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Fact Sheet ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน 

ISO19139 Geographic Information – Metadata – XML Schema implementation 
  

มาตรฐาน ISO/TS 19139 Geographic Information – Metadata – XML Schema implementation  
มาตรฐาน ISO/TS 19139 เปนมาตรฐานท่ีอยูภายใตกลุมชุดมาตรฐาน ISO 19100 ซ่ึง

สามารถจัดกลุมอยูภายใตชุดมาตรฐานท่ีใหเปนคําลักษณะของการเขารหัสขอมูล (encoding)  
สําหรับมาตรฐาน ISO/TS 19139 น้ันเปนมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบ
ของ XML (spatial metadata eXtensible Markup Language(smXML)) โดยท่ีตนแบบของ XML 
(XML Schema) ไดถายทอดคุณลักษณะตามมาตรฐาน ISO 19115 Geographic Information – 
Metadata  ซ่ึงในมาตรฐาน ISO19115 น้ันไดกําหนดใหผูจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตรจะตอง
จัดเก็บขอมูลเพ่ือเปนคําบรรยาย ยกตัวอยางเชน ขอมูลระบุตัวตน  ขอจํากัดในการใชงาน  ขอบเขต
ขอมูลภูมิศาสตร  ขอมูลมิติทางดานเวลา การเผยแพรวิธีการเผยแพรขอมูล วิธีการบํารุงรักษาขอมูล 
เปนตน ท้ังน้ีเปนสวนท่ีใชสําหรับบรรยายชุดขอมูลภูมิศาสตร 
 
หนาท่ีและขอบเขตของมาตรฐาน ISO/TS 19139 
 มาตรฐาน ISO/TS 19139 ไดถูกออกแบบมาเพ่ือจัดเก็บคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตรตาม
มาตรฐาน ISO 19115 ท่ีใชคุณสมบัติทางดานเทคนิคของภาษา XML ในการจัดเก็บขอมูลบรรยาย 
ตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนด และรวมท้ังการใชงานรวมกัน (interoperability) ของ
คําอธิบายขอมูลภูมิศาสตร ในทางกลับกันยังชวยใหมาตรฐาน ISO 19115 งายตอการจัดการ 
บํารุงรักษา และขยายความสามารถตอไป 
 เอกสาร ISO19139 Geographic Information – Metadata – XML Schema implementation 
ไดระบุถึงเร่ืองตางๆดังน้ี 

- XML Schema (ผังเคารางของ XML) ที่ไดถายทอดคุณลักษณะโดยตรงจาก UML ของ ISO 
19100 ท่ีเปนแบบแผนวิธีการแปลงระหวาง  UML Diagram มาเขียนในรูปแบบท่ีเปน 
XML Schema เพ่ือใชเปนตนแบบในการสรางขอมูลท่ีเขารหัสดวยภาษา XML  

- ในเอกสารของ ISO19139 ยังไดกลาวถึงการแปรสภาพของ มาตรฐาน ISO19115 และ
มาตรฐานอื่นๆภายใต ISO/TC211 ไดแก ISO 19107 Spatial Schema, ISO 19111 Spatial 
Ref By Coord, ISO 19108 Temporal และ ISO/TS 19103 Conceptual Schema Language  



โดยท่ีมาตรฐานที่เก่ียวของน้ันไดถูกอางถึง นําเขา และมีความสัมพันธกับการเขารหัส
ขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19139  

- เอกสารมาตรฐาน ISO 19139 น้ันยังไดกําหนดวิธีการสําหรับทดสอบการไดตามมาตรฐาน
เชนเดียวกับมาตรฐานชุดอื่นๆ 

- เอกสารของ ISO19139 ไดนําเสนอตัวอยางการเขารหัสคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร เพ่ือให
ผูศึกษามาตรฐานไดศึกษาวิธีการใชงาน Geographic Metadata XML(gmd) 

- และเอกสารยังไดประกาศถึง namespace ท่ีใชในการเขารหัสคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรท่ี
ตรงตามมาตรฐาน ISO 19115 และประกาศ namespace ของมาตรฐานใกลเคียง โดยที่การ
ประกาศ namespace  ไดแก  

- gco     Geographic Common extensible markup language 
การนํามาตรฐาน ISO 19115 ไปใชงานน้ันตองการการเขารหัสของชนิดขอมูลพ้ืนฐาน 

(Basic type) ท่ีจําเปนโดยอางอิงมาจากมาตรฐาน ISO/TS 19103 และองคประกอบเชิงมโนภาพ 
(conceptual elements) จากมาตรฐาน ISO 19118  

เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีอยูในคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตร  ดังน้ัน 
namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรจุลงในผังเคาราง และ namespace ท่ีใชคือ 
http://www.isotc211.org/2005/gco สวนตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี 
โดยทั่วไปคือ gco (geographic common) และนามสกุลของ namespace น้ีจะเปน gco.xsd  โดยจะ
ประกอบดวย gco.xsd  gcoBase.xsd และ basicTypes.xsd 

 
- gmd     Geographic MetaData extensible markup language 
Namespaces น้ีบรรจุไปดวยการติดต้ังของมาตรฐาน ISO 19115 รากฐานของ 

namespace ตางๆจะเปนการพ่ึงพิงมาจากรายการ Class ตางๆท่ีถูกใชงานในมารตรฐาน ISO 19115 
โดยบรรจุ Class เหลาน้ันใหอยูในรูปแบบของผังเคารางของ XML ซ่ึงจะมีผังเค ารางท่ีใชงานท้ังส้ิน 
16 ผังเคารางภายใต Namespace gmd 

 
- gmx     Geographic Metadata XML Schema 
การใหช่ือ Namespace สําหรับองคประกอบชื่อสวนขยายไฟล (extension element) 

คือ http://www.isotc211.org/2005/gmx และคํานําหนาท่ัวไปท่ีใชในการกลาวถึง namespace ตัวน้ัน
คือ gmx ซ่ึงมาจาก geographic metadata XML schema จะบรรจุคําประกาศของชนิด XML ท่ี
ตองการที่จะสราง และจัดการไฟลขอมูลอธิบาย XML (เชน Registers) และสวนขยายออก (เชน 



FileName) รากฐานของ namespace ตัวน้ีคือ gmx.xsd   โดยที่ระบบของ namespace  โดย
ประกอบดวยแบบผังเคารง คือ gmx.xsd, extendedType.xsd,   gmxUsage.xsd, catalogues.xsd, 
codelistitem.xsd และ uomitem.xsd 

 
- gss     Geographic Spatial Schema extensible markup language  
การนําไปใชมาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสขององคประกอบหลากหลาย

ตัวจากมาตรฐาน ISO 19107 ขณะท่ีองคประกอบเหลาน้ีไมไดเจาะจงลงไปในขอมูลอธิบายทาง
ภูมิศาสตร namespace ท่ีแยกออกจากกันน้ันถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุแบบแผน XML สําหรับ
องคประกอบจากมาตรฐาน ISO 19107 namespace ตัวน้ันคือ http://www.isotc211.org/2005/gss 
และคํานําหนาโดยทั่วไปท่ีถูกใชเพ่ือกลาวถึง namespace ตัวน้ันคือ gss ท่ีมาจาก geographic spatial 
schema รากฐานของ namespace ตัวน้ีคือ gss.xsd และ geometry.xsd 

 
- gsr     Geographic Spatial Referencing extensible markup language 
การนํามาตรฐาน ISO 19115 ไปใชงานตองการการเขารหัสขององคประกอบบางตัว

ของมาตรฐาน ISO 19111 เน่ืองจากองคประกอบน้ีไมไดมีเฉพาะอยูในคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตร  
ดังน้ัน namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุลงในผังเคาราง XML ใหกับ
องคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19111 และในสวน namespace น้ันคือ 
http://www.isotc211.org/2005/gsr ตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี 
โดยท่ัวไปใช gsr (geographic spatial referencing) และนามสกุลไฟลของ namespace ตัวน้ีคือ 
gsr.xsd  โดยท่ีประกอบดวย gsr.xsd และ spatialReferencing.xsd 

 
- gts     Geographic Temporal Schema extensible markup language 
ในการนํามาตรฐาน ISO 19115 ไปใชงานน้ัน ระบบตองการการเขารหัสของ

องคประกอบบางตัวจากมาตรฐาน ISO 19108 เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูใน 
คําอธิบายขอมูลภูมิศาสตร(geographic metadata) และ namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางข้ึน
เพ่ือบรรจุลงในผังเคารางของ XML ใหกับองคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19108  และใน
สวนของ namespace น้ันก็คือ http://www.isotc211.org/2005/gts นอกจากน้ีเราจะใชตัวยอ gts 
(geographic temporal schema) เติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึง สวนนามสกุลของ 
namespace ตัวน้ีจะเปน gts.xsd  โดยท่ี gts namespace ประกอบดวย gts.xsd และ 
temporalObject.xsd 

 



ตามมาตรฐานของ ISO19139 มีจุดมุงหมายหลักเพ่ืออธิบายถึงการเขารหัสคําบรรยายขอมูล
ภูมิศาสตร แตดวยความสามารถของการนํา XML ไปใชงานน้ันสามารถนําไปบรรยายสิ่งอื่นๆได
นอกเหนือขอมูลภูมิศาสตรท่ัวไป เชน กลุมชุดขอมูลภูมิศาสตร อรรถาธิบายขอมูลภูมิศาสตร 
รูปลักษณขอมูล (Geographic Feature) และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีอื่นๆในลักษณะของ XML ไดเชนกัน 
ดังน้ันสําหรับขอมูลอื่นๆ ท่ีไมไดถูกระบุอยูในการเขารหัสตามมาตรฐาน ISO 19139 หรืออาจจะ
กลาวไดวาอยูนอกขอบเขตการประกาศไว ยังสามารถอาศัยคุณสมบัติของการเขารหัสดวยภาษา 
XML จัดทําเพ่ิมเติมในลักษณะของ Profile ของชุดขอมูลน้ันๆ ได   
 

แนวทางการนํามาตรฐานไปใชเพ่ือใหไดรับการยอมรับ 
ในการกําหนดแนวทางของการนํามาตรฐานไปใชงานน้ัน ประเด็นแรกท่ีตองใหความ

สนใจคือ วัตถุประสงคของมาตรฐาน ISO 19139 น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําแสดงวิธีของการเขารหัส
ขอมูลตามขอกําหนดของ ISO19118 ซ่ึงจะมีขอกําหนดบางอยางพิเศษข้ึนมาเชน รูปแบบวิธีการของ
การเขารหัส หรือ ชุดของ Code List เปนตน ดังน้ัน การจะนํามาตรฐาน ISO 19139 ไปใชงานใน
วันน้ีคงจะอยูในรูปแบบของการศึกษา ทําความเขาใจ เพ่ือนําไปสูการจัดทํา สราง แกไข แปลง 
คําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน ISO 19139 มากกวาพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของมาตรฐานตอประเทศไทย  อน่ึงเม่ือประเทศไทยหรือหนวยงานใดสามารถจัดทําหรือ
ปรับแตงโปรแกรมในการจัดเก็บคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศได การพิจารณารูปแบบของการ
เขารหัสท่ีระบุในมาตรฐาน ISO19139 คงจะได รับการพิจาณาอยางละเอียดถ่ีถวนอีกคร้ังถึงความ
เหมาะสมตอการพัฒนาโปรแกรมตอไป  

คณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการนํามาตรฐานสูการใชงาน ในรายงานฉบับสมบูรณซ่ึงมี
เน้ือหาโดยยอดังน้ี 

ในแผนระยะส้ันน้ันควรมุงเนนใหความสนใจท่ี การสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของหลักการ Interoperability และการสงเสริมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือการเผยแพรน้ันจะตองมี
รูปแบบ โครงสรางท่ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่เก่ียวของอยางมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถดําเนินการได  และถาเปนไปไดควรมรีะบบการใหบริการขอมูล การใหบริการ
ความรูเก่ียวกับมาตรฐาน และสุดทายคือการสรางระบบเครือขายผูใชงานขอมูลท่ีมีมาตรฐาน  

ในแผนระยะยาวควรจะยังคงสรางความตระหนักของการแลกเปล่ียนขอมูลหรือหลักการ
การใชงานรวมกันตอไป และส่ิงท่ีควรจะใหความสนใจตอคือการพัฒนาหรือขยายมาตรฐานเดิม
ไปสูมาตรฐานที่มีความเหมาะสมตอประเทศไทย (ในกรณีน้ีกลาวถึงการจัดทํา Profile ของ
มาตรฐาน ISO 19115) และสุดทายก็ควรตองมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีตรวจสอบ ดูแล การใชงาน
มาตรฐานในประเทศไทย 



รูปแบบการใชงานมาตรฐาน ISO19139  
 รูปแบบการใชงานท่ีเปนรูปธรรมมากที่สุดคือ โครงการ Data Clearing House ของ สทอภ. 
ซ่ึงจัดทําโปรแกรมประยุกตเพ่ือใหบริการการสืบคน จัดเก็บคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ของประเทศไทย  ภายใตคุณสมบัติของโปรแกรม Thai SDI บน GeoNetwork คือการจัดเก็บขอมูล
คําอธิบายไดตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO19139, FGDC และ Dublin Core โดยท่ีผูใชงาน 
ไมจําเปนตองเขียนคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบของ XML เองเพ่ือจัดเก็บในโปรแกรม
ดังกลาวจะมีสวนติดตอกับผูใชงานใหสามารถนําเขาขอมูลไดอยางงาย ในขณะเดียวกันโปรแกรม
ดังกลาวยังสามารถจัดการใหบริการตามขอกําหนดของ ISO19119 Services ไดเชนกัน 
 
ประโยชนและความสําคัญของมาตรฐาน 

ในยุคแรกของการจัดทําคําอธิบายขอมูลมักจะอยูบนการทํางานโดยปราศจากการ
แลกเปล่ียนระหวางหนวยงานรวมท้ังการใหคําจํากัดความของขอมูลท่ีแตกตางกัน ดวยเหตุผลน้ีเปน
สวนหน่ึงของหลายๆปจจัยท่ีทําใหเกิดการสรางขอมูลท่ีซํ้าซอนกันท้ังๆท่ีในบางชุดขอมูลควรจะถูก
ผลิตโดยหนวยงานท่ีเปนเจาของเทาน้ัน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดข้ึนโดยท่ัวไปไมใชเพียงในประเทศ
ไทยเทาน้ัน  และดวยแนวคิดของการแลกเปล่ียนและการใชงานรวมกัน มาตรฐานตางๆจึงเกิดขึ้นมา
เพ่ือสนับสนุนแนวคิดดังกลาว มาตรฐาน ISO19139 ก็เชนกันโดยเน้ือหาไดกลาวถึงขอมูลท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนกันได ท่ีทุกๆระบบควรจะตองพิจารณาเพ่ือการแลกเปล่ียน  

ในมาตรฐาน ISO 19115 Metadata และ ISO 19139 Metadata XML Implementation 
เปนมาตรฐานเพ่ือจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือเรียกวา Metadata น่ันเอง 
ในความสําคัญของMetadata ยอมปรากฏอยางเดนชัดอยูในยุคของการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  

ในหลักการของคําอธิบายขอมูลท่ัวไปน้ันขอดีของการจัดทําจะกอใหเกิดถึงการระบุตัวตน
ของทรัพยากรน้ันๆ และยังสามารถทําใหทราบถึงคุณลักษณะทางดานเทคนิค แหลงท่ีมา การไดมา
ของทรัพยากร รวมไปถึงขอกําหนดของสิทธิทางปญญาของขอมูล และส่ิงสําคัญคือการคนหาและ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกันกับการจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ ผูท่ีใชงานขอมูลภูมิศาสตรมีความ
เช่ืออยางลึกซ้ึงวาการจัดทําคําบรรยายขอมูลน้ันเปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการจัดการขอมูลภูมิศาสตรอยาง
มีระบบ งายตอการคนหา งายตอการจัดกลุมขอมูล การใชงานรวมกัน การแลกเปลี่ยนอยางเปน
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นาเชื่อถือของขอมูลน้ันๆกอนท่ีจะนําไปใชงาน และจํามีความม่ันใจตอการนําไปสรางมูลคาเพ่ิม
ตอไป 



ISO19139 Geographic Information – Metadata – XML Schema implementation มีความ
เก่ียวของกับกลุมผูใชงาน คือ  ผูพัฒนาการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ  และผูผลิต ผูใหบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารหัสขอมูลและการใชงานมาตรฐาน ISO 19139 
สามารถศึกษาไดจากรายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ “Geographic information – Metadata-XML schema implementation”  หรือติดตอ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
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บทนํา  1 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การศึกษา และพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ไดรับการตอบสนอง
จากกลุมผูใชท่ีเก่ียวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพการพัฒนา และ
การนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศ และระดับสากล ในประเทศไทย โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พบวากลุมของผูใชมีการ
รับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐานท่ีมี
ความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, Coordinate System และ 
Data Dictionary นอกจากน้ียังพบวากลุมของมาตรฐานที่เปนอุปสรรคในการใชงานมากท่ีสุด ไดแก 
มาตรฐานดาน Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐาน และมาตรฐานท่ี
เปนกรอบพ้ืนฐานของการพัฒนามาตรฐานในเร่ืองอ่ืนๆ  การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐาน
ระบบภมิูสารสนเทศที่ผานมา มีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ ISO19115: Metadata, 
ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure นอกจากน้ียังมีมาตรฐาน
อีกจํานวนหน่ึงท่ีอยูในข้ันตอนการศึกษา และเตรียมการเสนอเพ่ือใหมีการพิจารณาประกาศเปน
มาตรฐานของประเทศ 

ในการศึกษา และพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551  สทอภ. 
ใหความสําคัญกับการศึกษา และพัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึงเปน
มาตรฐานในกลุมท่ีเปนพ้ืนฐานของมาตรฐานอ่ืนๆ เพ่ือการแกไขปญหา และอุปสรรคในการใชงาน
มาตรฐาน โดยการศึกษา  และพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล หรือ ISO/TC211 ซึ่งจะ
ทําการศึกษา และรวบรวมขอมูล รวมท้ังสรางความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมท่ีเปนกรอบ
พ้ืนฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วขึ้น  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดําเนินงานโครงการ
พัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
เก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของมาตรฐานสากล  คือ 
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ISO/TC211 เพ่ือสรางความเขาใจในเน้ือหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานน้ันๆ ท้ังในประเทศไทย และตางประเทศ เพ่ือสรุปผล
การศึกษา และจัดทําเปนคูมือมาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผู
ปฏิบัติ และผูใชมาตรฐาน โดยใหมีรายละเอียดของเอกสารท่ีสามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขา
อบรมในหลักการ และเน้ือหา จนสามารถนํามาตรฐานท่ีเก่ียวของไปใชงานได 

 

1.2 วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศบรรลุผลในสงเสริมการใช
งานมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ดังน้ันโครงการจึงกําหนดวัตถุประสงค ดังน้ี 

1.2.1 การศึกษา และพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 

1.2.2 การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับมาตรฐานดาน XML schema 
ของ Metadata และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2.3 การจัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” ฉบับภาษาไทย รวมท้ังการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets และเน้ือหา
หลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพ่ือใชในการอบรม/เผยแพร และทํา
ความเขาใจในหลักการและเน้ือหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.2.4 เพ่ือเผยแพร และผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 

1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.3.1 การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานดาน XML schema ของ 
Metadata เพ่ือการนํามาตรฐานมาใชงานใหเหมาะสมกับภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.3.2 จัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” ฉบับภาษาไทยเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประยุกตใชสําหรับประเทศไทย 

1.3.3 จัดทําเน้ือหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพ่ือทํา
ความเขาใจในหลักการ และเน้ือหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.3.4 การประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงาน
ตางๆ สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

1.4.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TS 19139: 
2007 (ซ่ึงออกมาใชแทน ISO/TS 19139:2006)* และการสรุปเน้ือหาของมาตรฐานท่ีเก่ียวของตามที่
มีการอางถึงในเน้ือหาของ ISO 19139 เพ่ือใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเน้ือมาตรฐานดาน XML 
schema ของ Metadata 

1.4.2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบ เก่ียวกับ XML schema ของ Metadata 
ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. หรือตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีมีในประเทศ/
ตางประเทศ 

1.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน และกรอบการ
จัดทําเน้ือหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน รวมท้ังการแลกเปล่ียน
ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 
50 คน 

1.4.4 การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ท่ีอธิบายส้ันๆ แตไดใจความของ
เน้ือหาของมาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema implementation” เพ่ือใช
ประโยชนในการเผยแพร ใหรูจักมาตรฐานในระดับท่ัวไป 

1.4.5 การจัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” เปนภาษาไทยซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพ่ือความเขาใจใน
มาตรฐาน โดยมีเน้ือหาท่ีสะทอนลักษณะของมาตรฐานเดิมท่ีสุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทย (การประกาศใชเปนมาตรฐาน
ของประเทศ จะยังคงใชมาตรฐานฉบับเดิมในภาษาอังกฤษตาม ISO/TC211 โดยไมมีการแปล เปน
ภาษาไทย เพ่ือหลีกเล่ียงความผิดเพ้ียนอันเน่ืองมาจากการแปลกลับไปกลับมา) 

1.4.6 การจัดทําหลักสูตร และเน้ือหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติ และผูใช
มาตรฐาน ท่ีมีรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการ 
และเน้ือหา จนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.4.7 การจัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

1.4.8 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 ครั้ง โดยท่ีปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ (การประชุม ISO/TC211 Plenary meeting จัดขึ้นปละ 2 ครั้ง โดยในชวงของ
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การดําเนินโครงการ สทอภ. จะแจงใหทราบกําหนดการประชุม และท่ีปรึกษาฯ สามารถแจงการเขา
รวมประชุม และรับทราบการมอบงานในการติดตาม และสรุปผลการประชุม สงให สทอภ. ภายใน 
20 วันหลังจากส้ินสุดการประชุม 

 
1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการ และแผนการดําเนินการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการในโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information – Metadata-XML schema implementation” ท้ังส้ิน 300 วัน นับจากวันท่ี
ลงนามสัญญา  

 

ตารางท่ี 1-1 แผนการ และระยะเวลาการดําเนินการของโครงการแบงตามกิจกรรม 

กิจกรรมในการดําเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19139 และ  
มาตรฐานที่เก่ียงของ 

          

2. จัดทําและสรุปเน้ือหามาตรฐาน 19139            

3. ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 ในประเทศ
ไทย และตางประเทศ  

          

4. จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets           

5. การจัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic 
information – Metadata-XML schema 
implementation” เปนภาษาไทย 

          

6. จัดทําหลักสูตรและเน้ือหาเอกสารการอบรมใน
ระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน 

          

แผนการประชุมเชิงปฎิบัติการ           

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน (50 ทาน) 

              220   

2. การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น
เก่ียวกับมาตรฐาน (120 ทาน) 

         280 

การเขารวมประชุมนานาชาติ           
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กิจกรรมในการดําเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. การเขารวมประชุมใหญสามัญประจาํปของ 
ISO/TC211  

          

แผนจัดสงรายงาน           

1. รายงานฉบับเบ้ืองตน 30          

2. รายงานฉบับกลาง     150      

3. รางรายงานฉบับสมบูรณ        240   

4. รายงานฉบับสมบูรณ          300 

 
1.6 การสงมอบงาน 
 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และเอกสารตางๆ โดยจัดทําเปนภาษาไทยนําเสนอแกสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศเห็นชอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังน้ี 

 
1.6.1 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบงานใน งวดงานท่ี 1 ซ่ึงเปน 

รายงานฉบับเบ้ืองตน (Inception Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงานใน
รูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 
30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. จะจายคาจางใหรอยละ 15 ของคาจางท้ังหมด 
ภายหลังจากผาน  โดยเน้ือหาของรายงานประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

1.6.1.1 แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
1.6.1.2 รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
1.6.1.3 ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
1.6.1.4 รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
1.6.2 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบงานใน งวดงานท่ี 2 ซ่ึงเปน 

รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงานในรูปแบบ
ของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน 
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นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. จะจายคาจางใหรอยละ 30 ของคาจางท้ังหมด 
ภายหลังจากผานการพิจารณาตรวจรับแลว โดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1.6.2.1 ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน
และเอกสารที่เก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

1.6.2.2 ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบเกี่ยวกับ XML schema 
ของ Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. 
หรือตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

1.6.2.3 เน้ือหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงาน 
 ขอ 1.4.4 
1.6.2.4 แผนงาน และรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดท่ี 3 

 
1.6.3 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบงานในงวดงานท่ี 3 ซึ่งเปน ราง

รายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงาน ใน
รูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 
240 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. จะจายคาจางใหรอยละ 30 ของคาจางท้ังหมด 
ภายหลังจากผานการพิจารณาตรวจรับแลว โดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1.6.3.1 การแกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน
และเอกสารที่เก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

1.6.3.2 การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบ
เก่ียวกับ XML schema ของ Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม 
Metadata Editor ของ สทอภ. และ/หรือตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีมีในประเทศ/
ตางประเทศ 

1.6.3.3 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับมาตรฐาน และกรอบการจัดทํา
เน้ือหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐานจากกลุม
บุคคลท่ีเก่ียวของ 

1.6.3.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงานนํามาตรฐานมาใชงานใน
ประเทศไทย 

1.6.3.5 หลักสูตร และเอกสารเน้ือหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ และผูใช
มาตรฐาน ท่ีมีรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรู
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ความเขาใจในหลักการ และเน้ือหาของมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถนํา
มาตรฐานไปใชงานได (ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.6) 

1.6.3.6 การสรุปเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML 
schema implementation” ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 ใน
ลักษณะของการสรุปยอในระดับ Fact Sheets และโครงรางมาตรฐานตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.5 เพ่ือท่ีจะใชจัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับ
เปนเอกสารใชในการเผยแพร 

 
1.6.4 ในงานงวดท่ี 4 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะดําเนินงานใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. จะจายคาจางใหรอยละ 25 
ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากผานการพิจารณาตรวจรับแลว โดยรายละเอียดของงาน มีดังน้ี 

1.6.4.1 จัดประชุมสัมมนา เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
1.6.4.2 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ท่ีเพ่ิมเติมผลการจัดประชุมสัมมนา

และการรวบรวมขอคิดเห็นจากผู เขารวมประชุม  รวมท้ังการแกไข
ปรับปรุงเน้ือหาตามขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จํานวน 150 ชุด (ใน
เบ้ืองตนการสงรายงานตามกําหนดระยะเวลา จัดสงจํานวน 5 ชุด ให
คณะกรรมการฯ พิจารณากอน และภายหลังผานการพิจารณาแลวจึงจัดทํา
ตามจํานวนท่ีกําหนด) 

1.6.4.3 Digital file ของเอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 

1.6.4.3.1. เอกสารรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบของ Acrobat    
  (*.pdf) ซึ่งมีการจัดเรียงหนาเหมือนรายงานฉบับสมบูรณ 
  ทุกประการ 

1.6.4.3.2. เอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ ของรายงาน 
   ฉบับสมบูรณ 
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1.7 คณะผูดําเนินงาน  
 

คณะผูดําเนินการประกอบดวยหัวหนาโครงการ นักวิชาการหลัก นักวิชาการผูชวย และ
เจาหนาท่ีสนับสนุน ดังน้ี  

 
หัวหนาโครงการ/ผูจัดการโครงการ  สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

รศ. ดร. สุระ  พัฒนเกียรติ   ระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูล 
ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ    สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

รศ. ดร. ชาลี  นาวานุเคราะห  ระบบภูมิสารสนเทศ 
ผูวิจัย      สาขาท่ีเช่ียวชาญ 

ดร. ยุทธพล  วิเชียรอินทร   คอมพิวเตอรและการส่ือสาร 
นายประสงค  ปทีปเพ่ิมพงศ  ระบบภูมิสารสนเทศ 
นายกมล  สินสวนแตง   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ผูชวยนักวิจัย     สาขาท่ีเช่ียวชาญ 
นายชัยวัฒน  พรมรัตน   ระบบภูมิสารสนเทศ 

ผูประสานงานโครงการ     
 นางสาวจารุพรรณ  ชูเน่ือง  
 
1.8 การสงวนสิทธ์ิ 
 

บรรดาขอมูล เอกสารและผลการพัฒนามาตรฐานในคร้ังน้ี เปนสมบัติของ สทอภ. ซ่ึง
ภายหลังการดําเนินงานเสร็จส้ินจะตองสงขอมูล และเอกสารท้ังหมดใหแก สทอภ. หากผูรับจาง
ตองการเผยแพรผลงานบางสวน หรือท้ังหมด จะตองไดรับอนุญาตจาก สทอภ. กอนเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้งไป 
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บทท่ี 2 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรไดรับมอบหมายใหทําการศึกษามาตรฐานเร่ือง 
Metadata-XML schema implementation ในการศึกษาเรื่องมาตรฐานน้ี คณะผูวิจัยไดเลือกวิธีการ
นําเสนอข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information – Metadata-XML schema implementation” ในลักษณะของ Grant Chart 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการบริหารจัดการโครงการ โดยท่ี Grant Chart สามารถอธิบายไดถึง
แผนการดําเนินงานในแตละขั้นตอนอยางละเอียด ระยะเวลา และชวงเวลาการดําเนินงาน รวมถึงผูท่ี
ทําหนาท่ีรับผิดชอบในขั้นตอนน้ันๆ ซ่ึงจะทําใหงายตอการบริหาร และติดตามกิจกรรมตางๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นในโครงการ  

ในบทท่ี 1 บทนํา น้ันไดมีระยะเวลาในการดําเนินการและแผนการดําเนินการเชนกันแต
ความละเอียดของแตละกิจกรรมไดถูกนํามาขยายและอธิบายในบทท่ี 2 น้ี ซ่ึงมีวิธีการและรูปแบบ
ดังน้ี 

รูปแบบการนําเสนอข้ันตอนการดําเนินงาน 
1) ตารางแผนการ และระยะเวลาการดําเนินการของโครงการแบงตามกิจกรรม 
2) Grant Chart หรือ Project Milestone 
3) คําอธิบายกิจกรรมโดยละเอียด ซ่ึงมีโครงสรางของคําบรรยายดังตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 2-1 ตัวอยางคําอธิบายกิจกรรม 
 
รหัส ช่ือของกิจกรรม 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนวันในการดําเนินงาน  ชวงเวลาจาก-ถึง 
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รายชื่อผูดําเนินงาน หรือผูรับผิดชอบ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คําอธิบายกิจกรรมโดยละเอียด …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
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2.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการในโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

Geographic information – Metadata-XML schema implementation ท้ังส้ิน 300 วัน นับถัดจากวันท่ี
ลงนามในสัญญา  
 
ตารางท่ี 2-2 แผนการ และระยะเวลาการดําเนินการของโครงการแบงตามกิจกรรม 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา เริ่ม ส้ินสุด 

1 ลงนามในสัญญาโครงการ 1 วัน 28/11/2551 28/11/2551 
2 สงมอบรายงานฉบับเบื้องตน - 30 วัน 1 วัน 26/12/2551 26/12/2551 
     
3 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน 109 วัน 29/11/2551 18/03/2552 
3.1 ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19139 79 วัน 29/11/2551 16/02/2552 
3.2 ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19115 30 วัน 16/02/2552 18/03/2552 
3.3 ศึกษาเบ้ืองตนขอมูลมาตรฐานใกลเคียงอ่ืนๆ 30 วัน 16/02/2552 18/03/2552 
4 ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 30 วัน 1/02/2552 3/03/2552 
4.1 ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 ในประเทศและตางประเทศ 30 วัน 1/02/2552 3/03/2552 
5 ศึกษาโปรแกรมการจัดการ MetaData 129 วัน 29/11/2551 7/04/2552 
5.1 ศึกษาโปรแกรม MetaData Editor ของ GISTDA 119 วัน 29/11/2551 28/03/2552 
5.2 ศึกษาโปรแกรมที่มีการจัดการ MetaData อ่ืนๆ 129 วัน 29/11/2551 7/04/2552 
6 การจัดทํารายงานการศึกษาขั้นตน 134 วัน 29/11/2551 12/04/2552 
6.1 จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 64 วัน 29/11/2551 1/02/2552 
6.2 จัดทําและสรุปเนื้อหามาตรฐาน 19139   15 วัน 1/02/2552 16/02/2552 
6.3 จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 15 วัน 1/02/2552 16/02/2552 
6.4 ปรับปรุงเนื้อหารายงานตามขอเสนอแนะ 15 วัน 1/02/2552 16/02/2552 
6.5 จัดทํารายงานเก่ียวกับการใชงานมาตรฐาน 19139 40 วัน 3/03/2552 12/04/2552 
7 สงมอบรายงานฉบับกลาง - 150 วัน 1 วัน 27/04/2552 27/04/2552 
     

8 
จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและ
ผูใชมาตรฐาน 

67 วัน 27/04/2552 3/07/2552 

8.1 การออกแบบเนื้อหาการอบรม การเรียนการสอน 60 วัน 27/04/2552 26/06/2552 
8.2 จัดทํารางหลักสูตรการสอนเร่ืองการจัดเก็บขอมูล MetaData 20 วัน 1/06/2552 21/06/2552 
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ตารางท่ี 2-2 (ตอ) แผนการ และระยะเวลาการดําเนินการของโครงการแบงตามกิจกรรม 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา เริ่ม ส้ินสุด 

8.3 จัดทําเอกสารตัวอยางของการอบรม 25 วัน 1/06/2552 26/06/2552 
8.4 ทดสอบการอบรมใหแกกลุมตัวอยาง 5 วัน 26/06/2552 1/07/2552 
8.5 ประเมินหลักสูตรและนําเสนอผล (ทดสอบชวงประชุม) 1 วัน 3/07/2552 3/07/2552 
9 การจัดทํารายงานผลการศึกษา 85 วัน 27/04/2552 21/07/2552 

9.1 
จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ในรูปแบบภาษาไทย                         
(รางมาตรฐาน) 

80 วัน 27/04/2552 16/07/2552 

9.2 ขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 5 วัน 16/07/2552 21/07/2552 
10 การเขารวมประชุม ISO/TC211 26 วัน 25/05/2552 20/06/2552 
10.1 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211  6 วัน 25/05/2552 31/05/2552 
10.2 รายงานผลการประชุม ISO/TC211 19 วัน 1/06/2552 20/06/2552 

11 
การจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐาน 

1 วัน 15/07/2552 15/07/2552 

12 สงมอบรางรายงานฉบับสมบูรณ - 240 วัน 1 วัน 24/07/2552 24/07/2552 
     
13 การจัดทํารายงานผลการศึกษา 45 วัน 24/07/2552 7/09/2552 
13.1 จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 (ฉบับสมบูรณ) 45 วัน 24/07/2552 7/09/2552 
13.2 จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 5 วัน 24/07/2552 29/07/2552 

13.3 
จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ในรูปแบบภาษาไทย                          
(ฉบับสมบูรณ) 

45 วัน 24/07/2552 7/09/2552 

13.4 จัดทําขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 5 วัน 24/07/2552 29/07/2552 
14 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน 1 วัน 16/09/2552 16/09/2552 
15 สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ - 300 วัน 1 วัน 24/09/2552 24/09/2552 
     
16 สงมอบรายงานฉบับเบื้องตน - 30 วัน 1 วัน 26/12/2551 26/12/2551 
17 สงมอบรายงานฉบับกลาง - 150 วัน 1 วัน 27/04/2552 27/04/2552 
18 สงมอบรางรายงานฉบับสมบูรณ - 240 วัน 1 วัน 24/07/2552 24/07/2552 
19 สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ - 300 วัน 1 วัน 24/09/2552 24/09/2552 
20 ส้ินสุดโครงการ 1 วัน 24/09/2552 24/09/2552 
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2.2 รายละเอียดของแตละกิจกรรมแยกตามงวดการสงมอบงาน 
 
2.2.1 งานงวดท่ี 1 - รายงานฉบับเบ้ืองตน (Inception Report)  
 

1 ลงนามในสัญญาโครงการ 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 28/11/2551  - 28/11/2551   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดลงนามในสัญญากับทาง

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการจัดจางดําเนินการศึกษา
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – 
Metadata-XML schema implementation”  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการศึกษา คือ 

1) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับมาตรฐานดาน XML schema ของ 
Metadata และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) จัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” ฉบับภาษาไทย 

3) เผยแพร และผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย  
 
ระยะเวลาการดําเนินงานท้ังส้ิน 300 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 
31/2551 เริ่มตนปฏิบัติงานวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2551  
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2 สงมอบรายงานฉบับเบ้ืองตน - 30 วัน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 26/12/2551  - 26/12/2551   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะตองสงมอบรายงานฉบับเบ้ืองตนใน งวดงานท่ี 1 

ใหทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพิจารณาภายในระยะเวลา 30 
วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. โดยเน้ือหาของรายงานประกอบดวย
หัวขอตอไปน้ี 

1) แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
ในแผนการดําเนินงานที่คลอบคลุมขอบเขตเน้ือหางานท้ังหมด  ทางคณะ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรเลือกวิธีการนําเสนอโดยใช Grant Chart เปน
เครื่องมือนําเสนอ ท่ีสามารถนําเสนอไดท้ังกิจกรรมของโครงการ ระยะเวลา 
รายละเอียด และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

2) รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
รายละเอียดของวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรมสามารถดูไดจากหัวขอท่ี 2.2 
ท้ังหมด 

3) ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
สามารถดูไดจากตาราง Grant Chart และหัวขอท่ี 2.2 ท้ังหมด 

4) รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
รายละเอียดประวัติการทํางานอยูในหัวขอท่ี  2 .4 ประวัติการทํางานและ
ประสบการณ 
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2.2.2 งานงวดท่ี 2 - รายงานฉบับกลาง (Interim Report)  
 

3 กลุมงานการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 109 วัน 29/11/2551  - 18/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ จารุพรรณ ชูเน่ือง, ชัยวัฒน พรมรัตน, ดร. ยุทธพล วิเชียร
อินทร, ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนกลุมของกิจกรรมที่กลาวถึงการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทางดานมาตรฐานที่เก่ียวของ

กับเรื่อง Metadata ท้ังหมด ในการดําเนินงานข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาจากเอกสารทางการ
ของ ISO และเอกสารเผยแพรตางๆ  การประชุมสัมมนา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปน
ตนเพ่ือใหเปนขอมูลสําหรับรายงานพ้ืนฐานเก่ียวกับมาตรฐาน ISO/TS 19139:2007    
 

3.1 ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19139 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 79 วัน 29/11/2551  - 16/02/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ จารุพรรณ ชูเน่ือง, ชัยวัฒน พรมรัตน, ดร. ยุทธพล วิเชียร
อินทร, ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO/TS 19139:2007  Geographic 

information – Metadata – XML schema implementation จากเอกสารท่ีไดรับการเผยแพร
อยางเปนทางการจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเอกสาร
จากเว็บไซต http://www.isotc211.org และ http://www.iso.org  รวมท้ังการเผยแพรขอมูล
ในรูปแบบอื่นๆ ขอมูลจาก Blog Site หรือ Forum รวมท้ังการประชุมทางวิชาการตางๆ การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีอางอิง หรือกลาวถึงในมาตรฐาน 
ISO/TS 19139:2007  
ผลท่ีไดในข้ันตอนของกิจกรรมน้ีทําใหไดรางของเอกสารมาตรฐาน มาตรฐาน ISO/TS 
19139:2007  Geographic information – Metadata – XML schema implementation ใน
รูปแบบภาษาไทย และรายงานการศึกษาเรื่อง Meatadata ในบางสวน 
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3.2 ศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19115 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 30 วัน 16/02/2552  - 18/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ จารุพรรณ ชูเน่ือง, ชัยวัฒน พรมรัตน, ดร. ยุทธพล วิเชียร
อินทร, ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 19115:2003  Geographic 

information – Metadata จากเอกสารท่ีไดรับการเผยแพรอยางเปนทางการจากสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซ่ึงไดรับการประกาศเปนมาตรฐานอุตสาหรรม
ของประเทศไทย  และ  เอกสารจากเว็บไซต  http://www.isotc211.org และ 
http://www.iso.org  ตัวอยางงานวิจัยท่ีท่ีผานมา  
ในการศึกษารวบรวมขอมูลมาตรฐาน ISO 19115:2003 เปนพ้ืนฐานสําหรับการเริ่มตน
ศึกษา ISO/TS 19139:2007 ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจใน Spatial Data XML Schema ได
อยางชัดเจนมากข้ึน 
ผลท่ีไดของการศึกษาในขั้นตอนน้ี คือ ผลการศึกษามาตรฐาน 19115:2003 เบ้ืองตน ท่ีจะ
นําไปใชเปนสวนหน่ึงของรายงานตอไป 
 

3.3 ศึกษาเบ้ืองตนขอมูลมาตรฐานใกลเคียงอื่นๆ 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 30 วัน 16/02/2552  - 18/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ จารุพรรณ ชูเน่ือง, ชัยวัฒน พรมรัตน, ดร. ยุทธพล วิเชียร
อินทร, ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเชน  ISO 19118   

และ OGC Web Service (OWS) และ OpenGIS Catalogue Service Implementation 
Specification เปนตน จากเอกสารเว็บไซต http://www.opengeospatial.org และ 
http://www.isotc211.org และ http://www.iso.org   หรือศึกษาจากตัวอยางงานวิจัยท่ีท่ีผาน
มา รวมท้ังขอมูลจาก Blog Site หรือ Forum รวมท้ังการประชุมทางวิชาการตางๆ การจัด
สัมมนาเชิงปฏบัิติการ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ท่ีอางอิงหรือกลาวถึงในมาตรฐาน 
ISO/TS 19139:2007  
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4 กลุมการศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 30 วัน 1/02/2552  - 3/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนกลุมของกิจกรรมท่ีกลาวถึง ศึกษาการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 ไปใชงานจริงเพ่ือ

จัดเก็บขอมูล Metadata ของขอมูลภูมิสารสนเทศ  
 

4.1 ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 ในประเทศและตางประเทศ 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 30 วัน 16/02/2552  - 18/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขั้นตอนศึกษา รวบรวม รูปแบบการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 ไปประยุกตใชงานใน

รูปแบบตางท่ีสําหรับนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การนํา XML Schema ของ ISO/TS 
19139 ไปใชงานจริงในรูปแบบตางท้ังในประเทศ และตางประเทศ  
เน่ืองจากเน้ือหาของ ISO/TS 19139 มีเน้ือหาเก่ียวกับ Schema ของการจัดเก็บขอมูล 
Metadata ซ่ึงเปนการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ XML เพ่ือการใชงานรวมกัน และการ
เผยแพรขอมูลเหลาน้ัน ดังน้ันเพ่ือใหการศึกษามีความชัดเจนเปนรูปธรรมจึงทําใหตองเนน
ไปท่ีการศึกษาถึงโปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีถูกผลิต พัฒนาข้ึนตางๆ ดังกิจกรรมตอไปของ
โครงการ 
 

5 ศึกษาโปรแกรมการจัดการ MetaData 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 129 วัน 29/11/2551  - 7/04/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, กมล สินสวนแตง, ดร. ยุทธพล 
วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนกลุมของการศึกษาโปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการสราง จัดเก็บ 

คนหาขอมูล Metadata ท่ีเปนตัวบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ ในการศึกษาครั้งน้ีไดใหความ
สนใจในโปรแกรม MetaData Editor ของ GISTDA และโปรแกรม Geonetwork ของ FAO 
เปนกรณีศึกษา 
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5.1 ศึกษาโปรแกรม MetaData Editor ของ GISTDA 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 119 วัน 29/11/2551  - 28/03/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, กมล สินสวนแตง, ดร. ยุทธพล 
วิเชียรอินทรอินทร, 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 โปรแกรม MetaData Editor ของ GISTDA เปนแกรมท่ีพัฒนาโดยคนไทยโปรแกรมแรกท่ี

ทําหนาท่ีจัดเก็บ สืบคนขอมูล Metadata ของขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย  
การศึกษาโปรแกรมดังกลาวทําใหเขาใจถึงการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ISO 19115:2003  
Geographic information – Metadata และจะสามารถทําใหมีความเชื่อมโยงถึง มาตรฐาน 
ISO/TS 19139:2007  Geographic information – Metadata – XML schema implementation 
ตอไป 
รูปแบบของการศึกษา คือ การศึกษาโครงสรางการจัดเก็บขอมูล การนําเขาขอมูล การ
สืบคน เปนตน 
 

5.2 ศึกษาโปรแกรมท่ีมีการจัดการ MetaData อื่นๆ (Geonetwork) 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 129 วัน 29/11/2551  - 7/04/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, กมล สินสวนแตง, ดร. ยุทธพล 
วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 การศึกษาโปรแกรมท่ีจัดเก็บขอมูล Metadata อื่นๆ ท่ีใหบริการอยู โดยในการศึกษาครั้งน้ีได

มุงความสนใจไปท่ี GeoNetwork ของ FAO ซ่ึงทําหนาท่ีเปนท้ัง Portal และ Catalog 
database สําหรับ Spatial Data Infrastructure (SDI) สวนประกอบหน่ึงของ GeoNetwork 
คือ การจัดเก็บขอมูล Metadata ของขอมูลภูมิสารสนเทศใหผูใชสามารถนําเขา คนหาและ
ปรับปรุงขอมูลบรรยายน้ันไดผานสวนติดตอผูใชแบบ Web-based application 
และการศึกษาโปรแกรมท่ีจัดเก็บขอมูล Metadata ยังใหความสนใจกับโปรแกรม Metadata 
editor tool ของ ESRI ท่ีปรากฏในโปรแกรม ArcCatalog 9.0  
สวนโปรแกรมอื่นๆ เชน ArcView 3.X Extension- Metadata Collector v 2.0 โดย NOAA 
และ Metavist USDA/FS Metadata Tool โดย US Forest Service  จะศึกษารวมดวยเชนกัน
แตอาจจะไมไดใหความสําคัญมากในรายงาน 
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6 การจัดทํารายงานการศึกษาข้ันตน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 134 วัน 29/11/2551  - 12/04/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, ประสงค ปทีปเพ่ิม
พงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 กลุมของกิจกรรมการจัดทํารายงานการศึกษาข้ันตน ในกลุมกิจกรรมน้ีจะประกอบดวย  

1) จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 
2) จัดทําและสรุปเน้ือหามาตรฐาน 19139   
3) จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 
4) ปรับปรุงเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะ 
5) จัดทํารายงานเก่ียวกับการใชงานมาตรฐาน 19139 

 

6.1 จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 64 วัน 29/11/2551  - 1/02/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนข้ันตอนจัดทํารายงานผลการศึกษาการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน 19139 และ

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดดําเนินในกิจกรรมท่ี 3 ท้ังหมด ผลจากการศึกษา คือ รายงาน
มาตรฐานทั้งหมดท่ีเก่ียวของไดแก ISO/TS 19139:2007, ISO 19115 และ มาตรฐาน
ใกลเคียงอื่นๆ และในบางสวนท่ีเปนกิจกรรมท่ี 4.1 ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 ใน
ประเทศ และตางประเทศ 

 

6.2 จัดทําและสรุปเน้ือหามาตรฐาน 19139 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 15 วัน 1/02/2552  - 16/02/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนจัดทํารายงานผลการศึกษามาตรฐาน 19139 ท่ีไดดําเนินในกิจกรรมที่ 3.1 เปน

หลักสําหรับกิจกรรมน้ี ผลจากการศึกษา คือ รางของเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19139:2007  
Geographic information – Metadata – XML schema implementation ในรูปแบบภาษาไทย 
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6.3 จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 15 วัน 1/02/2552  - 16/02/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets เชนเดียวกันกับเอกสารท่ีเผยแพร

จากทาง ISO/TC211 ท่ีอธิบายส้ันๆ แตไดใจความของเน้ือหาของมาตรฐาน “Geographic 
information – Metadata-XML schema implementation” เพ่ือใชประโยชนในการเผยแพร 
ใหรูจักมาตรฐานในระดับท่ัวไป 
 

6.4 ปรับปรุงเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะ 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 15 วัน 1/02/2552  - 16/02/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ, รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการปรับปรุงเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะจากกลุมคณะผูวิจัยเพ่ือใหเน้ือหา

ในรายงาน และเน้ือหาสําหรับการจัดสัมมนามีความกระทัดรัด งายตอการทําความเขาใจ
และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน โดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ และรศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห 
เปนผูควบคุมการจัดทําเน้ือหารายงาน 
 

6.5 จัดทํารายงานเก่ียวกับการใชงานมาตรฐาน 19139 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 40 วัน 3/03/2552  - 12/04/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน,จารุพรรณ ชูเน่ือง 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนจัดทํารายงานผลการศึกษาการใชงานมาตรฐาน 19139 ท่ีไดดําเนินในกิจกรรมท่ี 

4.1  ผลจากการศึกษา คือ รูปแบบการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 ไปประยุกตใชงานใน
รูปแบบตางท่ีสําหรับนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การนํา XML Schema ของ ISO/TS 
19139 ไปใชงานจริงในรูปแบบตางท้ังในประเทศ และตางประเทศ (อาง 4.1 ศึกษาการใช
งานมาตรฐาน 19139 ในประเทศและตางประเทศ) 
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7 สงมอบรายงานฉบับกลาง - 150 วัน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 27/04/2552  - 27/04/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ใน 

งวดงานที่ 2 จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat 
(*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัด
จากวันท่ีลงนามในสัญญาโดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1) ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

2) ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบเก่ียวกับ XML schema ของ 
Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. หรือ
ตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

3) เน้ือหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.4 
4) แผนงานและรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดที่ 3  
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2.2.3 งานงวดท่ี 3 - รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  
 

8 จัดทําหลักสูตรและเน้ือหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 67 วัน 27/04/2552  - 3/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห, รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 กลุมของการจัดทําหลักสูตร และเน้ือหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใช

มาตรฐานเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของขอกําหนดการดําเนินงานของโครงการน้ี ดังน้ัน
กิจกรรมภายใตการผลิตหลักสูตรจึงมีกิจกรรมหลายๆประเภทต้ังแตการออกแบบเน้ือหา
จนถึงการทดสอบการอบรม ซ่ึงมีรายละเอียดภายใต ดังน้ี 

1) การออกแบบเน้ือหาการอบรม การเรียนการสอน 
2) จัดทํารางหลักสูตรการสอนเรื่องการจัดเก็บขอมูล MetaData 
3) จัดทําเอกสารตัวอยางของการอบรม 
4) ทดสอบการอบรมใหแกกลุมตัวอยาง 
5) ประเมินหลักสูตรและนําเสนอผล (ทดสอบชวงประชุม) 

 
8.1 การออกแบบเน้ือหาการอบรม การเรียนการสอน 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 60 วัน 27/04/2552  - 26/06/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห,รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ

,ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 ในข้ันตอนน้ีเปนกิจกรรมการออกแบบเน้ือหา การอบรม การเรียนการสอน การใหความรู

ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานขอมูลเร่ือง Metadata  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการรวบรวม 
ออกแบบ สรางสาระหรือ Contents ท่ีเก่ียวของกับทางดานการบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
หรือ Metadata ท้ังหมด เน้ือหาสวนหน่ึงจะเปนมาตรฐาน ISO/TS 19139 และ ISO 19115 g
เพ่ือใหเขาใจส่ิงท่ีไดกําหนดไวในมาตรฐาน และส่ิงท่ีจําเปนตองจัดเก็บเพ่ือบรรยายขอมูล  
รวมทั้งการใชงานโปรแกรม Metadata Editor ท่ีมีอยูในปจุบันท้ังของ GISTDA และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีจัดทําข้ึนมาเพ่ือใหเห็นถึงองคประกอบการของขอมูลท่ีตองนําเขา  
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8.2 จัดทํารางหลักสูตรการสอนเรื่องการจัดเก็บขอมูล MetaData 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 20 วัน 1/06/2552  - 21/06/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห, รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ
,ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขั้นตอนของการจัดทํารางหลักสูตรการสอน ซ่ึงจะประกอบดวย เน้ือหาสาระท่ีไดจากการ

ออกแบบในกิจกรรม ท่ี 8.1 ในรางหลักสูตรไดรวมถึงการกําหนดเปาหมายของหลักสูตร 
กลุมบุคคลเปาหมายท่ีมีความจําเปนตองเหมาะสม รูปแบบการสอนการอบรม รูปแบบการ
ประเมิน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมการฝกอบรม   
 

8.3 จัดทําเอกสารตัวอยางของการอบรม 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 25 วัน 1/06/2552  - 26/06/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ,กมล สินสวนแตง 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารตัวอยางสําหรับการฝกอบรม หรือการสอนเร่ืองการจัดเก็บขอมูล 

Metadata และมาตรฐาน ISO/TS 19139  
 

8.4 ทดสอบการอบรมใหแกกลุมตัวอยาง 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 วัน 26/06/2552  - 1/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, กมล สินสวนแตง, ดร. ยุทธพล 
วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขั้นตอนการทดสอบการอบรมโดยนํารางหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน เอกสารประกอบการ

ฝกอบรม วิธีการอบรม และเน้ือหาท่ีไดจัดทําขึ้นนํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน
นักศึกษาทางดานภูมิสารสนเทศ นักผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนตน เพ่ือประเมินรางของ
หลักสูตรกอนนําไปใชกับกลุมผูใชงานจริงซ่ึงจะถูกนําไปประเมินในกิจกรรมท่ี 8.5 
ประเมินหลักสูตร และนําเสนอผล (ทดสอบชวงประชุม) ตอไป 
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8.5 ประเมินหลักสูตรและนําเสนอผล (ทดสอบชวงประชุม) 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 3/07/2552  - 3/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, กมล สินสวนแตง, ดร. ยุทธพล 
วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 กิจกรรมของการนําผลการจัดทํารางหลักสูตรโดยนําไปเปนสวนหน่ึงใหแกผูท่ีเขามารับฟง

การการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน คร้ังท่ี 1 ประเมิน
และรับฟงขอคิดเห็นตางๆ จากผูเขารวมสัมมนาในดานของความเหมาะสมของหลักสูตร 
เน้ือหาของหลักสูตร ขอบเขตของการอบรม ใหแกกลุมเปนหมายตอไป 
 

9 การจัดทํารายงานผลการศึกษา 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 85 วัน 27/04/2552  -21/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, ประสงค ปทีปเพ่ิม
พงศ, กมล สินสวนแตง 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 กลุมของกิจกรรมการจัดทํารายงานการศึกษา ในกลุมกิจกรรมน้ีจะประกอบดวย 

1. จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ในรูปแบบภาษาไทย (รางมาตรฐาน) 
2. ขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 

 
9.1 จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ในรูปแบบภาษาไทย (รางมาตรฐาน) 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 80 วัน 27/04/2552  - 16/07/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, ประสงค ปทีปเพ่ิม

พงศ, กมล สินสวนแตง 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 ภายใตกิจกรรมน้ีเปนการจัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-

XML schema implementation” เปนภาษาไทยในฉบับราง ซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอ
การติดตามเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเน้ือหาท่ีสะทอนลักษณะของมาตรฐานเดิม
ท่ีสุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพ่ือประกอบในการพิจารณาประกาศใชเปนมาตรฐาน
ของประเทศไทย (การประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศ จะยังคงใชมาตรฐานฉบับเดิม
ในภาษาอังกฤษตาม ISO/TC211 โดยไมมีการแปล เปนภาษาไทย เพ่ือหลีกเล่ียงความ
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ผิดเพ้ียนอันเน่ืองมาจากการแปลกลับไปกลับมา) 
(ฉบับรางมาตรฐาน) 
 

9.2 ขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 วัน 16/07/2552  - 21/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, ประสงค ปทีปเพ่ิม
พงศ, กมล สินสวนแตง 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขอเสนอแนะเปนสวนหน่ึงของรายงานการศึกษาท่ีจะชวยเปนเอกสารแนะนําใหผูปฏิบัติ

สามารถนําผลการศึกษาท้ังในสวนรายงานเร่ืองการศึกษามาตรฐาน Metadata และเอกสาร
รางมาตรฐาน ISO/TS 19139:2007 ฉบับภาษาไทยสามารถนําไปใชงานไดอยางเปน
รูปธรรม 
 

10 การเขารวมประชุม ISO/TC211 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 26 วัน 25/05/2552  - 20/06/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 กิจกรรมการเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting)  

 
10.1 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 6 วัน 25/05/2552  - 31/05/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน ในครั้งท่ี 29 ท่ีประเทศนอรเวย ชวงเวลา 25-31 
พฤษภาคม 2552 โดยในชวงของการดําเนินโครงการ สทอภ. จะแจงใหทราบกําหนดการ
ประชุม และท่ีปรึกษาฯ คณะผูวิจัยสามารถเขารวมประชุมและรับทราบการมอบงานในการ
ติดตามและสรุปผลการประชุม สงให GISTDA. ภายใน 20 วันหลังจากส้ินสุดการประชุม 
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10.2 รายงานผลการประชุม ISO/TC211 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 19 วัน 1/06/2552  - 20/06/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายจากทาง GISTDA ใหเขารวมประชุมและรับทราบการมอบงาน

ในการติดตาม และสรุปผลการประชุม สงให GISTDA. ภายใน 20 วันหลังจากส้ินสุดการ
ประชุม 
 

11 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 15/07/2552  - 15/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, กมล สินสวนแตง
,ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ,รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห, 
รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ, ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ 

จํานวน 50 คนเพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เก่ียวกับมาตรฐาน และกรอบการ
จัดทําเน้ือหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน และการแลกเปล่ียน
ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศท้ังภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน พรอมท้ังนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน เพ่ือสอบถาม และรับฟงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตอแนวคิดดังกลาว
ใหมีความถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการใชงานจริง และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม 
รายละเอียดของการประชุมมีดังน้ี 

1) ชวงเวลาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   วันท่ีพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2552  เวลา 
9.00 – 16.00 

2) สถานท่ีการจัดประชุม หอง ประชุม  804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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12 สงมอบรางรายงานฉบับสมบูรณ - 240 วัน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 24/07/2552  - 24/07/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบ รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final 

Report) ในงวดงานท่ี 3 จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงาน ในรูปแบบของ 
Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 240 
วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาโดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1) แกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน และเอกสารที่
เก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

2) การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบเก่ียวกับ XML 
schema ของ Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. 
และ/หรือตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

3) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับมาตรฐาน และกรอบการจัดทําเน้ือหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 

4) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงานนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
5) หลักสูตร และเอกสารเน้ือหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ และผูใชมาตรฐาน 

ท่ีมีรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน
หลักการ และเน้ือหาของมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.6) 

6)  การสรุปเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 ในลักษณะของการสรุปยอ
ในระดับ Fact Sheets และโครงรางมาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.5 
เพ่ือท่ีจะใชจัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับเปนเอกสารใชในการเผยแพร 
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2.2.4 งานงวดท่ี 4 – รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
 

13 การจัดทํารายงานผลการศึกษา 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 45 วัน 24/07/2552  - 7/09/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, ประสงค ปทีปเพ่ิม
พงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 กลุมของกิจกรรมการจัดทํารายงานผลการศึกษา ในกลุมกิจกรรมน้ีจะประกอบดวย 

1) จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 (ฉบับสมบูรณ) 
2) จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 
3) จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ในรูปแบบภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ) 
4) จัดทําขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 

 
13.1 จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139 (ฉบับสมบูรณ) 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 45 วัน 24/07/2552   7/09/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน,จารุพรรณ ชูเน่ือง, 

ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนข้ันตอนจัดทํารายงานผลการศึกษาการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน 19139 และ

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดดําเนินในกิจกรรมท่ี 3 ท้ังหมด ผลจากการศึกษา คือ 
รายงานมาตรฐานท้ังหมดท่ีเก่ียวของไดแก ISO/TS 19139:2007, ISO 19115 และ 
มาตรฐานใกลเคียงอื่นๆ และในบางสวนท่ีเปนกิจกรรมท่ี 4.1 ศึกษาการใชงานมาตรฐาน 
19139 ในประเทศและตางประเทศ 
(เอกสารไดรับการปรับปรุงจากกิจกรรมท่ี 6.1จัดทํารายงานการศึกษามาตรฐาน 19139) 
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13.2 จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 วัน 24/07/2552  - 29/07/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง,  

ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets เชนเดียวกันกับเอกสารที่เผยแพร

จากทาง ISO/TC211 ท่ีอธิบายส้ันๆ แตไดใจความของเน้ือหาของมาตรฐาน “Geographic 
information – Metadata-XML schema implementation” เพ่ือใชประโยชนในการเผยแพร 
ใหรูจักมาตรฐานในระดับท่ัวไป 
(เอกสารไดรับการปรับปรุงจากกิจกรรมท่ี 6.3 จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets) 
 

13.3 จัดทําเน้ือหามาตรฐาน 19139 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ) 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 45 วัน 24/07/2552  - 7/09/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง,  
ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ภายใตกิจกรรมน้ีเปนการจัดทําเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-

XML schema implementation” เปนภาษาไทยในฉบับสมบูรณ ซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน 
งายตอการติดตามเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเน้ือหาท่ีสะทอนลักษณะของ
มาตรฐานเดิมท่ีสุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพ่ือประกอบในการพิจารณาประกาศใช
เปนมาตรฐานของประเทศไทย (การประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศ จะยังคงใช
มาตรฐานฉบับภาษาอังกฤษตาม ISO/TC211 โดยไมมีการแปล เปนภาษาไทย เพ่ือ
หลีกเล่ียงความผิดเพ้ียนอันเน่ืองมาจากการแปลกลับไปกลับมา) 
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13.4 จัดทําขอเสนอแนะการนํามาตรฐานไปใชงานในประเทศไทย 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 วัน 24/07/2552  - 29/07/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ, 

รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 ขอเสนอแนะเปนสวนหน่ึงของรายงานการศึกษาท่ีจะชวยเปนเอกสารแนะนําใหผูปฏิบัติ

สามารถนําผลการศึกษาท้ังในสวนรายงานเรื่องการศึกษามาตรฐาน Metadata และเอกสาร
รางมาตรฐาน ISO/TS 19139:2007 ฉบับภาษาไทยสามารถนําไปใชงานไดอยางเปน
รูปธรรม (ฉบับปรับแกจากขอคิดเห็นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน คร้ังท่ี1) 
 

14 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน  
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 11/09/2552  - 11/09/2552   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ชัยวัฒน พรมรัตน, จารุพรรณ ชูเน่ือง, กมล สินสวนแตง, 
ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ, รศ. ดร. ชาลี นาวานุเคราะห, 
รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ, ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร 

 รายละเอียดกิจกรรม  
 ดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ 

จํานวน 120 คนเพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เก่ียวกับมาตรฐานและกรอบการ
จัดทําเน้ือหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐาน และการแลกเปล่ียน
ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศท้ังภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน พรอมท้ังนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน เพ่ือสอบถามและรับฟงขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอแนวคิดตางๆ
ดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการใชงานจริง และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
รายละเอียดของการประชุมมี ดังน้ี 

1) ชวงเวลาการจัดการประชุมสัมมนา   วันท่ีศุกรท่ี 16 กันยายน 2552  เวลา 9.00 – 
16.00 

2) สถานท่ีการจัดประชุม ณ หองประชุม 804 ช้ัน 8 อาคารวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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15 สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ - 300 วัน 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 24/09/2552  - 24/09/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน 

นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยรายละเอียดของงาน มีดังน้ี 
1) ประชุมสัมมนา เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
2) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ท่ีเพ่ิมเติมผลการจัดประชุมสัมมนา และการ

รวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม รวมท้ังการแกไขปรับปรุงเน้ือหาตาม
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จํานวน 150 ชุด (ในเบื้องตนการสงรายงานตาม
กําหนดระยะเวลา จัดสงจํานวน 5 ชุด ใหคณะกรรมการฯ พิจารณากอน และ
ภายหลังผานการพิจารณาแลวจึงจัดทําตามจํานวนท่ีกําหนด) 

3)  file ของเอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
a. เอกสารรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) ซ่ึงมีการ

จัดเรียงหนาเหมือนรายงานฉบับสมบูรณทุกประการ 
b. เอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ ของรายงานฉบับสมบูรณ 
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2.2.5 การสงมอบงาน 
 

16 สงมอบรายงานฉบับเบ้ืองตน - 30 วัน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 26/12/2551   26/12/2551   

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค  ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะตองสงมอบรายงานฉบับเบ้ืองตนใน งวดงานท่ี 1 

ใหทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพิจารณาภายในระยะเวลา 30 
วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดย สทอภ. โดยเน้ือหาของรายงานประกอบดวย
หัวขอตอไปน้ี 

1) แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
ในแผนการดําเนินงานที่คลอบคลุมขอบเขตเน้ือหางานท้ังหมด  ทางคณะ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรเลือกวิธีการนําเสนอโดยใช Grant Chart เปน
เครื่องมือนําเสนอ ท่ีสามารถนําเสนอไดท้ังกิจกรรมของโครงการ ระยะเวลา 
รายละเอียด และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

2) รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
รายละเอียดของวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรมสามารถดูไดจากหัวขอท่ี 2.2 
ท้ังหมด 

3) ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
สามารถดูไดจากตาราง Grant Chart และหัวขอท่ี 2.2 ท้ังหมด 

4) รายช่ือคณะท่ีปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ รายละเอียด
ประวัติการทํางานอยูในหัวขอท่ี 2.4 ประวัติการทํางาน และประสบการณ 
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17 สงมอบรายงานฉบับกลาง - 150 วัน 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 27/04/2552  - 27/04/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ใน 

งวดงานที่ 2 จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat 
(*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออื่นๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัด
จากวันท่ีลงนามในสัญญาโดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1) ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

2) ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบเก่ียวกับ XML schema ของ 
Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. หรือ
ตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

3) เน้ือหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.4 
แผนงานและรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดท่ี 3 
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18 สงมอบรางรายงานฉบับสมบูรณ - 240 วัน 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 24/07/2552  - 24/07/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะสงมอบ รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final 

Report) ในงวดงานท่ี 3 จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของเอกสารรายงาน ในรูปแบบของ 
Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 240 
วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาโดยเน้ือหาของงานประกอบดวย 

1) แกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน และเอกสารที่
เก่ียวของกับ XML schema ของ Metadata 

2) การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบเก่ียวกับ XML 
schema ของ Metadata ท่ีมีการใชงานในโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. 
และ/หรือตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีในประเทศ/ตางประเทศ 

3) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับมาตรฐาน และกรอบการจัดทําเน้ือหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพ่ือความเขาใจในมาตรฐานจากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 

4) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการใชงานนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
5) หลักสูตร และเอกสารเน้ือหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ และผูใชมาตรฐาน 

ท่ีมีรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน
หลักการ และเน้ือหาของมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.6) 

 การสรุปเน้ือหามาตรฐาน “Geographic information – Metadata-XML schema 
implementation” ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 ในลักษณะของการสรุปยอในระดับ 
Fact Sheets และโครงรางมาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.5 เพ่ือท่ีจะใชจัดพิมพ
เปนรูปเลมสําหรับเปนเอกสารใชในการเผยแพร 



 
 
 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  34 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
19 สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ - 300 วัน 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 24/09/2552  - 24/09/2552   
 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ ประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ 
 รายละเอียดกิจกรรม  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจะดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน 

นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยรายละเอียดของงาน มีดังน้ี 
1) ประชุมสัมมนา เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
2) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ท่ีเพ่ิมเติมผลการจัดประชุมสัมมนา และการ

รวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม รวมท้ังการแกไขปรับปรุงเน้ือหาตาม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 150 ชุด (ในเบื้องตนการสงรายงานตาม
กําหนดระยะเวลา จัดสงจํานวน 5 ชุด ใหคณะกรรมการฯ พิจารณากอน และ
ภายหลังผานการพิจารณาแลวจึงจัดทําตามจํานวนท่ีกําหนด) 

3)  file ของเอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
a. เอกสาร MS Word หรือ Excel หรือ Acrobat (*.pdf) ของรายงานฉบับ

สมบูรณ ซ่ึงมีการจัดเรียงหนาเหมือนรายงานฉบับสมบูรณทุกประการ 
 

 

20 สิ้นสุดโครงการ 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 วัน 24/09/2552 

 ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ  
 รายละเอียดกิจกรรม  
 วันท่ี 24 กันยายน 2552 เปนวันสุดทายของโครงการ 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเร่ืองคําบรรยายขอมูล 

 
 
3.1 Metadata พื้นฐาน 

 
Meatadata คือโครงสรางของขอมูลสารสนเทศที่มีการกําหนดเอาไว ท่ีออกแบบเพ่ือใหงาย

ตอการระบุถึงทรัพยากรน้ันๆ โดยท่ัวไปแลว Meatadata จะหมายถึง ขอมูลของขอมูล และ Metadata 
ไดถูกนําไปใชในหลายๆเร่ืองเชน ภาพ เอกสาร แผนท่ี ชุดขอมูล หรือ ส่ิงใดๆก็ตามที่ตองการให
สามารถคนหาได  หรืออาจจะกลาวไดวา Metadata จะชวยใหทรัพยากรตางๆน้ันสามารถงายตอการ
คนพบ หรือจัดกลุมและนําไปใชงาน 

หลักพ้ืนฐานของ Metadata ไมไดเปนส่ิงใหมแตอยางใดท่ีเกิดขึ้นกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แตทวา 
Metadata ไดถูกใชงานมานานในงานของหองสมุดท่ีจัดเก็บรายละเอียดของหนังสือในรูปแบบของ
บัตรสําหรับคนหา ซ่ึงโดยปกติแลวรายละเอียดของหนังสือก็จะประกอบดวย ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง 
หมายเลข ISBN และตําแหนงท่ีอยูของหนังสือเลมน้ัน ดังน้ันบัตรคนหาจึงทําหนาท่ีเปน Metadata 
ของหนังสือ 

ในบางคร้ัง Metadata ก็ถูกจัดก็บไวอยูในทรัพยากรน้ันๆ เชน เอกสารสําหรับแสดงผานหนา
เว็บไซตมี Metadata ในเน้ือของเอกสารท่ีเปน HTML ดวย หรือรูปภาพก็ไดจัดเก็บ Metadata ใน
ตําแหนง Header ของไฟลภาพน้ันๆ เชนเดียวกันกับแผนท่ีอาจจะมี Metadata ท่ีบรรยายไวอยูท้ังท่ีเปน
แบบจัดเก็บภายในและจัดเก็บภายนอกเชนกัน 

การจัดเก็บในทรัพยากรน้ันๆหรือการจัดเก็บ Meatadata ไวเปนเอกสารภายนอก ท้ังสอง
รูปแบบมีท้ังขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน  การจัดเก็บไวในทรัพยากรนั้นๆจะมีขอดีท่ีผูนําไปใชงาน
จะสามารถม่ันใจไดวาคําบรรยายเก่ียวกับทรัพยากรนั้นๆจะไมมีโอกาสสูญหาย หรือไมปรากฏคํา
บรรยายน้ันเม่ือนําทรัพยากรน้ันไปใชงาน แตในบางคร้ังดวยความสามารถของทรัพยากรน้ันก็มี
ขอจํากัดในการจัดเก็บคําบรรยายท่ีมีความซับซอนหรือมีปริมาณมาลงในทรัพยากรน้ันๆ ในขณะท่ี 
Metadata ท่ีจัดเก็บอยูภายนอกน้ันนิยมจัดเก็บลงสูระบบฐานขอมูลและสรางความเชื่อมโยงเขาสู
ทรัพยากรน้ันๆที่ไดบรรยายอยู 

เมื่อพิจารณาถึง Metadata ก็จะพบวาจะมีเรื่องหรือส่ิงท่ีสนใจในการบรรยายทรัพยากรน้ันมี
อยูมากมายและมีความหลากหลาย แตมีวัตถุประสงคเดียวกันของ Metadata คือตองการใหทรัพยากร
น้ันสามารถพบไดอยางงาย หรือจะกลาวไดวาสามารถพบตามส่ิงท่ีตองการอยางรวดเร็ว  แตทวา 
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Metadata ก็มีวัตถุประสงคอ่ืนๆประกอบดวยเชน เพ่ิมความสามารถในดานโครงสรางขอมูล  เพ่ือการ
บริหารจัดการขอมูล หรือการกําหนดสิทธิของการใชงานและการปองกันการใชงานในรูปแบบตางๆ
เปนตน 

3.1.1 คําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร(Geospatial Metadata) 
เปนท่ีเขาใจในเบ้ืองตนวาคําบรรยายขอมูลน้ันสามารถบรรจุ ฝงอยูในชุดขอมูล หรือจัดเก็บ

ภายนอกที่สรางการเช่ือมโยงเพ่ือบรรยายชุดขอมูลน้ัน  สําหรับขอมูลภูมิศาสตรเปนลักษณะ
เชนเดียวกัน โดยสวนใหญของคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรก็จะลักษณะของการจัดเก็บแบบฐานขอมูล
มากกวาการจัดเก็บลงในชุดขอมูลน้ันๆ 

 
ผูใชงานขอมูลภูมิศาสตรมีความเขาใจวาการจัดทําคําบรรยายขอมูลน้ันเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิด

การจัดการขอมูลภูมิศาสตรอยางมีระบบ งายตอการคนหา งายตอการจัดกลุมขอมูล และนําไปสูการ
นําไปใชงานไดอยางถูกตอง  

 
อีกส่ิงหน่ึงท่ีนักภูมิสารสนเทศเขาใจดีวาคุณสมบัติของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีหรือขอมูลภูมิศาสตร

น้ันมีคุณสมบัติมากมายท่ีควรจะตองบรรจุลงไปเพ่ืออธิบายชุดขอมูลน้ันๆ แตนับวาเปนสิ่งท่ีจําเปน
อยางหน่ึงท่ีเปนตัวบงบอกถึงการไดมาซ่ึงขอมูล ผูใชงานขอมูลภูมิศาสตรน้ันจะทราบถึงความ
นาเช่ือถือของขอมูลน้ันๆกอนท่ีจะนําไปใชงาน และสามารถนําไปสรางมูลคาเพ่ิมเติมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนาเช่ือถือตอไป 

 
การอยูบนวัตถุประสงคของการบรรยายคุณลักษณะทางดานเทคนิคขอมูลภูมิศาสตรจึงทําให

เกิดการพัฒนารูปแบบตางๆที่นํามาบรรยายชุดขอมูล ซ่ึงระยะเวลาของการพัฒนาเร่ืองคําบรรยายชุด
ขอมูลไดถูกคิดคน และปรับปรุงในชวงหลายปท่ีผานมาและถูกใชงานอยางกวางขวาง ในขณะท่ีการ
นําไปใชงานท่ีหลากหลายในสวนตางๆน้ันก็พบปญหาท่ีตามคือการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผู
ใหบริการขอมูล ความเขาใจในคําบรรยายขอมูลท่ีกําหนดจากผูท่ีตองการบรรยายขอมูลท่ีแตกตางกัน  

 
แนวทางท่ีถูกนํามาใชงานเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูใหบริการขอมูล เรียกได

วา ผังเคาราง (Schema) โดยธรรมชาติของการจัดทําผังเคาราง (Schema) มีลักษณะหมือนกับการ
บรรยายเชิงภาพ (Diagramnatic descripion)  แตการบรรยายน้ันท่ีนํามาใชในการบรรยายสิ่งตางๆจะ
ปรากฎในรูปแบบของตัวอักษร  



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  37 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

ภาพท่ี 3-1  แผนผังของคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรท่ัวไป 
ท่ีมา: Geographic Information Systems Demystified, Stephen R. Galati 

 
จากภาพที่ 3-1 จะสังเกตไดวาเปนรูปแบบการนําเสนอท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับภาษา SGML 

(Standard Generalized Markup Language) ในความเปนจริงน้ันการบรรยายขอมูลมีหลายๆ รูปแบบท่ี
เกิดขึ้น เชน ASCII, HTML, Standard Generalized Markup Language (SGML),  Extensible Markup 
Language (XML) และ Resource Description Framework (RDF) เปนตน 

 
รูปแบบท่ีไดรับความนิยมในการใชงาน คือ รูปแบบท่ีอยูภายใตการจัดเก็บขอมูลตามแบบ

ของ Standard Generalized Markup Language (SGML) มีลักษณะเหมือนกับภาษา HTML แตมี
ความสามารถมากกวาในดานการบรรยายเอกสารทั้งโครงสรางและรูปแบบ  และภาษา SGML ก็
อนุญาตใหจัดเก็บขอมูลเพ่ือประโยชนในการคนหาดวยเชนกัน 

 
อีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชการจัดทําคําบรรยายขอมูลคือ RDF (Resource Description Framework) 

ซ่ึงมองเรื่องการจัดเก็บขอมูลคําบบรยายในอีกมิติ RDF เปนหลักการท่ีใชสําหรับอธิบายขอมูล และ
การใชงานรวมกันของคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร  โดยที่ RDF จะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีจําเปน
เทาน้ันเพ่ือท่ีจะทําใหคําบรรยายขอมูลน้ันงายตอการคนหา  
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ในมุมมองของการบรรยายขอมูลดวย XML และ RDF น้ันมีความแตกตางกันหรือไม ท้ังสอง
รูปแบบแทบจะมีลักษณะเหมือนกันแตอยางไรก็ตามก็ยังไมครอบคลุมถึงการทํางานของ SGML ซ่ึง
ผูผลิตคําบรรยายขอมูลจะตองพิจารณาวัตถุประสงคของการจัดทําคําบรรยายขอมูลวาตองการทําคํา
บรรยายขอมูลเพ่ืออะไร 

 
ภาพท่ี 3-2 ความสัมพันธระหวาง HTML, XML และ SGML 

ท่ีมา: Geographic Information Systems Demystified, Stephen R. Galati 
 

3.2 มาตรฐานของการจัดทําคําบรรยายขอมูลภมูิศาสตร 
เรื่องของมาตรฐานขอมูลเกิดข้ึนเมื่อผูผลิตขอมูลท่ีเร่ิมท่ีจะตองการแลกเปล่ียนหรือการ

นําไปใชรวมกันระหวางกันซ่ึงการนําไปใชงานน้ันเปนไปไดท้ังในมิติของโปรแกรมทางดานการ
จัดการขอมูลภูมิศาสตร และ ในมิติของผูใชงานขอมูลเองดวย ความเปนไปไดของการจัดเก็บทุกๆส่ิง
ท่ีตองการลงในคําบรรยายขอมูลก็นับวาเปนขอบเขตท่ีกวางและเปนไปไดท่ีไมสามารถครอบคลุมใน
ทุกๆการใชงานของทุกเร่ือง (Discipline) 

ดังน้ันการกําหนดจัดเก็บเฉพาะเรื่องท่ีจําเปนสําหรับการบรรยายขอมูลภูมิศาสตรเทาน้ันจึงได
เร่ิมตนขึ้น และทําใหเกิดการกําหนดส่ิงท่ีเรียกวาโปรไฟล (Profile) สําหรับการจัดทําคําบรรยายขอมูล
ภูมิศาสตรขึ้นมา  

โปรไฟล (Profie) น้ันไดกําหนดถึงแบบผังของการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนมาตรฐานและสามารถ
นําไปใชงานรวมกันได  การกลาวถึงมาตรฐานจึงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนเอนกอนันตตอการใชงาน
ขอมูลภูมิศาสตรเพ่ือการเผยแพรและสงตอเปนอยางมาก 
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มีเหตุผลอยู 5 ประการท่ีทําใหเห็นชัดวาการจัดทํามาตรฐานของคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร 
ความสําคัญเชนใด 

- มาตรฐานเปนเครื่องมือในการกําหนดคําท่ีใชรวมกัน(Universal Terminalogy) ท่ีใช
เปนตัวบงบอกของรายละเอียดของขอมูลท่ีบรรยายอยู ทําการบรรยายเร่ืองตางๆ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

- ผลของการกําหนดคําท่ีใชรวมกันเปนการเพ่ิมประสิทธภาพของการคนหา ท่ีเห็นได
อยางชัดเจนคือในดานของความเร็วของการคนหา และในดานการจัดทําโปรแกรม
สําหรับคนหาน้ันก็จะลดความยุงยากในการจัดทําโปรแกรมในการคนหาเชนกัน 

- มาตรฐานทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลเปนไปไดอยางราบรื่น การทําความเขาใจ
ระหวางเครื่องตอเครื่อง หรือแมกระท่ังมนุษยตอมนุษยเชนกัน 

- มาตรฐานสามารถทําการแลกเปล่ียนขอมูลกันระหวางมาตรฐานได เชนการแปลง
จากมาตรฐาน ISO 19115 ไปสู มาตรฐาน 19115 สามารถดําเนินการได หรือ 
มาตรฐาน Dublin Core ก็สามารถแปลงไปสู European CEN/TC 287  

- มาตรฐานมักจะถูกกําหนดข้ึนมาโดยหนวยงานกลาง หรือหนวยงานราชการ เชน 
Federal Geographic Data Committee (FGDC) เปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูกําหนด
มาตรฐานในการบรรยายขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชงานในสหรัฐอเมริกา หรือ 
Australian Government Locator Service standard ก็เปนหนวยงานของรัฐของ
ประเทศออสเตรเลียท่ีทําหนาท่ีเปนผูกําหนดสําหรับขอมูลภูมิศาตร ดังน้ันเมื่อรัฐเปน
ผูกําหนดแนวทางของมาตรฐานแลวน้ันจึงเปนท่ีนาเช่ือวาเปนกลางตอผูใชงาน 
 

3.2.1 Federal Geographic Data Committee (FGDC) 
FGDC เปนหน วยงานภายใตกํากับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยหนวยงานท่ีเปน

สมาชิกจํานวน 19 หนวยงาน มีหนาท่ีพัฒนามาตรฐานคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร  สิ่งท่ี FGDC ได
จัดทําขึ้นมาคือมาตรฐานเน้ือหาขอมูลสําหรับคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรเชิงตัวเลข(Digital 
Geospatial) หรือเรียกวา Content Standards for Digital Geospatial Metadata (CSDGM)  การพัฒนา
ของ CSDGM ไดริเริ่มตังแตกลางป 1990 (2533) จนถึงปจจุบันและนําไปสูการใชงานดานคําบรรยาย
ขอมูลอยางกวางขวาง และยังเปนตนแบบของการพัฒนามาตรฐานอ่ืนๆท่ีใชงานกันอยูท่ัวโลก รวมท้ัง
มาตรฐาน ISO 19115 ดวยเชนกัน 
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จุดมุงหมายของการสราง CSDGM ขึ้นมาเพ่ือสงเสริมใหเกิดใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐ การพัฒนาของ CSDGM ประกอบดวยคําบรรยายขอมูลท่ีจัดแบงออกเปนกลุมๆจํานวน 7 กลุม
หลัก และอีก 3 กลุมท่ีเปนเพียงทางเลือกสําหรับการจัดทําคําบรรยาย (ในบางคร้ังเรียกกลุมน้ีวา สวนท่ี
สามารถนํามาใชใหมได (reusable sections)) 

ภาพท่ี 3-3 7 กลุมหลักของ CSDGM (CSDGM metadata core elements) 
ท่ีมา: Geographic Information Systems Demystified, Stephen R. Galati 

 
ในกลุมหลักท้ังหมด 7 กลุมของการใหคําบรรยายขอมูลตามรูปแบบของ CSDGM ไดแบง

ออกเปนกลุม Mandatory, Optional และ Mandatory if Required   
Madatory หมายถึง คําบรรยายขอมูล (element) ท่ีจําเปนตองระบุใหแกขอมูลเพ่ือใหเปนไป

ตามมาตรฐานของ FGDC 
Optional หมายถึง คําบรรยายขอมูล (element) ท่ีสามารถเพ่ิมเติมเพ่ือใหคลอบคลุมตามความ

ตองการมากขึ้นโดยท่ีไมมีผลกระทบตอการเปนไปตามมาตรฐานของ FGDC 
Mandatory if Required  หมายถึง คําบรรยายขอมูล (element) ท่ีจะระบุหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับ

วามีรายละเอียดดังกลาวของขอมูลอยูหรือไม 
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มาตรฐานของ CSDGM ประกอบดวยคําบรรยายขอมูลจํานวน 469 คําบรรยายท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงเกิดจากกลุมของคําบรรยายจํานวน 119 กลุมคําบรรยาย  รูปแบบของภาษาที่เปนพ้ืนฐานของการ
จัดเก็บคําบรรยายขอมูลของ CSDGM เปนแบบ Backus-Naur-Form (BNF)  

มองในมิติของการแลกเปล่ียนระหวางมาตรฐาน CSDGM กับ ISO 19115 ท่ีออกแบบ
โครงสรางคําบรรยายขอมูลจาก UML Diagram ท่ีอธิบายถึง ชื่อ คําบรรยาย และขอบเขตของขอมูล 
ของคําบรรยายขอมูลจํานวน 509 คําบรรยาย  ซึ่งสามารถทําการแลกเปล่ียนระหวามาตรฐานได 

 

 
ภาพท่ี 3-4  แบบจําลองของคําบรรยายขอมูลระหวาง CSDGM และ ISO 19115 

ท่ีมา: Geographic Information Metadata for Spatial Data Infrastructures Resources, Interoperability 
and Information Retrieval 

 
การจับคูระหวางมาตรฐาน CSDGM กับ ISO 19115 สามารถจับคู (Mapping) กันไดในระดับ

ของกลุมหลักและในรายละเอียดภายใตกลุมหลักเชนกัน ดังท่ีนําเสนอในภาพท่ี 3-5 การจับคูของกลุม
หลักระหวางมาตรฐาน CSDGM กับ ISO 19115 
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ภาพท่ี 3-5 การจับคูของกลุมหลักระหวางมาตรฐาน CSDGM กับ ISO 19115 
ท่ีมา: Geographic Information Metadata for Spatial Data Infrastructures Resources, Interoperability 
and Information Retrieval 

 
3.2.2 Dublin Core Metadata Element Set 
Dublin Core Metadata Element Set เริ่มขึ้นในป 1995 (2538) ในเมือง Dublin, Ohio โดยการ

รวมกลุมของผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย ดานบรรณารักษ และ ผูใหบริการขอมูล  ผลท่ีไดของ
การศึกษาน้ีคือ ตนแบบของคําบรรยายขอมูลท่ีเรียกวา Dublin Core  

Dublin Core ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระยะเวลาอันสั้นในกลุมผูท่ีตองการจัดทํา
คําบรรยายขอมูล  ปจจุบัน Dublin Core กาวไปสูการกําหนด Dublin Core Metadata Element Set ท่ี
ประกอบไปดวย 15 ชุดคําบรรยายขอมูล  

Dublin Core Metadata มีความแตกตางจากกลุมคําบรรยายขอมูลของ CSDGM ตรงที่คํา
บรรยายขอมูลของ Dublin Core Metadata เปนทางเลือกสามารถเกิดซํ้าได และยังไมยึดติดกับลําดับ
ของคําบรรยายขอมูล ดวยคุณลักษณะท่ีคอนขางยืดหยุนดังกลาวของ Dublin Core Metadata จึงเปนท่ี
นิยมอยางกวางขวาง และก็เปนส่ิงท่ีเหมาะสมกับการจัดทําคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรเชนกัน 

Dublin Core Metadata Element Set เปนกลุมของการจัดทําคําบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของ
ขอมูลใดๆ  แตในชุดของคําบรรยายน้ันก็สามารถสรางคําบรรยายท่ีเปนตังบงช้ีเฉพาะไปในบางเร่ือง
ไดเชนกัน ซ่ึงคําบรรยายขอมูลเฉพาะน้ีเปนสิ่งท่ีผูจัดทําตองเพ่ิมเติมข้ึนจาก Dublin Core Metadata 
Element Set เพ่ือใหขอมูลน้ันเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหาหรือแมกระท่ังเพ่ิมความสามารถของการ
ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนกันไดเปนตน 
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ภาพท่ี 3-6  Dublin Core Metadata 15 ชุดคําบรรยายขอมูล 
ท่ีมา: Geographic Information Systems Demystified, Stephen R. Galati 

 
Simple Dublin Core metadata หรือเรียกไดวาเปน Unqualified Dublin Core Metadata คือ 

การจัดทําคําบรรยายขอมูลภายใต 15 ชุดคําบรรยายขอมูลท่ีเปนเบ้ืองตนของ Dublin Core metadata 
ขณะท่ี Qualified Dublin Core metadata หมายถึงคําบรรยายท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมานอกเหนือจาก 15 ชุด
คําบรรยายขอมูลท่ีเปนเบ้ืองตน ซ่ึงท้ัง 2 รูปแบบของ Dublin Core metadata มีประสิทธิภาพ แตใน
บางกรณีน้ัน Qualified Dublin Core metadata อาจจะทําใหการแลกเปล่ียนหรือการใชงานรวมกันน้ัน
มีความสามารถลดลงไดเชนกัน เน่ืองจากมีความซับซอนและความไมจําเปนของคําบรรยายขอมูลใน
บางตัว 

 
3.2.3 European CEN Metadata Standard 
European CEN Metadata Standard หรือ เรียกวา CEN/TC 287 เปนมาตรฐานการจัดทําคํา

บรรยายขอมูลภูมิศาสตรของประเทศในทวีปยุโรป  CEN/TC 287 เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง
ต้ังแตป 1990 (2533) และไดรับการดูแลปรับปรุงโดยคณะกรรมการทางดานเทคนิค 
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CEN/TC 287 อยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรมาตรฐานระดับภูมิภาคของทวีปยุโรป 
Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) หรือมีชื่อยอวา CEN   

CEN กอตั้งป 1961 (2504) ทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐาน สํารวจ และพัฒนาทางดานมาตรฐาน
โดยออกเปนขอกําหนดทางดานเทคนิค ซ่ึงสําหรับมาตรฐานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรอยูภายใต
กลุมของ TC287 

CEN/TC 287 มีความแตกตางจาก CDSGM และ Dublin Core  ซ่ึง CEN/TC 287 น้ันมีความ
ยืดหยุนใหมีจํานวนคําบรรยายขอมูลเทาใดก็ได  เชน CEN/TC 287 ( NVN-ENV 12657)  เปนอีกรุน
หน่ึงของ CEN/TC 287 ประกอบไปดวย 300 คําบรรยายขอมูล ส่ิงหน่ึงท่ีนาสนใจคือเม่ือนําไป
เปรียบเทียบกับ CDSGM หรือ  Dublin Core  จะพบวา CEN/TC 287  น้ันสามารถจับคูได CDSGM 
และ Dublin Core ในหลายๆคําบรรยายขอมูล 

ในดานของการแปลงจากมาตรฐานหน่ึงไปสูอีกมาตรฐานหน่ึงของ CEN/TC 287 น้ัน 
ยกตัวอยางเชน CDSGM ของ FGDC สามารถแปลงไปสู CEN/TC 287 ไดโดยนํา XML ท่ีจัดทําใน
มาตรฐานของ CDSGM  ท่ีจัดเก็บเปนแบบ XML (อาจจะเปนโปรแกรม ArcCatalog) ผานโปรแกรม
การแปลงมาตรฐาน ซ่ึงจะเปนเพียงจับคูคําบรรยายท่ีมีความหมายเดียวกันและแปลงโดยใช XSLT 
ของ XML เปนตน 

 
3.2.4 Australian Government Locator Service Metadata Element Set 
The Australian Government Locator Service (AGLS) Metadata Element Set เปนชุดของคํา

บรรยายมาตรฐานขอมูลท่ีจัดขึ้นจาก National Archives of Australia ในป 1997 (2540)  AGLS ถูก
สงเสริมใหมีการใชงานสําหรับจัดเก็บคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรอยางมากในประเทศออสเตรเลีย  ใน
การออกแบบโครงสรางของ AGLS มีองคประกอบคําบรรยายที่สามารถเพ่ิมเติมได คนหาไดอยางงาย 
และท่ีสําคัญคือสามารถแลกเปล่ียนกันไดระหวางหนวยงานของรัฐในประเทศออสเตรเลีย    

ชุดของคําบรรยายขอมูลตามขอกําหนดของ AGLS ประกอบดวย 19 ชุดคําบรรยายขอมูล บน
พ้ืนฐานของชุดคําบรรยาย 15 ชุดคําบรรยายขอมูลของ Dublin Core metadata  ถึงแมวา AGLS จะ
ประกอบดวยชุดคําบรรยายท่ีคอนขางมากและมีความซับซอนแตชุดคําบรรยายเหลาน้ันก็ชวยใหเกิด
การบรรยายขอมูลท่ีสมบูรณมากเชนเดียงกับการเพ่ิมเติมคําบรรยายข้ึนมาของ  Qualified Dublin Core 
metadata 

เน่ืองดวยชุดคําบรรยายของ AGLS พัฒนามาจาก Dublin Core จึงทําใหมาตรฐานทั้ง 2 ชนิด
น้ันสามารถแลกเปล่ียนหรือแปลงเขาหากันไดอยางดี   AGLS ยังคงเปนมาตรฐานท่ีนาสนใจใน
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ปจจุบันเพราะวาสามารถแลกเปล่ียนกับมาตรฐานอ่ืนไดอยางดีและยังสามารถเพ่ิมระดับของการแยก
กลุมของขอมูลภูมิศาสตรไดอยางดีเชนกัน  

 
3.2.5 The UK GEMINI Discovery Metadata Standard 
The UK GEMINI Discovery Metadata Standard เปนชุดของคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตรท่ีใช

งานในประเทศอังกฤษ  ชุดคําบรรยายขอมูลของ UK GEMINI Discovery Metadata Standard ถูก
พัฒนามาจาก ISO 19115 (Geographic Information—Metadata) รวมกับ e-Government Metadata 
Standard (e-GMS) ของประเทศอังกฤษ  และมาตรฐานน้ีก็ไดรับการยอมรับ และถูกนําไปใชงาน
สถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆผานการสงเสริมโดยรัฐ 

UK GEMINI Discovery Metadata Standard ก็มีสวนหน่ึงท่ีพัฒนามาจาก Dublin Core 
standard โดยนํา Dublin Core standard มาพัฒนาและกําหนดใหมใหเปน e-GMS ดังท่ีกลาวในขางตน 

UK GEMINI Discovery Metadata Standard ประกอบดวยชุดคําบรรยายขอมูลจํานวน 32 ชุด
คําบรรยาย เชนเดียวกับกับมารตรฐานของ CDSGM คือ ไดกําหนดวาคําบรรยายใดจําเปนตองระบุซ่ึง
มีจํานวน 17 ชุดคําบรรยาย และอีก 15 ชุดคําบรรยายเปนเพียงทางเลือกจะระบุหรือไมก็ได และในบาง
คําบรรยายก็สามารถเกิดซํ้าไดเชนกัน 

UK GEMINI Discovery Metadata Standard  โดดเดนมากในเร่ืองของการคนหาขอมูลได
อยางรวดเร็ว และสามารถคนหาไดอยางถูกตอง (metadata discovery) เน่ืองจาก UK GEMINI 
Discovery Metadata Standard บรรจุขอมูลคําบรรยายลงไปในคําบรรยายแตละตัวมากกวามาตรฐาน
ชุดอื่น ขณะท่ีมาตรฐานของ ISO 19115 เก็บชื่อและคําบรรยาย แต UK GEMINI  เก็บขอมูลเพ่ิมเติม
พิเศษเขาไปดวย กลาวคือ นําองคประกอบของ ISO 19115 และ  e-GMS มารวมกันเพ่ือบรรยายขอมูล
ภูมิศาสตร 

 
3.2.6 ISO - International Organization for Standardization  (ISO 19115) 
มาตรฐาน ISO 19115: Metadata มีขอบเขตเน้ือหาของมาตรฐานเก่ียวกับการกําหนดแบบ

แผน (Schema) สําหรับการอธิบายดานสารสนเทศภูมิศาสตร (ขอมูล) และการบริการอ่ืน ๆ (Services) 
โดยการอธิบายจะกําหนดรายละเอียดในเร่ืองของการระบุหรือจําแนกขอมูล (Identification) ขอบเขต 
(Extent)  คุณภาพ (Quality) แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and Temporal Schema) ระบบ
อางอิงตําแหนง (Spatial Reference) และการเผยแพร (Distribution) ขอมูลทางภูมิศาสตรเชิงตัวเลข 
(Digital) 
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มาตรฐาน ISO 19115: Metadata น้ีมีมาตรฐานการกําหนดรูปแบบสวนตาง ๆ ซ่ึงเปนขอกํา
หนดหรือขอบังคับสําหรับหัวขอ (Item) ของการอธิบายขอมูลตามโครงสรางของมาตรฐาน ไดแก               
สวนหลัก (Mandatory) สวนท่ีเปนเง่ือนไข (Conditional) สําหรับองคประกอบของ Metadata ท่ีเปน
ขอบังคับเปนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional) น้ันมีขอกําหนดไววาจะอธิบายหรือไมอธิบายก็ได 
เพราะสวนน้ีเปนสวนชวยสนับสนุนหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดใหกับ Metadata ของชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงขอมูลรายละเอียดในสวนน้ี ผูใชท่ีตองการรายละเอียดของ
ชุดขอมูลเปนพิเศษเทาน้ันท่ีตองการ ตัวอยาง  เชน ขอมูลรายการของขอมูล  ประวัติความเปนมาและ 
ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลเชิงลึก เปนตน โดยลักษณะของขอบังคับท้ัง 3 ลักษณะน้ันมีท้ังใน
ระดับของ Metadata Section, Metadata Entities และ Metadata Elements รวมถึงการกําหนดคามาก
ท่ีสุดของชุดคําตอบท่ีตองอธิบาย ซ่ึงสามารถท่ีจะประยุกตใชใหเหมาะสมกับขอมูลใน  แตละรายการ 
เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงท่ีมาของขอมูล ความสมบูรณของขอมูล การเขาถึงขอมูล การโอนถายขอมูล 
และความเหมาะสมในการใชขอมูลเชิงตัวเลข (Digital) การอธิบายขอมูล ภูมิสารสนเทศ ตามโครง    
สรางน้ี ใชเพ่ือการอธิบายขอมูล    ทางภูมิศาสตรเชิงตัวเลข (Digital Geographic Data)   เปนหลัก 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน บทท่ี 4 มาตรฐานที่เก่ียวของ) 
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3.3 โครงสรางน้ือหาของมาตรฐาน  
19139 Geographic information – MetadataXML schema implementation 

 
ผลการศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีอธิบายถึงมาตรฐาน ISO/TC 19139 Geographic 

information – MetadataXML schema implementation พบวามีเอกสารเพียงหน่ึงชุดเทาน้ันท่ีบรรยาย
ถึง XML Schema ของมาตรฐาน สวนเอกสารชุดอ่ืนเปนเรื่องการนําไปใชงาน การใชรวมกันระหวาง
มาตรฐาน 19115 และ 19139 เปนตน เน่ืองดวยในหัวเรื่องใหความสนใจกับโครงสรางของมาตรฐาน 
19139 ดังน้ันจึงไดนํา ISO/TC 19139 มาสรุปเน้ือหาสาระสําคัญท่ีเอกสารไดกลาวถึงไว ซึ่ง ISO/TC 
19139 ไดมีขอกําหนด หรือมาตราสําหรับการเขารหัสคําบรรยายขอมูลตามมาตรฐาน 19115 ไว
ท้ังหมด 9 ขอกําหนดดังน้ี 

 
1. ขอบเขต (Scope) 

รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีไดอธิบายการเขารหัส Geographic 
MetaData XML (gmd) ผังเคาราง XML (XML Schema) ท่ีไดมาจากมาตรฐาน ISO 19115 
 
2. การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 

การไดตามมาตรฐานของมาตรฐานทางดานเทคนิคน้ี จะตองถูกตรวจสอบโดยการใชการ
ทดลองท่ีสัมพันธกัน ซ่ึงอยูในภาคผนวก A โครงราง, กระบวนทัศน และระเบียบวิธีในการตรวจสอบ 
และหลักเกณฑการตัดสินเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายในการอางโครงสรางน้ันถูกระบุเอาไวในมาตรฐาน 
ISO 19105 
 
3. เอกสารอางอิงสําคัญ  (Normative Reference) 

ไดนําเอกสารท่ีเก่ียวของกับ ISO/TC 19139 Geographic information – MetadataXML 
schema implementation โดยสวนใหญเปนการอางอิงถึง มีดังน้ี 
ISO 6392,  Codes for the representation of names of languages Part 2: Alpha3 code 
ISO 3166 (all parts), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
ISO 8601,  Data elements and interchange formats Information interchange 

Representation of dates and times 
ISO/I EC 10646,  Information technology Universal MultipleOctet Coded Character Set (UCS) 
ISO/TS 19103,  Geographic information Conceptual schema language 
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ISO 19105,  Geographic information Conformance and testing 
ISO 19107,  Geographic information Spatial schema 
ISO 19108,  Geographic information Temporal schema 
ISO 19109,  Geographic information Rules for application schema 
ISO 19110,  Geographic information Methodology for feature cataloguing 
ISO 19111,  Geographic infonnation Spatial referencing by coordinates 
ISO 19115:2003  Geographic information Metadata 
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006,  Geographic information Metadata Technical Corrigendum 1  
ISO 19117,  Geographic information Portrayal ISO 19118:2005, Geographic information Encoding 
ISO 19136,  Geographic infonnation Geography Markup Language (GML) 

 
4. คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and Definitions) 

คําศัพทและคําจํากัดความท่ีถูกใชในเอกสาร ISO/TC 19139 Geographic information – 
MetadataXML schema implementation เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน 
 
5. สัญลักษณและคํายอ (Symbol and Abbreviation Term) 
 5.1 Acronyms (ช่ือยอท่ีนํามาจากพยัญชนะตัวแรกของคํา) 

5.2 Namespace Abbreviation (คํายอของ namespace) 
Namespace ท่ีถูกเรียกใชงานในการเขารหัสคําบรรยายขอมูล แบงออกเปน 2 สวนคือ 

namespace ของ ISO/TS 19139 และ namespace ของมาตรฐานอื่นท่ีอางถึงไดแก  
 
รายการตัวแรกท่ีสอดคลองกับ namespace น้ี ถูกอธิบายโดยรายละเอียดทางดานเทคนิคน้ี 
gco   Geographic Common extensible markup language    (http://www.isotc211.org/2005/qco) 
gmd  Geographic MetaData extensible markup language   (http://www.isotc211.org/2005/qmd) 
gmx  Geographic Metadata XML Schema (http://www.isotc211.org/2005/omx) 
gss    Geographic Spatial Schema extensible markup language  (http://www.isotc211.org/2005/qss) 
gsr    Geographic Spatial Referencing extensible markup language (http://www.isotc211.org/2005/gsr)  
gts    Geographic Temporal Schema extensible markup language  (http://www.isotc211.org/2005/qts) 
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รายการที่สองตัวน้ีสอดคลองกับ namespace ภายนอก ถูกอธิบายโดยรายละเอียดทางดานเทคนิคน้ี 
gml    Geography Markup Language (use the GML namespace URI stated in ISO 19136) 
xlink   XML Linking Language (use the XLINK namespace URI stated in the 

W3C XLink recommendation) 
xs      W3C XML base schemas (use the XML schema namespace URI stated in 

the W3C XMLSchema1 and W3C XMLSchema2 
recommendations) 

 
6.  เง่ือนไข (Requirement) 

ในมาตราน้ีไดบรรยายถึงความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ gmd (Geographic MetaData extensible 
markup language) หลักการการเขารหัสคําบรรยายของมาตรฐาน ISO 19115 ดวย UML และ XML ท่ี
เปนไปตามมาตราน้ีไดพยายามใหผูอานมีความเขาใจในเรื่องการเขารหัส ขอกําหนดของการเขารหัส
เพ่ือท่ีจะพัฒนา gmd ตอไป เปาหมายหลักบางตัวสําหรับ gmd คือความสามารถในการปฏิบัติระหวาง
กันกับชุดเฉพาะมาตรฐาน ISO 19100 ตัวอื่น ความสามารถในการคาดเดา ความสามารถในการขยาย 
และความสะดวกในการใชงาน 
 
7.  สวนขยายแบบจําลอง UML ในชุดมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100  

การกลาวเอาไววามาตรฐาน ISO 19115 น้ันไดรับการยอมรับท่ัวโลก มุมมองการเขารหัสท่ี
ไมขึ้นอยูกับส่ิงใดของขอมูลอธิบายขอมูลทางภูมิศาสตร และรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ีน้ันมีการติดต้ังท่ัวโลกของมาตรฐาน ISO 19115 ผานทางการเขารหัสแบบแผน 
XML กอนท่ีจะคนหาในความเฉพาะเจาะจงของการเขารหัส มันสําคัญอยางย่ิงท่ีจะรูวาเม่ือไหรก็
ตามท่ีเทคโนโลยีในการติดตั้งจําเพาะน้ันถูกจําแนก มันอาจจะมีการขยายจําเพาะบางตัวท่ีเปนท่ี
ตองการสําหรับแบบจําลอง UML ชุดมาตรฐาน ISO 19100  

จุดประสงคของการขยายเหลาน้ีอาจจะมีมากมายแตโดยหลักๆแลวตั้งใจท่ีจะสนับสนุน
เง่ือนไขท่ีระบุเอาไวในมาตราท่ี 6 การขยายอาจจะถูกสรางข้ึนเพ่ือท่ีจะทําใหความสามารถในการ
ปฏิบัติระหวางกัน (interoperability) ความสะดวกในการใช สภาพแวดลอมท่ีเปรียบเสมือนเครือขาย 
ฯลฯ น้ันงายขึ้น แผนผัง UML ท่ีแสดงไวต้ังแตตนจนจบในมาตราท่ี 7 ก็คือการขยายท่ีถูกระบุเพ่ือ
สนับสนุนการเขารหัสแบบแผน XML ของมาตรฐาน ISO 19115 และชุดของมาตรฐานสากล
มาตรฐาน ISO 19100 ท่ีเก่ียวของ 
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การขยายน้ันไดเพ่ิมเติมในเร่ืองตางๆเชน  การขยายจําเพาะไปสูสภาพแวดลอมเครือขาย 
ความสามารถในการการปรับตัวทางดานวัฒนธรรมและทางภาษาของช่ือสวนขยายไฟล (Cultural and 
linguistic adaptability extension)  การขยายสําหรับการโอนยายบนพ้ืนฐานขอมูลอธิบายของขอมูล
เชิงพ้ืนท่ี (Extension for metadatabased transfers of geospatial information)  การจัดการ Aggregates 
(Management of aggregates)  และ ไฟลโอนยาย (Transfer files) 

 
8. กฎการเขารหัส (Encoding Rule) 

ในขอกําหนดน้ีไดกลาวถึงการแปลง UML ไปเปนแบบแผน XML  ตามกฎท่ีระบุเอาไวใน
มาตรฐาน ISO 19118 ในบางกรณีมาตรฐาน ISO 19118 อนุญาตใหสําหรับวิธีการอันหลากหลายของ
การแปลง UML ไปเปนแบบแผน XML และวิธีการเหลาน้ีไดทําหนาท่ีในการอธิบายอยางกระจางวา 
วิธีการไหนท่ีถูกเลือกมาสําหรับขอกําหนดในการติดต้ังน้ี ภูมิหลังของ class และวิธีการท่ีเปนกลุมการ
สราง (building blocks) สําหรับเขารหัสขอมูลแลกเปล่ียนท้ังหมด (และในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียน
ขอมูลอธิบาย)  

ตั้งแตมาตรฐาน ISO 19118 ครอบคลุมไปดวยรายละเอียดท่ีสําคัญ รายละเอียดทางดานเทคนิค 
(Technical Specification) น้ีตั้งอยูบนกฏการเขารหัสของมาตรฐาน ISO19118 และความคุนเคยกับ
มาตรฐาน ISO 19118 จะชวยเพ่ิมความเขาใจในเร่ืองที่อธิบายไวในมาตราท่ี 8 อยางมาก 
 
9. คําบรรยายการเขารหัส (Encoding description) 

การเร่ิมใชงานมาตรฐาน ISO 19115 และมาตรฐานท่ีเก่ียวของทําตามกฏการเขารหัสท่ีระบุ
เอาไวในมาตรา 8 ขอยกเวนและการติดต้ังบนพ้ืนฐานของชนิดภายนอกน้ันถูกอธิบายรายละเอียด
เอาไวในมาตราน้ี  

มาตราน้ีใชอรรถาธิบาย UML ท่ีใชโดยท่ัวไปในชุดของมาตรฐานสากล มาตรฐาน ISO 
19100 บวกกับหลักการ realization และแบบแผนตายตัว implementation ท่ีระบุเอาไวใน 5.4 
 
9.1  XML namespaces 
 

แผนผังแสดง namespaces ท่ีแตกตางกันท่ีใชเพ่ือทําการติดตั้งมาตรฐาน ISO 19115 (กลองสี
เทา) ตามดวยความสัมพันธระหวาง namespace เหลาน้ี และชุดมาตรฐาน ISO 19100 สําเร็จรูป (กลอง
ขาว) 
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ภาพท่ี 3-7  XML Packaging 

 
 
9.2  gmd namespaces 
 
9.2.1  ระบบของ gmd namespace (Organization of gmd nameapaces) 

Namespaces น้ีบรรจุไปดวยการติดต้ังของมาตรฐาน ISO 19115 รากฐานของ namespace 
ตางๆไดแก 
gmd namespace 

gmd.xsd   
 metadataApplication.xsd  
 metadataEntity.xs 
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 Identification.xsd 
 constraint.xsd 
 dataQuality.xsd 
 maintenance.xsd 
 spatialRepresentation.xsd 
 referenceSystem.xsd 
 content.xsd 
 portrayalCatalogue.xsd 
 distribution.xsd 
 metadataExtension.xsd 
 applicationSchema.xsd 
 extent.xsd 
 citation.xsd 
 freeText.xsd 

gss namespace 
การนําไปใชมาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสขององคประกอบหลากหลายตัวจาก

มาตรฐาน ISO 19107 ขณะที่องคประกอบเหลาน้ีไมไดเจาะจงลงไปในขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร 
namespace ท่ีแยกออกจากกันน้ันถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรจุแบบแผน XML สําหรับองคประกอบจาก
มาตรฐาน ISO 19107 namespace ตัวน้ันคือ http://www.isotc211.org/2005/gss และคํานําหนา
โดยทั่วไปท่ีถูกใชเพ่ือกลาวถึง namespace ตัวน้ันคือ gss ท่ีมาจาก geographic spatial schema รากฐาน
ของ namespace ตัวน้ีคือ gss.xsd และ geometry.xsd 
 
gts namespace 

ในการนําไปใชของมาตรฐาน ISO 19115 น้ัน ระบบตองการการเขารหัสขององคประกอบ
บางตัวจากมาตรฐาน ISO 19108 เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูใน คําบรรยายขอมูล
ภูมิศาสตร(geographic metadata) และ namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรจุลงในแบบ
แผน XML ใหกับองคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19108 namespace ท่ีวาน้ันก็คือ 
http://www.isotc211.org/2005/gts นอกจากน้ีเราจะใชตัวยอ gts (geographic temporal schema) เติม
เขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึง สวนนามสกุลของ namespace ตัวน้ีจะเปน gts.xsd  

gts namespace ประกอบดวย gts.xsd และ temporalObject.xsd 
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gsr namespace 
การนําไปใชงานของมาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสขององคประกอบบางตัวของ

มาตรฐาน ISO 19111 เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูใน คําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร
(geographic metadata)  namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุลงในแบบแผน
ฐานขอมูล XML ใหกับองคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19111 สวน namespace ท่ีวาน้ันคือ 
http://www.isotc211.org/2005/gsr ตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี 
โดยทั่วไปใช gsr (geographic spatial referencing) และนามสกุลไฟลของ namespace ตัวน้ีคือ gsr.xsd  
โดยที่ประกอบดวย gsr.xsd และ spatialReferencing.xsd 
 
gco namespace 

การนําไปใชงานของมาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสของชนิดพ้ืนฐาน (Basic 
type) ท่ีจําเปนจากมาตรฐาน ISO/TS 19103 และองคประกอบเชิงมโนภาพ (ceptualual elements) จาก
มาตรฐาน ISO 19118 และเน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูในคําบรรยายขอมูล
ภูมิศาสตร(geographic metadata) เชนกัน namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรจุลงใน
ผังเคาราง XML (XML schemas) และ namespace ท่ีวาน้ีคือ http://www.isotc211.org/2005/gco 
สวนตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี โดยท่ัวไปคือ gco (geographic 
common) และนามสกุลของ namespace น้ีจะเปน gco.xsd  โดยจะประกอบดวย gco.xsd  gcoBase.xsd 
และ basicTypes.xsd 
 
gmx namespace 

Namespace สําหรับองคประกอบช่ือสวนขยายไฟล (extension element) ดังท่ีอธิบายเอาไวใน
มาตรา 7 คือ http://www.isotc211.org/2005/gmx และคํานําหนาท่ัวไปท่ีใชในการกลาวถึง namespace 
ตัวน้ันคือ gmx ซ่ึงมาจาก geographic metadata XML schema จะบรรจุคําประกาศของชนิด XML ท่ี
ตองการที่จะสราง และจัดการไฟลขอมูลอธิบาย XML (เชน Registers) และชนิดท่ีขยายออก (เชน 
FileName) รากฐานของ namespace ตัวน้ีคือ gmx.xsd และระบบของ namespace  โดยประกอบดวย
แบบผังตนแบบคือ gmx.xsd  extendedType.xsd  gmxUsage.xsd catalogues.xsd codelistitem.xsd 
uomitem.xsd 
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3.4 โปรแกรม Metadata Editor  
 
คณะผูวิจัยไดรวบรวมโปรแกรม Metadata Editor ท่ีมีการใชงานอยูในปจจุบัน ซ่ึงในบาง

โปรแกรมก็ถูกพัฒนาขึ้นมานานและไมไดรับการปรับปรุง ในขณะเดียวกันก็มีโปรแกรม Metadata 
editor ใหมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  

 
และเปนท่ีสังเกตไดวาโปรแกรม Metadata Editor มีวิวัฒนาการข้ึนมาอยางตอเน่ืองสัมพันธ

กับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวค ือในยุคแรกๆของการจัดทําโปรแกรม Metadata 
Editor น้ันเปนลักษณะของฐานขอมูลท่ีถูกกําหนดใหใชงานโดยสวนบุคคลเทาน้ัน รวมท้ังโปแกรม
ประยุกตเพ่ือเรียกคนขอมูลคําบรรยายก็เปนแบบสวนบุคคลเชนกันแตในชวงหลายปท่ีผานมาการ
สงเสริมการใชงานรวมกัน และการมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลเกิดข้ึนและไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ โปรแกรมทางดาน Metadata editor ก็อยูในการะแสของการพัฒนาดวยโดยถูกกํากับ
โดยมาตรฐานตางๆ ไมวาจะเปน CDSGM, Dublin Core หรือ แมกระท่ัง ISO/TC211 ISO 19115 และ 
ISO 19139 เปนตน ดังน้ันหนาตารูปราง ความสามารถของโปรแกรม Metadata editor จึง
เปล่ียนแปลงไป กลาวคือมีการผสมผสานหลายๆเทคโนโลยีเขารวมกับการจัดเก็บคําบรรยายขอมูล  
ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนมากท่ีสุดคือ โปรแกรมท่ีพัฒนาโดย FAO Geonetwork ท่ีเปน 
OPENSOURCE  ในสวนของ pripotary software เชน GIS Portal Toolkit extension โดย ESRI, Inc. 
ก็เปนลักษณะของการผสมผสานเรื่องคําบรรยายขอมูลเขากับการใหบริการขอมูลเชนกัน 

 
การผสมผสานน้ันเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการใชงานขอมูลอยางเปนระบบ ผูใชงานสามารถคนหา

ขอมูลจากแหลงใดๆไดอยางอิสระและในขณะเดียวกันก็สามารถเรียกใชงานขอมูลเหลาน้ันไดอยาง
ทันทีรูปแบบตางๆของการใหบริการ เราอาจจะเรียกแนวคิดน้ีไดวาเปน โครงสรางการใหบริการ
พ้ืนฐานของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data Infrastructure)  

 
คณะผูวิจัยไดทําการประมวล คนหาและสรุปโปรแกรม Metadata Editor ท่ีมีอยูในปจจุบัน

จํานวนท้ังส้ิน  28โปรแกรม  และทําการสรุปเปนหัวขอ  เ พ่ือให ผูอานสามารถเปรียบเทียบ
ความสามารถ การใชงาน สรุปลักษณะการทํางานของโปรแกรมอยางส้ันๆ หนาตาสวนติดตอกับ
ผูใชงาน รวมถึงการไดตามมาตรฐานใดๆ ของแตละโปรแกรม 
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รายการของโปรแกรม MetaData Editor ท่ีประเมินดังน้ี 
1. tkme (Tk Metadata Editor)  
2. ArcCatalog  
3. Spatial Metadata Management System (SMMS)  /   GeoMedia SMMS  
4. Fgdcmeta (AML)  
5. xtme (X Toolkit Metadata Editor)  
6. Corpsmet95  
7. DataLogr  
8. Data TrackerTM GIS, Data TrackerTM FGDC  
9. GEOSCOPE  
10. M Cat  
11. MetaStar Data Entry  
12. MMS Metadata  
13. GeoConnect Geodata Management Server  
14. ArcIMS Metadata Server  
15. Isite  
16. Theme Locator Tool  
17. NPS Metadata Tools Extension for ArcGIS  
18. theme_metadata.avx  
19. MP Batch  
20. Three Tab Metadata Editor  
21. GeoNetwork  
22. Computerized Process and Quality Assurance (CPQA)  
23. EPA Metadata Editor (EME)  
24. ArcViewTM Metadata Collector  
25. Meta Manager  
26. IME  
27. MetaGenie  
28. Parcs Canada Metadata Editor  
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1. Name : ช่ือโปรแกรม 
 tkme (Tk Metadata Editor) 
Version : เวอรช่ัน 
 2.8.0 (วันท่ี 16  ตุลาคม ป ค.ศ. 2000) 
Author : ผูสราง 

Peter Schweitzer  (สมาคมสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา - United  State  Geology  Survey : USGS)   
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 22  ตุลาคม  ป ค.ศ. 2000 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 4  พฤศจิกายน  ป ค.ศ. 2004 (เวอรชั่น 2.9.13) 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 

ทีมงานผูพัฒนา Metadata แรกๆ น้ัน ไดจัดทําในรูปแบบ  UNIX  ท่ีควรคํานึงถึงโปรแกรม  
tkme's  จาก xtme  โดยไมตองการ xtme  ท่ีติดตั้งมาจาก Tcl/Tk  ถามีความตองการเปนผูใชสามารถ
ติดตอถึง Peter Schweitzer  ท่ีจะไดใหคําแนะนําการใชโปรแกรม ซ่ึงเม่ือไรท่ีไดทําการยืนยันแลวผล
การใชก็จะทําได 

 
ตารางท่ี  3-1  ตารางตวัอยางการควบคุมในโปรแกรม tkme (Tk Metadata Editor) 

Controlling the program 

Key Action 

Ctrl-O Open a new file 

Ctrl-S Save the file 

Ctrl-X Cut to the clipboard 

Ctrl-C Copy to the clipboard 

Ctrl-V Paste from the clipboard 

Ctrl-Q Quit 

F1 Show help window 

F2 Show output window 
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Function : หนาท่ี 
 ความหลากหลายทางภาษาในการนําเขาและเครื่องมือการแกไขในโปรแกรมของมาตรฐาน
รูปแบบเพ่ือขอมูลเชิงตัวเลขของ Metadata ในภูมิศาสตร (Content standard for digital geospatial 
metadata : CSDGM) ป ค.ศ.1998 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ใชไดในรูปแบบ  MS-Windows 95, 98, NT, UNIX  อีกท้ังระบบเลขฐานสองท่ีเขาไดกับ 
Solaris 7 SPARC และ Linux  และเขาไดกับรูปแบบขอมูลภาษาซีโดยแปลบนรูปแบบอื่นๆ  และ
เคร่ืองมือของ UNIX  น้ันตองการจาก Tcl/Tk  
Principal Contact : การติดตอ 
 Peter N. Schweitzer, USGS, pschweitzer@usgs.gov (ผูสราง) 
Status : สภาพสถานะโปรแกรม 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete 
Description : รายละเอียด 

หนาตางสวนของโปรแกรม (main edit window)  จะแบงเปนสองสวนไดแกทางซายเปน
สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม  (Element Window) และทางดานขวาจะเปนคาท่ีกําหนดใน
โปรแกรม(Value Window)  โดยในสวนน้ีจะมีฟงกช่ันตางๆ  เชน  menu - Open, Save, Save As, 
Close, and Quit  ซ่ึง  tkme จะยอมรับความสามารถในการอาน  (configuration file)  ของ  
mp/cns/tkme  ดวย  ในโปรแกรมจะมีสวนการคนหา  (search and replace dialog box)  และการ
จัดเก็บขอมูลในโปรแกรม  (file save dialog box)  ท้ังยังทําการเรียกกลับขอมูลแสดงแบบส้ันๆ  
(recall a snippet)  และมีคําส่ังชวยเหลือ(help window)  ดวย  โดยการแสดงผลออกทางหนาจอน้ันจะ
เปนแบบขอความอักษร  
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี  3-8  แสดงตัวอยางโปรแกรม  tkme 
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ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/tkme.htm 

http://geology.usgs.gov/tools/metadata/tools/doc/tkme.html 
 
2. Name : ช่ือโปรแกรม 
 ArcCatalog 
Version : เวอรช่ัน 
 9.x 
Author : ผูสราง 
 ESRI 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 

ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ป ค.ศ.2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ArcCatalog  น้ันมีการใชงานอยูในสวน  ArcGIS Desktop โดยเอกสาร XML metadata น้ัน
ถูกแกไขสําร็จโดย  tkme  ท่ี  Peter Schweitzer  ไดมีสวนในการจัดทํา  รูปแบบฟงกชั่น  metadata  
ของ  ArcCatalog  น้ันไดมีการเพ่ิมเติมจากการสรางเคร่ืองมือใน  ArcObjects  ในการคนหาตางๆ  น้ัน
ทําไดโดย ESRI  จากการเขาดังน้ี  ArcGIS Developer Online > Samples > Metadata 
Function : หนาท่ี 

รูปแบบความหลากหลายของฟงกช่ันในมาตรฐานรูปแบบเพ่ือขอมูลเชิงตัวเลขของ Metadata 
ในภูมิศาสตร (Content Standard for Digital Geospatial Metadata : CSDGM) ป ค.ศ.1998  และ  ISO  
ของ  metadata  และการแกไข  อีกท้ังการจัดการขอมูลทางภูมิศาสตร 
Platform/Os/GIS : รูปแบบ/ระบบหนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 MS-Windows 
Principal Contact : การติดตอ 
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 ESRI 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure: โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ประกอบไปดวย  ArcGIS/ArcView 9  แตไมสามารถทําแยกตางหากได  โดยราคาน้ัน
ประมาณ 1,500  เหรียญสหรัฐ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ภาพท่ี  3-9  แสดงตัวอยางโปรแกรม  ArcCatalog 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 ISO 19115, ISO19139, FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/arcatalg.htm 
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3. Name : ช่ือโปรแกรม 
 Spatial Metadata Management System (SMMS)/GeoMedia SMMS 
Version : เวอรช่ัน 
 5.1(Stand Alone)  /  5.2a(Intergraph GeoMedia) 
Author : ผูสราง 
 Intergrah 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 1 กรกฎาคม  ป ค.ศ. 2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 เวอรชั่น  1  น้ันพิจารณาโดย  Anne Gisiger  ใน  GIS World  ของเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1998  
จากการพิจารณาในลักษณะท่ีใชในกรมการขนสงคมนาคมของรัฐวอชิงตัน (Department of 
Transportation : DOT)  โดย  Bill McGarigle  ใน  Geo Info ของเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ.1998  และ
จากการประเมินพิจารณาดูราคาเครื่องมือ  metadata  ในแผนขอมูลอางอิงภูมิศาสตรโอไฮโอ (Ohio 
Geographically Referenced Information Program : OGRIP) 
Function : หนาท่ี 
 CSDGM ป ค.ศ.1998 ของ metadata creation tool 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows NT, 2000, XP 
Principal Contact : การติดตอ 
 Intergraph Mapping & Geospatial Solutions, smms@ingr.com 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 จากฐานขอมูล (Database) 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
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Cost : ราคา 
 600  เหรียญสหรัฐ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
 

 
 

ภาพท่ี  3-10  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Spatial Metadata Management System (SMMS)/GeoMedia SMMS 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/smms.htm 
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4. Name : ช่ือโปรแกรม 
 Fgdcmeta (AML) 
Version : เวอรช่ัน 
 1.1 
Author : ผูสราง 
 Dan Nelson (Illinois State Geological Survey) 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 1  ตุลาคม  ป ค.ศ. 1997 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 15  พฤษภาคม  ป ค.ศ.1998 (เวอรช่ัน 1.2) 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 Intelligent CSDGM metadata extraction tool 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 System with ArcInfo for UNIX or NT 
Principal Contact : การติดตอ 
 Dan Nelson, Illinois State Geological Survey, nelson@isgs.uiuc.edu 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ภาพท่ี  3-11  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Fgdcmeta (AML) 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/fgdcmeta.htm 
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5.  Name : ช่ือโปรแกรม 
 xtme (X Toolkit Metadata Editor) 
Version : เวอรช่ัน 
 2.3.2 
Author : ผูสราง 
 Peter Schweitzer (สมาคมสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา - United State Geology Survey:USGS)   
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 1  เมษายน  ป ค.ศ.1999 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 2.7.9  ป ค.ศ. 2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 
ตารางท่ี  3-2  ตารางตวัอยางการควบคุมในโปรแกรม  xtme (X Toolkit Metadata Editor) 

Menu Choice What happens 

File Save Writes current file to disk 

Save as Prompts user for a new name, then writes file 

Quit Exits, prompting for confirmation if file changed. 

Edit Cut Detaches a subtree, remembering it for paste 
Copy Remembers a subtree for later paste 

Paste Places a cut or copied subtree into metadata 
Clear Removes the text belonging to a subtree 

Duplicate Makes and places a copy of the current element 

Swap 
Switches the order of the current subtree with the preceding 
sibling 

Prune Deletes all subtrees that do not contain text 
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ตารางท่ี  3-2  (ตอ) 

Function : หนาท่ี 
 CSDGM (1998) metadata entry tool 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

UNIX, with XR5 (MS-Windows users should look at xtme's sibling, tkme) 
Principal Contact : การติดตอ 
 Contact: Peter N. Schweitzer, USGS, pschweitzer@usgs.gov 
Status : สภาพภาวะ 
 ฟงกช่ัน,  การแสดงขอมูลท่ัวไป,  ปรับปรุงใหทันสมัย  และอาจจะเปล่ียนสองทางกับ
โปรแกรม mp 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 

Menu Choice What happens 

View All levels Shows the entire hierarchy 
1 level Hides all but the major metadata sections 

2 levels Shows the major sections plus one level down 
3 levels Shows major sections plus two levels down 

Hide Hides children of the current element 
Show Shows children of the current node 

Add element name Adds an element as a child of the current element 

Enter value below 
The current element isn't compound; type a value 
instead 

Help Version Show version information and general hints 
Element Show specific information about the current element 
Output Show the output as it will appear 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  3-12  แสดงตัวอยางโปรแกรม  xtme (X Toolkit Metadata Editor) 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM,1998) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/xtme.htm 
 
 



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  71 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

6. Name : ช่ือโปรแกรม 
 Corpsmet95 
Version : เวอรช่ัน 
 1.2 
Author : ผูสราง 
 เหลาคณะวิศวกรรมกองทัพสหรัฐอเมริกา  (U.S. Army Corps of Engineers) 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 1  ตุลาคม  ป ค.ศ.1997 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 เวอรชั่น 1.3 (1 กันยายน  ป ค.ศ.1999) 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 เวอรชั่นลาสุดไดมีคูมือการจัดทําท้ังหมด  13 หนา  ถามีความตองการใชสนใจโปรแกรมก็
สามารถทําการติดตั้งซอฟแวรได  โดยเปนไปในลักษณะไฟลแบบบีบอัดขอมูล zip file  รูปแบบ  
Microsoft Word document  โดยมีขนาดขอมูล 1.5 MB  
Function : หนาท่ี 
 CSDGM metadata creation tool 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows 95, NT 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 

ภาพท่ี  3-13  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Corpsmet95 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/cormet95.htm 
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7. Name : ช่ือโปรแกรม 
 DataLogr 
Version : เวอรช่ัน 
 2.11c 
Author : ผูสราง 
 IMAGIN 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 9 พฤศจิกายน  ป ค.ศ. 2001 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 เวอรชั่นการจัดจําหนายนี้เพ่ือผูใชงานที่Minnesota's Geographic Metadata Guidelines  
โดยสามารถทําการดาวนโหลดจาก Minnesota's Land Management Information Center (LMIC) 
Function : หนาท่ี 
 CSDGM metadata creation tool 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 32 bit MS-Windows 
Principal Contact : การติดตอ 
 datalogr@imagin.org 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได  และยังคงอยู 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 เครื่องมือ Metadata น้ันทําการแกไขปรับปรุงโดยกลุม Michigan's Access to Geographic 
Information Networks (IMAGIN) 
Cost : ราคา 
 ฟรี 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี  3-14  แสดงตัวอยางโปรแกรม  DataLogr 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/datalogr.htm 
 http://gcmd.nasa.gov/records/DataLogr.html 
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8. Name : ช่ือโปรแกรม 
 Data Tracker™ GIS, Data Tracker™ FGDC 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 AXON Systems, Inc. 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 เปนการสรางเครื่องมือ  metadata จาก  CSDGM  โดยเปนขอมูลอัตโนมัติสท่ีามารถทํา
รายการบัญชีได 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows 95 - XP  
Principal Contact : การติดตอ 
 AXON Systems, Inc. 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
ภาพท่ี  3-15  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Data Tracker™ GIS, Data Tracker™ FGDC 

 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 

http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/datatrck.htm 
http://gcmd.nasa.gov/records/Data_Tracker.html 
 

9. Name : ช่ือโปรแกรม 
 GEOSCOPE 
Version : เวอรช่ัน 
 2.0 
Author : ผูสราง 
 Intelec Geomatics Inc. 
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Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ป ค.ศ.1999 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 เครื่องมือการสราง Metadata โดย Canadian agencies 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows NT/95/98 
Principal Contact : การติดตอ 
 Serge Kéna-Cohen, Intélec Géomatique 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Access/Oracle Database 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  80 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3-16  แสดงตัวอยางโปรแกรม  GEOSCOPE 
 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/geoscope.htm 
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10. Name : ช่ือโปรแกรม 
 M³Cat 
Version : เวอรช่ัน 
 1.6 
Author : ผูสราง 
 Intelec Geomatics Inc. 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 เมษายน  ป ค.ศ. 2001 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 โดยคณะสหพันธรัฐคณะกรรมการขอมูลภูมิศาสตร  (The Federal Geographic Data 
Committee : FGDC), ขอมูลระบบสาธารณูปโภคชีววิทยานานาชาติ (National Biological 
Information Infrastructure : NBII)  และมาตรฐานเครื่องมือ  metadata  โดยรูปแบบสนับสนุน
โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณแถบสีท่ีแสดงเง่ือนไข  และฟงกชั่นแบบปฏิทิน 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Server - Microsoft Windows NT Server with the IIS 4.0 module. Client - NT WorkStation 
with Peer Web Services installed 
Principal Contact : การติดตอ 
 Serge Kéna-Cohen, Intélec Géomatique 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Access/Oracle Database 
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Description : รายละเอียด 
 โปรแกรม  M³Cat  เปนเครื่องมือท่ีสรางออกแบบเพ่ือการรวบรวมขอมูลของ  Metadata
สารสนเทศภูมิศาสตรตามมาตรฐานมากมายตางๆ  และหลากภาษา  โดย  Metadata  น้ันประกอบดวย
แตละสวนของความแตกตางในขอมูลหลากหลายรูปแบบ  ท่ีสามารถนํามาใชในรายการขอมูลท่ีมี
ความตางมากหลาย 
Cost : ราคา 
 ฟรี 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
ภาพท่ี  3-17  แสดงตัวอยางโปรแกรม  M³Cat 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/m3cat.htm 
 http://www.intelec.ca/html/en/technologies/m3cat.html 
 
11.Name : ช่ือโปรแกรม 
 MetaStar Data Entry 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 Frank Roberts (Coeur d'Alene Tribe) 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
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Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 

ในมาตรฐานรูปแบบเพ่ือขอมูลเชิงตัวเลขของ Metadata ในภูมิศาสตร (Content standard for 
digital geospatial metadata : CSDGM), หนวยงานกําหนดขอมูลรัฐบาล (Government Information 
Locator Service : GILS), รูปแบบการแลกเปล่ียนขอมูล (Directory Interchange Format : DiF)  และ  
Dublin Core 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows 95, NT 
Principal Contact : การติดตอ 
 Blue Angel Technologies 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 จากฐานขอมูล (Database) 
Description : รายละเอียด 
 โปรแกรม  MetaStar Data Entry  น้ันเปนองคประกอบทางการคารูปแบบท่ีประกอบไปดวย
ท่ีเก็บหนวยของการวัด  มี Z39.50 Server module  และ  Gateway module 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM), Dublin Core 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/mstar.htm 
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12. Name : ช่ือโปรแกรม 
 MMS Metadata 
Version : เวอรช่ัน 
 6.1 
Author : ผูสราง 
 Michiel Boelhouwer 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 1  กุมภาพันธ  ป ค.ศ. 2006 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 7  ธันวาคม  ป ค.ศ. 2006 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ArcView 3.x GIS 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
 

 
ภาพท่ี  3-18  แสดงตัวอยางโปรแกรม  MMS Metadata 

 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10568 
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13.Name : ช่ือโปรแกรม 
 GeoConnect Geodata Management Server 
Version : เวอรช่ัน 
 5.2a 
Author : ผูสราง 
 Intergraph 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 1 สิงหาคม ป ค.ศ. 2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 การจัดการ Metadata น้ันสามารถทําการคนหาการเช่ือมโยงจาก Z39.50 metadata server ท่ี
การยินยอมของขอมูลระบบพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคนานาชาติ (National Spatial Data Infrastructure : 
NSDI) 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Active Server Page (ASP) Web Server (e.g. Microsoft Internet Information Server IIS, 
O'Reilly Web Site Pro), Z39.50/Clearinghouse structure, and an Oracle 8+ or SQL Server 2000+ 
database. 
Principal Contact : การติดตอ 
 Intergraph Mapping & Geospatial Solutions, smms@ingr.com 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 จากฐานขอมูล (Database) 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  87 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

Cost : ราคา 
 5,000  เหรียญสหรัฐ โดยรับสวนลดจากสมาคมธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (The Geological 
Society of America : GSA) 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ภาพท่ี  3-19  แสดงตัวอยางโปรแกรม  GeoConnect Geodata Management Server 

 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/geocon.htm 
 http://www.geoconnect.fr/fr/screenshots.php  
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14.Name : ช่ือโปรแกรม 
 ArcIMS Metadata Server 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 ESRI 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 การจัดพิมพเอกสาร  ArcCatalog metadata โดย ArcIMS Metadata Browser หรือ Z39.50 
compliant metadata server (NSDI node supporting) 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ArcIMS 4 and ArcSDE 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี  3-20  แสดงตัวอยางโปรแกรม  ArcIMS Metadata Server 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 ISO 19115:2003, FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.esri.com/news/arcnews/spring02articles/arcims-and-arcgis.html 
 
15.Name : ช่ือโปรแกรม 
 Isite 
Version : เวอรช่ัน 
 2.2 
Author : ผูสราง 

FGDC 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
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Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 1 กันยายน  ป ค.ศ. 2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 คําตอบของการติดตั้ง Isite และตัวประเด็นผลปฏิบัติการจะถูกคนพบใน  FGDC FAQs. 
Function : หนาท่ี 
 Z39.50 compliant metadata server (standard for NSDI nodes) 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Linux, SunOS, MS-Windows. Source code available to be compiled on other platforms. 
Principal Contact : การติดตอ 
 NSDI Clearinghouse related questions: Doug Nebert 
Status : สภาพภาวะ 
 ทําได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Discrete (SGML and HTML) 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 

 
 

Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ภาพท่ี  3-21  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Isite 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/isite.htm 
 
16.Name : ช่ือโปรแกรม 
 Theme Locator Tool 
Version : เวอรช่ัน 
 1.3 
Author : ผูสราง 
 GeoSnap 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
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Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 ArcInfo coverages, shape files, and CAD drawing files on filesystems 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Windows 95,  98,  NT 3.51,  or  NT 4.0  ArcView 3.x 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ฟรีอัพเกรด 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี  3-22  แสดงตัวอยางโปรแกรม Theme Locator Tool 
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ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.geosnap.com/index.htm 
 
17.Name : ช่ือโปรแกรม 
 NPS Metadata Tools Extension for ArcGIS 
Version : เวอรช่ัน 
 1.5.1 
Author : ผูสราง 
 Eric Compas (National Park Service) 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 10  กุมภาพันธ  ป ค.ศ. 2004 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 การนําเขา/สงออก metadata น้ันโปรแกรมจาก mp โดย ArcGIS จะทําการกําหนด
คุณลักษณะการนําไปเขาคูผิดบนการนําเขา metadata 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ArcView/ArcGIS 8.3+  และ  9.0. 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
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Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 Windows 2000 ตองการตัวติดตั้งจาก Service Pack 4 โดยมีสวนประกอบท่ีไมเคยทดสอบใน 
Windows XP Service Pack 2. 
Description : รายละเอียด  
 ในสวนประกอบของแถบเคร่ืองมือบนโปรแกรม  NPS  น้ัน  จะมีรายการเครื่องมือของ
ฟงกช่ันท่ีประกอบไปในสวนประกอบของเครื่องมือตางๆ  เหลาน้ัน  โดยจะพบแถบเคร่ืองมือท่ีไมมี
ในทูบารดานบนของหนาตาง  ArcCatalog  หรือแถบดานบนของหนาตางท่ีไมเก่ียวกับทูบาร  ถามอง
ไมเห็นแถบเครื่องมือน้ีสามารถดูไดท่ี  Troubleshooting  
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  96 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี  3-23  แสดงตัวอยางโปรแกรม  NPS Metadata Tools Extension for ArcGIS 

 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://science.nature.nps.gov/im/units/mwr/gis/metadata/metadata_tools.htm 
 http://science.nature.nps.gov/nrdata/tools/ 
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18.Name : ช่ือโปรแกรม 
 theme_metadata.avx 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 Teresa Calmon (3001, Inc.) 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 1  พฤศจิกายน  ป ค.ศ. 1999 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ธันวาคม ป ค.ศ. 1998 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 HTML/Text  ขอมูลรูปแบบแสดงบน  Extension for Arcview 3.x 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ESRI ArcView 3.x  และ  Web browser 
Principal Contact : การติดตอ 
 3001, Inc. 
Status : สภาพภาวะ 
 Available 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมสามารถใชได 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 

 
 

ภาพท่ี  3-24  แสดงตัวอยางโปรแกรม  theme_metadata.avx 
 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/themeta.htm 
 
19.Name : ช่ือโปรแกรม 
 MP Batch 
Version : เวอรช่ัน 
 02.00.00.07 
Author : ผูสราง 
 Intergraph 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 Hugh Phillips 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 22  มีนาคม ป ค.ศ. 2003  
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 26  มีนาคม ป ค.ศ. 2003 
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Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 โปรแกรม (Graphical User Interface : GUI)  จะประสานระหวางโปรแกรม  cns  และ mp  
โดยตางยอมรับการประมวณผลพวกน้ันท้ังหมดท่ีจะเลือกไฟลใน directory น้ัน 
Function : หนาท่ี 
 ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 MS-Windows 
Principal Contact : การติดตอ 
 Bruce Westcott, bspatial@together.net 
Status : สภาพภาวะ 
 Functional, general release 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
 

Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
ภาพท่ี  3 - 25  แสดงตัวอยางโปรแกรม  MP Batch 
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ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/mpbatch.htm 
 
20.Name : ช่ือโปรแกรม 
 Three Tab Metadata Editor 
Version : เวอรช่ัน 
 1.8 
Author : ผูสราง 
 Frank Roberts, Coeur d'Alene Tribe GIS Program 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 12  เมษายน  ป ค.ศ. 2007 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 ไมปรากฏ 
Function : หนาท่ี 
 ความเขาใจตอตัวแกไขในความเหมาะสมของ metadata จากรูปแบบการบริการของอุทยาน
แหงชาติ (National Park Service:NPS) โดยมาตรฐานรูปแบบเพ่ือขอมูลเชิงตัวเลขของ Metadata ใน
ภูมิศาสตร(Content standard for digital geospatial metadata:CSDGM) ป 1998 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ESRI ArcCatalog 8 หรือ 9 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
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Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
 

Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  3-26  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Three Tab Metadata Editor 
 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://gis.cdatribe-nsn.gov/ThreeTabMetadataEditor/ 
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21.Name : ช่ือโปรแกรม 
 GeoNetwork 
Version : เวอรช่ัน 
 2.4 
Author : ผูสราง 
 acarboni, ticheler 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 21  มกราคม  ป ค.ศ. 2003  
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 5 - Production/Stable 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 GeoNetwork เปนพ้ืนฐานของเว็บใน Geographic Metadata Catalog System ท่ีพัฒนาจาก
องคการอาหารและเกษตรกรรม ในสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organization:FAO-United 
Nation:UN),โครงการอาหารโลก(World Food Programme:WFP)และโครงการสหประชาชาติดาน
ส่ิงแวดลอม(The United Nations Environment  Programme:UNEP) 
Function : หนาท่ี 
 ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 OS Independent (Written in an interpreted language) 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
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Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  3-27  แสดงตัวอยางโปรแกรม  GeoNetwork 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 ISO 19139, 19115, FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://sourceforge.net/projects/geonetwork/ 
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22. Name : ช่ือโปรแกรม 
 Computerized Process and Quality Assurance (CPQA) 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 ไมปรากฏ 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 

CPQA  เริ่มพัฒนาโดยอัตโนมัติจากกระบวนการ QA/QC  เพ่ือการรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  
โดยน่ันมีสวนชวยเหลือในการตรวจสอบติดตามและควบคุมดูแลโดยคณะท่ีมีประสิทธิภาพและผล
ทางการธุรกิจ  หมายความวาการตีราคาจากการสํารวจและโครงการจัดทําแผนท่ี  ในเวอรช่ันน้ี  
(CPQA Beta) จะเปน Windows-based software package  ท่ีประเมินการใชงานจากผลิตภัณฑท่ีมี
ขอบเขตของงานดานการสํารวจ  อาทิเชน  สภาพภูมิประเทศ (Topographic), อุทกวิทยา  
(Hydrographic), ขอบเขตพื้นท่ี (Boundary),  การควบคุม (Control)  และการอานแปลภาพถายทาง
อากาศ (Photogrammetric)  เปนตน  บนพ้ืนฐานของการใชงานน้ันจะเปนแนวทางจากเหลาคณะ
วิศวกรรมกองทัพสหรัฐอเมริกา (The United States Army Corps of Engineers : USACE)  ท่ีมีคูมือ,  
จดหมาย  รวมถึงซอฟแวรท่ีประกอบคําแนะนําเชน  คาความแมนยํา  (accuracy), มาตราสวน  (scale) 
และการวัดคาพิกัดนํ้าหนักของวัตถุ  (measurement density) เปนตน  ท่ีตองการโครงการระบุอยาง
สมบูรณ  สุดทายเกณฑการวัดคาในการหาคาลักษณะของการสํารวจ  และรูปแบบการตรวจวัดความ
ผิดพลาดน้ันบนการยอมรับขอมูลของการสํารวจโดยผูควบคุม 
Function : หนาท่ี 
 ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ไมปรากฏ 
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Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี  3-28  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Computerized Process and Quality Assurance (CPQA) 
 
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://crunch.tec.army.mil/software/cpqa/cpqa.html 
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23.Name : ช่ือโปรแกรม 
 EPA Metadata Editor (EME) 
Version : เวอรช่ัน 
 3.0 
Author : ผูสราง 
 ไมปรากฏ 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 31  ตุลาคม ป ค.ศ. 2008 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 โปรแกรม  EPA Metadata Editor (EME) น้ันพัฒนาใหเขาถึงอยางงายและมาตรฐานของ
วาระการพัฒนา  metadata  ผูใชสวนใหญยอมรับการสรางสรรคจัดทําและการบันทึกแกไขขอมูลเชิง
พ้ืนท่ีของ  metadata  น้ันโดยความตองการของการประชุม EPA Geospatial Metadata Technical 
Specification  และ Federal Geographic Data Committee (FGDC)  อีกท้ัง Content Standard for 
Digital Geospatial Metadata (CSDGM) ดวย 
Function : หนาท่ี 
 ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ไมปรากฏ 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
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Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี  3-29  แสดงตัวอยางโปรแกรม  EPA Metadata Editor (EME) 
  
ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.epa.gov/geospatial/eme.html 
 
24.Name : ช่ือโปรแกรม 
 ArcView® Metadata Collector 
Version : เวอรช่ัน 
 2.0 
Author : ผูสราง 
 ไมปรากฏ 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
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Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 โปรแกรม  ArcView® Metadata Collector น้ันงายและเขาใจในการใชงานท่ีชวยเหลือบน  
ArcView 3.x โดยการจัดทําของ Federal Geographic Data Committee (FGDC) ท่ียินยอมและยอมรับ
metadata  โดยเครื่องมือน้ันสามารถจัดทําเพ่ือสนับสนุนรูปแบบชนิดของหลากขอมูลโดย ArcView  
ท่ีประกอบไปดวย  ARC/INFO coverages, ArcView shapefiles  อีกท้ังยังสนับสนุนรูปแบบภาพดวย 
Function : หนาท่ี 
 การทําขอมูลแบบอัตโนมัติของ metadata  น้ันเชน  พิกัดโครงขายของขอบเขตพ้ืนท่ี  
(bounding coordinates)  และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute information) 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบไฟล  .dbf  น้ันสามารถทําการแกไขได  อีกท้ังถาตองการและนํา
กลับไปใชใหมเพ่ือการบันทึก  metadata  ตอมาภายหลัง 
Principal Contact : การติดตอ 
 รูปแบบการแสดงออกของขอมูลท่ัวไปท้ังสองชนิดคือ  text  และ HTML  ถาตองการจัดทํา  
metadata  เพ่ือครอบคลุม  ARC/INFO  น้ันการนําไปใชประโยชนจะทําใหเกิดรุปแบบไฟล  INFO  ท่ี
เปนสวนหน่ึงของการครอบคลุม  ARC/INFO 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
 

 
ภาพท่ี  3-30  แสดงตัวอยางโปรแกรม  ArcView® Metadata Collector 

 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.csc.noaa.gov/metadata/download.html 
 
25.Name : ช่ือโปรแกรม 
 Meta Manager 
Version : เวอรช่ัน 
 ไมปรากฏ 
Author : ผูสราง 
 ไมปรากฏ 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
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Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 Meta Manager  มีขอกําหนดถึงความสมบูรณของคําแกไขเพ่ือการสรางออกแบบและคํา
นิยามใหม  และ/หรือแผนท่ีในปจจุบันของการกําหนดขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  และชุดขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ี
ประกอบไปดวยขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับนานาชาติ  มาตรฐานน้ีประกอบไปดวย FGDC และเพ่ือการ
สนับสนัน ISO/TC 211 Metadata Standard (ISO 19115)   
Function : หนาท่ี  
 ความสําคัญน้ันเปนการลดเวลาและคาใชจายในการแกไขเครื่องมือของมาตรฐาน  metadata  
โดย  Meta Manager  น้ันสามารถมีขอกําหนดถึง  FGDC  ท่ีทําได  โดย Meta Manager  จัดการกับการ
แกไขเพ่ือมาตรฐานของเคร่ืองมือ  metadata  โดยอาจจะเปนเพียงหน่ึงเดียวหรือมากกวาหลายน้ันก็ได  
การเปล่ียนแปลงไปชวงเวลาของแผนท่ีทําใหเกิดกวางขวางมากที่สุดโดยใช (Relational database 
management system : RDBMS) ท่ีเปนประเภทของฐานขอมูล (database) ท่ีเก็บขอมูลเปนคําบรรยาย 
(relation) หรือตาราง  ซ่ึงมีท้ังความเปนหลัก (integrity) และการบังคับใช (constrains) ตางๆ  
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ไมปรากฏ 
Principal Contact : การติดตอ 
 ไมปรากฏ 
Status : สภาพภาวะ 
 ไมปรากฏ 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ไมปรากฏ 
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Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
 

 
ภาพท่ี  3-31  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Meta Manager 
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ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.compusult.net/cslt_prod_dm_metaman.html 
 
26.Name : ช่ือโปรแกรม 
 IME  
Version : เวอรช่ัน 
 4.1 
Author : ผูสราง 
 Alberto Amaro 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
  ตัวประสานในโปรแกรมท่ีถายโอนขอมูลจากกันและกันได  โดยใช  GUI ซ่ึงเปน
อินเตอรเฟสดวยกราฟฟคของผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  และสามารถทําการเปล่ียนภาษาไปเปน  
XML to HTML 
Function : หนาท่ี  
 คําอธิบายในองคประกอบของขอมูล, domain, รูปแบบขอมูล  และการอางอิง normative ใน
การเขาดูการแกไขในระบบ  และจุดเดนการเขาถึงงายตอ  FAQ  โดยผานทางเว็ปไซต, องคประกอบ
เพ่ือการคนหาตางๆ   
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Window 
Principal Contact : การติดตอ 
 aacaap@yahoo.es 
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Status : สภาพภาวะ 
 ใชงานได  และสามารถทําการดาวนโหลดได 
Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 คําส่ังการใชงานน้ันทําไดดวยตนเอง  แตไมสามารถบังคับการใชงานใหเปนไปตามท่ีบังคับ
ได  ขอมูลรายละเอียด Metadata ของคํานิยามเปนโครงขายองคประกอบใหประโยชน  แตสามารถ 
Cost : ราคา 
 ฟรี 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 
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ภาพท่ี  3-32  แสดงตัวอยางโปรแกรม  IME 



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  115 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 ISO 19139, 19115 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.crepad.rcanaria.es/metadata/en/index_en.htm 
 
27.Name : ช่ือโปรแกรม 
 MetaGenie  
Version : เวอรช่ัน 
 2.0 
Author : ผูสราง 
 Robert Turner 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 MetaGenie  เปนโปรแกรมท่ีถูกสรางพัฒนาพิเศษโดย  GIgateway  ในการเปล่ียนแปลงและ
ความเหมาะสมของเครื่องมือแบบใหเปลาแกผูใชงานอยางงาย  โดยการออกแบบขอมูลภูมิศาสตรท่ี
ยอมรับโดยสมาคมขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (Association for Geographic Information : AGI)  
และหนวยงานคณะกรรมการอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล (Cabinet Office e-Government Unit) 
Function : หนาท่ี  
  ไมปรากฏ 
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Window,  Linux,  Web-based,  Java-based 
Principal Contact : การติดตอ 
 info@gigateway.org.uk 
Status : สภาพภาวะ 
 ออนไลนภายใตการควบคุมดูแล  
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Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 ไมปรากฏ 
Description : รายละเอียด 
 MetaGenie  เปนการพัฒนารูปแบบภาษาจาวา (JAVA)  และคลายกับการตองการของ Java 
Runtime Environment (JRE)  ท่ีจะเสนอบนเคร่ืองมือในการติดต้ัง  MetaGenie  เวอรช่ัน 2.0  น้ี ถูก
รวบรวมโดย  Java Runtime Environment (JRE)  และน่ีจะทําใหโปรแกรมสามารถทํางานไดไมวาบน
เคร่ืองใดก็ตาม   
Cost : ราคา 
 ฟรี 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 

 



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  117 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
 

 
ภาพท่ี  3-33  แสดงตัวอยางโปรแกรม  MetaGenie 

 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.gigateway.org.uk/metadata/metagenie.html 
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28.Name : ช่ือโปรแกรม 
 Parcs Canada Metadata Editor 
Version : เวอรช่ัน 
 1.0 
Author : ผูสราง 
 Parks Canada National Office 
Reviewer : ผูเรียบเรียงแกไข 
 ไมปรากฏ 
Date : วันท่ีสรางโปรแกรม 
 ไมปรากฏ 
Last update : วันท่ีปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ไมปรากฏ 
Information/tips : ขอมูลโปรแกรม/คําแนะนํา 
 โปรแกรม  GIS  ไดพัฒนาจากโครงสรางของขอมูลท่ีมีการบริการท่ีกวางขวางโดยรวบรวม
จากขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและท่ีไมใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  องคประกอบการจัดเก็บขอมูลไดถูกรวบรวมดาน
เอกสารท้ังสองกลุมประเภทของขอมูลเชิง พ้ืนท่ีและท่ีไมใชขอ มูลเ ชิง พ้ืนท่ี   ฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ  กลุมขอมูลดาน  GIS  ขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ี  ขอมูลแผนที่ฐาน  มาตรฐานระดับชั้น
ของ  GIS  และภาพถาย 
Function : หนาท่ี  
 เครื่องมือและตัวแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลเปนโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีพัฒนาเพ่ือการใชใน  
Metadata  สวนประกอบเพ่ิมเติมฟงกชั่นพ้ืนฐานน้ันไดมาจาก ESRI  ของโปรแกรม  ArcCatalog  เพ่ือ
การจัดการ  Metadata  ของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีภูมิศาสตร  และดวยการยอมรับท่ีกวางขวางจากเวอรช่ัน
เดียวกันเพ่ือสรางและใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและท่ีไมใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  
Platform/Os/GIS : หนวยปฏิบัติการ/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 Window,  Web-based 
Principal Contact : การติดตอ 
 information@pc.gc.ca 
Status : สภาพภาวะ 
  ความตองการดาวนโหลดท่ี .NET Framework v2.0.50727 
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Metadata Storage Structure : โครงสรางการเก็บขอมูล 
 XML-based file storage 
Description : รายละเอียด 
  ไมปรากฏ 
Cost : ราคา 
 ฟรี 
Feature : ภาพตัวอยางโปรแกรม 

 
 

ภาพท่ี  3-34  แสดงตัวอยางโปรแกรม  Parcs Canada Metadata Editor 
 
 

ISO  Standard : มาตรฐาน ISO 
 FGDC (CSDGM) 
WEB Reference : เว็บไซตอางอิง 
 http://www.fgdc.gov/participation/working-groups-subcommittees/mwg/isoreview/  
Metadata_Setup.zip 
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3.5 โปรแกรม Metadata editor ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – 
MetadataXML schema implementation”  น้ัน  ไดทําการจัดทําระบบฐานขอมูลคําอธิบายขอมูล 
(Metadata)  โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานโปรแกรมการศึกษาอธิบายขอมูล จัดทําคําอธิบายขอมูลและ
จัดทําโปรแกรมจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata Editor) ตามรูปแบบมาตรฐานของ ISO 19115:2003  
Geographic Information Metadata  จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน)  ซ่ึงเปนมาตรฐานสําหรับคําอธิบายขอมูลจาก ISO/TC 211 โดยทําการประยุกต
โครงสรางและรูปแบบของคําอธิบายขอมูลเพ่ือใหครอบคลุมกับการอธิบายคุณลักษณะของขอมูล
พ้ืนฐานของประเทศไทย   และกําหนดรายละเอียดในเรื่องของการระบุหรือจําแนกขอมูล 
(Identification) ขอบเขต (Extent) คุณภาพ (Quality) แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and 
Temporal Schema) ระบบอางอิงตําแหนง (Spatial Reference) และการเผยแพร (Distribution) ขอมูล
ทางภูมิศาสตรเชิงตัวเลข (Digital) 

 

โดยลักษณะบังคับในคําอธิบายขอมูลของการจัดทําระบบฐานขอมูลคําอธิบายขอมูล 
(Metadata)  น้ันมีอยูดวยกัน  3 ลักษณะไดแก 

1. สวนหลัก (Mandatory หรือ M) คือสวนท่ีบังคับ ตองทําการอธิบาย  
2. สวนท่ีเปนเง่ือนไข (Condition หรือ C) เปนสวนท่ีจะตองอธิบายตามเง่ือนไขท่ีกํากับ  
3. สวนท่ีเปนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional หรือ O) ซ่ึงเปนสวนท่ีสามารถจะเลือกได

วาจะทําการอธิบายหรือไมอธิบาย โดยการอธิบายในหัวขอ Optional จะชวยใหรายละเอียดของ
คําอธิบายขอมูลมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  

 

สวนมาตรฐานคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดทําการจัดทําระบบฐานขอมูลคําอธิบาย
ขอมูล (Metadata)  น้ันมีอยู 2 สวน คือ  สวนคําอธิบายขอมูลหลัก  และสวนขยายหรือสนับสนุน  ดังน้ี 
 

สวนคําอธิบายขอมูลหลัก   
1. ภาพรวมของคําอธิบายขอมูล (Metadata Information) ประกอบดวย ประวัติสวน 

Metadata และสวนตาง ๆ ท่ีอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ  
2. ขอมูลชี้บงของขอมูล (Identification Information) เปนรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลภูมิ

สารสนเทศ ประกอบดวยความเปนเจาของ เน้ือหาโดยยอและวัตถุประสงคในการใชขอมูล รวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกับผูจัดทําขอมูล สถานภาพของขอมูล ผูติดตอ และแหลงท่ีมาขอมูล  



 
 
 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานเรื่องคําบรรยายขอมูล  121 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

3. ขอจํากัดสําหรับการใชขอมูล (Constraints Information) รายเอียดดานขอจํากัด 
ขอบังคับ เง่ือนไข หรือระเบียบดานกฎหมายในการเขาถึงและการใชขอมูล  

4. คุณภาพของขอมูล (Data Quality Information) เปนรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพของ
ขอมูล ซ่ึงอางอิงถึงแหลงท่ีมา ความทันสมัย ความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูล  

5. การปรับปรุงแกไขขอมูล (Maintenance Information) ระบุถึงขอบเขตและระยะเวลา
ในการปรับปรุงแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอมูล  

6. รูปแบบการแสดงขอมูล (Spatial Representation Information) เปนรายละเอียดการ
นําเสนอรูปแบบและโครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  

7. ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Reference System Information) รายละเอียดเก่ียวกับ
ระบบอางอิง ท่ีอธิบายถึงรายละเอียดของขอมูลเพ่ือบอกใหทราบถึงระบบพิกัด รวมถึงระบบกริดและ
พ้ืนท่ีหลักฐานท้ังทางราบและทางดิ่งของขอมูลพรอมคา Parameter ตาง ๆ ท่ีใชกับขอมูลชุดน้ัน ๆ  

8. คุณลักษณะของขอมูล (Content Information) เปนการกําหนดรูปแบบรายการของ
ขอมูล (Feature Catalogue) ตามรูปแบบขอมูลตาง ๆ  

9. มาตรฐานการแสดงขอมูล (Portrayal Catalogue Information) เปนการกําหนด
มาตรฐานในการแสดงขอมูล ซ่ึงอธิบายรายละเอียดการอางอิงถึงรายการขอมูลท่ีตองการนําเสนอ  

10. รูปแบบการเผยแพรขอมูล (Distribution Information) เปนรายละเอียดในการ
จําหนายหรือเผยแพรขอมูล ขั้นตอนในการติดตอ รูปแบบท่ีใช และส่ือในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
เผยแพร  

11. รูปแบบโครงสรางของโปรแกรม (Application Schema Information) เปน
รายละเอียดเก่ียวกับชนิดของขอมูล ขอกําหนดเง่ือนไข โครงสราง และความสัมพันธตาง ๆ ซ่ึง
รายละเอียดท้ังหมดน้ีเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนหรือเพ่ิมรายละเอียดใหกับ Metadata ของขอมูล
ภูมิศาสตรใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 

สวนขยายหรือสนับสนุน 
1. ขอมูลกลาวอาง (Citation Information) รายละเอียดการอางอิงในเร่ืองของชื่อเร่ือง 

ช่ือเรื่องโดยยอ ขอมูลของรูปแบบการนําเสนอและชวงเวลาของขอมูล  
2. ขอมูลหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (Responsible Party Information) รายละเอียดของชื่อ

บุคคล ชื่อตําแหนง หรือช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังรายละเอียดของท่ีอยู ลักษณะการติดตอ  
3. ขอบเขตพ้ืนท่ีและชวงเวลา (Extent Information) รายละเอียดท่ีสนับสนุนเพ่ือการ

อางอิงของขอมูล เชน ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี ขอบเขตดานเวลาท่ีใช
อางอิงกับชุดขอมูล 
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ขั้นตอนการศึกษาโปรแกรมจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata Editor) ตามรูปแบบมาตรฐาน
ของ ISO 19115:2003  Geographic Information Metadata  จากสํานักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน)   
 
1.  ทําการลงทะเบียนจากโปรแกรม Metadata Editor จากน้ันจะไดสถานะแสดงการใชงานใน
หนาตางของโปรแกรมจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata Editor)  ดังน้ี 

‐ รหัสแฟมคําอธิบายขอมูล 
‐ รายละเอียดวันท่ีสรางคําอธิบายขอมูล   
‐ ภาษาท่ีใชบันทึกคําอธิบายขอมูล  โดยเลือกทําการแสดงใชงานเปนภาษาไทย 
‐ รหัสชุดอักขระของภาษา  ตามการใชงานภาษาไทยจะไดรหัส คือ 8859part11 
‐ ช่ือเรื่องคําอธิบายขอมูล  ในการใชงานใหเปน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
‐ บทคัดยอ ใหอธิบายถึงเปนสถานที่ศึกษา 
‐ ผูรับผิดชอบคําอธิบายขอมูล  จะปรากฏชื่อนามสกุล,  ตําแหนง  และหนวยงาน 

ภาพท่ี  3-35  หนาตางโปรแกรมเมื่อเร่ิมสรางคําอธิบายขอมูล 
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2.  หลังจากทําการสรางคําอธิบายขอมูลแลวน้ัน  ตอไปจะปรากฏการแสดงกลุมหัวขอคําอธิบายขอมูล  
โดยมี  3  ประเภทดังน้ี 

‐ หัวขอพ้ืนฐาน  คือ  โปรแกรมดําเนินการทําการเลือกเองไวแลว 
‐ ทุกหัวขอ  คือ  โปรแกรมดําเนินการทําการเลือกเองไวแลวท้ังหมดทุกหัวขอ 
‐ กําหนดเอง  คือ  ผูใชสามารถทําการเลือกกลุมหัวขอตามความตองการใชเอง 

 

   
ภาพท่ี  3-36 หนาตางโปแกรมแสดงกลุมหัวขอคําอธิบายขอมูล 
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3.  เม่ือทําการยืนยันขอมูลแลว  คําอธิบายขอมูล (Metadata Editor)  จะปรากฏแสดงรายละเอียดขอมูล
ตางๆ  ท่ีไดเลือกปรากฏใหเห็นทางดานซายมือ 

ภาพท่ี  3-37 หนาตางโปรแกรมการกรอกขอมูล 
4.  คุณลักษณะของขอมูล  (Data  Identification)  ทําการกรอกขอมูลพ้ืนฐานชุดขอมูลตางๆ 

ภาพท่ี  3-38 หนาตางโปรแกรมการกรอกขอมูลสวนของคุณลักษณะของขอมูล  (Data  Identification) 
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5.  สวนของคําอธิบายขอมูล  ในระบบพิกัดทางภูมิศาสตรและระบบพิกัดทางราบ  จะปรากฏขอมูล
ของคําอธิบายใหเลือกกรอกดังน้ี 

‐ ประเภทระบบพิกัด  เลือกใชในระบบ  Projection 
‐ Geodetic  Datum  เลือกใช  World  Geodetic  System 1984 
‐ Map  Projection  เลือกใช  Universal  Transverse  Mercator, N 

 

 
 

ภาพท่ี  3-39 หนาตางโปรแกรมสําหรับระบุคําอธิบายขอมูลทางดานระบบพิกัดทางราบ 
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6.  คําอธิบายขอมูล  ในสวนการเผยแพรขอมูล  และรูปแบบของขอมูลน้ัน ผูใชสามารถเลือกช่ือ
รูปแบบขอมูลไดเองตามความตองการ  โดยมีคําอธิบายวิธีการหรือขั้นตอนในการอานขอมูล  หรือ
รูปแบบขอมูล  ดังน้ี 

‐ *.dem  การอานขอมูลทําไดโดยตรง โดยใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรท่ีมีฟงกชั่นการทํางาน 3 มิติ 

‐ *.tiff  การอานขอมูลทําไดโดยตรง โดยใชโปรแกรม  Micro  Station  หรือ
เปล่ียนแปลงไปสูรูปแบบอื่นๆ  ท่ีมีโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

‐ ArcView  สามารถเปดไดโดยตรงจากโปรแกรม  ArcView  หรือโปรแกรมอ่ืนๆ  ท่ี
สามารถอานขอมูล  Shape  File  ได 

 

 
 

ภาพท่ี  3-40 หนาตางโปรแกรมสําหรับระบุคําอธิบายขอมูลทางดานในสวนการเผยแพรขอมูล 
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7.  ช่ือชุดขอมูลท่ีไดจากการจัดทําของโปรแกรมจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata Editor)  จะแสดง
รายละเอียดตางๆ  ดังน้ี 

‐ ช่ือของชุดขอมูลท่ีไดทําการสรางไว  คือ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
‐ วันท่ีสราง  เปนวันท่ี  1/4/2552 
‐ วันท่ีปรับแก  เปนวันท่ี  1/4/2552 
‐ สถานะ  คือ  ราง 

 

 
 

ภาพท่ี  3-41 หนาตางโปรแกรมนําเสนอชุดคําอธิบายขอมูลท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
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8.  การสงออกขอมูลบงบอกถึงช่ือชุดขอมูลท่ีตองการสงออก เปน  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี
มาตรฐานคําอธิบายขอมูล  2  มาตรฐานใหเลือก  ดังน้ี 

‐ มาตรฐาน  ISO19115 
 

 
 
ภาพท่ี  3-42 หนาตางโปรแกรมเมื่อตองการสงออกขอมูลในรูปแบบของ XML ตามมาตรฐาน 19115  
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‐ มาตรฐาน  FGDC 
 

 
ภาพท่ี  3-43 หนาตางโปรแกรมเม่ือตองการสงออกขอมูลในรูปแบบของ XML ตามมาตรฐาน FGDC 
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ตัวอยางของ Metadata ท่ีสงออกจากโปรแกรม Metadata Editor ของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

 
รูปแบบของ XML ท่ีสงออกมาจากโปรแกรม Metadata editor ของ สทอภ. 

  
 <?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>  
 <!  
ISO19115 metadata generated from http://thaisdi.gistda.or.th/ 
  >  

 <smXML:MD_Metadata xmlns:smXML="http://www.isotc211.org/smXML" 
xmlns:asXML="http://www.isotc211.org/asXML" xmlns:stXML="http://www.isotc211.org/stXML" 
xmlns:ssXML="http://www.isotc211.org/ssXML" xmlns:scXML="http://www.isotc211.org/scXML" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" 
xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/smXML ..\ISO19139\smXML\metadataEntity.xsd 
http://www.opengis.net/gml ../gml3.1/base/geometryBasic0d1d.xsd"> 

 <fileIdentifier> 
  <scXML:CharacterString>DOPA001@001143348C40</scXML:CharacterString>  

  </fileIdentifier> 
 <language> 
  <scXML:CharacterString>TH</scXML:CharacterString>  

  </language> 
 <characterSet> 
  <smXML:MD_CharacterSetCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_CharacterSetCode" 

codeListValue="016">016</smXML:MD_CharacterSetCode>  
  </characterSet> 

 <hierarchyLevel> 
  <smXML:MD_ScopeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ScopeCode" 

codeListValue="005">005</smXML:MD_ScopeCode>  
  </hierarchyLevel> 

 <contact> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  
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  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </contact> 

 <dateStamp> 
  <scXML:Date>20050420</scXML:Date>  

  </dateStamp> 
 <metadataStandardName> 
  <scXML:CharacterString>ISO 19115:2003 Geographic Information  Metadata</scXML:CharacterString>  

  </metadataStandardName> 
 <metadataStandardVersion> 
  <scXML:CharacterString>First edition 20030501</scXML:CharacterString>  

  </metadataStandardVersion> 
 <identificationInfo> 
 <smXML:MD_DataIdentification> 
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 <citation> 
 <smXML:CI_Citation> 
 <title> 

  <scXML:CharacterString>เขตการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </title> 
 <date> 
 <smXML:CI_Date> 
 <date> 
  <scXML:Date>20030815</scXML:Date>  

  </date> 
 <dateType> 
  <smXML:CI_DateTypeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_DateTypeCode" 

codeListValue="001">001</smXML:CI_DateTypeCode>  
  </dateType> 
  </smXML:CI_Date> 
  </date> 

 <date> 
 <smXML:CI_Date> 
 <date> 
  <scXML:Date>20050419</scXML:Date>  

  </date> 
 <dateType> 
  <smXML:CI_DateTypeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_DateTypeCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_DateTypeCode>  
  </dateType> 
  </smXML:CI_Date> 
  </date> 

 <citedResponsibleParty> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 
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  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </citedResponsibleParty> 

 <presentationForm> 
  <smXML:CI_PresentationFormCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_PresentationFormCode" 
codeListValue="005">005</smXML:CI_PresentationFormCode>  

  </presentationForm> 
  </smXML:CI_Citation> 
  </citation> 

 <abstract> 

  <scXML:CharacterString>เขตการปกครองทองที่ เปนขอมูลที่แสดงตําแหนง ขนาด และรูปรางของทองที่ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดเขตตําบล ซ่ึงอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 
2457</scXML:CharacterString>  

  </abstract> 
 <purpose> 

  <scXML:CharacterString>เพ่ือกําหนดวาพื้นใด อยูในความปกครองของตําบล อําเภอ และจังหวัดใด และเปนหลักใน
การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ</scXML:CharacterString>  
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  </purpose> 
 <credit> 

  <scXML:CharacterString>1. กรมการปกครอง 2. หนวยงานในทองที่ตางๆ 3. กรมแผนที่ทหาร 4. ศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย</scXML:CharacterString>  

  </credit> 
 <status> 
  <smXML:MD_ProgressCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ProgressCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_ProgressCode>  
  </status> 

 <pointOfContact> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
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  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  
  </linkage> 

 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </pointOfContact> 

 <spatialRepresentationType> 
  <smXML:MD_SpatialRepresentationTypeCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_SpatialRepresentationTypeCode" 
codeListValue="001">001</smXML:MD_SpatialRepresentationTypeCode>  

  </spatialRepresentationType> 
 <spatialResolution> 
 <smXML:MD_Resolution> 
 <equivalentScale> 
 <smXML:MD_RepresentativeFraction> 
 <denominator> 
  <scXML:positiveInteger>50000</scXML:positiveInteger>  

  </denominator> 
  </smXML:MD_RepresentativeFraction> 
  </equivalentScale> 
  </smXML:MD_Resolution> 
  </spatialResolution> 

 <language> 
  <scXML:CharacterString>TH</scXML:CharacterString>  

  </language> 
 <language> 
  <scXML:CharacterString>EN</scXML:CharacterString>  

  </language> 
 <characterSet> 
  <smXML:MD_CharacterSetCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_CharacterSetCode" 

codeListValue="016">016</smXML:MD_CharacterSetCode>  
  </characterSet> 

 <characterSet> 
  <smXML:MD_CharacterSetCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_CharacterSetCode" 

codeListValue="030">030</smXML:MD_CharacterSetCode>  
  </characterSet> 

 <topicCategory> 
  <smXML:MD_TopicCategoryCode>003</smXML:MD_TopicCategoryCode>  

  </topicCategory> 
 <environmentDescription> 
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  <scXML:CharacterString>เปนขอมูลเวกเตอร จัดเก็บในลักษณะ Shape file โดยโปรแกรม 
Arcview</scXML:CharacterString>  

  </environmentDescription> 
 <extent> 
 <smXML:EX_Extent> 
 <description> 

  <scXML:CharacterString>ครอบคลุมประเทศไทย</scXML:CharacterString>  

  </description> 
 <geographicElement> 
 <smXML:EX_GeographicBoundingBox> 
 <extentTypeCode> 
  <scXML:Boolean>True</scXML:Boolean>  

  </extentTypeCode> 
 <westBoundLongitude> 
  <scXML:approximateLongitude>97.356</scXML:approximateLongitude>  

  </westBoundLongitude> 
 <eastBoundLongitude> 
  <scXML:approximateLongitude>105.663</scXML:approximateLongitude>  

  </eastBoundLongitude> 
 <southBoundLatitude> 
  <scXML:approximateLatitude>5.611</scXML:approximateLatitude>  

  </southBoundLatitude> 
 <northBoundLatitude> 
  <scXML:approximateLatitude>20.458</scXML:approximateLatitude>  

  </northBoundLatitude> 
  </smXML:EX_GeographicBoundingBox> 
  </geographicElement> 
  </smXML:EX_Extent> 
  </extent> 

 <descriptiveKeywords> 
 <smXML:MD_Keywords> 
 <keyword> 

  <scXML:CharacterString>เขตการปกครองจังหวัด</scXML:CharacterString>  

  </keyword> 
 <keyword> 

  <scXML:CharacterString>เขตการปกครองอําเภอ</scXML:CharacterString>  

  </keyword> 
 <keyword> 

  <scXML:CharacterString>เขตการปกครองตําบล</scXML:CharacterString>  

  </keyword> 
 <type> 
  <smXML:MD_KeywordTypeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_KeywordTypeCode" 

codeListValue="005">005</smXML:MD_KeywordTypeCode>  
  </type> 
  </smXML:MD_Keywords> 
  </descriptiveKeywords> 

 <resourceSpecificUsage> 
 <smXML:MD_Usage> 
 <specificUsage> 

  <scXML:CharacterString>เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน</scXML:CharacterString>  

  </specificUsage> 
 <usageDateTime> 
  <scXML:DateTime>20020501</scXML:DateTime>  
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  </usageDateTime> 
 <userContactInfo> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
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  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </userContactInfo> 
  </smXML:MD_Usage> 
  </resourceSpecificUsage> 

 <resourceFormat> 
 <smXML:MD_Format> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>ArcView</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <version> 
  <scXML:CharacterString>3.1</scXML:CharacterString>  

  </version> 
 <fileDecompressionTechnique> 

  <scXML:CharacterString>สามารถเปดไดโดยตรงจากโปรแกรม ArcView หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถอานขอมูล 
Shape File ได</scXML:CharacterString>  

  </fileDecompressionTechnique> 
  </smXML:MD_Format> 
  </resourceFormat> 

 <resourceConstraints> 
 <smXML:MD_Constraints> 
 <useLimitation> 

  <scXML:CharacterString>ขอมูลชุดน้ีเปนลิขสิทธ์ิของกรมการปกครอง ผูใชตองไดรับอนุญาตจากกรมการปกครอง
กอน</scXML:CharacterString>  

  </useLimitation> 
  </smXML:MD_Constraints> 
  </resourceConstraints> 

 <resourceConstraints> 
 <smXML:MD_LegalConstraints> 
 <accessConstraints> 
  <smXML:MD_RestrictionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_RestrictionCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_RestrictionCode>  
  </accessConstraints> 

 <useConstraints> 
  <smXML:MD_RestrictionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_RestrictionCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_RestrictionCode>  
  </useConstraints> 
  </smXML:MD_LegalConstraints> 
  </resourceConstraints> 

 <resourceConstraints> 
 <smXML:MD_SecurityConstraints> 
 <classification> 
  <smXML:MD_ClassificationCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ClassificationCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_ClassificationCode>  
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  </classification> 
  </smXML:MD_SecurityConstraints> 
  </resourceConstraints> 

 <resourceMaintenance> 
 <smXML:MD_MaintenanceInformation> 
 <maintenanceAndUpdateFrequency> 
  <smXML:MD_MaintenanceFrequencyCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_MaintenanceFrequencyCode" 
codeListValue="009">009</smXML:MD_MaintenanceFrequencyCode>  

  </maintenanceAndUpdateFrequency> 
 <updateScope> 
  <smXML:MD_ScopeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ScopeCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_ScopeCode>  
  </updateScope> 

 <updateScope> 
  <smXML:MD_ScopeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ScopeCode" 

codeListValue="009">009</smXML:MD_ScopeCode>  
  </updateScope> 
  </smXML:MD_MaintenanceInformation> 
  </resourceMaintenance> 
  </smXML:MD_DataIdentification> 
  </identificationInfo> 

 <dataQualityInfo> 
 <smXML:DQ_DataQuality> 
 <scope> 
 <smXML:DQ_Scope> 
 <level> 
  <smXML:MD_ScopeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ScopeCode" 

codeListValue="005">005</smXML:MD_ScopeCode>  
  </level> 
  </smXML:DQ_Scope> 
  </scope> 

 <lineage> 
 <smXML:LI_Lineage> 
 <statement> 

  <scXML:CharacterString>Dataset ของขอมูลเขตการปกครองประกอบดวย เขตการปกครองจังหวัด เขตการปกครอง
อําเภอ เขตการปกครองตําบล</scXML:CharacterString>  

  </statement> 
 <processStep> 
 <smXML:LI_ProcessStep> 
 <description> 

  <scXML:CharacterString>การทํางานแบงออกเปน 2 สวน 1.กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือส่ังการใหจังหวัด อําเภอ 

สํารวจตรวจสอบและกําหนดเขตการปกครองตําบลในแตละพื้นที ่และทําเปนรางประกาศสงใหผูวาราชการจังหวัด
กลั่นกรองอีกครั้ง จากนั้นจึงสงรางประกาศมาเสนอยังปลัดกระทรวงเพื่อลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป 2. รูปแบบของ Digital file จะทําการขีดเขตการปกครองลงในแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7017 มาตราสวน 
1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร และนําเขาขอมูลสูคอมพิวเตอร</scXML:CharacterString>  

  </description> 
 <processor> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 
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  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  
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  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </processor> 
  </smXML:LI_ProcessStep> 
  </processStep> 

 <source> 
 <smXML:LI_Source> 
 <description> 

  <scXML:CharacterString>ประกาศกระทรวงมหาดไทย</scXML:CharacterString>  

  </description> 
 <scaleDenominator> 
  <smXML:MD_RepresentativeFraction />  

  </scaleDenominator> 
 <sourceCitation> 
 <smXML:CI_Citation> 
 <title> 

  <scXML:CharacterString>ประกาศกระทรวงมหาดไทย</scXML:CharacterString>  

  </title> 
 <citedResponsibleParty> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
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 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </citedResponsibleParty> 

 <presentationForm> 
  <smXML:CI_PresentationFormCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_PresentationFormCode" 
codeListValue="002">002</smXML:CI_PresentationFormCode>  

  </presentationForm> 
  </smXML:CI_Citation> 
  </sourceCitation> 
  </smXML:LI_Source> 
  </source> 

 <source> 
 <smXML:LI_Source> 
 <description> 

  <scXML:CharacterString>แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7017 มาตราสวน 1:50,000</scXML:CharacterString>  

  </description> 
 <scaleDenominator> 
 <smXML:MD_RepresentativeFraction> 
 <denominator> 
  <scXML:positiveInteger>50000</scXML:positiveInteger>  

  </denominator> 
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  </smXML:MD_RepresentativeFraction> 
  </scaleDenominator> 

 <sourceCitation> 
 <smXML:CI_Citation> 
 <title> 

  <scXML:CharacterString>แผนที่ภูมิประเทศ</scXML:CharacterString>  

  </title> 
 <citedResponsibleParty> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>กรมแผนที่ทหาร</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
  <scXML:CharacterString>022238213</scXML:CharacterString>  

  </voice> 
 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>022247560</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>ถ.กัลยาณไมตรี</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตพระนคร</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทหมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10200</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>admin@rtsd.mi.th</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>www.rtsd.mi.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <function> 
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  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 
codeListValue="005">005</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  

  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.00 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </citedResponsibleParty> 

 <presentationForm> 
  <smXML:CI_PresentationFormCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_PresentationFormCode" 
codeListValue="006">006</smXML:CI_PresentationFormCode>  

  </presentationForm> 
  </smXML:CI_Citation> 
  </sourceCitation> 
  </smXML:LI_Source> 
  </source> 
  </smXML:LI_Lineage> 
  </lineage> 
  </smXML:DQ_DataQuality> 
  </dataQualityInfo> 

 <metadataMaintenance> 
 <smXML:MD_MaintenanceInformation> 
 <maintenanceAndUpdateFrequency> 
  <smXML:MD_MaintenanceFrequencyCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_MaintenanceFrequencyCode" 
codeListValue="006">006</smXML:MD_MaintenanceFrequencyCode>  

  </maintenanceAndUpdateFrequency> 
 <updateScope> 
  <smXML:MD_ScopeCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_ScopeCode" 

codeListValue="005">005</smXML:MD_ScopeCode>  
  </updateScope> 
  </smXML:MD_MaintenanceInformation> 
  </metadataMaintenance> 

 <spatialRepresentationInfo> 
 <smXML:MD_VectorSpatialRepresentation> 
 <topologyLevel> 
  <smXML:MD_TopologyLevelCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_TopologyLevelCode" 
codeListValue="004">004</smXML:MD_TopologyLevelCode>  

  </topologyLevel> 
 <geometricObjects> 
 <smXML:MD_GeometricObjects> 
 <geometricObjectType> 
  <smXML:MD_GeometricObjectTypeCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_GeometricObjectTypeCode" 
codeListValue="005">005</smXML:MD_GeometricObjectTypeCode>  

  </geometricObjectType> 
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 <geometricObjectCount> 
  <scXML:positiveInteger>76</scXML:positiveInteger>  

  </geometricObjectCount> 
  </smXML:MD_GeometricObjects> 
  </geometricObjects> 
  </smXML:MD_VectorSpatialRepresentation> 
  </spatialRepresentationInfo> 

 <referenceSystemInfo> 
 <smXML:MD_ReferenceSystem> 
 <referenceSystemIdentifier> 
 <smXML:RS_Identifier> 
 <authority> 
 <smXML:CI_Citation> 
 <title> 
  <scXML:CharacterString>Reference System</scXML:CharacterString>  

  </title> 
 <presentationForm> 
  <smXML:CI_PresentationFormCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_PresentationFormCode" 
codeListValue="001">001</smXML:CI_PresentationFormCode>  

  </presentationForm> 
  </smXML:CI_Citation> 
  </authority> 

 <code> 
  <scXML:CharacterString>EPSG:32647</scXML:CharacterString>  

  </code> 
 <codeSpace> 
  <scXML:CharacterString>WGS 84 / UTM zone 47N</scXML:CharacterString>  

  </codeSpace> 
  </smXML:RS_Identifier> 
  </referenceSystemIdentifier> 
  </smXML:MD_ReferenceSystem> 
  </referenceSystemInfo> 

 <contentInfo> 
 <smXML:MD_FeatureCatalogueDescription> 
 <compilanceCode> 
  <scXML:Boolean>False</scXML:Boolean>  

  </compilanceCode> 
 <language> 
  <scXML:CharacterString>TH</scXML:CharacterString>  

  </language> 
 <includeWithDataset> 
  <scXML:Boolean>True</scXML:Boolean>  

  </includeWithDataset> 
 <featureTypes> 
  <scXML:GenericName>Polygon</scXML:GenericName>  

  </featureTypes> 
  </smXML:MD_FeatureCatalogueDescription> 
  </contentInfo> 

 <distributionInfo> 
 <smXML:MD_Distribution> 
 <transferOptions> 
 <smXML:MD_DigitalTransferOptions> 
 <unitsOfDistribution> 

  <scXML:CharacterString>เผยแพร 76 จังหวัดทั่วประเทศ</scXML:CharacterString>  

  </unitsOfDistribution> 
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 <transferSize> 
  <scXML:positiveReal>140</scXML:positiveReal>  

  </transferSize> 
 <offLine> 
 <smXML:MD_Medium> 
 <name> 
  <smXML:MD_MediumNameCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_MediumNameCode" 

codeListValue="001">001</smXML:MD_MediumNameCode>  
  </name> 

 <density> 
  <scXML:positiveReal>700</scXML:positiveReal>  

  </density> 
 <densityUnits> 
  <scXML:CharacterString>MB</scXML:CharacterString>  

  </densityUnits> 
 <volumes> 
  <scXML:nonNegativeInteger>0</scXML:nonNegativeInteger>  

  </volumes> 
 <mediumFormat> 
  <smXML:MD_MediumFormatCode 

codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?MD_MediumFormatCode" 
codeListValue="001">001</smXML:MD_MediumFormatCode>  

  </mediumFormat> 
  </smXML:MD_Medium> 
  </offLine> 
  </smXML:MD_DigitalTransferOptions> 
  </transferOptions> 

 <distributionFormat> 
 <smXML:MD_Format> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>ArcView</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <version> 
  <scXML:CharacterString>3.1</scXML:CharacterString>  

  </version> 
 <fileDecompressionTechnique> 

  <scXML:CharacterString>สามารถเปดไดโดยตรงจากโปรแกรม ArcView หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถอานขอมูล 
Shape File ได</scXML:CharacterString>  

  </fileDecompressionTechnique> 
  </smXML:MD_Format> 
  </distributionFormat> 

 <distributor> 
 <smXML:MD_Distributor> 
 <distributorContact> 
 <smXML:CI_ResponsibleParty> 
 <organisationName> 

  <scXML:CharacterString>ฝายแนวเขตการปกครอง สวนระบบการปกครองทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง</scXML:CharacterString>  

  </organisationName> 
 <contactInfo> 
 <smXML:CI_Contact> 
 <phone> 
 <smXML:CI_Telephone> 
 <voice> 
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  <scXML:CharacterString>02629830615 # 308</scXML:CharacterString>  
  </voice> 

 <facsimile> 
  <scXML:CharacterString>026298306</scXML:CharacterString>  

  </facsimile> 
  </smXML:CI_Telephone> 
  </phone> 

 <address> 
 <smXML:CI_Address> 
 <deliveryPoint> 

  <scXML:CharacterString>อาคารกรมการปกครอง ถ.นครสวรรค</scXML:CharacterString>  

  </deliveryPoint> 
 <city> 

  <scXML:CharacterString>เขตดุสิต</scXML:CharacterString>  

  </city> 
 <administrativeArea> 

  <scXML:CharacterString>กรุงเทพมหานคร</scXML:CharacterString>  

  </administrativeArea> 
 <postalCode> 
  <scXML:CharacterString>10300</scXML:CharacterString>  

  </postalCode> 
 <country> 

  <scXML:CharacterString>ไทย</scXML:CharacterString>  

  </country> 
 <electronicMailAddress> 
  <scXML:CharacterString>Boundary_dopa@yahoo.com</scXML:CharacterString>  

  </electronicMailAddress> 
  </smXML:CI_Address> 
  </address> 

 <onlineResource> 
 <smXML:CI_OnlineResource> 
 <linkage> 
  <smXML:URL>http://www.dopa.go.th</smXML:URL>  

  </linkage> 
 <name> 
  <scXML:CharacterString>http://www.dopa.go.th</scXML:CharacterString>  

  </name> 
 <function> 
  <smXML:CI_OnlineFunctionCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_OnlineFunctionCode" 

codeListValue="002">002</smXML:CI_OnlineFunctionCode>  
  </function> 
  </smXML:CI_OnlineResource> 
  </onlineResource> 

 <hoursOfService> 

  <scXML:CharacterString>8.3016.30 น.</scXML:CharacterString>  

  </hoursOfService> 
  </smXML:CI_Contact> 
  </contactInfo> 

 <role> 
  <smXML:CI_RoleCode codeList="../ISO19139/resources/codeList.xml?CI_RoleCode" 

codeListValue="003">003</smXML:CI_RoleCode>  
  </role> 
  </smXML:CI_ResponsibleParty> 
  </distributorContact> 
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 <distributionOrderProcess> 
 <smXML:MD_StandardOrderProcess> 
 <fees> 

  <scXML:CharacterString>ไมเสียคาธรรมเนียมทั้งหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน
</scXML:CharacterString>  

  </fees> 
 <orderingInstructions> 

  <scXML:CharacterString>ทําหนังสือสงถึงอธิบดีกรมการปกครอง โดยระบุขอมูลเขตการปกครองอยางชัดเจน
</scXML:CharacterString>  

  </orderingInstructions> 
 <turnaround> 

  <scXML:CharacterString>3 วันหลังจากไดรับหนังสือขอขอมูล</scXML:CharacterString>  

  </turnaround> 
  </smXML:MD_StandardOrderProcess> 
  </distributionOrderProcess> 
  </smXML:MD_Distributor> 
  </distributor> 
  </smXML:MD_Distribution> 
  </distributionInfo> 

 <has> 
  <smXML:DS_DataSet />  

  </has> 
  </smXML:MD_Metadata> 
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3.6 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม  Metadata Editor  ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ          
ภูมิสารสนเทศ 

 
โปรแกรม Metadata Editor ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนับวา

เปนโปรแกรม Metadata Editor ของคนไทยโปรแกรมแรกที่มีความสามารถในการจัดเก็บคําบรรยาย
ขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดตามมาตรฐาน ISO 19115:2003 ท่ีทาง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ มีความคาดหวังใหเกิดการยอมรับและไดถูกนําไปใชงานในวงกวาง แตยังคง
พบวา มีปญหาของการรับรู การใชงาน อยูในปจจุบัน จากการวิเคราะหและประเมินความสามารถ
ของโปรแกรม Metadata Editor พบวาปญหาดังกลาวมิไดเปนปญหาของโปรแกรมแตอยางใด แตทวา
เปนปญหาของการรับรู ความเขาใจ และประโยชน รวมไปถึงการตระหนักในความสําคัญของ
มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (ปญหาน้ีเปนจุดเริ่มตนของการประเมินโปรแกรม Metadata Editor 
ในหัวขอน้ี) 

อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยไดทําการทดลอง ศึกษา โปรแกรม Metadata Editor ของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปนระยะเวลาหน่ึง ประเด็นในการทดลอง และการศึกษา
ไดมุงเนนไปท่ีความสามารถของโปรแกรม ความครบถวน ความถูกตองของการระบุขอกําหนดการ
บรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ และในหัวขอน้ีจะไดนําเสนอถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาของ
โปรแกรม Metadata Editor ดวยเชนกัน 

 
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดนอกเหนือจากการทดสอบใชงาน คือการตรวจสอบในดานของ

ความถูกตองการไดตามมาตรฐานของ ISO 19115:2003 ในการตรวจสอบความถูกตองน้ันเปนไปได
อยางลําบาก เน่ืองจากจํานวนขอกําหนดในการระบุคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน  
ISO 19115:2003 น้ันมีปริมาณมาก ท้ังน้ีมิไดหมายถึงความเปนไมไดในการตรวจสอบความถูกตอง
ดังท่ีกลาวมาในเบ้ืองตน ซ่ึงภายในเอกสารมาตรฐาน ISO 19115:2003 ในภาคผนวก D ไดอธิบายถึง
ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract Test Suite) เอาไวเชนกัน ซ่ึงมีขอกําหนดการตรวจสอบดังน้ี 

 
1) การทดสอบความสมบูรณของคําบรรยายขอมูล (Completeness Test) 
2) การทดสอบความเปนไปไดสูงท่ีสุดของภาวะรากซํ้าของคําบรรยายขอมูล (Maximum Occurance Test) 
3) การทดสอบการใชชื่อแบบส้ันในคําบรรยายขอมูล (Short Name Test) 
4) การทดสอบความถูกตองของชนิดขอมูลในคําบรรยายขอมูล (Data Type Test) 
5) การทดสอบความถูกตองของขอบเขตที่ระบุของคําบรรยายขอมูล (Domain Test) 
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6) การทดสอบความถูกตองของการสรางคําบรรยายขอมูลตามผังเคาราง (Schema Test) 
และการทดสอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสวนขยายของคําบรรยายขอมูลท่ีจัดทําเพ่ิมเติม 

 
คณะผูวิจัยไดทดสอบ ไดเพียงบางประเด็นเทาน้ัน เชน การทดสอบความสมบูรณของคํา

บรรยายขอมูล (Completeness Test) และ การทดสอบความเปนไปไดสูงท่ีสุดของภาวะรากซํ้าของคํา
บรรยายขอมูล (Maximum Occurance Test) ซ่ึงพบวามีความถูกตองและครบถวนถึงแมวาความ
เปนไปไดในการตรวจสอบขอกําหนดท้ังหมดจะมีโอกาสหลุดรอดหรือผิดพลาดของผูทดสอบในบาง
ขอกําหนดก็ตาม โดยภาพรวมท้ังหมดถือไดวามีความครบถวน และในบางการทดสอบเชิงนิยามท่ี
เปนไปไดยากในการทดสอบคือ การทดสอบความถูกตองของชนิดขอมูลในคําบรรยายขอมูล (Data 
Type Test) และ การทดสอบความถูกตองของขอบเขตที่ระบุของคําบรรยายขอมูล (Domain Test) ท่ีมี
ความจําเปนจะตองศึกษาลงไปในระบบฐานขอมูลและการเขียนโปรแกรมของโปรแกรม Metadata 
Editor น้ัน  

 
ในประเด็นเรื่องขอเสนอแนะเก่ียวกับโปรแกรม Metadata Editor สามารถแบงเปนประเด็นท่ี 

สําคัญตอการพัฒนาไดดังน้ี 
1) ภาพรวมของโปรแกรม Metadata Editor ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศปจจุบันและอนาคต  
ในทางปฏิบัติน้ัน โปรแกรมแบบ Desktop Application จะเหมาะสมกับกลุมผูใชงานบางกลุม 

ขณะท่ี Web Application ก็จะเหมาะสมกับผูใชงานอีกกลุมหน่ึงเชนกัน ซ่ึงท้ัง 2 กลุมน้ีจะมีผูใชงานที่
ซอนทับกันอยู(Overlap) ดังน้ันการระบุวา Metadata Editor แบบใดเหมาะสมท่ีสุดน้ันคงจะไม
สามารถระบุไดอยางชัดเจน 

โปรแกรม Metadata แบบ Desktop Application น้ันเหมาะกับกลุมผูใชงานท่ีเปนผูผลิต 
ผูจัดทําแกไข และผูใหบริการขอมูล ท่ีควรจะตองจัดทําคําบรรยายขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง
ไปพรอมๆกับการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ และการมีเครื่องมือสําหรับจัดทําคําบรรยายขอมูลท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ซ่ึงสวนใหญจะเปนโปรแกรมแบบ Desktop Application) จะเปนสวน
หน่ึงท่ีทําใหขอมูลภูมิสารสนเทศมีคําบรรยายขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองและนําไปใชประโยชนได
ตอไป 

ในขณะท่ีมุมมองของผูใชงานท่ีมิใชเปนผูผลิต และผูใหบริการขอมูล ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของ
กลุมน้ีเปนผูใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือผูสรางสรรผลงานตอจากขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรจะมีคํา
บรรยายขอมูลมากอนหนาน้ีแลว  ดังน้ันการใชงานโปรแกรม Metadata แบบ Desktop Application 
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อาจจะไมมีความจําเปน และจะพบวามีขอเสียในหลายประการตอกลุมผูใชงานกลุมน้ี เชน การใชงาน
จะตองใชงานไดกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งเทาน้ันและการติดตั้งก็นับวาเปนเร่ืองท่ียุงยากตอการ
เขาถึงคําบรรยายขอมูล (Entry Barrier) ดังน้ันแนวคิดเร่ือง Web Application ท่ีทดแทน Desktop 
Application ในบางสวนท่ีไมมีความซับซอน ใหไปใชงานผานระบบเครือขายโดยท่ีใชทรัพยากร
รวมกันนาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศในการระบุคําบรรยาย
ขอมูลตอไป 

เมื่อพิจารณาถึงกลุมผูใชงานเปาหมายที่ใชงานโปรแกรม Metadata Editor ของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปจจุบันท่ีเปนแบบ Desktop Application พบวาทาง
สํานักงานฯมีความตองการใหกลุมผูใชงานเปนกลุมผูผลิต และผูใหบริการขอมูล เปนผูจัดทําคํา
บรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศซึ่งนาจะถูกตองตามหลักการใชงาน และในขณะเดียวกัน โปรแกรม 
Metadata Editor ก็ไดถูกสงเสริมใหใชงานในกลุมของผูใชท่ัวไป(กลุมผูใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศ) 
เชนกัน  

คณะผูวิจัยพบวา การสงเสริมการใชงานโปรแกรม Metadata Editor ใหแกกลุมผูผลิต ผู
ใหบริการขอมูล รวมท้ังกลุมผูใชงานท่ัวไปเปนไปไดอยางลําบาก และใชระยะเวลานานในการทํา
ความเขาใจตอโปรแกรม หรืออาจจะกลาวไดวาผูใชงานจะตองใชความพยายามในการเรียนรู ทําความ
เขาใจกับโปรแกรม  เม่ือกลับไปดูสภาพของปญหากอนหนาน้ีจะพบวาความสําเร็จของการใชงาน
โปรแกรม Metadata Editor มิใชอยูท่ีโปรแกรม แตเปนการรับรู ความเขาใจมาตรฐาน และการเล็งเห็น
ประโยชน รวมไปถึงการตระหนักในความสําคัญของมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  

ปจจุบันสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไดพัฒนาโปรแกรม Metadata 
Editor เพ่ิมขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนการสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ 
โดยที่อยูบนพ้ืนฐานของ FAO GeoNetwork (ระบบ Catalog Service on Web, Metadata Editor) ท่ี
อาจจะเปนอนาคตของมาตรฐานคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศไทย  

 
2) ประเด็นเรื่องการใชงานโปรแกรม Metadata Editor  
ในสวนของการใชงานน้ันคงจะยากท่ีจะประเมินออกเปนเชิงตัวเลขได แตผูวิจัยไดประเมิน

การใชงานบนพ้ืนฐานความเขาใจจากมาตรฐานขอมูลสูการใชงานโปรแกรม Metadata Editor 
ซ่ึงสามาถอธิบายไดดังน้ี 

- ภาษาและคําบรรยาย 
การจัดทําโปรแกรม Metadata Editor ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษในสวน
ของช่ือคําบรรยายขอมูล และใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนคําอธิบาย
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ความหมายของคําบรรยายขอมูลน้ันแทน เชน MD_Format ท่ีเปนชื่อของ 
Class ใหทดแทนดวย Short Name ในโปรแกรม และควรใช Tool Tips, 
Hints, Help ในการอธิบาย Class น้ันใหมีความเขาใจอยางชัดเจนท้ัง
ภาษาไทยและอังกฤษดังภาพ  (โปรแกรม Metadata Editor อธิบายไววา 
รูปแบบขอมูล) 
 

ภาพท่ี 3-44 ตารางอธิบาย MD_Format ในภาคภาษาอังกฤษ 
 

- การตีความหมายและการเขาถึง 
การแปลความหมายภาษา UML จากมาตรฐานไปสูการใชงานโปรแกรม 
Metadata Editor มีความจาํเปนตอผูใชงานโปรแกรมเปนอยางมาก 
โปรแกรม Metadata Editor ในอดีตน้ันไมไดใหความสนใจตอในการเขาถึง
สวนประกอบตางๆของคําบรรยายขอมูลซ่ึงเปนส่ิงหน่ึงท่ีกอใหเกิดความ
สับสนในการใชงาน ไมทราบถึงตําแหนงของการคําบรรยายน้ันซ่ึงหมายถึง
ไมทราบถึงความจําเปนของการระบุคาํบรรยายขอมูลชุดน้ัน  

ภาพท่ี 3-45 UML Diagram ของ Class EX_GeographicExtent 
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ภาพท่ี 3-46 คําบรรยายขอมูลท่ีถูกสรางข้ึนบนโครงสราง UML Diagram ของภาพท่ี ภาพที่ 
3-45 บนโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. 

 
ภาพท่ี 3-47 คําบรรยายขอมูลท่ีถูกสรางข้ึนบนโครงสราง UML Diagram ของภาพท่ี ภาพที่ 

3-45 บนโปรแกรม GeoNetwork - THAI SDI ของ สทอภ. 
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จะเห็นไดวาการแปลความหมายของแผนภาพ UML สูโปรแกรม Metadata 
Edi tor  มีผลตอความเขาใจและการคนหาคําบรรยายขอมูลชุดน้ัน 
ซ่ึงโปรแกรม GeoNetwork – THAI SDI มีโครงสรางการจัดเก็บท่ีแสดงเปน
ขั้น ลําดับศักยท่ีสามารถตีความและจับคูไดชัดเจนกวาโปรแกรม Metadata 
Editor แบบ Desktop Application ท่ีใชการแสดงแบบตนไม (เปนลําดับศักย
และถูกตองตามแผนภาพ UML เชนกัน) 
 

- การระบุถึงขอมูลภูมิสารสนเทศแบบ Online Resource  
การระบุขอมูลหมายถึงชุดคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีสามารถระบุ 
หรือบงชี้ไปท่ีตําแหนงของขอมูลภูมิสารสนเทศได ท้ังในรูปแบบของ 
Downloadable และ Web Service  ซ่ึงในประเด็นการใชงานคําบรรยาย
ขอมูลน้ันการบงช้ีไปถึงขอมูลไดงายเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูใชงานคํา
บรรยายขอมูลรูสึกวาขอมูลภูมิสารสนเทศและคําบรรยายขอมูลน้ันอยู
ดวยกันเสมอ(Data Integrated)  ในการใชงานโปรแกรม Metadata Editor ท่ี
เปนแบบ Desktop Application น้ันมีรูปแบบการเขาถึงขอมูลภูมิสารสนเทศ
ท่ีดีเชนกันเพียงแตแตขาดความหลากหลายของขอมูลท่ีเปนแบบ Online 
Resource เม่ือเปรียบเทียบกับ โปรแกรม GeoNetwork – THAI SDI  
 

- การแลกเปล่ียนระหวางมาตรฐาน 
ภายใตโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับผิดชอบน้ันเปนโครงการศึกษา
มาตรฐานในกลุมของ Geographic Information Encoding Standard ซ่ึงเปน
การบรรยายถึงตัวขอมูลท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันไดเพ่ือสนับสนุนกลุม 
Geographic Information Service Standard ดังน้ันการผลิตคําบรรยายขอม ูล
ภูมิสารสนเทศท่ีอยูในสภาพท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดจึงเปนแนวทางท่ี
ถูกตอง ในประเด็นการใชงานโปรแกรม  Metadata Editor ท่ีพบคือ 
เมื่อตองการสงขอมูลคําบรรยายออกจากโปรแกรมที่เปนไปตามมาตรฐาน 
I S O  1 9 1 1 5  โ ด ย ต อ ง ก า ร แ ป ล ง สู ม า ต ร ฐ า น  I S O  1 9 1 3 9 
ท่ีใชเปนมาตรฐานคําบรรยายขอมูลภูมิสารสเทศเพ่ือการแลกเปล่ียน ยัง
พบวามีบางชุดคําบรรยายท่ีไมสามารถแปลงเขาสูมาตรฐาน ISO 19139 
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ไดอยางถูกตอง (อาจจะตองปรับปรุงการเขียน XSLT เพ่ือการสงออกเปน 
XML เพ่ิมเติม) 
 

- การเขาถึงคาํบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
โปรแกรม  Me ta da ta  Ed i to r  ท่ี เปนแบบ  De sk top  App l i c a t ion 
น้ันมีจุดดอยคือ  การใชงานรวมกัน  การเขา ถึงคําบรรยายขอมูลภูมิ
สารสนเทศจากผูใชงานภายนอก ถึงแมวาการสงออกขอมูลสามารถทําได
ในรูปแบบของภาษา XML ก็ตาม แตผูใชงานจากภายนอกไมสามารถเขาถึง
เน้ือหาคําบรรยายไดอยางงาย เชนการคนหา เปนตน ในขณะท่ีการนําคํา
บรรยายขอมูลไปสู Web Application จะสามารถทําใหผูใชงานสามารถ
เขาถึงคําบรรยายขอมูลไดอยางงายมากกวา ท้ังน้ีมิไดหมายถึง โปรแกรม 
Metadata Editor ท่ีเปนแบบ Web Application จะดีหรือมีประโยชนมากกวา
แตอยางใด 
 

- การปรับปรุงขอกําหนดใหถูกตองตามมาตรฐานท่ีไดรับการปรับปรุง
โปรแกรม Metadata Editor ท้ังในสวนของ Desktop และ Web Application 
ควรไดรับการดูแลและปรับปรุงใหทันตอการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานท่ี
ประกาศออกมาใหม เชน ในป 2006 มาตรฐาน ISO 19115:2003 ไดจัดพิมพ
มีขอแกไขทางดานเทคนิคออกมาในเอกสารชื่อวา Geographic information 
– Metadata – Technical Corrigendum 1 ท่ีมีการแกไขขอกําหนดบางเร่ือง
และสงผลตอมาตรฐาน ISO 19115 และ ISO 19139  ดังน้ันการปรับปรุง
โปรแกรมจึงเปนส่ิงท่ีตองใหความสนใจ และ โปรแกรม Meatadata Editor 
ก็ควรจะระบุใหเห็นอยางเดนชัดวามีความสอดคลองหรือไดตามมาตรฐาน
ชุดใด และ ปใด เปนตน 
 

คณะผูวิจัยไดประเมินโปรแกรม Metadata Editor ของของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีใชอยูในปจจุบันและ ในอนาคตท่ีอยูบนพ้ืนฐานโครงสราง
ของ FAO GeoNetwork ในลักษณะการเปรียบเทียบจากการใชงานทั้ง 2 โปรแกรม ในรูปแบบของการ
บรรยาย ซึ่งไมสามารถคลอบคลุมในทุกประเด็นได ในกรณีท่ีผูศึกษาเพ่ิมเติมพบขอผิดพลาดของ
การศึกษาประการใด คณะผูวิจัยขออภัยไวท่ีน้ีดวย 
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บทท่ี 4 
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

 
 

มาตรฐาน ISO/TS 19139 Geographic information – Metadata – XML schema 
implementation น้ันเปนการนํามาตรฐาน ISO 19115 Metadata ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีบรรยาย
คุณสมบัติขอมูลเชิงพ้ืนท่ี หรือขอมูลภูมิศาสตร ตามรูปแบบการนําเสนอของ ISO 19115 Metadata  

ในการศึกษามาตรฐาน ISO/TS 19139 Geographic information – Metadata – XML 
schema implementation มีความจําเปนตองนําเสนอมาตรฐานท่ี ISO 19139 มีความเก่ียวของดวย
เน่ืองจากตามธรรมชาติของการเขารหัสขอมูลดวยภาษา XML น้ัน จะตองอางอิงจาก namespace  
น้ันก็จะถูกเรียกใชมาจากมาตรฐานอ่ืนๆ ดังน้ันคณะผูวิจัยของนําเสนอมาตรฐานท่ีมีความเก่ียวของ
กับ ISO 19139 ดังน้ี (รายละเอียดพ่ิมเติมของการเรียกใชงานสามารถเรียกดูไดจากมาตรฐานในแต
ละชุดหรือศึกษาไดจากภาคผนวก ก ISO/TS 19139 Geographic information – Metadata – XML 
schema implementation ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

 
4.1 ISO 19115 Geographic Information – Metadata 

 
1. ขอบเขตมาตรฐานการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ 

มาตรฐาน ISO 19115: Metadata มีขอบเขตเน้ือหาของมาตรฐานเก่ียวกับการกําหนดแบบ
แผน (Schema) สําหรับการอธิบายดานสารสนเทศภูมิศาสตร (ขอมูล) และการบริการอื่นๆ 
(Services) โดยการอธิบายจะกําหนดรายละเอียดในเ ร่ืองของการระบุหรือจําแนกขอมูล 
(Identification) ขอบเขต (Extent)  คุณภาพ (Quality) แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and 
Temporal Schema) ระบบอางอิงตําแหนง (Spatial Reference) และการเผยแพร (Distribution) 
ขอมูลทางภูมิศาสตรเชิงตัวเลข (Digital) 

มาตรฐาน ISO 19115: Metadata น้ีมีมาตรฐานการกําหนดรูปแบบสวนตาง ๆ ซ่ึงเปนขอ 
กําหนดหรือขอบังคับสําหรับหัวขอ (Item) ของการอธิบายขอมูลตามโครงสรางของมาตรฐาน ได
แก  สวนหลัก (Mandatory) สวนท่ีเปนเง่ือนไข (Conditional) สําหรับองคประกอบของ Metadata ท่ี
เปนขอบังคับเปนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional) น้ันมขีอกําหนดไววาจะอธิบายหรือไมอธิบายก็ได 
เพราะสวนน้ีเปนสวนชวยสนับสนุนหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดใหกับ Metadata ของชุดขอมูลภูมิ
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สารสนเทศใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงขอมูลรายละเอียดในสวนน้ี ผูใชท่ีตองการรายละเอียด
ของชุดขอมูลเปนพิเศษเทาน้ันท่ีตองการ ตัวอยาง  เชน ขอมูลรายการของขอมูล  ประวัติความ
เปนมา และขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลเชิงลึก เปนตน โดยลักษณะของขอบังคับท้ัง  3  
ลักษณะน้ันมีท้ังในระดับของ Metadata Section, Metadata Entities และ Metadata Elements รวมถึง
การกําหนดคามากท่ีสุดของชุดคําตอบท่ีตองอธิบาย ซ่ึงสามารถท่ีจะประยุกตใชใหเหมาะสมกับข
อมูลในแตละรายการ เพ่ือใหสามารถอธิบายถึงท่ีมาของขอมูล ความสมบูรณของขอมูล การเขาถึงข
อมูล การโอนถายขอมูล และความเหมาะสมในการใชขอมูลเชิงตัวเลข (Digital) ท้ังน้ีการอธิบายขอมูล
ภูมิสารสนเทศตามโครงสรางน้ี ใชเพ่ือการอธิบายขอมูลทางภูมิศาสตรเชิงตัวเลข (Digital Geographic 
Data) เปนหลัก 
 
2. ลักษณะของการบังคับในการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศตามโครงสราง 

 
การอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศมีลักษณะเปนลําดับชั้นท่ีแยกยอยลงไปในรายละเอียด ตาม

หัวขอการอธิบาย เชน Metadata Section ท่ีประกอบดวย Metadata Entities และ Metadata Element 
หรือ Item    ตาง ๆ  ซึ่งในสวน Metadata Entities อาจประกอบไปดวยรายละเอียดท่ีเปน Metadata 
Entities ซอนอยูภายใน Entity น้ันๆ และ Metadata Element หรือ Item ตาง ๆ    ท่ีอยูในกลุมประเด็น
เดียวกันโดยลักษณะบังคับในการอธิบายขอมูล ท้ัง Metadata Section, Metadata Entities และ 
Metadata Element จะมีลักษณะของการบังคับอยู 3 ลักษณะไดแก  

1) สวนหลัก (Mandatory หรือ M) คือสวนท่ีบังคับไววาตองทําการอธิบาย  

2) สวนท่ีเปนเง่ือนไข (Condition หรือ C) เปนสวนท่ีจะตองอธิบายตามเง่ือนไขท่ีกํากับอยู  

3) สวนท่ีเปนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional หรือ O) ซ่ึงเปนสวนท่ีสามารถจะเลือกไดวา
จะทําการอธิบายหรือไมอธิบาย โดยการอธิบายในหัวขอ Optional จะชวยให
รายละเอียดของการอธิบายขอมูลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

การบังคับหรือเง่ือนไขในการอธิบายน้ีจะมีกํากับในทุกหัวขอ ท้ังในระดับท่ีเปน Metadata 
Section, Metadata Entity และ Metadata Element หรือ Item ตาง ๆ ของรายการขอมูลตามมาตรฐาน
การอธิบายขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สวนลําดับช้ันของระดับคุณภาพขอมูลภูมิสารสนเทศ 
สามารถอธิบายไดหลายระดับ โดยท่ัวไปรูปแบบและลักษณะการอธิบายของมาตรฐานการอธิบาย
ขอมูลน้ี จะรองรับกับการอธิบายรายละเอียดขอมูลในระดับ Dataset ซึ่งเปนข้ันพ้ืนฐานโดยมี
รูปแบบการอธิบายขอมูลท่ีไมซับซอนมากนัก         แตในระดับอื่นท่ีองคประกอบของการอธิบาย
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ขอมูลมีรายละเอียดมากข้ึน และซับซอนมากกวาระดับ Dataset  เชน ระดับขอมูลอรรถาธิบาย 
(Attribute Type) และรูปลักษณขอมูล (Feature Type) รวมทั้งในระดับลําดับชุดขอมูล (Dataset 
Series) ซ่ึงเปนระดับท่ีมีการอธิบายถึงคุณลักษณะของชุดขอมูล (Dataset) หลายชุดขอมูลแตมี
คุณลักษณะของขอมูลเบ้ืองตนใกลเคียงกัน ทําใหมีความซับซอนและมีรายละเอียดของการอธิบาย
มากกวา 

 
3.  รายละเอียดมาตรฐานการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ  

โดยมาตรฐาน ISO 19115: Metadata ของขอมูลภูมิสารสนเทศ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. สวนประกอบของ Metadata (Metadata Entity Set Information) เปนประวัติของ
สวน Metadata และสวนตาง ๆ ท่ีอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ  ประกอบดวย  รหัสแฟมขอมูล  ภาษา  
มาตรฐานรหัสภาษา  รหัสแฟมขอมูลท่ีเก่ียวของ  ระดับชั้นขอมูล  ช่ือระดับชั้นขอมูล  การติดตอ  
วันท่ีสรางขอมูล  ช่ือของมาตรฐาน  รุนมาตรฐานคําอธิบายขอมูล  ท่ีเก็บของขอมูลภูมิสารสนเทศ  
รูปแบบการแสดงขอมูล  รายละเอียดระบบพิกัดทางภูมิศาสตร  รายละเอียดองคประกอบเพ่ิมเติม
ของคําอธิบายขอมูล  ขอมูลชี้บงของขอมูล  คุณลักษณะของขอมูล  รายละเอียดการเผยแพรขอมูล  
รายละเอียดคุณภาพขอมูล  การอางอิงรายการแสดงขอมูล  ขอจํากัดการใชขอมูล  รูปแบบ
โครงสรางของโปรแกรมท่ีใช  และการบํารุงรักษาขอมูล 

2. ขอมูลช้ีบงของขอมูล  (MD_Identification) เปนรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลภูมิ
สารสนเทศ ประกอบดวยความเปนเจาของ เน้ือหาโดยยอและวัตถุประสงคในการใชขอมูล รวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกับผูจัดทําขอมูล สถานภาพของขอมูล   ผูติดตอ และแหลงท่ีมาขอมูล เปนตน  โดย
แบงเปนประเภทรายการได  7  ประเภทคือ   

 1)   รายการทั่วไป (General)  ประกอบดวย  ขอมูลอางอิง  บทคัดยอ  วัตถุประสงค  ผูมี
สวนรวม  สถานภาพ  จุดติดตอ  การปรับปรุงขอมูล  ขอมูลกราฟฟก  รูปแบบ
ขอมูล  คําสําคัญของขอมูล  แหลงท่ีมา  ขอจํากัดของขอมูล  การสรุปรายละเอียด  
คุณลักษณะขอมูล  รูปแบบขอมูล  รายละเอียดเชิงพ้ืนท่ี  ภาษา  มาตรฐานรหัส
ภาษา  ประเภทรายการขอมูล  คําอธิบายสวนประกอบระบบปฏิบัติการ  ขอบเขต  
รายละเอียดเสริม  และการบริการ   

 2) รายการขอมูลภาพตัวอยาง (BrowseGraphic  Information)  ประกอบดวย  
ขอมูลภาพ  ช่ือแฟมขอมูลภาพ  คําอธิบายแฟม    ขอมูลภาพ  และรูปแบบแฟม
ขอมูลภาพ   
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 3)   รายการคําสําคัญ (Keywords  Information)  ประกอบดวย  คําสําคัญ  ประเภทคํา
สําคัญ  และพจนานุกรมคําสําคัญ   

 4)   รายการนําเสนอขอมูล (Representative Fraction  Information)  ประกอบดวย  การ
นําเสนอขอมูล  และตัวหารมาตรสวน   

 5)   รายการความะเอียดของภาพ (Resolution Information)  ประกอบดวย  ความ
ละเอียดของภาพ  มาตราสวนเทา  และระยะทาง   

 6)   รายการความเหมาะสมสําหรับการใชงาน (Usage Information)  ประกอบดวย  
วิธีการใชงาน  การใชงาน  วันเวลาท่ีใชงาน  ขอจํากัดการใชงาน  และการติดตอ   

 7)   รายละเอียดการรวมขอมูล (Aggregate Information Information)  ประกอบดวย  
รายละเอียดการรวมขอมูล  คําอธิบายการรวมชุดขอมูล  รหัสของชุดขอมูลรวม  
ความสัมพันธชุดขอมูล  วัตถุประสงคชุด ขอมูล 

3. ขอจํากัดสําหรับการใชขอมูล  (MD_Constraints) รายละเอียดดานขอจํากัด ขอบังคับ 
เง่ือนไข หรือระเบียบดานกฎหมายในการเขาถึงและการใชขอมูล  เปนตน  โดยประกอบไปดวย  
ขอจํากัดของขอมูล  ขอจํากัดในการเขาถึง  ขอจํากัดในการใชงาน  ขอจํากัดอื่น ๆ  ขอจํากัดดาน
ความมั่นคง  ประเภทความลับของขอมูล  คําอธิบายดานความม่ันคง  มาตรฐานความลับ  และ
รายละเอียดเพ่ิมเติม   

4. คุณภาพของขอมูล (MD_DataQuality) เปนรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพของขอมูล ซ่ึง
อางอิงถึงแหลงท่ีมา  ความทันสมัย ความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูล    โดยแบงเปน
ประเภทรายการได  5  ประเภทคือ   

 1)   รายการทั่วไป (General)  ประกอบดวย ขอบเขต  รายงาน  ประวัติและความเปนมา   
 2)   ประวัติความเปนมา (Lineage Information) ประกอบดวย  การรายงานผล  ขั้นตอน 

ประมวลผลขอมูลและแหลงขอมูล   
 3)  รายละเอียดคุณภาพขอมูลเชิงปริมาณ (Data Quality Element Information)  

ประกอบดวย  คุณภาพขอมูลเชิงปริมาณ  ช่ือการตรวจสอบ  รหัสมาตรฐานการ
ตรวจสอบ  การอธิบายการตรวจสอบ  วิธีการประเมิน  คําอธิบายวิธีการประเมิน  
ขอมูลอางอิงการประเมิน  วันเวลาการประเมิน  ผลการประเมิน  ความสมบูรณของ
ขอมูล  ความสมบูรณของขอมูลท่ีมากเกินความจําเปน  ความสมบูรณของขอมูลท่ี
ขาดหายไป  ความถูกตองเชิงตรรกะ  ความสอดคลองทางแนวความคิด  ความ
ถูกตองเชิงตรรกะ/ถูกตองตามขอบเขต  ความถูกตองเชิงตรรกะ/ถูกตองตาม
รูปแบบ  ความถูกตองเชิงสัมพันธ  ความถูกตองเชิงตรรกะ/ถูกตองเชิงตําแหนง  
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ความถูกตองเชิงตําแหนง/โดยสมบูรณ  ความถูกตองเชิงตําแหนง/ถูกตองโดย 
ตําแหนงของกริด  ความถูกตองเชิงตําแหนง/ถูกตองโดยเทียบเคียง  ความถูกตอง
เชิงเวลา  ความถูกตองเชิงเวลา/มีความถูกตองของเวลา  ความถูกตองเชิงเวลา/ตรง
ตามชนิดขอมูล  ความถูกตองเชิงเวลา/ตามขอจํากัดของขอมูล  ความถูกตองของ
ขอมูลอรรถาธิบาย  ความถูกตองของขอมูลอรรถาธิบาย/ถูกตองตามการจําแนก  
ความถูกตองของขอมูลอรรถาธิบาย/ความถูกตองขอมูลท่ีไมใชเชิงปริมาณ  ความ
ถูกตองเชิงปริมาณ   

 4)   ผลการตรวจสอบ (Result Information)  ประกอบดวย  ผลการตรวจสอบของ
คุณภาพขอมูล  มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพขอมูล  ขอกําหนดมาตรฐาน  
คําอธิบายมาตรฐาน  ผลการตรวจสอบ  ผลลัพธเชิงปริมาณ  คาคุณภาพขอมูล  
หนวยคาขอมูล  ขอผิดพลาดทางสถิติ  คาขอมูล   

 5)   ขอบเขตการบรรยายขอมูล (Scope  Information)  ประกอบดวย  ขอบเขตขอมูล  
ประเภทของขอมูล  ขอบเขตขอมูล  คําอธิบายประเภทของขอมูล   

5. การปรับปรุงแกไขขอมูล  (MD_MaintenanceInformation) ระบุถึงขอบเขตและ
ระยะเวลาในการปรับปรุงแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอมูล  โดยแบงเปนประเภทรายการได  
2  ประเภทคือ   

 1)   รายการทั่วไป  (General)  ประกอบดวย  ความถ่ีในการรักษาและแกไขปรับปรุง  
วันแกไขปรับปรุงครั้งตอไป  ความถ่ีในการรักษาซ่ึงการกําหนดโดยผูใช  ประเภท
ขอมูลท่ีปรับปรุง  คําอธิบายขอบเขตการแกไขปรับปรุง  วิธีการปรับปรุงขอมูล  
และการติดตอ 

 2)   รายละเอียดขอบเขต (ScopeDescription Information)  ประกอบดวย  รายละเอียด
ขอบเขต  ขอมูลอรรถาธิบาย  ขอมูลคุณลักษณะ  ตัวอยางขอมูลคุณลักษณะ  
ตัวอยางขอมูลอรรถาธิบาย  ชุดขอมูล  และอ่ืนๆ 

6. รูปแบบการแสดงขอมูล  (MD_SpatialRepresentation) เปนรายละเอียดการนําเสนอ
รูปแบบและโครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  โดยแบงเปนประเภทรายการได  3  ประเภทคือ   

 1)   รายการท่ัวไป  (General)  ประกอบดวย  การนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  ขอมูลเชิง
พ้ืนท่ีแบบกริด  จํานวนมิติ  หนวยวัดของแกน  ลักษณะของPixel  คาตัวแปร  การ
ปรับแกความถูกตองทางภูมิศาสตร  การตรวจสอบคาพิกัด  คําอธิบายการ
ตรวจสอบคาพิกัด  คาพิกัดของ Pixel ตามมุม  คาพิกัดของ Pixel ตรงจุดศูนยกลาง  
ตําแหนงของ Pixel  การคํานวณคาพิกัด  ความสัมพันธระหวางมิติ  จุดควบคุมพิกัด  
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หมุดหลักพิกัด  คากําหนดทิศทางของแผนท่ี  คาตัวแปรระบุทิศทางของ Sensor  
พารามิเตอรท่ีอางอิงพิกัดทางภูมิศาสตร  สวนอางอิงพารามิเตอร  การนําเสนอ
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแบบ Vector  ระดับความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี  และขอมูลเชิงเรขาคณิต   

 2)   มิติของคําอธิบายขอมูล (Dimension Information)  ประกอบดวย  ชื่อมิติ  ขอบเขต
มิติ  และความละเอียด   

 3)   มิติของคําอธิบายขอมูล (Geometric Objects Information)  ประกอบดวย  ขอมูล
เชิงเรขาคณิต  ประเภทขอมูลเชิงเรขาคณิต  และจํานวนขอมูลเชิงเรขาคณิต 

7. ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร  (MD_ReferenceSystem) รายละเอียดเก่ียวกับระบบอางอิง
ท่ีอธิบายถึงรายละเอียดของขอมูลเพ่ือบอกใหทราบถึงระบบพิกัด รวมถึงระบบกริดและพ้ืนท่ี
หลักฐานท้ังทางราบและทางด่ิงของขอมูลพรอมคา Parameter ตาง ๆ ท่ีใชกับขอมูลชุดน้ัน ๆ  โดย
แบงเปนประเภทรายการได  6  ประเภทคือ   

 1)   รายการทั่วไป  (General)   ประกอบดวย  ชื่อการอางระบบพิกัด  การอางอิงระบบ
พิกัด  เสนโครงแผนท่ี  อิลีปซอยด  ดาตัม  คาพารามิเตอรอิลีปซอยด  ชุด
คาพารามิเตอรเสนโครงแผนที่  การอางอิงเชิงพ้ืนท่ี  ช่ือระบบ  และขอบเขตระบบ
อางอิง   

 2) คาพารามิเตอรอิลีปซอยด (EllipsoidParameter Information)  ประกอบดวย  
คาพารามิเตอรอิลีปซอยด  ความยาวแกนหลัก  หนวยแกนหลัก  และอัตราสวน
ของอิลีปซอยด   

 3)   การระบุขอมูลอางอิง (Identifier Information)  ประกอบดวย  การระบุขอมูลอางอิง  
หนวยท่ีรับผิดชอบ  ระบุคาตัวอยางใน namespace  การอางระบบพิกัด  องคกรท่ี
รับผิดชอบ  และเวอรชั่น   

 4)   Oblique Line Azimuth Information  ประกอบดวย  กําหนดเสนศูนยกลางดวย
คาอซิมุธ  คามุมอซิมุธ  และลองจิจูดของจุดวัดอซิมุธ   

 5)   Oblique Line Point Information  ประกอบดวย  คาละติจูดของจุดบนเสนเฉียง  
และคาลองจิจูดของจุดบนเสนเฉียง   

 6)  คาพารามิเตอรของระบบการฉายแผนที่ (Projection Parameter Information)  
ประกอบดวย  คาพารามิเตอรระบบฉายแผนที่  โซน  เสนขนานมาตรฐาน  คา
ลองจิจูดของเสนเมอริเดียนกลาง  คาละติจูดของจุดตนกําเนิด  คาพิกัดตะวันออก  
คาพิกัดเหนือ  คาพิกัดเหนือใต  มาตราสวนท่ีเสนศูนยสูตร  ความสูงของจุดฉาย
เหนือพ้ืนดิน  ลองจิจูดของจุดศูนยกลางการฉายแผนท่ี  ละติจูดของจุดศูนยกลาง
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การฉาย แผนที่  มาตราสวนท่ีเสนศูนยกลาง  มาตราสวนท่ีจุดกําเนิดของระบบ
พิกัด  การอธิบายคาพารามิเตอรของเสนอซิมุธ  และการอธิบายคาพารามิเตอรของ
จุดเสน 

8. คุณลักษณะของขอมูล  (MD_ContentInformation) เปนการกําหนดรูปแบบรายการ
ของขอมูล (Feature Catalogue) ตามรูปแบบขอมูลตาง ๆ  โดยแบงเปนประเภทรายการได  2  
ประเภทคือ   

 1)   รายการท่ัวไป  (General)   ประกอบดวย  รายการขอมูลคุณลักษณะ  การระบุ
รายการขอมูลคุณลักษณะ  ภาษาในการจัดทํา Feature Catalogue  การระบุขอมูล
คุณลักษณะในชุดขอมูล  ประเภทขอมูลคุณลักษณะ  การอางอิงขอมูลคุณลักษณะ  
ขอมูลประเภทแบบ Coverage  การบรรยายขอมูลอรรถาธิบาย  ประเภทขอมูล  คา
ปริมาณ Band  การอธิบายขอมูลภาพ  คามุมขอมูลภาพ  คามุมอซิมุธของ
ขอมูลภาพ  สภาวะขอมูลภาพ  รหัสคุณภาพขอมูลภาพ  ปริมาณเมฆ  รหัสท่ีผูผลิต
ขอมูล  จํานวนการบีบอัดขอมูลภาพ  การปรับแก Triangulation  การปรับแก 
Radiometry  การปรับแก Camera  การปรับแกความผิดรูปของฟลม  และการ
ปรับแกความเบี่ยงเบนของเลนส   

 2)   รายการทั่วไป (Range Dimension Information)  คาพารามิเตอรของขอมูลในแตละ
ขนาดชวง Cell  หมายเลขความยาวชวงคล่ืน  การอธิบายคาของชวง Cell  ความ
ยาวชวงคลื่น  คาสูงสุดของความยาวชวงคล่ืน  คาตํ่าสุดของความยาวชวงคล่ืน  
หนวยความยาวชวงคลื่น  คาสะทอนกลับความยาวชวงคล่ืน  และคาความจุขอมูล  
มาตราสวน 

9. มาตรฐานการแสดงขอมูล  (MD_PortrayalCatalogue) เปนการกําหนดมาตรฐานใน
การแสดงขอมูล ซ่ึงอธิบายรายละเอียดการอางอิงถึงรายการขอมูลท่ีตองการนําเสนอ  ประกอบดวย  
การอางอิงมาตรฐาน 

10. รูปแบบการเผยแพรขอมูล  (MD_Distribution) เปนรายละเอียดในการจําหนายหรือ
เผยแพรขอมูล ขั้นตอนในการติดตอ รูปแบบท่ีใช และส่ือในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการเผยแพร  โดย
แบงเปนประเภทรายการได  6  ประเภทคือ   

 1)   รายการท่ัวไป  (General)  ประกอบดวย  รูปแบบการเผยแพรขอมูล  ผูเผยแพร
ขอมูล  และการสงผานขอมูล   
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 2) การสงผานขอมูล (Digital Transfer Options Information) ประกอบดวย                        
การสงผานขอมูล  สวนประกอบของขอมูล  ขนาดของขอมูล  การเช่ือมโยงขอมูล
แบบ Online  และส่ือในการเผยแพรขอมูล   

 3)  ผูเผยแพรขอมูล (Distributor Information) ประกอบดวย ผูเผยแพรขอมูล การติดตอ
ผูเผยแพรขอมูล  คําแนะนําการใชขอมูล  รูปแบบการเผยแพรขอมูล  และการ
สงผานขอมูล   

 4)   รูปแบบการเผยแพรขอมูล (Format Information) ประกอบดวย  รูปแบบการบันทึก
ขอมูล  ชื่อรูปแบบ  รุนของรูปแบบ  การปรับปรุงรูปแบบ  คุณลักษณะของรูปแบบ  
ข้ันตอนการอานขอมูล  และการจัดรูปแบบผูเผยแพรขอมูล   

 5)  ส่ืออุปกรณในการเผยแพรขอมูล (Medium Information)  ประกอบดวย  ส่ือหรือ
อุปกรณในการเผยแพรขอมูล  ชื่อส่ือบันทึกขอมูล  ความหนาแนนการบันทึก
ขอมูล  หนวยความหนาแนน  รายการของขอมูล  วิธีการบันทึกขอมูล  และ
ขอจํากัดการใชส่ือ   

 6)  คาบริการในการส่ังขอมูล(Standard Order Process Information)  ประกอบดวย  
คาบริการในการส่ังขอมูล  คาธรรมเนียม  วันเวลาส่ังขอมูล   คําแนะนําการ
ใหบริการ   และระยะเวลารับขอมูล 

11. รูปแบบโครงสรางของโปรแกรม (MD_ApplicationSchema) เปนรายละเอียดเก่ียวกับ
ชนิดของขอมูล ขอกําหนดเง่ือนไข โครงสราง และความสัมพันธตาง ๆ ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมดน้ี
เปนสวนท่ีชวยสนับสนุนหรือเพ่ิมรายละเอียดใหกับ Metadata ของขอมูลภูมิศาสตรใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงแบงเปนขอมูลโครงสรางของโปรแกรม  ชื่อ Application Schema  ภาษาท่ีใช
กับชุดขอมูล  รูปแบบภาษา  รหัสมาตรฐานแอสกี  มาตรฐานการแสดงภาพ  ชุดซอฟตแวร  และ
รูปแบบการพัฒนาซอฟตแวร  โดยแบงเปนประเภทรายการได  2  ประเภทคือ   

 1)   รายการทั่วไป  (General)  ประกอบดวย  องคประกอบเพ่ิมเติมของ Metadata  การ
เชื่อมโยงขอมูล  และองคประกอบเพ่ิมเติม Metadata   

 2)   องคประกอบเพ่ิมเติม Metadata (Extended Element Information)  ประกอบดวย  
องคประกอบเพ่ิมเติม Metadata  ช่ือMetadata  ช่ือยอ  รหัสชุดขอมูล  คําจํากัดความ  
ประเภทขอมูล  เง่ือนไขของขอมูล   ชนิดของขอมูล  คาคําตอบของขอมูล  
ขอบเขตของขอมูล  หัวขอการอธิบายขอมูล  และบทบาทขอมูล   

12. ขอบเขตพ้ืนท่ีและชวงเวลา  (EX_Extent) เปนขอมูลเก่ียวกับขอบเขตของขอมูล  
รายละเอียดท่ีสนับสนุนเพ่ือการอางอิงของขอมูล เชน ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี  ตําแหนงพิกัดทาง
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ภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี ขอบเขตดานเวลาท่ีใชอางอิงกับชุดขอมูล  โดยแบงเปนประเภทรายการได  3  
ประเภทคือ   

 1)  รายการท่ัวไป  (General)  ประกอบดวย  ขอบเขตพื้นท่ี และชวงเวลา  อธิบาย
ขอบเขตพ้ืนท่ี  ขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร  ขอบเขตดานเวลา  และขอบเขตดาน
ความสูง   

 2) ขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (GeographicExtent Information)  ประกอบดวย  
ขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร  ขอมูลครอบคลุมพ้ืนท่ี  ขอบเขตพ้ืนท่ี  คาพิกัด
ขอบเขตพ้ืนท่ี  คาพิกัดพ้ืนท่ีชุดขอมูล  คาพิกัดกรอบพ้ืนท่ีดานทิศตะวันตก  คาพิกัด
กรอบพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออก  คาพิกัดกรอบพ้ืนท่ีดานทิศใต   คาพิกัดกรอบพ้ืนท่ี
ดานทิศเหนือ  อธิบายขอบเขตพ้ืนท่ี  และรหัสของขอบเขตพ้ืนท่ี   

 3)  ขอบเขตดานเวลา(Temporal Extent Information) ประกอบดวย  ขอบเขตดานเวลา  
ชวงเวลาของขอมูล  ขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร  และขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี 

13. ขอมูลกลาวอางและผูรับผิดชอบ  (CI_Citation) หนวยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ 
พรอมรายละเอียดขอมูลสําหรับการติดตอ  โดยแบงเปนประเภทรายการได  7  ประเภทคือ   

 1)   รายการท่ัวไป  (General)  ประกอบดวย  ขอมูลอางอิง  ชื่อเร่ือง  ชื่อเรื่องยอ  วัน
เวลา  รุน  วันตีพิมพ  รหัสขอมูลอางอิง  หนวยงานรับผิดชอบ  รูปแบบการ
นําเสนอขอมูล  ลําดับชุดขอมูล  ขอมูลอางอิงอื่น ๆ  เลขมาตรฐานสากลของ
หนังสือ  เลขมาตรฐานสากลของชุดหนังสือ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  ช่ือบุคคล  
ช่ือหนวยงาน  ตําแหนงผูรับผิดชอบ  ขอมูลการติดตอ  และบทบาทของหนวยงาน   

 2)  ท่ีอยูสําหรับการติดตอ (Address Information)  ประกอบดวย  ท่ีอยูสําหรับการ
ติดตอ  ท่ีอยู  เมือง  รัฐหรือจังหวัด  รหัสไปรษณีย  ประเทศ  และอีเมลล   

 3)  ขอมูลสําหรับการติดตอ (Contact Information)  ประกอบดวย  ขอมูลสําหรับการ
ติดตอ  หมายเลขโทรศัพท  ท่ีอยู  การเชื่อมโยงขอมูล   ชั่วโมงใหบริการ  และ
วิธีการติดตอ   

 4)  การอางอิงวันเวลา (Date Information)  ประกอบดวย  การอางอิงวันเวลา  วันเวลา
ของขอมูล  และลักษณะวันเวลา   

 5)  การเช่ือมโยงแบบ on-line  (Online Resource Information)  ประกอบดวย  การ
เชื่อมโยงติดตอ  โปรโตคอล  ชื่อ Profile  ชื่อเว็บไซต  รายละเอียดเว็บไซต  และ
รูปแบบการแสดงขอมูล   
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 6)  ลําดับชุดขอมูล (Series Information)  ประกอบดวย  ชื่อลําดับชุดขอมูล  เอกสาร
ประกาศ  และรายละเอียดเอกสาร   

 7)  โทรศัพท (Telephone Information)  หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขโทรสาร  และ
หมายเลขโทรสาร 

 
ตารางท่ี 4-1  รายการหลักสําหรับการอธิบายชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ (Core Metadata) 
Dataset title (M) 
(MD_Metadata>MD_Identification.citation> 
CI_Citation.title) 

Spatial representation type (O) 
(MD_Metadata > 
MD_DataIdentification.spatialRepresentationType) 

Dataset reference date (M) 
(MD_Metadata>MD_Identification.citation > CI_Citation> 
CI_Date.date and CI_dateType) 

Reference system (O) 
(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem) 

Dataset responsible party (O) 
(MD_Metadata > MD_Identification.pointOfContact 
>CI_ResponsibleParty) 

Lineage statement (O) 
(MD_Metadata > DQ_DataQuality > 
LI_Lineage.statement) 

Geographic location of the dataset (by four coordinates or 
by geographic identifier) (C) 
(MD_Metadata>MD_DataIdentification.geographicBox or 
MD_DataIdentification.geogrphicIdentifier) 

On-line resource (O) 
(MD_Metadata > MD_Distribution > 
MD_DigitalTransferOption.onLine > 
CI_OnlineResource) 

Dataset language (M) 
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.lauguage) 

Metadata file identifier (O) 
(MD_Metadata.fileIdentifier) 

Dataset character set (C) 
(MD-MetadataMD_DataIdentification.characterSet) 

Metadata standard name (O) 
(MD_Metadata.metadataStandardName) 

Dataset topic category (M) 
(MD_Metadata>MD_DataIdentification.topicCategory) 

Metadata standard version (O) 
(MD_Metadata.metadataStandardVersion) 

Spatial resolution of the dataset (O) 
(MD_Metadata > 
  MD_DataIdentification.spatialResolution > 
MD_Resolution.equivalentScale or 
MD_Resolution.distance) 

Metadata language (C) 
(MD_Metadata.language) 

Abstract describing the dataset (M) 
(MD_Metadata > MD_Identification.abstract) 

Metadata character set (C) 
(MD_Metadata.characterSet) 

Distribution Format (O) Metadata point of contact (M) 
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(MD_Metadata > MD_Distribution > MD_Format.name 
and MD_Format.version) 

(MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty) 

dditional extent information for the 
ataset (vertical and temporal) (O) 

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent >EX_Extent) 

Metadata date stamp (M) 
(MD_Metadata.dateStamp) 

 

ภาพท่ี  4-1  Core Metadata และ Metadata Hierarchy 
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ภาพท่ี 4-2 Metadata Entity Set Information  
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ภาพท่ี 4-3 Identification Information 



 
 
 
 
มาตรฐานที่เก่ียวของ  169 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

ภาพท่ี 4-4 Constraint Information และ Data Quality Information: Class and Subclass 
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ภาพท่ี 4-5 Data Quality Information: Class and Subclass (ตอ) 

 
ภาพท่ี 4-6 Data Quality: Lineage Information 
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ภาพท่ี 4-7 Maintenance Information 
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ภาพท่ี 4-8 Spatial Representation Information  
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ภาพท่ี 4-9  Reference System Information  
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ภาพท่ี 4-10  Content Information  
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ภาพท่ี 4-11  Portrayal Catalogue Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-12  Distribution Information 
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ภาพท่ี 4-13 Application Schema Information 

 

 
ภาพท่ี 4-14  Extent Information 
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ภาพท่ี 4-15 Citation and Responsible Party Information 
 

ตารางท่ี 4-2 ความสัมพันธระหวางแบบจําลองภาษาUML กับ Data Dictionary 
UML Data Dictionary 

Package Section 
Generalized Class Entity 

Specified Class Entity 
Class Entity 

Attribute Element 
Association Element 
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คําอธิบายคํายอสําหรับท่ีใชในมาตรฐาน ISO 19115 
CI = Citation  IDL = interface Definition Language 
DQ = Data quality  OCL = Object Constraint Language 
DS = Dataset  SGML = Standard Generalized Markup Language 
EX = Extent  UML = Unified Modeling Language 
LI = Lineage  XML = Extensible Markup Language 
MD = Metadata  DTD = Document Type Definition 
RS = Reference System 

 
4.  พจนานุกรมมาตรฐานการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ (Metadata Package Data  Dictionaries) 

1. Name/ Role name (ชื่อคําอธิบายขอมูล) เปนช่ือรายการของ metadata ท่ีใชในการ
อธิบายขอมูล เชน MD_Identification 

2. Short Name (ช่ือยอรายการ) เปนช่ือยอของหัวขอท่ีใชในการอธิบายขอมูลเพ่ืองายตอ
การใชงาน เชน Identification ใชคํายอวา Ident 

3. Definition (ความหมายและคําจํากัดความ) เปนการอธิบายความหมายหรือคําจํากัด
ความเพ่ือเปนการทําความเขาใจใหตรงกันกับผูท่ีนําไปใชงาน 

4. Obligation / Condition (ขอกําหนดการอธิบายขอมูล) เปนการบอกถึงประเภทของ
ขอมูลวาขอมูลน้ัน ๆ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและความจําเปนท่ีตองใสคาหรือไม ซ่ึงจะใชคํายอ
ในการใสประเภทของขอมูล เชน M = Mandatory เปนประเภทขอมูลท่ีบังคับตองใสคาเพ่ือให
รายละเอียดของ Metadata น้ันสมบูรณและครอบคลุมในทุกหัวขอท่ีจําเปนตองอธิบาย เชน ชื่อเร่ือง 
ช้ันขอมูล และภาษาชุดขอมูล เปนตน 

4.1 สวนหลัก  (Mandatory หรือ M) เปนรายการสําหรับการอธิบายขอมูลท่ีบังคับตอง
ใสคาเพ่ือใหรายละเอียดของ Metadata น้ันสมบูรณและครอบคลุมในทุกหัวขอท่ีจําเปนตองอธิบาย 
เชน ชื่อเรื่อง    ชั้นขอมูล และภาษาชุดขอมูล เปนตน 

4.2 สวนท่ีเปนเงื่อนไข (Condition หรือ C) เปนรายการสําหรับการอธิบายขอมูลท่ีมี
เง่ือนไข  โดยอธิบายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว แตจําเปนตองใสคาหากสามารถประยุกตใชไดกับชุด
ขอมูลท่ีกําลังอธิบายอยู 
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4.3 สวนท่ีเปนทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional หรือ O) เปนรายการสําหรับการอธิบาย
ขอมูลท่ีจะอธิบายหรือไมอธิบายก็ได เพราะเปนรายละเอียดขอมูล สวนน้ันจะเปนขอมูลเสริมท่ีทํา
ให Metadata มีความสมบูรณมากข้ึน  

5. Maximum occurrence (คามากท่ีสุด) เปนการบอกรายละเอียดคาท่ีสามารถมีไดของตัว
ขอมูล   

6. Data type (ชนิดขอมูล) บงบอกถึงชนิดของขอมูลวาเปน Class, Association, Character 
String เปนตน  

Character String   ขอมูลท่ีเปนตัวอักษร 

Integer   ขอมูลท่ีเปนคาตัวเลขจํานวนเต็ม 

Real   ขอมูลท่ีเปนคาตัวเลขจริง 

Date Time  ขอมูลท่ีเปนวันท่ีและเวลา 

  Boolean  ขอมูลท่ีเปนเลขฐานสอง 

7. Domain (ขอบเขตขอมูล) เปนการอางอิงแหลงท่ีอยูของขอมูล 
 
5. ขอบเขตขอมูลท่ีอางอิงมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

1. Date and Date Time information 

การอธิบายขอมูลท่ีเปนวันท่ี (Date) น้ัน ตองอธิบายตามรูปแบบ (yyyy-mm-dd) ซ่ึงใหใสป 
เดือน วันท่ี สวนการอธิบายขอมูลท่ีเปน Date Time ซ่ึงเปนการรวมท้ังวันและเวลา ซ่ึงการอธิบาย
เวลาน้ันใหอธิบายเปน ชั่วโมง นาทีและวินาที โดยรายละเอียดของการอธิบายวันท่ีและเวลาน้ันมีอยู
ในเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 Conceptual Schema 
 

2. Distance, angle, measure, number, record, record Type, scale and UomLength 
information 

Distance: การอธิบายขอมูลท่ีเก่ียวกับระยะทางดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103.  
Angle: การอธิบายขอมูลท่ีเก่ียวกับมุม ใหอธิบายเปนรัศมี (Radians) หรือเปนองศา และดู

ไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  
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Measure: การอธิบายขอมูลท่ีเก่ียวหนวยการวัดใหอธิบายตามหนวย ตามมิติ ตามปริมาณ
ของขอมูล และดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  

Record: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  
Record Type: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  
Scale: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  
UnitOfMeasure: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103  
UomLength: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 

 
3. Feature type, property type, and attribute type information 
GF_AttributeType: สารสนเทศเก่ียวกับช้ันขอมูล Attribute ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO 

19109 
GF_FeatureType: สารสนเทศเก่ียวกับชนิดของ Feature ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO 

19109 
GF_PropertyType: สารสนเทศเก่ียวกับชนิดของคุณสมบัติ ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน  ISO 

19109 
 
 
4. Period Duration and temporal primitive information 
TM_PeriodDuration: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 
 
5. Point and Object information 
GM_Point: เปนลักษณะท่ีไมมีมิติ ใชแสดงตําแหนงท่ีต้ัง ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO 

19107 
GM_Object: เปนวัตถุท่ีใชจําแนกประเภทขอมูลเชิงเรขาคณิต ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน 

ISO 19107 
 

6. Set and Sequence information 
Set: เปนขอบเขตของวัตถุซ่ึงแตละวัตถุจะแสดงในการจัดเก็บเพียงหน่ึงคร้ังเทาน้ัน ไมมี

การกําหนดลําดับวัตถุในชุดขอมูล ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 
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 Sequence: การจัดลําดับขั้นตอนจะอางอิงจากลําดับการจัดเก็บขอมูล ดูไดจากเอกสาร
มาตรฐาน ISO/TS 19103 

 
7. Type name information 
Attribute Name: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 
Generic Name: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 
Member Name: ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO/TS 19103 
 
8. Vertical datum information 
SC_VerticalDatum: การอธิบายพ้ืนหลักฐานทางด่ิงของคาระดับ เชน EGM96, MSL 

(Mean Sea Level) ดูไดจากเอกสารมาตรฐาน ISO 19111 
 

6. รายการรหัสขอมูล 
 

1. CI_DateTypeCode   
เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับชวงเวลาหรือแนวทางท่ีชุดขอมูลสามารถนําไปใชงานได  

2. CI_OnlineFunctionCode 
ลักษณะการใหบริการ 

3. CI_PresentationFormCode 
รูปแบบของขอมูล 

4. CI_RoleCode 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

5. DQ_EvalutionMethodTypeCode 
รูปแบบของวิธีการประเมินคาคุณภาพของชุดขอมูล 

6. DS_AssociationTypeCode 
ความสัมพันธระหวางชุดขอมูลและชุดขอมูลรวม 

7. DS_InitiativeTypeCode 
วัตถุประสงคของการจัดทําชุดขอมูล 

8. MD_CellGeometryCode 
ลักษณะของ Pixel 
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9. MD_CharacterSetCode  
กลุมรหัสตัวอักษร ท่ีเปนตัวบงชี้ทรัพยากร 

10. MD_ClassifitionCode 
ประเภทความลับของขอมูล 

11. MD_CoverageContentTypeCode 
เจาะจงประเภทขอมูลท่ีแสดง 

12. MD_DataTypeCode  
DatatypeCd data type of element or entity 

13. MD_DimensionNameTypeCode 
รายละเอียดเก่ียวกับมิติของขอมูล 

14. MD_GeometricObjectTypeCode 
ชนิดและจํานวนของวัตถุเชิงพ้ืนท่ี 

15. MD_ImagingConditionCode 
รหัสท่ีบงบอกสภาพแวดลอมท่ีอาจมีผลตอภาพ 

16. MD_KeywordTypeCode 
ขอความสําคัญท่ีใชในการรวมกลุมคํา 

17. MD_MaintenanceFrequencyCode 
รหัสความถ่ีในการปรับปรุงและบํารุงรักษา 

18. MD_MediumFormatCode 
วิธีการเขียนส่ือ 

19. MD_MediumNameCode 
ชื่อส่ือ 

20. MD_ObligationCode 
ขอบังคับหรือขอตกลงในการอธิบายขอมูล 

21. MD_PixelOrientationCode 
ตําแหนง Pixel ท่ีตรงกับตําแหนงบนโลก 

22. MD_ProgressCode 
สถานภาพของชุดขอมูล หรือความกาวหนาในการดําเนินงาน 

23. MD_RestrictionCode 
ขอกําหนดของการเขาถึงแหลงขอมูลหรือใชขอมูล 
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24. MD_ScopeCode 
ลําดับศักยของขอมูลท่ีกําหนดโดยขอบเขต 

25. MD_SpatialRespresentationTypeCode 
วิธีการท่ีใชเพ่ือแสดงสารสนเทศภูมิศาสตรในชุดขอมูล 

26. MD_TopicCategoryCode 
การระบุ/จําแนกระดับรูปแบบของชุดขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยในการจัดกลุมและคนหาขอมูล 

27. MD_TopologyLevelCode 
ระดับความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี 

 
7. รูปแบบการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 

การบันทึกขอมูล Metadata ตามรูปแบบของมาตรฐานการอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศน้ัน 
มีรายละเอียดท่ีตองทําการอธิบายตามหัวขอตางๆ ซ่ึงไดถูกกําหนดไวในการอธิบายขอมูลภูมิ
สารสนเทศ โดยขอกําหนดน้ันมีอยู 2 ประเด็น คือ 

1.  ลักษณะขอการบังคับซ่ึงเปนการกําหนดความสําคัญของแตละหัวขอในการอธิบาย
ขอมูล โดยมีรูปแบบที่กําหนดไว 3 ลักษณะ คือ M (สวนหลักบังคับอธิบาย) O (สวนท่ีเปนทาง
เลือก) และ C (สวนท่ีอธิบายตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ถาหัวขอใดมีลักษณะของการบังคับท่ีเปน M น้ัน
จะตองทําการอธิบายในหัวขอน้ันๆ เพ่ือใหรายละเอียดของการอธิบายขอมูลมีความสมบูรณ แต
กรณีท่ีหัวขอใดมีลักษณะของการบังคับเปน O  ก็สามารถอธิบายหรือไมอธิบายในหัวขอน้ันได ถา
ไมอธิบายในหัวขอท่ีเปน Metadata Entity น้ันๆ หัวขอยอยท้ังหมดที่ประกอบอยูภายใน Entity 
น้ันๆ ก็สามารถละเวนไวไมตองทําการอธิบาย โดยไม   ตองสนใจในลักษณะของการบังคับท่ี
กําหนดไวในแตละหัวขอยอย  แตถาเลือกท่ีจะอธิบายใน Metadata Entity น้ันแลว ก็ตองทําการ
อธิบายในแตละหัวขอยอยท่ีประกอบอยูภายใน Entity น้ัน โดยพิจารณาลักษณะการบังคับท่ีระบุใน
หัวขอน้ันประกอบในการอธิบายดวย 

2.  การกําหนดคาของคําตอบในแตละหัวขอหรือ “มีคาไดมากท่ีสุด” ดังท่ีไดกลาวไปแลวา
ลักษณะของการกําหนดคาของคําตอบในแตละหัวขอน้ัน ถาในหัวขอน้ันๆ มีคําตอบเดียวจะระบุเป
น “1 คา” ถามีไดมากที่สุด 2 คาจะระบุเปน “2  คา” แตถาหัวขอน้ันสามารถมีคาไดหลายคาจะระบุ
เปน “มากกวา 1 คา”  เปนตน 
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4.2  ISO 19136  Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language 
 
Geography Markup Language (GML) เปนมาตรฐานหน่ึงท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงาน

กลางท่ีชื่อวา Open Geospatial Consortium, Inc (OGC) ทําหนาท่ีศึกษากําหนดมาตรฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ  ตอมา OGC ไดผลักดันให GML เขาเปนมาตรฐานระหวางประเทศ ภายใตการพัฒนา
ของ ISO/TC211 และไดมีการเผยแพรอยางเปนทางการในป ค.ศ.2007 คือ ISO 19136: Geographic 
information/Geomatics – Geography Markup Language   โดยท่ีวัตถุประสงคหลักของมาตรฐาน 
GML เพ่ือตองการใหเปนรูปแบบการสงผานและการจัดเก็บขอมูลภูมิสารสนเทศแบบท่ีไมข้ึนอยูกับ
โปรแกรมทางดานการจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศใดๆ  

 
มาตรฐานระหวางประเทศไดใหคําจํากัดความของ XML Schema syntax ของภาษา GML 

และเง่ือนไขตางๆไวดังน้ี 
-  Open vendor-neutral framework แกคําอธิบายของ application schemas ของขอมูลเชิง

พ้ืนท่ีสําหรับการสง และการเก็บขอมูลของขอมูลเชิงภูมิศาสตรในรูปแบบของ XML 
- สนับสนุนความสามารถท่ีอธิบายเซตยอยของ GML framework  
- สนับสนุน  Application schemas  ของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีมีโดเมนที่เฉพาะและขอมูลสําหรับ

การส่ือสาร 
- สราง และบํารุงรักษาความเช่ือมโยง Application schemas และขอมูล 
- สนับสนุนการเก็บ และสงขอมูล Application schemas และขอมูล 
- เพ่ิมความสามารถขององคกรไปสู  Application schemas  ท่ีเก่ียวของกับขอมูลภูมิศาสตร

ท่ีสามารถใชรวมกัน 
 
GML เปนภาษาท่ีมีโครงสรางเชนเดียวกับ ภาษา XML กลาวคือเปนลักษณะ Tag ท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานของ W3C ในขณะเดียวกันก็เปนไปตามมาตรฐานขอกําหนดของ OGC ในครา
เดียวกัน เม่ือลงในรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงการเขารหัสขอมูลภูมิสารสนเทศของมาตรฐานท่ี
ควบคุมการใชงานภาษา GML น้ันตองพิจารณาถึงขอกําหนดบนมาตรฐาน ISO 19118 – 
Geographic Information – Encoding  

 
Geography Markup Language (GML) ไดถูกออกแบบมาเพ่ือสงผาน จัดเก็บ ขอมูลภูมิ

สารสนเทศ ท้ังในสวนท่ีเปนขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดในเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลท่ีไมสามารถอางอิงได



 
 
 
 
มาตรฐานที่เก่ียวของ  185 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

ในเชิงพ้ืนท่ี (spatial/nonspatial properties of geographic features) โดยท่ีภายใตเน้ือหาขอกําหนด
มาตรฐาน GML น้ันไดกลาวถึงรูปแบบความเปนไปไดท้ังหมดของวัตถุตางๆ ท่ีภาษา GML ได
อนุญาตใหผูพัฒนาโปรแกรมประยุกต ผูพัฒนาโปรแกรมทางดานระบบภูมิสารสนเทศ สามารถ
สราง เขียน อานได ซ่ึงเรียกวา GML Core Schema  

 
GML Core Schema เปนเสมือนผังตนแบบ วิธีการ ขอกําหนดตางๆในการสรางวัตถุขึ้นมา

ท่ีเปนท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลท่ีไมสามารถอางอิงไดในเชิงพ้ืนท่ี  ใน GML Core Schema 
ประกอบดวย Schema หลักอยูท้ังส้ิน 28 ชุดท่ีไดอนุญาตใหผูพัฒนาสามารถเลือกไปใชงานได เชน 
GML Base, Feature, Geometry, Topology, CRS, Coverage เปนตน สําหรับประเทศไทยนั้นได
เลือกแนวทางการกําหนด GML Profiles ท่ีมีคุณลักษณะเชนเดียวกันกับ GML Core Schema ไป
กอนในระยะแรก เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาความเปนไปไดในการใชงาน จัดทํา สราง และอาน
วัตถุตางๆ ท่ีภาษา GML ไดอนุญาตใหน้ันมีความเพียงพอตอการใชงานในประเทศ และยังไมพบ
รูปแบบการใชงานท่ีแตกตางไปจาก GML Core Schema 

 
4.3  ISO 19103 Geographic information – Conceptual schema language 

บรรยายถึงการรับ และการใชงานของ Conceptual Schema Language (CSL) เพ่ือใช
สําหรับพัฒนาแบบจําลองในการตีความหมาย หรือ Schema ใหแกขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงมาตรฐานจะ
เปนตัวกําหนดรูปแบบของ CSL เพ่ือระบุถึง Schema ท่ีชัดเจนท่ีมีความสามารถในเรื่องการ
แลกเปล่ียนขอมูล (interoperability service) ซ่ึงการนํา CSL ไปกําหนดลักษณะขอมูลเชิงพ้ืนท่ีก็เปน
จุดมุงหมายหน่ึงท่ีสําคัญในมาตรฐานชุด 191XX  

ในมาตรฐาน ISO19103 แบงออกเปนสองสวน คือ CSL ตองถูกเลือกนําไปใชใหตรงกับ
การเปนตัวแทนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึงการนํา UML และชนิดของขอมูล(บนพ้ืนฐานชนิดขอมูล
พ้ืนฐานของ ISO IDL)  และสวนท่ีสองเปนวิธีการ และการแนะนําเรื่องการนํา UML นํามาเปน
ตัวแทนขอมูลและจัดทําเปน Schema 

สําหรับมาตรฐาน ISO 19139 ไดอางถึง  ISO 19103 Geographic information – Conceptual 
schema language  ผานการใชงานของพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเรียกวา gco (Namespage:gco) 
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4.4 ISO 19107 Geographic information – Spatial schema 
เอกสารชุด ISO19107 ไดอธิบายถึงแนวคิดของ schema ท่ีไวบรรยายคุณลักษณะขอมูลเชิง

พ้ืนท่ี และขอมูลเชิงบรรยายตางๆ มาตรฐาน ISO19107 ไดกําหนด และอธิบายถึงวิธีการท่ีจะจําลอง 
และนําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงรวมถึง geometry และ topology ท่ีอางถึง
ระบบพิกัด และไดกลาวถึง data structure และ abstract type ตางๆ ในรูปแบบของ UML เพ่ือใชใน
การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรวมถึงการกําหนด และการคํานวนความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ีระหวาง
วัตถุ และการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีอื่น 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) 

สําหรับมาตรฐาน ISO 19107 Geographic information – Spatial schema ผานการใชงาน
ของพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเรียกวา gss (Namespage:gss) 

 
4.5 ISO 19108 Geographic information – Temporal schema 

Temporal schema เปนการกําหนดมาตรฐานที่บรรยายคุณลักษณะวัตถุเชิงพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องของเวลา โดยรวมถึง metadata และ feature attribute ของวัตถุ  มาตรฐานไดกลาวถึง 
element ท่ีใชบรรยายคุณลักษณะตางๆ เชน metadata, feature และ attribute catalogues หรือ 
application schema  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล
เวลาเชนกัน  ดังน้ันการระบุ Gregorian calendar และ Universal Coordinated Time จึงเปนพ้ืนฐาน
ของการแลกเปล่ียนขอมูลเวลา อยางไรก็ตามมาตรฐานยังไดกลาวถึงวิธีการท่ีจะบรรยายปฏิทิน 
มากกวาการบรรบาย Gregorian calendar  มาตรฐาน ISO19108 ไดจํากัดการมิติการบรรยาย feature 
ไว 

สําหรับมาตรฐาน ISO 19139 ไดอางถึง ISO 19108 Geographic information – Temporal 
schema ผานการใชงานของพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเรียกวา gts (Namespage:gts) 

 
4.6 ISO 19111 Geographic information – Spatial referencing by coordinates 

Spatial referencing by coordinates เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงระบบพิกัดพ้ืนฐานท่ีถูกใช
สําหรับขอมูลภูมิศาสตรเพือใชในการระบุตําแหนง  มาตรฐานน้ีไดอธิบายถึงแผนผังเชิงมโนทัศน
(Conceptual schema) ของระบบพิกัดภูมิศาสตรเพ่ือประโยชนในการอางอิง และใชงานรวมกัน
ระหวางโปรแกรมประยุกต   
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ISO 19111 Geographic information – Spatial referencing by coordinates มีความจําและมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิงตอผูพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางดานการจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศ
เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกันเรื่องการระบุหรือการกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตรใหแกขอมูล  
ภูมิสารสนเทศไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ในมาตรฐาน ISO 19139 ไดใชมาตรฐาน ISO 19111 ในเร่ืองการบรรยายอธิบายถึงระบบ
พิกัดของขอมูลท่ีอยูในรูปแบบของ XML ตามขอกําหนดการสรางคําบรรยายขอมูลของ ISO 19139 
โดยท่ี ISO 19139 ไดอางถึง ISO 19111 Geographic information – Spatial referencing by 
coordinates ผานการใชงานของพ้ืนท่ีการทํางานท่ีเรียกวา gsr (Namespage:grs) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการสัมมนา เรื่องการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศ  “Geographic information – Metadata-XML schema implementation” ได
ดําเนินการเชิญหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 
50 ทานในการประชุมเชิงปฏิบัติการในชวงเดือนกรฏาคม และ 120 ทานในการประชุมสัมมนา
ในชวงเดือนกันยายน 2552 ตามลําดับ ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และ รวบรวม
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับมาตรฐาน เพ่ือนําไปสูการนํามาตรฐานไปใชงานอยางเปน
รูปธรรม โดยมีรายละเอียดของการจัดการประชุมท้ัง 2 ครั้งดังน้ี 
 

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 

5.1.1 สถานท่ีเขารวมประชุม 
 ณ หองประชุม  804  ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วันพุธท่ี 15 
กรกฎาคม 2552 

 
5.1.2 กําหนดการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร   

       เวลา         รายละเอียดการประชุม 
08.30 – 09.00……………... ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15……………... พิธีเปดการประชุมสัมมนา 
 กลาวรายงาน โดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ หัวหนาโครงการ 
 กลาวเปด โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
09.15 – 09.45……………... นําเสนอความเปนมาของโครงการ โดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 (ความเปนมาของมาตรฐาน Geographic information–Metadata-XML 

schema implementation) 
09.45 – 10.00……………... พักรับประทานอาหารวาง 
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10.00 – 10.45……………... ผลการศึกษามาตรฐาน  Geographic information–Metadata-XML 
schema implementation ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 19115 Metadata  

10.45 – 12.00……………... - นําเสนอโครงสราง และองคประกอบของมาตรฐาน ISO/TS 19139   
 - บรรยายแนวคิด และหลักการของใชงาน UML และ XML Schema ของ

มาตรฐาน ISO/TS 19139 
 โดย นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
12.00 – 13.00……………... รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30……………... นําเสนอตัวอยางการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 ไปใชงาน และ 

ตัวอยางของ Metadata ในรูปแบบของ XML โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีพัฒนาข้ึนโดย สทอภ. 

 โดย นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
14.30 – 14.45……………... พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.30……………... รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุป และปดการสัมมนา โดย

คณะผูวิจัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
5.1.3 รายช่ือผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

ตารางท่ี  5-1  รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นายธงชัย  จินตนาวงศ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สวนสํารวจและภูมิประเทศ   

สํานักสํารวจและออกแบบ 
2 นางสาวศิโรรัตน  มงคลสวัสด์ิ นักวิจัย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 นายกมล  สินสวนแตง กรรมการผูจัดการ บริษัท  i-bitz  จํากัด 
4 นางสาวชาลินี  พลชํานาญ นักวิเคราะหระบบ บริษัท  i-bitz  จํากัด 
5 นางจุฬาลักษณ  นวีภาพ นักธรณีวิทยาชํานาญการ สํานักสํารวจและออกแบบ   

กรมทางหลวง 
6 รอยเอกอรรถพร  เคลือบมงคล นายทหารเทคนิค   

แผนกภาพถายดาวเทียม 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 
กระทรวงกลาโหม 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
7 นางสาวชลันดา  มูลมี นักวิชาการ 

คอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

8 พันเอกกฤษณ  บัณฑิต นายทหารปฏิบั ติการประจํา  
กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองภูมิศาสตร  กรมแผนที่ทหาร 
 

9 นางสาวอําไพ  อุดมศรีรุงเรือง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
และแผน  ว.7 

ฝายขอมูลและแผนงาน   
กองสารสนเทศภูมิศาสตร   
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  กทม. 

10 นายอรรถเวท  มีศิริ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง   
กองแผนงานและแบบพิมพ 

11 นางสาวหทัยรัตน  เสรีเรืองยุทธ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง   
กองแผนงานและแบบพิมพ 

12 นางสาวพรศิริ  สินสวัสด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
ชํานาญการพิเศษ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

13 นายอนุชิต  คนแคลว นั ก วิ ช า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  
ชํานาญการพิเศษ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

14 นางสาวสุรภา  จันทรสมบัติ นักวิชาการส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
15 นายอานัติ  จักรแกว นักภูมิสารสนเทศ บริษัท  นูแมพ  จํากัด 
16 รศ.สวัสด์ิชัย  เกรียงไกรเพชร รองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
17 นายพงษศักด์ิ  ติยานันทิ นักวิชาการคอมพิวเตอร   NECTEC 
18 นายณัฐชานันท  วิบูลเตโชกิตต นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 กองสารสนเทศภูมิศาสตร   

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
19 ผศ.ดร.สัญญา  สราภิรมย หัวหนาสาขาวิชา 

การรับรูระยะไกล 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20 นายรัตนะ  โคตรสมบัติ นักภูมิสารสนเทศ บริษัท ไอ.จี.ไอ.เอส.คอนซัลท  จํากัด 
21 นางสาวอุทิศา  กมโล นักวิชาการแผนที่และภาพถาย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
22 นายอิศิวัฒน  ประฑราภิวัฒน หัวหนากลุมสารสนเทศ 

การเกษตร  ศูนยสารสนเทศ 
ศูนยสารสนเทศ   
กรมวิชาการเกษตร 

23 นายสมโภช  เภรี นักวิชาการศูนยสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศ   
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

24 นายชัยวัฒน  ไชยคุปต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร 
(ผอ.สภ.) 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (สป.ทก.) 

25 นางสาวกิตติยา  แสงเมือง นักภูมิสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศขอมูลเช้ือเพลิง 
ธรรมชาติ  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

26 นายพิริยะ  สะสม นักภูมิสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศขอมูลเช้ือเพลิง 
ธรรมชาติ  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

28 นางสาวนฤมล  เวียงวัง นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนยสารสนเทศ  กรมประมง 
27 นางสาวครองศริิ  โอรัญรักษ เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 6ว สํานักการจราจรและขนสง  

กรุงเทพมหานคร 
29 นายแกว นวลฉวี ที่ปรึกษาดานมาตรฐาน 

ภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) 

30 นายทวีศิลป อุคหปญญากุล รักษาการหัวหนาฝายพัฒนา
ระบบงานและบริการ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

31 นายอนุสรณ  ขันอาษา หัวหนาฝายมาตรฐานขอมูล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

32 นางสาวฐิตวดี  สุวัจนานนท นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

33 นางสาวสุมาลี  เที่ยงพรอม เจาหนาที่บริการ (ทั่วไป) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

34 นางสาวชลธิชา  จิตรไพบูลย นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

35 นางสาวอุษาวดี  ผากุหลาบแดง นักวิชาการ (ภูมิสารสนเทศ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องคการมหาชน) 

36 นายเทวินทร  โจมพา นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมอุตุนิยมวิทยา 
37 นายมนูญ  ปานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมอุตุนิยมวิทยา 
38 นางสาวสุจิณัฐ  ทองมา นักภูมิสารสนเทศ บริษัท  Map Point Asia  จํากัด 
39 นายไกรวุฒิ  ชูวิลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร กรมทางหลวงชนบท 
40 นางสาวเฉลิมพร  ทวงที เจาหนาที่คอมพิวเตอร กรมทางหลวงชนบท 
41 นางสิริลักษณ  นอยเคียง นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมสงเสริมการเกษตร 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
42 รศ.สุเพชร  จิรขจรกุล รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
43 นางสาวจําลอง  แจมนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมศิลปากร 
44 นายธนจักร  วิธิวชิร นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
45 รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
46 นายประสงค  ปทปีเพ่ิมพงศ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
47 นายชัยวัฒน  พรมรัตน ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
48 นางสาวสุรีรัตน  คงสนุน ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
49 นางสาวอุดมลักษณ  มั่นคง ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
50 นางสาวสุรัถยา  อนุรักษ ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
51 นางสาวสิริวรรณ  นอยรักษา ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

5.1.4 ประเด็นขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือการนําเสนอผลการศึกษา 
 

ขอซักถาม คําอธิบาย 
1.  ทําไมจึงตองจัดทําตามมาตรฐาน มาตรฐานน้ันๆ 
มีหลักการตามมาตรฐานอย างไร มีปจ จัยใน
มาตรฐานเปนอยางไร และระเบียบแบบแผนของ
มาตรฐานเปนอยางไร 

1.  เรื่องการฝกอบรมหรือการจัดทําหลักสูตร
มาตรฐานนั้นตองมีเกณฑสําหรับการวัดระดับของ
ขั้ นการ ศึกษาว า เปนระ ดับ เ ริ่ มตน   หรือ เป น
ระดับพ้ืนฐานกอน  โดยบอกท่ีมาท่ีไปของมาตรฐาน
ท้ังหมด  กอนท่ีจะนําไปสูแตละตัวๆ ซ่ึงเปนสวนลึก
ของมาตรฐานน้ันๆ  โดยเปนลําดับชุดหน่ึงท่ีเปน
หนวยพ้ืนฐานแรกๆ  ท่ีจะนําไปสูมาตรฐานดาน  
Geo-Informatics 

2.  การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมในความคิดมี
ความเห็นวาทาง  สทอภ.  ไดกาวขามลําดับการ
จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐานหรือไม  

2.  โดยแทท่ีจริงแลวการศึกษาน้ันตองไปหาขอมูล
เพ่ือศึกษามาทําการจัดหลักสูตร ฉะน้ันผูท่ีเก่ียวของ
จะเจาะจงบางมาตรฐานตัวใดตัวหน่ึงไมได  ทางที่ดี
ควรเปนหลักสูตรท้ังหมดของมาตรฐานกอน 

3.  ภาพรวมของการศึกษามาตรฐานตามกรอบ
ท้ังหมดน้ันมีอะไรบาง  มีความสัมพันธกันอยางไร

3.  โดยลักษณะทาง  UML  ในการทํามาตรฐานน้ัน
เปนเครื่องใชในการถายทอดสาระทั้งหมดในรูปของ
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ขอซักถาม คําอธิบาย 
บาง  มาตรฐานนั้นตองการสื่อความหมายอยางไร  
ตองการอะไร   

แผนการท้ังหลาย  โดยในภาพรวมลักษณะทาง  
UML  ท้ังหมด   จะใชในมาตรฐานสวนใหญท่ีเปน
พ้ืนฐานจากการสังเกตในแตละเรื่องของมาตรฐาน  
ลักษณะทาง  UML  จะมีความลึกซ้ึงสอดคลองกัน
กับมาตรฐาน  โดย  UML  อาจจะมี  A  ถึง  Z  แตถา
ทําการเรื่อง  Schema  แลวน้ัน  มาตรฐานอาจจะเปน
แค  A  ถึง  F  เทาน้ันเอง  อยางน้ันแลวควรตองศึกษา
อยางเขาใจลักษณะทาง  UML  กอนท่ีจะเขาใจ
มาตรฐานได  ซ่ึงเปนไปในทางเดียวกัน 

4.  ความแตกตางระหวางคําศัพททางระบบ
ฐานขอมูล  Computer  Science  กับทาง GIS  โดย
ทาง  GIS  ตางนําเอาคําศัพทมาจากทางคอมพิวเตอร  
แตนิยามศัพทท่ีแตกตางจากฐานขอมูลหลายคําน้ัน
ควรจะมีการบัญญัติใหสอดคลองกันอยางไร   

4. การบูรณาการระหวาง GIS กับทางคอมพิวเตอร
เขาดวยกัน ในทํานองเดียวกัน  ทางที่ดีควรตองมี
จุดมุงหมายรวมกัน  เ พ่ือใหสอดคลองกันตาม
มาตรฐานของคําศัพททางภูมิศาสตรใหไดสอดคลอง
กัน 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  การศึกษามาตรฐานดาน  Metadata  ตัวน้ีควรเปนตัวแรกท่ีเขาในหลักสูตรการอบรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยผูท่ีศึกษาของมาตรฐานแตละตัว  โดยลักษณะทาง  UML, XML และ schema  ท้ังหลายนั้นควร
เปนตัววางแผนไวกอนทุกๆ ครั้ง  และนอกจากน้ันจะอธิบายเร่ืองมาตรฐานทั่วไปทั้งหมดเปนระดับเริ่มตน
กอน  และตอจากน้ันเปนแตละตัวๆ  ตามลําดับท่ีจะผสานความเขาใจในมาตรฐานเขาดวยกัน  และทําความ
เขาใจนําความรูไปสูผูใชใหมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด   

 
2.  ควรรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีการประชุมแลกเปล่ียนและ

พบปะกัน  แลวมาพิจารณาเพ่ือใหคําศัพทตางๆ  ประสานสอดคลองกัน โดยใชคําภาษาอังกฤษเปนตัวตั้ง
บัญญัติคําศัพทคําน้ีวาใชดี  หรือไมดี  เพ่ือทําใหเกิดมาตรฐานที่ตรงและสอดคลองกัน 
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5.1.5 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

 

 

ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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การนําเสนอผลการศึกษาการจัดทํารางมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ 

 

ผูเขารวมประชุมออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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5.2 การสัมมนาเรื่องการจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 

5.2.1 สถานท่ีเขารวมประชุม 
 ณ หองประชุม  804  ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วันพุธท่ี 16 
กันยายน 2552 
 

5.2.2 กําหนดการประชุมสัมมนา   
       เวลา         รายละเอียดการประชุม 
08.30 – 09.00……………….. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15……………….. พิธีเปดการประชุมสัมมนา 
 กลาวรายงาน โดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ หัวหนาโครงการ 
 กลาวเปด โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
09.15 – 09.45……………….. นําเสนอความเปนมาของโครงการ โดย รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ 
 (ความเปนมาของมาตรฐานคําบรรยายขอมูล และมาตรฐาน 
 Geographic information–Metadata-XML schema implementation 
 เบ้ืองตน) 
09.45 – 10.00……………….. พักรับประทานอาหารวาง 
10.00 – 12.00……………….. - นําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน Geographic information–
 Metadata-XML schema implementation และการเชื่อมโยงกับ
 มาตรฐาน ISO 19115 Metadata  
 -  นําเสนอโครงสราง และองคประกอบของมาตรฐาน ISO/TS 19139  
 -  บรรยายแนวคิด และหลักการของใชงาน UML และ XML Schema 
 ของมาตรฐาน ISO/TS 19139 
 โดย นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ นักวิจัยโครงการ 
 (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
12.00 – 13.00……………….. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30……………….. นําเสนอตัวอยางการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 ไปใชงาน และ 
 ตัวอยางของ Metadata ในรูปแบบของ XML โดยใชโปรแกรม
 สําเร็จรูปท่ีพัฒนาข้ึนโดย สทอภ. 
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 โดย นายประสงค ปทีปเพ่ิมพงศ นักวิจัยโครงการ 
 (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
14.30 – 14.45……………….. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.30……………….. นําเสนอแนวทางการจัดการฝกอบรม และโครงสรางหลักสูตร
 ทางดานมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา มาตรฐาน 
 Geographic information–Metadata-XML schema implementation  
15.30 – 16.00……………….. รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุปและปดการสัมมนา โดย
 คณะผูวิจัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
5.2.3 รายช่ือผูเขารวมการประชุมสัมมนา 

 
ตารางท่ี  5-2  รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา  

-  หนวยงานราชการ (55 ทาน) 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นส. พณิชชา  ครอินทร นักภูมิศาสตร กรมขนสงทางน้ํา และพาณิชยนาวี 
2 นส.วนิสา สุรพิธ นักวิชาการส่ิงแวดลอม  

ระดับชํานาญการ 
กรมควมคุมมลพิษ 

3 นายกิตติวิทย  สมรูป นักภูมิศาสตร กรมเจาทา 
4 นส. อรอนุตตร  ฤทธ์ิเสง่ียม นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
5 นส. กิตติยา  แสงเมือง นักภูมิสารสนเทศ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
6 นายพิริยะ  สะสม นักภูมิสารสนเทศ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
7 นายเฉลิมพล  ศรีจันทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง 
8 นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ นักวิชาการเทคนิคชํานาญงาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
9 นายธนจักร  ธิจิรวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติการ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

10 พ.ต.ดิษพงศ  ผดุงรัตน   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 
กระทรวงกลาโหม 

11 ดร.นฤมล  เวียงวัง นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง 
12 นายเอกชัย  ธีวิทธนนท พนง.ปองกันและบรรเทา            

สาธารณภัย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13 พอ.ศรัณยพงศ  พราหมณเสนห นายทหารปฏิบติัการ  กรมแผนทีท่หาร 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
14 นายราชวัลย  กันภัย หัวหนาสวนเทคโนโลยีและ 

การบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

15 นายยุทธพล  พิชัยณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอร      
ชํานาญการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

16 นายสุรชาติ  วรกุลรังสรรค นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
17 นส. วีนัส  สินแกน นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
18 นาวาโทธนกร นาจารย หัวหนาสํารวจแผนที่ทะเล กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ 
19 นายสมใจ  ธาระพุฒ นักวิชาการแผนที่ภาพถาย

ชํานาญการพิเศษ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

20 นายเอกลักษณ  ทิมทอง ชวยราชการในตําแหนงนัก 
วิเคราะหนโยบายแผนปฏิบัติการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21 นายสุพจน  ชุมสิทธ์ิ พนักงานคอมพิวเตอร 8 กองจัดการโครงการ   
การรถไฟแหงประเทศไทย 

22 นายชูศักด์ิ  บัวศรีใส พนักงานคอมพิวเตอร 6 กองจัดการโครงการ   
การรถไฟแหงประเทศไทย 

23 นายเสมอ ยังดี พนักงานคอมพิวเตอร 6 กองบริการเทคนิค  
 การรถไฟแหงประเทศไทย 

24 นายพงศพศวัต  สังขทอง พนักงานคอมพิวเตอร 6 กองบริการเทคนิค   
การรถไฟแหงประเทศไทย 

25 นายสมาน  เคลิ้มวิลัย นักวิชาการแผนที่ 7 กองสํารวจและแผนที ่ สํานักผังเมือง 
26 นางบังอร  ปานทอง หัวหนากองปฏิบติการ

ประมวลผล 
ฝายระบบขอมลู  
การรถไฟแหงประเทศไทย 

27 นส.พรรทภา  วรรนาคม เจาหนาที่วิเคราะนโยบาย 
และแผน 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

28 นายสุดใจ  ยี่สุนแสง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
29 พันโทอรรถวุฒิ  เกียรติวัฒน หัวหนาแผนกกรรมวิธีขอมูล

ทางแผนที ่
ศูนยขอมูลทางแผนที ่  
กรมแผนทีท่หาร 

30 รอยโทวิชวัชช  สินไชย ประจําแผนกจัดการ 
และพัฒนาระบบ  

ศูนยขอมูลทางแผนที ่  
กรมแผนทีท่หาร 

31 นายสุชีพ  ตันติวุฒิพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 

ศูนยสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
32 นส.กนกวรรณ  หิรัญวิทย นักวิชาการปาไม ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงาน 

และสารสนเทศ กรมปาไม 
33 นายพิเชษฐ  ตวนเครือ นักวิชาการปาไม ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงาน 

และสารสนเทศ กรมปาไม 
34 นส. อินทิรา  เมษะมัต เจาพนักงานธุรการ ชํานาญการ ศูนยสารสนเทศฯ กรมการปกครอง 
35 นส. ดลลัช  จงมหาศาลชัย   ศูนยสารสนเทศฯ  

สํานักงานปลัดกระทรวง 
36 นายสุรศักด์ิ เรือนศรี นักวิชาการนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
สถาบันสํารวจและติดตาม 
การปลูกพืชเสพติด 

37 นส. นฤมล  พันธุมาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร สนง.ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

38 นางสิริมา  ศรีแมนมวง นักสถิติ สํานักการระบายนํ้า  กรุงเทพมหานคร 
39 นส. มาลัย  ผังหลวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
40 นายอนุชิต  คนแคลว นักวิชาการส่ิงแวดลอม  สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
41 นส. สุภาพร เจริญกาญจนไพศาล นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
42 นส. วันทนีย  แจดเอี่ยม เจาพนักงาน สถิติชํานาญงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
43 นส.พรศิริ  สินสวัสด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

44 นส. ภัทรพร  สอนบญุ นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง 

45 นส. รัชดาภรณ  มุมสาระวัง นักวิชาการส่ิงแวดลอม สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง 
46 นส. ฤทัยรัตน  พ่ึงศิลป นักส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
47 นายพิจารณ  ทองรัตน หัวหนาฝายสารสนเทศ สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
48 นางสาวจุรีพร  สิริรัชชเยศ พนักงานสวนวิจัยและพัฒนา สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
49 นาวจุฬาลักษณ  นวีภาพ นักธรณีวิทยาชํานาญการ สํานักสํารวจและออกแบบ  

กรมทางหลวง 
50 นางสุพิญดา  วัฒนาการ นักอุทกวิทยาชํานาญการ สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา   
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
กรมชลประทาน 

51 นายพิศาล  ขยนัสํารวจ ผูชวยดานสํารวจและแผนที ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
52 นส.นริศรา  ดอนพันพา  กรมทางหลวงชนบท 
53 นส.นุจรีย  พงษเฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร  7 วช สํานักงานการจราจรและขนสง กทม. 
54 นส.เฉลิมพร  ทวงที เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 
55 นส.นวพร  พูลพิพัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร กรมทรัพยากรนํ้า 
 

-  รัฐวิสาหกิจ (10 ทาน) 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นายวินัย   สมดี เจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2 นางพรเพ็ญ   เชาวดี เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

3 นายสกุล   วัยศิริโรจน เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

4 นายอิสรพงศ  พุดสีเสน วิศวกร 8 สวนควบคุมโครงขาย   
ฝายควบคุมโครงขาย 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

5 นายถนอมเดช   ผลศิริ นักคอมพิวเตอร 7 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
6 นางสาวปรารถนา  ดีประเสริฐกุล นักวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

และการเกษตร(องคการมหาชน) 
7 นายเกียรติศักด์ิ   ทิวขุนทด ผูชวยนักวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

และการเกษตร(องคการมหาชน) 
8 นายมนตศักด์ิ   โซเจริญธรรม นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
9 นส.เสาวลักษณ  วัชรนภาลัย นักระบบงานคอมพิวเตอร การไฟฟาฝายสวนภูมิภาค 
10 วาที่รต.หญิงพชรนันท ภูชงครัตน นักระบบงานคอมพิวเตอร การไฟฟาฝายสวนภูมิภาค 

 

- บริษัทเอกชน (8 ทาน) 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 ดร. สุกิจ   วิเศษสินธุ Spatial  Products  Department 

Manager 
บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
2 นางปยนาถ  รัตนพรหม นักวิชาการดานฐานขอมลูและ

แผนที ่
กลุมวังขนาย  ศนูยสารสนเทศออย    

3 นายธรรมนูญ  รอดพรอม เจาหนาที่สํารวจและนําเขา
ขอมูล 

กลุมวังขนาย  ศนูยสารสนเทศออย    

4 นางสาวชาลิณี   พลชํานาญ เจาหนาที่วิเคราะห i-biz company limited 
5 นางสาวชอลัดดา   สูมานัส GIS  SUPPORT Ultimate  Positioning Co.,Ltd 
6 นายสัญญลักษณ  เรืองรุจิระ CTO CCM-SYSTEMS   Co.,Ltd 
7 นายอานัติ   จักรแกว ผูจัดการฝาระบบภูมิสารสนเทศ บริษัท นูแนพ จํากัด 
8 นายณัฏฐกฤต  กนิษฐคนธ ผูจัดการโครงการ บริษัท โลตัส คอนซัลต้ิง  

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 

-  สถาบันการศึกษา (2 ทาน) 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นส.สายพิณ หนองบัว เจาหนาที่ประสานงานโครงการ ศูนยวิจัยและฝกอบรมนิเวศวิทยา

อุตสาหกรรม  คณะส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นส.ปญจปพัชรภร บุญพรอม  นักวิจัย ศูนยวิจัยและฝกอบรมนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม  คณะส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
-  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และศูนยภูมิภาคฯ” (13 ทาน) 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นายแกว  นวลฉวี ที่ปรึกษาดานมาตรฐานภูมิ

สารสนเทศ ของ สทอภ. 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

2 นายอนุสรณ   ขันอาษา รักษาการหัวหนาฝายมาตรฐาน
ขอมูล 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

3 นายทวีศิลป  อุคหปญญากุล รักษาการหัวหนาฝายพัฒนา
ระบบงานและบริการ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
4 น.ส.สิริพร  กมลธรรม   นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
5 น.ส.ฐิตวดี   สุวัจนานนท นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
6 น.ส.อุษาวดี   ผากุหลาบแดง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
7 น.ส.ธนาภา   วงศเจริญ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
8 น.ส.ชลธิชา   จิตรไพบูลย นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
9 นางกานดาศรี ลิมปาถม นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
10 นายคติวิช    กันธา นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
11 นายจักรพันธ  ปรีชานุพันธ ตัวแทนโครงการธีออส สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
12 นายวัชระ  เกษเดช รักษาการหัวหนางานประยุกต

ขอมูลฯ (สมุทรศาสตร) 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ      
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

13 นางสาวศิโรรัตน  มงคลสวัสด์ิ นักวิจัย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ  
และภูมิสารสนเทศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

-  คณะผูวิจัย (8 ทาน) 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ รองศาสตราจารย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นายประสงค   ปทปีเพ่ิมพงศ นักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายกมล  สินสวนแตง นักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
4 นายชัยวัฒน     พรมรัตน ผูชวยนักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นางสาวสุรีรัตน    คงสนุน ผูชวยนักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นางสาวอุดมลักษณ  ม่ันคง ผูชวยนักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 นางสาวสุรัถยา  อนุรักษ ผูชวยนักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
8 นางสาวสิริวรรณ   นอยรักษา ผูชวยนักวิจัย  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5.2.4 ประเด็นขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือการนําเสนอผลการศึกษา 
ขอซักถาม คําอธิบาย 

ผู แ ทนจ า ก ศูนย เ ท คโนโล ยี อิ เ ล็ กทรอ นิกส แ ล ะ
คอมพิวเตอรแหงชาติ ไดมีขอซักถามในประเด็นการ
แปลงคําอธิบายขอมูลท่ีไดจัดทําโดยโปรแกรม Metadata 
Editor ของ สทอภ. ซึ่งเปนโปแกรมสําหรับการใชงานบน 
Desktop PC เขาสูโปรแกรมจัดการคําบรรยายขอมูลของ 
สทอภ. Thai SDI ในระยะท่ี 2 ซ่ึงทราบดีวายังเปน
อุปสรรคของการแปลงระหวางระบบ จึงอยากเรียนถาม
ถึงแนวทางการแกไข  

คุณทวีศิลป  อุคหปญญากุล รก.หน.ฝบพ. / สสส.สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) ไดใหความชัดเจนเร่ืองการแปลงคําอธิบายขอมูล
ระหวางโปรแกรม Metadata Editor ของ สทอภ. ไปสู Thai 
SDI ในระยะท่ี 2 ดังน้ี โปรแกรม Metadata Editor ได
พั ฒ น า ข้ึ น อ ยู บ น ม า ต ร ฐ า น  I S O 1 9 1 1 5 
และในขณะน้ันมาตรฐาน ISO19139 ยังไมไดถูกเผยแพร 
ดัง น้ันการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของภาษา  XML 
จึ ง เ ป น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ไ ม ต ร ง ต า ม ข อ กํ า ห น ด 
ของ ISO19139 และในการจัดทําภาษา XML ของโปรแกรม 
Metadata Editor ก็ไดปรับแตงไปมาโดยทําการรวม
มาตรฐาน  C S D G M  เ ข า ม าร วมด ว ย ดั ง น้ันในการ 
แปลงเขาสู ThaiSDI ในระยะท่ี 2 จึงพบปญหาตอการแปลง 
ในการแกไขปญหา ปจจุบันทางบริษัทท่ีปรึกษาท่ีพัฒนา
ระบบ Thai SDI ในระยะท่ี 2 ไดจัดทํา XML Stylesheet 
ในการอานและแปลงภาษา XML ของโปรแกรม Metadata 
Editor ใหสามารถนําเขาสูระบบ Thai SDI ในระยะที่ 2 
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ขอซักถาม คําอธิบาย 
ไดแลว 

ผู แ ทนจ า ก ศูนย เ ท คโนโล ยี อิ เ ล็ กทรอ นิกส แ ล ะ
คอมพิวเตอรแหงชาติไดใหขอคิดเห็นเร่ืองการจัดทําคํา
บรรยายขอมูลวา ปจจุบันความเขาใจในการสรางคํา
บรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศน้ันยังเปนเรื่องท่ีเขาใจยาก
ท้ังน้ีเน่ืองจากความซับซอนและปริมาณของคําบรรยายท่ี
อนุญาตใหสรางได น้ันมีปริมาณมาก ดังน้ันจึงไดให
ขอเสนอแนะวาในการจัดทําโปรแกรม Metadata Editor 
น้ันควรจะมี เครื่ อ ง มือช วยในการทํ าความ เข า ใจ 
และตัวอยางของขอมูลท่ีกรอกเขาในแตละรายการ 
ยกตัวอยางเชน ในแตละรายการการกรอกคําบรรยายควร
จะตองปรากฏคําชวยเหลือ(hints) เม่ือนํา Mouse 
ไปวางเปนตน  

ทีมงานผูวิจัยมีความเห็นรวมกับผูเสนอแนะ ท้ังน้ีในการ
พัฒนาโปรแกรมตอไปคงจะตองฝากใหทาง สทอภ. เปน
ผูดูแลการพัฒนาตอไป 

ผู แ ทนจ า ก ศูนย เ ท คโนโล ยี อิ เ ล็ กทรอ นิกส แ ล ะ
คอมพิวเตอรแหงชาติ ไดซักถามถึงการศึกษาเร่ือง
มาตรฐานของ ISO วาปจจุบันมีมาตรฐานคําบรรยาย
ขอมูลหลายๆมาตรฐาน จึงอยากทราบวาแนวโนมของ
มาตรฐานใดในประเทศไทยท่ีควรเปนหลักและใน
อนาคตเปนอยางไร 

ทีมงานวิจัยไดตอบคําถามในเบ้ืองตนวา ปจจุบันพบวา
มาตรฐานคําอธิบายขอมูลท่ีจัดสรางข้ึนในประเทศไทยสวน
ใหญเปนไปตามมาตรฐานของ FGDC  
 

ดร.แกว นวลฉวี ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ของ 
สทอภ.ไดใหความชัดเจนมากขึ้นวา ในระยะแรกของการ
จัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศเปนการจัดทําตาม
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  F G D C  เ ป น ส ว น ใ หญ ซ่ึ ง เ กิ ด ม า 
กอนการประกาศใชมาตรฐานของ ISO แตเม่ือ ISOเขามามี
บทบาทตอองคการการคาโลกแลวน้ัน ประเทศตางๆก็มุง
การพัฒนาไปตามแนวทางของ  ISO แต ท้ัง น้ี ท้ัง น้ัน
คําอธิบายขอมูลตามมาตรฐานของ ISO ก็ไดถูกพัฒนาและ
วิ วั ฒ น า ก า ร ม า จ า ก ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  F G D C 
และมาตรฐานอื่นๆดวยเชนกัน 
ดังน้ันจึงมองวาการพัฒนาเรื่องการจัดทําคําอธิบายขอมูลภูมิ
สารสนเทศในประเทศไทยถึงแมว าจะปรากฏหลาย
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น  F G D C  
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ขอซักถาม คําอธิบาย 
มีเปนสวนใหญในประเทศก็ตาม แตในอนาคตประเทศไทย
มีแนวทางท่ีจะพัฒนาหรือจัดทํา คําอธิบายขอมูลภูมิ
สารสนเทศตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO มากกวา 

ผู แ ทนจ า ก ศูนย เ ท คโนโล ยี อิ เ ล็ กทรอ นิกส แ ล ะ
คอมพิวเตอรแหงชาติ ไดซักถามถึงความสัมพันธระหวาง
คําอธิบายขอมูลกับตัวขอมูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงปจจุบัน
มาตรฐานคําบรรยายขอมูลมีพียงการเช่ือมตอไปสูตัว
ขอมูล ใน Class ท่ีเรียกวา MD_Distibution  แตอยาก
ทราบวาในขอมูลภูมิสารสนเทศมีความเปนไปไดไหมท่ี
จะสามารถบรรจุรหัสของคําบรรยายขอมูลลงในขอมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ือใหสามารถเรียกยอนกลับไปกลับมาได 
ท้ังน้ีเน่ืองจากวาในบางคร้ังไดขอมูลภูมิสารนเทศมากอน
โดยไดยไมไดคําอธิบายขอมูลมาดวย การมีรหัสอาจจะทํา
ใหอางไปถึงคําอธิบายขอมูลไดถูกตองเชนกัน 

ทีมงานวิจัยไดอธิบายในเบ้ืองตนวา การเช่ือมตอดังกลาวยัง
ไมปรากฏในมาตรฐาน ISO 19115 หรือ ISO 19139  
 
ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติจึงไดเสนอแนะให สทอภ. มีการศึกษาถึงความ
เปนไปไดอยางจริงจังเพ่ือพิสูจนวามีความเปนไปไดหรือไม 
และถาพบวามีความเปนไปไดก็ควรนําไปเสนอตอท่ีประชุม
ใหญของ ISO เพ่ือประกาศเปนมาตรฐานตอไป 

ผูแทนจากกรมควบคุมมลพิษไดซักถามในเร่ืองของ
โปรแกรมในการจัดเก็คําอธิบายขอมูลภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO ท่ีมีอยูในโปรแกรมทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม ArcGIS 
แลวทางผูวิจัยมีขอคิดเห็นวามีโปรแกรมใดอีกหรือไมมี
สามารถจัดทําคําบรรยายขอมูลไดเชนกัน 

ทีมงานวิจัยไดตอบวาปจจุบันน้ันพบวามีโปรแกรมของ 
IDRISI ANDES และ Intergraph Geomedia ท่ีมีโปรแกรม 
M e t a d a t a  E d i t o r  ฝ ง อ ยู ใ น ตั ว โ ป ร แ ก ร ม 
ทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากทีมงานวิจัย ใหขอคิดเห็นวา
โปรแกรม Metadata Editor สวนใหญจะอยูอยางอิสระโดย
จะอาศัยการเชื่อมโยงไปสูตัวขอมูล และแนวโนมของ 
โปรแกรม Metadata Editor ก็จะเปนเชนน้ีและจะเปน
ลักษณะท่ีเปนการใหบริการมากกวาการทํางานโดยลําพัง 
(Stand-alone)  แตพบวาขอดีของโปรแกรมดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรท่ีมีโปรแกรม Metadata Editor ใน
ตัวเองน้ันคือการไดมาซ่ึงคุณสมบัติของขอมูล เชน ขอบเขต
ขอมูล ระบบพิกัดภูมิศาสตร ของขอมูลโดยไมจําเปนตอง
นําเขาเองในการจัดทําคําอธิบายขอมูล 
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5.2.5 ภาพการประชุมสัมมนา 

 

ผูเขารวมประชุมสัมมนา 
 

การนําเสนอผลการศึกษาการจัดทํารางมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ 
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ผูเขารวมประชุมออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 6 
หลักสูตรสําหรับการอบรมมาตรฐาน ISO 19139 

 
 

6.1 ภาพรวมหลักสูตรการฝกอบอรมสําหรับมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
 
คณะผูวิจัยขอนําเสนอแบบจําลองแนวคิดแนวทางการกําหนดข้ันตอนการศึกษาเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาเร่ืองมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศในภาพรวมท้ังหมดโดย
ไมระบุวาเปนมาตรฐานใดภายใตชุดมาตรฐาน ISO19100 ดังภาพท่ี 6-1 ดังน้ี 

ภาพท่ี 6-1  ความจําเปนพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษามาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
 
คณะผูวิจัยไดแบงลําดับข้ันของการศึกษาออกเปน 3 ระดับข้ัน ประกอบดวย 
 
LEVEL 1 (ไมสามารถขามได) กลุมการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานมาตรฐานภูมิสารสนเทศและ

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรท่ีจําเปนสําหรับการศึกษามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ไดแก ภาษา UML และ 
XML ตามลําดับ  ขณะท่ีการศึกษามาตรฐานเบ้ืองตนท่ีมีความจําเปนซ่ึงเปนมาตรฐานในกลุมของ 
INFRASTRUCTURE STANDARDS ซ่ึงไดแก 

ISO 19101:2002 Geographic information — Reference Model 
ISO/TS 19103:2005 Geographic information — Conceptual Schema Language 
ISO/TS 19104:2008 Geographic information — Terminology 
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ISO 19105:2000 Geographic information — Conformance and testing 
ISO 19106:2004 Geographic information — Profiles  
 
LEVEL 2 (เปนทางเลือกศึกษา) การศึกษามาตรฐานใน LEVEL 2 น้ี ไมถือวามีความจํา

เปนมากเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาใน LEVEL 1 แตการศึกษามาตรฐานท่ีอยูใน LEVEL 2 จะทํา
ใหมีความเขาใจไดอยางดีตอการศึกษามาตรฐานใน LEVEL ถัดไป โดยท่ีการศึกษามาตรฐานจะเปน
มาตรฐานในกลุมของ DATA MODEL STANDARDS ซ่ึงไดแก  

ISO 19109:2005 Geographic information — Rules for application schema 
ISO 19107:2003 Geographic information — Spatial schema 
ISO 19123:2005 – Geographic information — Schema for coverage geometry and functions 
ISO 19108:2002 Geographic information — Temporal schema 
ISO 19141:2008 Geographic information — Schema for moving features 
ISO 19137:2007 Geographic information — Core profile of the spatial schema 
 
LEVEL 3 (เปนทางเลือกศึกษา) มาตรฐานในกลุมน้ีผูศึกษาสามารถเลือกศึกษากลุมยอย

ใดๆใน LEVEL 3 ท่ีสนใจไดเน่ืองจากในแตละกลุมยอยเปนเสมือนมาตรฐานเฉพาะดาน กลาวคือ
ในแตละกลุมยอยจะมีมาตรฐานอยูภายใตกลุมน้ัน และแตละกลุมยอยคอนขางจะอิสระตอกันจะมี
เพียงบางมาตรฐานเทาน้ันท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธระหวางกลุมยอยน้ี  ซ่ึงมาตรฐานใน LEVEL 3 จะ
ประกอบดวย 

- Encoding Standard  
- Information Management Standard 
- Information Service Standard 
ท้ังน้ีในการศึกษามาตรฐานของกลุมยอยภายใต LEVEL 3 มีความจําเปนอยางมากท่ีตอง

ผานการศึกษา LEVEL 1 และ LEVEL 2 (เปนทางเลือกการศึกษา) กอนเพ่ือใหมีความเขาใจอยาง
ชัดเจนและตีความหมายท่ีไมผิดพ้ียนไปจากเอกสารมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศ 
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เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดกรณีศึกษาการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับ
มาตรฐาน ISO19139 ซ่ึงสามารถใชแบบจําลองแนวคิดในภาพท่ี 6-1 ได และนํามาขยายในสวนของ
มาตรฐานกลุม Enconding Standard ดังภาพท่ี 6-2 

ภาพท่ี 6-2 การนําแบบจาํลองแนวคิดมาประยุกตเขาสูการศึกษามาตรฐาน ISO19139 
 
ภาพท่ี 6-2 เปนการนําแบบจําลองแนวคิดการกําหนดข้ันตอนการศึกษาเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศสูการศึกษามาตรฐาน 
ISO19139 Metadata – XML Implementation ซ่ึงไดลดหรือตัด LEVEL 2 ออกกจากการศึกษา แต
ยังคงปรากกฏ LEVEL 1 และ LEVEL 3 ท่ีเปนกลุม Encoding Standard โดยที่การลําดับการศึกษา
ในแตละ LEVEL จะระบุวาตองศึกษามาตรฐานหรือวิชาใดกอนที่จะเขาสู ISO19139 ( 

วิธีการอานผังภาพ 6-2 การอานจากลางข้ึนบนสําหรับ LEVEL และ ซายไปขวาสําหรับ
ลําดับการศึกษาในแตละ LEVEL น้ันๆ พรอมกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความรู
ในเร่ืองน้ันๆ 
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6.2 แนวทางการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับมาตรฐาน ISO19139 
 

การจัดหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมสําหรับมาตรฐาน ISO19139 มีจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเพ่ือตองการใหผูเขาฝกอบรมใหมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดทําคําบรรยายขอมูล ท้ังน้ีการเร่ิมตน
ศึกษาเรื่องมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานในสองเร่ืองหลัก ไดแก ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  และความรูพ้ืนฐานทางดาน
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

ดังน้ันการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรจะแบงออกเปนสวนตางๆท่ีมีความลําดับ
การศึกษาและความสําคัญในแตละเรื่องท่ีแตกตางกันออกไป ในบางเร่ืองก็จะเปนเพียงพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเขาใจเทาน้ันขณะท่ีบางเร่ืองก็จําเปนตองศึกษาลงไปในรายละเอียด ซึ่งไดกําหนดสัดสวนของ
เน้ือหาตางๆไวดังน้ี 

6.2.1 บทนําเรื่องกลุมมาตรฐาน (ISO/TC 211 : ISO 191xx Series) [10%] 
6.2.2 ภาษา UML และภาษา XML [20%] 
6.2.3 มาตรฐาน ISO19115 - Metadata [20%] 
6.2.4 มาตรฐาน ISO19139 – Metadata – XML implementation [30%] 
6.2.5 มาตรฐานที่สอดคลองสัมพันธกับ ISO/TS 19139 [5%] 
6.2.6 การใชงานโปรแกรมประยุกตเพ่ือจัดทําคําบรรยายขอมูล [5%] 
6.2.7 Workshop  [10%] 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร (Class management) เพ่ือใหหลักสูตรเปนไปตามเปาหมาย

ของการจัดอบรม เน้ือหารายละเอียดการอบรมจึงมีดังน้ี 
class management will be based on the premise that learning is most effective and 

meaningful when students actively participate in the process. 
ตารางการจัดการฝกอบรมวันท่ี 1 

Session Time Topics 
1 09:00-10:30 Introduction to ISO 19100 Series 
2 10:30 – 10:45 Coffee Break 
3 10:45 – 12:00 ISO 19101 – Reference Model  at a glance 

ISO 19104 – Terminology at a glance 
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Session Time Topics 
ISO 19103 – Conceptual Schema at a glance 

4 12:00 -13:00 Lunch Break 
5 13:00 – 14:30 Example of ISO 19103 – Conceptual Schema 
6 14:30 – 14:45 Coffee Break 
7 14:45 – 16:00 ISO 19105 – Conformance and Testing at aglance 

ISO 19106 – Profiles  
8 16:00 – 16:30 Question & Answer 
9 16:30 – 16:45 Closure 

 
ตารางการจัดการฝกอบรมวันท่ี 2 

Session Time Topics 
1 09:00-10:30 Basic and Introduction to UML concepts 

Introduction to UML for ISO 
Class Models (I) 

2 10:30 – 10:45 Coffee Break 
3 10:45 – 12:00 Class Models (II) 

Introduction to XML for ISO 
4 12:00 -13:00 Lunch Break 
5 13:00 – 14:30 ISO 19115 Metadata in details 
6 14:30 – 14:45 Coffee Break 
7 14:45 – 16:00 Understanding ISO 19139 Metadata – XML Implementation  
8 16:00 – 17:30 Handon and Workshop 
9 17:30 – 18:00 Closure 
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6.3 หัวขอ/รายการสอน (Course Outline) สําหรับมาตรฐาน ISO19139 Metadata – XML 
Implementation 

 
6.3.1 UML เบ้ืองตน 

UML เปนภาษาท่ีใชในการสรางโมเดลเชิงวัตถุเริ่มมีการใชอยางจริงจังเปนครั้ง
แรก ในชวงยุคกลางป 1970 ถึงปลายยุค 1980 ซ่ึงเกิดขึ้นพรอมๆ กับแนวความคิดของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ ท้ังน้ีการท่ีเรื่องของการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุเร่ิมไดรับความ
สนใจก็เน่ืองมาจากแอพพลิเคชันและระบบงานมีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ นักวิเคราะหและ
นักออกแบบรวมไปจนถึงนักพัฒนาระบบเล็งเห็นวาวิธีการตางๆ ท่ีใชในชวงน้ันคงไมสามารถ
รองรับความซับซอนของระบบท่ีทวีมากข้ึนเรื่อยๆ ไดอยางแนนอนในอนาคต วิธีการเชิงวัตถุจึงเขา
มาเปนอีกตัวเลือกหน่ึงและไดรับการปรับปรุงกันเร่ือยมาจนกระท่ังถึงปจจุบันน้ีทามกลางวิธีการ
ตางๆ ท่ีคิดคนขึ้นมา มีอยู 4 วิธีการท่ีไดรับความนิยมโดดเดนขึ้นมา ไดแกวิธี OOSE (Object-
Oriented Software Engineering) ของ Ivar Jacobson, Booch Method ของ Grady Booch  และ OMT 
(Object Modeling Technique) ของ James Rumbaugh  

ตุลาคมป ค.ศ 1994 ภาษา UML เริ่มประกาศตัวอยางเปนทางการ และในปตอมา
ก็ประกาศ UML version  0.8 และไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกระท่ังในป 1997 UML เวอรชัน 
1.1 ก็ไดถูกเสนอใหกับหนวยงาน OMG(Object Management Group)  OMG เปนหนวยงานหน่ึงท่ี
กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมทางดานคอมพิวเตอรท่ีไมไดหวังผลกําไร ไดกําหนดคุณลักษณะ
ภาษาภาพที่เรียกวา ภาษา UML (Unified Modeling Language)  ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และทางดานบริหารงานธุรกิจ  โดยที่ OMG ไดใหคําจํากัดความของ
ภาษา UML ไววา เปนภาษาภาพสําหรับแสดง ระบุ กําหนดโครงสราง และเปนเอกสารสําหรับ
พัฒนา Software  โดยท่ีภาษา UML ไดกําหนดถึงมาตรฐานสําหรับเขียนผังโครงสรางของ
โปรแกรม รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล และยังเปนส่ิงท่ีจับตองไดใน
การเขียนโปรแกรมในภาษาตางๆ  

 
6.3.2 UML Diagram เบ้ืองตน   

‐ Class Diagram  
‐ Object Diagram  
‐ Sequence Diagram 
‐ Collaboration Diagram  
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‐ State Diagram 
‐ Activity Diagram  
‐ Component Diagram  
‐ Deployment Diagram  

6.3.3 UML ท่ีจําเปนสําหรับการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
UML 2.2 ไดกําหนดประเภทของผังภาพออกเปน 14 แผนผัง โดยแบงออกเปน

สองกลุมหลักไดแก ผังแบบจําลองโครงสราง (structural modeling diagrams) และผังแบบจําลอง
ทางดานพฤติกรรม (behavioral modeling diagrams) ซ่ึงท้ังสองกลุมน้ันกําเนิดมาจากขอกําหนด 
ขอบังคับเดียวกันของภาษา UML ท่ีไดระบุในเอกสารคุณลักษณะ (UML Specification)  

และเน่ืองดวยภาษา UML ไดถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางในหลากหลายธุรกิจ 
รวมท้ังในดานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ดังน้ันแผนผังจําลองโครงสราง
ของภาษา UML จึงมีจํานวนมากซ่ึงในบางแผนผังไมไดถูกนํามาใชหรือไมมีความเก่ียวของตอ
การศึกษาเร่ืองมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  และสําหรับการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ
จะใชกลุมผังแบบจําลองโครงสราง(structural modeling diagrams) และจะมุงเนนใหความสําคัญกับ
ผังแบบจําลองโครงสรางโดยเฉพาะแผนผังของคลาส (Class Diagram) 

 
6.3.3.1 สัญลักษณและคําจาํกัดความท่ีถูกใชใน Class Diagram 

แผนผังของคลาส (Class Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงโครงสรางของ
ระบบท่ีเปนลักษณะ Object Orientated System แผนผังของคลาสแสดงถึงมุมมองของแบบจําลอง 
บางสวนของแบบจําลอง บรรยายถึงคุณสมบัติ และ หนาท่ีของคลาสน้ันๆ  แผนผังคลาสมี
ประโยชนอยางมาในเร่ืองของการแสดงความสัมพันธระหวางคลาสท่ีมีหลากหลายความสัมพันธ 
ใน UML - Class Diagram มีสัญลักษณท่ีมีความหมายตอความสัมพันธหลักดังน้ี 

‐ Attribute 
‐ Operation 
‐ Interfaces 
‐ Relationship 
‐ Association 
‐ Aggregation  
‐ Composition 
‐ Generalization 
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‐ Realization 
‐ Dependency 
‐ Stereotype  
‐ Packages 

6.3.4 XML สําหรับการศึกษามาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ 
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
จุดประสงคเพ่ือเอาไวติดตอกันระหวางระบบท่ีมีความแตกตางกัน เชนใชคอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเปนคนละโปรแกรมประยุกตท่ีมีความตองการส่ือสารขอมูล
ถึงกัน และเนนการแลกเปล่ียนขอมูลผานอินเทอรเน็ต นอกจากน้ียังเปนพ้ืนฐานในการสรางภาษา 
Mark-up เฉพาะทางอีกข้ันหน่ึง 

การใชงาน XML จําเปนตองใชรวมกับ Style Sheet หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพราะ 
XML เพียงแตกําหนดรูปแบบของ Tag เทาน้ัน ไมไดกําหนดวา Tag จะแสดงผลแบบใด ดังน้ัน หาก
เอาขอมูลในรูปแบบ XML ไปแสดงผลในอุปกรณชนิดใดก็ตาม จะตองกําหนดวิธีแสดงผลดวย เชน 
การใชงานคูกับ HTML 

6.3.4.1 ลักษณะโครงสรางของ XML 
‐ Logical Structure 
‐ Physical Structure 

6.3.4.2 โครงสรางเอกสาร XML 
6.3.4.3 DTD และ XML Schema 
6.3.4.4 Data Type ของ Schema แบบธรรมดา 
6.3.4.5 องคประกอบดานประเภทขอมูลของ Schema 
6.3.4.6 การแปลง XML โดย XSLT  
6.3.4.7 XML GRAPHICS 
6.3.4.8 XLINK  
6.3.4.9 ลิงคพ้ืนฐานใน XML  
6.3.4.10 Web Service 
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6.3.5 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ (รายละเอียดใน บทท่ี 4 
มาตรฐานที่เก่ียวของ) 

6.3.5.1 ISO 19136  Geographic information/Geomatics – Geography Markup Language 
6.3.5.2  ISO 19103 Geographic information – Conceptual schema language 
6.3.5.3 ISO 19107 Geographic information – Spatial schema 
6.3.5.4 ISO 19108 Geographic information – Temporal schema 
6.3.5.5 ISO 19111 Geographic information – Spatial referencing by coordinates 

6.3.6 มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศเร่ือง ISO 19115 Geographic Information – Metadata 
(รายละเอียดใน บทท่ี 4 มาตรฐานท่ีเก่ียวของ) 

6.3.7 มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศเร่ือง ISO/TS 19139  Geographic Information – 
Geographic Information – Metadata  XML schema implementation (รายละเอียดใน บทท่ี 3 ผลการ
วิเคราะหมาตรฐานเร่ืองคําบรรยายขอมูล) 

6.3.7.1 พ้ืนฐานมาตรฐาน ISO/TS 19139   
6.3.7.2 ทําความเขาใจเก่ียวกับ Geographic MetaData extensible markup language 
6.3.7.3 แบบจําลองสวนตอขยายของกลุมมาตรฐาน ISO19100 
6.3.7.4 หลักการเขารหัสขอมูล (encoding rules) 
6.3.7.5 การเขารหัสขอมูลคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ (encoding description) 
6.3.7.6 เง่ือนไขการทดสอบและการไดตามมาตรฐาน 

6.3.8 โปรแกรมประยุกตและเครื่องมือสําหรับจัดการคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
6.3.8.1 การใชงานโปรแกรม THAISDI GeoNetworl 

รายละเอียดการใชงานโปรแกรมใหอางอิงเอกสารการใชงานโปรแกรม 
THAISDI GeoNetwork จากทาง สทอภ. 

6.3.8.2 ตัวอยางของคําบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
ISO/TS19139 

6.3.9 การปฏิบัติงานจริงในการจัดทําคาํบรรยายขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 
 

รายละเอียดการอบรมแตละหัวขอ สามารถศึกษาเพิ่มเตมิไดจากเอกสารประกอบการอบรม
มาตรฐาน ISO 19139 
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บทท่ี 7 
แนวทางการนํามาตรฐานสูการใชงาน 

 
 

7.1. แนวทางการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 Geographic information - Metadata – XML 
Implementation สูการใชงาน 

 
คณะผูวิจัยขอนําเสนอแนวทางการสงเสริมใหเกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

นํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชงานในประเทศไทย  
จากสถานการณองคความรูทางดานมาตรฐานของระบบภูมิสารสนเทศในประเทศไทยน้ัน 

พบวาองคความรู การใหความรู การเรียนการสอน และความเขาใจในมาตรฐานระบบภูมิสารเทศใน
ประเทศไทยยังอยูในสถานะเร่ิมตน เริ่มเรียนรู เริ่มทําความเขาใจ และกําลังเดินตามตางประเทศ 
ถึงแมวาประเทศไทยจะอยูในกลุมสมาชิกมากวา 10 ปแลวก็ตาม  ซ่ึงเปนท่ีทราบดีวามาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศน้ันมีแตกตางจากมาตรฐานอ่ืนท่ีใชงานอยางกวางขวางเชน ISO1900 หรือ 
ISO14000 ท่ีมีการนําไปเปนขอบังคับในผลิตภัณฑท่ีเปนรูปธรรม และย่ิงกวาน้ันมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศยังคงเปนสิ่งใหมไมเฉพาะประเทศไทยเทาน้ัน อีกหลายๆ ประเทศก็ยังอยูในข้ันของ
การศึกษาเรียนรู และทําความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานทางภูมิสารสนเทศเชนกัน  

 
จากสถานการณดังกลาวสามารถประเมินสภาพปญหาการยอมรับในมาตรฐานขอมูล/ระบบ

ภูมิสารสนเทศ ตามลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาไดวา 
- การมองเห็นความถึงสําคัญของการแลกเปล่ียนขอมูล (Interoperability) 
- การใหความสําคัญกับเร่ืองมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศ 
- การใหความสําคัญกับขอมูลภูมิสารสนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศ 
- การใหความสนใจตอการออกแบบขอมูล และระบบใหตรงตามมาตรฐาน 
- องคความรูเรื่องมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศ 

 
สวนหน่ึงเปนเพียงจุดเริ่มตนของการสงเสริม สรางความตระหนักใหเกิดการยอมรับ

มาตรฐานเพ่ือนําไปสูแนวทางการนํามาตรฐานไปใชงาน คือมหาวิทยาลัยรัฐท่ีเปนพันธมิตรกับ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท่ีไดรับโอกาสในการศึกษา ทําความเขาใจใน
เร่ืองมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากขึ้น และการเปนสถาบันการศึกษาจะเปนกุญแจสําคัญท่ีทํา
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ใหเกิดการเผยแพร ใหความรูไดอยางกวางขวาง แตการสงเสริมการนํามาตรฐานไปใชงานยังคงตอง
อาศัยหนวยงานท่ีเปนแกนหลักและหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับการใชขอมูลภูมิสารสนเทศใน
การดําเนินงานดวย 

ภาพท่ี 7-1 Metadata สามารถสงเสร ิมใหเกิดการใชงานรวมกันระหวางระบบได 
 

ภาพท่ีขางตน ไดแสดงถึงความสําคัญของการจัดทําคําบรรยายขอมูลตามมาตรฐาน 
ISO19139 ซ่ีงจะเห็นไดวามีปจจัยท่ีเปนองคประกอบท่ีกอใหเกิดการใชงานรวมระหวางระบบ 
(interoperability) คือ มาตรฐานคําบรรยายขอมูล และ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกิจกรรมหรือแนว
ทางการดําเนินงานจะเปนปจจัยท่ีสําคัญไมนอยไปกวาเทคโนโลยีแตอยางใด 

ดังน้ันคณะผูวิจัยขอเสนอแนวทางการดําเนินงานในระยะส้ัน และแนวทางดําเนินงานใน
ระยะยาว เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา อุปสรรคตอการยอมรับมาตรฐาน โดยที่คณะผูวิจัยไดจําแนก
กิจกรรม บทบาทหนาท่ีของหนวยงานที่มีความเก่ียวของกับการใหบริการทางดานมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศทั้งหมด และนํามากําหนดความสําคัญตามลําดับซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนําเสนอเปนแนวทาง
อยางเปนรูปธรรมดังน้ี 
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ตารางท่ี 7-1 แนวทางการนํามาตรฐาน ISO/TS 19139 สูการใชงาน 
ชวงเวลาการ
บริหารจัดการ 

กิจกรรม 

1 – 2 ปแรก 1. สรางความตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ Interoperability โดยมุงเนนให
หนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรงทําการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการแลกเปล่ียนขอมูล การใชงานรวกัน และประโยชนท่ีไดรับ  
ท้ังน้ีระดับการแลกเปล่ียนขอมูลใหอยูในระดับของพ้ืนฐานของประเทศเปน
ลําดับแรกท่ีจําเปนตองสามารถทําใหเปนสวนกลางและใชงานรวมกันได  และ
สงเสริมใหใชงานขอมูลพ้ืนฐานของประเทศจากแหลงใหบริการท่ีเปนเจาของ
ขอมูลโดยตรง  
 

2. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือการเผยแพรน้ันจะตองมีรูปแบบ โครงสรางท่ีเปนไป
ตามขอกําหนดของมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางมากที่สุดเทาท่ี
จะสามารถดําเนินการได 

 
3. จัดทําระบบการใหบริการท่ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานระบบภูมิ

สารสนเทศ โดยจัดทําใหสามารถรองรับการเรียกคนขอมูลพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยไดอยางสะดวก ในชวงแรกของการเริ่มตนของระบบท่ีดําเนินการโดย
หนวยงานของรัฐควรจะตองเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถใชงานขอมูล
พ้ืนฐานของประเทศไดอยางไมมีคาใชจายใดๆ  

 
4. สงเสริมใหเกิดชุมชน หรือสังคม ในการแลกเปล่ียนขอมูล ดังตัวอยางท่ีปรากฏ

ขึ้นในชุมชนของ  FAO GeoNetwork คือ  สมาชิกในชุมชน 
ไดนําขอมูลท่ีตนทําข้ึนจากขอมูลพ้ืนฐานซ่ึงอยูในรูปแบบผลของการวิเคราะห
นํามาเผยแพรในชุมชนพรอม ซ่ึงกลไกของการเผยแพรก็เปนกลไกท่ีสงเสริมให
นํามาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชงาน เปนตน 

 
5. สงเสริม ใหความรู เก่ียวกับมาตรฐานขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศ ท่ีเปนแกนหลัก

ของการพัฒนามาตรฐานอ่ืนใหแกผูท่ีสนใจ โดยหนวยงานที่มีศักยภาพในการ
จัดการอบรม ใหความรู 
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ชวงเวลาการ
บริหารจัดการ 

กิจกรรม 

 
6. มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศตอง เ ล็ง เ ห็นความสํา คัญของการใหความรู เรื่ องมาตรฐาน
ขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศใหแกนิสิต นักศึกษา เพ่ือเปนกลไกหน่ึงในการ
พัฒนามาตรฐานสําหรับประเทศไทยในมิติของงานวิจัย และมิติของการ
ประยุกตใชงานในหนวยงานตางๆ 
 

แนวทางดําเนิน 
งานระยะยาว 

1. สรางความตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ Interoperability ยังคงตองเปน
กิจกรรมที่ตองดําเนินการตอเน่ือง พรอมท้ังสงเสริมการใชงานมาตรฐาน เพ่ือ
กํากับดูแลคุณภาพขอมูล และการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนไปตาม
ขอกําหนด และสอดคลองกับแนวทางสากล 
 

2. สงเสริมใหมีงานวิจัย การพัฒนา Profile ในมาตรฐานท่ีสําคัญเชน ISO 19115 
และ ISO19139 ใหเหมาะสมกับประเทศไทย ท้ังน้ีตองควบคูไปกับการใหความรู
พ้ืนฐานและการประยุกตใชงานมาตรฐานที่จะจัดทํา Profile 

 
3. ใหบริการทดสอบ และรับรองมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพ่ือใหผูพัฒนา ผูผลิต

นําไปขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศจากผูควบคุมดูแลมาตรฐาน
ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

 

4. กําหนดหนวยงานท่ีเปนหนวยงานกลางเขามาทําหนาท่ีเปนผูทดสอบ และการ
ประเมินการผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยใหไดตาม
มาตรฐาน รวมท้ังการรับรองผลิตภัณฑทางดานภูมิสารสนเทศแกหนวยงานที่ได
ตรงตามมาตรฐาน 

 
 
แนวทางท่ีจะทําใหเกิดการนํามาตรฐานไปใชงานท้ังระยะส้ันและระยะยาวจําเปนตองมี

หนวยงานหลักท่ีไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี องคความรู และที่สําคัญตองไดรับการ
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สนับสนุนทางดานนโยบายซึ่งปจจัยน้ีจะเปนแรงพลักดันท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเรื่องมาตรฐาน
ขอมูล/ระบบภูมิสารสนเทศในประเทศ 

หนวยงานหลักทําหนาท่ีเชนเดียวกับเครื่องยนต ขณะที่หนวยงานที่ทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุน
หนวยงานหลักจะเปนเสมือนฟนเฟองท่ีทําใหการระบบทํางานได ดังน้ันแนวทางการสรางความ
ตระหนัก การยอมรับไมใชเพียงหนวยงานเดียวท่ีสามารถทําไดการไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานที่เปนผูใชบริการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนจะชวยใหมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศไดถูกใชงานอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับสําหรับประเทศไทยตอไป 
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Metadata Tools for Geospatial Data,  available at  <http://www.sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/> 
U.S. Geological Survey,  Formal metadata: information and software,  available at 
  <http://geology.usgs.gov/tools/metadata/> 
NASA's Global Change Master Directory (GCMD),  Metadata Protocols and Standards,  
 available at  <http://gcmd.nasa.gov/Aboutus/standards/> 
Intelec Geomatics inc. (Intelec),  Technologies,  available at  <http://www.intelec.ca/html/ 
 en/technologies/m3cat.html> 
ESRI : Environmental Systems Research Institute, MMS Metadata version 6.1 for ArcView,   

available at  <http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10568> 
ESRI : Environmental Systems Research Institute, ArcIMS and ArcGIS Combine to Bring Spatial 
 Metadata to the Internet,  available at <http://www.esri.com/news/arcnews/spring02 
 articles/arcims-and-arcgis.html> 
GEOCONNECT,  available at  <http://www.geoconnect.fr/fr/screenshots.php> 
GeoSnap Software,  Theme Locator,  available at  <http://www.geosnap.com/index.htm> 
The  National Park Service,  Metadata Tools - Extension for ArcGIS,  available at   
 <http://science.nature.nps.gov/im/units/mwr/gis/metadata/metadata_tools.htm> 
Geographic Metadata Catalog System,  available at <http://sourceforge.net/projects/geonetwork/> 
EPA Metadata Editor,  available at  <http://www.epa.gov/geospatial/eme.html> 
NOAA Coastal Services Center,  ArcView® Metadata Collector v2.0 Extension,  available at  
 <http://www.csc.noaa.gov/metadata/download.html> 
Meta Manager,  available at  <http://www.compusult.net/cslt_prod_dm_metaman.html> 
Geographic Information Metadata,  available at <http://www.crepad.rcanaria.es/metadata/ 
 en/index_en.htm> 
GIgateway's,  New - MetaGenie v2.0 - desktop version,  available at  
  <http://www.gigateway.org.uk/metadata/metagenie.html> 
The Federal Geographic Data Committee (FGDC),  ISO Metadata Editor Review,  available at  
  <http://www.fgdc.gov/participation/working-groups-subcommittees/mwg/isoreview/  
Metadata_Setup.zip> 
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ภาคผนวก 
 

ISO/TS 19139: Geographic information – Metadata-XML 
Schema implementation  (ฉบบัเรียบเรียงภาษาไทย) 
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คํานํา (Foreword) 
 
มาตรฐาน ISO (the International Organization for Standardization) คือ การรวมเขาเปนสหพันธรัฐ
ของกลุมมาตรฐานแหงชาติท่ัวโลก (ISO member bodies) การทํางานของการเตรียมการ
มาตรฐานสากล (International Standards) โดยท่ัวไปน้ันจะถูกนําไปสูคณะกรรมการทางเทคนิค/
คณะกรรมการเฉพาะทาง ISO แตละกลุมสมาชิกท่ีสนใจในประเด็นท่ีคณะกรรมการทางเทคนิคได
กําหนดขึ้นมาน้ันมีสิทธิท่ีจะนําไปเสนอตอคณะกรรมการ องคการระหวางประเทศท้ังของรัฐบาลเอง
และท่ีไมใชของรัฐบาลท่ีติดตอประสานงานกับมาตรฐาน ISO น้ันก็เปนสวนหน่ึงของงานเชนกัน 
มาตรฐาน ISO รวมมือกันอยางใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical Commission) ในทุก
ประเด็นของการกําหนดมาตรฐานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวกับเทคนิคและประโยชนของกระแสไฟฟา 
(Electrotechnical Standardization) 
 
มาตรฐานสากลน้ันถูกรางตามกฎท่ีแสดงไวในสวนท่ี 2 ของมาตรฐาน ISO/IEC Directives 
 
หนาท่ีหลักของคณะกรรมการทางเทคนิคคือการเตรียมมาตรฐานสากล (International Standard) 
มาตรฐานสากลฉบับราง (Draft International Standard) ท่ียอมรับโดยคณะกรรมการทางเทคนิคจะ
ถูกเผยแพรไปยังสมาชิกเพ่ือทําการลงคะแนน การตีพิมพเปนมาตรฐานสากลตองการการอนุมัติอยาง
นอย 75 เปอเซ็นตของเสียงตัดสินกลุมสมาชิก 
 
ในสถานการณอ่ืน โดยท่ัวไปเม่ือมีความตองการทางตลาดของเอกสารประเภทน้ันอยางเรงดวน 
คณะกรรมการทางเทคนิคอาจจะตัดสินใหมีการตีพิมพเอกสารปทัฏฐาน (normative document) ชนิดอ่ืน 

- มาตรฐาน ISO Publicly Available Specification (ISO/PAS)  แสดงขอตกลงระหวาง
ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการทํางานเปนกลุมของมาตรฐาน ISO และจะถูกยอมรับเพ่ือ
การตีพิมพหากมาตรฐานน้ีไดรับการยอมรับมากกวา 50 เปอรเซนของเสียงตัดสิน
คณะกรรมการแม 

- มาตรฐาน ISO Technical Specification (ISO/TS) แสดงขอตกลงระหวางสมาชิกของ
คณะกรมการทางเทคนิค และจะถูกยอมรับเพ่ือการตีพิมพหากมาตรฐานน้ีไดรับการ
ยอมรับสองในสามของเสียงตัดสินสมาชิกคณะกรรมการ 
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หลังจากน้ันอีกสามปมาตรฐาน ISO/PAS หรือมาตรฐาน ISO/TS จะถูกนํามาทบทวน เพ่ือท่ีจะตัดสิน
วาจะยังยอมรับมาตรฐานน้ีไปใชในอีกสามปขางหนาหรือไม หรือจะปรับปรุงใหกลายเปน
มาตรฐานสากล หรือจะถายถอนออกไป ถามาตรฐาน ISO/PAS หรือมาตรฐาน ISO/TS น้ีไดรับการ
ยอมรับก็จะถูกตรวจสอบทบทวนหลังจากน้ันอีกสามปขางหนา ในเวลาน้ันมาตรฐานน้ีจะตองถูก
แปรรูปไปเปนมาตรฐานสากล (International Standard) หรือไมก็ถูกถอนออกอยางแนนอน 
 
การพิจารณาในความเปนไปไดท่ีวาองคประกอบบางตัวของเอกสารฉบับน้ีอาจจะเปนประเด็นหน่ึง
ของสิทธิท่ีไดรับจากสิทธิบัตร มาตรฐาน ISO จะตองไมรับผิดชอบตอการระบุสิทธิท่ีไดรับจาก
สิทธิบัตรใดๆ 
 
มาตรฐาน ISO/TS 19139 จัดเตรียมโดยคณะกรรมการทางดานเทคนิคมาตรฐาน ISO/TC 211, 
Geographic information/Geomatics 
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บทนํา (Introduction) 
 
ความสําคัญของขอมูลอธิบาย (metadata) ท่ีอธิบายขอมูลทางดานภูมิศาสตรแบบดิจิตอล (digital 
geographic data) น้ัน ถูกอธิบายเอาไวอยางละเอียดในบทความของมาตรฐาน ISO 19115 มาตรฐาน 
ISO 19115 ไดระบุโครงสรางของการอธิบายขอมูลทางดานภูมิศาสตรแบบดิจิตอล โดยการกําหนด
องคประกอบของขอมูลอธิบายและการสรางชุดสามัญ (common set) ของระบบคําศัพทของขอมูล
อธิบาย, คําจํากัดความ และกระบวนการการขยายตัว มาตรฐาน ISO 19115 น้ีเปนนามธรรมตรงท่ีวา
มาตรฐานน้ีไดระบุความคิดเห็นท่ัวโลกของขอมูลอธิบายท่ีสัมพันธกันกับขอมูลทางดานภูมิศาสตร 
แตไมมีการเขารหัส 
 
เพราะมาตรฐาน ISO 19115 ไมไดระบุการเขารหัสใดๆเอาไว การติดต้ังท่ีแทจริงของขอมูลอธิบาย
ขอมูลทางดานภูมิศาสตรจึงสามารถทําไดหลากหลายวิธี ขึ้นอยูกับการแปลกระบวนการขอมูล
อธิบาย ในการพยายามท่ีจะทําใหการกําหนดมาตรฐานของการติดตั้งน้ันงายข้ึน รายละเอียดการ
ติดตั้งขอมูลอธิบายท่ีสมบูรณน้ีระบุการเขารหัสท่ีใชกฎเปนหลักในการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 
19115 เอาไวอยางสมบูรณ รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีระบุแบบแผน 
Extensible Markup Language (XML) ท่ีถูกหมายตัวเพ่ือชวยเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติการซึ่ง
กันและกัน โดยการกําหนดคุณลักษณะท่ัวไปสําหรับการอธิบาย การทําใหถูกตอง และการ
แลกเปล่ียนขอมูลอธิบายเก่ียวกับชุดขอมูลทางภูมิศาสตร (geographic dataset), ลําดับชุดขอมูล 
(dataset series), ลักษณะเดนทางดานภูมิศาสตรแตละตัว (individual geographic features), 
คุณลักษณะของลักษณะเดน (feature attributes), ชนิดลักษณะเดน (feature types), คุณสมบัติของ
ลักษณะเดน (feature properties) ฯลฯ 
 
มาตรฐาน ISO 19115 อธิบายขอบเขตวัตถุประสงคท่ัวไปของขอมูลอธิบายในสาขาขอมูลทาง
ภูมิศาสตร รายละเอียดขอมูลอธิบายที่มากข้ึนสําหรับชนิดขอมูลทางดานภูมิศาสตร และการบริการ
ทางดานภูมิศาสตรถูกกําหนดเอาไวในชุดมาตรฐานของมาตรฐาน ISO 19100 และขอบเขตผูใช (ISO 
19115) รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีต้ังใจจะกําหนดแนวทางการติดตั้ง
สําหรับวัตถุประสงคท่ัวไปของขอมูลอธิบายเชนกัน การตีความชุดมาตรฐานของมาตรฐาน ISO 
19100 บางชุดน้ันไดถูกรวบรวมเอาไวในท่ีๆจําเปน 
มาตรฐาน ISO 19118 อธิบายเง่ือนไขในการสรางกฎการเขารหัสบนพ้ืนฐานของแบบแผน UML 
และกฎการเขารหัสท่ีอยูบนพ้ืนฐาน XML เชนเดียวกันกับจัดหาการแนะนําสู XML รายละเอียด
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ทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีไดใชกฎการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรฐาน ISO 
19118 ใหเปนประโยชน และจัดหารายละเอียดเฉพาะของการนํากฎน้ันมาใช โดยคํานึงถึงการไดมา
ของแบบแผน XML (XML schema) สําหรับแบบจําลอง UML (UML model) ในมาตรฐาน ISO 
19115 
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1. ขอบเขต (Scope) 
 

ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ีไดอธิบายการเขารหัส Geographic MetaData 
XML (gmd) การ implement แบบแผน XML (XML Schema) ท่ีไดมาจากมาตรฐาน ISO 19115 
 
2. การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 

 
การไดตามมาตรฐานของขอกําหนดทางเทคนิค จะตองถูกตรวจสอบโดยการใชการทดลองท่ีสัมพันธ
กันดังท่ีอธิบายเอาไวในภาคผนวก A โครงราง, แนวคิด และระเบียบวิธีในการตรวจสอบและ
หลักเกณฑเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายการไดตามมาตรฐานน้ันถูกระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO 19105 
 
3. เอกสารอางอิง (Normative Reference) 

 
เอกสารอางอิงดังตอไปน้ีมีความจําเปนอยางมากท่ีเอกสารอางอิงนํามาใชในเอกสารเลมน้ี เอกสาร
หนังสืออางอิงท่ีระบุวันท่ีเปนฉบับท่ีตีพิมพท่ีอางถึงเทาน้ัน สวนเอกสารอางอิงท่ีไมไดระบุวันท่ี              
จะฉบับตีพิมพลาสุดของเอกสารน้ัน (รวมถึงการแกไขบัญญัติ) 
 
ISO 639-2,  Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code 
ISO 3166 (all parts), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
ISO 8601,  Data elements and interchange formats — Information interchange — 

Representation of dates and times 
ISO/I EC 10646,  Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character  
  Set (UCS) 
ISO/TS 19103,  Geographic information — Conceptual schema language 
ISO 19105,  Geographic information — Conformance and testing 
ISO 19107,  Geographic information — Spatial schema 
ISO 19108,  Geographic information — Temporal schema 
ISO 19109,  Geographic information — Rules for application schema 
ISO 19110,  Geographic information — Methodology for feature cataloguing 
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ISO 19111:—1),  Geographic infonnation — Spatial referencing by coordinates 
ISO 19115:2003,  Geographic information — Metadata  
ISO 19115:2003/Cor. 1:2006,  Geographic information — Metadata — Technical Corrigendum 1  
ISO 19117,  Geographic information — Portrayal ISO 19118:2005, Geographic  
  infonnation — Encoding 
ISO 19136:— 2)  Geographic infonnation — Geography Markup Language (GML) 
W3C XMLName, Namespaces in XML. W3C Recommendation (14 January 1999) 
W3C XMLSchema-1, XML Schema Part 1: Structures. W3C Recommendation (2 May 2001) 
W3C XMLSchema-2, XML Schema Part 2: Datatypes. W3C Recommendation (2 May 2001) 
W3CXML, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation (6 

October 2000) 
W3C XLink, XML Linking Language (XLink)Version 1.0. W3C Recommendation (27 June 2001) 
 
4. คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and Definitions) 

 
สําหรับจุดประสงคของขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ี จะประยุกตใชคําศัพท
และคําจํากัดความดังตอไปน้ี 
 
4.1 namespace 
 
การรวบรวมของชื่อ กําหนดเอาไวโดย URI reference ท่ีใชเปน element names และ attribute names 
ในเอกสาร XML 
[W3C XML] 
 
 
 

4.2  packages 
 

จุดประสงคเชิงโครงสราง/กลไกโดยทั่วไปสําหรับจัดองคประกอบ (element) เปนกลุม 
[ISO/TS 19103, definition 4.2.22] 

                                             
1To be published. (Revision of ISO 19111:2003) 
2To be published. (Revision of ISO 19111:2003) 
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ตัวอยาง ขอมูลการระบุลักษณะ (Identification information);   ขอมูลชุดขอมูลอธิบายที่ดํารงอยู  
 (Metadata entity set information); ขอมูลการจํากัด (Constraint information) 
 

4.3  realization 
 

ความสัมพันธแหงความหมายระหวางหมวดหมู (classifier) ซ่ึงหมวดหมูหน่ึงหมวดจะกําหนด
ขอตกลงท่ีหมวดอื่นๆรับรองที่จะนําไปปฏิบัติตาม 
[Booch 1999] 
 

4.4  polymorphism 
 

ลักษณะของความสามารถที่จะกําหนดความหมายท่ีแตกตางกัน หรือการใชงานสิ่งหน่ึงในบริบท 
หรือสภาพแวดลอมท่ีตางกัน โดยเฉพาะท่ีอนุญาตใหขอมูลแตละฟลดในฐานขอมูล อยางเชน ตัวแปร 
(variable), ฟงช่ัน (function), หรือ วัตถุ (object) ท่ีมีมากกวาหน่ึงรูปแบบ 
หมายเหตุ: polymorphism น้ันมีแตกตางกันหลากหลายชนิด 
[http://researchsmallbibit.techtarget.com] 
[http://searchsmallbibit.techtarget.com] 
 

5. สัญลักษณและคํายอ (Symbol and Abbreviation Term) 
 

5.1  ช่ือยอท่ีนํามาจากพยัญชนะตัวแรกของคํา  (Acronyms) 
UML Unified Modelling Language 
XCT XML Class Type 
XCPT XML Class Property Type 
XCGE XML Class Global Element 
XML Extensible Markup Language 
XPath XML Path Language 
XSD XML Schema Definition 
XSL Extensible Style Language 
XSLT XSL Transformation 
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5.2  Namespace abbreviation (คํายอของ namespace) 
ในรายการขางลางน้ี รายการท่ีอยูดานซายจะอธิบาย namespace prefix ท่ัวๆไป ท่ีใชเพ่ืออธิบาย
องคประกอบของ namespace และในชองท่ีสองจะเปนคําบรรยายภาษาอังกฤษของ namespace 
prefix สวน item ท่ีอยูในวงเล็บคือ URI ของ namespace ตัวน้ันจริงๆ URI พวกน้ีจําตองไมสอดคลอง
กับตําแหนงท่ีมีประสิทธิภาพของแบบแผน 
 
รายการแรกที่สอดคลองกับ namespace น้ี ถูกอธิบายโดยขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ี 
 
gco   Geographic Common extensible markup language    (http://www.isotc211.oro/2005/qco) 
gmd  Geographic MetaData extensible markup language   (http://www.isotc211.orq/2005/qmd) 
gmx  Geographic Metadata XML Schema (http://www.isotc211.oro/2005/omx) 
gss    Geographic Spatial Schema extensible markup language  (http://www.isotc211.orq/2005/qss) 
gsr    Geographic Spatial Referencing extensible markup language (http://www.isotc211.orq/2005/gsr)  
gts    Geographic Temporal Schema extensible markuplanguage  (http://www.isotc211.oro/2005/qts) 
            
รายการลําดับท่ีสอดคลองกับ namespace ภายนอก ถูกอธิบายโดยขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 
Specification) น้ี 
gml    Geography Markup Language (use the GML namespace URI stated in ISO 19136) 
xlink   XML Linking Language (use the XLINK namespace URI stated in the 

W3C XLink recommendation) 
xs      W3C XML base schemas (use the XML schema namespace URI stated in 

the W3C XMLSchema-1 and W3C XMLSchema-2 
recommendations) 

 
5.3  ความสัมพันธแบบจําลอง UML (UML model relationship) 
แผนผังท่ีปรากฎอยูใน Technical Specification น้ันถูกนําเสนอโดย UML (Unified Modelling 
Language) ดังภาษาแผนผังเชิงมโนภาพ (concepttual schema language) ตามที่ระบุไวในมาตรฐาน 
ISO/TS 19103 มาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาพท่ี ก-1 แสดงถึงสัญลักษณ UML (UML notation) ท่ี
ใชบรรยาย Metadata นอกเหนือจากน้ี UML ไดอธิบายไวในมาตรฐาน ISO/TS 19103 และแสดงใน
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มาตรฐาน ISO 19115 ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ีใชสัญลักษณท่ีดังแสดงดัง
ภาพที่ ก-1 
 

Realization 
 

ภาพท่ี ก-1 UML Notation สําหรับ Realization 
 
Class ท่ีเปนแหลงกําเนิดของการเชื่อมตอกัน (แสดงอยูทางดานซายของภาพท่ี ก-1) ถูกรับรองวาจะ
นําไปปฏิบัติ (หรือ implement ) ในขอกําหนดรายละเอียดของ class ท่ีอยูปลายทางของการเชื่อมตอ 
(ดังท่ีแสดงอยูทางขวามมือของภาพที่ ก- 1) 
 
5.4  แบบแผนตายตัวของแบบจําลอง UML (UML model stereotypes) 
แบบแผนตายตัว UML (UML stereotypes) คือกลไก (mechanism) ท่ีขยายออกสําหรับกระบวนทัศน 
UML (UML concept) ท่ีปรากฎ (ดูมาตรฐาน ISO 19115) นอกเหนือจากแบบแผนตายตัว 
(stereotype) ท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO 19115 สําหรับการอธิบายขอมูลอธิบาย (metadata) 
รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีไดระบุแบบแผนตายตัว (stereotypes) ท่ี
จําเปนสําหรับการเขารหัสไปสูแบบแผน XML บนพ้ืนฐานของกฎ 
 
องคประกอบของแผนผัง UML (UML diagrams) ท่ีบรรยายเอาไวในมาตราที่ 9 น้ัน สามารถบรรจุ
แบบแผนตายตัว (stereotypes) ท่ีระบุถึงการ implement  XML แบบแผนตายตัวเหลาน้ันถูกระบุ
เอาไวโดย class ตางๆท่ีแสดงองคประกอบ XML หรือ ชนิดของ XML (XML Type), คุณลักษณะ 
UML (UML attribute), การเชื่อมโยง UML (UML Links) (ความเขาใจและการพ่ิงพา Realization 
and Dependency) และ UML สําเร็จรูป (UML packages) 
 
แบบแผนตายตัวของ class ตางๆดังตอไปน้ีจะถูกนํามาใชในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 

Specification) อันน้ี  
a) «xs:choice»: class น้ีจะแสดงถึงชนิดของการ implement ท่ีเขารหัสเสมือนเปนกลุมขอมูล

ตัวเลือก XML (XML choice block) และคุณสมบัติแตละตัวของ class จะทําการ implement 
เหมือนเปนองคประกอบหน่ึงของตัวเลือก 

b) «xs:complexType»: class น้ีจะแสดงชนิดการ implement ท่ีเขารหัสเปน XML ประเภทซับซอน 
(XML complex type) 
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c) «xs:element»: class น้ีจะแสดงองคประกอบท้ังหมดของ XML (XML global element) 
d) «xs:simpleType»: class น้ีแสดงชนิดของการ implement ท่ีเขารหัสเปน XML ประเภทไม

ซับซอน (XML simple type) 
e) «xs:simpleContent»: class น้ีแสดงชนิดของการ implement ท่ีเขารหัสเปน XML ประเภท

ซับซอน (XML complex type) กับเน้ือหาท่ีไมซับซอนเขาใจงาย (simple content) 
 
แบบแผนตายตัวของ attributes ตางๆดังตอไปน้ีจะถูกนํามาใชในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 

Specification) น้ี  
f) «xs:attribute»: property จะถูกเขารหัสเปน XML attribute 
g) «xs:element»: property จะถูกเขารหัสเปนองคประกอบของ XML (XML element) พรอมกับชื่อ 

และ ชนิดดวย (<xs:element name="propertyName" type="propertyType7>) 
h) «pattern»: แบบแผนตายตัวน้ีนําไปใชกับ XML ประเภทไมซับซอน (XML simple types) ท่ีมา

จาก XML ท่ีสรางภายในเทาน้ัน (built-in XML types) property ท่ีมีแบบแผนตายตัว «pattern» 
จะจํากัดขอบเขตของประเภทที่สรางภายในแบบไมซับซอน (built-in simple type) 

i) «XCGE»: property จะถูกเขารหัสเสมือนการอางอิงถึงองคประกอบท้ังหมดของ XML (XML 
global element) (<xs:element ref="XCGE7>). 

 
แบบแผนตายตัวของการเช่ือโยง (links) ดังตอไปน้ีจะถูกนํามาใชในขอกําหนดทางเทคนิค 

(Technical Specification) อันน้ี  
j)    «XCT»: (carried by realization relationships) XCT ของแนวคิดเชิงนามธรรม (abstract 

concepts) ในการ implement น้ันถูกแทนที่โดยการ implement ภายนอกท่ีกําหนดเฉพาะ 
k)   «XCGE»: (carried by realization relationships) XCGE ของแนวคิดเชิงนามธรรม (abstract 

concepts) ในการ implement น้ันถูกแทนที่โดยการ implement ภายนอกท่ีกําหนดเฉพาะ 
I)    «XCPT»: (carried by realization relationships) XCPT ของแนวคิดเชิงนามธรรม (abstract 

concepts) ในการ implement น้ันถูกแทนที่โดยการ implement ภายนอกท่ีกําหนดเฉพาะ 
m)  «implement»: (carried by dependency relationships) แหลงกําเนิดแสดงถึงแบบแผน XML              

ท่ี implement แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract concepts) ดังท่ีระบุเอาไวในเปาหมาย 
n)   «include»: (carried by dependency relationships) แหลงกําเนิดและเปาหมายจะแสดงถึงแบบ

แผน XML แหลงกําเนิดจะรวมถึงเปาหมาย (<xs:include .../>)  
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o)  «import»: (carried by dependency relationships) แหลงกําเนิดและเปาหมายแสดงถึงชุดของวัตถุ 
XML (XML objects) ท่ีรวมเอาไวใน namespace เดียวกัน แหลงกําเนิดจะนําเขาเปาหมาย 
(<xs:import .../>)  

 

แบบแผนตายตัวของโปรแกรมสําเร็จรูป (packages) ดังตอไปน้ีจะถูกนํามาใชในขอกําหนดทาง
เทคนิค (Technical Specification) น้ี  

p)  «xmlSchema»: package ท่ีแสดงแบบแผน XML 
q) «xmlNamespace»: package ท่ีแสดงถึงชุดของวัตถุ XML (XML objects)ท่ีรวมเอาไวใน 

namespace เดียวกัน 
 
6.  ความตองการ (Requirement) 
 

6.1  คําแนะนําเก่ียวกับ gmd (Introduction to gmd) 
 
ขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร (Geographic metadata) ท่ีถูกแสดงในมาตรฐาน ISO 19115 เสมือนเปน
ชุดของ UML สําเร็จรูป (UML packages) จะประกอบไปดวยหน่ึง class ของ UML หรือมากกวาน้ัน 
มาตรฐาน ISO 19115 น้ันมีความเปนสากล ทัศนะการเขารหัสท่ีเปนอิสระของขอมูลอธิบายขอมูล
ภูมิศาสตร รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีมีการ implement ท่ีเปนสากลของ
มาตรฐาน ISO 19115 ผานการเขารหัสของแบบแผน XML ท่ีเปนไปตามกฎดังท่ีอธิบายเอาไวใน
มาตรฐาน ISO 19118 
 
ในขณะท่ีรายละเอียดของ XML namespace ไมไดถูกรวมเอาไวในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 
Specification) น้ี เน้ือหาของ namespace หลายๆแบบดังท่ีอธิบายเอาไว ณ ท่ีน้ี namespace ก็คือการ
รวบรวมของชื่อท่ีสามารถนําไปใชไดในเอกสาร XML เสมือนเปนองคประกอบหรือคุณลักษณะของ
ช่ือ namespace จะถูกใชเพ่ือระบุลักษณะของชื่อท่ีมีแบบแผนเฉพาะ และ namespace ก็คือ URI และ
ส่ิงท่ีถูกใชใหเปนประโยชนในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ท่ีลงรายการเอาไวใน 
5.2 ในบอยครั้งท่ี URI น้ันเปนภาระในการอาน การเขียน และรวมไปถึงการสนทนาของคน ดังน้ัน
ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ี จะอางถึงคํานําหนา (prefixes) namespace 
ท่ัวๆไปบอยมากขึ้น เม่ือมีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาของ namespace และ Namespace  หลัก
ท่ีอ ธิบ า ย เ อ า ไว ในข อ กํ าหนดทา ง เทค นิค  (Technical Specification) น้ี คื อ 
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http://Vrww.isotc211.org/2005/gmd และคํานําหนา (prefix) namespace คือ gmd ซ่ึงเปนตัวแทน
สําหรับ Geographic MetaData extensible markup language 
 

แบบแผน XML เสนอทางเลือกหลายทางในการจัดสรางขอมูลเพ่ือการแลกเปล่ียน มาตรฐาน ISO 
19118 ระบุชุดของกฎแหงการเขารหัสเพ่ือแปรรูปแบบแผนเชิงมโนภาพ UML (UML conceptual 
schema) จากชุดเอกสารมาตรฐาน ISO 19100 ไปสูแบบแผน XML แมแตภายในขอจํากัดท่ีลดลงของ
มาตรฐาน ISO 19118 ยังคงมีทางเลือกสําหรับการสรางสรรคแบบแผน XML ท่ีเฉพาะเจาะจง มาตรา
ท่ี 7 8 และ 9 ไดอธิบายรายละเอียดของการเขารหัสแบบแผนเชิงมโนภาพ UML (UML conceptual 
schema) มาตรฐาน ISO 19115 และแบบจําลอง UML (UML model) ท่ีบรรยายเอาไวในแตละชุด
มาตรฐาน ISO 19100 ของมาตรฐานสากล (International Standard) ท่ีลงรายละเอียดเอาไวในมาตรา
ท่ี 3 ในชุดของแบบแผน XML คําบรรยายของแหลงท่ีมา XML มาตรฐาน ISO/TS 19139 ทาง
ภูมิศาสตร และตัวอยางของเอกสารตัวอยางขอมูลอธิบาย (metadata) น้ัน ถูกรวมเอาไวในภาคผนวก 
C และ D 
 

กอนท่ีจะคนหาในรายละเอียดของการเขารหัส จําเปนอยางย่ิงท่ีจะเขาใจวาทําไมกฎของการเขารหัส
น้ันถูกใชประโยชนในการพัฒนา gmd การเขาใจในกฎจะทําใหประสิทธิภาพ ขีดจํากัด และการฝก
ใชท่ีดีท่ีสุดของ gmd น้ันชัดเจน เปาหมายหลักบางอยางสําหรับ gmd คือความสามารถในการปฏิบัติ
รวมกันกับชุดมาตรฐาน ISO 19100 อื่นๆ ความสามารถในการคาดเดา ความสามารถในการขยาย 
และความสะดวกในการใชงาน นอกจากน้ีรายละเอียดของเปาหมายเหลาน้ีไดอธิบายเอาไวในขอ 6.2 
ถึง 6.8 
 
6.2  กฎพ้ืนฐาน (Rule-based) 
 
การ implement แบบแผน XML น้ัน คือการเขารหัสท่ีตั้งอยูกฏพ้ืนฐานท่ีสรางมาจากแบบจําลอง 
UML (UML model) ในชุดมาตรฐานสากล ISO 19100 ตามท่ีมาตรฐาน ISO 19118 ตองการ การใช
วิธีการน้ีบรรลุเปาหมายคูหน่ึงท่ีกลาวถึงในขอ 6.1 ประการแรกผลลัพธของแบบแผน gmd น้ันต้ังอยู
บนชุดมาตรฐานสากลของมาตรฐาน ISO 19100 ตัวอื่นโดยตรง เพราะฉะน้ันจะเปนการเพ่ิมโอกาส
ของความสามารถในการปฏิบัติรวมกัน ประการท่ีสอง ผลลัพธของแบบแผนน้ันสามารถคาดเดาได 
เน่ืองจาก class, attribute, association และอ่ืนๆ ถูกเขารหัสเปนเพียงแคองคประกอบ UML ตัวอื่น
ของชนิดเดียวกันท่ีถูกเขารหัส 
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ถึงแมวาจะไมไดพูดอยางละเอียดในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) การมีการ
เขารหัสบนกฎพ้ืนฐานน้ันก็ยอมใหแบบแผน XML ถูกทําขึ้นในแบบสมัยนิยมอัตโนมัติ หรือ 
ก่ึงอัตโนมัติเชนกัน 
 
6.3  คุณภาพ (Quality) 
 
คุณภาพในแงของการ  implement  แบบแผน XML บอกเปนนัยถึงแบบแผน XML อยางงายๆ 
เชนเดียวกันกับความสามารถในการอานแฟมเอกสาร XML ของมนุษย ความซับซอนทางโครงสราง
ของชุดมาตรฐาน ISO 19100 โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 19115 ระบุไววาไมสามารถเปนไปไดท่ีจะ
จัดหาแบบแผน XML แบบงายๆสําหรับขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร แตกฎของการเขารหัสน้ันถูก
อธิบายดังน้ันผูใชจึงสามารถสรางหรือเขาใจในเน้ือหาแบบแผนตัวอยาง XML โดยตรง การใช
แบบจําลอง UML เปนพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO 19115 นอกจากน้ีตัว implement สามารถ
กําหนดการ implement แบบแผน XML ของแบบจําลอง UML ในมาตรฐาน ISO 19115 โดยการรับรู
กฎการเขารหัส 
 
ในอีกแงมุมหน่ึงของคุณภาพ gmd น้ันก็คือความสมบูรณ ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical 
Specification) น้ีไดเขารหัสแบบจําลอง UML ท้ังหมดจากมาตรฐาน ISO 19115 โดยไมคํานึงถึงการ
ใชงานเฉพาะของ gmd หรือแบบแผนการประยุกตใชเฉพาะ (particular application schema) ท่ีจะใช 
gmd ใหเปนประโยชน 
 
6.4  การ implement เว็บ (Web Implementation) 
 
หน่ึงในเปาหมายท่ีระบุเอาไวในขอ 6.1 คือ ความสะดวกในการใช (usability) ความสะดวกในการใช
ท่ีเก่ียวกับการออกแบบ gmd ใหความสนใจไปยังการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร 
(geographic metadata) รวมกับความเขาใจท่ีวา ส่ิงน้ีจะเกิดขึ้นบอยครั้งในสภาพแวดลอมท่ีเหมือน
เครือขายเว็บ (web-like environment) ในขณะท่ีไมมีการยับย้ังการสรางเอกสารตัวอยางขอมูลอธิบาย
ทางภูมิศาสตรบนพ้ืนฐานของ gmd ท่ีไมเคยยายขามเครือขายน้ัน มีหลายแงมุมในการออกแบบที่มี
จุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะอนุเคราะหอินเตอเน็ต และการโยกยายท่ีเหมือนเครือขายเว็บของขอมูล 
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6.5  การใชการ implement  XML ภายนอก (Use of external XML implementation) 
 
หลักการในการออกแบบตัวอื่นท่ีชวยในความสามารถในการปฏิบัติซ่ึงระหวางกัน (interoperability) 
และความสะดวกแกการใชน้ันคือการใชแบบแผน XML ท่ีมีอยู ถามาตรฐานแบบแผน XML มี
ปรากฏอยูแลวน้ันจะทําการเขารหัสสวนหน่ึงของชุดมาตรฐาน ISO 19100 ท่ีเก่ียวกับขอมูลทางดาน
ภูมิศาสตร ดังน้ันจะมีประโยชนท่ีจะรวมมาตรฐานแบบแผน XML เขาไปสู gmd และถา gmd ใช
แบบแผน  XML ภายนอกโดยตรง  ดัง น้ันก็จะดึงความสามารถในการปฏิ บัติระหวางกัน 
(interoperability) ข้ึนมา อาจจะเปนไปไดเชนกันวาโปรแกรมท่ีสามารถจัดการกับเอกสารตัวอยางท่ี
ปรับใหเขากับ XML ภายนอกน้ันมีอยูแลว นอกจากน้ีถาแบบแผนภายนอกน้ันถูกออกแบบมาอยางดี 
ประสิทธิภาพก็อาจจะมากกวาแบบแผน XML ท่ีเกิดมาจากชุดของกฎการเขารหัส และส่ิงน้ีอาจจะ
ชวยใหบรรลุเปาหมายในเร่ืองของความสะดวกในการใช (usability) 
 
ในขณะท่ีใชการ implement ท่ีมีอยูน้ันจะมีประโยชนสําคัญบางประการ แบบแผน XML ภายนอกน้ี
ไมควรที่จะเขาไปทําลายหรือละเมิดหลักการออกแบบเบ้ืองตนของ gmd ตัวอยางเชน ถาแบบแผน 
XML ภายนอก implement สวนหน่ึงของชุดมาตรฐาน ISO 19100 แต implement ดวยวิธีการท่ีไม
สะดวกในการใชงาน ดังน้ันจึงไมสามารถรวมกับ gmd ได นอกจากน้ีถาแบบแผน XML ภายนอกน้ัน
ไมตรงตามเ ง่ือนไขท่ีระบุเอาไวในขอ  6.6 การสนับสนุนท่ีเ ขียนมากกวาสองภาษาข้ึนไป 
(multilingual support) เชนน้ันก็ไมสามารถรวมเขาไปยัง gmd ได 
 
6.6  การสนับสนุนท่ีเขียนมากกวาสองภาษาข้ึนไป (Multilingual Support) 
 
ความสามารถในการปรับตัวทางภาษาศาสตรและวัฒนธรรม คือเง่ือนไขเบ้ืองตนขององคประกอบ
ขอมูลอธิบายที่เปนขอความใดๆ ในภาคผนวก J ของมาตรฐาน ISO 19115:2003 มีการสนทนาขอมูล
ขององคประกอบขอมูลอธิบายท่ีเปนขอความมากกวาสองภาษาข้ึนไป ในการที่จะเพ่ิมโอกาสสําหรับ
ความสามารถในการปฏิบัติระหวางกัน (interoperability) ของการนําไปใชงานมีสําคัญมากท่ีวากลไก
เชิงปทัฏฐานสําหรับการสนับสนุนท่ีเขียนมากกวาสองภาษา (Multilingual Support) น้ันถูกรวม
เอาไวในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ราละเอียดของการสนับสนุนท่ีเขียน
มากกวาสองภาษาขึ้นไป (Multilingual Support) จะอธิบายเอาไวในขอ 7.3 และ 9.8.6 แตเพ่ือความ
เขาใจเร่ืองการออกแบบของ gmd ซ่ึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจวาการพิจารณาอยางพิเศษ
น้ันไดมอบใหกับเง่ือนไขน้ี กลไกท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีนํามาใชเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายน้ีก็คือ การใชชื่อ
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เดียวกันกําหนดกระบวนงานที่ตางกัน (Polymorphism) และรีจิสเตอรรายการรหัส (code list 
registers) การใชชื่อเดียวกันกําหนดกระบวนงานท่ีตางกัน (Polymorphism) จะแนะนําเอาไวในขอ 
6.7 และรีจิสเตอรรายการรหัส (code list registers) จะอธิบายไวในขอ 7.4.4.4 
 
เปนส่ิงสําคัญอยาง ย่ิงเชนกันท่ีจะเขาใจวาการสนับสนุนท่ีเขียนมากกวาสองภาษาข้ึนไป 
(Multilingual Support) ท่ีมีอยูใน W3C XML น้ันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแสดงขอมูล
อธิบายทางภูมิศาสตร ใน W3C XML “attribute พิเศษมีช่ือวา xml:lang อาจจะถูกใสเขามาในเอกสาร 
เพ่ือท่ีจะระบุภาษาท่ีใชในเน้ือหาและ attribute values ขององคประกอบใดๆในเอกสาร XML [W3C 
XML]” ถาองคประกอบแตละตัวสามารถเกิดข้ึนไดเพียงคร้ังเดียว โดยมีพ้ืนฐานอยูบนกฎของการ
เขารหัสท่ีไดพูดเอาไวในมาตราท่ี 8 อยางน้ันกลยุทธในการใช attribute xml:lang แบบพิเศษเพ่ือท่ีจะ
ระบุภาษาจะไมอนุญาติใหกับขอกําหนดรายละเอียดขององคประกอบเดียวกันในสองภาษา หรือ
มากกวาน้ัน 
 
6.7  การใชช่ือเดียวกันกําหนดกระบวนงานท่ีตางกัน (Polymorphism) 
คําวาการใชช่ือเดียวกันกําหนดกระบวนงานท่ีตางกัน (Polymorphism) ไดเคยอางถึงในมาตราท่ี 4   
ในความหมายโดยท่ัวไปของ การใชชื่อเดียวกันกําหนดกระบวนงานที่ตางกัน (Polymorphism) 
หมายถึงความสามารถท่ีเปนไปไดในหลายรูปลักษณ  สําหรับในขอกําหนดทางดานเทคนิคน้ี การใช
งานของ Polymorphism ท่ีเดนชัดจะเปนเร่ืองของการนําไปประยุกตตอการรองรับวัฒนธรรมและ
ภาษาไดจํานวนมาก  และในการเขารหัสของ Geographic Metadata XML เม่ือใชหลักการของ 
Polymorphism ก็จะไมเกิดความขัดแยงตอลําดับขอกําหนดท่ีมีใน ISO19115  ในความเปนจริงน้ัน 
Polymorphism ถูกนําไปใชงานมากกวาเร่ืองของวัฒนธรรมหรือภาษา ซ่ึงในบางกลุมผูใชงานไดนํา 
Polymorphism ไปประยุกตและปรับปรุง Metadata ใหมีความสอดคลองตรงตามความตองการของ
หนวยงานหรือขอมูลท่ีจัดเก็บน้ันๆ  ยกตัวยางเชน ISO19915 มีคุณสมบัติท่ีชื่อวา individualName มี
คุณลักษณะเปน ChracterSting ซ่ึงอยูภายใตกลุมของ CI_ResposibleParty  แตเม่ือตองการเฉพาะให
สนับสนุนความตองการเฉพาะดานข้ึนมาโดยแยกสวนประกอบของ individualName ออกเปน ชื่อ 
ช่ือกลาง และนามสกุล  ในการกระทําเชนน้ีคุณสมบัติของ Polymorphism อนุญาตใหสามารถขยาย
ออกจาก individualName ไดโดยอยูบนพ้ืนฐานของ namespce  เดิมและยังไมขัดแยงตอรูปแบบของ
เอกสาร ISO19115 คุณลักษณะของ gmd ท่ีถูกใชงานแบบ individualName ในรูปของการถายทอด
คุณสมบัติไดอธิบายในมาตราท่ี 8.4 
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6.8  Rule for application schema 
 
มาตรฐาน ISO 19109 กําหนดกฎสําหรับแบบแผนประยุกต และประกอบไปดวยแบบจําลองสอง
หมวดท่ีเก่ียวของกับขอมูลอธิบาย 

- แบบจําลองลักษณะท่ัวไป (General Feature Model) ท่ีเปนตัวกําหนดขอมูลอธิบายแต
ละทาง และองคประกอบคุณภาพ (quality elements) ท่ีเก่ียวของกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตร 

- แบบจําลองสับเปล่ียนสองตัว (two interchange models): แบบจําลองการแลกเปล่ียน
ขอ มูลตามรูปแบบและแบบจําลองความสามารถในการปฏิ บัติระหว าง กัน 
(interoperability) แตละตัวบอกความสัมพันธระหวางกันของขอมูลอธิบายกับ resource 
ของตัวเอง 

 
โดยคํานึงถึงมาตรฐาน ISO 19109 ของแบบจําลองลักษณะท่ัวไป (General Feature Model) attribute 
ประเภทพิเศษขางลางน้ีสามารถบอกลักษณะของประเภท feature ได 
 

- Attribute ขอมูลอธิบาย (ดังตัวอยางของ GF_MetadataAttributeType) ซึ่งชนิดขอมูลน้ี
เปนของ MD_Metadata หรือหน่ึงใน subclasses ของตัวเอง 

- Attribute คุณภาพ (ดังตัวอยางของ GF_QualityAttributeType) ซ่ึงชนิดขอมูลน้ีเปนของ 
DQ_Element หรือหน่ึงใน subclasses ของตัวเอง 

การใชแบบแผน XML ขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตรในบริบทของกฎเหลาน้ีสําหรับแบบแผนประยุกต 
โดยพ้ืนฐานจะประกอบไปดวยการใชความหมายแบบแผน XML ตรงตามสวนกับขอมูลอธิบาย 
(metadata) และคุณภาพชนิดขอมูล attribute การใชความหมายแบบแผน XML เมื่อทําการเขารหัส
ประเภท feature โดยใชมาตรฐาน ISO 19136 น้ันอธิบายเอาไวใน 9.9.2 
 
โดยคํานึงถึงมาตรฐาน ISO 19109 ของแบบจําลองแลกเปล่ียน (interchange models) แบบจําลอง
ความสามารถในการปฏิบัติระหวางกัน (interoperability) น้ันจะข้ึนอยูกับขอมูลแลกเปล่ียนโดยการ
เปล่ียนแปลงทางดานรายการ (transaction) และจะถูกออกแบบสําหรับการเปล่ียนแปลงทางดาน
รายการ  (transaction) จํานวนมากท่ีเก่ียวของกับการสับเปล่ียนท่ีไม ยุงยาก  ในทางตรงขาม 
แบบจําลองถายโอน (transfer medel) ถูกออกแบบมาสําหรับจํานวนท่ีนอยลงของการเปล่ียนแปลง
ทางดานรายการ (transaction) กับขอมูลท่ีจัดเปนระบบจํานวนมาก แบบแผนเชิงมโนภาพขอมูล
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อธิบายมาตรฐาน ISO 19115 และรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีถูก
ออกแบบมาอยางชัดเจนใหเปนจุดเริ่มตนสําหรับการกําหนดการโอนยายขอมูลท่ีตอเน่ืองกันมากกวา
น้ีของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (geospatial) ท่ีอยูทามกลางหรือภายในชุมชนผูใช (เชน แบบจําลองถายโอน 
(transfer model)) 
 
นอกจากน้ีส่ิงสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจวาแบบจําลอง ความสามารถในการปฏิบัติระหวางกัน 
(interoperability) เก่ียวของกับการปฏิสัมพันธระหวางการประยุกตของผูใชกับผูใหบริการทางการ
เชื่อมตอ และการปฏิสัมพันธน้ันถูกกําหนดเอาไวอยางละเอียดโดยตัว service interface ขณะท่ี service 
interface อาจจะไมไดตองการการใชงานของแบบแผนที่เฉพาะเจาะจง การเลือกขอมูลภูมิศาสตรแบบ
แผน XML มาใช ภายในชุมชนที่แบงปนขอมูลน้ันจะไดรับการแนะนําอยางย่ิงเม่ือประยุกตใช การ
แลกเปล่ียนการปฏิบัติระหวางกัน (interoperable interchange) ดวยการโอนยายน้ันจะตองไปได
มากกวาน้ีในแงของการทําใหเปนมาตรฐาน ส่ิงน้ีคือจุดประสงคของ “การขยายออกสําหรับการ
โอนยายท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนขอมูลอธิบายของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทางธรณี” แสดงเอาไวในขอ 7.4 
 
7. การขยายไปสูแบบจําลอง UML ในชุดมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 (Extensions to 

the UML models in the ISO 19100 series of International Standards) 
 
7.1  คําแนะนําสูสวนขยาย (Introduction to Extensions) 
 
มีการกลาวเอาไววามาตรฐาน ISO 19115 น้ันไดรับการยอมรับท่ัวโลก มุมมองการเขารหัสท่ีไม
ข้ึนอยูกับส่ิงใดของขอมูลอธิบายขอมูลทางภูมิศาสตร และรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ีน้ันมีการ implement ท่ัวโลกของมาตรฐาน ISO 19115 ผานทางการเขารหัสแบบ
แผน XML กอนที่จะคนหาในความเฉพาะเจาะจงของการเขารหัส เปนสําคัญอยางย่ิงท่ีจะรูวาเม่ือไหร
ก็ตามท่ีเทคโนโลยีในการ implement จําเพาะน้ันถูกจําแนก และอาจจะมีการขยายจําเพาะบางตัวท่ี
เปนท่ีตองการสําหรับแบบจําลอง UML ชุดมาตรฐาน ISO 19100 จุดประสงคของการขยายเหลาน้ี
อาจจะมีมากมายแตโดยหลักๆแลวตั้งใจท่ีจะสนับสนุนเง่ือนไขท่ีระบุเอาไวในมาตราท่ี 6 การขยาย
อาจจะถูกสรางข้ึนเพ่ือท่ีจะทําใหความสามารถในการปฏิบัติระหวางกัน (interoperability)  ความ
สะดวกในการใช สภาพแวดลอมท่ีเปรียบเสมือนเครือขาย ฯลฯ น้ันงายขึ้น แผนผัง UML ท่ีแสดงไว
ต้ังแตตนจนจบในมาตราท่ี 7 ก็คือการขยายท่ีถูกระบุเพ่ือสนับสนุนการเขารหัสแบบแผน XML ของ
มาตรฐาน ISO 19115 และชุดของมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 ท่ีเก่ียวของ 
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7.2 การขยายจําเพาะไปสูสภาพแวดลอมตอการใชงานผานระบบบเครือขาย  (Extensions specific 

to the web environment) 
มีการขยายหลายตัวของ CharacterString class จากมาตรฐาน ISO/TS 19103 ท่ีจําเปนตองเพ่ิมความ
สะดวกสบายเขาไป เมื่อตองทํางานรวมกับเอกสาร XML การขยายเหลาน้ีน้ันเฉพาะสําหรับ
สภาพแวดลอมแบบ World Wide Web ท่ีซ่ึงเอกสาร XML ไดดําเนินการตามแบบฉบับของตัวเอง 
ภาพท่ี ก-2 ระบุขอมูลอธิบายท่ีตองการเพ่ืออธิบายองคประกอบท่ีเฉพาะเจาะจงถึงการทํางานใน
สภาพแวดลอมเครือขาย พจนานุกรมขอมูลสําหรับแผนผังฉบับน้ีต้ังอยูใน B.2.1 

 

ภาพท่ี ก-2 การขยายเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมตอการใชงานผานระบบบเครือขาย 
 

Anchor class น้ันเปนท่ีตองการเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการเช่ือมโยงหลายมิติ และรับประกัน
การ implement แบบเครือขายของ RSJdentifier และ MDJdentifier classes ของมาตรฐาน ISO 
19115 เพราะวา Anchor น้ันเปน subclass ของ CharacterString รหัส attribute ของ RSJdentifier และ 
MDJdentifier classes ของมาตรฐาน ISO 19115 สามารถ implement ไดโดยการยกตัวอยาง Anchor 
และจัดเตรียมการอางอิงไปยังสถานท่ีท่ีมีขอมูลท่ีสัมพันธกับรหัสอยู 
 
FileName class น้ันเปนท่ีตองการเพ่ือสนับสนุนการอางอิงอยางเปดเผยของไฟลขางนอกท่ีตรงกัน
ตามสวนกับ  property ท่ีบรรจุชื่ อของไฟล เอาไว  ส่ิ ง น้ีมีประโยชนอย างมากในกรณีของ 
MD_BrowseGraphic class ของมาตรฐาน ISO 1911s โดยคํานึงถึง filename attribute ความสามารถ
ในการอานช่ือไฟลของมนุษยอาจจะเปนประโยชนท่ีคุมคาสําหรับประชากรของ attribute น้ี แต src 
attribute เพ่ิมเติมท่ีเตรียมเอาไวโดย FileName class น้ันสามารถจัดหาทางสัมบูรณท่ีเครื่องสามารถ
อานได (a machine-readable absolute path) ถึงตําแหนงท่ีต้ังของไฟล 
MimeFileType class น้ันเปนท่ีตองการเพ่ือสนับสนุนการกําหนดชนิดของไฟลโดยการใชชื่อชนิดท่ี
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เปนส่ือสวนขยายส่ือประสมในระบบอินเตอรเน็ตแบบอเนกประสงค (mime media type name) และ
ช่ือแบบสาขา ส่ิงน้ีจะมีประโยชนในกรณีของ MD_BrowseGraphic class ของมาตรฐาน ISO 19115
โดยคํานึงถึง attribute ของ fileType คา value ของ attribute ของ fileType อาจจะเปน “JPEG” และ
ชนิด attribute ของ MimeFileType class ท่ีอนุญาตใหสําหรับเคร่ืองท่ีสามารถอานการแสดงใน
รูปแบบของ Mime-Type content-type เชน “image/jpeg” 
 

7.3 ความสามารถในการการปรับตัวทางดานวัฒนธรรมและทางภาษาของช่ือสวนขยายไฟล 
(Cultural and linguistic adaptability extension) 
 

7.3.1 ขอความอิสระ (Free text) 
 

องคประกอบขอความอิสระในขอบเขตของชนิดคุณสมบัติ CharacterString ในมาตรฐาน ISO 19115 
น้ันตั้งใจท่ีจะสนับสนุนองคประกอบขอมูลอธิบายที่เปนขอความที่มีตัวอยางอันหลากหลายของ
ขอมูลเดียวกันในสถานที่เกิดตางกัน สถานท่ีเกิด (กําหนดใหเปน PT_Locale) คือการรวมกันของ
ภาษา อาจจะเปนประเทศ และการเขารหัสอักขระ (เชน ชุดอักขระ) สายของอักขระ (character 
string) ท่ีอยูในเขตท่ีจํากัดดังท่ีแสดงเอาไว ภาคผนวก J ของมาตรฐาน ISO 19115:2003 ไดอธิบาย
หลักการ Free Text เอาไว (กําหนดเปน PT_FreeText) แตไมรวมแผนผังเชิงมโนภาพเพ่ือไปกับ
คําอธิบาย รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) ตัวน้ีใชประโยชนจาก PT_FreeText 
เชิงปทัฏฐานโดยการจัดหาแบบแผนเชิงมโนภาพ ในภาพท่ี ก-3 เชนเดียวกันกับพจนานุกรมขอมูลท่ี
สอดคลองกัน (a corresponding data dictionary) (ดู B.2.2) 

 
ภาพท่ี ก-3 ขอความอิสระและสายอักขระทีอ่ยูในเขตท่ีจํากัด 
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ผลจากการแนะนําหลักการ Locale (PT_Locale) หลักการ Group (กําหนดเปน PT_Group) จาก
มาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก J น้ันถูกแทนท่ีโดยหลักการของ Localised String (กําหนด
เปน LocalisedCharacterString) LocalisedCharacterString คือแบบสาขาของ CharacterString ซ่ึงคา 
value น้ันไดแสดงเอาไวในสถานที่เกิดแหงเดียว (single locale) ดวยเหตุน้ันตัวอยางของ Free Text ก็
คือ CharacterString (ดวยคา value ของตัวเองแสดงเอาไวในภาษาท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติ และชุด
อักขระที่สามารถอธิบายเอาไวในตัวอยางของ MD_Metadata) ส่ิงซ่ึงรวมชุดของวิธีการแปลภาษา 
Localised Character String ผานทางบทบาทของ textGroup เชนกัน 
 

7.3.2 ชุดขอมูลอธิบายท่ีเขียนไดมากกวาสองภาษาข้ึนไป (Multilingual metadata sets) 
 

Attribute ท่ีเปนทางเลือกแตสามารถทําซํ้าได และสถานท่ีเกิด (locale) ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-4 
น้ันถูกเพ่ิมเขาไปใน class MD_Metadata ของมาตรฐาน ISO 19115 โดยความผิดท่ีควรแกไข
โดยเฉพาะเร่ืองการพิมพผิด (corrigendum) Attribute ตัวน้ีจะถูกยกตัวอยางประกอบก็ตอเม่ือมีการ
อธิบายเปนมากกวาสองภาษาข้ึนไป (อยางนอยหน่ึงในองคประกอบขอมูลอธิบายน้ันคือตัวอยางของ 
PT_FreeText หรือหน่ึงใน class ท่ีสืบทอด)  

 
ภาพท่ี ก-4 Attribute ของ MD_Metadata ในแบบแผน XMLของคําอธิบายขอมูลทางภูมิศาสตร 

 
7.3.3 การจัดการของสายท่ีอยูในเขตท่ีจํากัด (Management of localized strings) 
 
ตัวอยางของขอความอิสระน้ันประกอบไปดวยสายอักขระท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติ และวิธีการ
แปลภาษาในสถานที่เกิดท่ีแตกตางกันผานทางการใชสายท่ีอยูในเขตท่ีจํากัด การสรางข้ึนมาคร้ังน้ีบง
บอกถึงการกระจายของสายท่ีอยูในเขตท่ีจํากัดเอาไวเปนนัย ตั้งแตตนจนจบชุดขอมูลอธิบายท่ีเขียน
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มากกวาสองภาษาข้ึนไปท่ีกําหนดใหใดๆ อยางไรก็ตามทางท่ัวๆไปของการจัดการของสายที่อยูใน
เขตที่จํากัดอีกมากประกอบไปดวยการจัดกลุมของสายที่อยูในเขตท่ีจํากัดตอสถานที่เกิด  เพ่ือท่ีจะทํา
ใหการจัดการของสายท่ีอยูในเขตท่ีจํากัดน้ันงายข้ึน รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) ตัวน้ีอธิบายหลักการของตัวบรรจุสถานท่ีเกิด (กําหนดเปน PT_LocaleContainer) ตัว
บรรจุสถานท่ีเกิด (Locale container) ไดรวบรวมชุดของสายที่อยูในเขตท่ีจํากัดสอดคลองกับสถานท่ี
เกิดท่ีกําหนดให (locale attribute ของ PT_LocaleContainer) จะไมมีความสัมพันธโดยตรงระหวาง  
locate container กับชุดคําอธิบายขอมูล ยกเวนวาตัวบรรจุสถานท่ีเกิดจะรวบรวมสายที่อยูในเขตท่ี
จํากัดของชุดคําอธิบายขอมูลไว 

 
ภาพท่ี ก-5 ตัวบรรจุวิธีการแปลภาษา (Translation container) 

 

หลักการตัวบรรจุวิธีการแปลภาษาตัวน้ีเปนประโยชนโดยเฉพาะในแงของการ implement  XML 
ของระบบมาตรฐาน ISO 19115 แตก็สามารถประยุกตใชไดกับการ implement ตัวอื่นใดๆ ท่ีจริงแลว
ไฟล XML สามารถท่ีจะสนับสนุนขอมูลท่ีอธิบายเอาไวในชุดอักขระเด่ียวเพียงเทาน้ัน ซ่ึงโดยปกติ
แลวจะบอกเอาไวในสวนหัวของไฟล XML การมีสายท่ีอยูในเขตท่ีจํากัด (localized strings) ท้ังหมด
เก็บเอาไวในไฟล XML อันเดียวจะจํากัดการใชชุดอักขระเด่ียว เชน UTF-8 เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงสิ่ง
น้ี 

- LocalisedCharacterString class น้ันถูก implement โดยเฉพาะเพ่ืออนุญาติใหการบรรจุ 
by-reference ของ PT_FreeText.textGroup property และ 

- PT_LocaleContainer  คือองคประกอบพ้ืนฐานท่ีแนะนําเพ่ือใชเปนตัวอยางในไฟล 
XML ท่ีอุทิศให (dedicated XML file) 

 

สายที่อยูใน localized strings ท่ีสอดคลองกับสถานที่เกิดท่ีไดกําหนดใหน้ัน สามารถเก็บเอาไวในตัว
บรรจุสถานท่ีเกิดท่ีสอดคลองกัน (เชน ไฟล XML) และสามารถอางอิงไดจากตัวอยาง property 
PT_FreeText.textGroup 
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7.4 การขยายสําหรับการโอนยายบนพ้ืนฐานขอมูลอธิบายของสารสนเทศขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
(Extension for metadata-based transfers of geospatial information) 

 

7.4.1 Transfer of datasets and aggregate datasets 
 

ภาพที่ ก-6 ลอกแบบมาจากภาพท่ี ก-3 ของมาตรฐาน ISO19115:2003 จะเนน classes และ
ความสัมพันธตางๆ (associations) ท่ีเปนท่ีตองการสําหรับการโอนยายขอมูลอธิบายของขอมูลเชิง
พ้ืนท่ี Dataset (DS_Datasets) อาจจะเปนสวนหน่ึงของการรวม (DS_Aggregate) ซ่ึงอาจจะเปนเซต
ยอย หรือเซตรวมของการรวม ท้ัง Datasets และ Aggregate น้ันถูกเชื่อมไปยังเซตหน่ึงหรือมากกวา
น้ันขององคประกอบคําอธิบายขอมูล (MD_Metadata) 

 
ภาพท่ี ก-6 Datasets, Aggregates และคําอธิบายขอมูล 

 

การโอนยายบนพ้ืนฐานคําอธิบายขอมูลของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (metadata-based transfers of geospatial 
information) ตองการสวนขยายของมาตรฐาน ISO 19115 ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-7 
 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-24 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
ภาพท่ี ก-7 ระบบแลกเปลี่ยนท่ัวๆไป  (The generic interchange organization) 

 
เพ่ือท่ีจะจัดสงระบบแลกเปล่ียนท่ัวๆไปสําหรับการโอนยาย หลักการใหมสองตัวจะถูกแนะนํา : 
transfer dataset (MX_Dataset) และ transfer aggregate (MX_Aggregate) 
 
ในบริบทของการแลกเปล่ียนโดยการโอนยาย ขอมูล dataset น้ันจะถูกจัดเอาไวเปนระบบใน
ไฟลขอมูล (MX_DataFile) ท้ัง transfer datasets และ aggregates อาจจะถูกนํามาโดยไฟลสนับสนุน 
(MX_SupportFile) ซ่ึงอาจจะบรรจุ resources ท่ีตองการเพ่ือใชประโยชน หรือขอมูลสัมบูรณ 
(complementary information) ไฟลขอมูลและไฟลสนับสนุนน้ันไดอธิบายเอาไวใน 7.4.3 
 
ในทางปฏิบัติ ขอมูลท่ีตองการใชประโยชนจาก dataset หรือ aggregate น้ันไมมีขีดจํากัดใน
คําอธิบายขอมูล 
 
โดยเฉพาะอยางย่ิง : 
 
- คําอธิบายขอมูลท่ีกลาวถึง feature  และ catalogue บรรยายสอดแทรก (embed)  
- ขอมูลการอางอิงของคําอธิบายขอมูล เชน codelists, หนวยในการวัด, และระบบอางอิงพิกัดท่ี
ท้ังหมดจําเปนตองถูกเปดเขาไปใชงาน 
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Resources ท้ังหมดน้ันอาจจะถูกจัดการจากภายนอกในการลงทะเบียนออนไลน แตโดยท่ัวไปแลว
เปนส่ิงจําเปนในบริบทของการแลกเปล่ียนโดยการโอนยาย เพ่ือท่ีจะสามารถจัดหาขอมูลภายใต 
datasets โอนยาย และ aggregate โอนยายน้ันได หลักการนามธรรมของ catalogue (CT_Catalogue 
แสดงรายละเอียดไวใน 7.4.4) สอดคลองกันอยางแนนอนกับ resources เหลาน้ันท่ีตองการจะใช
ประโยชน dataset, aggregates และ metadata  ในท่ีน้ี catalogues น้ันถูกใชในบริบทของการ
แลกเปล่ียนโดยการโอนยาย และถูกเชื่อมโยงกับ datasets โอนยาย (MX_Dataset) และ aggregates 
โอนยาย (MX_aggregate) 
 
7.4.2 การจัดการ Aggregates (Management of aggregates) 
 
การจําแนกหมวดหมูยอยของ DS_Aggregate ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-6 แตขณะเดียวกันใน
บริบทของการโอนยายขอมูล aggregation ของ datasets ท่ีทําตามเง่ือนไขจํากัด (ตัวอยางเชน 
ความสามารถ (capacity) ในการโอนยายส่ือ) และเง่ือนไขท่ีสําคัญกวาการออกแบบท่ีกลมกลืนกัน
ของ aggregations เชิงพ้ืนท่ีทางธรณี กลวิธีการแลกเปล่ียนโอนยายน้ันถูกตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ 
aggregates โอนยาย แตธรรมชาติด้ังเดิมของ aggregations เชิงพ้ืนท่ีทางธรณีสามารถอธิบายเอาไว
ผานทาง attribute hierachyLevel ของ MD_Metadata โดยการใชการขยายของ codelist 
MD_ScopeCode ท่ีระบุเอาไวในภาพที่ ก-8 

 
ภาพท่ี ก-8 scope code ท่ีขยายออก 
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หมายเหตุ คา value จําเพาะของ transfer aggregate โอนยายชี้วา aggregate จะเปนเหตุเปนผลใน
บริบทของการแลกเปล่ียนโอนยายตามความเปนจริงเทาน้ัน 
 
7.4.3 ไฟลโอนยาย (Transfer files) 
 
ภาพที่ ก-9 อธิบายหลักการสนับสนุนและหลักการไฟลขอมูล ไฟลขอมูลน้ันเปนไปไดท่ีจะเก่ียวของ
กับชนิดคุณลักษณะหน่ึงชนิดหรือมากกวาน้ัน ในแตละไฟลขอมูลก็จะมีรูปแบบของตัวเอง ซ่ึง
โดยทั่วไปแลวจะถูกอธิบายเอาไวในขอมูลอธิบายของ dataset3) 

 
ภาพท่ี ก-9 ไฟลโอนยาย 

 
7.4.4 Catalogues 
 
7.4.4.1 หลักการท่ัวไป (General concepts) 
 
หลักการนามธรรมของ catalogue (CT_Catalogue) น้ันถูกแสดงเอาไวในภาพที่ ก-10 ในบริบทของ
ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) คือกุญแจสวนประกอบของการแลกเปล่ียน
มาตรฐานของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยการโอนยาย การออกแบบน้ันไดมาจากหลักการ catalogue 

                                             
3) สมเหตุสมผลเชนกันท่ีจะอธิบายรูปแบบของไฟลขอมูลในขอมูลอธิบายของ aggregation ในกรณีที่รูปแบบน้ันเปนหน่ึงเดียวกันใน 
full aggregation 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-27 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

คุณลักษณะท่ีอธิบายเอาไวในมาตรฐาน ISO 19110 
- Attribute หลายตัวเลือก (ภาษา, characterSet, สถานท่ีเกิด) น้ันถูกเพ่ิมเขามาเพ่ือ

สนับสนุนเง่ือนไขความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรมและทางภาษา 
- Attribute หลายๆตัวของ class FC_FeatureCatalogue น้ันถูกพิจารณาโดยเฉพาะ feature 

catalogue  

 
ภาพท่ี ก-10 Catalogues 

 
ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ระบุแบบแผนเชิงมโนภาพของ catalogues ท่ีเปน
รูปธรรมไวสามตัวดังตอไปน้ี 

- CRS catalogue (CT_CrsCatalogue) บรรจุคําอธิบายของระบบอางอิงพิกัดเชนเดียวกัน
กับคําอธิบายสวนประกอบของ catalogue (สถิติ, ระบบท่ีประสานกัน, ฯลฯ) ในบริบท
ของการและเปล่ียนโดยการโอนยายของขอกําหนดอันน้ี (อธิบายรายละเอียดเอาไวใน 
7.4.1) CRS catalogues จะบรรจุคําอธิบายของรายการขอมูลท่ีใชใน dataset โอนยาย 
หรือ aggregate โอนยาย 

- UoM catalogue (CT_UomCatalogue) บรรจุคําอธิบายของหนวยในการวัด ในบริบท
ของการแลกเปล่ียนโดยการโอนยายของขอกําหนดอันน้ี (อธิบายรายละเอียดเอาไวใน 
7.4.1) UoM catalogue จะบรรจุคําอธิบายของรายการขอมูลท่ีใชใน dataset โอนยาย 
หรือ aggregate โอนยาย 

- Codelist catalogue (CT_CodelistCatalogue) บรรจุคําอธิบายของ codelists รวมถึงชื่อ
ของตัวเอง และความหมายเชนเดียวกันกับคําอธิบายคา value  ในบริบทของการ
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แลกเปล่ียนโดยการโอนยายของขอกําหนดอันน้ี (อธิบายรายละเอียดไวใน 7.4.1) 
codelist catalogue จะบรรจุคําอธิบายของรายการขอมูลท่ีใชใน dataset โอนยาย หรือ 
aggregate โอนยาย 

 
คําอธิบายรายละเอียดของ catalogue รูปธรรมเหลาน้ีน้ันระบุเอาไวตามลําดับใน 7.4.4.2 ถึง 7.4.4.4 
 
หลักการนามธรรมของ catalogue น้ันถูกระบุวาเปนการผสมผสานขั้นพ้ืนฐานของหลักการ 
catalogue ชุดมาตรฐาน ISO 19100 ท่ีตางกัน เชน PF_PortrayalCatalogue (ISO 19117) และ 
FC_FeatureCatalogue (ISO 19110) การ implement แบบแผน XML ของมาตรฐาน ISO 19110 และ
มาตรฐาน ISO 19117 น้ันอยูนอกขอบเขตของรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) 
แตไดถูกคาดหวังวาคุณลักษณะ XML และ portrayal catalogue จะสามารถโอนยายไดเหมือนกันกับ
หลักการ (PF_PortrayalCatalogue and FC_FeatureCatalogue) ท่ีสืบทอดมาจาก CT_Catalogue 
 
หลักการนามธรรมของ catalogue สามารถทําหนาท่ีเปนรากฐานสําหรับการกอตั้ง catalogue การวัด
คุณภาพขอมูล (a data quality measures catalogue) เชนกัน (ตัวอยาง เหมือนมาตรฐาน ISO 19138) 
หลักการน้ีจะอนุญาติให catalogue การวัดคุณภาพถูกโอนยายไปเปนสวนหน่ึงของ datasets โอนยาย 
และ aggregate ท่ีอธิบายเอาไวในน้ี ย่ิงไปกวาน้ีการขยายของหลักการ catalogue และการใช 
catalogue ท่ีแนะนําสําหรับชุดของขอมูลใดๆท่ีจัดไวแลว หรือท่ีสามารถจัดไดในการลงทะเบียน
ออนไลน เม่ือ catalogue ชวยใหการนํามาใชของ dataset และ aggregate โอนยายน้ันเปนไปได 
 
7.4.4.2 UoM catalogue 
 
Catalogue หนวยของการวัด (CT_UomCatalogue) ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-11 ไดรวมรายการ
ของหนวยในการวัด items โดย item เหลาน้ันจะระบุไวในมาตรฐาน ISO 19136  
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ภาพท่ี ก-11 UoM catalogue 

7.4.4.3 CRS catalogue 
 
หลักการของ CRS catalogue (CT_CrsCatalogue) ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-12 CRS catalogue จะไม
มี attributes ท่ีเฉพาะเจาะจง แตไดรวมชนิดตางๆของรายการขอมูลท่ีเก่ียวกับเรขาคณิตของผิวหนา
โคง (geodetic items) ท้ังหมดน้ันสืบทอดมาจาก classes รากฐาน ท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO 
19111 
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7.4.4.4 Codelist catalogue 

 
ภาพท่ี ก-12 CRS catalogue 

ภาพท่ี ก-13 Codelist catalogue 
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หลักการของ catalogue รายการขอมูล (CT_Item) น้ันถูกแนะนําเพ่ือทําใหขอกําหนดของ
สวนประกอบของ catalogue codelist น้ันงายขึ้น แตการใชงานน้ันไดรับการแนะนําอยางมากสําหรับ
คําอธิบายสวนประกอบของ catalogue ชนิดใหมใดๆ 
 

8. กฎการถอดรหัส (Encoding Rule) 
 

8.1 คําแนะนําสูกฎการถอดรหัส (Introduction to encoding rule) 
 

กฎโดยทั่วไปของการแปลง UML ไปเปนแบบแผน XML น้ันไดอธิบายเอาไวใน 8.2 ถึง 8.7 ตามกฎ
ท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO 19118 ในบางกรณีมาตรฐาน ISO 19118 อนุญาตใหสําหรับวิธีการ
หลากหลายของการแปลง UML ไปเปนแบบแผน XML และวิธีการเหลาน้ีไดทําหนาท่ีในการอธิบาย
อยางกระจางวา วิธีการไหนท่ีถูกเลือกมาสําหรับขอกําหนดในการ implement น้ีภูมิหลังของ class 
และวิธีการท่ีเปนกลุมการสราง (building blocks) สําหรับถอดรหัสขอมูลแลกเปล่ียนท้ังหมด (และใน
กรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนขอมูลอธิบาย) ถูกทําใหขาดไปอยางมีจุดมุงหมายจากขอกําหนดทางเทคนิค 
(Technical Specification) ต้ังแตมาตรฐาน ISO 19118 คลอบคลุมไปดวยรายละเอียดท่ีสําคัญ 
ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ีตั้งอยูบนกฎการเขารหัสของมาตรฐาน ISO 19118 
และมาตรฐาน ISO 19118 จะชวยเพ่ิมความเขาใจในเรื่องท่ีอธิบายไวในมาตราท่ี 8 อยางมาก 
กฎท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติน้ันถูกนําไปใชกับองคประกอบทุกตัวของชนิดของ UML profile ท่ี
ระบุ นอกเสียจากจะมีกฎพิเศษสําหรับองคประกอบน้ันดังเอกสารที่ระบุไวในมาตรา 9 มาตราท่ี 8 
แสดงรายละเอียดของแพคเกจ XML ของ gmd และ namespace ท่ีสัมพันธกัน ขณะท่ีกฎท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของแพคเกจน้ันถูกอธิบายเอาไวใน 8.6 และ 8.7 
 

หมายเหตุ วิธีท่ีกฎการถอดรหัสถูกอธิบายเอาไวไมไดปองกันการนําไปประยุกตกับการฝกฝนที่ดี
ท่ีสุดในการสรางแบบแผน XML ขึ้นมาใหม 
 

8.2 การเขารหัส XML Class Type ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ (Default XML Class Type encoding) 
 

มาตรฐาน ISO 19118 ระบุไววาหลักการจําลองรากฐานใน UML คือ class ผลก็คือกฎการเขารหัส
รากฐานเนนไปที่การเขารหัสของ UML class และสรางจากตรงน้ัน ส่ิงสําคัญมากท่ีจะเรียกกลับจาก
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มาตรฐาน ISO 19118 ท่ีคุณลักษณะแสดงถึงคูของคา name-value และสามารถแสดงถึง attribute, 
ความสอดคลอง, aggregation, หรือองคประกอบ Class ท่ีถูกสรางขึ้นและมีคุณสมบัตมากกวา 1 ตัว
ดังภาพท่ี ก-14 น้ัน Class1 มีคุณสมบัติ 3 ตัวไดแก  attr1, attr2 และ role1 และการท่ีใชการเขารหัส
ขอมูลเปนแบบ XML  ส่ิงท่ีตองท่ีตองทราบคือจะตองไมปรากฏความซํ้าซอนของคุณสมบัติของ 
UML Attribute ตอความสัมพันธ  (Associations aggregations หรือ compositions 
 

ISO 19118 น้ันอธิบายถึงความจําเปนท่ีจะตองมีตัวกําหนดช่ือในแบบแผน XML ท่ีกําหนดโดยการ
ใชตัวกําหนดชื่อ (ids) และตัวกําหนดชื่อสากลเฉพาะ (uuids) ในการทําส่ิงน้ีมีชนิดแบบแผน XML 
แบบพิเศษใน gco namespace, gco: AbstractObject_Type (อธิบายรายละเอียดไวใน 9.7) ท่ีมี
ตัวกําหนดช่ือท่ีจําเปน ซึ่งกลาวถึงในที่น้ีเพราะวาส่ิงน้ีเปนสวนหน่ึงของการเขารหัส XML Class 
Type ท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัต ิ
 

 
ภาพท่ี ก-14 ตวัอยาง UML 

 
รายการขางลางน้ีใหรายละเอียดขั้นตอนสําหรับการเขารหัส class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ 
1) UML class ถูกเขารหัสไปในแบบแผน XML เปน XML ชนิดซับซอน xs:complexType  XML 

ชนิดซับซอนตัวน้ีถูกอางเปน XML Class Type (XCT) ในภายหลัง ในแบบแผน XML น้ันมี
ชื่อ attribute คา value คือ ช่ือ class พรอมกับ suffix_Type 

ตัวอยาง 1 ข้ันตอนท่ี 1) ของการสราง Class 1 class แสดงเอาไวในภาพท่ี ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Clasal_Type"> 
              (...) 
 </xs:complexType> 
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2) UML classes ทุกตัวท่ีทําตามกฎการเขารหัสท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติจะมีเน้ือหาท่ีซับซอน 

และเพ่ือจัดเตรียมความสามารถน้ี องคประกอบ xs:complexType บรรจุองคประกอบ 
xs:complexContent 

ตัวอยาง 2 ข้ันตอนท่ี 2) ของการสราง Class 1 class แสดงเอาไวในภาพท่ี ก-14 คือ 
<xs:complexType name=*Classl_Type*> 
      <xs:complexContent>  
                  (...) 
     </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

3) UML classes ทุกตัวท่ีทําตามกฎการเขารหัสท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติจะขยาย 
gco:AbstractObject_Type ซ่ึงทําไดโดยการเพ่ิมองคประกอบ XS:extension กับ attribute 
พ้ืนฐานท่ีเทากับ gco:AbstractObject_Type 

ตัวอยาง 3 ข้ันตอนท่ี 3) ของการสราง Class 1 class แสดงเอาไวในภาพท่ี ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Classl_Type"> 
      <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type"> 
     (...)  
          </xs:extension> 
      </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 

4) UML classes ทุกตัวท่ีทําตามกฎการเขารหัสท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติ จะมีการบรรจุลําดับ
คุณลักษณะทุกตัวของ class วิธีน้ีจะสําเร็จโดยการเพ่ิมองคประกอบ XS:sequence การบรรจุ
องคประกอบ XS:element จะเปนดังน้ี 

i) Name attribute น้ันจะเทากันกับชื่อของคุณลักษณะ 
ii) Type attribute น้ันจะเทากันกับชื่อของ XCPT ตรงตามสวนกับ UML class ท่ีระบุชนิด

ของคุณลักษณะเฉพาะ ในมาตรายอย 8.4 อธิบายไววา โดยการกําหนดใหอัตโนมัติส่ิงน้ีก็คือชื่อ 
class บวกดวย “_PropertyType” และขอ 8.5.7 และ 8.5.8.2 อธิบายเพียงแคขอยกเวนระเบียบ
แบบแผนการตั้งชื่อ XCPT ตัวน้ี ชื่อของ XCPT ท่ีใชเปนคา value สําหรับ attribute ชนิดน้ีจะถูก
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เติมคํานําหนาใหอยางเหมาะสมเชนกัน พรอมท้ัง namespace ท่ีเหมาะสมดังท่ีไดอธิบายเอาไว
ใน 8.6 

iii) minOccurs และ maxOccurs attribute มีคา value ท่ีอธิบายเอาไวในตาราง A.5 ของ
มาตรฐาน ISO 19118:2005 นอกจากน้ีถาคุณลักษณะของ class บังเอิญเปน attribute ท่ีใช
โครงสราง ‘set’ หรือ ‘sequence’ ขึ้นมา ถาอยางน้ัน minOccurs attribute จะเปน “0” สําหรับ 
attributes ทางเลือก และ “1” สําหรับ attribute ท่ีเก่ียวกับคําส่ัง และ maxOccurs จะเปน 
“unbounded” 

ตัวอยาง 4 ข้ันตอนท่ี 4) ของการสราง Class 1 class แสดงเอาไวในภาพท่ี ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Classl_Type"> 
      <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name= "attrl" type="nsl:typeAttrl_PropertyType"/>  
                    <xs:element name="attr2" type= "nsl:typeAttr2_PropertyType" 
 minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="rolel" type="nsl:Class2_PropertyType"  
minOccurs="l"        maxOccurs="unbounded"/> 
                </xs:sequence>  
          </xs:extension> 
      </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 

 
หมายเหตุ ตัวอยางท้ังหมดในขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) น้ีมีคํานําหนา 

namespace คือ “ns1” ท่ีไมไดแสดงเอาไวใน UML บอยนัก ตัวน้ีคือ namespace 
ปลอมท่ีใชยกตัวอยางประกอบ เม่ือคํานําหนา namespace ควรที่จะแสดง แตไม
ตอบสนองกับ namespace ใดๆหรือคํานําหนาท่ีตรงตามสวนท่ีอธิบายเอาไวใน
รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) 

 
ลําดับของ xs:element ภายใน xs:sequence น้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานลําดับของการเขาท่ีตรงตามสวนของ
คุณลักษณะในพจนานุกรมขอมูล (ภาคผนวก B) ในมาตรฐาน ISO 19115:2003 คุณลักษณะตางๆน้ัน
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ถูกลงรายการเอาไวเปนลําดับเริ่มจากคุณลักษณะที่มีแถวตัวเลขต่ําสุด (แสดงเอาไวในคอลัมภแรก
ของทุกตารางในมาตรฐาน ISO 19115 ภาคผนวก B) ตามดวยคุณลักษณะท่ีมีแถวตัวเลขสูงกวา ถา
หากคุณลักษณะของ class น้ันหายไปจากมาตรฐาน ISO 19115:2003 ในภาคผนวก B ถาอยางน้ันก็
จะเกิดข้ึนตามหลังคุณลักษณะท่ีปรากฏในมาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก B และตั้งอยูบน
ลําดับของการปรากฏตัวในพจนานุกรมขอมูลของรายละเอียดทางดานเทคนิค  (Technical 
Specification) (ภาคผนวก B) กฎการเรียงลําดับน้ีนําไปประยุกตใชกับการถอดรหัสท่ีกําหนดให
อัตโนมัติ เชนเดียวกันกับการถอดรหัสกรณีพิเศษท้ังหมดสําหรับ XCTs 

 
ภาพท่ี ก-15 UML ของ  Data Quality บางสวน UML จากมาตรฐาน ISO 19115:2003 A.2.4.1 

 
XCT ท่ีตรงตามสวนกับภาพท่ี ก-15 
<xs:complexType name="DQ_DataQuality_Type ">  
     <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type">  
               <xs:sequence> 
                    <xs: el emen t name=" scope " type=" gmd.- DQ_Scope_PropertyType "/>  
                    <xs:element name="lineage" type="gmd:LI_Lineage_PropertyType"  
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minOccurs="0"/> 
<xs: element name= "report" type= "gmd:_DQ_Element_PropertyType " minOccurs="0"        

maxOccurs="unbounded"/>  
               </xs: sequence>  
          </xs:extension>  
     </xs:complexContent>  
</xs:complexType 
 
8.3 การเขารหัสองคประกอบทุกสวน XML class (XCL Class Global Element encoding) 
 
ในภายหลัง UML class น้ันถูกเขารหัสเปนองคประกอบทุกสวนดวยชื่อ attribute ท่ีเทากับชื่อ UML 
class และ type เทากับชื่อของ XCT ท่ีไดอธิบายเอาไวในขอ 8.2 (โดยมีคํานําหนา namespace ท่ี
เหมาะสมรวมอยูดวย) ภายหลังจากน้ีองคประกอบทุกสวนจะถูกกลาวถึงเปน XML Class Global 
Element (XCGE) 
ตัวอยาง 1 XCGE ของ Class 1 class ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-15 คือ 

<!-- …………………………………………………………………………….. --> 
<xs:element name="Classl" type="nsl:Classl_Type"/> 
  <!-- ………………………………………………………………………….. --> 
 

ตัวอยาง 2 XCGE ตรงตามสวนกับ DQ_DataQuality ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-15 คือ 
<!-- …………………………………………………………………………….. --> 
<xs:element name=" DQ_DataQuality " type="gmd: DQ_DataQuality _Type"/> 
  <!-- ………………………………………………………………………….. --> 

8.4 การเขารหัสชนิดคุณลักษณะ XML class (XML Class Property Type encoding) 
 
8.4.1  การเขารหัสชนิดคุณลักษณะสําหรับ complexType XCTs 
 
เพ่ือเปนสนับสนุนหลักการคุณลักษณะที่อธิบายเอาไวใน 8.2 และศักยภาพสําหรับ class ท่ีกําหนดให
เพ่ือเปนชนิดคุณลักษณะสําหรับชุดของ container classes UML class แตละตัวจะถูกกําหนดใหเปน 
XSD xs:complexType อีกตัวหน่ึงเชนกัน โดยหลังจากน้ีจะถูกอางอิงเปน XML Class Property Type 
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(XCPT) จําไววาการบรรจุของคุณลักษณะน้ันถูกจัดการผานทาง XCPT ของชนิดขอมูลตัวเอง ท้ังการ
บรรจุ “by Value” และ “by Ref” ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติน้ันไดรับอนุญาติโดย XCPT รายการ
ดังตอไปน้ีอธิบายรายละเอียดขั้นตอนสําหรับการเขารหัส XCPT ของ class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ 
1) เพ่ือท่ีจะแยก XCPTs ออกจาก XCTs น้ัน องคประกอบ xs:complexType จะมีช่ือ attribute 

เทากับชื่อ class ท่ีมีคําตามหลังดวย _PropertyType 
ตัวอยาง 1 ข้ันตอนท่ี 1) ของการสราง Class 1 class XCPT ท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-14 คือ 

<xs:complexType name="CIassl_PropertyType"> 
           (...)  
</xs:complextype> 
 

2) เพ่ือ “by Value” ดวยวิธีการท่ีสนับสนุนเง่ือนไขในการใชชื่อเดียวกันกําหนดกระบวนงานท่ี
ตางกัน (Polymorphism Requirements) ดังท่ีอธิบายเอาไวใน 6.7 XCPT มีองคประกอบ
ทางเลือก xs:sequence ท่ีบรรจุหน่ึงองคประกอบ xs:element กับ ref attribute เทากันกับ XCT 
ของ UML องคประกอบ xs:sequence น้ันถูกทําใหเปนทางเลือกเพ่ือท่ีจะอนุญาตใหกับความ
เปนไปไดท่ีวาคุณลักษณะจะถูก implement โดย “by Ref” 

ตัวอยาง 2 ข้ันตอนท่ี 2) ของการสราง Class 1 class XCPT แสดงเอาไวในภาพที่ ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Classl_PropertyType">  
     <xstsequence mlnOccurB="0"> 
          <xs:element ref="nsl!Classl"/> 
      </xatsequence> 
</xs:complexType> 
 

3) เพ่ือจัดหาการบรรจุ “by Ref” XCPT น้ันมีองคประกอบ xs:attributeGroup กับ ref attribute 
เทากับ “gco:ObjectReference” IM_ObjectReference attribute Group น้ันถูกแนะนําเขาไป
ในมาตรฐาน ISO 19118 และไดอธิบายรายละเอียดเอาไวมากกวาน้ีใน 9.7 

ตัวอยาง 3 ข้ันตอนท่ี 3) ของการสราง Class 1 class XCPT แสดงเอาไวในภาพที่ ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Classl_PropertyType">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="nsl:Classl"/>  
     </xs:sequence> 
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    <xa:attrlbuteGroup ref="gco:ObjectRsforence"/> 
</xs:complexType> 
 

4) เพ่ือจัดหาคําอธิบายคา null value เม่ือจําเปน XCPT มีองคประกอบ xs:attributeGroup กับ 
ref attribute เทากับ “gco:nilReason” โดย nilReason attribute น้ันไดอธิบายรายละเอียด
เอาไวใน 9.7.3.4 

ตัวอยาง 4 ข้ันตอนท่ี 4) ของการสราง Class 1 class XCPT แสดงเอาไวในภาพที่ ก-14 คือ 
<xs:complexType name="Classl_PropertyType">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="nsl:Classl"/> 
      </xs:sequence> 
     <xs:attributeGroup ref="gco:ObjectReference"/>  
     <xb:attribute refB"gco:nllReason"> 
 </xs:complexType> 
 

ตัวอยาง 5 ตัวอยาง XCPT ท่ีสอดคลองกันกับ DQ_DataQuality แสดงเอาไวในภาพท่ี ก-15 คือ 
<xs:complexType name="DQ_DataQuality_PropertyType">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="gmd:DQ_DataQuality�/>  
     </xs:sequence> 
     <xs:attributeGroup ref="gco:ObjectReference"/> 
      <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType 

สังเกตไดวาไมมีขอจํากัดจําเพาะที่ถูกแนะนําใน XCPT เพ่ือท่ีจะบังคับขอมูลการบรรจุคุณลักษณะท่ี
อธิบายเอาไวใน UML คําส่ังการบบรจุ UML ควรท่ีจะจัดการโดยการทดสอบภายนอกท่ีประยุกตเขา
กับคําอธิบายขอมูลXML ประเด็นน้ีจะกลาวถึงในรายละเอียดดังภาคผนวก A 
 
8.4.2  การเขารหัสชนิดคุณลักษณะสําหรับ simpleType XCTs (Property type encoding for 

simpleType XCTs) 
 

มีกรณีบางกรณีของการเขารหัส XCT จําเพาะที่อธิบายเอาไวใน 8.5.4 และเน้ือหาตลอดท้ังมาตรา 9 ท่ี
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ซ่ึง XCT น้ันเปน xs:simpleType แทนท่ีจะเปน xs:complexType ดังท่ีอธิบายเอาไวใน 8.2 เม่ือ XCT 
น้ันเปน simple XCPT ท่ีสอดคลองกันจะไมรวมเอาไวในความสามารถ (capability) “by Ref” 
อธิบายไวใน 8.4.1 การปองกันการใชการอางอิงบน simple types หลีกเล่ียงความสามารถท่ี
สลับซับซอนที่จะปรากฏข้ึน ถาชนิดคุณลักษณะทุกตัวสามารถ implement ไดโดยการอางอิง 
 
ใน 8.5.4 simple XCT ตัวแรกน้ันถูกแนะนําสําหรับการเขารหัสแบบแผนตายตัวของ classes 
Enumeration XCPT ท่ีสอดคลองกันกับ simple type XCTs เชน สําหรับการนับ ไมรวม 
gco:ObjectReferenceattributeGroup 

 
ภาพท่ี ก-16 ตวัอยาง UML สําหรับ class ตายตัว enumeration (a simpleType) 

 
ตัวอยาง XCPT ของ Enumclass 1 class ท่ีไดแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-16 คือ 

<xs; complexType name= "EnumClassl_PropertyType ">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="nsl:EnumClassl"/> 
      </xs:sequence> 
     <xs:at tribute ref="gco:nilReason* />  
</xs:complexType> 

ขอสังเกตแมวาในกรณีของ simpleType ก็ไมมีขอจํากัดจําเพาะแนะนําเอาไวใน XCPT เพ่ือบังคับการ
ใชของ byVal หรือ nilReason ของคุณลักษณะ การบรรจุแบบน้ีจะตองถูกจัดการโดยการทดสอบ
ภายนอกประยุกตใชกับ XML คําอธิบายขอมูล ประเด็นน้ีถูกกลาวถึงในรายละเอียดดังภาคผนวก A 
 
8.5  การเขารหัสกรณีพิเศษ (Special case encodings) 
 
8.5.1  คําแนะนําสูการเขารหัสกรณีพิเศษ (Introduction to special case encodings) 
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ในขณะท่ีกลวิธีการเขารหัสถูกอธิบายเอาไวใน 8.2 ถึง 8.4 ครอบคลุม class สวนใหญท่ีพบไดใน 
UML ของชุดมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 มีกรณีพิเศษบางกรณีท่ีกฎการเขารหัสท่ีแตกตาง
กันถูกประยุกตใช ขอยกเวนโดยท่ัวไปน้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแบบแผนตายตัวพิเศษที่ประยุกตใช
กับ classes class ท่ีไมมีแบบแผนตายตัว หรือ class ท่ีมีแบบแผนตายตัว Type หรือ DataType จะทํา
ตามการเขารหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ classes อ่ืนๆจะทําตามกฏการเขารหัสท่ีสอดคลองกันใน 8.5.2 
ถึง 8.5.6 
 
8.5.2  Classes นามธรรม (Abstract classes) 
 
สําหรับการวัตถุประสงคการ implement นาดึงดูดใจท่ีจะจําแนก class ชนิดนามธรรม เพ่ือท่ีวาตัว
implement  (implementer) จะเขาใจวาไมสามารถท่ีจะมีองคประกอบของประเภทน้ันได class 
นามธรรมใน UML ของชุดมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 น้ันถูกเขารหัสโดย 

a) เติมคํานําหนาคําวา “abstract” ไวขางหนาช่ือ class นามธรรมของ XCT ท่ีสอดคลองกัน 
b) เพ่ิม abstract attribute ดวยคา value “true” ไปยังองคประกอบ xs:complexType ของ XCT 
c) เติมคํานําหนาคําวา “abstract” ไวขางหนาช่ือ class นามธรรมของ XCGE 
d) เพ่ิม abstract attribute ดวยคา value “true” ไปยังองคประกอบ xs:element ของ XCGE 
e) ใชชื่อ class ท่ีมีคํานําหนาใหเหมาะสมใน ref attribute ของ xs:element ใน XCPT ท่ี

สอดคลองกัน 
หมายเหตุ คําวา “Abstract” ไมใชคํานําหนาช่ือ attribute ของ XCPT เพราะวาชนิดคุณลักษณะ

จะไมเปนนามธรรมในแบบแผน XML 

 
ภาพท่ี ก- 17 ตวัอยาง UML สําหรับ class นามธรรม 

 

ตัวอยาง 1 XCPT ท่ีสอดคลองกันกับ AbsClass1 ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-17 
<xs:complexType name="AbstractAbsClassl_Type" abstract ="true">  
     <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type"> 
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                <xs: sequence> 
                      <xs:element name="attrX" type="nsl:typeAttrX_PropertyType�/>  
                    <xs:element name="attrY" type="nsl: typeAttrY_PropertyType"  
minOccurs="0"/> 
               </xs:sequence>  
          </xs:extension> 
      </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

ตัวอยาง 2 XCGE ท่ีสอดคลองกันกับ AbsClass1 ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-17 
<xs: element name= "Abs tract AbsClassI" 
type="nsl:AbstractAbsClassl_Type" abstract="true"/> 
 

ตัวอยาง 3 XCPT ท่ีสอดคลองกันกับ AbsClass1 ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-17 
<xs; complexType name= "AbsClassl_PropertyType ">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref= "nsl:AbstractAbsClassl"/>  
     </xs:sequence> 
     <xs:attributeGroup ref= "gco:ObjectReference"/>  
     <xs:attribute ref="gco:nilReason "/>  
</xs:complexType> 

ตัวอยาง  4  ตัวอยาง XCPT ใชตัวอยางจริงมาตรฐาน ISO 19115 
 

 
ภาพท่ี ก-18 UML ของ class นามธรรม EX_GeographicExtent จากมาตรฐาน ISO 19115 

 

XCT ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicExtent class ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-18 คือ 
<xs •• complexType name= "AbstractEX_GeographicExtent_Type"  
abstract="true"> 
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     <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="extentTypeCode" 
 type="gco:Boolean_PropertyType" minOccurs="0"/>  
               </xs:sequence>  
          </xs:extension> 
      </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 
 

XCGE ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicExtent class ท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-18 คือ 
<xs:element name= "AbstractEX_GeograpbicExtent" 
type= "gmd :AbstractEX_GeographlcExtent_Type " abs tract =" true */> 
 

XCPT ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicExtent class ท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-18 คือ 
<xs: complexType name= "BX_GeographicExtent_PropertyType ">  
     <xs:sequence minOccurs^"0"> 
          <xs:element ref="gmd: AbstractEX_GeographlcExtent"/>  
     </xs:sequence> 
     <xs :at tributeGroup ref= "gco: ObjectReference * />  
     <xs:attribute ref= "gco:nilReason"/>  
</xs: compl exType> 

8.5.3  วิธีการสืบทอดและการเขารหัส subclass (Inheritance and subclass encodings) 
 
หลักการวิธีการสืบทอดน้ันถูก implement ผานทางกฎเกณฑท่ัวไป ท่ีถูกพิจารณาวาเปนการขยาย
อยางไมซับซอน จริงอยูท่ีส่ิงน้ีคือการทําใหงายข้ึน (generalization) ของหลักการการสืบทอดและการ
จัดกลุมยอย  เพราะวาจะละเลยกรณีของความสัมพันธของการทําใหงายข้ึน  (generalization 
relationship) ท่ีจัดหาขอจํากัดให หรือกรณีของความสัมพันธของการทําใหงายข้ึน (generalization 
relationship) ท่ีระบุตําแหนงหลายวิธีการสืบทอด (multiple-inheritance)  ลักษณะการขยายตัวเทาน้ัน
ตัวน้ีของการทําใหงายขึ้น (generalization)  น้ันทําดวยการออกแบบ  และการ implement ส่ิงท่ีทําให
งายขึ้นท่ีจํากัดน้ันไดอธิบายเอาไวใน A.4 ตราบเทาท่ีแบบแผน XML ถูกพิจารณาหลายวิธีการสืบ
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ทอด (multiple-inheritance) จะไมถูกสนับสนุน และสามารถทําไดแคเพียงถูกจําลอง เพราะวา
มาตรฐาน ISO 19115 ไมมีกรณีของหลายวิธีการสืบทอด (multiple-inheritance) ท่ีจะตอง  
implement  กลวิธีการจําลองของหลายวิธีการสืบทอด (multiple-inheritance) น้ันถูกละเอาไวจากกฎ
การเขารหัสเหลาน้ี 
 

ราวกับ UML class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ subclasses พวกน้ันสอดคลองกับ XCT, XCGE และ 
XCPTใน gmd และ XCT ของ subclass น้ันแตกตางจาก class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติในวิธีตอไปน้ี 
 
a) ภายในองคประกอบ xs:complexContent ของ XCT น้ันมีองคประกอบ xs:extension ท่ี base 
attribute จะเทากับ namespace ท่ีขยายความ XCT ของ base (หรือ super) class (ส่ิงน้ีแตกตางจาก 
XCT ของ UML class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติองคประกอบ xs:extension ท่ี base attribute คือ 
gco:AbstractObjaect_Type เพ่ือจัดหา id และ uuid attribute ให attributes ท่ีจําเปนเหลาน้ันจะยังคง
ปรากฏผานการขยายของ base class) และสําคัญอยางย่ิงท่ีจะหมายเหตุเอาไววา ถา super class น้ันคือ 
class นามธรรม ดังน้ันช่ือ XCT ท่ีสอดคลองจะถูกเติมคํานําหนาดวยคําวา “Abstract” ดังท่ีไดอธิบาย
เอาไวใน 8.5..2 

 
ภาพท่ี ก-19 ตวัอยาง UML สําหรับ subclass 

 

ตัวอยาง 1 ข้ันตอน a) ของการสราง SubClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-19 คือ 
<xs: complexType name="SubClaBBl_Type"> 
      <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="nsl:ClasBl_Type"> 
               (...) 
           </xs:extension>  
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     </xs:complexConten t>  
</xs:complexType> 

b) องคประกอบ  xs:extension บรรจุ xs:sequence ท่ีบรรจุคุณลักษณะท้ังหมดของ class ดังท่ีได
อธิบายสําหรับ UML class ท่ีกําหนดอัตโนมัติในข้ันตอน 4) ขอ 8.2 บันทึกเอาไววา sequence ตัวน้ี
บรรจุเพียงแคคุณลักษณะท่ีเจาะจงลงไปใน subclass 
 
ตัวอยาง 2 ข้ันตอน a) ของการสราง SubClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-19 คือ 

<xs: compl exType name="SubClassl_Type ">  
     <xs:complexContent> 
          <xs: extension base= "nsl:Classl_Type ">  
               <xs:sequence> 
                    <xs:element name="attr3" type="nsl:typeAttr3_PropertyType"/>  
               </xs:sequence> 
           </xs:extension>  
     </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 

 

ความแตกตางเพียงอยางเดียวระหวาง XCGE ของ subclass และ XCGE ของ UML class ท่ีกําหนดไว
อัตโนมัติน่ันคือ XCGE ของ subclass รวม attribute เพ่ิมเติม substitutionGroup ท่ีเทากับ namespace 
XCGE ท่ีเหมาะสมของ base class 
 

ตัวอยาง 3 การเขารหัสของ XCGE สําหรับ SubClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-19 
คือ 
<xs:e!ementname= "SubClassI" type= "nsl :SubClassl_Type"  
substiutionGroup="nsl:Classl"/> 

 

XCPT ของ subclass น้ันถูกเขารหัสแบบเดียวกันกับ UML class ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ 
 

ตัวอยาง 4 การเขารหัสของ XCPT สําหรับ SubClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-19 
คือ 
<xs: compl exType name="SubClaBsl_PropertyType" >  
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     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref=*nsl:SubClassI"/>  
     </xs:sequence> 
     <xs: attribu teGroup ref = "gco: Objec tReference "/> 
      <xs: attribute ref="gco:nilReason"/> 
 </xs:complexType> 
 

ตัวอยาง 5 ตัวอยาง SubClass ในแบบแผน XML โดยการใชตัวอยางจริงมาตรฐาน ISO 19115 

 
ภาพท่ี ก-20 UML ของ class EX_GeographicExtent และ 
EX_GeographicDescription จากมาตรฐาน ISO 19115 

XCT ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicDescription class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-20 คือ 
xs: compl exType name= "EX_GeographlcDe8crlptlon_Type "> 
      <xs:complexContent> 
          <xs: extensi on base= "gmd: Abs trac tEX_GeograpbicSxtent_Type " >  
               <xs:sequence> 
                    <xs:element name="geographlcldentifler" 
 type= "gmd:MD_Identl�ler_PropertyType"/> 
                </xs:sequence> 
           </xs:extension> 
      </xs:compl exConten t>  
</xs:complexType 

 
XCGE ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicDescription class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-20 คือ 

<xs: el emen t name= "EX_GeographicDeBcrlptlon " 
 type= "gmd: JEX_ Geographl cDeacripti on_ Typ e" 
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substi tutionGroup=" gmd: Abstract EX_GeographlcExt en f /> 
 
XCPT ท่ีสอดคลองกับ EX_GeographicDescription class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-20 คือ 

<xs:complexType name= "EX_GeograpbicDescription_PropertyType"> 
     <xs:sequence minOccurs=�0"> 
          <xs:element ref="gmd:EX_GeographicDe8cription' � >  
     </xs:sequence> 
     <xs:attributeGroup ref = "gco:ObjectReference"/> 
      <xs:attribute ref= "gco:nilReason"/>  
</xs:complexType 

 

8.5.4  การเขารหัส Enumeration (Enumeration encodings) 
 

ภาษาแบบแผนทางหลักการของชุดของมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 สนับสนุนชนิด 
enumerate สองชนิดของ “การประกาศระบุรายการของตัวบอกลักษณะชวยจําท่ีถูกตอง (ดูมาตรฐาน 
ISO/TS 19103)” ชนิด enumerate สองชนิดน้ันคือ Enumeration กับ CodeList และสําคัญอยางย่ิงท่ี
จะรูจักความแตกตางระหวางชนิดท้ังสองชนิดน้ี class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว Enumeration “สามารถ
บรรจุเพียงแค attributes ท่ีไมซับซอนท่ีแสดงคา enumeration values (ดูมาตรฐาน ISO/TS 19103) 
<<Enumeration>> class น้ันใชเฉพาะในกรณีท่ีไมมีการขยายไปถึงรายการคา value ท่ีจําเปน มิ
เชนน้ัน <<CodeList>> class จะถูกใช 

 
ภาพท่ี ก-21 ตวัอยาง UML สําหรับ class แบบแผนตายตัว Enumeration 

 

a) การเขารหัสของ <<Enumeration>> class เริ่มตนดวยการสราง XCT เริ่มจากองคประกอบ 
XS:simpleType กับ name attribute เทากับชื่อ class ใน UML กับสวนเพ่ิมเติมของคําตอทาย 
_Type 
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ตัวอยาง 1 ข้ันตอน a) ของการสราง EnumClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-21 คือ 
<xs:simpleType name="EnvmCla8Sl_Type"> 

(...) 
</xs:simpleType> 

b) องคประกอบ xs:simpleType บรรจุองคประกอบ xs:restiction กับ base attribute เทากับ 
xs:string 

 

ตัวอยาง 2 ข้ันตอน b) ของการสราง EnumClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-21 คือ 
<xs:simpleType name="EnumClassl_Type"> 
     <xs:restriction base='xs:string">  
          (...) 
     </xs: restriction  
</xs:simpleType> 

 

c) องคประกอบ xs:restriction แตละตัวบรรจุชุดขององคประกอบ xs:enumeration คา value 
attribute เทากับคา attribute value ท่ีแสดงไวในแผนผัง UML สําหรับ Enumeration 

 
ตัวอยาง 3 ข้ันตอน c) ของการสราง EnumClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-21 คือ 

<xs: simpleType name= "EnumClassl_Type "> 
      <xsrestriction base= "xs:string"> 
          <xs:enumeration value= "enumVall"/> 
           <xs:enumeration value= �enumVal2"/> 
           <xs: enumera ti on value= "enumVa!3"/>  
     </xs:restriction>  
</xs:simpleType> 

 

XCGE ของ <<Enumeration>> class ตามกฏ XCGE ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติพรอมกับการเพ่ิมเติมของ 
substitutionGroup attribute เทากับ “gco:CharacterString” XCGE 
 
ตัวอยาง 4 XCGE ของ EnumClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-21 คือ 

<xs: el emen t name= "EnvmClaeal" type= "nsl: EnumClassl_Type " 
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 substi tutionGroup= "gco: CharacterString"/> 
 
XCPT ของ <<Enumeration>> class ตามการเขารหัสท่ีกําหนดไวอัตโนมัติ ดังท่ีอธิบายเอาไวสําหรับ 
XCTs ชนิดไมซับซอนใน 8.4.2 
ตัวอยาง 5 XCPT ของ EnumClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-21 คือ 

<xs: compl exType name= *BnumCla88l_PropertyType "> 
      <xs:sequence minOccurs= "0'> 
          <xs:element ref="nsl:EnumClassI" />  
     </xs:sequence> 
     <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs: compl exType> 

 
ตัวอยาง 6 ตัวอยาง Enumeration class ท่ีใชตัวอยางจริงมาตรฐาน ISO 19115 

 
ภาพท่ี ก-22 MD_ObligationCode class จากมาตรฐาน ISO 19115 

 
XCT ท่ีสอดคลองกับ MD_ObligationCode class ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี ก-22 คือ 

<xs:simpleType name= "MD_ObligationCode_Type ">  
     <xs:res trietion base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value-'mandatory•*/>  
          <xs:enumeration value-"optional "/> 
           <xs:enumeration value="conditional"/> 
      </xs: restriction  
</xs: simpl eType> 
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XCGE ท่ีสอดคลองกับ MD_ObligationCode class ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี ก-22 คือ 
<xs:element name="MD_ObligationCode"  
type= "gmd: KD_ObllgatlonCode_Type " 
substitutionGroup="gco:CharacterString"/> 

XCPT ท่ีสอดคลองกับ MD_ObligationCode class ดังท่ีแสดงไวในภาพที่ ก-22 คือ 
<xs: complexType name= "MD_ObllgatlonCode_PropertyType ">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="gmd:MD_ObligationCode"/> 
     </xs:sequence> 
 <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType> 

 

8.5.5  การเขารหัส CodeList (CodeList encodings) 
 

8.5.5.1  กลุมการสรางของการเขารหัส CodeList (Building blocks of CodeList encodings) 
 

Class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว CodeList (stereotyped CodeList) ก็คือ enumerated type เหมือนกับ 
class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว Enumeration ความแตกตางก็คือ <<CodeList>> class น้ันขยายออกได 
ทุกๆ <<CodeList>> class ท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก B น้ันไดอธิบาย
เอาไวในตารางที่มีสามคอลัมภน้ี คือ ช่ือ DomainCode และคําจํากัดความ 
 

ตารางท่ี ก-1 ตาราง Cl_DateTypeCode <<CodeList>> จากมาตรฐาน ISO 19115 

 ชื่อ Domain code คําจาํกัดความ 
1. Cl_DateTypeCode DateTypCd การกําหนดชื่อเม่ือเหตุการณท่ีกําหนดใหน้ันเกิดข้ึน 
2. creation 0001 วันท่ีจะระบุเม่ือ resource น้ันถูกทําใหเกิดข้ึน 
3. publication 0002 วันท่ีจะระบุเม่ือ resource น้ันผลิตออกมา 
4. revision 0003 วันท่ีจะถูกระบุเมื่อ resource น้ันถูกตรวจสอบ หรือ

ตรวจสอบใหมและปรับปรุง หรือแกไข 
 

แตละแถวในตาราง CodeList ตั้งใจท่ีจะอธิบายหลักการเพียงหน่ึงเดียว หรือตัวเลือกท่ีสนับสนุน
เจตจํานงของคําจํากัดความของ CodeList การเขารหัสจําเพาะของแบบแผนตายตัว CodeList น้ัน
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ต้ังใจจะสนับสนุนลักษณะท่ีกําหนดไวโดยผูสรางมาตรฐาน ISO 19115 ลักษณะเหลาน้ีอธิบายไว
ดานลางน้ี 
a) CodeList และคําจํากัดความความท่ีสัมพันธกันท่ีถูกควบคุมในรีจิสเตอร มาตรฐาน ISO 

19115:2003 ภาคผนวก B คือหลักการรีจิสเตอรพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO 19115 CodeLists 
และเปนแหลงท่ีมาพ้ืนฐานสําหรับการกอตั้งของชุมชนผูใช 

b) คอลัมภ ช่ือ ของตาราง CodeList ในมาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาผนวก B บรรจุคา value ท่ี
ซอฟตแวรทุกตัวจะใชเพ่ือแสดงวารูจักหลักการท่ีมีเพียงหนึ่งเดียว หรือตัวเลือกท่ีระบุในแถวของ
ตาราง CodeList ผลก็คือคา value น้ีไมใชชื่อท่ีเหมาะสมในภาษาใดๆ แมกระท่ังภาษาอังกฤษ 

c) ชุมชนผูใชจําเปนตองบงบอกหลักการท่ีมีเพียงหนึ่งเดียว และตัวเลือกของ CodeLists โดยการใช
ภาษาธรรมชาติเพียงตัวเดียวหรือมากวาน้ัน ภาษาถ่ิน หรือสํานวนโวหารท่ีเปนแบบเฉพาะที่ระบุ
ไว ณ ท่ีน้ีเสมือนรหัสชองวาง (code spaces) ในแตละรหัสชองวาง (code space) ช่ือ และอาจจะ
เปนคําจํากัดความที่สามารถจัดหาให ช่ือและคําจํากัดความตัวน้ีถูกแสดงเอาไวในสถานท่ีเกิดท่ี
ใหไว (ภาษา, ประเทศ และชุดอักขระ) เม่ือรหัสชองวาง (code space) สอดคลองกันกับ
ภาษาธรรมชาติ (ส่ิงน้ีก็เหมือนกับการเพ่ิมคอลัมภเพ่ิมเติมใหกับ CodeList  ท่ีอธิบายเอาไวใน
มาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก B) 

d) ชุมชนผูใชอาจตองเพ่ิมหลักการใหม หรือตัวเลือกท่ีไมไดถูกพิจารณาโดยผูสรางของมาตรฐาน 
ISO 19115 และจําเปนอยางย่ิงท่ีจะควบคุมการขยายเหลาน้ีในการลงทะเบียนชุมชนผูใช (ส่ิงน้ี
เหมือนกับการเพ่ิม row เพ่ิมเติมใหกับ CodeList  ท่ีอธิบายเอาไวในมาตรฐาน ISO 19115:2003 
ภาคผนวก B) 

เพ่ือท่ีจะทําใหลักษณะท่ีตั้งใจของ CodeList เปนท่ีนาพอใจ XCT “CodeListValue_Type” น้ันถูก
สรางข้ึนมาดวย 3 attribute น้ี 

<xs: compl exType name=* CodeLi stValue_ Type" > 
      <xs: simpl eCon ten t> 
          <xs: extensi on base= "xs: string" > 
               <xs:at tribute name="codeLisf type="xs:anyURI"   
 use="required"/> 
                <xs.-attribute   name="codeListValue"   type="xs:anyURI" 
use="required"/> 
               <xs -.attribute name="codeSpace" type="xs:anyURI"/> 
           </xs:extension>  
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     </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 

คําจํากัดความของ XCT พิเศษทําให CodeList ใดๆสามารถแทนท่ีไดโดย CharacterString XCGE 
ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ XCT พิเศษน้ีและ XCPT น้ันถูกกําหนดสําหรับ CodeList แตละตัวดังท่ีอธิบาย
ไวใน 8.5.5.2 ดวยเหตุน้ันตัวอยาง CodeList ก็คือองคประกอบ XML  และชื่อก็คือชื่อ XCGE  และทํา
หนาท่ีควบคุมคา value และ XML attribute สามตัวท่ีอธิบายเอาไวใน XCT พิเศษ 
 
CodeList attribute จะบรรจุ URL ท่ีอางอิงคําจํากัดความ codeList ภายใน registry หรือ codeList 
catalogue 
 
ตัวอยาง 1 ถาตาราง 1 น้ันถูกบรรจุลงไปใน catalogue ของ codeLists ในเว็บไซตมาตรฐาน 
ISO/TC 211 ดังน้ันคา value ท่ีเปนไปไดของ codeList attribute อาจจะเปน 

 
codeList   =   "http://www.tc211.org/IS019139/resources/codeList.xmlttCi_DateTypeCode" 

 
codeListValue attribute นํามาดวยตัวกําหนดชื่อ (identifier) ของคําจํากัดความ codeList value 
ตัวกําหนดช่ือก็คือคา value ท่ีแสดงอยูในคอลัมภ ชื่อ ของตารางในภาคผนวก B ของมาตรฐาน ISO 
19115:2003 codeLise catalogue (หรือ registry) ถูกคาดหวังวาจะบรรจุชื่อท่ีกลาวถึงอยางละเอียด 
และคําจํากัดความของคา value ในภาษาท่ีกําหนดใหอัตโนมัติของขอมูลอธิบายเชนเดียวกันกับการ
แสดงความเห็นท่ีเปนทางเลือก (alternative expression) ในรหัสชองวาง (code space) ท่ีตางไป บาง
ตัวสอดคลองกับสถานท่ีเกิดท่ีแตกตางออกไปท่ีสนับสนุนโดยขอมูลอธิบาย 
 
ตัวอยาง 2 ถาเอกสารตัวอยางน้ันตั้งใจท่ีจะแสดงวันท่ีท่ีสรางข้ึนมาสําหรับสวนหน่ึงของ
คําอธิบายขอมูล ดังน้ันคา value ของ codeListValue บนพ้ืนฐานของตาราง 1 จะเปน 

 
codeListVatue="creation" 

 
แตละการแสดงความเห็นท่ีเปนทางเลือกเหลาน้ีสัมพันธกับ codeSpace ท่ีไหไว codeSpace attribute 
น้ันคือตัวกําหนดช่ือทางเลือก (URI) เม่ือปรากฏก็จะหมายถึงการแสดงความเห็นท่ีเปนทางเลือก 
(alternative expression) ของคําจํากัดความ codeList value แสดงออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
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เชนเดียวกับคา value ขององคประกอบ codeList URI สําหรับรหัส domain คือ domainCode  
 
ตัวอยาง 3 ถาเอกสารตัวอยางน้ันตั้งใจท่ีจะแสดงวันท่ีท่ีสรางข้ึนมาสําหรับสวนหน่ึงของขอมูล
อธิบาย แตการ implement ตองการท่ีจะแสดงคา value โดยใชรหัส domain ดังน้ันคา value ของ 
codeSpace บนพ้ืนฐานของตาราง 1 จะเปน 

 
codeSpace="domainCode" 

 
เน้ือหาขององคประกอบคือท้ังชื่อของคา codelist value ในรหัสชองวาง (code space) ท่ีกําหนดให 
หรือช่ือท่ีสอดคลองกับคา codelist value ในภาษาท่ีกําหนดใหอัตโนมัติของขอมูลอธิบาย เม่ือ 
codeSpace attribute ไมแสดงออกมา 
 
ตัวอยาง 4 น่ีคือตัวอยางเต็มๆของ Cl_DateTypeCode ท่ีอธิบายเอาไวในรหัสชองวาง (code 
space) domainCode 

 
<CI_DateTypeCode codeList= "http//www.tc211.oig/IS019139/nisources/codeUst.xmt 

UClJ3ateTypeCode" 
codeListValue="creation" cxdeSpace="domainCode">0001</CI_DateTypeCode> 

 
ตัวอยาง 5 น่ีคือตัวอยางเต็มๆของ Cl_DateTypeCode ท่ีอธิบายเอาไวในภาษาท่ีกําหนดให
อัตโนมัติของคําอธิบายขอมูล (เชน ภาษาอังกฤษ) 
 

<CIJ}ateTypeCodecod6Ust^httpJ/www.tc211.oiQ/lS019139/msoutt 
 codeListValue="creation">Creation</CI_DateTypeCode> 
 
คาองคประกอบ XML รับรองผูใชของการเขาไปยังการแสดงความเห็นท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติ
อยางถูกตองของคา value ตามความเปนจริงของ CodeList ในขณะท่ี attribute ท้ังสามตัวรับรองการ
ใชความสามารถเขาไปยังคําจํากัดความตัวเต็มของ CodeList และคา value  ตามแบบฉบับสําหรับ
การแกไขของ user interface (การสราง drop down box ท่ีมีคา registered หรือ catalogued value ของ 
codelist การจัดการภาษาท่ีมีมากกวาสองภาษาข้ึนไป (Multilanguage) และวัฒธรรมท่ีมีมากกวาสอง
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วัฒนธรรม (multiculture) ขึ้นไป) 
 
8.5.5.2  รายละเอียดของการเขารหัส CodeList (Details of the CodeList encoding) 
 
CodeListValue_Type น้ันถูกแนะนําใน 8.5.5.1 และ complexType ทําหนาท่ีเปน XCT สําหรับ 
<<CodeList>> class ท้ังหมด XCGE ของ <<CodeList>> class ถูกเขารหัสเปนองคประกอบท่ัวโลก 
(global element) โดย Name attribute จะเทากับช่ือของ UML class และ type เทากับ 
CodeListValue_Type เหมือนกับ <<Enumeration>> class XCGE ตัวน้ีจะบรรจุ substitutionGroup 
attribute ท่ีเทากับ “gco:CharacterString” XCGE เชนกัน 

 
ภาพท่ี ก-23 ตวัอยาง UML สําหรับ class แบบแผนตายตัว CodeList 

 
ตัวอยาง 1 XCGE ท่ีกําหนดสําหรับ CodeListClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-23 คือ 

 
<xs:element name="CodeListClassI" type="gco:CodeListValue_Type" 
substitutionGroup='gco:CharacterString"/> 

 
XCPT สําหรับ <<CodeList>> class ท่ีทําตามกฎการเขารหัสถูกอธิบายเอาไวใน 8.4.2 สําหรับการ
เขารหัสชนิดไมซับซอน 
 
ตัวอยาง 2 XCPT ท่ีกําหนดสําหรับ CodeListClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-23 คือ 
 

<xs: complexType name= "CodeLi8tClassl_PropertyType"> 
      <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref   gmd:CodeListClassI"/>  
     </xs:sequence>  
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<xs rat tribute ref="gco:ni1 Reason"/> 
 </xs:complexType> 

ตัวอยาง 3 ตัวอยางการเขารหัส CodeList class โดยใชตัวอยางจริงมาตรฐาน ISO 19115 

 
ภาพท่ี ก-24  CI_DataTypeCode class จากมาตรฐาน ISO 19115 

 
XCGE ท่ีสอดคลองกับ CI_DataTypeCode class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-24 คือ 

 
<xs: element name="CI_DateTypeCode" type="gco:CodeListValue_Type 
substitutionGroup=�gco:CharacterString"/> 

 
XCPT ท่ีสอดคลองกับ CI_DataTypeCode class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-24 คือ 

 
<xs:complexType name="CI_DateTypeCode_PropertyType"> 
      <xs:sequence minOccurs*"0~> 
          <xs:elemenc ref="gmd:CI_DateTypeCode"/>  
     </xs:sequence> 
      <xs:attribute ref="gco:nilReason"/> 
 </xs:complexType> 

 
8.5.6  การเขารหัสรวมกัน (Union encodings) 
 
ทุกๆ class ท่ีมี stereotype union น้ันจะถูกแปลงไปสู XCT ผานทาง xs:complexType พรอมกับ 
name attribute เทากับชื่อ class ใน UML ดวยการเติมคําตอทาย _Type ภายในองคประกอบ 
xs:complexType คือองคประกอบ xs:choice ท่ีบรรจุ xs:element หน่ึงตัวสําหรับแตละ attribute ของ 
UML class   name attribute ของแตละ xs:element น้ันเทากับช่ือของ attribute ใน UML class และ 
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type attribute น้ันเทากับชนิดของ attribute ท่ีเติมคํานําหนาดวย namespace ท่ีเหมาะสมและใสคํา
ตอทายดวย “_PropertyType” 

 
ภาพท่ี ก-25 ตวัอยาง UML สําหรับ class แบบแผนตายตัว Union 

 
ตัวอยาง 1 XCT ท่ีกําหนดสําหรับ UnionClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-25 คือ 
 

<xs:complexType name="XTnionClassl_Type"> 
      <xs:choice> 
          <xs:element name="attr4" type="nsl:typeAttr4_PropertyType*/> 
           <xs:element name="attrS" type='nsl:typeAttrS_PropertyType"/> 
     </xs:choice> 
 </xs.- complexType> 

 

<<XCGE>> ของ Union class ทําตามกฎการเขารหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ ดังท่ีอธิบายเอาไวใน 8.3 
เพราะวา Union คืออีกกรณีท่ีซ่ึงการอางอิงถึงน้ันไมเปนท่ีนาพอใจ XCPT ท่ีทําตามกฎการเขารหัสท่ี
กําหนดใหอัตโนมัติสําหรับชนิดไมซับซอน (simple type) ดังท่ีไดอธิบายเอาไวใน 8.4.2 
 

ตัวอยาง 2 XCGE ท่ีกําหนดสําหรับ UnionClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-25 คือ 
 

<xs:element name="UnionClassI" type=*nsl:UnionClassl_Type"/> 
 

ตัวอยาง 3 XCPT ท่ีกําหนดสําหรับ UnionClass 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-25 คือ 
 

xs:complexType name=" UnionClassl_PropertyType">  
          <xs:sequence minOccurs="0"> 
               <xs:element ref="gmd:UnionClassI"/>  
          </xs:sequence> 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-56 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

          <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType> 

ตัวอยาง 4 ตัวอยางการเขารหัส Union class โดยใชตัวอยางจริงมาตรฐาน ISO 19115 

 
ภาพท่ี ก-26 MD_Resolution class จากมาตรฐาน ISO 19115 

 
XCT ท่ีสอดคลองกับ MD_Resolution class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-26 คือ 

 
<xs:complexType name= �MD_ReBolution_Type "> 
      <xs:choice> 
          <xs:element name="equivalentScale" 
 type= "gmd:MD_RepresentativeFraction_PropertyType" /> 
          <xs:eJ ement name="distance" 
 type="gco:Distance_PropertyType"/> 
     </xs:choice> 
 </xs:complexType 

 
XCGE ท่ีสอดคลองกับ MD_Resolution class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-26 คือ 

 
<xs:element name="MD_Resolution" type="gmd:MD_Resolution_Type"/> 

 
XCPT ท่ีสอดคลองกับ MD_Resolution class 

 
<xs:complexType name="MD_Resolution_PropertyType">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="gmd:MD_Resolution"/> 
      </xs:sequence> 
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     <xs:attribute ref="gco:nilReason"/> 
 </xs:complexType> 

8.5.7  การเขารหัสของ MetaClasses (Encoding of MetaClasses) 
 

ขณะท่ีมาตรฐาน ISO 19115 ไมไดกําหนด class ใดๆเลยวาเปน stereotype metaClass แตก็บรรจุ
คุณลักษณะบางตัวท่ี class ท่ีสอดคลองท่ีเปนแบบแผนตายตัว MetaClass ในกรณีของคุณลักษณะ
ประเภทน้ัน class ท่ีสอดคลองกันสามารถทําไดเพียงแคยกตัวอยางประกอบผานหน่ึงในความเขาใจ
ของตัวเอง (realization) การเขารหัสและการใชความเขาใจ (realization) น้ัน ถูกอธิบายใน
รายละเอียดท่ีมากกวาน้ีใน 8.5.8 

 
ภาพท่ี ก-27 ตวัอยาง UML สําหรับ class แบบแผนตายตัว MetaClass 

 

ความเขาใจ (realization) ของ <<MetaClass>> น้ันจะถูกใชเมื่อตัดสินใจในชนิด attribute สําหรับ
องคประกอบในลําดับของ XCT ท่ีถูกเขารหัสโดยกําหนดใหอัตโนมัติ ในอีกแงคือใน XCT ของ 
Class1 จากภาพท่ี ก-27 แทนท่ีจะเปนชนิดสําหรับองคประกอบ “attr1” กลายเปน 
“MetaClass1_PropertyType” จะเปน "ns1:externallmpl_PropertyType" เปนเพราะวาความเขาใจ 
(realization) ท่ีแสดงระหวาง MetaClass1 และ ns1:externallmpl_PropertyType 
 

ตัวอยาง XCT ท่ีสอดคลองกับ Class 1 class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-27 คือ 
 

<xs:complexType name="Classl_Type"> 
      <xs:complexContent> 
          <xs:extension base= gco:AbstractObject_Type"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:e1ement name= attrl" type="nsl:externalImpl_PropertyType"/> 
               </xs:sequence> 
           </xs:extension>  
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     </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 

8.5.8  การเขารหัสท่ีระบุเอาไวภายนอก (Encoding of externally identified implementations) 
 

8.5.8.1  คําแนะนําสูการเขารหัสท่ีระบุเอาไวภายนอก (Introduction to encoding of externally 
identified implementations) 

 

การใชการเขารหัสท่ีระบุไวภายนอกถูกแนะนําในมาตรา 6.5 วาเปนทางแหงการปรับปรุง
ความสามารถในการปฏิบัติระหวางกัน (interoperability) และความสะดวกในการใช (usability) ของ
ขอเสนอทางเทคนิค (Technical Specification) น้ีเปนไปไดท่ีจะใชการ implement จากภายนอกเพ่ือ
ขอดี/ประโยชนจากการ implement ชุดมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 ท่ีปรากฏอยูแลว หรือ
เพ่ือใชการ implement ภายนอกที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเทคโนโลยีการเขารหัสแตละตัว อรรถาธิบาย 
UML (UML notation) สําหรับ realization น้ันถูกใชใน UML เพ่ือช้ีถึง ท่ีซ่ึงแบบแผน XML อธิบาย
เอาไวในมาตรฐานสากลมาตรฐาน ISO 19100 ตัวอื่นน้ันถูกใช 
 

มี 3 วิธีในการบรรจุการ implement ภายนอกไปสูหลักการท่ีอธิบายไวในชุดแบบจําลอง UML 
มาตรฐาน ISO 19100 ชื่อท่ีมาจากชุด UML class มาตรฐาน ISO 19100 น้ันถูกรักษาเอาไวเสมือน
เปนจุดรับเขา (entry point) ไปสูแบบแผนการ implement บนพ้ืนฐานของแบบแผนตายตัว 
realization ดังท่ีไดอธิบายเอาไวใน 8.5.8.2 และ 8.5.8.3 
 

8.5.8.2  การเขารหัสผานทาง XCPT (Encoding through XCPT) 
 

กรณีท่ีงายท่ีสุดของการใชประโยชนการเขารหัสภายนอกเกิดข้ึนเมื่อ implement ท่ีปรากฏอยูแลวให
ชนิดของ class, global element และชนิดคุณลักษณะของ class สําหรับชุดมาตรฐานจําเพาะ ISO 
19100 UML class ท่ีเหมาะกับกฎการเขารหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ ดังท่ีอธิบายเอาไวใน 8.2 ถึง 8.5 
ส่ิงน้ีระบุเอาไวใน UML โดยการปรากฎตัวของ XCPT ท่ีมี stereotype บนความสัมพันธแบบ 
Realization ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-28 
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ภาพท่ี ก-28 date ของมาตรฐาน ISO/TS 19103 ท่ีเขาใจโดย gco: Date_PropertyType 

ในสถานการณน้ีจะไมมี XCTs XCGEs หรือ XCPTs ท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือ class เปาหมาย (target 
class) เมื่อ class เปาหมาย (target class) น้ีคือชนิดสําหรับคุณลักษณะของ XCT ดังน้ันช่ือของ class 
แหลงท่ีมา (source class) จะถูกใชเปนคา value สําหรับ type attribute ในกรณีสวนใหญคา  value 
สําหรับ type attribute จะทําตามกฎการเขารหัสท่ีปรากฏไวอัตโนมัติท่ีใชชื่อ class เปาหมาย (target 
class) บวก “_PropertyType” แตก็ไมใชสถานการณแบบน้ีทุกครั้งไป 

 
ภาพท่ี ก-29 CI_Date class จากมาตรฐาน ISO 19115 

 
ตัวอยาง XCT ท่ีสอดคลองกับ CI_Date class ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-29 คือ 

 
<xs:complexType name="CI_Date_Type">  
     <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type°>  
               <xs:sequence> 
                    <xs:element name="date" type="gco:Date_PropertyType"/> 
                    <xs:element name="dateType"  
type="gmd:CI_DateTypeCode_PropertyType" / > 
               </xs:sequence>  
          </xs:extens ion>  
     </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 
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8.5.8.3  การเขารหัสผาน XCGE (Encoding through XCGE) 
 
กรณีตอไปของการใชการเขารหัสจากภายนอกเกิดข้ึนเม่ือปรากฏใหชนิด class ตางๆ และ
องคประกอบท่ัวโลก (global elements) ท่ีสามารถเอาไปใชได แตสถานท่ีท่ีแผนภูมิตนไมของการสืบ
ทอด (inheritance trees) ของการ implement ภายนอกน้ันควรท่ีจะรักษาไว ในกรณีน้ี XCPT น้ันถูก
สรางข้ึนมาโดยใชช่ือ class จากมาตรฐาน ISO 19100 ชุดแบบจําลอง UML XCPT ตัวน้ีทําหนาท่ีเปน
จุดรับเขา (entry point) ไปสูแบบแผนผาน XCGE ของภายนอก ส่ิงน้ีระบุเอาไวใน UML โดยการ
ปรากฏตัวของ XCGE ท่ีมีแบบแผนตายตัวบนความสัมพันธแบบ Realization ดังท่ีแสดงเอาไวใน
ภาพที่ ก-30 

 
ภาพท่ี ก-30 มาตรฐาน ISO 19107 GM_Point ท่ีเขาใจโดย gml:Point 

 
เม่ือ realization มีแบบแผนตายตัว XCGE XCPT สําหรับ class เปาหมาย (target class) ท่ีทําตามกฎ
การเขารหัสอธิบายเอาไว 8.4 สําหรับการเขารหัสของ XCPT และใชชื่อของ class แหลงท่ีมาของ 
realization เหมือนเปนคาของ ref attribute ในปายชื่อ xs:element 
 
ตัวอยาง 1 XCPT สําหรับ GM_Point บนพ้ืนฐานของภาพท่ี ก-30 

 
<xs:complexType name="GM_Point_PropertyType">  
     <xs:sequence minOccurs="0"> 
          <xs:element ref="gml:Point"/>  
     </xs:sequence> 
     <xs:attributeGroup ref="gco:ObjectReference"/>  
<xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType> 
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ในกรณีหน่ึงๆ UML ไดแสดงการ implement ภายนอกท่ีอาจจะบรรจุคุณลักษณะของ class ท่ีมีแบบ
แผนตายตัว xs:element หากจัดใหเปนกรณีหน่ึง ถาอยางน้ันก็จะมี XCGE สอดคลองกันกับ class ท่ี
แสดงไวใน UML ท่ีอาศัยอยูใน namespace ท่ีพูดถึงอยางคราวๆโดยคํานําหนา namespace ท่ีใชในชื่อ 
class XCGE ตัวน้ันจะถูกกําหนดโดยการใช xs:element ดวย name attribute เทากันกับช่ือของ XML 
class ท่ีแสดงเอาไวใน UML ลบกับคํานําหนา namespace สวน type attribute จะเทากับคุณลักษณะ
ท่ีตั้งช่ือไวแลวเทาน้ันดังท่ีแสดงใน UML สวน attribute ตัวอ่ืนๆของ xs:element น้ันถูกช้ีวาเปน
คุณลักษณะของ XML class ท่ีแสดงเอาไวใน UML เสมือนเปนชนิดของคุณลักษณะ และมีคา value 
สงไปยังคา value ใดๆท่ีกําหนดใหอัตโนมัติท่ีแสดงใน UML 
 
ตัวอยาง 2  ตัวอยาง XCGE บนพ้ืนฐานของ xs:element ใน gco namespace 

 
ภาพท่ี ก-31 XCGE สําหรับ gco:UnlimitedInteger แสดงเปน Stereotype xs:element 

 
XCGE ท่ีสอดคลองกันกับ UnlimitedInterger ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-31 คือ 

 
<xs:element name="Unlimitedlnteger" type="gco:UnlimitedInteger_Type"  
nillable="true"/> 

 
8.5.8.4  การเขารหัสผานทาง XCT (Encoding through XCT) 
 
8.5.8.4.1  โดยท่ัวไป (General) 
 
บอยครั้งท่ี XCT ถูกจัดเตรียมไวใน implement ภายนอกเทาน้ัน และน่ีคือกรณีเม่ือแบบแผน XML 
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simpleType น้ันถูกใชประโยชน เม่ือน่ีคือสถานการณ realization จาก class ชุดมาตรฐาน ISO 19100 
ถึงวัตถุแบบแผน XML ท่ีมีแบบแผนตายตัว XCT 
 
 
 
8.5.8.4.2  แบบแผนตายตัว xs:simpleType (The xs:simpleType Stereotype) 
 

 
ภาพท่ี ก-32 Realization ของ CharacterString กับ xs:String 

 
เม่ือ realization มีแบบแผนตายตัว XCT และ class แหลงท่ีมา (source class) มีแบบแผนตายตัว 
xs:simpleType XCGE ก็ทําตามกฎการเขารหัสดังท่ีอธิบายเอาไวใน 8.3 สําหรับการเขารหัสของ 
XCGE และใชชื่อของ XCT ท่ีสอดคลองเปนคา value ของ type attribute 
 
ตัวอยาง XCGE สําหรับ CharacterString บนพ้ืนฐานของภาพท่ี ก-32 

 
<xs.-eiement name="CharacterString° type="xs:string"/> 

 
8.5.8.4.3  แบบแผนตายตัว xs:simpleContent (The xs:simpleContent stereotype) 
 
เม่ือ realization มีแบบแผนตายตัว XCT และ class แหลงท่ีมา (sourcs class) มีแบบแผนตายตัว 
xs:simpleContent XCT น้ันถูกสรางข้ึนเพ่ือสอดคลองกับ class แหลงท่ีมา (source class) 
 
XCT จะทําตามแบบแผนตนแบบดังตอไปน้ี 
 
a) มี xs:complexType น้ันถูกสรางขึ้นดวย name attribute เทากันกับชื่อของ XML class ลบกับคํา

นําหนาชื่อใดๆ ถา XML class เกิดเปนนามธรรมข้ึนมา ดังน้ัน xs:complexType จะบรรจุ 
abstract attribute พรอมกับตั้งคา value เปน “true” 

b) Xs:complexType จะบรรจุ xs:simpleContent 
c) Xs:simpleContent บรรจุ xs:extension ดวยการตั้ง base attribute เปนช่ือของการ implement  
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super class ภายนอก 
d) Xs:simpleContent จะบรรจุ xs:attributes หรือ xs:attributeGroups ขึ้นอยูกับคุณลักษณะ และ

แบบแผนตายตัวตามลําดับท่ีแสดงเอาไวใน UML ท่ีระบุ XML class ถามีคา value แสดงอยูใน
คุณลักษณะ UML ดังน้ัน xs:attribute หรือ xs:attributeGroup จะมี name attribute เทากับช่ือของ
คุณลักษณะ UML และ type attribute จะเทากับ type ท่ีแสดงเอาไวใน UML ถาไมมี type แสดง
สําหรับคุณลักษณะใน UML ดังน้ัน xs:attribute หรือ xs:attributeGroup จะบรรจุ ref attribute 
ดวยคา value เทากับคุณลักษณะใน UML ในลักษณะเดียวกับการเขารหัส XCT ท่ีกําหนดใหโดย
อัตโนมัติจาก 8.2 คา value ของ minOccurs และ maxOccurs จะอยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐาน 
ISO 19118:2005 ตาราง A.5 

 
ตัวอยาง ตัวอยาง XCT realization บน xs:simpleContent ใน gco namespace 

 
ภาพท่ี ก-33 XCT Realize สําหรับ UnlimitedInteger_Type กับแบบแผนตายตัว xs:simpleContent 
 
XCT ท่ีสอดคลองกับ UnlimitedInteger ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-33 คือ 

 
<xs:complexType name="UnlimitedInteger_Type"> 
      <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base="xs:nonNegativelnteger"> 
               <xs:attribute name=°islnfinite" type="xs:boolean"/> 
           </xs:extension> 
      </xs:simpleContent>  
</xs:complexType> 
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8.5.8.4.4  แบบแผนตายตัว xs:complexType (The xs:complexType stereotype) 
 
เม่ือ realization มีแบบแผนตายตัว XCT และ class แหลงท่ีมา (source class) มีแบบแผนตายตัว 
xs:complexType XCT จะถูกสรางใหสอดคลองกันกับ class แหลงท่ีมา (source class) 
XCT จะทําตามแบบแผนตนแบบดังตอไปน้ี 
a) มี xs:complexType น้ันถูกสรางขึ้นดวย name attribute เทากันกับชื่อของ XML class ลบกับคํา

นําหนาชื่อใดๆ ถา XML class เกิดเปนนามธรรมข้ึนมา ดังน้ัน xs:complexType จะบรรจุ 
abstract attribute พรอมกับตั้งคา value เปน “true” 

b) Xs:complexType จะบรรจุ xs:complexContent 
c) Xs:simpleContent บรรจุ xs:extension ดวยการตั้ง base attribute เปนช่ือของการ implement  

super class ภายนอก ถาไมมีการ implement ภายนอก super class ดังน้ัน base attribute จะตั้งเปน 
gco:AbstractObject 

d) xs:extension บรรจุ xs:sequence ท่ีประกอบไปดวย xs:element บนพ้ืนฐานลักษณะของ XML 
class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว  xs:element คุณลักษณะใดๆท่ีมีแบบแผนตายตัว xs:element จะชี้ถึง
การมีตัวตนของ xs:element ใน xs:sequence ดวย name attribute เทากันกับชื่อของคุณลักษณะ 
และ type attribute เทากับชนิดคุณลักษณะ ในลักษณะเดียวกับการเขารหัส XCT จาก 8.2 คา 
value ของ minOccurs และ maxOccurs ตั้งอยูบนพ้ืนฐานมาตรฐาน ISO 19118:2005 ตาราง A.5 

e) หลังจากองคประกอบ xs:sequence อาจจะมี xs:attribute หรือ xs:attributeGroup ท่ีตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของคุณลักษณะใดๆของ XML class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว xs:attribute หรือ 
xs:attributeGroup ถามีชนิด value แสดงอยูในองคประกอบ UML ดังน้ัน xs:attribute หรือ 
xs:attributeGroup จะมี name attribute เทากับช่ือขององคประกอบใน UML และ type attribute 
เทากับ type ท่ีแสดงเอาไวใน UML ถาไมมี type แสดงสําหรับองคประกอบใน UML ดังน้ัน 
xs:attribute หรือ xs:attributeGroup จะบรรจุ ref attribute ดวยคา value เทากับชื่อของ
องคประกอบ UML ในลักษณะเดียวกับการเขารหัส XCT จาก 8.2 คา value ของ minOccurs 
และ maxOccurs ตั้งอยูบนพ้ืนฐานตาราง A.5 ของมาตรฐาน ISO 19118:2005  

 

ตัวอยาง ตัวอยาง XCT Realization บน xs:complexType ใน gmd namespace 
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ภาพท่ี ก-34 XCT Realize สําหรับ gmd:PT_FreeText_Type กับแบบแผนตายตัว xs:complexType 
XCT ท่ีสอดคลองกับ PT_FreeText ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-34 คือ 
 

<xs:complexType name="PT_FreeText_Type">  
     <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="gco:AbstractObject_Type">  
               <xs:sequence> 
                      <xs:element name="textGroup" type="  
gmd:LocalisedCharacterString_PropertyType" maxOccurs="unbounded"/>  
               </xs:sequence>  
          </xs:extension>  
     </xs:complexContent>  
</xs:complexType> 

 
8.5.8.4.5  แบบแผนตายตัว xs:union (The xs:union stereotype) 
 
เม่ือ class มีแบบแผนตายตัว xs:union ตัว XCT จะถูกสรางขึ้นเพ่ือสอดคลองกันกับ UML class XCT 
คือ xs:simpleType ดวย name attribute เทากันกับชื่อของ UML class ภายใน xs:simpleType คือหน่ึง 
xs:union ดวย member attribute เทากับชื่อขององคประกอบใน UML class ท่ีถูกแยกออกไปโดย 
spaces 
ตัวอยาง  ตัวอยาง XCTสําหรับ xs:union ใน gco namespace 
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ภาพท่ี ก-35 gco:Date XCT กับแบบแผนตายตัว xs:union 

 
 
 
XCT ท่ีสอดคลองกับ Date ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-35 คือ 
 

<xs:simpleType name="Date_Type"> 
          <xs:union memberTypes=*xs:date xs:gYearMonth xs:gYear"/> 
     </xs:simpleType> 

 
8.5.8.4.6  การสราง XCGE เม่ือเขารหัสผาน XCT (Creating XCGE when encoding through  

the XCT) 
 
XCGE ถูกสรางสําหรับการ implement ภายนอก XCTs ใดๆ XCGEs จะทําตามกฎการเขารหัสท่ี
กําหนดใหอัตโนมัติ อธิบายเอาไวใน 8.3, 8.5.2 (สําหรับกรณีของ class นามธรรม) และ 8.5.3 
(สําหรับกรณีของ subclass) 
 
8.5.8.4.7  การสราง XCPT (Creating XCPT) 
 
XCPT น้ันถูกสรางตามกฎการเขารหัสใน 8.4.1 เชนกัน ถา class แหลงท่ีมา (source class) ของ 
realization น้ันทําใหเปนแบบแผนตายตัวของ xs:complexType หรือทําตามกฎการเขารหัสใน 8.4.2 
ถา class แหลงท่ีมา (source class) ของ realization น้ันทําใหเปนแบบแผนตายตัวของ xs:simpleType 
หรือ xs:simpleContent 
 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-67 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

ตัวอยาง 1 XCPT สําหรับ CharacterString บนพ้ืนฐานภาพที่ ก-32 คือ 
 

<xs:complexType name="CharacterString_PropertyType">  
          <xs:sequence minOccurs="0"> 
              <xs:element ref="gco:CharacterString"/>  
          </xs:sequence>  
     <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType> 

 
 
ถา class น้ันเปนแบบแผนตายตัว xs:choice ดังน้ัน XCPT จะถูกปรับเปล่ียนเล็กนอยจากกฏการ
เขารหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ จะถูกสรุปไดวา class ท่ีเปนแบบแผนตายตัว xs:choice แสดงถึง 
XCPT ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียว และเชนน้ันชื่อควรจะรวมคําตอทายช่ือ“_PropertyType” ไวอยูแลว ช่ือน้ี
จะถูกใชเปน name attribute ในองคประกอบ xs:complexType สําหรับ XCPT ท่ีจะบรรจุ xs:choice 
เชนกัน ดวย  minOccurs attribute ตั้งเปน “0” ภายใน xs:choice จะเปน xs:element ท่ีสอดคลองกับ
คุณลักษณะแตละตัวของ UML class ในแตละ xs:element จะบรรจุหน่ึง ref attribute ท่ีบรรจุไปดวย
ช่ือของ XCGE ท่ีกําหนดไวเสมือนคุณลักษณะของ UML classs หลังจากท่ี xs:choice ถูกปดไปจะมี
หน่ึง gco:nilReason และจากน้ัน XCPT ก็จะถูกปดลง 

 
ภาพท่ี ก-36 ตวัอยาง UML สําหรับ class แบบแผนตายตัว xs:choice 
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ตัวอยาง 2 XCPT สําหรับ gco:Date_PropertyType บนพ้ืนฐานของภาพท่ี ก-36 คือ 
 

<xs: complexType name=" Date_PropertyType" >  
     <xs:choice minOccurs="0�> 
               <xs:element ref='gco:Date"/>  
               <xs:element ref="gco:DateTime"/>  
          </xs:choice> 
          <xs:attribute ref="gco:nilReason"/>  
</xs:complexType> 

8.6  การเขารหัสสําเร็จรูป XML namespace (XML namespace package encoding) 
 
แบบแผนตายตัว xmlNamespace ถูกแนะนําใน 5.4 เสมือนชุดของ XML objects ท่ีจัดกลุมภายใน 
namespace เดียวกัน UML สําเร็จรูปสามารถมีภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependencies) ท่ีถูก
กําหนดใหเปนความสัมพันธระหวางองคประกอบแบบจําลอง 2 ตัว ท่ีซ่ึงการเปล่ียนแปลงใน
องคประกอบแบบจําลองตัวหน่ึงจะสงผลกับองคประกอบแบบจําลองตัวอื่น (ดูมาตรฐาน ISO/TS 
19103)  ในกรณีของ <<xmlNamespace>> สําเร็จรูปมี 2 ชนิดของความสัมพันธซ่ึงพ่ึงพา 
(dependency relationships) เพ่ือการพิจารณา แบบแผนตายตัว implement บนภาวะของการพ่ึงพา
อาศัยมีแหลงท่ีมาท่ีแสดงถึง XML namespace (หรือคํานําหนา namespace) ท่ี implement หลักการ
นามธรรมที่อธิบายไวในเปาหมาย คําแนะนํา gmd มีอยูใน 6.1 และภาพท่ี ก-37 แสดงอยูใน UML ส่ิง
ท่ีเน้ือหาคําแนะนําเขียนเอาไวโดยใช <<xmlNamespace>> สําเร็จรูปและภาวะของการพ่ึงพาอาศัย 
(dependency) <<implement>>  
 

 
ภาพท่ี ก-37 xmlNamespace และ implement 

 
แบบแผนตายตัว import บนภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependency) มีแหลงท่ีมาท่ีแสดงถึง objects ท่ี
จัดกลุมภายในหนึ่ง namespace ท่ีขึ้นอยูกับ objects ท่ีจัดกลุมภายใน namespace อื่น <<import>> 
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dependency จะปรากฏข้ึนระหวาง 2 <<xmlNamespace>> สําเร็จรูป ถามีความสัมพันธซ่ึงพ่ึงพา 
(dependency relationships) ระหวางแพคเกจนามธรรมสําเร็จรูป 2 ตัวท่ีเปนเปาหมายของ 
<<xmlNamespace>> แพคเกจภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependencies) <<implement>> ในภาพท่ี 
ก-38 ภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependencies) <<import>> น้ันแสดงอยูระหวาง gmd สําเร็จรูปและ 
gss สําเร็จรูป 
 

 
ภาพท่ี ก-38 xmlNamespace และ import 

<<xmlNamespace>> แพคเกจไมไดถูกเขารหัสโดยตรงไปสู XML แตจะมี <<xmlSchema>> ท่ี
สอดคลองกัน ท่ีใชประโยชนความสัมพันธซ่ึงพ่ึงพา (dependency relationships) <<implement>> 
และ <<import>> เพ่ือสรางแบบแผน XML ท่ีเหมาะสมใหม 
 
8.7  การเขารหัสสําเร็จรูปแบบแผน XML (XML schema package encoding) 
 
ตาม 5.4 แบบแผนตายตัวแพคเกจ xmlSchema เปนรูปแบบแพคเกจท่ีแสดงถึงแบบแผน XML 
สําหรับ <<xmlSchema>> สําเร็จรูปใดๆใน UML ดังท่ีแสดงเอาไวในมาตรา 9 จะปรากฏไฟลแบบ
แผน XML ดวยช่ือเดียวกันกับรูปแบบแพคเกจ <<xmlSchema>> แพคเกจสามารถใชประโยชนภาวะ
ของการพ่ึงพาอาศัย (dependency) <<implement>> ตรงตามท่ีอธิบายเอาไวใน 8.6 สําหรับ 
<<xmlNamespace>> และสามารถใชประโยชนภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependency) 
<<include>> แตละ <<xmlSchema>> แพคเกจน้ันเปนหน่ึงในสองชนิด 
 
ชนิดแรกคือรากฐาน <<xmlSchema>> แพคเกจท่ีสอดคลองโดยตรงกับ <<xmlNamespace>> 
แพคเกจ และมีชื่อเดียวกันกับ <<xmlNamespace>> แพคเกจโดยมีการเพ่ิมเติมของการขยาย .xsd 
หมายถึงวา เพราะวามี gmd <<xmlNamespace>> แพคเกจท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-38 และยังมี 
gmd.xsd แพคเกจอีกดวย  กับแบบแผนตายตัว xmlSchema และตามนัยน้ันไฟล gmd.xsd น้ันเปน
สวนหน่ึงของรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี 
 
แตละไฟลแบบแผน XML เริ่มตนดวย <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> องคประกอบ
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รากฐานในไฟลเดียวกันคือ xs:schema กับ attribute ท่ีแสดงเอาไวในตารางที่ ก-2 
 

ตารางท่ี ก-2 Attribute ขององคประกอบ xs:schema สําหรับรากฐาน <<xmlSchema>> สําเร็จรูป 
Occurences 
of attribute 

Namespace 
of attribute 

Name of attribute Value of attribute EXAMPLE attribute-value pair 

One N/A targetNamespace http://ww.isotc211 .org/2005/ + 
packageName 

targetNamespac8= 
"http://www.isotc211 
.org/200S/gmd* 

One xmlns packageName http://www.isotc211 .org/2005/ 
+ packageName 

xmlns:gmd= 
*http://www.isotc211 
.org/200S/gmd" 

ตารางท่ี ก-2 (ตอ) 
Occurences 
of attribute 

Namespace 
of attribute 

Name of attribute Value of attribute EXAMPLE attribute-value pair 

Zero to Many xmlns packageName of 
target of «import» 
dependency 

http:/www.isotc211 .org/2005/ 
+ packageName of target of 
«import» dependency 

xmlns:gco= 
"http://www.isotc211 
.org/2005/gco" 

One xmlns xs http://www.w3.org/2001/XML
Schema 

xmlns:xs=s'http://www. 
w3.org/2001/ XMLSchema* 

One N/A version 1.0 version='1.0" 
หมายเหต ุ    packageName อางถึงชื่อของ «xmlNamespace» สําเร็จรูปท่ีสอดคลองกันของรากฐาน «xmlSchema»  
                   แพคเกจ 
 

ตัวอยาง  UML ท่ีแสดงในภาพท่ี ก-38 จะแสดงผลในการปรากฏตัวของไฟลท่ีมีชื่อวา 
gmd.xsd กับการประกาศของ xs:schema ดังตอไปน้ี 
 

< xs:schema tangetNamespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
xmlns:gmd="httpJAvww.isotc211 .org/2005/gmd" xmlns:gss='http://www 
isotc211 .org/2005/gss" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
version="1.0" /> 

 

ชนิดท่ีสองของ <<xmlSchema>> แพคเกจจะถูกกลาวถึงเปน <<xmlSchema>> แพคเกจปกติ และ
สอดคลองโดยตรงกับรูปแบบแพคเกจที่ปรากฏอยู จากชุดมาตรฐาน ISO 19100 ท่ีถูกระบุโดยภาวะ
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ของกา ร พ่ึ งพาอ า ศัย (dependency) กับแบบแผนตาย ตัว  implement ตั วอย า ง ท่ี  39 แสดง 
<<xmlSchema>> แพคเกจปกติ และเปาหมายตามมาตรฐาน ISO 19115 แพคเกจ 

 
ภาพท่ี ก-39 -- <<xmlSchema>> แพคเกจปกติ 

 
<<xmlSchema>> แพคเกจปกติท้ังหมดมีรากฐาน <<xmlSchema>> แพคเกจท่ีสอดคลองกันโดยตรง 
ท่ีเปนท้ังแหลงท่ีมาโดยตรงของภาวะของการพ่ึงพาอาศัย (dependency) <<include>> ระหวาง 
<<xmlSchema>> แพคเกจท่ัวไป หรือเปนรากฐาน <xmlSchema>> ของ <<xmlSchema>> ปกติท่ี
เป น ท้ั งแหล ง ท่ีม าโดยตรงของภาวะของการ พ่ึ งพาอาศั ย (dependency) <<include>> ถึ ง 
<<xmlSchema>> ของความสนใจปกติ ในภาพที่ ก-40 รากฐาน <<xmlSchema>> ก็คือ root.xsd 
<<xmlSchema>> ก็คอืรากฐานของ <<xmlSchema>> ปกติ 2 ตัว 

 
ภาพท่ี ก-40 ลําดับช้ันของ <<xmlSchema>> สําเร็จรูป 

 
องคประกอบแบบแผน XML ตัวแรกภายในไฟลแบบแผน XML แตละตัว น้ันถูกสรางบนพ้ืนฐาน
ของการปรากฏตัวของ <<xmlSchema>> สําเร็จรูปปกติคือ <?xml version="1.0' encoding="utf-
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8"?> องคประกอบท่ีสองในไฟลเดียวกันคือ xs:schema กับ attributes ท่ีแสดงอยูในตารางที่ ก-3 
 

ตารางท่ี ก-3 Attributes ขององคประกอบ xs:schema สําหรับ <<xmlSchema>> สําเร็จรูปปกติ 
Occurences 
of attribute 

Namespace 
of attribute 

Name of attribute Value of attribute EXAMPLE attribute-value pair 

One N/A targetNamespace http://www.isotc211 .org/2005/+ 
rootPackageName 

targelNamespace= 
"http://www.isotc211.ofg/2005/g
md" 

One xmlns rootPackageName http://www.isotc211 .org/2005/+ 
rootPackageName 

xmlns:gmd= 
"http://www.isot.c211 
.org/2005/gmd" 

ตารางท่ี ก-3 (ตอ) 
Occurences 
of attribute 

Namespace 
of attribute 

Name of attribute Value of attribute EXAMPLE attribute-value pair 

Zero to Many xmlns rootPackageName of 
target of «import» 
dependency 

http://www.isotc211 .org/2005/+ 
rootPackageName of target of 
«import» dependency 

xmlns:gco= 
"http://www.isotc2l1 
org/2005/gco" 

One xmlns xs httpJ/www.w3.org/2001/XMLSc
hema 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2
001/ XMLSchema" 

One xmlns xsi http://vww.w3.org/2001/XMLSc
hema-instance 

xmlns:xsi="http://www. 
w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 

One N/A version 1.0 version=" 1.0" 
หมายเหต ุ         rootPackageName อางถึงชื่อของ «xmlNamespace>> แพคเกจท่ีสอดคลองกันของรากฐาน  
                          <<xmlSchema» สําเร็จรูป 

 
9.  คําบรรยายการเขารหัส (Encoding descriptions) 
 
9.1  คําแนะนําไปสูคําบรรยายการเขารหัส (Introduction to encoding descriptions) 
 
implement  มาตรฐาน ISO 19115 และมาตรฐานท่ีเก่ียวของทําตามกฏการเขารหัสท่ีระบุเอาไวใน
มาตรา 8 ขอยกเวนและการ implement บนพ้ืนฐานของชนิดภายนอกน้ันถูกอธิบายรายละเอียดเอาไว
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ในมาตราน้ี มาตราน้ีใชอรรถาธิบาย UML ท่ีใชโดยท่ัวไปในชุดของมาตรฐานสากล มาตรฐาน ISO 
19100 บวกกับหลักการ realization และแบบแผนตายตัว implementation ท่ีระบุเอาไวใน 5.4 
 
9.2  XML namespaces 
 
ภาพท่ี ก-41 แสดง namespaces ท่ีแตกตางกันท่ีใชเพ่ือทําการ implement มาตรฐาน ISO 19115 
(กลองสีเทา) ตามดวยความสัมพันธระหวาง namespace เหลาน้ี และชุดมาตรฐาน ISO 19100 
แพคเกจ (กลองขาว) 

 
ภาพท่ี ก-41 XML Packaging 

9.3  gmd namespaces 
9.3.1  ระบบของ gmd namespace (Organization of gmd nameapaces) 
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Namespaces น้ีบรรจุไปดวยการ implement ของมาตรฐาน ISO 19115 รากฐานของ namespace น้ีคือ 
gmd.xsd ภาพท่ี ก-42 ไดใหรายละเอียดของ gmd namespace 
 
9.3.2  gmd.xsd 
แบบแผน XML ตัวน้ีรวมไปถึง (ท้ังทางตรงและทางออม) หลักการ implement ท้ังหมดของ gmd 
namespace แตไมไดบรรจุการประกาศ (declaration) ของชนิดใด 

 
ภาพท่ี ก-42 ระบบของ gmd namespace 
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9.3.3  metadataApplication.xsd 
แบบแผน XML implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ระบุเอาไวใน 6.2 ของมาตรฐาน ISO 
19115:2003 โดยบรรจุไปดวยการ implement ของ classes ดังตอไปน้ี: DS_Aggregate, DS_Dataset. 
DS_OtherAggregate, DS_Series, DSJnitiative. DS_Platform, DS_Sensor, DS_ProductionSeries, 
DS_StereoMate. 
 

Class ท่ีทําการ implement ในแบบแผน XML น้ีทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 

 
ภาพท่ี ก-42 ระบบของ gmd namespace (ตอ) 
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9.3.4  metadataEntity.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.1 ของ
มาตรฐาน ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ MD_Metadata class 
 
ใน 7.3 องคประกอบช่ือสวนขยายไฟล (extension) ถูกแนะนําวามีความสามารถในการปรับตัว
ทางดานวัฒนธรรมและทางภาษานอกเหนือไปจากการอภิปรายในมาตรายอยน้ันอีก แงหน่ึงของ
ความสามารถในการการปรับตัวทางดานวัฒนธรรมและทางภาษา เปนการเปดทางใหคา value ท่ีมี
มากกวาหน่ึงภาษาข้ึนไปในเอกสาร XML เพ่ือท่ีจะแสดงคา value ท่ีมีมากกวาหน่ึงภาษาขึ้นไป ซึ่ง
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะประกาศสถานท่ีเกิด (locales) ในท่ีซึ่งคา value สามารถแสดงออกมาได และ
เพ่ือท่ีจะทําไดอยางเหมาะสมใน XML MD_Metadata class ท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน 
ISO19115:2003 A.2.1 จะตองถูกแปลง คุณลักษณะท่ีเปนทางเลือกเพ่ิมเติม “locale” ของชนิด 
PT_Locale (ดู 7.3) ถูกเพ่ิมเขามาใน MD_Metadata ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-4 
 
มาตรฐาน ISO/TS 19139 MD_Metadata class ทําตามกฏการเขารหัสดังท่ีอธิบายเอาไวในมาตราท่ี 8 
 
9.3.5  Identification.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.2 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MDJdentification, 
MD_BrowseGraphic, MD_Dataldentification, MD_Serviceldentification, MD_RepresentativeFraction. 
MD_Usage, MD_Keywords, DS_Association, MD_Aggregatelnformation, MD_CharacterSetCode, 
MD_SpatialRepresentationTypeCode, MD_TopicCategoryCode, MD_ProgressCode, MD_Keyword 
TypeCode, DS_AssociationTypeCode, DSJnitiativeTypeCode, MD_ResolutionType 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
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9.3.6  constraint.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.3 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MD_Constraints, MD_LegalConstraints, 
MD_SecurityConstraints, MD_ClassificationCode, MO_RestrictionCode. 
 
Classes ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.7 dataQuality.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.4 ของ
มาตรฐาน ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: LI_ProcessStep, 
LI_Source, LlJJneage, DQ_ConformanceResult, DQ_QuantitativeResult, DQ_Result, 
OQ_TemporalValidity, DQ_AccuracyOfATimeMeasurement, 
DQ_QuantitativeAttributeAccuracy, DQJIonQuantitativeAttributeAccuracy, 
DQ_ThematicClassificationCorrectness, DQ_RelativelnternalPositionalAccuracy, 
DQ_GriddedDataPositionalAccuracy, DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy, 
OQ_TopologicalConsistency, DQ_FormatConsistency, OQ_DomainConsistency, 
DQ_ConceptualConsistency, DQ_CompletenessOmission, DQ_CompletenessCommission, 
DQ_TemporalAccuracy, DQJnematicAccuracy, DQ_PositionalAccuracy, 
DQ_LogicalConsistency, OQ_Completeness, DQ_Element, DQ_DataQuality. 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.8  maintenance.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวนี้ implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังที่อธิบายเอาไวใน A.2.5 ของ
มาตรฐาน ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MD_Maintenance 
lnformation,  MD_MaintenanceFrequencyCode,  MD_ScopeCode,  MD_ScopeDescription. 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
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9.3.9  spatialRepresentation.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.6 ของ
มาตรฐาน ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: 
MD_GridSpatialRepresentation,  MD_VectorSpatialRepresentation,  MD_SpatialRepresentation, 
MO_Georeferenceable, MD_Dimension, MD_Georectified, MD_GeometricObjects, 
MD_TopologyLevelCode, MD_GeometricObjectTypeCode, MD_CellGeometryCode, 
MD_DimensionNameTypeCode, MD_PixelOrientattionCode 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.10  referenceSystem.xsd 
 
แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.7 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 และมาตรฐาน ISO19115:2003/Cor. 1:2006 โดยบรรจุการ implement ของ class 
ดังตอไปน้ี: RSJdentifier, MDReferenceSystem, MDJdentifier and RS_Reference System. 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.11  content.xsd 
 
แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.8 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: 
MD_FeatureCatalogueDescription, MD_CoverageDescription, MDJmageDescription, 
MD_Contentlnformation, MD_RangeDimension, MD_Band, MD_CoverageContentTypeCode, 
MDJmagingConditionCode 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
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9.3.12  portrayalCatalogue.xsd 
 
แบบแผน implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.9 ของมาตรฐาน ISO 
19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ MD_ProtrayalCatalogueReference 
 
Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.13  distribution.xsd 
 

แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.10 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MD_Medium, 
MD_DigitalTransferOptions, MD_StandardOrderProcess, MD_Distributor, MD_Distribution, 
MD_Format, MD_MediumFormatCode, MD_MediumNameCode 
 

Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 

9.3.14  metadataExtension.xsd 
 

แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.11 ของมาตรฐาน ISO 
19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MD_ExtendedElementlnformation, 
MO_MetadataExtensionlnformation, MD_ObligationCode, MD_DatatypeCode 
 

Classes ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 

9.3.15  applicationSchema.xsd 
 

แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.2.12 ของมาตรฐาน ISO 
19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: MD_ApplicationSchemalnformation 
 

Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
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9.3.16  extent.xsd 
 

แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.3.1 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 และความผดิท่ีควรแกไขโดยเฉพาะเร่ืองการพิมพผิด (corrigendum) ท่ีเก่ียวของ 
โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: EX_TemporalExtent, EX_VerticalExtent, 
EX_Bounding Polygon, EX_Extent, EX_GeographicExtent, EX_GeographicBoundingBox, 
EX_SpatialTemporalExtent, EX_GeographicDescription 
 

Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
 
9.3.17  citation.xsd 
 

แบบแผนตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ดังท่ีอธิบายเอาไวใน A.3.2 ของมาตรฐาน 
ISO 19115:2003 โดยบรรจุการ implement ของ class ดังตอไปน้ี: CI_ResponsibleParty, 
CI_Citation, CI_Address, CI_OnlineResource, CI_Contact, CI_Telephone, URL, CI_Date, 
CI_Series, CI_RoleCode, CI_PresentationFormCode, CI_OnLineFunctionCode, 
CI_DateTypeCode 
 

Class ท่ี implement ในแบบแผน XML ทําตามกฏการเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8 ดวย
ขอจํากัดของ UML class ท่ีถูก implement เปน XML ชนิดไมซับซอนท่ีถูกรางเขากับ xs:anyURI 
ดังท่ีแสดงในภาพท่ี ก-43 

 
ภาพท่ี ก-43 การ implement ของ URL 
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9.3.18  freeText.xsd 
 

9.3.18.1  คําแนะนํา (Introduction) 
 

แบบแผนน้ี implement ความสามารถในการปรับตัวทางดานวัฒนธรรมและทางภาษาของชื่อสวน
ขยายไฟล (Cultural and linguistic adaptability extension) ท่ีอธิบายเอาไวใน 7.3 การขยายน้ีโดย
หลักการแลวทําใหกระบวนทัศนขอความอิสระ (free text) เปนระบบดังท่ีอธิบายไวในภาคผนวก J 
ของมาตรฐาน ISO 19115:2003 ดวยเหตุผลน้ีและเพ่ือท่ีจะทําใหระบบของแบบแผน XML ขอมูล
อธิบายทางภูมิศาสตรท้ังหมดงายขึ้น แบบแผนน้ีไดถูกรวมเปนสวนหน่ึงของ gmd namespace แทนท่ี
จะเปน gmx namespace 
 

Class ตอไปน้ีน้ันถูกเขารหัสโดยใชกฏการเขารหัสดังท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 8: PT_Locale และ 
PT_LocaleContainer 
 
9.3.18.2  การ implement  XML คุณลักษณะของอักษรในเขตท่ีจํากัด (XML implementation of 

localized character string) 
 
LocalizedCharacterString ตองการ XCT และ XCPT ท่ีแกไขแลว เพราะวา XCGE ของตัวเองน้ัน
เปนองคประกอบเน้ือหาท่ีไมซับซอนที่สามารถอางถึงได: 

- XCPT  สืบทอดกลุม gco:ObjectReference attribute จาก gco_ObjectReference 
_PropertyType 

- XCT  มี id attribute ท่ีทําหนาท่ีระบุ LocalizedCharacterString XCGE เม่ือถูกอางอิงถึง 
 
นอกจากน้ีบทบาทของ locate เกิด LocalizedCharacterString น้ันถูกจํากัดในการ implement  XML 
โดยการอางอิง (by-reference) ผาน locale XML attribute ของ LocalizedCharacterString XCT การ
implement  XML ของ LocalizedCharacterString class ไดอธิบายเอาไวในภาพท่ี ก-44 
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ภาพท่ี ก-44 การ implement  XML ของสายตัวอักษรในเขตท่ีจํากัด 

 
9.3.18.3  การ implement  XML ของขอความอิสระ (XML implementation of free text) 
 
PT_FreeText น้ันถูก implement ผานเน้ือหาท่ีซับซอน XCPT แมวาจะสืบทอดมาจาก 
CharacterString ซ่ึงถูก implement ผาน XCT ชนิดไมซับซอน ดังท่ี XML ชนิดท่ีซับซอนน้ันไม
สามารถที่จะขยายออก และไมสามารถที่จะจํากัด XML ชนิดไมซับซอน 

- PT_FreeText XCT ถูก implement โดยการใชกฏการเขารหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ 
นอกเสียจากวาไมท้ังขยายออกและไมท้ังจํากัด CharacterString XCT 

- การสืบทอดระหวาง PT_FreeText และ CharacterString บอกเปนนัยถึงคําจํากัดความ
ของ XCPT ท่ีแกไขแลว XCPT ตัวน้ีสืบทอดมาจาก CharacterString XCPT ท่ี
กําหนดใหอัตโนมัติ gco:CharacterString XCGE ขยาย CharacterString XCPT ดวย 
PT_FreeText XCGE ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติท่ีจัดการกับสายตัวอักษรในเขตท่ีจํากัด 
(localized character string) 
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คําจํากัดความของ XCT และ XCPT ท่ีแกไขแลวไดแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-45 
 

 
 

ภาพท่ี ก-45 การ implement  XML ของขอความอิสระ (free text) 
 
ตัวอยาง  ตัวอยางการใช 
XML schema 

fragment 
ดูคุณลักษณะ "abstract" ของ MDJdentiftcation (identification.xsd) 

<xs:element name=*abstract" type=*gco:CharacterString_PropertyType"/> 
XML instance 
example 

<abstract xsi:type="PT_FreeText_PropertyType"> 
           <gco:Characterstring>Brief narrative summary of the content of the 
resource</gco:CharacterString>  
<!--== Alternative values ==—>  
           <PT_FreeText> 
                      <textGroup><LocalisedCharacterString locale="locale-fr*>R6sume 
succint du contenu du jeu de donnees</LocalisedCharacterStringx/textGroup> 
                     <textGroup><LocalisedCharacterString locale=*locale-
anyLocale'x!--Translation in the specific locale— x/Locali sedCharacterS tr ingx 
/1 extGroup> 
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          </PT_FreeText>  
</abstract> 

 
9.4  gss namespace 
 
9.4.1  ระบบของ gss namespace (Organization of gss namespace) 
 
การ implement ของมาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสขององคประกอบหลากหลายตัวจาก
มาตรฐาน ISO 19107 ขณะท่ีองคประกอบเหลาน้ีไมไดเจาะจงลงไปในคําอธิบายขอมูลทาง
ภูมิศาสตร namespace ท่ีแยกออกจากกันน้ันถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุแบบแผน XML สําหรับ
องคประกอบจากมาตรฐาน ISO 19107 namespace ตัวน้ันคือ http://vvww.isotc211.org/2005/gss 
และคํานําหนาโดยทั่วไปท่ีถูกใชเพ่ือกลาวถึง namespace ตัวน้ันคือ gss ท่ีมาจาก geographic spatial 
schema รากฐานของ namespace ตัวน้ีคือ gss.xsd ภาพท่ี ก-46 แสดงระบบของ gss namespace 
 

 
ภาพท่ี ก-46 ระบบของ gss namespace 
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9.4.2  gss.xsd 
 

แบบแผน XML ตัวน้ีรวมถึง (ท้ังทางตรงและทางออม) หลักการที่ implement ท้ังหมดของ gss 
namespace แตไมไดบรรจุการประกาศของ type ใดๆ 
 

9.4.3  geometry.xsd 
 

แบบแผน XML ตัวน้ีบรรจุ  implementation ของ GM_Object และ GM_Point การเขารหัสของ 
classes เหลาน้ีน้ันถูกรางในมาตรฐาน ISO 19136 ชนิด geometric ภาพท่ี ก-47 อธิบายถึงการรางภาพ
แสดงแผนราง (illustrates the mapping) 

 
ภาพท่ี ก-47 โปรไฟลมาตรฐาน ISO 19107 ถึงมาตรฐาน ISO 19136 

9.5  gts namespace 
 
9.5.1   ระบบ gts namespace 
 
ใน  implementation มาตรฐาน ISO 19115 น้ัน ระบบตองการการเขารหัสขององคประกอบบางตัว
จากมาตรฐาน ISO 19108 เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูในคําอธิบายขอมูล
ภูมิศาสตร(geographic metadata) และ namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุลงใน
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แบบแผน XML ใหกับองคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19108 namespace ท่ีวาน้ันก็คือ 
http://www.isotc211.org/2005/gts นอกจากนี้เราจะใชตัวยอ gts (geographic temporal schema) เติม
เขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึง สวนนามสกุลของ namespace ตัวน้ีจะเปน gts.xsd  

 
ภาพท่ี ก-48 แสดงถึงระบบของ gts namespace 

 

9.5.2 gts.xsd 
 

แบบแผน XML จะรวมถึงหลักการในการ implement  gts namespace ท้ังโดยทางตรงและทางออม 
แตจะไมรวมถึงประกาศ (declaration) ชนิดตางๆ 
 

9.5.3 temporalObjects.xsd 
 
แบบแผนชุดน้ีประกอบไปดวยวิธีการ implementation  XML ของ TM_ObjecL, TM_Primitive และ 
TM_PeriodDuration การเขารหัสของกลุมน้ียึดแบบตามมาตรฐาน IS0 19136 Temporal types (ชนิด
ขอมูลท่ีเก่ียวกับทางดานเวลา) และ W3C Built-in Type (ชนิดท่ี implement ภายใน) น้ัน ไดราง
แผนการเขารหัสของแตละประเภทเอาไว ดังภาพท่ี ก-49 อธิบายถึง mapping ของมาตรฐาน IS0 
19136 และภาพท่ี ก-50 อธิบายถึง mapping  ของ W3C ชนิดท่ี implement ภายใน 
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ภาพท่ี ก-49 โปรไฟลมาตรฐาน ISO 19108 ถึงมาตรฐาน ISO 19136 

 

 
ภาพท่ี ก-50 โปรไฟลมาตรฐาน ISO 19108 ถึง แบบแผนฐานขอมูลชนิดท่ัวไป W3C 

 
9.6  gsr namespace 
 
9.6.1  ระบบ gsr namespace 
 
การ implement มาตรฐาน ISO 19115 ตองการการถอดรหัสขององคประกอบบางตัวของมาตรฐาน 
ISO 19111 เน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูใน คําอธิบายขอมูลภูมิศาสตร(geographic 
metadata)  namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางข้ึนเพ่ือบรรจุลงในแบบแผนฐานขอมูล XML 
ใหกับองคประกอบบางตัวในมาตรฐาน ISO 19111 สวน namespace ท่ีวาน้ันคือ 
http://www.isotc211.org/2005/gsr ตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี 
โดยท่ัวไปใช gsr (geographic spatial referencing) และนามสกุลไฟลของ namespace ตัวน้ีคือ 
gsr.xsd ดังภาพท่ี ก-51 แสดงถึงระบบ gsr namespace 
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ภาพท่ี ก-51 ระบบ gsr namespace 

 
9.6.2  gsr.xsd 
 
แบบแผน XML จะรวมถึงหลักการในการ implement  gsr namespace ท้ังทางตรงและทางออม แตจะ
ไมรวมถึงการประกาศ (declaration) ชนิดตางๆ เชนเดียวกัน 
 
9.6.3  spatialReferencing.xsd 
 
แบบแผน XML ชุดน้ีประกอบไปดวยวิธีการ implement  SC_CRS สวนการเขารหัสของวัตถุ
ประเภทน้ีน้ันจะยึดตามแบบในมาตรฐาน ISO 19136 ชนิด XML ดังภาพท่ี ก-52 อธิบายเอาไว 
 

 
 

ภาพท่ี ก-52  โปรไฟล  ISO 19111 ถึง IS0 19136 
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9.7  gco namespace 
 
9.7.1  ระบบ gco namespace 
 
การ implement มาตรฐาน ISO 19115 ตองการการเขารหัสของชนิดพ้ืนฐาน (Basic type) ท่ีจําเปน
จากมาตรฐาน ISO/TS 19103 และองคประกอบเชิงมโนภาพ (ceptualual elements) จากมาตรฐาน 
ISO 19118 และเน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีไมไดมีเฉพาะอยูในคําบรรยายขอมูลภูมิศาสตร
(geographic metadata) เชนกัน namespace ท่ีแยกออกมาน้ันจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรจุลงในแบบแผน
ฐานขอมูล XML (XML schemas) และ namespace ท่ีวาน้ีคือ http://www.isotc211.org/2005/gco 
สวนตัวยอท่ีใชเติมเขาไปขางหนา namespace ท่ีเราอางถึงตัวน้ี โดยท่ัวไปคือ gco (geographic 
common) และนามสกุลของ namespace น้ีจะเปน gco.xsd ดังเชนในภาพท่ี ก-53 แสดงถึงระบบของ 
gco namespace. 
 

 
 

ภาพท่ี ก-53 ระบบของ gco namespace 
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9.7.2    gco.xsd 
 

แบบแผน XML ชุดน้ีจะรวมถึงหลักการในการ implement  gco namespace ท้ังทางตรงและทางออม 
แตจะไมรวมถึงประกาศ (declaration) ชนิดตางๆ เชนเดียวกัน 
  

9.7.3    gcoBase.xsd 
 

9.7.3.1 เริ่มตนรูจัก gcoBase.xsd  (Introduction to gcoBase.xsd) 
 

แบบแผนฐานขอมูล XML ชุดน้ี ประกอบไปดวยองคประกอบท่ีคลายคลึงกันกับองคประกอบขั้น
พ้ืนฐานในมาตรฐาน ISO/TS 19103 และยังตอบสนองจุดประสงคเดียวกันในการ implement แบบ
แผน XML อีกดวย โดยองคประกอบของมาตรฐาน ISO/TS 19103 น้ันเปนตัวทํางานใหกับ
แบบจําลอง UML ผลลัพธท่ีไดคือ http://vvww.isotc211.org/2005/gco namespace จะสราง
องคประกอบท่ีอยูใน gcoBase.xsd และท่ีระบุไวในขอ 9.7.3.2 ถึง 9.7.3.4 ขึ้นมา 
 

9.7.3.2 องคประกอบท่ีระบุไวสําหรับการรวมจากมาตรฐาน IS019118 (Element identified for 
inclusion from ISO19118) 
 

มาตรฐาน ISO 19118 กําหนดชนิดท่ีแปนแกนหลัก (core type) ท่ีใชสําหรับ การระบุ object (object 
identify) และ การอางถึง object (object reference) โดย objects เหลาน้ีจะอธิบายเอาไวใน gco 
namespace ท่ีอยูในไฟลแบบแผน gcoBase.xsd และทุกๆ objects ใน namespaces ท่ีทําตามกฏของ
การเขารหัสใน Technical Specification น้ัน ก็จะใช object เหลาน้ีดวย  
 

ไฟลแบบแผน gcoBase.xsd น้ันจะประกอบไปดวยการ implement ดังตอไปน้ี 
 

a) องคประกอบของ XML gco:AbstractObject_Type แสดงถึงมาตรฐาน ISO 19118 IM_Object ซ่ึง
องคประกอบตัวน้ีทําหนาท่ีเหมือนกับเปน root สัมบูรณ (absolute root) ของแบบแผน ความหมายก็
คือ type ทุก type น้ันมาจาก gco:AbstractObject_Type ไมวาจะโดยตรงหรือไมก็ตาม โดยใน
องคประกอบ XML gco:AbstractObject_Type น้ีมีการอางอิงถึง gco:Objectldentification (ดูไดใน
ขอ c ดานลาง) และยังใชในการระบุฮารดแวร หรือซอฟแวรตางๆ ท่ีจําเปนใจการประมวลผลอีกดวย 
(resource identification) สวนหน่ึงของแบบแผนฐานขอมูล XML ท่ีสอดคลองกับ 
gco:AbstractObject_Type น้ันแสดงไวดังตารางขางลางน้ี 
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XML type (XCT) <xs:complexType name="AbstractObject_Type" abstract="true"> 
 <xs:sequence/> 
 <xs:attributeGroup ref="gco:ObjectIdentification"/> 
 </xs:complexType> 
 
b) XML attributeGroup gco:ObjectReference แสดงถึงมาตรฐาน ISO 19118 IM_ObjectReference และ
รูปแบบ XCPT ท่ีกําหนดเอาไวโดยอัตโนมัติ จะใชกลุมของการควบคุมสวนประกอบพ้ืนฐานของเอกสาร 
(attribute group) (ดังท่ีไดอธิบายไวในขอ 8.4) เพ่ือท่ีจะอางถึงตัวควบคุมฮารดแวรหรือซอฟแวรตางๆท่ี
จําเปนในการประมวลผล (resource) ในสวนรูปแบบเน้ือหาของ ObjectReference น้ีจะถูกปรับเปล่ียนไป
เล็กนอยจากเดิมท่ีอยูในมาตรฐาน ISO 19118 เพ่ือจะไดสอดคลองกันมากข้ึนกับในสวนของมาตรฐาน 
ISO 19136 ทางดาน gco:ObjectReference attributeGroup น้ันมีการอางอิงถึง xlink:simpleLink 
attributeGroup บวกกับคําจํากัดความของการควบคุมสวนประกอบพ้ืนฐานของเอกสาร XML ท่ีมีชื่อวา 
uuidref of type xs:string และในสวนหลังจะใชเพ่ือเปนการสนับสนุนการอางอิงถึงตัวกําหนดชื่อสากล
ใหแกขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางจากอันอื่น ดังท่ีไดระบุไวใน มาตรฐาน ISO 19118 (ดูท่ีหัวขอ 8.2.4.2) 
ย่ิงไปกวาน้ัน XCPT ท่ีถูกกําหนดเอาไวเพ่ือจะใชแทนท่ี property ชนิดใดๆก็ไดท่ีการอางอิงและเน้ือหา
ของตัวเองเปนตัวแสดงใหเห็น จะตองไมใสคา (ตัวอยางเชน คาระหวาง XML tags 2 ตัว) สวนหน่ึงของ
แบบแผนฐานขอมูล XML ท่ีแสดงเอาไว ดังตารางขางลางน้ี 
 
XML 
attributeGroup 

<xs:attributeGroup name="ObjectReference"> 
        <xs:attributeGroup ref="xlink:simpleLink"/>  
        <xs:attribute name="uuidref" type="xs:string"/> 
</xs:attributeGroup> 
<xs:attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/> 

XML property 
type (XCPT) 

<xs:complexType name="ObjectReference_PropertyType">  
        <xs:sequence/> 
        <xs:attributeGroup ref="gco:ObjectReference"/>  
        <xs:attribute ref="gco:nilReason"/> 
 </xs:complexType> 
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c) XML attributeGroup gco:Objectldentification แสดงถึงมาตรฐาน ISO 19118 
IM_Objectldentification กลุมของการควบคุมสวนประกอบพ้ืนฐานของเอกสาร (attribute group) ตัว
น้ี จะถูกใชระบุทรัพยากร (resource) ซ่ึงจะประกอบไปดวย 2 องคประกอบคือ id of type xs:anyURI 
และ uuid (universal unique identifier) of type xs:string สวนหน่ึงของแบบแผนฐานขอมูล XML ท่ี
แสดงไวจะเปนดังน้ี: 
 
XML <xs:attr ibuteGroup name = " Object Identification^ 
attributeGroup <xs: attribute name= "id" type="xs:ID"/> 
 <xs: attribute name= "uuid" type="xs:string"/> 
 </xs:att ributeGroup>  
 
9.7.3.3    องคประกอบขั้นพ้ืนฐานท่ีใชเพื่อจัดการการอางถึงทรัพยากรท่ีลงทะเบียน  (Basic 
elements used to manage references to registered resources) 
 
gco:Codel_istValue_Type ทําข้ึนมาเพ่ืออางถึงคา codelist ท่ีเฉพาะในทะเบียน (a register)  

 
ภาพท่ี ก-54 CodeListValue_Type ท่ีแสดงอยูในแบบแผนฐานขอมูล XML (XML schema) 

 
ในการกําหนดคาแบบ instantiation และการใชงานของแบบแผนตายตัว property ชนิด «CodeList»  
ใน instance ของเอกสาร XML ท่ีไดอธิบายไวอยางละเอียดในขอ 8.5.5 รวมท้ังในสวนการใชงาน
การควบคุมสวนประกอบพ้ืนฐานของเอกสาร XML ของ gco:CodeListValue_Type ดังท่ีแสดงไวใน
ภาพที่ ก-54 
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9.7.3.4   องคประกอบพื้นฐานที่ใชจัดการคา Null values ใน instance ของเอกสาร XML 
 
คุณลักษณะของ XML gco:nilReason ตัวน้ี จัดการคา null values ใน instance เอกสาร XML ใน
ประเภทของ property คุณลักษณะอันน้ียอมใหเหตุผล (อธิบายวาทําไมถึงไมสามารถจัดหาคาตาม
ความเปนจริง actual values ได) ปรากฏอยูในท่ีของคาความเปนจริงน้ัน (actual value) ถูกใชใน
รูปแบบเร่ิมตนของ XCPT pattern ดังท่ีอธิบายไวในตารางที่ 8.4 สวนหน่ึงของแบบแผนฐานขอมูล 
XML ท่ีแสดงไวจะเปนดังน้ี: 
 

 
 

gml'.NilReasonType ถูกอธิบายไวอยางละเอียดในมาตรฐาน IS019136 และยังเปน type XML ท่ี
ยกขึ้นมาเพ่ืออนุญาติคา values  

 “inapplicable” 
 “missing” 
 “template” 
 “unknown” 
 “withheld” 

 
9.7.4   basicTypes.xsd 
 
9.7.4.1     องคประกอบที่ระบุไวสําหรับการรวมจากมาตรฐาน ISO/TS 19103 
 
9.7.4.1.1  ประเภทมาตรฐาน ISO/TS 19103 ตางๆ หลังจากกฎการถอดรหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ 

(default encoding rules) 
 
มาตรฐาน ISO/TS 19103 ท่ีถูกรวมไวในไฟลแบบแผน basicTypes.xsd ไดอธิบายประเภทตางๆ
เอาไว คือ Multiplicity, MultiplicityRange, MemberName และ TypeName และคําจํากัดความแบบ
แผนฐานขอมูล XML ของพวกน้ี จะตามดวยกฏการถอดรหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ ดังท่ีไดอธิบาย
เอาไวในมาตราท่ี 8 
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9.7.4.1.2 ประเภทตางๆของมาตรฐาน ISO/TS 19103 แสดงเอาไวในแบบแผน XML (XML 
schema) โดย W3C ชนิดท่ี implement ภายใน (W3C built-in types) หรือ content type 
ท่ีไมซับซอนตัวอ่ืน 

 
ประเภทมาตรฐาน ISO/TS 19103 CharacterString ท่ีแสดงเอาไวใน XML โดย xs:string ดังภาพท่ี ก-55 

 
ภาพท่ี ก-55 CharacterString ท่ีแสดงอยูในแบบแผน XML (XML schema) 

 
ประเภทท่ีเปนจํานวนเต็ม (Integer), ประเภทท่ีเปนทศนิยม (Decimal) และ ประเภทจํานวนจริง 
(Real) ของมาตรฐาน ISO/TS 19103 แสดงเอาไวในแบบแผน XML ตามลําดับ โดย xs:integer, 
xs:decimal และ xs:double  ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-56 

 
ภาพท่ี ก-56  ชนิดขอมูลท่ีเปนตัวเลขแสดงในแบบแผน  (XML schema) 
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มาตรฐาน ISO/TS 19103 ประเภท Boolean จะถูกแสดงเอาไวในแบบแผน XML โดย xs:boolean 
ดังท่ีไดแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-57 

 
ภาพท่ี ก-57 ชนิดขอมูล Boolean ท่ีแสดงอยูในแบบแผน XML 

 
ดวยความท่ี binary data  เปนขอมูลท่ีอานงาย  จะไมถูกฝงลงไปในเอกสาร XML โดยตรง ผลก็คือ
มาตรฐาน ISO/TS 19103 ประเภท Binary จะถูกถอดรหัสใหเหมือนกับเปนตัวอางอิงใหกับไฟลขาง
นอกท่ีบรรจุขอมูล binary ดังท่ีแสดงไวในภาพที่ ก-58 

 
ภาพท่ี ก-58 ชนิดขอมูล Binary ท่ีแสดงในแบบแผน XML 

 
9.7.4.1.3 ประเภทมาตรฐาน ISO/TS 19103 ท่ีแสดงอยูในแบบแผน XML โดย มาตรฐาน ISO    

19136 XML types 
 
มาตรฐาน ISO/TS 19103 ประเภท GenericName, LocalName และ ScopedName ถูกแสดงเอาไวใน
แบบแผน โดย gmhCodeType ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพที่ ก-59 
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ภาพท่ี ก-59 ชนิดขอมูล Name ท่ี implement โดยการใชมาตรฐาน ISO 19136 ชนิด XML 

 
Type Measure ของมาตรฐาน ISO/TS 19103 และ subtypes (Length, Scale, Angle and Distance) 
เหลาน้ีถูกแสดงเอาไวในแบบแผน XML โดยมาตรฐาน ISO 19136 XML type ท่ีแสดงเอาไว ดังท่ี
ระบุไวในภาพท่ี ก-60 

ภาพท่ี ก-60 ชนิดขอมูล Measure ถูก implement โดยการใชมาตรฐาน ISO 19136 XML types 
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มาตรฐาน ISO/TS 19103 UnitOfMeasure type และ subtypes (UomLength, UomScale, UomAngle, 
UomArea, UomTime, UomVelocity และ UomVolume) ขอมาตรฐานน้ี น้ันถูกแสดงไวในแบบแผน 
XML โดย type ของ XML ตัวเดียวจากมาตรฐาน ISO 19136 ดังแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-61 

 
ภาพท่ี ก-61 หนวยการวัดชนิดขอมูลถูก implement โดยการใชมาตรฐาน ISO 19136 ชนิด XML 

 
9.7.4.1.4 ประเภทตางๆของมาตรฐาน ISO/TS 19103 ไมไดถูกแสดงโดยการใช types XML ท่ี

ปรากฏ, types XML จากขางนอก หรือกฎการถอดรหัสท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ (default 
encoding rules) 

 
a) Number: 
อางอิงจากมาตรฐาน ISO/TS 19103 ประเภท Number ท่ีเปนนามธรรมน้ันเปนรากฐานของขอมูลท่ี
เปนตัวเลขทุกชนิด ดวยเห็นแกประโยชนของความสอดคลองกันกับตัวแทน UML มาตรฐาน 
ISO/TS 19103 Number น้ีถูกแสดงเอาไวในแบบแผน XML เทาน้ันโดย XCPT 
(Number_PropertyType) และตัว XCPT ตัวน้ีจะถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนตัวเลือกเอาไวก้ันการบรรจุ
การอางอิงไปยัง gco:lnteger, gco:Decimal และ gco:Real ตามท่ีแสดงไวในภาพท่ี ก-62 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-98 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
ภาพท่ี ก-62 Type ขอมูลแบบ Number ท่ีแสดงในแบบแผน XML 

 
b) Unlimitedlnteger: 
การเขารหัสอัตโนมัติของมาตรฐาน ISO/TS 19103 ประเภท Unlimitedlnteger น้ัน ไดจัดเตรียมสวน
หน่ึงของแบบแผน XML ตัวท่ีไมเปนไปตามคําจํากัดความมาตรฐาน ISO/TS 19103 ของประเภทน้ัน
โดยส้ินเชิง ในคร้ังแรกอาจจะแปลกใจท่ีเห็นคา value "*" แทนท่ีจะเปนคา integer value อยูใน
ตัวอยางเอกสารของ XML  และอางจากมาตรฐาน ISO/TS 19103 ถา property ของ islnfinite ตัวน้ี
เปนจริง คา value ของ property จะตองไมมีดวย  เน่ืองจากกลไลการถอดรหัสท่ีถูกใชสําหรับ 
Unlimitedlnteger น้ันขึ้นอยูกับการใชของ XCPT (และดังเชน XCGE) ในเอกสาร XML และ 
คุณลักษณะของ xs:nillable ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี ก-63 
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ภาพท่ี ก-63 Unlimitedlnteger ท่ีแสดงไวในแบบแผน XML (XML schema) 

 
ตัวอยาง       ตัวอยางในการใช: 
XML schema 
usage 

<xs:complexType name= * SAMPLE"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="myUnlimitedInteger" type=" gco: 
UnlimitedInteger_PropertyType" maxOccurs="unbounded" /> 
</xs:seguence> </xs:complexType> 
<xs:element name="sample" type="gcXML:SAMPLE"/> 

XML instance 
example 

<sample> 
<!—=== bounded value: a positive integer ===—> <myUnlimitedlnteger> 
<Unlimi tedlnteger>2 3 3332</Unlimi tedlnteger> < /nryUnl imi tedlnteger> 
<!—=== infinite value (without content) ===--> <myUnlimitedInteger> 
<UnlimitedInteger islnfir.ite="true" xsi:nil="true"/> </myUnlimitedInteger> 
</sample> 
NOTE      xsi:nil="true° means that the content of the element is empty. 
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c) Date และ DateTime 
มาตรฐาน ISO 19118 ควบคุมการเขารหัส XML ใหใชชนิดแบบแผน XML สําหรับ Date และ 
DateTime ดังท่ีระบุเอาไวในมาตรฐาน ISO/TS 19103 วาท้ัง 2 ชนิดมีการเขารหัสตามมาตรฐาน ISO 
8601 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความแตกตางพ้ืนฐานระหวาง Date และ DateTime ท่ีอธิบายเอาไวใน
มาตรฐาน ISO/TS 19103 และ xs:date และ xs:dateTime ของแบบแผน XML ในมาตรฐาน ISO/TS 
19103 DateTime น้ันเปนชนิดยอย (subtype) ของ Date ซ่ึงก็หมายความวาสามารถสืบทอด attributes 
ทุกตัวของ Date และสามารถถูกใชเปนชนิดขอมูลทางเลือก ท่ีไหนก็ตามที่ Date เปนชนิดขอมูล
จําเพาะสําหรับ attribute การ implement แบบแผน XML ของ xs:date และ xs:dateTime ท่ีมีจํานวน
เทากัน และเชนน้ัน xs:dateTime จึงไมสามารถถูกใชเปนชนิดขอมูลของ attribute (หรือองคประกอบ 
XML) อธิบายดวยชนิดขอมูลของ Date 
 

จําเปนอยางย่ิงท่ีจะฝาฝนคําแนะนําของมาตรฐาน ISO 19118 เพ่ือท่ีจะเขารหัสไดอยางเหมาะสมใน
หลักการแบบแผน XML ท่ีบันทึกในมาตรฐาน ISO/TS 19103 สําหรับ Date และ DateTime การ
เขารหัสแบบพิเศษของ Date และ DateTime รวมถึง XCGE และ XCPT สําหรับ DateTime ท่ีเขากัน
กับกฎการเขารหัสท่ีระบุไวในมาตราท่ี 8: Date น้ันถูกเขารหัสโดย XCT ท่ีใช xs:union กับ 
memberType ของ xs:date, xs:gYearMonth และ xs:gYear; XCGE ท่ีเปนชนิดของ XCT, XCPT ท่ีมี
องคประกอบตัวเลือก (choice element) บรรจุไปดวยองคประกอบอางอิง (reference element) ถึงท้ัง 
XCGE ของ Date หรือท้ัง XCGE ของ DateTime การเขารหัสตัวน้ีบรรยายเอาไวในภาพท่ี ก-64 

 
ภาพท่ี ก-64 Date และ DateTime ท่ีแสดงอยูในแบบแผน XML 
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d) Record และ RecordType 
เปนการไมเหมาะสมท่ีจะรวมคําอธิบายฉบับเต็มของ Record และ RecordType ในรายละเอียด
ทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี แตก็จําเปนท่ีจะตองรูจักลักษณะบางตัวของ classes 
เหลาน้ี RecordType คือการแสดงออกทางกายภาพของคําจํากัดความที่เก่ียวกับความหมายของคํา 
(semantic definition) (โดยท่ัวไปคือ feature type) Record ทางกายภาพจะแสดงตัวอยางของคําจํากัด
ความท่ีเก่ียวกับความหมายของคํา (semantic definition) ท่ีสอดคลองกับ RecordType   attribute 
MemberQualifier บังคับใชความจริงท่ีวา Record และ RecordType ท่ีสอดคลองมีคําจํากัดความท่ี
เก่ียวกับความหมายของคํา (semantic definition) ท่ีเหมือนกัน การเขารหัส XML ท่ีแสดง Record 
และ RecordType อยางเหมาะสม โดยปราศจากการสรางลําดับปายชื่อท่ีซับซอน หรือเอกสาร
ตัวอยาง XML ท่ีพะรุงพะรัง ท่ีจะเปนผลมาจากการทําตามกฎในมาตรา 8 ดังท่ีแสดงเอาไวในภาพท่ี 
ก-65 

 
ภาพท่ี ก-65 Record และ RecordType ท่ีแสดงเอาไวในแบบแผน XML 
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ตัวอยาง ตัวอยางในการใช 

 
RecordType 
XML schema 
usage 

<xs:element   name="valueType" 
type="gco:RecordType_PropertyType"/> 

XML instance 
examples 

<valueType> 
<gco:RecordType xl ink: href = "myXMLSchema. xsd#xpointer ( / /complextype 
[@name=�myType'J)">myTypeName</gco:RecordType> </valueType> 

 
9.8  gmx namespace 
 

9.8.1  ระบบของ gmx namespace (Organization gmx namespace) 
 

Namespace สําหรับองคประกอบช่ือสวนขยายไฟล (extension element) ดังท่ีอธิบายเอาไวในมาตรา 
7 คือ http://www.isotc211 .org/2005/gmx และคํานําหนาท่ัวไปท่ีใชในการกลาวถึง namespace ตัว
น้ันคือ gmx ซ่ึงมาจาก geographic metadata XML schema จะบรรจุคําประกาศของชนิด XML ท่ี
ตองการที่จะสราง และจัดการไฟลขอมูลอธิบาย XML (เชน Registers) และชนิดท่ีขยายออก (เชน 
FileName) รากฐานของ namespace ตัวน้ีคือ gmx.xsd และระบบของ namespace ถูกระบุไวในภาพท่ี 
ก-66 

Record 
XML schema • 
usage 

<xsd:element name=*value" type=°gco:Record_PropertyType°/> 

XML instance 
examples 

<value> 
<gco:Record xsi:type="grol:PointType"> <gml:pos/> (...) <gco:Record> 
</value> 
<value xlink:href ="aXMLFile.xml#myPointId"/> 
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ภาพท่ี ก-66 ระบบของ gmx namespace 

 
9.8.2  gmx.xsd 
 

แบบแผน XML ตัวน้ีรวมหลักการการ implement ท้ังหมดของ gmx namespace แตไมไดบรรจุคํา
ประกาศของ type ใดๆเอาไว  และเปนรากฐานของ gmx namespace 
 
9.8.3  extendedType.xsd 
 

แบบแผน XML ตัวน้ีบรรจุคําจํากัดความของ FileName, Anchor และ MimeFileType class เหลาน้ี
น้ันถูกอธิบายไวอยางละเอียดใน 7.2 และการ implementation  XML ถูกแสดงเอาไวในภาพท่ี ก-67 



 
 

 
ISO/TS19139 Geographic Information – Metadata  XML schema implementation  
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย)  ก-104 
 

รางมาตรฐาน 19139_FN-2:22/10/2552 โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

                                               (Geographic Information – Metadata  XML schema implementation) 
 

 
ภาพท่ี ก-67 ชนิดขอมูล FileName, Anchor และ MimeFileType ท่ีถูก implement ในแบบแผน XML 
 
9.8.4  gmxUsage.xsd 
 

แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ท่ีระบุไวใน 7.4.1 โดยบรรจุการ
implement ของ class ดังตอไปน้ี: MX_Dataset, MX_Aggregate, MX_DataFile and 
MX_ScopeCode 
 
Class ท่ีถูก implement ในแบบแผน XML ทําตามกฎการเขารหัสดังท่ีอธิบายไวในมาตราท่ี 8 
 
9.8.5  catalogues.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ท่ีระบุไวใน 7.4.4.1 โดยบรรจุการ
implement ของ CT_Catalogue, CT_CodelistCatalogue, CTJJomCatalogue and CT_CrsCatalogue 
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Class ท่ีถูก implement ในแบบแผน XML ทําตามกฎการเขารหัสดังท่ีอธิบายไวในมาตราท่ี 8 
 
9.8.6  ศักยภาพในการเขียนไดมากกวาสองภาษา (Multilingual capability) 
 
ศักยภาพในการเขียนไดมากกวาสองภาษา (Multilingual capability) น้ันถูกสนับสนุนโดย gmx 
catalogues ชนิด XML สําหรับรายการ catalogue ท่ีมีมากกวาสองภาษาในแบบแผน XML 
ดังตอไปน้ี: CodeListltem.xsd, Uomltem.xsd and Crsltem.xsd มาตรายอยพวกน้ีมุงไปท่ีการแสดง
พ้ืนฐานของสวนขยายชื่อไฟลของแบบจําลองขอมูลแบบปกติ (และพจนานุกรมมาตรฐาน ISO 
19136 ท่ีจําเพาะมากกวาน้ี และท่ีไดมาจากท่ีอื่น (derived dictionaries)) เพ่ือจะสราง type ใหม
สําหรับการสนับสนุนมากกวาสองภาษาข้ึนไป (multilingual support)  
 
เพ่ือท่ีจะสนับสนุนความสามารถในการการปรับตัวทางดานวัฒนธรรมและทางภาษา (Cultural and 
linguistic adaptability) (CLA) โครงสรางท่ีเขียนไดมากกวาสองภาษาจะตองถูกสรางข้ึนขนานกับ
โครงสรางขอมูล register หลักอยางเปนรูปธรรม 
 
a) องคประกอบแผนบางๆท่ีมาจาก gml:Definition จะตองถูกขยายออก (การไดมาของ XML โดย

กา รขยา ย )  เ พ่ื อ ท่ี จ ะสร า งห ลักกา รใหม  ด ว ย คํ า จํ า กั ดคว าม เดิ มบวกคุณ ลักษณะ 
alternativeExpression ท่ีนํามาซ่ึงคําอธิบายของคา value  (multilingual) ทางเลือก 

 
หมายเหตุ  1  เพียงแคสวนประกอบท่ีไมเปนนามธรรมเทาน้ันท่ีถูกขยายออก 
 
b) ชนิดคุณลักษณะของ alternativeExpression ถูกอธิบายเอาไวดังน้ี: มาจากการขยายจาก 

gml:Definition (หรือหน่ึงในชนิดยอย) และถือคุณลักษณะ locale ของชนิด gmd:PT_Locale 
คุณลักษณะ Locale ตัวน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือบรรจุตัวอางอิงไปยัง locale จําเพาะท่ีซ่ึงการขยาย
ทางเลือก (alternative expression) น้ันถูกแสดงไว 

หมายเหตุ   2  alternative Expression คือกลวิธีสนับสนุนสําหรับรายการที่มากกวาสองภาษาข้ึนไป 
ยกเวนคุณลักษณะ locale ดังน้ันตัวอยาง alternativeExpression ควรบรรจุเพียงแควิธีการแปลของเขต
ขอมูลเก่ียวกับขอความ ซ่ึงโดเมนคือ “free text” 
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9.8.7  codelistitem.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ท่ีอธิบายไวใน 7.4.4.4 โดยบรรจุการ
implement ของ CT_codelist และ CT_codelistValue 
 
การเขารหัสของ CT_codelist และ CT_codelistValue น้ันถูกรางไวในชนิด XML สําหรับการ
implement ท่ีประกาศเอาไวในแบบแผนน้ีเชนกัน (gmx:CodeDefinition, gmx:CodeListDictionary) 
ชนิดการ implement เหลาน้ีไดมาจากมาตรฐาน ISO 19136 ชนิดพจนานุกรม และแบบแผน
มาตรฐาน ISO 19136 ฉบับสมบูรณท่ีไมสามารถระบุแบบจําลองเน้ือหาใดๆสําหรับ codelist ภาพท่ี 
ก-68 แสดงการเขารหัสเอาไว 
 

 
 

ภาพท่ี ก-68 รายการ codelist – การ implement  XML 
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gmx:CodeDefinition และ gmx:CodeListDictionary น้ันถูกขยายออกเพ่ือสนับสนุนรายการท่ี
มากกวาสองภาษาขึ้นไป ชนิดท่ีมีมากกวาสองภาษาชนิดใหม gmx:ML_CodeDefinition และ 
gmx:ML_CodeListDictionary ทําตามกลวิธีการขยายปกติดังท่ีอธิบายเอาไวใน 9.8.6 แบบแผน 
codelistItem.xsd บรรจุคําประกาศของ gmx:CIAlternativeExpression และ gmx:CodeAlternative 
Expression เชนกัน ท่ีซ่ึงชํานาญในชนิดคุณลักษณะของ “alternativeExpression” เปนพิเศษ ภาพท่ี 
ก-69 ไดแสดงการเขารหัสเอาไว 
 

 
 

ภาพท่ี ก-69 รายการ codelist – ตัวสนับสนุนท่ีมากกวาสองภาษาข้ึนไป 
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9.8.8  uomitem.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวน้ี implement แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ท่ีอธิบายไวใน 7.4.4.2 โดยบรรจุการ
implementation ของ UnitDefinition class ภาพท่ี ก-70 แสดงการเขารหัส 
 

 
ภาพท่ี ก-70 UoM catalogue – implementation  XML  

 
gml:UnitDefinition, gmhBaseUnit, gml:DerivedUnit และ gml:ConventionalUnit น้ันถูกขยายออก
เ พ่ือสนับสนุนรายการท่ี มีมากกว าสองภาษา ข้ึนไป  ชนิดท่ีมากกว าสองภาษาชนิดใหม 
gmx:ML_CodeDefinition และgmx:ML_CodeListOictionary ทําตามกลวิธีการขยายแบบปกติท่ี
อธิบายเอาไวใน 9.8.6 แบบแผน uomitem.xsd บรรจุคําประกาศของgmx:UomAltemativeExpression 
เชนกัน ท่ีซ่ึงชํานาญในชนิดคุณลักษณะของ “alternativeExpression” เปนพิเศษ ภาพท่ี ก-71 แสดง
การเขารหัส 
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ภาพท่ี ก-71 Uom items – ตัวสนับสนุนท่ีมีมากกวาสองภาษา 
 
9.8.9  crsitem.xsd 
 
แบบแผน XML ตัวนี้ implements แบบแผนเชิงมโนภาพ UML ที่อธิบายไวใน 7.4.4.2 โดย
บรรจุการimplement ของ CT_CRS, CT_CoordinateSystem, CT_CoordinateSystemAxis, 
CT_Datum, CT_Ellipsoid, CT_PrimeMeridian, CT_Operation, CT_OperationMethod 
and CT_OperationParameters 
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ตาราง 4 แสดงการ implement  XML ของ class แตละ class เหลาน้ี 
- การ implement ขั้นพ้ืนฐานเสมือนมาตรฐาน ISO 19136 XCGE 
- รูปแบบรูปธรรมมาตรฐาน ISO 19136 ของ XCGE มาตรฐาน ISO 19136  เชน

มาตรฐาน ISO 19136 ใชแทนองคประกอบรูปธรรมทั่วโลกของ XCGE มาตรฐาน ISO 
19136  

- ชนิดยอยท่ีมีมากกวาสองภาษาข้ึนไปของแตละรูปแบบรูปธรรม 
- การขยายท่ีเปนทางเลือกของชนิดยอยท่ีมีมากกวาสองภาษาข้ึนไป 

 

ตารางท่ี ก-4 องคประกอบ gmx:ML_xxx ใน crsitem.xsd 
Group ISO 19136 XCGE ISO 19136 concrete 

forms 
Multilingual subtype Alternative 

expression 
CT_CRS gmlAbstractCRS gml:CompoundCRS gmx:ML_CompoundCRS gmx:CrsAlt 
  gml:EngineeringCRS gmx:ML_EngineeringCRS  
  gmkVerticalCRS gmx:ML_VerticalCRS  
  gml:GeodeticCRS gmx:ML_GeodeticCRS  
  gml:TemporalCRS gmx:ML_TemporalCRS  
  gml:lmageCRS gmxMLJmageCRS  
  gml:ProjectedCRS grrucML_ProjectedCRS  
  gml:OerivedCRS gmx:ML_DerivedCRS  
CT_Coordinate 
System 

gml:Abstract 
Coordinate System 

gml:EllipsoidalCS gmxML_EllipsoidalCS gmxrCoordmate 
SystemAtt 

 
 

 gmhCartesianCS gmxML_CartesianCS  

  gm1:AfTmeCS gmx:ML_AffineCS  
  gml:UserDefinedCS gmx:ML_UserOefinedCS  
  gml:VerticalCS gmx:ML_VerticalCS  
  gml:TimeCS gmx:ML_TimeCS  
  gml:CylindricalCS gmx:ML_CylindricalCS  
  gml:SphericalCS gmx:ML_SphericalCS  
  gmhPolarCS gmx:ML_PolarCS  
  gml:LinearCS gmx:ML_LinearCS  
CT_Coordinate 
SystemAxis 

gm!:Coordinate 
SystemAxis 

gml:Coordinate 
SystemAxis 

gmxiML_Coordinate 
Systern Axts 

gmxrCoordinate 
System AxisAlt 
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ตารางท่ี ก-4 (ตอ) 
Group ISO 19136 XCGE ISO 19136 concrete 

forms 
Multilingual subtype Alternative 

expression 
CT_Datum gmlAbstractDatum gm!:TemporalDatum gmx:ML_TemporalDatum gmx:DatumAlt 
  gml:VerticalOatum gmx:ML_VerticalDatum  
  gml:lmageDatum gmxMLJmageDatum  
  gml:EngineeringDatum gmxML_EngineeringDatum  
  gmI:GeodeticDatum gmx:ML_GeodeticOatum  
CT_EI!ipsold gml:Ellipsoid gml:Ellipsoid gmx:ML_Ellipsoid gnucEllipsoidAlt 
CT_Prime 
Meridian 

gml:PrimeMeridian gml:PrimeMeridian gmx:ML_PrimeMeridian girocPrime 
MeridtanAJt 

CT_Operation gmlAbstract 
Coordinate Operation 

gml:Concatenated 
Operation 

gmx:ML_Concatenated 
Operation 

gmx:Operation 
A!t 

  gm!:PassThroughOper
ation 

gmx:ML_PassThrough 
Operation 

 

  gml:Trans(ormation gmx:ML_Transformation  
  gml:Conversion gmx:ML_Conversion  
CT_Operation 
Method 

gmhOperationMetho
d 

gml:OperationMethod grrucML_OperationMethod gmx:Operation 
MethodAlt 

CT_Operation 
Parameter 

gmlrAbstractGeneral 
OperationParameter 

gml:Operation 
Parameter Group 

gmx:ML_OperationParameter 
Group 

gmx:Operation 
Parameter Alt 

 
 

 
 

gml:Operation 
Parameter 

gmx:ML_OperationParameter  
 

 
9.9  จากแบบแผนเชิงมโนภาพสูไฟลตัวอยาง XML (From the conceptual schema to XML file 

instances) 
 
9.9.1  คําแนะนํา (Introduction) 
 
เน่ืองจากการใชท่ีเห็นไดของคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตรแบบแผน XML เปนพ้ืนฐานท่ีจะรักษาระบบ
ของขอมูล คําอธิบายขอมูลท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีเก่ียวของในไฟลท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางมากสําคัญ
อยางย่ิงท่ีจะเขาใจวา MD_Metadata XCGE แทบจะไมเปนรากฐานองคประกอบของไฟล XML แต
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ข้ึนอยูกับบริบท และอาจปรากฏหน่ึงคร้ังหรือมากกวาน้ันในไฟล XML ตัวเดียวท่ีอธิบายชนิดท่ี
แตกตางหน่ึงชนิดหรือมากกวาน้ันของ resources 
 
เปนไปไดท่ีจะมีไฟล XML บรรจุไปดวยชุดขอมูลอธิบายโดยปราศจากการบรรจุ MD_Metadata 
องคประกอบ XCGE ตัวเดียว ส่ิงน้ีเปนผลมาจากการใชชื่อเดียวกันกําหนดกระบวนงานท่ีตางกัน 
(Polymorphism) ซ่ึงอาจจะหมายความวา XCGE ของ subclass MD_Metadata อาจจะระบุอยูในโปร
ไฟลชุมชนผูใช เกิดขึ้นแทนองคประกอบ MD_Metadata XCGE ซ่ึงเปนความจริงสําหรับ 
MD_Metadata เชนเดียวกันกับสําหรับหลักการใดๆท่ีระบุไวในชุดของมาตรฐานสากลมาตรฐาน 
ISO 19100 เพ่ือท่ีจะทําใหลักษณะน้ีเหมาะและทําใหแนใจในความเขาใจของชุดขอมูลอธิบายโปร
ไฟลผูใช ขอจํากัดจําเพาะน้ันไดอธิบายไวใน A.3 XCT ขององคประกอบคําอธิบายขอมูลใหมใดๆ
ควรจะสนับสนุน XML attribute ท่ีเก่ียวกับคําส่ังเรียกวา isoType ท่ีถูกคาดหวังวาจะบรรจุชื่อของ 
ISO class จากท่ีๆมาโดยตรงหรือโดยทางออม 
 
9.9.2 ในบริบทของเอกสาร gml หรือการบริการการเขาขอมูลโดยใช gml เปนมาตรฐานการ

แลกเปลี่ยน (In the context of gml document or gml access service using gml as an 
exchange standard) 

 
มาตรฐาน ISO 19136 ระบุชนิด XML โดยใชช่ือวา gmi:AbstractHetadataPropertyType ท่ีซ่ึงอุทิศ
ใหแกขอมูลอธิบายและ attributes ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ (quality-related attribute) พิจารณา Feature 
Type ท่ีมีช่ือวา Road โดยมี attribute ขอมูลอธิบายชื่อชนิดของขอมูลอธิบาย MD_Metadata attribute 
ตัวน้ีถูกระบุเปนองคประกอบ XML เฉพาะสวนในคําจํากัดความ feature type ของมาตรฐาน ISO 
19136 

 
<xs:element name= “metadata”>  
     <xs:complexType> 
          <xs:complexContent> 
               <xs:extension base= “gmltAbstractMetadataPropertyType">  
                    <xs:sequence minOccurs= “0"> 
                         <xs:element ref="gmd:MD_Metadata"/>  
                     </xs:sequence>  
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                </xs:extension> 
               <attributeGroup ref=" gml:AssociationAttributeGroup"/>  
          </xs:complexContent>  
     </xs:complexType>  
<xs:element> 

 
น่ีคือผลลัพธตัวอยางไฟล XML: 

 
<myAs:Road> 
           <!— other Road Properties —> 
     <cmyAs: metadata>  
          <gmd t MD_Metadata> 
               <!— a full set of ISO/TS 19139 metadata elements —>  
          </gmd :MD_Metadata>  
     </myAs: metadata>  
     <!— other Road Properties —>  
</myAs:Road> 
 

9.9.3  ในบริบทของการบริการ catalogue (In the context of catalogue service) 
 
เม่ือขอมูลท่ีผานทางการบริการ catalogue คือการเขารหัส XML interface ของการบริการ catalogue 
จะระบุแบบแผน XML ท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือท่ีจะใชเปนคําตอบสําหรับคําถามของผูใช เม่ือคําอธิบาย
ขอมูลทางภูมิศาสตรแบบแผน XML น้ันถูกใช ควรจะมีหน่ึงตัวอยาง MD_Metadata หรือมากกวาน้ัน
ในไฟล XML ท่ีสงกลับมา 
 
9.9.4  ในบริบทของมาตรฐานการแลกเปล่ียนโดยการโอนยาย (In the context of the standard 

interchange by transfer) 
 
หลักการ transfer aggregate และ transfer dataset คือองคประกอบหลัก 2 ตัวของการแลกเปล่ียนโดย
การโอนยาย อาจจะมีไฟล XML หน่ึงไฟลหรือมากกวาน้ันท่ีใชประกอบการแลกเปล่ียน แต
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องคประกอบรากฐานของอยางนอยหน่ึงไฟลคือองคประกอบ XML ของ MX_Dataset, 
MX_Aggregate หรือหน่ึงในการขยาย จากองคประกอบประเภทน้ันการวิเคราะหขอความส่ัง 
(parsing) ของการแลกเปล่ียนคือแบบจําลองตัวกระตุน (model-driven) และทําตามหลักการท่ีได
อธิบายไวในขอ 7.4 
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ภาคผนวก A 
(เชิงปทัฏฐาน) 

 
ชุดการทดสอบนามธรรม 

 
A.1 ภาพรวมของเครื่องมือโครงสรางการทดสอบ (Overview of conformance test tools) 
 
โครงสรางอยางตํ่าสุดกับรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี ตองการใหเอกสาร
ตัวอยางขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร (XML) สามารถทําใหถูกตองไดโดยปราศจากขอผิดพลาดตาน
กับแบบแผน XML ท่ีระบุเอาไวโดยกฎการเขารหัสในมาตรา 8 และอธิบายรายละเอียดเอาไวใน
มาตรา 9 ขณะท่ีเครื่องมือหลายตัวน้ันมีพรอมท่ีจะทดสอบความถูกตองของเอกสารตัวอยาง XML ตอ
แบบแผน XML ท่ีจัดหาเอาไว มันสําคญัอยางย่ิงท่ีจะเขาใจวาไมใชทุกเคร่ืองมือของความถูกตองท่ี
ติดตั้งคําแนะนํา W3C XML ตัวเต็ม และไมใชทุกๆเคร่ืองมือท่ีตคีวามคําแนะนําแบบแผน XML 
W3C ในวิธีการเดียวกัน ถูกแนะนําวาเครื่องมือกับการตีความระหวางกันอยางเครงครัดของแบบแผน 
XML และการสนับสนุนอยางเต็มท่ีสําหรับคําแนะนําแบบแผน XML W3C น้ันถูกใชเพ่ือชวยใหได
โครงสรางอยางแนนอน 
 
A.2 เง่ือนไขโครงสราง – ขอจํากัด (Conformance requirements – Constraints) 
 
A.2.1  By-value หรอื by-reference หรือ gco:nilReason 
 
การยืนยันของเอกสารตัวอยาง XML ตานกับแบบแผนท่ีอธิบายเอาไวในรายละเอียดทางดานเทคนิค 
(Technical Specification) น้ี ไมใชส่ิงท่ีตองการท้ังหมดสําหรับโครงสราง ดังท่ีระบุเอาไวใน 8.4 
องคประกอบ property ท่ีทําตาม XCPT pattern ท่ีกําหนดใหอัตโนมัติน้ันถูกออกแบบใหมีเน้ือหา 
(by-value) หรือ attribute (by-reference หรือ NULL ดวยเหตุผล) อยางไรก็ตามเพราะวาการออกแบบ
ของ XCPT องคประกอบ property อาจจะไมมีเน้ือหาหรือ attributes หรืออาจจะมีท้ังเน้ือหาหรือ 
attributes และยังคงเปนแบบแผน XML ท่ีมีถูกตอง (XML-schema-valid) มันเปนไปไมไดท่ีจะจํากัด
การเกิดขึ้นรวมกันของเน้ือหา หรือ attributes กลวิธีบางตวันอกเหนือไปจากความถูกตองของแบบ
แผน XML (เชน Schematron, การแปรรูป XSL) ควรท่ีจะถูกยกใหเพ่ือจํากัด property ใหเปน by-
value หรือ by-reference หรือการแสดงแสดงเหตุผลแบบ NULL โดยเฉพาะ 
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ตาราง A.1 กฎโครงสรางท่ีไมสามารถบังคับใชไดกับแบบแผน XML 
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A.2.2 ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนพรอมกัน (Co-Constraints) 
 
XML 1.0 ไมไดสนับสนุนการบังคับของชนิดท่ีแนนอนของขอจํากัด ตัวอยางเชน ขอจํากัดท่ีเกิดขึ้น
พรอมกัน เชน เง่ือนไขที่ ‘extent’ ในรูปแบบของ ‘EX_GeographicBoundingBox’ หรือ 
‘EX_GeographicDescription’ ท่ีถูกใชใน object ‘MD_DataIdentification’ เม่ือ ‘hierarchyLevel’ 
ของ ‘MD_Metadata’ น้ันเทากันกับ ‘dataset’ ไมสามารถจะถูกบังคับดวย แบบแผน XML ได 
เน่ืองจากมันเปนส่ิงจําเปนท่ีการติดตั้งสนใจในหลักหมายเหตุ (anchor notes) ท่ีแสดงเอาไวในภาพ 
ในภาคผนวก A ของมาตรฐาน ISO 19115:2003 และมาตรฐาน ISO 19115:2003/Cor.1:2006 ตาราง 
A.1 แสดงถึงองคประกอบท่ีไดรับผลกระทบ และหลักหมายเหตุ (anchor notes) และการใหคําจาํกัด
ความประกอบ (annotations) เน่ืองจากการออกแบบท่ีสืบทอดกันมาของแบบแผน XML หลักการที่
สืบทอดมาบางตัวไมไดถูกบังคับ แตจําเปนท่ีจะตองทําใหรูจักอยางเหมาะสม ส่ิงเหลาน้ีถูกระบุเอาไว
ในตาราง A.1 เชนกัน 
 
A.3 เง่ือนไขโครงสราง – การขยายออก (Conformance requirements – Extensions) 
 
โปรไฟลผูใชและการขยายออกน้ันถูกอธิบายไวสําหรับขอมูลอธิบายในภาคผนวก C มาตรฐาน ISO 
19115:2003 กฎขางลางน้ีระบุโครงสรางสําหรับชนิดท่ีแตกตางกันของการขยายออก (extensions) 
อธิบายเอาไวใน C.2 ของมาตรฐาน ISO 19115:2003 
1) การเพ่ิมสวนขอมูลอธิบายสวนใหม : สวนขอมูลอธิบายสวนใหมใดๆ ควรจะถูกเพ่ิมเขามา
ใน namespace ของตัวมันเอง โดยทําตามกฎการเขารหัสท่ีไดอธิบายเอาไวในมาตรา 8 
2) การสราง codelist ขอมูลอธิบายตัวใหมเพ่ือท่ีจะแทนที่อาณาเขต (domain) ขององคประกอบ
ขอมูลอธิบายที่มีอยูแลวท่ีมี “free text” ระบุเอาไวเสมือนเปนคา domain value ของตัวมัน : codelist 
ใหมสามารถติดตั้งโดยการทําตามกฎเขารหัสท่ีอธิบายเอาไวใน 8.5.5 โดยการทําตามแบบแผน
ตนแบบเหลาน้ี codelist ใหมจะเปนกลุมตัวแทนสําหรับองคประกอบขอมูลอธิบายที่มีอยูแลวกับ 
“free text” ท่ีระบุไวเสมือนเปนคา domain value ของตัวมัน และ CharacterString เสมือนขอมูลของ
มัน 
3) การสรางองคประกอบขอมูลอธิบายตัวใหม (การขยาย codelist) : การใสองคประกอบใหมๆ
เขาไปในการข้ึนทะเบียน codelist (codelist registry) ดังท่ีอธิบายเอาไวใน 9.8.7 จัดเตรียมโครงสราง
สําหรับการขยายออก (extension) ชนิดน้ี 
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4) การเพ่ิมองคประกอบขอมูลอธิบายตัวใหม : องคประกอบตัวใหมอาจจะไมไดถูกเพ่ิมเขามา
โดยตรงยังแบบแผน XML ท่ีถูกอธิบายโดยรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี 
องคประกอบตัวใหมใดๆ ท่ีสามารถเพ่ิมเขาไปทางการแบง class ชุดมาตรฐาน ISO 19110 ท่ีมีอยูแลว
เปนจําพวกรอง และทําตามแบบแผนตนแบบดังท่ีอธิบายเอาไวใน 8.5.3 สําหรับการเดขารหัส
ประเภทรอง นอกจากน้ี XCT ของ class ท่ีขยายออกควรจะจัดการกับ attribute เก่ียวกับคําส่ังท่ี
เพ่ิมเติม isoType ของชนิด xs:string ท่ีอธิบายไวใน gcoBase.xsd และ attribute ตัวน้ีถูกคาดหวังวาจะ
บรรจุชื่อของ ISO class ท่ียืดออกโดยตรงหรือทางออม มันจัดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
กระจายคํา (parse) ไฟล XML ขอมูลอธิบายชุมชนผูใชใดๆ มองหาท้ังองคประกอบมาตรฐาน 
ISO/TS 19139 หรือองคประกอบท่ี isoType attribute ของมันบรรจุชื่อ class ISO แบบแผนท่ีเปนผล
จะไมอยูในหน่ึงใน namespace ท่ีอธิบายเอาไวในรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ี 
5) การเพ่ิมเอกลักษณขอมูลอธิบายตัวใหม : เอกลักษณขอมูลอธิบายตัวใหมใดๆควรท่ีจะเพ่ิม
เขาไปใน namespace ของพวกมันที่ทําตามกฎการเขารหัสดังท่ีอธิบายไวในมาตราท่ี 8 
6) การกําหนดใหมีขอบังคับท่ีเขมงวดมากกวาน้ีบนองคประกอบขอมูลอธิบายท่ีปรากฎอยู : 
การจํากัดโครงสรางน้ันถูกอธิบายเอาไวใน A.4 
7) การกําหนด domain ท่ีจํากัดบนเอกลักษณขอมูลอธิบายที่มีอยู : การจํากัดโครงสรางน้ันถูก
อธิบายเอาไวใน A.4 
 
นอกจากจะทําตามแบบแผนตนแบบขางตน มันจําเปนเชนกันท่ีจะทําตามกฎโครงสรางดังท่ีอธิบาย
เอาไวสําหรับขอมูลอธิบายใน 19115:2003 ภาคผนวก C ท่ีสัมพันธกันกับการวิเคราะหท่ีเหมาะสม
ของเง่ือนไขสําหรับการขยายออก (extension) และผลจากการหาเอกสารมาประกอบ 
(documentation) เพ่ืออธิบายการขยายออก (extension) 
 
A.4 เง่ือนไขโครงสราง – ขอจํากัด (Comformanece requirements – Restrictions) 
 
มีกรณีท่ีแนนอนเม่ือเปนท่ีนาตองการในการจํากัดแบบแผน XML ท่ีมีอยู กรณีหน่ึงคือเมื่อมีการใช
การติดตั้งใหเปนประโยชน ดังท่ีอธิบายไวใน 8.5.8 และอธิบายเอาไวในหลากหลายภาพมาตรา 9 ท่ี
ซ่ึงมีรายละเอียดในการเขารหัสอยู การติดตงภายนอกอาจจะเหมาะสมอยางสมบูรณท่ีจะบรรลุ
เง่ือนไขของรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี กับขอยกเวนของความตองการ
ขอจํากัดท่ีเขมงวดมากกวาน้ี น่ีเปนกรณีเม่ือใช gml:DefinitionType เสมือนเปน super class ของ 
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gmx:AlternativeExpression ดังท่ีแสดงเอาไวใน gml:DefinitionType id attribute น้ันเลือกได แตใน 
gmx:AlternativeExpression มันเปนท่ีนาตองการอยางย่ิงท่ีจะสราง attribute เก่ียวกับคําส้ังน้ี มัน
ไมไดถูกทําโดยการแกไข gml:DefinitionType แตแทนท่ีโดยการเพ่ิมการใหคําจํากัดความประกอบ 
(annotation) ไปยัง UML อยางเชน หมายเหตุ, “XML Attribute: “id” is Mandatory” และแนบการให
คําจํากัดความประกอบ (annotation) ไปยัง class gmx:AlternativeExpression เครื่องมือบางตัว
นอกเหนือจากตัวท่ีทําใหแบบแผน XML ถูกตอง (XML schema validator) จะตองถูกใชเพ่ือบังคับ
เง่ือนไขเก่ียวกับคําส่ังบน attribute id ของ gmx:AlternativeExpression 
 
ในลักษณะเดียวกับขอจํากัดของการติดต้ังภายนอกน้ันทําผานทางการใหคําจํากัดความประกอบ 
(annotation) ใน UML และถูกบังคับผานเคร่ืองมือนอกเหนือจากตัวท่ีทําใหแบบแผน XML ถูกตอง 
(XML schema validator) ใน namespace ท่ีอธิบายเอาไวในรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ี ขอจํากัดโปรไฟลผูใชใดๆควรท่ีจะใชกลวิธารขอจํากัดน้ี 
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ภาคผนวก B 
(normative) 

 
พจนานุกรมขอมูลสําหรับสวนขยาย (Extensions) 

 
B.1  ภาพรวมพจนานุกรมขอมูล Data dictionary overview 
 
B.1.1  อารัมภบท (Introduction) 
 
พจนานุกรมขอมูลอันน้ีอธิบายลักษณะเฉพาะของ extension ของมาตรฐาน ISO 19115 ท่ีไดอธิบาย
เอาไวในมาตรา 7 พจนานุกรมถูกระบุเอาไวในลําดับข้ันท่ีจะกําหนดความสัมพันธ และการรวบรวม
สําหรับขอมูล พจนานุกรมน้ีจะถูกแบงออกเปนสัดสวนท่ีสอดคลองกันกับชนิดของ extension : 
สภาพแวดลอมทางเครือขาย (web environment), ความสามารถในการปรับตัวทางดานวัฒนธรรม
และภาษาศาสตร (cultural and linguistic adaptability), มาตรฐานการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันของ
ขอมูล geospatial (standard interchange of geospatial information) โดยการโอนยาย 
 
หัวขอมาตราของตารางหลากหลายตารางน้ันถูกกระจายออกเพ่ือท่ีจะสะทอนรายละเอียด class 
ภายในแตละแผนผัง class แบบจําลอง UML แตละตัวทําใหเทากันกับเอกลักษณพจนานุกรมขอมูล 
แบบจําลอง UML แตละตัวทําใหเทากันกับองคประกอบพจนานุกรมขอมูล แถวท่ีแรเงาเอาไวจะ
อธิบายเอกลักษณตางๆ เอกลักษณและองคประกอบภายในพจนานุกรมขอมูลน้ันอธิบายเอาไวโดย 
attribute 7 ตัว ( attribute เหลาน้ันระบุเอาไวใน B.1.2 ถึง B.1.7 และอยูบนพ้ืนฐานของ attribute 
เหลาน้ันท่ีกําหนดเอาไวในมาตรฐาน ISO/IEC 11179-3 สําหรับคําอธิบายของกระบวนทรรศน
องคประกอบขอมูล เชน องคประกอบขอมูลโดยปราศจากตัวอยาง)  
 
B.1.2  Name/role name 
 
น่ีคือคํานิยามท่ีระบุใหกับเอกลักษณขอมูลอธิบายหรือองคประกอบขอมูลอธิบาย ชื่อเอกลักษณ
ขอมูลอธิบายเร่ิมตนดวยตัวอักษรตัวพิมพท่ีเปนตัวใหญ ชองวางจะไมปรากฏอยูในชื่อเอกลักษณ
ขอมูลอธิบาย คําหลากหลายคําน้ันถูกเช่ือเขาดวยกัน ดวยแตละคํายอยใหมเร่ิมตนจากตัวอักษรตัว
ใหญ (ตัวอยาง : XnnnYmmm) ช่ือเอกลักษณขอมูลอธิบายน้ัน ช่ือเอกลักษณขอมูลอธิบายน้ันจะไม
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เหมือนใครภายในพจนานุกรมขอมูลท้ังหมดของรายละเอียดทางดานเทคนิค  (Technical 
Specification) น้ี ชื่อองคประกอบขอมูลอธิบายก็จะไมเหมือนใครภายในเอกลักษณขอมูลอธิบาย 
ภายในโปรแกรมประยุกต (application) โดยการรวมตัวกันของเอกลักษณขอมูลอธิบายและชื่อ
องคประกอบขอมูลอธิบาย (ตัวอยาง: MD_Metadata.characterSet) Role name น้ันถูกใชเพ่ือท่ีจะระบุ
ความสัมพันธแบบจําลองนามธรรมขอมูลอธิบาย และถูกนําหนาโดย “Role name:” เพ่ือท่ีจะจําแนก
พวกมันออกจากองคประกอบขอมูลอธิบาย Name และ role name อาจจะอยูในภาษาท่ีนอกเหนือจาก
ภาษาท่ีใชในรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี 
 
B.1.3  Definition 
 
น่ีคือเอกลักษณขอมูลอธิบาย/คําอธิบายองคประกอบ 
 
B.1.4  Obligation/condition 
 
B.1.4.1  โดยท่ัวไป (General) 
 
ส่ิงน้ีคือตัวอธิบายที่ช้ีบอกวา เอกลักษณขอมูลอธิบายหรือองคประกอบขอมูลอธิบายตัวไหนท่ีควรท่ี
จะมีเอกสารประกอบเสมอในขอมูลอธิบาย หรือมีเอกสารประกอบบางคร้ัง [เชน บรรจุคา value] ตัว
อธิบายตัวน้ีอาจจะมีคา value ดังตอไปน้ี M (mandatory), C (conditional) หรือ O (optional) 
 
B.1.4.2  Mandatory (M) 
 
เอกลักษณขอมูลอธิบายหรือองคประกอบขอมูลอธิบายควรจะมีเอกสารประกอบ 
 
B.1.4.3  Conditional (C) 
 
ส่ิงน้ีระบุเง่ือนไขท่ีสามารถจัดการไดโดยอิเล็กทรอนิกส ภายใตอยางนอยหน่ึงเอกลักษณขอมูล
อธิบายหรือองคประกอบขอมูลอธิบายน้ันมีลักษณะเก่ียวกับคําส่ัง “Conditional” ท่ีถูกใชสําหรับ 1 
ใน 3 ของความเปนไปไดดังตอไปน้ี: 
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- การแสดงถึงตัวเลือกระหวางสองทางเลือก หรือมากกวาน้ัน อยางนองหน่ึงทางเลือกน้ัน
เก่ียวกับคําส่ัง (mandatory) และตองมีเอกสารประกอบ 

- การจัดเอกสารประกอบเอกลักษณขอมูลอธิบาย หรือองคประกอบขอมูลอธิบาย ถา
องคประกอบอีกตัวหน่ึงถูกจัดเอกสารประกอบไว 

- การจัดเอกสารประกอบองคประกอบขอมูลอธิบาย ถาคา value ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับ
องคประกอบขอมูลอธิบายอีกตัวหน่ึงถูกจัดเอกสารประกอบไว เพ่ือทําใหการอานโดย
มนุษยน้ันงายขึ้น คา value ท่ีเฉพาะเจาะจงน้ันถูกใชในการเขียนท่ีงายๆ อยางไรก็ตามรหัสก็
ควรท่ีจะถูกใชเพ่ือยืนยันเง่ือนไขใน interface ผูใชอิเล็คทรอนิกส 

 
ถาคําตอบของเง่ือนไขน้ันเปนบวก ดังน้ันเอกลักษณขอมูลอธิบาย หรือองคประกอบขอมูลอธิบาย
ควรท่ีจะเก่ียวกับคําส่ัง (mandatory) 
 
B.1.4.4  Optional (O) 
 
เอกลักษณขอมูลอธิบาย หรือองคประกอบขอมูลอธิบายอาจจะมี หรืออาจจะไมมีเอกสารประกอบ 
เอกลักษณขอมูลอธิบายท่ีเปนทางเลือกและองคประกอบขอมูลอธิบายท่ีเปนทางเลือกน้ันถูกระบุวา 
เปนตัวแนะนําใหกับพวกท่ีมองหาเอกสารประกอบเต็มๆของขอมูลของพวกน้ัน (การใชชุดท่ัวไป
ของการระบุองคประกอบจะชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติซ่ึงกันและกัน (interoperability) 
ระหวางผูใชขอมูลท่ีเก่ียวกับภูมิศาสตร และผูผลิตท่ัวโลก) ถาเอกลักษณทางเลือกน้ันไมไดถูกใช 
องคประกอบที่ระบุไวภายในเอกลักษณ (รวมไปถึงองคประกอบที่เก่ียวกับคําส่ัง) ก็จะไมถูกใชดวย
เชนกัน เอกลักษณทางเลือกอาจจะมีองคประกอบท่ีเก่ียวกับคําส่ัง องคประกอบเหลาน้ันจะกลายเปน
เพียงแค mandatory ถาเอกลักษณทางเลือกน้ันถูกใช 
 
B.1.5  Maximum Occurrence 
 
ส่ิงน้ีจะกําหนดจํานวนท่ีมากที่สุดของตัวอยางเอกลักษณขอมูลอธิบาย หรือองคประกอบขอมูล
อธิบายท่ีอาจจะมีอยู การเกิดข้ึนเพียงหน่ึงเดียวน้ันจะถูกแสดงเอาไวโดย “1” การเกิดข้ึนซํ้าหลายๆ
ครั้งจะแสดงโดย “N” การเกิดขึ้นของจํานวนตัวเลขท่ีกําหนดเอาไวนอกเหนือจากหน่ึงน้ันไดรับการ
อนุญาติ และจะถูกแสดงโดยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน (เชน “2”, “3”…ฯ) 
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B.1.6  Data type 
 
ส่ิงน้ีจะระบุชุดของคา value ท่ีชัดเจนสําหรับการแสดงองคประกอบขอมูลอธิบาย เชน Integer, Real, 
String, DateTime และ Boolean attribute ชนิดขอมูลน้ันจะถูกใชเพ่ือระบุเอกลักษณขอมูลอธิบาย 
(metadata entities), แบบแผนตายตัว (stereotypes) และความสัมพันธขอมูลอธิบาย (metadata 
association)  
 
B.1.7  Domain 
 
สําหรับเอกลักษณ domain จะแสดงหมายเลขประจําบรรทัด (line number) ท่ีคลอบคลุมโดย
เอกลักษณน้ัน 
 
สําหรับองคประกอบขอมูลอธิบาย domain จะระบุคา value ท่ีไดรับการอนุญาต หรอืการใชของ free 
text “Free Text” แสดงไววาไมมีการจํากัดท่ีวางไวบนเน้ือหาของขอบเขตน้ัน รหัส integer-based 
ควรท่ีจะถูกใชเพ่ือแสดงคา value ของ domain ท่ีบรรจุไปดวย codelist  
 
B.2  การขยายออกขอมูลอธิบาย พจนานุกรมขอมูล (Metadata extension data dictionary) 
 
B.2.1  การขายออกของสภาพแวดลอมเครือขาย (Web environment extensions) 
 
B.2.1.1  Anchor 
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B.2.1.2  File name 

 
B.2.1.3 Mime file type 
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B.2.2  การขยายออกของความสามารถในการประยุกตใชทางวัฒนธรรมและภาษา (Cultural and 
linguistic adaptability extensions) 
B.2.2.1  Free text 

B.2.2.2  Locale container 
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B.2.3  มาตรฐานการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของขอมูล geospatial โดยโอนยายการขยายออก 
(Standard interchange of geospatial information by transfer extensions) 
 

B.2.3.1  Transfer aggregate 
 

 
 

B.2.3.2  Transfer dataset 
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B.2.3.3  Transfer file 
 

 
 
B.2.3.4  Catalogue 
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B.2.3.5  Catalogue item 
 
B.2.3.5.1  หนวยในการวัดและรายการ codelist (Unit of measure and codelist items) 
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B.2.3.5.2  CRS catalogue items 
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B.3  Codelist and enumerations 
 
B.3.1  MX_ScopeCode 
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ภาคผนวก C 
(informative) 

 
แหลงท่ีมาขอมูลอธิบายทางภูมิศาสตร XML 
(Geographic Metadata XML resources) 

 
C.1  แบบแผน XML ท่ีระบุเอาไวในรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี 
 
รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี อธิบายเน้ือหาของ XML namespace 6 ตัว 
โดยทั่วไปจะถูกระบุโดยการใชคํานําหนาดังตอไปน้ี: gco, gmd, gmx, gsr, gss และ gts คํานําหนา 
namespace แตละตัวเหลาน้ีจะถูกผนวกเขากับ http://www.isotc211.org/2005/ เพ่ือท่ีจะสรางตัวระบุ 
namespace สัมบูรณ แบบแผน XML มีสวนรวมกัน namespace แตละตัวเหลาน้ี ท่ีสามารถพบไดท่ี 
http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas รวมกับไดเรกทอร่ีดังตอไปน้ีและโครงสรางไฟล 
 
ไฟลท่ีทดแทน Geographic Common ภาษาท่ีขยายออกมากขึ้น หรือ http://www.isotc211.org/2005/ 
gco  น้ันถูกพบใน  http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas  ในไดเรกทอรี่  “gco”  และใน : 
basicTypes.xsd, gco.xsd และ gcoBase.xsd  
 
ไฟลท่ีทดแทน  Geographic  Metadata  ภาษาท่ีขยายออกมากขึ้น  หรือ  http://www.isotc211.org/ 
2005/gmd น้ันถูกพบใน http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas ในไดเรกทอร่ี “gmd” และใน 
: applicationSchema.xsd, avantfreeTexLxsd, citation.xsd, constraints.xsd, content.xsd, 
dataQuality.xsd, distribution.xsd, extent.xsd, freeText.xsd, gmd.xsd, identification.xsd, 
maintenance.xsd, metadataApplication.xsd, metadataEntity.xsd, metadataExtension.xsd, 
portrayalCatalogue.xsd, referenceSystem.xsd, และ spatialRepresentation.xsd 
 
ไฟลท่ีทดแทน Geographic Metadata XML Schema หรือ http://www.isotc211.org/2005/gmx น้ัน
ถูกพบใน http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas ในไดเรกทอร่ี  “gmx” และใน : 
catalogues.xsd, codelistltem.xsd, crsltem.xsd, extendedTypes.xsd, gmx.xsd, gmxUsage.xsd, และ 
uom Item .xsd 
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ไฟลท่ีทดแทน Geographic Spatial Referencing ภาษาท่ีขยายออกมากข้ึน หรือ 
http://www.isotc211.org/2005/gsr น้ันถูกพบใน http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas ในได
เรกทอร่ี “gsr” และใน : gsr.xsd และ spatialReferencing.xsd 
 
ไฟลท่ีทดแทน Geographic Spatial Schema ภาษาท่ีขยายออกมากข้ึน หรือ 
http://www.isotc211.org/2005/gss น้ันถูกพบใน http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas ในได
เรกทอร่ี “gss” และใน : geometry .xsd และ gss.xsd 
 
ไฟลท่ีทดแทน Geographic Temperal Schema ภาษาท่ีขยายออกมากข้ึน หรือ 
http://www.isotc211.org/2005/gts น้ันถูกพบใน http://www.iso.org/ittf/ISO_19139_Schemas ในได
เรกทอร่ี “gts” และใน : gts.xsd และ temporalObjects.xsd 
 
C.2  แบบแผน XML ท่ีอธิบายเอาไวภายนอกรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 

Specification) น้ี 
 
นอกเหนือจาก namespace ท่ีระบุเอาไวขางตนเหลาน้ัน รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ีจะใชประโยชนจาก Geographic Markup Language หรือ namespace 
http://www.opengis.net/gml เพ่ือท่ีจะบอกตําแหนงแบบแผน XML ท่ีเช่ือถือไดท่ีมีสวนรวมกับ 
namespace น้ี กรุณาอางถึงมาตรฐาน ISO 19136 รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical 
Specification) น้ีไดใชประโยชนจากภาษาเชื่อมโยง  xml หรือ  namespace 
http://www.w3.org/1999/xlink แบบแผน XML ท่ีมีสวนรวมกับ namespace ตัวน้ี และถูกใชโดย
รายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ีถูกอางอิงในมาตรฐาน ISO 19136 
 
C.3  แหลงท่ีมาเพิ่มเติม (Additional resources) 
 
เพ่ือบรรเทาการใชรายละเอียดทางดานเทคนิค (Technical Specification) น้ี ไฟล XML หลากหลาย
ไฟลน้ันมีใหดาวนโหลดในไดเรกทอรี่ “resources” ไฟลเหลาน้ันจะถูกจัดเปนประเภทของการ
สนับสนุนดังตอไปน้ี: Codelists, Coordinate, Reference Systems และ Units of Measure 
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ไฟล XML ท่ีสอดคลองกับการใชของ codelist ท่ีมีไวใหดาวนโหลดน้ัน ถูกพบอยูในไดเรกทอร่ี 
“codelist” ของ “resource” ไฟลเหลาน้ันคือ ML_gmxCodelists.xml (multi-lingual codelists) และ 
gmxCodelists.xml 
 
ไฟล XML ท่ีสอดคลองกับการใชของระบบการอางอิงท่ีสอดคลองกัน ท่ีมีไวใหดาวนโหลดน้ัน ถูก
พบอยูในไดเรกทอรี่ “csr” ของ “resource” ไฟลเหลาน้ันคือ ML_gmxCrs.xml (multi-lingual CRSs) 
และ gmxCrs.xml (standard CRSs) 
 
ไฟล XML ท่ีสอดคลองกับการใชของหนวยในการวัด ท่ีมีไวใหดาวนโหลดน้ัน ถูกพบอยูในไดเรก
ทอรี่ “uom” ของ “resource” ไฟลเหลาน้ันคือ ML_gmxUom.xml (multi-lingual UnitsOfMeasure) 
และ gmxUom.xml (standard UnitsOfMeasures) 
 
นอกจากน้ันยังมีไฟลตัวอยางขอมูลอธิบาย XML ท่ีบรรจุอยูในไดเรกทอร่ี “examples” ภายในไดเรก
ทอรี่ “resources” 
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ภาคผนวก D 
(informative) 

 

ตัวอยางในการติดตั้ง 
(Implementation examples) 

 

D.1  ตัวอยางขอมูลอธิบายท่ีเล็กท่ีสุด (Minimal metadata examples) 
 

เอกสารตัวอยาง XML ประกอบดวยองคประกอบท่ีเก่ียวกับคําส่ังเทาน้ัน จากมาตรฐาน ISO 19115 
และนํามาจากตัวอยางมาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก I.2 
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D.2  ตัวอยางขอมูลอธิบายหลัก (Core metadata example) 
 

เอกสารตัวอยาง XML ดังตอไปน้ี ประกอบไปดวยองคประกอบหลักท่ีระบุไวในมาตรฐาน ISO 
19115:2003 ตารางท่ี ก-3 ซ่ึงระบุไววา “การใชองคประกอบทางเลือกท่ีไดแนะนําไวนอกเหนือจาก
องคประกอบท่ีเก่ียวกับคําส่ัง จะเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติซ่ึงกันและกัน (interoperability) 
อนุญาติใหผูใชไดทําความเขาใจโดยปราศจากความกํากวมขอมูลทางภูมิศาสตร และขอมูลอธิบายท่ี
เก่ียวของ ท่ีจัดหาใหโดยทั้งผูผลิตและผูแทนจําหนาย” ขอมูลสําหรับตัวอยางเหลาน้ีถูกตั้งไวบน
พ้ืนฐานของตัวอยางในมาตรฐาน ISO 19115:2003 ภาคผนวก I.2 
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D.3  Vector Smart Map Level 0 
 
เอกสารตัวอยาง XML ดังตอไปน้ีประกอบไปดวยขอมูลอธิบายตัวอยางจากชุดขอมูล Vector Smart 
Map Level 0 ตัวอยางน้ีจะบรรจุภาพประกอบของการบรรจุ “by-ref” (ดูองคประกอบ XML ท่ีราะบุ
เอาไวใน ID00003 และ ID00009)  
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D.4  การจัดการของขอมูลอธิบายท่ีมีมากกวาสองภาษาขึ้นไป (Management of multilingual 
metadata) 

 

D.4.1  การจัดการของภาษาที่ กํ าหนดให อัติ โนมัติ  และการถอดความสถานที่ เ กิดเหตุ 
(Management of the default language and the translation locales) 

 

D.4.1.1  ภาษาท่ีกําหนดใหโดยอัตโนมัติ (The default language) 
 

ภาษาท่ีกําหนดใหอัตโนมัติของชุดขอมูลอธิบายน้ันถูกระบุเอาไวโดย property ของภาษา ของ 
MD_Metadata ขณะท่ี property characterSet น้ันระบุการเขารหัสตัวอักษรที่สอดคลองกัน และน่ีคือ 
instance ตัวอยางของ class MD_Metadata ท่ีอธิบายการใช property ท้ังสองตัวเอาไว 
 

 
 

D.4.1.2  ภาษาทางเลือกอ่ืน (Alternative language) 
 

แตละภาษาทางเลือกอื่นของขอมูลอธิบายของขอมูลอธิบายน้ัน ถูกอธิบายเอาไวผานทาง property 
แหลงกําเนิด (locale) ของ MD_Metadata ในตัวอยางดังตอไปน้ีขอมูลอธิบายบางตัวเหลาน้ีน้ันถูก
แปลไปเปนภาษาฝรั่งเศส 
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D.4.2  การจัดการของขอมูลอธิบายท่ีมีโดเมน free text (Management of metadata having a 

free text domain) 
 
D.4.2.1  การแปลท่ีฝงเขาไป (Embedded translation) 
 
องคประกอบขอมูลอธิบายใดๆที่มีโดเมน free text (เชน property นามธรรมของ 
MD_DataIdentification) เชนน้ันจึงสามารถท่ีจะยกตัวอยางประกอบแบบน้ี 
 

 
 

Attribute xsi:type ระบุเอาไววา ตัวอยางของ property นามธรรมอันน้ีน้ัน ไมไดถูกยกตัวอยาง
ประกอบผานทาง CharacterString งายๆ แตผานทาง free text มากกวา ผลลัพธก็คือวาองคประกอบ
จะบรรจุ สวนเพ่ิมเติมท่ีทําใหสัมบูรณPT_FreeText บรรจุไปดวยองคประกอบ textGroup หน่ึงตัว 
หรือมากกวาน้ัน (หน่ึงตัวตอการแปล) 
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D.4.2.2  การใชไฟลการแปล (Use of translation files) 
 

ในตัวอยางขางตน (ดู D.4.1.2) คําจํากัดความของ property แหลงกําเนิด (locale) น้ันจัดหามาใหโดย
คา value ท่ีบอกเปนนัยวาการแปลน้ันถูกฝงเขาไปกับขอมูลอธิบายภาษาท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ มัน
สามารถเปนไปไดท่ีจะเก็บสะสมการแปลที่สอดคลองกันกับถาษาท่ีใหเอาไวในไฟลการแปล โดย
การใช class PT_LocaleContainer ในกรณีเชนน้ี มันเปฯการงายกวาท่ีจะระบุถึงแหลงกําเนิด (locale) 
ภายในไฟลการแปล (เชน fr-fr.xml) และเพ่ือท่ีจะแสดงตัวอยางของ Property แหลงกําเนิด 
MD_Metadata โดยการอางอิง 

 

 
 

เน้ือหาของไฟล fr-fr.xml จะเปนแบบน้ี 
 

 
 

ตัวอยางท่ีมีมากกวาสองภาษาข้ึนไปของ property นามธรรมตอนน้ีติดตั้งการแปลโดยการอางอิงไป
ยังไฟลการแปล 
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D.4.3  การจัดกานของขอมูลอธิบายท่ีมีโดเมน codelist (Management of metadata having a 
codelist domain) 

 
การใชงานของขอมูลอธิบายท่ีมีโดเมน codelist น้ันต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการปรากฏตัวของรีจิสเตอร 
หรือ catalogue ของคําจาํกัดความ codelist การมีปฏิกริยาตอกันกับรีจิสเตอรน้ันเปนเรื่องของ Web 
Service ในกรณีน้ีจะไมมีการอธิบายรายละเอียดใดๆเพ่ิมเติม ในท่ีน้ีคือสวนหน่ึงท่ีดึงออกมาจากไฟล 
XML ท่ีบรรจุไปดวย catalogue codelist ท่ีอธิบายคําจํากัดความของโปรไฟลผูใชท่ีมีมากกวาสอง
ภาษาข้ึนไปของ codelist MD_ScopeCode 
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Property ขอมูลอธิบายท่ีใหไวจะมีโดเมน codelist ท่ีสามารถถูกยกตัวอยางในหลากหลายประเภท
ข้ึนอยูกับคา value ตัวจัดหาขอมูลอธิบายตองการท่ีจะแสดงไปยังผูใช เม่ือ catalogue codelist น้ันไม
สามารถเขาถึงได ในตัวอยางของ property hierarchyLevel ของ MD_Metadata น้ี คา value ของ
องคประกอบ XML น้ันถูกแสดงเอาไวในภาษาท่ีกําหนดใหอัตโนมัติของขอมูลอธิบาย (เชน 
ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 
น่ีเปนวิธีท่ีถูกแนะนํา แตมันก็สามารถเปนไปไดเชนกันท่ีจะแสดงคา value องคประกอบใน 
domainCode codeSpace หรือ code space ใดๆ ท่ีไมไดสอดคลองกับแหลงกําเนิดเฉพาะ (specific 
locale): 
 

 
 
ทางเลือกอีกทางนึงคือ เพ่ือท่ีจะแสดงคา value ของ code space (เชน fra) ท่ีสอดคลองกันกับหน่ึงใน 
code space ท่ีสนับสนุนโดย catalogue codelist (และชุดขอมูลอธิบาย!!!) 
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ความสัมพันธระหวางแหลงกําเนิดขอมูลอธิบาย และแหลงกําเนิด catalogue codelist น้ันหละหลวม: 
การเปรียบเทียบ property ไปยัง property (property-to-property)น้ันจําเปนเพ่ือท่ีจะรางภาษาท่ี
สนับสนุนโดยชุดขอมูลอธิบายและ catalogue codelist การจับคูท่ีสัมบูรณน้ันเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด แต
แหลงกําเนิดน้ันจะเขากันได แมวาการเขารหัสตัวอักษรน้ันจะแตกตางออกไป และอยางท่ีสองคือ ถา
ประเทศน้ันตางกัน (ในกรณีทายสุดน้ัน การจับคูท่ีดีท่ีสุดเกิดขึ้นโดยแหลงกําเนิดท่ีไมมีประเทศระบุ
เอาไว) 
 

D.4.4  การจัดการขององคประกอบขอมูลอธิบายท่ีถูกยกตัวอยาง (Management of enumerated 
metadata element) 

 

ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่มากกวาสองภาษาน้ันจัดไวใหสําหรับชนิดการยกตัวอยางประกอบ 
เพราะวารายการของคา value น้ันถูกจํากัดเอาไวโดยมาตรฐาน 
 

D.5  ตัวอยางในการใชของการขยายสภาพแวดลอมทางเครือขาย (Examples of use of web 
environment extensions) 

 

FileName, Anchor และ MimeFileType น้ันเหมาะสมกับ CharacterString ในทุกๆตัวอยางขางลางน้ี
ใชความสามารถอันน้ี เมื่อมีการยกตัวอยางการขยายออกของสภาพแวดลอมทางเครือขาย สําหรับ 
property ท่ีมีชนิด CharacterString ในมาตรฐาน ISO 19115  
 

การใชของชนิด FileName มีความสนใจโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ property FileName ของ 
MD_BrowseGraphic เพราะวามันจัดหาวิธีการเพ่ือ: 

- อางอิงไฟลทางกายภาพที่บรรจุการเรียกขอมูลกราฟฟคอยางชัดเจน 
- อธิบายช่ือท่ีเปนเหตุผลของการเรียกขอมูลไฟลกราฟฟคสําหรับผูใช 

 

 
 
การใชของชนิด MimeFileType มีความสนใจโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ property FileType ของ 
MD_BrowseGraphic ท่ีใหอนุญาติในการเก็บ MIME type ผานทางชนิด attribute XML และ
คําอธิบายของมันผานคา value ขององคประกอบ XML 
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ตัวอยางในการใชของ Anchor type คือ property SystemReferenceIdentifier ของ MD_Reference 
System  
 

 
 

เม่ือ property มีโดเมน free text ตัวอยาง Anchor ท่ีถูกแทนท่ีสามารถถูกยกตัวอยางดวยตัวสนับสนุน
ท่ีมีมากกวาสองภาษาข้ึนไป 
 

 
 

หมายเหตุ กลวิธีเดียวกันในการแปล property โดเมน free text สามารถท่ีจะประยุกตใชกับ 
FileName และ MimeFileType เพ่ือท่ีจะแปลช่ือไฟล หรือคา value ชนิดของไฟล 
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