




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑) กภช. ๑๙๑๐๓ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรประยุกต์ใช้ภำษำโครงร่ำงเชิงแนวคิด 
(Conceptual schema language) 

๒) กภช.๑๙๑๐๖ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมำตรฐำนโพรไฟล์ของภูมิสำรสนเทศ (Profiles) 
๓) กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงพ้ืนที่ (Spatial schema)  
๔) กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงเวลำ (Temporal schema) 
๕) กภช.๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ (Rules 

for application schema) 
๖) กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรเข้ำรหัส (Encoding) 
๗) กภช.๑๙๑๒๕-๒ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศรูปลักษณ์ทำงภูมิสำรสนเทศ(Simple feature 

access – Part ๒ : SQL option) 
๘) กภช.๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับแสดง

เส้นทำงและกำรน ำร่อง (Multimodal Routing and Navigation) 
๙) กภช.๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ (Procedures 

for registration of geographical information items)  
๑๐) กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงส ำหรับระบบส ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศที่ประกำศโดย

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑๐.๑) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๑ 
๑๐.๒) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
โครงเค้าร่างเชิงเวลา 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง โครงร่ำงเชิงเวลำ ก ำหนดขึ้นโดยอ้ำงอิง     
ISO19108 : 2002 Geographic information - Temporal schema โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบ   
ภูมิสำรสนเทศ “สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - โครงร่ำงเชิงเวลำ” ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ         
ภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ เป็นกำรก ำหนดแนวคิดมำตรฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรอธิบำยคุณลักษณะเชิงเวลำของ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์เมื่อใช้แสดงโลกจริงด้วยภำวะนำมธรรม คุณลักษณะเชิงเวลำของสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ครอบคลุมถึงข้อมูลลักษณะประจ ำของรูปลักษณ์ (feature attributes) กำรปฏิบัติกำรของ รูปลักษณ์ (feature 
operations) กำรอยู่ร่วมกันของรูปลักษณ์ (feature associations) และองค์ประกอบที่เป็นค ำอธิบำยข้อมูลซึ่ง
เป็นส่วนที่มีคุณค่ำส่วนหนึ่งของขอบเขตเชิงเวลำในชั้นข้อมูล 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพ่ือเป็นคู่มือส ำหรับ 
- กำรทดสอบ วิธีกำรทดสอบ เพ่ือให้ได้ตำมมำตรฐำนนี้ 
- อธิบำยคุณลักษณะเชิงเวลำของสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
- ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
- ผังเค้ำร่ำงกำรประยุกต์ส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูล (Application schemas for data transfer) 
- ผังเค้ำร่ำงกำรประยุกต์ส ำหรับข้อมูลที่มีกำรปฏิบัติกำร (Application schemas for data with 

Operations) 
- บัญชีรำยชื่อรูปลักษณ์, แคทตำล็อกรูปลักษณ ์(Feature catalogues) 
- คุณสมบัติจ ำเพำะขององค์ประกอบค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata element specifications) 
- ค ำอธิบำยข้อมูลส ำหรับชุดข้อมูล (Metadata for data sets) 

 

เป้ำหมำยของมำตรฐำนนี้ คือ ก ำหนดหลักกำรหรือแนวคิดในกำรจัดกำรข้อมูลเชิงเวลำของสำรสนเทศภูมิศำสตร์
อย่ำงเป็นระบบชัดเจนตำมสิ่งปรำกฏที่เกิดขึ้น ในโลกจริงทั้งกำรจัดเก็บในฐำนข้อมูลและกำรน ำไปประยุกต์ใช้กับ
รูปลักษณ์เชิงพื้นที่ในด้ำนที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงเวลำ 

 

 

 



มำตรฐำนนี้มีส่วนงำน หรือองค์กรที่สำมำรถใช้ได้ดังนี้ 
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง/องค์กร  กำรใช้งำน 

Developers of GIS products 
ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of GIS application systems 
ผู้พัฒนำระบบกำรประยุกต์ใช้ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Producers/ suppliers of geographic data 
ผู้ผลิตและจัดหำข้อมูล GIS 

 

Users of geographic data and GIS 
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาํรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

“Geographic information - Temporal schema” 
 
 
 
 
 

เสนอ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 
 

โดย 
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 

20 ตุลาคม 2552 

รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) 



ก 

 

คํานํา 

จากการสํารวจสถานภาพการพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ มาใชใน
ประเทศไทย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): สทอภ. 
พบวากลุมของมาตรฐานที่ เปนอุปสรรคในการใชงานมากที่ สุด  ไดแก  มาตรฐานดาน 
Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐาน และมาตรฐานที่เปนกรอบพื้นฐาน
ของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ 
ไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง และชวยใหการดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความกาวหนาไดรวดเร็วขึ้น สทอภ. จึงไดกําหนดนโยบายที่จะ
สงเสริมใหนักวิชาการในสาขาภูมิสารสนเทศไดทําความรูจักกับสาระของมาตรฐานทางดานนี้ให
มากยิ่งขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนมีโอกาสเขารวมจัดทํารางเอกสารมาตรฐานและกําหนดแนวทาง
ที่สามารถนําไปสูการประกาศใชอยางเปนทางการ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางสนับสนุนให
สามารถนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติอยางไดผลในที่สุด 

โครงการการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 เร่ือง  
ISO 19108: Geographic information – Temporal schema ถือเปนเรื่องหนึ่งที่สําคัญในการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ในการนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงไดมอบหมายใหสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชา
วิทยาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนหนวยงานดําเนินงานโครงการการศึกษาจัดทํา 
รางมาตรฐานดังกลาว รวมถึงการกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา เพื่อให
นักวิชาการในสาขาภูมิสารสนเทศทั้งระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน เกิดความรูความเขาใจใน
หลักการและการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมเหลานี้ จะสงผลใหการพัฒนามาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศเปนไปตามหลักการมาตรฐานสากลและเปนไปตามนโยบายของ สทอภ. ตอไป 

 
คณะที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญญา  สราภิรมย 
โชติภา  กุลรัตน 

ลัดดาวัลย  หมัน่นา 
สาธิต  แสงประดิษฐ 
เพ็ญประไพ  ภูทอง 
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FACT SHEET 
ISO 19108:2002 Geographic information – Temporal Schema 

 
1. ขอบเขตของมาตรฐาน 

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับผังเคารางเชิงเวลาฉบับนี้ กําหนดแนวคิดสําหรับการบรรยาย
คุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใหขึ้นอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปรับเปลี่ยนของขอมูลเชิงเวลาที่มีอยู ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑสําหรับการกําหนดขอมูล
ลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ การปฏิบัติการของรูปลักษณ การอยูรวมกันของรูปลักษณ 
และการกําหนดคุณลักษณะเชิงเวลาของคําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร เพราะวา
มาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของกับคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรจากโลกจริงที่ถูก
แสดงดวยภาวะนามธรรม จึงเนนหนักไปที่เวลาที่คงอยูในโลกจริง (valid time) มากกวาเวลาที่คงอยู
ในฐานขอมูล (transaction time) จึงกลาวไดวามาตรฐานฉบับนี้มีหนาที่กําหนดหลักการหรือแนวคิด
ในการจัดการขอมูลเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรอยางเปนระบบชัดเจนตามสิ่งปรากฏที่เกิดขึ้น
ในโลกจริงทั้งการจัดเก็บในฐานขอมูลและการนําไปประยุกตใชกับรูปลักษณเชิงพื้นที่ในดานที่
เกี่ยวของกับขอมูลเชิงเวลาอยางไดผลครอบคลุมทุกแงมุม 

2. เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เก่ียวของ 
1) ISO 31-1:1992, Quantities and units - Part 1: Space and time  
2) ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of 

certain other units  
3) ISO 8601:2000, Data elements and interchange formats - Information interchange - 

Representation of dates and times  
4) ISO/IEC 11404:1996, Information technology - Programming languages, their environments 

and system software interfaces - Language-independent data types 
5) ISO/TS 19103:-1), Geographic information - Conceptual schema language  
6) ISO 19107:-1), Geographic information - Spatial schema 
7) ISO 19109:-1), Geographic information - Rules for application schema 
8) ISO 19110:-1), Geographic information - Methodology for feature cataloguing 
9) ISO 19111:-1), Geographic information - Spatial referencing by coordinates 
10) ISO 19115:-1), Geographic information - Metadata 
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3.  การไดมาตรฐานตาม ISO 19108:2002 
การไดมาตรฐานตามมาตรฐานสากลฉบับนี้จะมีรายการที่ใชทดสอบซึ่งขึ้นอยูกับธรรมชาติ

สําหรับแตละประเภทของการไดมาตรฐาน ในรายการทดสอบจะระบุถึงวัตถุประสงคของการ
ทดสอบและวิธีการทดสอบ การไดมาตรฐานในฉบับนี้มีอยู 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ผังเคารางการประยุกตสําหรับการถายโอนขอมูล (Application schemas for data transfer) 
2) ผังเคารางการประยุกตสําหรับขอมูลที่มีการปฏิบัติการ (Application schemas for data with 

operations) 
3) บัญชีรายช่ือรูปลักษณ, แคทตาล็อกรูปลักษณ (Feature catalogues) 
4) คุณสมบัติจําเพาะขององคประกอบคําอธิบายขอมูล (Metadata element specifications) 
5) คําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูล (Metadata for data sets) 

4.  การบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของรูปลักษณ 
ขอมูลเวลาจะเปนมิติหนึ่งเชนเดียวกับมิติตางๆ ในเชิงพื้นที่ และการเคลื่อนที่ในมิติของเวลา

ไปขางหนาเสมอ ขอมูลคุณลักษณะเชิงเวลาของรูปลักษณประกอบดวย 3 สวน ไดแก ปฐมฐาน
รูปทรงเรขาคณิต (TM_GeometricPrimitive) ที่ใชกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา ปฐมฐานโทโปโลยี 
(TM_TopologicalPrimitive) ที่ใชกําหนดความตอเนื่องของเวลา และกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี 
(TM_TopologicalComplex) ซ่ึงเปนการรวมกลุมของปฐมฐานโทโปโลยีที่เชื่อมตอกันอยู (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 – วัตถุเชิงเวลา (Temporal objects) 
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ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวย คลาส TM_Instant และ TM_Period โดยคลาส
แรกไมมีมิติเปนขอมูลแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลา คลาสหลังเปนคาบเวลามีหนึ่งมิติ เทียบไดกับเสน
ในขอมูลปริภูมิ ตําแหนงในเวลาของคาบเวลาอธิบายไดดวยจุดตําแหนงเชิงเวลาของจุดเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุด ความยาวนานจะเทากับระยะเวลาระหวางจุดตําแหนงเชิงเวลาทั้งสองจุดนั้น ดวยเหตุนี้ 
จึงสามารถกําหนดคลาส TM_Order ใหมีการปฏิบัติการสําหรับหาความสัมพันธเชิงตําแหนงทาง
เวลา (temporal relative position) ของปฐมฐานตางๆ ได ตัวอยางของความสัมพันธเหลานี้ เชน Before 
(เกิดกอน) Equals (เกิดพรอมกัน) After (เกิดภายหลัง) การบอกถึงความยาวนานและระยะหางของเวลา
บอกได 2 แบบ ไดแก หนวยเวลาหลายหนวยผสมกัน เชน ยาวนานเปนเวลา 2 ป 2 วัน 2 ช่ัวโมง กับอีก 
15 นาที เปนตน และที่มีหนวยเวลาหนวยเดียวเชน 7 milliseconds (7 x 10-3 second) 

ปฐมฐานโทโปโลยี เปนสารสนเทศเกี่ยวกับความตอเนื่องที่ชัดเจนของวัตถุในหวงเวลา และ
ในขณะเดียวกันก็จะเปนสารสนเทศเกี่ยวกับการลําดับของวัตถุในหวงเวลา โดยไมบงถึงจุดตําแหนง
เชิงเวลา แบงไดเปน 2 คลาส ไดแก TM_Node และ TM_Edge 

กลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี เปนชุดปฐมฐานเชิงโทโปโลยีที่เชื่อมตอกัน โดยเชื่อมตอกัน
แบบเชิงเสน  (linear) หรือไมเชิงเสน  (non-linear) ก็ได แบบแรกเปนแบบที่ทุกๆ TM_Node 
นอกเหนือจากอันแรกและอันสุดทายจะเชื่อมตออยูกับสอง TM_Edges เทานั้น ในแบบที่สอง 
TM_Node หนึ่งๆ จะเปนทั้ง startNode หรือ endNode สําหรับ TM_Edge ที่มีมากกวาหนึ่ง 

5.  ระบบอางอิงเชิงเวลา 
ระบบอางอิงเชิงเวลาพื้นฐานมี 3 ประเภท ไดแก ปฎิทิน (calendar) ซ่ึงใชรวมกับนาฬิกา 

(clock) ระบบพิกัดเชิงเวลา (temporal coordinate systems) และระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ 
(ordinal temporal refrence systems) 

ปฏิทิน คือ ระบบอางอิงที่บอกถึงหลักเกณฑสําหรับกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีความ
ละเอียดถึงเปนวัน (day) นาฬิกาจะบอกถึงการกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวันมีหนวย
เปนชั่วโมง นาที และวินาที ใน ISO 8601ไดกําหนดใหใชปฏิทินเกรกรอเรียน (Gregorian calendar) 
และเวลาใน 24 ช่ัวโมง ตามทองถ่ิน หรือพิกัดเวลาสากล (UTC) ปฏิทินและเวลาที่ใชอางอิง
โดยทั่วไปจะใชวันที่แบบจูเลียนเนื่องจากวันแบบจูเลียนมีจุดเริ่มตนเร็วกวาปฏิทินใดๆ 

ระบบพิกัดเชิงเวลา ยืนอยูบนหลักการของสเกลแบบชวงตอเนื่อง (continuous interval 
scale) เหตุการณตางๆ ที่มีการบันทึกในระบบพิกัดเชิงเวลาที่แตกตางกันทําใหการคํานวณระยะหาง
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ระหวางจุดตําแหนงเวลาเปนเรื่องยุงยาก ระบบพิกัดเชิงเวลาจึงถูกนํามาใชเพื่อทําการแปลงขอมูล
เวลาดังกลาวใหเทียบเคียงกันได 

ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบนี้ใชกับขอมูลที่บอกเวลาใน
เชิงสัมพัทธไดมากกวาการบอกความยาวนานที่เปนจํานวนตัวเลขสัมบูรณ เชน ขอมูลเวลาทาง 
ดานธรณีวิทยาและโบราณคดี 

6.  การบรรยายจุดตําแหนงเชิงเวลา (Temporal position) 
การระบุจุดตําแหนงเชิงเวลามี 4 แนวทางหลัก 
1) ระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในปฏิทิน มีขอมูลลักษณะประจํา ไดแก ช่ือของปฏิทินที่ซ่ึง

วันที่ (date) อางถึง และการกําหนดลําดับของเลขจํานวนเต็มเชิงบวก วันที่ในปฏิทินเกรกอเรียนจะ
ประกอบขึ้นดวยคาของป เดือน และวัน เชน 19990903 เปนการระบุถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่เปน
วันที่ 3 ของเดือนที่ 9 ของป 1999 เปนตน 

2) ระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวัน เปนตัวเลขเชิงบวกลําดับตางๆ ตัวอยางเชน ใน
เวลาแบบ 24 ช่ัวโมง ลําดับ 22, 15, 30.5 จะระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาเปน 30.5 วินาที หลังจากการ
เร่ิมตนไปแลวเปนนาทีที่ 15 ของชั่วโมงที่ 22 โดยแสดงใหมีรูปแบบ 221530.5 

3) ระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบพิกัดเชิงเวลา เปนขอมูลตัวเลขแสดงระยะหางจาก
จุดตั้งตนของสเกลที่ใช ซ่ึงสเกลดังกลาวอยูรวมกับระบบพิกัดเชิงเวลา เชน ระบบการนับวันแบบจู
เลียน ซ่ึงเปนระบบพิกัดเชิงเวลาที่มีจุดเริ่มตนที่เวลาเที่ยงวันของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปกอน
คริสตศักราช ในปฏิทินจูเล่ียน หมายเลขประจําวันของจูเล่ียนจะมีคาเปนเลขจํานวนเต็ม วันที่แบบจู
เล่ียนจะมีคาเปนทศนิยมเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 

4) ระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ ที่ระบุถึงศักราช
หรือมหายุค ยุคหรือสมัยที่จุดเวลากําเนิด มหายุค ยุคหรือสมัยเหลานี้เปนระบบอางอิงที่มีลําดับ 

7.  ขอมูลเชิงเวลากับสารสนเทศภูมิศาสตร  
ขอมูลเชิงเวลาเกี่ยวของกับสารสนเทศภูมิศาสตรหรืออีกนัยหนึ่งคือเกี่ยวของกับแบบจําลอง

ตางๆ ของรูปลักษณ ดังนี้ ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ การปฏิบัติการดานเวลาของ
รูปลักษณ การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณและ องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา 

ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ คุณลักษณะเชิงเวลาแบบสถิตมีอยู 2 ชนิด คือ 
เหตุการณ (events) และสถานการณ (states) เหตุการณจะเปนการกระทําที่เกิดขึ้น ณ จุดเวลาหนึ่ง 
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เปนชวงสั้นๆ เมื่อเทียบกับรายละเอียดของสเกลที่ใชวัด สวนสถานการณจะเปนชนิดขอมูลที่อยูใน
รูปคาบเวลา 

การปฏิบัติการดานเวลาของรูปลักษณ เปนการคํานวณระยะหาง ความยาวนานและบอกถึง
ความสัมพันธกอนหลังของสถานการณได 

การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณ มีอยูสองกรณี โดยการกรณีแรกจะเปนการอยูรวมกัน
เชิงเวลาแบบสามัญ  เชน การอยูรวมกันของอาคารตางๆ ที่มีวันที่เร่ิมกอสรางเปนของตัวเองทําให
ทราบวาอาคารใดสรางกอน สรางพรอมกัน หรือสรางภายหลังอาคารใด กรณีที่สองเปนการอยู
รวมกันแบบมีลําดับตอเนื่องของรูปลักษณ มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณไปตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง 
การสืบตอของรูปลักษณมี 3 ชนิด คือ การแทนที่รูปลักษณ (feature substitution) การแบงตัว
รูปลักษณ (feature division) และการหลอมรวมรูปลักษณ (feature fusion) 

องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา เปนคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาที่บรรยายคุณลักษณะ 
เชิงเวลาของรูปลักษณที่เปนเหตุการณ(event) ช่ือและคําจํากัดความของคําอธิบายขอมูลจะเปนกรณี
ตัวอยางของคลาส TM_Instant หรือหนึ่งในรูปแบบของคลาส TM_TemporalPosition และจะเปน
คลาส TM_Period เมื่อคุณลักษณะเชิงเวลาของรูปลักษณเปนสถานการณ(state) ระบบอางอิงเชิงเวลาที่
ใชในคําอธิบายขอมูลมักจะเปนปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากลหรือถาเปนอยางอื่นจะตอง
ระบุไวในคําจํากัดความ 

8.  การประยุกตใชขอมูลเชิงเวลา 
ไดทําการสํารวจการใชกรอบงานมาตรฐาน ISO 19108:2002 กับขอมูลเชิงเวลาที่ใชกับ

สารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก ขอมูลเชิงเวลาในสารสเทศภูมิศาสตร
ดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ธรณีวิทยา และโบราณสถาน จากการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 
19108:2002 พบวาหนวยงานภายในประเทศยังไมมีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19108:2002 
ดังนั้น จึงไดทําการเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาในสารสนเทศภูมิศาสตรที่ไดจากการสํารวจ
หนวยงานตางๆกับมาตรฐาน ISO 19108:2002 สําหรับหนวยงานตางประเทศพบวามีการ
ประยุกตใชผังเคารางตามมาตรฐาน ISO 19108:2002 อยูบางแตยังไมแพรหลาย  

การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาในสารสนเทศภูมิศาสตรที่สํารวจไดจากหนวยงานตางๆ กับ
กรอบมาตรฐาน ISO 19108:2002 เปนการดําเนินการใหครอบคลุมคุณสมบัติตางๆ ของการตรวจวัด
ดานเวลา โดยระบุวาคุณสมบัติการตรวจวัดดานเวลาคืออะไร อยูรวมกับรูปลักษณเชิงพื้นที่แบบจุด 
หรือเสน หรือรูปปด มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาและปฐมฐานโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ
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ใด ใชระบบอางอิงเชิงเวลาแบบใด เชน แบบปฏิทินและเวลา แบบระบบพิกัดเชิงเวลา หรือระบบ
อางอิงเวลาเชิงลําดับ เปนตน การบรรยายตําแหนงเชิงเวลาใชแบบใด เชน ระบุเปน ป เดือน วันและ
เวลา หรือใชการนับวันแบบจูเลียน หรือระบบในเชิงสัมพัทธแบบเรียงลําดับ ขอมูลลักษณะประจํา
เชิงเวลาของรูปลักษณเปนแบบใด มีการปฏิบัติการเชิงเวลาเปนแบบใด มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของ
รูปลักษณเปนแบบใด และมีคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาระบุไวหรือไม  

 
9. ประโยชนและความสําคญัของมาตรฐานที่มีตอภาคสวนตางๆ 
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รวมตลอดถึงขอมูลทางดานธรณีวิทยาที่มีรายละเอียดสวนใหญอยูในระดับหลายหมื่นปจนถึงหลาย
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บทนํา 1 

 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552           โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal schema 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
  การศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ไดรับการตอบสนอง

จากกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพการพัฒนาและ 

การนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากล ในประเทศไทย โดย

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พบวา กลุมของผูใชมี 

การรับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐาน

ที่มีความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, Coordinate System และ 

Data Dictionary นอกจากนี้ ยังพบวากลุมของมาตรฐานที่เปนอุปสรรคในการใชงานมากที่สุด ไดแก 

มาตรฐานดาน Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานที่เปน

กรอบพื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานระบบ 

ภูมิสารสนเทศที่ผานมา มีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ ISO 19115: Metadata,  

ISO 19113: Quality principles, ISO 19114: Quality evaluation procedure นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน

อีกจํานวนหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมการเสนอเพื่อใหมีการพิจารณาประกาศเปน

มาตรฐานของประเทศ 

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551 สทอภ. 

ใหความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึงเปน

มาตรฐานในกลุมที่เปนพื้นฐานของมาตรฐานอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงาน

มาตรฐาน โดยการศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล  หรือ ISO/TC211 ซ่ึงจะ

ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งสรางความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบ

พื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสู 

การปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของ

ประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วข้ึน  
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สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดําเนินงานโครงการพัฒนา

มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ระบบภูมิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อ

สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสรุปผลการศึกษาและ

จัดทําเปนคูมือมาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใช

มาตรฐาน โดยใหมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขาอบรมใน

หลักการและเนื้อหา ตลอดจนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได  

สําหรับโครงการนี้จะไดนําเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 Geographic Information-

Temporal Schema (International Organization for Standardization, 2002) มาทําการศึกษาเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามหลักการและเหตุผลของโครงการ  

 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1   เพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ISO/TC211 ใหเปนไปตามนโยบายของ สทอภ. 

1.2.2  เพื่อสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Temporal schema 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่มีการอางถึงใน Normative references 

1.2.3  เพื่อจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” ฉบับ

ภาษาไทย รวมทั้งการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets และเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการ

อบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อใชในการอบรม/เผยแพร และทําความเขาใจในหลักการ

และเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.2.4  เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 
1.3  เปาหมายของโครงการ 

1.3.1  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานดาน Temporal schema เพื่อการนํา
มาตรฐานมาประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
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1.3.2  จัดทําเนือ้หามาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” ฉบับ
ภาษาไทย เพื่อเปนพื้นฐานในการประยกุตใชสําหรับประเทศไทย 

1.3.3  จัดทําเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อทําความ
เขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.3.4  ประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงานตางๆ 
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินงานโครงการ คณะที่ปรึกษาจะดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานที่
กําหนดไวในขอกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา 
รางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ เร่ือง ISO 19108: Geographic information – Temporal schema 
ดังตอไปนี้ 

1.4.1  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19108: 2002 
และการสรุปเนื้อหาของมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางถึงใน Normative references ของ  
ISO 19108 เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเนื้อหามาตรฐานดาน Temporal schema 

1.4.2  สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Temporal schema ที่มีการใชงาน
ในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ 

1.4.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการ
จัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทย เพื่อความเขาใจในมาตรฐาน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 
50 คน 

1.4.4  จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ที่อธิบายสั้นๆ แตไดใจความของเนื้อหาของ
มาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร ใหรูจัก
มาตรฐานในระดับทั่วไป 

1.4.5  จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” เปน

ภาษาไทยซึ่งมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาท่ี

สะทอนลักษณะของมาตรฐานเดิมที่สุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพื่อประกอบในการพิจารณา

ประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทย 
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1.4.6   จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐานที่มี

รายละเอียดของหลักสูตร เพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหาจน

สามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

1.4.7  จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวนไม

นอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

1.4.8 เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง โดยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ทาง สทอภ. จะแจงใหทราบกําหนดการประชุม และที่ปรึกษาแจงการเขา

รวมประชุม พรอมยอมรับการมอบงานในการติดตามและการสรุปผลการประชุมสงให สทอภ. 

ภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการประชุม 

 
1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
1.6  คณะที่ปรึกษา 

คณะที่ปรึกษาประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการรับรูจาก
ระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการ
เรียนการสอน หรือการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และวิจัย ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือที่
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 ป สรุปในตารางที่ 1-1  

1.7  โครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานฉบับสมบูรณเปนการศึกษามาตรฐาน ISO 19108 และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

พรอมทั้งผลการสํารวจและรวบรวมรูปแบบการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลาในระบบภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทยและตางประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
มาตรฐาน ISO 19108 โดยในรายงานฉบับนี้มีโครงสรางของรายงานทั้งหมด 7 บท ดังนี้ 

เอกสารสรุปยอระดับ Fact sheet  เปนการสรุปยอสาระสําคัญของเนื้อหามาตรฐาน ISO 
19108 – Temporal schema ใหกระชับและเขาใจงายยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 1  บทนํา เปนการกลาวถึงรายละเอียดของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ คณะที่ปรึกษา และโครงสรางของรายงาน
ฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 1-1 คณะที่ปรึกษา (รายช่ือ ตําแหนง และหนาทีค่วามรับผิดชอบ) 

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

แผนการดําเนินงานในโครงการ รวมท้ังการศึกษาและจัดทําเอกสาร
มาตรฐาน การสํารวจขอมูล ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานของ
คณะทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

ผศ.ดร. สุวิทย อองสมหวัง ที่ปรึกษาโครงการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําดานการดําเนิน
โครงการและดานวิชาการ 

นายสาธิต แสงประดิษฐ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐานและการจัดทําตนรางเอกสารมาตรฐาน  

นางสาวโชติภา กุลรัตน นักศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐานและการจัดทําตนรางเอกสารมาตรฐาน 

นางสาวลัดดาวัลย หมั่นนา นักศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนงผูวิจัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการสํารวจขอมูลภาคสนาม  

นางสาวเพ็ญประไพ  ภูทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหนง ผูประสานงานโครงการ 
 

บทท่ี 2  ขั้นตอนในการดําเนินงาน เนื้อหาในบทนี้จะเปนการอธิบายถึงแผนการดําเนินงาน
โดยแสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
พรอมทั้งระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Gant chart  

บทท่ี 3  การศึกษามาตรฐาน ISO 19108 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการอธิบายเพิ่มเติมพรอม
ยกตัวอยางในบางหัวขอของมาตรฐาน ISO 19108 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
ยังคงโครงสรางเดิมของเอกสารมาตรฐาน  

บทท่ี 4  การศึกษามาตรฐานที่เก่ียวของ เนื้อหาในบทนี้จะเปนการรวบรวมเนื้อหาในสวนที่
เกี่ยวของกับการอางอิงระหวางมาตรฐานซึ่ง ไดแก การอางอิงที่มาตรฐาน ISO 19108 มีตอ
มาตรฐานอื่นๆ และการอางอิงของมาตรฐานอื่นมีตอมาตรฐาน ISO 19108  
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บทท่ี 5  ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19108 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอ
รายงาน ซ่ึงครอบคลุมผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดาน temporal schema ในระบบ
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ และทําการเปรียบเทียบระบบภูมิสารสนเทศตางๆ 
ที่สํารวจไดกับกรอบที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 รวมถึงผลการ
สํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการที่ดําเนินงานดานการจําแนกระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อนําผลที่ได
รับมาใชเปนขอมูลพื้นฐานและตัวอยางสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํา
มาตรฐานนี้ไปใชงาน หรือเสนอแนะแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคต
สําหรับประเทศไทย 
 บทท่ี 6  หลักสูตรสําหรับการอบรมมาตรฐาน ISO 19108 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอ
การจัดทําหัวขอของหลักสูตร กรอบเวลาที่ใชและเอกสารประกอบการอบรมในระดับผูปฏิบัติและ
ผูใชมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรเพียงพอใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน
หลักการและเนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

บทท่ี 7 ผลการประชุม เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการรวมประชุม 28th Plenary meeting 
of ISO/TC211 ประเทศนอรเวย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนาภายในประเทศ
ไทย 

ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19108:2002 Geographic information – Temporal schema 
(ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

ภาคผนวก ข  มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19108 
ภาคผนวก ค  มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO 19108:2002 
ภาคผนวก ง  แบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา มาตรฐานผังเคารางเชิงเวลา  
ภาคผนวก จ  อภิธานศัพท (Glossary) 
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บทที่ 2 
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 
 
 ในการดําเนินงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 
เร่ือง ISO 19108: Geographic information – Temporal schema ตามกรอบขอกําหนดขอบเขตงาน 
(TOR) มีแผนการดําเนินงานที่ประกอบดวยกิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน ดังนี้ 
 
2.1  การจัดทําแผนและรวบรวมเอกสารมาตรฐาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามกิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน ไดทําการรวบรวม
เอกสารมาตรฐานหลักของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO 19108: 
Geographic information – Temporal schema ฉบับลาสุดที่เผยแพรในเว็บไซตของ ISO และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19108 
 
2.2  การศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน 

2.2.1  การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ISO 19108 
การศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO 19108 Geographic 

Information – Temporal schema เพื่อนํามาใชเปนกรอบสําหรับการสํารวจและรวบรวมขอมูลระบบ
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ที่มีการใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐาน
ดาน Temporal schema มีรายละเอียดที่จะทําการศึกษาครอบคลุมหัวขอหลัก ดังตอไปนี้ 

1) ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 
2) การไดมาตรฐาน (Conformance)  
3) เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative references) 
4) คําศัพท คํานิยาม และคํายอ (Terms, definitions, and abbreviations) 
5) ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีแงมุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอมลู 

เชิงเวลา (Conceptual schema for temporal aspects of geographic information) 
6) ภาคผนวก (Annex) 
7) บรรณานุกรม (Bibliography) 
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2.2.2  มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 
ทําการศึกษามาตรฐานที่อางถึงใน ISO 19108 ทั้งที่เปนเอกสารมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 

(Normative references) เอกสารมาตรฐานที่กลาวอางถึงโดยทั่วไปและมาตรฐานอื่นๆ ที่อางถึง 
ISO 19108 รวมถึงเอกสารวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเนนทําการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐาน ISO 19108 ที่กําลังศึกษาอยู เพื่อเปนการชวยใหเขาใจในความหมายของขอกําหนดใน
มาตรฐานไดดียิ่งขึ้น 

2.2.3  แปลและเรียบเรียง ISO 19108 เปนภาษาไทย 
ทําการแปลความหมายและเรียบเรียงเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 โดยจะแปลแบบถอดความ

ใหครบถวนทุกหัวขอตามโครงสรางของเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารมาตรฐาน 
 
2.3  การรวบรวมรูปแบบการใชงานและขอเสนอแนะ 

จัดทํากรอบแนวคิดในรูปแบบของ check list เพื่อใชในการสํารวจและรวบรวมขอมูล
รูปแบบการใชงานดาน Temporal schema ในระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ 
ตามกรอบสาระของเอกสารมาตรฐาน เพื่อนําผลที่ไดมาใชจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
นํามาตรฐานดานนี้ไปใชงาน หรือเสนอแนะแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใชงานใน
อนาคตสําหรับประเทศไทย ตลอดจนการนําผลที่ไดรับมานําเสนอเปนแบบอยางในการประชุม
สัมนา เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหาของมาตรฐานไดดี
ยิ่งขึ้น การศึกษาสํารวจรูปแบบการใชงานแบงเปน 2 กรณี ดังตอไปนี้ 

2.3.1  การสํารวจและรวบรวมรูปแบบการใชงานในประเทศไทย 
ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดาน Temporal schema ในระบบภูมิสารสนเทศ

ของประเทศไทย อาศัยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานและการสัมภาษณผูรับผิดชอบงานที่มีการใชงาน
หรือการอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Temporal schema หรือที่เกี่ยวของ โดยทําการออกแบบ
สํารวจและสอบถามใหครอบคลุมสาระตามเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 หนวยงานเปาหมายที่จะ
ทําการสํารวจควรมีภารกิจหลักที่ครอบคลุมการรวบรวมและจัดทําขอมูลเปนแผนที่หรือช้ันขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงมีขอมูลเชิงเวลาเปนองคประกอบหนึ่งของขอมูลหลัก และมีการจัดทําและ
จัดเก็บเปนฐานขอมูลอยางตอเนื่อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมศิลปากร กรมชลประทาน กรมอุทก
ศาสตรทหารเรือ เปนตน 
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2.3.2  การสํารวจและรวบรวมรูปแบบการใชงานในตางประเทศ 
ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดาน Temporal schema ในระบบภูมิสารสนเทศ

ของตางประเทศ อาศัยการสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จากหนวยงานที่มีการใชงาน
หรือการอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Temporal schema หนวยงานเปาหมายที่จะทําการสํารวจควร
มีภารกิจหลักที่ครอบคลุมการรวบรวมและจัดทําขอมูลเปนแผนที่หรือช้ันขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซ่ึงมีขอมูลเชิงเวลาเปนองคประกอบหนึ่งของขอมูลหลัก และมีการจัดทําและจัดเก็บเปน
ฐานขอมูลอยางตอเนื่อง อาทิ หนวยงานทางดาน Geological survey ของประเทศตางๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปนตน ซ่ึงครอบคลุมขอมูลดานธรณีวิทยา อากาศ อุทกวิทยาและขอมูล
คุณภาพน้ําตามเวลา เปนตน 

2.3.3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไปใชงาน 
จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 ไปจัดทําเปน 

รางเอกสารมาตรฐานและใชงานภายในประเทศ ภายหลังจากที่ทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
เนื้อหาตามโครงสรางของมาตรฐานที่กําลังศึกษาอยูกับรูปแบบการทํางานและจัดการขอมูลเชิงเวลา
แบบตางๆ ที่ทําการสํารวจและรวบรวมไดจากหนวยงานหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 
2.4  การจัดทํา Fact Sheets 

2.4.1  จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ที่อธิบายสั้นๆ แตไดใจความของเนื้อหาของ
มาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพรใหรูจัก
มาตรฐานในระดับทั่วไป 

2.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนา 
 2.5.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 19108: 2002 Temporal schema  
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทย เพื่อ
ความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไม
นอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 50 คน 
 2.5.2  การประชุมสัมมนา (Seminar) มาตรฐาน ISO 19108: 2002 Temporal schema เพื่อ
นําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุม
ไมนอยกวา 120 คน 
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 2.5.3  การประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) ที่ปรึกษาตอง
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนา
มาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง โดยทางที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของ  

2.6  การจัดทํารายงานผลการศึกษา 
การจัดทํารายงานผลการศึกษา มีรายละเอียดการดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานใน

ขอกําหนดโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 เร่ือง ISO 19108: 
Geographic information – Temporal schema แบงตามงวดงาน สรุปไดดังตอไปนี้ 

2.6.1  รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) สาระหลักของรายงานฉบับเบื้องตน 
ประกอบดวย 

1)  แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
2)  รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
3)  ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
4)  รายช่ือคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
2.6.2  รายงานฉบับกลาง (Interim Report) สาระหลักของรายงานฉบับกลาง ประกอบดวย 
1)  ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่

เกี่ยวของกับ Temporal schema 
 2)  ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Temporal schema ที่มีการใช
งานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ 
 3)  เนื้อหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 

4)  แผนงานและรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดที่ 3 
2.6.3  รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  รายงานหลักของรางรายงานฉบับ

สมบูรณ ประกอบดวย  
 1)  แกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวของกับ Temporal schema  
 2)  แกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Temporal 
schema ที่มีการใชงานของตางประเทศและในประเทศไทย 
 3) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐานจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 
 4)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
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 5)  หลักสูตรและเอกสารเนื้อหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ที่มี
รายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหาของ
มาตรฐาน เพื่อใหสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.6 ของ
ขอกําหนดโครงการ) 
 6) สรุปเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Temporal schema” ตามขอบเขตการ
ดําเนินงานขอ 4.4 ของขอกําหนดโครงการ ในลักษณะของการสรุปยอในระดับ Fact Sheets และ
โครงรางมาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.5 ของขอกําหนดโครงการ เพื่อที่จะใชจัดพิมพ
เปนรูปเลมสําหรับเปนเอกสารใชในการเผยแพร 

2.6.4  การจัดประชุมสัมมนา และรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) รายงานหลักของ
รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวย  
 1)  จัดประชุมสัมมนา เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม  
 2)  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ที่เพิ่มเติมผลการจัดประชุมสัมมนาและการ
รวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม รวมท้ังการแกไขปรับปรุงเนื้อหาตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ จํานวน 150 ชุด (ในเบื้องตนการสงรายงานตามกําหนดระยะเวลา จัดสงจํานวน 5 ชุด 
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณากอน และภายหลังผานการพิจารณาแลวจึงจัดทําตามจํานวนที่กาํหนด) 
 3)  Digital file ของเอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
  3.1)  เอกสารรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) ซ่ึงมีการจัดเรียงหนา
เหมือนรายงานฉบับสมบูรณทุกประการ 
  3.2)  เอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ ของรายงานฉบับสมบูรณ  
 2.6.5  จัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) 
ที่ไดรับมอบหมายงานในการติดตามและสรุปผลการประชุมสงให สทอภ. ภายใน 20 วัน หลังจาก
ส้ินสุดการประชุม 
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2.7  แผนการดาํเนินงานของกิจกรรมหลัก 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานในโครงการของแตละกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง แสดงไว
ในตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 แผนการดําเนินงาน: กิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
เดือน 

ผลผลิต 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การจัดทําแผนดําเนินงานและการ
รวบรวมเอกสารมาตรฐาน 

          รายงานฉบับเบื้องตน 

2. การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
มาตรฐาน 

          - Fact Sheets ISO 19108 
-ISO 19108 ฉบับภาษาไทย 

3. การสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบการใช
งาน 

          - ผลการสํารวจและรวบรวม 
วิเคราะห เนื้อหาและรูปแบบ
เกี่ยวกับ Temporal schema 
- รายงานฉบับกลาง 

4. การจัดทํารายงานผลการศึกษา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
สัมมนา 

 รายงานผลการศึกษา 
(งานงวดที่ 3) 

          - รางมาตรฐาน ISO 19108 
- หลักสูตร/เอกสารฝกอบรม 
- รางรายงานฉบับสมบูรณ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติ 
(1 วัน) 

      
* 

   - ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมสัมมนา 
(1 วัน) 

        
* 

 - ผลการประชุมสัมมนา 

 รายงานผลการศึกษา 
(งานงวดที่ 4) 

          - มาตรฐาน ISO 19108 
- รายงานฉบับสมบูรณ 
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บทที่ 3 
การศึกษามาตรฐาน ISO 19108:2002 

 
 

3.1  การรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจมาตรฐาน ISO 19108:2002 
 ในบทนี้จะนําเนื้อหาในมาตรฐาน ISO 19108:2002 บางหัวขอมาขยายความและใหตัวอยาง
เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ดังนั้น จะยังคงหมายเลขกํากับหัวขอไว และหากหัวขอใดมีเนื้อหา
คงเดิมโดยไมไดทําการขยายความก็จะขอใหดูในภาคผนวก ก อนึ่ง เพื่อปองกันความสับสนระหวาง
หัวขอประจําบท และหัวขอในเนื้อหามาตรฐาน ISO 19108:2002 จึงไดทําการขีดเสนใตหัวขอ
ประจําบท 

1  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดแนวคิดสําหรับการบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อใชสําหรับการสับเปลี่ยนขอมูลเชิงเวลาใหเปนไปตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู การบรรยายนี้มุงไปที่การบัญญัติหลักเกณฑสําหรับกําหนดขอมูลลักษณะประจํา
ดานเวลาของรูปลักษณภูมิศาสตร ขอมูลเชิงเวลากับการปฏิบัติการของรูปลักษณ ขอมูลเชิงเวลากับ
การอยูรวมกันของรูปลักษณ และการกําหนดองคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาที่เกี่ยวกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลเวลาที่กลาวถึงในมาตรฐานสากลฉบับนี้เนนหนักไปที่เวลาที่คงอยูใน
โลกจริง (valid time) มากกวาเวลาที่คงอยูในฐานขอมูล (transaction time) เนื่องจากขอมูลดังกลาว
เปนคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรจากโลกจริงที่แสดงดวยภาวะนามธรรม  

การบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรเปนการกําหนดผังเคารางเชิงเวลาซึ่ง
ประกอบไปดวย 3 สวนที่สําคัญไดแก 1) การอธิบายถึงขอมูลเชิงเวลาของวัตถุเชิงเวลา (temporal 
object) ที่จะกลาวถึงรูปทรงเรขาคณิตและโทโปโลยีของวัตถุเชิงเวลาซึ่งเปนขอมูลมิติหนึ่งโดยอีก  
3 มิติเปนของขอมูลเชิงพื้นที่ 2) การพัฒนาระบบอางอิงเชิงเวลาเพื่อใชแสดงขอมูลเชิงเวลาจะแยกได
เปน 3 ประเภท ไดแก ปฏิทินและนาฬิกา ระบบพิกัดเชิงเวลา และระบบอางอิงเชิงเวลาแบบ
เรียงลําดับ 3) การระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตรซ่ึงมักจะใชระบบอางอิงที่
เปนการผสมผสานของปฏิทินเกรกอเรียนกับพิกัดเวลาสากลหรือระบบอางอิงเชิงเวลาชนิดอื่นก็ได 
รายละเอียดเหลานี้จะไดรับการขยายความตอไป 
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2  การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 

ดูในภาคผนวก ก 

3  เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ (Normative references) 

ดูในภาคผนวก ค และในภาคผนวก ง ซ่ึงจะกลาวถึงเนื้อหาทั่วไปโดยสรุปของมาตรฐานสากลที่
ไดรับการอางถึงจากมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

4  คําศัพท คํานิยาม และคํายอ (Term, definition and abbreviated terms) 

4.1  คําศัพท และคํานิยาม (Terms and definitions) 

ดูในภาคผนวก ก ยกเวนคําศัพทและคํานิยามตอไปนี้ซ่ึงจะไดอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.1.23 
โหนด, จุดตอ (node) 
ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีที่ไรมิติ [ISO 19107] 

ขอสังเกต  ขอบเขตของหนึ่งโหนดเปนชุดขอมูลที่วางเปลา หมายถึงวา โหนดจะเปนแตเพียงจุด ซึ่งไมมี
มิติใดๆ เชน ความยาวหรือพ้ืนที่หรือรูปตันปรากฏอยู ดังนั้นโหนดจึงไมมีขอบเขต  

4.1.31 
ระบบพิกัดเชิงเวลา (temporal coordinate system) 
ระบบอางอิงเชิงเวลาที่ขึ้นอยูกับสเกลแบบชวงซ่ึงระยะหางถูกวัดไดดวยหนวยเวลาโดดๆ ควบซอน
กันอยู ในที่นี้หนวยเวลาโดดๆ (single unit) หมายถึง ป เดือน วัน ช่ัวโมง นาที และวินาที ดังนั้นการ
บอกขอมูลเชิงเวลาแบบชวงจึงเปนการบอกเวลาแบบสมบูรณ (absolute time) ของเหตุการณ เชน 
ระบุวาเหตุการณหนึ่ง ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดใชเวลาทั้งสิ้น 1 ป 2 เดือน 3 วันกับอีก  5 ช่ัวโมง เปน
ตน หนวยเวลาโดดๆ ที่ควบซอนกันอยูนี้หมายถึงวาในหนวยเวลาหนึ่งปจะมีหนวยเวลาของเดือนอยู
ภายใน เชนเดียวกับในหนวยเวลาของเดือนจะมีหนวยเวลาของวันอยูภายใน เปนเชนนี้เร่ือยไป
จนถึงหนวยเวลาที่เปนวินาที 

4.2  คํายอ (Abbreviated terms) 

ดูในภาคผนวก ก 
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5  ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตร  
(Conceptual schema for temporal aspects of geographic information) 

5.1  โครงสรางของผังเคาราง (Structure of the schema) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2  รูปทรงเรขาคณิตของเวลา (Geometry of Time) 

5.2.1 เวลาเปนมิติหนึ่ง (Time as a dimension) 

ขอมูลเวลามีเพียงมิติเดียว เหมือนขอมูลเชิงเสนของขอมูลปริภูมิ ขอมูลเวลาเปนขอมูลที่มีทั้งรูปทรง
เรขาคณิตและโทโปโลยี  คาที่ใชกําหนดขอมูลเวลาจะตองเปนไปตามระบบอางอิงเชิงเวลาที่
กําหนดขึ้นเชน ปฏิทินเกรกอเรียนบอกเวลาที่มีรายละเอียดถึงระดับและใชพิกัดเวลาสากลบอกเวลา
ที่มีรายละเอียดมากกวาหนึ่งวันหรือมีรายละเอียดเปนชั่วโมง นาทีและวินาที ตามเวลาสากล 
ระยะหางของเวลาสามารถวัดได การเคลื่อนที่ในมิติของเวลาจะไปขางหนาเสมอ แตเวลาจะถูกวัด
ไดในสองทิศทางจากจุดตําแหนงหนึ่งๆ 

ขอสังเกต  แมวาเวลาจะมีทั้งรูปทรงเรขาคณิตและโทโปโลยีในระดับเชิงแนวคิดเสมอ แตในการบรรยาย
ขอมูลเวลาก็เปนไดที่ในบางครั้งอาจจะตองการบรรยายเวลาเฉพาะดานรูปทรงเรขาคณิตหรือโทโปโลยีเพียงอยาง
เดียว 

สเกล (scale) ที่ใชในการวัดเวลามีอยู 2 แบบ คือ สเกลเชิงลําดับ (ordinal) และสเกลแบบชวง 
(interval) สเกลเชิงลําดับจะกําหนดใหสารสนเทศมีจุดตําแหนงในเวลาเปนแบบสัมพัทธ คือบอกให
ทราบไดวาเกิดกอน เกิดหลังหรือเกิดพรอมกันแตไมชัดเจนออกมาเปนความยาวนานหรือระยะหาง
ที่เปนตัวเลขแนนอน ในขณะที่สเกลแบบชวงจะเปนการวัดอยูบนหลักเกณฑของความยาวนานของ
เวลาซึ่งเปนตัวเลขชัดเจน 

5.2.2  วัตถุเชิงเวลา (Temporal objects) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.3  ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitives) 

5.2.3.1  คลาสปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitive classes) 
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ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตสองแบบในมิติเชิงเวลาคือจุดเวลา (instant) และคาบเวลา (period) ปฐมฐาน
เหลานี้ถูกกําหนดในแนววิเคราะหสําหรับกรณีที่มีการวัดเวลาดวยสเกลแบบชวง และในแนว
เปรียบเทียบสําหรับกรณีที่มีการวัดเวลาดวยสเกลเชิงลําดับ  TM_GeometricPrimitive เปนคลาส
สภาวะนามธรรมที่มีสองคลาสยอย  TM_Instant ใชแสดงจุดเวลา และ TM_Period ใชแสดง
คาบเวลา (ภาพที่ 3 – ดูในภาคผนวก ก)โดยในการนําขอมูลจากคลาส TM_GeometricPrimitive มา
ใชงานจะตองผานตัวเชื่อมตอ(interface) เชน คลาส TM_Order มีตัวเชื่อมตอสําหรับการปฏิบัติการ
ที่ใชหาตําแหนงความสัมพันธของตําแหนงเชิงเวลาของคลาส  TM_Primitive ไดหรือคลาส 
TM_Seperation จะมีตัวเชื่อมตอสําหรับการปฏิบัติการที่ใชคํานวณหาระยะหาง(distance) ระหวาง
สองวัตถุเชิงเวลาของคลาส  TM_Primitive และใชในการคํานวณหาความยาวนาน(length) ของวัตถุ
เชิงเวลาเพียงวัตถุเดียวของคลาส TM_Primitive ซ่ึงมีขอมูลลักษณะประจําระบุถึงจุดตั้งตนและ
จุดสิ้นสุด 

5.2.3.2  TM_Instant 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.3.3  TM_Period 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.3.4  TM_Order 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.3.5  TM_RelativePosition  

หัวขอ a), b), c) ดูในภาคผนวก ก  

d) ถาทั้ง TM_Primitive ของทั้งสองเหตุการณเปน TM_Periods  การปฏิบัติการจะสงคืนคาสําหรับ 
TM_RelativePosition ตามนี้: 

Return (สงคืน): If (ถา): 
Before (ส้ินสุดกอน)  self.end.position < other.begin.position 
Meets (ส้ินสุดเมื่อเร่ิมตน)  self.end.position = other.begin.position 



การศึกษามาตรฐาน ISO 19108:2002   17 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552                             โครงการศึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
  Geographic information – Temporal Schema 

Overlaps (เหล่ือมกันโดยเริ่มตนกอน) self.begin.position < other.begin.position AND 
self.end.position > other.begin.position AND 
self.end.position < other.end.position (เหตกุารณ
แรกเริ่มตนกอนและสิ้นสุดหลังจากที่เหตกุารณที่
สองเริ่มตนแลว แตเหตุการณแรกจะสิ้นสดุกอน
เหตุการณที่สอง) 

Begins (เร่ิมตนพรอมกันโดยสิ้นสุดกอน) self.begin.position = other.begin.position AND 
self.end.position < other.end.position (เหตกุารณ
ทั้งสองเริ่มตนพรอมกันและเหตุการณแรกสิ้นสุด
กอน) 

BegunBy (เร่ิมตนพรอมกันและสิ้นสุดภายหลัง)  self.begin.position = other.begin.position 
AND self.end.position > other.end.position 
(เหตกุารณทั้งสองเริ่มตนพรอมกันและเหตกุารณ
แรกสิ้นสุดภายหลัง) 

During (อยูในระหวาง)  self.begin.position > other.begin.position AND 
self.end.position < other.end.position (เหตกุารณ
แรกเริ่มตนทหีลังและสิ้นสุดกอนเหตกุารณที่สอง) 

Contains (ครอบคลุม)  self.begin.position < other.begin.position AND 
self.end.position > other.end.position (เหตกุารณ
แรกเริ่มตนกอนและสิ้นสุดภายหลังเหตกุารณที่
สอง) 

Equals (เร่ิมตนและสิ้นสุดพรอมกัน)  self.begin.position = other.begin.position AND 
self.end = other.end.position 

OverlappedBy (เหล่ือมกันโดยเริ่มตนและสิ้นสุดภายหลัง)  self.begin.position > 
other.begin.position AND self.begin.position < 
other.end.position AND self.end.position > 
other.end.position (เร่ิมตนภายหลังและเริ่มตนกอน
การสิ้นสุด และสิ้นสุดภายหลัง) 

Ends (เร่ิมตนภายหลังและสิน้สุดพรอมกนั) self.begin.position > other.begin.position AND 
self.end.position = other.end.position (เหตกุารณ
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แรกเริ่มตนภายหลังเหตกุารณที่สองและสิน้สุด
พรอมกัน) 

EndedBy (เร่ิมตนกอนและสิน้สุดพรอมกัน)  self.begin.position < other.begin.position AND 
self.end.position = other.end.position (เหตกุารณ
แรกเริ่มตนกอนเหตกุารณทีส่องและสิ้นสุดพรอม
กัน) 

MetBy (เร่ิมตนเมื่อส้ินสุด)  self.begin.position = other.end.position 
After (เร่ิมตนภายหลังสิ้นสุด)  self.begin.position > other.end.position 

การปฏิบัติการจะละเวน ถาคาอินพุทใดๆ ของ TM_TemporalPosition  เปนเหตุการณที่ยังไมส้ินสุด 

5.2.3.6  TM_Separation 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.3.7  TM_Duration 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4  วัตถุท่ีมีโทโปโลยีเชิงเวลา (Temporal topological objects) 

5.2.4.1  บทนํา 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.2  TM_TopologicalPrimitive 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.3  TM_Node 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.4  TM_Edge 

ดูในภาคผนวก ก 
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5.2.4.5  TM_TopologicalComplex 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.6  กราฟเชิงเสนและไมเชิงเสน (Linear and non-linear graphs) 

5.2.4.6.1  กราฟไมเชิงเสน (Non-linear graph) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.6.2  กราฟเชิงเสน (Linear graph) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.2.4.7  TM_Order 

ดูในภาคผนวก ก 

5.3 ระบบอางอิงเชิงเวลา (Temporal reference systems) 

5.3.1 ประเภทของระบบอางอิงเชิงเวลา (Types of temporal reference systems) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.3.2 ปฏิทินและนาฬิกา (Calendars and clocks) 

ดูในภาคผนวก ก 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 
ปฏิทิน (calendar) และนาฬิกา (clock) ทั้งสองอยางตั้งอยูบนพื้นฐานของสเกลแบบชวง (interval 
scale) โดยปฏิทิน คือ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบวิยุต (discrete temporal reference system) ที่บอกถึง
หลักเกณฑสําหรับกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีความละเอียดถึงเปนวัน (day) นาฬิกาจะบอกถึง
หลักเกณฑใชสําหรับกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวันมีหนวยเปนชั่วโมง นาที และวินาที 
ใน ISO 8601ไดกําหนดใหใชปฏิทินเกรกรอเรียน (Gregorian calendar) และเวลาใน 24 ช่ัวโมง ตาม
ทองถ่ิน หรือพิกัดเวลาสากล (UTC) สําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใช
อาจแตกตางไปจากนี้ ตามความเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงานแตละดานของสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร แตจะตองมีการนิยามแตละคุณลักษณะเชิงเวลาถึงระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใช ในปฏิทินแต
ละแบบจะมีการนับจํานวนปที่สัมพันธกับวันที่ของเหตุการณอางอิงที่ใชกําหนดปฏิทินศักราช 
(calendar era) เหตุการณอางอิงเหลานี้ หมายถึงตํานานหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร จึง
ไดกําหนดจุดตําแหนงของสเกลพื้นฐานของปฏิทินศักราชเอาไว โดยอาจใชวันที่ของเหตุการณ
อางอิงเปนจุดกําเนิดของสเกลก็ได และควรระบุวาศักราชนี้มีจุดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด โดย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของศักราชมักจะกําหนดเปนวันที่แบบจูเล่ียน ปฏิทินและเวลาที่ใชอางอิง
โดยทั่วไปจะใชวันที่แบบจูเลียนเนื่องจากวันแบบจูเลียนมีจุดเริ่มตนเร็วกวาปฏิทินใดๆ (ระบบนับ
จํานวนวันแบบจูเลียน เปนระบบพิกัดเชิงเวลาที่มีจุดเริ่มตนที่เวลาเที่ยงวันของวันที่ 1 มกราคม 4713 
ปกอนคริสตศักราชในปฏิทินจูเล่ียน หมายเลขประจําวันของจูเล่ียนจะมีคาเปนเลขจํานวนเต็ม วันที่
แบบจูเล่ียนมีคาเปนทศนิยมเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น) ดังนั้นตัวเชื่อมตอที่มีความสัมพันธ
พื้นฐานระหวางปฏิทินแบบจูเลียนกับปฏิทินแบบอื่นสําหรับใชในการแปลงวันที่กลับไปมาระหวาง
ปฏิทินจูเลียนกับปฏิทินแบบอื่นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทําใหสามารถเทียบสัมพันธเหตุการณตางๆ ที่มี
ขอมูลเวลาปรากฏอยูในปฏิทินหลากหลายรูปแบบได สําหรับนาฬิกาที่ใชบงบอกเวลาควรมีการ
ปฏิบัติการที่ใชในการแปลงผันคาเวลาจากนาฬิการะบบใดๆไปเปนเวลาใน 24 ช่ัวโมงตามทองถ่ิน
หรือพิกัดเวลาสากล หรือแปลงผันจากเวลาใน 24 ช่ัวโมงตามทองถ่ินหรือพิกัดเวลาสากลไปเปน
เวลาตามนาฬิการะบบอื่นได 

5.3.3 ระบบพิกัดเชิงเวลา (Temporal coordinate systems) 

ดูในภาคผนวก ก 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

ระบบพิกัดเชิงเวลา ยืนอยูบนหลักการของสเกลแบบชวงตอเนื่อง (continuous interval scale) 
เหตุการณตางๆ ที่มีการบันทึกในระบบพิกัดเชิงเวลาที่แตกตางกันทําใหการคํานวณระยะหาง
ระหวางจุดตําแหนงเวลาเปนเรื่องยุงยาก ระบบพิกัดเชิงเวลาจึงถูกนํามาใชเพื่อทําการแปลงขอมูล
เวลาดังกลาวใหเทียบเคียงกันได โดยคลาส TM_CoordinateSystem จะทําหนาที่รับเอาคาพิกัด
ภายในระบบพิกัดเชงิเวลาระบบหนึ่งมาแปลงและสงคืนคา DateTime ซ่ึงเทียบไดกับคาพิกัดเวลาใน
ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian calendar) และพิกัดเวลาสากล (UTC) หรือรับเอาคา DateTime ใน
ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian calendar) และพิกัดเวลาสากล (UTC) มาแปลงแลวสงคืนคาซึ่งเทียบ
ไดกับระบบพิกัดเชิงเวลาของระบบนั้นๆ 
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5.3.4 ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (Ordinal temporal reference systems) 

ดูในภาคผนวก ก 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบนี้ใชกับขอมูลที่บอกเวลาใน 
เชิงสัมพัทธไดมากกวาการบอกความยาวนานที่เปนจํานวนตัวเลขสัมบูรณ เชน ขอมูลเวลาทาง 
ดานธรณีวิทยาและโบราณคดี ซ่ึงสามารถสรางการเรียงลําดับของเหตุการณขึ้นมาไดอยางชัดเจน 
แตไมสามารถตรวจสอบความยาวนานของชวงเวลาระหวางเหตุการณไดแมนยํา ระบบอางอิง 
เชิงเวลาแบบเรียงลําดับ จะประกอบไปดวยชุดของมหายุคเชิงลําดับ (ordinal era) ซ่ึงภายในแตละ
มหายุคจะมีชุดลําดับของยุคอยูดวยก็ได แตละมหายุคและยุคจะบอกถึงจุดตั้งตนและจุดสิ้นสุดของ
มันโดยมีรายละเอียดของหนวยเวลาที่ถูกตัดทอนใหเหมาะสมกับระดับรายละเอียดของเหตุการณ 

5.4 การกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา (Temporal position) 

5.4.1 บทนํา (Introduction) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.4.2 TM_Position 

ดูในภาคผนวก ก 

5.4.3 TM_TemporalPosition 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

การระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่ใชขอมูลตามแบบของระบบอางอิงเชิงเวลาชนิดตางๆ ระบบอางอิงที่
มักจะใชกับสารสนเทศภูมิศาสตรเปนการผสมผสานของปฏิทินเกรกอเรียนกับพิกัดเวลาสากล สวน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดชนิดขอมูลที่ใชระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาในระบบอางอิงเชิงเวลาอื่นๆ 
ดวย การระบุจุดตําแหนงเชิงเวลามี 4 แนวทางหลัก หรือประกอบไปดวย 4 คลาสหลัก ไดแก 
TM_CalDate, TM_CIockTime, TM_Coordinate, และ TM_OrdinalPosition 

5.4.4 Position referenced to calendar and clock (จุดตําแหนงเวลาที่อางอิงกับปฏิทินและนาฬิกา) 

5.4.4.1 วันท่ีของปฏิทิน (Calendar date) 
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ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

TM_CalDate เปนขอมูลชนิดที่ใชสําหรับระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในปฏิทิน โดยมีขอมูล
ลักษณะประจําอยูสองอยาง ไดแก ช่ือของปฏิทินแสดงยุคที่ซ่ึงวันที่ (date) อางถึง และ กําหนด
ลําดับของเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ซ่ึงสําหรับวันที่ในปฏิทินเกรกอเรียนแลวจะประกอบขึ้นเปนคา
ของป เดือน และวัน เชน 19990903 เปนการระบุถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่เปนวันที่ 3 ของเดือนที่ 9 
ของป 1999 เปนตน 

5.4.4.2 เวลาของนาฬิกา (Clock time) 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

TM_ClockTime เปนขอมูลชนิดที่ใชสําหรับระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวัน ใชรวมกับ
คลาส TM_CalDate ในกรณีขอมูลเวลายาวนานมากกวาจํานวนชั่วโมงในหนึ่งวัน ขอมูลแบบนี้อาจ
ใชระบุถึงเวลาของการเกิดเหตุการณที่มีคาบอุบัติซํ้าทุกวัน คลาส TM_CIockTime มีหนึ่งขอมูล
ลักษณะประจําที่เปนตัวเลขเชิงบวกลําดับตางๆ ตัวเลขทั้งหมดยกเวนตัวเลขสุดทายในลําดับจะตอง
เปนเลขจํานวนเต็ม ตัวเลขตัวสุดทายอาจเปนเลขจํานวนเต็มหรือจํานวนจริง ตัวอยางเชน ในโมเด็ม
เวลาแบบ 24 ช่ัวโมง ลําดับ 22, 15, 30.5 จะระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาเปน 30.5 วินาที หลังจากการ
เร่ิมตนไปแลวเปนนาทีที่ 15 ของชั่วโมงที่ 22 โดยไดแสดงไวใน ISO 8601 ใหมีรูปแบบ 221530.5 

5.4.4.3 วันท่ีในปฏิทินกับเวลาตามนาฬิกา (Calendar date with clock time) 

สามารถนําคลาส TM_CalDate และคลาส TM_ClockTime มาใชรวมกันเพื่อที่จะกําหนดชนิด
ขอมูลสําหรับระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดสั้นกวาหนึ่งวันก็ได 

5.4.5 จุดตําแหนงเวลาที่อางอิงระบบพิกัดเชิงเวลา (Position referenced to a temporal 
coordinate system)  

5.4.5.1 TM_Coordinate 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

TM_Coordinate เปนขอมูลชนิดที่ใชระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบพิกัดเชิงเวลา โดยที่
คลาสนี้มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจําเปนขอมูลตัวเลขแสดงระยะหางจากจุดตั้งตนของสเกลที่ใช
แสดงชวงเวลา ซ่ึงสเกลดังกลาวอยูรวมกับระบบพิกัดเชิงเวลา 
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5.4.5.2 Julian date 

ดูในภาคผนวก ก 

5.4.6 จุดตําแหนงท่ีอางอิงระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (Position referenced to an 
ordinal temporal reference system) 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

TM_OrdinalPosition เปนขอมูลชนิดที่ใชสําหรับการระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิง
เชิงเวลาแบบเรียงลําดับ โดยที่คลาสนี้มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจําที่ระบุถึงมหายุค ยุคหรือสมัยที่ 
จุดเวลากําเนิด มหายุค ยุคหรือสมัยเหลานี้เปนระบบอางอิงที่มีลําดับ 

5.5 เวลาและองคประกอบของสารสนเทศภูมิศาสตร (Time and components of geographic 
information) 

5.5.1 คุณลักษณะเชิงเวลาขององคประกอบสารสนเทศภูมิศาสตร (Temporal aspects of 
geographic information components) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.5.2 ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature attributes) 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ เปนการบรรยายคุณลักษณะดานเวลาของรูปลักษณ โดย
คุณลักษณะเชิงเวลาแบบสถิตมีอยู 2 ชนิด คือ เหตุการณ (events) และสถานการณ (states) เหตุการณจะ
เปนการกระทําที่เกิดขึ้น ณ จุดเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดเปนชวงเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับรายละเอียดของสเกล
ที่ใชวัด จึงถูกระบุวาเปนจุดเวลาจุดหนึ่งเทานั้น และชนิดของขอมูลแสดงไดดวยคลาส TM_Instant, 
TM_Node หรือ TM_TemporalPosition อยางใดอยางหนึ่ง สวนสถานการณจะเปนชนิดขอมูลที่อยูใน
รูปคาบเวลาแสดงไดดวยคลาส TM_Period หรือคลาส TM_Edge อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางการใช
ขอมูลเวลาเปนขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณแสดงในภาพที่ 3-1 ซ่ึงเปนผังเคารางการประยุกต
ของอาคาร (Building) ที่แสดงการใช UML คลาส TM_GeometricPrimitive เปนชนิดของรูปลักษณ 
โดยมีขอมูลลักษณะประจําที่เรียกวา dateOfConstruction ซ่ึงมีคาของขอมูลเปนแบบ TM_Instant และ
ขอมูลลักษณะประจําเรียกวา periodOfOccupancy ซ่ึงมีคาของขอมูลเปนแบบ TM_Period ขอมูล
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ลักษณะประจํานี้สามารถยกระดับใหเปน UML คลาสได โดยคลาส periodOfOccupancy จะบอกถึง 
วันเวลา (DateTime) ของการเริ่มตนและสิ้นสุด และในคลาสนี้ยังมีการปฏิบัติการรวมอยูดวย 

 
     ท่ีมา: ISO 19108, Annex B, Figure B.2 

ภาพที ่3-1  TM_GeometricPrimitives เปนขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณดานเวลา 

จากที่กลาวขางตน TM_GeometricPrimitive และ TM_TopologicalPrimitive สามารถใชแสดง
ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแลว อีกตัวอยางหนึ่งที่ใช TM_TopologicalComplex 
แสดงขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ เชน ประวัติศาสตรของที่ตั้งโบราณคดีแหงหนึ่ง
มักจะถูกบรรยายดวยชุดของคาบเวลา (ยุค) ในชวงที่ที่ตั้งโบราณคดีแหงนั้นถูกยึดครองหรือไมถูกยึด
ครองโดยกลุมชนวัฒนธรรมบางกลุม ประวัติศาสตรของรูปลักษณ ArchaeologicalSite สามารถ
บรรยายเปน TM_ToplogicalComplex ดวยคลาส SiteHistory ซ่ึงเปนที่รวมของ OccupancyIntervals 
(ชวงเวลาที่ถูกยึดครองโดยกลุมชนวัฒนธรรมบางกลุม) โดยทุกๆ OccupancyIntervals เปนคลาสชนิด
หนึ่งของ TM_Edge 

นอกจากนี้ ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณอาจมีเหตุการณหรือสถานการณที่อาจจะเกิด
ซํ้าที่จุดเวลาตางๆ ได เชน ในพื้นที่หนึ่งๆ อาจมีการปลูกพืชไรชนิดตางๆ แบบหมุนเวียน หรือมี 
การอุบัติซํ้าเปนวัฏจักร จึงสามารถระบุชนิดของพืชไร วันเวลาที่มีการปลูกพืชไรเปนครั้งแรกในพื้นที่ 
คาบเวลาระหวางการปลูกพืชไรแตละรอบและจํานวนของการเกิดซ้ํา (ใน Cardinality) ไวในขอมูล
ลักษณะประจําได 
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5.5.3 การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature operations) 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

การปฏิบัติการของรูปลักษณ ดังแสดงในภาพที่ 3-1 คลาส periodOfOccupancy จะมีการปฏิบัติการ
ที่เปนการคํานวณระยะหาง ความยาวนานและบอกถึงความสัมพันธกอนหลังของสถานการณได อีก
ตัวอยางหนึ่งของการปฏิบัติการ เชน ชนิดของรูปลักษณ Roadintersection เปนคลาสแสดงการไหล
ของการจราจรผานทางแยกซึ่งบรรยายไดโดยใชการปฏิบัติการในรูปของ UML คือ TrafficFlow 
(tMin: Integer, tmax: Integer, time: TM_ClockTime): Integer ซ่ึงบอกถึงเวลาที่มีการไหลของ
จราจรต่ําที่สุดและสูงที่สุด 

5.5.4 เวลาและการอยูรวมกันของรูปลักษณ (Time and feature associations) 

5.5.4.1 ตําแหนงสัมพัทธเชิงเวลาของการอยูรวมกันของรูปลักษณ (Temporal aspects of feature 
associations) 
ดูในภาคผนวก ก 

5.5.4.2 การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature associations) 

ในหัวขอนี้สามารถอธิบายสรุปเพื่อใหเขาใจไดงายดังตอไปนี้ 

การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณ การอยูรวมกันของรูปลักษณที่เกี่ยวของกับเวลาโดยทั่วไปมีอยู
สองกรณี โดยการกรณีแรกจะเปนการอยูรวมกันเชิงเวลาแบบสามัญ  เชน การอยูรวมกันของอาคาร
ตางๆ ที่มี dateOfConstruction เปน TM_Instant.position ของปที่สรางแตกตางกัน การอยูรวมกันใน
ลักษณะนี้ และดวยการปฏิบัติการ relativePosition เชิงเวลาทําใหทราบไดวา อาคารใดสรางกอน 
สรางพรอมกัน หรือสรางภายหลังอาคารใด กรณีที่สองเปนการอยูรวมกันแบบมีลําดับตอเนื่องของ
รูปลักษณ (feature succession) มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณไปตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงบนโลก  
การสืบตอของรูปลักษณมี 3 ชนิด คือ การแทนที่รูปลักษณ (feature substitution) การแบงตัวรูปลักษณ 
(feature division) และการหลอมรวมรูปลักษณ (feature fusion) การแทนที่รูปลักษณเปนการแทนที่
รูปลักษณเดิมดวยรูปลักษณซ่ึงอาจเปนชนิดเดียวกันหรือตางกันก็ได ซ่ึงเปนการสรางการอยูรวมกัน
แบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one) ระหวางสองรูปลักษณ เชน การแทนที่พื้นที่ปาดวยที่จอดรถ เปนตน 
การแบงตัวรูปลักษณจะเกิดขึ้นเมื่อรูปลักษณแบงตัวออกเปนสองหรือมากกวาของรูปลักษณชนิด
เดียวกัน ซ่ึงเปนการสรางการอยูรวมกันของรูปลักษณแบบหนึ่งถึงไมจํากัดจํานวน (one-to-many) 
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เชน การสรางรั้วกั้นที่ดินหนึ่งผืนใหเปนสองผืนหรือมากกวา เปนตน การหลอมรวมรูปลักษณเปน
การรวมรูปลักษณตั้งแตสองหรือมากกวาของรูปลักษณชนิดเดียวกัน ซ่ึงในกรณีนี้ จะสรางการอยู
รวมกันระหวางรูปลักษณแบบไมจํากัดจํานวนตอหนึ่ง (many-to-one) เชน การแผวถางพื้นที่ปาใน
สวนที่อยูใกลกับทุงหญาเลี้ยงสัตวและถูกนํามารวมเขากับทุงหญาเล้ียงสัตวเดิม เปนตน 

5.5.4.3 คุณลักษณะเชิงเวลาของการอยูรวมกันของรูปลักษณ (Temporal characteristics of 
feature associations) 

ดูในภาคผนวก ก 

5.5.5 องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา (Temporal metadata elements) 

ดูในภาคผนวก ก 
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บทที่ 4 
การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 
 
4.1 มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19108:2002 

เนื่องจากเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ มีการอางถึงเนื้อหาของมาตรฐานฉบับอื่นหลายฉบับจึง
ไดทําการรวบรวมสาระในเอกสาร ISO ฉบับอื่นที่ถูกอางถึง โดยระบุหนา หัวขอ และรูปที่อางถึง 
พรอมดวยคําอธิบายไวในภาคผนวก ข อยางไรก็ตาม เอกสารมาตรฐานแตละฉบับจะมีโครงสราง
เนื้อหาในสวนที่ เฉพาะเจาะจงในตัวเอง และสวนที่ เกี่ยวของกับมาตรฐานอื่น ในที่นี้จึงทํา 
การรวบรวมมาตรฐานที่ไดรับการอางถึงเหลานี้พรอมทั้งบทสรุปของโครงสรางเนื้อหาในมาตรฐาน 
เพื่อชวยทําใหเขาใจเนื้อหาไดครอบคลุมครบถวนมากขึ้น บทสรุปในแตละมาตรฐานมีดังตอไปนี้ 

4.1.1 ISO 31-1:1992 Quantities and units – Part 1: Space and time 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุช่ือ สัญลักษณ และนิยาม ทั้งหมด 21 หนวยวัด ใหกับปริภูมิ 

(space) และเวลา (time) รวมถึงปจจัยที่ใชสําหรับการแปลงผัน (conversion) เมื่อตองการ ใน Annex A 

ของมาตรฐานฉบับนี้ ระบุถึงหนวยวัดบนพื้นฐานของฟุต ปอนด และวินาที และหนวยวัดอื่นๆ ใน 

Annex B ของมาตรฐานฉบับนี้ระบุถึง หนวยวัดอื่นๆ สําหรับสารสนเทศที่ไมใชหนวยวัดในระบบ

เมตริก (non-SI units) โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับปจจัยสําหรับการแปลงผัน 

4.1.2 ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and 
of certain other units 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้บรรยายถึง 1) หนวยวัดในระบบเมตริก (SI units)  2) แนะนําถึงตัว

คูณทศนิยมที่คัดเลือกและตัวคูณยอยของหนวยวัดในระบบเมตริกสําหรับการใชงานทั่วไป และระบุ

หนวยวัดอื่นๆ ซ่ึงใชอยูในระบบหนวยวัดสากลนี้ และ  3) กําหนดนิยามของหนวยวัดตางๆ ในระบบ

หนวยวัดสากลนี้ 

4.1.3 ISO 8601:2000 Data elements and interchange formats - Information interchange 
- Representation of dates and times 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุเปนการจําเพาะถึงการใชปฏิทินเกรกอเรียนในการแสดงวันเวลา 
และการแสดงเวลาและคาบเวลา ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

a)  ปฏิทินของวันเวลาแสดงในเทอมของป เดือนและวันที่ภายในเดือน 
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b)  วันที่ในแบบของการจัดลําดับแสดงในเทอมของป และลําดับของวันภายในปนั้น 
c)  วันที่ในสัปดาหแสดงในเทอมของป จํานวนสัปดาหและลําดับของวันภายใน

สัปดาหนั้น 
d)  เวลาในหนึ่งวันอยูบนพื้นฐานระบบจัดเก็บ 24 ช่ัวโมง 
e)  ความแตกตางระหวางเวลาทองถ่ินและเวลาสากล (UTC) 
f)  การผสมกับของวันที่และเวลา 
g)  ชวงเวลา 
h)  ชวงเวลาของการเกิดซ้ํา 

 มาตรฐานสากลฉบับนี้ประยุกตใชได เมื่อใดก็ตามที่วันที่และเวลารวมอยูในการแลกเปลี่ยน
ระหวางกันของสารสนเทศ 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้พิจารณาถึงอธิกวินาที (leap second) ซ่ึงนานๆ คร้ังจะตองเสริมเขา
ไปในตอนทายของเดือนปฏิทินเพื่อเปนการรักษาความแมนยําของวันในปฏิทินดานดาราศาสตร 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้จะไมกําหนดความหมายหรือแปลความหมายใดๆ ขององคประกอบ
ขอมูลใดๆ ที่ใชในการแสดงแทนตามที่มาตรฐานระบุ ความหมายดังกลาวจะไดรับจากการตรวจหา
ดวยบริบทของการประยุกตใชงาน 

4.1.4 ISO/IEC 11404:1996 Information technology – Programming languages, their 
environments and system software interfaces – Language – independent data types ถูกยกเลิก 
และแทนที่ดวย ISO/IEC 11404:2007(E) Information technology - General-Purpose Datatypes 
(GPD) 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ จะระบุเปนการจําเพาะถึงการตั้งชื่อและการใชความหมายของคํา
รวมกันสําหรับการเก็บรวบรวมชนิดตางๆ ของขอมูลซ่ึงเกิดขึ้นเปนปกติในภาษาการเขียนโปรแกรม
และอินเตอรเฟสของซอฟทแวร ส่ิงเหลานี้จะถูกอางอิงสําหรับความมุงหมายทั่วไป (General-
Purpose Datatypes – GPD) มันจะระบุถึงชนิดของขอมูลแบบปฐมฐาน ในนัยเร่ิมแรกหรือตั้งตน 
ไมใชดวยการอางอิงจากชนิดขอมูลอ่ืนๆ และชนิดขอมูลที่ไมใชปฐมฐาน ชนิดขอมูลที่ถูกกําหนด
ดวยนัยของความมุงหมายทั่วไปนี้จะสามารถใชไดกับการประมวลผลสารสนเทศสําหรับงาน
ประยุกตดานตางๆ อยางกวางขวาง 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ แสดงชนิดขอมูลใหแตกตางกันอยู 3 เจตนา คือ 

• ทางดานแนวคิดและภาวะนามธรรมซึ่งกําหนดคุณลักษณะชนิดขอมูลไดดวยนามและ
คุณสมบัติ 
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• ทางดานโครงสรางซึ่งกําหนดคุณลักษณะชนิดขอมูลไดดวยการจัดระเบียบเชิงแนวคิด
สําหรับชนิดขอมูลที่มีฟงกชันตางๆเฉพาะสําหรับองคประกอบนั้นๆ 

• ทางดานการนําไปปฏิบัติซ่ึงกําหนดคุณลักษณะชนิดขอมูลไดดวยการกําหนดกฎเกณฑ
สําหรับการใชชนิดขอมูลแสดงแทนสิ่งใดๆในสภาพแวดลอมเฉพาะอยาง 

 มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดเทอมบางสวนที่ใชสําหรับการนําชนิดขอมูลไปใชงาน และ
บัญญัติการเรียกหาไวในนิยามของชนิดขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกใหใชเทอมที่บัญญัติกับ
การใชงานทั่วๆ ไปและใหแตกตางจากเจตนาเชิงแนวคิด 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุเปนการจําเพาะถึงองคประกอบของการจัดผังคํา (mapping) ที่
ตองการระหวางการใชงานทั่วไปกับชนิดขอมูลของภาษาอื่นๆ โดยไมไดระบุแบบฟอรมของการจัด
ผังคําไวอยางชัดเจน แตมุงแสดงกรอบสาระของสารสนเทศในการจัดผังคํามากกวา 

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

สําหรับการใชงานภาษาผังเคารางเชิงแนวคิดกับงานทางดานมาตรฐานของสารสนเทศภูมิศาสตร 
Unified Modeling Language (UML) ไดรับเลือกใหเปนภาษาผังเคารางเชิงแนวคิด คุณสมบัติจําเพาะ
ทางเทคนิคนี้ จะนําเสนอรายละเอียดของภาษา UML ที่ใชสําหรับงานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
นอกจากนี้มันยังนําเสนอแนวทางวาจะใชภาษา UML สรางสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลอง
การบริการที่เปนมาตรฐานไดอยางไร 

4.1.6 ISO 19107: 2003 Geographic information - Spatial schema  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติการ 

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

4.1.7 ISO 19109: 2005 Geographic information – Rules for application schema 
มาตรฐานสากลฉบับนี้ วาดวยเร่ืองกฎเกณฑของ application schema ที่มีรายละเอียดของ

โครงสรางที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพมาใชในระบบปฏิบัติการรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลได ซ่ึง 
application schema จะใหคําอธิบายของโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลสําหรับการประยุกตใชงาน 
โดยที่ผังเคารางนั้นจะอธิบายทั้งขอมูลภูมิศาสตรและขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของ
ขอมูลภูมิศาสตร คือ รูปลักษณมาตรฐานนี้วาดวยเรื่องการนิยามกฎเกณฑสําหรับการสรางและจัดทํา
เอกสารอธิบาย application schema ใช ซ่ึงหมายรวมถึงหลักการพื้นฐานสําหรับการนิยามรูปลักษณ 



การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวของ            30 

 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552           โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal schema 

ซ่ึงขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบไปดวย การจําลองเชิงแนวคิดของรูปลักษณ และคุณสมบัติของ
รูปลักษณจากจักรวาลแหงสัมพันธสาร การกําหนดนิยามของ application schema การใชภาษาผังเคาราง 
เชิงแนวคิด เพื่อการประยุกต การเปลี่ยนสถานะจากแบบจําลองเชิงแนวคิดไปสูชนิดขอมูลใน 
application schema และการบูรณาการผังเคารางที่เปนมาตรฐานจากมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร
อ่ืนๆ ที่มี application schema 

4.1.8 ISO 19110:2004 Geographic information - Methodology for feature cataloguing  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดวิธีการแคทตาล็อกรูปลักษณชนิดตางๆ มาตรฐานฉบับนี้ระบุ

เปนการจําเพาะวารูปลักษณชนิดตางๆจากการจําแนกจะไดรับการจัดระเบียบเขาสูแคทตาล็อกของ
รูปลักษณไดอยางไร และจะนําเสนอเปนชุดขอมูลภูมิศาสตรถึงผูใชไดอยางไร มาตรฐานฉบับนี้ จึง
เปนการประยุกตดานการสรางแคทตาล็อกแบบเชิงเลขของรูปลักษณที่ไมเคยจัดเก็บรวบรวมมากอน 
และเปนการประยุกตดานการสังคายนาแคทตาล็อกที่มีอยูแลวใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักการที่ใช
สามารถขยายผลไปใชกับการแคทตาล็อกขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบอื่นๆ ได  

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

มาตรฐานฉบับนี้ อาจจะใชเปนพื้นฐานในการกําหนดจักรวาลแหงสัมพันธสาร ซ่ึงจําลอง
ขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะทาง หรืออาจใชจัดทํามาตรฐานแบบทั่วไปใหรูปลักษณตางๆ ในโลกจริง ซ่ึง
จําลองขึ้น เพื่อใชงานในหลายๆ ทาง 

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

พิกัดโดยระบุใหทราบถึงขอมูลที่นอยที่สุดที่จําเปนสําหรับการกําหนดระบบพิกัดอางอิงแบบหนึ่งมิติ 
สองมิติ และสามมิติ โดยเอื้อใหมีการนําเสนอสารสนเทศสําหรับการบรรยายเพิ่มเติมได และยัง
อธิบายถึงสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการเปลี่ยนคาพิกัดจากระบบหนึ่งไปเปนระบบหนึ่ง 

มาตรฐานฉบับนี้ เหมาะสมสําหรับผูผลิตและผูใชสารสนเทศภูมิศาสตร แมวามาตรฐาน
ฉบับนี้ใชไดดีกับขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข หลักการตางๆ ในมาตรฐานนี้ก็สามารถใชไดกับขอมูล
ภูมิศาสตรในรูปแบบอื่นๆ เชน แผนที่ แผนภูมิ และเอกสารอักขระ 
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4.1.10 ISO 19115:2003 Geographic information - Metadata  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางสําหรับการบรรยายรูปแบบการบริการและ

สารสนเทศภูมิศาสตรดวยการเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการบงชี้ตัวตน ขอบเขตคุณภาพ ผังเคาราง
เชิงพื้นที่และเวลา การอางอิงเชิงพื้นที่ การเผยแพรขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข มาตรฐานฉบับนี้เหมาะ
สําหรับการแคทตาล็อกชุดขอมูล กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล การบรรยายชุดขอมูลแบบเต็มรูปแบบ 
ยังใชไดกับการใหขอมูล คําอธิบายขอมูล สําหรับชุดขอมูลภูมิศาสตร รูปลักษณภูมิศาสตรและ
คุณสมบัติของรูปลักษณ มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขในสวนของขอมูล
คําอธิบายขอมูล องคประกอบของขอมูล กําหนดการตรวจสอบขอมูลใหพอเหมาะกับการใชงาน 
การเขาถึงขอมูล การลําเลียงและการใชประโยชนขอมูลเชิงเลข  

แมวามาตรฐานฉบับนี้ ใชไดดีกับขอมูลเชิงเลข หลักการตางๆ ในมาตรฐานนี้ก็สามารถ
นําไปใชไดกับขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิและเอกสารอักขระเทาๆ กับที่สามารถ
ใชไดกับขอมูลที่ไมใชขอมูลภูมิศาสตร  

 
4.2 มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO 19108:2002 

มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึง ISO 19108:2002 โดยระบุหนา หัวขอ และรูปที่อางถึงพรอม
ดวยคําอธิบายไวในภาคผนวก ค ไดแก  

4.2.1 ISO 19101:2002 Geographic information - Reference model  
มาตรฐานสากลฉบับนี้  จะกําหนดกรอบงานสําหรับการจัดทํามาตรฐานในงาน 

ดานสารสนเทศภูมิศาสตร และจัดใหมีหลักการพื้นฐานในการจัดทํามาตรฐานที่ควรจะมี โดยกรอบ
งานนี้จะระบุถึงขอบเขตของกิจกรรมในการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน และยังไดระบุถึงเนื้อหา
สาระภายในมาตรฐานที่จะมีขึ้น กรอบงานนี้มีการนําเสนอวิธีการในการตรวจสอบสิ่งที่จะจัดทําเปน
มาตรฐาน  และบรรยายถึงสารบัญขอมูลที่มาตรฐานนั้นๆ เขาไปเกี่ยวของ แมวาเนื้อหาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดรับการจัดทําเปนโครงสราง
มาตรฐานสากลแลว มาตรฐานสากลฉบับนี้จะยังคงไมขึ้นกับวิธีการพัฒนาดานการใชงานหรือ
วิธีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชในทางปฏิบัติ 

4.2.2 ISO 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language  
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ เปนคุณสมบัติจําเพาะทางเทคนิคที่นําเสนอกฎเกณฑและแนวทาง
สําหรับการใชงานภาษาผังเคารางเชิงแนวคิดกับงานทางดานมาตรฐานของสารสนเทศภูมิศาสตร 
Unified Modeling Language (UML) ไดรับเลือกใหเปนภาษาผังเคารางเชิงแนวคิด คุณสมบัติจําเพาะ
ทางเทคนิคนี้ จะนําเสนอรายละเอียดของภาษา UML ที่ใชสําหรับงานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
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นอกจากนี้มันยังนําเสนอแนวทางวาจะใชภาษา UML สรางสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลอง
การบริการที่เปนมาตรฐานไดอยางไร 
 4.2.3 ISO 19106:2004 Geographic information - Profiles 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกกําหนดจุดมุงหมายไวเพื่อกําหนดแนวคิดของขอมูลแสดง
ลักษณะเฉพาะของมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร ISO ที่พัฒนาโดย ISO/TC 211 และกําหนด
ขอแนะนําสําหรับการสรางลักษณะเฉพาะนั้นๆ มีเพียงสวนประกอบของคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 
(specification) ที่เปนไปตามนิยามของขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะเทานั้นที่สามารถสรางและจัดการ
โดยกลไกที่ใชบรรยายในมาตรฐานสากลฉบับนี้ ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะเหลานี้สามารถจัดทํา
เปนมาตรฐานในระดับสากลดวยการใชกระบวนการการทําใหเปนมาตรฐานของ ISO เอกสารฉบับ
นี้นําเสนอขอแนะนําสําหรับการสราง การจัดการและการทําใหเปนมาตรฐานในระดับชาติ (หรือใน
ระดับของการประชุมแสดงความคิดเห็นอื่นๆ) 

4.2.4 ISO 19109:2005 Geographic information – Rules for application schema 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ วาดวยเร่ืองกฎเกณฑของ application schema ที่มีรายละเอียดของ
โครงสรางที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพมาใชในระบบปฏิบัติการรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลได ซ่ึง 
application schema จะใหคําอธิบายของโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลสําหรับการประยุกตใชงาน 
โดยที่ผังเคารางนั้นจะอธิบายทั้งขอมูลภูมิศาสตรและขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของ
ขอมูลภูมิศาสตร คือ รูปลักษณมาตรฐานนี้วาดวยเรื่องการนิยามกฎเกณฑสําหรับการสรางและจัดทํา
เอกสารอธิบาย application schema ใช ซ่ึงหมายรวมถึงหลักการพื้นฐานสําหรับการนิยามรูปลักษณ 
ซ่ึงขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบไปดวย การจําลองเชิงแนวคิดของรูปลักษณ และคุณสมบัติของ
รูปลักษณจากจักรวาลแหงสัมพันธสาร การกําหนดนิยามของ application schema การใชภาษาผังเคา
ราง เชิงแนวคิด เพื่อการประยุกต การเปลี่ยนสถานะจากแบบจําลองเชิงแนวคิดไปสูชนิดขอมูลใน 
application schema และการบูรณาการผังเคารางที่เปนมาตรฐานจากมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร
อ่ืนๆ ที่มี application schema 
 4.2.5 ISO 19113:2002 Geographic information – Quality principles 

มาตรฐานสากลฉบับนี้สรางหลักเกณฑสําหรับอธิบายคุณภาพขอมูลภูมิศาสตรและระบุเปน
การจําเพาะถึงองคประกอบตางๆ ที่ตองมีในรายงานเกี่ยวกับคุณภาพของสารสนเทศ นอกจากนี้ยัง
กําหนดวิธีการจัดระเบียบสารสนเทศในดานคุณภาพขอมูลอีกดวย 

มาตรฐานสากลฉบับนี้เหมาะสําหรับผูผลิตขอมูลที่จะบอกถึงสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพที่
ใชอธิบายและประเมินวาชุดขอมูลเหลานี้มีการจัดทําเปนแผนที่ของ “The universe of discourse” 
ตามที่ระบุไวในคุณสมบัติเฉพาะ (specification) และในรูปแบบที่กําหนดดีมากนอยขนาดไหนและ
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ยังเหมาะสําหรับผูใชขอมูลที่ตั้งใจจะตรวจสอบวาขอมูลภูมิศาสตรเหลานี้มีคุณภาพดีพอที่จะ
ประยุกตใชกับงานเฉพาะดานของพวกเขาหรือไม ดังนั้นมาตรฐานฉบับนี้จึงควรไดรับการพิจารณา
จากองคกรตางๆ ที่มีบทบาทในการจัดซื้อจัดหาขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่เปนไปตามคุณสมบัติ
เฉพาะที่กําหนดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากนี้มาตรฐานฉบับนี้ยังใชไดกับการกําหนดกรอบ 
ผังเคารางในดานที่จะประยุกตใชขอมูลและใชอธิบายถึงคุณภาพขอมูลที่ตองการไดเปนอยางดี 

เหมือนๆ กับการที่ใชไดดีกับขอมูลภูมิศาสตรที่เปนดิจิตอล หลักเกณฑของมาตรฐานฉบับนี้
สามารถใชบงชี้ รวบรวมและรายงานสารสนเทศคุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรไดเชนกัน โดยใชได
กับชุดขอมูลที่มีความตอเนื่องหรือกลุมขอมูลเล็กๆ ที่เปนชุดยอยๆ ของชุดขอมูล 

แมวามาตรฐานฉบับนี้ เหมาะที่จะใชกับขอมูลภูมิศาสตรที่เปนดิจิตอล หลักเกณฑตางๆ 
ของมันก็สามารถขยายผลใหไดกับขอมูลภูมิศาสตรรูปแบบอื่นๆ ไดเชนกัน อาทิ แผนที่ แผนผังและ
เอกสาร อยางไรก็ดี มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดมีความมุงหมายที่จะกําหนดระดับคุณภาพต่ําสุดที่
จะยอมรับไดของขอมูลภูมิศาสตรแตประการใด 

4.2.6 ISO 19115:2003 Geographic information - Metadata  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางสําหรับการบรรยายรูปแบบการบริการและ

สารสนเทศภูมิศาสตรดวยการเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการบงชี้ตัวตน ขอบเขตคุณภาพ ผังเคาราง
เชิงพื้นที่และเวลา การอางอิงเชิงพื้นที่ การเผยแพรขอมูลภูมิศาสตรเชิงเลข มาตรฐานฉบับนี้เหมาะ
สําหรับการแคทตาล็อกชุดขอมูล กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล การบรรยายชุดขอมูลแบบเต็มรูปแบบ 
ยังใชไดกับการใหขอมูล คําอธิบายขอมูล สําหรับชุดขอมูลภูมิศาสตร รูปลักษณภูมิศาสตรและ
คุณสมบัติของรูปลักษณ มาตรฐานฉบับนี้ ไดกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขในสวนของขอมูล
คําอธิบายขอมูล องคประกอบของขอมูล กําหนดการตรวจสอบขอมูลใหพอเหมาะกับการใชงาน 
การเขาถึงขอมูล การลําเลียงและการใชประโยชนขอมูลเชิงเลข แมวามาตรฐานฉบับนี้ ใชไดดีกับ
ขอมูลเชิงเลข หลักการตางๆ ในมาตรฐานนี้ก็สามารถนําไปใชไดกับขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบ
แผนที่ แผนภูมิและเอกสารอักขระเทาๆ กับที่สามารถใชไดกับขอมูลที่ไมใชขอมูลภูมิศาสตร 
 4.2.7 ISO 19116:2004 Geographic information – Positioning services 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ระบุเปนการจําเพาะถึงโครงสรางขอมูลและบริบทของตัวเชื่อมตอ 
ซ่ึงเอื้อใหมีการสื่อสารถึงกันระหวางเครื่องมือทีใชบอกตําแหนง และเครื่องมือที่นําตําแหนงดังกลาว
ไปใชงาน เพื่อวาเครื่องมือที่นําขอมูลตําแหนงไปใชงานจะไดรับสารสนเทศของตําแหนงที่ชัดเจน
ไมคลุมเครือ และตรวจสอบไดวาผลที่ไดรับถูกตองตรงกับที่ตองการหรือไม ตัวเชื่อมตอมาตรฐาน
ของสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีขอมูลตําแหนงจะเอื้อใหสารสนเทศเชิงตําแหนงจากเทคโนโลยีการ
กําหนดตําแหนงที่หลากหลายหรือหลายรูปแบบสารมารถบูรณาการรวมกันใหสามารถประยุกตใช
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งานสารสนเทศภูมิศาสตรไดอยางหลากหลาย เชน สามารถใชไดกับงานสํารวจซึ่งวัด (surveying) 
การนํารองหรือนําทางและระบบขนสงอัจฉริยะ ดวยเหตุนี้มาตรฐานสากลนี้จึงอํานวยประโยชน
อยางกวางขวางใหกับการประยุกตในดานที่ใหความสําคัญกับสารสนเทศเชิงตําแหนง 
 4.2.8 ISO 19120:2001 Geographic information – Functional standards 

ภายในเนื้อหาสาระของงานเทคนิคฉบับนี้มีการกําหนดมาตรฐานของฟงกชันตาม
สารสนเทศภูมิศาสตรที่มีอยูแลวและไดรับการใชงานอยางตอเนื่องในกลุมผูใชระดับนานาชาติ 
ดังนั้นมาตรฐานระดับชาติจึงไมไดรับการพิจารณาในรายงานฉบับนี้ 
 รายงานเทคนิคฉบับนี้เลือกที่จะระบุถึงสวนประกอบของมาตรฐานของฟงกชันเฉพาะที่เหน็
ไดชัดเจนและระบุถึงองคประกอบตางๆ ที่เขากันไดระหวางมาตรฐานเหลานี้กับมาตรฐานทั้งหลาย
ที่มีอยูใน ISO/TC211 รายงานเทคนิคฉบับนี้บงชี้จุดเริ่มตนสําหรับวงจรระหวางกลุมผูใชมาตรฐาน
ฟงกชันและทีมงานไดโดยการลําดับชุดตางๆใน ISO 19100 
 4.2.9 ISO 19123:2005 Geographic information - Schema for coverage geometry and 
functions 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของ 
ช้ันขอมูล ช้ันขอมูลสนับสนุนการสํารวจจัดทําแผนที่จากขอบเขตเชิงพื้นที่ เชิงเวลา และเชิงพื้นที่
ตามเวลา ใหเปนคาขอมูลลักษณะประจําประจํารูปลักษณเมื่อทุกๆ ตําแหนงทางภูมิศาสตรภายใน
ขอบเขตมีคาขอมูลลักษณะประจําประจํารูปลักษณเปนเชนเดียวกัน ขอบเขตของชั้นขอมูลหนึ่งๆ 
เปนที่รวมของตําแหนงใดๆ (direct positions) ในปริภูมิของพิกัดที่อาจกําหนดไดถึง 3 มิติในเชิงพื้นที่ 
และ 1 มิติในเชิงเวลา ตัวอยางของขอมูลตางๆ รวมถึงชั้นขอมูลแบบราสเตอร ช้ันขอมูลแบบ TIN 
ช้ันขอมูลจุด และชั้นขอมูลรูปปด ช้ันขอมูลมีโครงสรางขอมูลที่เดนชัดสําหรับแตละการประยุกตใช
งาน เชน ดานการสํารวจระยะไกล อุตุนิยมวิทยา และการสํารวจจัดทําแผนที่เกี่ยวกับความลึก ความสูง 
ดิน และพืช 
 มาตรฐานฉบับนี้ กําหนดความสัมพันธระหวางขอบเขตของชั้นขอมูลและพิสัยขอมูล
ลักษณะประจําประจําขอบเขต คุณลักษณะของขอบเขตเชิงพื้นที่จะไดรับการกําหนด ในขณะที่
คุณลักษณะตางๆ ของพิสัยขอมูลลักษณะประจําจะไมรวมอยูในมาตรฐานฉบับนี้ 

4.2.10 ISO 19129:2007 Geographic information - Imagery, gridded and coverage 
data framework 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดกรอบงานสําหรับขอมูลภาพ ขอมูลกริด และชั้นขอมูล 
รวมถึงองคประกอบของขอมูลภาพในรูปกริด และชั้นขอมูลที่จําเปนตองจัดทําเปนมาตรฐาน
โดยเฉพาะในสวนที่ไมเคยปรากฏในมาตรฐาน ISO19100 มากอน 
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4.2.11 ISO 19131:2007 Geographic information – Data product specifications 
มาตรฐานสากลฉบับนี้ อธิบายถึงขอกําหนดสําหรับคุณสมบัติเฉพาะของขอมูลภูมิศาสตรซ่ึงตั้งอยู
บนพื้นฐานแนวคิดของมาตรฐานสากล ISO 19100 ฉบับอื่นๆ นอกจากนี้มันยังสนับสนุนชวย
ผลิตภัณฑในการสราวคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑขอมูลเพื่อใหเปนที่เขาใจไดงายและเหมาะสม
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 4.2.12 ISO 19139:2007 Geographic information – Metadata – XML schema 
implementation 
 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคดานนี้จะระบุถึงการใสรหัสคําอธิบายขอมูลภูมิศาสตรดวย gmd 
(Geographic metadata XML) โดยผังเคารางของ XML ผานการแปลงมาจาก ISO 19115 
 4.2.13 ISO 19144-2:2007 Classification Systems -- Part 2: Land Cover Classification 
System LCCS  
 โดยขอบเขตของมาตรฐานสากลฉบับนี้ เปนการกําหนดโครงสรางของระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ที่มีการกําหนดมาตรฐาน
ในเรื่องเกณฑ (criteria) และโครงสราง (structure) ของระบบการจําแนกและรายละเอียดโครงสราง
ของทะเบียน (register) ของเกณฑการจําแนก 
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บทที่ 5 
ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19108:2002 และขอเสนอแนะ 

 
 
ผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดาน Temporal schema ในระบบภูมิสารสนเทศ

ของประเทศไทยและตางประเทศ และทําการเปรียบเทียบระบบภูมิสารสนเทศตางๆ ที่สํารวจไดกับ
กรอบที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน ISO 19108:2002 รวมถึงผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของนักวิชาการที่ดําเนินงานดานการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับขอมูล 
เชิงเวลา เพื่อนําผลที่ไดรับมาใชเปนขอมูลพื้นฐานและตัวอยางสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานนี้ไปใชงาน และจัดทํารางมาตรฐานเพื่อการใชงานจริงในอนาคต
สําหรับประเทศไทย 
 
5.1  ผลการสํารวจการนํามาตรฐาน ISO 19108:2002 ไปใชงานของหนวยงานภายในประเทศ 
 ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลดานผังเคารางเชิงเวลาในระบบภูมิสารสนเทศของ
หนวยงานตางๆ ภายในประเทศ โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลและแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงเวลา (ภาคผนวก จ) ตอหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
เชิงเวลา โดยใชมาตรฐาน  ISO 19108:2002 เปนกรอบเทียบ หนวยงานที่ทําการสํารวจ ไดแก  
กรมศิลปากร กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

5.1.1  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา  กรมอุตุนิยมวิยา  (กลุมภูมิอากาศ  สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา) 

1)  ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 
1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลดาน

อุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา จะมีคาบเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลใน 
แตละวันซึ่งเริ่มตั่งแต 7.00 น. ถึง 7.00 น.ของอีกวันหนึ่งโดยแตละขอมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกตาง
กันไป ดังที่แสดงในตารางที่ 5-1 
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ตารางที่ 5-1 ขอมูลอุตุนิยมวทิยาและการจดัเก็บขอมูล 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา รายชั่วโมง ราย 3 ชั่วโมง รายวัน รายเดือน 
ความกดอากาศ 1 1 4 4 
ความกดไอน้ํา  1   
อุณหภูมิ ตุมแหง 1 1 4 4 
อุณหภูมิ ตุมเปยก 1 1 4 4 
อุณหภูมิสูงสุด   2 5 
อุณหภูมิต่ําสุด   2 5 
อุณหภูมิ จุดน้าํคาง  1  4 
ความชื้นสัมพทัธ 1 1 4 4 
ทัศนวิสัย 1 1 4 4 
เมฆ 1 1 4 4 
ลมผิวพื้น 1 1  4 
ลมสูงสุด   2 5 
น้ําระเหย   2 5 
ฝน 1 1 2 5 
ความยาวนานแสงแดด 1  3 3 
พลังงานแสงอาทิตย 1  3  
ปรากฏการณธรรมชาติ   2  

ท่ีมา: กลุมภูมอิากาศ สํานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 

หมายเหตุ  
สัญลักษณ  ความหมาย 

1  การตรวจวัด 
2  การตรวจวัด 
3  ประมวลผลจากขอมูลรายชั่วโมง 
4  ประมวลผลจากขอมูลราย 3 ช่ัวโมง 
5  ประมวลผลจากขอมูลรายวัน 
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ตารางที่ 5-2 ตัวอยางรูปแบบขอมูลฝนสําหรับบุคคลหรือหนวยงานภายในประเทศ  
สถาน:ี ระยอง (เดือนมิถุนายน ป 2548) 

Time 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 Total 
1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
2 .0 3.2 .8 .0 .0 .0 .0 .0 4.0 
3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

ท่ีมา: กลุมภูมอิากาศ สํานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 

ในสวนของการรายงาน  การบริการและการแลกเปลี่ยนขอมูลอุตุนิยมวิทยา จะถูก 
แยกออกเปน 2 สวน คือ ในสวนแรกจะเปนการรายงานและใหบริการขอมูลสําหรับบุคคลหรือ
หนวยงานภายในประเทศ โดยรูปแบบของรายงานจะใชมาตรฐานที่ทางกรมอุตุนิยมวิยาจัดทําขึ้นเอง
ซ่ึงคิดแลววามีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน และเขาใจงาย ในสวนที่สองจะเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับองคการหรือหนวยงานระหวางประเทศ โดยรูปแบบของรายงานจะมีช่ือวา 
WMO SYNOP Data Format (FM-12) ซ่ึงเปนมาตรฐานที่จัดทําขึ้นโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก 
World Meteorological Organization (WMO) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
http://weather.unisys.com/wxp/Appendices/Formats/SYNOP.html 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลดาน
อุตุนิยมวิทยาไมมีการดําเนินการตามรูปแบบของผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางตามมาตรฐาน  
ISO 19108  

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุที่แสดงตําแหนงเชิงพื้นที่ คือ จุดตําแหนงสถานีตรวจวัด

สภาพอากาศ 
- Temporal geometric object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลดาน

อุตุนิยมวิทยาที่จัดใหเปนจุดเวลา (คลาส TM_Instant) ประกอบดวย ขอมูลความกดอากาศราย
ช่ัวโมงและรายวัน ความกดไอน้ํา อุณหภูมิ-ตุมแหงรายชั่วโมงและรายวัน อุณหภูมิ-ตุมเปยกราย
ช่ัวโมงและรายวัน อุณหภูมิ-จุดน้ําคาง ความชื้นสัมพัทธรายช่ัวโมงและรายวัน ลมผิวพื้น ทัศนวิสัย
รายช่ัวโมงและรายวัน เมฆรายชั่วโมงและรายวัน ความยาวนานแสงแดดรายชั่วโมงและรายวัน และ 
พลังงานแสงอาทิตยรายช่ัวโมงและรายวัน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จัดใหเปนปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิง
เวลาแบบจุดเวลา (คลาส TM_Instant) เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาในทุก
เหตุการณจะเกิดขึ้นเปนชวงเวลาที่ส้ันๆ แตเมื่อชวงเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับรายละเอียดของสเกลที่
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ใชวัด เหตุการณจึงถูกระบุวาเปนจุดเวลาจุดหนึ่ง ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลดาน
อุตุนิยมวิทยาที่จัดใหเปนคาบเวลา (คลาส TM_Period) ประกอบดวย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด 
ลมสูงสุด น้ําระเหย ฝน และปรากฏการณธรรมชาติ ซ่ึงขอมูลเหลานี้จัดใหเปนปฐมฐานรูปทรง
เรขาคณิตเชิงเวลาแบบคาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลดาน
อุตุนิยมวิทยาในรูปแบบนี้จะมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเวลา  

- Temporal topological object ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของขอมูลความกด
อากาศ  อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-ตุมเปยก ความชื้นสัมพัทธ ทัศนวิสัย เมฆ ความยาวนานแสงแดด 
และพลังงานแสงอาทิตยแบบรายชั่วโมง ความกดไอน้ํา อุณหภูมิ-จุดน้ําคาง และลมผิวพื้นจัดใหเปน
โหนด (คลาส TM_Node) เทานั้น เนื่องจาก การเก็บรวบรวมขอมูลจะเกิดขึ้นเปนชวงเวลาที่ส้ันๆ ซ่ึงถูก
ระบุวาเปนจุดเวลาจุดหนึ่ง ในสวนของขอมูลความกดอากาศ อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-ตุมเปยก 
ความชื้นสัมพัทธ ทัศนวิสัย เมฆ ความยาวนานแสงแดด และพลังงานแสงอาทิตยแบบรายวัน จัดใหเปน
โหนด (คลาส TM_Node) และมีความซับซอนเชิงโทโปโลยี (คลาส TM_Complex) เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงระหวางวัตถุในเวลา นั้นคือ โหนดและเสนขอบ ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของขอมูล
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด ลมสูงสุด น้ําระเหย ฝน และปรากฏการณธรรมชาติ จัดใหเปนเสนขอบ 
(คลาส TM_Edge) เนื่องจาก การเก็บรวบรวมขอมูลจะเกิดขึ้นเปนคาบเวลา ตัวอยางเชน ขอมูลฝน จะมี
การเก็บปริมาณน้ําฝนเปนรายชั่วโมงซึ่งทําหนาที่เปนโหนดเริ่มตนและสิ้นสุดของคาบเวลานั้นๆ 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาแบบปฏิทินเกรกอเรียน 
หรือพุทธศักราช และเวลาทองถ่ิน 

 - Temporal position การบันทึกขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย ขอมูล
ความกดอากาศ อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-ตุมเปยก ความชื้นสัมพัทธ ทัศนวิสัย เมฆ ความยาวนาน
แสงแดด และพลังงานแสงอาทิตยแบบรายชั่วโมง ความกดไอน้ํา อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด  
อุณหภูมิ-จุดน้ําคาง ลมผิวพื้น ลมสูงสุด น้ําระเหย ฝนและปรากฏการณธรรมชาติ จะมีการแสดงจุด
ตําแหนงเชิงเวลาของขอมูลเปนแบบวันที่ในปฏิทินกับเวลาตามนาฬิกา (คลาส TM_DateandTime)  
เพื่อที่จะระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดสั้นกวาหนึ่งวัน ในสวนของขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 
ประกอบดวย ขอมูลความกดอากาศ อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-ตุมเปยก ความชื้นสัมพัทธ  ทัศน
วิสัย เมฆ ความยาวนานแสงแดด และพลังงานแสงอาทิตยแบบรายวัน จะมีการแสดงจุดตําแหนงเชิง
เวลาของขอมูลเปนแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส TM_CalDate) เทานั้น  

- Temporal feature attributes การบันทึกขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของ
รูปลักษณแบบเหตุการณ (events) ประกอบดวย ขอมูลความกดอากาศ อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-
ตุมเปยก ความชื้นสัมพัทธ ทัศนวิสัย เมฆ ความยาวนานแสงแดด และพลังงานแสงอาทิตยแบบราย
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ช่ัวโมง ความกดไอน้ํา  อุณหภูมิ-จุดน้ําคาง และลมผิวพื้น เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนจุด
เวลา แตสําหรับขอมูลความกดอากาศ อุณหภูมิ-ตุมแหง อุณหภูมิ-ตุมเปยก ความชื้นสัมพัทธ ทัศน
วิสัย เมฆ ความยาวนานแสงแดด และพลังงานแสงอาทิตยแบบรายวัน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด 
ลมสูงสุด น้ําระเหย ฝนและปรากฏการณธรรมชาติ จะมีขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
เปนแบบสถานการณ (state) เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนคาบเวลา  

- Temporal feature operation ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาประจําสถานีตรวจวัด
สามารถบรรยายโดยใชการปฏิบัติการในรูปของ UML ได ตัวอยางเชน สามารถหาคาสูงสุด ต่ําสุด 
และเฉลี่ยไดจากรายชั่วโมงในรอบ 1 วัน 

- Temporal feature association ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยามีการอยูรวมกันเชิง
เวลาของรูปลักษณแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) และไมมีการสืบตอของรูปลักษณที่
จะมีการหลอมรวม การแทนที่ และการแบงตัว 

- Metadata ไมมีคําอธิบายขอมูล 

5.1.2  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา กรมชลประทาน (ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) 

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเปนหนวยงานที่สํารวจ
สถิติอุทกวิทยาเปนหลัก ไดแก การสํารวจสถิติระดับน้ํา และปริมาณน้ํา โดยมีรายละเอียดเชิงเวลา
ของแตละขอมูลดังนี้ 

1)  ระดับน้ํา 

1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การสํารวจสถิติระดับน้ํารายชั่วโมง คือการ
บันทึกคาระดับน้ํา 2 กรณี กรณีที่ 1 การสํารวจดวยสถานีที่เปนเสาวัดระดับน้ําแบบธรรมดาจะมีการ
บันทึกคาระดับน้ํา ณ เวลา 6:00 น., 9:00 น., 12:00 น., 15:00 น. และ 18:00 น. รวมทั้งหมด 5 เวลา โดย
ความถี่ขึ้นอยูกับฤดูกาล ถาเปนชวงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม (หนาน้ํา) จะทําการสํารวจ 5 เวลา 
และชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม (หนาแลง) จะทําการสํารวจเพียง 3 เวลา คือ ณ เวลา 6:00 น., 12:00 น. 
และ 18:00 น. สวนในชวงเวลาที่เฝาระวังเตือนภัยน้ําทวมจะเพิ่มการบันทึกคา ณ เวลา 21:00 น.ดวย 
โดยการจดบันทึกขอมูลจะอยูในรูปของตาราง กรณีที่ 2 การสํารวจดวยสถานีที่เปนเสาวัดน้ําแบบ
อัตโนมัติจะมีการบันทึกคาระดับน้ําตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการบันทึกขอมูลในรูปของกราฟระดับน้ํา  

ขอมูลระดับน้ํารายวันเฉลี่ยจะบันทึกและรายงานขอมูลเปนคาตัวเลขที่มีทศนิยมสอง
ตําแหนง และมีหนวยเปนเมตร ซ่ึงสามารถเทียบศูนยเสาระดับน้ําของทุกสถานีกับระดับน้ําทะเล
ปานกลางได การปฏิบัติการเพื่อหาคาระดับน้ํารายวันเฉลี่ย คือ ใชคาเฉลี่ยของระดับน้ํารายชั่วโมง
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ทั้งหมดเปนตัวแทนของระดับน้ํารายวัน สวนขอมูลสภาพน้ําทา มีการปฏิบัติการ คือ ใชคาระดับน้ํา
รายช่ัวโมง ณ เวลา 6:00 น.เปนตัวแทนของสภาพน้ําทารายวัน ดังภาพที่ 5-1 และภาพที่ 5-2 

 
ภาพที่ 5-1 ปริมาณน้ํารายชั่วโมงของศนูยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางผานเครือขายอินเตอรเน็ต (http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm) 

 
ภาพที่ 5-2 สภาพน้ําทารายวนัของศนูยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm) 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลระดับน้ํา
ไมมีการดําเนินการตามรูปแบบของผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19108 
อยางไรก็ตามการรายงานผลขอมูลระดับน้ํานี้จะเปนไปตามมติคณะกรรมการของสํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา กรมชลประทานกํากับอยู 

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุที่แสดงตําแหนงเชิงพื้นที่ คือ จุดตําแหนงสถานีเสาวัด

ระดับน้ําแบบธรรมดา หรือตําแหนงสถานีเสาวัดน้ําแบบอัตโนมัติ 
- Temporal geometric object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูล

ระดับน้ํารายชั่วโมงจัดเปนจุดเวลา (TM_Instant) เนื่องจากบันทกึคาระดับน้ํา ณ จุดเวลาตนชั่วโมง 
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ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลระดับน้ํารายวันจัดเปนจุดเวลา (คลาส 
TM_Instant) เนื่องจากมีการนําเอาขอมูลระดับน้ําที่ไดจากการวัดในเวลา 6:00 น.ของทุกวันมา
รายงาน จึงควรระบุในคําอธิบายขอมูลวาใชขอมูลจากจุดเวลาเดียวมาแสดงแทนคาบเวลาทั้งวัน แต
ในการนําขอมูลระดับน้ํารายวันเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนคาบเวลาในหนึ่งวัน (คลาส TM_Period) 
คํานวณไดจากการนําระดับน้ํารายชั่วโมงทั้งหมดในวันนั้นๆ มาทําการเฉลี่ย 

- Temporal topological object ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของระดับน้ํา
รายช่ัวโมงจัดเปนโหนด (คลาส TM_Node) เนื่องจากบันทึกคาระดับน้ํา ณ เวลาตนชั่วโมง และมี
ความเชื่อมโยงกับเสนขอบ (คลาส TM_Edge) ที่เปนขอมูลระดับน้ํารายวัน 

ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของระดับน้ํารายวันจัดเปนโหนด (คลาส TM_Node) 
เนื่องจากมีการนําเอาขอมูลระดับน้ําที่ไดจากการวัดในเวลา 6:00 น.ของทุกวันมารายงาน แตในกรณี
นําขอมูลระดับน้ํารายวันเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนคาบเวลาในหนึ่งวัน (คลาส TM_Period) ที่มีการ
คํานวณจากระดับน้ํารายชั่วโมงทั้งหมดในวันนั้นๆ จัดเปนเสนขอบ (คลาส TM_Edge)  

- Temporal reference system การบันทึกทั้งหมดใชตามปฏิทินเกรกอเรียน
และพุทธศกัราช และเวลาทองถ่ิน  

- Temporal position มีการบันทึกขอมูลระดับน้ําทั้งรายชั่วโมงและรายวันที่
เปนประเภทปฏิทิน (คลาส TM_Calendar) และนาฬิกา (คลาส TM_Clock) เนื่องจากการบันทึก 
จุดตําแหนงเวลาเปนแบบ คลาส TM_DateAndTime (คลาส TM_CalDate และ คลาส TM_ClockTime) 
สําหรับคารายชั่วโมงเฉลี่ยใน 1 วัน เปนคาบเวลาที่บอกเวลาเปนคลาส TM_CalDate 

- Temporal feature attributes การบันทึกขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของ
รูปลักษณขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงและรายวันเปนแบบเหตุการณ (คลาส TM_EventType) และ
รายวันเฉลี่ยจัดเปนแบบสถานการณ (คลาส TM_ StateType)  

- Temporal feature operation กระบวนการหาคาระดับน้ํารายชั่วโมงมี
ฟงกช่ันระบุใหทําการบันทึกขอมูล ณ เวลา ตนชั่วโมงนั้นๆ สําหรับคาระดับน้ํารายวันเฉลี่ยจะมี 
การปฏิบัติการเปนการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาที่บันทึกตนชั่วโมงในรอบ 1 วัน 

- Temporal feature association ขอมูลระดับน้ํามีการอยูรวมกันเชิงเวลากับ
รูปลักษณแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) และไมมีการสืบตอของรูปลักษณ (คลาส 
TM_FeatureSuccession) คือไมมีการหลอมรวม การแทนที่ และการแบงตัวของจุดตําแหนงสถานี
เสาวัดระดับน้ํา 

- Metadata ไมมีคําอธิบายขอมูลในระบบ  
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2)  ปริมาณน้ํา 
2.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การสํารวจสถิติปริมาณน้ํา คือ การแปลง

คาระดับน้ําเปนปริมาณน้ําโดยเทียบกับ rating curve (ความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณน้ํา) 
แลวบันทึกขอมูลปริมาณน้ําที่เปนคาตัวเลขที่มีทศนิยมสองตําแหนง หนวยเปนลูกบาศกเมตรตอ
วินาทีในรูปแบบของตาราง วิธีการดังกลาวขางตนจะนําไปใชกับขอมูลปริมาณน้ําของสถานีเสาวัด
ระดับน้ําทั้งสองแบบ ฉะนั้นจุดตําแหนงเชิงเวลาของการบันทึกขอมูลนี้จะเปนจุดตําแหนงเวลา
เดียวกับการบันทึกขอมูลระดับน้ําดวย นอกจากนั้นการรายงานขอมูลปริมาณน้ําผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตมีรายละเอียดเชิงเวลาในรูปแบบขอมูลปริมาณน้ํารายชั่วโมง, ปริมาณน้ํารายวัน ดังภาพที่ 
5-1 และภาพที่ 5-2  

การสํารวจสถิติปริมาณน้ําทา คือการแปลงคาปริมาณน้ําเปนปริมาณน้ําทาโดยเทียบกับ
คาบเวลาเปนรายเดือน และรายป ตามลําดับ กระบวนการหาคาปริมาณน้ําทารายเดือนสามารถ
คํานวณจากผลรวมของปริมาณน้ําทารายวัน (ปริมาณน้ําทารายวัน คือผลคูณระหวางปริมาณน้ํา
รายวันเฉลี่ยกับจํานวนวินาทีทั้งหมดของคาบเวลาในหนึ่งวัน) และในทํานองเดียวกัน กระบวนการ
หาคาปริมาณน้ําทารายปสามารถคํานวณจากผลรวมของปริมาณน้ําทารายเดือน นอกจากนี้ 
การบันทึกและรายงานขอมูลดังกลาวจะเปนคาตัวเลขที่มีทศนิยมสองตําแหนง และมีหนวยเปน 
ลานลูกบาศกเมตร ดังภาพที่ 5-3 และภาพที่ 5-4 

 

ภาพที่ 5-3 ปริมาณน้ําทารายเดือนของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (http://hydro-4.com/runoffmonth/M.5.xls) 
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ภาพที่ 5-4 ปริมาณน้ําทารายปของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (http://hydro-4.com/runoffyear/runoffyear.htm) 

2.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลปริมาณน้ํา
และปริมาณน้ําทาไมมีการดําเนินการตามรูปแบบของผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางตามมาตรฐาน 
ISO 19108 อยางไรก็ตามการรายงานผลขอมูลนี้จะเปนไปตามมติคณะกรรมการของสํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา กรมชลประทานกํากับอยู 

2.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุที่แสดงตําแหนงเชิงพื้นที่ คือ จุดตําแหนงสถานีเสาวัด

ระดับน้ํา 
- Temporal geometric object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูล

ปริมาณน้ํารายชั่วโมงจัดเปนจุดเวลา (คลาส TM_Instant) เนื่องจากบันทึกคาปริมาณน้ํา ณ เวลา 
ตนชั่วโมง 

ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลปริมาณน้ํารายวันจัดเปนจุดเวลา (คลาส 
TM_Instant) เนื่องจากมีการนําเอาขอมูลปริมาณน้ําที่ไดจากการวัดในเวลา 6:00 น.ของทุกวันมา
รายงาน แตเมื่อนําขอมูลปริมาณน้ํารายชั่วโมงทั้งหมดในวันนั้นๆมาเฉลี่ยสามารถใชแสดงแทน
คาบเวลาในหนึ่งวัน (คลาส TM_Period) ได เพียงแตหนวยที่ใชแสดงเปนรายชั่วโมง 
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ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือน และรายปจัดเปน
คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากปริมาณน้ําทารายเดือนเปนผลรวมของปริมาณน้ําทารายวัน 
และในทํานองเดียวกัน ปริมาณน้ําทารายปเปนผลรวมของปริมาณน้ําทารายเดือน 

- Temporal topological object ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของปริมาณน้ํา
รายช่ัวโมงจัดเปนโหนด (คลาส TM_Node) เนื่องจากเปนการบันทึกคาปริมาณน้ํา ณ เวลาตนชั่วโมง 
และมีความเชื่อมโยงกับเสนขอบ (คลาส TM_Edge) ที่เปนขอมูลปริมาณน้ํารายวัน 

ปฐมฐานเชิงโทโปโลยี เชิงเวลาของปริมาณน้ํารายวันขึ้นเว็บจัดเปนโหนด  (คลาส 
TM_Node) เนื่องจากมีการนําเอาขอมูลปริมาณน้ําที่ไดจากการวัดในเวลา 6:00 น.ของทุกวันมา
รายงาน (ควรระบุในคําอธิบายขอมูล) แตในกรณีนําขอมูลปริมาณน้ําที่ใชแสดงแทนคาบเวลาใน
หนึ่งวัน (คลาส TM_Period) ที่มีการคํานวณคาเฉลี่ยจากปริมาณน้ํารายชั่วโมงทั้งหมดในวันนั้นๆ 
จัดเปนเสนขอบ (คลาส TM_Edge) เพียงแตหนวยที่ใชแสดงเปนรายชั่วโมง 

ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาของปริมาณน้ําทารายเดือน และรายป จัดเปนคาบเวลา 
(คลาส TM_ Edge) เนื่องจากการคํานวณจากปริมาณน้ําทารายวันและรายเดือน ตามลําดับ 

- Temporal reference system การบันทึกทั้งหมดใชตามปฏิทินเกรกอเรียนและ
พุทธศักราช และเวลาทองถ่ิน 

- Temporal position การบันทึกขอมูลปริมาณน้ําทั้งรายชั่วโมงและรายวันจะมี
การแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาของขอมูลปริมาณน้ําเปนแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส TM_CalDate) 
กับเวลาตามนาฬิกา (คลาส TM_CalDate) เพื่อระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดสั้นกวาหนึ่งวัน 

การบันทึกขอมูลปริมาณน้ําทาทั้งรายวันเฉลี่ย รายเดือนและรายปจะมีการแสดงตําแหนงเชิง
เวลาเปนแบบวันที่ในปฏิทิน(คลาส TM_CalDate) เพื่อระบุตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดระดับวัน 
เดือนและป 

- Temporal feature attributes การบันทึกขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของ
รูปลักษณ ขอมูลปริมาณน้ํารายชั่วโมงเปนแบบเหตุการณ (TM_ EventType) และในกรณีนํา 
คาปริมาณน้ํารายชั่วโมงในรอบเวลา 1 วันมาเฉลี่ยเปนขอมูลรายวันจัดเปนแบบสถานการณ (คลาส 
TM_ StateType)  

การบันทึกขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณทั้งขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือนและ
รายปจัดเปนแบบสถานการณ (คลาส TM_ StateType) เนื่องจากคาขอมูลส่ือถึงสถานการณของ
ปริมาณน้ําทา ณ ตําแหนงสถานีที่แปรผันไปตามคาบเวลาใดๆที่ทําการสํารวจสถิติปริมาณน้ําทา 

- Temporal feature operation กระบวนการหาคาปริมาณน้ํารายชั่วโมงมีการ
ระบุการปฏิบัติการคือ ใชขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงมาแปลงเปนขอมูลปริมาณน้ํารายชั่วโมง 
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กระบวนการหาคาปริมาณน้ํารายวันมีการระบุการปฏิบัติการคือ ใชขอมูลระดับน้ํารายวันเฉลี่ยมา
แปลงเปนขอมูลปริมาณน้ํารายวัน 

กระบวนการหาคาปริมาณน้ําทารายเดือนมีการระบุการปฏิบัติการคือ ผลรวมของคาปริมาณ
น้ํารายวันทั้งหมดในคาบเวลาหนึ่งเดือนคูณดวย 0.0864 สวนกระบวนการหาคาปริมาณน้ําทารายปมี
การระบุการปฏิบัติการคือ ผลรวมของคาปริมาณน้ํารายวันทั้งหมดในคาบเวลาหนึ่งปคูณดวย 0.0864  

- Temporal feature association สถานีเสาวัดปริมาณน้ํามีการอยูรวมกันเชิงเวลา
ของรูปลักษณแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) และไมมีการสืบตอของรูปลักษณ (คลาส 
TM_FeatureSuccession) คือไมมีการหลอมรวม การแทนที่ และการแบงตัว 

- Metadata ไมมีคําอธิบายขอมูล 
5.1.3  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา กรมศิลปากร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการสารสนเทศทั้งหมดของ 
กรมศิลปากรรวมไปถึงสารสนเทศดานภูมิศาสตรดวย จากการสํารวจผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
และสัมภาษณเจาหนาที่ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสรุปรูปแบบการนําไปใชอาจไม
ครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะขอมูลเชิงเวลาที่อางอิงยุคสมัยในทางประวัติศาสตร ฐานขอมูลของ
กรมศิลปากรที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงเวลา ไดแก ขอมูลอนุสาวรีย และขอมูลแหลงพระราชพิธีมี
รายละเอียดเชิงเวลาของแตละขอมูลดังนี้ 

1)  ขอมูลอนุสาวรีย  
1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลอนุสาวรีย มีรายละเอียด

ขอมูลลักษณะประจําที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงเวลา ไดแก การขออนุญาต (วันที่ขอสราง/จัดจาง) 
ขอมูลการกอสราง (วันที่กอสราง วันที่กอสรางเสร็จ วันที่ติดตั้ง) ขอมูลการสํารวจ (วันที่สํารวจ) 
การเพิ่มขอมูล (วันที่บันทึกขอมูล) การแกไขขอมูล (วันที่แกไขขอมูลลาสุด) นอกจากนี้มีสวน
เพิ่มเติมคือ การเชื่อมโยง (link) กับระบบภูมิสารสนเทศโครงการสํารวจแหลงมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถแสดงตําแหนงที่ตั้งของอนุสาวรียพรอมชั้นขอมูลประกอบอื่นๆ เชน 
เสนทางคมนาคม เสนทางรถไฟ เสนทางน้ํา และขอบเขตการปกครอง เปนตน ดังภาพที่ 5-5 และ
ภาพที่ 5-6 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลอนุสาวรีย
ไมมีการดําเนินการตามรูปแบบของผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางตามมาตรฐาน ISO 19108 
นอกจากนี้ฐานขอมูลดังกลาวนี้ใชขอมูลเชิงเวลาเปนเพียงสวนประกอบยอยหนึ่งที่ระบุจุดตําแหนง
เชิงเวลาแบบ คลาส TM_CalDate เทานั้นและมิไดมีการปฏิบัติการดานเวลา การใชประโยชน
เนนหนักไปที่เวลาที่คงอยูในโลกจริง (valid time) ไดแก วันที่กอสราง วันที่กอสรางเสร็จ วันที่
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ติดตั้ง และเวลาที่คงอยูในฐานขอมูล (transaction time) ไดแก วันที่บันทึกขอมูล และวันที่แกไข
ขอมูลลาสุด 

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุที่แสดงตําแหนงเชิงพื้นที่ คือ จุดตําแหนงของอนุสาวรีย 

มีการจัดเก็บในรูปของพิกัด x และ y อางอิงระบบ UTM Indian1975 โซน 47N  
- Temporal geometric object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลใน

ฐานขอมูลเกี่ยวกับวันที่กอสราง วันที่กอสรางเสร็จ วันที่ติดตั้ง จัดเปนจุดเวลา (คลาส TM_Instant) 
เนื่องจากบันทึกคาในรูปของวันที่ในปฏิทินเวลา 

- Temporal topological object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูล
ในฐานขอมูลจัดเปนโหนด (คลาส TM_Node)  

- Temporal reference system การบันทึกทั้งหมดใชตามปฏิทินเกรกอเรียน
และพุทธศักราช  

- Temporal position ขอมูลเชิงเวลาของฐานขอมูลนี้มีการแสดงจุดตําแหนงเชิง
เวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส TM_CalDate) เพื่อระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดระดับวัน 

- Temporal feature attributes ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
ทั้งหมดจัดเปนแบบเหตุการณ (คลาส TM_EventType) เนื่องจากขอมูลส่ือถึงเหตุการณเกิดขึ้น ณ วัน
นั้น ซ่ึงเปนหนวยที่ส้ันที่สุดของการวัด 

- Temporal feature operation ขอมูลเชิงเวลาของฐานขอมูลนี้ไมมีการระบุ
ฟงกชัน/การปฏิบัติการ  

- Temporal feature association ขอมูลเชิงเวลาของฐานขอมูลนี้มีการอยู
รวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) และไมมีการสืบตอของ
รูปลักษณ (คลาส TM_FeatureSuccession) 

- Metadataไมมีคําอธิบายขอมูล 
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ที่มา: http://gis.finearts.go.th/MIS/monument_detail.asp?ID=04-0077 

ภาพที่ 5-5  ตัวอยางขอมูลอนุสาวรียในระบบฐานขอมูลแหลงมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ของกรมศิลปากร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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ที่มา: http://gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.asp?hissite=0000976 

ภาพที่ 5-6 ตัวอยางขอมูลตําแหนงท่ีตัง้ของอนุสาวรียพรอมชั้นขอมูลประกอบอื่นๆ  
ของกรมศิลปากร ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

2)  ขอมูลโบราณสถาน 
2.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลโบราณสถานมี

รายละเอียดขอมูลลักษณะประจําที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงเวลา ไดแก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และอายุสมัย มีรายละเอียดเชิงเวลาของแตละขอมูลดังภาพที่ 5-7 

2.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูล
โบราณสถานไมมีการดําเนินการตามรูปแบบของผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางตามมาตรฐาน  
ISO 19108 เชนเดียวกับขอมูลอนุสาวรีย อยางไรก็ตาม สายอักขระ (string) ของขอมูลวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามีรูปแบบที่ใกลเคียง โดยที่รูปแบบสายอักขระที่เปนไปตามกรอบของ ISO 19108 
คือ 24790927 
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ท่ีมา: http://www.archae.go.th/show_detail.asp?nameParam=เมืองพิมาย 
&provinceParam=นครราชสีมา 

ภาพที่ 5-7 ขอมูลโบราณสถานในระบบฐานขอมูลของกรมศิลปากรผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

2.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุที่แสดงตําแหนงเชิงพื้นที่ คือ ช่ือสถานที่ตั้งที่ระบุถึง

ทองที่หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
- Temporal geometric object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูล 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดเปนจุดเวลา (คลาส TM_Instant) เนื่องจากบันทึกในรูปวันที่ของ
ปฏิทิน (คลาส TM_CalDate) และอายุสมัยตําแหนงที่อางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับจะเปนคาบเวลา
ของยุค(คลาส TM_Period) ในลําดับยุค (คลาส TM_OrdinalEra) 

- Temporal topological object ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาของขอมูลวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดเปนโหนด (คลาส TM_Node) และอายุสมัยที่ใชระบบอางอิงเชิงเวลา

แบบเรียงลําดับ จะเปนเสนเชื่อม (คลาส TM_Edge) 

- Temporal reference system ขอมูลเชิงเวลาของขอมูลวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษามีระบบอางอิงเชิงเวลาที่เปนพุทธศักราช หรือศักราชอื่น ประเภทปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) เนื่องจากการบันทึกจุดตําแหนงเวลาเปนแบบ คลาส TM_CalDate 

ขอมูลเชิงเวลาของขอมูลอายุสมัยเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส 
TM_OrdinalReferenceSystem)  
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- Temporal position ขอมูลเชิงเวลาของขอมูลวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส TM_CalDate) เพื่อระบุจุดตําแหนง 
เชิงเวลาที่มีรายละเอียดระดับวัน 
 ขอมูลเชิงเวลาของขอมูลอายุสมัยมีการแสดงตําแหนงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส 
TM_OrdinalPosition) โดยการอางอิงถึงลําดับยุค (คลาส TM_OrdinalEra) 

- Temporal feature attributes ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณที่
มีวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะบอกตําแหนงเชิงเวลาแบบเหตุการณ (คลาส TM_EventType) 
เนื่องจากขอมูลส่ือถึงเวลาของเหตุการณนั้น ขอมูลเชิงเวลาของขอมูลอายุสมัยมีการแสดงตําแหนง
เชิงเวลาแบบเรียงลําดับจะบอกตําแหนงเชิงเวลาแบบสถานการณ (คลาส TM_StateType) 

- Temporal feature operation ขอมูลเชิงเวลาของฐานขอมูลนี้ไมมีการระบุ
การปฏิบัติการ  

- Temporal feature association ขอมูลเชิงเวลาของฐานขอมูลนี้มีการอยู
รวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) และไมมีการสืบตอของ
รูปลักษณ (คลาส TM_FeatureSuccession) 

- Metadata: No ไมมีคําอธิบายขอมูล 

5.2  ผลการสํารวจการนํามาตรฐาน ISO 19108:2002 ไปใชงานของหนวยงานตางประเทศ 
ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานดานดานผังเคารางเชิงเวลาในระบบ 

ภูมิสารสนเทศของหนวยงานในตางประเทศ อาศัยการสืบคนขอมูลผานทางระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตจากหนวยงานที่มีการใชงานหรือการอางอิงเกี่ยวกับมาตรฐานดานผังเคารางเชิงเวลาทํา
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่สํารวจไดพรอมสรุป ดังนี้ 

5.2.1  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา Arizona Geological Survey  
 Arizona Geological Survey (AZGS) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดานธรณีวิทยา
ของมลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับรายละเอียดเชิงเวลาคือ 
แผนที่ธรณีวิทยา 

1)  ขอมูล: แผนที่ธรณีวิทยา 
1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของ AZGS บรรจุ

รายละเอียดเชิงเวลาไวภายในขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age และ Geochronologic_Age 
โดยคาที่ใสในขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age คือ ช่ือยุคหรือสมัยจากสเกลเวลาทาง
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ธรณีวิทยา ซ่ึงเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ สวนคาที่ใสในขอมูลลักษณะประจํา 
Geochronologic_Age จะเปนระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน เชน 100,000 ป เปนตน 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชรูปปดแสดงแทนการกระจายตัวของชุดหินตางๆ 
- Temporal geometric object ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีปฐมฐาน

รูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลาทาง
ธรณีวิทยามีลักษณะเปนชวงเวลา ขอมูลลักษณะประจํา Geochronologic_Age: มีปฐมฐานรูปทรง
เรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา (คลาส TM_Instant) เนื่องจากเปนการระบุระยะเวลาเทียบจาก
ปจจุบัน 

- Temporal topological object ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีปฐมฐาน
เชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ (คลาส TM_Edge) 

ขอมูลลักษณะประจํา Geochronologic_Age: มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ 
โหนด (คลาส TM_Node) 

- Temporal reference system ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีระบบ
อางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalReferenceSystem) 
เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ใชสําหรับเปรียบเทียบอายุของชุดหินวาชุดใดเกิด
กอนหรือหลัง เพื่อลําดับอายุของชุดหิน 
 ขอมูลลักษณะประจํา Geochronologic_Age: มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบพิกัด 
เชิงเวลา (คลาส TM_CoordinateSystem) เนื่องจากเปนการระบุระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน 

- Temporal position ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีการแสดง 
จุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalPosition) 

ขอมูลลักษณะประจํา Geochronologic_Age: มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบ
พิกัดเชิงเวลา (คลาส TM_Coordinate) 

- Temporal feature attributes ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: เปน
ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแบบสถานการณ (คลาส TM_StateType)  

ขอมูลลักษณะประจํา Geochronologic_Age: เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของ
รูปลักษณแบบ เหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
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- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 
5.2.2  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา Idaho Geological Survey  

Idaho Geological Survey (IGS) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดานธรณีวิทยา
ของมลรัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับรายละเอียดเชิงเวลาคือ 
แผนที่ธรณีวิทยา 
 1) ขอมูล : แผนที่ธรณีวิทยา 
 1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลแผนที่ธรณีวิทยานี้บรรจุรายละเอียด
เชิงเวลาไวภายในสวนของขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic Age (ภาพที่ 5-8) โดยเปนการระบุถึง
ยุคหรือสมัยจากสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ซ่ึงเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ  

 

ภาพที่ 5-8 พจนานุกรมขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของ IGS  
ในสวนของขอมูลท่ีแสดงรายละเอียดเชิงเวลา 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  
 1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 

- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชรูปปดแสดงแทนการกระจายตัวของชุดหินตางๆ 
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- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ 
คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลาทางธรณีวิทยามีลักษณะเปน
ชวงเวลา 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ 
(คลาส TM_Edge) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบอางอิง 
เชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalReferenceSystem) เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลา
ทางธรณีวิทยา ใชสําหรับเปรียบเทียบอายุของชุดหินวาชุดใดเกิดกอนหรือหลัง เพื่อลําดับอายุของ 
ชุดหิน 

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิงเชิงเวลา
แบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalPosition) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType)  

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

5.2.3  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา Kentucky Geological Survey  
Kentucky Geological Survey (KGS) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดาน

ธรณีวิทยาของมลรัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับรายละเอียด 
เชิงเวลาคือ แผนที่ธรณีวิทยา 
 1) ขอมูล : แผนที่ธรณีวิทยา 
 1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของ KGS บรรจุ
รายละเอียดเชิงเวลาไวภายในขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge และ GeoChronAge โดยคาที่
ใสในขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge คือ ช่ือยุคหรือสมัยจากสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ซ่ึง
เปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ สวนคาที่ใสในขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge จะเปน
ระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน เชน 100,000 ป เปนตน 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  
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1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชรูปปดแสดงแทนการกระจายตัวของชุดหินตางๆ 
- Temporal geometric object ขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge: มีปฐมฐาน

รูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลา
ทางธรณีวิทยามีลักษณะเปนชวงเวลา 

ขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge: มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา 
(คลาส TM_Instant) เนื่องจากเปนการระบุระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน 

- Temporal topological object ขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge: มีปฐมฐาน
เชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ (คลาส TM_Edge)  

ขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge: มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด 
(คลาส TM_Node) 

- Temporal reference system ขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge: มีระบบ
อางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalReferenceSystem) 
เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ใชสําหรับเปรียบเทียบอายุของชุดหินวาชุดใดเกิด
กอนหรือหลัง เพื่อลําดับอายุของชุดหิน 

ขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge: มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบพิกัดเชิงเวลา 
(คลาส TM_CoordinateSystem) เนื่องจากเปนการระบุระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน 

- Temporal position ขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge: มีการแสดง 
จุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalPosition) 
 ขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge: มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบพิกัด 
เชิงเวลา (คลาส TM_Coordinate) 

- Temporal feature attributes ขอมูลลักษณะประจํา StratigraphicAge: เปน
ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType)  

ขอมูลลักษณะประจํา GeoChronAge: เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแบบ 
เหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 



ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19108:2002 และขอเสนอแนะ 56 

 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552          โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 Geographic information – Temporal schema 

5.2.4  สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา U.S. Geological Survey  
 U.S. Geological Survey (USGS) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาและทํา
ความเขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดบนโลก ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรับผิดชอบในหลายดาน
ทั้ง ชีววิทยา ภูมิศาสตร ธรณีวิทยา สารสนเทศเชิงพื้นที่ และน้ํา ซ่ึงในที่นี้จะขอยกตัวอยางขอมูลที่
เกี่ยวของเชิงเวลาคือ ความลึกระดับน้ําบาดาล ปริมาณการไหลของน้ําในแมน้ํา ระดับน้ําและ
ปริมาตรน้ําของแหลงน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน 

1)  ขอมูล: ความลึกระดับน้ําบาดาล 
1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลความลึกระดับน้ําบาดาล เปนการวัด

ความลึกจากระดับผิวดินของระดับน้ําในบอบาดาล โดยขอมูลจะแสดงถึง ความลึกระดับน้ําบาดาล 
และวันเวลาที่ทําการตรวจวัด (ภาพที่ 5-9) 

 

 

ภาพที่ 5-9 ขอมูลระดับน้ําบาดาลของ USGS 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนตําแหนงบอบาดาลที่ตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา 

(คลาส TM_Instant) เนื่องจากขอมูลจะระบุเวลาและวันที่ที่ทําการตรวจวัดไวแนนอน 



ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19108:2002 และขอเสนอแนะ 57 

 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552          โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 Geographic information – Temporal schema 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด 
(คลาส TM_Node) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน และนาฬิกา (คลาส TM_Clock) ในรูปแบบพิกัดเวลา
ทองถ่ิน  

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทินกับเวลา
ตามนาฬิกา (คลาส TM_DateandTime) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ เหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

2)  ขอมูล : ปริมาณการไหลของน้ําในแมน้ํา 
2.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลปริมาณการไหลของน้ําในแมน้ํา 

(Streamflow) เปนการวัดปริมาณน้ําที่ไหลผานหนาตัดแมน้ําในชวงเวลาหนึ่ง โดยขอมูลจะแสดงถึง 
ปริมาณการไหลของน้ําในแมน้ํา และวันเวลาที่ทําการตรวจวัด (ภาพที่ 5-10) 

 

 

ภาพที่ 5-10 ขอมูลปริมาณการไหลของน้าํในแมน้ําของ USGS 
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2.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

2.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนสถานีตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา 

(คลาส TM_Instant) เนื่องจากขอมูลจะระบุเวลาและวันที่ที่ทําการตรวจวัดไวแนนอน 
- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด 

(คลาส TM_Node) 
- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 

TM_Calendar) ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน และนาฬิกา (คลาส TM_Clock) ในรูปแบบพิกัดเวลา
ทองถ่ิน  

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทินกับเวลา
ตามนาฬิกา (คลาส TM_DateandTime) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ เหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

 3)  ขอมูล: ระดับน้ําและปริมาตรน้ําของแหลงน้ําผิวดิน 
3.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลระดับน้ําของแหลงน้ําผิวดิน เปนการ

วัดระดับน้ําเทียบจากเสาวัดระดับน้ํา สวนขอมูลปริมาตรน้ําของแหลงน้ําผิวดิน จะเปนการประเมิน
ปริมาณน้ําที่กักเก็บอยูในแหลงน้ํา โดยขอมูลจะแสดงถึง ระดับน้ําของแหลงน้ําผิวดิน ปริมาตรน้ํา
ของแหลงน้ําผิวดิน และวันเวลาที่ทําการตรวจวัด (ภาพที่ 5-11) 

3.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

3.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนสถานีตรวจวัด 
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- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ  
จุดเวลา (คลาส TM_Instant) เนื่องจากขอมูลจะระบุเวลาและวันที่ที่ทําการตรวจวัดไวแนนอน 

 

 

ภาพที่ 5-11 ขอมูลระดับน้ําและปริมาตรน้าํของแหลงน้ําผิวดินของ USGS 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด 
(คลาส TM_Node) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน และนาฬิกา (คลาส TM_Clock) ในรูปแบบพิกัดเวลา
ทองถ่ิน  

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทินกับเวลา
ตามนาฬิกา (คลาส TM_DateandTime) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบเหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

 4)  ขอมูล: คุณภาพน้ําผิวดิน 
4.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน เปนการตรวจวัดจาก

สามตัวบงชี้ประกอบดวย คาความนําไฟฟาจําเพาะ อุณหภูมิน้ํา และออกซิเจนละลายน้ํา โดยขอมูล
จะแสดงถึง คาความนําไฟฟาจําเพาะ อุณหภูมิน้ํา ออกซิเจนละลายน้ํา และวันเวลาที่ทําการตรวจวัด 
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ภาพที่ 5-12 ขอมูลคุณภาพน้าํผิวดนิของ USGS 

4.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

4.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนสถานีตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา 

(คลาส TM_Instant) เนื่องจากขอมูลจะระบุเวลาและวันที่ที่ทําการตรวจวัดไวแนนอน 
- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด 

(คลาส TM_Node) 
- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 

TM_Calendar) ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน และนาฬิกา (คลาส TM_Clock) ในรูปแบบพิกัดเวลา
ทองถ่ิน  

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทินกับเวลา
ตามนาฬิกา (คลาส TM_DateandTime) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ เหตุการณ (คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 
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 5.2.5 สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา Geological Survey of Canada  
 Geological Survey of Canada (GSC) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดาน
ธรณีวิทยาของประเทศแคนาดาโดยมีขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับรายละเอียดเชิงเวลาคือ แผนที่
ธรณีวิทยา 
 1)  ขอมูล : แผนที่ธรณีวิทยา 

1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของ GSC บรรจุ
รายละเอียดเชิงเวลาไวภายในขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic Ageและ Radiometric Age (ภาพที่ 
5-13) โดยคาที่ใสในขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic Age คือ ช่ือยุคหรือสมัยจากสเกลเวลาทาง
ธรณีวิทยา ซ่ึงเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ สวนคาที่ใสในขอมูลลักษณะประจํา 
Radiometric Age จะเปนระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน เชน 100,000 ป เปนตน 

1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108  
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชรูปปดแสดงแทนการกระจายตัวของชุดหินตางๆ  
- Temporal geometric object ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีปฐมฐาน

รูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลา
ทางธรณีวิทยามีลักษณะเปนชวงเวลา 
ขอมูลลักษณะประจํา Radiometric Age: มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ จุดเวลา 
(คลาส TM_Instant) เนื่องจากเปนการระบุระยะเวลาเทียบจากปจจุบัน 

- Temporal topological object ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีปฐมฐาน
เชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ (คลาส TM_Edge) ขอมูลลักษณะประจํา Radiometric Age: 
มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ โหนด (คลาส TM_Node) 

- Temporal reference system ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีระบบ
อางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalReferenceSystem) 
เนื่องจากยุคหรือสมัยในสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ใชสําหรับเปรียบเทียบอายุของชุดหินวาชุดใดเกิด
กอนหรือหลัง เพื่อลําดับอายุของชุดหิน ขอมูลลักษณะประจํา Radiometric Age: มีระบบอางอิง 
เชิงเวลาเปนแบบ ระบบพิกัดเชิงเวลา (คลาส TM_CoordinateSystem) เนื่องจากเปนการระบุ
ระยะเวลาเทียบจากปปจจุบัน (Before Present (BP)) ซ่ึงหมายถึง ป 1950 AD  
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ภาพที่ 5-13 พจนานุกรมขอมูลแผนที่ธรณวิีทยาของ GSC  
ในสวนของขอมูลท่ีแสดงรายละเอียดเชิงเวลา 

- Temporal position ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: มีการแสดง 
จุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (คลาส TM_OrdinalPosition) ขอมูล
ลักษณะประจํา Radiometric Age: มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบพิกัดเชิงเวลา (คลาส 
TM_Coordinate) 
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- Temporal feature attributes ขอมูลลักษณะประจํา Stratigraphic_age: เปน
ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType) ขอมูล
ลักษณะประจํา Radiometric Age: เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณแบบ เหตุการณ 
(คลาส TM_EventType) 

- Temporal feature operation ไมไดแสดงการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณไว 
- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ

รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 
- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

5.2.6 สารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา The U.S. Historical Climatology Network  
 The U.S. Historical Climatology Network (U.S. HCN) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
หลักดานขอมูลภูมิอากาศในอดีตของประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1904 ถึง 1994 
ประกอบดวยขอมูล คาเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน คาเฉลี่ยของอณุหภูมิเฉลี่ยรายเดือน คาเฉลี่ย
ของอุณหภูมิต่ําสุดรายเดือน และปริมาณน้ําฝนรายเดือน 
 1) ขอมูล: คาเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน 

1.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลคาเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน 
จะแสดงถึงคาเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน รายฤดูกาล และรายป ในชวงป ค.ศ. 1904 ถึง 1994 
(ภาพที่ 5-14) 

 

ภาพที่ 5-14 ขอมูลคาเฉล่ียของอุณหภูมิสูงสุดรายเดือนของ U.S. HCN 

หมายเหตุ โดยขอมูลแสดงถึง Station number, year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, 
Oct, Nov, Dec, Winter (Dec, Jan, Feb), Spring (Mar, Apr, May), Summer (Jun, Jul, Aug), Fall 
(Sep, Oct, Nov), and the annual average temperature (Jan-Dec) ตามลําดับ ทุกคามีหนวยเปน ฟา
เรนไฮต และ -99.99 หมายถึงไมมีการตรวจวัด 
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1.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

1.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108  
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนตําแหนงสถานีตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ 

คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากขอมูลเปนคาเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนในชวงเดือน ฤดู หรือป
นั้นๆ 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ 
(คลาส TM_Edge) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลเชิงเวลาเปนเดือน และป ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน 

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส 
TM_CalDate) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType)  

- Temporal feature operation ใชการปฏิบัติการคือ การคํานวณหาคาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิสูงสุดรายเดือน รายฤดู และรายป 

- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

 2) ขอมูล: คาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 
2.1) ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลคาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน จะ

แสดงถึงคาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน รายฤดูกาล และรายปในชวงป ค.ศ. 1904 ถึง 1994  
(ภาพที่ 5-15) 

2.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

2.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนตําแหนงสถานีตรวจวัด 
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- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาแบบคาบเวลา 
(คลาส TM_Period) เนื่องจากขอมูลเปนคาเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนในชวงเดือน ฤดู หรือปนั้นๆ 

 

ภาพที่ 5-15 ขอมูลคาเฉล่ียของอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนของ U.S. HCN 

หมายเหตุ โดยขอมูลแสดงถึง Station number, year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, 
Oct, Nov, Dec, Winter (Dec, Jan, Feb), Spring (Mar, Apr, May), Summer (Jun, Jul, Aug), Fall 
(Sep, Oct, Nov), and the annual average temperature (Jan-Dec) ตามลําดับ ทุกคามีหนวยเปน  
ฟาเรนไฮต และ -99.99 หมายถึงไมมีการตรวจวัด 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ 
(คลาส TM_Edge) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลเชิงเวลาเปนเดือน และป ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน 

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส 
TM_CalDate) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType)  

- Temporal feature operation ใชการปฏิบัติการคือ การคํานวณหาคาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน รายฤดู และรายป 

- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

 3) ขอมูล: คาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําสุดรายเดือน 
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3.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลนี้จะแสดงคาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําสุด
รายเดือน รายฤดูกาล และรายป ในชวงป ค.ศ. 1904 ถึง 1994 (ภาพที่ 5-16) 

 

ภาพที่ 5-16 ขอมูลคาเฉล่ียของอุณหภูมิต่าํสุดรายเดือนของ U.S. HCN  

หมายเหตุ โดยขอมูลแสดงถึง Station number, year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, 
Oct, Nov, Dec, Winter (Dec, Jan, Feb), Spring (Mar, Apr, May), Summer (Jun, Jul, Aug), Fall 
(Sep, Oct, Nov), and the annual average temperature (Jan-Dec) ตามลําดับ ทุกคามีหนวยเปน  
ฟาเรนไฮต และ -99.99 หมายถึงไมมีการตรวจวัด 

3.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

3.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนตําแหนงสถานีตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาเปนแบบ 

คาบเวลา (คลาส TM_Period) เนื่องจากขอมูลเปนคาเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนในชวงเดือน ฤดู หรือป
นั้นๆ 

- Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ 
(คลาส TM_Edge) 

- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลเชิงเวลาเปนเดือน และป ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน 

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส 
TM_CalDate) 
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- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบ สถานการณ (คลาส TM_StateType)  

- Temporal feature operation ใชการปฏิบัติการคือ การคํานวณหาคาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิต่ําสุดรายเดือน รายฤดู และรายป 

- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 
4)  ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือน 

4.1)  ลักษณะขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือน จะแสดงถึง
ปริมาณน้ําฝนรายเดือน รายฤดูกาล และรายป ในชวงป ค.ศ. 1904 ถึง 1994 (ภาพที่ 5-17) 

 

 

ภาพที่ 5-17 ขอมูลปริมาณน้าํฝนรายเดือนของ U.S. HCN  

หมายเหตุ โดยขอมูลแสดงถึง Station number, year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, 
Oct, Nov, Dec, and the annual total precipitation ตามลําดับ ทุกคามีหนวยเปน มิลลินิ้ว (100 = 1 
นิ้ว) และ -9999 หมายถึงไมมีการตรวจวัด 

4.2)  การใช ISO 19108 กับขอมูลเชิงเวลาของหนวยงาน ขอมูลจากเว็บไซตไมไดแสดง
ผังเคารางเชิงเวลาไว  

4.3)  การเปรียบเทียบขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานกับ ISO 19108 
- Spatial Object วัตถุเชิงพื้นที่ ใชจุดแสดงแทนตําแหนงสถานีตรวจวัด 
- Temporal geometric object มีปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาแบบ คาบเวลา 

(คลาส TM_Period) เนื่องจากขอมูลเปนคาเฉลี่ยที่ใชแสดงแทนในชวงเดือน ฤดู หรือปนั้นๆ 
 - Temporal topological object มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยีเชิงเวลาเปนแบบ เสนขอบ 

(คลาส TM_Edge) 
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- Temporal reference system มีระบบอางอิงเชิงเวลาเปนแบบ ปฏิทิน (คลาส 
TM_Calendar) เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลเชิงเวลาเปนเดือน และป ในรูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน 

- Temporal position มีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาแบบวันที่ในปฏิทิน (คลาส 
TM_CalDate) 

- Temporal feature attributes เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ
แบบสถานการณ (คลาส TM_StateType)  

- Temporal feature operation ใชการปฏิบัติการคือ การคํานวณหาคาเฉลี่ยของ
ปริมาณน้ําฝนรายเดือน รายฤดู และรายป 

- Temporal feature association มีการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณของ
รูปลักษณเปนแบบสามัญ (คลาส TM_SimpleRelationship) 

- Metadata ไมไดแสดงคําอธิบายขอมูลไว 

5.2.7  การจัดทําผังเคารางเชิงเวลาสําหรับขอมูลธรณีกาลของ The Solid Earth and Environment 
Grid (SEE Grid) 
 The Solid Earth and Environment Grid (SEE Grid) เปนเว็บไซตที่ไดรับการยอมรับรวมกัน
ของบุคคลที่มีความสนใจดาน โลก ส่ิงแวดลอม และวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนแหลงใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสนทนากันในประเด็นการเขาถึงอยางโปรงใส (transparent access) ของ
ขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับโลก และการใชประโยชนและศักยภาพของเทคโนโลยีที่ถูกนําเสนอ
ในรูปแบบกริด (Grid) เพื่อสงเสริมความสามารถของมนุษยในการจัดการธรรมชาติและทรัพยากร
ตางๆ 
 ในสวนของ ขอมูลเชิงเวลา SEE Grid ไดพยายามนํา มาตรฐาน ISO 19108 มาปรับปรุงเพื่อ
ใชจัดเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาในสวนของมาตราธรณีกาล (geologic time scale) โดยอางถึง
แบบจําลองระบบอางอิงเชิงเวลาใน มาตรฐาน ISO 19108 (ภาพที่ 5-18) 
 โดยแบบจําลองมาตรฐาน (ISO 19108) ขอบเขตของมหายุคจะถูกกําหนดไวคอนขาง
แนนอนโดยขอมูลเชิงอรรถ DateTime อยางไรก็ตามในสวนของประวัติศาสตร บริบททาง
โบราณคดี และความเที่ยงตรงของมาตราธรณีกาลนั้น ตําแหนงขอบเขตนั้นยังมีความไมแนนอนอยู
และตองอาศัยการประมาณคาเทานั้น ดังนั้น SEE Grid จึงไดเพิ่มเติมในสวนของคลาส 
TimeOrdinalEraBoundary ซ่ึงเปนคลาสที่ระบุถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของแตละมหายุค โดยการ
กําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาของขอบเขตมหายุคจะอยูรวมกับคลาส TM_Instant (ภาพที่ 5-19 ) โดย
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ในสวนแนวคิดเชิงเวลาของมาตราธรณีกาลนั้นจะมีสวนสัมพันธกับขอบเขตของชั้นหินแบบฉบับ 
(stratotype)  

นอกจากนี้ SEE Grid ยังไดนําเสนอ UML ของมาตราธรณีกาล (ภาพที่ 5-20 )โดยคลาส 
GeologicTimescale ซ่ึงเปนชนิดหนึ่งของคลาส TimeOrdinalReferenceSystem ประกอบดวยหนึ่ง
หรือหลายลําดับของมหายุคเชิงลําดับเวลา (TimeOrdinalEras) รวมกับสองจุดตําแหนงเชิงเวลาหรือ
ม ากกว า จ ากขอบ เขตมหายุ ค เ ชิ ง ลํ าดั บ เ วล า  ( TimeOrdinalEraBoundarys)  โดยมี คล าส 
GeochronologicEra เปนชนิดหนึ่งของคลาส TimeOrdinalEra ซ่ึงขอบเขตจะถูกกําหนดโดย
เหตุการณทางธรณีวิทยา และมีขอมูลเชิงอรรถ rank: GeochronEraRank ซ่ึงระบุหนึ่งคาชื่อมาตรฐาน
ของ Eon, Era, Period เปนตน ในสวนคลาส TimeOrdinalEraBoundary จะประกอบดวย 2 คลาส
ยอยคือ คลาส GeochronologicBoundary แสดงถึงขอบเขตของมหายุคซึ่งกําหนดโดยการอางอิงกับ
เหตุการณทางธรณีวิทยาบางเหตุการณ และคลาส NumericEraBoundary ซ่ึงถูกจัดเตรียมสําหรับ
ขอบเขตเวลาที่มีความเที่ยงตรง โดยมีขอมูลเชิงอรรถคือ status: CharacterString  

ในสวนของสหสัมพันธและเหตุการณในระเบียนธรณีวิทยานั้นแสดงไดดังภาพที่ 5-21 โดย
คลาส ChronostratigraphicUnit เปนคลาสที่แสดงหนวยหินที่มีการลําดับชั้นหินตามอายุกาลและอยู
รวมกับคลาส GeochronologicEra มีขอมูลลักษณะประจํา rank: StratUnitRank ระบุหนึ่งคาชื่อ
มาตรฐานของ System, Stage, Zone เปนตน โดยคลาส ChronostratigraphicUnit และคลาส 
LithostratigraphicUnit ทั้งคูเปนชนิดหนึ่งของคลาส GeologicUnit  

ในลักษณะเดียวกันคลาส ChronostratigraphicBoundary เปนคลาสที่แสดงขอบเขตหนวย
หินบนผิวดินวาอยูบนหรือลางชั้นหินอื่น โดยคลาส ChronostratigraphicBoundary และคลาส 
LithostratigraphicBoundary ทั้งคูเปนชนิดหนึ่งของคลาส StratigraphicBoundary  
 คลาส DateMeasurement เปนคลาสที่ใชในการตรวจวัดอายุของชั้นหินที่มีคาเปนตัวเลข
แนนอนอางอิงกับระบบพิกัดเวลา โดยมีวิธีการตรวจวัด 2 วิธีหลักคือ การหาอายุโดยใชธาตุ
กัมมันตรังสี (คลาส DatingProcedure) จากตัวอยางหิน (คลาส GeochronSpecimen) ที่สนใจ ซ่ึงให
ผลลัพธที่มีความถูกตองคอนขางสูง และการประมาณอายุการลําดับชั้นหินจากขอมูลการตรวจวัด
อายุ โดย UML สําหรับการกําหนดอายุของขอบเขตสเกลเวลาของชั้นหินแสดงในภาพที่ 5-22 สวน
ภาพท่ี 5-23 เปนแบบจําลองที่สมบูรณที่ใชจัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาในสวนของสเกลธรณีกาล โดย
การรวมเอาองคประกอบยอยแตละสวนเขาดวยกัน 
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/WebHome  

ภาพที่ 5-18 แบบจําลองระบบอางอิงเชงิเวลาใน มาตรฐาน ISO 19108 
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/ WebHome 

ภาพที่ 5-19 UML ที่แสดงแทนระบบอางอิงเรียงลําดบัเชิงเวลาซึ่งมีการเพิ่มเติมขอบเขตมหายุคเชงิลําดับเวลา 
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/WebHome  

ภาพที่ 5-20 UML ของมาตราธรณีกาล rank: GeochronEraRank  
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/WebHome  

ภาพที่ 5-21 สหสัมพันธสําหรับองคประกอบสเกลเวลาในระเบียนธรณีวิทยา 
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/WebHome  

ภาพที่ 5-22UML สําหรับการกําหนดอายขุองขอบเขตสเกลเวลาของชั้นหิน 
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ที่มา: https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/Main/WebHome 

ภาพที่ 5-23  แบบจําลองที่ใชจัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาในสวนของสเกลธรณีกาล โดยการรวมเอา

องคประกอบยอยแตละสวนเขาดวยกัน 
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5.3  ผลการจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการนํา ISO 19108:2002 ไปใชงาน 
ทําการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําเอกสารมาตรฐาน  

ISO 19108:2002 ไปใชงานใหเห็นจริง โดยใชแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา
ตามภาคผนวก จ ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ได เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการนํา 
ISO 19108:2002 ไปใชใหเกิดประโยชนตามหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ 

5.3.1  ผลจากการสํารวจความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
ผลการสํารวจความคิดเห็นจากเจาหนาที่หนวยงานที่ เกี่ยวของกับขอมูลเชิงเวลา  

3 หนวยงาน พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํา ISO 19108:2002 ไปใชในหนวยงานของตนนั้นทุก
หนวยงานมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน โดยสรุปไดดังนี้ 
 1)  การดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานเหลานี้ที่เปนอยู มีรูปแบบที่เปนสากลและเปนที่
ยอมรับภายในหนวยงาน แตไมสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 19108:2002  
 2)  ความคิดเห็นทั้งหมดเชื่อวา การนํามาตรฐาน ISO 19108:2002 มาใชจะทําใหได
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเวลาที่มีประสิทธิภาพและเปนการสรางประโยชนใหกับหนวยงาน แตทั้งนี้  
ยังขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19108:2002 และการนําเอามาตรฐานมา
ประยุกตใชในงานจริง 
 3)  มีความคิดเห็นวาควรมีหนวยงานหลัก เชน สทอภ. ทําหนาที่เผยแพรมาตรฐานตางๆ 
ดวยการใหความรู ฝกอบรม และจัดทําโครงการนํารอง ตลอดจนควรมีโครงการรณรงคเพื่อ
เสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับมาตรฐานใหจริงจังไปยังเจาหนาที่ทุกระดับขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4)  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่มีการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเชิง
เวลา เพื่อทําการปรับปรุงการจัดเก็บฐานขอมูลใหเขากับมาตรฐานฉบับนี้ 

5.3.2  ขอเสนอแนะแนวทางการการนํา ISO 19108:2002 ไปใชงาน 
จากการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19108:2002 และจากการสํารวจความ

คิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทีมที่ปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่จะนํา
มาตรฐานฉบับนี้ มาใชใหเกิดประโยชนจริงในหนวยงานตางๆ ในอนาคต ดังตอไปนี้ 

1) มาตรฐานฉบับนี้เปนมาตรฐานที่คาดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะมีรายละเอียด
การจัดเก็บขอมูลเชิงเวลาสําหรับรูปลักษณทางภูมิศาสตรอยางละเอียดครบถวน เชน การจัดเก็บ
ฐานขอมูลเชิงเวลาเปนรายรูปลักษณ ทําใหสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณทาง
ภูมิศาสตรตามเวลาไดอยางชัดเจน โดยมีการระบุเวลาตามระบบอางอิงเชิงเวลาในแบบตางๆ ที่เปน
มาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนําฐานขอมูลไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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2) จากผลการสํารวจดานการนํามาตรฐาน ISO 19108:2002 ไปใชในหนวยงานหลักตางๆ 
ในประเทศ พบวายังไมมีหนวยงานใดเลยที่นํารางมาตรฐานฉบับนี้ ไปใชงานจริง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะขาดความรู ความเขาใจ และไมไดรับการประชาสัมพันธที่ตรงกับความตองการ  

3) ทีมที่ปรึกษาพบวา การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ เปนเรื่องที่ไม
งายนักและเปนเรื่องที่ตองใชเวลาพอสมควร ผนวกกับผลจากการสัมภาษณหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของภายในประเทศไทย ซ่ึงพบวายังไมมีหนวยงานใดเลยที่เขาใจในมาตรฐานฉบับนี้อยาง
ชัดเจน ดังนั้น การประชาสัมพันธ การฝกอบรมถึงขั้นใชงานไดจริงสําหรับหนวยงานที่มีการ
ดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลาเปนงานประจํา จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําและจําเปนอยางยิ่ง 

4) รัฐบาลควรมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาหรือฝกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง สนับสนุนการปรับแปลงฐานขอมูลเดิมใหมาอยูในรูปแบบ
ใหมตามมาตรฐาน ISO 19108:2002 โดยอาจกําหนดเปนโครงการนํารองในหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งเพื่อเปนจุดเริ่มตนการดําเนินงานดานนี้ใหเปนมาตรฐานสืบไป 

5) การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนํามาตรฐานไปใชงานควรจะตองดําเนินการในรูป
ของโครงการหรือหนวยงานประจําที่มีงบประมาณและบุคคลากรที่ลงแรงกับงานดานนี้อยางจริงจัง
และถาวร เพราะงานสนับสนุนและสงเสริมการนํามาตรฐานตางๆ ไปใชงาน เปนเรื่องของการ
ดําเนินการระยะยาว ดวยวามาตรฐานตางๆ มิไดมีเนื้อหาเพียงลําพังโดดๆ แตมีเนื้อหาอางอิงถึงกัน
และกันอยางกวางขวางและสลับซับซอน โดยควรมองการนํามาตรฐานมาประยุกตใหครบในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการที่เกี่ยวของ หรือใหมากที่สุด โดยมิใชนํามาใชเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพราะอาจทําใหไมเกิดประโยชนตอการดําเนินการอยางแทจริง 
 



หลักสูตรสําหรับการอบรมมาตรฐาน ISO 19108           78 

 
รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552          โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

Geographic information – Temporal schema 

บทที่ 6 
หลักสูตรสําหรับการอบรมมาตรฐาน ISO 19108 

 
 

จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19108 - Temporal schema สามารถสรุปไดวาใน
หลักสูตรสําหรับการฝกอบรมบุคลากรในวงการภูมิสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความเขาใจมาตรฐานใน
ระดับนําไปศึกษาตอยอด หรือใชกับงานประจําไดนั้น หลักสูตรควรจะประกอบดวยเนื้อหา 5 สวน 
ดังนี้   

1)  คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML  
2)  สาระสําคัญของเอกสาร ISO 19108:2002 – Temporal schema 
3)  ตัวอยางสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
4)  ศักราชตางๆ ที่มีใชในประเทศไทย 
5)  การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาจาก UML schema 

 เนื้อหารายละเอียดดังกลาวไดรับการจัดทําเปนเอกสารประกอบการอบรมมาตรฐาน ISO 
19108 - Temporal schema แยกออกจากรายงานฉบับนี ้

6.1 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML 
เนื่องจากเอกสารมาตรฐานแทบทุกฉบับจะใชภาษา UML ซ่ึงเปนภาษาแบบจําลอง

มาตรฐาน (Standard Modeling Language) สําหรับใชในการสรางโมเดลเชิงวัตถุของขอมูลในการ
ถายทอดเนื้อหา ดังนั้น ผูที่จะศึกษาหรือนําเอาสาระในมาตรฐานไปใชใหเกิดประโยชน จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับภาษา UML อยางนอยในระดับเบื้องตน  

คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML เปนการอธิบายความรูพื้นฐานของภาษา UML เกี่ยวกับ
ความเปนมา โครงสรางของภาษา UML โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับที่ประยุกตใชในเอกสารมาตรฐาน 
ความหมายของคลาส องคประกอบของคลาสและสัญกรณคลาส และความสัมพันธแบบตางๆ
ระหวางคลาส 

สัญกรณคลาสซึ่งเปนการเขียนแสดงคลาสเปนภาพกรอบสี่เหล่ียมที่แยกเปนสามสวนซึ่ง
ไดแก ช่ือคลาส รายการขอมูลลักษณะประจํา(attribute)  และรายการการปฏิบัติการ(operation) ของ
คลาส มีการกลาวถึงรายละเอียดในการมองเห็นของขอมูลลักษณะประจําและการปฏิบัติการพรอม
ทั้งสัญลักษณที่ใชในภาพ   
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ในรายการขอมูลลักษณะประจําจะระบุช่ือและประเภทของขอมูลซ่ึงอาจจะมีประเภทเปน
คลาสก็ได ในเนื้อหายังกลาวถึง Stereotype ซ่ึงเปนกลไกภาคขยายสําหรับแนวคิดของ UML โดย
แสดงกํากับอยูเหนือช่ือของคลาสและทําใหทราบถึงฟงกชันของคลาสนั้นๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น  สําหรับ
เงื่อนไขบังคับจะเปนการระบุความสัมพันธของขอมูลลักษณะประจําซึ่งขึ้นอยูตอกันและกัน โดย
ระบุวาถาประเภทของขอมูลลักษณะประจําเปนแบบใดแลวจะสงผลตอขอมูลลักษณะประจําอื่นๆ
ในรายการอยางไร  

เนื้อหาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือความสัมพันธของคลาสแบบตางๆ เชน ความสัมพันธใน
ระดับเดียวกัน ความสัมพันธแบบตางๆระหวางคลาสแมและคลาสลูก ทิศทางของความสัมพันธ 
บทบาทที่ เหมาะสมสําหรับคลาสเปาหมายที่ สัมพันธกับคลาสตนกําเนิด  ภาวะรากซ้ําของ
ความสัมพันธระหวางคลาสในแบบตางๆ 
 
6.2 สาระสําคัญของเอกสาร ISO 19108:2002 – Temporal schema 

การอธิบายโครงสรางอยางละเอียดของผังเคารางขอมูลเชิงเวลา ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑ
สําหรับกําหนด วัตถุเชิงเวลาในรูปของปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตและวัตถุที่มีโทโปโลยีเชิงเวลา 
ระบบอางอิงเชิงเวลา การบรรยายจุดตําแหนงเวลา ตลอดจนกําหนดขอมูลเวลาใหเปนองคประกอบ
ของสารสนเทศภูมิศาสตรในรูปของขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ การปฏิบัติการ
ของรูปลักษณ และการอยูรวมกันของรูปลักษณ รวมถึงองคประกอบของคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา
ของสารสนเทศภูมิศาสตรและการไดมาตรฐานในประเภทตางๆ 

วัตถุเชิงเวลาในรูปของปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตจะแยกออกเปนคลาส TM_Instant และ 
TM_Period ซ่ึงแสดงจุดเวลาและคาบเวลาตามลําดับ เพื่อใหสามารถคํานวณและเปรียบเทียบเวลา
ในเหตุการณเดียวกันและตางเหตุการณได โดยจะสอดคลองกับปฐมฐานโทโปโลยีเชิงเวลาที่แยก
ออกเปน TM_Node และ TM_Edge ซ่ึงจะมีรายละเอียดของขอมูลลักษณะประจําและการอยูรวมกัน
ของคลาสตางๆที่เกี่ยวของ 

ระบบอางอิงเชิงเวลาจะแบงแยกตามพื้นฐานไดเปน 3 ระบบ ไดแก ปฏิทินและเวลาซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงปฏิทินศักราชตางๆ เชน พุทธศักราช คริสตศักราชและปฏิทินเกรกอเรียน เปนตน 
รวมถึงเวลาใน 24 ช่ัวโมง ระบบพิกัดเชิงเวลาซึ่งจะมีจุดตั้งตนเปนจุดเวลาหนึ่งในอดีตและนับ
จํานวนวันจากจุดเวลานั้น เชน วันแบบจูเลียน ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับจะใชเวลาในการ
เปรียบเทียบหรือลําดับเหตุการณ ยุค สมัย ตัวอยางเชน สเกลเวลาทางธรณีวิทยาและโบราณคดีเปน
ตน  
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ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณจะไดรับการจําแนกตามภาวะของชวงเวลาที่
เกิดไดเปน เหตุการณและสถานการณ ซ่ึงจะสอดคลองกับปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตและปฐมฐาน
โทโปโลยีเชิงเวลา การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณจะเปนการใชฟงกชันของเวลามากํากับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณในเชิงพลวัตร การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณจะ
เปรียบเทียบชวงชีวิตของรูปลักษณตางๆ โดยจะแยกเปนการอยูรวมกันแบบสามัญและการสืบตอ
ของรูปลักษณ 

องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาจะบรรยายถึงคุณลักษณะขอมูล ซ่ึงเปนการบรรยายที่
ครอบคลุมแหลงที่รวมของชุดขอมูลไปจนถึงการบรรยายเพียงแคคุณลักษณะเพียงอยางเดียวของ
รูปลักษณ 

การไดมาตรฐานตาม ISO 19108: 2002 ไดระบุไว 5 ประเภท ไดแก ผังเคารางการประยุกต
สําหรับถายโอนขอมูล ผังเคารางการประยุกตสําหรับขอมูลที่มีการปฏิบัติการ บัญชีรายชื่อของ
รูปลักษณ คุณสมบัติจําเพาะขององคประกอบคําอธิบายขอมูล และคําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูล 
โดยแตละประเภทจะระบุถึงวัตถุประสงคของการทดสอบและวิธีการทดสอบ 

6.3 ตัวอยางสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
ตัวอยางสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาของประเทศไทยและตางประเทศ รวบรวมไดจากการ

สํารวจเพื่อใชเปนตัวอยางได 4 ประเภท ไดแก สารสนเทศภูมิศาสตรดานอุตุนิยมวิทยา เชน ความกด
อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ลม ฝน เปนตน อุทกวิทยา เชนขอมูลระดับน้ํา และธรณีวิทยา เชน 
ขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาที่แสดงหนวยหินและความสัมพันธของหนวยหินในพื้นที่  

ขอมูลเหลานี้จะครอบคลุมการตรวจวัดลักษณะประจําของคุณสมบัติทางกายภาพแบบตางๆ 
ในเชิงพื้นที่ที่มีขอมูลเวลากํากับ จึงไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการสังเคราะหใหอยูในกรอบตามสาระ
จากมาตรฐาน ISO 19108 ซ่ึงจะครอบคลุมชนิดของปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตและปฐมฐานโท
โปโลยีเชิงเวลา ชนิดของระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใช การกําหนดตําแหนงเชิงเวลาของขอมูลแตละ
ชนิดวาใชระบบอางอิงเชิงเวลาแบบใด ในตัวอยางแตละชนิดจะระบุวาขอมูลลักษณะประจําของ
รูปลักษณเปนแบบใดบาง มีการปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณและการอยูรวมกันเปนแบบใด 
 
6.4 ศักราชตางๆ ท่ีมีใชในประเทศไทย 

ในสวนนี้จะกลาวถึงความเปนมาและคําจํากัดความของศักราชตางๆ ที่ใชหรือเคยมีการใช
อยูในประเทศไทย อาทิ มหาศักราช จุลศักราช พุทธศักราช คริสตศักราช และศักราชอื่นๆ คําจํากัด
ความของหนวยนับเวลาที่ยาวนานกวา 1 ป เชน ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ รวมถึงตัวอยาง
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และการตรวจสอบของวิธีการแปลงวัน เดือน ป ขามศักราช และแปลงวัน เดือน ป จากศักราชตางๆ 
ไปเปนวันแบบจูเลียนหรือการแปลงกลับแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลเวลาอยูในระบบพิกัดเวลาแบบ
เดียวกัน ทําใหสามารถเปรียบเทียบเชิงเวลาไดอยางถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น 
 
6.5 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาจาก UML schema 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในสาระของมาตรฐานและสามารถนําไปใชงานไดจริง ในหลักสูตร
การฝกอบรมจึงควรมีตัวอยางการนําโปรแกรมประยุกตมาใชในงานดานการพัฒนาฐานขอมูล 
เชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรจาก UML schema โดยเริ่มจากการใชภาษา UML ในการ
ออกแบบผังเคาราง การสงออกโครงสรางฐานขอมูลใหนําไปใชไดกับโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูล (DBMS) เทคนิคการนําขอมูลเขาสูฐานขอมูลตามโครงสรางที่ทําการออกแบบไวแลว 

เนื้อหาครอบคลุมสวนประกอบของโปรแกรมที่ใชสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ และโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 

การพัฒนาฐานขอมูลจาก UML schema จะแยกออกเปน 4 ขั้นตอนไดแก การออกแบบ
คลาสและผังเคาราง การแปลงผลการออกแบบใหเปน code สําหรับการสงตอโครงสรางฐานขอมูล
ไปยังโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล และการนําเขาขอมูล 

นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสามารถของโปรแกรมที่ใชสําหรับการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุในรูปผังเคารางวาสามารถทําการนําเขาและสงออกขอมูลเปนไฟลเอกสาร XML ได 
โดยสามารถสงออกขอมูลที่เปนไดอะแกรมของผังเคารางใหเปนไฟลเอกสาร XML สําหรับใชกับ
ซอฟทแวรอ่ืนหรือสงผานทางอินเตอรเนท หรือสามารถรับขอมูลที่เปนไฟลเอกสาร XML ของ
ไดอะแกรมของผังเคารางและแสดงผลเปนภาพได 
 
6.6 ตารางการฝกอบรม 

ตารางการฝกอบรม (ตารางที่ 6-1) จัดทําขึ้นเพื่อเปนตารางการฝกอบรมตามเนื้อหาของ
หลักสูตรที่ไดกลาวแลวขางตน โดยจัดใหเขากับเวลาที่คาดวาเหมาะสมกับปริมาณของสาระ เพื่อให
ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงาน
ได 
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ตารางที่ 6-1 ตารางการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 19108: Temporal schema 

วัน เวลา หัวขอฝกอบรม 
วันที่ 1 9.00 - 10.15  คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML 

 10.15 - 10.45  พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45 - 12.00 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML (ตอ) 
 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 ผังเคารางเชิงเวลา (Temporal schema)  
 14.30 - 15.00  พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00 - 16.30  ผังเคารางเชิงเวลา (Temporal schema)(ตอ) 

วันที่ 2 9.00 - 10.30  ตัวอยางสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลา 
 10.30 – 11.00  พักรับประทานอาหารวาง 
 11.00 - 12.00 ศักราชที่มีใชในประเทศไทย 
 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 การพัฒนาฐานขอมูลเชิงเวลาจาก UML schema 
 14.30 - 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00 - 16.00 การพัฒนาฐานขอมูลเชิงเวลาจาก UML schema (ตอ) 
 16.00 - 16.30  สรุปการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 19108  

 
6.7 ระยะเวลาการฝกอบรม 

ระยะเวลาการฝกอบรม 2 วัน 
 
6.8  สัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 

สัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม มีดังตอไปนี้ 
1. คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 
2. สาระของมาตรฐาน ISO 19108 คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 
3. ตัวอยางขอมูลเชิงเวลา คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 
4. การพัฒนาฐานขอมูลเชิงเวลา คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 
5. ศักราชตางๆ คดิเปนสัดสวนรอยละ 5 
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บทที่ 7 
ผลการประชุม 

 
 
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอกําหนดใหมีสวนเกี่ยวของกับการประชุมอยู 3 คร้ัง ซ่ึงมีรูปแบบ

แตกตางกัน ดังนี้ 
 
7.1  การประชุม 28th Plenary meeting of ISO/TC211 ประเทศนอรเวย 

ไดเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) คร้ังที่ 28 เมื่อ
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2552 ณ เมือง Molde  ประเทศนอรเวย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
การพัฒนามาตรฐาน และไดสงรายงานการประชุมใหกับ สทอภ. เปนที่เรียบรอยแลว 

 
7.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information – Temporal schema” ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) รวมกับสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชา
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อนําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน 19108: Geographic information – Temporal schema 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในมาตรฐานและตัวอยางการประยุกตใชงานแกผูเขารวมการประชุม 

2)  เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับ
ภาษาไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกลุมผูเขาประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการไดจัดใหมีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ณ หอง 804 อาคาร 
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีบุคลากรของหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและใชงานระบบภูมิสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจน
สถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมการประชุมเปนจํานวนมากกวา 70 คน  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ใหประกอบดวยเนื้อหาอยู 4 สวน ไดแก 1) การแนะนํา UML ในเบื้องตนเพื่อใหผูสนใจสามารถ
อานเอกสารมาตรฐานไดเขาใจมากขึ้น 2) สาระสําคัญของเอกสาร ISO 19108: Geographic 
information – Temporal schema 3) ตัวอยางสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาที่ทําการสํารวจทั้ง
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ภายในประเทศและตางประเทศ โดยแยกตัวอยางออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานอุตุนิยมวิยา  
ดานอุทกวิทยา และดานธรณีวิทยา ในการนําเสนอไดพยายามนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
กรอบของ ISO 19108  4) การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาจาก UML schema 
ดวยโปรแกรมประยุกต 

ในที่ประชุมผูเขารวมประชุมใหความสนใจและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ อยางกวางขวาง โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

1) ผูเขารวมประชุมเสนอแนะใหจัดทําคําอธิบายและความหมายศักราชของไทย ไดแก  
จุลศักราช มหาศักราช และรัตนโกสินทรศก รวมถึงความสัมพันธที่มีกับศักราชที่นิยมใช ซ่ึงไดแก 
พุทธศักราชและคริสตศักราช ซ่ึงทีมที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดทําเปนที่เรียบรอยแลวและนําเสนอไว
ในเอกสารประกอบการอบรมมาตรฐาน ISO 19108 - Temporal schema 

2) ผูเขารวมประชุมไดซักถามถึงลักษณะขอมูลเวลาที่สัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ใน 
ช้ันขอมูล GIS ดานธรณีวิทยา ซ่ึงหัวหนาโครงการฯ ไดอธิบายถึงขอมูลเวลาดานธรณีวิทยาวามีทั้งที่
บอกอายุของหินที่เปนตัวเลขสมบูรณเทียบกับปปจจุบันซึ่งขอมูลเวลาลักษณะนี้จะใชกํากับอยูกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่แบบจุดที่ทําการเก็บตัวอยางวัสดุจากสนามมาทําการวิเคราะหหาอายุ (dating) ดวย
เทคนิคชั้นสูงทางวิทยาศาสตร เชน การวิเคราะหอายุการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิด และ
ขอมูลเวลาที่ไดอาจถูกใชในลักษณะการตีความที่บงบอกถึงอายุของหมวดหินที่มีขอมูลเชิงพื้นที่
แบบรูปปดโดยใชรวมกับขอมูลธรณีกาลเชิงลําดับ หรือบงบอกถึงเวลาในอดีตที่เคยมีการเคลื่อนตัว
ของรอยเลื่อนผิดวิสัย (fault) ที่มีขอมูลเชิงพื้นที่แบบเสน ขอมูลเวลาดานธรณีวิทยาอีกแบบหนึ่งเปน
แบบสัมพัทธซ่ึงคือขอมูลธรณีกาลเชิงลําดับที่บงบอกอายุของหินเปนคาบเวลาในรูปของมหายุค ยุค
และสมัย ใชระบุการเกิดกอนเกิดหลังของหมวดหินไดคอนขางแมนยํา แตไมมีตัวเลขสัมบูรณกํากับ 
ซ่ึงผูแทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดรวมใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานภายในหนวยงาน
สําหรับขอมูลเวลาดานธรณีวิทยาในลักษณะเดียวกัน 

3) ผูเขารวมประชุมแสดงความเห็นวา ควรมีการจัดทํากรณีตัวอยางในการนํามาตรฐาน
ฉบับนี้ไปประยุกตใชกับฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีขอมูลเวลากํากับ ของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแตออกแบบผังเคารางเชิงเวลา การจัดทําฐานขอมูลตลอดจนถึงการ
ประยุกตใชขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาว กรณีตัวอยางเชนนี้จะเปนแบบอยางที่เปนรูปธรรม
สําหรับผูใชที่ตองการนํามาตรฐานไปใชกับสารสนเทศภูมิศาสตรดานอื่นๆ ซ่ึงเรื่องนี้ทีมงานที่
ปรึกษามีความคิดเห็นวาหากจะดําเนินการตามที่รองขอ ควรจัดทําเปนโครงการตอเนื่องเพราะเปน
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เร่ืองที่ตองใชเวลาและคาใชจายพอสมควร และทีมที่ปรึกษาจะไดนําเสนอความคิดเห็นนี้ในการ
ประชุมสัมมนาครั้งตอไป 

4) ดานการนําเสนอเนื้อหามาตรฐาน จากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมในแบบสํารวจ
สรุปไดวา การนําเสนอที่เร่ิมตนดวยการใหความเขาใจใน UML และการนําเสนอตัวอยางขอมูล
เกี่ยวกับเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรดานตางๆ โดยประยุกตใหเขากับกรอบของมาตรฐาน 19108 
ชวยใหผูเขารวมประชุมสามารถเขาใจในเนื้อหาสาระของมาตรฐานไดมาก พรอมทั้งเสนอแนะ
เพิ่มเติมวาผลการศึกษาไมควรจัดทําในรูปของเอกสารสิ่งพิมพเพียงอยางเดียวแตควรจัดทําในรูป
ของแฟมขอมูลดิจิตอลที่สามารถเปดอานผานทางเว็บบราวเซอรได ซ่ึงเรื่องนี้ที่ปรึกษาจะรับไป
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5) ผูเขารวมประชุมตระหนักวามาตรฐานตางๆ มีประโยชนอยางยิ่ง และแสดงความ
คิดเห็นวา สทอภ. ควรรีบดําเนินการจัดอบรมโดยไมคิดคาใชจายในการใหความรูดาน UML และ 
XML ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน การนํามาตรฐานไปใชประโยชนจริงโดยเฉพาะกับหนวยงานที่มีภารกิจ
หลักในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเฉพาะทาง เนนใหสามารถจัดทําฐานขอมูลใหเปนไปตาม
มาตรฐานและสามารถใชแลกเปลี่ยนผานทางอินเตอรเน็ตได เร่ืองนี้ผูแทนจาก สทอภ. แสดงความ
คิดเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและมีความเห็นวาสมควรกําหนดเปนนโยบายตอไป ซ่ึงทีมที่ปรึกษาจะได
นําเสนอความคิดเห็นนี้เพื่อหาแนวทางในการประชุมสัมมนาครั้งตอไป 

6) ผู เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นวา  ซอฟตแวรที่ทีมงานที่ปรึกษานํามาใช
ประกอบการนําเสนอมาตรฐานเปนซอฟตแวรแบบทดลองใชฟรีและมีเวอรชันที่ไมเปนปจจุบัน จึง
มีความเห็นวาควรมีหนวยงานกลางที่จัดหาและสนับสนุนซอฟตแวรดานนี้ที่เปนปจจุบันตอ
หนวยงานที่ตองการเขารวมในโปรแกรมการนํามาตรฐานของ ISO/TC211 มาใชงานกับขอมูลจริง
ภายในหนวยงาน เร่ืองนี้ผูแทนจาก สทอภ. แสดงความคิดเห็นวาเปนเรื่องของลิขสิทธิ์ประจํา
หนวยงาน หนวยงานตางๆจึงควรมีนโยบายสนับสนุนทางดานนี้เปนของตัวเอง อยางไรก็ตาม ที่
ปรึกษาไดทดลองนําซอฟทแวรสําหรับพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงเวลาจาก UML 
schema ที่ เปนสากลมากขึ้นมาใช ซ่ึงทําใหไดผลเปนไปตามวัตถุประสงคมากขึ้นตามที่ให
รายละเอียดไวในเอกสารประกอบการอบรมมาตรฐาน ISO 19108 - Temporal schema 
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7.3  การประชุมสัมมนา  
มีการจัดประชุมสัมมนามาตรฐาน ISO 19108 Temporal schema ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 

2552 ณ หอง 804 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) นําเสนอผลการดําเนินงานการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
ISO 19108 - Temporal schema 

2) เพื่อบรรยายเรื่องศักราชที่มีใชในประเทศไทย ซ่ึงเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 

3) เพื่อนําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ
และผูใชมาตรฐาน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะมาปรับปรุงผลการศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณ 

4) ระดมความคิดเห็นในประเด็นตางๆ โดยเนนในสวนที่นอกเหนือจากความรูความ
เขาใจในมาตรฐาน ไดแก การระดมความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจ
ในมาตรฐานมาดําเนินการเชิงปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในวงการภูมิสารสนเทศภายในประเทศทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการประชุมสัมมนาครั้ งนี้  คณะที่ป รึกษาไดจัด เตรียม เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา ประกอบดวยเนื้อหา 4 สวน ไดแก 1) สรุปผลการดําเนินงานโครงการศึกษาเพื่อ
จัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO 19108 – Temporal schema  2) สรุปผล
การศึกษามาตรฐาน ISO 19108 - Temporal schema 3) ศักราชที่มีใชในประเทศไทยและ  4) หลักสูตร
การฝกอบรมมาตรฐาน ISO 19108 - Temporal schema 

การประชุมในครั้งนี้มีผูเขารวมทั้งสิ้นมากกวา 120 คน ในที่ประชุมผูเขารวมประชุมให
ความสนใจและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง โดยสามารถสรุปได
ดังนี้ 

1) ตัวแทนจาก  สทอภ . ไดกลาวถึงแนวทางในอนาคตเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยจะเปดอบรมความรูดานมาตรฐานดังกลาวใหกับหนวยตางๆ ที่มีความสนใจโดย
ไมคิดคาใชจายขึ้นในปงบประมาณ 2553 และมีแผนที่จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ ผานศูนยภูมิภาค ทั้ง 5 ของ สทอภ.  

2) สทอภ. มีนโยบายที่จะนํามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยตางๆ ไดทําการศึกษาแลวผลักดันให
มีการประกาศเปนมาตรฐานตอไป สําหรับเรื่องการขอการรับรองและการกําหนดหนวยงาน/ทีมงาน
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ที่ทําหนาที่ใหการรับรองนั้น ควรจะไดมีการปรึกษาหารือกันในหมูผูทําการศึกษามาตรฐานฉบับ
ตางๆและผูแทนจาก สทอภ. ตอไป 

3) ในอนาคต  สทอภ .  มีนโยบายที่จะทําการทดลองประยุกตใชมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศตางๆ ที่ไดทําการศึกษาแลวกับหนวยงานที่มีปริมาณขอมูลมากๆ เชน กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมที่ดิน เปนตน โดยเปนการรวมมือแบบเอื้อประโยชนรวมกัน 

4) การทดลองนําซอฟทแวร Sparx มาใชจัดทําผังเคารางและโครงสรางฐานขอมูล
สามารถทําไดดีและตอบสนองไดตรงตามวัตถุประสงคมากขึ้น การนําซอฟทแวร Stylus studio มา
ใชอานไฟล xml ของผังเคารางเชิงเวลาสามารถทําไดดีและทําใหเห็นภาพรวมขององคประกอบและ
ความสัมพันธของคลาสตางๆ ภายในผังเคารางอยางชัดเจน รวมท้ังสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาและคํา
นิยามของคลาสตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางครบถวน 

5) ที่ประชุมเสนอแนะใหระยะเวลาที่เหมาะสมของการอบรมมาตรฐาน ISO 19108 – 
Temporal schema ควรเปลี่ยนจาก 3 วัน เปน 2 วัน ซ่ึงคณะที่ปรึกษาไดทําการปรับแกตามคําแนะนํา
เปนที่เรียบรอยแลวตามที่นําเสนอในบทที่ 6 
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คํานํา (Foreword) 

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

มาตรฐานสากลตางๆ ไดรับการจัดทําเปนตนรางตามกฎที่กําหนดโดย ISO/IEC Directives, Part 3 

งานหลักของคณะกรรมการทางเทคนิคชุดตางๆ คือ การจัดทําชุดมาตรฐานสากล รางมาตรฐานสากล 
ที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการทางเทคนิคเหลานี้ จะถูกสงไปยังประเทศสมาชิกเพื่อออกเสียง 
รางมาตรฐานจะไดรับการตีพิมพ เมื่อไดรับเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอยางนอย 75 % ของ
จํานวนประเทศสมาชิกที่ออกเสียง 

โปรดตระหนักวามีความเปนไปไดที่บางสวนของเอกสารฉบับนี้ อาจจะเปนเรื่องที่มีลิขสิทธิ์ 
องคการ ISO จะไมรับผิดชอบสําหรับลิขสิทธิ์เหลานี้ไมวาจะเปนเพียงบางสวนหรือทั้งหมด 

ISO 19108 ไดรับการจัดทําโดย Technical Committee ISO/TC 211, Geographic information/ 
Geomatics 

Annexes A และ C จัดเปนสวนที่เปนบรรทัดฐานของมาตรฐานฉบับนี้ Annex B และ D มีเพื่อเปน
ขอมูลสารสนเทศเทานั้น 
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บทนํา (Introduction) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดแนวคิดมาตรฐานที่จําเปนสําหรับการอธิบายคุณลักษณะเชิงเวลาของ
สารสนเทศภูมิศาสตรเมื่อใชแสดงโลกจริงดวยภาวะนามธรรม คุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศ
ภูมิศาสตรครอบคลุมถึงขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ (feature attributes) การปฏิบัติการของ
รูปลักษณ (feature operations) การอยูรวมกันของรูปลักษณ (feature associations) และ
องคประกอบที่เปนคําอธิบายขอมูลซ่ึงเปนสวนที่มีคุณคาสวนหนึ่งของขอบเขตเชิงเวลาในชั้นขอมูล 

การนําเอาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตางๆ มาประยุกตใชไดอยางกวางขวางนั้น
เปนการนําไปสูการวิเคราะหขอมูลภูมิพื้นที่ที่หลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น สารสนเทศภูมิศาสตร
ไมไดถูกจํากัดอยูเพียงแคขอบเขตเชิงพื้นที่ 3 มิติเทานั้น ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหลายๆระบบ
ตองการขอมูลที่แสดงคุณลักษณะเชิงเวลาเชนกัน การมีผังเคารางแนวคิดมาตรฐานสําหรับ
คุณลักษณะเชิงเวลาจะเปนการเพิ่มสมรรถนะของสารสนเทศภูมิศาสตรซ่ึงประยุกตใชในงานเฉพาะ
อยาง เชน การจําลองสถานการณและการสรางแบบจําลองเพื่อการทํานายหรือคาดการณ 

ตามพื้นฐานสภาพความเปนจริงเชิงกายภาพ ขอมูลเวลาจัดเปนสิ่งที่นาสนใจในวิทยาศาสตรและ
เทคนิคทุกสาขา ในหลายๆแนวคิดที่ไดรับการกลาวขานไวในมาตรฐานสากลฉบับนี้กลาววาเรา
สามารถประยุกตใชขอมูลเวลาไดนอกขอบเขตของสารสนเทศภูมิศาสตร ISO/TC211 มิไดตั้งใจที่
จะพัฒนามาตรฐานตางๆ ที่เปนอิสระตอการบรรยายขอมูลเวลา ทวาคณะกรรมการเทคนิคเชื่อวา มัน
เปนสิ่งจําเปนที่ตองกําหนดมาตรฐานสําหรับการบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของชุดขอมูลและ
รูปลักษณตางๆทางภูมิศาสตร นักพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและซอฟทแวร และผูใช
สารสนเทศภูมิศาสตรจะใชผังเคารางที่มีโครงสรางขอมูลเชิงเวลาที่เขาใจไดและมีความสอดคลอง
ตองกันอยางเหมาะสม 

ในประวัติที่ผานมา คุณลักษณะเชิงเวลาของรูปลักษณถูกจัดใหเปนขอมูลลักษณะประจําเฉพาะทาง
ของรูปลักษณ ตัวอยางเชน “อาคาร” จะมีขอมูลลักษณะประจําเปน “วันที่ที่ทําการกอสราง” อยางไร
ก็ดี ไดมีความสนใจเพิ่มขึ้นที่จะบรรยายพฤติกรรมของรูปลักษณดวยฟงกชันของเวลา การทําเชนนี้
จะชวยไดในขอบเขตที่จํากัดเมื่อขอมูลเวลาถูกจัดใหเปนอิสระแยกออกจากขอมูลปริภูมิ ตัวอยางเชน 
การเคลื่อนที่ของวัตถุตามเสนทางที่สามารถแสดงไดดวยชุดของรูปลักษณซ่ึงเรียกวา “จุดรายทาง 
(way point)” ทุกตําแหนงบนเสนทางจะแสดงไดดวยจุดที่มีขอมูลลักษณะประจําดานเวลากํากับเมื่อ
วัตถุอยู ณ ตําแหนงเชิงพื้นที่ตรงนั้นๆ พฤติกรรมดานเวลาอาจจะบรรยายไดงายขึ้นถามิติเชิงเวลาอยู
รวมกับมิติเชิงพื้นที่ เพื่อวารูปลักษณหนึ่งๆ สามารถแสดงแทนไดดวยวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา 
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(spatiotemporal object) ตัวอยางเชน เสนทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะแสดงแทนไดดวยเสนซึ่ง
บรรยายไดดวยพิกัด x, y และ t  มาตรฐานสากลฉบับนี้ไดรับการจัดเตรียมเพื่อที่จะกําหนดมาตรฐาน
การใชขอมูลเวลาใหเปนหนึ่งในขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ แมวามันยังไมไดรับการ
บรรยายเปนรูปทรงเรขาคณิตของรูปลักษณในแบบของรูปผสมของพิกัดเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ใน
ขณะนี้ แตในชุดมาตรฐานของ  ISO 19100 ที่จะมีตอมาในอนาคตมันจะไดรับการสรางดวยการ
เขียนใหมีพื้นฐานเชนนั้น 
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สารสนเทศภูมิศาสตร – ผังเคารางเชิงเวลา 
Geographic Information – Temporal schema 
 

1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดแนวคิดสําหรับการบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใหขึ้นอยูกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปรับเปลี่ยนของขอมูล 
เชิงเวลาที่มีอยู ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑสําหรับการกําหนดขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ 
การปฏิบัติการของรูปลักษณ การอยูรวมกันของรูปลักษณ และการกําหนดคุณลักษณะเชิงเวลาของ
คําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร เพราะวามาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของกับคุณลักษณะ
เชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตรจากโลกจริงที่ถูกแสดงดวยภาวะนามธรรมจึงเนนหนักไปที่เวลาที่คง
อยูในโลกจริง (valid time) มากกวาเวลาที่คงอยูในฐานขอมูล (transaction time) 

2 การไดมาตรฐาน (Conformance) 

2.1 ขอกําหนดและประเภทของการไดมาตรฐาน (Conformance classes and requirements)  

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ ระบุถึงการไดมาตรฐานอยู 5 ประเภท ซ่ึงขึ้นอยูกับธรรมชาติของรายการ
ที่ใชทดสอบ 

2.2 ผังเคารางการประยุกตสําหรับการถายโอนขอมูล (Application schemas for data transfer) 

เพื่อใหคงตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ ผังเคารางการประยุกตสําหรับการถายโอนขอมูลจะตองเปนไป
ตามความตองการของหัวขอ A.1 ของ Abstract Test Suite ใน annex A 

2.3 ผังเคารางการประยุกตสําหรับขอมูลท่ีมีการปฏิบัติการ (Application schemas for data with 
operations) 

เพื่อใหคงตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ ผังเคารางการประยุกต ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติการที่มีตอ
ขอมูลจะตองเปนไปตามขอกําหนดของหัวขอ A.2 ของ Abstract Test Suite ใน annex A 

2.4 บัญชีรายชื่อรูปลักษณ, แคทตาล็อกรูปลักษณ (Feature catalogues) 
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เพื่อใหคงตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ บัญชีรายช่ือรูปลักษณจะตองเปนไปตามขอกําหนดของหัวขอ 
A.3 ของ Abstract Test Suite ใน annex A 

2.5 คุณสมบัติจําเพาะขององคประกอบคําอธิบายขอมูล (Metadata element specifications) 

เพื่อใหคงตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ คุณสมบัติจําเพาะของคําอธิบายขอมูลจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของหัวขอ A.4 ของ Abstract Test Suite ใน annex A 

2.6 คําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูล (Metadata for data sets) 

เพื่อใหคงตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ คําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูลจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหัวขอ A.5 ของ Abstract Test Suite ใน annex A 

3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ (Normative references) 

เอกสารอางอิงบรรทัดฐานตอไปนี้ จะครอบคลุมบทบัญญัติที่ใชอางอิงในเนื้อหาของเอกสาร
มาตรฐานฉบับนี้ สําหรับเอกสารที่มีปกํากับจะไมครอบคลุมฉบับที่มีการปรับปรุงแกไขใหมในเวลา
ตอมา อยางไรก็ตามผูใชควรจะสืบคนฉบับที่มีการตีพิมพลาสุดมาใชงาน สําหรับเอกสารที่ไมมีป
กํากับ จะใชเอกสารที่มีการตีพิมพลาสุด  

1) ISO 31-1:1992, Quantities and units - Part 1: Space and time  
2) ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of 

certain other units  
3) ISO 8601:2000, Data elements and interchange formats - Information interchange - 

Representation of dates and times  
4) ISO/IEC 11404:1996, Information technology - Programming languages, their environments 

and system software interfaces - Language-independent data types 
5) ISO/TS 19103:-1), Geographic information - Conceptual schema language  
6) ISO 19107:-1), Geographic information - Spatial schema 
7) ISO 19109:-1), Geographic information - Rules for application schema 
8) ISO 19110:-1), Geographic information - Methodology for feature cataloguing 
9) ISO 19111:-1), Geographic information - Spatial referencing by coordinates 
10) ISO 19115:-1), Geographic information - Metadata 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19108:2002 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-7 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552   โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal Schema 

4 คําศัพท คํานิยาม และคํายอ (Term, definition and abbreviated terms) 

4.1 คําศัพท และคํานิยาม (Terms and definitions) 

คําศัพทและคํานิยามตอไปนี้ใชสําหรับเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ 

4.1.1 
ปฏิทิน (Calendar) 
ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบวิยุตซึ่งบัญญัติบนพื้นฐานการกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา (temporal 
position) ที่มีหนวยเล็กที่สุดเปนวัน 

4.1.2 
ปฏิทินศักราช (Calendar era) 
ลําดับของยุคตางๆ (periods) ซ่ึงเปนหนวยชนิดหนึ่งที่ใชในปฏิทิน (calendar) อีกแบบหนึ่ง โดยอิง
อยูกับเหตุการณที่ระบุไวเปนการจําเพาะ 

4.1.3 
UTC 
พิกัดเวลาสากล (Coordinated Universal Time) 
สเกลเวลาซึ่งดูแลรักษาโดย The Bureau International des Poids et Mesures (International Bureau 
of Weights and Measures) และ The International Earth Rotation Service (IERS) ซ่ึงสราง
หลักเกณฑของการเผยแพรพิกัดที่เกี่ยวกับสัญญาณเวลาและความถี่มาตรฐาน [ITU-R Rec.TF.686-1 
(1997)] 

4.1.4 
วัน (day) 
คาบเวลา (period) ซ่ึงมีความยาวนาน (duration) เทียบเทากับเวลาเปนคาบ (periodic time) ที่โลก
ใชในการหมุนรอบแกนตัวเองหนึ่งรอบ 

4.1.5 
เสนขอบ (edge) 
ปฐมฐานเชิงโทโปโลยี (topological primitive) ที่มีหนึ่งมิติ [ISO 19107] 
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ขอสังเกต  การปรากฏเปนรูปทรงเรขาคณิตของเสนขอบ (edge) คือเสน (curve) ขอบเขตของเสนขอบเสน
หนึ่งเปนชุดของหนึ่งหรือสองโหนด (node) ซึ่งอยูรวมกับเสนขอบเสนนั้นภายในกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี 

4.1.6 
เหตุการณ (event) 
การกระทํา (action) ซ่ึงเกิดขึ้นเปนจุดเวลา (instant) 

4.1.7  
รูปลักษณ (feature) 
ภาวะนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง [ISO 19101] 

ขอสังเกต  รูปลักษณหนึ่งๆ อาจปรากฏเปนประเภท (type) หรือกรณีตัวอยาง (instance) เมื่อใชจะใชเปน
อยางใดอยางหนึ่งตามที่หมายถึงเทานั้น 

4.1.8 
การอยูรวมกันของรูปลักษณ (feature association) 
ความสัมพันธระหวางรูปลักษณ [ISO 19109] 

ขอสังเกต 1 การอยูรวมกันของรูปลักษณอาจปรากฏเปนแบบประเภท (type) หรือกรณีตัวอยาง (instance) 
จะใชเปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่หมายถึงเทานั้น 

ขอสังเกต 2 การอยูรวมกันของรูปลักษณหมายรวมถึงการรวมกลุมของรูปลักษณ 

4.1.9 
ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ (feature attribute) 
คุณลักษณะของรูปลักษณ [ดัดแปลงจาก ISO 19110] 

ขอสังเกต  ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณมีช่ือ ชนิดของขอมูล และคาของขอบเขตที่อยูรวมกับ
รูปลักษณ 

4.1.10 
การแบงตัวของรูปลักษณ (feature division) 
การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึงรูปลักษณหนึ่งที่มีอยูกอนถูกแทนที่ดวยสอง
กรณีตัวอยางของรูปลักษณหรือมากกวานั้นที่เปนรูปลักษณประเภทเดียวกันแตไมเหมือนเดิม 
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ตัวอยาง  กรณีตัวอยางของรูปลักษณประเภท “โฉนดที่ดิน (land parcel)” ถูกแทนที่ดวยสองกรณี
ตัวอยางของรูปลักษณประเภทเดียวกันเมื่อโฉนดที่ดินถูกแบงแยกอยางถูกตองตามกฎหมาย 

4.1.11 
การหลอมรวมของรูปลักษณ (feature fusion) 
การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึงมีสองกรณีตัวอยางหรือมากกวาของรูปลักษณ
ประเภทหนึ่งอยูกอนแลวและถูกแทนที่ดวยกรณีตัวอยางเดียวโดดๆ ของรูปลักษณที่เปนประเภท
เดียวกัน 

ตัวอยาง  สองกรณีตัวอยางของรูปลักษณประเภท “ที่ดินเลี้ยงสัตว (pasture)” ถูกแทนที่ดวยกรณีตัวอยาง
เดียวโดดๆ เมื่อรั้วระหวางที่ดินเลี้ยงสัตวเหลานั้นถูกรื้อถอนออก 

4.1.12 
การปฏิบัติการของรูปลักษณ (feature operation) 
การปฏิบัติการที่ทุกๆ กรณีตัวอยางของประเภทของรูปลักษณหนึ่งๆ ตองแสดงสมรรถนะ 
[ISO 19110] 

ตัวอยาง   การปฏิบัติการบน “เขื่อน (dam)” แหงหนึ่งคือการยกสันขึ้นเปนตัวเขื่อน ผลลัพธของการ
ปฏิบัติการก็คือการยกความสูงของเขื่อนและระดับน้ําในอางเก็บน้ํา 

ขอสังเกต  การปฏิบัติการของรูปลักษณบัญญัติอยูบนหลักเกณฑของการกําหนดชนิดของรูปลักษณ 

4.1.13 
การแทนที่ของรูปลักษณ (feature substitution) 
การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึงหนึ่งกรณีตัวอยางของรูปลักษณถูกแทนที่ดวย
อีกหนึ่งกรณีตัวอยางของรูปลักษณที่เปนรูปลักษณประเภทเดียวกันหรือตางกันก็ได 

ตัวอยาง  กรณีตัวอยางของรูปลักษณประเภท “อาคาร (building)” ถูกทําลายราบลงและแทนที่ดวยกรณี
ตัวอยางประเภท “ที่จอดรถ (parking lot)” 

4.1.14 
การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) 
การแทนที่ของหนึ่งกรณีตัวอยางของรูปลักษณหรือมากกวา ดวยกรณีตัวอยางของรูปลักษณอ่ืนๆ 
เชนนี้แสดงวากรณีตัวอยางของรูปลักษณแรกจะไมคงอยู 
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4.1.15 
ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิต (geometric primitive) 
วัตถุที่ใชแสดงองคประกอบของขอมูลปริภูมิ ทั้งที่เปนอยูแบบโดดๆ แบบเชื่อมตอกัน และที่มีเนื้อ
เดียวกัน 

ขอสังเกต  ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเปนวัตถุที่แบงแยกตอไปไมไดซึ่งใชนําเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จัดรูปเชิงเรขาคณิต ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตครอบคลุม จุด เสน พ้ืนผิว และรูปตัน 

4.1.16 
ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian calendar) 
ปฏิทินที่ใชทั่วไป เร่ิมเปนที่รูจักในป 1582 ซ่ึงกําหนดเวลาหนึ่งปใกลเคียงกับหนึ่งปในแถบรอนชื้น
มากกวาปฏิทินของจูเลียน (Julian calendar) [ดัดแปลงจาก ISO 8601:2000] 

ขอสังเกต 1 การนําปฏิทินเกรกอเรียนมาใชงานเกิดขึ้นพรอมกับการยกเลิกปจูเลียนที่มีความไมถูกตอง
สะสมอยู ในปฏิทินเกรกอเรียน ปปฏิทินปหนึ่งๆ ไมวาจะเปนปธรรมดาหรือปอธิกสุรทิน ทุกปจะถูกแบงแยกเปน 
12 เดือนตอเนื่องกัน 

4.1.17 
จุดเวลา (instant) 
ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิต (geometric primitive) ไรมิติ ใชแสดงจุดตําแหนงในเวลา 

ขอสังเกต  รูปทรงเรขาคณิตของเวลาไดรับการกลาวถึงในหัวขอ 5.2 

4.1.18 
สเกลแบบชวง (interval scale) 
สเกลที่มีจุดกําเนิดที่ใดก็ได สามารถใชสําหรับบรรยายการเรียงลําดับของคาและระยะหางระหวางคา 

ขอสังเกต  คาในรูปอัตราสวนที่วัดไดจากสเกลแบบชวงจะไมมีความหมาย 

4.1.19 
วันท่ีแบบจูเลียน (Julian date) 
หมายเลขวันจูเลียน (Julian day number) กํากับดวยเศษทศนิยมของวันตามเวลาที่ลวงผานเวลา
เที่ยงวันของวันนั้น 
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4.1.20 
หมายเลขวันจูเลียน (Julian day number) 
จํานวนวันที่ลวงผานเวลาเที่ยงวันเฉลี่ยที่ Greenwich ในวันที่ 1 มกราคม 4713 BC ปฏิทินจูเลียนที่
เกิดกอนเวลา 

4.1.21 
ชวงชีวิต (life span) 
คาบเวลาในระหวางที่บางสิ่งดํารงอยู 

ขอสังเกต  ชวงชีวิตที่คงอยูในโลกจริง (valid-time life span) เปนคาบเวลาในระยะที่วัตถุดํารงอยูจริงใน
แบบที่จําลองขึ้น ชวงชีวิตที่คงอยูในฐานขอมูล (transaction-time life span) เปนคาบเวลาที่วัตถุมีความเปนปจจุบัน
อยูในฐานขอมูล 

4.1.22 
เดือน (month) 
คาบเวลาที่มีความยาวนานประมาณไดกับเวลาเปนคาบของหนึ่งวัฏจักรจันทรคติ 

ขอสังเกต  ความยาวนานของหนึ่งเดือนคือจํานวนที่เปนเลขจํานวนเต็มของวัน จํานวนวันในหนึ่งเดือนถูก
กําหนดโดยกฎเกณฑของปฏิทินเฉพาะเรื่อง 

4.1.23 
โหนด, จุดตอ (node) 
ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีที่ไรมิติ [ISO 19107] 

ขอสังเกต  ขอบเขตของหนึ่งโหนดเปนชุดขอมูลที่วางเปลา  

4.1.24 
มหายุคเชิงลําดับ (ordinal era) 
หนึ่งชุดของยุคตางๆ ที่มีช่ือและการจัดเรียงลําดับตามเวลา 

4.1.25 
สเกลเชิงลําดับ (ordinal scale) 
สเกลซึ่งบัญญัติหลักเกณฑสําหรับการตรวจวัดจุดตําแหนงสัมพัทธของวัตถุเทานั้น 
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4.1.26 
ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (ordinal temporal reference system) 
ระบบอางอิงเชิงเวลาประกอบดวยมหายุคตางๆ ในเชิงลําดับ 

4.1.27 
คาบเวลา, ยุค (period) 
ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตหนึ่งมิติ ใชแสดงแทนขอบเขตของเวลา 

ขอสังเกต  หนึ่งคาบเวลาถูกขีดคั่นดวยจุดตําแหนงเชิงเวลาที่แตกตางกันสองจุด 

4.1.28 
เวลาเปนคาบ (periodic time) 
ความยาวนานของหนึ่งวัฏจักร [ดัดแปลงจาก ISO 31-2:1992] 

4.1.29 
จุด, จุดตําแหนง (point) 
ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตไรมิติ ใชแสดงจุดตําแหนง [ISO 19107] 

ขอสังเกต  ขอบเขตของจุดหนึ่งจุดเปนชุดขอมูลที่วางเปลา 

4.1.30 
พิกัดเชิงเวลา (temporal coordinate) 
ระยะหางจากจุดกําเนิดของสเกลแบบชวงที่ใชเปนหลักเกณฑสําหรับระบบพิกัดเชิงเวลา 

4.1.31 
ระบบพิกัดเชิงเวลา (temporal coordinate system) 
ระบบอางอิงเชิงเวลาที่ขึ้นอยูกับสเกลแบบชวงซ่ึงระยะหางถูกวัดไดดวยหนวยเวลาโดดๆ ควบซอน
กันอยู  

4.1.32 
การอยูรวมกันของรูปลักษณเชิงเวลา (temporal feature association) 
การอยูรวมกันของรูปลักษณที่ระบุลักษณะการอยูรวมกันไดดวยการอางอิงถึงเวลาหรืออางอิงถึง
ขอบังคับเชิงเวลา 
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4.1.33 
การปฏิบัติการของรูปลักษณเชิงเวลา (temporal feature operation) 
การปฏิบัติการของรูปลักษณที่ระบุเปนการจําเพาะไดดวยฟงกชันของเวลา 

4.1.34 
จุดตําแหนงเชิงเวลา (temporal position) 
ตําแหนงที่สัมพันธกับระบบอางอิงเชิงเวลา 

4.1.35 
ระบบอางอิงเชิงเวลา (temporal reference system) 
ระบบอางอิงที่ใชเวลาเปนตัววัด 

4.1.36 
กลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี (topological complex) 
แหลงรวมของปฐมฐานเชิงโทโปโลยีซ่ึงถูกปกปดอยูภายใตขอบเขตของการปฏิบัติการ 

ขอสังเกต  ถูกปกปดอยูภายใตขอบเขตของการปฏิบัติการหมายความวาถาปฐมฐานเชิงโทโปโลยีอยูใน
กลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี วัตถุที่มีขอบเขตของปฐมฐานเชิงโทโปโลยีจะอยูในกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยีดวย
เชนกัน 

4.1.37 
ปฐมฐานเชิงโทโปโลยี (topological primitive) 
วัตถุเชิงโทโปโลยีซ่ึงใชแสดงองคประกอบโดดๆ ที่แยกยอยตอไปไมได [ISO 19107] 

ขอสังเกต  ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีสมนัย (เปนปฏิภาค) อยูกับสภาพภายในของปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิต
ที่มีมิติใหเห็นเปนรูปทรงเรขาคณิตแบบเดียวกัน 

4.1.38 
เวลาที่คงอยูในฐานขอมูล (transaction time) 
เวลาซึ่งขอเท็จจริงมีความเปนปจจุบันอยูในฐานขอมูลและสามารถคนคืนได [Jensen et al.(1994)] 

4.1.39 
เวลาที่คงอยูในโลกจริง (valid time) 
เวลาที่ซ่ึงขอเท็จจริงเปนจริงดวยการเห็นเปนภาวะนามธรรม [Jensen et al.(1994)] 
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4.2 Abbreviated terms (คํายอ) 

สําหรับความประสงคของมาตรฐานสากลฉบับนี้ จะใชคํายอเหลานี้ 

AD  Anno Domini 

BC  Before Christ 

GPS  Global Positioning System 

TOW  Time of week 

UML  Unified Modeling Language 

UTC  Coordinate Universal Time 

WN  Week Number 

5 ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Conceptual schema for temporal aspects of geographic information) 

5.1 โครงสรางของผังเคาราง (Structure of the schema) 

หัวขอนี้จะนําเสนอผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับบรรยายคุณลักษณะเชิงเวลาของสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ผังเคารางถูกกําหนดเปนการจําเพาะดวยภาษา UML [Object Management Group 
(1999)] ISO/TS 19103 บรรยายถึงการใชภาษา UML ในมาตรฐานสากลเหลานี้ คุณลักษณะตั้งตน
สามประการของ UML คลาสคือ ขอมูลลักษณะประจํา (attributes) การปฏิบัติการ (operations) และ
การอยูรวมกัน (associations) ผังเคารางนี้ใชคุณสมบัติทั้งสามประการ เพื่อแสดงเปนแบบจําลอง
ภาวะนามธรรม ซ่ึงการจะไดมาตรฐานตามมาตรฐานฉบับนี้ จะตองมีการกําหนดสมรรถนะตามที่
บรรยายดวยองคประกอบของภาวะนามธรรมในแบบจําลอง แตไมจําเปนตองนําไปปฏิบัติในแบบ
เดียวกันเสมอไป 

ผังเคารางมี 2 แพคเกจ (ดูภาพที่ 1) แพคเกจวัตถุเชิงเวลา (Temporal Objects) (บรรยายในหัวขอ 5.2) 
จะกําหนดวัตถุเชิงโทโปโลยีและรูปทรงเรขาคณิตของเวลา ซ่ึงจะใชเปนคาตางๆ สําหรับคุณลักษณะ
เชิงเวลาของรูปลักษณและชุดขอมูล จุดตําแหนงเชิงเวลาของวัตถุจะถูกระบุเปนการจําเพาะใหสัมพันธ
กับระบบอางอิงเชิงเวลา แพคเกจระบบอางอิงเชิงเวลา (Temporal Reference System) (5.3, 5.4) กําหนด
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องคประกอบสําหรับการบรรยายระบบอางอิงเชิงเวลา หัวขอยอย 5.5 จะบรรยายถึงแนวคิดที่ระบุไว
ในหัวขอ 5.2 ถึง 5.4 วาจะใชเปนสาระของสารสนเทศภูมิศาสตรอยางไร 

 

ภาพที่ 1 – โครงสรางของผังเคารางเชงิเวลา (Structure of the temporal schema) 

ช่ือของ UML คลาสไดรับการกําหนดไวในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ซ่ึงนําหนาดวยอักษรสองตัว
กอนที่จะตามดวยเสนใตอักขระ (underscore) เพื่อช้ีเฉพาะถึงตัวมาตรฐานและแพคเกจที่เปนไปไดที่
ถูกกําหนดไว “TM_” ถูกนํามาใชเพื่อแสดงวาคลาสเหลานี้ถูกกําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ 

5.2 รูปทรงเรขาคณิตของเวลา (Geometry of Time) 

5.2.1 เวลาเปนมิติหนึ่ง (Time as a dimension) 

เวลาเปนมิติหนึ่งเชนเดียวกับมิติตางๆ ในเชิงพื้นที่ เหมือนขอมูลปริภูมิ เวลามีรูปทรงเรขาคณิตและ
โทโปโลยี จุดตําแหนงในเวลาจะครอบครองจุดตําแหนงซึ่งถูกกําหนดขึ้นใหสัมพันธกับระบบ
อางอิงเชิงเวลา ระยะหางของเวลาสามารถวัดได อยางไรก็ดี ไมเหมือนขอมูลปริภูมิ เวลามีเพียงมิติ
เดียว – ระบบอางอิงเชิงเวลาจะเปนเชนเดียวกับระบบอางอิงเชิงเสนซึ่งใชบรรยายจุดตําแหนง 
เชิงพื้นที่ เพื่อการใชงานบางอยาง แมวาเวลาจะมีทิศทางแบบสัมบูรณ (absolute directionality) -  
การเคลื่อนที่ในมิติของเวลาจะไปขางหนาเสมอ – เวลาจะถูกวัดไดในสองทิศทาง 

ขอสังเกต  แมวาเวลาจะมีทั้งรูปทรงเรขาคณิตและโทโปโลยีในระดับเชิงแนวคิดเสมอ แตก็เปนไดที่ใน
บางครั้งอาจจะตองการบรรยายเวลาเฉพาะดานรูปทรงเรขาคณิตหรือโทโปโลยีเพียงอยางเดียว 

สเกล (scale) การวัดเวลามีอยู 2 แบบ คือ สเกลเชิงลําดับ (ordinal) และสเกลแบบชวง (interval) 
สเกลเชิงลําดับจะกําหนดใหสารสนเทศมีจุดตําแหนงในเวลาเปนแบบสัมพัทธ ในขณะที่สเกลแบบ
ชวงจะเปนการวัดอยูบนหลักเกณฑของความยาวนานของเวลา 
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5.2.2 วัตถุเชิงเวลา (Temporal objects) 

วัตถุที่มีโทโปโลยีและรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลาจะใชเปนคาสําหรับกําหนดคุณลักษณะเชิงเวลาของ
รูปลักษณและชุดขอมูล ดูตัวอยางและคําอธิบายในหัวขอ 5.5 และ annex B TM_object (ดูภาพที่ 2) 
เปนคลาสภาวะนามธรรมซึ่งมีอยูสองคลาสยอย TM_Primitive เปนคลาสภาวะนามธรรมใชแสดง
องคประกอบซึ่งแบงแยกยอยตอไปไมไดแลวของรูปทรงเรขาคณิตและโทโปโลยีของเวลา คลาส 
TM_Primitive มีอยูสองคลาสยอย TM_GeometricPrimitive (5.2.3) เปนคลาสที่ใชกําหนด
สารสนเทศดานจุดตําแหนงเชิงเวลา  TM_TopologicalPrimitive (5.2.4.2) เปนคลาสที่ใชกําหนด
สารสนเทศดานความตอเนื่องของเวลา  TM_Complex เปนการรวมกลุมของ TM_Primitives 
TM_TopologicalComplex (5.2.4.5) เปนคลาสยอยเดียวของ TM_Complex ซ่ึงถูกกําหนดไวใน
มาตรฐานฉบับนี้ โดยเปนการรวมกลุมของ TM_TopologicalPrimitives ที่เชื่อมตอกัน 

 

ภาพที่ 2 – วัตถุเชิงเวลา (Temporal objects) 

5.2.3 ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitives) 

5.2.3.1 คลาสปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitive classes) 

ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตสองแบบในมิติเชิงเวลาคือจุดเวลา (instant) และคาบเวลา (period) ปฐมฐาน
เหลานี้ถูกกําหนดในแนววิเคราะหสําหรับกรณีที่มีการวัดเวลาดวยสเกลแบบชวง และในแนว
เปรียบเทียบสําหรับกรณีที่มีการวัดเวลาดวยสเกลเชิงลําดับ TM_GeometricPrimitive เปนคลาส
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สภาวะนามธรรมที่มีสองคลาสยอย TM_Instant ใชแสดงจุดเวลา และ TM_Period ใชแสดงคาบเวลา 
(ดูภาพที่ 3) TM_GeometricPrimitive สืบทอดจาก TM_Primitive ซ่ึงเปนสวนที่ขึ้นอยูกับตัวตอ
ประสาน(interface) TM_Order และขึ้นอยูกับตัวตอประสาน(interface) TM_Separation แมพิมพ
ตนแบบ <<uses>> ของการขึ้นอยูตอกันหมายถึงคลาสที่อาจจะใชไดกับการปฏิบัติการใดๆ ที่ถูก
กําหนดสําหรับตัวตอประสาน แตไมจําเปนตองใชไดทั้งหมด 

 

ภาพที่ 3 ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณติเชิงเวลา 

5.2.3.2 TM_Instant 

จุดเวลาเปนปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตไมมีมิติที่ใชแสดงจุดตําแหนงในขอมูลเวลา ซ่ึงเทียบไดกับ 
จุดตําแหนงในขอมูลปริภูมิ ในทางปฏิบัติ จุดเวลาเปนชวงเวลาชวงหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาสั้นกวา 
หนวยวัดที่ละเอียดสุดของสเกลการวัดเวลา (resolution of the time scale) 

ขอมูลลักษณะประจํา (Attributes): 

TM_Instant มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจํา 
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a) จุดตําแหนง (position): TM_TemporalPosition จะกําหนดจุดตําแหนงของ TM_Instant 
TM_TemporalPosition จะอยูรวมกับระบบอางอิงเชิงเวลาระบบหนึ่ง ตามที่ระบุไวในหัวขอ 
5.3 กรณีตัวอยางของ TM_Instant เปนวัตถุที่สามารถระบุได ในขณะที่กรณีตัวอยางของ 
TM_TemporalPosition เปนคาขอมูลชนิดหนึ่ง TM_TemporalPosition ของ TM_Instant ใดๆ 
ถูกแทนที่ไดดวย TM_TemporalPosition ที่เหมือนกันได แมจะอยูรวมกับระบบอางอิงเชิงเวลา
ที่แตกตางกัน  

5.2.3.3 TM_Period 

คาบเวลาเปนปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตมีหนึ่งมิติที่ใชแสดงขอบเขตในขอมูลเวลา คาบเวลาเทียบได
กับเสนในขอมูลปริภูมิ ซ่ึงเปนชวงเปดที่ปดกั้นดวยจุดเวลาตั้งตนและจุดเวลาปดทาย และมีความ
ยาวนาน (duration) ตําแหนงในเวลาของคาบเวลาอธิบายไดดวยจุดตําแหนงเชิงเวลาของจุดเวลา
เร่ิมตนและสิ้นสุด ความยาวนานจะเทากับระยะเวลาระหวางจุดตําแหนงเชิงเวลาทั้งสองจุดนั้น 

เนื่องจากเปนไปไมไดที่จะวัดความยาวนานดวยสเกลเชิงลําดับ จึงไมสามารถระบุความแตกตางของ
จุดเวลาออกจากคาบเวลาไดดวยหลักเกณฑนี้ ในทางปฏิบัติ เวลาที่ซ่ึงเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นจะไดรับ
การพิจารณาเปนจุดเวลาเมื่อเปนการวัดดวยสเกลเชิงลําดับ ชุดของลําดับเหตุการณตอเนื่องกันจะยึด
ครองชวงหนึ่งของเวลาซึ่งหมายถึงหนึ่งคาบเวลา คําวาคาบเวลาโดยทั่วไปใชกับการลําดับเหตุการณ
ที่มีความแตกตางทางคุณลักษณะเปนแบบเดียวกัน 

การอยูรวมกัน (Association): 

a) Beginning (การเริ่มตน) เชื่อมตอ TM_Period กับ TM_Instant ณ ที่ซ่ึงเหตุการณเร่ิมตน 

b) Ending (การสิ้นสุด) เชื่อมตอ TM_Period กับ TM_Instant ณ ที่ซ่ึงเหตุการณส้ินสุดลง 

ดวยเหตุผลนานัปการ จุดตําแหนงของ TM_Instant ที่แตงตั้งขึ้นดวย การเริ่มตน (begin) หรือ การ
ส้ินสุด (end) อาจจะไมส้ินสุดก็ได ดูหัวขอ 5.4.3 สําหรับการอภิปรายเกี่ยวกับจุดตําแหนงเชิงเวลาที่
ไมส้ินสุด 

ขอบังคับ (Constraints):  

a) {self.begin.position < self.end.position} บงวาจุดตําแหนงเชิงเวลาเมื่อเร่ิมตนของคาบเวลา
จะตองนอยกวา (คือ มาเนิ่นกวา) จุดตําแหนงเชิงเวลาเมื่อส้ินสุดของคาบเวลา 
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5.2.3.4 TM_Order 

TM_GeometricPrimitive สืบทอดการขึ้นอยูตอกันของ TM_Order ที่มีตอ TM_Primitive 
TM_Order กําหนดการปฏิบัติการสําหรับหาจุดตําแหนงของ TM_Primitive ซ่ึงสัมพันธอยูกับ 
TM_Primitive อ่ืน 

การปฏิบัติการ (operation): 

a) relativePosition (other: TM_Primitive): TM_RelativePosition จะยอมรับ TM_Primitive อ่ืน
เปนอินพุทและสงกลับคาสําหรับ TM_RelativePosition ตามที่ระบุเปนการจําเพาะไวในหัวขอ 
5.2.3.5 

5.2.3.5 TM_RelativePosition  

คาตางๆ สําหรับจุดตําแหนงสัมพัทธถูกกําหนดดวยชนิดขอมูลที่ระบุไวใน TM_RelativePosition  
(ดูภาพที่ 4) และตั้งฐานอยูบนความสัมพันธเชิงเวลา 13 แบบซึ่งกําหนดไวโดย Allen (1983) สําหรับ 
TM_Primitive การปฏิบัติการ TM_Order.relativePosition จะสงคืนคาของ TM_RelativePosition 
ตามนี้ 

a) ถา TM_Primitive ของทั้งสองเหตุการณเปน TM_Instant  การปฏิบัติการจะสงคืนคาสําหรับ 
TM_RelativePosition ตามนี้: 

Return (สงคืน): If (ถา): 
Before (เกิดกอน) self.position<other.position 
Equals (เกิดพรอมกัน) self.position=other.position 
After (เกิดภายหลัง) self.position>other.position 
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ภาพที่ 4 TM_RelativePosition 

b) ถา TM_Primitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Period และอีกเหตุการณหนึ่งเปน TM_Instant  
การปฏิบัติการจะสงคืนคาสําหรับ TM_RelativePosition ตามนี้: 

Return (สงคืน): If (ถา): 
Before (ส้ินสุดกอน)  self.end.position < other.position 
EndedBy (ส้ินสุดพรอมกับ) self.end.position = other.position 
Contains (ครอบคลุม) self.begin.position < other.position AND self.end > 

 other.position 
BegunBy (เร่ิมตนพรอมกับ) self.begin.position = other.position 
After (เร่ิมตนภายหลัง) self.begin.position > other.position  

c) ถา TM_Primitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Instant และอีกเหตุการณหนึ่งเปน TM_Period  
การปฏิบัติการจะสงคืนคาสําหรับ TM_RelativePosition ตามนี้: 
Return (สงคืน): If (ถา): 
Before (เกิดกอน)  self.position < other.begin.position 
Begins (เกิดเมื่อเร่ิมตน)  self.position = other.begin.position 
During (เกิดอยูในระหวาง) self.position > other.begin.position AND 

 self.position <other.end.position 
Ends (เกิดเมื่อส้ินสุด) self.position = other.end.position 
After (เกิดภายหลัง)  self.position > other.end.position 
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d)  ถาทั้ง TM_Primitive ของทั้งสองเหตุการณเปน TM_Periods การปฏิบัติการจะสงคืนคาสําหรับ 
TM_RelativePosition ตามนี้: 

Return (สงคืน): If (ถา): 
Before (ส้ินสุดกอน)  self.end.position < other.begin.position 
Meets (ส้ินสุดเมื่อเร่ิมตน)  self.end.position = other.begin.position 
Overlaps (เหล่ือมกันโดยเริ่มตนกอน) self.begin.position < other.begin.position AND 

 self.end.position > other.begin.position AND 
 self.end.position < other.end.position  

Begins (เร่ิมตนพรอมกันโดยสิ้นสุดกอน) self.begin.position = other.begin.position AND 
self.end.position < other.end.position  

BegunBy (เร่ิมตนพรอมกันและสิ้นสุดภายหลัง) self.begin.position = other.begin.position 
AND self.end.position > other.end.position  

During (อยูในระหวาง)  self.begin.position > other.begin.position AND 
self.end.position < other.end.position  

Contains (ครอบคลุม)  self.begin.position < other.begin.position AND 
self.end.position > other.end.position  

Equals (เร่ิมตนและสิ้นสุดพรอมกัน) self.begin.position = other.begin.position AND 
self.end = other.end.position 

OverlappedBy (เหล่ือมกันโดยเริ่มตนและสิ้นสุดภายหลัง)  self.begin.position > 
other.begin.position AND self.begin.position < 
other.end.position AND self.end.position > 
other.end.position  

Ends (เร่ิมตนภายหลังและสิน้สุดพรอมกัน) self.begin.position > other.begin.position AND 
self.end.position = other.end.position  

EndedBy (เร่ิมตนกอนและสิน้สุดพรอมกัน)  self.begin.position < other.begin.position AND 
self.end.position = other.end.position  

MetBy (เร่ิมตนเมื่อส้ินสุด) self.begin.position = other.end.position 
After (เร่ิมตนภายหลังสิ้นสุด) self.begin.position > other.end.position 

การปฏิบัติการจะละเวน ถาคาอินพุทใดๆ ของ TM_TemporalPosition  เปนเหตุการณที่ยังไมส้ินสุด 
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5.2.3.6 TM_Separation 

TM_GeometricPrimitive ยังมีคุณสมบัติดานการขึ้นอยูตอกันกับตัวเชื่อมตอ TM_Separation ซ่ึง
บัญญัติการปฏิบัติการสําหรับคํานวณความยาวนานและระยะหางของเวลา TM_Duration (ดูภาพที่ 5) 
เปนชนิดของขอมูลซ่ึงครอบคลุมคาที่จะสงคืนจากการปฏิบัติการเหลานั้น 

a) length (ความยาวนาน)(): TM_Duration จะสงคืนคาความยาวนานของ 
TM_GeometricPrimitive  คาความยาวนานของ TM_Instant จะเทากับศูนยตามคํานิยาม  เมื่อ 
TM_GeometricPrimitive  เปน TM_Period การปฏิบัติการจะสงคืนคาระยะหางระหวางจุด
ตําแหนงเชิงเวลาซึ่งไดรับจาก TM_Period.begin และ TM_Period.end การปฏิบัติการนี้จะละ
เวนเมื่อ คาของ TM_TemporalPosition ยังไมส้ินสุดหรือเมื่อ TM_TemporalPositions มีการ
อางอิงถึง TM_OrdinalReferenceSystem 

b) distance (ระยะหาง) (other:TM_GeometricPrimitive): TM_Duration จะสงคืนคาระยะหางจาก
TM_GeometricPrimitive ของเหตุการณหนึ่งไปยัง TM_GeometricPrimitive ของอีกเหตุการณ
หนึ่ง ซ่ึงคือคาสัมบูรณของความแตกตางระหวางจุดตําแหนงเชิงเวลาของเหตุการณทั้งสอง คา
ระยะหางจะเปนระยะหางระหวางสอง  TM_TemporalPositions ที่ ใกล ชิดกันที่ สุด  ถา 
TM_GeometricPrimitives ตอเนื่อง เหล่ือม หรืออยูในระหวาง TM_GeometricPrimitives ของ
เหตุการณอ่ืน การปฏิบัติการจะสงคืนคาเปนศูนย การปฏิบัติการจะมีการละเวนเมื่ออยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น (1) ทั้งสอง TM_TemporalPositions ยังไมส้ินสุด (2) 
TM_TemporalPositions ทั้งสองไมไดอยูใน TM_ReferenceSystem เดียวกัน (3) 
TM_TemporalPosition มีคุณสมบัติตามTM_OrdinalReferenceSystem. 

5.2.3.7 TM_Duration 

TM_Duration (ดูภาพที่ 5) เปนชนิดหนึ่งของขอมูลที่ใชสําหรับบรรยายความยาวนานหรือระยะหาง
ของจุดตําแหนงเชิงเวลา ซ่ึงแบงยอยไดเปนสองชนิด 
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ภาพที่ 5  TM_Duration 

TM_PeriodDuration ใชรูปแบบที่ระบุเปนการจําเพาะโดย ISO 8601 สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับความยาวนานในหนึ่งชวงเวลา  ความยาวนานของเวลาแสดงในรูปหนวยเวลาได
หลายแบบ ป เดือน วัน ช่ัวโมง นาที และวินาที แมวาคาตางๆที่สงคืนมาจะมีหนวยเวลาแบบใดๆ ก็ได 
แตตองมีหนึ่งแบบของหนวยเวลา 

Attributes (ขอมูลลักษณะประจํา): 

a) designator:CharacterString = P  เปนองคประกอบบังคับซึ่งกําหนดเปนการจําเพาะให
สายอักขระตอไปนี้แสดงความยาวนานของคาบเวลา  

b) years [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "Y" ซ่ึงบงชี้จํานวน
ปในคาบเวลา 

c) months [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "M" ซ่ึงบงชี้
จํานวนเดือนในคาบเวลา 

d) days [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "D" ซ่ึงบงชี้จํานวน
วันในคาบเวลา 

e)  timeIndicator [0..1]:CharacterString = "T" จะรวมอยูดวยเมื่อใดก็ตามที่ลําดับเหตุการณมีคา
ของหนวยเวลาสั้นกวาหนึ่งวัน 
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f) hours [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "H" ซ่ึงบงชี้จํานวน
ช่ัวโมงในคาบเวลา 

g)  minutes [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "M" ซ่ึงบงชี้
จํานวนนาทีในคาบเวลา 

h)  seconds [0..1]:CharacterString เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ตามดวยตัวอักษร "S" ซ่ึงบงชี้
จํานวนวินาทีในคาบเวลา 

คาแสดงหนวยเวลาที่ถูกตองที่สุดอาจจะแสดงไดดวยคาเชิงบวกที่มีทศนิยมมากกวาคาเชิงบวกของ
เลขจํานวนเต็ม 

ตัวอยาง   ความยาวนานของเวลา 5 วัน 4 ช่ัวโมง 30.7 นาที แสดงไดดวย P5DT4H30.7M 

ขอสังเกต  แมวารูปแบบนี้จะถูกกําหนดไวใน ISO 8601 ใหใชสําหรับบอกวันที่ในปฏิทินเกรกอเรียนและ
เวลาใน UTC TM_PeriodDuration อาจใชกับชนิดขอมูลเพื่อแสดงความยาวนานและระยะหางของเวลาเมื่อใดก็
ตามที่จุดตําแหนงเชิงเวลาอางอิงถึงปฏิทินที่ใชบรรยายวันที่ในเทอมของ ป เดือน และวัน และนาฬิกาที่ใชบรรยาย 
ช่ัวโมง นาทีและวินาที 

TM_IntervalLength เปนขอมูลชนิดหนึ่งที่ใชระบุชวงเวลา (interval) ใน ISO 11404 ในที่นี้แสดงใน
รูป UML คลาส TM_IntervalLength ใชแสดงความยาวนานของเวลาในรูปของหนวยเวลาเดี่ยวๆ ที่
ระบุดวยพหุคูณ 

Attributes (ขอมูลลักษณะประจํา): 

a) unit:CharacterString เปนชื่อหนวยวัดที่ใชแสดงความยาวนานของชวงเวลา 

b) radix:Integer เปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวกที่เปนฐานของตัวคูณของหนวย 

c) factor:Integer เปนเลขจํานวนเต็มที่ใชเปนเลขชี้กําลังของฐาน 

d) value:Integer เปนความยาวนานของชวงเวลาเมื่อมีการคูณเลขของจํานวนเต็มกับ radix(-factor)ของ
หนวยวลาที่ระบุไวเปนการจําเพาะ 

ตัวอยาง  หนวยเวลา = "second," radix = 10, factor = 3, value = 7 ซึ่งระบุวาหนึ่งชวงเวลายาวนานเทากับ 7 
milliseconds 
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5.2.4 วัตถุท่ีมีโทโปโลยีเชิงเวลา (Temporal topological objects) 

5.2.4.1 บทนํา (Introduction) 

โทโปโลยีเปนสารสนเทศเกี่ยวกับความตอเนื่องของวัตถุในหวงเวลา และในขณะเดียวกันก็จะเปน
สารสนเทศเกี่ยวกับการลําดับของวัตถุในหวงเวลา โดยไมบงถึงจุดตําแหนงเชิงเวลา ความสัมพันธ
เชิงโทโปโลยีอนุมานไดจากสารสนเทศเชิงเรขาคณิต อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับจุดตําแหนงเชิง
เวลาบางครั้งยังไมเพียงพอ ดังนั้น โทโปโลยีจึงอาจเปนที่ตองการเพื่อการบรรยายที่ชัดเจน โทโปโล
ยีอาจจะใชในการประยุกตที่การบรรยายตองการกลาวถึงความสัมพันธเชิงโทโปโลยีที่ชัดเจน แมวา
จะเปนการอนุมาน 

ตัวอยาง  อาจเปนไปไดที่จะพบวาลําดับของเหตุการณหลายเหตุการณ หรือสถานการณภายในยุคแบบ
เรียงลําดับโดดๆ ทวาระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับจะไมมีการแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่แตกตางของ
เหตุการณหรือสถานการณเหลานี้ ลําดับเหตุการณสามารถบรรยายไดดวยแบบจําลองเหตุการณหรือสถานการณ
เหลานี้ดวยปฐมฐานเชิงโทโปโลยี 

5.2.4.2 TM_TopologicalPrimitive 

ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีใชแสดงองคประกอบโดดๆ ของโทโปโลยีที่แบงแยกยอยตอไปมิได และ
ความสัมพันธที่มีตอปฐมฐานเชิงโทโปโลยีอ่ืนๆ ภายในกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี (topological 
complex) ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีสองอันเกี่ยวของกับสารสนเทศเชิงเวลาเปนโหนด ซ่ึงไมมีมิติ และ
เปนเสนขอบ  (edge)  ซ่ึงมีหนึ่ งมิติ  ในผังเคาร างเชิง เวลานํา เสนอดวยสองคลาสยอยของ 
TM_TopologicalPrimitive: TM_Node และ TM_Edge (ดูภาพที่ 6) เมื่อการประยุกตใดๆ มี
สารสนเทศเกี่ ยวกับจุดตํ าแหนง เชิ ง เวลา เท าๆ  กับที่ เกี่ ยวของกับความตอ เนื่ อง  คลาส 
TM_TopologicalPrimitive จะถูกใช ร วมกับคลาส  TM_GeometricPrimitive ของมิติ เดี ยวกัน 
เพราะวาปฐมฐานเชิงโทโปโลยีจะใหสารสนเทศเกี่ยวกับความตอเนื่อง ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ที่สุดของการอยูรวมกันแบบเชื่อมตอระหวางกันของปฐมฐานเหลานี้ ส่ิงที่ตามมาอีกอยางหนึ่งคือ 
ความตองการที่ ว า  ทุกๆ  คลาส  TM_TopologicalPrimitive จะ เปนสมาชิ กหนึ่ ง ในคลาส 
TM_TopologicalComplex ไดเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น 

5.2.4.3 TM_Node 

TM_Node เปนปฐมฐานเชิงโทโปโลยีของขอมูลเวลาที่ไมมีมิติ แตปรากฏเปนรูปทรงเรขาคณิตใน
รูป TM_Instant 
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การอยูรวมกัน (Associations): 

TM_Node จะมีการอยูรวมกันสามแบบ: 

a) Initiation (การเริ่มตน) จะเชื่อมตอ TM_Node เขากับ TM_Edges เมื่อเร่ิมเหตุการณ 

b) Termination (การสิ้นสุด) จะเชื่อมตอ TM_Node เขากับ TM_Edges เมื่อส้ินสุดเหตุการณ 

c) Realization (การปรากฏรูป) เปนการอยูรวมกันแบบเลือกไดซ่ึงจะเชื่อมตอ TM_Node เขากับ 
TM_Instant ที่สมนัยกันอยู มีเพียงหนึ่ง TM_Node เทานั้นที่จะอยูรวมกับ TM_Instant และหนึ่ง 
TM_Instant เทานั้นที่จะอยูรวมกับ TM_Node 

 

ภาพที ่6 — โทโปโลยีของเวลา 
5.2.4.4 TM_Edge 

TM_Edge เปนปฐมฐานเชิงโทโปโลยีของขอมูลเวลาหนึ่งมิติ โดยมันสมนัยอยูกับ TM_Period 

การอยูรวมกัน (Associations): 

TM_Edge จะมีการอยูรวมกันสามแบบ: 
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a) Initiation (การเริ่มตน) จะเชื่อมตอ TM_Edge เขากับ TM_Node เมื่อเร่ิมเหตุการณ  TM_Edge 
หนึ่งๆจะมีโหนดเริ่มตนเพียงโหนดเดียว 

b) Termination (การสิ้นสุด) จะเชื่อมตอ TM_Edge เขากับ TM_Node เมื่อส้ินสุดเหตุการณ 
TM_Edge หนึ่งๆ จะมีโหนดสิ้นสุดเพียงโหนดเดียว 

c) Realization (การปรากฏรูป) เปนการอยูรวมกันแบบเลือกไดซ่ึงจะเชื่อมตอ TM_Edge เขากับ 
TM_Period ที่สมนัยกัน มีเพียงหนึ่ง TM_Edge ที่จะอยูรวมกับหนึ่ง TM_Period และเพียงหนึ่ง 
TM_Period เทานั้นที่จะอยูรวมกับ TM_Edge 

5.2.4.5 TM_TopologicalComplex 

กลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยีเปนชุดปฐมฐานเชิงโทโปโลยีที่เชื่อมตอกัน ปฐมฐานเชิงโทโปโลยี
หนึ่งๆจะเชื่อมตอไปยังหนึ่งหรือหลายปฐมฐานเชิงโทโปโลยีอ่ืนก็ได และดวยเหตุนั้นจึงเปนสมาชิก
ของกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี  กลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยีดานเวลาในผังเคารางแสดงแทน
ดวยคลาส TM_TopologicalComplex   

การอยูรวมกัน (Associations): 

a) Composition  สวนประกอบจะเชื่อมตอ TM_TopologicalComplex เขากับชุดของ 
TM_TopologicalPrimitives ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ TM_TopologicalComplex เพราะวาทุกๆ 
TM_Edge ใน TM_TopologicalComplex จะเชื่อมตอกับ TM_Nodes  ดังนั้นจํานวนที่นอยที่สุด
ของ TM_Nodes ในกลุมสิ่งซับซอนจึงมีคาเทากับสอง 

5.2.4.6 กราฟเชิงเสนและไมเชิงเสน (Linear and non-linear graphs) 

5.2.4.6.1 กราฟไมเชิงเสน (Non-linear graph) 

ภาวะรากซ้ําที่จุดสิ้นสุดการอยูรวมกันของ TM_Edge ที่เปน Initiation (การเริ่มตน) และ 
Termination (การสิ้นสุด) (ดูภาพที่ 6) ทําใหเกิดโทโปโลยีไมเชิงเสน สําหรับ TM_Edge ที่มีมากกวา
หนึ่ง TM_Node หนึ่งๆ จะเปนทั้ง startNode หรือ endNode หลาย TM_Edges ที่ใช startNode หรือ 
endNode รวมกันไดรับการคาดการวาจะแยกออกจากกันได โดยอาจเปนเพราะวาใชแสดง
คุณลักษณะเชิงเวลาของคนละรูปลักษณหรือเพราะวาใชแสดงคุณลักษณะเชิงเวลาคนละเรื่อง อยาง
ใดอยางหนึ่ง  
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ขอสังเกต  โทโปโลยีไมเชิงเสนของขอมูลเวลาเทียบคลายไดกับกรณีโทโปโลยีแบบไมมีระนาบในขอมูล
ปริภูมิ ทั้งสองกรณี เปนที่คาดไดวาปฐมฐานเชิงโทโปโลยีที่ตัดกันหรือเหลื่อมกันจะแยกออกจากกันไดในมิติที่
เพิ่มขึ้นแมจะวัดไมได 

5.2.4.6.2 กราฟเชิงเสน (Linear graph) 

เพราะวาขอมูลเวลามีมิติเดียว โทโปโลยีเชิงเวลาจะแสดงแทนไดดวยกราฟเชิงเสน ในโทโปโลยี 
เชิงเสน TM_TopologicalComplex เปนลําดับเหตุการณของกลุม TM_Primitives ที่มี TM_Nodes 
สลับอยูกับ TM_Edges  องคประกอบแรกของลําดับคือ startNode ของ TM_Edge อันแรกและ
องคประกอบสุดทายเปน endNode ของ TM_Edge อันสุดทายในลําดับ เพื่อจํากัดการประยุกตใช 
ผังเคารางสําหรับโทโปโลยีเชิงเสน ภาวะรากซ้ํา ณ ที่ส้ินสุด (endNode) ของการอยูรวมกันในคลาส 
TM_Edge ที่เปนการเริ่มตน (Initiation) และการสิ้นสุด (Termination) จะถูกจํากัดที่ 0..1 เพื่อวาทุกๆ 
TM_Node นอกเหนือจากอันแรกและอันสุดทายจะเชื่อมตออยูกับสอง TM_Edges เทานั้น ซ่ึงคือ 
previousEdge และ nextEdge 

5.2.4.7 TM_Order 

TM_TopologicalPrimitives สืบทอดตัวเชื่อมตอ TM_Order จาก TM_Primitive  TM_Order มีการ
ปฏิบัติการสําหรับตรวจสอบจุดตําแหนงของ TM_Primitive ที่สัมพันธกับ TM_Primitive อ่ืน 

Operation (การปฏิบัติการ) 

a) RelativePosition (other:TM_Primitive): TM_RelativePosition จะยอมรับ TM_Primitive เปน
อินพุทและสงคืน TM_RelativePosition ดังที่ระบุตอไปนี้ 

จุดตําแหนงเชิงสัมพัทธของ TM_TopologicalPrimitives ของสองเหตุการณขึ้นอยูกับจุดตําแหนงที่
ยึดครองอยูในลําดับของ TM_TopologicalPrimitives ที่ทําใหเกิดเปน TM_TopologicalComplex 
สําหรับ  TM_TopologicalPrimitives การปฏิบัติการนี้จะสงคืนคาที่ระบุชนิดขอมูล 
TM_RelativePosition (ดูภาพที่ 4) ดังตอไปนี้ 
Return (สงคืน):  If (ถา): 
Before  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้มาเนิ่นกวาเหตุการณ
อ่ืน ในลําดับ และไมเชื่อมตอกับเหตุการณอ่ืน (other) เมื่อมีการอยู
 รวมกันตอน Initiation (การเริ่มตน) หรือ Termination (การ
 ส้ินสุด) 
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Meets  TM_TopologicalPrimitives สองเหตุการณเปน TM_Edges ที่อยู
 รวมกับ TM_Node เดียวกัน ที่ซ่ึง TM_Edge เหตุการณนี้เชื่อมตอ
 กับ TM_Node ที่เปน previousEdge เมื่ออยูรวมกันตอน 
 Termination (การสิ้นสุด) และ TM_Edge ของอีกหนึ่งเหตุการณ 
 (other) เชื่อมตอกับ TM_Node ที่เปน nextEdge โดยอยูรวมกัน
 ตอน Initiation (การเริ่มตน)  
Begins  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Node สวน

ของเหตุการณอ่ืน (other) เปน TM_Edge และ TM_Primitives ทั้ง
สองนี้เชื่อมตอกันเมื่ออยูรวมกันตอน Initiation (การเริ่มตน) 

BegunBy  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Edge สวน
ของเหตุการณอ่ืน (other) เปน TM_Node และ TM_Primitives ทั้ง
สองนี้เชื่อมตอกันเมื่ออยูรวมกันตอน Initiation (การเริ่มตน) 

Equals  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้และเหตุการณอ่ืน 
 (other) เหมือนกัน 
Ends  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Node สวน

ของเหตุการณอ่ืน (other) เปน TM_Edge และ TM_Primitives ทั้ง
สองนี้เชื่อมตอกันเมื่ออยูรวมกันตอน Termination (การสิ้นสุด) 

EndedBy  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Edge สวน
ของเหตุการณอ่ืน (other) เปน TM_Node และ TM_Primitives ทั้ง
สองนี้เชื่อมตอกันเมื่ออยูรวมกันตอน Termination (การสิ้นสุด) 

MetBy  TM_TopologicalPrimitives สองเหตุการณเปน TM_Edges ที่อยู
 รวมกับ TM_Node เดียวกัน ที่ซ่ึง TM_Edge เหตุการณนี้เชื่อมตอ
 กับ TM_Node ที่เปน nextEdge เมื่ออยูรวมกันตอน Initiation 
 (การเริ่มตน) และ TM_Edge ของอีกหนึ่งเหตุการณเชื่อมตอกับ 
 TM_Node ที่เปน previousEdge เมื่ออยูรวมกันตอน Termination 
 (การสิ้นสุด) 
After  TM_TopologicalPrimitive ของเหตุการณนี้ มาทีหลังเหตุการณ

อ่ืนในลําดับ และไมเชื่อมตอกับเหตุการณอ่ืนเมื่ออยูรวมกันตอน 
Initiation (การเริ่มตน) หรือ Termination (การสิ้นสุด) 
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การปฏิบัติการจะละเวน  ถา  TM_TopologicalPrimitives ของสองเหตุการณไมอยูใน 
TM_TopologicalComplex เดียวกัน 

5.3 ระบบอางอิงเชิงเวลา (Temporal reference systems) 

5.3.1 ประเภทของระบบอางอิงเชิงเวลา (Types of temporal reference systems) 
คาในขอบเขตของเวลา คือ การตรวจวัดจุดตําแหนงเชิงเวลาใหสัมพันธกับระบบอางอิงเชิงเวลา ISO 
8601ไดกําหนดใหใชปฏิทินเกรกรอเรียน (Gregorian calendar) และ เวลาใน 24 ช่ัวโมงตามทองถ่ิน 
หรือพิกัดเวลาสากล (UTC) สําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การกําหนดเชนนี้เปนระบบอางอิง
เชิงเวลาขั้นปฐมภูมิที่ใชกับสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบอางอิงเชิงเวลาที่แตกตางไปจากนี้อาจจะมี
ความเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงานดานอื่นของสารสนเทศภูมิศาสตร ในกรณีนี้ บัญชีรายช่ือ
ของรูปลักษณ (feature catalogue) หรือคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่อยูรวมกับผังเคารางการ
ประยุกต (application schema) หรือชุดขอมูลจะอางอิงเอกสารที่ใชบรรยายถึงระบบอางอิงเชิงเวลา 
หรือจะทําการอธิบายเกี่ยวกับระบบนั้นๆ อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อมีการใชระบบอางอิงเชิงเวลา
มากกวาหนึ่งระบบในบัญชีรายช่ือของรูปลักษณใดๆ (single feature catalogue) ในผังเคารางการ
ประยุกต หรือในชุดขอมูล การนิยามของแตละคุณลักษณะเชิงเวลาจะระบุถึงระบบอางอิงเชิงเวลาที่
ใช หัวขอยอยนี้กลาวถึงผังเคารางเชิงแนวคิดที่จะนําไปใชเปนหลักเกณฑสําหรับการอธิบาย 
ภาคผนวก C (Annex C) ไดมีการกําหนดองคประกอบตางๆของคําอธิบายขอมูลที่อนุมานไดจาก 
ผังเคาราง ซ่ึงจะนํามาใชในการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา 

แพคเกจของระบบอางอิงเชิงเวลา ประกอบดวย ระบบอางอิงเชิงเวลาพื้นฐาน 3 ประเภท: ปฏิทิน  
(ใชรวมกับนาฬิกาเพื่อความละเอียดสูงขึ้น) ระบบพิกัดเชิงเวลา และระบบอางอิงเชิงเวลาแบบ
เรียงลําดับ (ดูภาพที่ 7) 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19108:2002 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-31 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552   โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal Schema 

 

ภาพที่ 7 ระบบอางอิงเชงิเวลา (Temporal reference systems) 

คลาส TM_ReferenceSystem จะกลาวถึงขอมูลลักษณะประจํา (Attribute) ดังตอไปนี้:  

a) name: RS_Identifier จะบอกวาชื่อที่ใชระบุถึงระบบอางอิงเชิงเวลาหนึ่งเดียวที่ใช ชนิดขอมูล
ของคลาส  RS_Identifier จะถูกกําหนดไวใน ISO 19111 

b)  DomainOfValidity: EX_Extent  จะระบุถึงขอบเขตขอมูลปริภูมิและเวลา (space and time) ซ่ึงมี
การใชขอมูลจากคลาส TM_ReferenceSystem  โดยชนิดของขอมูลที่ใชเปนคลาส  EX_Extent  
ตามที่กําหนดไวใน ISO/TS 19103 คลาส EX_Extent จะอธิบายถึงขอบเขตขอมูลปริภูมิและ
เวลา ขอมูลลักษณะประจํานี้ จะใชเมื่อใดก็ตามที่มีอยูในผังเคารางการประยุกต โดยคลาส 
TM_TemporalPositions ที่บอกเวลาตามคลาส TM_ReferenceSystem ที่ระบุไว โดยขอบเขต
ของคลาส TM_TemporalPositions จะมีขอบเขตที่เล็กกวาขอบเขตของชุดขอมูลที่บรรจุคาตางๆ 
เหลานั้นอยู หัวขอยอย 3 หัวขอดังตอไปนี้จะบรรยายถึงผังเคารางตางๆ สําหรับระบบอางอิง 3 
ประเภท 

5.3.2 ปฏิทินและนาฬิกา (Calendars and clocks) 

5.3.2.1 บทนํา (Introduction) 

ปฏิทินและนาฬิกาทั้งสองอยางตั้งอยูบนพื้นฐานของสเกลแบบชวง (interval scale) ปฏิทิน คือ 
ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบวิยุต (discrete temporal reference system) ที่บอกถึงหลักเกณฑสําหรับ
กําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีความละเอียดถึงเปนวัน (day) นาฬิกาจะบอกถึงหลักเกณฑใชสําหรับ
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กําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวัน เพื่อใหการบรรยายจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในวันหนึ่งๆ 
ไดอยางสมบูรณ จะตองใชนาฬิกาควบคูไปกับปฏิทิน ภาพที่ 8 ไดใหรายละเอียดของคลาส 
TM_Calendar และคลาส TM_Clock 

ปฏิทินมีโครงสรางภายในที่ซับซอนหลากหลายรูปแบบ โดยผังเคารางนี้ไดกําหนดตัวเชื่อมตอ 
(interface) กับปฏิทินภายนอกอยางงายๆ เอาไว ซ่ึงภาคผนวก D (Annex D) ไดอธิบายถึงโครงสราง
ภายในของปฏิทินอยางละเอียดมากขึ้น 

ปฏิทินทุกแบบจะบอกถึงชุดกฎเกณฑที่ใชสําหรับรอยเรียงเปนวันที่ในปฏิทินโดยไดจากชุด
องคประกอบของ ป เดือน และวัน ในปฏิทินแตละแบบจะมีการนับจํานวนปที่สัมพันธกับวันที่ของ
เหตุการณอางอิงที่ใชกําหนดปฏิทินศักราช (calendar era) ปฏิทินแบบใดแบบหนึ่งอาจจะอางถึง
ปฏิทินศักราชมากกวาหนึ่งแบบ (ดูหัวขอ D.3.1 และ D.3.2 เปนตัวอยาง) 

 
 

ภาพที่ 8  ปฏิทินและนาฬิกา (Calendar and clock) 
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5.3.2.2 ปฏิทินศักราช (Calendar era)  

คลาส TM_CalendarEra ไดบรรจุขอมูลลักษณะประจําตางๆ ดังตอไปนี้:  

a) name: CharacterString จะระบุถึงปฏิทินศักราชที่มีหนึ่งเดียวไมซํ้ากันภายในปฏิทินนี้ 

b) referenceEvent: CharacterString จะบอกถึงชื่อหรือคําอธิบายเกี่ยวกับตํานานหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร ซ่ึงไดกําหนดจุดตําแหนงของสเกลพื้นฐานของปฏิทินศักราชเอาไว 

c) referenceDate: TM_CalDate จะบอกถึงวันที่ของเหตุการณอางอิง ( referenceEvent) ซ่ึงแสดง
เปนวันที่ตามปฏิทินที่กําหนด ในปฏิทินสวนใหญ วันที่ที่ใชอางอิงนี้จะเปนจุดกําเนิด (คือ วัน
แรก) ของสเกล แตอาจจะไมถูกตองเปนจริงเสมอไป 

d) julianReference: JulianDate จะบอกถึงวันที่แบบจูเลียน (Julian date) ซ่ึงสมนัยกับวันที่อางอิง 

e) epochOfUse: TM_Period  จะบอกถึงคลาส TM_Period ที่ซ่ึงปฏิทินศักราชถูกนําไปใชเปน
หลักเกณฑพื้นฐานสําหรับการหาอายุ (dating) ชนิดขอมูลสําหรับขอมูลลักษณะประจํา 
TM_Period.begin และ TM_Period.end จะเปนวันที่แบบจูเลียน (JulianDate)  (5.4.5.2) 

การอยูรวมกัน (associations): 

a) Basis ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบยอยของการรวมกลุม ใชแสดงลักษณะการเชื่อมโยงคลาส 
TM_CalendarEra กับคลาส  TM_Calendars ซ่ึ งคลาส  TM_CalendarEra ถูกนํ าไปใช เปน
ตัวอางอิงสําหรับการหาอายุ 

5.3.2.3 ปฏิทิน (Calendar)  

คลาส TM_Calendar จะสนับสนุนการปฎิบัติการตางๆดังตอไปนี้ 

a) dateTrans (calDate: TM_CalDate, time: TM_ClockTime): JulianDate จะรับเอาวันที่ในปฏิทิน
และเวลาในนาฬิกาแบบจําเพาะเปนตัวนําเขาและสงคืนคาเปนวันที่แบบจูเลียน (Julian date) 

b) julTrans (jdt: JulianDate): TM_CalDate จะรับเอาวันที่แบบจูเลียนเปนตัวนําเขาและสงคืนคา
ในปฏิทินนี้ 

ขอสังเกต  ระบบการนับจํานวนวันแบบจูเลียนเปนระบบพิกัดเชิงเวลาซึ่งมีจุดเริ่มตนเร็วกวาปฏิทินใดๆ ที่
เคยรูจัก การแปลงวันที่กลับไปกลับมาระหวางวันที่ตามปฏิทินและวันที่แบบจูเลียนจะกลาวถึงพื้นฐาน
ความสัมพันธอยางงาย (relatively simple basis) สําหรับการแปลงวันที่จากปฏิทินหนึ่งไปเปนวันที่ในอีกปฏิทิน
หนึ่ง 
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การอธิบายถึงโครงสรางภายในของปฏิทินแบบใดแบบหนึ่งจะใหสารสนเทศเพียงพอที่จะทําใหผูใช 
นําไปใชกับการปฏิบัติการอยางไดผล ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการอธิบายแตละมหายุคหรือศักราชที่อยู
ในปฏิทิน และใหสารสนเทศที่เพียงพอในการจัดทําแผนที่แสดงวันที่ในปฏิทินใหเทียบไดกับวันที่
แบบจูเลียน 

การอยูรวมกัน (Associations):  

a) Basis ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบยอยของการรวมกลุม ใชแสดงลักษณะการเชื่อมตอคลาส 
TM_Calendar  กับคลาส TM_CalendarsEras ซ่ึงใชเปนตัวอางอิงสําหรับการหาอายุ 

b) Resolution ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบยอยของการอยูรวมกัน ใชแสดงลักษณะการเชื่อมตอคลาส 
TM_Calendar กับคลาส TM_Clock ซ่ึงถูกนําไปใชสําหรับการกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา
ภายในปฏิทินซึ่งมีชวงเวลาที่ส้ันที่สุด 

5.3.2.4 นาฬิกา (Clock) 

คลาส TM_Clock มีขอมูลลักษณะประจําตางๆ ดังตอไปนี้:  

a) referenceEvent: CharacterString จะกลาวถึงชื่อหรือคําอธิบายเหตุการณ เชน เที่ยงสุริยะหรือ
พระอาทิตยขึ้น ซ่ึงไดกําหนดจุดตําแหนงของสเกลพื้นฐานของนาฬิกาเอาไว 

b) referenceTime: TM_ClockTime จะระบุถึงเวลาภายในวันที่มีเหตุการณอางอิง และแสดงไดดวย
เวลาของวันตามนาฬิกาที่ใช โดยปกติแลวเวลาที่ใชอางอิงคือการเริ่มตนของสเกลนาฬิกา 

c) utcReference: TM_ClockTime จะระบุถึงเวลาใน 24 ช่ัวโมงตามทองถ่ิน หรือพิกัดเวลาสากล 
(UTC) ซ่ึงสมนัยกับเวลาอางอิง 

คลาส TM_Clock จะสนับสนุนการปฏิบัติการตางๆ ดังตอไปนี้: 

a) clkTrans (uTime: TM_ClockTime): TM_CIockTime จะรับเอาเวลาใน 24 ช่ัวโมงตามทองถ่ิน
หรือพิกัดเวลาสากล (UTC) มาแปลงและสงคืนคาเวลาเทียบเทากับหนึ่งวันของนาฬิกาที่ระบุไว
เปนการจําเพาะ 

b) utcTrans (clkTime: TM_ClockTime): TM_ClockTime จะรับเอาเวลาในวันนั้นของนาฬิกา ณ ที่
ใดที่หนึ่งที่ระบุไวเปนการจําเพาะ และสงคืนคาเปนเวลาซึ่งเทียบไดกับเวลาใน 24 ช่ัวโมงตาม
ทองถ่ินหรือพิกัดเวลาสากล (UTC) 
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5.3.3 ระบบพิกัดเชิงเวลา (Temporal coordinate systems) 

การกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลาดวยวันที่ตามปฏิทินและเวลาภายในหนึ่งวัน ทําใหการคํานวณ
ระยะหางระหวางจุดตําแหนงเวลาและการบรรยายฟงกชันของการปฏิบัติการเชิงเวลาเปนเรื่อง
ยุงยาก ระบบพิกัดเชิงเวลาจึงถูกนํามาใชเพื่อสนับสนุนการประยุกตใชงานประเภทนี้ ระบบพิกัดเชิง
เวลาจึงยืนอยูบนหลักการของสเกลแบบชวงตอเนื่อง (continuous interval scale) สําหรับชวงเวลา
หนึ่งๆ (single time interval) 
 

 

ภาพที ่9 ระบบพิกัดเชิงเวลา (Temporal coordinate system) 

คลาส TM_CoordinateSystem (ภาพที่ 9) จะมีขอมูลลักษณะประจําสองรายการ:  

a) origin: DateTime จะบอกถึงจุดเริ่มตนของสเกล ซ่ึงระบุไวในปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian 
calendar) ซ่ึงมีเวลาเปนวันตามพิกัดเวลาสากล โดยคาขอมูลของ DateTime อาจจะถูกตัดทอน
ใหลงตัวกับระดับของความละเอียดเชิงเวลาที่เหมาะสม 

b) interval: CharacterString จะสงคืนชื่อของหนวยวัดที่ใชเปนฐานของชวงเวลาสําหรับสเกล โดย
ชวงเวลาจะถูกเลือกอยางเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงาน แตมันจะตองเปนหนึ่งในหนวย
วัดเวลาแบบตางๆ ที่ระบุไวใน ISO 31-1 หรือเปนองกรวมของหนวยตางๆ ในหนวยวัดเหลานั้น 
ตามที่ระบุไวใน ISO 1000 

คลาส TM_CoordinateSystem จะสนับสนุนการปฏิบัติการสองรายการ: 

a) transformCoord (c_value: TM_Coordinate): DateTime จะรับเอาคาพิกัดภายในระบบพิกัด 
เชิงเวลาระบบหนึ่งมาแปลงและสงคืนคา DateTime ซ่ึงเทียบไดกับคาพิกัดเวลาในปฏิทินเกรกอ
เรียน (Gregorian calendar) และพิกัดเวลาสากล (UTC) 
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b) transformDateTime (dateTime: DateTime): TM_Coordinate จะรับเอาคา DateTime ในปฏิทิน
เกรกอเรียน (Gregorian calendar) และพิกัดเวลาสากล(UTC) มาแปลงแลวสงคืนคา 
TM_Coordinate ซ่ึงเทียบไดกับระบบพิกัดเชิงเวลาระบบนั้น 

5.3.4 ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (Ordinal temporal reference systems) 

ในการประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรหลายๆ แบบ ตัวอยางเชน ธรณีวิทยาและโบราณคดีซ่ึงเปน
ที่รูกันวาในเชิงสัมพัทธแลวจุดตําแหนงในเวลาจะบอกขอมูลเวลาไดแมนยํากวาความยาวนาน 
(duration) การเรียงลําดับของเหตุการณสามารถจะสรางขึ้นมาไดอยางชัดเจน แตความยาวนานของ
ชวงเวลาระหวางเหตุการณไมสามารถตรวจสอบไดแมนยํา ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับจะ
ใชไดเหมาะสมในกรณีเชนนี้ 

ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับตั้งอยูบนพื้นฐานของสเกลเชิงลําดับ ซ่ึงในรูปแบบที่ธรรมดา
ที่สุดของระบบ ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับหนึ่งๆ จะเปนชุดลําดับความตอเนื่องของ
เหตุการณ โดยทั่วไปแลวชุดลําดับความตอเนื่องของเหตุการณชุดใดชุดหนึ่งจะอยูรวมกับตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งในพื้นที่ ความสัมพันธเชิงเวลาระหวางตําแหนงเชิงพื้นที่ที่ตางกันจะสามารถระบุได
เพียงแคระดับที่วา เหตุการณตางๆ ณ  ตําแหนงหนึ่งจะเทียบสัมพันธไดกับเหตุการณตางๆ ณ 
ตําแหนงอื่นบนพื้นฐานที่ไมมีคุณลักษณะเชิงเวลาของเหตุการณมาเกี่ยวของ การเทียบสัมพันธเชนนี้
จะใชพัฒนาระบบอางอิงเชิงเวลาไดอยางกวางๆ โดยกําหนดใหอยูในรูปของคาบเวลา (period) 
ภายใตเหตุการณเหมือนกันที่ปรากฏขึ้น เทอมมหายุคเชิงลําดับ (ordinal era) จะถูกใชในมาตรฐานนี้
เพื่ออางถึงคาบเวลาเหลานั้น 

ระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ จะประกอบไปดวยชุดของมหายุคเชิงลําดับ (ดูภาพที่ 10) ระบบ
อางอิงแบบเรียงลําดับมักมีโครงสรางแบบลําดับชั้นที่ช้ีวามหายุคเชิงลําดับ ณ ระดับหนึ่งๆ ของ
ลําดับชั้นจะบอกถึงชุดความตอเนื่องของมหายุคแบบเรียงลําดับที่มีชวงระยะเวลาสั้นกวา 
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ภาพที่ 10  ระบบอางองิเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (Ordinal temporal reference system) 

คลาส  TM_OrdinalReferenceSystem ระบุ เพียงขอมูลลักษณะประจําที่ รับชวงมาจากคลาส 
TM_ReferenceSystem โดยความสัมพันธดาน Structure ช้ีไปยังลําดับของเหตุการณในคลาส 
TM_OrdinalEras ซ่ึงประกอบขึ้นเปนระดับสูงสุดในลําดับชั้น 

คลาส TM_OrdinalEra ประกอบดวยขอมูลลักษณะประจํา 3 รายการ: 

a) name: CharacterString เปนสายอักขระ (string) ที่ระบุถึงมหายุคเชิงลําดับที่เปนหนึ่งเดียวไมมี
ซํ้ากันภายในคลาส TM_OrdinalReferenceSystem 

b) begin: DateTime จะบอกถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่ซ่ึงมหายุคเชิงลําดับเริ่มตน ถาเปนที่ทราบกัน
อยูแลว คลาส TM_TemporalPosition จะระบุเปนคา DateTime ตามรูปแบบขอมูลในปฏิทิน 
เกรกอเรียน (Gregorian calendar) กับเวลาเปนวันในพิกัดเวลาสากล (UTC)  โดยคา DateTime 
อาจจะตัดทอนใหส้ันลงเพื่อใหเหมาะสมกับระดับของรายละเอียด ตามที่กําหนดไวใน ISO 
8601 

c) end: DateTime จะบอกถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่ซ่ึงมหายุคเชิงลําดับสิ้นสุด ถาเปนที่ทราบกันอยู
แลว คลาส TM_TemporalPosition จะระบุเปนคา  DateTime ตามรูปแบบขอมูลในปฏิทินเกรกอ
เรียน (Gregorian calendar) กับเวลาเปนวันในพิกัดเวลาสากล (UTC)โดยคา DateTime อาจจะตัด
ทอนใหส้ันลงเพื่อใหเหมาะสมกับระดับของรายละเอียด ตามที่กําหนดไวใน ISO 8601 

คลาส TM_OrdinalEra จะสนับสนุนตัวเชื่อมตอของคลาส TM_Separation (ดูหัวขอ 5.2.3.6) 



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19108:2002 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-38 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552   โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal Schema 

คลาส TM_OrdinalEra จะประกอบไปดวยหนึ่งชุดของคลาส TM_OrdinalEras ที่มีลําดับและมีชวง
อายุของแตละคลาสสั้นกวา ซ่ึงระบุไดดวยความสัมพันธแบบ Composition 

5.4 การกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา (Temporal position) 

5.4.1 บทนํา (Introduction) 

วิธีสําหรับการระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาที่ใชกับระบบอางอิงเชิงเวลาทุกชนิด ระบบอางอิงที่มักจะใช
มาตรฐานสากล ISO/TS 19103 มีการกําหนดชนิดของขอมูลที่ใชสําหรับแสดงวันที่ดวยสายอักขระ
ตางๆ ตามที่กําหนดใน ISO 8601 ซ่ึงระบุการใชปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากล สวน
มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดชนิดขอมูลที่ใชระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาในระบบอางอิงเชิงเวลาอื่นๆ 
ดวยกับสารสนเทศภูมิศาสตรเปนการผสมผสานของปฏิทินเกรกอเรยีนกับพิกัดเวลาสากล (5.3.1)  

5.4.2 TM_Position 

TM_Position  เปนยูเนียนคลาสที่ประกอบดวยขอมูลชนิดใดชนิดหนึ่งของขอมูลตางๆ ที่ถูกจัดทํา
เปนรายการตามขอมูลลักษณะประจํา ชนิดขอมูล Date, Time และ DateTime เปนชนิดขอมูล
พื้นฐานที่กําหนดไวใน ISO/TS 19103 ชนิดขอมูลเหลานี้เปนไปตาม ISO 8601 ที่ทําการเขารหัส
ของวันและเวลาดวยสายอักขระ ชนิดขอมูลเหลานี้จะถูกใชสําหรับบอกจุดตําแหนงเชิงเวลาที่อางอิง
ถึงปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากล (UTC) คลาส TM_TemporalPosition และคลาสที่จัดเปน
ชนิดหนึ่งของคลาส TM_TemporalPosition จะถูกใชสําหรับบรรยายจุดตําแหนงเชิงเวลา โดยอางอิง
ถึงระบบอางอิงเชิงเวลาตางๆ ชนิดของขอมูลตามที่ระบุไวในหัวขอ 5.4.4 ระบุเปนการจําเพาะถึงคา
ในรูปตัวเลขสําหรับวันและเวลา ชนิดขอมูลเหลานี้จะถูกใชสําหรับแสดงจุดตําแหนงเชิงเวลาโดย
อางอิงถึงปฏิทินหรือนาฬิกาใดๆ ก็ได ซ่ึงรวมถึงปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากล (UTC) 

5.4.3 TM_TemporalPosition 

คลาส TM_TemporalPosition มีอยู 4 คลาสเฉพาะ (ดูภาพที่ 11) และมีคลาส TM_ReferenceSystem 
แสดงคุณสมบัติการอยูรวมกัน และมีหนึ่งรายการขอมูลลักษณะประจํา 

Attribute (ขอมูลลักษณะประจํา): 

a) indeterminatePosition: TM_IndeterminateValue เปนขอมูลลักษณะประจําแบบเลือกได ขอมูล
ลั กษณะประ จํ า นี้ มี ค า สํ า ห รั บคล าส  TM_TemporalPosition เ ท า นั้ น  เ ว น แต ค ล าส 
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TM_TemporalPosition อีกรูปแบบหนึ่งถูกใชแสดงเปนชนิดขอมูล เมื่อขอมูลลักษณะประจํานี้
ถูกใชกับคลาส TM_TemporalPosition อีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจะมีตัวบงคุณลักษณะที่ระบุคาจุด
ตําแหนงเชิงเวลาที่ไดรับจากคลาสรูปแบบนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 11 – ขอมูลแบบตางๆ สําหรับจุดตําแหนงเชงิเวลา 

การแจกแจงรูปแบบขอมูลของคลาส TM_IndeterminateValue จะใหคา 4 คา สําหรับจุดตําแหนง 
เชิงเวลาของเหตุการณที่ยังไมแนชัด 

a) “unknown” จะใชกับคลาสตนกําเนิด TM_TemporalPosition เพื่อช้ีใหเห็นวาไมมีคาจําเพาะ
สําหรับจุดตําแหนงเชิงเวลาถูกสงมาให 
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b) “now” ใชสําหรับคลาส TM_TemporalPosition ในรูปแบบใดๆ เพื่อช้ีใหเห็นวาคาจําเพาะจะถูก
แทนที่ดวยจุดตําแหนงเชิงเวลาที่เปนปจจุบันเมื่อใดคานั้นไดรับการติดตอ 

c) “before” ใชสําหรับคลาส TM_TemporalPosition ในรูปแบบใดๆ เพื่อช้ีใหเห็นวาจุดตําแหนง
เชิงเวลาที่แทจริงเปนสิ่งที่ยังไมรู แตรูแลววามากอนคาจําเพาะนั้น  

d) “after” ใชสําหรับคลาส TM_TemporalPosition ในรูปแบบใดๆ เพื่อช้ีใหเห็นวาจุดตําแหนง 
เชิงเวลาที่แทจริงเปนสิ่งที่ยังไมรู แตรูแลววามาทีหลังคาจําเพาะนั้น  

Association (การอยูรวมกัน): 

a) การอางอิงคุณสมบัติการอยูรวมกันเปนการเชื่อมตอคลาส TM_TemporalPosition เขากับคลาส 
TM_ReferenceSystem ทุกๆ คลาส TM_TemporalPosition จะอยูรวมกับคลาส TM_ReferenceSystem  
คุณสมบัติการอยูรวมกันนี้ไมจําเปนตองชัดเจนในระดับของกรณีตัวอยาง ถาไมมีการระบุเปนการ
จําเพาะ เปนที่คาดไดวาคุณสมบัติการอยูรวมกันกับปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากล (UTC)  
(ดูหัวขอ 5.3.1) ซ่ึงไดรับการระบุไวในคํานิยามชนิดขอมูลลักษณะประจําในแคทตาล็อกของ
รูปลักษณ หรือในคําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูล 

5.4.4 จุดตําแหนงเวลาที่อางอิงกับปฏิทินและนาฬิกา (Position referenced to calendar and clock) 

5.4.4.1 วันท่ีของปฏิทิน (Calendar date) 

คลาส TM_CalDate เปนชนิดขอมูลแบบหนึ่งที่ใชสําหรับระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในปฏิทิน 
คลาส TM_CalDate มีขอมูลลักษณะประจําอยูสองอยาง: 

a) calendarEraName: CharacterString  กําหนดชื่อของปฏิทินแสดงยุคที่ซ่ึงวันที่ (date) อางถึง 

b) calDate: Sequence <lnteger >  กําหนดลําดับของเลขจํานวนเต็มเชิงบวก ในที่ซ่ึงเลขจํานวน
เต็มตัวแรกระบุถึงกรณีตัวอยางจําเพาะกรณีหนึ่งของหนวยเวลาที่ใชกับระดับสูงสุดของลําดับ
ช้ันในปฏิทิน จํานวนเต็มที่สองระบุถึงกรณีตัวอยางจําเพาะกรณีหนึ่งของหนวยเวลาที่ใชกับ
ระดับรองลงมาในลําดับชั้น เปนเชนนี้เร่ือยไป รูปแบบที่กําหนดไวใน ISO 8601 สําหรับวันที่
ในปฏิทิน เกรกอเรียนและใชสําหรับวันที่ใดๆ ที่ประกอบขึ้นเปนคาของป เดือน และวัน 

ตัวอยาง  ในปฏิทินเกรอกอเรียน ลําดับ 1999, 09, 03 เปนการระบุถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาที่เปนวันที่ 3 ของ
เดือนที่ 9 ของป 1999 โดยใน ISO 8601 จะแสดงไวในรูปแบบ 19990903  
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5.4.4.2 เวลาของนาฬิกา (Clock time) 

คลาส TM_CIockTime เปนชนิดขอมูลแบบหนึ่งใชสําหรับระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในหนึ่งวัน 
เพราะวาคลาส TM_TemporalPosition ไมสามารถระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาหนึ่งๆ ไดสมบูรณดวย
ตัวเองจึงถูกใชรวมกับคลาส TM_CalDate เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงอาจถูกใชระบุถึงเวลาของ
การเกิดเหตุการณที่มีคาบอุบัติซํ้าทุกวัน คลาส TM_CIockTime มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจํา: 

a) clkTime: Sequence <Number>  จะแสดงลําดับตัวเลขเชิงบวกตางๆ ในโครงสรางที่คลายคลึง
กับโครงสรางของ calDate โดยเลขจํานวนเต็มตัวแรกระบุถึงกรณีตัวอยางของหนวยเวลาที่ใช
กับระดับสูงสุดของลําดับชั้นในนาฬิกา จํานวนเต็มที่สองระบุถึงกรณีตัวอยางจําเพาะกรณีหนึ่ง
ของหนวยเวลาที่ใชกับระดับรองลงมาในลําดับชั้น เปนเชนนี้เร่ือยไป ตัวเลขทั้งหมดยกเวน
ตัวเลขสุดทายในลําดับจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม ตัวเลขตัวสุดทายอาจเปนเลขจํานวนเต็มหรือ
จํานวนจริง 

ตัวอยาง ในโมเด็มเวลาแบบ 24 ช่ัวโมง ลําดับ 22, 15, 30.5 จะระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาเปน 30.5 วินาที 
หลังจากการเริ่มตนไปแลวเปนนาทีที่ 15 ของชั่วโมงที่ 22 โดยไดแสดงไวใน ISO 8601 ใหมีรูปแบบ 
221530.5 

5.4.4.3 วันท่ีในปฏิทินกับเวลาตามนาฬิกา (Calendar date with clock time) 

คลาส TM_DateAndTime เปนรูปแบบหนึ่งของคลาส TM_CalDate และคลาส TM_ClockTime 
โดยสืบทอดขอมูลลักษณะประจําของทั้งสองคลาส เพื่อที่จะกําหนดชนิดขอมูลสําหรับระบุ 
จุดตําแหนงเชิงเวลาที่มีรายละเอียดสั้นกวาหนึ่งวัน 

5.4.5 จุดตําแหนงเวลาที่อางอิงระบบพิกัดเชิงเวลา (Position referenced to a temporal 
coordinate system)  

5.4.5.1 TM_Coordinate 

คลาส TM_Coordinate เปนชนิดขอมูลแบบหนึ่งที่ใชระบุจุดตําแหนงเชิงเวลาภายในระบบพิกัด 
เชิงเวลาโดยที่คลาส TM_Coordinate นี้มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจํา: 

a) CoordinateValue: Number เก็บขอมูลระยะหางจากจุดตั้งตนของสเกลที่ใชแสดงเปนชวงเวลา
มาตรฐานหลายรูปแบบซึ่งอยูรวมกับระบบพิกัดเชิงเวลา 
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5.4.5.2 Julian date 

ระบบนับจํานวนวันแบบจูเลียน เปนระบบพิกัดเชิงเวลาที่มีจุดเริ่มตนที่เวลาเที่ยงวันของวันที่  
1 มกราคม 4713 ปกอนคริสตศักราชในปฏิทินจูเล่ียน หมายเลขประจําวันของจูเล่ียนจะมีคาเปนเลข
จํานวนเต็ม วันที่แบบจูเล่ียนมีคาเปนทศนิยมเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  

5.4.6 จุดตําแหนงท่ีอางอิงระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ (Position referenced to an ordinal 
temporal reference system) 

ภายในระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ จุดตําแหนงเชิงเวลาของจุดเวลาหนึ่งๆ ภายในลําดับยุคที่
ส้ันที่สุด (ที่ระดับต่ําที่สุด) ในยุคที่เกิด คลาส TM_OrdinalPosition เปนขอมูลชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับ
การระบุจุดตํ าแหนง เชิ ง เวลาภายในระบบอางอิง เชิ ง เวลาแบบเรียงลําดับ  โดยท่ีคลาส 
TM_OrdinalPosition มีหนึ่งขอมูลลักษณะประจํา: 

a) ordinalPosition: Reference <TM_OrdinalEra>  มีการอางอิงถึงลําดับยุคที่จุดเวลากําเนิด  

ตัวอยาง  ตาราง 1 แสดงบางสวนของสเกลเวลาทางธรณีวิทยา ซ่ึงเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบ
เรียงลําดับ จุดตําแหนงเชิงเวลาของจุดเวลาหนึ่งๆในมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era) จะถูกระบุ
เวลาโดยช่ือสมัย ( Epoch) ที่อยู เมื่อจุดตําแหนงเชิงเวลาของจุดเวลาหนึ่งๆ ในมหายุคมีโซโซอิก
(Mesozoic Era) ควรจะถูกระบุดวยยุคที่จุดเวลานั้นเกิดอยู 

ตารางที่ 1 — บางสวนของมาตรเวลาทางธรณีวิทยา (Part of the geologic time*scale) 
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5.5 เวลาและองคประกอบของสารสนเทศภูมิศาสตร (Time and components of geographic 
information) 

5.5.1 คุณลักษณะเชิงเวลาขององคประกอบสารสนเทศภูมิศาสตร (Temporal aspects of 
geographic information components) 

แบบจําลองรูปลักษณทั่วไปที่ถูกอธิบายไวใน ISO 19109 จะบอกถึงแบบจําลองในรูปคําอธิบาย
สําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงจะระบุถึงคลาสหลักสําหรับขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ 
การปฏิบัติการของรูปลักษณ และคุณสมบัติการอยูรวมกันของรูปลักษณ ดังแสดงในภาพที่ 12 แต
ละองคประกอบจะมีคุณลักษณะเชิงเวลา  ISO 19109 จะบอกถึงกฎเกณฑการเริ่มตนของคลาสหลัก
เหลานี้ที่มีในผังเคารางการประยุกต หัวขอ 5.5.2 – 5.5.4 ระบุถึงชนิดขอมูลเชิงเวลาเฉพาะแบบตางๆ 
ของคลาสหลักบางคลาสในแบบจําลองรูปลักษณทั่วไป (General Feature Model) ยังกําหนดสวนตอ
เติมของกฎเกณฑใหใชเมื่อมีองคประกอบเกี่ยวของกับสารสนเทศเชิงเวลา ภาคผนวก B แสดง
ตัวอยางของวิธีที่คลาส และกฎเกณฑเหลานี้ถูกนําไปใชในผังเคารางการประยุกต  

ISO 19110 ระบุเปนการจําเพาะถึงกฎเกณฑใชในการเทียบเคียงแคทตาล็อกรูปลักษณ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงการกําหนดชนิดของรูปลักษณ ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ การปฏิบัติการของรูปลักษณ 
และคุณสมบัติการอยูรวมกันของรูปลักษณ หัวขอยอย 5.5.2 - 5.5.4 ระบุเปนการจําเพาะถึง
ขอกําหนดในการจัดทําองคประกอบเหลานี้เมื่อรูปลักษณมีคุณลักษณะเชิงเวลา  

ISO 19115 ระบุเปนการจําเพาะถึงชุดมาตรฐานขององคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับใชกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร และใหมีกลไกสําหรับกําหนดองคประกอบคําอธิบายขอมูลเพิ่มเติม โดยให
เหมาะสมเฉพาะกับการประยุกตหรือขอมูลแสดงลักษณะจําเพาะ หัวขอยอย 5.5.5 ของมาตรฐาน
ฉบับนี้ระบุถึงขอกําหนดสําหรับการจัดทําองคประกอบคําอธิบายขอมูลซ่ึงมีคุณลักษณะเชิงเวลา 
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ภาพที ่12 — คลาสหลักของแบบจําลองรปูลักษณท่ัวไป 
(Metaclasses of the general feature model) 

5.5.2 ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature attributes) 

เปนการบรรยายคุณลักษณะของรูปลักษณซ่ึงเกี่ยวของกับจุดตําแหนงเชิงเวลา เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑสําหรับผังเคารางการประยุกตซ่ึงกําหนดไวใน ISO 19109 คลาส GF_TemporalAttributeType 
โดยปกติแลวจะไดรับการยกเปนกรณีตัวอยางในผังเคารางการประยุกตวาเปนขอมูลลักษณะประจํา
ของคลาสที่ตัวคลาสเองเปนกรณีตัวอยางในคลาสหลัก GF_FeatureType ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวใน 
ISO 19109 ซ่ึงจะเปนกรณีตัวอยางประกอบในรูปของ UML คลาสที่อยูรวมกับคลาสแสดงชนิดของ
รูปลักษณที่เปนขอมูลลักษณะประจําอยู  

คุณลักษณะเชิงเวลาแบบสถิตมีอยู 2 ชนิด: เหตุการณ (events) และสถานการณ (states) (ดูภาพที่ 13) 

a) เหตุการณหนึ่งเปนการกระทําที่เกิดขึ้น ณ จุดเวลาหนึ่ง ตามความเปนจริงแลวเกือบจะทุก
เหตุการณจะเกิดเปนชวงเวลาที่ส้ันๆ แตเมื่อชวงเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับรายละเอียดของสเกลที่
ใชในการวัด เหตุการณจึงถูกระบุวาเปนจุดเวลาจุดหนึ่งในสเกลเวลา ขอมูลลักษณะประจํา 
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GF_AttributeType.valueType ของเหตุการณหนึ่งจะเปนคลาส TM_Instant, TM_Node หรือ 
TM_TemporalPosition อยางใดอยางหนึ่ง 

b) สถานการณเปนเงื่อนไขแบบหนึ่ง – เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของรูปลักษณะหรือของชุดขอมูลที่
ยังคงใชเปนคาบเวลา คุณลักษณะนั้นจะถูกแสดงแทนดวยขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณหรือ
องคประกอบคําอธิบายขอมูล คลาส GF_TemporalAttributeType ใชบรรยายสถานการณซ่ึงถูกยก
เปนกรณีตัวอยางไดสองทิศทาง ในกรณีธรรมดาคลาส GF_AttributeType จะถูกยกเปนกรณีตัวอยาง
ของขอมูลลักษณะประจําของคลาสที่ใชแสดงชนิดของรูปลักษณ GF_AttributeType.valueType จะ
เปนคลาส TM_Period หรือคลาส TM_Edge อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อตองการสารสนเทศมากขึ้นคลาส 
GF_TemporalAttributType ที่ใชแสดงสถานการณจะถูกยกเปนกรณีตัวอยางในรูปของ UML คลาส 
คลาสนั้นจะเปนชนิดหนึ่งของคลาส TM_Period ซ่ึงรับชวงคุณสมบัติของการอยูรวมกันของ 
Beginning และ Ending หรือเปนชนิดหนึ่งของคลาส TM_Edge รับชวงคุณสมบัติของการอยูรวมกัน
ของ Initiation และ Termination คุณลักษณะตางๆ ของสถานการณจะถูกอธิบายดวยคลาสของ
ขอมูลลักษณะประจําหนึ่งรายการหรือมากกวา คาบอุบัติซํ้าของสถานการณจะบงไดดวยภาวะ
รากซ้ํา ณ ที่ส้ินสุดของคุณสมบัติการอยูรวมกันกับคลาสแสดงชนิดของรูปลักษณ บอยครั้งที่
การเปลี่ยนสถานการณอยูรวมกันกับเหตุการณของการเริ่มตนหรือส้ินสุดสถานการณ เหตุการณ
จะถูกระบุโดยคลาสของขอมูลลักษณะประจําที่ใชแสดงสถานการณ 

เหตุการณหนึ่งๆ อาจจะเกิดซ้ําที่จุดเวลาตางๆ สถานการณก็เชนเดียวกัน อาจจะเกิดซ้ําทําใหมีหลาย
คาบเวลา ขอมูลลักษณะประจํา FeatureAttributeType.Cardinality จะระบุจํานวนของการอุบัติซํ้า
ตามที่ผังเคารางประยุกตเอื้อใหมีได 
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ภาพที่ 13 ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาชนิดตางๆ ของรูปลักษณ 

เปนเรื่องปกติที่เหตุการณหรือสถานการณจะเกิดซ้ําไดบอยครั้ง ชวงความยาวนานระหวางการเกิด
เหตุการณหรือสถานการณสองครั้งเปนลําดับตอเนื่องกันจะแสดงไดเปนคาบเวลา เมื่อขอมูลลักษณะ
ประจําดานเวลาของรูปลักษณใชบรรยายปรากฏการณที่เกิดซ้ํา มันจะถูกยกเปนกรณีตัวอยางที่แสดง
ไดดวย UML คลาส ซ่ึงอยูรวมกับคลาสของชนิดของรูปลักษณ คลาสที่แสดงขอมูลลักษณะประจํา
ดานเวลาของรูปลักษณจะมีขอมูลลักษณะประจํานอยที่สุดสองอยาง อยางแรกจะระบุเปนจุดเวลา 
(instant) เฉพาะเมื่อเหตุการณเกิดหรือระบุเปนคาบเวลาเมื่อมีการนําเอาคาของขอมูลลักษณะประจํา
เฉพาะทางไปใชงาน และอีกอยางหนึ่งที่ใชระบุคาเวลาระหวางการเกิดของเหตุการณหรือ
สถานการณ ชนิดของขอมูลตามคลาส TM_Duration (ดูหัวขอ 5.2.3.7) จะใชในการแสดงคาของ
คาบเวลา  

ISO 19110 ระบุเปนการจําเพาะถึงองคประกอบซึ่งจะครอบคลุมคําบรรยายขอมูลลักษณะประจํา
ของรูปลักษณที่มีอยูในบัญชีรายชื่อรูปลักษณ เมื่อคลาส GF_TemporalAttributType เปนคลาสที่ใช
แสดงเหตุการณหนึ่งๆ การใหความหมายขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ (Feature Attribute 
Definition) จะระบุถึงการกระทํา (action) และรายละเอียดของเหตุการณที่ซ่ึงระบุจุดตําแหนงเชิง
เวลาไว  เมื่อคลาส GF_TemporalAttributType เปนคลาสที่ใชแสดงสถานการณหนึ่งๆ การให
ความหมายขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ (Feature Attribute Definition) จะระบุคุณลักษณะ
ของสถานการณ ในกรณีที่เปนขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ คาขอมูลซ่ึงแสดง



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19108:2002 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-47 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552   โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal Schema 

ขอบเขตของขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ (Feature Attribute Value Domain Type) จะไมถูก
ระบุไว (not enumerated) คาขอมูลลักษณะประจําแสดงขอบเขตของรูปลักษณ (Feature Attribute 
Value Domain) คาขอมูลลักษณะประจําแสดงชนิดขอมูลของรูปลักษณ (Feature Attribute Value 
Data Type) และคาขอมูลลักษณะประจําแสดงหนวยวัดของรูปลักษณ (Feature Attribute Value 
Measurement Unit) จะไดรับการตรวจสอบโดยระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับ 
การบรรยาย ตําแหนงเชิงเวลาของจุดตําแหนงเวลาหรือคาบเวลา ถาระบบอางอิงเชิงเวลาไมไดเปน
การประสมกันของปฏิทินเกรกอเรียนและพิกัดเวลาสากล (UTC) การบรรยายของคาขอมูลลักษณะ
ประจําแสดงขอบเขตของรูปลักษณ (Feature Attribute Value Domain) จะระบุถึงระบบอางอิง 
เชิงเวลาที่ใช คาขอมูลลักษณะประจําแสดงชนิดขอมูลของรูปลักษณ (Feature Attribute Value Data 
Type) และคาขอมูลลักษณะประจําแสดงหนวยวัดของรูปลักษณ (Feature Attribute Value 
Measurement Unit) ทั้งสองอยางจะตองสอดคลองกับระบบอางอิงเชิงเวลา 

5.5.3 การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature operations) 

การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณเปนพลวัตร คาคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณอยาง
หนึ่งหรือมากกวาจะบรรยายไดดวยฟงกช่ันของเวลา การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณจะถูกยก
เปนกรณีตัวอยางไวในผังเคารางการประยุกตในรูปของการปฏิบัติการของคลาสแสดงชนิด
รูปลักษณที่รวมขอมูลเวลาเปนอินพุทพารามิเตอรในขอมูลลักษณะประจํา GF_Operation.signature 
อยูดวย 

ตัวอยาง ชนิดของรูปลักษณ Roadintersection เปนคลาสแสดงการไหลของการจราจรผานทาง
แยกซึ่งบรรยายไดโดยใชการปฏิบัติการในรูปของ UML ดังนี้:  

 TrafficFlow (tMin: Integer, tmax: Integer, time: TM_ClockTime): Integer 

ISO 19110 ไดระบุถึงความตองการสําหรับกําหนดการปฏิบัติการของรูปลักษณ ในกรณีของการ
ปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณ  การบรรยายเชิงอักษรของการปฏิบัติการของรูปลักษณ (Feature 
Operation Textual Description) เปนการบรรยายถึงวิถีทางที่ซ่ึงคาที่สงคืนของการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติการเปนฟงกชันของเวลา และบรรยายถึงวาไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะเชิงเวลาอยางไร ซ่ึง
จะระบุถึงระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใชในการวัดขอมูลเวลา การบรรยายเชิงรูปนัยของการปฏิบัติการ
ของรูปลักษณ (Feature Operation Formal Definition) ซ่ึงการบรรยายนี้จะระบุวาขอมูลเวลาเปน
หนึ่งในตัวแปรอิสระ  
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5.5.4 เวลาและการอยูรวมกันของรูปลักษณ (Time and feature associations) 

5.5.4.1 ตําแหนงสัมพัทธเชิงเวลาของการอยูรวมกันของรูปลักษณ(Temporal aspects of feature 
associations) 

การอยูรวมกันของรูปลักษณจะเกี่ยวของกับเวลาในสองแนวทาง การอยูรวมกันของรูปลักษณ
บางอยางมีขึ้นเพราะมีความเกี่ยวของกันระหวางกรณีตัวอยางของรูปลักษณดวยคุณลักษณะเชิงเวลา 
การอยูรวมกันอีกอยางหนึ่งเปนการอยูรวมกันดวยคุณลักษณะเชิงเวลาของกรณีตัวอยางในตัวเองซึ่ง
อาจจะมีขึ้นเพื่อเหตุผลหลายอยาง  

ตัวอยาง การอยูรวมกันระหวางสองรูปลักษณในเวลาเดียวกันเปนตัวอยางกรณีแรก การอยู
รวมกันเชิงเวลาเชนนั้นจะไมมีคุณลักษณะอยางอื่นใดๆ อยูดวย  และจะไมขึ้นกับชนิดของรูปลักษณ
ที่เกี่ยวของ ตัวอยางของกรณีที่สองเปนการอยูรวมกันของที่ดินสองผืนซึ่งครอบครองโดยเจาของ
เดียวกันในบางชวงเวลา ในกรณีนี้องคประกอบที่สําคัญของการอยูรวมกัน คือรวมเจาของเดียวกัน 
องคประกอบเชิงเวลาเปนคุณลักษณะรองลงมาของการอยูรวมกัน 

การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณจะเปนแบบกรณีแรก – เหลานั้นซึ่งมีขึ้นเพราะคุณลักษณะ 
เชิงเวลากรณีตัวอยางของรูปลักษณที่เกี่ยวของกัน  

5.5.4.2 การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature associations) 

5.5.4.2.1 บทนํา (Introduction) 

การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณเปนการบรรยายที่ชัดเจนถึงการอยูรวมกันระหวางชวงชีวิต  
(life spans) ของรูปลักษณที่เชื่อมโยงตอกันดวยการอยูรวมกัน ซ่ึงเปนไปไดที่จะอนุมานวาการอยู
รวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณมีขึ้นโดยใชการปฏิบัติการ TM_Order.RelativePosition เปรียบเทียบ
ชวงชีวิต (life spans) ของสองรูปลักษณ โดยสมมุติวาแตละรูปลักษณจะมีขอมูลลักษณะประจําซึ่ง
ระบุชวงชีวิต (life spans) ของตัวเอง ถาการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณมีความสําคัญตอการ
ประยุกตใชงาน  ผังเคารางการประยุกตควรจะมีขอมูลชวงชีวิตสําหรับรูปลักษณแตละชนิดที่ระบุไว 
ขอมูลลักษณะประจํา lifeSpans: TM_Period จะใชเมื่อจุดตําแหนงเชิงเวลาไดรับการบรรยายใน
เทอมของปฏิทินและเวลาหรือระบบพิกัดอางอิงเชิงเวลาอยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อจุดตําแหนงเชิงเวลา
ไดรับการบรรยายในเทอมของระบบอางอิงเชิงเวลาแบบเรียงลําดับ  ขอมูลลักษณะประจํา lifeSpans: 
TM_Edge จะถูกนํามาใช และผังเคารางการประยุกตจะยกคลาส TM_TopologicalComplex มาเปน
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กรณีตัวอยางที่มีกราฟแบบไมเชิงเสน ซ่ึงจะหมายรวมถึงคลาส TM_Edges ทั้งหมดที่ใชแสดงขอมูล
ชวงชีวิต การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณที่ชัดเจนจะถูกระบุสําหรับโปรแกรมประยุกตที่ไม
สนับสนุนตัวเชื่อมตอ (interface) ของคลาส TM_Order  

มาตรฐานสากลฉบับนี้ระบุถึงการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณอีกสองชนิด: การอยูรวมกันเชิงเวลา
ของรูปลักษณแบบสามัญและการสืบตอของรูปลักษณ (succession) (ดูภาพที่ 14) 

5.5.4.2.2 การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณแบบสามัญ (Simple temporal feature associations) 

การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณแบบสามัญระบุไดดวยตําแหนงเวลา ความสัมพันธของ
รูปลักษณสองรูปลักษณหรือที่มากกวานั้นและไมมีอยางอื่นอีก โดยหลักการแลวการอยูรวมกันชนิด
นี้จะมีขึ้นทามกลางกรณีตัวอยางของรูปลักษณหลายกรณี แตไมไดเปนการแสดงเจาะจงวาเปนชนิด
ใดของรูปลักษณ 

ตามกฎเกณฑสําหรับผังเคารางประยุกตที่กําหนดไวใน ISO 19109 ระบุวาการอยูรวมกันของ
รูปลักษณโดยปกติแลวจะถูกยกเปนกรณีตัวอยางดวยการอยูรวมกันระหวางคลาสของ UML ที่ใช
แสดงชนิดรูปลักษณ อยางไรก็ตาม การอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณแทจริงแลวเปนอิสระตอ
ชนิดของรูปลักษณ  การยกเปนกรณีตัวอยางในดานการอยูรวมกันเชิงเวลาสําหรับการอยูรวมกัน
ระหวางคลาสของชนิดรูปลักษณจะเหมาะสม ถาการประยุกตใชงานจะยุงเกี่ยวเพียงการอยูรวมกันเชิง
เวลาระหวางรูปลักษณที่มีการระบุชนิดที่แนนอน การทําเชนนี้อาจไรประสิทธิภาพสําหรับผังเคาราง
การประยุกตที่จําเปนตองถือครองสารสนเทศที่เกี่ยวกับการอยูรวมกันเชิงเวลาบางอยางในระหวาง
กรณีตัวอยางของรูปลักษณชนิดตางๆ มันจะเปนการดีกวาสําหรับผังเคารางการประยุกตที่สนับสนุน
การไดมาของการอยูรวมกันเหลานี้ตามที่บรรยายไวในหัวขอ 5.5.4.2.1 ทางเลือกหนึ่งก็คือ การยก
คลาสของรูปลักษณคลาสหนึ่งขึ้นเปนกรณีตัวอยาง โดยคลาสนี้จะเปนแบบตั้งตน (supertype) 
สําหรับคลาสตางๆ ของชนิดของรูปลักษณในผังเคาราง  และเปนการยกการอยูรวมกันของ
รูปลักษณขึ้นเปนกรณีตัวอยางที่ใชการอยูรวมกัน ณ ระดับนั้นๆ อางอิงตัวเอง 
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ภาพที่ 14  การจําแนกการอยูรวมกันเชิงเวลาของรปูลักษณ 

5.5.4.2.3 การสืบตอของรูปลักษณ (Feature succession) 

การสืบตอของรูปลักษณเปนการแทนที่ของกรณีตัวอยางรูปลักษณชุดหนึ่งดวยกรณีตัวอยาง
รูปลักษณอีกชุดหนึ่ง หนึ่งชุดหมายรวมถึงหนึ่งกรณีตัวอยางรูปลักษณหรือมากกวา การแทนที่แสดง
เปนนัยใหเห็นวาชวงชีวิตของกรณีตัวอยางของรูปลักษณในชุดที่หนึ่งมาถึงจุดสิ้นสุดที่จุดเวลาหนึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของชวงชีวิตของกรณีตัวอยางของรูปลักษณชุดที่สอง ในการสืบตอของรูปลักษณจะ
เปนการสืบตอที่มีทั้งคุณลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โดยเปนการอยูรวมกันของกรณีตัวอยางที่อยู 
ณ ที่เดียวกันที่ตางเวลาและมีลําดับเฉพาะตัว 

การสืบตอของรูปลักษณไมจําเปนเสมอไปวาจะขึ้นอยูกับชนิดของรูปลักษณ หมายความวา จะใช
กรณีตัวอยางของรูปลักษณชนิดหนึ่งเปนตัวทํานายถึงรูปลักษณอีกชนิดหนึ่งที่จะมาแทนที่ไมได 
การสืบตอของรูปลักษณจะสามารถจําลองไดในระดับทั่วไปของรูปลักษณ (generic feature level) 
แตไมเสมอไปที่จะจําลองการสืบตอของรูปลักษณในระดับชนิดของรูปลักษณ (feature type level)  
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การสืบตอของรูปลักษณมีอยูสามชนิด: การแทนที่รูปลักษณ การแบงตัวรูปลักษณ และการหลอม
รวมรูปลักษณ การแทนที่รูปลักษณเปนการแทนที่กรณีตัวอยางหนึ่งของรูปลักษณดวยอีกกรณี
ตัวอยางหนึ่งที่เปนชนิดเดียวกันหรือตางกันก็ได โดยเปนการสรางการอยูรวมกันแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
(one-to-one) ระหวางสองกรณีตัวอยางของรูปลักษณ การแบงตัวรูปลักษณจะเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งกรณี
ตัวอยางของรูปลักษณแบงตัวออกเปนสองกรณีตัวอยางหรือมากกวาของรูปลักษณชนิดเดียวกัน ซ่ึง
เปนการสรางการอยู รวมกันของกรณีตัวอยางของรูปลักษณแบบหนึ่งถึงไมจํ ากัดจํานวน  
(one-to- many) การหลอมรวมรูปลักษณจะเกิดเมื่อรูปลักษณชนิดเดียวกันสองกรณีตัวอยางหรือ
มากกวาหลอมรวมกันเปนกรณีตัวอยางของรูปลักษณเดียว ในกรณีนี้จะสรางการอยูรวมกันระหวาง
กรณีตัวอยางของรูปลักษณแบบไมจํากัดจํานวนตอหนึ่ง (many-to-one) ในเหตุการณหนึ่งๆ อาจจะ
ใหผลลัพธในรูปแบบของการสืบตอที่เปนแบบการผสมผสานของรูปลักษณชนิดตางๆ เหลานี้  
การผสมผสานเหลานี้มีความเปนไปไดอยูส่ีแบบ: 

- การแบงตัว และการแทนที่ 

- การหลอมรวม และการแบงตัว 

- การหลอมรวม การแทนที่ และการแบงตัว 

- การแทนที่ และการหลอมรวม 

ตัวอยาง  พ้ืนที่ปาสวนที่ถูกแผวถางและถูกแทนที่ดวยที่จอดรถเปนตัวอยางหนึ่งของ “การแบงตัวและการ
แทนที่” การแผวถางพื้นที่ปาในสวนที่อยูใกลกับทุงหญาเลี้ยงสัตวและถูกนํามารวมเขากับทุงหญาเลี้ยงสัตวเปน
ตัวอยางหนึ่งของ “การแทนที่และการหลอมรวม” 

ขอสังเกต  การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในตัวของรูปลักษณหนึ่งๆ จะไมถือวาเปนการสืบตอของ
รูปลักษณ  ตัวอยางเชน  ในการพิจารณาชนิดของรูปลักษณ  Building ซึ่งมีขอมูลลักษณะประจํา 
numberOfOccupants คาของขอมูลลักษณะประจําอาจจะถูกปรับใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ แตจะไมไดรับการ
พิจารณาวาเปนการแทนที่ของกรณีตัวอยาง Building ดวยกรณีตัวอยางของ Building อีกกรณีหนึ่ง ระดับของการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสิ่งจําเปนกอนที่กรณีตัวอยางหนึ่งของรูปลักษณชนิดหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวาทําการ
แทนที่กรณีตัวอยางของรูปลักษณชนิดเดียวกันที่มากอนจะขึ้นอยูกับการประยุกตใชงาน ตามกฎเกณฑโดยทั่วไป 
การแทนที่จะพิจารณาวาเกิดขึ้นเมื่อลําดับอักษรระบุของรูปลักษณจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 

การสืบตอการอยูรวมกันอาจจะอนุมานไดจากการใชการปฏิบัติการ TM_Order.relativePosition 
รวมกับการปฏิบัติการเชิงพื้นที่อีกหนึ่งอยางหรือมากกวาตามที่ระบุไวใน ISO 19107 
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การอยูรวมกันของรูปลักษณเชิงเวลาในการสืบตอของชนิดของรูปลักษณ อาจจะถูกยกกรณีตัวอยาง
ในผังเคารางการประยุกตใหเปนแบบการอยูรวมกันของ UML ระหวางคลาสแสดงชนิดของ
รูปลักษณ หรือการอยูรวมกันของตัวเองของคลาสในระดับทั่วไปของรูปลักษณ ช่ือ บทบาท และ
ภาวะรากซ้ําควรจะแตกตางกันไปแลวแตชนิดของการสืบตอ ช่ือ บทบาทจะบงถึงลําดับที่รูปลักษณ
หนึ่งสืบตอจากอีกรูปลักษณหนึ่ง เมื่อรวมเวลาที่ซ่ึงการสืบตอเกิดขึ้นผังเคารางการประยุกตจะใช
แสดงการสืบตอของการอยูรวมกันดวยคลาส UML แสดงการอยูรวมกันกับขอมูลลักษณะประจําที่
กําหนดเวลาของการเกิด 

5.5.4.3 คุณลักษณะเชิงเวลาของการอยูรวมกันของรูปลักษณ (Temporal characteristics of 
feature associations) 

โดยปกติคุณลักษณะเชิงเวลาของการอยูรวมกันของรูปลักษณจะมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกรณี
ตัวอยางที่ซ่ึงการอยูรวมกันเริ่มตนหรือส้ินสุด หรือเกี่ยวกับคาบเวลาที่คงอยู  เชนเดียวกับขอมูล
ลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณหรือองคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา คุณลักษณะดาน
เวลาจะถูกใชบรรยายเหตุการณ (event) หรือ สถานการณ (state)  การอยูรวมกันของรูปลักษณซ่ึงมี
คุณลักษณะเชิงเวลาจะถูกยกเปนกรณีตัวอยางในรูปของ UML คลาสที่แสดงการอยูรวมกัน 
คุณลักษณะเชิงเวลาจะแสดงแทนไดดวยขอมูลลักษณะประจําอยางหนึ่งซึ่งถูกยกเปนกรณีตัวอยาง
ดวยคลาส TM_Event  หรือ TM_State metaclass (5.5.2) 

5.5.5 องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา (Temporal metadata elements) 

ISO 19115 กําหนดชุดขององคประกอบคําอธิบายขอมูลมาตรฐานสําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึง
ระบุเปนการจําเพาะถึงวิธีการกําหนดองคประกอบคําอธิบายขอมูลเพิ่มเติมในผังเคารางการประยุกต 
(ดูภาพที่ 15) องคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาจะคลายคลึงกับขอมูลลักษณะประจําของ
รูปลักษณดานเวลา โดยท้ังสองอยางจะบรรยายคุณลักษณะเชิงสถิต – เหตุการณหนึ่งหรือ
สถานการณหนึ่ง – ซ่ึงอยูรวมกับจุดตําแหนงเชิงเวลา และทั้งสองอยางตางกันที่ขอมูลลักษณะประจํา
ของรูปลักษณจะบรรยายคุณลักษณะของวัตถุในโลกจริงแบบนามธรรมในรูปของกรณีตัวอยางของ
รูปลักษณ ในขณะที่องคประกอบคําอธิบายขอมูลจะบรรยายถึงคุณลักษณะของขอมูล ขอบขายของ
การบรรยายองคประกอบคําอธิบายขอมูล (metadata element) อาจจะเปนการบรรยายที่ครอบคลุม
แหลงที่รวมมของชุดขอมูลไปจนถึงการบรรยายเพียงแคคุณลักษณะเพียงอยางเดียวของรูปลักษณ 
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ภาพที่ 15  สวนขยายขององคประกอบคําอธิบายขอมูล 

เมื่อใชองคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาบรรยายเหตุการณๆ หนึ่ง ช่ือและคําจํากัดความจะระบุ
ถึงการกระทําและรายละเอียดที่บอกถึงจุดตําแหนงเชิงเวลา คาขององคประกอบคําอธิบายขอมูลจะ
เปนกรณีตัวอยางหนึ่งของคลาส TM_Instant  ของคลาส TM_TemporalPosition หรือหนึ่งใน
รูปแบบของคลาส TM_TemporalPosition 

เมื่อใชองคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาบรรยายถึงสถานการณ (state) ช่ือและคําจํากัดความจะ
บรรยายคุณลักษณะของสถานการณ คาขององคประกอบคําอธิบายขอมูลจะเปนคลาส TM_Period 

ถาองคประกอบคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาไมระบุวามีการใชการประสมกันของปฏิทินเกรกอเรียนและ
พิกัดเวลาสากล (UTC) ก็ควรมีการระบุไวในคําจํากัดความถึงระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใชอยู 
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ภาคผนวก A (Annex A) 
(normative) 

Abstract test suite 

A.1 ผังเคารางการประยุกตสําหรับการถายโอนขอมูล (Application schemas for data transfer) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: พิสูจนวาผังเคารางการประยุกตสําหรับการถายโอนขอมูลระบุถึง
ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาและการอยูรวมกันเชิงเวลาของรูปลักษณและองคประกอบตางๆ 
ของคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวามีขอมูลลักษณะประจําดานเชิงเวลาและการอยูรวมกันเชิงเวลาของ
รูปลักษณปรากฏอยูรวมอยูในผังเคารางการประยุกต  เพื่อใหแนใจวามีคํานิยามที่เปนไปตาม
ขอกําหนด สําหรับการใชวัตถุเชิงเวลาในการแสดงขอมูลลักษณะประจําดานเวลาหรือคาของ
มัน เพื่อใหแนใจวาองคประกอบตางๆ ของคําอธิบายขอมูลเชิงเวลาใดๆ ไดรับการระบุไวใน 
ผังเคารางการประยุกตที่เปนไปตามขอกําหนด เพื่อใหแนใจวาขอมูลลักษณะประจําและการอยู
รวมกันของวัตถุเชิงเวลาที่ตองการทั้งหมดไดรับการปฏิบัติ และขอมูลลักษณะประจําแสดง
ทางเลือกหรือคุณสมบัติการอยูรวมกันไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด ตรวจสอบวามี
ชนิดตางๆ ของขอมูลที่กําหนดจะถูกใชเปนคาจุดตําแหนงเชิงเวลา 

c) อางอิง: 5.2, 5.4, 5.5.2, 5.5.4.2 และ 5.5.5. 

d) ชนิดการทดสอบ: พื้นฐาน 

A.2 ผังเคารางการประยุกตสําหรับขอมูลท่ีมีการปฏิบัติการ (Application schemas for data with 
operations) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: เพื่อพิสูจนวาผังเคารางการประยุกตรองรับการปฏิบัติการดาน
ขอมูลใหเปนไปตามขอกําหนดตามหัวขอ A.1 ซ่ึงกําหนดใหมีการปฏิบัติการของรูปลักษณ 
เชิงเวลา และที่แสดงวามีการปฏิบัติการของวัตถุเชิงเวลาที่เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว  

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบวามีการนําเสนอการปฏิบัติการของรูปลักษณเชิงเวลารวมอยูใน 
ผังเคารางการประยุกตเพื่อใหแนใจวามันเปนไปตามขอกําหนด ทําการตรวจสอบวามีการ
นําเสนอขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณรวมอยูในผังเคารางการประยุกตเพื่อให
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แนใจวาการปฏิบัติการใดๆ ของวัตถุเชิงเวลาทั้งหลายถูกนํามาใชแสดงขอมูลลักษณะประจํา
ดานเวลาหรือแสดงคาของมันไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด 

c) อางอิง: A.1, 5.2, 5.5.3 และ 5.5. 

d) ชนิดการทดสอบ: พื้นฐาน 

A.3 แคทตาล็อกรูปลักษณ (Feature catalogues) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: เพื่อพิสูจนวาแคทตาล็อกรูปลักษณ มีการกําหนดใหมี
คุณลักษณะเชิงเวลาที่เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบแคทตาล็อก ตรวจตราวามีการกําหดขอมูลลักษณะประจําของ
รูปลักษณดานเวลา การปฏิบัติการของรูปลักษณเชิงเวลาหรือ การอยูรวมกันของรูปลักษณ 
เชิงเวลาเปนไปตามขอกําหนด ทําใหแนใจวาระบบอางอิงเชิงเวลาตางๆ ไดรับการระบุและ
บรรยายที่เปนตามขอกําหนด  

c) อางอิง: 5.3, 5.5.2, 5.5.3 และ 5.5.4.2 

d) ชนิดการทดสอบ: พื้นฐาน 

A.4 คุณสมบัติเฉพาะขององคประกอบคําอธิบายขอมูล (Metadata element specifications) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: เพื่อพิสูจนวาองคประกอบตางๆ ของคําอธิบายขอมูลเชิงเวลา 
ไดรับการกําหนดใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว  

b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจสอบองคประกอบคําอธิบายขอมูลที่ระบุไวในคุณสมบัติเฉพาะของ 
คําอธิบายขอมูล เพื่อใหแนใจวาไดรับการจัดทําใหเปนไปตามขอกําหนดสําหรับเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ  

c) อางอิง: 5.5.5 

d) ชนิดการทดสอบ: พื้นฐาน 

A.5 คําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูล (Metadata for data sets) 

a) วัตถุประสงคของการทดสอบ: เพื่อพิสูจนวา คําอธิบายขอมูลสําหรับชุดขอมูลมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบระบบอางอิงเชิงเวลาตางๆ ตามที่กําหนด 
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b) วิธีการทดสอบ: ทําการตรวจสอบชุดคําอธิบายขอมูล โดยดูวาคําอธิบายขอมูลช้ีใหเห็นวาการ
บรรยายจุดตําแหนงเชิงเวลาทั้งหมดของขอมูลมีการอางอิงถึงปฏิทินเกรกอเรียน และ UTC 
หรือไม ทําการตรวจตราวามันมีการบรรยายหรืออางอิงถึงระบบอางอิงเชิงเวลาที่ใชกับขอมูล 
ทําการประเมินทุกคําบรรยายเพื่อพิสูจนวามันรวมอยูในองคประกอบตางๆ ที่กําหนด 

c) อางอิง: 5.3 

d) ชนิดการทดสอบ: พื้นฐาน 
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ภาคผนวก B (Annex B) 
(informative) 

Use of time in application schemas 

B.1 ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาของรูปลักษณ (Temporal feature attributes) 

B.1.1 TM_GeometricPrimitive เปนชนิดขอมูลชนิดหนึ่ง (TM_GeometricPrimitive as a data 
type) 

ภาพที่ B.1 แสดงการใช TM_GeometricPrimitive ในผังเคารางการประยุกต อาคาร (Building) เปนชนิด
ของรู ป ลักษณที่ แสดงแทนได ด วย  UML คลาส  โดยมี ข อมู ล ลักษณะประจํ าที่ เ รี ยกว า 
dateOfConstruction ซ่ึงมีคาของขอมูลเปนแบบ TM_Instant  ขอมูลลักษณะประจําอีกอยางหนึ่งเรียกวา 
periodOfOccupancy ซึ่งมีคาของขอมูลเปนแบบ TM_Period ในผังเคารางนี้ TM_GeometricPrimitives 
จะไมส่ังใหมีการปฏิบัติการตามที่กําหนดไวที่ตัวเชื่อมตอ TM_Order และ TM_Separation เพราะวา 
TM_Instant  มีขอมูลลักษณะประจําเพียงหนึ่งคา – TM_Instant.position: TM_TemporalPosition – ซ่ึงมี
คาชนิดขอมูลเปนแบบ TM_TemporalPosition  หรือเปนชนิดหนึ่ง ( a kind of) ของมัน อยางใดอยาง
หนึ่ง เชน DateTime สามารถนํามาใชเปนชนิดขอมูลสําหรับ Building.dateOfConstruction. 

 

ภาพที ่B.1 — TM_GeometricPrimitives เปนชนดิขอมูล 

B.1.2 TM_GeometricPrimitive เ ป น ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ จํ า ด า น เ ว ล า ช นิ ด ห นึ่ ง 
(TM_GeometricPrimitive as a temporal attribute) 

ภาพที่ B.2 แสดงทางเลือกของการใช TM_GeometricPrimitive สําหรับขอมูลลักษณะประจําดาน
เวลาของรูปลักษณ ในกรณีนี้ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ periodOfOccupancy ถูกแสดงแทน
ไดดวย  UML คลาสที่ เชื่อมตอไปยังคลาส Building โดยคุณสมบัติการอยูรวมกันตาม  UML 
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PeriodOfOccupancy เปนชนิดหนึ่งของ TM_Period มันสืบทอดบทบาทของคุณสมบัติการอยูรวมกัน
เมื่อเร่ิมตนและเมื่อส้ินสุดจาก TM_Period แตมันเขมงวดเกี่ยวกับชนิดขอมูลในทุกกรณีของ DateTime 
[ที่ระดับ TM_Period ชนิดขอมูลสําหรับขอมูลลักษณะประจําเหลานี้คือ TM_TemporalPosition] มันยัง
สืบทอดตัวเชื่อมตอ TM_Order จากที่ที่มันใชการปฏิบัติการrelativePosition(other: TM_Primitive): 
TM_RelativePosition และ TM_Separation จากที่ที่มันใชการปฏิบัติการLength(): TM_Duration and 
distance (other: TM_GeometricPrimitive): TM_Duration 
 

 
ภาพที ่B.2 - TM_GeometricPrimitives เปนขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณดานเวลา 

B.1.3 TM_TopologicalComplex เปนขอมูลลักษณะประจําชนิดหนึ่ง (TM_TopologicalComplex as 
an attribute) 

ภาพที่ B.3 แสดงการใช TM_TopologicalComplex เปนขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณดานเวลา
อยางหนึ่ง ประวัติศาสตรของที่ตั้งโบราณคดีแหงหนึ่งมักจะถูกบรรยายดวยชุดของคาบเวลา (ยุค) ใน
ระหวางที่ที่ตั้งโบราณคดีแหงนั้นถูกยึดครองหรือไมถูกยึดครองโดยสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมบาง
กลุม การเรียงลําดับของคาบเวลา (ยุค) เหลานี้เปนที่ทราบได แตจุดตําแหนงเชิงเวลายังไมเปนที่ทราบ 
ประวัติศาสตรนี้ถูกบรรยายใหเปน TM_ToplogicalComplex ชนิดรูปลักษณ ArchaeologicalSite ซ่ึง
แสดงแทนไดดวย UML คลาส จะอยูรวมกับ UML คลาสอื่นที่ใชแสดงขอมูลลักษณะประจําของ
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รูปลักษณ SiteHistory  SiteHistory เปนชนิดหนึ่งของ TM_TopologicalComplex มันเปนที่รวมของ
OccupancyIntervals ที่ซ่ึงทุกๆ OccupancyIntervals เปนชนิดหนึ่งของ TM_Edge 

 

ภาพที ่B.3 - TM_TopologicalComplex เปนขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณดานเวลาอยางหนึง่ 

B.1.4 คาขอมูลลักษณะประจําดานการอุบัติซํ้า (Recurring attribute values) 

ภาพที่ B.4 แสดงตัวอยางหนึ่งของขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณซ่ึงมีการอุบัติซํ้าเปนวัฎจักร 
ชนิดรูปลักษณในคลาส Field มีขอมูลลักษณะประจํา CropRotation ซ่ึงถูกแสดงแทนดวย UML 
คลาส ที่มีภาวะรากซ้ําตั้งแต 0 ถึง n มีหนึ่งกรณีตัวอยางของชนิดขอมูลลักษณะประจําสําหรับทุก
ชนิดของพืชไร (crop) ซ่ึงปลูกอยูในพื้นที่ CropRotation มีขอมูลลักษณะประจําสามอยาง 

- cropType ระบุชนิดของพืชไร 

-  firstPlanting ระบุวันเวลาที่มีการปลูกพืชไรเปนครั้งแรกในพื้นที่ 

-  rotationInterval ระบุคาบเวลาระหวางการปลูกพืชไรแตละรอบ 
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ภาพที ่B.4 — คาขอมูลลักษณะประจําในรูปวัฎจักร 

B.2 การอยูรวมกันของรูปลักษณเชิงเวลา (Temporal feature associations) 

B.2.1 การอยูรวมกันเชิงเวลาแบบสามัญ (Simple temporal associations) 

ภาพที่ B.5 เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงการอยูรวมกันของรูปลักษณแบบสามัญโดยใชการอยูรวมกัน
ของ UML ผังเคารางชี้ใหเห็นวาถนนมีขึ้นกอนที่จะมีสถานีบริการ 
 

 

ภาพที ่B.5 — การแสดงทีช่ัดเจนของการอยูรวมกันเชิงเวลาแบบเรียบงาย 

ผังเคารางแบบเรียบงายสําหรับอาคารที่แสดงในภาพที่ B.6 เปนตัวอยางหนึ่งของขอมูลที่เปนที่
ตองการสําหรับที่จะอนุมานการอยูรวมกันของรูปลักษณแบบเรียบงาย โดยการใชการปฏิบัติการ 
TM_Order.relativePosition 
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ภาพที ่B.6 — ผังเคารางอาคาร (Building schema) 

เปนที่คาดวาชุดขอมูลที่สรางขึ้นดวยผังเคารางนี้จะมี 4 กรณีตัวอยางของอาคารโดยมีคาขอมูล
ลักษณะประจําแสดงไวในตาราง B.1 

ตาราง B.1 — ชุดขอมูลสําหรับผังเคารางอาคาร (Data set for Building schema) 

 
 
TM_Instant จะใชการปฏิบัติการ relativePosition(other:TM_Primitive): TM_RelativePosition 
จากตัวเชื่อมตอ (interface) TM_Order ถาการปฏิบัติการนั้นทํางานกับทุกกรณีตัวอยางของ 
Building.dateOfConstruction: TM_Instant เปนแหลงที่มา โดยทุกๆ กรณีตัวอยางของเหตุการณ
อื่นเปนแหลงเปาหมาย เชน เปนคาพารามิเตอรอินพุทของเหตุการณอื่น มันจะสงคืนคาเปน
รายการดังแสดงในตาราง B.2 

ตาราง B.2 — การอยูรวมกันเชิงเวลาแบบเรียบงายระหวางกรณีตัวอยางตางๆ ของอาคาร 
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B.2.2 การลําดับตอเนื่องของรูปลักษณ (Feature succession) 

ภาพที่ B.7 แสดงตัวอยางของการลําดับตอเนื่องของรูปลักษณที่จําลองเปนการอยูรวมกันระหวาง
คลาสตางๆ ตามชนิดของรูปลักษณ มันเปนตัวอยางแบบหนึ่งของการลําดับตอเนื่องเชิงนิเวศวิทยา 
ซ่ึงแตเดิมเปนที่รูจักกันในนามการลําดับตอเนื่องของพื้นที่ ที่พบไดทั่วไปในทางตะวันออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลําดับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่หนึ่งๆ จะไดรับการนําเสนอ ถาพื้นที่
นั้นๆ ไมถูกรบกวนเลย ณ เวลาใดๆ ไฟ พายุ หรือการรบกวนจากมนุษยจะสอดแทรกไปยังลําดับ
เหตุการณตอเนื่องเชิงนิเวศวิทยานี้ และทําใหสถานภาพเชิงนิเวศวิทยาเปลี่ยนกลับไปสูสภาพที่เคย
เปนมากอน หรือไปแทนที่รูปลักษณตางๆ ที่มีอยูใหกลายเปนรูปลักษณชนิดอื่นที่ไมคาดหมาย  
 

 

ภาพที่  B.7 —ลําดับตอเนื่องระหวางรูปลักษณตางๆ (Feature succession between feature types) 

ภาพที่ B.8 แสดงตัวอยางลําดับตอเนื่องของรูปลักษณที่จําลองดวยการอยูรวมกันแบบอางอิงตัวเอง
โดยใช UML คลาส ที่เปนซุปเปอรคลาสสําหรับรูปลักษณชนิดตางที่รวมอยูในลําดับของการอยู
รวมกัน การสรางแบบจําลองตามแฟชั่นแบบนี้เปนสิ่งจําเปนเพราะวาไมมีหนทางอื่นที่จะทํานายการ
เรียงลําดับของกรณีตัวอยางของรูปลักษณเหลานี้ที่เกิดตอเนื่องของกันและกัน ในตัวอยางนี้ทุกๆ การ
อยูรวมกันจะใชแสดงแทนดวยคลาสของการอยูรวมกัน เพื่อวาเวลาที่เหตุการณเกิดขึ้นเปนลําดับ
ตอเนื่องจะสามารถบรรยายไดดวยขอมูลลักษณะประจําของการอยูรวมกัน 
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ภาพที ่B.8 — ลําดับตอเนื่องของรูปลักษณในระดับตน 
(Feature succession at the generic feature level) 

B.3 การอยูรวมกันของรูปลักษณดวยคุณลักษณะเชิงเวลา (Feature associations with temporal 
characteristics) 

ภาพที่ B.9 เปนผังเคารางการประยุกตตัวอยางหนึ่งที่แสดงการอยูรวมกันระหวางกองบัญชาการ 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและทุงหญาที่ไดรับสัมปทานและไดรับการดูแลจัดการโดยกองบัญชาการ 
RangelandTract อยูรวมกับ RanchHeadquarters  ดวยคลาส leasePeriod การสัมปทานเปนตัวอยาง
หนึ่งของการอยูรวมกันของรูปลักษณที่ไมพิจารณาการอยูรวมกันเชิงเวลา เพราะวาเวลาไมใช
คุณสมบัติเดนของการอยูรวมกัน อยางไรก็ตามการสัมปทานจะสงผลกระทบตามคาบเวลาหนึ่งๆ 
Lease เปนคลาส UML แสดงการอยูรวมกัน ซ่ึงเอื้อใหทําการกําหนดขอมูลลักษณะประจําใหแสดง
การอยูรวมกันได ในกรณีนี้มันมีขอมูลลักษณะประจํา leasePeriod ที่ระบุคาบเวลาสําหรับการ
สัมปทานที่จะสงผลกระทบได และยังมีขอมูลลักษณะประจําอยางอื่นเชน ขอมูลลักษณะประจําที่ใช
ระบุคาใชจายของการสัมปทาน 
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ภาพที่  B.9 — การสัมปทานทุงหญาเลี้ยงสตัว (Rangeland lease) 
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ภาคผนวก C (Annex C) 
(Normative) 

การอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลาในคําอธิบายขอมลู 
(Describing temporal reference systems in metadata) 

C.1 คําอธิบายขอมูลสําหรับระบบอางอิงเชิงเวลา (Metadata for temporal reference systems) 

ในหัวขอยอย 5.3.1 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดวาคําอธิบายขอมูล (metadata) ประจําชุดขอมูลที่ใช
ระบบอางอิงเชิงเวลา (temporal reference systems) อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากปฏิทินเกรกอเรียน 
(Gregorian calendar) และพิกัดเชิงเวลาสากล (UTC) จะมีการอางอิงเอกสารที่ใชบรรยายระบบ
อางอิงเชิงเวลาเหลานั้น หรือจะมีการบรรยายระบบอางอิงเชิงเวลาเหลานั้นไวในคําอธิบายขอมูล 
องคประกอบของคําอธิบายขอมูลที่กําหนดไวในตาราง C.1 จะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคนี้ โครงสราง
ของตารางนี้ยึดตาม ภาคผนวก B ของ ISO 19115 
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ตาราง C.1  องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา 

 Name Definition Obligation/ Condition Maximum 
occurrence 

Model element 
or data type 

Domain 

1 TM_ReferenceSystem  สารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบ
อางอิงเชิงเวลา 

C/สารสนเทศเชิงเวลาใน
ชุดขอมูลไมไดอางอิงถึง
ปฏิทินเกรกอเรียน? 
(Gregorian calendar) 

N class  Lines 2-33  

2 name  ตั้งชื่อตามระบบ
อางอิงเชิงเวลาที่
เปนที่รูจัก 

M 1 RS_Identifier  ISO 19111  

3 DomainOfValidity  ลิมิตของขอมูล
ปริภูมิและเวลาที่
ใชระบบอางองิ
เชิงเวลา 

C/ขอบเขตของระบบ
อางอิงเชิงเวลาซึ่งแคบกวา
ขอบเขตของชุดขอมูลที่ใช
ระบบอางอิงเชิงเวลานั้น 

N EX_Extent  ISO/TS 19103  

4 Subtype  ระบบอางอิงเชิง
เวลาอีกแบบหนึ่ง
ที่ถูกอธิบายไว 

M 1 Specialization  “TM_Calendar” "TM_Clock" 
“TM_CoordinateSystem” 
“TM_OrdinalReferenceSystem”  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element or 
data type 

Domain 

5 TM_Calendar  การบรรยายของปฏิทินแบบหนึ่ง C/ Subtype 
“TM_Calendar?” 

1 Class  Lines 6 – 15  

6 dateTrans  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนวนัที่ในปฏิทินที่ระบุไวใหเปนวันที่
แบบจูเลียน (Julian date)  

M 1 CharacterString  Free text  

7 julTrans  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนวนัที่ในปฏิทินแบบจูเลียน (Julian 
date)ไปเปนวนัที่ในปฏิทินที่ระบุไว 

M 1 CharacterString  Free text  

8 Basis  ปฏิทินศักราช (calendar eras) อยูรวมกับปฏิทิน
ที่ไดรับการบรรยาย 

M N Association  TM_CalendarEra  

9 Resolution  นาฬิกาทีใ่ชรวมกับปฏิทินเพือ่กําหนดจุด
ตําแหนงเชิงเวลา (temporal position) ภายใน
หนึ่งวนัของปฏิทิน 

O 1 Association  TM_Clock  

10 TM_CalendarEra  คุณลักษณะของแตละ ปฏิทินศักราช (Calendar 
era) 

M N Class  Lines 11-15  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element or 
data type 

Domain 

11 name  ตั้งชื่อตามที่ปฏิทินศักราชนี้เปนที่รูจัก M 1 CharacterString  Free text  

12 referenceEvent  เหตุการณที่ใชเปนมูลฐานสําหรับปฏิทินศักราช M 1 CharacterString  Free text  

13 referenceDate  วันที่ของเหตุการณอางอิงในปฏิทินที่ระบุไว M 1 TM_CalDate  Date in the 
calendar being 
described  

14 julianReference  วันที่แบบจูเลียน (Julian date)ของเหตุการณ
อางอิง 

M 1 JulianDate  Number  

15 epochOfUse  คาบเวลาสําหรับมหายุดที่ถูกใชเปนพื้นฐาน
สําหรับการหาอายุ 

M 1 TM_Period  ISO 8601  

16 TM_Clock  การบรรยายเวลาตามนาฬิกาแบบนี ้ C/ Subtype 
“TM_Clock or 
Resolution not 
null?” 

1 Class  Lines 17-21  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element or 
data type 

Domain 

17 referenceEvent  เหตุการณซึ่งใชเปนมูลฐานสําหรับเวลาตาม
นาฬิกาแบบนี ้

M 1 CharacterString  Free text  

18 ReferenceTime  ขอมูลของเหตุการณอางอิงสําหรับเวลาตาม
นาฬิกาแบบนี ้

M 1 TM_ClockTime  Time in the 
clock being 
described  

19 utcReference  ขอมูลเวลาของเหตุการณตามพิกัดเวลาสากล M 1 TM_ClockTime  ISO 8601  

20 utcTrans  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลเวลาตามนาฬิกาแบบนีไ้ป
เปนเวลาตามพิกัดเวลาสากล 

M 1 CharacterString  Free text  

21 clkTrans  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลเวลาตามพิกัดเวลาสากล
ไปเปนเวลาตามนาฬิกาแบบนี้ 

M 1 CharacterString  Free text  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element or 
data type 

Domain 

22 TM_CoordinateSystem 
 

การบรรยายระบบพิกัดเชิงเวลา C/ Subtype 
"TM_CoordinateSys 
tem”? 

1 Class  Lines 23-26  

23 origin 
 

จุดตําแหนงการเริ่มตนของสเกลที่ระบบ
พิกัดเชิงเวลาใชเปนฐานทีแ่สดงขอมูลวันที่
ในปฏิทินเกร กอเรียนและเวลาเปนวันใน
พิกัดเวลาสากล 

M 1 DateTime ISO 8601 

24 interval หนวยมาตรฐานของเวลาที่ใชในการวัด
ความยาวนานบนแกนของระบบพิกดั 

M 1 CharacterString ISO 31-1, ISO 
1000 

25 transformCoord  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนพกิัดในระบบพกิัดเชิงเวลาแบบ
นี้ไปเปนวันทีใ่นปฏิทินเกรกอเรียนและเวลา
ในพิกดัเวลาสากล 

M 1 CharacterString  Free text  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element 
or data type 

Domain 

26 transformDateTime  การบรรยายการปฏิบัติการสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนวนัที่ในปฏิทินเกรกอเรียน
และเวลาในพกิัดเวลาสากลไปเปนพกิัด
ในระบบพกิัดเชิงเวลาแบบนี ้

M 1 CharacterString  Free text  

27 TM_OrdinalReferenceSystem  การบรรยายระบบอางอิงเชิงเวลาแบบ
เรียงลําดับ 

C/ Sub type  
“TM_OrdinalRefere 
nceSystem?”  

1 Class  Lines 28-33  

28 Structure  มหายุคเชิงลําดับหลายมหายุคซึ่ง
กอใหเกิดเปนระดับสูงสุดของระบบ
อางอิงแบบเรียงลําดับแบบนี ้

M 1 Association  TM_OrdinalEra  

29 TM_OrdinalEra  การบรรยายมหายุคเชิงลําดบัมหายุค
หนึ่ง 

M N Class  Lines 30-33  

30 name  การตั้งชื่อที่ระบุถึงมหายุคเชงิลําดับที่
ชัดเจน/แบบเฉพาะ 

M 1 CharacterString  Free text  
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ตาราง C.1 องคประกอบคําอธิบายขอมูลสําหรับการอธิบายระบบอางอิงเชิงเวลา (ตอ) 

 Name Definition Obligation/ 
Condition 

Maximum 
occurrence 

Model element 
or data type 

Domain 

31 begin  วันที่ซึ่งมหายคุเชิงลําดับเริ่มตน O 1 DateTime  ISO 8601  

32 end  วันที่ซึ่งมหายคุเชิงลําดับสิ้นสุด O 1 DateTime  ISO 8601  

33 Composition  Ordinal eras that subdivide this ordinal 
era  
มหายุคเชิงลําดับหลายมหายุคหรือยุค
และสมัยที่แบงยอยจากมหายุคเชิงลําดับ
แบบนี ้

M 1 Association  TM_OrdinalEra  

NOTE                 The metadata element corresponding to a UML operation is a text description of the operation. 
ขอสังเกต            องคประกอบคําอธิบายขอมูลที่สมนัยกับการปฏิบัติการที่แสดงในรูป UML จะเปนการบรรยายการปฏิบัติการดวยขอความ 
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ภาคผนวก D (Annex D) 
(informative) 

การอธิบายปฏิทิน (Description of calendars) 
 

D.1 โครงสรางภายในของปฏิทิน (Internal structure of calendars) 

ปฏิทินเปนระบบอางอิงเชิงเวลาแบบวิยุตซึ่งบัญญัติหลักเกณฑสําหรับกําหนดจุดตําแหนงเชิงเวลา
ใหมีความละเอียดเทากับหนึ่งวัน ปฏิทินเกรกอเรียนเปนมาตรฐานสากลที่มีอยู และนิยมใชกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร อยางไรก็ดีมีปฏิทินหลายรูปแบบทั้งที่ เปนแบบดั้งเดิมและที่ใชในทาง
ประวัติศาสตรที่ตางไปจากปฏิทินเกรกอเรียน ปฏิทินเหลานี้อาจเหมาะสําหรับการประยุกตใชของ
สารสนเทศภูมิศาสตรบางอยาง ตัวอยางเชน อายุของโบราณวัตถุจะมีความแมนยํามากขึ้นในปฏิทิน
ทางวัฒนธรรมที่ใชพิจารณา หัวขอยอย 5.3.1 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ตองการใหคําอธิบายขอมูล 
(metadata) สําหรับชุดขอมูลใดๆ ที่ใชปฏิทินอื่นนอกเหนือจากปฏิทินเกรกอเรียนครอบคลุม 
การบรรยายอธิบายลักษณะของปฏิทินนั้น หรืออางถึงแหลงที่ใชบรรยาย ภาคผนวกนี้ไดอธิบายถึง
แงมุมบางแงมุมของปฏิทินซึ่งจะไดรับการพิจารณาในแนวทางที่ไดบรรยายไว 

ปฏิทินหนึ่งๆ จะมีโครงสรางเชิงลําดับชั้น (ดูภาพที่ D.1) ซ่ึงรูปแบบของชวงเวลาจะถูกระบุชนิด
สําหรับการใชในแตละระดับ โดยเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณีตัวอยางของชวงเวลาที่ระดับหนึ่งใน
ลําดับชั้นจะถูกตั้งชื่อหรือกําหนดหมายเลขบนหลักเกณฑของวัฏจักรหนึ่งๆ ซ่ึงชวงความยาวนาน
ของมันจะใชในระดับที่สูงขึ้นหนึ่งระดับ แมวาปฏิทินทั้งหมดจะมีชวงเวลาเปนวันและป บางชนิด
ของปฏิทินอาจจะใชชวงเวลาเปนอยางอื่นที่ไมใชเดือน ปฏิทินบางปฏิทินจะมีระดับในลําดับชั้น
เพิ่มขึ้นหรือแมแตเปนลําดับชั้นคูขนานสําหรับชวงเวลาอื่นๆ วันเวลาในปฏิทินหนึ่งๆ จะระบุถึง
กรณีตัวอยางของหนึ่งชวงเวลาในแตละระดับของลําดับชั้น   

ตัวอยาง  วันเวลาในปฏิทินเกรกอเรียนจะระบุถึงปใดปหนึ่งเปนการจําเพาะ เดือนใดเดือน
หนึ่งเปนการจําเพาะของปนั้น  และวันใดวันหนึ่งเปนการจําเพาะของเดือนนั้น 
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ภาพที่ D.1 — โครงสรางภายในของปฏิทินแบบเฉพาะ (Internal structure of a typical calendar) 

ปฏิทินตางๆ เปนกลุมสิ่งซับซอนเพราะวามีชวงเวลาหลากหลาย ที่ขึ้นอยูกับวัฎจักรทางดาราศาสตร
อยางใกลชิด แตคาบเวลาของวัฎจักรเหลานั้นไมไดเปนผลคูณของตัวเลขจํานวนเต็มของกันและกัน 
เพื่อที่จะรักษาระยะความสัมพันธระหวางวัฎจักรปฏิทินและวัฎจักรทางดาราศาสตร ความยาวนาน
ของชวงเวลาจึงถูกปรับแกดวยการสอดแทรกของชวงเวลาในระดับที่ต่ํากวาเปนบางครั้ง 

ขอสังเกต  การสอดแทรกเปนการแทรกชวงเวลาเพิ่มเติม เชน หนึ่งวันหรือหนึ่งเดือนเขาไปในปฏิทิน 
ตัวอยางเชน ในปฏิทินเกรกอเรียนจะสอดแทรกวันหนึ่งวันเขาไวในสิ้นเดือนกุมพาพันธของแตละปอธิกสุรทิน 
(leap year) 

a) ชวงเวลาที่เปนพื้นฐานของทุกปฏิทินคือวัน ซ่ึงจะสมนัยโดยใกลเคียงกับคาบเวลาของการที่โลก
หมุนรอบแกนตัวเองหนึ่งรอบ ความยาวนานของชวงเวลาอื่นๆ ที่ใชในปฏิทินจะเปนผลคูณของ
จํานวนเต็มของวัน ในหลายๆ ปฏิทินจะมีวันซึ่งถูกระบุดวยตัวเลขที่บอกลําดับของวันภายใน
หนึ่งเดือน ปฏิทินบางชนิดอาจใชวิธีการอื่น 
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b) หนึ่งปปฏิทินจะสมนัยโดยใกลเคียงกับเวลาที่ใชในการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตยหนึ่งรอบ 
เนื่องจากความยาวนานของคาบเวลาไมไดเปนตัวเลขจํานวนเต็มของวัน ปฏิทินสวนใหญจึงถูก
ออกแบบที่เอื้อใหความยาวนานของหนึ่งปปฏิทินแปรเปลี่ยนได เพื่อวาความยาวนานเฉลี่ยของ
คาบเวลาที่ยาวนานกวาจะเทากับคาบเวลาการหมุนของโลก ปฏิทินตางๆ จึงมีการแปรผันใน
ดานความเที่ยงตรงกับวิธีการที่ไดมา ในปฏิทินสวนใหญวันหรือเดือนที่เพิ่มขึ้นจะเปนการ
สอดแทรกตามหลักเกณฑของวงโคจร ในปฏิทินโบราณสวนใหญการสอดแทรกจะมีขึ้นอยาง
ไมสม่ําเสมอ แตอาจจะมีขึ้นเมื่อใดก็ตามที่องคกรของรัฐบาลหรือทางดานศาสนาตระหนักถึง
ความจําเปน 

c) เวลาในหนึ่งปประกอบดวยชุดลําดับของเดือนตางๆ ที่มีความยาวนานที่แตกตาง เมื่อกฎเกณฑ
สําหรับการสอดแทรก โครงสรางภายในของหนึ่งปจะมีรูปแบบของเดือนที่มีช่ือและความ
ยาวนานของแตละเดือนที่บรรยายไวเปนแมแบบ กฎเกณฑการสอดแทรกจะเปนการบัญญัติ
วิธีการสําหรับสรางความสัมพันธของจํานวนของปพิเศษที่ปรากฏตอเนื่องภายในศักราชหนึ่งให
เปนตนแบบที่มันลงรอยตาม 

เวลาหนึ่งเดือนจะสมนัยใกลเคียงกับคาบเวลาของวัฏจักรจันทรคติ – ซ่ึงเปนวัฏจักรขางขึ้น
ขางแรมของดวงจันทรหรือการหมุนรอบโลกของดวงจันทร อยางใดอยางหนึ่ง ในปฏิทิน
โบราณหลายปฏิทิน ความยาวนานของหนึ่งเดือนจะถูกกําหนดดวยการสังเกตการณทางดารา
ศาสตรมากกวาดวยการคํานวณ โดยไมใชวาวัฏจักรจันทรคติจะมีคาบเวลาเทากันกับผลคูณของ
จํานวนเต็มกับความยาวในหนึ่งวัน หรือไมใชวาปดาราศาสตรจะเปนผลคูณของจํานวนเต็มกับ
คาบเวลาของวัฏจักรจันทรคติแตละคาบ ปฏิทินบางอยางจะผดุงไวซ่ึงความสัมพันธของขางขึ้น
ขางแรมของวัฏจักรจันทรคติกับเดือนในปฏิทินดวยการจํากัดความแปรปรวนของความ
ยาวนานในหนึ่งเดือนตามปฏิทินใหมีความยาวนานเฉลี่ยเทากับคาบเวลาของวัฏจักรจันทรคติ   
ในกรณีเชนนี้ปตามปฏิทินจะไดรับการปรับแกใหเปนคาบเวลาของการหมุนของโลกรอบดวง
อาทิตย  โดยการสอดแทรกเพิ่มเติมเดือนๆหนึ่งเขาไปในปพิเศษเหลานั้น ปฏิทินแบบอื่น – เชน
ปฏิทินเกรกอเรียนจะไมถูกออกแบบใหผดุงไวซึ่งขางขึ้นขางแรมของวัฏจักรจันทรคติ: ปตาม
ปฏิทินจะถูกแบงแยกใหมีจํานวนเดือนที่เปนเลขจํานวนเต็ม 

d) ปฏิทินหลายแบบจะประกอบดวยชวงเวลาของวันหลายวันที่ส้ันกวาหนึ่งเดือน ตัวอยางเชน
ปฏิทินเกรกอเรียนและปฏิทินของประเทศทางตะวันตกอื่นๆ  ใชวันเจ็ดวันเปนหนึ่งสัปดาหให
เปนชวงเวลามาตรฐาน แมวาวันภายในสัปดาหอาจจะเปนวันที่มีความหมายทางวัฒนธรรม มัน
ก็จะไมมีการเพิ่มเติมสารสนเทศเกี่ยวกับตําแหนงเชิงเวลาของวัน กฎเกณฑการสอดแทรกอาจจะ



ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19108:2002 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-76 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
  Geographic information – Temporal Schema 

ยุงยากซับซอนอันเนื่องมาจากความตองการที่จะใหวันเทศกาลที่แนนอนตรงกับวันพิเศษของ
สัปดาหเทาๆกับที่ตองการใหตรงกับวันที่ระบุไวเปนการจําเพาะ 

e) ปฏิทินทุกแบบจะอยูรวมกับปฏิทินศักราชแบบหนึ่งหรือมากกวา หนึ่งปฏิทินศักราชจะเปนหนึ่ง
ชุดลําดับของปที่ถูกนับใหสัมพันธกับวันเวลาที่อางอิง ซ่ึงสมนัยอยูกับบางเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ตํานานหรือประวัติศาสตร ปฏิทินจะมีแนวโนมไปยังสองกลุม การนับปบางอยางจะสัมพันธกับ
เหตุการณอางอิงโดดๆ เพื่อวาปเหลานั้นจะตกอยูในหนึ่งหรือสองปฏิทินศักราชเทานั้น ปฏิทิน 
เกรกอเรียนเปนตัวอยางเชนนั้น ดวยเหตุผลหลายประการเหตุการณอางอิงอาจจะเปลี่ยนจาก
หนึ่งคาบเวลาซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตรไปยังอีกคาบเวลาหนึ่ง ตัวอยางเชน ปฏิทินแบบจูเลียน 
(D.3.1) จะถูกใชกับหลายๆ เหตุการณอางอิงที่แตกตางกัน ปฏิทินชนิดอื่นๆ อาจใชกับเหตุการณ
อางอิงหลายเหตุการณก็ได การหาอายุในชวงของการครองราชย– เปนการนับจํานวนปเร่ิมจาก
การขึ้นสูตําแหนงของเจาผูครองอาณาจักร – ซ่ึงเปนเรื่องสามัญ ปฏิทินญี่ปุนสมัยใหม (D.3.2) 
และปฏิทินบาบิโลเนียนโบราณ (D.3.3.) เปนตัวอยางดังกลาว 

D.2 การอธิบายปฏิทิน (Describing a calendar) 

หัวขอยอย 5.3.2 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ไดอธิบายถึงผังเคารางที่ระบุชุดของสวนตอประสานที่มี
ความสัมพันธพื้นฐานสําหรับปฏิทินหนึ่งๆ โดยมันไดระบุถึงถึงรายละเอียดความตองการจําเพาะ
สําหรับการอธิบายปฏิทินศักราช ธรรมชาติของสารสนเทศซึ่งถูกบัญญัติใหสนับสนุนการแปลงวันที่
ตางๆในปฏิทินใหเปนวันที่ตามปฏิทินแบบจูเลียนจะถูกวางเงื่อนไขดวยปจจัยบางอยางที่ถูกอภิปราย
ไวในหัวขอ D.1 

ปฏิทินบางประเภท รวมถึงปฏิทินสวนใหญที่ใชกันอยูในปจจุบัน ไดรับการปรับเขาสูสภาพปกติ
ตามขอบเขต ดวยลําดับขั้นตอนที่แนนอนที่เขียนขึ้นใหสามารถเปลี่ยนวันที่หนึ่งๆ ไปเปนวันใน
ปฏิทินแบบจูเลียนไดอยางเที่ยงตรง ในกรณีเชนนี้สารสนเทศที่ตองการอาจถูกบัญญัติในรูปแบบ
ของขั้นตอนที่แนนอนเชนนั้น Dershowitz และ Reingold (1997), Doggett (1992), Hatcher (1984, 
1985), และ Richards (1998) ไดบัญญัติขั้นตอนวิธีที่แนนอนดังกลาวขึ้นมาจํานวนหนึ่ง 

ปฏิทินหลายประเภทที่มีความสม่ําเสมอ จะมีขั้นตอนวิธีที่แนนอนที่ใชสําหรับเปลี่ยนวันที่ไปเปน
วันที่แบบจูเลียนโดยประมาณได  ในกรณีเชนนี้สารสนเทศที่ตองการอาจบัญญัติในรูปแบบของ
ขั้นตอนวิธีที่แนนอน โดยมันควรจะครอบคลุมถึงการประมาณคาความถูกตองของผลลัพธที่ไดจาก
ขั้นตอนวิธีที่แนนอนแตละวิธี และขอความสั่งของคาบเวลาภายในขั้นตอนวิธีที่แนนอนที่จะทําให
เกิดความถูกตอง 
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ปฏิทินที่ไมเปนไปตามระเบียบแบบแผนมากๆ จะอธิบายดวยขั้นตอนวิธีที่แนนอนไมได ซ่ึงมัน
อาจจะเปนไปไดสําหรับบางกรณีที่มีการกําหนดคําอธิบายในแตละรูปแบบประจําป ซ่ึงปรากฏอยู
รวมกันในตารางคนหา( look up table ) ที่มีการระบุรูปแบบที่ใชในแตละป มันอาจะเปนไปไดที่จะ
กําหนดเพียงคําอธิบายถึงปตามปฏิทินตนแบบ ดวยชุดของวันที่อางอิงซึ่งเอื้อใหวันที่เหลานั้นไดรับ
การแปลงใหเปนวันที่แบบจูเลียนโดยประมาณดวยวิธีการประมาณคาในชวง (interpolation) Parise 
(1982) ไดบัญญัติตารางการแปลงปฏิทินไวหลายแบบ 

D.3 ตัวอยาง (Examples) 

D.3.1 ปฏิทินแบบจูเลียน (Julian calendar) 

ปฏิทินแบบจูเลียนเปนตัวอยางของปฏิทินที่มีระเบียบแบบแผน โดยมันกําหนดวันที่จากปที่ 45 BC 
เมื่อ จูเลียส ซีซาร (Julius Caesar) บงการใหมีการปฏิรูปปฏิทินโรมันโบราณเพื่อที่จะนํามันกลับ
ไปสูการประสานเวลา (synchrony) รวมกับปสุริยคติ   ปสามัญของปฏิทินแบบจูเลียนจะมีความ
ยาวนาน 365 วัน ดวยการสอดแทรกวันหนึ่งวันเขาไปในทุกๆ ส่ีป ซ่ึงเปนที่รูจักกันในนามของป
อธิกสุรทิน หลังจากการตายของซีซาร  Roman pontifices ทําการตีความหมายของกฎเกณฑ
ผิดพลาดและกลับสอดแทรกวันหนึ่งวันในทุกๆ สามป จนกระทั่งในปที่ 9 BC ออกัซ-ทัซ 
(Augustus) มีคําสั่งใหแกไขขอผิดพลาดดวยการละเวนการสอดแทรกในแตละปอธิกสุรทินเรื่อยมา
จนถึงปที่ 8 AD 

ระบบปฏิทินแบบจูเลียนถูกใชกับปฏิทินศักราชจํานวนหนึ่ง ดูรายละเอียดใน Parise (1982) และ 
Richards (1998) ในระหวางชวงสุดทายของสาธารณรัฐถึงชวงเรืองอํานาจของอาณาจักรโรม 
(Rome) ปตางๆ จะถูกนับจากวันที่ที่สมมุติกันวาเปนวันสถาปนาเมืองซึ่งเทียบเทากับปที่ 753 BC ใน
ปที่ 525 AD Dionysius Exiguus ไดเสนอปที่เปนตัวเลขจากวันที่ที่นาจะเปนวันเกิดของ Jesus Christ 
อยางไรก็ตามคริสตศักราชไมไดถูกนํามาใชอยางกวางขางนักในประเทศแถบยุโรปตะวันตก
จนกระทั่งศตวรรษที่ 11 AD และไมไดรับเอามาใชในโลกของชาวกรีซจนกระทั่งศตวรรษที่ 15 
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ตารางที่ D.1 —เดือนของปแบบจูเลียน (Months of the Julian year) 

ชื่อเดือน  ความยาวนานในปสามัญ ความยาวนานในปอธิกสุรทิน 
มกราคม 31 31 
กุมภาพันธ 28 29 
มีนาคม 31 31 
เมษายน 30 30 
พฤษภาคม 31 31 
มิถุนายน 30 30 
กรกฎาคม 31 31 
สิงหาคม 31 31 
กันยายน  30 30 
ตุลาคม 31 31 
พฤศจิกายน  30 30 
ธันวาคม 31 31 

ตั้งแตสมัยของ ออกัซ-ทัซ (Augustus) ปแบบจูเลียนจะประกอบดวย 12 เดือน ซ่ึงแสดงในตารางที่ 
D.1 ในอาณาจักรโรมัน (Roman Empire) 1 มกราคมเปนวันแรกของป ตามดวยวันอื่นๆ ในเวลา
ตอมา ดูรายละเอียดใน Parise (1982) 

ตารางที่ D.2 เปนตัวอยางของการอธิบายปฏิทินแบบจูเลียน ซ่ึงตอบสนองความตองการในหัวขอ 5.3 
ตัวอยางนี้ไดอธิบายปฏิทินแบบจูเลียนที่ใชกับคริสตศักราช (Christian era) ตั้งแต 1 มกราคม 1000 AD 
จนกระทั่ง 4 ตุลาคม 1582 AD โดย 1 มกราคมเปนวันที่หนึ่งของป 
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ตารางที่ D.2 — การอธิบายปฏิทินแบบจูเลียนกับคริสตศักราช 
(Description of the Julian calendar with the Christian era) 

องคประกอบ คา 
TM_ReferenceSystem   
TM_ReferenceSystem.name  Julian calendar  
TM_ReferenceSystem.domainOfValidity  Western Europe  
TM_CalendardateTrans Algorithm for 
transformation of Julian calendar date (Y/M/D) to 
Julian date (J).  

Y´ = Y + 4716 – (14 – M) / 12  
M´ = MOD(M + 9, 12)  
D´ = D – 1  
c = (1461Y´ ) / 4  
d = (153M´ + 2) / 5  
J = c + d +D’ – 1401  

TM_Calendar.julTrans Algorithm for 
transformation of Julian date (J) to Julian calendar 
date (Y/M/D).  

J´ = J + 1401  
Y´ = (4J´ + 3) / 1461  
T´ = MOD(4J´ +3, 1461) / 4  
M’ = (5T´ + 2) / 153  
D’ = MOD(5T´ +2, 153) / 5  
D = D´ + 1  
M = MOD(M´ + 2, 12) + 1  
Y = Y´ - 4716 + (14 – M) / 12  

Basis   
TM_CalendarEra name  Christian era  
TM_CalendarEra.referenceEvent  Birth of Jesus Christ  
TM_CalendarEra.referenceDate  01, 01, 01  
TM_CalendarEra.julianReference  1721424  
TM_CalendarEra.epochOfUse.begin  2087769  
TM_CalendarEra.epochOfUse.end  2299160  
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ขั้นตอนวิธีที่แนนอนในตารางที่ D.2 ดัดแปลงจาก Richards (1998) โดยจําเปนตองทําการดัดแปลง
ใหสนับสนุนการแปลงวันที่ในปฏิทินแบบจูเลียน ใหอยูรวมกันกับปฏิทินศักราชอื่นๆ หรือสําหรับ
ปฏิทินแบบจูเลียนที่ใชวันที่อ่ืนที่ไมใช 1 มกราคม ใหเปนวันแรกของป ดูรายละเอียดใน Richards 
(1998) การคํานวณทั้งหมดเปนแบบเลขคณิตจํานวนเต็ม 

D.3.2 ปฏิทินญี่ปุนแผนใหม (Modern Japanese calendar) 

ตั้งแตป 1873 ประเทศญี่ปุนมีการใชปฏิทินเกรกอเรียน ยกเวนระบบการนับจํานวนปตามแบบที่ผดุง
ไวซ่ึงยุคสมัยของการครองราชย ตารางที่ D.3 เปนตัวอยางการใชองคประกอบที่ระบุเปนการจําเพาะ
ดวยมาตรฐานสากลฉบับนี้สําหรับการอธิบายปฏิทินยุคสมัย 

ตารางที่ D.3 มหายุคตามปฏิทินญี่ปุน (Japanese calendar eras) 

name referenceEvent referenceDate julianReference 
epochOfUse 

begin end 
Meiji  adoption of Gregorian calendar  Meiji 6.1.1  2405160  2405160  2419614  

Taisho  New emperor accession  Taisho 1.7.31  2419615  2419615  2424875  

Showa  New emperor accession  Showa 1.12.26  2424876  2424876  2447534  

Heisei  New emperor accession  Heisei 1.1.8  2447535  2447535  current  

ปฏิทินบาบิโลเนียนโบราณเปนตัวอยางหนึ่งของปฏิทินที่ไมมีระเบียบแบบแผนมากๆ มันเปน
ปฏิทินจันทรคติ ที่มี 12 เดือนในหนึ่งปเปนแบบฉบับ (ตารางที่ D.4) เดือนที่สิบสามจะถูกสอดแทรก
เพื่อใหปฏิทินตองตรงกับฤดูกาล ในครั้งแรก (ca. 2400 BC) การสอดแทรกนี้เปนสิ่งจําเปนเพื่อให
แนใจวาการเก็บเกี่ยวขาวบารเลยจะเกิดในระหวางเดือนที่หนึ่งของป ในปที่ 1000 BC การตัดสินใจ
สอดแทรกจะขึ้นอยูกับความใกลชิดของดวงจันทรกับกลุมดาวลูกไกในวันแรกของป ในปที่ 500 BC 
การสอดแทรกจะมีขึ้นในวัฏจักร 19 ป โดยจะเพิ่มเติม Adaru II ในปที่ 3, 6, 8, 11, 14, และ 19 และ
เพิ่ม Ululu II ในปที่ 17 
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ตารางที่ D.4 — เดือนของปแบบแบบิลอน (Months of the Babylonian year) 

จํานวน ชื่อ จํานวน ชื่อ 
1  Nisanu  7  Tashritu  
2  Ayaru  8  Arakhsamnu  
3  Simanu  9  Kislimu  
4  Du’uzu  10  Tebetu  
5  Abu  11  Shabatu  
6  Ululu  12  Adaru  
(6)  Ululu II  (12)  Adaru II  

วันจะเริ่มนับเมื่อพระอาทิตยตก ตามปกติเดือนเร่ิมนับเมื่อมองเห็นพระจันทรใหมเปนครั้งแรก 
ดังนั้นความยาวนานของเดือนจะมีการสลับอยางไมเปนระเบียบแบบแผนระหวาง 29 และ 30 วัน 
อยางไรก็ตาม เดือนจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ถาพระจันทรใหมไมสามารถสังเกตเห็นได 

ขอสังเกต 1  ในปฏิทินโบราณทั้งหมด วันจะเริ่มเมื่อพระอาทิตยขึ้นหรือพระอาทิตยตกอยางใดอยางหนึ่ง 
เพราะวามันเปนเพียงสองเหตุการณประจําวันที่ของวัฏจักร ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดโดยไมตองใชเครื่องมือพิเศษ 
การเริ่มตนของวันเมื่อพระอาทิตยตกจะสอดคลองกับการเริ่มตนของเดือนเมื่อเริ่มสังเกตเห็นพระจันทรใหมเปน
ครั้งแรก 

ขอสังเกต 2  ตามหลักการแลวมีความเปนไปไดที่จะคํานวณความยาวนานของแตละเดือนทางจันทรคติจาก
ขอมูลทางดาราศาสตรแผนใหม แตเพราะวาความยาวนานของเดือนตามปฏิทินอยูบนฐานของการสังเกตการณซึ่ง
อาจจะไมสมนัยอยูกับเดือนทางดาราศาสตร 

ปตางๆ ที่ถูกนับอยูบนหลักเกณฑของยุคสมัยตามการครองราชย  ปแรกของยุคสมัยหนึ่งๆ จะเกิดขึ้น
คร้ังแรกหลังจากกษัตริยขึ้นสูบัลลังก  ในศตวรรษที่สอง AD Ptolemy บันทึกรายชื่อกษัตริยและยุค
สมัยที่ครองราชยของแตละองค เมื่อยอนกลับไปยังปที่ 747 BC รายช่ือนี้จะถูกใชเปนหลักเกณฑ
สําหรับการเทียบสัมพันธปแบบบาบิโลเนียนกับปในยุคสมัยที่ใหมกวา บัญชีรายช่ือโบราณอื่นๆ ที่
ถูกคนพบซึ่งเอื้อใหมีการหาอายุขยายกลับไปไดถึงประมาณปที่ 2000 BC แมวาจะมีความถูกตอง
นอยกวาสําหรับชวงปแรกๆ ตารางที่ D.5 เสนอตัวอยางสําหรับสิบปของปฏิทินบาบิโลเนียน 
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ตารางที่ D.5 —10 ปแรกในรัชสมัยของ Nebuchadnezzar II ในบาบิลอน  
(First 10 Years of the Reign of Nebuchadnezzar II in Babylon) 

ป วันท่ีแบบจูเลียน
สําหรับ 1 Nisanu 

จํานวนเดือน จํานวนวัน เดือนท่ี
สอดแทรก 

Nebuchadnezzar 1  1500163.25  13  384  Adaru II  
Nebuchadnezzar 2  1500547.25  12  355   
Nebuchadnezzar 3  1500902.25  12  356   
Nebuchadnezzar 4  1501258.25  13  382  Ululu II  
Nebuchadnezzar 5  1501640.25  12  355   
Nebuchadnezzar 6  1501995.25  12  354   
Nebuchadnezzar 7  1502349.25  13  383  Adaru II  
Nebuchadnezzar 8  1502732.25  12  355   
Nebuchadnezzar 9  1503085.25  13  383  Adaru II  
Nebuchadnezzar 10  1503470.25  12  355   

เนื่องจากความยาวนานของเดือนพิเศษไมเปนที่รูจัก มันจึงเปนไปไมไดที่จะทําการแปลงวันที่ใน
ปฏิทินนี้ไปเปนวันที่ในปฏิทินแบบจูเลียนไดอยางแมนยํา อยางไรก็ตามขั้นตอนวิธีที่แนนอนซึ่ง
ขึ้นกับคาเฉลี่ยของความยาวนานของหนึ่งเดือนในปใดหนึ่งๆ จะสงคืนรายงานผลการประมาณที่
ใกลเคียงกับวันที่ในปฏิทินแบบจูเลียน ตารางที่ D.6 เปนตัวอยางที่ใชอธิบายองคประกอบที่ระบุเปน
การจําเพาะโดยมาตรฐานสากลฉบับนี้สําหรับการอธิบายปฏิทินบาบิโลเนียน 
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ตารางที่ D.6 การอธิบายปฏิทินบาบิโลเนียนในรัชสมัยของ Nebuchadnezzar II 
(Description of the Babylonian calendar from the time of Nebuchadnezzar II) 

องคประกอบ คา 
TM_ReferenceSystem   
TM_ReferenceSystem.name  Babylonian calendar 
TM_ReferenceSystem.domainOfValidity  Southwest Asia 
TM_Calendar.dateTrans  
Algorithm for transformation of Babylonian 
calendar date (Y/M/D) to Julian date (J)  

J = JY  + INT((M-1)(L/N)) + D – 1  
where:  
JY – Julian date for the 1st day of Nisanu for 
year Y (from table)  
M – ordinal number of the month  
L – number of days in the year (from table)  
N – number of months in the year (from table) 
D – ordinal number of the day within the 
month  

TM_Calendar.julTrans Algorithm for 
transformation of Julian date (J) to Babylonian 
calendar date  

Y = value from table for the year for which the 
Julian date of 1 Nisanu (JY) is the largest 
value less than J  
M = INT((J- JY + 1)/(L/N))  
D = J - JY + 1 – INT(M*(L/M))  

Basis   
TM_Calendar era name  Nebuchadnezzar II  

TM_CalendarEra.referenceEvent  
Ascension of Nebuchadnezzar II to the throne 
of Babylon  

TM_CalendarEra.referenceDate  01, 01, 01  
TM_CalendarEra.JulianReference  1721423.25  
TM_CalendarEra.epochOfUse.begin  2087769  
TM_CalendarEra.epochOfUse.end  2299160  
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D.3.4 Global Positioning System calendar (ปฏิทินระบบกําหนดตําแหนงบนโลก) 

ปฏิทินระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)  จะใชปฏิทินและนาฬิกาที่ระบุไวเปนการจําเพาะของ
ระบบสําหรับบอกถึงจุดตําแหนงเชิงเวลาของขอมูลที่สัมพันธกับ GPS วันที่จะถูกระบุในเทอมของ
หมายเลขในหนึ่งสัปดาหซ่ึงถูกนับอยูภายในปฏิทินศักราช โดยเริ่มที่เวลาเที่ยงคืน (00:00:00 UTC) 
ของวันที่ 6 มกราคม 1980 และวันตางๆ จะถูกระบุดวยจํานวนเชิงอันดับของวัน (DN) ภายในหนึ่ง
สัปดาห ทั้งสองกรณี การนับจํานวนจะเริ่มตนที่ศูนย ตารางที่ D.7 เปนตัวอยางการใชอธิบาย
องคประกอบที่ระบุเปนการจําเพาะดวยมาตรฐานสากลฉบับนี้ที่ใชสําหรับการอธิบายปฏิทิน GPS 

ตารางที่ D.7 การอธิบายปฏิทินระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Description of the GPS calendar) 

องคประกอบ คา 
TM_ReferenceSystem   
TM_ReferenceSystem.name  Global Positioning System calendar  
TM_ReferenceSystem.domainOfValidity  global  
TM_Calendar.dateTrans Algorithm for 
transformation of calendar date (WN, DN) to 
Julian date (J)  

J=2444244.5 + (7 * WN) +DN  

TM_Calendar.julTrans Algorithm for 
transformation of Julian date (J) to calendar 
date (WN.DN)  

DL = J – 2444244.5  
WN = INT (DL/7)  
DN = MOD (DL, 7)  

Basis   
TM_CalendarEra.name  GPS era  
TM_CalendarEra.referenceEvent   
TM_CalendarEra.referenceDate  0001, 01  
TM_CalendarEra.julianReference  2444244.5  
TM_CalendarEra.epochOfUse.begin  2444244.5  
TM_CalendarEra.epochOfUse.end  current  

ระบบเวลาของ GPS จะเปนระบบที่ไมปกติ ซ่ึงจะระบุเวลานาฬิกาเปนเวลาของสัปดาห (TOW)  ที่
แสดงดวยวินาทีมากกวาจะแสดงเวลาของวัน หนึ่งสัปดาหใน GPS  ประกอบดวย 604,800 วินาที 
เวลาของ GPS จะแตกตางจากพิกัดเวลาสากล (UTC) ดวยเหตุผลสองประการ เวลาของ GPS เปน
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สเกลแบบตอเนื่อง เมื่อ UTC มีการปรับแกใหเปนคาบเวลาตามการหมุนของโลกดวยการเพิ่มเติม
อธิกวินาที เวลาของ GPS จะเลื่อนอยูภายในพิสัยของหนวยเวลาที่เทากับหนึ่งสวนลานของหนึ่ง
วินาที เมื่อสัมพัทธกับ UTC ดวยเหตุนี้ผลลัพธของขั้นตอนวิธีที่แนนอนสําหรับแปลงระหวางเวลา
ของ GPS และ UTC จึงเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากและไมครอบคลุมอยูในตัวอยางนี้ 
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มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19108:2002  
(Geographic information – Temporal Schema) 

มาตรฐานอื่นที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19108:2002 มีอยูหลายมาตรฐาน 
(ซ่ึงกลาวไวในบทที่ 4) จึงไดทําการรวบรวมสาระในเอกสารมาตรฐานฉบับอื่นที่อางถึง โดยระบุ
หนา หัวขอและรูปที่อางถึง พรอมดวยคําอธิบายไวดังนี้ 

• สาระที่อางถึง คือ feature หนา 3, หัวขอ 4.1.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 2, หัวขอ 4.1 

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

• สาระที่อางถึง คือ feature association หนา 3, หัวขอ 4.1.8 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 3, หัวขอ 4.9 

4.9  feature association 
  relationship that links instances of one feature type with instances of the same or a 
different feature type 

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

4.12  feature attribute  characteristic of a feature 
  EXAMPLE 1  A feature attribute named "colour" may have an attribute value "green" 
which belongs to the data type "text". 
  EXAMPLE 2  A feature attribute named "length" may have an attribute value '82.4" 
which belongs to the data type "real" 

NOTE 1  A feature attribute has a name, a data type and a value domain associated lo it. 
A feature attribute for a feature instance also has an attribute value taken from the value domain 

NOTE 2  In a feature catalogue, a feature attribute may include a value domain but does 
not specify attribute values for feature instances 
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• สาระที่อางถึง คือ feature operation หนา 3, หัวขอ 4.1.12 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19110, หนา 3 หัวขอ 4.5 

4.5  feature operation 
operation that every instance of a feature (4.1) type may perform 
EXAMPLE A feature operation upon a 'dam' is to raise the dam. The results of this 

operation are to raise the height of the 'dam' and the level of water in a 'reservoir'. 
NOTE Sometimes feature operations provide a basis for feature type definition. 

• สาระที่อางถึง คือ geometric primitive หนา 4, หัวขอ 4.1.15 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19107, หนา 9, หัวขอ 4.48 

4.48  geometric primitive 
geometric object representing a single, connected, homogeneous element of spaceNOTE 

Geometric primitives are non-decomposed objects that present information about geometric 
configuration. They include points, curves, surfaces, and solids. 

• สาระที่อางถึง คือ Gregorian calendar หนา 4, หัวขอ 4.1.16 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601, หนา 3, หัวขอ 3.11 

3.11  Gregorian calendar 
calendar in general use; introduced in 1582 to define a year that more closely 

approximated the tropical year than the Julian calendar 
NOTE 1 The introduction of the Gregorian calendar included the cancellation of the 

accumulated inaccuracies of the Julian year. In the Gregorian calendar, a calendar year is either a 
common year or a leap year; each year is divided into 12 sequential months. 

NOTE 2 In this International Standard the term Gregorian Calendar is used to refer to the 
reference system described in 4.3.2.1. 

• สาระที่อางถึง คือ node หนา 5, หัวขอ 4.1.23 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19107, หนา 2, หัวขอ 4.58 

4.58  node  0 dimensional topological primitive 
NOTE The boundary of a node is the empty set. 



ภาคผนวก ข มาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19108:2002 ข-4 

รางมาตรฐาน 19108_FN-2:20/10/2552   โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Temporal Schema 

• สาระที่อางถึง คือ periodic time หนา 3, หัวขอ 4.1.28 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 31-2:1992, หนา 2, หัวขอ 4.1.5 

หมายเหต:ุ ไมสามารถสืบคนได 

• สาระที่อางถึง คือ point หนา 5, หัวขอ 4.1.29 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19107, หนา 10-11, หัวขอ 4.61 

4.61  Point  O dimensional geometric primitive, representing a position    
NOTE The boundary of a point is the empty set. 

• สาระที่อางถึง คือ topological complex หนา 6, หัวขอ 4.1.36 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19107, หนา 12, หัวขอ 4.78 

4.78  topological complex collection of topological primitives that is closed under the boundary 
operations   

NOTE Closed under the boundary operations means that if a topological primitive is in 
the topological complex, then its boundary objects are also in the topological complex. 

• สาระที่อางถึง คือ topological primitive หนา 6, หัวขอ 4.1.37 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19107, หนา 13, หัวขอ 4.82 

4.82  topological primitive 
topological object that represents a single, non-decomposable element 
NOTE A topological primitive corresponds to the interior of a geometric primitive of the 

same dimension in a geometric realization. 

• สาระที่อางถึง คือ UML หนา 6, หัวขอ 5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103, หนา 3, หัวขอ 4.2 

4.2  UML terms  The following are UML terms that are adapted from ISO 19501 
6 The ISOITS 19103 UML Profile 
6.1 Introduction 

This clause provides rules and guidelines on the use of UML within the field of 
geographic information. It defines specific aspects for the use of UML compliant with the IS0 
geographic information standards. It is based on general UML as defined in ISOllEC 19501 
(Annex D). Annex D follows the same structure as this clause, to make it easy to refer to the 
relevant standard UML concepts. 
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• สาระที่อางถึง คือ UML หนา 6, หัวขอ 5.1 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103, หนา 3, หัวขอ 4.2 

The subclauses are structured as follows:  
- General usage of UML 
- Classes I 
- Attributes 1 
- Data types I 
- Operations I 
- Relationships and associations I  
- Stereotypes and tagged values I 
- Optional, conditional and mandatory attributes and associations I  
- Naming and name spaces I  
- Packages  
- Notes  
- Constraints 
- Documentation of models 

6.2  General usage of UML 
UML (The Unified Modeling Language) shall be used in a manner that is consistent with 

ISOIIEC 19501 
- Classes I 
- Attributes 1 
- Data types I 
- Operations I 
- Relationships and associations I  
- Stereotypes and tagged values I 
- Optional, conditional and mandatory attributes and associations I  
- Naming and name spaces I ! 
- Packages  
- Notes  
- Constraints 
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• สาระที่อางถึง คือ UML หนา 6, หัวขอ 5.1 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103, หนา 3, หัวขอ 4.2 

- Documentation of models 
NOTE Books, such as "UML User Guide" 1'1 and 'UML Reference Manual' contain 

further information. The book" UML Distilled is a shorter introductory text 
All normative class models shall contain complete definitions of attributes, associations, 
operations and appropriate data type definitions. Other kinds of UML diagrams may also be used 
as normative models. It is the need for this completeness that makes it necessary to define this 
UML profile, as UML in general can be I used on various levels of precision and completeness. I I 
6.3  Classes 

A class according to this Technical Specification is normally viewed as a specification 
and not as an implementation. Attributes are considered abstract and do not have to be directly 
implemented (i.e. as fields in a record or instance variables in an object). This is not in conflict 
with the process of encoding as described in IS0 19118, as this describes an external 
representation that does not have to be equivalent to the internal representation. For this reason, 
conceptual schemas adhering to this profile of UML shall stereotype all classifiers as <<Type>> 
unless they specifically intend to specify internal representation. 

NOTE Classifiers specified as <<DataType>> (lacking identity) are not usually assumed 
to be types in UML, but may be assumed to be abstract for conceptual schemas adhering to this 
profile of UML unless the schema in which they are  defined specifically states otherwise. I For 
each class defined according to this Technical Specification, the set of attributes defined with this 
class, together with the sets of attributes of classes that are reachable directly or indirectly via 
associations, shall be sufficient to fully support the implementation of each operation defined for 
this particular class. Use of multiple inheritance is an issue in many implementation environments 
and can cause problems if handled improperly in those environments. For this reason, the use of 
multiple inheritance should be minimized or avoided unless it is a fundamental part of the 
semantics of the type hierarchy. If used, the schema adhering to this UML profile shall not require 
that the implementation classes realizing the standards specified types replicate the inheritance 
model of the types. 
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• สาระที่อางถึง คือ UML หนา 6, หัวขอ 5.1 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103, หนา 3, หัวขอ 4.2 

6.4  Attributes 
Attributes are used according to standard UML (see D.4). 

6.5 Data types 
6.5.1 General considerations 

The classes and templates (parameterized types) defined in this clause are those that are 
usually defined by the development environment's data definition language. Each of these types 
can be represented in a variety of logically equivalent forms. The ones presented here are not 
meant to restrict the usage of other equivalent forms native to the chosen development 
environment. ISO11404 presents an equivalent definition for most of the types and templates 
presented here. The basic data types have been grouped into three categories, as shown in Figure I: 

a) Primitive types: Fundamental types for representing values, examples are Character 
string, Integer, Boolean, Date, Time, etc. 

b) Implementation and collection types: Types for implementation and representation 
structures, examples are Names and Records, and types for representing multiple occurrences of 
other types, examples are Set, Bag and Sequence. 

c) Derived types: Measure types and units of measurement. 
The basic types are defined as abstract types, class name in italic, and appropriate 

representations will be defined by implementation and encoding mappings for the various subtypes. 

• สาระที่อางถึง คือ UML classes หนา 7,หัวขอ 5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19100 หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

หมายเหต:ุ ไมสามารถสืบคนได 

• สาระที่อางถึง คือ TM_Duration หนา 12,หัวขอ 5.2.3.7  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601 หนา 5, หัวขอ 9.11 

5  Representations 
5.1  Explanations 
5.1.1  Characters used in place of digits or signs 
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• สาระที่อางถึง คือ TM_Duration หนา 12,หัวขอ 5.2.3.7 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601 หนา 5, หัวขอ 9.11 

[Y] represents a digit used in the time element “year”; 
[M] represents a digit used in the time element “month”; 
[D] represents a digit used in the time element “day”; 
[w] represents a digit used in the time element “week”; 
[h] represents a digit used in the time element “hour”; 
[m] represents a digit used in the time element “minute”; 
[s] represents a digit used in the time element “second”; 
[n] represents digit(s), constituting a positive integer or zero; 
[_] represents a plus sign [+] if in combination with the following element a positive 

value or zero needs to be represented, or a minus sign [–] if in combination with the following 
element a negative value needs to be represented. In addition the following convention applies: 

When any of the characters representing a digit is underlined, it represents zero or more 
digits in the corresponding time element. The number of digits is to be determined by the 
interchanging partners. 
5.1.2 Characters used as designators 

[P] is used as time-interval (period) designator, preceding a data element which represents 
a given duration of a time-interval; 

[R] is used as recurring time-interval designator, preceding a data element which 
represents a given duration of one time-interval of a recurring time-interval or the total expression 
if there is no duration data element; 

[T] is used as time designator to indicate: 
- the start of the representation of local time if it is necessary or desirable to designate 

time of the day expressions as such, 
- the start of the representation of the time of the day in combined date and time of day 

expressions, 
- the start of the representation of the time-units for hour, minute or second in expressions 

of duration; 
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• สาระที่อางถึง คือ TM_Duration หนา 12,หัวขอ 5.2.3.7 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601 หนา 5, หัวขอ 9.11 

[W] is used as week designator, preceding a data element which represents the ordinal 
number of a calendar week within the year; 

[Z] is used as UTC designator, immediately (without space) following a data element 
expressing the time of the day in Coordinated Universal Time (UTC); 
In representations of duration (5.5.3.1), the following characters are also used as part of the 
representation when required: [Y] [M] [W] [D] [H] [M] [S] 

NOTE In these representations, [M] may be used to indicate “month” or “minute”, or 
both. 

• สาระที่อางถึง คือ Coordinated Universal Time (UTC) หนา 13, หัวขอ 5.2.3.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601 หนา 17, หัวขอ 5.3.3 

5.3.3 Coordinated Universal Time (UTC) 
To express the time of the day in Coordinated Universal Time, the representations 

specified in 5.3.1.1 through 5.3.1.3 shall be used, followed immediately, without spaces, by the 
UTC designator [Z]. The examples below are complete and reduced precision representations of 
the UTC time 20 minutes and 30 seconds past 23 hours:Basic format: hhmmss  
EXAMPLE 232030 
hhmm 2320 hh 23 
Extended format: hh:mm:ss  

EXAMPLE 23:20:30 hh:mm:ss 23:20 not applicable 

• สาระที่อางถึง คือ TM_IntervalLength หนา 13,หัวขอ 5.2.3.7 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 11404 หนา 3-7, หัวขอ 4.2 

หมายเหต:ุ ไมสามารถสืบคนได 
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• สาระที่อางถึง คือ Gregorian Calendar and 24 hour local or Coordinated Universal Time 
(UTC) หนา 16,หัวขอ 5.3.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 8601 หนา 17, หัวขอ 5.3.3 

5.3.3 Coordinated Universal Time (UTC) 
To express the time of the day in Coordinated Universal Time, the representations 

specified in 5.3.1.1 through 5.3.1.3 shall be used, followed immediately, without spaces, by the 
UTC designator [Z]. The examples below are complete and reduced precision representations of 
the UTC time 20 minutes and 30 seconds past 23 hours:Basic format: hhmmssZ  
EXAMPLE 232030Z 
hhmmZ 2320Z hhZ 23Z 
Extended format: hh:mm:ssZ  
EXAMPLE 23:20:30Z hh:mmZ 23:20Z not applicable 
3.11  Gregorian calendar 

calendar in general use; introduced in 1582 to define a year that more closely 
approximated the tropical year than the Julian calendar 

NOTE 1 The introduction of the Gregorian calendar included the cancellation of the 
accumulated inaccuracies of the Julian year. In the Gregorian calendar, a calendar year is either a 
common year or a leap year; each year is divided into 12 sequential months. 

NOTE 2 In this International Standard the term Gregorian Calendar is used to refer to the 
reference system described in 4.3.2.1. 

• สาระที่อางถึง คือ RS_Identifier หนา 17, รูปที่ 7, หัวขอ 5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19111 หนา 24-25, หวัขอ Annex B 

UML 
schema for describing 
Annex B 
(normative) 
B.1 UML schemas coordinate reference systems 
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• สาระที่อางถึง คือ data type หนา 17, รูปที่ 7, หัวขอ 5.3.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103 หนา 9, หัวขอ 6.5 

6.5 Data types 
6.5.1 General considerations 

The classes and templates (parameterized types) defined in this clause are those that are 
usually defined by the development environment's data definition language. Each of these types 
can be represented in a variety of logically equivalent forms. The ones presented here are not 
meant to restrict the usage of other equivalent forms native to the chosen development 
environment. ISO/EC 11404 presents an equivalent definition for most of the types and templates 
presented here. The basic data types have been grouped into three categories, as shown in Figure I: 

a) Primitive types: Fundamental types for representing values, examples are Character 
string, Integer, Boolean, Date, Time, etc. 

b) Implementation and collection types: Types for implementation and representation 
structures, examples are Names and Records, and types for representing multiple occurrences of 
other types, examples are Set, Bag and Sequence. 

c) Derived types: Measure types and units of measurement. 
The basic types are defined as abstract types, class name in italic, and appropriate representations 
will be defined by implementation and encoding mappings for the various subtypes. The 
repertoire of basic data types is described in 6.5.2 - 6.5.7 

• สาระที่อางถึง คือ one of those units of measure for time หนา 20, รูปที่ 9, หัวขอ 5.3.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 31-1 

หมายเหต:ุ ไมสามารถสืบคนได 

• สาระที่อางถึง คือ multiple of one of those units หนา 20, รูปที่ 9, หัวขอ 5.3.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 1000 

• หมายเหต:ุ ไมสามารถสืบคนได 
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• สาระที่อางถึง คือ data type หนา 21, หัวขอ 5.4.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103 หนา 2, หัวขอ 4.1.5 

4.1.5  data type  specification of a value domain with operations allowed on values in this domain 
EXAMPLE  Integer, Real, Boolean. String, Date and SG Point (conversion of data into a 

series of codes). 
NOTE  Data types include primitive predefined types and user-definable types. 

• สาระที่อางถึง คือ Time หนา 21, หัวขอ 5.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19103 หนา 28, หัวขอ 6.5.7.13 

6.5.7.13 Time 
Time is the designation of an instant on a selected time scale, astronomical or atomic. It is 

used in the sense of time of day. 

• สาระที่อางถึง คือ Gregorian calendar  หนา 23, หัวขอ 5.4.4.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO8601 หนา 6-7, หัวขอ 4.3.2.1 

4.3.2.1 The Gregorian calendar 
This International Standard uses the Gregorian calendar for the identification of calendar 

days. The Gregorian calendar provides a reference system consisting of a, potentially infinite, 
series of contiguous calendar years. Consecutive calendar years are identified by sequentially 
assigned year numbers. A reference point is used which assigns the year number 1875 to the 
calendar year in which the “Convention du mètre” was signed at Paris. The Gregorian calendar 
distinguishes common years with a duration of 365 calendar days and leap years with a duration 
of 366 calendar days. A leap year is a year whose year number is divisible by four an integral 
number of times. However, centennial years are not leap years unless they are divisible by four 
hundred an integral number of times. This International Standard allows the identification of 
calendar years by their year number for years both before and after the introduction of the 
Gregorian calendar. For the determination of calendar years and year numbers only the rules 
mentioned above are used. For the purposes of this International Standard these rules are referred 
to as the Gregorian calendar. The use of this calendar for dates preceding the introduction of the 
Gregorian calendar (i.e. before 1582) should only be done by agreement of the partners in  
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• สาระที่อางถึง คือ Gregorian calendar  หนา 23, หัวขอ 5.4.4.1 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO8601 หนา 6-7, หัวขอ 4.3.2.1 

information interchange. 
NOTE 1 In the prolaptic Gregorian calendar the calendar year [0000] is a leap year. 
NOTE 2 No dates shall be inserted or deleted when determining dates in the prolaptic 

Gregorian calendar (this may be necessary for the calculation of dates in the Julian calendar 
before 1582). Also note that the year numbers of years before the calendar year [0001] differ from 
the year numbers in the “BC/AD calendar system”, where the year “1 BC” is followed by the year 
“1 AD”. In the Gregorian calendar each year is divided in 12 sequential calendar months as 
indicated in Table 1. 

• สาระที่อางถึง คือ GF_FeatureType หนา 24 ภาพที่ 12, หัวขอ 5.5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 12, ภาพที่ 5 หัวขอ 7.3.4 

7.3.4  GF_FeatureType 
A feature is an abstraction of real-world phenomena. GF-FeatureType is a metaclass that 

is instantiated as classes that represent individual feature types. A certain feature type is the class 
for all instances of that feature type. The instances of a class that represents an individual feature 
type are feature instances. 

NOTE 1 Feature types are equivalent to classes and feature instances are equivalent to 
objects, in object-oriented modelling. 

NOTE 2 Annex 8 provides a table on the use of the term 'feature" name of the feature 
type. The name shall be unique within an application schema. TypeName is optional only for 
 GF-AssociationType. 

- LocalName  
identifier within a name space for a local object. Types defined in ISOrrS 19103, 

LocalName is a subtype of GenericName which is a component of the Namespace definition. This 
could be the target object of the GenericName, or a pointer to another NameSpace (with a new 
GenericName) one step closer to the target of the identifier. 
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• สาระที่อางถึง คือ feature catalogues หนา 24 หัวขอ 5.5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19110 หนา V, หัวขอ Introduction 

Introduction 
Geographic features are real world phenomena associated with a location relative to the 

Earth, about which data are collected. maintained, and disseminated. Feature catalogues defining 
the types of features, their operations, attributes, and associations represented in geographic data 
are indispensable to turning the data into usable information. Such feature catalogues promote the 
dissemination, sharing, and use of geographic data through providing a better understanding of the 
content and meaning of the data. Unless suppliers and users of geographic data have a shared 
understanding of the kinds of real world phenomena represented by the data, users will be unable 
to judge whether the data supplied are fit for their purpose. 

• สาระที่อางถึง คือ metadata elements หนา 24 หัวขอ 5.5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 3, หัวขอ 4.6 

4.6  metadata element  discrete unit of rnetadata 
NOTE 1 Metadata elements are unique within a metadata entity. 
NOTE 2 Equivaient to an attribute in UML terminology. 

• สาระที่อางถึง คือ <<Metaclass>> หนา 25, ภาพที่ 12, หัวขอ 5.5.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19115 หนา 7, หัวขอ 5.4  

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

• สาระที่อางถึง คือ Temporal rules  หนา 25, ภาพที่ 12, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 33, หัวขอ 8.6  

8.6 Temporal rules 
8.6.1 General temporal rules 
Rule: 

1) Any description of temporal aspects applied to geographic data shall be in 
accordance with the specifications given by IS0 19108. 
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• สาระที่อางถึง คือ Temporal rules  หนา 25, ภาพที่ 12, หัวขอ 5.5.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19109 หนา 33, หัวขอ 8.6  

NOTE It is possible to use Date, DateTime and Time, but this makes the attribute an 
instance of Thematic attribute type, not a Temporal attribute type, as there is no reference system 
connected to them. I 8.6.2 Temporal attributes I -Rules: 

1) A temporal characteristic of a feature type shall be defined as a temporal attribute, 
which is a subtype of feature attribute. 

2) The implementation of temporal attributes in UML shall follow the rules (see 8.2.5) for 
referencing standardized schemas. 

3) A temporal attribute may be represented in an application schema as an attribute of a 
UML CLASS that represents a feature (see 8.3.1). in which case the attribute shall take one of the 
temporal objects defined in the Temporal Schema (see IS0 19108) as the data type for its value. 

4) A temporal attribute shall be implemented as a UML class (i.e. subclass of a temporal 
object) when any of the following cases apply [see 8.3.1, Rule 511: 

- case 1: attributes have multiple components; 
- case 2: data types for attributes of temporal objects need to be restricted; 
- case 3: operations from the interfaces defined in IS0 19108 need to be referenced 

explicitly. 
5) A temporal attribute may be used as an attribute of an attribute (see 8.3.1), in which 

case the attribute shall be a subtype of one of the temporal objects defined in IS0 19 108. 
6) Valid temporal objects, which shall be applied, are given in Table 3. 

• สาระที่อางถึง คือ feature attribute หนา 26, ภาพที่ 13 หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19110 หนา 2 หัวขอ 4.3 

4.3  feature attribute  characteristic of a feature (4.1) 
EXAMPLE 1 A feature attribute named 'colour' may have an attribute value 'green' which 

belongs to the data type 'text'. 
EXAMPLE 2 A feature attribute named 'length' may have an attribute value '82,4 which 

belongs to the data type 'real' 
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• สาระที่อางถึง คือ feature attribute หนา 26, ภาพที่ 13 หัวขอ 5.5.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19110 หนา 2 หัวขอ 4.3 

NOTE A feature attribute has a name, a data type, and a value domain associated to it. A 
feature attribute for a feature instance also has an attribute value taken from the value domain. 

• สาระที่อางถึง คือ feature operations หนา 26 หัวขอ 5.5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19110 หนา 3, หัวขอ 4.5 

4.5  feature operation 
operation that every instance of a feature (4.1) type may perform 
EXAMPLE A feature operation upon a 'dam' is to raise the dam. The results of this 

operation are to raise the height of the 'dam' and the level of water in a 'reservoir'. 
NOTE Sometimes feature operations provide a basis for feature type definition. 

• สาระที่อางถึง คือ Coordinate reference system หนา 27, หัวขอ 5.5.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19111 หนา 2, หวัขอ 4.6 

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

• สาระที่อางถึง คือ feature association หนา 27,หัวขอ 5.5.4.2.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 3, หัวขอ 4.9 

4.9 feature association       
 relationship that links instances of one feature type with instances of the same or a 
different feature type 

• สาระที่อางถึง คือ spatial operations หนา 29 หัวขอ 5.5.4.2.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19107 หนา 1 หัวขอ 1 

1.Scope 
This International Standard specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics 
of  geographic features, and a set of spatial operations consistent with these schemas. It treats 
vector geometry and topology up to three dimensions. It defines standard spatial operations for  
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• สาระที่อางถึง คือ spatial operations หนา 29 หัวขอ 5.5.4.2.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO19107 หนา 1 หัวขอ 1 

use in access, query, management, processing, and data exchange of geographic information for 
spatial (geometric and topological) objects of up to three topological dimensions embedded in 
coordinate spaces of up to three axes 
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• สาระที่อางถึง คือ Conformance หนา 1, หัวขอ 2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19113 หนา 9, หัวขอ 6.1.6.7 

6.1.6.7 Data quality date 
 One data quality date shall be provided for each data quality measure in conformance 
with the requirements of IS0 19108's temporal schema. 

• สาระที่อางถึง คือ calendar หนา 2 หัวขอ 4.1.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 40, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

calendar 
 discrete temporal reference system that provides a basis for defining temporal position to 
a resolution of one day [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ day หนา 2 หัวขอ 4.1.4 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 44, หัวขอ Annex C Terms and definitions  

day 
 period having a duration nominally equivalent to the periodic time of the Earth's rotation 
around its axis [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ event หนา 3, หัวขอ 4.1.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 46, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

event 
 action which occurs at an instant [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ event หนา 3, หัวขอ 4.1.6 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19115-2 หนา 3, หัวขอ 4.10 

4.10 event  
 action which occurs at an instant [ISO 19108]  
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• สาระที่อางถึง คือ instant หนา 4 หัวขอ 4.1.17 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 50, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

instant 
 point representing position in time [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ Julian date หนา 4 หัวขอ 4.1.19 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 50, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

Julian date 
 Julian day number followed by the decimal fraction of the day elapsed since the 
preceding noon [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ Julian day number หนา 4, หัวขอ 4.1.20 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 50, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

Julian day number 
 number of days elapsed since Greenwich mean noon on 1 January 4713 BC, Julian 
proleptic calendar [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ life span หนา 4, หัวขอ 4.1.21 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 51, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

life span 
 period during which something exists [19108] 
NOTE Valid-time lifespan is the period during which an object exists in the modelled reality. 
Transaction-time lifespan is the period during which a database object is current in the database. 

• สาระที่อางถึง คือ month  หนา 4, หัวขอ 4.1.22 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 51, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

month 
 period approximately equal in duration to the periodic time of a lunar cycle [19108] 
NOTE The duration of a month is an integer number of days. The number of days in a month is 
determined by the rules of the particular calendar. 
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• สาระที่อางถึง คือ period  หนา 5, หัวขอ 4.1.27 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 52, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

period 
 one dimensional geometric primitive representing extent in time and bounded by two 
different temporal positions [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ periodic time  หนา 5, หัวขอ 4.1.28 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 52, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

periodic time 
 duration of one cycle [19108] [Adapted from ISO 31-2:1992] 

• สาระที่อางถึง คือ temporal position  หนา 5, หัวขอ 4.1.34 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 56, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

temporal position 
 location relative to a temporal reference system [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ temporal reference system หนา 6, หัวขอ 4.1.35 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 56, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

temporal reference system 
 reference system against which time is measured [19108, 19115] 

• สาระที่อางถึง คือ transaction time หนา 6, หัวขอ 4.1.38 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 57, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

transaction time 
 time when a fact is current in a database and may be retrieved [19108] 

• สาระที่อางถึง คือ valid time หนา 6, หัวขอ 4.1.39 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19129 หนา 57, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

valid time 
 time when a fact is true in the abstracted reality [19108] [Jensen et al. (1994)] 
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• สาระที่อางถึง คือ temporal reference system หนา 6, หัวขอ 4.1.3.5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19139 หนา 52, หัวขอ 9.5.3 ภาพที่ 49-50 

9.5.3 temporalObjects.xsd 
 This schema contains the XML implementation of TM-Object, TM-Primitive and TM-
PeriodDuration. The encoding of these classes is mapped to IS0 19136 temporal types and W3C 
built-in types. illustrates the mapping to the IS0 191 36 types. Figure 50 illustrates the mapping to 
the W3C built-in types. 

• สาระที่อางถึง คือ temporal หนา 6, หัวขอ 5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19116 หนา 30, หัวขอ 8.3.5.4 

8.3.5.4 Geographic processing services - temporal 
 The following is a non-exhaustive listing of geographic processing services - temporal. 
 - Change detection services: Service to find differences between two data sets that 
represent the same geographical area at different times; 
 - Temporal reference system transformation service: Service to change the values of 
temporal instances from one temporal reference system to another temporal reference system. IS0 
19108 is relevant to temporal reference systems. Using the terminology of IS019108, a temporal 
reference system transformation service replaces the TM-Position value of a given TM-Instant 
with an equivalent TM-Position value associated with a different temporal reference system; 
 - Subsetting service: Service that extracts data from an input in a continuous interval 
based on temporal position values; 
 - Sampling service: Service that extracts data from an input using a consistent samplmg 
scheme based on temporal position values; 
 - Temporal proximity analysis service: Service that, given a temporal interval or event, 
find all objects with a given set of attributes that are located within a user-specified interval from 
the interval or event. 
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• สาระที่อางถึง คือ Temporal schema หนา 6, หัวขอ 5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19120 หนา 21, หัวขอ Annex D 

Annex D 
(informative) 
IS0 1 91 08, Geographic information - Temporal schema 
D.l Summary of functional standards characteristics 
 DIGEST treats time as an attribute. S-57 and GDF model the time domain. S-57 in 
particular models time-varying objects (such as tides). For all three functional standards to be 
fully harmonized with the IS0 19100 series, IS0 19108 may have to support both methods of 
dealing with time. Both S-57 and GDF utilize temporal information to perform incremental 
updates of in-service data products. 
D.2 Key issues to be addressed 
 Modules required to ensure that time is available as an attribute and that time modelled as 
a dimension will support functions such as tides. Specific issues to be considered by the IS0 191 
08 team:  
 - linear time;  
 - cyclical time (tides, seasons); 
 - indirect temporal measurement; 
 - considering time as a dimension suggests the existence of higher levels of topology, 
with all the overheads that this implies. 

• สาระที่อางถึง คือ geographic information หนา 6, หวัขอ 5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 30, หวัขอ 9.5.3  

9.5.3 Extension of service types for geographic information 
 - This subclause describes how the six service classes identified above may be extended 
to define classes of geographic information services. Standards in the IS0 19100 series that 
address these specializations are identified. 
 - Geographic lnformation Model lnformation Management Services. The specialization of 
this class of services focuses on management and administration of geographic information, 
including conceptual schemas and data. Specific services within this class are identified in  
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• สาระที่อางถึง คือ geographic information หนา 6, หวัขอ 5 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 30, หวัขอ 9.5.3  

IS0 19119. These services are based on the content of those standards in the IS0 19100 series that 
standardize the structure of geographic information and the procedures for its administration, 
including: IS0 19107, IS0 19108, IS0 19109, IS0 19110,IS0 191 11, IS0 191 12, IS0 19113, IS0 
191 14 and IS0 191 15. Examples of such services are a query and update service for access and 
manipulation of geographic information and a catalogue service for management of feature 
catalogues. 

• สาระที่อางถึง คือ temporal reference system หนา 6, หัวขอ 5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19131 หนา 10, หัวขอ Annex C Terms and definitions 

11 Reference systems 
 The data product specification shall include information that defines the reference 
systems used in the data product. This shall include the following: 
 - the spatial reference system; 
 - the temporal reference system. 
 The spatial reference system used may be either a coordinate reference system, as defined 
in IS0 191 1 1, or a spatial reference system using geographic identifiers, as defined in IS0 191 
12. The temporal reference system shall be as defined in IS0 19108. In either case, the reference 
system shall be identified by a reference system identifier. A formal definition for reference 
system information is given in E.3, which provides a UML model and the corresponding data 
definitions. 

• สาระที่อางถึง คือ Time หนา 7, หัวขอ 5.2.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103 หนา 15, หัวขอ 6.5.2.9 

6.5.2.9 Time 
 A time is given by an hour, minute and second. Figure 5 shows the Time type. Character 
encoding of a time is a string that follows the IS0 8601 format. Time zone according to UTC is 
optional. Encoding is further discussed in IS0 191 18 and IS0 19136. Principles for date and time 
are further discussed in IS0 19108. EXAMPLE 183059 or 18:30:59+01:00. 
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• สาระที่อางถึง คือ temporal primitive หนา 8, หัวขอ 5.2.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 62, หวัขอ C.4 

4) An instance of GF-TemporalAssociationType (subtype of GF-AssociationType) shall be 
implemented as an ATTRIBUTE referencing a temporal primitive defined in the temporal schema 
(IS0 19108) or it shall be implemented in the same way as an instance of GF-AssociationType 
described above. 

• สาระที่อางถึง คือ TM_GeometricPrimitives หนา 8, หวัขอ 5.2.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19123 หนา 8, หัวขอ 5.1.2 

5.1.2 Domain of a coverage 
 A coverage domain is a set of geometric objects described in terms of direct positions. It 
may be extended to all of the direct positions within the convex hull of that set of geometric 
objects. The direct positions are associated with a spatial or temporal coordinate reference system. 
Commonly used domains include point sets, grids, collections of closed rectangles, and other 
collections of geometric objects. The geometric objects may exhaustively partition the domain, 
and thereby form a tessellation such as a grid or a TIN. Point sets and other sets of non-
conterminous geometric objects do not form tessellations. Coverage subtypes may be defined in 
terms of their domains. Coverage domains differ in both the coordinate dimension of the space in 
which they exist and in the topological dimension of the geometric objects they contain. Clearly, 
the geometric objects that make up a domain cannot have a topological dimension greater than the 
coordinate dimension of the domain. A domain of coordinate dimension 3 may be composed of 
points, curves, surfaces, or solids, while a domain of coordinate dimension 2 may be composed 
only of points, curves or surfaces. ISO 19107:2003 defines a number of geometric objects 
(subtypes of the UML class GM_Object) to be used for the description of features. Many of these 
geometric objects can be used to define domains for coverages, in addition, ISO 19108:2002 
defines M_GeometricPrimitives that may also be used to define domains of coverages. Generally, 
the geometric objects that make up the domain of a coverage are disjoint, but this International 
Standard does allow a coverage domain to contain overlapping geometric objects. 
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• สาระที่อางถึง คือ Temporal geometric primitives หนา 8, หัวขอ 5.2.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19115 หนา 91-92, หัวขอ B.4.5 

B.4.5  Period Duration and temporal primitive information 
 TM-Period Duration: duration of a period as specified by IS0 8601. This class is fully 
documented in IS0 19108. 
 TM-Primitive: an abstract class representing a non-decomposed element of geometry or 
topology. This class is fully documented in IS0 19108. 

• สาระที่อางถึง คือ Gregorian calendar and time in UTC.หนา 16, หัวขอ 5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19106 หนา 19, ภาพที่ B.6 หัวขอ B.4 

B.4 Example of a profile of multiple base standards 
 This example complies with conformance class 1. A more complex situation arises when 
a profile selects a subset from more than one of the standards from the geographic information 
standards. An example is illustrated in Figure 6.6. In this case, a position is described in space and 
time. The geometric position is defined by IS0 19107, the elements for describing the spatial 
referencing system are defined by IS0 191 11 and the instant in time is defined as an attribute by 
The following example makes use of elements from three IS0 geographic information base 
standards to define a position in space and time. This is a profile for describing the spatial and 
temporal positions of point objects. Spatial position is described by coordinates referenced to a 
geodetic coordinate reference system. Temporal position is described as a date in the Gregorian 
calendar and time in UTC. The profile does not specify operations for any of the objects included. 
It conforms to IS0 19107, IS0 19108, and IS0 19111. 
From IS0 19108:2003 
TM-Instant (5.2.3.2) 
position 
TM-Position (5.4.3) 
Indeterminate position 
TM-CalDate (5.4.4.1) 
calendarEraName 
calDate 
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• สาระที่อางถึง คือ Gregorian calendar and time in UTC.หนา 16, หัวขอ 5.3 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19106 หนา 19, ภาพที่ B.6 หัวขอ B.4 

TM-ClockTime (5.4.4.2) 
clkTime 
TM-DateAndTirne (5.4.4.3) 

• สาระที่อางถึง คือ catalogue หนา 16, หวัขอ 5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 49, หวัขอ 8.8.1 

8.8.1 Introduction 
 A feature catalogue is a repository that describes real-world phenomena of significance to 
a particular universe of discourse. A feature cataloguing methodology provides the details about 
the organization of the data that represents these phenomena in categories, so that the resulting 
information is as unambiguous,comprehensible and useful as possible. 
 NOTE  The feature catalogue provides the definition of geographic features at the type 
level, not the f representation of individual instances of each type. Therefore, it excludes spatial 
referencing, temporatlh ree freerceonrcdiinngg, aanndd portrayal parameters (see also IS0 19107, 
IS0 19108 and IS0 19117). It also exdudes datacapture criteria for featureinstances. 

• สาระที่อางถึง คือ temporalReferenceSystem หนา 16, หัวขอ 5.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19116 หนา 22, หัวขอ 7.4.2 

temporalReferenceSystem TM-Referencesystem - Temporal reference system in use: 
The temporal reference system shall be defined in accordance with the specifications of IS0 
19108. 

• สาระที่อางถึง คือ DateTime หนา 19, หัวขอ 5.3.3 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19103 หนา 15, หัวขอ 6.5.2.10 

6.5.2.10 DateTime 
 A DateTime is a combination of a date and a time type. Figure 5 shows the DateTime 
type. Character encoding of a DateTime shall follow IS0 8601. Encoding is further discussed in 
IS0 191 18 and IS0 19136.Principles for date and time are further discussed in IS0 19108. 
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•  สาระที่อางถึง คือ Date หนา 21, หัวขอ 5.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19144-2 หนา 1, หัวขอ 2.2 a  

6.5.2.8 Date 
 A date gives values for year, month and day. Figure 5 shows the Date type. Character 
encoding of a date is a string that shall follow the format for date specified in IS0 8601. Encoding 
is further discussed in IS0 191 18 and IS0 191 36. Principles for date and time are further 
discussed in IS0 191 08. 
 EXAMPLE 1998-09-18. 

• สาระที่อางถึง คือ position หนา 21, หัวขอ 5.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 10, หวัขอ 6.4.3  

Spatial objects and position can be related to more abstract concepts that may require 
standardization to ensure interoperability among computing systems. These concepts are directly 
related to IS0 19107,ISO 19108, IS0 19111 and IS0 19112. 

• สาระที่อางถึง คือ position หนา 21, หัวขอ 5.4.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19101 หนา 19, หวัขอ 8.6.3 

8.6.3 Spatial objects and position 
 Spatial objects and position can be related to more abstract concepts that may require 
standardization to ensure interoperability among computing systems. These concepts directly 
relate to IS0 19107, IS0 19108, IS0 19111 and IS0 191 12. 

• สาระที่อางถึง คือ Temporal rules หนา 24, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 33-34, หัวขอ 8.6 

8.6 Temporal rules 
I 8.6.1 General temporal rules 
I -Rule: 
1) Any description of temporal aspects applied to geographic data shall be in accordance with the 
specifications given by IS0 19108. 
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• สาระที่อางถึง คือ Temporal rules หนา 24, หัวขอ 5.5.2 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 33-34, หัวขอ 8.6 

 NOTE It is possible to use Date, DateTime and Time, but this makes the attribute an 
instance of Thematic attribute type, not a Temporal attribute type, as there is no reference system 
connected to them. I8.6.2 Temporal attributes 
Rules: 
 1) A temporal characteristic of a feature type shall be defined as a temporal attribute, 
which is a subtype of feature attribute 
 2) The implementation of temporal attributes in UML shall follow the rules (see 8.2.5) for 
referencing standardized schemas. A temporal attribute may be represented in an application 
schema as an attribute of a UML CLASS that represents a feature (see 8.3.1). in which case the 
attribute shall take one of the temporal objects defined in the Temporal Schema (see IS0 19108) 
as the data type for its value. 
 4) A temporal attribute shall be implemented as a UML class (i.e. subclass of a temporal 
object) when any of the following cases apply [see 8.3.1, Rule 511: 
 - case 1: attributes have multiple components;  
 case 2: data types for attributes of temporal objects need to be restricted;. 
 - case 3: operations from the interfaces defined in IS0 19108 need to be referenced 
explicitly. 
 5) A temporal attribute may be used as an attribute of an attribute (see 8.3.1), in which 
case the attribute shall be a subtype of one of the temporal objects defined in IS0 19 108. 
 6) Valid temporal objects, which shall be applied, are given in Table 3 

• สาระที่อางถึง คือ GF-TemporalAttributeType หนา 25, หัวขอ 5.5.2  
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 17, หวัขอ 7.4.4  

7.4.4 GF-TemporalAttributeType 
GF-TemporalAttributeType represents a temporal attribute, which shall be used as the time 
reference characteristic of a feature. A temporal attribute type shall have a TM-Object as  
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• สาระที่อางถึง คือ GF-TemporalAttributeType หนา 25, หัวขอ 5.5.2 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 17, หวัขอ 7.4.4  

value type. The structure of TM-Object is defined in the Temporal Schema described in IS0 
19108. 

• สาระที่อางถึง คือ Simple temporal associations หนา 35, หัวขอฺ B.2.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 36-37, หัวขอ 8.6.3.2 

8.6.3.2 Simple temporal associations 
 A simple temporal association can be derived by applying the operations defined for 
interfaces of TM-Primitives in IS0 19108 to the temporal geometric primitives used as data types 
for temporal attributes. 
 EXAMPLE 1 An application schema might define a UML class to represent the feature 
type Building, which has an attribute dateofconstruction that takes a TM-Instant as its data type. 
Building A was constructed in 1950 and building B was constructed in 1970. If the operation TM-
0rder.relativePosition is applied to the TM-Instant that is the value for dateOfConstruction of 
building A with the TM-Instant that is the value for dateOfConstruction of building B as an input 
parameter, it will return the value 'before". If the operation TM-separation.distance is applied in 
the same way, it will return the value '20 years". 

• สาระที่อางถึง คือ Feature succession หนา 36, หัวขอ B.2.1 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 37, หวัขอ 8.6.3.3 

8.6.3.3 Feature succession 
 Feature succession is a sequence of changes over time involving the replacement of one 
or more feature instances by other feature instances. There are three types of feature succession: 
feature substitution, feature division, and feature fusion. Feature substitution is the replacement of 
one feature instance by another feature instance. It establishes a one-to-one relationship between 
two feature instances. Feature division occurs when a single feature instance separates into two or 
more feature instances. It establishes a one-to-many relationship between feature instances. 
Feature fusion occurs when two or more feature instances merge into a single feature instance. It 
establishes a many-to-one relationship between feature instances. Combinations of these types are 
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• สาระที่อางถึง คือ Feature succession หนา 36, หัวขอ B.2.1 (ตอ) 
ISO ที่อางถึง คือ ISO 19109 หนา 37, หวัขอ 8.6.3.3 

 possible. There are both spatial and temporal aspects to feature succession, in that the features in 
the relationship occupy the same spatial location, at different times and in a particular order. 
Servicestation 
 Feature succession relationships may. be derived from the spatial and temporal attributes 
of the features. However, this requires every feature type to have a temporal attribute that 
identifies the period for which the feature exists. The feature succession can be derived by 
identifying those features that share spatial primitives, and then determining the TM-
RelativePositions of their periods of existence. Feature succession is not always type-dependent. 
That is, the type of a feature instance is not always a predictor of the type of the feature instance 
that replaces it. Feature succession can be modelled at the generic feature level, but not always at 
the feature type level. 
 1 Feature associations of the feature succession type may be instantiated in an application 
schema as UML associations between feature type classes. 
 2) Feature associations of the feature succession type may be instantiated in an 
application schema as self referent associations of a generic feature class. 
 3) The names, roles, and multiplicities shall be appropriate for the type of feature 
succession. 
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แบบสมัภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา 
โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภมิูสารสนเทศ ISO/TC211 

ISO 19108: Temporal schema 

แบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลานี้ ใชเพื่อสัมภาษณ/สํารวจการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงเวลาของหนวยงานหลักตางๆ ภายในประเทศไทยที่ทําหนาที่ผลิตขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรที่มีเชิงอรรถดานเวลากํากับอยูอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของหนวยงานนั้นๆ 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ/สํารวจ เพื่อใหทราบวาหนวยงานตางๆ มีการจัดทําฐานขอมูล 
เชิงเวลาตาม ISO 19108 มาใชงานหรือไม อยางไร หรือมีการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลาที่ใชงานอยูใน
ปจจุบันอยางไร นอกจากนี้ แบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลายังครอบคลุมถึงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของนักวิชาการผูจัดทําหรือผูดูแลระบบขอมูล เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย และ
ความเปนไปไดในการนํามาตรฐาน ISO 19108 มาใชกับหนวยงาน ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะ
เผชิญ ตลอดจนขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางแกไข และการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
 การตอบแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลาจะไมมีผลเสียใดๆ ตอตัวทาน
หรือหนวยงานของทาน เนื่องจากรายงานผลการศึกษาจะไมมีการระบุรายบุคคลหรือหนวยงาน แต
จะนําเสนอเปนภาพรวมเชิงสรางสรรค สําหรับวงการภูมิสารสนเทศ  สําหรับหนวยงาน
ภายในประเทศจะมีผูรวมวิจัยของโครงการมาดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจ
รวมกันในกรอบของ ISO 19108 และกรอบการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงาน 

แบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลาฉบับนีแ้บงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา 
ตอนที่ 2 มาตรฐานผังเคารางเชิงเวลา 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการนํา ISO 19108 ไปใชงาน 
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แบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา 
มาตรฐานผงัเคารางเชงิเวลา 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา 

1)  ช่ือหนวยงาน          
            

2)  ตําแหนงของผูตอบแบบสัมภาษณ/สํารวจการจัดทําฐานขอมูลเชิงเวลา (มีมากกวา 1 ตําแหนงได)
           
           
            

3)  หนาทีห่ลักที่ทําอยูเปนประจํา        
           
            

4)  ประสบการณเกีย่วกับการทํางานดานภมูิสารสนเทศ     ป 

5)  เคยมีสวนเกี่ยวของกับโครงการศึกษาเบือ้งตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของ สทอภ. หรือไม 
อยางไร           
            

6)  ความคิดเหน็สวนตวัที่มีตอโครงการนี้       
           
           
            

7)  เทาที่ทานทราบหนวยงานของทานมีแนวโนม หรือนโยบายทีพ่รอมจะเปดรับมาตรฐานผังเคา 
รางเชิงเวลาตาม ISO 19108 มาปรับใชกับหนวยงานของทาน หรือไม    
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ตอนที่ 2 มาตรฐานผงัเคารางเชิงเวลา 
โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยใสเคร่ืองหมาย     

1.  มี    ไมมี  ผังเคารางเชิงเวลาที่มีโครงสรางที่เปนมาตรฐานตาม ISO 19108  (สรุป
โดยผูสัมภาษณ)          
          
           

2. ผังเคารางเชิงเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน คือ (เปนอยางไร)     
          
          
          
           
อางอิงมาจากผังเคารางเชิงเวลาของใคร (หรือจัดทําขึ้นเองภายในหนวยงาน)   
          
           

3. รูปแบบโครงสรางของผังเคารางเชิงเวลา  
a. รูปแบบโครงสรางของผังเคาราง   

 ผังเคารางที่ใช UML ออกแบบ 
 ผังเคารางที่ไมใช UML ออกแบบ 

b. แพคเกจของผังเคารางเชิงเวลา   
 แพคเกจวัตถุเชิงเวลา (Temporal Objects)  
 แพคเกจระบบอางอิงเชิงเวลา (Temporal Reference System) 

  มีทั้ง 2 แพคเกจ  
 (หมายเหตุ: คุณสมบัติของวัตถุเชิงเวลา (temporal object) เปนคุณสมบัติประจํา
ของวัตถุเชิงพื้นที่ของ    ซ่ึงอยูในรูป point/ line /polygon) 
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4. มิติของเวลา  
a. ผังเคารางเชิงเวลาที่ใชอยู   

 มีรูปทรงเรขาคณิต (geometry) 
 ไมมีรูปทรงเรขาคณิต  

 มีโทโปโลยี (topology) 
 ไมมีโทโปโลย ี

 

b. การอางอิงของจุดตําแหนงเวลา 
 มีการระบุระบบอางอิงเชิงเวลาที่อางถึง ซ่ึงคือ     
 ไมมีการระบุระบบอางอิงเชิงเวลาที่อางถึง 

 

c. สเกล (scale) การวัดเวลา 
 สเกลเชิงลําดับ (ordinal) 
 สเกลแบบชวง (interval) 

 มีทั้งสองอยาง 

d. วัตถุเชิงเวลา (Temporal objects) ที่มีการใชอยูนั้น มีการจําแนกแบบเดียวกับผังเคา
รางนี้หรือไม 

 มี 
 ไมมี 
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e. ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitives) ของขอมูลใน
หนวยงาน 
1) ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตในมิติเชิงเวลา (Temporal geometric primitive) เปน

แบบใด 
 จุดเวลา (instant) 
 คาบเวลา (period) 
 มีทั้งสองอยาง 

2) คลาสปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตในมิติเชิงเวลา (Temporal geometric primitive 
classes) มีผังเคารางแบบนี้หรือไม 

 มี 
 ไมมี 
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3) คาบเวลา (period) มีการอางอิงถึงจุดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่ระบุชัดเจนหรือไม 
 มี ยกตัวอยาง        

  
 ไมมี 

4) มีการเปรียบเทียบระหวางปฐมฐานรูปทรง เรขาคณิตเชิง เวลาหรือไม 
(TM_Order) (มีการบอกวาแตละเหตุการณเกิดกอน เกิดหลัง หรือเกิดพรอมกัน 
ฯลฯ หรือไม) 

 มี  
 ไมมี (ขามไปตอบขอ xx) 

5) การเปรียบเทียบระหวางปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตเชิงเวลา มีรูปแบบ 4 รูปแบบ
นี้หรือไม 

 ถา TM_Primitive ของทั้งสองเหตุการณเปน TM_Instant   
 ถา TM_Primitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Period และอีกเหตุการณหนึ่ง
เปน TM_Instant  

 ถา TM_Primitive ของเหตุการณนี้เปน TM_Instant และอีกเหตุการณหนึ่ง
เปน TM_Period 

 ถาทั้ง TM_Primitive ของทั้งสองเหตุการณเปน TM_Periods  

6) ขอมูลลักษณะประจําดานเวลาในฐานขอมูลสามารถนํามาคํานวณหาความ
ยาวนานและระยะหางของเวลา (TM_Separation) ไดหรือไม 

 การคํานวณความยาวนาน (length) 
 การคํานวณระยะหาง (distance) 
 มีทั้งสองอยาง 

f. ปฐมฐานเชิงโทโปโลยี (Temporal topological objects) 
1) วัตถุที่มีปฐมฐานเชิงโทโปโลยี (Temporal geometric primitive) เปนแบบใด 

 โหนด (node) ยกตัวอยาง (edge ที่มา connect อยูกับโหนด)  
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 เสนขอบ (Edge) ยกตัวอยาง (edge มี start and end nodes)   
          

2) ขอมูลเชิงเวลาสามารถสรางเปนกลุมสิ่งซับซอนเชิงโทโปโลยี (ชุดปฐมฐาน
เชิงโทโปโลยีที่เชื่อมตอกัน) ไดหรือไม 

 ได  ยกตัวอยาง        
 ไมได 

5. ขอมูลเชิงเวลาที่ใช ใชระบบอางอิงเชิงเวลาแบบใด     
           

6. จุดตําแหนงเชิงเวลาที่ใชในฐานขอมูลเปนแบบใด 
 TM_Coordinate 

 JulianDate 
 อ่ืนๆ ระบุ         

 TM_OrdinalPosition 

 TM_OrdinalEra 

 Geologic time scale 

 อ่ืนๆ ระบุ         
 TM_Caldate 
 TM_ClockTime 
 TM_DateAndTime 

7. เวลาและองคประกอบของสารสนเทศภูมิศาสตร (Time and components of geographic 
information) 

a. คุณลักษณะเชิงเวลาขององคประกอบสารสนเทศภูมิศาสตรมีลักษณะเปนรูปแบบใด 
 ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณ 

 แบบเหตุการณ (Event) 
 แบบสถานะ (State) 

 การปฏิบัติการเชิงเวลาของรูปลักษณ 
 แบบมีการระบุฟงกชัน (กระบวนการทํางาน) (ตัวอยางเชน มีการ

คํานวณคาทางสถิติ) 
 แบบไมมีการระบุฟงกชัน (กระบวนการทํางาน) 
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 เวลาที่กํากับคุณลักษณะการอยูรวมกันของรูปลักษณ  
 ไมมี 

b. การอยูรวมกันของขอมูลเชิงเวลาของรูปลักษณมีการกําหนดชนิดของการอยู
รวมกันหรือไม 

 การอยูรวมกันแบบสามัญ (simple) 
 การอยูรวมกันเชิงเวลารูปลักษณและการสืบตอ (succession) 

   การแบงแยก (substitution)  
   การแทนที่ (division) 
   การหลวมรวม (fusion) 

c. ขอมูล metadata เกี่ยวกับขอมูลเชิงเวลา มีหรือไม   
 มี (รวบรวมเพื่อนําเสนอ)  
 ไมมี 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการนํา ISO 19108 ไปใชงาน 

ถาทาง สทอภ. มีโครงการสนับสนุนใหมีการนําเอา ISO 19108 ไปใชงานในหนวยงานของ
ทาน ควรจะดําเนินการอยางไร (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1) ทานเห็นวามีประโยชนหรือไม     มี    ไมมี 
2) ถาเห็นสมควร ควรจะดําเนินการอยางไร 

 ส่ือส่ิงพิมพเกี่ยวกับเอกสารมาตรฐาน 
 ส่ือออนไลนเกี่ยวกับเอกสารมาตรฐาน 
 จัดฝกอบรมโดย สทอภ. 
 สนับสนุนงบประมาณใหทํางานศึกษาเฉพาะทาง 
 ทําความตกลงรวมมือดําเนินการระหวางหนวยงาน 
 จัดตั้งทีมที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาเฉพาะดานที่
เกี่ยวของกับ ISO 19108 

 ควรมีโครงการรณรงคเพื่อเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับ ISO 19108 ใหแพรหลายไป
ยังเจาหนาที่ทุกระดับขององคกรที่เกี่ยวของ 

 ควรเพิ่มรายวิชาดาน ISO 19108 ในหลักสูตรภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 

 การสนับสนุนการนํา ISO 19108 ควรใหโบนัสหรือรางวัล 
 ใหมีการบังคับใช ISO 19108 ในบางกิจกรรม เชน การดําเนินโครงการสําหรับ
หนวยงานของรัฐ 

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

 อภิธานศัพทในภาคผนวกนี้ รวบรวมจากคําจํากัดความตามที่มาตรฐาน ISO19108 ระบุ

ผนวกกับคําศัพทตางๆ ที่พบ โดยนําเสนอในรูปตารางคําศัพทภาษาอังกฤษ คําแปลและคําอธิบายใน

ภาษาไทย คําอธิบายไดจากการถอดความภาษาอังกฤษของคําศัพทนั้นที่ปรากฏใน ISO/TC211 

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

จะใชการเรียบเรียงจากความหมายที่ควรจะเปนของคําศัพทนั้น 

ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

1 application การประยกุต การจัดการและการดําเนินการของขอมูลในการ
สนับสนุนความตองการของผูใช 

2 application 
schema 

ผังเคารางการ
ประยุกต 

ผังเคารางแนวคิดสําหรับความตองการขอมูลโดยการ
ประยุกตตั้งแตหนึ่งจนถึงไมจํากัดความตองการ 

3 association 
<UML> 

การอยูรวมกัน ความสัมพันธทางภาษาระหวางคลาสสองคลาสหรือ
มากกวานั้นทีร่ะบุเปนการจาํเพาะถึงการเชื่อมโยง
ทามกลางกลุมกรณีตวัอยาง 

4 attribute ขอมูลลักษณะ
ประจํา 

ขอมูลลักษณะประจําของรูปลักษณภูมิศาสตร 

5 attribute 
<UML> 

ขอมูลลักษณะ
ประจํา 

พิสัยของคาแสดงคุณลักษณะซึ่งปรากฏอยูในกรณี
ตัวอยางของคลาส 

6 calendar ปฏิทิน ระบบอางอิงเชิงเวลาที่มีการแยกยอยในเชงิเวลาที่ให
พื้นฐานสําหรับการกําหนดตําแหนงเชิงเวลาใน
รายละเอียดแยกชัดระดบัหนึง่วัน 

7 calendar era ปฏิทินศักราช การตอเนื่องของชวงเวลาประเภทหนึ่งทีใ่ชในปฏิทิน, ถูก
นับจํานวนเริ่มจากเหตุการณที่มีการระบุถึง 

8 cardinality 
<UML> 

จํานวนสมาชิก
สัมพันธ 

จํานวนองคประกอบ(สมาชิก)ภายในหนึ่งชดุขอมูล 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

9 class 
<UML> 

คลาส แบบพิมพของชุดวัตถุที่มีการใชขอมูลลักษณะประจํา, 
การปฏิบัติการ, วิธีการ, ความสัมพันธ, และภาษาแสดง
ความหมายรวมกัน 

10 Coordinated 
Universal 
Time (UTC) 

พิกัดเวลา
สากล 

มาตรวัดเชิงเวลาที่รักษาโดย the Bureau International des 
Poids et Mesures (International Bureau of Weights and 
Measures) และ the International Earth Rotation Service 
(IERS) รูปแบบพื้นฐานของการกระจายของความถี่และ
เวลามาตรฐาน 

11 data element องคประกอบ
ขอมูล 

หนวยของขอมูลแสดงใจความเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
แบงแยกยอยตอไปไมได 

12 data set ชุดขอมูล ชุดรวบรวมขอมูลที่สามารถระบุลักษณะเฉพาะของ
ตัวเองได 

13 day วัน ชวงเวลาที่มีระยะเวลานามบัญญัติเทาๆ กัน ซ่ึงเปน
ชวงเวลาของการหมุนรอบตัวเองของโลก 

14 domain ขอบเขตชั้น
ขอมูล 

ชุดวัตถุในขอบเขตที่ถูกนิยามไวแลว 

15 edge เสนขอบ ปฐมภูมิเชิงโทโปโลยี แบบ 1 มิติ 

16 event เหตุการณ การกระทําที่เกิดขึ้นทันท ี

17 feature รูปลักษณ ภาวะนามธรรมของสิ่งปรากฏในโลกจริง 

18 feature 
association 

การอยูรวมกัน
ของรูปลักษณ 

การอยูรวมกันของรูปลักษณอาจปรากฏเปนแบบประเภท 
(type) หรือกรณีตัวอยาง (instance) จะใชเปนอยางใด
อยางหนึ่งตามที่หมายถึงเทานั้น 

19 feature 
attribute 

ขอมูลลักษณะ
ประจําของ
รูปลักษณ 

คุณลักษณะประจําของรูปลักษณ 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

20 feature 
division 

การแบงตัว
รูปลักษณ 

การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึง
รูปลักษณหนึ่งที่มีอยูกอนถูกแทนที่ดวยสองกรณีตวัอยาง
ของรูปลักษณหรือมากกวานัน้ที่เปนรูปลักษณประเภท
เดียวกันแตไมเหมือนเดิม 

21 feature 
fusion 

การหลอม
รวมรูปลักษณ 

การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึงมีสอง
กรณีตวัอยางหรือมากกวาของรูปลักษณประเภทหนึ่งอยู
กอนแลวและถูกแทนที่ดวยกรณีตวัอยางเดียวโดดๆ ของ
รูปลักษณที่เปนประเภทเดยีวกัน 

22 feature 
operation 

การปฏิบัติการ
รูปลักษณ 

การปฏิบัติการซึ่งทุกๆกรณีตวัอยางของรูปลักษณชนดิ
หนึ่งๆ จะกระทํา 

23 feature 
substitution 

การแทนที่
รูปลักษณ 

การสืบตอของรูปลักษณ (feature succession) ที่ซ่ึงหนึ่ง
กรณีตวัอยางของรูปลักษณถูกแทนทีด่วยอีกหนึ่งกรณี
ตัวอยางของรปูลักษณที่เปนรูปลักษณประเภทเดยีวกัน
หรือตางกันกไ็ด 

24 feature 
succession 

การสืบตอ
รูปลักษณ 

การแทนที่ของหนึ่งกรณีตัวอยางของรูปลักษณหรือ
มากกวา ดวยกรณีตัวอยางของรูปลักษณอ่ืนๆ เชนนี้แสดง
วากรณตีัวอยางของรูปลักษณแรกจะไมคงอยู 

25 function ฟงกชัน กฎเกณฑที่อยูรวมกับแตละองคประกอบจากขอบเขต
หนึ่ง (แหลงทีม่าหรือขอบเขตของฟงกชัน) ไปสู
องคประกอบหนึ่งเดยีวในขอบเขตอื่น (เปาหมาย 
ขอบเขตรวมกนั หรือพิสัยขอมูลลักษณะประจํา) 

26 geographic 
information 

สารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏอยูโดยนัยหรืออยูโดยชัด
แจงซึ่งกํากับดวยตําแหนงโลก 

27 geometric 
primitive 

ปฐมฐาน
รูปทรง
เรขาคณิต 

วัตถุแสดงเปนอยางเดยีว มีการเชื่อมตอ มีลักษณะ
เหมือนกนัของเวลา 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

28 Gregorian 
calendar 

ปฏิทินเกรกอ
เรียน 

ปฏิทินที่มีการใชโดยทัว่ไป เร่ิมนํามาใชคร้ังแรกในป 
1582 ในการกาํหนดปที่มกีารคํานวณทีใ่กลเคียง the 
tropical year มากกวาปฏิทินจูเลียน 

29 identifier ลําดับอักษร
ระบุ 

ลําดับอักษรทีไ่มจําเปนตองมีความหมายตามภาษาพดูซึ่ง
สามารถใชระบุวาตัวมนัอยูรวมกับสิ่งใด โดยลําดับอักษร
นี้ถูกกําหนดใหเปนแบบถาวรและเปนหนึง่เดียวไมมีซํ้า
กัน 

30 instance กรณีตวัอยาง วัตถุที่รูคลาส 

31 instant จุดเวลา ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิต (geometric primitive) ไรมิติ 
ใชแสดงจดุตําแหนงในเวลา 

32 instantiate การยกกรณี
ตัวอยาง 

เพื่อแสดง(การสรางภาวะนามธรรม) โดยการสรางกรณี
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมหรือสรางความสามารถเพื่อที่จะ
สรางกรณีตัวอยาง 

33 interval scale สเกลแบบชวง มาตราสวนซึ่งไมมีกฎเกณฑเปนตนกําเนิดซึ่งสามารถที่
จะใชอธิบายทัง้ลําดับของคาและระยะหางระหวางคา 

34 Julian date วันในปฏิทินจู
เลียน 

ตัวเลขวันแบบจูเลียนที่ตามโดยสัดสวนทศนิยมของวนัที่
ผานไปตั้งแตเที่ยงวนัที่มากอน 

35 Julian day 
number 

หมายเลขวนั
ในปฏิทินจู
เลียน 

จํานวนวนัที่ลวงผานเวลาเที่ยงวนัเฉลี่ยที ่Greenwich ใน
วันที่ 1 มกราคม 4713 BC  

36 life span ชวงชีวิต คาบเวลาในระหวางที่บางสิ่งดํารงอยู 

37 location ตําแหนง สถานที่ภูมิศาสตรที่ระบุตําแหนงได 

38 metadata คําอธิบาย
ขอมูล 

ขอมูลที่อธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอยีดเกี่ยวกับขอมูล
ที่มีอยู โดยรายละเอยีดของการอธิบายนัน้จะบอกใหทราบ
ถึงคุณภาพ เงื่อนไข และคุณลักษณะอืน่ๆ ของขอมูล 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

39 metadata 
element 

องคประกอบ
คําอธิบาย
ขอมูล 

หนวยวิยุตของคําอธิบายขอมูล 

40 model แบบจําลอง การสรางภาวะนามธรรมสําหรับลักษณะบางแงมุมของ
ส่ิงที่เปนจริง 

41 month เดือน คาบที่มีคาประมาณเทากับชวงเวลาของคาบเวลาแบบ 
ลูนา 

42 node โหนด, จุดตอ ปฐมฐานเชิงโทโปโลยีแบบไรมิติ 

43 operation การปฏิบัติการ คุณสมบัติที่ระบุเปนการจําเพาะของการแปลงรูปหรือคน
คืนซึ่งวัตถุใดๆอาจจะถูกเรียกใหทํางานได 

44 ordinal era มหายุคเชิง
ลําดับ 

หนึ่งชุดของยคุตางๆ ที่มีช่ือและการจดัเรียงลําดับตาม
เวลา 

45 ordinal scale สเกลเชิง
ลําดับ 

มาตราที่ใหพืน้ฐานสําหรับการวัด 

46 ordinal 
temporal 
reference 
system 

ระบบอางอิง
เชิงเวลาแบบมี
ลําดับ 

ระบบอางอิงเชิงเวลาที่ประกอบดวย ordinal eras 

47 period คาบ ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตหนึ่งมิติ ใชแสดงแทนขอบเขต
ของเวลา 

48 periodic time คาบเวลา ความยาวนานของหนึ่งวัฏจกัร 
49 point จุด ปฐมฐานรูปทรงเรขาคณิตไรมิติ ใชแสดงจุดตําแหนง  

50 position จุดตําแหนง ประเภทขอมูลที่อธิบายจุดหรือเรขาคณิตที่เปนไปไดที่
เกิดขึ้นโดยวัตถุหรือบุคคล 

51 range พิสัย ชุดของคาคุณลักษณะทั้งหมดที่ฟงกชันสามารถนําไป
เปนอารกิวเมนต ซ่ึงแปรผันอยูในขอบเขตของมัน 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

52 state สถานะ เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของรูปลักษณหรือของชุด
ขอมูลที่ยังคงใชเปนคาบเวลา คุณลักษณะนัน้จะถูกแสดง
แทนดวยขอมลูลักษณะประจําของรูปลักษณหรือ
องคประกอบคําอธิบายขอมูล 

53 schema ผังเคาราง แผนผังแสดงแบบรางถึงองคประกอบและความสัมพันธ
แบบตางๆ ของขอมูล 

54 set ชุด เปนชุดรวบรวมของรายการขอมูลที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือ
คาคุณลักษณะ) ที่ไมมีลําดับขั้นและไมมีซํ้ากัน 

55 temporal 
coordinate 

พิกัดเชิงเวลา ระยะหางจากจุดเริ่มตนของสเกลชวงเวลาที่ใชเปน
พื้นฐานสําหรับระบบพิกัดเชิงเวลา 

56 temporal 
coordinate 
system 

ระบบพิกัดเชิง
เวลา 

ระบบพิกัดเชิงเวลาที่เปนพืน้ฐานของสเกลชวงเวลาซึ่ง
ระยะหางคือการวัดที่มีความหลากหลายของหนึ่งหนวย
ในชวงเวลา 

57 temporal 
feature 
association 

การอยูรวมกัน
ของรูปลักษณ
เชิงเวลา 

ลักษณะเดนของการอยูรวมกันของรูปลักษณโดยอางอิง
ถึงเวลาหรือขอจํากัดเชิงเวลา 

58 temporal 
feature 
operation 

การปฏิบัติการ
ของรูปลักษณ
เชิงเวลา 

การปฏิบัติการของรูปลักษณที่กําหนดฟงกชันของเวลา 

59 temporal 
position 

จุดตําแหนง
เชิงเวลา 

การหาตําแหนงที่สัมพันธกับระบบอางอิงเชิงเวลา 

60 temporal 
reference 
system 

ระบบอางอิง
เชิงเวลา 

ระบบอางอิงที่มีไวเปรียบเทียบกับเวลาที่ทําการวัด 

61 temporal 
sequence 

ความตอเนื่อง
เชิงเวลา 

การใชวัตถุเดียวกันนําเสนออยางมีลําดับเชิงเวลาที่
ตอเนื่องกัน 
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ลําดับ
ท่ี 

คําศัพท คําแปล คําอธิบายภาษาไทย 

62 topological 
complex 

กลุมสิ่ง
ซับซอนเชิง
โทโปโลยี 

การรวบรวมกลุมปฐมฐานทางเรขาคณิตซึ่งสัมพันธกัน
ภายใตขอบเขตของการปฏิบัติการ 

63 topological 
primitive 

ปฐมฐานเชิง
โทโปโลยี 

วัตถุที่มีความสัมพันธกันซึ่งแสดงเปนอยางเดียว เปน
หนวยที่ไมสลายตัว 

64 transaction 
time 

เวลาที่คงอยู
ในฐานขอมูล 

เวลาเมื่อขอเทจ็จริงอยูในฐานขอมูลและอาจถูกนํากลับมา 

65 unit หนวย การระบุจํานวนในมิติพารามิเตอรที่ชัดเจน 

66 unit of 
measure 

หนวยของ
ระบบการวดั 

จํานวนอางอิงที่เปนไปไดจาก unit equivalence group 

67 valid time เวลาที่คงอยู
ในโลกจริง 

เวลาเมื่อขอเทจ็จริงถูกตองในสภาพความเปนจริง 

68 package ชุดรวม กลไกสําหรับจัดระเบยีบองคประกอบตางๆใหรวมกนั
เปนกลุมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคโดยรวม 
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