในขอกําหนดของ GML 
 
ภาพท่ี 3-31 เปนการแสดงถึงการข้ึนตอกันของ GML Core Schema เสนประแสดงถึง

ความสัมพันธแบบข้ึนตอกันโดยท่ี schema ท่ีอยูท่ีปลายหางลูกศรหมายถึงวา เปน schema ท่ีข้ึนกับ 
schema ท่ีอยูท่ีหัวลูกศร ยกตัวอยางเชน feature schema ข้ึนกับ temporal schema และ 
geometryComplex schema และ schema ท่ีอยูบนสุดของ GML Schema ไดแก 

 coordinateReferenceSystem.xsd 
 topology.xsd 
 coverage.xsd 
 dynamicFeature.xsd 
 observation.xsd 
 temporalReferenceSystems.xsd 
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ภาพท่ี 3-31 GML 3.0 Core Schema Dependencies 
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3.9 สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO19136 และขอเสนอแนะ 
 
3.9.1 สรุปผลการศึกษา 
มาตรฐาน ISO 19136 : Geography Markup Language :GML เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงภาษา 

GML (Geography Markup Language) ซ่ึงเปนภาษาท่ีมีโครงสราง และการเขียนตามรูปแบบของ
ภาษา XML (Extensible Markup Language) เพื่อใชสําหรับกําหนดรายละเอียดของโครงสรางท่ีใช
ในการสง และจัดเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดจากระบบเดิม ซ่ึงหลาย
หนวยงานในประเทศไทยไดเร่ิมมีความต่ืนตัวเกี่ยวกับการใชงานมาตรฐาน GML กันพอสมควร แต
ยังไมมีการกําหนดการจัดทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหขอมูลท่ีไดไมสามารถเช่ือมโยงกันได 
และมีความแตกตางในดานคุณภาพของขอมูล ดังนั้น การจัดทํามาตรฐาน ISO 19136 ในคร้ังนี้จะทํา
ใหหนวยงานตาง ๆ สามารถเขาใจในหลักการ และขอบเขตเนื้อหาในการผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศ
อยางมีมาตรฐานตอไป 

จากการศึกษางานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของพบวา สถานภาพในการใชงานมาตรฐาน 
GML เผยแพรขอมูลเชิงพื้นท่ีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท้ังใน และตางประเทศมีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลงานวิจัยประกอบดวย ABI/Inform, ACM 
Digital Library และฐานขอมูลอ่ืนๆ ในสวนของงานวิจัยสามารถแบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 

1. ดานมาตรฐาน (GML Standard) 
2. ดานการพัฒนาภาษา GML (GML Programming Language)  
3. ดานการบริหารจัดการขอมูล (Information Management) 
4. ดานการพัฒนาระบบ (Systems development) 

สถานภาพการใชงานมาตรฐาน GML ของประเทศไทยพบวายังคงอยูในระยะเร่ิมตน โดยใช
งานอยูในวงจํากัดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ และนักวิจัยท่ีอยูในสถาบันการศึกษา สวนการใชงานใน
ตางประเทศพบวามีการศึกษาคนควา และใชงานกันอยางตอเนื่อง แนวทางการวิจัยเร่ิมมีการนํามา
ประยุกตใชเชิงพาณิชยในวงกวางมากข้ึน จากการวิเคราะหขอมูลขางตนพบวา การประยุกตใชสวน
ใหญมีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกในการใชงานขอมูลรวมกัน และความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวาง application การประยุกตใชงานสวนใหญจะใชในลักษณะการบริหาร
จัดการขอมูล GIS ผานระบบ GIS Web service และการประยุกตใชในอุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
ลักษณะ location-based services :LBS ดังนั้น จึงสามารถนํามาตรฐาน GML ไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการขอมูล GIS ภาครัฐ เชน School Net หรือสําหรับหนวยงานอ่ืนๆ โดยจะตองออกแบบ
ใหสามารถปรับเปล่ียนไดงาย เพื่อรองรับโครงสรางขอมูลท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ระบบการ
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แสดงผล และแกไขขอมูลผานระบบ Internet สามารถถูกนําไปประยุกตใชกับขอมูล GML อ่ืนๆ 
ท่ีมาจากฐานขอมูล GIS จากระบบอ่ืนๆ ท่ีไดรับความนิยมท่ัวไป โดยเฉพาะในสวนของการ
แสดงผล และแกไข Vector Graphic ซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดท้ังขอมูลตามมาตรฐาน GML และ 
SVG หรือการแสดงภาพ 3 มิติ 

 
3.9.2 ขอเสนอแนะ 

  3.9.2.1 การศึกษามาตรฐานน้ี เปนเพยีงการศึกษาเบ้ืองตนถึงความเปนไปไดในการ
จัดทํามาตรฐาน ISO 19136 สําหรับประเทศไทย ซ่ึงจะทําการศึกษาเชิงลึกตอไป 
  3.9.2.2 เม่ือมีการจัดทํามาตรฐานแลวเสร็จ ควรมีการสอบถามความเห็นของ
ผูใชงานจริงเพือ่ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
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บทท่ี 4 
การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 
 

4.1. มาตรฐานชุด ISO19100 ท่ีเก่ียวของ 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1 ความสัมพันธกันระหวางมาตรฐานชุด ISO 19100 ในเร่ืองของ GML schema และ GML 
application schemas 

 
ISO 19103 Geographic information – Conceptual schema language 
ISO 19109 Geographic information – Rules for application schema 

ISO 19107 Geographic information – Spatial schema 
ISO 19108 Geographic information – Temporal schema 

ISO 19109 Conformant application schemas in UML 
ISO 19118 Geographic information – Encoding 

ISO 19136 Geographic information - Geography Markup Language 
 

Annex D Implemented Profile of the ISO 19100 series of International Standards and Extensions 
Annex E UML-to-GML application schema Encoding Rules 
Annex F GML-to-UML Application Schema Encoding Rules 
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ในการจัดทํามาตรฐาน ISO 19136:2007 Geography Markup Language :GML เปนมาตรฐาน
ท่ีกลาวถึงภาษา GML (Geography Markup Language) ซ่ึงไดอางถึงมาตรฐานหลายๆ ตัวดวยกันดัง
ภาพท่ี 3-50 ขางตน โดยท่ีการอางถึงนั้นเปนการอางหลักการเขารหัสขอมูลเชิงพื้นท่ี (ISO19103, 
ISO19109 ISO19107 และ ISO 19118) ซ่ึงรวมถึงการจัดทํา Profile ดวยใน ISO19109 ดังนั้น
ความสัมพันธกันระหวางมาตรฐานท่ีเกี่ยวโยงกับ ISO19136 : Geography Markup Language :GML 
สวนใหญเปนดานทางเทคนิคเร่ืองการจัดทํา GML Schema และ GML Application Schema  

ซ่ึงในแตละมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับ ISO19136 มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ (สรุปจาก ISO 19100 
Family Factsheet) 

 
4.1.1 ISO 19103 Geographic information – Conceptual schema language 

 บรรยายถึงการรับ และการใชงานของ Conceptual Schema Language (CSL) เพื่อใช
สําหรับพัฒนาแบบจําลองในการตีความหมาย หรือ Schema ใหแกขอมูลเชิงพื้นท่ี ซ่ึงมาตรฐานจะ
เปนตัวกําหนดรูปแบบของ CSL เพื่อระบุถึง Schema ท่ีชัดเจนท่ีมีความสามารถในเร่ืองการ
แลกเปล่ียนขอมูล (interoperability service) ซ่ึงการนํา CSL ไปกําหนดลักษณะขอมูลเชิงพื้นท่ีก็เปน
จุดมุงหมายหนึ่งท่ีสําคัญในมาตรฐานชุด 191XX  

 ในมาตรฐาน ISO19103 แบงออกเปนสองสวน คือ CSL ตองถูกเลือกนําไปใชใหตรง
กับการเปนตัวแทนขอมูลเชิงพื้นท่ี ซ่ึงหมายถึงการนํา UML และชนิดของขอมูล(บนพื้นฐานชนิด
ขอมูลพื้นฐานของ ISO IDL)  และสวนท่ีสองเปนวิธีการ และการแนะนําเร่ืองการนํา UML นํามา
เปนตัวแทนขอมูลและจัดทําเปน Schema 

 
4.1.2 ISO 19109 Geographic information – Rules for application schema 

 ISO19109 เปนการกลาวถึงกฏสําหรับ Application Schema ท่ีจะพัฒนาไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการการใชงานในสวนตางๆ (Application Domain) ท่ีนําขอมูลเชิงพื้นท่ีไปใช 
ซ่ึงการใชพื้นฐานกฏเดียวกันในการเขารหัสขอมูลจะสงผลใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลกันไดอยางงาย 
ระหวางการใชงานในสวนตางๆ ไดแกนหลัก คือ General Feature Model ท่ีทําหนาท่ีเปนโครงสราง 
(Platform) หลักของชุดมาตรฐาน 191xx โดยเฉาะอยางยิ่ง Metadata และ Feature cataloguing 
ในแตละการใชงานก็จะมี Feature cataloguing และ Meatadata ท่ีเฉพาะในแตละการใชงาน การนํา 
fomal application schema เพื่อเปนตัวแทนขอมูลนั้นสามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียนไดเชนกัน 
แตเม่ือความหลากหลายทางดานการนําไปใชงานมากข้ึนการระบุ application schema 
ในแตละเร่ืองจึงมีความจําเปนตอการแลกเปล่ียนขอม ูล หรือการใชงานระหวางโปรแกรมประยุกต 
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4.1.3 ISO 19107 Geographic information – Spatial schema 
 เอกสารชุด ISO19107 ไดอธิบายถึงแนวคิดของ schema ท่ีไวบรรยายคุณลักษณะขอมูล

เชิงพื้นท่ี และขอมูลเชิงบรรยายตางๆ มาตรฐาน ISO19107 ไดกําหนด และอธิบายถึงวิธีการที่จะ
จําลอง และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นท่ีในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงรวมถึง geometry และ topology ท่ีอาง
ถึงระบบพิกัด และไดกลาวถึง data structure และ abstract type ตางๆ ในรูปแบบของ UML 
เพื่อใชในการจัดการขอมูลเชิงพื้นท่ี ซ่ึงไดรวมถึงการกําหนด และการคํานวนความสัมพันธเชิงพื้นท่ี
ระหวางวัตถุ และการวิเคราะหเชิงพื้นท่ีอ่ืน มาตรฐานมีความสอดคลองกับ STEP (ISO 10303) และ
มาตรฐานการเรียกคนขอมูล SQL standard for spatial types (ISO/IEC 13249-3:1999, Information 
technology — Database languages — SQL Multimedia and Application Packages — Part 3: 
Spatial). 

 
4.1.4 ISO 19108 Geographic information – Temporal schema 

 Temporal schema เปนการกําหนดมาตรฐานท่ีบรรยายคุณลักษณะวัตถุเชิงพื้นท่ีท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองของเวลา โดยรวมถึง metadata และ feature attribute ของวัตถุ  มาตรฐานได
กลาวถึง element ท่ีใชบรรยายคุณลักษณะตางๆ เชน metadata, feature และ attribute catalogues 
หรือ application schema  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียน
ขอมูลเวลาเชนกัน  ดังนั้นการระบุ Gregorian calendar และ Universal Coordinated Time จึงเปน
พื้นฐานของการแลกเปล่ียนขอมูลเวลา อยางไรก็ตามมาตรฐานยังไดกลาวถึงวิธีการท่ีจะบรรยาย
ปฏิทิน มากกวาการบรรบาย Gregorian calendar  มาตรฐาน ISO19108 ไดจํากัดการมิติการบรรยาย 
feature ไว  

 
4.1.5 ISO 19118 Geographic information – Encoding 

 ISO 19118 เปนสวนหนึ่งของชุดมาตรฐาน ISO19100 ท่ีสําหรับระบุกฏการเขารหัสขอมูล
เพื่อการแลกเปล่ียน รูปแบบของกฎการเขารหัสถูกกําหนดในลักษณะ application schema การ
เขารหัสจะกลาวถึงชนิดขอมูลท่ีจะถูกเขารหัส ลักษณะของไวยากรณ โครงสราง และรูปแบบ
เพื่อใหสามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีได ApplicaionSchema ควรถูกกําหนดดวยมาตรฐานแนวคิด
ของ schema ซ่ึงระบุใน part 3 – Conceptual schema language(CSL) และตองเปนไปตามมาตรฐาน
ใน part 9 – Rules for application schemas.  การเขารหัสขอมูลนั้นตองเขากันไดกับ CSL เชน UML 
บางสวนของมาตรฐาน ISO19100 ไดกําหนดการเขารหัสโดยใชภาษา XML ซ่ึงเปนภาษาท่ี
เหมาะสม และเปนท่ียอมรับสําหรับการเขารหัสขอมูลภูมิศาสตร  
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4.1.6 ISO 19136 Geographic information – Geography Markup Language  
 สามารถศึกษารายละเอียดไดจากรายงานมาตรฐาน  ISO19136:Geographic 
information-Geography Markup Language (GML) (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 
 

4.1.7 ISO 19128 Geographic information – Web Map server interface  
(สามารถศึกษารายละเอียดไดในภาคผนวก ก) 
การใหบริการแผนท่ี (WMS) เปนการจัดทําแผนท่ีตามการอางอิงของขอมูลทาง

ภูมิศาสตร  มาตรฐานสากลนี้ไดใหความหมายของคําวาแผนท่ีวา การบรรยายภาพลักษณะทาง
ภูมิศาสตรแนะนําใหใชไฟลภาพแบบดิจิตัลอยางเหมาะสมกับการแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร 
แผนท่ีไมเปนขอมูลของตัวมันเอง โดยท่ัวๆ ไปWMS ผลิตแผนท่ีนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ 
ตัวอยางเชน PNG, GIF หรือ JPEG หรือบางคร้ังบางเปน Scalable Vector Graphic (SVG) หรือ 
Web Computer Graphic Metafile (Web CGM) 

ขอกําหนดใน WMS ประกอบดวยการทํางานหลัก 3 ประการ คือ 
 • การใหบริการขอมูล Metadata 
 • การใหบริการภาพแผนท่ี และขอมูลแบบหลายมิติ 
 • การใหบริการขอมูลเฉพาะท่ีตองการใหแสดงบนแผนท่ี 

WMS สามารถปฏิบัติเรียกรองใหใชมาตรฐานตัวคนโดยสงความตองการใน
แบบฟอรมของ URL (Uniform Resource Locators) ซ่ึง URL จะทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บท้ังขอมูลแผนท่ี 
ระบบพิกัดอางอิงและผลลัพธ (Output) ในกรณีท่ีผูใช มีการรองขอแผนท่ีมากกวา 2 ระวางท่ีอยูใน
พิกัดเดียวกัน ผูใชสามารถซอนทับแผนท่ี (Overlay) เหลานั้น เขาดวยกันได นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมี
ผูใชจากหลายเซิรฟเวอรมีการรองขอแผนที่เดียวกัน WMS สามารถกระจายแผนท่ีเหลานั้นไปยัง
ผูใชแตละคน เพื่อใหสรางแผนท่ีตามท่ีผูใชตองการได 

 
4.1.8 CD 19142, Geographic information - Web Feature Service 
A Web Feature Service (WFS) ถูกออกแบบมาเพื่อสราง ปรับปรุง ตัดออก และเรียก

คนขอมูล (instance) ท่ีจัดเก็บอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง WFS มีความเกี่ยวของโดยตรงกับ HTTP 
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนชองทางการส่ือสารการรองขอขอมูล และการไดรับขอมูลการใหบริการของเคร่ือง
แมขาย โดยที่มาตรฐานเปนตัวกําหนดรูปแบบการเขารหัสการรองขอ และการตอบรับ เนื้อหาท่ี
ปรากฏนั้นข้ึนอยูกับการรองขอสูเคร่ืองแมขาย สวน feature instance จะถูกเขารหัสโดยใช 
Geography Markup Language (GML) [ISO 19136]. 
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มาตรฐานไดกลาวถึง 7 คําส่ังปฏิบัติการ ดังนี้  
 1. GetCapabilities – เปนเรียกดูการใหบริการระดับ service level metadata ของการ
ใหบริการของเคร่ืองแมขาย และการใหบริการระดับ data level meatadata ของ instance ท่ีใหบริการ 
 2. DescribeFeatureType – การรองขอ DescribeFeatureType จะทําการเรียกดู XML 
Schema ของขอมูลท่ีใหบริการทั้งหมดของเคร่ืองแมขาย  
 3. GetFeature – การรองขอ GetFeature เปนการอนุญาตใหเรียกขอมูลจากการรองมา
จากเคร่ืงลูกขายไดผาน query โดยท่ีสามารถไดขอมูลเชิงพื้นท่ี และไมเปนขอมูลเชิงพื้นท่ี 
 4. GetFeatureWithLock – การรองขอแบบ GetFeatureWithLock มีลักษณะ
เชนเดียวกับ GetFeature  แตมีความแตกตางในขอจํากัดของการ identified instance 
 5. GetGmlObject  - การรองขอ GetGmlObject สนับสนุนการรองขอ instance ผาน 
XLinks ใน  XML  
 6. LockFeature –  LockFeature เปนการอนุญาตให instance ถูกหามจากการเรียก
ขอมูล. 
 7. Transaction  - Transaction เปนการกําหนดสิทธิหามสําหรับการสราง และปรับปรุง
ขอมูล (instance) 
 

ทุกๆ การใหบริการแบบ Web Feature Service ตองสามารถดําเนินการ GetCapabilities, 
DescribeFeatureType และ GetFeature สวนการทํางานอ่ืนๆ นั้นเปนทางเลือกสําหรับการใหบริการ 
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บทท่ี 5 
การสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO19136 

 
 

5.1. GML Application in present day 
 

มาตรฐาน ISO 19136 : Geography Markup Language :GML เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึง
ภาษา GML (Geography Markup Language) ซ่ึงเปนภาษาท่ีมีโครงสราง และการเขียนตามรูปแบบ
ของภาษา XML (Extensible Markup Language) เพื่อใชสําหรับกําหนดรายละเอียดของโครงสรางท่ี
ใชในการสง และจัดเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดจากระบบเดิม การศึกษา
สถานภาพการนํามาตรฐานดังกลาวไปใชงานจริงในการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นท่ี ผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท้ังใน และตางประเทศโดยการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลบทความ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของมีผลการศึกษาดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5-1  การพัฒนามาตรฐาน Geography Markup Language (GML) 

Version Document Title 

3.2.1 OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Standard  
3.1.1 OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Specification  

  City Geography Markup Language (0.4.0) 
  City Geography Markup Language (0.3.0) 
  GML 3.1.1 common CRSs profile (1.0.0) 
  GML 3.1.1 common CRSs profile Corrigendum (1.0.1) 
  GML 3.1.1 CRS support profile (1.0.0) 
  GML Application Schema for EO Products (0.9.0) 
  GML Application Schema for EO Products (0.1.4) 
  GML Application Schema for EO Products (0.1.1) 
  GML 3.1.1 grid CRSs profile (1.0.0) 
  GML 3.1.1 grid CRSs Profile Corrigendum (1.0.1) 
  GML PIDF-LO Geometry Shape Application Schema for use in the IETF (0.1.0) 
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Version Document Title 

  GML 3.1.1 simple dictionary profile (1.0.0) 
  GML 3.1.1 simple features profile (1.0.0) 

3.0 OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Specification  
2.1.2 Geography Markup Language  

 
1Corrigendum 1 (one) for OpenGIS Implementation Specification GML 2.1.2 
(0.0.1) 

2.1.1 Geography Markup Language  
2.0 Geography Markup Language  
1.0 Geography Markup Language  

0.0.5 OWS3 GML Topology Investigation  
1.0.0 GML Performance Investigations by CubeWerx  
0.0.4 OWS 3 GML Investigations - Performance Experiment by Galdos Systems  
1.0.0 OpenGIS® GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery Encoding Specification  
0.3.0 GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery  
0.4 GML Point Profile  

0.0.19 GML simple features profile  
 

 
ภาพท่ี 5-1 การพัฒนามาตรฐาน GML 
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5.1.1  สถานภาพการนําไปใชจริงเร่ืองการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นท่ีผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยใชมาตรฐาน GML (Geography Markup Language ) 

 
5.1.1.1 ระบบใหบริการแผนท่ีบนเวบ็ และพีดเีอ (PDA) 
เปนระบบใหบริการแผนท่ีดิจิตอลที่ศึกษาคนควา และพัฒนาโดยนักวิจัยจาก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซ่ึงสามารถใหบริการไดท้ังบนเว็บ และ
บนเคร่ืองพีดีเอ โดยมุงเนนพัฒนาแผนท่ีใหสามารถปฏิสัมพันธกับผูใชไดมากกวาแผนท่ีดิจิตอล
โดยท่ัวไป โดยนําเสนอการพัฒนาแผนท่ีดวยการออกแบบ  และสรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatialdatabase) สวนการพัฒนาแผนท่ีนั้นอยูในรูปแบบของภาษา GML(Geography Markup 
Language) สําหรับการแสดงแผนท่ีทําโดยการแปลงขอมูลแผนท่ีในภาษา GML ไปเปนภาษา SVG 
(ScalableVector Graphics) ดวย XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) ดวยการ
เพิ่มความสามารถของภาษา JavaScript เขาไปในภาษา SVG ท่ีไดจากการแปลงขางตนทําใหแผนท่ี
สามารถปฏิสัมพันธกับผูใชไดดียิ่งข้ึน ผลลัพธแผนท่ีในภาพของภาษา SVG สามารถแสดงผลบน
เว็บบราวเซอรท่ัวไปไดรวมท้ังบาติกบราวเซอร (Batik Browser) และมีการใชงานในลักษณะ 
location-based services 

ภาพท่ี 5-2 ระบบใหบริการแผนท่ีบนเว็บ และพีดเีอ 
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5.1.1.2 ระบบใหบริการระบุตําแหนง โดยใชภาษา XML และ Web Service  
เปนระบบสารสนเทศท่ีมีการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาแผนท่ีดวยการ

ออกแบบ และสรางระบบการใหบริการ โดยเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบใหบริการ
แผนท่ีประกอบดวย XML,GML, SVG, JavaScript, Java Server Page, Spatial Database และ Web 
Services เพื่อใหแผนท่ีนี้สามารถทํางานไดกับเว็บทุก Platform และการเทคโนโลยีจาวาทําใหระบบ
นี้สามารถใชงานไดบนทุกระบบปฏิบัติการ โดยมีการออกแบบ และสรางฐานขอมูลดวยฐานขอมูล
เชิงพื้นท่ี (Spatial Database) ซ่ึงในการพัฒนาสวนของการแสดงผลขอมูลแผนท่ีถูกออกแบบใหอยู
ในรูปแบบของภาษา GML (Geography Markup Language) เม่ือตองการจะแสดงผลแผนท่ีก็จะทํา
การแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะแกการแสดงผลมากกวา โดยระบบนี้ออกแบบใหแปลง
ขอมูลใหอยูในรูปแบบของภาษา SVG (Scalable Vector Graphics) ซ่ึงจะทําใหมีความสามารถใน
การปฏิสัมพันธกับผูใชมากข้ึน  

 

 
ภาพท่ี 5-3 เวบ็เพจของระบบใหบริการแผนท่ี 

5.1.1.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน  
เปนระบบท่ีพัฒนาโดยมีจุดมุงหมายในการใหความชวยเหลือฉุกเฉิน โดยการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ เดือดรอนในเมืองใหญ  
เชน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากปญหาขอจํากัดของสภาพแวดลอมของเมืองใหญ เชน เสนทางการ
เดินทางมีความซับซอน ความแออัดของอาคารบานเรือน และตรอกซอกซอยตางๆ ทําใหการ
บรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการไดลําบาก และเสียเวลาในการ
เดินทางในการใหชวยเหลือ ซ่ึงอาจจะไมทันตอการรองขอการชวยเหลือในกรณีเรงดวนตางๆ ท่ีอาจ
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มีอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน เชนการใหบริการชวยเหลือของรถดับเพลิง  
รถตํารวจ รถพยาบาล เปนตน  

 
ภาพท่ี 5-4 โปรแกรมท่ีอยูบนรถฉุกเฉิน 

 
เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบประกอบดวย Location-based Service โดยใช

ภาษาXML, GML (Geography Markup Language), SVG (Scalable Vector Graphics Language), 
ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Database), AJAX (Asynchronous JavaScript + XML ), กลอง IP และ 
Platform BREW ท่ีใชพัฒนาโปรแกรม Application บนโทรศัพทมือถือระบบ CDMA  

 

 
ภาพท่ี 5-5 หนาเว็บเพจของ Web Emergency Rescue 
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5.1.1.4 โครงการการบูรณาการสารสนเทศ GIS และ Non-GIS โดยใช ML+SVG 
มีแนวความคิดในการบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ

ตัดสินใจท่ีตองอาศัยขอมูลหลายๆ มิติ ท้ังขอมูลท่ีเปนภูมิสารสนเทศ และท่ีไมใชภูมิสารสนเทศ 
เพื่อใหธุรกิจสามารถไดมาซ่ึงองคความรูท่ีสามารถนําไปกําหนดยุทธศาสตร และวางแผนไดอยาง
ถูกตอง และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนในสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ และการบริการที่มี
การแขงขันกันสูงแบบไรพรมแดนเชนในปจจุบัน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากทุกๆ มิติ เปนตัว
ขับเคล่ือนเพื่อจะนําไปสูเศรษฐกิจองคความรู (Knowledge-Based Economy) โดยการรวบรวม
ขอมูลท่ีเปนภูมิสารสนเทศ และไมใชภูมิสารสนเทศเขาดวยกันดังนี้  

1. ใชภาษา XML ในการอธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลภูมิสารสนเทศ  และ
ท่ีไมใชภูมิสารสนเทศ  

2. รวบรวมขอมูลภูมิศาสตรท่ีเก็บหลากหลายโครงสรางมาเก็บไวในรูปแบบ
มาตรฐาน GML  

3. แสดงผลเปนรูปภาพโดยใชภาษา SVG  
4. ใชภาษา Java Script ติดตอกับ Web service เพื่อดึงขอมูลเชิงความสัมพันธ  

 
 

5.1.2  สถานภาพการนําไปใชจริงเร่ืองการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นท่ีผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในตางประเทศโดยใชมาตรฐาน GML (Geography Markup Language ) 
 

5.1.2.1 TGML Web-Map Service  
เปนระบบใหบริการแผนท่ีตนแบบของเมือง Taipei ท่ีพัฒนาโดยใชมาตรฐาน 

GML โดยโครงการนี้เปนโครงการนํารองท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมือง Taipei โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความเปนไปไดเชิงเทคนิคเบ้ืองตนเกี่ยวกับ OpenGIS: OCG เพื่อการ
ประยุกตใชดานการบริหารภาครัฐเพื่อการแกไขปญหาของระบบปจจุบันท่ีมีการใชงานขอมูล
ภูมิศาสตรจากหลาย Format ท่ีมีมาจากโปรแกรมประยุกตท่ีมีความหลากหลายโดยการแปลงขอมูล
แผนท่ีในภาษา GML ไปเปนภาษา SVG (ScalableVector Graphics) เพื่อการแสดงผล 
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ภาพท่ี 5-6 TGML Web-Map Service System 

5.1.2.2 ระบบใหบริการแผนท่ีแกนกัทองเท่ียวบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile 
tourism service)  

เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจาก Chonbuk University และ Wonkwang 
University ประเทศเกาหลีโดยมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบท่ีมีลักษณะการใหบริการขอมูล
แผนท่ีจุดทองเท่ียวตางๆ ท่ีนักทองเท่ียวสนใจในพ้ืนท่ีขนาดเล็กในลักษณะ location-based services 
ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีกําลังไดรับความนิยมในอุปกรณไรสาย แกนักทองเท่ียวบนเว็บผานระบบ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชมาตรฐานGML และนําเสนอในรูปแบบของ Geo Web 

 

 ภาพท่ี 5-7 สถาปตยกรรม LBS 
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ภาพท่ี 5-8 ระบบใหบริการแผนท่ีแกนักทองเท่ียวบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี (LBS) 

 

5.1.2.3 การแสดงขอมูลแผนท่ี GML โดยใช 3-Layer Point of interest บน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

งานวิจัยช้ินนี้อธิบายถึง VisualGML ท่ีสราง และแสดงขอมูลแผนท่ีบนพื้นฐาน
GML ซ่ึงเปนรูปแบบมาตรฐานของ OGC บนอุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยการแปลงขอมูลแผนท่ี
จาก DXF, DWG, SHP เพื่อการแสดงผลภายในรูปแบบของ GML เพื่อความยืดหยุนของอุปกรณ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี VisualGML จะสราง IMP เพื่อชวยในการสรางขอมูลแผนท่ี และพัฒนา GML 
Maker และ GML Parser สําหรับการแสดงแผนท่ีมาตรฐาน เพื่อจัดเตรียม GML-based map และ 
user-centered location information โดยใหบริการสําคัญ 2 อยางหลักๆ สําหรับผูใช และผูบริหาร 
เกี่ยวกับการคนหาที่ต้ัง และแสดงภาพโดยการประยุกตใชโครงสราง 3-Layer POI สําหรับผูใช 
สําหรับผูบริหารสามารถควบคุมโดยการติดตามการเคล่ือนยายขอมูลสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ภาพท่ี 5-9 สถาปตยกรรมของ  VisualGML  และการแปลงขอมูล DXF, DWF และ SHP 

 

5.1.2.4 ระบบใหบริการขอมูลการจราจร และแนะนําเสนทางผานอินเตอรเน็ต 
(The location based traffic and tracing services as integrating LBS and ITS)  

เปนงานวิจัยท่ีนําเสนอแนวความคิดของของการออกแบบระบบเปดท่ีใช
เทคโนโลยี web service เพื่อใหบริการ และแลกเปล่ียนขอมูลระหวางโปรแกรมประยุกตท่ีมีความ
อิสระตอกัน 

จากแนวความคิดท่ีตองการนําเอา Geographic Information Systems, Spatial 
Imagery Information Systems, Intelligent Transportation Systems และ Global Navigation 
Satellite Systems ซ่ึงทุกระบบตางก็ตองใชขอมูลตําแหนงท่ีต้ัง และขอมูลเชิงภูมิศาสตรเชนเดียวกัน
จึงนาเปนไปไดท่ีจะนําเอาระบบเหลานี้มาใชรวมกันได แตจากขอจํากัดของสถาปตยกรรมแบบเกา
ท่ีมีลักษณะเปนระบบปด รูปแบบของสารสนเทศท่ีมีความแตกตางกัน และเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน
ทําใหแนวคิดนี้เปนไปไดยาก งานวิจัยนี้เปนการนําเอาระบบที่มีความแตกตางกันท้ัง 4 ระบบนํามา
รวมกันโดยใชเทคโนโลยี web service ท่ีรองรับมาตรฐาน OGC โดยออกแบบระบบ และนําเสนอ
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ในลักษณะของ traffic information service, routing service, and tracing service โดยใชโครงสราง
ของภาษา XML โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษา GML ซ่ึงจะทําใหระบบสามารถประยุกตใชไดกวางข้ึนใน
ลักษณะของ location-based services, telematics, and intelligent transportation เปนตน 
 
 

 
ภาพท่ี 5-10 สถาปตยกรรมระบบแบบเปด (OpenLS Architecture) 

 
5.1.2.5 CLIMATE SCIENCE MODELLING LANGUAGE 
งานวิจัยช้ินนี้ เปนงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาตัวแบบของขอมูล 

CLIMATE SCIENCE ปจจุบันนับวาเปนวิทยาการท่ีมีความสําคัญมากข้ึน ซ่ึงปญหาท่ีพบจากการ
ดําเนินงานตางๆ เชนการสรางแบบจําลองขอมูล การพิสูจน และเทียบเคียงขอมูล พบปญหาท่ี
เกี่ยวกับขอมูลท่ีมาจากคนละแหลง การคนหา และการเขาถึงขอมูลท่ีทําไดยาก และปญหาดานอ่ืนๆ 
จึงมีแนวความคิดในการนําเสนอรูปแบบของขอมูลแบบใหมโดยใชพื้นฐานของภาษา XML และ
ภาษา GML ในการพัฒนา 
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ภาพท่ี 5-11 ตัวแบบเชิงแนวคิดของ CSML 
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5.1.2.6 โครงการ DURP (Digital exchange of spatial plans) 
เปนโครงการเก่ียวกับแผนการแลกเปล่ียนขอมูลเชิงพื้นท่ีดิจิตอลซ่ึงพัฒนา

มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลดิจิตอลโดยใชภาษา XML เปนพื้นฐานเพื่อเสนอความเปนไปไดท่ี
จะนําเสนอขอมูลเชิงวัตถุท่ีสอดคลองกับขอมูลจริงเชนแผนการแบงเขตการปกครองท่ีสามารถ
เขาถึงแหลงกฎหมายโดยใชแผนท่ีท่ีตองใชการตีความอยางโปรงใส โดยการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตตนแบบเพ่ือการแสดงสารสนเทศเชิงพื้นท่ีโดยใชภาษา GML ท่ีสามารถใชรวมกับ 
MetaLex XML โดยการใช Web Ontology Language OWL.  

 
 

 
 

ภาพท่ี 5-12 โปรแกรมประยกุตสําหรับการนําเสนอแผนท่ี 

 
5.1.2.7 การพัฒนาระบบแปลงขอมูลเอกสาร GML  
งานวิจัยช้ินนี้นําเสนอการออกแบบระบบแปลงเอกสาร GML และการประเมินผล

ประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยระบบดังกลาวใชการเขารหัสแบบ BXML และสามารถ
แสดงผลขอมูลเชิงภูมิศาสตรโดยตรงจากเอกสาร BXML โดยปราศจากการสูญหายของขอมูล และ
ขอมูลขยะ  
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ภาพท่ี 5-13 สถาปตยกรรมของระบบ 

 

5.1.2.8 การจัดเก็บขอมูล GML: โดยใชฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี  
GML ถูกพัฒนาเปนมาตรฐานของการแสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรในรูปแบบของ 

XML โดยการสรางการแลกเปล่ียน และการใชงานขอมูลดานภูมิศาสตรไดอยางงายดาย เม่ือมี
ผูใชงาน GML และมีการใชงานขอมูลในรูปแบบ GML มากข้ึน ซ่ึงเปนท่ีมาของปญหาวาจะจัดเก็บ
ขอมูล GML อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร เพื่อใหสามารถจัดการ และคนคืนไดอยางสะดวก 
งานวิจัยช้ินนี้จึงนําเสนอแนวความคิดในการจัดเก็บเอกสาร GML ในฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี (spatial 
databases) เชนใน Oracle Spatial, DB2 Spatial และ PostGIS/PostgreSQL หรืออ่ืนๆ โดย GML 
schema tree จะถูกสรางข้ึนเปนอันดับแรกบนพื้นฐานของการสราง GML schema ซ่ึง schema tree 
ท่ีถูกสรางข้ึนก็จะถูก mapping เขากับ relational schema ท่ีตรงกัน ซ่ึง spatial objects โดยท่ัวไปจะ
ถูกเก็บเปนคาของขอมูลใน colume ของตารางท่ีใชในกระบวนการ mapping การทดลองนี้นํามาซ่ึง
การทดสอบวิธีการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 5-14 สถาปตยกรรมของการจัดเกบ็ขอมูล GML 

ภาพท่ี 5-15 ตัวอยางของ GML schema tree 

ภาพท่ี 5-16 การ mapping ขอมูลระหวาง GML และ SDBS 
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5.1.2.9 ระบบ VirGIS mediation system  
เปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบท่ีใชเทคนิคการอธิบายกระบวนการ

สอบถามขอมูลภายใน ท่ีเปนระบบท่ีจะใชชวยเปนส่ือในการเขาถึงขอมูลอยางมีแบบแผนไปยัง
แหลงขอมูลท้ังจากระยะใกล และระยะไกลโดยปราศจากการจําลองขอมูล โดยผูใชสามารถใส
เง่ือนไขในการสอบถามขอมูลไปยังแหลงขอมูลระยะใกล ระบบนี้พัฒนาโดยใชมาตรฐาน OGC 
และใชภาษา GML สําหรับการเขารหัสและแปลงขอมูลทางภูมิศาสตร และใช WFS ในการสราง
สวนเช่ือมตอกับลูกขายและแหลงขอมูล 

 
5.1.2.10 ระบบ The VirGIS WFS-Based Spatial Mediation System  
เปนงานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก VirGIS mediation system โดยมีแนวความคิดใน

การนําเสนอขอมูลภูมิศาสตรผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีสามารถใชงานขอมูลไดในวงกวางกวาเพื่อให
เกิดความยืดหยุนในการเขาถึงขอมูล และการใชงานรวมกับขอมูลท่ีมาจากระบบอ่ืนๆ เพื่อแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศ เชน ความหลากหลายของแหลงสารสนเทศ (Heterogeneous 
Information Sources) ท่ีมีใหบริการในปจจุบันไดอยางเต็มรูปแบบโดยเสนอแนวความคิดของระบบ
ท่ีเปนส่ือกลางในการใชงานรวมกันของขอมูลในรูปแบบของ view ท่ีมาจากทุกแหลงสารสนเทศ 
และใชภาษาสอบถามขอมูลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภูมิศาสตรท่ีสามารถวิเคราะห และใชขอมูล
รวมกันได เพื่อแกไขปญหารูปแบบของภาษาสอบถามขอมูลท่ีมีความแตกตางกัน อันเนื่องจากความ
หลากหลายของโปรแกรมแตละชนิด 
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บทท่ี 6 

ขอเสนอแนะ 

 

 

6.1 การทดสอบการเขาไดตามมาตรฐาน ISO19136:2007  
 

ในการทดสอบการไดตามมาตรฐานของขอมูลตามขอกําหนดของการใชงานภาษา GML 
นั้นไดถูกกําหนดอยางเครงครัดต้ังแตการจัดสราง Profile, Application Schema และเอกสาร GML 
ซ่ึงขอกําหนดไดระบุในเอกสารท่ีประกาศอยางเปนทางการโดย ISO  สําหรับ ISO19136:2007 ใน
เนื้อหาของมาตรฐานเองไดระบุวิธีการเขารหัสขอมูลดวยภาษา GML อยางชัดเจนในทุกๆ Object 
และรวมท้ังคุณสมบัติของ Object (Properties) ดังนั้นเม่ือผูผลิต หรือผูพัฒนาไดพัฒนาผลิตภัณฑ
ข้ึนมา ซ่ึงมีคุณสมบัติในการอานเขียน และแสดงผลขอมูล GML มีความจําเปนตองพิจารณา
โครงสรางของการเขารหัสซ่ึงไดถูกกําหนดไวอยางเครงครัด 

 
ชุดทดสอบนิยาม (Abstract Test Suite) เปนกลุมของขอทดสอบการเขากันไดกับมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศท่ีเขารหัสโดยใชภาษา GML โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก Profile, 
Application Schema และเอกสาร GML ในแตละเร่ืองจะมีการกําหนดส่ิงท่ีตองปฏิบัติต้ังแตการ
ประกาศตัวแปรแรกเร่ิม จนถึงการเขารหัสขอมูลแบบอยางงายจนถึงรูปแบบขอมูลท่ีมีความซับซอน 
ดังนั้นการเรียกใชขอทดสอบตางๆ ใน Abstract Test Suite ควรพิจาณาเฉพาะสวนของ Profile, 
Application Schema และเอกสาร GML เรียกใชงานเทานั้น ไมจําเปนตองพิจาณาตองใหผานการ
ทดสอบในทุกๆ ประเด็นท่ีกําหนดไวใน Abstract Test Suite เม่ือผูพัฒนาไมไดเรียกใชขอกําหนด
การเขารหัสประเภทนั้นๆ 

 
ชุดทดสอบนิยามสําหรับ GML Application Schema GML Profiles และเอกสาร GML 

(สามารถอางอิงไดจากเอกสารที่จัดพิมพอีกเลม คือ มาตรฐาน ISO 19136: Geographic Information-
Geography Markup Language (GML) ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ในการทดสอบการประเมินขอมูล
ท่ีเขารหัสดวยภาษา GML นั้นมีทางเลือกท่ีผูใชงานขอมูล GML สามารถทําการตรวจสอบดวย
ตนเองโดยไมจําเปนตองอาศัยความเขาใจในขอกําหนดตางๆ ท่ีประกาศใน ISO19136:2007 คือ การ
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ทดสอบผานการใหบริการของ OGC (OGC Web-based Compliance Testing Engine) ไดเชนกัน 
(ตัวอยางในหัวขอท่ี 6.5 กรณีศึกษาการทดสอบ และการรับรองไดตามมาตรฐาน ISO19136:2007) 

 
6.2 บทบาทหนาท่ีหนวยงานทําหนาท่ีใหการทดสอบ และการรับรอง 

 
การศึกษามาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยไดริเร่ิมโดยสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ในป 2549 โดยเร่ิมศึกษามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงไดรวมถึงมาตรฐานทางดานการใหบริการ การจัดเก็บ การเผยแพร มาตรฐานท่ี
เกี่ยวกับคุณลักษณะขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือรวมท้ังมาตรฐานท่ีกําหนดถึงคุณลักษณะบุคคลากรท่ี
ทํางานทางดานภูมิสารสนเทศ ท่ีเปนมาตรฐานท่ีมีความจําเปน และไดรับความการยอมรับอยาง
กวางในประเทศไทย  การพัฒนา และผลักดันใหเกิดมาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศเพื่อการ
แลกเปล่ียน และการใชภูมิสารสนเทศรวมกันจึงเปนประโยชนตอการพัฒนา และใชงานระบบภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทย แนวคิดการศึกษา และพัฒนามาตรฐานกลางเพ่ือใชในการแลกเปล่ียน
และการพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทางอินเตอรเน็ตของประเทศไทย อางอิงตามแนวทางของ
มาตรฐานสากล หรือ ISO/TC211 ซ่ึงมีมาตรฐานหลายเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  ISO 19136:2007 
Geography Markup Language  เปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบใหบริการแผนท่ีทาง
อินเตอรเน็ต หรือระบบใหบริการแผนท่ีผานทางเวิลดไวดเว็ป (World Wide Web) เปนอีกมาตรฐาน
หนึ่งท่ีสามารถทําใหเกิดงานรวมกันไดในลักษณะ Interoperability 
 
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนสวนหนึ่ งของ
สถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการศึกษา และจัดทํารางมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงในป 
2550 ไดรับมอบหมายใหศึกษา และจัดทํารางมาตรฐานการจัดเก็บ และการส่ือสารขอมูลในรูปแบบ
ภาษา GML ท่ีองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Standards Organization) 
ไดประกาศเปนมาตรฐานในป 2550 มีช่ือวา ISO19136:2007 Geographic information/Geomatics – 
Geography Markup Language  การศึกษาเร่ืองมาตรฐานการจัดเก็บ และการเผยแพรขอมูลภูมิ
สารสนเทศภาษา GML นอกจากคณะผูวิจัยตองจัดทํารางมาตรฐานสําหรับการประกาศใชงานใน
ประเทศไทย   การนําเสนอบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลการนํา
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใชงานเปนสวนหน่ึงท่ีคณะผูวิจัยตองนําเสนอ
ตอสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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ตัวอยางมาตรฐานทางดานอ่ืนๆ เชน มกอช.(อาหาร/เกษตรเพ่ือการสงออก)  มีหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีทดสอบการไดตามมาตรฐานเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑในดานนั้นๆ ใหถูกตอง และเปนไป
ตามขอกําหนดตางๆ คือ หนวยรับรองสาขาเกษตร และอาหารเพ่ือการสงออก เปนตน แตสําหรับ
ผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศ (ลักษณะขอมูล รูปแบบการใหบริการ คุณสมบัติของโปแกรมใช
งานขอมูล หรือบุคคลากรท่ีทํางานทางดานภูมิสารสนเทศ) ในประเทศไทยนั้นถึงแมวาสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไดสรางเครือขายเพื่อศึกษาเร่ืองมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศแลวก็ตาม 
แตยังไมมีการกําหนดหนวยงานที่ทําหนาท่ีการทดสอบมาตรฐาน การใหสิทธิบัตรผลิตภัณฑ หรือ 
การเปนแหลงบริการความรูดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ  ซ่ึงการดําเนินงานเพื่อใหประเทศไทยได
เดินทางไปสูสากลในดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จําเปนตองมีหนวยงานตางๆ ท่ีท่ีทําหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาเพื่อรองรับการดําเนินงานสูเปาหมาย คือ มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

 
 แนวทางบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีจะตองทําหนาท่ีเปนองคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการ
ทดสอบ/การประเมิน และรับรองตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  คณะผูวิจัย
ได ทํ า ก าร ศึกษาโดยไดนํ า ต นแบบภารกิ จ  บทบาทหน า ท่ี ของ สํ านั ก ง านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เปนแนวทางการ
กําหนดบทบาทหนาท่ีขององคกรท่ีจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/การประเมิน และรับรองตาม
มาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศไทย 
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ท่ีมา: เอกสารประกอบการสัมมนา 39 ป สมอ.บทบาทและทิศทางการพัฒนามาตรฐานไทย 
ภาพท่ี 6-1  รูปแบบเครือขายระบบการมาตรฐานแหงชาติ 

  
 คณะผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานในดานบทบาทหนาท่ีของหนวยงานจาก
หลายแหลงขอมูลท้ังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในประเทศไทย และตางประเทศ รวมท้ังศึกษา
รูปแบบการบทบาทหนาท่ีของ OGC ท่ีใหบริการการทดสอบ การรับรอง และการใหสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศ  คณะผูวิจัยไดจําแนกหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
ใหบริการทางดานมาตรฐานตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยจําแนกออกเปน 3 หนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
6.2.1 รางบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนผูควบคุมดูแลมาตรฐานภูมิ

สารสนเทศในประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) โดยมีบทบาทหนาท่ี
ทางดานภูมิสารสนเทศดังนี้ 

6.2.1.1 พัฒนาระบบการมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศใหเปน
เอกภาพ เปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีเปนผูควบคุมดูแลการใชงานผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศ
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ในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
6.2.1.2 สงเสริม และสนับสนุนใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใหมีขีดความสามารถในการผลิต และการบริการตาม
มาตรฐานสากล 
6.2.1.3 อนุญาต หรือใหสิทธิบัตรผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศแกผูท่ี
ผานการทดสอบการประเมินตามมาตรฐานท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

 
6.2.2 รางบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนผูควบคุมดูแลการใชงาน

ผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) 

6.2.2.1 พัฒนามาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศใหเปน
เอกภาพ เปนท่ียอมรับในระดับสากลโดยรวมมือกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  OpenGIS Consortium และ ISO/TC211  
6.2.2.2 ศึกษา และวิจัยมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศท่ีมีความจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศ และกําหนดใหเปนมาตรฐานท่ีสงเสริมใหเกิดการใช
งานในประเทศไทย 
6.2.2.3 ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ีประกาศใชใน
ประเทศไทย และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพฒันา และการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานท่ีเกีย่วของในระดับนานาชาติ 
6.2.2.4 ออกแบบรูปแบบของเอกสารเพื่อขอ และใหการรับรองการ
เปนไปตามมาตรฐานในการผลิต และเผยแพรขอมูลของผูผลิต หรือ
ผูพัฒนาโปรแกรมประยุกต และผูเผยแพรขอมูล (อางอิงจากมาตรฐานของ
เอกสารการทดสอบ และประเมินมาตรฐานภูมิสารสนเทศ โดย OGC) 
6.2.2.5 ใหบริการทดสอบ และรับรองมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพ่ือให
ผูพัฒนา ผูผลิตนําไปขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศจากผู
ควบคุมดูแลมาตรฐานภูมิสารสนเทศในประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
6.2.2.6 สรางเครือขายดานการมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศในวงกวาง และสงเสริมใหเกิดการยอมรับในระดับนโยบาย และ
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ระดับการใชงานมาตรฐานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนท่ีรับผิดชอบทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
6.2.2.7 ใหความรู และเผยแพรการใชงานขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ใหแกหนวยงาน ผูผลิตขอมูล ผูพัฒนาโปรแกรม กลุมผูเผยแพรขอมูล 
ผูใชงาน และการใหความรูแกสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนท่ี
เกี่ยวของกับการใชงานภูมิสารสนเทศ 
6.2.2.8 รับฟงขอคิดเหน็หลังจากไดประกาศเปนมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
เร่ืองตางๆ ของประเทศไทย และนําไปพัฒนาและปรับปรุง แกไข หรือ 
เพิ่มเติม ใหมีความครอบคุลมกลุมผูใชงานในประเทศ 
6.2.2.9 กําหนดมาตรฐาน  และกํากับดูแลคุณภาพสินคาและการ
ใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนไปตามขอกําหนด และสอดคลองกับ
แนวทางสากล 
6.2.2.10 สรางเครือขายการเขาถึงขอมูล หรือโครงสรางพื้นฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทย เพื่อใหเปนระบบ infrastructure สําหรับ
รองรับการเปน GIS Portal ซ่ึงทําใหกลุมผูใช ผูพัฒนา ท่ีใชงานมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศสามารถเขาถึงฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี จากฐานขอมูลตางๆ ให
เปนฐานขอ มูล ท่ีสามารถใช ง านร วมกันไดผ านระบบเค รือข าย 
(Interoperability System) 

 
6.2.3 รางบทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่ทําหนาท่ีเปนผูทดสอบ และการประเมินการ

ผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยใหไดตามมาตรฐาน (หนวยงานกลางท่ีไดรับสิทธิ
ในการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 

6.2.3.1 ใหบริการทดสอบ ตรวจสอบรับรอง และการติดตามประเมินผล
มาตรฐานภูมิสารสนเทศเพ่ือใหผูพัฒนา ผูผลิตนําไปขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑ
ทางดานภูมิสารสนเทศจากผูควบคุมดูแลมาตรฐานภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 
6.2.3.2 ใหบริการดานการฝกอบรมการใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศให
เปนไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานในประเทศ 
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6.2.3.3 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐาน และใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ีประกาศใชในประเทศไทย ในมิติของการวาง
แผนการใชงานใหแกหนวยงานท่ีตองการใชมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
 

6.3 แนวทางการใชงาน การบงัคบัใช และการประเมินผลในชวง 1-2 ปแรก 
 
คณะผูวิจัยไดศึกษารูปแบบตางๆ ของหนวยงานท่ีเปนผูใหบริการทางดานมาตรฐานตาม

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท้ังในประเทศ และตางประเทศ และพิจารณาถึงสถานะของการ
พัฒนาดานมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย พบวาการศึกษา การใหความรู และความ
เขาใจในมาตรฐานขอมูลภูมิสารเทศในประเทศไทยยังอยูในสถานะแรกเริ่ม แตกตางจากมาตรฐาน
อ่ืนท่ีใชงานอยางกวางขวาง และมีการนําไปเปนขอบังคับในผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม ซ่ึงมาตรฐาน
ทางดานภูมิสารสนเทศถือเปนส่ิงใหมไมเฉพาะประเทศไทยเทานั้น อีกหลายๆ ประเทศก็ยังอยูใน
ข้ันของการศึกษาเรียนรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางภูมิสารสนเทศเชนกัน  

 
ในการกําหนดแนวทางการใชงาน การบังคับใช และการประเมินผลในชวง 1-2 ปแรก

คณะผูวิจัยไดจําแนกบทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการใหบริการทางดาน
มาตรฐานภูมิสารสนเทศท้ังหมด และนํามากําหนดความสําคัญตามลําดับซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนําเสนอ
เปนแนวทางดังนี้ 

 
6.3.1 แนวทางการดาํเนินงานในชวง 1-2 ปแรก และหลังจากนัน้ควรใหความสําคัญใน

เร่ืองตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6-1  แผนการดําเนนิงานสําหรับการใชงานมาตรฐาน 
ชวงเวลาการบริหารจัดการ กิจกรรม 

1 – 2 ปแรก 1. ศึกษา และวิจัยมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศท่ีมีความจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศ และกําหนดใหเปนมาตรฐานท่ีสงเสริม
ใหเกิดการใชงานในประเทศไทย 

2. รับฟงขอคิดเหน็หลังจากไดประกาศเปนมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศเร่ืองตางๆ ของประเทศไทย และนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุง แกไข หรือ เพิ่มเติม ใหมีความครอบคุลมกลุม
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ชวงเวลาการบริหารจัดการ กิจกรรม 
ผูใชงานในประเทศ 

3. ใหความรู และเผยแพรการใชงานขอมูลใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ใหแกหนวยงาน ผูผลิตขอมูล ผูพัฒนาโปรแกรม 
กลุมผูเผยแพรขอมูล ผูใชงาน และการใหความรูแก
สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน
ภูมิสารสนเทศ 

4.  สรางเครือขายดานการมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศของ
ประเทศในวงกวาง และสงเสริมใหเกิดการยอมรับในระดับ
นโยบาย และระดับการใชงานมาตรฐานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีรับผิดชอบ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

5.  สรางเครือขายการเขาถึงขอมูล หรือโครงสรางพื้นฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อใหเปนระบบ infrastructure 
สําหรับรองรับการเปน GIS Portal ซ่ึงทําใหกลุมผูใช ผูพฒันาท่ี
ใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสามารถเขาถึงฐานขอมูลเชิง
พื้นท่ีจากฐานขอมูลตางๆ ใหเปนฐานขอมูลท่ีสามารถใชงาน
รวมกันไดผานระบบเครือขาย (Interoperability System) 

หลังจาก 2 ปแรก 1.  กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแลคุณภาพสินคา และการใหบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนไปตามขอกําหนด และสอดคลอง
กับแนวทางสากล 

2.  ออกแบบรูปแบบของเอกสารเพ่ือขอ และใหการรับรองการ
เปนไปตามมาตรฐานในการผลิต และเผยแพรขอมูลของผูผลิต 
หรือผูพัฒนาโปรแกรมประยกุต และผูเผยแพรขอมูล (อางอิง
จากมาตรฐานของเอกสารการทดสอบ และประเมินมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศ โดย OGC) 

3. ใหบริการทดสอบ และรับรองมาตรฐานภมิูสารสนเทศเพ่ือให
ผูพัฒนา ผูผลิตนําไปขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑทางดานภูมิ
สารสนเทศจากผูควบคุมดูแลมาตรฐานภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
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ชวงเวลาการบริหารจัดการ กิจกรรม 
4. สรางเครือขายดานการมาตรฐานทางดานภมิูสารสนเทศของ
ประเทศในวงกวาง และสงเสริมใหเกิดการยอมรับในระดับ
นโยบาย และระดับการใชงานมาตรฐานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีรับผิดชอบ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

5.  กําหนดหนวยงานท่ีเปนหนวยงานกลางเขามาทําหนาท่ีเปนผู
ทดสอบ และการประเมินการผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศ
ในประเทศไทยใหไดตามมาตรฐาน  

 
6.4 กรณีศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศในประเทศญ่ีปุน 
 

ในประเทศญ่ีปุนไดนํามาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศเขามากําหนดใช เชนเดียวกับทุก
ประเทศท่ีตองการกําหนดมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการแลกเปล่ียน โดยท่ัวไปในประเทศ
ญ่ีปุนนั้นมาตรฐานตางๆ ไดอยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
คือ คณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญ่ีปุน(Japanese Industrial Standards Committee) 
หรือเรียกยอวา (JISC) ท่ีทําหนาท่ีประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรม (Japanese Industrial Standards - 
JIS) แตในกรณีท่ีเปนมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศนั้น JISC ไดรับความรวมมือกับ Association 
of Precise Survey and Applied Technology (APA) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไมไดหวังผลกําไรทางธุรกิจ
ท่ีประกอบดวยหนวยงาน และบริษัทตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศใน
ประเทศญ่ีปุน โดยทําหนาท่ีเปนศึกษา กําหนดมาตรฐานเพ่ิมเติม หรือลดออกในสวนของมาตรฐาน 
ISO/TC 211 ในประเทศญ่ีปุน 

 
APA ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เรียกวา มาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับ

ประเทศญ่ีปุน (Japanese Standards for Geographic Information - JSGI) และสงใหคณะกรรมการ
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญ่ีปุนประกาศใชเปนมาตรฐานภายในประเทศ โดยเปล่ียนช่ือ
มาตรฐานภายใต ISO/TC211 ท่ีประกาศใชภายในชุดมาตรฐาน JIS X 71*  

 
ดวยการสงเสริมการใชงานมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ การ

ใชงานท่ีกวางขวางมาก และการมีความจําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานใหทันสมัยตามการประกาศ
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ของ ISO (ISO มีการเปล่ียนแปลงบอยคร้ัง) นั้น ประเทศญ่ีปุนจึงไดพัฒนา Profile สําหรับมาตรฐาน
ขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 
 สารสนเทศสําหรับประเทศญ่ีปุนสรางข้ึนมา เรียกวา Japan Profile for Geographic 
Information Standards – JPGIS  

 
วัตถุประสงคของการจัดทํา Profile สําหรับมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศ

ญ่ีปุน เพื่อใหใชเปนการกําหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานในการพัฒนาสินคา และบริการทางดานภูมิ
สารสนเทศในประเทศญ่ีปุน ซ่ึง Profile นั้นไดกําหนดบนพ้ืนฐานของเน้ือหาท่ีจําเปนตอการใชงาน 
กลาวคือ ทุกอยางท่ีจําเปนและมีความเพียงพอตอการใชงาน 

 
Profile สําหรับมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศญ่ีปุน ไดถูกสรางข้ึนมาจาก 

JIS X 0301 (ISO 8601 Representation of dates and times), JIS X 4159 (W3C XML 1.0), JIS X 
7105 (ISO 19105), JIS X 7107 (ISO 19107), JIS X 7108 (ISO 19108), JIS X 7111 (ISO 19111), 
JIS X 7112 (ISO 19112), JIS X 7115 (ISO 19115)  ISO/TS 19103, ISO 19109, ISO 19110, ISO 
19117, ISO 19118, ISO 19123, ISO 19131  สังเกตวา Profile ท่ีถูกสรางข้ึนนั้นไมไดระบุไปเพยีง
มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังนั้น การจัดทํา Profile สําหรับประเทศไทยน้ันควรจะตองพิจารณา
มาตรฐานท่ีเกีย่วของกนัเปนเกณฑในการจดัทํา Profile 

 
JSGI ยังมีบทบทหนาท่ีท่ีสําคัญอีก คือ การเผยแพรใหความรูแกผูสนใจ ซ่ึงเปนลักษณะของ

เอกสารเผยแพร เชน JPGIS guidebook (อธิบายถึงมาตรฐานแตละมาตรฐาน) หรือ คูมือการพัฒนา
ขอมูล (JPGIS users’ manual for developing data product specification) เปนตน เชนกันกับ
หนวยงานที่ทําเร่ืองการศึกษามาตรฐานนอกเหนือจากการเผยแพรใหความรู การใหบริการทดสอบ
และรับรองมาตรฐานเปนหนาท่ีหนึ่งท่ี APA ใหบริการ 
 
รูปแบบการใหบริการรับรองมาตรฐานของ APA แกผูใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศญ่ีปุน 
Abstract Test 
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การรับรองผลิตภัณฑ (Certification of products) 
     Certification of data product specification 
          Test conformity to JPGIS 
     Certification of quality report 
          Test conformity to JPGIS 
      Certification of software 
          Test conformity of geospatial related software to JPGIS 
 
การรับรองหนวยงาน (Accreditation of organizations) 
 การรับรองหนวยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานของ JPGIS 
 
ตารางท่ี 6-2  มาตรฐานภูมิสารสนเทศท่ีประกาศใชโดย JISC 
Japanese Profile for Geographic Information Standards (JPGIS) 
Published standards   as of 2007-12-1 

International Standard Title JIS 

ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema JIS X 7107:2005 
ISO 19108:2002ISO 
19108:2002/Cor1:2006 

Geographic information - Temporal schema JIS X 7108:2004 

ISO 19109:2005 Geographic information - Rules for application 
schema 

to be published 

ISO 19110:2005 Geographic information - Methodology for 
feature cataloguing 

to be published 

ISO 19111:2003ISO 
19111rev:2007 

Geographic information - Spatial referencing by 
coordinates 

JIS X 7111:2004 

ISO 19112:2003 Geographic information - Spatial referencing by 
geographic identifiers 

JIS X 7112:2006 

ISO 19113:2002 Geographic information - Quality principles JIS X 7113:2004  
ISO 19114:2003 ISO Geographic information - Quality evaluation in preparation 
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International Standard Title JIS 

19114:2003/Cor1:2005 procedures 
ISO 19115:2003 ISO 
19115:2003/Cor1:2006 

Geographic information - Metadata JIS X 7115:2005 

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

in preparation  

ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup 
Language (GML) 

in preparation  

ท่ีมา : http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/jpgidx.html 
 
6.5 กรณีศึกษาการทดสอบ และการรับรองไดตามมาตรฐาน ISO19136:2007 

 
โครงการทดสอบการไดตามมาตรฐาน Compliance Testing Program  
 
วัตถุประสงคของโครงการทดสอบการไดตามมาตรฐาน  (OGC Compliance Testing 

Program) คือ สามารถใหผูผลิต ผูพัฒนาไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาผลิตภัณฑตามขอกําหนด
มาตรฐานของ OGC  โครงการทดสอบไดจัดหาวิธีการทดสอบผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานตาม
ขอกําหนดของ  OpenGIS® Implementation Specifications  

เม่ือผูผลิต ผูพัฒนาไดรับการประเมินการไดตามมาตรฐาน และผานตามขอกําหนดของ 
OGC แลว ผูผลิต ผูพัฒนาตองยินยอมในขอตกลงเร่ืองการแสดงสัญลักษณของ OGC ในเอกสาร 
OGC Trademark License Agreement  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินการไดตามมาตรฐาน และ
ตองเสียคาธรรมเนียมในของการนําสัญลักษณไปใช ซ่ึงอาจจะเปน สัญลักษณ OGC  หรือ 
สัญลักษณของการรับรอง เปนตน ท่ีแสดงถึงผูผลิต ผูพัฒนาผลิตภัณฑไดมาตรฐานตามขอกําหนด 
OpenGIS® Implementation Specifications 
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ปจจุบันการทดสอบที่ใหบริการโดย OGC ผานเครือขาย (Web-based) นั้นยังไมคลอบคุลม
ในทุกมาตรฐานท่ีประกาศออกไป ซ่ึงอยูในข้ันตอนของการพัฒนา วิธีการทดสอบการประเมิน
มาตรฐานของ OGC ไดแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ Compliance Testing และ Interoperability 
Testing 

Compliance Testing: เปนการบงบอกถึงผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศท่ีจัดทําข้ึนตามขอกําหนด
ของ Implementation Specification ซ่ึงตองครบถวนตามท่ีระบุ (mandatory) และตองสามารถ
ทํางานไดอยางปกติ เม่ือผานการทดสอบ การประเมินในข้ันตอนนี้ผูผลิต ผูพัฒนาสามารถใช
สัญลักษณของ OGC ได   

Interoperability Testing:  เปาหมายสูงสุดของการทดสอบการแลกเปล่ียนขอมูล 
(interoperability) ระหวางผลิตภัณฑ  การทดสอบ Interoperability Testing เปนบงบอกถึง
ผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศท่ีจัดทําข้ึนตามขอกําหนดของ Implementation Specification  สามารถ
ส่ือสาร  ทํางานรวมกันกับผลิตภัณฑ อ่ืนๆ  ท่ีจัดทําบนขอกําหนดของ  ของ  Implementation 
Specification เดียวกันหรือสัมพันธกันได  interoperability testing เปนเสมือน Service และไม
กระทบตอการใชสัญลักษณของ OGC ซ่ึงไดมาจากการทดสอบ ประเมินแบบ Compliance Testing  

 
รูปแบบการทดสอบ การประเมินใหเปนไปตามมาตรฐาน OGC ในมีอยู 2 รูปแบบท่ี OGC 

ใหบริการ ไดแก  การประเมินมาตรฐานจาก Abstract Test Suite ในแตละเร่ืองของมาตรฐาน และ
การทดสอบผานระบบออนไลนจากการใหบริการผาน OGC’s Website (OGC Web-based 
Compliance Testing Engine) เม่ือผูผลิต ผูพัฒนาไดทําการทดสอบ ประเมินผลิตภัณฑของตนเองไม
วาดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังท่ีกลาวในขางตนแลว จําเปนตองทํารายงานผลการทดสอบ การประเมิน
ใหแก OGC โดยหนวยงาน OGC Compliance Test Coordinator (CTC) เพื่อทําการตรวจสอบเพ่ือ
อนุญาตใหใชสัญลักษณ OGC Compliant ไดในผลิตภัณนั้นๆ 

 
ปจจุบันการใหบริการผาน OGC’s Website (OGC Web-based Compliance Testing 

Engine) เพื่อทดสอบ ประเมินการไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย OGC มีดังนี ้
- Catalog Service/Web 2.0.1 
- Web Coverage Service 1.0.0 
- Web Feature Service 1.1.0 
- Web Feature Service 1.0.0 
- Web Map Service 1.3.0 



 
 
 
 
ขอเสนอแนะ  109 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

- Web Map Service 1.1.1 
- GeoRSS Validation 
- GML 2.1.2 Validation 
- Web Map Context 1.1.0 Validation 

ตัวอยางการทดสอบ และการประเมินขอมูลท่ีเขารหัสแบบ GML ซ่ึงใหบริการโดย 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ในชุดขอมูล คือ 
Forecast_Gml2AllWx (GML2.1.2 compliant data structure) with up to 5 weather values for each 
valid time 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<app:NdfdForecastCollection  
xmlns="http://www.weather.gov/mdl/survey/pgb_survey/dev/OGC_services"  
xmlns:app="http://www.weather.gov/mdl/survey/pgb_survey/dev/OGC_services"  
xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.weather.gov/mdl/survey/pgb_survey/dev/OGC_services 
http://www.weather.gov/mdl/survey/pgb_survey/dev/OGC_services/schema/dwGML_WFS_GMLv212.x
sd ">  
 
   <gml:boundedBy> 
      <gml:Box srsName="EPSG:4326"> 
         <gml:coordinates>38.99,-77.99 38.99,-77.99</gml:coordinates> 
      </gml:Box> 
   </gml:boundedBy> 
   <gml:featureMember> 
      <app:Forecast_Gml2AllWx> 
         <gml:position> 
            <gml:Point srsName="EPSG:4326"> 
               <gml:coordinates>-77.99,38.99</gml:coordinates> 
            </gml:Point> 
         </gml:position> 
         <app:validTime>2008-02-26T23:00:00</app:validTime> 
         <app:weatherCoverage>slight chance</app:weatherCoverage> 
         <app:weatherIntensity>light</app:weatherIntensity> 
         <app:weatherType>rain</app:weatherType> 
         <app:weatherQualifier>none</app:weatherQualifier> 
         <app:weatherVisibility>5</app:weatherVisibility> 
         <app:weatherIcon>http://forecast.weather.gov/images/wtf/ra100.jpg</app:weatherIcon> 
      </app:Forecast_Gml2AllWx> 
   </gml:featureMember> 
 
</app:NdfdForecastCollection> 
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ทําการทดสอบ และประเมินผานการใหบริการของ OGC’s Website (OGC Web-based 
Compliance Testing Engine) ในเฉพาะสวนของการทดสอบความถูกตองของเนื้อหาเอกสาร GML 
(GML Instance) ซ่ึงไดผลการทดสอบดังภาพท่ี 6-2 
 
 
 

 ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/test_engine/gml/2.1.2 
ภาพท่ี 6-2  GML 2.1.2 Validator ในชุดขอมูลของ Forecast_Gml2AllWx 
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/test_engine/gml/2.1.2 
ภาพท่ี 6-3  ผลการตรวจสอบผาน GML 2.1.2 Validator ในชุดขอมูลของ Forecast_Gml2AllWx  

         ซ่ึงไมพบขอผิดพลาดในเนื้อหาขอมูล 
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/test_engine/gml/2.1.2 
ภาพท่ี 6-4  ผลการตรวจสอบผาน GML 2.1.2 Validator ในชุดขอมูลของ Forecast_Gml2AllWx ใน
      กรณีท่ีตรวจพบขอผิดพลาด 



 
 
 
 
ขอเสนอแนะ  113 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/test_engine/gml/2.1.2 
ภาพท่ี 6-5  ผลการตรวจสอบผาน GML 2.1.2 Validator ใน Schema ของ Forecast_Gml2AllWx  
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บทท่ี 7 
การนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  

“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 
 
 

7.1. แนวทางการนาํเสนอรางมาตรฐาน ระบบภมิูสารสนเทศ  “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML 
เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” (Geographic information/Geomatics – 
Geography Markup Language) 

 
แนวทางการกําหนดรางมาตรฐานของการแลกเปล่ียนขอมูลดวยภาษา GML ซ่ึงศึกษาอยูบน

พื้นฐานของมาตรฐานท่ีประกาศโดยองคกรมาตรฐานสากล (ISO 19136:2007) นั้น คณะผูวิจัยมี
ข้ันตอนการกําหนดรางมาตรฐานท่ีจะนํามาใชสําหรับประเทศไทยโดย  1) ผลการศึกษามาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชภาษา GML คณะผูวิจัยไดทําการศึกษา และ
สรุปผลการศึกษา ซ่ึงไดนําเสนอในบทท่ี 3 ถึงบทท่ี 6 และมาตรฐาน ISO 19136: Geographic 
Information-Geography Markup Language (GML) (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ซ่ึงจัดพิมพใน
เอกสารเอกเลม ในขางตน  และ 2) ผลจากการรับฟงความคิดเห็นขอผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2 คร้ัง และการสัมมนาคร้ังท่ี 1 

 
จากการประมวลองคความรูตลอดการดําเนินงานของโครงการ คณะผูวิจัยพบวามาตรฐาน

การแลกเปล่ียนขอมูลดวยภาษา GML นั้นไดอนุญาตใหผูใชมีขอบเขตการเขารหัส จัดเก็บ และ
รูปแบบการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีคลอบคุลมการใชงานอยางกวางขวาง ถึงแมวาความ
เขาใจในรูปแบบขอมูลภูมิสารสนเทศตางๆ ท่ีจัดเก็บ และแลกเปล่ียนโดยใชภาษา GML ท่ีไดรับการ
ยอมรับ และไดเกิดการใชงานจริงในตางประเทศนั้น ยังมีความคลุมเครือตอการใชงานขอมูลภูมิ
สารสนเทศเหลานั้นๆ ในประเทศไทยก็ตาม การคัดเลือกเพียงบางสวนท่ีในประเทศไทยไมคุนเคย
การใชงานโดยทําการตัดออกจากเนื้อหาของมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศโดยใช
ภาษา GML สําหรับประเทศไทยนั้นอาจจะพบวาเปนผลเสียมากกวาผลดี 

ซ่ึงผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังท่ี 2 ไดใหขอเสนอ
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แกผูวิจัย คือ ประเทศไทยควรจะคงมาตรฐาน ISO19136 ไว และใหประเทศไทยยึดตามการ
ประกาศใชงานหรือขอกําหนดท่ีไดถูกกําหนดโดยองคกรมาตรฐานสากลกอนในระยะแรก เพียงแต
ใหผูวิจัยกําหนดกลุมของการเขารหัสขอมูลโดยใชภาษา GML ท่ีเปนแกนหลัก (Core Schema) ซ่ึง
เปนกลุมท่ีถูกใชบอยสําหรับประเทศไทย และกลุมของสวนเสริม (Extension) ออกใหชัดเจนเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษา และทําความเขาใจในเนื้อหา และขอกําหนดของมาตรฐาน ISO19136:2007 

 
Galdos Systems Inc และ OCG ไดมีการอภิปรายเร่ืองของการกําหนด core-extension” 

model for specifications ไวอยางชัดเจนซ่ึงมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผานมา กลาวคือ ท้ัง Galdos Systems Inc และ OCG ไดกําหนดวาชุดของ 
Schema ชุดใดท่ีเรียกวาแกนหลัก (Core) และชุดใดท่ีเรียกวา กลุมของสวนเสริม (Extension) ท้ังนี้
เพื่อประโยชนตอการทําความเขาใจรวมท้ังการกําหนดโครงสรางการเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน 
GML  

การบงบอกถึง “core-extension” สามารถพิจารณาได ดังนี้ 
- Core จะกลาวถึงทุกๆ Abstract Types ท่ีสําคัญท้ังหมด 
- ถาในกรณีท่ี Core อางถึง GML Application Schema ใดๆ ตองไดรับการถายทอดไป

ยัง GML Core Schema ท่ีถูกตอง 
- สําหรับกรณีท่ีใชเพียงแต Core จะไม มีความจําเปนตองเขาใจทุกๆ ชนิดของการ

เขารหัสใน GML Application Schema นั้น 
- ถา Application Schema ไดสนับสนุน extension ใดๆ สามารถเรียก และสรางเปน 

Object ไดโดยพื้นฐานของ Core 

องคประกอบท่ีจําเปนของ Core จะตองมี  

- Object-Property-Value model 
- GML Object  
- Base abstract types ไดแก 

- Geometry 
- Topology 
- Feature 
- Coverage 
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- Observation 
- Time 
- Units 
- Coordinate Reference System 

                    ท่ีมา: www.galdossystem.com 
ภาพท่ี 7-1 GML Core และ Extension 

 
ภาพท่ี 7-1 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของ Core และ Extension ท่ีจะนําไปใชสําหรับการ

เขารหัสขอมูลรวมถึงโปรแกรมประยุกตในการอาน หรือเขียนขอมูลภาษา GML ดังนั้นจากรูปแบบ
และวิธีท่ี Galdos Systems Inc. ไดทําการศึกษาไว ขอกําหนดตางๆ ภายในมาตรฐานน้ันไมสามารถ
แยกช้ินสวนออกมาไดอยางชัดเจนในระดับท่ีสามารถตัดออกไปไมพิจารณาได ถึงแมในเนื้อหาของ 
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Core เองยังคงตองมีสวนบังคับท่ีตองอางอิงไปถึง Abstract Type ท่ีสําคัญในขอกําหนดตางๆ 
เชนกัน สวนจะนํามาสรางเปน Object หรือไมนั้นข้ึนอยูกับ Application Schema  
 
7.2 รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศโดยยอ 
 

 คณะผูวิจัยขอนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา 
GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  (Geographic 
information/Geomatics – Geography Markup Language) โดยยึดตามเนื้อหา และขอกําหนดตาม
การประกาศขององคกรมาตรฐานสากลซ่ึงมีเนื้อหาโดยยอ ดังนี้ (เนื้อหาเต็มในมาตรฐาน ISO 
19136: Geographic Information-Geography Markup Language (GML) (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 
ซ่ึงจัดพิมพในเอกสารอีกเลม) 

 
 

1. Scope 
2. Conformance 
3. Normative references 
4. Terms and symbols 
5. Conventions 
6. Overvice of the GML Schema 
7. GML Schema – general rules and base schema components 

7.1 GML model and syntax 
7.1.1  GML instance documents 
7.1.2  Lexical conventions 
7.1.3  XML schema definition of GML languages 

7.2 gmlBase schema components 
7.2.1  Goals of base schema components 
7.2.2  Base objects 

7.2.2.1  AbstractObject 
7.2.2.2  AbstractGML, AbstractGMLType 

7.2.3  GML properties 
7.2.3.1  Introduction 
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7.2.3.2  AssociationAttributeGroup 
7.2.3.3  abstractAssociationRole, AssociationRoleType 
7.2.3.4  Inline or by-reference? 
7.2.3.5  Ownership of property values 
7.2.3.6  abstractStrictAssociationRole 
7.2.3.7  abstractReference, ReferenceType 
7.2.3.8  abstractInlineProperty, InlinePropertyType 
7.2.3.9  Properties representing the same relationship 
7.2.3.10 Properties of value objects 

7.2.4  Standard properties of GML Objects 
7.2.4.1     Derivation from AbstractGMLType 
7.2.4.2  description 
7.2.4.3  descriptionReference 
7.2.4.4  name, identifier 
7.2.4.5  id 

7.2.5  Collections of GML Objects 
7.2.5.1  AbstractMemberType and derived property types 
7.2.5.2  GML Object Collections, AggregationAttributeGroup 

7.2.6  Metadata 
7.2.6.1  AbstractMetadataPropertyType 

8. GML Schema – Xlinks and basic types 
8.1 Xlinks – Object Associations and Remote Properties 
8.2 Basic Types 

8.2.1  Overview 
8.2.2  Relationship with ISO/TS 19103 
8.2.3  Simple types 

8.2.3.1  NilReasonType 
8.2.3.2  Elements declared to be “nillable” 
8.2.3.3  SignType 
8.2.3.4  booleanOrNilReason, doubleOrNilReason, integerOrNilReason,  
 NameOrNilReason, stringOrNilReason 
8.2.3.5 CodeType, CodeWithAuthorityType 
8.2.3.6  MeasureType, UomIdentifier 
8.2.3.7  CoordinatesType 
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8.2.4  Lists 
8.2.4.1  booleanList, doubleList, integerList, NameList, NCNameList, QNameList, 
 booleanOrNilReasonList, NameOrNilReasonList, doubleOrNilReasonList,  
 integerOrNilReasonList 
8.2.4.2  CodeListType, CodeOrNilReasonListType 
8.2.4.3  MeasureListType, MeasureOrNilReasonListType 

9. GML Schema – features 
9.1 General Concepts 
9.2 Relationship with ISO 19109 
9.3 Features 

9.3.1  AbstractFeatureType 
9.3.2  AbstractFeature 

9.4 Standard feature properties 
9.4.1  boundedBy, BoundingShapeType, EnvelopeWithTimePeriod ,  
 EnvelopeWithTimePeriodType 
9.4.2  locationName, locationReference 
9.4.3  FeaturePropertyType, FeatureArrayPropertyType 

9.5 Geometry Properties 
9.6 Topology Properties 
9.7 Temporal Properties 
9.8 Defining application-specific feature types 
9.9 FeatureCollections 

9.9.1  GML Feature Collections 
9.9.2  AbstractFeatureMemberType and derived property types 

9.10 Spatial reference system used in a feature or feature collection 

10. GML Schema – geometric primitive 
10.1 General Concepts 

10.1.1  Overview 
10.1.2  Relationship with ISO 19107 
10.1.3  Abstract Geometry 

10.1.3.1 AbstractGeometryType 
10.1.3.2 SRSReferenceGroup 
10.1.3.3 SRSInformationGroup 
10.1.3.4  AbstractGeometry 
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10.1.3.5 GeometryPropertyType 
10.1.3.6 GeometryArrayPropertyType 

10.1.4  Coordinate Geometry, Vectors and Envelopes 
10.1.4.1 DirectPositionType, pos 
10.1.4.2 DirectPositionListType, posList 
10.1.4.3 geometricPositionGroup 
10.1.4.4  geometricPositionListGroup 
10.1.4.5 VectorType, vector 
10.1.4.6 EnvelopeType, Envelope 

10.2 Abstract Geometric Primitives 
10.2.1  AbstractGeometricPrimitiveType, AbstractGeometricPrimitive 
10.2.2 GeometricPrimitivePropertyType 

10.3 Geometric Primitives (0-dimensional) 
10.3.1  PointType, Point 
10.3.2  PointPropertyType, pointProperty 
10.3.3  PointArrayPropertyType, pointArrayProperty 

10.4 Geometric Primitives (1-dimensional) 
10.4.1  AbstractCurveType, AbstractCurve 
10.4.2  CurvePropertyType, curveProperty 
10.4.3  CurveArrayPropertyType, curveArrayProperty 
10.4.4  LineStringType, LineString 
10.4.5 CurveType, Curve 
10.4.6  OrientableCurveType, OrientableCurve, baseCurve 
10.4.7  Curve segments 

10.4.7.1 AbstractCurveSegmentType, AbstractCurveSegment 
10.4.7.2 CurveSegmentArrayPropertyType, segments 
10.4.7.3 CurveInterpolationType 
10.4.7.4 LineStringSegmentType, LineStringSegment 
10.4.7.5 ArcStringType, ArcString 
10.4.7.6 ArcType, Arc 
10.4.7.7 CircleType, Circle 
10.4.7.8 ArcStringByBulgeType, ArcStringByBulge 
10.4.7.9 ArcByBulgeType, ArcByBulge 
10.4.7.10 ArcByCenterPointType, ArcByCenterPoint 
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10.4.7.11 CircleByCenterPointType, CircleByCenterPoint 
10.4.7.12 CubicSplineType, CubicSpline 
10.4.7.13 BSplineType, BSpline 
10.4.7.14 KnotType, KnotPropertyType 
10.4.7.15 KnotTypesType 
10.4.7.16 BezierType, Bezier 
10.4.7.17 OffsetCurveType, OffsetCurve 
10.4.7.18 AffinePlacementType, AffinePlacement 
10.4.7.19 ClothoidType, Clothoid 
10.4.7.20 GeodesicStringType, GeodesicString 
10.4.7.21 GeodesicType, Geodesic 

10.5 Geometric Primitives (2-dimensional) 
10.5.1 AbstractSurfaceType, AbstractSurface 
10.5.2 SurfacePropertyType, surfaceProperty 
10.5.3 SurfaceArrayPropertyType, surfaceArrayProperty 
10.5.4 PolygonType, Polygon 
10.5.5  exterior, interior 
10.5.6 AbstractRingType, AbstractRing 
10.5.7 AbstractRingPropertyType 
10.5.8 LinearRingType, LinearRing 
10.5.9  LinearRingPropertyType 
10.5.10 SurfaceType, Surface 
10.5.11 OrientableSurfaceType, OrientableSurface, baseSurface 

10.5.11.1 Ring, RingType, curveMember 
10.5.11.2 RingPropertyType 
10.5.11.3 PolyhedralSurface 
10.5.11.4 TriangulatedSurface 
10.5.11.5 TinType, Tin 
10.5.11.6 LineStringSegmentArrayPropertyType 

10.5.12 Surface patches 
10.5.12.1 AbstractSurfacePatchType, gml : AbstractSurfacePatch 
10.5.12.2 SurfacePatchArrayPropertyType, patches 
10.5.12.3 SurfaceInterpolationType 
10.5.12.4 PolygonPatchType, PolygonPatch 
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10.5.12.5 TriangleType, Triangle 
10.5.12.6 RectangleType, Rectangle 
10.5.12.7 PointGrid 
10.5.12.8 AbstractParametricCurveSurfaceType, AbstractParametricCurveSurface 
10.5.12.9 AbstractGriddedSurfaceType, AbstractGriddedSurface 
10.5.12.10 ConeType, Cone 
10.5.12.11 CylinderType, gmlCylinder 
10.5.12.12 SphereType, Sphere 

10.6 Geometric primitives (3-dimensional) 
10.6.1  AbstractSolidType, AbstractSolid 
10.6.2  SolidPropertyType, solidProperty 
10.6.3 SolidArrayPropertyType, solidArrayProperty 
10.6.4  SolidType, Solid 
10.6.5 ShellType, Shell 
10.6.6 ShellPropertyType 

11. GML Schema – geometric complex, geometric composites and geometric aggregates 
11.1 Overview 
11.2 Geometric complex and geometric composites 

11.2.1  Geometric Complex 
11.2.1.1 GeometricComplexType, GeometricComplex 
11.2.1.2 GeometricComplexPropertyType 

11.2.2  Composite Geometries 
11.2.2.1 General representation of composites in GML 
11.2.2.2 CompositeCurveType, CompositeCurve 
11.2.2.3 CompositeSurfaceType, CompositeSurface 
11.2.2.4 CompositeSolidType, CompositeSolid 

11.3 Geometric Aggregates 
11.3.1  Aggregates of unspecified dimensionality 

11.3.1.1 AbstractGeometricAggregateType, AbstractGeometricAggregate 
11.3.1.2 MultiGeometryType, MultiGeometry, geometryMember,  
 geometryMembers 
11.3.1.3 MultiGeometryPropertyType, multiGeometryProperty 

11.3.2 0-dimensional aggregates 
11.3.2.1 MultiPointType, MultiPoint, pointMember, pointMembers 
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11.3.2.2 MultiPointPropertyType, multiPointProperty 
11.3.3 1-dimensional aggregates 

11.3.3.1 MultiCurveType, multiCurve, curveMembers 
11.3.3.2 MultiCurvePropertyType, multiCurveProperty 

11.3.4 2-dimensional aggregates 
11.3.4.1 MultiSurfaceType, MultiSurface, surfaceMember, surfaceMembers 
11.3.4.2 MultiSurfacePropertyType, multiSurfaceProperty 

11.3.5  3-dimensional aggregates 
11.3.5.1 MultiSolidType, MultiSolid, solidMember, solidMembers 
11.3.5.2 MultiSolidPropertyType, multiSolidProperty 

12. GML schema – Coordinate reference systems schemas 
12.1 Overview 

12.1.1 Introduction 
12.1.2 Relationship with ISO 19111 
12.1.3 Important XML elements 

12.2 Reference systems 
12.2.1  Overview 
12.2.2 IdentifiedObjectType 
12.2.3 Abstract coordinate reference system 

12.2.3.1 AbstractCRS 
12.2.3.2 domainOfValidity 
12.2.3.3 scope 
12.2.3.4 CRSPropertyType 

12.3 Coordinate reference systems 
12.3.1   Overview 
12.3.2  Abstract coordinate reference systems 

12.3.2.1 AbstractSingleCRS 
12.3.2.2 SingleCRSPropertyType 
12.3.2.3 AbstractGeneralDerivedCRS 
12.3.2.4 Conversion 

12.3.3  Concrete coordinate reference systems 
12.3.3.1 CompoundCRS 
12.3.3.2 ComponentReferenceSystem 
12.3.3.3 CompoundCRSPropertyType 
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12.3.3.4 GeodeticCRS 
12.3.3.5  EllipsoidalCS 
12.3.3.6 cartesianCS 
12.3.3.7 sphericalCS 
12.3.3.8 geodeticDatum 
12.3.3.9 GeodeticCRSPropertyType 
12.3.3.10 VerticalCRS 
12.3.3.11 verticalCS 
12.3.3.12 verticalDatum 
12.3.3.13 VerticalCRSPropertyType 
12.3.3.14 ProjectedCRS 
12.3.3.15 baseGeodeticCRS 
12.3.3.16 ProjectedCRSPropertyType 
12.3.3.17 DerivedCRS 
12.3.3.18 baseCRS 
12.3.3.19 derivedCRSType 
12.3.3.20 coordinateSystem 
12.3.3.21 DerivedCRSPropertyType 
12.3.3.22 EngineeringCRS 
12.3.3.23 cylindricalCS 
12.3.3.24 linearCS 
12.3.3.25 polarCS 
12.3.3.26 userDefinedCS 
12.3.3.27 engineeringDatum 
12.3.3.28 EngineeringCRSPropertyType 
12.3.3.29 ImageCRS 
12.3.3.30 affineCS 
12.3.3.31 imageDatum 
12.3.3.32 ImageCRSPropertyType 
12.3.3.33 TemporalCRS 
12.3.3.34 timeCS 
12.3.3.35 temporalDatum 
12.3.3.36 TemporalCRSPropertyType 
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12.4 Coordinate systems 
12.4.1 Overview 

12.4.2 Coordinate system axes 
12.4.2.1 CoordinateSystemAxis 
12.4.2.2 axis Abbrev 
12.4.2.3 axis Direction 
12.4.2.4 minimum Value, maximum Value, range Meaning 
12.4.2.5 uom 
12.4.2.6 CoordinateSystemAxisPropertyType 

12.4.3 Abstract coordinate system 
12.4.3.1 AbstractCoordinateSystem 
12.4.3.2 axis 
12.4.3.3 CoordinateSystemPropertyType 

12.4.4 Concrete coordinate systems 
12.4.4.1 EllipsoidalCS 
12.4.4.2 EllipsoidalCSPropertyType 
12.4.4.3 CartesianCS 
12.4.4.4 CartesianCSPropertyType 
12.4.4.5 VerticalCS 
12.4.4.6 VerticalCSPropertyType 
12.4.4.7 TimeCS 
12.4.4.8 TimeCSPropertyType 
12.4.4.9 LinearCS 
12.4.4.10 LinearCSPropertyType 
12.4.4.11 UserDefinedCS 
12.4.4.12 UserDefinedCSPropertyType 
12.4.4.13 SphericalCS 
12.4.4.14 SphericalCSPropertyType 
12.4.4.15 PolarCS 
12.4.4.16 PolarCSPropertyType 
12.4.4.17 CylindricalCS 
12.4.4.18 CylindricalCSPropertyType 
12.4.4.19 AffineCS 
12.4.4.20 AffineCSPropertyType 
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12.5 Datums 
12.5.1 Overview 
12.5.2 Abstract datum 

12.5.2.1 AbstractDatum 
12.5.2.2 anchorDefinition 
12.5.2.3 realizationEpoch 
12.5.2.4 DatumPropertyType 

12.5.3  Geodetic datum 
12.5.3.1 GeodeticDatum 
12.5.3.2 primeMeridian 
12.5.3.3 ellipsoid 
12.5.3.4 GeodeticDatumPropertyType 
12.5.3.5 Ellipsoid, semiMajorAxis, secondDefiningParameter 
12.5.3.6 EllipsoidPropertyType 
12.5.3.7 PrimeMeridian, greenwichLongitude 
12.5.3.8 PrimeMeridianPropertyType 

12.5.4  Other concrete datums 
12.5.4.1 EngineeringDatum 
12.5.4.2 EngineeringDatumPropertyType 
12.5.4.3  ImageDatum 
12.5.4.4  pixelInCell 
12.5.4.5 ImageDatumPropertyType 
12.5.4.6 VerticalDatum 
12.5.4.7 VerticalDatumPropertyType 
12.5.4.8 TemporalDatum, origin 
12.5.4.9 TemporalDatumPropertyType 

12.6 Coordinate operations 
12.6.1 Overview 
12.6.2 Abstract coordinate operations 

12.6.2.1 AbstractCoordinateOperation 
12.6.2.2 operationVersion 
12.6.2.3 coordinateOperationAccuracy 
12.6.2.4 sourceCRS 
12.6.2.5 targetCRS 
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12.6.2.6 CoordinateOperationPropertyType 
12.6.2.7  AbstractSingleOperation 
12.6.2.8 SingleOperationPropertyType 
12.6.2.9 AbstractGeneralConversion 
12.6.2.10 GeneralConversionPropertyType 
12.6.2.11 AbstractGeneralTransformation 
12.6.2.12 GeneralTransformationPropertyType 

12.6.3  Concrete coordinate operations 
12.6.3.1 ConcatenatedOperation 
12.6.3.2 CoordOperation 
12.6.3.3 ConcatenatedOperationPropertyType 
12.6.3.4 PassThroughOperation 
12.6.3.5 modifiedCoordinate 
12.6.3.6 PassThroughOperationPropertyType 
12.6.3.7 Conversion 
12.6.3.8 method 
12.6.3.9 parameterValue 
12.6.3.10 ConversionPropertyType 
12.6.3.11 Transformation 
12.6.3.12 TransformationPropertyType 

12.6.4  Parameter values and groups 
12.6.4.1 AbstractGeneralParameterValue 
12.6.4.2 AbstractGeneralParameterValuePropertyType 
12.6.4.3 ParameterValue 
12.6.4.4 value 
12.6.4.5 stringValue 
12.6.4.6 integerValue 
12.6.4.7 booleanValue 
12.6.4.8 valueList 
12.6.4.9 integerValueList 
12.6.4.10 valueFile 
12.6.4.11 operationParameter 
12.6.4.12 ParameterValueGroup 
12.6.4.13 group 



 
 
 
 
การนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

128 

12.6.5  Operation method 
12.6.5.1 OperationMethod 
12.6.5.2 formula, formulaCitation 
12.6.5.3 sourceDimensions 
12.6.5.4 targetDimensions 
12.6.5.5 parameter 
12.6.5.6 OperationMethodPropertyType 

12.6.6  Operation parameters and groups 
12.6.6.1 GeneralOperationParameter 
12.6.6.2 minimumOccurs 
12.6.6.3 AbstractGeneralOperationParameterPropertyType 
12.6.6.4 OperationParameter 
12.6.6.5 OperationParameterPropertyType 
12.6.6.6 OperationParameterGroup 
12.6.6.7 maximumOccurs 
12.6.6.8 OperationParameterPropertyType 

13. GML schema – topology 
13.1 General Concepts 

13.1.1 Overview 
13.1.2  Relationship with ISO 19107 

13.2 Abstract Topology 
13.3 Topological primitives 

13.3.1  Abstract topological primitives 
13.3.1.1 AbstractTopoPrimitive, AbstractTopoPrimtive 

13.3.2  Topological primitives (0-dimensional) 
13.3.2.1 NodeType, Node 
13.3.2.2 DirectedNodePropertyType, directedNode 

13.3.3  Topological primitives (1-dimensional) 
13.3.3.1 EdgeType, Edge 
13.3.3.2  DirectedEdgePropertyType, directedEdge 

13.3.4  Topological primitives (2-dimensional) 
13.3.4.1 FaceType, Face 
13.3.4.2 DirectedFacePropertyType, directedFace 

13.3.5  Topological primitives (3-dimensional) 
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13.3.5.1 TopoSolidType, TopoSolid 
13.3.5.2 DirectedTopoSolidPropertyType, directedTopoSolid 

13.4 Topological collections 
13.4.1 Topological collection (0-dimensional) 

13.4.1.1 TopoPointType, TopoPoint 
13.4.1.2 TopoPointPropertyType, topoPointProperty 

13.4.2  Topological collection (1-dimensional) 
13.4.2.1 TopoCurveType, TopoCurve 
13.4.2.2 TopoCurvePropertyType, topoCurveProperty 

13.4.3 Topological collection (2-dimensional) 
13.4.3.1 TopoSurfaceType, TopoSurface 
13.4.3.2 TopoSurfacePropertyType, topoSurfaceProperty 

13.4.4  Topological collection (3-dimensional) 
13.4.4.1 TopoVolumeType, TopoVolume 
13.4.4.2 TopoVolumePropertyType, topoVolumeProperty 

13.5 Topology complex 
13.5.1  TopoComplexType, TopoComplex 
13.5.2 Maximal, sub- and super-complexes 
13.5.3 topoPrimitiveMember 
13.5.4 topoPrimitiveMembers 
13.5.5  TopoComplexPropertyType, topoComplexProperty 

14. GML schema – temporal information and dynamic feature 
14.1 General Concepts 

14.1.1  Overview 
14.1.2  Relationship with ISO 19108 

14.2 Temporal schema 
14.2.1  Abstract temporal objects 

14.2.1.1 AbstractTimeObject 
14.2.1.2 AbstractTimePrimitive 
14.2.1.3 TimePrimitivePropertyType, validTime 
14.2.1.4 RelatedTimeType 
14.2.1.5 AbstractTimeComplex 

14.2.2  Temporal geometry 
14.2.2.1 Introduction 
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14.2.2.2 AbstractTimeGeometricPrimitive 
14.2.2.3 TimeInstant 
14.2.2.4 TimeInstantPropertyType 
14.2.2.5 TimePeriod 
14.2.2.6  TimePeriodPropertyType 
14.2.2.7 TimePositionType, timePosition 
14.2.2.8 timeLength, duration, timeInterval, TimeUnitType 

14.3 Temporal topology schema 
14.3.1 Introduction 
14.3.2 Temporal topology objects 

14.3.2.1 Overview 
14.3.2.2 AbstractTimeTopologyPrimitive 
14.3.2.3 TimeTopologyPrimitivePropertyType 
14.3.2.4 TimeTopologyComplex 
14.3.2.5 TimeTopologyComplexPropertyType 
14.3.2.6 TimeNode 
14.3.2.7 TimeNodePropertyType 
14.3.2.8 TimeEdge 
14.3.2.9 TimeEdgePropertyType 

14.4 Temporal reference systems 
14.4.1 Overview 
14.4.2 Basic temporal reference system, TimeReferenceSystem 
14.4.3  TimeCoordinateSystem 
14.4.4  Calendars and clocks 

14.4.4.1 Overview 
14.4.4.2 TimeCalendar, TimeCalendarEra 
14.4.4.3 TimeCalendarPropertyType, TimeCalendarEraPropertyType 
14.4.4.4 TimeClock 
14.4.4.5 TimeClockPropertyType 

14.4.5  Ordinal temporal reference systems 
14.4.5.1 Overview 
14.4.5.2 TimeOrdinalReferenceSystem, TimeOrdinalEra 
14.4.5.3 TimeOrdinalEraPropertyType 

14.5 Representing dynamic features 
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14.5.1 Overview 
14.5.2 data Source 
14.5.3 Dynamic Properties 
14.5.4 Dynamic features 
14.5.5  DynamicFeatureCollection 
14.5.6  AbstractTimeSlice 
14.5.7  history 

15. GML schema – definitions and dictionaries 
15.1 Overview 
15.2 Dictionary schema 

15.2.1 Definition, DefinitionType, remarks 
15.2.2 Dictionary, DictionaryType 
15.2.3 dictionaryEntry, DictionaryEntryType 
15.2.4 Using Definitions and Dictionaries 

16. GML schema – units, measures and values 
16.1 Introduction 
16.2 Units schema 

16.2.1 Overview 
16.2.2 Using Unit Definitions 
16.2.3 unitOfMeasure, UnitOfMeasureType 
16.2.4 UnitDefinition, UnitDefinitionType 
16.2.5 quantityType, quantityTypeReference 
16.2.6 catalogSymbol 
16.2.7 BaseUnit, BaseUnitType, unitsSystem 
16.2.8 DerivedUnit, DerivedUnitType 
16.2.9 derivationUnitTerms, DerivationUnitTermType 
16.2.10 ConventionalUnit, ConventionalUnitType 
16.2.11 conversionToPreferredUnit, rouchConversionToPreferredUnit,     
 ConversionToPreferredUnitType, FormulaType 
16.2.12  Example of units dictionary <informative> 

16.3 Measures schema 
16.3.1 Overview 
16.3.2 measure 
16.3.3 Scalar measure types 
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16.3.4  angle 
16.4 Value Objects schema 

16.4.1  Introduction 
16.4.2 Value element hierarchy 
16.4.3 Boolean, BooleanList 
16.4.4 Category, CategoryList 
16.4.5 Count, CountList 
16.4.6 Quantity, QuantityList 
16.4.7 AbstractValue, AbstractScalarValue, AbstractScalarValueList 
16.4.8 Value 
16.4.9 valueProperty, valueComponent, valueComponents 
16.4.10 CompositeValue 
16.4.11  ValueArray 
16.4.12  Typed ValueExtents: CategoryExtent, CountExtent, QuantityExtent 
16.4.13  BooleanPropertyType, CategoryPropertyType, CountPropertyType,  
                QuantityPropertyType 

17. GML schema – directions 
17.1 Direction schema 
17.2 direction, DirectionPropertyType 
17.3 DirectionVectorType 
17.4 DirectionDescriptionType 

18. GML schema – observations 
18.1 Observations 
18.2 Observation schema 

18.2.1 Overview 
18.2.2 Observation 
18.2.3 using 
18.2.4   target 
18.2.5 resultOf 
18.2.6 DirectedObservation 
18.2.7  DirectedObservationAtDistance 

19. GML schema – coverages 
19.1 The coverage model and representations 

19.1.1  General Remarks 
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19.1.2  Formal description of a coverage 
19.1.3  Coverage in GML 
19.1.4  Relationship with ISO 19123 

19.2 Grids schema 
19.2.1 Overview 
19.2.2  Grid 
19.2.3  RectifiedGrid 

19.3 Coverage schema 
19.3.1  AbstractCoverageType, AbstractCoverage 
19.3.2 DiscreteCoverageType, AbstractDiscreteCoverage 
19.3.3 AbstractContinuousCoverageType, AbstractContinuousCoverage 
19.3.4 domainSet, DomainSetType 
19.3.5 rangeSet, RangeSetType 
19.3.6 DataBlock 
19.3.7 rangeParameters 
19.3.8 tupleList 
19.3.9 doubleOrNilReasonTupleList 
19.3.10 File, FileType 
19.3.11 coverageFunction, CoverageFunctionType 
19.3.12 CoverageMappingRule 
19.3.13 GridFunction, GridFunctionType 
19.3.14  sequenceRule, SequenceRuleType, SequenceRuleEnumeration 
19.3.15 Specific Coverage Types in GML 
19.3.16 MultiPointCoverage 
19.3.17 MultiCurveCoverage 
19.3.18 MultiSurfaceCoverage 
19.3.19 MultiSolidCoverage 
19.3.20 GridCoverage 
19.3.21 RectifiedGridCoverage 

20. Profiles 
20.1 Profiles of GML and application schemas 
20.2 Definition of Profile 
20.3 Relation to application schema 
20.4 Rules for elements and types in a profile 
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20.5 Rules for referencing GML profiles from application schemas 
20.6 Recommendations for application schemas using GML profiles 
20.7 Summary of Rules for GML profiles 

21. Rules for GML application schemas 
21.1 Instances of GML objects 

21.1.1 GML documents 
21.1.2 GML object elements in other XML documents 

21.2 GML application schemas 
21.2.1 Introduction 
21.2.2 Target Namespace 
21.2.3 Import GML schema 
21.2.4 Object Type Derivation 
21.2.5 Elements Representing Objects 
21.2.6 Property Type Derivation 
21.2.7 Elements Representing Properties 

21.3 Schemas defining Features and Feature Collections 
21.3.1 Introduction 
21.3.2 Import GML schema components 
21.3.3 Elements Representing Features 
21.3.4 Application Features are Features 

21.4 Schemas defining Spatial Geometries 
21.4.1 Import GML geometry schema components 
21.4.2 User-defined Geometry Types and Gemetry Property Types 
21.4.2.1 User-defined Geometry Types 
21.4.2.2 User-defined Geometry Property Types 

21.5 Schemas defining Spatial Topologies 
21.5.1 Import GML topology schema components 
21.5.2 User-defined Topology Types and Topology Property Types 

21.5.2.1 User-defined Topology Types 
21.5.2.2 User-defined Topology Property Types 

21.6 Schemas defining Time 
21.6.1 Import GML temporal schema components 
21.6.2 User-defined Temporal Types and Temporal Property Types 
21.6.2.1 User-defined Temporal Types 
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21.7 Schemas defining Coordinate Reference Systems 
21.7.1 Introduction 

21.8 Schemas defining Coverages 
21.8.1 Introduction 
21.8.2 Import GML coverage schema components 
21.8.3 User-defined Coverages Types 
21.8.4 Range parameters shall be substitutable for AbstractValue 
21.8.5 Coverage Document 

21.9 Schemas defining Observations 
21.9.1 Introduction 
21.9.2 Import GML observation schema components 
21.9.3 User-defined Observation Types 
21.9.4  Observation Collections 
21.9.5  Observations are Features 
21.9.6  Observation Collection Document 

21.10 Schemas defining Dictionaries and Definitions 
21.10.1 Introduction 
21.10.2 Import GML dictionary schema components 
21.10.3 User-defined Definition Types 
21.10.4 User-defined Dictionary Types 

21.11 Schemas defining Values 
21.11.1 Introduction 
21.11.2 Import GML value objects schema components 
21.11.3 Construction of New Value Types 
21.12 GML profiles of the GML schema 
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บทท่ี 8 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา 

 
 

8.1. สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการคร้ังท่ี 1  
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ   
ไดมีดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศ  
จํานวน 30 คน เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการใชงาน การจัดเก็บ และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระบบภูมิสารสนเทศทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน พรอมท้ัง
นําเสนอแนวคิดในการจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ-ภาษา GMLฯ เพื่อสอบถาม และรับ
ฟงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตอแนวคิดดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ 
การใชงานจริง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 

8.1.1 สถานท่ีเขารวมประชุม 
 
ณ หองประชุมทองเอก ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

วันพฤหัสบดท่ีี 17 มกราคม 2551 
 

8.1.2 ประเด็นขอซักถามจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเพือ่การนําเสนอผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 8-1 ประเด็นขอซักถามจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 

ประเด็นซักถาม การตอบประเดน็ซักถาม 

ในปจจุบันกรมโยธามี data dictionary  2 format  
การ convert จากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง
ไมสามารถทําได 100 %  ฉะนั้น ถาเปล่ียนมาใช
รูปแบบ GML สามารถ  convert data dictionary 
เกามาใชได 100 % หรือไม 
 

สามารถ coding เองได เพื่อให convert data 
dictionary เกาไดสมบูรณ  แตตองใชผูท่ีมีความรู
ท้ังในเร่ืองของขอมูลเกาและภาษา GML  
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

เร่ือง Metadata การกรอกขอมูลตามมาตรฐาน 
19115 ทําไดยาก  เขาใจยาก  หรือเขาใจไม 
ตรงกัน 

เสนอแนวทางโดยอยากใหมีคําอธิบายในการ
กรอก  หรือมีตัวอยางในการกรอก หรือเปน 
โปรแกรมชวยการกรอก 
 

เนื่องจาก pointAsia เปนเว็บทําขอมูลสาธารณะ 
อยากทราบวามีหนวยงานไหนอยากแชรขอมูล
บาง 

ตอนนี้มีหนวยงานหลายๆ หนวยงานตองการ
เผยแพรขอมูล  ขอมูลพรอมท่ีจะเผยแพรจะยังไม
มีวิธีการที่เปนมาตรฐาน  ควรมีการประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนด  มาตรฐาน 
19136 ท่ีเหมาะกับประเทศไทย 
 

การรับงานจากหนวยงานราชการเขียน TOR ไว
วาตองรองรับมาตรฐาน OGC แตเวลาคนตรวจ
รับไมมีความรูดานการตรวจรับ 

การตรวจรับ OGC ก็ไดทํามาตรฐานในการตรวจ
ไวแลวเชนกัน สามารถตรวจตาม มาตรฐานได 

 
 
8.1.3 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาเชงิปฏบัิติการ คร้ังท่ี 1 
 

 ภาษา Geography Markup Language (GML) มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อการแลกเปล่ียน
และการใชขอมูลภูมิสารสนเทศรวมกัน การแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศจําเปนตองมีมาตรฐาน
ขอกําหนด หรือกรอบการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ภาษา GML เปนทางเลือกมาตรฐาน
หนึ่งท่ีนาสนใจ  
 ขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทยยอมมีความแตกตางจากประเทศอ่ืนๆ ฉะนั้นการท่ีจะยก
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19136:2007 มาใชท้ังหมดนั้นอาจทําใหรายระเอียดปลีกยอยสูญ
หายไปได ดังนั้น จึงควรมีการศึกษารูปแบบขอมูลในประเทศไทยรวมท้ังควรพัฒนา Profile ใหม
ข้ึนมาเพื่อใหเหมาะกับประเทศไทย  

แตเนื่องจากภาษา GML เปนเร่ืองท่ีใหม และเขาใจยาก มีความซับซอนมาก จึงเปนการอยาก
ท่ีจะเขาใจ ผูใชสวนใหญจึงหนีไปใช KML การประชุมในคร้ังนี้จึงมุงเนนการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษา GML ในอนาคตเม่ือมีมาตรฐานท่ีแนนอนแลว ควรจะมีแผนการประชาสัมพันธ 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ภาษา GML ใหมีการใชอยางกวางขวาง  
 
8.1.4 รายงานผลการสํารวจเรื่อง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ

“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  
 

การสํารวจเร่ือง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-
ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” ISO19136 : Geography 
Markup Language ผูสํารวจไดทําการศึกษากลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 45 คน 
โดยไดทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสวนรวมทั้งส้ิน 
16 หนวยงานโดยมีผูตอบแบบสํารวจจํานวนท้ังส้ิน 27 ชุด 
 

การนําเสนอผลการสํารวจ และการวิเคราะหขอมูลเปน 6 สวนดังนี ้
 
สวนท่ี 1  ปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
สวนท่ี 2  การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
 
สวนท่ี 3  ความรูความเขาใจเกีย่วกับมาตรฐาน ISO 19136 
 
สวนท่ี 4  ความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
 
สวนท่ี 5  บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
 
สวนท่ี 6  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามแบบ
เติมขอความ และเช็ครายการ (Check List) ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับ อายุ อายุงาน ระดับ
การศึกษา งานท่ีรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามวัดการรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 10 
ขอ การสรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert Scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะ
เชิงบวกจํานวน 8 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 10 เชิงลบจํานวน 2 ขอ
ไดแก ขอ 8 และ 9 โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความคดิเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5    1 
เห็นดวยมาก    4    2 
เห็นดวยปานกลาง   3    3 
เห็นดวยนอย    2    4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1    5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับ
มาก โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =    5-1    =  1.33 
               จํานวนช้ัน              3 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี้ 
 

1. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 2.33 แสดงวา การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูใน
ระดับนอย หมายถึง กลุมตัวอยาง ยังไมคอยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาว
มากนัก 

2. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
ปานกลาง หมายถึง กลุมตัวอยาง ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวอยูบางและมี
แนวโนมท่ีจะไดรับทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากข้ึน 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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3. ระดับคาเฉล่ีย 3.67-5.00 แสดงวา การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
มาก หมายถึง กลุมตัวอยาง ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางดี 
 

สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136รวม 10 ขอ โดย
ขอคําถามจะใหผูตอบเลือกถูก-ผิด (True-False Item) ซ่ึงขอความท่ีใชมีลักษณะในเชิงบวกจํานวน 7 
ขอ ไดแก ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 9 และขอ 10 เชิงลบจํานวน 3 ขอไดแก ขอ 4 ขอ 7 และขอ 
8 โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความคดิเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
ถูก     1   0 
ผิด     0   1 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับนอย และระดับมาก โดยใช
วิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =   2-1    =   0.50 
               จํานวนช้ัน             2 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี้ 
 

1. ระดับคาเฉล่ีย 0.00 – 0.50 แสดงวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูใน
ระดับนอย หมายถึง กลุมตัวอยาง ยังไมคอยมีความรู และความเขาใจในขอเท็จจริง และ
รายละเอียดของกับมาตรฐานดังกลาวมากนัก 

2. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูใน
ระดับมาก หมายถึง กลุมตัวอยาง มีความรู และความเขาใจในขอเท็จจริง และรายละเอียด
ของกับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางดี 

 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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สวนท่ี 4  เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 10 
ขอ การสรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert Scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะ
เชิงบวกจํานวน 5 ขอ ไดแกขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 6 และขอ 8 เชิงลบจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1 ขอ 5 
ขอ 7 ขอ 9 และขอ 10 โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความคดิเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5   1 
เห็นดวยมาก    4   2 
เห็นดวยปานกลาง   3   3 
เห็นดวยนอย    2   4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1   5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับ
มาก โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด         =   5-1    =  1.33 
               จํานวนช้ัน           3 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี้ 
 

1. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 2.33 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
นอย หมายถึง กลุมตัวอยาง ยังไมคอยเห็นดวยกับมาตรฐานดังกลาว 

2. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
ปานกลาง หมายถึง กลุมตัวอยาง คอนขางเห็นดวยกับมาตรฐานดังกลาวอยูบาง และมี
แนวโนมท่ีจะเห็นดวยเพิ่มมากข้ึน 

3. ระดับคาเฉล่ีย 3.67-5.00 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
มาก หมายถึง กลุมตัวอยาง เห็นดวยกับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางดี 
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สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามวัดบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 10 
ขอ การสรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert Scale เปนมาตรวัด โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบง
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความคดิเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5   1 
เห็นดวยมาก    4   2 
เห็นดวยปานกลาง   3   3 
เห็นดวยนอย    2   4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1   5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับนอย และระดับมาก โดยใช
วิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =    5-1    = 2.00 
               จํานวนช้ัน   2 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี้ 
 

1. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 3.00 แสดงวา บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูใน
ระดับนอย หมายถึง กลุมตัวอยาง ยังไมคอยมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวมาก
นัก 

2. ระดับคาเฉล่ีย 3.01 - 5.00 แสดงวา บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูใน
ระดับมาก หมายถึง กลุมตัวอยาง คอนขางมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวอยาง
มาก 

 
สวนท่ี 6  เปนแบบสอบถามวัดการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 15 ขอ การ

สรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert Scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก
จํานวน 11 ขอ ไดแก ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 14  และขอ 15 เชิงลบ
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จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 4 ขอ 7 ขอ 10  และขอ 13 โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 
ระดับความคดิเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5   1 
เห็นดวยมาก    4   2 
เห็นดวยปานกลาง   3   3 
เห็นดวยนอย    2   4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1   5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับ
มาก โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =    5-1    = 1.33 
               จํานวนช้ัน   3 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี้ 
 

3. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 2.33 แสดงวา ยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับนอย หมายถึง 
กลุมตัวอยาง ยังไมคอยยอมรับกับมาตรฐานดังกลาว 

4. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา ยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับปานกลาง 
หมายถึง กลุมตัวอยาง คอนขางยอมรับมาตรฐานดังกลาวอยูบาง และมีแนวโนมท่ีจะ
ยอมรับเพิ่มมากข้ึน 

5. ระดับคาเฉล่ีย 3.67-5.00 แสดงวา ยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับมาก หมายถึง 
กลุมตัวอยาง ยอมรับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางดี 

 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

144 

สวนท่ี  1 ปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง  

ตารางท่ี  8-2 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานบุคคล (N=27) 
ปจจัยดานบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ (อายุเฉล่ีย 36 ป) 
ตํ่ากวา 30 ป 
30 – 39 ป 
40 – 49 ป 
50 ปข้ึนไป 

 
7 
14 
3 
2 

 
25.93 
51.85 
11.11 
7.41 

อายุงาน (อายงุานเฉล่ีย  8.12 ป) 
ตํ่ากวา 10 ป 
10 – 19ป 
20 ปข้ึนไป 

 
17 
6 
2 

 
62.96 
22.22 
7.41 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

             มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3 หรือ มศ.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 หรือ มศ. 6)หรือ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
0 
0 
0 
0 
9 
18 

 
0 
0 
0 
0 

33.33 
66.67 

ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ 
ผูใชงานภูมิสารสนเทศ 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
นักวเิคราะหระบบภูมิสารสนเทศ 
ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ 
ผูบริหารสวนงานดานภูมิสารสนเทศ  
นักพัฒนาระบบงาน 
อ่ืน ๆ 

 
5 
9 
1 
1 
1 
6 
3 

  
18.52 
33.33 
3.70 
3.70 
3.70 
22.22 
11.11 
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 อายุ กลุมตัวอยางมีอายุนอยท่ีสุด คือ 25 ป และมากท่ีสุด 54 ป อายุเฉล่ีย 36 ป สวนใหญมี
อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ51.85 รองลงมา คือ อายุตํ่ากวา 30 ป รอยละ 25.93 อายุระหวาง 40-49 
ป รอยละ 11.11 และอายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 7.41 ตามลําดับ 
 

อายุงาน กลุมตัวอยางมีอายุงานนอยท่ีสุด คือ 1 ป และมากท่ีสุด 27 ป อายุงานเฉล่ีย 8.12 ป 
สวนใหญมีอายุงานตํ่ากวา 10 ป รอยละ62.96 รองลงมา คือ อายุงาน 10 – 19ป รอยละ 22.22 และ
อายุ 20 ปข้ึนไป รอยละ 7.41 ตามลําดับ 
 
 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 
66.67 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี รอยละ 33.33 ตามลําดับ 
 

ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ กลุมตัวอยางสวนใหญรับผิดชอบงานดานนักวิชาการภูมิ
สารสนเทศ รอยละ 33.33 รองลงมาคือ นักพัฒนาระบบงาน รอยละ 22.22 ผูใชงานภูมิสารสนเทศ 
รอยละ 18.52 งานดานอ่ืนๆ ไดแก อาจารย รอยละ 11.11 นักวิเคราะหระบบภูมิสารสนเทศ รอยละ 
3.70 ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ รอยละ 3.70  ผูบริหารสวนงานดานภูมิสารสนเทศ รอยละ 3.70 
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 การรับรูขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 

 
ตารางท่ี  8-3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการรับรูขอมูล 

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) 
การรับรูขอมูล 

เก่ียวกับมาตรฐาน ISO 
19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG.  S.D. ระดับ
การ
รับรู 

1. รับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
19136 

0.00 
(0) 

18.52 
(5) 

40.74 
(11) 

29.63 
(8) 

11.11 
(3) 

2.67 0.81 ปาน
กลาง 

2. รับทราบ และเขาใจถึง
มาตรฐาน ISO 19136 

0.00 
(0) 

14.81 
(4) 

37.04 
(10) 

37.04 
(10) 

11.11 
(3) 

2.56 0.77 
 

ปาน
กลาง 

3. ไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดทํารางมาตรฐาน 
ISO 19136 สําหรับ
ประเทศไทย 

3.7 
(1) 

18.52 
(5) 

25.93 
(7) 

40.74 
(11) 

11.11 
(3) 

2.63 1.05 ปาน
กลาง 

4. รับทราบ และเขาใจถึง
การจัดทํารางมาตรฐาน 
ISO 19136 สําหรับ
ประเทศไทย 

7.41 
(2) 

11.11 
(3) 

29.63 
(8) 

37.04 
(10) 

14.81 
(4) 

2.59 1.20 ปาน
กลาง 

5. หนวยงานมีนโยบาย
เกี่ยวกับการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 

7.41 
(2) 

22.22 
(6) 

11.11 
(3) 

25.93 
(7) 

33.33 
(9) 

2.44 1.80 ปาน
กลาง 

6. รับทราบนโยบาย
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
19136 ของหนวยงาน
เปนอยางด ี

7.41 
(2) 

11.11 
(3) 

22.22 
(6) 

33.33 
(9) 

25.93 
(7) 

2.41 1.43 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี  8-3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการรับรูขอมูล    
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

การรับรูขอมูล 
เก่ียวกับมาตรฐาน ISO 

19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG.  S.D. ระดับ
การ
รับรู 

7. หากมีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
สามารถสอบถามจาก
ผูบังคับบัญชาได
โดยตรง 

3.7 
(1) 

18.52 
(5) 

18.52 
(5) 

22.22 
(6) 

37.04 
(10) 

2.30 1.54 นอย 

8. *ไมเคยถายทอดขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาเลย 

3.7 
(1) 

18.52 
(5) 

22.22 
(6) 

33.33 
(9) 

22.22 
(6) 

2.48 1.32 ปาน
กลาง 

9. *ไมเคยไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ISO 19136 ภายใน
หนวยงานเลย 

3.7 
(1) 

22.22 
(6) 

25.93 
(7) 

14.81 
(4) 

33.33 
(9) 

2.48 1.29 ปาน
กลาง 

10.  เคยไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
19136 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

11.11 
(3) 

25.93 
(7) 

62.96 
(17) 

1.48 0.47 นอย 

คาเฉล่ียรวม      2.40 1.20 ปาน
กลาง 

 
 
จาก ตารางท่ี 8-3 แสดงใหเห็นวาการรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 ของกลุม

ตัวอยาง โดยมีผลการรับรูขอมูลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.40 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวาดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (ขอ 1) การรับทราบและ
เขาใจถึงมาตรฐาน ISO19136 ของกลุมตัวอยาง (ขอ 2) การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําราง



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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มาตรฐาน ISO19136 สําหรับประเทศไทย (ขอ 3) และรับทราบ และเขาใจถึงการจัดทํารางมาตรฐาน 
ISO19136 สําหรับประเทศไทย (ขอ 4) ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 
2.67, 2.56, 2.63 และ 2.59 ตามลําดับ 

 
สวนดานการรับรูขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานเกี่ยวกับการใชงานมาตรฐาน ISO 

19136 กลุมตัวอยาง รับทราบนโยบายเก่ียวกับมาตรฐาน ISO19136 ของหนวยงานในระดับปาน
กลาง (ขอ 6) และภาพรวมของการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 ของกลุม
ตัวอยางอยูในระดับนอย (ขอ 10)  
  



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 
 
ตารางท่ี 8-4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความรู 

ความเขาใจเกีย่วกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

ตอบถูก ตอบผดิ AVG. S.D. ระดับ
การรับรู 

1. มาตรฐาน ISO 19136 ถูกออกแบบ
ข้ึนมาเพื่อใชในการจัดเก็บ เผยแพรและ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ 

96.30 
(26) 

3.70 
(1) 

0.96 0.04 มาก 

2. มาตรฐาน ISO 19136 ท่ีนํามาใชจะเปน
มาตรฐานเดยีวกันในทุกประเทศท่ัว
โลก 

88.89 
(24) 

11.11 
(3) 

0.89 0.15 มาก 

3. มาตรฐาน ISO 19136 เปนหลักเกณฑ
หรือขอกําหนดท่ีทุกหนวยงานสามารถ
นําไปประยุกตใชใหเขากับหนวยงาน
ของตนได 

81.48 
(22) 

18.52 
(5) 

0.81 0.29 มาก 

4. *หนวยงานราชการ เชน กระทรวง 
ทบวง กรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไม
สามารถนํามาตรฐาน ISO 19136 มา
ประยุกตใชได 

96.30 
(26) 

3.70 
(1) 

0.96 1.04 มาก 

5. *มาตรฐาน ISO 19136 เปนมาตรฐานท่ี
บังคับใหทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม
เพื่อทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

88.89 
(24) 

11.11 
(3) 

0.89 1.10 มาก 

6. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 
จะแตกตางกนัไปตามลักษณะหรือ
ประเภทของหนวยงาน 

51.85 
(14) 

48.15 
(13) 

0.52 1.18 มาก 

7. *เนื้อหาสาระของ ISO 19136 ไมได
กลาวถึงเร่ืองระบบพิกดัภูมิศาสตร 

81.48 
(22) 

18.52 
(5) 

0.81 1.15 มาก 

 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ตารางท่ี 8-4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

ตอบถูก ตอบผดิ AVG. S.D. ระดับ
การรับรู 

8. *หนวยงานท่ีไมมีการเผยแพรขอมูลไม
จําเปนตองนํามาตรฐาน ISO 19136 มา
ใช 

59.26 
(16) 

40.74 
(11) 

0.59 1.24 มาก 

9. ภาษา KML ใน Google Earth มี
โครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19136 

74.07 
(20) 

25.93 
(7) 

0.74 0.46 มาก 

10. ภาษา Geo RSS มีโครงสรางตาม
มาตรฐาน ISO 19136 

66.67 
(18) 

33.33 
(9) 

0.67 0.67 มาก 

คาเฉล่ียรวม   0.79 0.65 มาก 

 เปนขอความเชิงลบ 
 

จาก ตารางท่ี 8-4 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 0.79 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาประเด็นคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด คือ (ขอ 1) มาตรฐาน ISO 19136 ถูกออกแบบ
ข้ึนมาเพื่อใชในการจัดเก็บ เผยแพร และแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ (ขอ 4) และหนวยงาน
ราชการ เชน กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไมสามารถนํามาตรฐาน ISO 19136 มา
ประยุกตใชได โดยมีคาเฉล่ียรวม 0.96 รองลงมา คือ (ขอ 2) มาตรฐาน ISO 19136 ท่ีนํามาใชจะเปน
มาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศท่ัวโลก และ (ขอ 5) ดานมาตรฐาน ISO 19136 เปนมาตรฐานท่ี
บังคับใหทุกหนวยงานตองปฏิบัติตามเพ่ือทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันโดยมีคาเฉล่ียรวม 0.89 สวน
ประเด็นคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกนอยท่ีสุด คือ (ขอ 6) ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 จะ
แตกตางกันไปตามลักษณะ หรือประเภทของหนวยงานโดยมีคาเฉล่ียรวมตํ่าสุด คือ 0.52 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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สวนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 

 
ตารางท่ี 8-5  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความคิดเห็น

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG
. 

S.D. ระดับ
การ
รับรู 

1. *คิดวาการใชงานมาตรฐาน 
ISO 19136 นัน้ไมเหมาะสมกับ
งานท่ีรับผิดชอบอยู 

0.00 
(0) 

3.70 
(1) 

25.93 
(7) 

33.33 
(9) 

37.04 
(10) 

1.96 0.78 นอย 

2. การใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 ทําใหหนวยงานมีการ
เผยแพรขอมูลไดงายข้ึน 

22.22 
(6) 

44.44 
(12) 

29.63 
(8) 

3.70 
(1) 

0.00 
(0) 

3.85 0.64 มาก 

3. รูสึกภาคภูมิใจท่ีหนวยงานของ
มีการใชมาตรฐาน ISO 19136  

14.81 
(4) 

33.33 
(9) 

37.04 
(10) 

3.70 
(1) 

11.11 
(3) 

3.37 1.27 ปาน
กลาง 

4. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ไม
เปนอุปสรรคในการทํางาน 

0.00 
(0) 

48.15 
(13) 

29.63 
(8) 

18.52 
(5) 

3.70 
(1) 

3.22 0.77 ปาน
กลาง 

5. *หากไมใชมาตรฐาน ISO 
19136 จะทําใหงานเสร็จ
รวดเร็วข้ึน 

0.00 
(0) 

11.11 
(3) 

29.63 
(8) 

37.04 
(10) 

22.22 
(6) 

2.30 0.88 นอย 

6. การใหความรูและการฝกอบรม
ดานมาตรฐาน ISO 19136 เปน
ส่ิงท่ีจําเปน 

25.93 
(7) 

44.44 
(12) 

29.63 
(8) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

3.96 0.55 มาก 

7. *วัตถุประสงคหลักของการนํา
มาตรฐาน ISO 19136  มาใชคือ
การทําเพื่อช่ือเสียงของ
หนวยงานเทานั้น 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

14.81 
(4) 

40.74 
(11) 

44.44 
(12) 

1.70 0.50 นอย 

 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 8-5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความคิดเห็น 

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG
. 

S.D. ระดับ
การ
รับรู 

8. การใชงาน ISO 19136 จะ
ประสบความสําเร็จได จะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุก
หนวยงาน 

48.15 
(13) 

37.04 
(10) 

14.81 
(4 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.33 0.52 มาก 

9.  *การที่หนวยงานนํามาตรฐาน 
ISO 19136 มาใช เปนการ
ปฏิบัติตามสมัยนิยมมากกวา 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

37.04 
(10) 

48.15 
(13) 

14.81 
(4) 

2.22 0.47 นอย 

10. *คิดวาหากมีโอกาสจะหลีก    
เหล่ียงการใชมาตรฐาน ISO 
19136 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

11.11 
(3) 

33.33 
(9) 

55.56 
(15) 

1.56 0.47 นอย 

คาเฉล่ียรวม      2.85 0.68 ปาน
กลาง 

* เปนขอความเชิงลบ 
 

จาก ตารางท่ี 8-5 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 2.85 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด คือ การใชงาน ISO19136 จะประสบความสําเร็จไดจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน (ขอ 8) รองลงมา คือ การใหความรูและการฝกอบรมดาน
มาตรฐาน ISO19136 เปนส่ิงท่ีจําเปน (ขอ 6) การใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหหนวยงานมีการ
เผยแพรขอมูลไดงายข้ึน (ขอ 2) และรูสึกภาคภูมิใจท่ีหนวยงานของมีการใชมาตรฐาน ISO19136 
(ขอ 3) มีคาเฉล่ีย 4.33 3.96 3.85 และ 3.37 ตามลําดับ  

สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ คิดวาหากมีโอกาสจะหลีกเล่ียงการใช
มาตรฐาน ISO 19136 (ขอ 10 ซ่ึงเปนขอความเชิงลบ หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย
วา หากมีโอกาสจะหลีกเหล่ียงการใชมาตรฐาน ISO 19136 ในระดับนอย) คาเฉล่ียอยูท่ี 1.56 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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สวนท่ี 5  บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 

ตารางท่ี 8-6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานบทบาทหนาท่ี 
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) 

บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

1. มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการใชมาตรฐาน 
ISO 19136 ในหนวยงาน 

7.41 
(2) 

22.22 
(6) 

22.22 
(6) 

22.22 
(6) 

25.93 
(7) 

2.63 1.64 นอย 

2. การปฏิบัติตามนโยบายการ
ใชมาตรฐาน ISO 19136 
ของหนวยงาน 

14.81 
(4) 

22.22 
(6) 

25.93 
(7) 

14.81 
(4) 

22.22 
(6) 

2.93 1.85 นอย 

3. มีสวนรวมในการกําหนด 
Application Schema ของ
หนวยงาน  

3.71 
(1) 

29.63 
(8) 

33.33 
(9) 

18.52 
(5) 

14.81 
(4) 

2.89 1.21 นอย 

4. มาตรฐานท่ีมีท้ังหมดใน ISO 
19136 ครอบคลุมขอบเขต
การทํางาน Application  
Domain  ของหนวยงาน 

3.71 
(1) 

22.22 
(6) 

44.44 
(12) 

14.81 
(4) 

14.81 
(4) 

2.85 1.09 นอย 

5. การนําเอา Application 
Schema มาใชงานในการ
แลกเปล่ียนขอมูลในรูปแบบ
ของ GML 

7.41 
(2) 

33.33 
(9) 

37.04 
(10) 

14.81 
(4) 

7.41 
(2) 

3.19 1.04 มาก 

6. มีสวนในการแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัมาตรฐาน 
ISO 19136 ภายในองคกร 

0.00 
(0) 

33.33 
(9) 

44.44 
(12) 

3.70 
(1) 

18.52 
(5) 

2.93 1.17 นอย 

 
 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ตารางท่ี 8-6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานบทบาทหนาท่ี
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

7. การเผยแพร Application 
Schema เพื่อนาํไปสูการ 
เผยแพรขอมูล GML 

11.11 
(3) 

44.44 
(12) 

29.63 
(8) 

3.70 
(1) 

11.11 
(3) 

3.41 1.20 มาก 
 

8. การอบรมตามมาตรฐาน ISO 
19136 

3.70 
(1) 

44.44 
(12) 

25.93 
(7) 

11.11 
(3) 

14.81 
(4) 

3.11 1.28 มาก 

9. การมีสวนรวมในการ
ปรับปรุง Application 
Schema ใหมีความสมบูรณ
และเหมาะสมในการใชงาน
มากข้ึน 

3.70 
(1) 

48.15 
(13) 

25.93 
(7) 

14.81 
(4) 

7.41 
(2) 

3.26 1.01 มาก 

10. การที่หนวยงานนํามาตรฐาน 
ISO 19136 มาใช เปนการ
ปฏิบัติตามสมัยนิยมมากกวา 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

33.33 
(9) 

40.74 
(11) 

25.93 
(7) 

2.07 0.59 นอย 

11. การเขารวมกจิกรรมท่ี
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
19136 และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของ 

11.11 
(3) 

51.85 
(14) 

29.63 
(8) 

3.70 
(1) 

3.70 
(1) 

3.63 0.75 มาก 

คาเฉล่ียรวม      2.99 
 

0.85 นอย 

 
 
จาก ตารางท่ี 8-6 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมบทบาทหนาท่ีของกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉล่ียรวม 2.99 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 ท่ีมากท่ีสุดของกลุมตัวอยาง คือ การเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ (ขอ 11) โดยมีคาเฉล่ีย 3.63 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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รองลงมา คือ การเผยแพร Application Schema เพื่อนําไปสูการ เผยแพรขอมูล GML (ขอ 7) การมี
สวนรวมในการปรับปรุง Application Schema ใหมีความสมบูรณ และเหมาะสมในการใชงานมาก
ข้ึน (ขอ 9) การนําเอา Application Schema มาใชงานในการแลกเปล่ียนขอมูลในรูปแบบของ GML 
(ขอ 5) และการอบรมตามมาตรฐาน ISO19136 (ขอ 8) โดยมีคาเฉล่ีย 3.41 3.26 3.19 และ 3.11 
ตามลําดับ  

สวนบทบาทหนาท่ีของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 คือ การที่หนวยงานนํา
มาตรฐาน ISO19136 มาใชเปนการปฏิบัติตามสมัยนิยมมากกวา (ขอ 10 ซ่ึงเปนขอความเชิงลบ 
หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีบทบาทในการนํามาตรฐาน ISO19136 มาใชเพื่อปฏิบัติตาม
สมัยนิยม ในระดับนอย) โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.07 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  
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สวนท่ี 6 การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 

 
ตารางท่ี 8-7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 

มาตรฐาน ISO 19136 (N=27) 
การยอมรับมาตรฐาน ISO 

19136 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

1 การจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 ทํา
ใหเกิดผลดีตอการ
ปฏิบัติงานมากกวาการ
จัดเก็บขอมูลในแบบเดิม 

14.18 
(4) 

55.56 
(15) 

14.81 
(4) 

7.41 
(2) 

7.41 
(2) 

3.63 1.12 มาก 

2 การจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 ทํา
ใหการแลกเปล่ียนขอมูล
ภูมิสารสนเทศระหวาง
หนวยงานมีมากข้ึน 

29.63 
(8) 

51.85 
(14) 

14.81 
(4) 

0.00 
(0) 

3.70 
(1) 

4.04 0.78 มาก 

3 สามารถนํานโยบายดาน
มาตรฐาน ISO 19136 ของ
หนวยงานมาปรับใชใหเขา
กับการทํางานไดอยาง
สอดคลอง 

3.70 
(1) 

48.15 
(13) 

33.33 
(9) 

7.41 
(2) 

7.41 
(2) 

3.33 0.89 ปาน
กลาง 

4 *การใชมาตรฐาน ISO 
19136 เปนอุปสรรค
ขัดขวางการปฏิบัติงาน 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

33.33 
(9) 

37.04 
(10) 

29.63 
(8) 

2.04 0.63 นอย 

 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 8-7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

การยอมรับมาตรฐาน ISO 
19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

5 การใชมาตรฐาน ISO 
19136 ชวยสนบัสนุนและ
สงเสริมการทํางาน 

3.70 
(1) 

25.93 
(7) 

62.96 
(17) 

0.00 
(0) 

7.41 
(2) 

3.19 0.67 ปาน
กลาง 

6 การนํามาตรฐาน ISO 
19136 มาใชทําใหมีสวน
รวมในการแลกเปล่ียน
ขอมูลดานภูมิสารสนเทศ
มากข้ึน 

3.70 
(1) 

55.56 
(15) 

29.63 
(8) 

3.70 
(1) 

7.41 
(2) 

3.44 0.84 ปาน
กลาง 

7 *การสรางขอมูลภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO 19136 ทําใหทานเกิด
ความยุงยากหรือเสียเวลา
ในการทํางาน 

0.00 
(0) 

7.47 
(2) 

22.22 
(6) 

55.56 
(15) 

14.81 
(4) 

2.22 0.62 นอย 

8  ขอกําหนดของมาตรฐาน 
ISO 19136 มีความ
ซับซอนหรือยากท่ีจะทํา
ความเขาใจ 

3.70 
(1) 

14.81 
(4) 

59.26 
(16) 

18.52 
(5) 

3.70 
(1) 

2.96 0.63 ปาน
กลาง 

9 ทราบวาจะตองปฏิบัติงาน
อยางไร เพื่อใหสอดคลอง
กับขอกําหนดของ
มาตรฐาน ISO 19136  

3.70 
(1) 

14.81 
(4) 

33.33 
(9) 

44.44 
(12) 

3.70 
(1) 

2.70 0.80 ปาน
กลาง 

 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  
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ตารางท่ี 8-7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

การยอมรับมาตรฐาน ISO 
19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

10 *มาตรฐาน ISO 19136 
เปนเร่ืองท่ีไมสะดวกตอ
การนํามาปฏิบัติจริง 

0.00 
(0) 

3.70 
(1) 

29.63 
(8) 

55.56 
(15) 

11.11 
(3) 

2.26 0.49 นอย 

11 สามารถสรางขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 ได
งายและรวดเร็วเพราะ
ขอกําหนดของมาตรฐาน
เขาใจงาย 

0.00 
(0) 

11.11 
(3) 

37.04 
(10) 

44.44 
(12) 

7.41 
(2) 

2.52 0.62 ปาน
กลาง 

12 เต็มใจท่ีจะสรางขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 ใน
การทํางาน เพือ่ความ
สะดวกในการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงาน 

11.11 
(3) 

51.85 
(14) 

22.22 
(6) 

0.00 
(0) 

14.81 
(4) 

3.44 1.36 ปาน
กลาง 

13 *ไมอยากสรางขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 
เพราะคิดวาอาจจะทําให
เกิดปญหาในการทํางาน 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

22.22 
(6) 

48.15 
(13) 

29.63 
(8) 

1.93 0.51 นอย 

 
 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

159 

ตารางท่ี 8-7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 (N=27) (ตอ) 

การยอมรับมาตรฐาน ISO 
19136 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

AVG. S.D. ระดับ
การ
รับรู 

14 การฝกอบรมและให
ความรูเกี่ยวกบัมาตรฐาน 
ISO 19136 กอนการ
นําไปใชงานจริงทําใหเกดิ
ความม่ันใจในการทํางาน
มากยิ่งข้ึน 

29.63 
(8) 

51.85 
(14) 

11.11 
(3) 

7.41 
(2) 

0.00 
(0) 

4.04 0.70 มาก 

15  การสรางขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 และ
การปฏิบัติงานแบบเดิม
นั้นไมแตกตางกัน 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

25.93 
(7) 

66.67 
(18) 

7.41 
(2) 

2.19 0.30 นอย 

คาเฉล่ียรวม      2.93 0.73 ปาน
กลาง 

* เปนขอความเชิงลบ 
 
จาก ตารางท่ี 8-7 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมการยอมรับมาตรฐาน ISO19136 ของ

กลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 2.93 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นท่ี
กลุมตัวอยางยอมรับเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 ท่ีมากท่ีสุด คือ การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน 
ISO 19136 ทําใหการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศระหวางหนวยงานมีมากข้ึน(ขอ 2)  และการ
ฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 กอนการนําไปใชงานจริงทําใหเกิดความ
ม่ันใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน (ขอ 14) โดยมีคาเฉล่ีย 4.04 รองลงมา คือ การยอมรับเกี่ยวกับการ
จัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO19136 ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานมากกวาการจัดเก็บขอมูลใน
แบบเดิม (ขอ 1) การนํามาตรฐาน ISO19136 มาใชทําใหมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศมากข้ึน (ขอ 6) การเต็มใจท่ีจะสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO19136 ในการทํางานเพ่ือ
ความสะดวกในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน (ขอ 12) และการนํานโยบายดานมาตรฐาน ISO 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  
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19136 ของหนวยงานมาปรับใชใหเขากับการทํางานไดอยางสอดคลอง (ขอ 3) โดยมีคาเฉล่ีย 3.63 
3.44 3.44 และ 3.33 ตามลําดับ  

 
สวนการยอมรับของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 ท่ีนอยท่ีสุด คือ การไม

อยากสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO19136 เพราะคิดวาอาจจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน (ขอ 13 
ซ่ึงเปนขอความเชิงลบ หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับ การไมอยากสรางขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO19136 เพราะคิดวาอาจจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน ในระดับนอย) โดยมีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 1.93 
 

8.1.5 สรุปผลการสํารวจ 
 

ผลการสํารวจพบวาปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป รอย
ละ 51.85 มีอายุงานตํ่ากวา 10 ป รอยละ 62.96 ดานระดับการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีรอยละ 66.67 และประเภทงานท่ีรับผิดชอบพบวาสวนใหญ
รับผิดชอบงานดานนักวิชาการภูมิสารสนเทศ รอยละ 33.33  

 
จากปจจัยดานมาตรฐาน ISO 19136 ของกลุมตัวอยางพบวา ดานการรับรูขอมูลเกี่ยวกับ

มาตรฐาน ISO 19136 ของกลุมตัวอยางมีผลการรับรูขอมูลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย 2.40 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจ
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 0.79 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO19136 กลุม
ตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 
2.85  
 

ปจจัยดานการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 ของกลุมตัวอยาง พบวา ดานบทบาทหนาท่ีของ
กลุมตัวอยางเก่ียวกับมาตรฐาน ISO19136 อยูในระดับนอยโดยมีคาเฉล่ียรวม 2.99 และดานการ
ยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 2.93 
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8.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 2 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ   
คร้ังท่ี 2 ไดมีดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของกับระบบภูมิ
สารสนเทศ จํานวน 39 คน เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการใชงาน การ
จัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลระบบภูมิสารสนเทศทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน 
พรอมท้ังนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ-ภาษา GML เพื่อสอบถาม และรับฟง
ขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตอแนวคิดดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการ
ใชงานจริง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 8.2.1 สถานท่ีเขารวมประชุม  
 

ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤษภาคม 2551 
 

8.2.2 ประเด็นขอซักถามจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการคร้ังท่ี 2 
 

ตารางท่ี 8-8 ประเด็นขอซักถามจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 2 

ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

จากแบบสอบถามในการประชุมสัมมนาในคร้ัง
แรก  ในประเด็นความเห็นดวยในเร่ืองการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบภาษา GML ทําให
เกิดผลดีตอการปฏิบัติงานมาก  ซ่ึงผลการ
ประเมินออกมาวาเห็นดวยอยางมาก  ผูซักถาม
ใหความเห็นวาอาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในวัตถุประสงคของภาษา GML ซ่ึงเห็นวาการ
ใชงานจริงๆ นั้น สวนใหญเปนการใชงานใน
รูปแบบ file system ท่ีใชในโปรแกรม GIS 
ท่ัวไปไมควรใช GML เปนตัวจัดเก็บขอมูลภูมิ
สารสนเทศ (อาจจะเปนบางในบางกรณี) แต

เห็นดวยกับการส่ือสาร และการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 ใหอยางเขาใจ 
 
ในการประชุมคร้ังแรก ผูวิจัยไดพยายามบงช้ี
อยางชัดเจนในวัตถุประสงคของการใชงานภาษา 
GML แตอาจจะเกิดจากความเขาใจผิด และความ
ผิดพลาดของการส่ือสารผานแบบสอบถาม  
 
ไดใหความเห็นวาสาเหตุท่ีแบบสอบถามที่มีการ
ถามเชนนี้อาจจะเกิดจากหัวขอของงานวิจัยท่ีเปน
ภาษาไทย และยังไมมีการระบุลงชัดเจนถึงช่ือ
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ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

กลุมผูใชเดิมท่ีจัดเก็บในรูปแบบของ AutoCad 
ArcGIS หรือ Geomedia ก็ตามก็ไมนาจะตอง
เปล่ียนแปลงการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ 
GML 

เรียกมาตรฐาน ISO 19136 เปนภาษาไทยจึงไดใช
หัวขอวา “สารสนเทศภูมิศาสตร - ภาษา GML 
เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิ
สารสนเทศ” ซ่ึงสงผลตอการต้ังคําถามใน
แบบสอบถาม 

การกําหนด GML Porfile สําหรับประเทศไทย 
จาก core profile มีประโยชนอะไร ในเม่ือความ
ตองการใชงาน core schema ชุดไหนก็นําเขามา 
และสวนอ่ืนท่ีไมไดใชก็ไมตองสนใจในตอน
สราง application schema 

ในการ import core schema เขามาสูการจัดสราง 
application schema เปนสวนหน่ึงของการจัดทํา 
GML Profile อยูแลว แตสําหรับหนวยงานบาง
หนวยงานท่ีสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีมี Domain ของ
ตนเอง การดแูลเพียง core schema บางชุด จะชวย
ใหหนวยงานนั้นบํารุงรักษา core 
schema/application schema ไดอยางงาย และไม
ตองกังวลตอการเปล่ียนแปลงของ core schema 
อ่ืนๆ 

การขอความเห็นเร่ือง Profile ของประเทศไทย 
อยากใหทําความเขาใจระหวาง GML Profile 
และ Thailand GML Profile ซ่ึงผูวิจัยอาจจะ
เนนไปท่ีสวนของ GML Profile 

การจัดทํา Profile สําหรับประเทศไทยนั้น ผูวิจัยมี
วัตถุประสงคท่ีตองการจัดทํา Profile ประเทศ
ไทยท่ีพิจารณาขอบเขตขอกําหนดของ GML ตาม 
ISO19136 และขอบเขตความตองการของ
ผูใชงานในประเทศไทยดวยกัน ซ่ึงหมายถึงการ
จัดทํา Thailand GML Profile  

การที่มี core schema นอยลงนั้นมีประโยชน
ไหม ในเม่ือการใชงานในประเทศไทยน้ัน
อาจจะไมมีความคุนเคยกับ Object ตางๆ ท่ี
ปรากฏใน GML ท่ีมีการจําแนกอยางชัดเจน แต
จริงๆ  แลวในประเทศไทยมีการใชงานอยู
แลวแตปรากฏอยูในรูปแบบอ่ืนๆ เชน ขอมูล
บรรยายเปนตน  ในเม่ือไมมีขอดีในการตัดออก
แลว คณะผูวิจัยควรคงสภาพของ Core Schema 

รับทราบ  และทางคณะผูวิจัย เห็นดวย  และ
สอดคลองกับการท่ีไมมีความจําเปนตองตัด core 
schema ออกไป และจะจัดทํากลุมของ core 
schema ท่ีใชงานอยูประจําเปนแนวทาง 
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ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

ไว และทําเปนแนวทางการใชงาน (Guideline) 
วา  core schema ท่ี มีการใชบอย  และเปน
พื้นฐานใหยกเปน Core จริงๆ และแนะนําการ
ใชงาน core schema ชุดอ่ืนๆ วามีรูปแบบการ
ใชงานอยางๆไร 
ความสัมพันธระหวาง OGC กับ ISO ในการ
ประกาศ version GML ซ่ึงปจจุบันประกาศอยูท่ี  
ISO19136 โดยเปน GML version 3.2.1 แลวใน
อนาคตเม่ือมี version ใหมข้ึนมาทาง ISO จะมี
การเปล่ียนแปลงอยางไร 

เม่ือมีการปรับปรุง GML ใน version ใหมข้ึนมา
ภายใต ISO 19136 ก็จะประกาศตามโดยอางอิงป
ท่ีเกิดใหมตอทายไป 

การกําหนด Profile เปนการกําหนดการใชงาน
แบบทั่วๆ ไปในประเทศไทยนั้น ซ่ึงไปใชงาน
กับขอมูลท่ีแตกตางไป จะทําใหเกิดปญหาข้ึน
ในอนาคตหรือไม ถาเรานํา core schema 
ท้ังหมดมาเปน Profile จะทําใหเกิดประโยชน
กวาการตัดออกเพ่ือสนับสนุนการใชงานแบบ
ท่ัวไป 

คณะผูวิจัยมีความเห็นดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางท่ีคณะผูวิจัยนําเสนอ แตคณะผูวิจัยจะ
นําเสนอ core schema หลักเพื่อประโยชนตอการ
เรียนรูตอไป 

การที่ประเทศไทยมีหนวยวัดท่ีแตกตางจาก
มาตรฐานภายใต uom ท่ีกําหนดโดย Core 
Schema แลวนั้น สําหรับประเทศไทยตองมีการ
กําหนดใน GML Profile ในประเทศไทย
หรือไม (เชน วา ไร เสน เปนตน) 

ไมไดตอบในชวงการสัมมนา   
แตลักษณะของ schema เร่ือง unit of 
measurement ไมมีกําหนดหนวยวัดท่ีตายตัว วา
เปนแบบใดบางเพียงแตกําหนดกลุมท่ีเรียกวา 
base unit  สวนหนวยวัดอ่ืนๆ ผูสราง Applicaion 
Schema สามารถจัดทําไดผาน dictionary และ
เช่ือมโยงโดยใช xlink  

ข้ันตอนการทดสอบท่ีกําหนดใน ISO19136 
นั้นสามารถใชในประเทศไทยไดไหม 

ในการทดสอบ Profile/Application Schema 
หนาตาของ Schema ตองเปนไปตามขอกําหนด 
และ ขอกําหนดนั้นสามารถประยุตใชไดท่ัวไป 
ไมเฉพาะเจาะจง 
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ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

ในการทดสอบสามารถทําไดตามเอกสาร หรือ
ทดสอบผานเครือขายไดเชนกัน เชน 
http://cite.opengeospatial.org/ 

มีความเห็นดวยกับการไมตัด core schema 
ออก ไป  แ ต ใ ห ข อ คิ ด เ ห็ น เ ร่ื อ ง ก า ร ใ ห
ความหมาย การอธิบาย core schema ใน
เอกสาร ISO 19136 นั้น วามันคืออะไร และไม
มีความเขาใจอยางถองแทจะทําใหเกิดปญหาใน
การใชงานในอนาคตตอการใชงาน  ซ่ึงอาจจะ
เหมือนการกรอกขอมูลใน Metadata 

การทําความเขาและศึกษาเร่ืองชนิดของ Object 
และ Property และ DataType ในเอกสาร 
ISO19136 เปนส่ิงท่ีตองทําความเขาใจ 

 
8.2.3 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัิติการคร้ังท่ี 2  

 
 คณะผูวจิัย: ตองการนําเสนอรางมาตรฐานสําหรับการจดัเก็บ และแลกเปล่ียนขอมูลภาษา 
GML ตาม ISO19136 ท้ังหมดโดยนําขอกาํหนดท้ังหมดในการเขารหสัขอมูลภาษา GML เปนราง
สําหรับใชในประเทศไทย 
 
 ดร. ชนินทร ทินนโชติ : Core Schema ท่ีมีอยูไมควรตดัออกเพื่อใชในประเทศไทย แตควร
กําหนด GML Profile (normal use) For Thailand 
 
 รศ.ดร.แกว นวลฉวี: ในเร่ืองของการจัดทํา Profile อยากจะใหยึดตาม ISO ทุกอยางใน
ระยะแรก และเม่ือมีกลุมผูใชจํานวนมากข้ึน ก็จะทําใหเห็นวา schema ชุดไหนท่ีเกิดการใชบอย และ
ชุดไหนท่ีไมไดใช ก็จะทําใหเกิด GML Profile For Thailand ข้ึนมา โดยการศึกษากลุมผูใชยังไมได
ขยายตัวมากการกําหนด Profile จึงไมเปนเร่ืองท่ีเกิดช้ึนในระยะแรกของการศึกษา  หลังจาก
การศึกษาแลวตองมีการสนับสนุนการใชงานในรูปแบบตางๆ การอบรม ใหแกผูใชงาน  

 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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8.2.4 รายงานผลการสํารวจเรื่อง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

 
การสํารวจ เร่ืองการยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-

ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” ISO 19136: Geography 
Markup Language คร้ังท่ี 2 ผูสํารวจไดทําการศึกษากลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 39
คนโดยไดทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสวนรวม
ท้ังส้ิน 16 หนวยงาน โดยมีผูตอบแบบสํารวจจํานวนท้ังส้ิน 22 ชุด   

 
การนําเสนอผลการสํารวจและการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวนดังนี้ 
 

สวนท่ี 1  ปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
สวนท่ี 2  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 
 
สวนท่ี 3  บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 
 
 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถาม
แบบเติมขอความ และเช็ครายการ (Check List) ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ อายุ อายุงาน 
ระดับการศึกษา งานท่ีรับผิดชอบ 
 

สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามวัดการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 20 ขอ การ
สรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert Scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะเชิงบวก
จํานวน 17 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 14 ขอ 15
ขอ 16 ขอ 17 ขอ 19 ขอ 20 และขอ 10 เชิงลบจํานวน 3 ขอไดแก ขอ 12 ขอ 13 และขอ 18โดยมี
เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ระดับความคิดเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5   1 
เห็นดวยมาก    4   2 
เห็นดวยปานกลาง   3   3 
เห็นดวยนอย    2   4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1   5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลวจะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับ
มาก โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี้ 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =    5-1    =  1.33 
               จํานวนช้ัน   3 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี ้
4. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 2.33 แสดงวา การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับนอย 

หมายถึง กลุมตัวอยางยังไมคอยยอมรับมาตรฐานดังกลาวมากนัก 
5. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับปานกลาง 

หมายถึง กลุมยอมรับมาตรฐานดังกลาวอยูบางและมีแนวโนมท่ีจะไดยอมรับเพิ่มมากข้ึน 
6. ระดับคาเฉล่ีย 3.67-5.00 แสดงวา การรับรูขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ

มาก หมายถึง กลุมตัวอยาง ยอมรับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางดี 
 

สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกีย่วกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 จํานวนรวม 10 ขอ การสรางแบบสอบถามผูวิจัยใช Likert 
Scale เปนมาตรวัด โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดงันี้ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ระดับความคิดเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยมากท่ีสุด   5   1 
เห็นดวยมาก    4   2 
เห็นดวยปานกลาง   3   3 
เห็นดวยนอย    2   4 
เห็นดวยนอยท่ีสุด   1   5 
 
เม่ือรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ

ความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับ
มาก โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของช้ัน ดังนี ้

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด           =    5-1    = 1.33 
               จํานวนช้ัน   3 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังนี ้
 

4. ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 2.33 แสดงวา ความคิดเห็นเกีย่วกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
นอย หมายถึง กลุมตัวอยาง ยงัไมคอยเหน็ดวยกับมาตรฐานดังกลาว 

5. ระดับคาเฉล่ีย 2.34-3.66 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับ
ปานกลาง หมายถึง กลุมตัวอยาง คอนขางเห็นดวยกับมาตรฐานดังกลาวอยูบางและมี
แนวโนมท่ีจะเห็นดวยเพิ่มมากข้ึน 

6. ระดับคาเฉล่ีย 3.67-5.00 แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดบั
มาก หมายถึง กลุมตัวอยาง เห็นดวยกับมาตรฐานดังกลาวเปนอยางด ี



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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สวนท่ี  1 ปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง       

ตารางท่ี  8-9 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานบุคคล 
(N=22) 

ปจจัยดานบุคคล จํานวน รอยละ 
อายุ (อายเุฉล่ีย 34 ป) 

- ตํ่ากวา 30 ป 
- 30 – 39 ป 
- 40 – 49 ป 
- 50 ปข้ึนไป 

 
6 
11 
3 
2 

 
27.27 
50.00 
13.64 
9.09 

อายุงาน (อายุงานเฉล่ีย  9.73 ป) 
- ตํ่ากวา 10 ป 
- 10 – 19ป 
- 20 ปข้ึนไป 

 
14 
4 
4 

 
63.64 
18.18 
18.18 

ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3 หรือ มศ.3) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 หรือ มศ. 6)หรือ 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
0 
0 
0 
 

0 
7 
50 
11 

 
0 
0 
0 
 
0 

31.82 
50.00 
18.18 

ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ 
- ผูใชงานภูมิสารสนเทศ 
- นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
- นักวเิคราะหระบบภูมิสารสนเทศ 
- ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ 
- ผูบริหารสวนงานดานภูมิสารสนเทศ  
- นักพัฒนาระบบงาน 
- อ่ืน ๆ 

 
5 
6 
1 
3 
0 
4 
3 

  
22.73 
27.27 
4.55 
13.64 

0 
18.18 
13.64 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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 อาย ุ กลุมตัวอยางมีอายุนอยท่ีสุด คือ 22 ป และมากท่ีสุด 54 ป อายุเฉล่ีย 34.34 ป สวนใหญ
มีอายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 50.00 รองลงมา คือ อายุตํ่ากวา 30 ป รอยละ 27.27 อายุระหวาง    
40-49 ป รอยละ 13.64 และอายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 9.09 ตามลําดับ 
 

อายุงาน กลุมตัวอยางมีอายุงานนอยท่ีสุด คือ 1 ป และมากท่ีสุด 29 ป อายุงานเฉล่ีย 9.73 ป 
สวนใหญมีอายุงานตํ่ากวา 10 ป รอยละ63.64 รองลงมา คือ อายุงาน 10 – 19ป รอยละ 18.18 และ
อายุ 20 ปข้ึนไป รอยละ 18.18 ตามลําดับ 
 
 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 50.00 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 31.82 และระดับปริญญาเอก รอยละ 18.18 ตามลําดับ 
 

ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ กลุมตัวอยางสวนใหญรับผิดชอบงานดานนักวิชาการภูมิ
สารสนเทศ รอยละ 27.27 รองลงมา คือ ผูใชงานภูมิสารสนเทศ รอยละ 22.73 นักพัฒนาระบบงาน 
รอยละ 18.18 ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ และงานดานอ่ืนๆ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย รอยละ 
13.64 และนักวเิคราะหระบบภูมิสารสนเทศ รอยละ 4.55 ตามลําดับ 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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สวนท่ี 2  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 

ตารางท่ี 8-10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 
   มาตรฐาน ISO 19136 

การยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับ
การ

ยอมรับ 

1. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 
19136 ฉบับภาษาไทยมี
ความสมบูรณเหมาะสม
แกการใชงาน 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

40.91 
(9) 

22.73 
(5) 

0.00 
(0) 

3.36 6.67 14 ระดับ
ปาน
กลาง 

2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 
19136 ในสวนของ GML 
Application Schema มี
ความสมบูรณและนําไป
ปฏิบัติได 

0.00 
(0) 

0.00 
 (0) 

40.91 
 (9) 

40.91 
 (9) 

0.00 
 (0) 

3.50 2.97 
 

18 ระดับ
ปาน
กลาง 

3. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 
19136 ในสวนของ GML 
Profiles มีความสมบูรณ
และนําไปปฏิบัติได 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

45.45 
(10) 

40.91 
(9) 

0.00 
(0) 

3.47 2.15 19 ระดับ
ปาน
กลาง 

4. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 
19136 ในสวนของ GML 
Document มีความ
สมบูรณและนําไปปฏิบัติ
ได 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

36.36 
(8) 

45.45 
(10) 

0.00 
(0) 

3.47 2.26 19 ระดับ
ปาน
กลาง 

5. การใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 ทําใหหนวยงาน
ของทานมีการเผยแพร
ขอมูลไดงายขึ้น 

0.00 
(0) 

18.18 
(4) 

18.18 
(4) 

59.09 
(13) 

4.55 
(1) 

3.50 0.70 22 ระดับ
ปาน
กลาง 

6. การจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐาน ISO 19136 ทํา
ใหเกิดผลดีตอการ
ปฏิบัติงานมากกวาการ
จัดเก็บขอมูลในแบบเดิม 

0.00 
(0) 

22.73 
(5) 

27.27 
(6) 

40.91 
(9) 

4.55 
(1) 

3.29 1.29 21 ระดับ
ปาน
กลาง 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 8-10(ตอ) 

การยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับการ
ยอมรับ 

7. การใชมาตรฐาน ISO 19136 
ไมเปนอุปสรรคในการทํางาน
ของทาน 

0.00 
(0) 

18.1
8 

(4) 

54.5
5 

(12) 

13.6
4 

(3) 

9.09 
(2) 

3.14 1.16 21 ระดับปาน
กลาง 

8. *ทานคิดวาการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 น้ันไม
เหมาะสมกับงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู 

13.6
4 

(3) 

40.9
1 

(9) 

22.7
3 

(5) 

18.1
8 

(4) 

0.00 
(0) 

2.48 1.21 21 ระดับปาน
กลาง 

9. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน 
ISO 19136 ทําใหการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิ
สารสนเทศระหวางหนวยงานมี
มากขึ้น 

4.55 
(1) 

4.55 
(1) 

27.2
7 

(6) 

31.8
2 

(7) 

27.2
7 

(6) 

3.76 1.81 21 ระดับมาก 

10. การใชมาตรฐาน ISO 19136 
ชวยสนับสนุนและสงเสริมการ
ทํางานของทาน 

0.00 
(0) 

13.6
4 

(3) 

31.8
2 

(7) 

50.0
0 

(11) 

0.00 
(0) 

3.38 1.07 21 ระดับปาน
กลาง 

11. การนํามาตรฐาน ISO 19136 
มาใชทําใหทานมีสวนรวมใน
การแลกเปล่ียนขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศมากข้ึน 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

22.7
3 

(5) 

50.0
0 

(11) 

18.1
8 

(4) 

3.86 1.31 21 ระดับมาก 

12. *การใชมาตรฐาน ISO 19136 
เปนอุปสรรคขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของทาน 

13.6
4 

(3) 
 

59.0
9 

(13) 

18.1
8 

(4) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

2.05 0.77 20 ระดับนอย 

13. *การสรางขอมูลภูมิสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO 19136 ทํา
ใหทานเกิดความยุงยากหรือ
เสียเวลาในการทํางาน 

13.6
4 

(3) 
 

31.8
2 

(7) 

27.2
7 

(6) 

13.6
4 

(3) 

4.55 
(1) 

2.60 1.82 20 ระดับปาน
กลาง 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   
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ตารางท่ี 8-10 (ตอ) 

การยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับ
การ

ยอมรับ 

14. ทานทราบวาจะตอง
ปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนด
ของมาตรฐาน ISO 19136  

4.55 
(1) 

13.64 
(3) 

50.00 
(11) 

22.73 
(5) 

0.00 
(0) 

3.00 1.50 20 ระดับ
ปาน
กลาง 

15. ทานสามารถสรางขอมูล
ตามมาตรฐาน ISO 19136 
ไดงายและรวดเร็วเพราะ
ขอกําหนดของมาตรฐาน
เขาใจงาย 

4.55 
(1) 

13.64 
(3) 

72.73 
(16) 

4.55 
(1) 

0.00 
(0) 

2.81 0.72 21 ระดับ
ปาน
กลาง 

16. ขอกําหนดของมาตรฐาน 
ISO 19136 มีความ
ซับซอน หรือยากที่จะทํา
ความเขาใจสําหรับทาน 

0.00 
(0) 

9.09 
(2) 

45.45 
(10) 

36.36 
(8) 

0.00 
(0) 

3.30 1.50 20 ระดับ
ปาน
กลาง 

17. ทานเต็มใจท่ีจะสราง
ขอมูลตามมาตรฐาน ISO 
19136 ในการทํางานของ
ตัวทานเอง เพ่ือความ
สะดวกในการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงาน 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

31.82 
(7) 

45.45 
(10) 

9.09 
(2) 

3.65 1.86 20 ระดับ
ปาน
กลาง 

18. *มาตรฐาน ISO 19136 
เปนเรื่องที่ไมสะดวกตอ
การนํามาปฏิบัติจริง 

0.00 
(0) 

54.55 
(12) 

36.36 
(8) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

2.40 0.82 20 ระดับ
ปาน
กลาง 

19. การใชงาน ISO 19136 จะ
ประสบความสําเร็จได 
จะตองไดรับความรวมมือ
จากทุกหนวยงาน 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

40.91 
(9) 

54.55 
(12) 

4.50 0.34 22 ระดับ
มาก 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 8-10 (ตอ) 

การยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับ
การ

ยอมรับ 

20. ควรจัดฝกอบรมและให
ความรูเก่ียวกับมาตรฐาน 
ISO 19136 กอนการ
นําไปใชงานจริง 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

9.09 
(2) 

31.82 
(7) 

59.09 
(13) 

4.50 0.43 22 ระดับ
มาก 

คาเฉล่ียรวม      3.30 1.62  ระดับ
ปาน
กลาง 

* เปนขอความเชิงลบ          หมายเหตุ : คําถามขอที่ 1-4 ผูตอบแบบประเมินไมมีประสบการณเก่ียวกับเอกสาร 
 มาตรฐานและไมไดใชงานจึงตอบไมไดเปนสวนใหญ  

ตารางท่ี 8-10 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 ของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 3.30 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นท่ี
กลุมตัวอยางยอมรับเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 ท่ีมากท่ีสุด คือ (ขอ 20) ควรจัดฝกอบรม และให
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 กอนการนําไปใชงานจริง และ(ขอ 19) การใชงาน ISO 19136 
จะประสบความสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน โดยมีคาเฉล่ีย 4.50  รองลงมา
คือ (ขอ 11) การนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใชทําใหทานมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนขอมูลดาน
ภูมิสารสนเทศมากข้ึน โดยมีคาเฉล่ีย 3.86 (ขอ 9) การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําให
การแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศระหวางหนวยงานมีมากข้ึนโดยมีคาเฉลี่ย 3.76 (ขอ 2) 
ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML Application Schema มีความสมบูรณ และนําไป
ปฏิบัติได และ (ขอ 5) การใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหหนวยงานของทานมีการเผยแพร
ขอมูลไดงายข้ึนโดยมีคาเฉล่ีย 3.50  (ขอ 3) ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML 
Profiles มีความสมบูรณ และนําไปปฏิบัติไดและ (ขอ 4) ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวน
ของ GML Document มีความสมบูรณ และนําไปปฏิบัติ โดยมีคาเฉล่ีย 3.47 ตามลําดับ  

 
สวนการยอมรับของกลุมตัวอยางท่ีเกีย่วกบัมาตรฐาน ISO 19136 ท่ีนอยท่ีสุดคือ (ขอ 12) 

การใชมาตรฐาน ISO 19136 เปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงานของทาน ซ่ึงเปนขอความเชิงลบ 
(หมายความวา กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับวาการใชมาตรฐาน ISO 19136 เปนอุปสรรคขัดขวาง
การปฏิบัติงานในระดบันอย) โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.05 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  
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 สวนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 

ตารางท่ี 8-11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานบทบาทหนาท่ี 
ของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136  

บทบาทหนาที่ 
ของหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
รับรองมาตรฐาน ISO 19136 

 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ควรมีการกําหนดหนวยงาน
กลางที่มีหนาที่ในการ
รับรองมาตรฐาน ISO 
19136 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

4.55 
(1) 

77.27 
(17) 

13.64 
(3) 

4.00 0.36 22 ระดับ
มาก 

2. หนวยงานกลางควรมีหนาที่
ในการกําหนดนโยบายการ
ใชมาตรฐาน ISO 19136 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

22.73 
(5) 

54.55 
(12) 

13.64 
(3) 

3.81 1.23 
 

21 ระดับ
มาก 

3. หนวยงานกลางควรมีหนาที่
สงเสริมใหมีการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 ในวง
กวางมากขึ้น   

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

9.09 
(2) 

68.18 
(15) 

22.73 
(5) 

4.14 0.30 22 ระดับ
มาก 

4. หนวยงานกลางควรมีหนาที่
ในติดตามขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการพัฒนาและการ
ใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 และมาตรฐานที่
เก่ียวของในระดับนานาชาติ 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

13.64 
(3) 

63.64 
(14) 

22.73 
(5) 

4.09 0.36 22 ระดับ
มาก 

5. หนวยงานกลางควรมีหนาที่
วิจัยและพัฒนามาตรฐาน 
ISO 19136 สําหรับประเทศ
ไทย 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

9.09 
(2) 

63.64 
(16) 

27.27 
(6) 

4.18 0.33 22 ระดับ
มาก 

6. หนวยงานกลางควรมีหนาที่
ในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

68.18 
(15) 

27.27 
(6) 

4.23 0.27 22 ระดับ
มาก 



 
 
 
 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 8-11 (ตอ) 
บทบาทหนาที่ 

ของหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การรับรองมาตรฐาน ISO 

19136 
 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

X S.D. N ระดับ
ความ
คิดเห็น 

7. หนวยงานกลางควรมี
หนาที่ในการใหความรู
เก่ียวกับการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

68.18 
(15) 

27.27 
(6) 

4.23 0.27 22 ระดับ
มาก 

8. หนวยงานกลางควรมี
หนาที่ในการแจงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับมาตรฐาน 
ISO 19136 และมาตรฐาน
ที่เก่ียวของ 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.55 
(1) 

68.18 
(15) 

27.27 
(6) 

4.23 0.27 22 ระดับ
มาก 

9. หนวยงานกลางควรมี
หนาที่เปนตัวกลางใน
เผยแพร Application 
Schema เพ่ือนําไปสูการ 
เผยแพรขอมูล GML 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

18.18 
(4) 

50.00 
(11) 

31.82 
(7) 

4.14 0.48 22 ระดับ
มาก 

10. หนวยงานกลางควรมี
หนาที่เปนตัวกลางใน
สรางเครือขายผูใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

22.73 
(5) 

50.00 
(11) 

50.00 
(6) 

4.05 0.50 22 ระดับ
มาก 

คาเฉล่ียรวม      4.11 0.44  ระดับ
มาก 

 

ตารางท่ี 8-11 แสดงใหเห็นวาถาพิจารณาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียรวม 4.11 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาประเด็นคําถามท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด คือ 
(ขอ 6) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการเผยแพรและประชาสัมพันธการใชงานมาตรฐาน ISO 
19136  (ขอ 7) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการใหความรูเกี่ยวกับการใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 และ (ขอ 8) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 
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19136 และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของโดยมีคาเฉล่ียรวม 4.23 รองลงมาคือ (ขอ 5) หนวยงานกลางควรมี
หนาท่ีวิจัย และพัฒนามาตรฐาน ISO 19136 สําหรับประเทศไทยโดยมีคาเฉล่ียรวม 4.18 (ขอ 3) 
หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีสงเสริมใหมีการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ในวงกวางมากข้ึน และ 
(ขอ 9) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีเปนตัวกลางในเผยแพร Application Schema เพื่อนําไปสูการ 
เผยแพรขอมูล GML โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.14  ตามลําดับ 

สวนประเด็นคําถามท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ (ขอ 2) หนวยงานกลางควรมี
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายการใชมาตรฐาน ISO 19136 โดยมีคาเฉล่ียรวมตํ่าสุด คือ 3.81  
 

8.2.5 สรุปผลการสํารวจ 
 

ผลการสํารวจพบวาปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป รอย
ละ 50.00 มีอายุงานตํ่ากวา 10 ป รอยละ 63.64 ดานระดับการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาโท รอยละ 50.00 และประเภทงานท่ีรับผิดชอบพบวาสวนใหญ
รับผิดชอบงานดานนักวิชาการภูมิสารสนเทศ รอยละ 27.27  

 
ดานการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 ของกลุมตัวอยางพบวาการยอมรับมาตรฐาน ISO 

19136 ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 3.30 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
สามารถเรียงลําดับการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 ของกลุมตัวอยางไดดังตารางท่ี 8-4 

  
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน 

ISO 19136 ของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียรวม 4.11 และกลุมตัวอยางเห็นดวยอยาง
มากวาควรมีการกําหนดหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 โดยมีคาเฉล่ีย
รวม 4.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยไดดังตารางท่ี 
8-5 
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ตารางท่ี 8-12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการยอมรับ 
มาตรฐาน ISO 19136 เรียงตามลําดับการยอมรับจากมากไปหานอย 

 
ลําดับท่ี การยอมรับ 

มาตรฐาน ISO 19136 
X S.D. N ระดับการ

ยอมรับ 
1. ควรจัดฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 

19136 กอนการนําไปใชงานจริง 
4.50 0.34 22 ระดับมาก 

2. การใชงาน ISO 19136 จะประสบความสําเร็จได จะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน 

4.50 0.43 22 ระดับมาก 

3. การนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใชทําใหทานมีสวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศมากข้ึน 

3.86 1.31 21 ระดับมาก 

4. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศระหวางหนวยงานมีมาก
ขึ้น 

3.76 1.81 21 ระดับมาก 

5. ทานเต็มใจท่ีจะสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ใน
การทํางานของตัวทานเอง เพ่ือความสะดวกในการ
เผยแพรขอมูลของหนวยงาน 

3.65 1.86 20 ระดับปาน
กลาง 

6. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML 
Application Schema มีความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

3.50 2.97 18 ระดับปาน
กลาง 

7. การใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหหนวยงานของทาน
มีการเผยแพรขอมูลไดงายขึ้น 

3.50 0.70 22 ระดับปาน
กลาง 

8. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML 
Profiles มีความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

3.47 2.15 19 ระดับปาน
กลาง 

9. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML 
Document มีความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

3.47 2.26 19 ระดับปาน
กลาง 

10. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ชวยสนับสนุนและสงเสริม
การทํางานของทาน 

3.38 1.07 21 ระดับปาน
กลาง 

11. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ฉบับภาษาไทยมีความ
สมบูรณเหมาะสมแกการใชงาน 

3.36 6.67 14 ระดับปาน
กลาง 

12. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 มีความซับซอน 
หรือยากที่จะทําความเขาใจสําหรับทาน 

3.30 1.50 20 ระดับปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 8-12 (ตอ) 
ลําดับท่ี การยอมรับ 

มาตรฐาน ISO 19136 
X S.D. N ระดับการ

ยอมรับ 
13. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหเกิดผลดี

ตอการปฏิบัติงานมากกวาการจัดเก็บขอมูลในแบบเดิม 
3.29 1.29 21 ระดับปาน

กลาง 
14. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ไมเปนอุปสรรคในการ

ทํางานของทาน 
3.14 1.16 21 ระดับปาน

กลาง 
15. ทานทราบวาจะตองปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือใหสอดคลอง

กับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136  
3.00 1.50 20 ระดับปาน

กลาง 
16. ทานสามารถสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ไดงาย

และรวดเร็วเพราะขอกําหนดของมาตรฐานเขาใจงาย 
2.81 0.72 21 ระดับปาน

กลาง 
17. การสรางขอมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 19136 

ทําใหทานเกิดความยุงยากหรือเสียเวลาในการทํางาน 
2.60 1.82 20 ระดับปาน

กลาง 
18. ทานคิดวาการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 น้ันไม

เหมาะสมกับงานที่ทานรับผิดชอบอยู 
2.48 1.21 21 ระดับปาน

กลาง 
19. มาตรฐาน ISO 19136 เปนเรื่องที่ไมสะดวกตอการนํามา

ปฏิบัติจริง 
2.40 0.82 20 ระดับปาน

กลาง 
20. การใชมาตรฐาน ISO 19136 เปนอุปสรรคขัดขวางการ

ปฏิบัติงานของทาน 
2.05 0.77 20 ระดับนอย 
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ตารางท่ี 8-13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136  
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 

 
ลําดับท่ี บทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่มีหนาท่ีในการรับรอง

มาตรฐาน ISO 19136 
X S.D. N ระดับการ

ยอมรับ 
1. หนวยงานกลางควรมีหนาที่ในการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 
4.23 0.27 22 ระดับมาก 

2. หนวยงานกลางควรมีหนาที่ในการใหความรูเก่ียวกับการ
ใชงานมาตรฐาน ISO 19136 

4.23 0.27 22 ระดับมาก 

3. หนวยงานกลางควรมีหนาที่ในการแจงขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานที่เก่ียวของ 

4.23 0.27 22 ระดับมาก 

4. หนวยงานกลางควรมีหนาที่วิจัยและพัฒนามาตรฐาน ISO 
19136 สําหรับประเทศไทย 

4.18 0.33 22 ระดับมาก 

5. หนวยงานกลางควรมีหนาที่สงเสริมใหมีการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 ในวงกวางมากขึ้น   

4.14 0.30 22 ระดับมาก 

6. หนวยงานกลางควรมีหนาที่เปนตัวกลางในเผยแพร 
Application Schema เพ่ือนําไปสูการ เผยแพรขอมูล GML 

4.14 0.48 22 ระดับมาก 

7. หนวยงานกลางควรมีหนาที่ในติดตามขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการพัฒนาและการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 
และมาตรฐานที่เก่ียวของในระดับนานาชาติ 

4.09 0.36 22 ระดับมาก 

8.  หนวยงานกลางควรมีหนาที่เปนตัวกลางในสรางเครือขาย
ผูใชงานมาตรฐาน ISO 19136 

4.05 0.50 22 ระดับมาก 

9.  ควรมีการกําหนดหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการรับรอง
มาตรฐาน ISO 19136 

4.00 0.36 22 ระดับมาก 

10. หนวยงานกลางควรมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการใช
มาตรฐาน ISO 19136 

3.81 1.23 21 ระดับมาก 
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8.2.6 ขอเสนอแนะ 

 
สวนท่ี 2  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 
 
1. การทํามาตรฐาน  GML  ควรมีหนวยงานนํารอง หรือทดสอบการทํา  ISO 19136  เพื่อทดสอบ

การใชงานกอนท่ีจะเผยแพรไปยังทุกๆ หนวยงาน และควรมีการจัดอบรมหนวยงานท่ีจะจัดทํา
ISO 19136  เพื่อใหเขาใจ  schema  อยางชัดเจนเพื่อใหสามารถใชงาน  GML  ไดอยางถูกตอง
และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลไดจริง  และควรมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ และติดตาม
ความกาวหนาของการแลกเปล่ียนขอมูลแบบ  GML 

2. ควรมีการเพิ่มเติมการบัญญัติศัพท/ความหมายของคําศัพท  ใหเขาใจกอนท่ีจะเผยแพรเอกสาร
มาตรฐาน  

3. เร่ืองการทดสอบมาตรฐาน ควรเพิ่มเติมการอธิบายวิธีการทดสอบท่ีสามารถเห็นไดอยางเปน
รูปธรรมวาจะทําการทดสอบไดอยางไร เพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ไมใชเพียง
แคอธิบายวาให RUN ตาม  Suite  test  เทานั้น 

4. หนวยงานอุตุนิยมวิทยาจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ และบริหารขอมูล GIS ในรูปแบบ Shape 
file แตถามีการจัดแกในรูปแบบ  GML ได  คิดวาจะเปนประโยชนคือผูใชงานมากข้ึน 

5. การแลกเปล่ียนขอมูลไมไดข้ึนกับมาตรฐานของขอมูลเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนกับนโยบายของ
ฝายบริหาร , กฎระเบียบของกระทรวงดวย แตเหน็ดวยกับการมีมาตรฐานเดียวกนัท้ังประเทศ 

6. เนื่องจากทางหนวยงานมีการวิจัย และพัฒนาระบบงานซ่ึงอาจจะเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ  ดังนั้น 
อาจจะไดมีการพัฒนา Feature ใหมๆ เชน  Timer-dimension , 3D  เปนตน  จึงเห็นดวยท่ีวาควร
จะมีขอกําหนดใน ISO 19136  ท้ังหมดที่เปนภาษาไทยเนื่องจากทางหนวยงานยังไมไดใชภาษา 
GML ในการท่ีจะเผยแพรขอมูล ดังนั้นคําถามบางขออาจจะตองนําเอาเง่ือนไขในสวนนี้ไป
ประเมินผลรวมดวย 

7. ขอคําถามท่ีไมไดตอบเนื่องจากไมมีขอมูลสนับสนุน 
8. ขอคําถามตางๆ ในบางขอผูตอบแบบประเมินไมมีประสบการณกับเอกสารมาตรฐาน และ

ไมไดใชงานจึงตอบไมไดเปนสวนใหญ แตมีความเห็นอยางเปนกลาง และเปนบวกวาผูศึกษา
ไดทําดีท่ีสุดแลวเพื่อใหไดเอกสารมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด คงตองคอยใหมีการใชงานสักระยะหนึ่ง
คิดวาคงตอบมีคนตอบไดมากวานี้ ขอใหคณะผูวิจัยไดทําตามคําแนะนําจากผูฟงไปแกไข
เพิ่มเติมใหดีท่ีสุด 
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สวนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 
 

1. ควรระบุ/หรือใหแนวทาง เกี่ยวกับหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 
19136 วาควรจะเปนหนวยงานใด 

2. หนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 อาจไมใชหนวยงานเดียวกัน
ท้ังหมด 

3. ควรกําหนดถึงรายละเอียดวิธีการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 วาเปนอยางไร 
4. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ ISO  อ่ืนๆ ดวยนอกเหนือจาก ISO19136 
5. หนวยงานกลาง ควรทําหนาท่ีเปนผูใหความรูแกผูปฏิบัติตาม ในการจัดทําตามขอกําหนดท่ี

ยากแกการเขาใจ 
6. ควรแนะนําข้ันตอนในการปฏิบัติงานในการใชงาน  GML สําหรับผูปฏิบัติท้ังในการใชงาน

มากกวาการกําหนดสวนท่ีเปนภาษา GML ในการเรียน 
 

8.2.7 วิจารณผล 
 
จากการวิเคราะหผลการสํารวจการตอบแบบประเมินรวมกับการพิจารณาขอคําถาม และ

ขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปผลการสํารวจ ดังนี้  
 
 1. ดานการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 

จากการพิจารณาผลการสํารวจการตอบแบบประเมินของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมี
การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 ในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียรวม 3.30 และเม่ือพิจารณาการ
จัดลําดับการยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 เปนรายขอรวมกับการพิจารณาขอคําถาม และ
ขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา สามารถสรุปไดเปน 5 ประเด็น ดังนี้  
 
  1.) ดานการยอมรับการนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใชเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูล
ดานภูมิสารสนเทศ 

ผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางมีการยอมรับการนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใช
เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลดานภูมิสารสนเทศไดในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.76 และการใช
งาน ISO 19136 จะประสบความสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานโดยมีคาเฉล่ีย
รวม  4.50 
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  2.) ดานการยอมรับการนํามาตรฐาน ISO 19136 มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ผลการสํารวจพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการยอมรับการนํามาตรฐาน ISO 

19136 มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง เนื่องจากการแลกเปล่ียนขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศไมไดข้ึนกับมาตรฐานของขอมูลแคเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนกับนโยบายของฝายบริหาร 
และกฎระเบียบของกระทรวงอีกดวย  แตเห็นดวยวาควรมีการจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกันท้ัง
ประเทศ 
 
  3.) ดานการยอมรับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ฉบับภาษาไทย 

ผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางมีการยอมรับความสมบูรณของขอกําหนด
มาตรฐาน ISO 19136 ฉบับภาษาไทยในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.36 และเห็นดวยกับ
การจัดทําขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ฉบับภาษาไทย เนื่องจากสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานไดโดยมีความคิดเห็นวาในเบื้องตนควรมีการเพิ่มเติมการบัญญัติศัพท/ความหมาย
ของคําศัพท และรายละเอียดท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบันเชน Timer-dimension , 3D  
เปนตน    

สวนการกําหนด Core Schema ผูเขารวมสัมมนาเสนอแนะวาในระยะแรกใหยึด 
ตาม ISO ทุกอยาง เนื่องจากกลุมผูใชยังไมไดขยายตัวมากและยังมีประสบการณนอยจึงไมสามารถ
ใหขอมูลท่ีชัดเจนได หลังจากการศึกษาแลวควรมีการสนับสนุนการใชงานในรูปแบบตางๆ เชน 
การอบรมใหแกผูใชงาน และตองคอยใหมีการใชงานสักระยะหนึ่งเพื่อใหกลุมผูใชงานมีการ
ขยายตัว และมีประสบการณมากข้ึนก็จะทําใหเห็นวา schema ชุดไหนท่ีเกิดการใชบอย และชุดไหน
ท่ีไมไดใช ก็จะทําใหเกิด GML Profile for Thailand ข้ึนมา 

  
  4.) ดานการยอมรับเกี่ยวกับการเผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับการใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136  

ผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางมีการยอมรับวาควรจัดฝกอบรม และใหความรู
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 กอนการนําไปใชงานจริงในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.50 
เนื่องจากกลุมตัวอยางยังมีความรูความเขาใจ และยังไมมีประสบการณในการใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับบทบาทของหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 ซ่ึงเม่ือทําการจัดลําดับ และพิจารณาเปนรายขอพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาบทบาทหนาท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คือ หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีใน
การเผยแพร และประชาสัมพันธการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีใน
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การใหความรูเกี่ยวกับการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 และหนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการแจง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.23 (ตารางท่ี 8-7) 

 
  5.) การยอมรับเร่ืองการทดสอบมาตรฐานตาม Suite test  

ผลการพิจารณาขอเสนอแนะพบวา การทดสอบมาตรฐานตาม Suite test ยังทํา
ความเขาใจไดยาก ควรเพิ่มเติมการอธิบายวิธีการทดสอบท่ีสามารถเห็นไดอยางเปนรูปธรรม วาจะ
ทําการทดสอบไดอยางไร  เพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง   
 
 2. ดานบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน 
ISO 19136 ของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียรวม 4.11 โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยอยาง
มากวาควรมีการกําหนดหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 โดยมีคาเฉล่ีย
รวม 4.00 แตควรระบุ/หรือใหแนวทางเกี่ยวกับหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 
19136 วาควรจะเปนหนวยงานใด และหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 
อาจไมใชหนวยงานเดียวกันท้ังหมด และควรมีบทบาทหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 
1.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการเผยแพรและประชาสัมพันธการใช

งานมาตรฐาน ISO 19136 
2.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการใหความรูเกีย่วกับการใชงาน

มาตรฐาน ISO 19136 
3.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

มาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานท่ีเกีย่วของ 
4.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีวิจยัและพฒันามาตรฐาน ISO 19136 

สําหรับประเทศไทย 
5.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีสงเสริมใหมีการใชงานมาตรฐาน ISO 

19136 ในวงกวางมากข้ึน   
6.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีเปนตัวกลางในเผยแพร Application 

Schema เพื่อนาํไปสูการเผยแพรขอมูล GML 
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7.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนา และการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ
ในระดับนานาชาติ 

8.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีเปนตัวกลางในสรางเครือขายผูใชงาน
มาตรฐาน ISO 19136 

9.)  ควรมีการกําหนดหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน 
ISO 19136 

10.) หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการใชมาตรฐาน 
ISO 19136 

 
 

8.3 สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการคร้ังท่ี 3  
 

ประชุมสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา เร่ืองการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ  คร้ังท่ี 3 นั้นไดเชิญหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยเปาหมายของการจัดประชมสัมมนา 
คือ ตองการเผยแพรผลการศึกษา และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานภาษา GML  ทางคณะ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรไดเชิญผูท่ีเกี่ยวของท้ังส้ิน จํานวน 150 ทาน เพื่อนําสนอผล
การศึกษา และรวบรวมขอคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการใชงาน การจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลระบบภูมิสารสนเทศท้ังภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน ท้ังนี้การ
นําเสนอผลการศึกษาจะมุงเนนไปท่ีการนําเสนอรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ-ภาษา GML เพื่อ
สอบถาม และรับฟงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตอแนวคิดดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพการใชงาน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 
8.3.1 สถานท่ีเขารวมประชุม 
 
ณ แมจกิ 3 ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชัน  วนัศุกรท่ี 12  กันยายน 2551 
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8.3.2 ประเด็นขอซักถามจากการสัมมนา คร้ังท่ี 3 เพื่อการนําเสนอผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 8-14  ประเด็นขอซักถามจากการสัมมนา คร้ังท่ี 3 เพื่อการนําเสนอผลการศึกษา 

ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

มีประเด็นสงสัยในเ ร่ืองความจํา เปนของ
การศึกษามาตรฐาน วามีความจําเปนอยางไร
ท้ังๆท่ี โปรแกรมประยุกตตางๆ ไดมีสวนท่ีทํา
ใหแปลงขอมูลเหลานั้นอยูแลว 

จุดประสงคของการ ศึกษา  ตองการให ผู ท่ี
เกี่ยวของและมีโอกาสใชงานขอมูลในรูปแบบ 
ภาษา GML ไดรวมกันใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้ อหาของมาตรฐาน  และการประกาศใช
มาตรฐานซ่ึงจะเปน Profiles สําหรับประเทศไทย 
ดังนั้นถาพิจารณาถึงโปรแกรมประยุกตตางๆที่ทํา
หนาท่ีในการแปลงขอมูลก็จะไมเปนจุดหลักของ
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพียงแตผูวิจัยตองการให
เห็นตัวอยางการใชงานจริงเทานั้น 

โปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีใชในการแปลง
ขอมูลไมวาจะเปน SAFE FME SUITE หรือ 
OGr2OGR มีวิธีการแปลงขอมูลท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานของ GML Core Schema หรือไม 

จากการสํารวจคุณลักษณะของโปรแกรม
ประยุกตตางๆ ท่ีใชในการแปลงขอมูลผาน
เว็บไซตของ OGC พบวาโปรแกรมประยุกตท่ี
นํามาเปนตัวอยางนั้นเขาไดตามมาตรฐานของ 
OGC เพียงแตข้ึนอยูกับรุนของ GML ท่ีโปรแกรม
แปลงนั้นสามารถทําได 

การใชขอมูล GML ปจจุบันในกรณีสําหรับผูท่ี
ตองการเขียนขอมูลในรูปแบบ GML ควรเขียน
ขอมูลใน version ใดของ GML 

เนื่องจากปจจุบัน GML2 นั้นไดถูกยกเลิกและ
ทดแทนดวย GML3 แลว ผูพัฒนาควรนํา Core 
Schema ของ GML3 มาใชงานมากกวา  

การแปลงขอมูลระหวาง format ท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงปจจุบันมีการสูญเสียกันในระหวางการ
แปลงขอมูล และมีความสงสัยวาวัตถุประสงค
ของ GML ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหเปน 
interchange format file หรือไม 

ในวัตถุประสงคการใชงาน GML ไมไดออกแบบ
มาเพ่ือใหเปน interchange format file แต
อ อ ก แบบม า เ พื่ อ ใ ห เ ป น ข อ มู ล ท่ี สํ า ห รั บ
แลกเปล่ียนกันผานระบบเครือขาย  แตสามารถ
ประยุกตการใชงานให เปนรูปแบบกลางได
เชนกัน 

การแปลงขอมูลจาก GML ไปสูรูปแบบ File OGR2OGR จะรูจักรูปแบบขอมูลหรือลักษณะ
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ประเด็นซักถาม การตอบประเด็นซักถาม 

System อ่ืน มีการสูญเสียของขอมูลหรือไมเม่ือ
แปลงขอมูล เชนไปสู Mapinfo TAB หรือ 
Microstation DGN  

ขอมูลท่ีเปน GML2 ซ่ึงยังไมมีความซับซอนมาก
ในการจดัเก็บหรือสามารถเปนตัวแทน
คุณลักษณะหลายๆอยางไดเชน Topology, 
Coverage, Time เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบ 
file system ท่ีอยูปลายทางจะสนับสนุน
คุณลักษณะตางๆท่ี GML ทดแทนไดหรือไม 

มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง GML, KML, 
GeoRSS หรือไม 

การศึกษาไมไดศึกษาเชิงเปรียบเทียบอยางชัดเจน 
เพียงแตศึกษารูปแบบของภาษา KML และ 
GeoRSS เทานั้น เพื่อประกอบในรายงานผล
การศึกษา 

มีความเปนไปไดอยางไรที่ประเทศไทย
สามารถเสนอ GML Profiles ท่ีแตกตางจาก 
GML Core Schema ปจจุบันท่ีมีอยูและนําไป
ปรับการอานไดของโปรแกรมประยุกต
ทางดาน GIS ท่ีมีอยูในตลาด 

มีความเปนไดในกรณีท่ีเราสามารถทําให OGC 
เห็นความความสําคัญของความแตกตางของ 
Profiles ท่ีประเทศไทยจัดทําข้ึน และหลังจากนั้น
โปรแกรมประยุกตตางๆกจ็ะปรับเขาสู GML 
Profiles ท่ีประเทศไดเสนอ 

มีการศึกษาการใชงานภาษา GML เพื่อการ
เผยแพรในประเทศไทยหรือไม  

ปจจุบันพบวาในประเทศไทยยังไมการใชงาน
ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บหรือแลกเปล่ียนขอมูล 
แตอาจจะมีรูปแบบของภาษา XML รูปแบบอ่ืนท่ี
มีการใชงานอยู ซ่ึงไมไดเปนไปตามมาตรฐาน
ภาษา GML 

 



 
 
 
 
บรรณานุกรม 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language 

187 

 
บรรณานุกรม 

 
ชัยยา กงศรี และวิวฒัน หาญจิต. (2549).  จีไอเอส-เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน. [ออนไลน] 

สืบคนจาก: http://www.ce.kmitl.ac.th/project/display1.php?id1=456. 
ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และประภัทร รุงเรืองอนันต. (2547).  ระบบใหบริการระบุตําแหนง โดยใช

ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส.  [ออนไลน] สืบคนจาก: 
http://www.ce.kmitl.ac.th/project/display1.php?id1=339. 

ธิมาพร พงษรัตน, นัฐพล ภคพงศพันธุ และวิศิษฏ หิรัญกิตติ.  (2546). ระบบใหบริการแผนท่ีบนเวบ็
และพีดเีอ. [ออนไลน] สืบคนจาก: http://www.ce.kmitl.ac.th/project/display1.php?id1=247. 

สมจิตร อาจอินทร และคณะ. (2551?).  โครงการการบูรณาการสารสนเทศ GIS และ Non-GIS โดย
ใช GML+SVG. [ออนไลน] สืบคนจาก: http://202.28.94.50/Lab/siti/index.php? 

 choice=research&t_select=10&topicid=11&projectid=89. 
Andrew Woolf. and other. (2004). Climates Science Modelling Language :tandards -Based 

Markup for Metocean Data. [Online]. Available: http://ndg.nerc.ac.uk/csml/. 
Chang-Won Jeong. and other. (2004).  Development of LBS Application using GML.  [Online]. 

Available: www.gmldays.com/gml2004/papers/GML_LBS-Chonbuk.pdf. 
Chin-Lung Chang. and other. (2005).  Experience in Building The GML-based Interoperable 

Geo-spatial Systems. [Online]. Available: http://www.iis.sinica.edu.tw/~trc/public/ 
 publications/gml05/. 
Do-Hyun Kim. and other. (2004). Traffic and Tracking Web Service Based On GML And 

Interoperability. [Online]. Available: www.gmldays.com/gml2004/papers/ 
 Traffic_GML-Do-Hyun-Kim.pdf. 
Dong-Suk Hong. and other. (2007). Development of an Efficient Conversion System for GML 

Documents. [Online]. Available: http://www.springerlink.com/index/ 
 y35j112r83457k04.pdf. 
Eun-Ha Song. and other. (2007). Visualization of GML Map Using 3-Layer POI on Mobile 

Device. [Online]. Available: www.springerlink.com/index/j71167pm8u185143.pdf. 
Geography Markup Language. (2007). [Online]. Available: http://www.opengeospatial.org/ 
 standards/gml. 



 
 
 
 
บรรณานุกรม 

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language 

188 

 
 
ISO/TC211. (2003). ISO 19107:2003 Geographic information -- Spatial schema. International 

Organization for Standardization. 
ISO/TC211. (2002). ISO 19108:2002 Geographic information -- Temporal schema. International 

Organization for Standardization. 
ISO/TC211. (2005). ISO 19109:2005 Geographic information -- Rules for application schema. 

International Organization for Standardization. 
ISO/TC211. (2005). ISO 19118:2005  Geographic information – Encoding. International 

Organization for Standardization. 
ISO/TC211. (2005). ISO 19128:2005 Geographic information -- Web map server interface. 

International Organization for Standardization. 
ISO/TC211 (2007). ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language 

(GML). International Organization for Standardization. 
ISO/TC211 (2008). ISO/CD 19142 Geographic information -- Web Feature Service. International 

Organization for Standardization. 
ISO/TC211. (2005). ISO/TS 19103:2005 Geographic information -- Conceptual schema 

language. International Organization for Standardization. 
Mehdi Essid. and other. (2004). Query Processing in a Geographic Mediation System. [Online]. 

Available: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1032239. 
Omar Boucelma. and other. (2003). The VirGIS WFS-Based Spatial Mediation System. [Online]. 

Available: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=956863.956933. 
Radboud Winkels. and other. (2007). Legal Atlas: Access to Legal Sources through Maps. 

[Online]. Available: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1276324. 
Yuzhen Li1. and other. (2005). GML Storage: A Spatial Database Approach. [Online]. Available: 

http://www.springerlink.com/index/1tf5ve11u7evpurq.pdf. 
 
 
 



 
 
 
 
อภิธานศัพท (Glossary)   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิธานศัพท (Glossary) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อภิธานศัพท (Glossary)   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

190 

1. application schema……………………… แบบแผนความคิดสําหรับขอมูลท่ีจําเปนใน
โปรแกรมประยุกตหนึ่ง หรือมากกวา  

2. attribute <XML> ……………………… คาของช่ือท่ีเปนคูท่ีบรรจุใน element  
3. child element <XML>…………………… element  ท่ีอยูติดกับ element  บรรพบุรุษ 
4. composite curve………………………… ลําดับของเสนโคง โดยแตละเสนโคง (ยกเวน

เสนแรก) เร่ิมจากจุดจบของเสนโคงกอนหนา ใน
ลําดับ [ISO 19107]  

5. composite solid…………………………. เซตท่ีเช่ือมตอกันของ solids ท่ีอยูติดกันและมี
ขอบเขตพ้ืนผิวท่ีใชรวมกัน [ISO 19107]  

6. composite surface……………………… เซตท่ีเช่ือมตอกันของพื้นผิว ท่ีอยูติดกัน และมี
ขอบเขตเสนโคงท่ีใชรวมกัน  [ISO 19107]  

7. coordinate………………………………. หนึ่งในลําดับของจํานวน  n  จํานวน แสดง
ตําแหนงของจุด ใน n มิติ   [ISO 19111]  

8. coordinate reference system…………….. ระบบอางอิงสวนประกอบเกี่ยวของกับวัตถุโดย
ระบบอางอิง [ISO 19111] 

9. coordinate system ……………………… เซตของกฏทางคณิตศาสตรสําหรับอธิบายพิกัด
ไวทําอยางไรถึงจะกําหนดจุดได [ISO 19111]  

10. coordinate tuple…………………………. เซตของตัวแปลประกอบดวยลําดับของพิกัด   
[ISO 19111]  

11. coverage ……………………………….. feature เปนตัวแสดงฟงกชันท่ีคืนคาจาก range 
สําหรับทุกตําแหนงโดยตรงภายในโดเมน 
spatiotemporal  [ISO 19123]  

12. curve……………………………………. หนึ่งมิติของ geometric primitive แสดง
ภาพตอเนื่องของเสน [ISO 19107] 

13. datum…………………………………… พารามิเตอร หรือเซตของพารามิเตอรใหคําจํากัด
ความตําแหนงของจุดกําเนิด  สเกล  และทิศทาง 
ของระบบสวนประกอบ [ISO 19111] 

14. element <XML> ……………………….. ร า ย ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง เ อ ก ส า ร   XML  
ประกอบดวย Child element, attribute และ
ลักษณะพิเศษของขอมูล 
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15. face……………………………………… สองมิติของ topological primitive  [ISO 19107]  
16. feature…………………………………… นามธรรมของส่ิงตางๆ บนโลก [ISO 19101] 

หมายเหตุ  feature หมายถึงส่ิงท่ีเกิดในฐานะ 
type หรือ instance   Feature  type หรือ feature 
instance ควรถูกใชในเหตุการณท่ีเจาะจงเพียง
หนึ่งเดียวเทานั้น 

17. geodetic datum …………………………. ตัวเลขอธิบายความสัมพันธของ 2 หรือ 3 มิติ
ระบบ coordinate  ไปยังโลก  [ISO 19111]  

18. geometric object…………………………. วัตถุเชิงพื้นท่ีแสดงเซตของรูปเรขาคณิต [ISO 
19107] 

19. geometric primitive………………………. วัตถุท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตแสดง element  ของ  
single, connected, homogeneous   [ISO 19107]  

20. GML application schema………………… application schema เขียนใน XML Schema 
ตามกฎท่ีเจาะจงในมาตรฐานระหวางประเทศ  

21. GML document…………………………. เอกสาร XML  พรอมกับ  root element เปนสวน
หนึ่งของ element  AbstractFeature, พจนานุกรม
หรือ TopoComplex ใน GML schema หรือ 
element  ใดๆ สําหรับการแทนกันในกลุมของ
element ใด element หนึ่ง 

22. GML profile…………………………….. เซตยอยของ GML schema 
23. GML schema…………………………… schema components ใน XML namespace 

"http://schema.opengis.net/gml/3.2" เหมือนการ
กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ 

24. Grid……………………………………... เครือขายประกอบดวยเซตของเสนโคง  มากกวา
หรือเทากับสองเซต ในสมาชิกของแตละเซต 
intersect สมาชิกของแตละเซตใน algorithmic 
way  [ISO 19123] 

25. line string……………………………….. เสนโคงประกอบดวย  straight-line segments  
26. namespace <XML>……………………… collection ของช่ือบงช้ีโดย URI reference ซ่ึงถูก

ใชในเอกสาร XML  ในฐานะช่ือของ element 
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และช่ือของ attributes [W3C XML 
Namespaces] 

27. node…………………………………….. ศูนยมิติของ  topological primitive  [ISO 19107]  
28. point…………………………………….. ศูนยมิติของ geometric primitive แสดงตําแหนง 

[ISO 19107]  
29. polygon…………………………………. พื้น ผิว ท่ีราบเ รียบถูกกํ าหนดโดยขอบเขต

ภายนอกหนึ่งขอบเขตและขอบเขตภายในท่ี
เทากับศูนยหรือมากกวา 

30. schema <XML Schema>………………… collection ของ schema components ภายใน 
namespace ท่ีเหมือนกัน ตัวอยาง Schema 
components ของ W3C XML Schema คือ types, 
element ,  attributes , group 

31. schema document <XML Schema>…… เอกสาร XML บรรจุการอธิบาย schema 
component  และการประกาศ 

32. surface………………………………….. สองมิติของ geometric primitive  แสดงภาพ
ภูมิภาคของพื้นราบท่ีตอเนื่อง 

33. topological object……………………….. วัตถุเชิงพื้นท่ีแสดงลักษณะเดนเชิงพื้นท่ีซ่ึงเปน
คาคงที่ภายในการเปล่ียนแปลงรูปรางอยาง
ตอเนื่อง [ISO 19107] 

34. UML application schema………………. Application Schemaเขียนใน UML ตามท่ีกลาว
ไวใน  ISO 19109 

35. Uniform Resource Identifier (URI) ……… ตัวบงช้ีท่ีมีลักษณะเฉพาะสําหรับทรัพยากร  ดู
โครงสรางใน IETF RFC 2396  
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ภาคผนวก ก 
การศึกษาเบือ้งตน ISO 19128 Geographic information – Web Map server interface 
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การศึกษาเบ้ืองตน: มาตรฐาน ISO 19128 
 

1. รายละเอียดเบื้องตนของมาตรฐาน ISO 19128 
ในการศึกษาเบ้ืองตนคร้ังนี้ ไดสรุปเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface  
 

2. มาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface 
การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19128: Web Map Server Interface สามารถสรุปสาระสําคัญของ
มาตรฐานดังกลาว ดังนี้ 
 1) คํานํา (Forward) และบทนํา (Introduction) 
 2) มาตรา 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
 3) มาตรา 2 การไดมาตรฐาน (Conformance) 
 4) มาตรา 3 รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 
 5) มาตรา 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 
 6) มาตรา 5 คํายอ (Abbreviated terms) 
 7) มาตรา 6 องคประกอบข้ันพื้นฐานในการบริการ (Basic service elements) 
 8) มาตรา 7 การจัดทํา Web map service (Web map service operations) 
 9) ภาคผนวก A ชุดทดสอบการไดมาตรฐาน (Conformance tests) 
 10) ภาคผนวก B คํานิยาม CRS (CRS definitions) 
 11) ภาคผนวก C การจัดการขอมูลหลายมิติ (Handling multi-dimensional data) 
 12) ภาคผนวก D โครงสราง Web map service ตามมาตรฐาน ISO 8601:2000 (Web map 
service profile of ISO 8601:2000) 
 13) ภาคผนวก E โครงสรางภาษา XML (XML Schemas) 
 14) ภาคผนวก F แบบจําลอง UML (UML model) 
 15) ภาคผนวก G ตัวอยาง Web Mapping (Web mapping examples) 

 โดยเนื้อหาแตละสวน สามารถสรุปไดดังนี้ 
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คํานํา (Forward) และบทนํา (Introduction) 

ISO: The international organization for standardization เปนหนวยงานในการจัดเตรียม
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยคณะกรรมการทางเทคนิคดานภูมิสารสนเทศ ไดจัดทํามาตรฐาน 
ISO 19128 จากเอกสารของ Open Geospatial Consortium (OGC) 

webท่ีใหบริการแผนท่ี (WMS) ผลิตแผนท่ีตามการอางอิงของขอมูลการเคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
ขอมูลทางภูมิศาสตร  มาตรฐานสากลนี้ไดใหความหมายของคําวาแผนท่ีวา การบรรยายภาพลักษณะ
ทางภูมิศาสตรแนะนําใหใชไฟลภาพแบบดิจิตัลอยางเหมาะสมกับการแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร  
แผนท่ีไมเปนขอมูลของตัวมันเอง โดยท่ัวๆ ไปWMS ผลิตแผนท่ีนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ 
อยางเชน PNG, GIF หรือ JPEG หรือบางคร้ังบางคราวเนื่องจาก Vector-based graphical ข้ันพื้นฐาน
ใน  Scalable Vector Graphic (SVG) หรือ Web Computer Graphic Metafile (Web CGM) 

WMS จะผลิตแผนท่ีใหเปนรูปภาพใน รูปแบบ: PNG, GIF หรือ JPEG หรือถาเปนขอมูล
เวกเตอร (Vector) จะอยูในรูปแบบของ Scalable Vector Graphic (SVG) ซ่ึงเปนเวกเตอรกราฟกท่ี
ใชในการแสดงผลภาพบนอินเตอรเน็ต (กําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน) หรือ Web Computer Graphic 
Metafile (Web CGM) 

ขอกําหนดใน WMS ประกอบดวยการทํางานหลัก 3 ประการ คือ 
 การใหบริการขอมูล Metadata 
 การใหบริการภาพแผนท่ี และขอมูลแบบหลายมิติ 
 การใหบริการขอมูลเฉพาะท่ีตองการใหแสดงบนแผนท่ี 

WMS สามารถปฏิบัติเรียกรองใหใชเวปมาตรฐานตัวคนโดยสงความตองการในแบบฟอรม
ของ URL (Uniform Resource Locators) ซ่ึง URL จะทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บท้ังขอมูลแผนท่ี ระบบพิกัด
อางอิงและผลลัพธ (Output) ในกรณีท่ีผูใช มีการรองขอแผนท่ีมากกวา 2 แผน ท่ีอยูในพิกัดเดียวกัน  

ผูใชสามารถซอนทับแผนท่ี (Overlay) เหลานั้น เขาดวยกันได นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีผูใช
จากหลายเซิรฟเวอรมีการรองขอแผนท่ีเดียวกัน WMS สามารถกระจายแผนท่ีเหลานั้นไปยังผูใชแต
ละคน เพื่อใหสรางแผนท่ีตามท่ีผูใชตองการได 
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มาตรา 1  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
มาตรฐานสากลน้ีระบุลักษณะการทํางานของบริการที่ผลิตแผนท่ีอางอิงท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีจากขอมูลภูมิสารสนเทศ มีการระบุข้ันตอนท่ีจะแกไขการบรรยายของแผนท่ี
ท่ีนําเสนอโดยเซิรฟเวอรท่ีจะแกไขแผนที่ และคนหาเซอฟเวอรท่ีเกี่ยวกับฟเจอรท่ีแสดงบนแผนท่ี 
มาตรฐานสากลน้ีสามารถประยุกตใหแสดงดวยภาพแบบจําลองของแผนท่ีในรูปแบบกราฟฟค มัน
ไมสามารถท่ีประยุกตใหแกไขขอมูลฟเจอรท่ีมีอยูจริง หรือคาขอมูล coverage ได  
 
มาตรา 2  การไดมาตรฐาน (Conformance) 

การไดมาตรฐาน WMS จะตองกําหนดใหมี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาองคประกอบข้ัน
พื้นฐานของ WMS และระบบการสืบคนของ WMS สําหรับไคลแอนท (Client) และเซิรฟเวอร 

2.1) องคประกอบขั้นพื้นฐานของ WMS  
ควรรองรับการทํางานในองคประกอบตางๆ ของการบริการข้ันพื้นฐาน (มาตรา 6) การ

ทํางานของ Get Capabilities (มาตรา 7.2) และการทํางานของ GetMap (มาตรา 7.4) เพื่อใหไดภาพ
แผนท่ี ดังนั้น ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ตองผานขอกําหนด A.1 ท่ีกําหนดไวในชุดทดสอบใน
ภาคผนวก A 
 

2.2) ระบบการสืบคนของ WMS  
ควรรองรับความตองการท้ังหมดจากองคประกอบข้ันพื้นฐานของ WMS ได และควร

รองรับการทํางานของ GetFeatureInfo ดวย (มาตรา 7.4) ดังนั้น ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน ตองผาน
ขอกําหนดท้ังหมดท่ีกําหนดไวในชุดทดสอบในภาคผนวก A 
 
มาตรา 3  รายการเอกสารอางอิง (Normative References) 

รายการเอกสารอางอิงตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาที่มาตรฐานฉบับนี้ ใชอางอิงในสวนท่ีเปนเนื้อหา
สําคัญของมาตรฐาน ไดแก 

  EPSG (February 2003), European Petroleum Survey Group Geodesy 
Parameters, Lott, R., Ravanas, B.,Cain, J.,Simonson, G, and Nicolai, R., eds., available at 
http://www.epsg.org/ 
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  IETF RFC 2045 (November 1996), Multipurpose Internet Mail Extensions 
(MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, Freed, N. and Borenstein N., eds., 
available at http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt 

  IFTF RFC 2396 (August 1998), Uniform Resource Identifiers (URL): Generic 
Syntax, Berners-Lee, T., Fielding, N., and Masinter, L., eds., available at 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt 

  IFTF RFC 2616 (June 1999), Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1, Gettys, 
J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L.,Leach, P., and Berner-Lee, T., eds., available at 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt 

  ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information 
interchange – 

 Representation of dates and times 

  ISO 19111, Geographic information – Spatial referencing by coordinates 

  ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata 

  UCUM, Unified Code for Units of Measure, Schadow, G. and McDonald, C.J. 
(eds.), version 1.5 http://aurora.regenstrief.org/UCUM/ucum.html 

  XML 1.0, Extensible Markup Language (XML) 1.0, World Wide Web 
Consortium Recommendation, Bray, T.,Paoli, J., Sperberg-McQueen, C.M., and Maler, E.,eds., 
available at http://www.w3.org/TR 
  XML Schema, XML Schema Part 1: Structures, World Wide Web Consortium 
Recommendation, Thompson, H.S., Beech, D., Maloney, M., and Mendelsohn, N., eds., available 
at http://www.w3.org/TR 
 
มาตรา 4  คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) 

รายการคําศัพทตางๆ ท่ีใชในมาตรฐานน้ี พรอมท้ังคําอธิบายความหมายของคําศัพท  
4.1) Client 

เปนลูกขาย สําหรับผูใชระบบปฏิบัติการจากเซิรฟเวอร 
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4.2) Coordinate reference system  
คือ ระบบการอางอิงตําแหนงของโลกโดยใชพื้นหลักฐานอางอิง (Datum) [ISO19111] 

4.3) Coordinate system  
คือ ระบบพิกัดท่ีใชในการบอกตําแหนง [ISO19111] 

4.4) Geographic information  
คือ ขอมูล หรือปรากฏการณตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกับท่ีต้ังบนพ้ืนผิวโลก [ISO19101] 

4.5) Interface  
คือ ช่ือของปฏิบัติการนั้นมีลักษณะเดนเปนรูปธรรม [ISO19119] 

4.6) Layer  
 คือ ช้ันขอมูลทางภูมิศาสตร ท่ีตองการเรียกมาแสดงเปนแผนท่ี (Map) ผานทาง

เซิรฟเวอร  
4.7) Map  
 เปนการแสดงขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบของขอมูลภาพดิจิตอลบนหนาจอ

คอมพิวเตอร 
4.8) Operation  
 ระบบปฏิบัติการท่ีเนนในเร่ืองการเปล่ียนแปรวัตถุ หรือเรียกคืนขอมูล [ISO19119] 
4.9) Portrayal  
 คือ การแสดงขอมูลเปนภาพ [ISO19117] 
4.10) Request  
 คือ การรองขอผานระบบปฏิบัติการจากไคลแอนท 
4.11) Response  
 คือ ผลลัพธจากการปฏิบัติการ จากเซิรฟเวอรกลับไปยังไคลแอนท  
4.12) Server  
 คือ คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการบริการ 
4.13) Service  
 คือ สวนการทาํงานท่ีใหบริการผานตัวเช่ือมโยง (Interfaces) [ISO14252] 
4.14) Service metadata  
 คือ ขอมูล Metadata ของขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีอยูในเซิรฟเวอร  
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มาตรา 5  คํายอ (Abbreviated terms) 

CDATA  XML Character Data 
CRS   Coordinate Reference System 
CS   Coordinate System 
DCP   Distributed Computing Platform 
DTD   Document Type Definition 
EPSG   European Petroleum Survey Group 
GIF   Graphics Interchange Format 
GIS   Geographic Information System 
HTTP   Hypertext Transfer Protocol 
IANA   Internet Assigned Numbers Authority 
IERS   International Earth Rotation Service 
IETF   Internet Engineering Task Force 
ITRF   International Terrestrial Reference Frame 
ITRS   IERS Terrestrial Reference System 
JPEG   Joint Photographic Experts Group 
MIME   Multipurpose Internet Mail Extensions 
NAD   North American Datum 
OGC   Open GIS Consortium 
PNG   Portable Network Graphics 
RFC   Request for Comments 
SVG   Scalable Vector Graphics 
UCUM   Unified Code for Units of Measure 
URL   Uniform Resource Locator 
WebCGM  Web Computer Graphic Metafile 
WCS   Web Coverage Service 
WFS   Web Feature Service 
WGS   World Geodetic System 
WMS   Web Map Service 
XML   Extensible Markup Language 
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มาตรา 6  องคประกอบขั้นพืน้ฐานในการบริการ (Basic service elements) 

 6.1) บทนํา (Introduction) 
  มาตรานี้ อธิบายหลักเกณฑในการจัดทํา Web Map Server  
 
 6.2) เวอรชั่น และขอตกลง (Version numbering and negotiation) 

  6.2.1) รูปแบบเวอรชั่น (Version number form and value)  
   ในการจัดทํา Web Map Service ตองมีการกําหนดเวอรช่ันของโปรโตคอล 
(Protocol version number) ในการกําหนดรูปแบบเวอรช่ันจะประยุกตจากโครงสรางของขอมูล 
XML และการรองขอแบบเขารหัส (Encoding)ซ่ึงกําหนดในมาตรฐานสากลนี้ รูปแบบของตัวเลข
จะประกอบไปดวยจํานวนเต็ม 3 ตัวท่ีไมติดลบซ่ึงแยกสวนโดยใชจุดทศนิยมในรูปแบบ X.Y.Z  
ตัวเลขในคา Y และ Z จะตองมีคาไมเกิน 99 สําหรับเวอรช่ันของมาตรฐานน้ี ควรใชคา “1.3.0” เชน
เดียวกับเวอรช่ันของโปรโตคอล 

  6.2.2) การเปล่ียนแปลงเวอรชั่น (Version number changes)  
  เวอรช่ันของโปรโตคอล ท่ีจะเปล่ียนแปลงจะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขมาตรฐาน ซ่ึง
ในการกําหนดเวอรช่ัน  ตัวเลขจะเพิ่มข้ึนสมํ่าเสมอจะตองไมมากไปกวาจํานวนเต็ม 3 ตัวซ่ึงแยก
สวนโดยจุดทศนิยม  กับควรคํานึงถึงตัวเลขตัวแรกเปนสําคัญ  ชองวางอาจจะอยูในลําดับของตัวเลข 
ตัวเลขบางตัวอาจจะแสดงถึงรูปแบบของโครงราง  เซิรฟเวอร และไคลเอนตท้ังหลายไมตองการท่ี
จะรองรับขอกําหนดท้ังหมด แตจะตองทําตามขอตกลงตามกฎท่ีตํ่ากวา 

  6.2.3) ตําแหนงของเวอรชั่น (Appearance in requests and in service metadata)  
  ตัวเลขรูปแบบใหม ควรปรากฏอยางนอย 2 แหง คือ ในสวนการบริการขอมูล
อรรถาธิบาย (Service Metadata) และในสวนรายช่ือของไคลแอนท ท่ีรองขอมายังเซิรฟเวอร เวอร
ช่ันท่ีปรากฏในไคลแอนท ควรจะตรงกับเวอรช่ันท่ีทางเซิรฟเวอรประกาศไว (ยกเวนมีการตกลง
อ่ืน) เซิรฟเวอรหนึ่งๆ อาจรองรับการใชงานในหลายเวอรช่ันได 

  6.2.4) ขอตกลงการใชเวอรชั่น (Version number negotiation)  
  ผูใชบริการ WMS อาจจะมีขอตกลงกับเซิรฟเวอรเพื่อกําหนดเวอรช่ันของโปรโตคอล
รวมกัน โดยในการดําเนินการจะใช Getcapabilities (อธิบายในมาตรา 7.2) การใหบริการขอมูล 
Metadata ควรแสดงวาเปนเวอรช่ันของโปรโตคอลรุนใด และควรทําตามโครงสรางภาษา XML 
(XML DTD or Schema) ท่ีกําหนดไวในเวอรช่ันนั้น สวนการแสดงผลลัพธจากการรองขอ ไมควร
กําหนดเพียงเวอรช่ันเดียว แตเซิรฟเวอร ควรจะตอบกลับดวยเวอรช่ันสูงสุดท่ีสามารถรองรับ 
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(Support) ได และถาเซิรฟเวอรไมสามารถรองรับเวอรช่ันท่ีรองขอมาได เซิรฟเวอรควรจะแสดงผล
เวอรช่ันท่ีเซิรฟเวอรสามารถรองรับไดตามขอตกลง ดังนี้ 
   1. ถามีรูปแบบท่ีไมทราบคาวามีคาสูงกวา หรือตํ่ากวารูปแบบท่ีรองรับ เซิรฟเวอร
จะตองสงเวอรช่ันท่ีสูงกวา มันจะรองรับการรองของรูปแบบท่ีตํ่ากวา 
   2. ถารูปแบบท่ีทราบตํ่ากวาการรองขอของเซิรฟเวอร  เซิรฟเวอรควรจะสงเวอรช่ัน
ตํ่าสุดท่ีเซิรฟเวอรมี กลับไปยังไคลแอนท  
   3. เม่ือเวอรช่ันท่ีสงไปจากเซิรฟเวอรไมรองรับการทํางานของไคลแอนท ผูใช
อาจจะยุติการทํางาน หรือสงคํารองขอมาใหม 
 

6.3) หลักในการรองขอดวย HTTP (General HTTP request rules) 

6.3.1) บทนํา (Introduction) 
  มาตรฐานนี้กําหนดวิธีดําเนินการของ Web map service สําหรับระบบการ

ประมวลผลแบบกระจายฐาน (Distributed computing platform: DCP) ท่ีรองรับเซิรฟเวอรผาน
อินเตอรเน็ตท่ีมีการติดต้ัง Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลแบบออนไลน 
(Online resource) ท่ีมีหนวยการทํางานรองรับเซิรฟเวอรท่ีถูกระบุโดย HTTP Uniform Resource 
Locator (URL) HTTP ท่ีรองรับการรองขอ มี 2 วิธี คือ GET และ POST 

6.3.2) ตัวอักษรที่ไมควรใชใน HTTP GET URLs (Reserved characters in 
HTTP GET URLs) 

การกําหนด URL ไมควรใชตัวอักษรท่ีเปนเหมือนสัญลักษณ และตัวอักษรท่ีไม
ขัดแยงกับขอกําหนด ในมาตรฐานน้ี ไดมีการกําหนดไมใหใชตัวอักษรตอไปนี้ในสวนของการเรียก
คืน (Query) ของWMS  

  6.3.3) HTTP GET 

  WMS จะตองรองรับวิธีการ GET ของ HTTP PROTOCAL ( IETF RFC 2616 ) 
การรองขอดวย HTTP GET คือ ขอความท่ีเรียบเรียงข้ึน ประกอบดวยช่ือโฮสของโปรโตคอล 
(Protocol host name หรือ numeric address) หมายเลขพอรท (อาจจะมีหรือไมก็ได) เคร่ืองหมาย
คําถาม (Question Mark: “?”) และอาจจะมีพารามิเตอรเฉพาะของแตละเซิรฟเวอรตอทาย โดยถามีตอง
ปดทายดวยเคร่ืองหมาย “&” โดยทั้งหมดนี้เรียกวา URL Prefix ซ่ึง Prefix จะเปนตัวจําแนก หรือ
ระบุแตละ network address ของขอความท่ีรองขอ 
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   มาตรฐานน้ี กําหนดในสวนของการเรียกคืนใหมีการผนวก URL Prefix เพื่อความ
สมบูรณของขอความที่รองขอ ในแตละพารามิเตอรตองกําหนดช่ือ (Name) และคา (Value) ตามท่ี
มาตรฐานน้ีกําหนด หรือไคลแอนท สามารถเลือกใชตามขอมูล Metadata ได 
 

สําหรับรูปแบบของสวนการเรียกคืน (Query) ไคลแอนท สามารถเติมพารามิเตอร
ท่ีจําเปนในลักษณะคูของช่ือและคา (Name/ Value pairs) “name=value&” การรองขอดวย HTTP GET 
จะทําการเขารหัสท่ีประกอบเปน URL ตรงไปยังเซิรฟเวอร และไคลแอนทจะไดรับชุดขอมูลตอบ
กลับมาจากเซิรฟเวอรนั้น 

ตารางท่ี 1 ความหมายของตวัอักษรท่ีใชในการเรียกคืนของ WMS 

ตัวอักษร ใชสําหรับ 
? การแยกตัวอักษรเริ่มตนของการเรียกคืน 
& การแยกพารามิเตอรตัวอักษรของการเรียกคืน 
= การแยกช่ือและคาของพารามิเตอร 
, การแยกระหวางคาที่อยูในรายช่ือของพารามิเตอร (เชน BBOX, LAYERS 

และ STYLES ใน GetMap 
+ การเวนวรรค 

   
 

ตารางท่ี 2 โครงสรางของการรองขอจาก WMS โดยใช HTTP GET 

URL Component คําอธิบาย 
http://host[:port]/path[?{name[=value]&}] การทํางานของ URL Prefix [ ] มีคา 0 และ 1 ขึ้นกับสวน

ที่ตองการเลือก { } มีคา 0 หรือมากกวา 
name=value& ลักษณะคูของช่ือและคา 

   

   6.3.4) HTTP POST 

    WMS อาจจะรองรับ’’POST’’  วิธีของ HTTP PROTOCAL ( IETF RFC 2616) 
แหลงขอมูลURL มีจุดมุงหมายสําหรับ HTTP POST เปนการรองขอท่ีมีความสมบูรณ และถูกตอง ซ่ึง
อนุญาตใหใชกับ IETF RFC 2396 ซ่ึงในแตละการรองขอจะสงผานตัวแปรในรูปของขอความ POST 
WMS  จะตองไมเปนการเพ่ิมคาตัวแปรเปนการเพ่ิมในคําส่ัง URL ของเปาหมาย คือ การทําใหการรอง
ขอมีผลเม่ือไหรท่ีมีการ POST เปนการใชขอความการรองขอเปนการบงบอกถึง XML  
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 6.4) หลักในการตอบรับดวย HTTP (General HTTP response rules) 
   เม่ือไดรับการรองขอจากไคลแอนท เซิรฟเวอรจะสงผลตอบรับตามการรองขอนั้นๆ อยาง
เหมาะสม จําเปนตองรองขอรายละเอียดในมาตรา 7 ของมาตรฐานนี้ หรือการสงบริการอาจมีการ
ยกเวนถาไมมีการตอบสนอง เพียงแตในกรณีของการตกลง SERVER อาจมีการเสนอผลที่ตางกัน 
SERVER จะสง HTTP ขอความโดยตรง  URL ที่สมบูรณนั้นเปนความแตกตางจากการรองขอ   URL 
นั้นจะตัดสินโดย CLIENT    
  เหตุผลตรงๆ ของ HTTP. คือการแจกจาย HTTP.ใหม สําหรับการรองขอ URL ใหม ในทาง
ปฎิบัติกําลังพูดถึงผลท่ีตามมาสําเร็จ เม่ือไรที่SERVERมีการตอบรับตอบรับกับ WMS 
 

  ในข้ันสุดทายของการตอบรับ คือ การตอบรับของ WMS นั้นถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับ
การรองขอต้ังแตแรกเร่ิม 
 

 การตอบสนองของวัตถุเปนไปอยางเหมาะสม MIME ประเภท (IETF RFC 2045) นั้น
สําหรับวัตถุ ในบัญชีรายช่ือของ MIME แบบธรรมดาท่ีใชบนอินเตอรเนท คือ การคงไวโดย 
IANA[2]  ยอมใหการตอบสนองการปฏิบัติการ และยกเวนการใหบริการที่ตํ่ากวา   โครงสราง
พื้นฐานของ  MIME  เปนตัวอักษรซ่ึงมีรูปแบบ คือ  
 
 
 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มพารามิเตอรใน MIME ได ซ่ึงจะมีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
เซิรฟเวอรอาจจะรวบรวมพารามิเตอรของ MIME ท้ังหมด เพื่อรองรับการแสดงผล (Output) ทุก
รูปแบบ 
 

  การตอบสนองของวัตถุจะตองไปกับ HTTP อ่ืนๆ มีรูปแบบอยางเหมาะสม และมี
ขอบเขตท่ีเปนไปได เฉพาะในการส้ินสุด และการปรับปรุงข้ันสุดทาย ซ่ึงคําแนะนําท่ีสําคัญสําหรับ 
caching  ความยาวท่ีประกอบอาจใชโดยไคลเอนตท่ีรูโดยสงผานขอมูลเสร็จสมบูรณ และ
ประสิทธิภาพของการจัดสรรชองวางสําหรับผลลัพธ 
 

 6.5) การกําหนดคาตัวเลข และคาขอมูลตรรกะ (Numeric and Boolean values) 
 สําหรับการกําหนดคาตัวเลขในมาตรฐานนี้ จะใชตัวเลขจํานวนเต็ม (Integer) ในการ
กําหนดคาจํานวนเต็มในโครงสราง XML และสวนใหญใชในการแสดงคําส่ัง สวนเลขจํานวนจริง 

“type/subtype” 

“type/subtype; param1=value1; param2=value2” 
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(Real number) สามารถนํามาใชในมาตรฐานน้ีไดเชนกัน โดยใชในการกําหนดคาความเท่ียงสอง
เทา (Double-precision number) ในโครงสราง XML เชน เลขจํานวนเต็ม ไดแก จํานวนเต็มบวก 
จํานวนเต็มลบ และจํานวนศูนย เลขทศนิยม และเลขยกกําลัง ยกเวนบางตัวเลขท่ีเปนเลขแสดงคําส่ัง 
สวนคาขอมูลตรรกะ ใชในการกําหนดคาตรรกะในโครงสราง XML ซ่ึงใหคาของขอมูลผิด (False) 
เทากับ 0 และคาของขอมูลถูก (True) เทากับ 1  
 

 6.6) รูปแบบในการแสดงผล (Output formats) 
 ผลของการตอบกลับจากการรองขอขอมูล จะผานจากเซิรฟเวอร ไปยังไคลแอนท โดย
ผานอินเตอรเน็ต รูปแบบของไฟลอาจจะเปนตัวอักษร (Text) หรือภาพแผนที่ (Map image) ดังนั้น 
ชนิดของไฟลท่ีจะตอบกลับจะข้ึนอยูกับประเภทของ String ใน MIME 
 

 ถาขอมูลผลลัพธ (Output) เปนขอมูลตัวอักษร (Text) จะแสดงในรูปแบบ Extensible 
Markup Language (XML; MIME type text/xml) รูปแบบขอมูลตัวอักษร (Text) จะถูกใชในสวน
ของการแสดงผลขอมูล Metadata การอธิบายความผิดพลาดของเง่ือนไข หรือขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
(Feature) ท่ีแสดงบนแผนท่ี 
 

สําหรับขอมูลแผนท่ี จะมีรูปแบบของผลลัพธท่ีเปนท้ังรูปภาพ (Picture) หรือกราฟก (Graphic 
element) โดยขอมูลท่ีเปนรูปภาพ จะแสดงในรูปแบบ Graphics Interchange Format (GIF; MIME 
type “image/gif”) Portable Network Graphics (PNG; MIME type “image/png”) Joint 
Photographic Expert Group (JPEG; MIME type “image/jpeg”) ซ่ึงรูปแบบขอมูลเหลานี้ สามารถ
แสดงไดในเวบบราวเซอรท่ัวไป (Web borwser) สวนขอมูลท่ีแสดงในรูปแบบ Tagged Image File 
Format (TIFF;MIME type “image/tiff”) อาจจะตองใชซอฟตแวรชวยในการแสดงผล 
 

สําหรับรูปแบบขอมูลกราฟก (Graphic element) เชน ขอมูลจุด (Point) ขอมูลเสน (Line) 
หรือโคง (Curve) อาจจะถูกปรับเปล่ียนขนาดได เพื่อใหเหมาะสมกับผลลัพธท่ีแสดงออก รูปแบบ
ขอมูลกราฟก รวมถึง Scalable Vector Graphic (SVG; MIME type “image/svg+xml”) และ Web 
Computer Graphic Metafile (Web CGM; MIME type “image/cgm; Version=4; Profiled=WebCGM”) 
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6.7) ระบบพิกัด (Coordinate systems) 
6.7.1) บทนํา 
มาตรฐานน้ี ใชระบบพิกัด 2 แบบ คือ  
 ระบบ Map CS ใชใน Web Map Service เม่ือมีการสรางภาพแผนท่ีข้ึน 
 ระบบ Layer CRS สําหรับกําหนดขอบเขตท่ีตองการจากแหลงขอมูล 

ในข้ันตอนการแปลงเปนภาพ WMS จะทําการแปลงขอมูลภูมิสารสนเทศ จากระบบพิกัดอางอิงใน
ช้ันขอมูล (Layer CRS) เปนระบบพิกัดในแผนท่ี (Map CS)  
 

6.7.2) ระบบพิกัดในแผนท่ี (Map CS) 
  ระบบพิกัดในแผนท่ี (Map CS) คือ ระบบการอางอิงพิกัดในแผนท่ีท่ีผลิตจาก Web 

Map Service ซ่ึงจะมีลักษณะเปนจุดภาพ (pixel) ดังนั้น ในการใหคาพิกัดแผนท่ี จะใหแกนนอน เปน i 
สวนแกนต้ังเปน j โดยมีจุดเร่ิมตนท่ี (i,j) = (0,0) ซ่ึงจะเปนจุดภาพท่ีมุมซายบนของแผนท่ี คา i จะ
เพิ่มข้ึนเม่ืออานพิกัดไปทางขวา สวนคา j จะเพิ่มข้ึนเม่ืออานพิกัดไปดานลาง ระบบพิกัดแบบนี้ใช
ตามมาตรฐาน ISO19111 ซ่ึงมีคําศัพทเฉพาะใน B.2 ระบบพิกัดในแผนท่ีถูกกําหนดโดยช่ือวา 
“CRS:1” 
 

   การกําหนดทิศทางโดยปกติของระบบพิกัดในแผนท่ีจะเปนเชน แกน i จากดาน
ตะวันออกไปดานตะวันตกของช้ันขอมูล CRS และเพิ่มข้ึนไปทางทิศตะวันออก สวนแกน j จาก
ดานเหนือลงไปดานใตของช้ันขอมูล CRS และเพิ่มข้ึนไปทางทิศใต การกําหนดทิศทางนี้จะเปนไป
ไมไดในบางกรณี เชนใน orthographic projection เหนือข้ัวโลกใต ขอตกลงตามน้ีก็คือ ตะวันออก
จะไปทางขอบดานขวา และเหนือจะข้ึนไปขอบดานบนของแผนท่ี CS 
 

พารามิเตอรความกวาง และความสูงถูกใชในการรองขอดวย Getmap (ดูใน 7.3.3.8) และสรุปใน
การรองขอดวย GetFeatureInfo (7.4.3.3) สัมพันธกับ i และ j ดังนี้ 

 ความกวาง แสดงถึง ขนาดของภาพแผนท่ีท่ีจุดภาพตามแนวของแกน i (คือ WIDTH-1 เปน
คาสูงสุดของ i) 

 ความสูง แสดงถึง ขนาดของภาพแผนท่ีท่ีจุดภาพตามแนวของแกน j (คือHEIGHT-1 เปน
คาสูงสุดของ j) 

 

พารามิเตอร I และ J ใชในการรองขอดวย GetFeatureInfo (ดูใน 7.4.3.7) แสดงถึงคาจํานวนเต็มตาม
แนวแกน i และ j ของระบบพิกัดในแผนท่ี 
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6.7.3) ระบบพิกัดอางอิงในชั้นขอมูล (Layer CRS) 
6.7.3.1) บทนํา 
ระบบพิกัดอางอิงในช้ันขอมูล (Layer CRS) คือ ระบบการอางอิงตําแหนงของโลก

โดยใชพื้นหลักฐานอางอิง เพื่อใหแผนท่ีมีพิกัดเหมือนจริง ระบบพิกัดนี้จะปรากฏใน WMS  
 สวนขอบเขตของขอมูล Metadata (7.2.4.6.8) 
 พารามิเตอร CRS ในการรองขอดวย GetMap (7.3.3.5) 
 พารามิเตอร CRS ในการรองขอดวย GetFeatureInfo (7.4.3.3) 

WMS ตองรองรับอยางนอยสุดหนึ่งช้ันใน CRS และแผนท่ีจากเซิรฟเวอรท่ี
หลากหลายอาจจะถูกซอนทับกันเทานั้น ถาเซิรฟเวอรท้ังหมดท่ีถูกเลือกมีอยางนอยสุดหนึ่งช้ันใน 
CRS โดยปกติ  มาตรฐานสากลนี้ไมไดมีอํานาจรองรับสําหรับช้ันขอมูล CRS(S) ท้ังหมด แทนท่ีมัน
จะเปนเพียงการกําหนด CRSs ท่ีถูกจําแนก และอภิปรายทางเลือกตางๆ  ของช้ันขอมูล CRSs 
เทานั้น ในมาตรานี้ และภาคผนวก B การนําเสนอแผนท่ีอาจจะรองรับ CRSs ท่ีเปนประโยชนมาก
ท่ีสุด  และเหมาะสมกับสถานท่ีของลักษณะทางภู มิศาสตร เหลานี้  หรือขอมูลของชุมชน 
ความสามารถของการใชประโยชนสูงสุดระหวางเซิรฟเวอร ผูเสนอ ควรรองรับพิกัดภูมิศาสตรโดย
ระบบการอางอิงพิกัด geocentric เชน “CRS:84” (ดู 6.7.3.2) “EPSG:4326” (ดู 6.7.3.3) หรือระบบ
อ่ืน ITRF-based 
  

ระบบพิกัดอางอิงในช้ันขอมูล มีลักษณะเปนตัวอักษร สามารถเขียนได 2 แบบ คือ  
1) Label เปนการเขียนท่ีใชคํานําช่ือ ตามดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และตัวเลข เชน 

CRS:84 โดยในมาตรฐานน้ี กําหนดใหมี 3 ช่ือ คือ CRS, EPSG และ AUTO2 
2) URL เปนการเขียนแบบเต็ม ซ่ึงจะอางอิงถึงแหลงท่ีมา บรรยายใน ISO 19111 
 

ช้ันขอมูล CRS มี 2 แกน คือ แกน x และ y แกนแรกเปนแกน x วางตัวในแนว
ตะวันออกตะวันตก และแกนท่ีสองเปนแกน y วางตัวในแนวเหนือใต   
 

พิกัดจะอยูในลําดับท่ีกําหนดโดย CRS และจะเปนแผนท่ีท่ีเหมาะสมกับแผนท่ี CS  
แกน i และ j การสับเปล่ียนลําดับแกนเปนความตองการระหวางการทํางานของ projection ระบบ
อางอิงพิกัดมีแกน และลําดับพิกัดอ่ืนๆ อีกมากกวาทางดานตะวันออก ดานเหนือ ตัวอยางเชน 
รูปแบบระบบพิกัดท่ีใชในฟนแลนด (EPSG:2393) ลําดับของดานเหนือกอนดานตะวันออก EPSG 
เปนระบบการอางอิงพิกัดภูมิศาสตรตาม ISO 6709 และเรียงละติจูดกอนลองจิจูดเสมอ 
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ระบบการอางอิงพิกัดท่ีนิยมเปนการกําหนดทิศดวยแกนหนึ่งท่ีวางตัวไปทาง
ตะวันออก และแกนอ่ืนวางตัวไปทางเหนือ แผนท่ีเหลานี้สามารถใชไดอยางสะดวก อยางไรก็ตาม
บาง CRSs มีพิกัดเพิ่มในคําส่ังอ่ืนๆ ตัวอยางเชน Hartebeesthoek94/Lo25 ระบบนี้ถูกใชใน
แอฟริกาใต (EPSG:2051) มีแกนท่ีพิกัดเพิ่มไปทางตะวันตกกับใต การทดสอบสําหรับคาในพ้ืนท่ี
กลองขอบเขตขอมูลจะไดรับการยอมรับ และคํานวณสําหรับทิศทางเชิงบวกของแกน CRS 
 

ใน CRS ละติจูดจะมีคาภายในอยูในชวง [-90, 90] และลองจิจูดจะมีคาภายในอยู
ในชวง [-180, 180] องศา หรือคาเทากันถาการกําหนด CRS อยูในหนวยอ่ืนๆ ดูใน 7.3.5 พิจารณา
โปรเจคช่ันของช้ันขอมูล CRS วาเปนขอมูลภูมิศาสตรจาก CRS ท่ีสงไปถึงแผนท่ี CS เม่ือรหัสใน 
CRS ระบุระบบอางอิงพิกัดขอมูลภูมิศาสตรแบบสองมิติท่ีแกนเปนหนวยอ่ืนๆ ท่ีมากกวาองศาหรือ
ท่ีนําเสนอองศาทศนิยมจะถูกแปลงใหเปนองศาทศนิยม 
 

หมายเหตุ การใช CRSs  ท่ีลําดับแกนของลองจิจูดมากอนละติจูด ซ่ึงตางจาก
ขอตกลงสมัยกอน ท่ีผูใชใชในการการบินและการเดินเรือขามชาติ อาจจะคาดหวังวาละติจูดมาก
กอนลองจิจูด และการแสดงความตางของพิกัดอาจจะมีระบบการปองกัน โดยเฉพาะในการตอบ
กลับของสถานการณภาวะฉุกเฉิน ถึงแมวามาตรฐานสากลนี้ไมไดระบุวาเปนการส่ือสารระหวาง
มนุษยผูใช การพัฒนาของการส่ือสารระหวางผูใชสําหรับ WMSs ควรระมัดระวังวาการอางอิง
ท้ังหมดของละติจูดและลองจิจูด เชน ผูใชนําเขาขอมูลหรืออานขอมูลจากกลองขอบเขตขอมูล ควร
จะแสดงละติจูดกอนลองจิจูด 
 

6.7.3.2) การใช CRS ใน CRS 
ในกรณีท่ีใช CRS เปนคํานําหนา แสดงวา เปนการอางอิงโดยใชระบบการอางอิง

ตําแหนงของโลกโดยใชพื้นหลักฐานอางอิง (Datum) ดังภาคผนวก B การกําหนดเหลานี้อยูใน
รูปแบบของ ISO 19111 ซ่ึงกําหนดใหมีพื้นหลักฐานอางอิง 3 แบบ คือ WGS84, NAD27 และ NAD83  
 
 

สําหรับการเขียนจะนําดวย CRS ตามดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และตัวเลขหรือตัวอักษร 
 

ตัวอยางเชน CRS: 84 หมายถึง WGS 84 เสนลองจิจูดและละติจูดในหนวยทศนิยมองศา ซ่ึงลองจิจูด
อยูในชวงจาก -180 องศา  ถึง +180 องศา และละติจูดจาก -90 องศา  ถึง +90 องศา 
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6.7.3.3) การใช EPSG ใน CRS 
  ในกรณีท่ีใช EPSG เปนคํานําหนา แสดงวา เปนการอางอิงโดยใช The European 

Petroleum Survey Group geodetic dataset (EPSG) ซ่ึงจะกําหนดเปนตัวเลข (EPSG “รหัส CRS” 
สัมพันธกับคอลัมน “COORD_REF_SYS_CODE” ในชุดขอมูล EPSG) สําหรับระบบอางอิงพิกัด
แบบธรรมดา การกําหนดการอางอิง, map projection และขอมูลระบบการอางอิงพิกัดซ่ึงสัมพันธกับ
การจําแนก CRSในแตละอัน 
 

  สําหรับการเขียนจะนําดวย EPSG ตามดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และตัวเลข เชน 
EPSG: 4326 หมายถึง WGS 84 เสนละติจูดถัดไปเปนเสนลองจิจูด นั้นคือใน CRS นี้ แกน x 
สัมพันธกับละติจูด แกน y สัมพันธกับลองจิจูด 
 

หมายเหตุ  ระบบการอางอิงพิกัดแบบ EPSG แกนเปนองศา กําหนดใหนําเสนอภายใต
มาตรฐานสากลนี้ในทศนิยมองศา  
 

6.7.3.4) การใช AUTO2 ใน CRS 
   ในกรณีท่ีใช AUTO2 เปนคํานําหนา ใชสําหรับระบบพิกัดอางอิงอัตโนมัติ ซ่ึงได
กําหนดไวในภาคผนวก B  
 

   สําหรับการเขียนจะนําดวย AUTO2 ตามดวยตัวเลขท่ีคํานวณจากอัตราสวนของ
หนวยของ BBOX กับหนวยของ CRS ตามดวยคากลางของละติจูด และลองจิจูด  
 

AUTO2 : auto_crs_id, factor, lon0, lato 
 

   ตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงจะไมใชศูนย และคาบวก ถาfactor=1 หนวยของคา BBOX 
จะเหมือนขอบเขตเหลานั้นท่ีอยูใน CRS  ถา factor ไมใช 1 factor จะมีคาอัตราสวนของหนวย 
BBOX ตอหนวย CRS ในการรองขอ GetMap  โดยเฉพาะAUTO2  CRS  ไดรวมถึงลองจิจูด 
ละติจูด และหนวย ในการบริการ metadata ตัวแปรลองจิจูด ละติจูด และหนวย ถูกอนุโลมเพราะวา
ส่ิงเหลานี้ไดเลือกโดย     ไคลแอนทในการรองขอสําหรับ AUTO2  CRS 
 

ตัวอยาง 1 เซิรฟเวอรรองรับ Auto Orthographic CRS โดยรวมไวใน “<CRS>AUTO2 : 42003</
CRS>” ในการบริการ metadata ไคลแอนทอาจจะใชการรองขอ GetMap สําหรับแผนท่ีใน CRS นี้ 
ซ่ึง BBOX มีหนวยเปนเมตร คากลางท่ีลองจิจูด 100 องศาตะวันตก และที่ละติจูด 45 องศาเหนือ 
ดวยการใชพารามิเตอร “CRS=AUTO2 : 42003, 1, -100, 45” 
 



 
 
 
 
ภาคผนวก ก  

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

209 

ตัวอยาง 2 การรองขอท่ีเหมือนกันในตัวอยาง 1 แตตัวแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงยินยอมให BBOX 
ใน U.S. มีหนวยเปนฟุต : “CRS=AUTO2 : 42003, 0.3048006096012192, -100, 45” 
 

6.7.3.5) ขอมูลภูมิศาสตรท่ีไมมีการกําหนด CRS 
เม่ือมีการนําขอมูลภูมิศาสตรท่ีไมมีการกําหนดพิกัดอางอิงท่ีแนนอน เชน แผนท่ีท่ี

ทําดวยมือ อาจจะ นําเสนอพื้นท่ีบนโลกแตไมไดใชระบบการอางอิงพิกัดท่ีทันสมัย  ภาพถายทาง
อากาศท่ีไมไดปรับแก ระบบจะกําหนดใหขอมูลเหลานี้ มีระบบพิกัดเปนCRS: 1 เพื่อท่ีจะประกาศ
ใหทราบวาภาพนั้นๆ ไมมี ิพิกัดอางอิงท่ีแนนอน 

 

6.7.4) ขอบเขตขอมูล (Bounding boxes) 
การกําหนดคาขอบเขตขอมูล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพื้นผิวโลก จะใชคาพิกัด 2 คู 

โดยคาพิกัดคูแรก จะเปนคาพิกัดตํ่าสุดในชั้นขอมูล ซ่ึงอยูทางลางซายของแผนที่ และคาพิกัดคูท่ี
สอง จะเปนคาพิกัดสูงสุดในช้ันขอมูล ซ่ึงอยูทางบนขวาของแผนท่ี คาตํ่าสุด และคาสูงสุดอาจจะอยู
ท่ีจุดอ่ืนๆ ในบางตัวอยาง เชน เม่ือใชพิกัดภูมิศาสตรบรรยายพื้นท่ีบริเวณข้ัวโลก หรือเม่ือช้ันขอมูล
ท่ีแกนเพิ่มคาข้ึนจากตะวันออกไปทางเหนือ คําส่ังของแตละคูพิกัดอาจจะกําหนดโดยช้ันขอมูล 
CRS  โดยท่ี x สัมพันธกับแกนแรกในชั้นขอมูล และ y สัมพันธกับแกนท่ีสอง คําส่ังนี้อาจจะไม
เกิดข้ึนพรอมกับแผนท่ี CS คําส่ังแกน i,j คาพิกัดขอบเขตขอมูลจะมีหนวยท่ีกําหนดโดยช้ันขอมูล 
CRS  
 

หมายเหตุ  การใชสองมุมไดช้ีถึงการกําหนดขอบเขตแผนท่ีท่ีไมใชวิธีท่ีเปนไปไดเทานั้นในทฤษฎี 
ส่ิงท่ีเปนไปไดรวมถึงการกําหนดจุดกลางรัศมี หรือจุดกลางระดับขยายหรือมาตราสวน บางบริการ
การใชแผนท่ี () อาจจะคนหาอยางเปนทางการของจุดกลางมากกวาความเหมาะสม มาตรฐานสากล
นี้ไมไดมีการวางแผนไวเพื่อจะขัดขวางประเภทการบริการอ่ืนๆ จากการใชการกําหนดขอบเขตแผน
ท่ีภายในหรือในการทํางานรวมกันของไคลแอนท สําหรับระบบอางอิงพิกัดท่ีใชมากสุดเปนการ
คํานวณอยางงายท่ีทํางานดวยการแปลงระหวางจุดท่ีมุมกับจุดตรงกลาง ดังเชนตัวอยางผูใชนําเขา
ขอมูลจุดกลางกับรัศมีท่ีสามารถแปลงไปสูสองจุดใน BBOX เม่ือทําการรองขอแผนท่ีจาก WMS ซ่ึง
ถือเปนเคร่ืองมือหนึ่งในมาตรฐานสากลนี้ 
 

คา BBOX ปรากฏตามความสัมพันธกับ WMS 
 

 BBOX ในการบริการ metadata (7.2.4.6.8) 
 พารามิเตอร BBOX ในการรองขอดวย GetMap (7.3.3.6) 
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 พารามิเตอร BBOX ในแผนท่ี บางสวนของการรองขอดวย GetFeatureInfo (7.4.3.3) 
 

BBOX จะไมมีพื้นท่ีเปนศูนย 
 

ตัวอยาง 1 BBOX ในการบริการ metadata สําหรับการนําเสนอช้ันขอมูลของโลกท้ังหมดดวย 
CRS:84 เขียนไดดวย <BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-180" miny="-90" maxx="180" 
maxy="90"> 
พารามิเตอร BBOX การรองขอดวยแผนท่ีของโลกท้ังหมดจะถูกเขียนใน CRS นี้ เปน  
BBOX=-180,-90,180,90 
 

ตัวอยาง 2  BBOX นําเสนอโลกท้ังหมดใน EPSG:4326 ช้ันขอมูลจะถูกเขียนเปน <BoundingBox 
CRS="EPSG:4326" minx="-90" miny="-180" maxx="90" maxy="180"> 
พารามิเตอร BBOX การรองขอดวยแผนท่ีของโลกท้ังหมดจะถูกเขียนใน CRS นี้ เปน BBOX=-90,-
180,90,180 
 

6.7.5) ระบบพิกัดในแนวตั้ง (Vertical CRS) 
WMS สามารถรองรับขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีความสูงแตกตางกัน (เชน ช้ันโอโซนใน

บรรยากาศ) โดยผานการบริการขอมูล Metadata ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
กับความสูง ความสูงเดี่ยวๆ หรือคาความลึกเปนจํานวนท่ีมีหนวยซ่ึงเปนทิศทางของระยะจากแกน x 
ขนานกับแกน y จะเพิ่มข้ึน เปนการประกาศผานระบบพิกัดในแนวต้ังมิติเดียว ซ่ึงข้ึนอยูกับ
สวนประกอบ คาความสูงอาจจะปรากฏเปนคาเดียว ชวงของคากําหนดในภาคผนวก C 
 

เซิรฟเวอรอาจจะประกาศระบบพิกัดในแนวต้ังมากท่ีสุดสําหรับแตละช้ันขอมูล  สําหรับ
วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลน้ี ระบบพิกัดแนวนอนและแนวต้ังเปนการจัดการองคประกอบ 
metadata ท่ีเปนอิสระ และพารามิเตอรท่ีรองขอ 
 

การรองขอแผนท่ีท่ีระบุความสูงซ่ึงรวมไปถึงคาความสูงแตไมรวมการจําแนกของระบบพิกัดใน
แนวต้ัง (ระบบพิกัดในแนวนอน ซ่ึงรวมถึง BBOX แนวนอนในพารามิเตอรท่ีรองขอดวย) เม่ือมีการ
จัดหาขอมูลความสูง เซิรฟเวอรควรจะประกาศคาท่ีกําหนดไวในการบริการ metadata และ
เซิรฟเวอรอาจจะตอบกลับเกี่ยวกับคาท่ีกําหนดไวถาหนึ่งคานั้นมีการประกาศ และรองขอท่ีไมได
รวมคานั้น 
 

สองประเภทของการเขียนระบบพิกัดในแนวต้ังเปนการยินยอม : “label” กับ “URL” จําแนกไดเปน 
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 Label สําหรับการเขียนจะนําดวยดวยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และตัวเลขหรือตัวอักษร ซ่ึง 
B.6 ไดกําหนดทางเลือกของระบบพิกัดในแนวต้ังดวย “CRS:88” พื้นฐานของหลักฐานอางอิงแนวดิ่ง
ของอเมริกาเหนือ 1988 ถานําหนาช่ือดวย “EPSG” ตามดวยระบบพิกัดในแนวต้ังซ่ึงเปนหนึ่งในการ
กําหนดเหลานี้ในฐานขอมูล European Petroleum Survey Group  

 URL  สําหรับการเขียนคุณสมบัติเต็มรูปแบบซ่ึงอางอิงไฟลท่ีสามารถเขาถึงไดอยางเปดเผย
ซ่ึงกําหนดไวใน ISO 19111 
 

ถาความสูงเปนทางดิ่งท่ีมีสวนประกอบเปนสามมิติ การเขียนจะเปนสามมิติดวย 
 

6.7.6) ระบบพิกัดตามชวงเวลา (Temporal CS) 
   WMS สามารถรองรับขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีชวงเวลาแตกตางกัน เชน แผนท่ีอากาศ
รายช่ัวโมง โดยผานการบริการขอมูล Metadata ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
กับชวงเวลา 
 

6.7.7) ระบบพิกัดอ่ืน (Other Coordinate Systems) 
   ขอมูลภูมิศาสตรอ่ืนๆ เชน ขอมูลภาพถายดาวเทียมท่ีมีชวงคล่ืนแตกตางกัน WMS 
สามารถรองรับขอมูลท่ีมีลักษณะเปน Sample dimension ได โดยผานการบริการขอมูล Metadata 
ขบวนการ GetMap และพารามิเตอรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 

6.8) หลักในการกําหนดพารามิเตอรสําหรับการรองขอ (Request parameter rules) 
6.8.1) การเรียงลําดับพารามิเตอร (Parameter ordering and case) 
การเรียงลําดับช่ือพารามิเตอร ควรเรียงตามอักษรเพื่อใหเกิดความชัดเจน  

 

พารามิเตอรในการรองขออาจจะกําหนดในคําส่ังใดคําส่ังหนึ่ง 
 

   ในกรณีท่ีพารามิเตอรสําหรับการรองขอ ถูกทําซํ้าดวยคาพารามิเตอรท่ีแตกตาง 
อาจทําใหเซิรฟเวอรไมสามารถตอบกลับได สําหรับมาตรฐานนี้ เซิรฟเวอรไมสามารถใชคาซํ้าจาก
ไคลแอนทได  
 

WMS ควรเตรียมพารามิเตอรท่ีรองขอเพิ่มเติมซ่ึงไมไดอยูในสวนของ
มาตรฐานสากลนี้ ในสวนของการเพิ่มผลตอมาตรฐานสากลน้ี WMS ไมควรรองขอดังเชน
พารามิเตอร 
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6.8.2) พารามิเตอรรายชื่อ (Parameter lists) 
พารามิเตอรรายช่ือ (เชน BBOX, Layers และ Styles ใน WMS Getmap) ควรใช

เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการแยกแตละพารามิเตอร และไมควรเวนวรรค  ถาคารายช่ือรวมถึงการ
เวนหรือจุลภาค ซ่ึงควรจะเล่ียงการใชหลักการเขารหัส URL (ดูในมาตรา 6.3.2 และ IETF RFC 
2396) 

ในกรณีท่ีเปนพารามิเตอรวาง ใหแสดงโดยใชเคร่ืองหมายอัญญประกาศ (“ ”) 
ฉะนั้นสองเคร่ืองหมายท่ีตอเนื่องกันบงบอกถึงสวนท่ีวาง เปนการเร่ิมดวยอัญญประกาศ หรือตาม
ดวยอัญประกาศ ในสวนท่ีวางนั้นควรมีการใหความหมายซ่ึงข้ึนอยูกับสวนประกอบ 
 
 

6.9) พารามิเตอรสําหรับการรองขอท่ัวไป (Common request parameters) 
6.9.1) เวอรชั่น (Version)  
เปนพารามิเตอรท่ีกําหนดเลขหมายรุนของโปรโตคอล ซ่ึงรูปแบบการกําหนดตัวเลข

ในหมายเลขรุน และขอตกลงอ่ืน ไดกลาวไวแลวในมาตรา 6.2 
 

6.9.2) การรองขอ (Request)  
เปนพารามิเตอรท่ีระบุ Service operation ท่ีเรียกใช คาของพารามิเตอร คือ การ

ทํางานท่ีเซิรฟเวอรใหบริการ 
 

6.9.3) รูปแบบ (Format)  
เปนพารามิเตอรในการบอกรูปแบบของผลลัพธท่ีจะตอบกลับจากการทํางานของ 

Operation  
 

WMS อาจจะเสนอรูปแบบยอยท่ีทราบกันดีของการทํางาน เซิรฟเวอรควรจะแสดง
ในการบริการ metadata ท่ีรองรับรูปแบบเหลานี้ และควรยอมรับการรองขอสําหรับรูปแบบตางๆ 
เซิรฟเวอรอาจจะเสนอทางเลือกของรูปแบบใหมท่ีไมเปนการเฉพาะท่ีถูกเสนอดวยตัวอยางอ่ืนๆ ซ่ึง
ไคลแอนทไมควรรองขอเพ่ือใหยอมรับกระบวนการท่ีไมทราบรูปแบบ ถาการรองขอรูปแบบไมได
ถูกเสนอดวยเซิรฟเวอรท้ังหมด เซิรฟเวอรควรตอบกลับดวยรูปแบท่ีกําหนดไวสําหรับการทํางาน 
ถามีการกําหนด หรือยกเวนการใหบริการ (ดวยรหัส “InvalidFormat”)  
 

ไคลแอนทอาจจะยอมรับรูปแบบยอยท่ีทราบกันดีของการทํางาน ถาไคลแอนท
และเซิรฟเวอรไมรองรับรูปแบบท่ีเห็นดวยรวมกัน ไคลแอนทอาจจะไตรตรองถึงการยุติการติดตอ
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กับเซิรฟเวอร หรือการคนหาของส่ือกลางผูใหบริการที่ปฏิบัติตามรูปแบบท่ีแปลง หรืออนุญาตให
ผูใชเลือกวิธีจัดการแบบอื่น (เชน การจัดเก็บรักษารูปแบบทองถ่ินหรือการผานเขาไปเพื่อ
ประยุกตใชท่ีเปนตัวชวย) 
 

รูปแบบเปนการแสดงความหมายของท้ังคูในการบริการ metadata และการรองขอ
ของการทํางานดวยการใช MIME แตละการทํางานมีความแตกตางของรูปแบบท่ีรองรับ บาง
รูปแบบอาจจะถูกเสนอดวยการทํางานท่ีหลากหลาย และเปนการทําซํ้าตามความตองการในแตละ
อัน 
 

6.9.4) ขอยกเวน (Exceptions)  
  เปนพารามิเตอรท่ีใชบอกรูปแบบในการรายงานขอผิดพลาด (ดูในมาตรา 6.11) 
 

6.9.5) การใชงานเพิ่มเติม (Extended capabilities and operations)  
WMS อนุญาตสําหรับการใชงานเพิ่มเติม ท่ีอาจจะกําหนดภายในกลุมขอมูลเม่ือ

ตองการเพิ่มการทํางาน หรือความสามารถ ตามท่ีไคลแอนทตองการ การใชงานเพิ่มเติมควรมีการ
กําหนดเมื่อมีความจําเปนโดยการใหตัวอยางของบทสรุป <_ExtendedCapabilities> หรือ 
<_ExtendedOperations> ในการบริการ metadata ในภาคผนวก E การใชงานท่ีเพิ่มเติมอาจจะ หรือ
อาจะไมสามารถเพ่ิมพารามิเตอรท่ีถูกรวมไปในการรองขอการทํางานได  
 

เซิรฟเวอรควรใหคาตอบกลับการทํางานตามที่มาตรฐานสากลกําหนดไว ถา
พารามิเตอรถูกใชโดยการใชงานเพิ่มเติมท่ีไมพบ หรือไมเปนตามรูปแบบปกติ (เชน เซิรฟเวอรควร
จัดสงคาท่ีกําหนดไวสําหรับการใชงานเพิ่มเติมท่ีไดกําหนด) หรือถาพารามิเตอรถูกจัดสงซ่ึง
เซิรฟเวอรไมไดรับทราบ     
 

เซิรฟเวอรควรเลือกต้ังช่ือโดยใหหลีกเล่ียงการตั้งช่ือไมใหขัดแยงกับพารามิเตอร
อ่ืน 
 

6.10) ผลการใหบริการ (Service result) 
ในการสงขอมูลท่ีรองขอ กลับไปยังไคลแอนท เซิรฟเวอรจะทําการสงกลับไปในรูปแบบ 

(Format) เดียวกับขอมูลท่ีรองขอมา สําหรับการใช HTTP ในการรองขอ MIME จะทําหนาท่ีในการ
ตอบกลับขอมูลท่ีถูกขอ 
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6.11) ขอยกเวนในการใหบริการ (Service exceptions) 
เม่ือมีการรับคํารองขอท่ีไมตรงตามมาตรฐาน เซิรฟเวอรจะแสดงรายงานขอผิดพลาด เพื่อ

อธิบายใหไคลแอนททราบวามีขอผิดพลาดใดเกิดข้ึน พารามิเตอร EXCEPTIONS จะบงบอกถึง
รูปแบบท่ีไคลแอนทตองการ ท่ีจะแจงใหทราบวายกเวนการใหบริการ รูปแบบการยกเวนการ
ใหบริการไดถูกกําหนดไวในแตละการทํางานตามดานลาง 
 

ในกรณีท่ีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับซอฟตแวร หรือเกิดข้ึนเนื่องจากความผิดพลาดของเคร่ือง
คอมพิวเตอร ทําใหเซิรฟเวอรไมสามารถประมวลผล เซิรฟเวอรจะสงขอความ (Message) บอก
ขอผิดพลาดใหไคลแอนททราบ  (เชน หนวยพื้นท่ีความจําเสีย) เซิรฟเวอรอาจจะไมสามารถเขาถึง
กระบวนการที่ WMS รองขอได และอาจจะสงขอความบอกความผิดพลาด หรือเม่ือมีการรับคํารอง
ขอท่ีไมมีคาตามหลักในการใช Distributed Computing Platform ท่ีเซิรฟเวอรไดยกเวนการ
ใหบริการของคาประเภท DCP (เชน ถาสวนท่ีเติมหนา URL ไมถูกตอง ข้ึนรหัสวา HTTP404 
(IETF RFC 2616) อาจจะถูกสงไป) 
 
มาตรา 7 การจัดทํา Web map service (Web map service operations) 

7.1)  บทนํา (Introduction) 
WMS ประกอบดวยการทํางานหลัก 3 ประการ คือ GetCapabilities, GetMap และ 

GetFeatureInfo มาตราน้ีกําหนดให WMS ใชระบบการประมวลผลแบบกระจายฐาน (Distributed 
Computing Platform: DCP) ใน Hypertext Transfer Protocal (HTTP) 
 

7.2)  คําส่ัง GetCapabilities (GetCapabilities mandatory) 
 

7.2.1)  เกร่ินนํา (General) GetCapabilities  
มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายการบริการขอมูล Metadata ซ่ึงเซิรฟเวอรสามารถทําให

คอมพิวเตอรอานได (และผูใชอานได) บรรยายองคประกอบขอมูลของเซิรฟเวอรและสามารถ
ยอมรับการรองขอของคาพารามิเตอรได 
 

7.2.2)  บทนํา (GetCapabilities request overview)  
รูปแบบท่ัวไปของการรองขอ WMS ไดกําหนดในมาตรา 6.3.3 และ 6.3.4 เม่ือมี

การสรางการรองขอของ GetCapabilities จากเซิรฟเวอร WMS ซ่ึงอาจมีการเสนอบริการหลายแบบ
ท่ีดีเทาๆ กัน นั้นมันเปนส่ิงจําเปนท่ีช้ีวัดไดวาไคลแอนทจะหาขอมูลเกี่ยวกับ  WMS ในบางสวนให
กอน ฉะนั้น พารามิเตอรในการบริการของการรองขออาจจะมีคา  WMS  ท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 พารามิเตอรของ  GetCapabilities 
Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 

VERSION = version O รุนของมาตรฐานที่เรียกใช 
SERVICE = WMS M ประเภทของบริการ 
REQUEST = GetCapabilities M ช่ือการรองขอ 
FORMAT = MIME_type O รูปแบบผลลัพธ (Output) ของการบริการ

ขอมูล Metadata 
UPDATESEQUENCE = string O คาสําหรับควบคุมแคช (Cache control) 

 

7.2.3)  พารามิเตอรในการรองขอ (Request parameters) 
7.2.3.1) พารามิเตอรรูปแบบ (Format)  
พารามิเตอรรูปแบบมีการออกแบบรูปแบบของการใหบริการขอมูล  

Metadata ซ่ึงสนับสนุนคาสําหรับการรองขอ GetCapabilities บนเซิรฟเวอร WMS ท่ีถูกเรียงใน
หนึ่ง หรือมากกวา <Request> < GetCapabilities> <Format>  ซ่ึงเปนองคประกอบของการ
ใหบริการขอมูล Metadata ทุกๆ เซิรฟเวอรจะสนับสนุนคาท่ีไดกําหนดไวในรูปแบบ text/xml ซ่ึง
ไดกําหนดไวในภาคผนวก A การสนับสนุนสําหรับรูปแบบอ่ืนๆ เปนทางเลือก ประเภท MIME 
ท้ังหมด ตัวอักษรใน <Format> ถูกใชเปนคาของพารามิเตอรรูปแบบ ใน HTTP ประเภท MIME จะ
ถูกกําหนดข้ึนเพื่อสงขอมูลกลับ โดยใช HTTP Content-type entity header ถาการรองขอมีการระบุ
รูปแบบท่ีเซิรฟเวอรไมสามารถรองรับได เซิรฟเวอรจะตอบกลับดวยคาท่ีต้ังไวในรูปแบบ text/xml  
 

7.2.3.2) พารามิเตอรเวอรชั่น (Version)  
ใหใชตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรา 6.2 

 

7.2.3.3) พารามิเตอรการบริการ (Service)  
ขอบังคับพารามิเตอรการบริการช้ีวัดของการเขาถึงประเภทบริการท่ี

ใหบริการบางอยางท่ีเปนการรองขอ  เม่ือมีการรองขอ GetCapabilities บน WMS ท่ีขอกําหนดเวอร
ช่ันนี้ของมาตรฐานสากล หรืออยางใดอยางหนึ่ง คา WMS จะถูกนํามาใช 
 

7.2.3.4) พารามิเตอรการรองขอ (Request)  
โดยปกติของขอบังคับพารามิเตอรการรองขอไดถูกกําหนดในมาตรา 

6.9.2 ท่ีข้ันตอนการรองขอ GetCapabilities คาของ GetCapabilities จะถูกนํามาใช 
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7.2.3.5) พารามิเตอร Updatesequence  
ทางเลือกพารามิเตอร UPDATESEQUENCE สําหรับใชในการดูแลรักษา

คาท่ีถูกเก็บไวอยางกลมกลืน ซ่ึงมีท้ังคาจํานวนเต็ม (integer) และคาตัวอักษร (String) ท่ีใชแสดงใน
รูปแบบของการบันทึกเวลาใน ISO 8601:2004 (ดูท่ีภาคผนวก D) หรือคาตัวอักษรอ่ืนๆ เซิรฟเวอร
จะรวมพารามิเตอร Updatesequence ไวในการบริการขอมูล Metadata ถามีการนําเสนอ คานี้จะเพิ่มข้ึน
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาก GetCapabilities (เชน เม่ือรองขอแผนท่ีใหมเปนการเพิ่มบริการ) ไคลแอนท
อาจจะรวมพารามิเตอรนี้ไวในการรองขอ GetCapabilities  ดวย ซ่ึงการตอบกลับของเซิรฟเวอร
พื้นฐานจะรวม และสัมพันธกับคาของ Updatesequence ท่ีไคลแอนทรองขอมา  และบริการ 
metadata จะข้ึนอยูกับตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 การใชพารามิเตอร Updatesequence 

Client Request 
Updatesequence Value 

Server Metadata 
Updatesequence Value 

Server Response 

None None Most recent service metadata 
Any Any Most recent service metadata 

Equal Equal Exception: code = CurrentUpdateSequence 
Lower Lower Most recent service metadata 
Higher Higher Exception: code = InvalidUpdateSequence 

 

7.2.4)  การตอบรับของ GetCapabilities (GetCapabilities response) 
7.2.4.1) บทนํา (Introduction)  

   เม่ือมีการรองขอบน WMS การตอบรับการรองขอของ GetCapabilities จะ
อยูในรูปของเอกสาร XML ซ่ึงมีการบริการขอมูล Metadata ตามโครงสรางภาษา XML ในภาคผนวก 
E.1 ตารางแผนงานระบุสวนประกอบขอบังคับ และทางเลือกของการบริการ metadata และ
สวนประกอบท่ีเปนรูปแบบอยางไร เอกสาร XML จะบรรจุองคประกอบเชิงลึกช่ือ 
WMS_Capabilities ในชองวางของชื่อท่ี “http://www.opengis.net/wms”   องคประกอบนี้จะบรรจุ
ตัวอยางตารางแผนงาน XML ท่ีคุณลักษณะท่ีต้ังของตารางแผนงาน ท่ีตําแหนงท่ีชองวางของช่ือ 
“http://www.opengis.net/wms”  ท่ีตารางแผนงานใน E.1 ตารางแผนงาน bound to คุณสมบัติเชิงลึก
อาจจะคัดลอกตารางแผนงานใน E.1 ไปแทนท่ีของตนฉบับท่ี URL ในภาคผนวกไมใหมีอะไรเลยท่ี
สวนประกอบเปนมาตรฐานของตารางแผนงานท่ีเปล่ียนแปลง การคัดลอกตารางแผนงานจะอยูท่ี
ตรงการทําใหคุณสมบัติอยางสมบูรณ และสามารถเขาถึง URL ท่ียอมใหใชซอฟแวร XML ในการ
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แกไขได การตอบกลับของคาจะข้ึนอยูกับกฎท่ีสามารถใชไดในตารางแผนงาน XML เซิรฟเวอร
อาจจะยอมรับกับการประกาศอ่ืนๆ หรือท่ีไดรับมาจากเวอรช่ันโปรโตคอล ในกรณีนี้มันจะ
สนับสนุนเวอรช่ันท่ีไดบรรยายในมาตรา 6.2  
 

7.2.4.2) ชื่อและหัวขอ (Name and titles)  
จํานวนขององคประกอบมีท้ังช่ือ และหัวขอ  ช่ือจะแสดงเปนตัวอักษร 

(Sring) ซ่ึงถูกใชเพื่อใหส่ือสารกันระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับหัวขอจะใชเปนส่ือใหมนุษย
เขาใจ เชน ชุดขอมูล อาจจะมีการอธิบายหัวขอวา “Maximum Atmospheric Temperature” และใชคํา
ยอแสดงเปนช่ือคือ “ATMAX” เพื่อใชในการรองขอ 
 

7.2.4.3) การใหบริการขอมูล Metadata (General service metadata)  
สวนแรกของการใหบริการขอมูล Metadata คือ < Service> ซ่ึงเปนขอมูล 

Metadata ท่ีมีท่ัวไปในเซิรฟเวอร โดยประกอบดวยช่ือ (Name) หัวขอ (Title) และแหลงขอมูล
ออนไลน (OnlineResource URL) สวนยอยของการใหบริการขอมูล Metadata คือ บทคัดยอ (Abstract) 
คําสําคัญ (Keyword) ขอมูลติดตอ (Contact Information) คาธรรมเนียม (Fee) ขอจํากัดในการเขาถึง 
(Access Constraints) และการจํากัดจํานวนช้ันขอมูลในการรองขอ (number of layers in a request) 
และผลการแสดงขนาดของแผนท่ี (Output size of maps) ซ่ึงแตละสวนจะมีหนาท่ี ดังนี้ 

 ช่ือการใหบริการอาจจะใชช่ือ “WMS” ในกรณีของ WMS   
 หัวขอการใหบริการเปนการบรรยายของผูจัดเตรียม และควรจะยอการบรรยายท่ี

ไดกลาวถึงมาแลวใหพอกับการจําแนกเซิรฟเวอรนี้ในเมนูดวยเซิรฟเวอรอ่ืน ๆ 
 บทคัดยอ ใชในการขยายคําอธิบายขอมูลหลักใหเขาใจมากข้ึน 
 องคประกอบแหลงขอมูลออนไลนภายในองคประกอบบริการอาจจะถูกใชอางอิง

ถึงเวปไซดของผูใหบริการ มีองคประกอบแหลงขอมูลออนไลนอ่ืนๆ ท่ีใช URL นําหนาแตละการ
สนับสนุนของข้ันตอน (ดูตามดานลาง)  

 คําสําคัญ หรือการบรรยายคําสําคัญซ่ึงผูใหบริการควรจะรวมถึงการชวยในการ
คนหา  แตละคําสําคัญอาจจะตามไปดวยคําศัพท คุณลักษณะท่ีเปนตัวช้ีในการกําหนดโดยผูรู
สําหรับคําสําคัญนั้น หนึ่งคําศัพท คาคุณลักษณะเปนตัวกําหนดโดยมาตรฐานสากลนี้ คา ISO 
19115:2003 อางถึง metadata ในหัวขอรหัสกลุมท่ีกําหนดใน ISO 19115:2003, B.5.27  กลุมขอมูล
อาจจะกําหนดคาคุณลักษณะคําศัพทอ่ืนๆ ไมใชคําศัพทเฉพาะท่ีเปนคําส่ังดวยมาตรฐานสากลนี้ 

 การเช่ือมตอขอมูลควรจะรวมไวดวย 
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 ขอจํากัดของช้ันขอมูล องคประกอบในการใหบริการ metadata แสดงเปนตัวเลข
จํานวนเต็มบวกช้ีถึงจํานวนท่ีสูงสุดของช้ันขอมูลท่ีไคลแอนทยอมใหรวมในการรองขอ single 
GetMap ถาองคประกอบนี้ขาด เซิรฟเวอรจะเรียกรองไดอยางไมจํากัด 

 ขนาดของแผนท่ี แสดงเปนตัวเลข เพื่อแสดงขนาดความกวางสูงสุด และขนาด
ความสูงสูงสุด ท่ีไคลแอนทสามารถรองขอได ถาองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงขาด เซิรฟเวอร
จะเรียกรองไดอยางไมจํากัดบนพารามิเตอรท่ีสัมพันธกับการตอบกลับ 

 คาธรรมเนียม และขอจํากัดในการเขาถึงอาจจะอนุญาตใหใชถาผูใชไมไดมีการสมัคร
ไปท่ีเซิรฟเวอร ถาเปนอยางใดอยางหน่ึงขององคประกอบเหลานี้เปนการนําเสนอ ใหพิมพวา 
“none” (กรณีท่ีไมมีการตอบกลับ) จะถูกใช ถาไมมีการเสียคาธรรมเนียม หรือไมจํากัดการเขาถึง 
เชน <Fee> none </Fee>, <AccessConstriants> none </ AccessConstriants> เม่ือมีการรองขอนั้น 
คําส่ังไมถูกตอง มีการกําหนดสําหรับสวนประกอบคําส่ังขององคประกอบเหลานี้ แตผูใชท่ีสมัคร
อาจจะแสดงสวนประกอบของขอมูลและส่ิงท่ีทําของผูใช 
 

7.2.4.4) ความสามารถของ Metadata (Capability metadata)  
ในสวนของการบริการขอมูล Metadata จะระบุข้ันตอนท่ีแทจริงจาก

เซิรฟเวอร โดยจะแสดงรูปแบบผลลัพธ (Output) ในข้ันตอนการทํางานนั้น และจะใช URL นําหนาใน
การทํางานแตละสวน รวมถึงใชโครงสรางภาษา XML ในระบบการประมวลผลแบบกระจายฐาน 
(Distributed computing platform) มากกวาใน HTTP แตปจจุบันกําหนดเฉพาะใชใน HTTP เทานั้น 

 

7.2.4.5) ชั้นขอมูลและรูปแบบ (Layers and styles)  
สวนสําคัญของการบริการ WMS คือ การกําหนดช้ันขอมูล และรูปแบบ 

เนื่องจากขอมูลภูมิศาสตรท่ีแสดงใน WMS จะแสดงในรูปแบบช้ันขอมูล (Layer) ซ่ึงจะมีขอมูล 
Metadata ใหรายละเอียดของแตละช้ันขอมูล WMS และรองขอเพ่ือช่ือแผนท่ีหรือช้ันขอมูลท่ีมากกวา
ได  คําศัพทช้ันขอมูลและแผนท่ีไดกําหนดไวในมาตราที่ 4 โดยท่ีขอมูลยังคงสัมพันธกับ Metadata  
ของมาตรฐานสากลนี้ท่ีแผนท่ีเปนผลลัพธของการรองขอโดยท่ีแสดงขอมูลเปนรูปภาพบนช้ันขอมูล  
 

ผูใหบริการ WMS จะตัดสินใจวาจะแยก หรือรวมขอมูลในแตละช้ัน 
อยางไรก็ตามแตละช้ันขอมูลควรจะอยูในเอกสารตาม ISO 19115 หรือ FGDC-STD-001-1998 [1] และ
เช่ือมตอกับ metadata ซ่ึงควรอยูในองคประกอบท่ีไดกําหนดใน <MeatadataURL>  ดวย  
 

แผนท่ีแตละช้ันท่ีถูกแสดงดวย <Layer> ในการบริการ metadata ตาม
แนวคิดช้ันขอมูลแตละช้ันจะมีความตางของเนื้อหา อยางไรก็ตามความหมายของการจําแนก และ
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การรวบรวมช้ันขอมูล และความหมายของการลดขนาดของการใหบริการ metadata ช้ันขอมูลหลัก
เดี่ยวๆ อาจจะ enclose จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนของช้ันขอมูล ซ่ึงอาจจะมีการเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม 
คุณสมบัติบางอยางไดกําหนดในช้ันขอมูลหลักท่ีไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง คุณสมบัติเหลานี้ท่ี
รับมาอาจจะกําหนดอีกคร้ังหรือเพิ่มเติมดวยช้ันขอมูลรอง ท่ีมาตรายอย 7.2.4.8 มีการสรุปคุณสมบัติ
ท่ีไดรับมาของแตละช้ันขอมูล 
 

เซิรฟเวอรจะรวมอยางนอยท่ีสุดในหนึ่งช้ันขอมูล ซ่ึงมีองคประกอบ
สําหรับแตละแผนท่ีช้ันขอมูลท่ีไดนําเสนอ ถาออกแบบ ช้ันขอมูลอาจจะซํ้าในกลุมท่ีแตกตางกันให
ตรงกับประเด็นท่ีตองการ (เชน enclosed มากกวาหนึ่งช้ันขอมูลหลัก) 

 

รายการของคําสําคัญ หรือการอธิบายคําสําคัญในแตละช้ันขอมูลควรจะ
รวมถึงการชวยในการคนหาในกลุมนั้นดวย แตละคําสําคัญอาจจะถูกบรรยายดวยคําศัพท 
รายละเอียดท่ีช้ีแจงถึงขอบเขตการกําหนดสําหรับคําสําคัญนั้น (ดูในมาตรา 7.2.4.3) 

 

มาตรฐานน้ียังไมไดมีการกําหนดคําศัพทท่ีจะใชในช้ันขอมูลและรูปแบบ 
ช่ือหรือหัวขอ ดังนั้น การเลือกศัพทท่ีจะใชในช้ันขอมูลเหลานี้ ควรใชดวยความระมัดระวัง 
 

7.2.4.6) รายละเอียดของชั้นขอมูล (Layer properties) 
7.2.4.6.1) บทนํา (Introduction)  
องคประกอบช้ันขอมูลสามารถ enclose child ให metadata เกี่ยวกับช้ัน

ขอมูล ความหมายขององคประกอบ metadata เหลานี้ไดกําหนดไวในมาตรายอยนี้ คาบางองคประกอบ
เหลานี้ปรากฏที่ช้ันขอมูลท่ีเสริมมาท่ีกําหนดในมาตรา 7.2.4.8 
 

รายละเอียดของช้ันขอมูล จะอยูในขอมูล Metadata คาของขอมูล Metadata 
และสวนเพิ่มเติมของขอมูล Metadata แสดงไวใน ISO 19115 หรือ FGDC-STD-001-1998 รูปแบบการ
อางอิงดวย MetadataURL ตามท่ีไดกําหนดไวดานลางนี้ ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวาง
รายละเอียดช้ันขอมูลในมาตรฐานสากลน้ีกับองคประกอบ metadataใน  ISO 19115  ซ่ึงเอกสารชั้น
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ metadata ใน ISO 19115  ผูใหบริการควรจะแนใจวารายการในคอลัมนมีคาเหมือนกัน
ดังตารางท่ี 5 ท่ีมีคาเหมือนกันทุกประการในรูปแบบเต็ม ISO 19115 และท่ีไดสรุปใน ISO19128 ตาม
รายละเอียดช้ันขอมูล 
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ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดของช้ันขอมูลในมาตรฐานท่ีสัมพันธกับ ISO19115 metadata fields 
 
ISO 19128 Layer Property ISO 19115 Metadata Element Relationship 

Title Cl_Citation.title Equivalent 
Abstract MD_DataIdentification.abstact Equivalent 
Keyword element in 
KeywordList 

MD_TopicCategoryCode Equivalent if ‘vocabulary’ attribute of 19128 <Keyword> element 
is “ISO19115:2003”.Other vocabularies are permitted by 19128 

EX_GeographicBoundingBox EX_GeographicBoundingBox Equivalent 
CRS MD_CRS Value of CRS in 19128 is a text string that identifies a coordinate 

reference system defined by another authority. Value of MD_CRS 
in 19115 is a list of projection, ellipsoid and datum identifiers. 

BoundingBox EX_BoundingPolygon 19128: BoundingBox is strictly a box (lower left and upper right 
corners in a specified CRS). 
19115: EX_BoundingPolygon may be a polygonal boundary. 

Attribution Cl_ResponsibleParty Title element of 19128: Attribution is equivalent to 
organisationName element of 19115: Cl_ResponsibleParty. Other 
element of 19125: Attribution have no equivalent in 19115. 

Identifier and Authority URL Cl_Citation identifier The value of 19128: Identifier is equivalent to 19115: Cl_Citation 
identifier.code. 
19128: AuthorityURL contains only the URL of the authority for 
a namespace, and its equivalent to 19115: Cl_Citation identifier. 
itation.citedResponsibleParty.contactInfo. 
onlineResouce. 19115 allow a fuller description of the namespace 
authority. 

DataURL MD_metadata dataSetURL Equivalent 

 
7.2.4.6.2) ชื่อเร่ือง (Title)  
เปนคําส่ังสําหรับช้ันขอมูลท้ังหมด ซ่ึงมนุษยสามารถอานได โดยจะแสดง

อยูในเมนู และช่ือเร่ืองจะไมปรากฏในช้ันขอมูลรอง 
 

7.2.4.6.3) ชื่อ (Name)  
ถาช้ันขอมูลมี <name> แสดงวาช้ันขอมูลนั้นถูกรองขอจาก GetMap โดย

ใชช่ือนั้นในพารามิเตอรช้ันขอมูล สวนช่ือช้ันขอมูล จะแสดง “named layer” ในมาตรฐานสากลนี้ 
แตถาช้ันขอมูลมีหัวขอ (Title) แตไมมีช่ือ (Name) ช้ันขอมูลนั้นเปนเพียงกลุมหัวขอสําหรับช้ัน
ขอมูลท้ังหมดท่ีอยูภายในเทานั้น เซิรฟเวอรจะแสดงช้ันขอมูลท่ีมีองคประกอบช่ือจะสามารถ
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ยอมรับไดวาช่ือเปนคาของช้ันขอมูลดวยเหตุผลท่ีรองขอจาก Getmap และสงกลับไปยังแผนท่ี ผูใช
จะไมพยายามท่ีจะรองขอช้ันขอมูลท่ีมีหัวขอแตไมมีช่ือ 
 

โดยเซิรฟเวอรจะข้ึนเปนขอความดังนี้ “LayerNotDefined” ถาช้ันขอมูลไมมีคาจากการรองขอ 
 

ในกรณีท่ีมีท้ังช้ันขอมูลหลัก และช้ันขอมูลยอย เชน ช้ันขอมูลหลัก คือ ถนน ช้ันขอมูลยอย คือ ถนน
ระหวางเมือง และถนน Highway ซ่ึงผูใชสามารถรองขอไดท้ังสองสวนยอยนี้พรอมๆ กัน หรือรอง
ขอแบบแยกก็ได  
 

ช่ือจะไมปรากฏในช้ันขอมูลรอง 
 

7.2.4.6.4) บทคัดยอและคําสําคัญ (Abstract and KeywordList)  
<Abstract> และ <keywordlist> เปนขอมูลสวนรอง แตเซิรฟเวอรจะ

จัดเก็บไว บทคัดยอใชสําหรับการอธิบายรายละเอียดของชั้นขอมูลแผนท่ี สวนคําสําคัญ จะมีต้ังแต 
0 คํา หรือมากกวา มีไวเพื่อใชสําหรับการคนหาขอมูล บทคัดยอและคําสําคัญ จะไมปรากฏในช้ัน
ขอมูลรอง 
 

7.2.4.6.5) ลักษณะขอมูล (Style)  
ช้ันขอมูล จะมีการเก็บรูปแบบไวเปน 0 หรือมากกวา ซ่ึงแตละรูปแบบจะ

มี <Name> และ <Title> รูปแบบของชื่อ จะถูกใชในการรองขอแผนท่ีในพารามิเตอร STYLES 
สวนหัวขอ เปนตัวอักษรท่ีมนุษยสามารถเขาใจได ถาในเซิรฟเวอรมีเพียงรูปแบบเดียว รูปแบบนั้น
จะถูกจัดใหเปนคาท่ีกําหนดไวเสมอ  

 

ใน <Style> จะประกอบดวยขอมูล <Abstract> ซ่ึงจะอธิบายขอมูล
เพิ่มเติม ขณะท่ี <LegnedURL> เปนการอธิบายท่ีต้ังของภาพบนสัญลักษณของแผนท่ีท่ีเหมาะสม
กับรูปแบบ <Format> อยูใน LegendURL จะกําหนดชนิดของ MIME และขอมูลเสริม คือ ขนาด
ความกวาง และความสูงของภาพ  เซิรฟเวอรจะใหรายละเอียดความกวาง และความสูงถาทราบเวลา
ของกระบวนการการรองขอจาก GetCapabilities ภาพสัญลักษณจะแทนดวยสัญลักษณ เสน และสี
ท่ีใชในการแสดงภาพแผนที่ ภาพสัญลักษณจะไมใชประกอบดวยตัวอักษรแตจะทําข้ึนใหมตาม
แบบหัวขอของช้ันขอมูลเพราะวาขอมูลท่ีทราบถึงไคลแอนทและอาจจะแสดงท่ีผูใชดวยความหมาย
อ่ืนๆ  
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รูปแบบจะปรากฏในชั้นขอมูลรองดวย ขอมูลรองจะไมใชรูปแบบที่
กําหนดซํ้ากับช่ือท่ีเหมือนกันกับตนแบบ ขอมูลรองอาจจะกําหนดรูปแบบข้ึนใหมดวยช่ือใหมท่ีไม
เหมือนกับช้ันขอมูลหลัก  

 

7.2.4.6.6) Ex_GeographicBoundingBox  
ช่ือช้ันขอมูลทุกช่ือจะมีความถูกตองแนนอน 

EX_GeographicBoundingBox> ท่ีเปนขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งอยางแนชัด หรือปรากฏบนช้ันขอมูล
หลัก ขอบเขต EX_GeographicBoundingBox ผานทางองคประกอบ เสนลองกิจูดตะวนัตก เสนลองกิจูด
ตะวนัออก เสนละติจูดใต และเสนละติจูดเหนือ ขอบเขตส่ีเหล่ียมท่ีตํ่าสุดในองศาท่ีเปนทศนิยมของ
พื้นท่ีดวยช้ันขอมูล  

Ex_GeographicBoundingBox จะจัดหาโดยไมไดคํานึงถึง map server ท่ี
อาจจะสนับสนุนกับ CRS แตมันอาจจะเหมาะสมถาขอมูลไมใชแหลงกําเนิดในพิกัดภูมิศาสตร 
จุดประสงคของ  

Ex_GeographicBoundingBox เปนการทําใหสะดวกข้ึนกับการคนหา
ขอมูลภูมิศาสตรโดยปราศจากความตองการที่จะแปลงพิกัดดวยการคนหาจากคอมพิวเตอร    

 

7.2.4.6.7) ระบบพิกัดอางอิง (CRS)  
ช้ันขอมูลทุกช้ันจะมีระบบพิกัดอางอิง ท่ีมาตรา 6.7.3 ไดบรรยายช้ันขอมูล 

CRS ในคําส่ังซ่ึงบรรยายช้ันขอมูล CRSs ท่ีเปนประโยชน ช่ือช้ันขอมูลทุกช่ือจะมีอยางนอยหนึ่ง 
CSR ประกอบท่ีเปนขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งอยางแนชัดหรือปรากฏบนช้ันขอมูลหลัก  สวนลึก 
<Layer> จะรวมถึงลําดับของ CRS ต้ังแต 0 หรือมากกวา ท่ีเรียงท้ังหมดใน CSRs ท่ีเปนปกติท่ีช้ัน
ขอมูลท่ีเสริมเขามาท้ังหมด ช้ันขอมูลรองอาจจะเพิ่มเติมรายการที่ไดมาจากช้ันขอมูลหลัก การทําซํ้า
อยางใดอยางหนึ่งจะไมไดรับการสนใจจากไคลแอนท  

 

เม่ือช้ันขอมูลมีการใชประโยชนในระบบพิกัดอางอิง รายการของคา CRS 
จะแสดงลําดับของ <CRS> ซ่ึงจะมีเพียงช่ือของ CRS อยางเดียวเทานั้น  

 

เชน  <CRS>CRS:84</CRS> <CRS>EPSG:26718</CRS> 
 

7.2.4.6.8) กลองขอบเขตขอมูล (BoundingBox)  
ใน WMS ช้ันขอมูลแตละช้ันสามารถมี BoundingBox ไดมากกวา 1 box 

(กําหนดในมาตรา 6.7.4)  
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องคประกอบ metadata ในกลองขอบเขตขอมูลอาจจะแนชัดของขอบเขต
หรืออาจจะไดมาจากช้ันขอมูลหลัก ใน XML องคประกอบ metadata ในกลองขอบเขตขอมูลได
รวมรายละเอียดไวดังนี้ 

 CRS ท่ีช้ีวัดวาท่ีช้ันขอมูล CRS ท่ีประยุกตใชกับกลองขอบเขตขอมูลนี้ 
 คาตํ่าสุด x คาตํ่าสุด y คาสูงสุด x คาสูงสุด y  ท่ีช้ีวัดวามีการจํากัดของกลองขอบเขตขอมูล

โดยใชหนวยของแกนและคําส่ังของ CRS ท่ีเฉพาะ  
 resx และ resy ท่ีช้ีวัดวาขอมูลเชิงพื้นท่ีของการประกอบกันของขอมูลท่ีช้ันขอมูลในหนวย

ท่ีเหมือนกันเหลานั้น 
องคประกอบ metadata ในกลองขอบเขตขอมูลจะมีความสัมพันธกับ

พารามิเตอรการรองขอ BBOX ไดกําหนดในมาตรา 7.3.3.6 เนื่องจาก BoundingBox เปนตัวกําหนด
ชวงของระบบพิกัดสําหรับช้ันขอมูล สวน BBOX เปนตัวกําหนดพ้ืนท่ีภาพบนแผนท่ี ซ่ึงอาจจะเปน
พื้นท่ีท่ีซอนทับ BoundingBox หรือไมก็ได 

 

ช้ันขอมูลอาจจะมีหลายกลองขอบเขตขอมูล แตแตละกลองจะมีขอบเขต
ท่ีตางกับ CRS ช้ันขอมูลจะไดมาจากคาในกลองขอบเขตขอมูลซ่ึงกําหนดโดยช้ันขอมูลหลัก กลอง
ขอบเขตขอมูลท่ีไดจากช้ันขอมูลหลักสําหรับ CRS โดยเฉพาะเปนการแทนท่ีดวยบางประกาศ
สําหรับ CRS ท่ีเหมือนกันในชั้นขอมูลรอง กลองขอบเขตขอมูลในขอมูลรองสําหรับ CRS ใหม 
ไมไดถูกประกาศเรียบรอยดวยขอมูลหลักท่ีเพิ่มเติมท่ีรายการของกลองขอบเขตขอมูลสําหรับช้ัน
ขอมูลรอง ช้ันขอมูลเดี่ยวจะไมไดบรรจุมากกวาหนึ่งกลองขอบเขตขอมูลสําหรับ CRS ท่ีเหมือนกัน 

 

หมายเหตุ ไมมีขอกําหนดท่ีบรรยายการแยกของกลองขอบเขตขอมูล 
สําหรับตัวอยางการตัดสินใจท่ีชุดขอมูลซ่ึงครอบคลุมสองพื้นท่ีท่ีจะแยกกันดวยระยะทาง เซิรฟเวอร
ไมสามารถใหแยกเปนสองกลองขอบเขตขอมูลในช้ันขอมูลท่ีเหมือนกันได การใชงาน CRS ท่ี
เหมือนกันเพื่อแยกออกไดบรรยายไวในพื้นท่ีเหลานี้  To handle this type of situation ซ่ึงเซิรฟเวอร
อาจจะกําหนดกลองขอบเขตขอมูลท่ีใหญกวาเพียงอันเดียว ซ่ึงจะ enclosese พื้นท่ีท้ังคู  หรืออาจจะ
กําหนดเปนสองช้ันขอมูลท่ีแยกกัน ซ่ึงแตละช้ันจะมีช่ือ และคากลองขอบเขตขอมูลท่ีแตกตางกัน 

 

ช้ันขอมูลจะไมใหกลองขอบเขตขอมูลสําหรับ CRS ท่ีไมสนับสนุนกัน 
Conversely ช้ันขอมูลอาจจะสนับสนุน CRSs  สําหรับช้ันขอมูลท่ีไมใหกลองขอบเขตขอมูล 
เซิรฟเวอรนั้นจะมีความสามารถที่จะแปลงขอมูล CRSs ท่ีแตกตาง อาจจะเลือกท่ีจะไมใหกลอง
ขอบเขตขอมูลอยางเปดเผยสําหรับทุก ๆ CRS ของแตละช้ันขอมูล  เซิรฟเวอรควรจะใหกลอง
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ขอบเขตขอมูลอางนอยท่ีสุด native CRS ของช้ันขอมูล (คือ CRS ในช้ันขอมูลถูกจัดเก็บใน
เซิรฟเวอรของฐานขอมูล) 

 

องคประกอบของ <EX_GeographicBoundingBox> (ดูในมาตรา 
7.2.4.6.6) มีแนวคิดท่ีคลายกับ BoundingBox ท่ีใหคุณลักษณะ CRS="CRS:84" อยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม 

<EX_GeographicBoundingBox> จะไมถูกใชแทนท่ีสําหรับ  
<BoundingBox CRS="CRS:84"> ถาเซิรฟเวอรหวังท่ีจะใหขอมูลในกลองขอบเขตขอมูลใน  
CRS:84 CRS นั้นแยกออกจาก องคประกอบอยางชัดเจน BoundingBox ซ่ึงการใหช่ือ CRS:84 จะ
ถูกรวมในการใหบริการ metadata 

ถาช้ันขอมูล CRS เปน "CRS:1" (แผนท่ี CS; ดูท่ี B.2) ซ่ึง  
BoundingBox ใหหนวยเปนพิกเซล the เร่ิมตนท่ีดานบนซาย สวนแรกแกน (x) เพิ่มไปทางขวา 
และสวนท่ีสองแกน (y) เพิ่มไปดานบนจนถึงดานลาง 

 

7.2.4.6.9) มาตราสวนเฉล่ีย (Scale denominators)  
มาตราสวนท่ีนอยท่ีสุด (MinScale denominators) และมาตราสวนท่ีมากท่ีสุด 

(MaxScale denominators)จะเปนตัวกําหนดชวงมาตราสวนท่ีเหมาะสมในการสรางแผนท่ีในช้ัน
ขอมูล  เพราะวาแผนที่จาก WMS อาจจะถูกแสดงไดมากกวาบนกระดาษ โดยจะกําหนดคามาตรา
สวนเฉล่ียใหสัมพันธกับขนาดจุดภาพท่ีใชแสดง  จุดประสงคของมาตราสวนเฉล่ียไมใชเพียงการ
แปลความระหวางความถูกตอง และมาตรฐานเสมอไป ซ่ึงอาจจะไมใชคาท่ีถูกตองตามจริง ตรงกัน
ขามกลับเพื่อลดปริมาณของคัตเตอร หรือcrowding ของฟเจอรท่ีแสดงดวยภาพบนแผนที่ มาตรา
สวนเฉล่ียใชเพื่อเปนแนวทางใหไคลแอนทเทานั้น แตถาการรองขอแผนท่ีไมอยูในชวงมาตราสวน
เฉล่ีย เซิรฟเวอรอาจจะใหแผนท่ีเปลา (Blank map) กลับมา หรือภาพในช้ันขอมูลท่ีเต็มไปดวย
ฟเจอร  

 

สําหรับวัตถุประสงคของมาตรฐานน้ี กําหนดใหขนาดจุดภาพ (Pixel size) 
เปน 0.28 mm. x 0.28 mm.  เพราะวาไคลแอนทสามารถรองขอแผนท่ีจากเซิรฟเวอร ซ่ึงขนาดจุดภาพ
ท่ีแทจริงของการออกแบบแบบจําลองคร้ังสุดทายเปนส่ิงท่ีเซิรฟเวอรไมทราบได 

 

ตัวอยาง คามาตราสวนเฉล่ียของ 10000000 หมายความวามาตราสวน 
1:10 ลาน ทางวิทยาศาสตรการใชสัญลักษณเปนส่ิงท่ียอมรับได ดังนั้น เพื่อใหกะทัดรัดมากกวา คา
ของ 10e6 ควรใชเพื่อมาตราสวนเฉล่ียดวย 
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มาตราสวนเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุด และมาตราสวนเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด เปนการ
แนะนําช่ือเหลานี้ กําหนดชวงของมาตราสวนเฉล่ียของแผนท่ีเพื่อใหเหมาะสมกับช้ันขอมูล มาตรา
สวนท่ีนอยท่ีสุดเปนคาท่ีรวมไวหมด และมาตราสวนท่ีมากท่ีสุดเปนคาท่ีไมไดรวมไว ตัวอยางเชน 
มาตราสวนของชวง 

<MinScaleDenominator>1e3</MinScaleDenominator> 
<MaxScaleDenominator>1e6</MaxScaleDenominator> 

ซ่ึงสัมพันธกับเง่ือนไขทางตรรกศาสตร 
scale_denom ≥ 103 AND scale_denom < 106 

ท้ังคูขององคประกอบเปนตัวเลือก การไมปรากฏของมาตราสวนเฉล่ีย
ของคาท่ีนอยสุดหมายความวาไมมีคามาตราสวนท่ีนอยสุด คําศัพทท่ีเปนเง่ือนไขหรืออยางถูกตอง
ตามตรรกศาสตรคือคาท่ีต้ังไวจะเปนศูนย การไมปรากฏของคามาตราสวนเฉล่ียมากสุดหมายความ
วาไมมีคามาตราสวนท่ีมากสุด คําศัพทท่ีเปนเง่ือนไขหรืออยางถูกตองตามตรรกศาสตร คือ คาท่ีต้ัง
ไวจะเปนคาท่ีไมมีท่ีส้ินสุด ดังตัวอยางมาตราสวนนี้  

<MinScaleDenominator>1e3</MinScaleDenominator> 
ซ่ึงสัมพันธกับเง่ือนไขทางตรรกศาสตร 

scale_denom ≥ 103 
 

มีความสัมพันธท่ีคลายกันสําหรับมาตราสวนเฉล่ียท่ีมากสุดเดี่ยวๆ การไม
ปรากฏของมาตราสวนท้ังสองแบบในช้ันขอมูล metadata หมายความวาไมมีมาตราสวนท่ี 
constraint และช้ันขอมูลสามารถประยุกตใชกับแผนท่ีของมาตราสวนท้ังหมดได 

 

เพราะวามันเปนไปไดท่ีจะรวมผลลัพธของหลายๆ เซิรฟเวอรกับผลลัพธ
ท่ีแสดงเดี่ยวๆ มันเปนส่ิงสําคัญท่ีแตกตางท่ีเซิรฟเวอรจะมีลักษณะการทํางานท่ีไมเปล่ียนแปลงซ่ึง
เกี่ยวของกับกระบวนการของมาตราสวน ดังนั้นท้ังหมดของเซิรฟเวอรท่ีเปนอิสระจะเลือก หรือ
ปลดช้ันขอมูลท่ีมาตราสวนเหมือนกัน เพื่อใหแนใจวาลักษณะการทํางานท่ีไมเปล่ียนแปลงนั้น
มาตราสวนจะสัมพันธกับชองของพิกัดตองเปน handle ท่ีไมเปล่ียนแปลงระหวาง map servers 
สําหรับระบบพิกัดอางอิงภูมิศาสตร จะมีหนวยเปนองศา องศาของแผนท่ีจะเปล่ียนเปนเสนดวยการ
ใชคอมพิวเตอรดวยการใชเสนรอบวงของโลกท่ีท่ีเสนศูนยสูตร และสมมติเสนลากใหเปนส่ีเหล่ียม
มุมฉากอยางสมบูรณ สําหรับเสนระบบพิกัด ขนาดของชองพิกัดควรจะใชโดยตรงท่ีปราศจากการ
ชดเชยสําหรับการบิดเบือนรูปรางซ่ึงสัมพันธกับรูปรางท่ีแทจริงของโลก 
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ตัวอยาง  แผนท่ีท่ีแสดงการปกคลุม  2 องศา พื้นท่ี 2 องศาใน WGS 84 
พิกัดภูมิศาสตร  ขนาดเสนของพื้นท่ีนี้เพื่อการแปลงไปเปนมาตราสวนคือ  
2º × (6378137m × 2 × π) ÷ 360º = 222638,9816m. 

ฉะนั้นการขยายแผนท่ีจะประมาณคา 222639m×222639m เสนระยะทาง
สําหรับวัตถุประสงคของการคํานวณมาตราสวน ถาขนาดภาพสําหรับแผนท่ีเปน 600×600 พิกเซล 
นั้นมาตราสวนเฉล่ียมาตรฐานสําหรับแผนท่ีจะเปน 
 

222638,9816m ÷ 600 pixels ÷ 0.00028m/pixel = 1325226,19 
 

Floating-point roundoff-error control ควรประยุกตใชกับการคํานวณเหลานี้ดวย เพื่อใหแนใจวาไม
มีการเปล่ียนแปลงระหวางระบบ เพราะวามาตราสวนเฉล่ียถูกใชช้ันขอมูล metadata จะใชบอยวา 
“round”  จํานวน เชน 250000 ถาการคํานวณของผลลัพธมาตราสวนปจจุบันเปนคา 
249999,99999999 มันควรจะตัดสินวาเปน 250000 การทดสอบท่ีเปนเหตุผลสําหรับการจับคูคาชวง
ของมาตราสวนเฉล่ียจะถูกกําหนดตามนี้ 

scale ≥ (min_scale – epsilon) AND scale < (max_scale + epsilon) 
ภาษากรีกตัวอักษรท่ี 5 ไดกําหนดเปน 1e-6 
 

มาตราสวนเฉล่ียปรากฏบนช้ันขอมูลรอง มาตราสวนเฉล่ียท่ีประกาศในขอมูลรองแทนท่ีการ
ประกาศท่ีไดมาจากขอมูลหลัก 
 

7.2.4.6.10) Sample dimensions  
เปนขอมูลสวนเสริมท่ีอยูใน Metadata ใชเพื่อแสดงขอมูลหลายมิติ เชน 

ขอมูลในช้ันความสูง ขอมูลตางชวงเวลา และระบบพิกัดอ่ืนๆ ในมาตรา 6.7.5 ถึง 6.7.7 ซ่ึงได
อธิบายวาแกนของมิติ และคาท่ีอนุญาตใหประกาศ และถูกรองขอในภาคผนวก C 

 

การประกาศมิติเปนส่ิงท่ีไดรับจากช้ันขอมูลหลัก การประกาศมิติใหม
อยางใดอยางหนึ่งในขอมูลรองกับช่ือคุณลักษณะท่ีเหมือนกันเปนส่ิงหนึ่งท่ีไดรับจากการแทนท่ี
ขอมูลหลักดวยคาท่ีประกาศในขอมูลหลัก 

 

7.2.4.6.11) MetadataURL  
เซิรฟเวอรจะใช < MetadataURL > ในการแสดงรายละเอียด และ

มาตรฐานของ metadata เกีย่วกับขอมูลท่ีไดรับการตอบรับ “type”  attribute แสดงมาตรฐานของ 
metadata คาของ “type” attribute ถูกกําหนดจาก ISO19115:2003 อางถึง ISO19115:2003 คา 



 
 
 
 
ภาคผนวก ก  

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

227 

“FGDC:1998” อางถึง FGDC-STD-001-1998 [1] กลุมขอมูลอาจจะกาํหนดความหมายสําหรับคา 
“type”  attribute อ่ืนๆ The enclosed <Format> element indicates the file format MIME type of 
the metadata record 

 

7.2.4.6.12) ขอมูลคุณลักษณะ (Attribution)  
ใชในการกําหนดแหลงขอมูลของขอมูลภูมิศาสตรท่ีใชในช้ันขอมูล หรือ

ใชในการรวบรวมของช้ันขอมูล  Attribution มีองคประกอบหลายสวน คือ <OnlineResource> เปน
การบอกแหลงขอมูล URL <Title> ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยสามารถชื่อคาตัวอักษรขอมูลได ดวย 
<LogoURL> คือ URL ของภาพ Logo ไคลแอนทอาจจะเลือกท่ีจะแสดงรูปแบบเหลานี้เพียงหน่ึง
หรือมากกวาก็ได รูปแบบใน LogoURL กําหนดภาพโลโกเปน MIME และคุณลักษณะความกวาง
และความสูงกําหนดดวยขนาดของจุดภาพ 

 

คุณลักษณะท่ีไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง เปนการกําหนดใหมดวยการ
แทนท่ีขอมูลรองดวยคาท่ีไดรับมา 

 

7.2.4.6.13) Identifier and AuthorityURL  
เซิรฟเวอรอาจใชการจําแนกเปน 0 หรือมากกวา เพื่อจะกําหนด ID จาก

ผูใช คุณลักษณะท่ีผูใชใชในการจําแนกสัมพันธกับคุณลักษณะของช่ือในการแยก <AuthorityURL>  
AuthorityURL  encloses <OnlineResource> ซ่ึงขอบเขตของ URL อยูในเอกสารท่ีกําหนด
ความหมายของคาการจําแนก 

 

หมายเหตุ การใหความหมายของผูใชท่ีกําหนดความหมายของการจําแนก
ไมเคยกําหนดไดอยางถูกตอง การจําแนก และผูใชURL เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
เซิรฟเวอรถึงส่ิงท่ีตองการวาจะกําหนดความสัมพันธระหวางช้ันขอมูลท่ีเสนอใน WMS กับการ
กําหนดช้ันของช้ันขอมูลเหลานั้น ดวยระบบที่จัดการเซิรฟเวอร 
 

ตัวอยาง  Global Change Master Directory (http://gcmd.gsfc.nasa.gov/) 
กําหนดปายช่ือดวย DIF_ID สําหรับทุกชุดขอมูลท่ีมีในแคตตาลอค  WMS ไดเสนอหนึ่งของชุด
ขอมูลเหลานี้ซ่ึงอาจจะสัมพนัธกับช้ันขอมูลใน DIF_ID ตามการจัดการดังนี้ : 
 

<AuthorityURL name="gcmd"><OnlineResource xlink:href="some_url" ... /></AuthorityURL> 
<Identifier authority="gcmd">id_value</Identifier> 
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AuthorityURL เปนส่ิงท่ีไดรับมาโดยช้ันขอมูลยอย ช้ันขอมูลรองจะไมไดกําหนด AuthorityURL 
เกี่ยวกับคุณลักษณะช่ือท่ีเหมือนกันเปนส่ิงหนึ่งท่ีไดมาจากขอมูลหลัก การจําแนกเปนส่ิงท่ีไมได
รับมา ช้ันขอมูลจะไมประกาศการจําแนกภายใตความสัมพันธ AuthorityURL ซ่ึงมีการประกาศหรือ
ท่ีไดรับมาภายหลังในการใหบริการ metadata 
 

7.2.4.6.14) FeatureListURL  
เซิรฟเวอรอาจจะใช < FeatureListURL > เพื่อกําหนดฟเจอร (Feature) ใน

ช้ันขอมูล FeatureListURL ไมใชส่ิงท่ีไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง enclosed รูปแบบท่ีกําหนดไฟล
รูปแบบเปน MIME ของฟเจอร 

FeatureListURL ไมใชส่ิงท่ีไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง 
 

7.2.4.6.15) DataURL  
เซิรฟเวอรอาจจะใช DataURL เพื่อเช่ือมตอไปยังขอมูลพื้นฐานท่ีนําเสนอ

ดวยช้ันขอมูลพิเศษ encloses รูปแบบไดกําหนดรูปแบบไฟลขอมูลเปน MIME  
 

DataURL ไมใชส่ิงท่ีไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง 
 

7.2.4.7) ขอมูลคุณลักษณะของช้ันขอมูล (Layer attributes) 
7.2.4.7.1) บทนํา (Introduction)  
ช้ันขอมูลอาจมี XML attribute เปน 0 หรือมากกวา เชน queryable, 

cascaded, opaque, noSubsets, fixedWidth, fixedHeight attributes เหลานี้ เปนสวนเสริม และมี 
default เปน 0 ความหมายของ    แตละ attributes สามารถสรุปดังตารางท่ี 6  

 
 

ตารางท่ี 6 ขอมูลคุณลักษณะของช้ันขอมูล 

Attribute Allowed values ความหมาย (0 เปนคา default) 
Queryable 0, false,  1, true 0, false: layer is not queryable 

1, true: layer is queryable 
Cascaded 0, positive integer 0: layer has not been retransmitted by a Cascading Map Server. 

n: layer has been retransmitted n times. 
Opaque 0, false,  1, true 0, false: map data represents vector features that probably do 

not completely fill space. 
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1, true: map data are mostly or completely opaque. 
noSubsets 0, false,  1, true 0, false: WMS can map a subset of the full bounding box. 

1, true: WMS can only map the entire bounding box. 
fixedWidth 0, positive integer 0: WMS can produce map of arbitrary width. 

Nonzero: value is fixed map width that cannot be changed by 
the WMS. 

fixedHeight 0, positive integer 0: WMS can produce map of arbitrary height. 
Nonzero: value is fixed map height that cannot be changed by 
the WMS. 

 
7.2.4.7.2) Queryable layers  
เพื่อใหเซิรฟเวอรรองรับการทํางานของ GetFeatureInfo บนช้ันขอมูลนั้น 

ในกรณีท่ีเซิรฟเวอรมีขอผิดพลาด GetFeatureInfo ไมสามารถสืบคนขอมูลได จะปรากฏ code = 
“LayerNotQueryable” 

 

7.2.4.7.3) Cascaded layers  
ช้ันขอมูลจะข้ึนวา “cascaded” ในกรณีท่ีมีเซิรฟเวอรเร่ิมตน และมีการ

รวมขอมูลจากเซิรฟเวอรตางๆ เซิรฟเวอรท่ี 2 จะมีการเพิ่มการเขาถึงช้ันขอมูล และอาจจะเพ่ิมการ
แสดงผลขอมูลในระบบพิกัดอางอิงท่ีแตกตางกัน 
 

ถา WMS cascades เปนสวนประกอบของ WMS อยางใดอยางหนึ่ง 
จากนั้นมันจะเพิ่มคาเปน 1 ท่ีคุณลักษณะ cascades ถาในเซิรฟเวอรเร่ิมตนท่ีบริการ metadata ไม
ปรากฏคาท่ีคุณลักษณะ  WMS จะใสคาท่ีคุณลักษณะ และกําหนดใหคาเปน 1  
 

7.2.4.7.4) Opaque vs. transparent layers  
ถาคุณลักษณะบูลีนเปนขอมูลแบบทึบท่ีขาดหรือไมเปนจริง แผนท่ีก็จะถูก

สรางข้ึนจากช้ันขอมูลท่ัวไปที่มีการแสดงขอมูลแบบท่ีไมใชขอมูลพื้นท่ี  ไคลแอนทอาจจะแสดงการ 
transparent ขอมูลแบบจุด และเสนจะไมใชขอมูลทึบ (ถึงแมวาขนาดของมาตราสวน และสัญลักษณ
ของรูปรางอาจจะถูกใสในพื้นท่ีของแผนท่ีก็ตาม) คาท่ีเปนจริงของขอมูลแบบทึบไดกําหนดการ
นําเสนอช้ันขอมูลของพื้นท่ีท่ีใสขอมูลเพิ่ม ตัวอยางเชน แผนท่ีท่ีนําเสนอลักษณะภูมิประเทศ และการ
วัดความลึกของทะเล เชนขอบเขตของสีท่ีแตกตางจะไมมีพื้นท่ี transparent ขอมูลแบบทึบควรจะมีการ
นําไปแนะนําทางออมใหกับไคลแอนทถึงสถานท่ี เชน ช้ันขอมูลสวนลางของการวางซอนกันของแผน
ท่ี 
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ถาเปนช้ันขอมูลแบบทึบทําใหไมสามารถซอนทับขอมูลในแผนท่ีแตละ
แผนได ดังนั้นจึงตองทําใหช้ันขอมูลโปรงแสงเพ่ือใหซอนทับขอมูลได ในข้ันนี้ใชพารามิเตอร 
TRANSPARENT ใน GetMap ชวยเซิรฟเวอรในการสงขอมูล 

 

7.2.4.7.5) Subsettable and resizable layers WMS  
ช้ันขอมูล metadata ไดรวมไว 3 คุณลักษณะซ่ึงเปนตัวกําหนด map server 

ท่ีทําหนาท่ีไดนอยกวาปกติ เพราะวามันไมสามารถคัดลอกชุดยอยจากชุดขอมูลท่ีใหญกวาได หรือ
เพราะวาการใหบริการแผนท่ีถูกกําหนดขนาดซ่ึงไมสามารถลดขนาดได สําหรับตัวอยาง WMS ท่ี
รวบรวมภาพดิจิไทสท่ีเปนแผนท่ีลําดับชวงเวลา หรือกอนท่ีจะใชคอมพิวเตอรในการคนหาภาพ
ขอมูลดาวเทียม อาจจะไมไมสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดขอมูลได แตสามารถตอบรับการรองขอจาก 
GetMap เพื่อแสดงแผนท่ีท่ีสมบูรณท่ีไมมีการลดขนาด 

 

การรวบรวมภาพท่ีไมเคล่ือนไหวอาจจะไมมีกําหนดท่ีทราบกันของระบบ
การอางอิงพิกัด ในกรณีท่ีเซิรฟเวอรประกาศวา CRS=CRS:1 ไดบรรยายไวในมาตรา 6.7.2  

 

เม่ือกําหนดคาท่ีเปนจริงวา noSubsets จะเปนการกําหนดวาเซิรฟเวอรไม
สามารถสรางแผนท่ีพื้นท่ีภูมิศาสตรท่ีมากกวาในกลองขอบเขตขอมูลของช้ันขอมูลได 

 

เม่ือมีการนําเสนอ และท่ีคาไมใช 0 ของ fixedWidth กับ fixedHeight จะ
เปนการกําหนดวาเซิรฟเวอรไมสามารถผลิตแผนท่ีของชั้นขอมูลดวยความกวาง และความสูงท่ี
ตางกันจากการกําหนดขนาดได 

 

7.2.4.8) Inheritance of layer properties  
ในตารางท่ี 7 จะสรุปรายละเอียดของการสืบทอดองคประกอบจากช้ัน

ขอมูลหลัก ไปยังช้ันขอม ูลรอง  คุณสมบัติอาจจะสืบทอดมาท้ังหมด หรือสืบทอดมาดวยการแทนท่ี 
ถาขอมูลรองกําหนดใหมอีกคร้ัง หรือสืบทอด และเพิ่มเติมถาขอมูลรองมีการกําหนด 

 

ในตารางท่ี 7 จํานวนคอลัมนกําหนดจํานวนของเวลาแตละองคประกอบ
ซ่ึงอาจจะปรากฏในช้ันขอมูล  ฉะนั้นมันเปนการจํากัดท่ีมากกวาจะบังคับดวยตารางแผนงานใน E.1  
ความหมายของคาในคอลัมนนี้ คือ 
 1 คือ ปรากฏคร้ังเดียวในแตละช้ันขอมูล 
 0/1 คือ อาจจะไมปรากฏ หรือปรากฏคร้ังเดียวในแตละช้ันขอมูล 
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 0+ คือ ปรากฏ 0 คร้ัง หรือมากกวา 
 1+ คือ ปรากฏ 1 คร้ัง หรือมากกวา 

Inheritance ในคอลัมนนี้ไดรับมาจากช้ันขอมูลรอง ความหมายของคาในคอลัมนนี้ คือ  
 no   คือ ไมสืบทอด element อาจถูกกําหนดเปนคําส่ังตามมาตรฐาน แตละช้ันขอมูล จะ

มี element นั้น 
 replace  คือ คาจะสืบทอดจากช้ันขอมูลหลัก และถูกละท้ิงในช้ันขอมูลรอง แตถากําหนด

ในช้ันขอมูลรอง ไมจําเปนตองกําหนดในช้ันขอมูลหลัก 
 add คือ คาจะสืบทอดจากช้ันขอมูลหลัก และถูกละท้ิงในช้ันขอมูลรอง แตสามารถเพ่ิม

ใหปรากฏมากกวาหนึ่งคร้ังได 
 

ตารางท่ี 7 Inheritance of layer properties 

Element Number Inheritance 
Layer 0+ no 
Name 0/1a no 
Title 1 no 
Abstract 0/1 no 
KeywordList 0/1 no 
Style 0+ add 
CRS 1+  b add 
EX_GeographicBoundingBox 1b replace 
BoundingBox 1+  b replace 
Dimension 0+ replace 
Attribute 0/1 replace 
AuthorityURL 0+ add 
Identifier 0+ no 

MetadataURL 0+ no 

DataURL 0/1 no 
FeatureListURL 0/1 no 
MinScaleDenominator, 
MaxScaleDenominator 

0/1 replace 

Attributes listed in Table 6 0/1 replace 
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Element Number Inheritance 
a     ดูที่มาตรา 7.2.4.6.3 regarding distinction between named and unnamed layers. 
b     May be 0 only if a value is inherited from an enclosing Layer element;  ดูที่มาตรา 7.2.4.6.6. ถึง 7.2.4.6.8 

 
  7.2.5) Format specifiers  

การกําหนดรูปแบบ จะเกิดในสวนของการบริการขอมูล metadata เชน รูปแบบ 
output สําหรับการทํางาน รูปแบบขอยกเวน และรูปแบบเนื้อหาท่ี URL ภายนอก  
 

7.3) GetMap (Mandatory) 
  7.3.1) เกร่ินนํา (General)  
  การทํางานของ GetMap จะทําการสงกลับภาพแผนท่ี  
 

  7.3.2) บทนํา GetMap request overview  
ในตารางท่ี 8 จะอธิบายสวนของการเรียกคืนขอมูลในการรองขอดวย GetMap 

ตารางท่ี 8 พารามิเตอรของการรองขอดวย GetMap 

Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 
REQUEST = GetMap M ช่ือการรองขอ 
LAYERS = layer_list M ช้ันขอมูลที่ตองการเรียกมาแสดง 
STYLE = style_list M สไตลที่ตองการเรียกมาแสดง 
CRS = namespace:identifier M ระบบพิกัดอางอิงที่ตองการ 
BBOX = minx, miny, maxx,maxy M ขอบเขตพิกัดภูมิศาสตรพ้ืนที่ที่ตองการ 
WIDTH = output_width M ความกวางของจุดภาพของภาพผลลัพธ 
HEIGHT = output_height M ความสูงของจุดภาพของภาพผลลัพธ 
FORMAT = output_format M รูปแบบ output ของแผนที่  
TRANSPARENT = true/false O พ้ืนหลังของแผนที่ จะโปรงแสง (คา default = 

false) 
BGCOLOR = color_value O คาทศนิยมหกหลักของสีพ้ืนหลัง แสดงคา red 

green blue (คา default = 0xFFFFFF)) 
EXCEPTIONS = exception_format O การรายงานรูปแบบที่มีความผิดพลาด 
TIME = time O คาเวลาของช้ันขอมูลที่ตองการ 
ELEVATION  = elevation O คาความสูงของช้ันขอมูลที่ตองการ 
Other sample dimension(s) O คาของมิติที่เหมาะสม 
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7.3.3) Request parameters 
7.3.3.1) Version  
พารามิเตอรเวอรช่ัน เปนคําส่ังในการกําหนดเวอรช่ัน ซ่ึงอยูในมาตรา 6.9.1 

สําหรับคา 1.3.0 ใชสําหรับการรองขอดวย GetMap ภายในมาตรฐานนี้ 
 

7.3.3.2) Request  
พารามิเตอรการรองขอ ถูกกําหนดในมาตรา 6.9.2 ในการทํางานของ 

GetMap จะใชคาใน GetMap  
 

7.3.3.3) Layers  
พารามิเตอร ช้ันขอมูล  เปนคํา ส่ังในการบริการภาพแผนท่ี  คาของ

พารามิเตอรนี้ จะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการแยกรายช่ือช้ันขอมูล การอนุญาตช่ือช้ันขอมูลเปน
ลักษณะเฉพาะขอมูลของ <Layer><Name> ท่ีใหในบริการ metadata 

 

WMS จะใหความชวยเหลือการรองขอช้ันขอมูลดวยการวาดสวนท่ีอยูซาย
สุดในสวนท่ีอยูลางสุด ถัดไปเหนือกวาก็จะอยูดานบน 

ทางเลือก <LayerLimit> เปนหนึ่งในการใหบริการ metadata ท่ีอนุญาตให
ไคลแอนทรองขอดวย GetMap ของช้ันขอมูลดวยจํานวนเต็มบวกของคาท่ีสูงสุด ถาเกิดการ
ผิดพลาด เซิรฟเวอรจะไมจํากัด 

 

7.3.3.4) Styles  
คําส่ังพารามิเตอร STYLES ในแตละช้ันขอมูลเปนตัวชวย คาของ

พารามิเตอร STYLES เปนการใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ในการแยกรายช่ือ style ซ่ึง 1:1 สัมพันธ
ระหวางคาในช้ันขอมูล และคาใน STYLES แผนท่ีแตละช้ันขอมูลจะถูกใชใหสัมพันธกับสไตลใน
ตําแหนงเดียวกัน ช่ือไสตลแตละช่ือจะถูกกําหนดดวย <Style><Name> ถูกบรรจุไวภายในโดยตรง
หรือเปนส่ิงท่ีไดรับมาจากความสัมพันธ <Layer> (นอกเหนือจากนั้นไคลแอนทอาจจะไมสามารถ
รองขอช้ันขอมูลในไสตลไดซ่ึงเปนเพียงการกําหนดสําหรับช้ันขอมูลท่ีตางกันเทานั้น) เซิรฟเวอร
อาจจะยกเวนการใหบริการ (code=StyleNotDefined)ถาสไตลท่ีแสดงนั้นถูกรองขอ ไคลแอนท
อาจจะรองขอการใชสไตลท่ีคาท่ีไดกําหนดไวดวยคาท่ีไมมีคา (เชน “STYLES=”) ถาช้ันขอมูลท่ี
หลากหลายเปนการรองขอแบบผสมกันระหวางช่ือกับสไตลท่ีต้ังคาไว พารามิเตอร STYLES จะถูก
รวมคาท่ีไมมีคากับจุลภาคเชน (“STYLES=style1,,style2,,”) ถาช้ันขอมูลท้ังหมดถูกแสดงดวยการ
ใชคาสไตลท่ีต้ังไว หรือสวนใดสวนหนึ่งจาก “STYLES=” หรือ “STYLES=,,,” เปนคา 
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ถาเซิรฟเวอรแสดงสไตลท่ีตางกันในชั้นขอมูล และไคลแอนทสงการรอง
ขอสไตลท่ีต้ังไว ทางเลือกของสไตลท่ีจะถูกใชเปนคากําหนดเปนส่ิงท่ีตองระมัดระวังสําหรับ
เซิรฟเวอรมาก เพราะคําส่ังของสไตลในการใหบริการ metadata ไมไดมีการกําหนดดวยคาท่ีต้ังไว 

 

7.3.3.5) CRS  
พารามิเตอร CRS เปนการรองขอถึง BBOX ในการกําหนดระบบพิกัด คา

ของพารามิเตอร CRS ในการรองขอไปท่ีเซิรฟเวอรสวนใหญจะเปนหนึ่งในคาท่ีกําหนดใน
เซิรฟเวอรท่ีใหบริการ metadata ใน <CRS> ซ่ึงกําหนดหรือไดรับมาจากช้ันขอมูลท่ีถูกรองขอ คา 
CRS ท่ีเหมือนกันไดประยุกตใชกับช้ันขอมูลท่ีรองขอเด่ียวๆ ท้ังหมด 

 

WMS ไมใชส่ิงท่ีตองการที่สนับสนุน CRSs ไดท้ังหมด แตจะแสดงในการ
ใหบริการ metadata ของ CRSs เหลานี้ ซ่ึงจะถูกเสนอ และจะไดรับการยอมรับการรองขอสําหรับ
การแสดง CRSs ท้ังหมด ถาการรองขอ CRSs ไมไดถูกเสนอดวยเซิรฟเวอรสวนใหญ เซิรฟเวอรจะ
ยกเวนการใหบริการ (code = “InvalidCRSs”) 

 

ไคลแอนทไมไดตองการที่สนับสนุน CRSs ท้ังหมด ถาไคลแอนทและ
เซิรฟเวอรมีความเห็นท่ีไมตรงกันซ่ึงจะไมสนับสนุน CRSs  ไคลแอนทอาจจะยุติการติดตอกับ
เซิรฟเวอร หรือการคนหาที่ใชส่ือกลางในการใหบริการเพื่อแสดงลักษณะการแปลงพิกัด หรือ
อนุญาตใหผูใชเลือกใชวิธีอ่ืนๆ ได 

 

มาตรฐานสากลนี้ไมไดกําหนดการอํานวยความสะดวกใหกับไคลแอนทไว
ชัดเจนในการรองขอการแปลงพิกัด ซ่ึงเปนเพียงการรองขอดวย CRS เดี่ยวๆ เทานั้นท่ีถูกกําหนด 
ดังนั้นจะเปนไปไมไดท่ีจะทําการระบุแหลงของ CRS เพื่อเลือกขอมูลภูมิศาสตร และเปาหมายที่
ตางกันของ CRS สําหรับผลลัพธท่ีแสดงดวยภาพ  Reprojection อาจจะมีโอกาสเกิดข้ึนอยาง
แนนอน อยางไรก็ตามถาเซิรฟเวอรเสนอ CRSs ท่ีหลากหลายแตขอมูลภูมิศาสตรจะถูกจัดเก็บ
ภายใน CRS เปนสวนใหญ 

 

ถา WMS มีการประกาศวา CRS=CRS:1 ท่ีช้ันขอมูล ดังเชนในหัวขอ 
6.7.3.5 นั้นช้ันขอมูลจะไมมีการกําหนดที่ทราบกันวาระบบอางอิงพิกัดซ่ึงไมควรแสดงรวมกับช้ัน
ขอมูลอ่ืนๆ ไคลแอนทจะระบุ CRS=CRS:1 ในการรองขอดวย GetMap ไมเชนนั้นเซิรฟเวอรอาจจะ
ใชเปนขอยกเวนในการใหบริการ เม่ือ CRS นี้ถูกใชในการรองขอ หนวยของพารามิเตอร BBOX จะ
เปนพิกเซล 
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7.3.3.6) BBOX  
พารามิเตอร BBOX เปนคําส่ังท่ีอนุญาตใหไคลแอนทรองขอดวย 

Bounding box Bounding box  ไดถูกกําหนดไวใน 6.7.4  คาของ Bounding box ในการรองขอดวย 
GetMap จะใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) (ดูในมาตรา 6.5)ในการแยกจํานวนเต็มในรูปแบบ “minx, 
miny, maxx, maxy”  คาเหลานี้จะระบุคาตํ่าสุดของ x คาตํ่าสุดของ y คาสูงสุดของ x และคาสูงสุด
ของ y เปนคาท่ีอยูในขอบเขตของช้ันขอมูล CRS  ท่ีรองขอ โดยที่หนวย คําส่ัง และขอบังคับ
โดยตรงของแกน x และ y ไดถูกกําหนดดวยช้ันขอมูล CRS (ดูใน 6.7.3) ส่ีคาใน Bounding box 
บอกถึงขอบเขตจํากัดภายนอก ความสัมพันธของ Bounding box กับแผนท่ีภาพเมตริกซ่ึง Bounding 
box จะอยูรอบๆ  ภายนอกของภาพของแผนที่มากกวา ท่ีจะผานกลางเสนขอบแผนท่ี  ใน
สวนประกอบนี้ ภาพท่ีมีความเฉพาะจะเปนการนําเสนอพื้นท่ีบนภาคพื้นดิน 

 

ถาการรองขอใน BBOX ไมมีคา (เชน คาหนึ่งซ่ึงคาตํ่าสุดของ x ท่ีมากกวา
หรือเทากันกับคาสูงสุดของ x หรือคาตํ่าสุดของ y ท่ีมากกวาหรือเทากันกับสูงสุดของ y) เซิรฟเวอร
จะยกเวนการใหบริการ 

 

ถาการรองขอ BBOX ซ่ึงไมไดมีการซอนทับท้ังหมดดวย <BoundingBox> 
ในการบริการ metadata สําหรับการรองขอในช้ันขอมูล เซิรฟเวอรจะสงกลับดวยสวนท่ีวางเปลา 
(นั่นคือแผนท่ีวางเปลา หรือขอมูลกกราฟกท่ีไมมีสวนประกอบอะไรเลย) ในแผนท่ีนั้น ฟเจอรอยาง
ใดอยางหนึ่งซ่ึงบางสวนหรือท้ังหมดใน Bounding Box จะถูกสงกลับในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 

ถาคาใน Bounding Box ไมไดถูกกําหนดเพ่ือให CRS (เชน ละติจูดท่ี
มากกวา 90 องศา ใน CRS:84) เซิรฟเวอรจะสงกลับดวยสวนท่ีวางเปลาสําหรับพื้นท่ีภายนอกของ
คาชวงของ CRS  

 

ถา WMS ประกาศวาช้ันขอมูลไมใช subsettable ดังท่ีบรรยายใน 7.2.4.7.5 
จากนั้นไคลแอนทจะทําการระบุอยางถูกตองของคาใน Bounding Box ผานการรองขอดวย GetMap 
และเซิรฟเวอรอาจจะใชใหมีการยกเวนบริการนั้นไป 

 

7.3.3.7) Format  
พารามิเตอร FORMAT เปนคําส่ังในการกําหนดรูปแบบของแผนท่ีท่ี

ตองการ คาท่ีรองรับสําหรับการรองขอดวย GetMap บน WMS เปนหนึ่ง หรือมากกวาของการ
บริการ metadata ดวย  
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<Request><GetMap><Format> รูปแบบ MIME ท้ังหมดท่ีเปนตัวอักษรใน 
<Format> ถูกใชเปนคาของพารามิเตอรรูปแบบ ไมมีรูปแบบท่ีต้ังไว ใน HTTP แบบ MIME จะถูก
กําหนดใหสงกลับดวยการใชหัวขอ Content-type ในการรองขอรูปแบบท่ีเฉพาะไมรองรับดวย
เซิรฟเวอร ดังนั้นเซิรฟเวอรจะใหมีการยกเวนบริการ (code=InvalidFormat) 

 

7.3.3.8) Width, Height  
พารามิเตอร WIDTH, HEIGHT เปนคําส่ังในการกําหนดขนาดจุดภาพของ

ภาพผลลัพธ แผนท่ี CS (ดูใน 6.7.2 และ B.2) ประยุกตใชกับแผนท่ี ดวยคา WIDTH-1 ระบุคาสูงสุด
ของแกน x ในแผนท่ี CS และ HEIGHT-1  ระบุคาสูงสุดของแกน j ในแผนท่ี CS 

 

ถาการรองขอสําหรับรูปแบบรูปภาพ การสงกลับรูปภาพ regardless ของ 
MIME จะมีความถูกตองโดยเฉพาะความกวางและสูงในขนาดจุดภาพ ในกรณีของดานอัตราสวน
ของ BBOX  กับอัตราสวนความกวางตอความสูงเปนความตาง ซ่ึง WMS จะขยายและสงกลับแผน
ท่ีดังนั้นผลลัพธขนาดจุดภาพสามารถถูกเสนอใหสงกลับดวยตัวเองในอัตราสวนของ BBOX 
นอกจากนี้มันจะเปนไปไดท่ีจะถูกใชการกําหนดนี้เพื่อรองขอแผนท่ีสําหรับการออกแบบ ซ่ึง
ผลลัพธขนาดจุดภาพท่ีเปนตัวมันเองจะไมเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือขยายแผนท่ีไปถึงพื้นท่ีภาพของ
อัตราสวนท่ีตางกัน 

 

ความบิดเบือนของแผนท่ีจะถูกแนะนําถาอัตราสวนความกวางตอความสูง
ไมใชเกณฑเดียวกันกับ   x ,y และขนาดจุดภาพ ไคลแอนทผูท่ีพัฒนาควรจะลดขนาดลงใหมากท่ีสุด
เทาท่ีเปนไปไดซ่ึงผูใชจะรองอยางไมต้ังใจหรือโดยท่ีไมรูตัวท่ีทําใหแผนท่ีผิดรูปรางไป 

 

ถาการรองเพื่อรูปแบบกราฟกนั้นไมมีความถูกตองของความกวาง และ
ความสูง ไคลแอนทจะรวมคาความกวางและความสูงในการรองและเซิรฟเวอรอาจจะใชส่ิงเหลานี้
เพื่อชวยในการสรางขอมูลในแผนท่ีผลลัพธ 

 

ทางเลือก <MaxWidth> และ <MaxHeight> ในบริการ metadata เปน
ตัวอักษรที่ช้ีถึงความกวางและความสูงมากท่ีสุด ท่ีไคลแอนทอนุญาตใหรวมไดในการรองขอเดี่ยวๆ 
ดวย GetMap ถาขาดองคประกอบอยางใดอยางหน่ึง เซิรฟเวอรจะกําหนดใหไมมีการจํากัดบนการ
ติดตอของพารามิเตอร 
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ถา WMS มีการประกาศวาวาช้ันขอมูลมีการระบุความกวาง และความสูง ท่ี
บรรยายใน 7.2.4.7.5 ตอจากนั้นไคลแอนทจะระบุคาความกวางและความสูงเหลานั้นไดอยาง
ถูกตองในการรองขอดวย GetMap และเซิรฟเวอรอาจจะใหมีการยกเวนบริการ 

 

7.3.3.9) Transparent  
พารามิเตอร Transparent เปนพารามิเตอรรองใชในการกําหนดพื้นหลังของ

แผนท่ีใหโปรงใส โดยจะมี 2 คา คือ True และ False คาจะกําหนดเปน False เม่ือพารามิเตอรนี้ขาด
จากการรองขอ 

 

ความสามารถในการสงกลับรูปภาพดวยจุดภาพท่ีโปรงใสอนุญาตใหผลของ
การรองขอแผนท่ีท่ีตางกันท่ีเหล่ือมกันนั้นเปนการผลิตสวนประกอบของแผนท่ี เปนคําแนะนําท่ี
ม่ันคงวาทุกๆ WMS ท่ีเสนอรูปแบบช้ันขอมูลท่ีโปรงใสซ่ึงสามารถซอนกันไดอยางเหมาะสม 

 

หมายเหตุ รูปแบบภาพ gif ใหภาพโปรงใส และคุณสมบัติท่ีแสดงโดยเว็บ
ไคลแอนทท่ัวไป สวนรูปแบบภาพ  png ใหชวงของทางเลือกความโปรงใสแตไมรองรับในการ
ประยุกตเพื่อแสดง นอกจากนี้รูปแบบภาพ jpeg ไมใหความโปรงใสทั้งหมด 

 

เม่ือความโปรงใสถูกกําหนดใหเปนคา TRUE และพารามิเตอร FORMAT 
บรรจุรูปแบบรูปภาพไว (เชนภาพ gif) จากนั้น WMS จะสงกลับ (เม่ืออนุญาตดวยรูปแบบท่ีถูกรอง
ขอ) ผลซ่ึงจุดภาพท้ังหมดจะไมนําเสนอรูปรางหรือคาขอมูลท่ีช้ันขอมูลซ่ึงถูกกําหนดใหคาโปรงใส 
ตัวอยางเชน “ถนน” ช้ันขอมูลจะกําหนดส่ิงท่ีไมใชถนนใหโปรงใส ถารูปแบบรูปภาพไมรองรับให
โปรงใส นั้นเซิรฟเวอรจะตอบกลับดวยภาพท่ีไมโปรงใส (นอกจากนั้นมันไมใชความผิดพลาดของ
ไคลแอนทในการรองขอแผนท่ีใหโปรงใสเสมอไป) เม่ือความโปรงใสถูกกําหนดวา FALSE นั้นจะ
ไมมีมีขอมูลจุดภาพอาจจะถูกกําหนดคาเปน BGCOLOR (ดูใน 7.3.3.10) 

 

เม่ือช้ันขอมูลประกาศวา “opaque” ดังเชนใน 7.2.4.7.4 ตอจากนั้น
สัญลักษณบางสวนหรือท้ังหมดของแผนท่ีอาจจะไมสามารถถูกทําใหโปรงใสได ไคลแอนทอาจจะ
ยังคงรองขอดวย TRANSPARENT=true 

 

เม่ือพารามิเตอร FORMAT บรรจุในรูปแบบกราฟก พารามิเตอรความ
โปรงใสอาจจะถูกรวมในการรองขอแตคาจะถูกละเลยดวย WMS 
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7.3.3.10) Bgcolor  
พารามิเตอร Bgcolor เปนพารามิเตอรรอง เพื่อใชในการกําหนดสีของพื้น

หลังของแผนท่ี รูปแบบท่ัวไปของ BGCOLOR เปน hexadecimal การเขารหัสของคา RGB ซ่ึงสอง
ลักษณะ hexadecimal ถูกใชสําหรับแตละคาของสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน คาของชวงอยูระหวาง 
00 ถึง FF (0 ถึง 255 เลขฐาน 10) รูปแบบเปน 0×RRGGBB สวนคาท่ีมากกวาหรือตํ่ากวามี
ลักษณะเฉพาะคือ RR, GG, และ BB  ระบุคา “0x” จะมีคาตํ่ากวากรณี “x” สวนคาท่ีต้ังไวเปน 
0×FFFFFF (สัมพันธกับสีขาว)   ถาพารามิเตอรนี้ขาดจากการรองขอ 

 

เม่ือ FORMAT เปนรูปแบบของรูปภาพ WMS จะต้ังคาพื้นหลังเปนสีท่ีระบุ
ดวย BGCOLOR       เม่ือ FORMAT เปนรูปแบบกราฟก (ซ่ึงไมมีพื้นหลังอยางชัดเจน) หรือรูปแบบ
รูปภาพ WMS จะเล่ียงการใชคา BGCOLOR สําหรับพื้นดานหนาเพราะวาพวกเราอาจจะมองไม
เห็นรูปภาพพื้นหลังท่ีตรงขามกันของสีท่ีเหมือนกัน 

 

เม่ือช้ันขอมูลประกาศวา “opaque” ดังเชนใน 7.2.4.7.4 (หรืออยูในการเติม
สีของพ้ืนท่ีถึงแมวาไมปรากฏตามประกาศก็ตาม) จากน้ันสัญลักษณบางสวนหรือท้ังหมดของแผน
ท่ีอาจจะไมแสดงพื้นหลังท้ังหมด 
 

7.3.3.11) Exceptions  
พารามิเตอร Exception ถูกกําหนดในมาตรา 6.9.4 โดยใชคากําหนดเปนภาษา 

XML เม่ือมีขอผิดพลาดจากการรองขอเกิดข้ึน  
 

WMS จะเสนอขอยกเวนรูปแบบการรายงานดวยการเรียงส่ิงเหลานั้นใน
การจําแนก <Format>      ส่ิงแรกของรูปแบบเหลานี้ตองเสนอดวยทุกๆ WMS  

 

XML (mandatory) 
ขอผิดพลาดท่ีรายงานการใชบริการขอยกเวน XML ท่ีกําหนดใน E.2 

รูปแบบขอยกเวนท่ีไดกําหนดไวนี้ ถาไมมีอะไรเลยท่ีเปนการกําหนดในการรองขอ 
 

รูปแบบขอยกเวนท่ีเหลืออยูเปนทางเลือกหนึ่งท่ีเซิรฟเวอรจะใชประโยชน
การบริการขอยกเวนในคาท่ีกําหนดเร่ิมตนในรูปแบบ XML ถาการรองขอมีการระบุรูปแบบ
ขอยกเวนท่ีตางกันก็จะไมรองรับดวยเซิรฟเวอร 

 

INIMAGE (optional) 
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ถาพารามิเตอร EXCEPTIONS ถูกกําหนดท่ี INIMAGE  WMS จะสืบคน
ความผิดพลาด แลวสงกลับในรูปแบบ MIME ท่ีกําหนดในรูปแบบพารามิเตอร ท่ีไดรวมในเนื้อหา
การบรรยายท่ีเปนลักษณะของขอผิดพลาด ในกรณีของรูปแบบรูปภาพ ขอความของขอผิดพลาดจะ
แสดงบนรูปภาพที่สงกลับ ในกรณีของรูปแบบกราฟฟค เนื้อหาของขอความขอผิดพลาดจะ
ชวยเหลือใหผูใชระบบท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบนั้น 

 

BLANK (optional) 
ถาพารามิเตอร EXCEPTIONS ถูกกําหนดท่ี BLANK  WMS จะสืบคน

ความผิดพลาด แลวสงกลับในรูปแบบ FORMAT ซ่ึงใชรูปแบบวา “off”  ในกรณีของรูปแบบ
รูปภาพ การตอบกลับจะเปนภาพท่ีมีจุดภาพเปนหนึ่งสีเทานั้น (พื้นหลังเปนสี) ในกรณีของรูปแบบ
รูปภาพจะรองรับขอมูลโปรงแสง ถา TRANSPARENT=TRUE เปนการกําหนดจุดภาพท่ีเปนวัตถุ
โปรงแสง ในกรณีของรูปแบบผลลัพธเปนกราฟฟค ท่ีไมสามารถมองเห็นไดจะรวมในการตอบ
กลับของผลลัพธดวย 

 

7.3.3.12) Time  
การใช Time value ถูกกําหนดในมาตรา 6.7.6 และในภาคผนวก C และ D 
 

7.3.3.13) Elevation  
การใช Elevation value ถูกกําหนดในมาตรา 6.7.5 และในภาคผนวก C การ

ใช Time value ถูกกําหนดในมาตรา 6.7.6 และในภาคผนวก C และ D 
 

7.3.3.14) Other sample dimensions  
การใช dimension value ถูกกําหนดในมาตรา 6.7.7 และในภาคผนวก C 
 

7.3.4) GetMap response  
เปนการตอบรับการสรางแผนท่ีขอมูลอางอิงเชิงพื้นท่ีตามรูปแบบการรองขอดวย 

GetMap ซ่ึงสามารถกําหนด สไตล, ระบบอางอิงพิกัด, กลองขอบเขตขอมูล, ขนาด, รูปแบบ และ 
การโปรงแสง ได 

 

การไมรองขอดวย GetMap จะใหผลลัพธท่ีผิดพลาดในรูปแบบขอยกเวนการรอง
ขอ (หรือเครือขายรางสัญญาท่ีผิดพลาดของการตอบกลับในกรณีท่ีเกินความสามารถ) 

 



 
 
 
 
ภาคผนวก ก  

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

240 

ใน HTTP รูปแบบ MIME ของการตอบกลับคาของ Content-type ท่ีมีอยูจริงจะ
เหมาะสมกับรูปแบบคาท่ีตอบกลับ 

 
7.3.5) Projection of geographic CRSs into MapCS  
เม่ือพารามิเตอร CRS กําหนดระบบการอางอิงภูมิศาสตร (เชน CRS:84 หรือ 

EPSG:4326) นั้นขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีอยูใน projected การใชวิธี Pseudo Plate Carree และหลังจากนั้น
จะเปล่ียนระบบการอางอิงพิกัดดวยภาพซ่ึง แกน i และสัดสวนท่ีเหมาะสมกับลองจิจูดกับแกน j 
และสัดสวนท่ีเหมาะสมกับละติจูดทําใหสามารถจัดใหฉากไดโดยตรง เพราะวาการเพ่ิมข้ึนของท้ัง
ลองจิจูดและละติจูดไมไดสมํ่าเสมอในเสน แกนภาพเปนมาตราท่ีเปล่ียนแปลงไดเสมอ  ขอมูล
ภูมิศาสตรเปน projected ระหวาง การใชวิธีการแสดงดวยภาพที่เปล่ียนแปลงโปรเจคชั่น
ทรงกระบอกท่ีมีระยะทางเทากันตามนี้  

 การรองขอคาลองจิจูด และละติจูดท่ีตํ่าสุด และสูงสุด(min_lon, min_lat, max_lon, 
max_lat)เปนการกําหนดจากพารามิเตอร BBOX นําไปสูการนับแกน x แกน y ท่ีระบุคําส่ังดวย
พารามิเตอร CRS  

 ระยะทางของมุม (max_lon-min_lon) เปนองศาท่ีมาตราสวนเปนจํานวนของจุดภาพท่ี
กําหนดดวยพารามิเตอร WIDTH 

 ระยะทางของมุม (max_lat-min_lat) เปนองศาท่ีมาตราสวนเปนจํานวนของจุดภาพท่ี
กําหนดดวยพารามิเตอร HEIGHT 

 แผนท่ีจะถูกผลิตข้ึนดวยแกน i เปนลองจิจูด แกน j เปนละติจูด 
 

7.4) GetFeatureInfo (optional) 
7.4.1) เกร่ินนํา (General)  

GetFeatureInfo เปนทางเลือกหนึ่งของการทํางาน เปนเพียงการรองรับสําหรับช้ัน
ขอมูลเหลานั้นเพื่อคุณลักษณะท่ีสามารถคนหาไดดวย = “1” (true) ท่ีไดกําหนดหรือท่ีไดรับมา ไคล
แอนทจะไมไดใชประโยชนจากการรองขอดวย GetFeatureInfo สําหรับช้ันขอมูลอ่ืนๆ WMS จะ
ตอบกลับเกี่ยวกับรูปแบบขอยกเวนในการบริการ  (XML) ตอบกลับดวย  (code = 
OperationNotSupported) ถาไดรับการรองขอดวย GetFeatureInfo แตไมสามารถรองรับได 

การทํางานในสวนของ GetFeatureInfo เปนการทํางานเพื่อใหผูใชสามารถไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟเจอร (Features) ในภาพแผนท่ี ซ่ึงเปนผลลัพธจากการรองขอดวย 
GetFeatureInfo กอนหนา โดยไคลแอนทสามารถเลือกจุดบนภาพ (i,j) ในตําแหนงท่ีตองการได 
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พื้นฐานการทํางานนําเสนอความสามารถสําหรับไคลแอนทโดยเฉพาะภาพท่ีเกิดคําถามเก่ียวกับ ช้ัน
ขอมูลท่ีควรจะมีการตรวจสอบ และรูปแบบขอมูลท่ีควรสงกลับ เพราะวา WMS ท่ีแสดงดวยภาพ
เปนการลดขอบเขตนอยลง การรองขอดวย GetFeatureInfo เปนตัวกําหนดให WMS สรางแผนท่ีซ่ึง
ผูใชจะเห็นรวมอยูในนั้นมากท่ีสุดของการรองขอดวย GetMap กอนหนา (ท้ังหมดยกเวน 
VERSION กับ REQUEST) จากขอมูลเชิงพื้นท่ี (BBOX, CRS, WIDTH, HEIGHT) ในการรองขอ
ดวย GetMap ตามแนวยาวดวยตําแหนงท่ีผูใชเลือก I,J WMS สามารถ (เปนไปได) สงกลับขอมูลท่ี
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหนงได 

ความหมายท่ีแทจริงของ WMS ท่ีตัดสินใจในการสงกลับขอมูลท่ีเพิ่มเติม หรือการ
สงกลับอยางถูกตอง เปน left up to WMS 
 

7.4.2) GetFeatureInfo request overview  
ในตารางท่ี 9 จะแสดงพารามิเตอรของการรองขอดวย GetFeatureInfo 
 

ตารางท่ี 9 พารามิเตอรของการรองขอดวย GetFeatureInfo 
Request Parameter Mandatory/ Optional คําอธิบาย 
VERSION = 1.3.0 M เวอรช่ันของมาตรฐาน WMS ที่เรียกใช 

REQUEST = GetFeatureInfo M ช่ือการรองขอ 

Map request part M คัดลอกพารามิเตอรบางสวนจาก GetMap 
และสรางแผนที่ตามท่ีรองขอ 

QUERY_LAYERS =layer_list M ช้ันขอมูลที่ตองการเรียก 
INFO_FORMAT=output_format M รูปแบบการสงขอมูลกลับ (ประเภทของ

MIME) 
FEATURE_COUNT = number O จํานวนฟเจอรที่ขอมูลสงกลับ (default=1) 
i =pixel_column M พิกัด I ในจุดภาพของภาพแผนที่ 
j =pixel_row M พิกัด J ในจุดภาพของภาพแผนที่ 
EXCEPTIONS=exception_format O รูปแบบท่ีไดรับการยกเวนจะถูกรายงาน

ใน WMS 
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7.4.3) พารามิเตอรท่ีตองการ (Request parameters) 
7.4.3.1) พารามิเตอรเวอรชั่น (Version)  
เปนคําส่ังในการกําหนดเวอรช่ัน ซ่ึงอยูในมาตรา 6.9.1 สําหรับคา 1.3.0 ใช

สําหรับการรองขอดวย GetFeatureInfo ภายในมาตรฐานนี้ 
 

7.4.3.2) พารามิเตอรการรองขอ (Request)  
ถูกกําหนดในมาตรา 6.9.2 ในการทํางานของ GetFeatureInfo จะใชคาใน 

GetFeatureInfo 
 

7.4.3.3) Map request part  
คําส่ังการคัดลอกพารามิเตอรบางสวนจาก GetMap และสรางแผนที่ใหม

ตามท่ีไดรับการรองขอ สองพารามิเตอรของ GetMap ถูกอนุโลมเพราะ GetFeatureInfo ใหคาดวย
ตัวมันเอง :VERSION และ REQUEST สวนท่ีเหลือของการรองขอดวย GetMap จะอยูติดกันในการ
รองขอดวย GetFeatureInfo 

 

7.4.3.4) พารามิเตอรเรียกคืน (Query_Layers)  
เปนคําส่ังในการเรียกคืนขอมูลท่ีถูกรองขอจากขอมูลฟเจอรซ่ึงเปนท่ีนา

พอใจท่ีไดกลับมาใหม มันเปนคาท่ีแยกจุลภาคของช้ันแผนท่ี พารามิเตอรนี้จะบรรจุช่ือช้ันขอมูล
อยางนอยหนึ่งช้ัน แตอาจจะเพิ่มช้ันขอมูลข้ึนมากข้ึนดวยการรองขอดวย GetMap กอนหนา 

  

ถาช้ันขอมูลใน QUERY_LAYERS ไมไดกําหนดในการบริการ metadata 
ของ WMS เซิรฟเวอรจะยกเวนการใหบริการ (code=LayerNotDefined) 

 

7.4.3.5 พารามิเตอรรูปแบบ (Info_Format)  
คําส่ัง INFO_FORMAT กําหนดรูปแบบท่ีใชเม่ือมีการเรียกคืนขอมูลฟเจอร 

คาท่ีรองรับสําหรับการรองขอดวย GetFeatureInfo บน WMS เซิรฟเวอรใชรูปแบบ MIME 
<Request><FeatureInfo><Format> MIME ท้ังหมดใน <Format> ถูกใชเปนคาของพารามิเตอร 
INFO_FORMAT ใน HTTP MIME จะถูกกําหนดใหเรียกคืนดวยการใชหัวขอ Content-type ถาการ
รองขอระบุรูปแบบท่ีไมรองรับดวยเซิรฟเวอร เซิรฟเวอรจะยกเวนการใหบริการ (code = 
InvalidFormat) 

 

 ตัวอยาง  พารามิเตอร INFO_FORMAT =text/xml การรองขอท่ีขอมูล
ฟเจอรเปนรูปแบบใน XML 
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7.4.3.6) Feature_Count  
ทางเลือกพารามิเตอร FEATURE_COUNT ใชในการนับจํานวนมากท่ีสุด

ของจํานวนฟเจอรท่ีถูกสงกลับในแตละช้ันขอมูล ซ่ึงเปนคาจํานวนเต็มบวก คาท่ีต้ังไวเร่ิมตนท่ี 1 ถา
พารามิเตอรนี้ถูกอนุโลมใหมากกวาคาจํานวนเต็มบวก 

 

7.4.3.7) i, j  
พารามิเตอรนี้ เปนการกําหนดจุดท่ีสนใจบนภาพแผนท่ี ซ่ึงผูใชเปนผูเลือก

และรองขอรับขอมูลเพิ่มเติมในบริเวณนั้น (บรรยายใน 7.4.3.3) จุด (I,J) อยูใน (i,j) กําหนดดวยแผน
ท่ี CS (ดูใน 6.7.2) ดังนี้ 
 คาของ I จะอยูระหวาง 0 กับ คาสูงสุดของแกน I  
 คาของ J จะอยูระหวาง 0 กับ คาสูงสุดของแกน J 
 จุด I=0 , J=0 บงบอกวาจุดภาพท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมุมซายของแผนท่ี 
 I เพิ่มข้ึนไปทางขวาและ J เพิ่มข้ึนลงขางลาง 
 

จุด (I,J) เปนตัวแทนจุดกลางของจุดภาพ 
ถาคาของ I หรือ J ไมมีคา เซิรฟเวอรจะยกเวนการใหบริการ (code = InvalidPoint) 
 

7.4.3.8) Exceptions  
ทางเลือกพารามิเตอร EXCEPTIONS ไดกําหนดในมาตรา 6.9.4  ใชใน

กรณีมีความผิดพลาดของการรองขอ  คาท่ีต้ังไวเปน “XML” ทําใหไมสามารถเรียกคืนแผนท่ีได 
 

7.4.4 GetFeatureInfo response  
เซิรฟเวอรจะตอบกลับการรองขอตาม INFO_FORMAT ถาการรองขอเปนคา 

หรือใชในการยกเวนบริการ โดยท่ัวไปของการตอบกลับควรระมัดระวังสําหรับการใหบริการ แต
มันจะเกี่ยวกับฟเจอร ที่ใกลกับ (I,J) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 

ISO 19136: Geography Markup Language 

ในการประชมุสัมมนาครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
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แบบสอบถามการสัมมนาคร้ังที่ 1 
เร่ือง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
ISO 19136: Geography Markup Language 

 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับรางมาตรฐานISO 
19136: Geography Markup Language สําหรับประเทศไทย โดยขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจ
ท้ังหมดจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียน
ขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  

เพื่อความสมบูรณในขอมูลคณะผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถามทุก
ขอ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวนประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปดานบุคคล การรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 และการยอมรับ
มาตรฐาน ISO 19136 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
        คณะผูวจิยั 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง  โปรดเติมขอความ หรือทําเคร่ืองหมาย ลงใน [     ] หนาขอความท่ีตรง 

กับขอมูลเก่ียวกับตัวทาน 
 

1. ช่ือ  [                                                                     ] 
 
2. ตําแหนง [                                                                                       ] 

 
3. ฝาย/แผนก/กอง [      ] 

 
4. สังกัดหนวยงาน [       ] 

 
5. ปจจุบันทานมีอายุ [  ] ป 

 
6. ทานทํางานอยูในหนวยงานนี้มาเปนระยะเวลา [  ] ป 

 
7. ระดับการศึกษาสูงสุด 

[   ] ประถมศึกษา    [  ]มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3 หรือ มศ.3) 
[   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 หรือ มศ. 6)  [   ] ปริญญาตรี 

              หรือ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
[   ] ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  [   ] สูงกวาปริญญาตรี 

       หรือ อนุปริญญา 
     

8. ประเภทงานท่ีรับชอบ 
[   ] ผูใชงานภมิูสารสนเทศ   [   ] นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
[   ]นักวิเคราะหระบบภูมิสารสนเทศ  [   ]ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ 
[   ]ผูบริหารสวนงานดานภมิูสารสนเทศ  [   ]นักพัฒนาระบบงาน 
[   ]อ่ืนโปรดระบุ............................................. 
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สวนท่ี 2 การรับรูขอมลูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคดิวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
ขอท่ี ขอความ เห็น

ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136      
2. ทานรับทราบ และเขาใจถึงมาตรฐาน ISO 19136      
3. ทานไดรับรูขาวสารเก่ียวกับการจัดทํารางมาตรฐาน ISO 19136 สําหรับ

ประเทศไทย 
     

4. ทานรับทราบ และเขาใจถึงการจัดทํารางมาตรฐาน ISO 19136 สําหรับ
ประเทศไทย 

     

5. หนวยงานของทานมีการนโยบายเก่ียวกับการใชงานมาตรฐาน ISO 19136      
6. ทานรับทราบนโยบายเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 ของหนวยงานเปน

อยางดี 
     

7. หากทานมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ทาน
สามารถสอบถามจากผูบังคับบัญชาไดโดยตรง 

     

8. ทานไมเคยถายทอดขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาของทานเลย 

     

9. ทานไมเคยไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 ภายใน
หนวยงานเลย 

     

10. ทานเคยไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136      
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สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจเเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง ขอความตอไปนี้ทานคิดวาขอใดถูกและขอใดผดิ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทาน 

 
ขอท่ี ขอความ ถูก ผิด 
1. มาตรฐาน ISO 19136 ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใชในการจัดเก็บ เผยแพรและแลกเปล่ียนขอมูลภมูิ

สารสนเทศ 
  

2. มาตรฐาน ISO 19136 ที่นํามาใชจะเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศท่ัวโลก   

3. มาตรฐาน ISO 19136 เปนหลักเกณฑหรือขอกําหนดที่ทุกหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชให
เขากับบริษัทของตนได 

  

4. หนวยงานราชการ เชน กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ ไมสามารถนํามาตรฐาน ISO 

19136 มาประยุกตใชได 
  

5. มาตรฐาน ISO 19136 เปนมาตรฐานท่ีบังคับใหทุกหนวยงานตองปฏิบัติตามเพื่อทําใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

  

6. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 จะแตกตางกันไปตามลักษณะหรือประเภทของหนวยงาน   
7. เนื้อหาสาระของ ISO 19136 ไมไดกลาวถึงเร่ืองระบบพิกัดภูมิศาตร   
8. หนวยงานที่ไมมีการเผยแพรขอมูลไมจําเปนตองนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใช   
9. ภาษา KML ใน Google Earth มีโครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19136   

10. ภาษา Geo RSS มีโครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19136   

 



 
 
 
 
ภาคผนวก ข   

รางมาตรฐาน 19136_FN-3:21/11/2551 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ”  

(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) 

249 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทาน 

มากท่ีสุด 
 

ขอท่ี ขอความ เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานคิดวาการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 นั้นไมเหมาะสมกับงาน
ที่ทานรับผิดชอบอยู 

     

2. การใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหหนวยงานของทานมีการ
เผยแพรขอมูลไดงายขึ้น 

     

3. ทานรูสึกภาคภูมิใจที่หนวยงานของทานมีการใชมาตรฐาน ISO 
19136  

     

4. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ไมเปนอุปสรรคในการทํางานของทาน      
5. หากไมใชมาตรฐาน ISO 19136 จะทําใหงานของทานเสร็จรวดเร็ว

ขึ้น 
     

6. การใหความรูและการฝกอบรมดานมาตรฐาน ISO 19136 เปนสิ่งท่ี
จําเปนสําหรับทาน 

     

7. วัตถุประสงคหลักของการนํามาตรฐาน ISO 19136  มาใชคือการทํา
เพื่อชื่อเสยีงของหนวยงานเทาน้ัน 

     

8. การใชงาน ISO 19136 จะประสบความสําเร็จได จะตองไดรับความ
รวมมือจากทุกหนวยงาน 

     

9. การที่หนวยงานนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใช เปนการปฏิบัติตาม
สมัยนิยมมากกวา 

     

10. ทานคิดวาหากมีโอกาสจะหลีกเหลี่ยงการใชมาตรฐาน ISO 19136      
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สวนท่ี 5 บทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทาน 

มากท่ีสุด 

 
ขอท่ี ขอความ เห็น

ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการใชมาตรฐาน ISO 19136 
ในหนวยงาน 

     

2. การปฏิบัติตามนโยบายการใชมาตรฐาน ISO 19136 ของ
หนวยงาน 

     

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนด Application Schema ของ
หนวยงาน  

     

4. มาตรฐานท่ีมีทั้งหมดใน ISO 19136 ครอบคลุมขอบเขตการทํางาน 

Application  Domain  ของทาน 

     

5. การนําเอา Application Schema มาใชงานในการแลกเปล่ียน
ขอมูลในรูปแบบของ GML 

     

6. ทานมีสวนในการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 
ภายในองคกร 

     

7. การเผยแพร Application Schema เพื่อนําไปสูการ เผยแพรขอมูล 

GML 
     

8. การอบรมตามมาตรฐาน ISO 19136      
9. การมีสวนรวมในการปรับปรุง Application Schema ใหมีความ

สมบูรณ และเหมาะสมในการใชงานมากขึ้น 
     

10. การที่หนวยงานนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใช เปนการปฏิบัติตาม
สมัยนิยมมากกวา 

     

11. การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐาน
ที่เก่ียวของ 
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สวนท่ี 6 การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมายลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
ขอท่ี ขอความ เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหเกิดผลดีตอการ
ปฏิบัติงานมากกวาการจัดเก็บขอมูลในแบบเดิม 

     

2. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหการแลกเปล่ียน
ขอมูลภูมิสารสนเทศระหวางหนวยงานมีมากขึ้น 

     

3. ทานสามารถนํานโยบายดานมาตรฐาน ISO 19136 ของ
หนวยงานมาปรับใชใหเขากับการทํางานของทานไดอยาง
สอดคลอง 

     

4. การใชมาตรฐาน ISO 19136 เปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของทาน 

     

5. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ชวยสนับสนุนและสงเสริมการ
ทํางานของทาน 

     

6. การนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใชทําใหทานมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศมากขึ้น 

     

7. การสรางขอมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําให
ทานเกิดความยุงยากหรือเสียเวลาในการทํางาน 

     

8. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 มีความซับซอนหรือยากที่
จะทําความเขาใจสําหรับทาน 

     

9. ทานทราบวาจะตองปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136  
     

10. มาตรฐาน ISO 19136 เปนเร่ืองท่ีไมสะดวกตอการนํามาปฏิบัติ
จริง 

     

11. ทานสามารถสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ไดงายและ
รวดเร็วเพราะขอกําหนดของมาตรฐานเขาใจงาย 

     

12. ทานเต็มใจท่ีจะสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ในการ
ทํางานของตัวทานเอง เพื่อความสะดวกในการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน 
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ขอที ่ ขอความ เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

13. ทานไมอยากสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 เพราะคิดวา
อาจจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน 

     

14. การฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 กอน
การนําไปใชงานจริงทําใหทานเกิดความม่ันใจในการทงานมาก
ยิ่งขึ้น 

     

15. การสรางขอมูลตามาตรฐาน ISO 19136 และการปฏิบัติงาน
แบบเดิมน้ันไมแตกตางกัน 

     

 
ขอขอบคุณทานเปนอยางสูง 

สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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แบบสอบถามการสัมมนาคร้ังที่ 2 
เร่ือง การยอมรับรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
ISO 19136: Geography Markup Language 

 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับการยอมรับรางมาตรฐาน 
ISO 19136: Geography Markup Language สําหรับประเทศไทย โดยขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจ
ท้ังหมดจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปล่ียน
ขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
  

เพื่อความสมบูรณในขอมูลคณะผูวจิัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถามทุก
ขอ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปดานบุคคล การยอมรับ
มาตรฐาน ISO 19136 และสวนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน 
ISO 19136 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
        คณะผูวจิยั 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง  โปรดเติมขอความ หรือทําเคร่ืองหมาย ลงใน [     ] หนาขอความท่ีตรง 

กับขอมูลเก่ียวกับตัวทาน 
 

9. ช่ือ  [                                                                     ] 
 
10. ตําแหนง [                                                                                       ] 

 
11. ฝาย/แผนก/กอง [      ] 

 
12. สังกัดหนวยงาน [       ] 

 
13. ปจจุบันทานมีอายุ [  ] ป 

 
14. ทานทํางานอยูในหนวยงานนี้มาเปนระยะเวลา [  ] ป 

 
15. ระดับการศึกษาสูงสุด 

[   ] ประถมศึกษา    [  ]มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3 หรือ มศ.3) 
[   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 หรือ มศ. 6)  [   ] ปริญญาตรี 

              หรือ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
[   ] ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  [   ] ปริญญาโท 

       หรือ อนุปริญญา 
[   ] ปริญญาเอก     [   ] อ่ืนโปรดระบุ............................. 

  
16. ประเภทงานท่ีรับชอบ 

[   ] ผูใชงานภมิูสารสนเทศ   [   ] นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
[   ]นักวิเคราะหระบบภูมิสารสนเทศ  [   ]ท่ีปรึกษาดานภูมิสารสนเทศ 
[   ]ผูบริหารสวนงานดานภมิูสารสนเทศ  [   ]นักพัฒนาระบบงาน 
[   ]อ่ืนโปรดระบุ............................................. 
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สวนท่ี 2  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทาน 

มากท่ีสุด 
ขอท่ี ขอความ เห็น

ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ฉบบัภาษาไทยมีความสมบูรณ
เหมาะสมแกการใชงาน 

     

2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML 
Application Schema มีความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

     

3. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML Profiles มี
ความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

     

4. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19136 ในสวนของ GML Document 
มีความสมบูรณและนําไปปฏิบัติได 

     

5. การใชงานมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหหนวยงานของทานมีการ
เผยแพรขอมูลไดงายขึ้น 

     

6. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหเกิดผลดีตอการ
ปฏิบัติงานมากกวาการจัดเก็บขอมูลในแบบเดิม 

     

7. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ไมเปนอุปสรรคในการทํางานของ
ทาน 

     

8. ทานคิดวาการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 นั้นไมเหมาะสมกับงาน
ที่ทานรับผิดชอบอยู 

     

9. การจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําใหการแลกเปล่ียน
ขอมูลภูมิสารสนเทศระหวางหนวยงานมีมากขึ้น 

     

10. การใชมาตรฐาน ISO 19136 ชวยสนับสนุนและสงเสริมการ
ทํางานของทาน 

     

11. การนํามาตรฐาน ISO 19136 มาใชทําใหทานมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานภูมิสารสนเทศมากขึ้น 

     

12. การใชมาตรฐาน ISO 19136 เปนอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของทาน 

     

13. การสรางขอมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 19136 ทําให
ทานเกิดความยุงยากหรือเสียเวลาในการทํางาน 
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สวนท่ี 2  การยอมรับมาตรฐาน ISO 19136   (ตอ) 
 
ขอท่ี ขอความ เห็น

ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

14. ทานทราบวาจะตองปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136  
     

15. ทานสามารถสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ไดงายและ
รวดเร็วเพราะขอกําหนดของมาตรฐานเขาใจงาย 

     

16. ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19136 มีความซับซอน หรือยากที่จะ
ทําความเขาใจสําหรับทาน 

     

17. ทานเต็มใจท่ีจะสรางขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19136 ในการ
ทํางานของตัวทานเอง เพื่อความสะดวกในการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน 

     

18. มาตรฐาน ISO 19136 เปนเร่ืองท่ีไมสะดวกตอการนํามาปฏิบัติจริง      
19. การใชงาน ISO 19136 จะประสบความสําเร็จได จะตองไดรับ

ความรวมมือจากทกุหนวยงาน 
     

20. ควรจัดฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19136 กอน
การนําไปใชงานจริง 

     

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 3  บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน ISO 19136 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเห็นของทาน 
มากท่ีสุด 

ขอท่ี ขอความ เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1. ควรมีการกําหนดหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการรับรองมาตรฐาน 

ISO 19136 
     

2. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการใชมาตรฐาน 

ISO 19136 
     

3. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีสงเสริมใหมีการใชงานมาตรฐาน ISO 
19136 ในวงกวางมากขึ้น   

     

4. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

พัฒนาและการใชงานมาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานท่ี
เก่ียวของในระดับนานาชาติ 

     

5. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ISO 19136 
สําหรับประเทศไทย 

     

6. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการเผยแพรและประชาสัมพันธการ

ใชงานมาตรฐาน ISO 19136 
     

7. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการใหความรูเก่ียวกับการใชงาน

มาตรฐาน ISO 19136 
     

8. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีในการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

มาตรฐาน ISO 19136 และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
     

9. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีเปนตัวกลางในเผยแพร Application 
Schema เพื่อนําไปสูการ เผยแพรขอมูล GML 

     

10. หนวยงานกลางควรมีหนาท่ีเปนตัวกลางในสรางเครือขายผูใชงาน

มาตรฐาน ISO 19136 
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1. ผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบ ภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศ
ภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียน  ขอมูลภูมิสารสนเทศ” (Geographic 
information/Geomatics – Geography Markup Language) คร้ังท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบ 

ภูมิสารสนเทศ คร้ังท่ี 1 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นายชยกฤต มาลําพอง   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ 

2 นางสาวศิโรรัตน มงคลสวัสด์ิ  
 
 

  ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 นางสาวแสงดาว นพพิทักษ   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู ผูอํานวยการศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคใต 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาคใต 

5 นางสาวสุภาพร มานะจิตประเสริฐ     ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก 

6 นายภูริต มีพรอม   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก 

7 นายเบ็น เอกุจิ   บริษัท ไซเทค (กรุงเทพ) จํากัด 

8 สวรินทร ฤกษอยูสุข นักวิจัย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง 
 

9 นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด  บริษัท พอยท เอเชีย ดอท คอม 
(ประเทศไทย) จํากัด 

10 นายธนพล วิสุทธิกุล ผูชวยนักวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

11 สลิลา ชีวกิดากา อาจารย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร             
คณะวิทยาศาสตร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

12 ดร สุภาภรณ  กานตสมเกียรติ   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร            
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

13  ดร.มนตชัย โศภิษฐกมล อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร            
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

14 ชิษณุพงศ ชาติอาสา    มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 นายอนุชัย ถนอมสินรัตน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 ดร. เชาวลิต ศิลปทอง  ผูอํานวยการสํานัก 
ภูมิสารสนเทศ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

17 รศ.ดร.แกว นวลฉวี ที่ปรึกษาดานมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศของ สทอภ. 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

18 นายอนุสรณ ขันอาษา หัวหนาฝายมาตรฐานขอมูล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

19 นายทวีศิลป อุคหปญญากุล นักวิชาการ  
(ภูมิสารสนเทศ) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

20 นางสาวสุมาลี เที่ยงพรอม เจาหนาที่บริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

21 นายกฤษกร อุยนิรันดรกุล นักวิชาการ  
(ภูมิสารสนเทศ) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

22 นางสาวอุษาวดี ผากุหลาบแดง นักวิชาการ  
(ภูมิสารสนเทศ) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

23 นายขจรศักด์ิ ศรีราช นักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง 

24 นางสาวสุภลักษณ จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

25 นายวัฒนา พัฒนถาวร   สวนระบบภูมิสารสนเทศ สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมพัฒนาที่ดิน 

26 วาที่ ร.ต.หญิงอรุรวตรีฐ อิ่มสมบัติ เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 7 ว  สวนเทคโนโลยีการบริหารขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนที่ดิน 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

27  พรพรรณ แสนบุญสิร ิ   เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย  กองแผนที่ กรมพัฒาที่ดิน 

28 นายปรเมศร อมาตยกุล นักอุตุนิยมวิทยา 8 ว  สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

29 นางไขแสง วิภาโตทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมชลประทาน 

30 อุทิศา กมโล เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 7 ว  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

31  พิศาล ขยันสํารวจ   วิศวกรโยธา 9 วช กรมโยธาธิการและผังเมือง 

32 นางสาวสุธีรา วิเศษกุล  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรมควบคุมมลพิษ 

33 พันโทกุมิตร โกยสมบูรณ   กรมแผนที่ทหาร 

34  นายนํ้ามนต ตาลลักษณ นักวิทยาศาสตร 4 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

35 นางสาวปรารภ ดีประเสริฐกุล    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร 

36 นางสาวพีรญา ตันติอนุภาพ   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร 

37 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ ผูวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

39 นายกมล สินสวนแตง ผูวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

40 นายภูริพจน แกวยอง ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 นิตยา นวภัทรสิน ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

42 นายกฤษนัยน เจริญจิตร ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

43 นางสาวอารมณี อุดมกิจวัฒนา ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

44 นางสาวสุรีรัตน คงสนุน ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. ผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและการแลกเปล่ียน  ขอมูลภูมิสารสนเทศ” 
(Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language) คร้ังท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  รายช่ือผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ คร้ังท่ี 2 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางจุฬาลักษณ   นวีภาพ นักธรณีวิทยา 5 กรมทางหลวง 
2 นายปวิช  สน่ันเมือง นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3 นายมณฑล  สุรยิาประสิทธิ์ เจาหนาแผนที่ภาพถาย 6 ว ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
4 นางสาวอัจฉา  รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 กรมชลประทาน 
5 นางสาวปรารถนา ดีประเสริฐกุล    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร 
6 นางสาวปริยาตร ซาลิมี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรม

โยธาธิการและผังเมือง 
7 นายคํารณ อรุณเรื่อ   ศูนยเทคโนโลยีอีเลคทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 
8 นางกัลยาณี  สุวรรณประเสิฐ   ศูนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้า  

กรมทรัยากรนํ้า 
9 นางสาวสุธีรา วิเศษกุล  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรมควบคุมมลพิษ 

10 นายพิชญ   ติรณสวัสด์ิ   กรมที่ดิน 
11 นางอุทิศา กมโล เจาหนาแผนที่ภาพถาย 7 ว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
12 นายสวรินทร  ฤกษอยูสุข   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง 
13 นางสาวศิโรรัตน มงคลสวัสด์ิ   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14 นางสาวชนินันท  ทองเกลี้ยง R&D System Engineer I บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
15 นางสาววิชชุดา  กวางวิเศษ R&D System Engineer I บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
16 นางสาวสุภาพร  มานะจิตประเสริฐ   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ภาคตะวันออก 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

17 นายภูริต  มีพรอม   ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคตะวันออก 

18 นายปรเมศร  อมาตยกุล นักอุตุนิยมวิทยา 8 ว กรมอุตุนิยมวิทยา 
19 พันตรีอรรถวุฒิ เกียรติวัฒน หัวหนาแผนกกรรมวิธีขอมูล กรมแผนที่ทหาร 
20 นางกมลวรรณ ฉ่ําเลิสวัฒน นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
21 นายพิศาล ขยันสํารวจ ผูเช่ียวชาญดานสํารวจและแผน

ที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

22 ร.ท.วรายุ บุญชัย นักวิจัยโครงการ  คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

23 ผศ.ดร. วันชัย  อุรณประภารัตน  หัวหนาภาควิศวกรรมปาไม 
คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

24 อาจารยอรเอม ต้ังกิจงามศรี   สาขาภูมิสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

25 ดร. ชนินทร ทินนโชติ   คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

26 รศ.ดร.แกว นวลฉวี ที่ปรึกษาดานมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศ ของ (สทอภ.) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 

27 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง  ผูอํานวยการสํานักภูมิ
สารสนเทศ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 

28 นายทวีศิลป อุคหปญญากุล นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 

29 นางสาวฐิตวดี สุวัจนานนท นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 

30 นางสาวอุษาวดี ผากุหลาบแดง นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 

31 นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย เจาหนาที่บริหาร (ทั่วไป) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 
 

32 นายอิศรพงศ  กุลไทย นักวิชาการ  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องคกรมหาชน) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

33 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
34 นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
35 นายภูริพจน แกวยอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
36 นายุฒิพงษ  นอยหัวหาด ผูเช่ียวชาญ  i-bitz company limited. 
37 นายกฤษนัยน เจริญจิตร ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
38 นางสาวอารมณี อุดมกิจวัฒนา ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
39 นางสาวสุรีรัตน คงสนุน ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
3. รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อจัดทําราง
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “สารสนเทศภูมิศาสตร-ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการ
แลกเปล่ียนขอมูลภูมิสารสนเทศ” (Geographic information/Geomatics – Geography Markup 
Language) คร้ังท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ  คร้ังท่ี 3 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1. พันเอก ชัยยศ  ลิลิตวงษ ผูอํานวยการกองกิจการอวกาศ สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

2. พันเอก นรเศรษฐ  พงษเจริญ รองผูอํานวยการกองกิจการอวกาศ สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

3. พันโท ชนก  จรจํารัส หัวหนาแผนกกิจการอวกาศ กองกิจการ
อวกาศ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

4. พันโท ศิริพงษ มหัจฉริยกุล หัวหนาแผนกภาพถายดาวเทียม กอง
กิจการอวกาศ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

5. นาวาอากาศโท ชํานาญ  ขุมทรัพย   กรมการลาดตระเวนทางอากาศ 
6. นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ   สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
7. นางสาววลัยพร  ศะศิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช กรมวิชาการเกษตร  
8. นายสิริลักษณ  นอยเคียง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว กรมสงเสริมการเกษตร   
9. นายวิเชียร  สุดสพ นักสถิติ 5 กรมสงเสริมการเกษตร   
10. นางสาวชลันดา  มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม  
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

11. นางสาววรลักษณ  เมธาจารย นักวิชาการคอมพิวเตอร 4  สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม  

12. นางณัฐนิช วิไลรัตนดิลก   การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
13. นายอนันต สีนํ้าเงิน   การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
14. นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

15. นายสยาม ขอนรักษ ชางเทคนิค กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
16. นางสาวคนึงนิจ เช้ือเมืองพาน เจาหนาที่สารสนเทศภูมิศาสตร กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
17. นางสาววรรณา  วิทยาขาว เจาหนาที่สารสนเทศภูมิศาสตร กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
18. นางสาวอนงครัตน  ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย  
19. นายณฐพนธ  เดชมณี   กรมทางหลวงชนบท  
20. นายมานิต  นิลเขตร   กรมทางหลวงชนบท  
21. นายปรีชา  หลาวเจริญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร    
22. นางสาวกตัญชลี  จินา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร    
23. น.ส. นวพรรษ ณ ถลาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 
24. นางบุษบา  พงษหญิง นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
25. นางสาวพิมพใจ  เจี่ยมสกุล   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
26. นางสิริมา  ศรีแมนมวง   สํานักการระบายนํ้า  
27. นายมนัส  น่ิมนวล หัวหนาศูนยสารสนเทศจราจร สํานัก

การจราจรและขนสง 
สํานักการจราจรและขนสง 
กทม. 

28. นางสาวครองศิริ  โอรัญรักษ ศูนยสารสนเทศจราจร กองนโยบาย
และแผนงาน 

สํานักการจราจรและขนสง 
กทม. 

29. นางสาวสุรภา จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม  

30. นายศรัณยนพ อินทเสน เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7 ว ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนา
ที่ดิน  

31. นายปรเมศร  อมาตยกุล นักอุตุนิยมวิทยา 8ว กลุมวิชาการอุตุนิยมวิทยาเกษตร  
กรมอุตุนิยมวิทยา  

32. นายธนะศักด์ิ ประเสริฐศรี ผูอํานวยการสวนสารสนเทศภูมิศาสตร  กรมทรัพยากรนํ้า  
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

33. นางสุพิญดา  วัฒนาการ นักอุทกวิทยา 6 ว กรมชลประทาน  
34. นายชัยวุฒิ  วัฒนาการ นักอุทกวิทยา 6 ว กรมชลประทาน  
35. นางวิภาพร วรสาร เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 7ว กรมชลประทาน  
36. นางจิตสุดา อินทุมาร เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 6ว กรมชลประทาน  
37. นายภูริต โกมลเกษรักษ นายชางชลประทาน 7 กรมชลประทาน  
38. นายเอกลักษณ  ทิมทอง ครูชวยราชการ สนผ. สพฐ. ศธ. กลุมสารสนเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการ  
39. นางอุทิศา  กมโล   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
40. นายอณุศร  พุมพวง หัวหนาฝายระบบเครือขาย กอง

สารสนเทศภูมิศาสตร 
สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 

41. นายสุดใจ  ยี่สุนแสง หัวหนาฝายพัฒนาระบบ กอง
สารสนเทศภูมิศาสตร 

สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 

42. ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
43. นางรุงทิพย  กรรณกุลสุนทร   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
44. นายวรยุทธ  เพชราภรณ พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย    

45. นายพิภพ  ชํานิวิลัยพงศ   การสถาบันสํารวจและติดตาม
การปลูกพืชเสพติด 

46. พันโทฐาปณา  อุไรวรรณ   กรมแผนที่ทหาร  
47. นายสมใจ  ธาระพุฒ   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 
48. ผศ. พรศิริ สินสวัสด์ิ   สํานักงานสถิติแหงชาติ  
49. นายสุทธิรักษ  กรรณลวน   สํานักงานสถิติแหงชาติ  
50. นายธนจักร ริจิรวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
51. นางสาวพิรพร เพชรทอง   กรมควบคุมมลพิษ  
52. นางสาวสุธีรา วิเศษกุล   กรมควบคุมมลพิษ  
53. ดร. นัยนา สหเวชชภัณฑ   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  
54. นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  
55. นางสาวมัญชรัตน วิรัชวงศ   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  
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56. วิรยาร  ชํานาญพล นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว. สํานักโบราณคดี 
57. นายสมภพ วงศสมศักด์ิ นักธรณีวิทยา 8 ว สํานักโบราณคดี 
58. จันทนา  จิตการคา เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
59. นางอนุช กาญจนาลัย เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 8 ว สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ที่ดิน 
60. นายณัฐศักด์ิ  แยมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 กรมพัฒนาทดแทนพลังงาน 

และอนุรักษพลังงาน 
61. นางสาวชลลัช ลงมหาชัย นักวิชากรคอมพิวเตอร สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
62. ศุภรัตน  สมเสน นักวิชากรคอมพิวเตอร 4 สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
63. นายอนุชิต คนแคลว นักวิชาการสิ่งแวดลอม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สป.ทช. 
64. วิมลพรรณ  ชวนประเสริฐ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 กสศ. สยป. กทม. 
65. ณัฐวัชร  จานทอง นักวิชากรคอมพิวเตอร 3 กสศ. สยป. กทม. 
66. สุจิตรา พงศพิศุทธิเสวท นักวิชากรคอมพิวเตอร 6 การรถไฟแหงประเทศไทย 
67. มณฑล สุริยาประเสริฐ เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 6 ว กรมพัฒนาที่ดิน 
68. นายวิทยา ศิริแสง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  กรมทรัพยาการทางทะเลและ

ชายฝง 
69. นายมนตศักด์ิ  โซเจริญธรรม ผูชวยนักวิจัย เนคเทค 
70. นายอาทิตย เทอดสุวรรณ ผูจัดการฝายภูมิสารสนเทศและ

วิศวกรรมสํารวจ 
บริษัทคอนซัลแทน ออฟ 
เทคโนโลยีจํากัด 

71. นายอภิชัย เจียรกมลช่ืน หัวหนาแผนกวิเคราะหออกแบบและ
ตรวจสอบ 

บริษัทนูเมพจํากัด 

72. นางสาวสายใจ นกเจริญ GIS DATA MANAGER บริษัทโลตัส คอนซัลต้ิง 
อินเตอรเนชันแนล จํากัด 

73. นริศรา  ปทีปเพ่ิมพงศ  บริษัทไอบิทซ จํากัด 
74. นายสิทธิเดช ณ เชียงใหม หัวหนาสวนวิชาการ ศูนยสารสนเทศออย กลุมวัง

ขนาน 
75. นายภัทรพงศ ตุรงคเศรวงศ System Engineer บริษัท ESRI (Thailand )จํากัด 
76. นายเอกวุฑฒ  ผลเพ่ิม Sr. technical marketing  SDS 
77. นางสาวเสาวลักษณ วชิรนภาลัย   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
78. นายสุรชัย  ศรีเจริญ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
79. นายสมชัย สุขสนัติชัย หัวหนาสวนสารสนเทศระบทอ การประปานครหลวง 
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80. นายไพรัช จงประเสริฐ ชาง 8 การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

81. นางสาวอุบลวรรณ  ชํานิกิจ วิทยากร 6 การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

82. นางสาวพรพรรณ อุตมัง นักวิทยาศาสตร 6 การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

83. นายเรืองวิทย ศรัณชคุปต วิศวกร 6 การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

84. นายชูศักด์ิ  บัวศรีใส นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 การรถไฟแหงประเทศไทย 
85. นายเสมอ ยังดี นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 การรถไฟแหงประเทศไทย 
86. นายอิสรพงศ พุดสีเสน วิศวกร 8 บริษัท กสท. โทรคมนาคม 

จํากัด 
87. นายวิทยุทธ นรานันทภิรมย วิศวกร 9 บริษัท กสท. โทรคมนาคม 

จํากัด 
88. นายปรเมศร  อมาตยกุล นักอุตุนิยมวิทยา 8ว กรมอุตุนิยมวิทยา 
89. รศ. สวัสด์ิชัย เกรียงไกรเพชร รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

90. นางสาววิลาสินี  สุขสวาง อาจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

91. นายแพรพรรณ เหมวรรณ อาจารย ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

92. ดร. วีระภาส  คุณรัตนสิริ อาจารย คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

93. รอยโทวรายุ  บุญชัย   คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

94. นางสาวดาริกา มุสิกุล   คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

95. รศ.ดร. สุเพชร จิรขจรกุล รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

96. อาจารยชัชฎา  แกวพฤษาพิมล อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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97. ดร.สัญญา  สราภิรมย หัวหนาสาขาการเรียนรูระยะไกล สาขาการเรียนรูระยะไกล สํานัก
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

98. ดร. สุวิทย  อองสมหวัง อาจารย สาขาการเรียนรูระยะไกล สํานัก
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

99. นายธีรวุฒิ  ชัยานนท นักวิชาการภูมิสารสนเทศ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

100. นายไพศาล สันติวรธรรม อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

101. นายชัยภัทร เสียงศิวภา นักวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
102. นายสวรินทร ฤกษอยู นักวิจัย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

103. ผศ.ดร. รัศมี  สุวรรณวีระกําธร อาจารย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

104. ดร.ธงชัย จารุพพัฒน ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

105. ดร.เชาวลิต ศิลปทอง  ผูอํานวยการสํานักภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

106. นายอนุสรณ ขันอาษา  หัวหนาฝายมาตรฐานขอมูล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

107. นายทวีศิลป อุคหปญญากุล นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

108. นางสาวฐิตวดี สุวัจนานนท นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 
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109. นางสาวอุษาวดี ผากุหลาบแดง นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

110. นายกฤษกร อุยนิรันดรกุล นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 

111. นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย เจาหนาที่บริหาร (ทั่วไป) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคกรมหาชน) 
 

112. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ผูเช่ียวชาญดานระบบภูมิสารสนเทศ
และการจัดการฐานขอมูล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

113. นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ ผูเช่ียวชาญดานระบบภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
114. นายกมล สินสวนแตง ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

115. นายภูริพจน แกวยอง ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
116. นายกฤษนัยน เจริญจิตร ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
117. นางสาวสุรีรัตน คงสนุน ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
118. นางสาวจารุพรรณ ชูเน่ือง ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
119. นางสาวปนัดดา เจียมวงษา ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
120. นางสาวอาณากร  เพ็ชรประยูร ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
121. นางสาวธัญญา อุตราภรณ ผูชวยวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4. ภาพการประชุมสัมมนาเพื่อการนําเสนอผลการศึกษา ในวันท่ี 12 กันยายน 2551  
การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ วันท่ี 12 กันยายน 2551 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

การลงทะเบียนหนางาน 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเปนประธานกลาวเปดงาน 
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ผูเขารวมประชุม 

การนําเสนอผลการศึกษาเร่ืองมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศภาษา GML 

 

การนําเสนอผลการศึกษาเร่ืองมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศภาษา GML 
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การรับฟงความคิดเห็นโดย รศ.ดร. สุระ พัฒนเกยีรติ 
เปนผูดําเนนิการรับฟงความคิดเห็น 

ผูเขารวมประชุมรวมออกความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะ 

คุณทวีศิลป อุคหปญญากุล ตัวแทน สทอภ.
ใหขอเสนอแนะและช้ีแจงประเด็นเนื้อหา



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล , 
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